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w sprawie zwołania sejmu podczas przesilenia

P. Prezydent odbywa dalsze kon erencje
Sprawozdawca parlamentarny „Hasła"
donosi z Warszawy:
Po onegdajszem posiedzeniu komisji
budżetowej, które przez orzeczenie marszałka Daszyńskiego zakończyło się srontutną porażką opozycji, w gmachu sejmowym zaległa wczoraj cisza.
Jedynie w !>ołudnie pod pr7.eww.h~c·
łwem p. marszałka sejmu, Daazyńskiego,
odbyło się poufne zebranie ref{'rent.ów {\O·
szczególnych działów budżetowych. Konferencja ta miała na celu ustalenie kolejności oraz terminów, w których na komisji
i na plenum Sejmu rozważane będą poszczególne części budżetu. Zebranie to zostało zwołane pod silnym naporem ze strony klubów opozycyjnych na marszałka i
prezydjwn Sejmu, aby wbrew przyjętym
zwyczajom, jak to zresztą bywa w każdym
parlamencie, zwołać posiedzenie Sejmu
nibyto dla załatwienia spraw formalnych,
które spadły z porządku dzieruiego ostatnich posiedzeń i nie zostały załatwłooe,
między innemi dla załatwienia nowego regulaminu obrad Sejmu.
Posłowie opoz:ycyjni gł<>śno wypowiadają swe zdanie i odgrażają słę, że w ra-

Konferencja p. premjera
z ministrami
WARSZAWA 11, 12. W dniu dzisiejszym p. premjer przyjął pp. ministrów:
Zaleskiego, Matuszewskiego, Niezabytowskiego, Kwiatkowskiego i Prystora•. (PAT)

bułgarscy

Ministrowie

Włoszech
RZYM 11, 12. Ministrowie bułgarscy
spraw zagranicznych Butow i finansów Mo\ow odbyli rozmowę z ministrem spraw·
zaaranicznych Italji Grandim. Rozmowa
tr~ała 1% godziny. Minister Grandi rewi'lytował obu ministrów.
W ciągu dzisiejszego popołudnia ministrowie bułgarscy przyjęci będą przez Mussoliniego. (PAT)
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zie przeciągania się przesilenia gabinetowego, Sejm „musi", pomimo rządu w stanie dymisji, obradować.
Z oburzeniem należy napiętnować metody organu C. K. W. P. P. S., który
„podpędza" p. Prezydenta do szybszego odbywania konferencji na Zamku, przyczem
cytując słowa komunikatu kancelarji cywilnej, usiłuje wmówić w opinję, że „ustalanie położenia" nie wymaga tyle czasu.

rotzlośnego

nie mote

narażać

interesów Francji ·i jej sojuszników

11.12.
Przemawiając na I
Millerand krytykował politykę przed
wydanem przez związek han-1 wczesnego ewakuowania Nadrenji, po
dlu i prze . ysłu, Millerand przypomniał, której jego zdaniem, nMU}pi ub·ata kuiż je.st zw ennikiem zbliżenia franc.us- ty+vWrza polskiego i Gdańslrn. Millerann
ko-niemieckiego, oświadczył jednak, że zakończył swe przemówienie podkreśle
nie je.st rzeczą możliwą poświęcać inte- niem koniecz,ności poszanowania traktaresy sojusznie'he dla pragnienia ukoje- tów.
nia niemieckich żalów.
PARYŻ,

śniadaniu,

Po dymisji prezydenta Greckiego
Narady rządu i_stronnictw politycznych

ATENY, 11.12. Funkcje prezydenta
republilci będzie pełnił tymczasowo prze
wodniczący senatu.
ATENY, 11.12. Wezoraj popołudniu
z inicjatywy V enizelosa zebrała się konferencja przywódców stronnictw politycz
nych w celu wymiany poglą.dów na sprawę wysunięcia kandydata na stanowisko
prezY:denta. Venizelos wypowiedział się
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PUot zabity, obserwa or ranny
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głównych

_Bergner
Albert St inriick
Albert Basserman
.Jack · evor
Nad program:
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llustrac:ja ijllttzyczna układu p.
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BERLIN, 11.12 Parlament Rzes1ty
dzisiaj znamienną uchwałę, u
mocy której posłowie, wykluczeni z posiedzenia, względnie nie biorący udziału
w posiedzeniach, nie otrzymują pensji
poselskiej, ani dj et, nadto zaś P?zbawieni są prawa be'hpłatnego przeJazdu
kolejami.
.<AW).
powziął

Hrabia ojcobójca

skazany na 9 mieś. wi~zienir&

LIDA 11, 12. Wydarzył się tutaj tra-1żanta-pilot~ Ćwiklińskiego. To~arzys.zący
BERLIN 11, 12. W procesie przeciwko
giczny wypadek lotniczy, w czasie_ ~yko- mu mechamk piu.tonowy Dwormczak wy- młodemu hrabiemu Stolberg-Wernigerode,
:1ywania lotu ćwiczebnego przez s1erzanta·· szedł cało? gdJ:z. wyrzucony z a~ara!u u- oskarżonemu o o1·cobóJ'stwo, zapadł dzi§
iloty ćwikińskiego. Przyczyną bezpośre- legł jedyme częsc10wemu oparzemu 1 poP
·
wyrok, na podstawie którego hr. Stolbe~g~
dnią katastrofy była utrata szybkośc.i przy tł uczen:~.
. ., .
.
t ł
9
e
Lotnik ćw1klmsk1 był p!lotem od roku Wernigerode .zasądzonb .~ 0 ~ a na
mi ·
starcie spowodowana defektem silnika.
'chwili uderzenia aparatu o ziemię, 1921, należał on do szeregu najstarszych i sięcy ~ięzie111_a za ~ah 0Js W? 5 1? 0 w~do·
stanął on w płomieniach. Ze szczątków a- najbardziej doświadczonych pilotów.
~ane meostroznem o c o zemem się z roparatu wydobyto zwęglone zwłoki sier(PAT) I mą. (PAT)
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:rego toczyły się . obrady koalicyJnych
BERLIN, 11.12 Sytuacja -polityczno· i młsJę gabinetu. . !llo o me u a o się Is.~
.
·la
ta.
h nad progra·
parlamentarna w ciągu ostatnich 24 go- ministro~. nakłoruc własn~ch tow~rzy. ~rakcYJ ft:.n!~~: U:"!z~du. Ze strony
dzin znacznie się zaostrzyła.. Syt~ację .u· szy p~rtyJnych do C3;łko~t1fgod.zaakeep· ~:~cji ludowej ~suwają zastrzeżenie
wafaJ"ą :m bardw poważną. ' Niebezp1e- towama programu mm.
er mga.
. k 0 odzinłowi tego programu na
. ł' .
t
W dłu · f
'
Biura .Wolfa
przeciw
P
"'
'
czeństwo .~ryzy.s~ gro~ ~ own!e ze s ro·
~
g i~ ormacyJ .
. tzw.
program
doraźny i główny. ~ra~ny frakcJI socJalistyczneJ, ktora obrado frakcJa powzięla rezolucJę, 'YYI?owmdaJą . bawarskiej partji ludowej godzi się
wała od wczonj bez przerwy: W obra· cą się przeci~ko progra~owi f~nanrowe- ~~a rogram doraźny, odrzucając .natodach frakcji brali czynny udział wszyscy mu rządu w Jego obecneJ formie. ~e~no. Pt kategorycznie program główny,
czterej ministrowie socjalisty_czni z kan- cześnie frakcj~ ze względu na zbliza1ącą nua~ewa.Z: wprowacb OR znacme pQf}J
clerzem Miillerem na czele.
się lconf erencJę haską, posta_nowiła U· !~szenie podatku od piwa. W m•Ui•
Ministrowie ostrzegali, że zajęcie dzielić ~zą~ow~ votun: za~u:ruak~ cel~ frakcja gotowa jest udzielić. rządowi
przez frakcję negatywnego ~tanowisk~ ~zm'?cmerua Jeg!i au o~y ~lenia ry
tum zaufania dla konferencji hasłr.ieJ.
wobec programu i·eformr: . fm~weJ, :cterptał z pow u
ys
Frakcj~ centrowa i demok:ra
wypraeowanego prze~ ;1r.i?1stra bH1lf;r- Sch~~h:JtlN 1112 W ciao-u dnia dzisiej zasadniczo zgadzaj~ się na .ąropram rr.ądu.
dinga musiałoby pocią.gnąc za SO ą
Y: .,.
~
• •
.„

Elżbieta

·-- -·

za kandydaturą Zaimisa, przewodniczą
ceg? senatu, przywódcr stron~ctw . z.aś
maJą zabrać gł?S ":' teJ sp~awie dop1er~
w czwartek. N1ektorzy z ruch wysunę1i
kandydaturę Venizelos~. r:t:utejsze koł~
polityczne przypuszczaJ~, ze po wy?~
rach prezydenta nastą.pi kryzys m1msterjalny.
JPAT}.
""

bł

Jedy:µie .z~liżający si~ termi!l. konfe!encJI haskiej, opóżnił nieco
dym1SJ~ gabinetu .
. .
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ITZLE
W rolach

Po wczorajszej naradzie z p0slamł.
Rybarskim (Klub Narodowy), Dąbskim
(Stronnictwo Chłopskie) i Dębskim (Piast)
pan Prezydent Rzpłitej polecił kancelarjł
cywilnej zaprosić na dzłś: Józefa Cbaciń~
skiego (Ch. D.), Adama Chądzy{1stciego
(NPR.) 1 juljana Smólikowskicgo ( PPS., da
ir. rew.), Henryka Rozmaryna (koło ży•
dowskie).
W zwiazku z naradami na Zamku w
końcu bieżącego tegodnia albo na początku..
przyszłego odbędą się posiedzenia poaczególnych klubów.
·
Dziś i jutro będą się odbywały jedynł6
posiecizenia prezydjów klubów parlan1eatarnych.
Ili.W**

Katastrofa samolotu·t wojskowego

yzys

dzieła
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· D:dś i d11i nutępnych
Film wzbudzający najwyższy podziw
r ealizmem hmatu gry aktorskiej i
według

m?$

Przymierze francusko-niem· eckie

r

reżyserii

a

długiej i ożywionej dyskusji zg-0- posiedzeniu,
czy komisje sejmowe,
się, że, w razie, gdyby przesilenie zwłaszcza komisja budżetowa będą
się przewlekało, zwołane będzie z począt pracować mimo trwającego w paimtwW
ldem przyszłego tygodnia plenarne posie- przesilenia.
dzenie sejmu, na którem rozważony bę
W bieżącym tygodniu zatem nie
dzie całokształt wniosków, projektowa- dzie w Sejmie żadnych posiedzeń. Jedynla
nych swego czasu przez stronnictwa cen- w bufecie przy rannej kawie będą się s_pGtrum i lewicę i wnioski regulaminowe, tykali tylko prezesi lcłttbów, zarówno d,
mające na celu usprawnienie prac budże którzy już byli na Za.'tlku, jak i ci, ldórycb
towych. Ponadto Sejm rozstrzygnie na tem czeka rozmowa z p. Prezydentem i korde~
ność odpowiadania na szereg pytań.
Konferencje na Zamku trwają ~adal.
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z dnia 12 gru<tnia 19:29 roku.

sił polskich

Nr. Słl1'.

na Górnym Sląsku
przyjaciołom

zarówno naszym wrogom jak i

I z.nów jest głośno o Górnym śląsku. !tej prastarej,
piastowskiej dzielnicy. osłabili nieco swe siły p:rnez rOrLbicie się I rażce Niemców, którzy obecnie strael:h
Zawaliły się ulice Berlina tłumem de- Ostateczny rezultat wyborów
wykazal na dwa zwalczające się obozy: pro - i jedną czwartą głosów i mandatów, ~
lrumstra:ntów, manifestujących w imię dowolnie, że polskość na Górnym śląs- anti-rządowe, zyskali dominującą więk rzecz wyborców polskich. Ci sami w
ostatecznego zl1ik.widowania „Welt skan- ku wzmacnia i ko11S-0liduje się coraz moc szość, zdobywając 79,7 proc. głosów - i wiem, którzy cztery lata temu, baładalu" - w imię
zrewindykowania niej, że coraz więcej zyskuje na potę- 92.2 proc. ogółu wszystkich mandatów. muceni przez sprytnych agitatorów nie,,.rdoormie niemieckiej
ziemi śląska z dze i ;rozmachu.
W porównanii.u z wynikami głosowań mieckich spieszyli do urny z kartką, ja.
rą,k chwilowego okupanta polskiego".
Polacy mimo przykrego faktu, że 1z roku 1926 równa się to wielkiej po- ką wcisnął im w ręce prowokator prus~
Nie była to demonstracja przygodna:
ki, dziś głosowali solidarrui.e na listy pd
gtanęła za nią powaga t'.rządu Illiemieckie---skie.
·
go i pruskiego, reprezentowanych przez
Ł
Triumf polskości na śląsku jest za,
Zł
razem i triumfem obecnej myśli i prac.;
prezydenta parlamentu Loebego i wicemarszałka sejmu
pruskiego Kriesa. I
•
•
państwowej,
reprezentowanej
przez
mrOZÓW r:ząd Marszałka Pil$udskiego, a zbierają.
nie była to awantura improwizowana, n1e ZWlas"tuje jeszcze na ciągającyc
wygłoszono bowiem szereg zgóry obmyWczoraj wieczorem spadł w Łodzi
w Szwecji wiatry te są jeszcze bar- cy na śląsku owoce swej czteroletnie;
ślonych przemówień, których brzmienie pierwszy śnieg, jednak po kilku minu- dzo silne.
działalności. ślązak przestał już wierzył
było jednogłośne i rezolucje te same tach stopniał i ulice przybrały . zwykły
Depresja ta, po przejściu przez An- bajkom zakordonowych agitatorów, że
„śląsk Górny, zrabowany przez Pola- „zabłocony" wygląd, ponieważ tempera- glję i Skandynawję, powoduje zjawisko szczęście swoje znajdrme śląsk Górny,
Ków, musi powrócić
macierzy".
tura ci·ągle J·es".,,"e
wynosi· ponad 1 sto- niezwykłego o t eJ. porze rok u ci.epła, Ja.
jedynie przez połączenie się z Rzesz"'~
· do
bł d ·ł
d kr t
.-vu
A na margine8Qe , ądz1 YS h!!i.tae ne pień ciepła i nie należy się jeszcze szyb~ kie panuje w całej Polsce, a wiatry, wie- D7.dś ma on silne przekonanie, że dalsz:,,
echa słynnego ekspose r. c
ko spodrzd.ewać nastania prawdziwej zi- .
E
. , dk
.
. . rozwój tej przemysłowej dzielnicy zale
że śląska konieczne je.st odzyskanie ze my.
Jące w
uropie sro oweJ, przewazrue ży jedyfile od jej ścisłej współpracy :
względów gospodarczych, gdyż bez tego
•i.i<"
południowe, przynoszą dość wysoką tern pozostałemi rolniczemi dzielnicami Pol
nie będą Niemcy w Sita.nie wywiązać się
Jedynie nad Gdynią i Gdańskiem roz peraturę prey: wniarkowanej wil~tności ski. 1 ufa, że silne rządy sanacji zagwa
· an' reparacyJ· nych
szalała silnia wichura, która zrywa z ko- powietrza.
,
t .
. ~- .l
,_,. •
ze swych zoboWląz
•
twic statki w portach.
ran uJą mu nareszcie w.u, spoAOJ i porz!
Oto słow.a, oto argumenty, oto sofizZato w głębi Rosji nad Uralem od- dek.
maty pruskieh patrjotów.
Wiatry te są d~ym ciągiem burz daWllla już leżą śniegi i tenlJ)eratura jest
Ludność śląsika manifestacyjnie opo.
Równocześnie na samym śląsku pa- i huraganów u wybrzciy Anglji, zwłasz niezwykle niska, gdyż
mróz dochodzi wiedziała się za swoją łącznością z Pol·
4ały illllle słowa, zdarzały siię inne czyny, cza południowej i u wybrzeży morza pół tam do 40, a nawet 50 stopni.
ską. I dała tem walną odprawę ulicznym
rodziły Siię inne cyfry, świadczące o n?cneg?, ą-~ie umk~ły porty niemiec
Gdy uspokoi się pogoda na zachodzie krzykaczom rz; nad Sprewy, oraz tym nie
bezpodstawności narodowej demag:ogji kie, dunskie l norweskie.
Europy, a depresje przestaną nadciągać mieckim dyplomatom, którzy przy zielowW. Sprewą.
·
Silna depresja atmosferyczna przesu- jedna za drugą, wówczas masy zimnego nych stolikach snują wciąż jeszcze swój
Ostatnie wybory na śląsku Górnym nęła się nad Bałtyk, choć znacznie stra- powietna, nagromadzone nad Uralem, sen o kooiecznośei ;r,ew_izji ~a.nic :wscho
były prawdziwą rewją sił polskich, wspa ciła na sile, zw~zcza na wybrzeżu pol- rozpłyną się sooroko i mogą spowodo- dnich.
małą. ma.nifestacją naszej żywotności w skiem.
wać nawet bardzo silne mrooy w Polsce.
M..
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30039 2os 19 66 361 519 689 19a Sł 31021 491
A~ J.Sl 53 58.,,.312 502 33 647 68 81l 931 32 32240

.

491. 748 919 33:028 67 403 549 85 798 9-01 32 34002 4
2w. 307 38 60'" 12 767 853 35100 38 43
63 211 . <OU
"'
9'1 ~
S35 36 36000 32 222 441 530 37 37206 485
.. 92 38l2L222 S7 324 408 664 736 96 39116 214
·_,,_,e. 91 69,~ 7 37 892 902 65 79 82. A
,
790 420 24 33 11„ 233 6'> 5 983
-„
'3»1> 2-00 {i60 826 44036 409 513 45233 73 441 511
~JS2 90 '46087 497 546 652 72 780 47012 90 181
A~~:S12 49; S9 n.o 814 48093 ,lti7..292 4ss 685 937

i..

7 87 6 1488

~a~~
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LOTElłll

iZł. 20,000: 166306
S,000: 581D3 ~
,
2,000: 56832 182310 184426
ta. LOOO: 1D9616 151586 1666a5 185873.
ZŁ 500: 106728 114686 155746 170160 180334
-~39 197874.
, Zł. 400: 1133 9875 55488 94989 141866 144293
łil.335 158234 162686 166790 179631 184282 196936.
Zł. 300 na JW"r- 2409 ll'ZS9 13396 18319 10266
14679 37079 44059 49756 69785 703Q3 79324 86671
118189 94794 97108 98054 105975 108415 113164 114961
li5829 121104 129865 132330 132389 134891 135158
!140480 142522 1Sll76 152608 154237 155000 164634
165686 167005 176042 177631 182894 18ił,łl)2..J84054
139~4 l9175l 195810 20lil20 .204014.
I
Po zŁ 200 na nr. nr.
7l 1'1 91 522S 5324 6473 7Sl3 10362 10266 18183
:!0%5 20740 20837 25675 2582S 26162 29377 29465
~9S63 29675 30782 31221 31552 3277S 36128 37'211
38303 39323 39943 41720 43119 46330 47826 48999
51161 SS-046 S6338 56862 S7058 58465 58822 61477
61498 62861 63245 64688 69810 71342 75944 'Z6688
:mó8 79527 81062 81989 83606 85661 87377 91743
!laS16 93374 93381 94835 95525 97765 97912 99366
101757 103018 106588 106664 106847 107990 108375
109$05 110082 111128 112130 114219 114298 114691
lll7348 117541 118867 119779 119860 120550 120784
121121 121924 122311 124696 124897 126178 126978
1:27.555 130093 130822 130977 13171 131537 132352
la3458 135546 135558 136395 136661 137474 138153
140025 142144 143171 143693 144325 144768 147608
148548 149002 149281 149629 1S0329 157603 159082
159184 160152 160427 160717 161054 161292 161333
162084 163119 163319 163642 1653~ 168897 169131
169176 1707.65 1!1698 172460 174526 176165 177432
179łfil 180839 181041 181330 181406 181464 182244
184156 lgtj,677 184725 186223 186482 186695 188264
190186 190320 190122 193681 193799 194174 195521
196288 196629 196938 196604 20059-4 201166 201290
W733 204814 2088a6.
STAWKI
/l!zisiejsze - stawki podane sq U1 tch czękiach).
·
L
101 423 82 549 719 851 1348 448 563 '117 2113 695
MD 14 3022 122 490 679 710 407S 125 224 87 93 407
44 761 906 5088 430 84 6279 621 94 761 69 76 801
6.7 919 7044 58 263 94 487 623 8099. 121 429 34 65
~6 834 9113 222 64 603 48
10225 26 440 72 soo 7 675 97 990 11084 139 59
231 84 303 6 S24 32 622 71 729 50 12022 83 98 190
~9 702 13026 134 364 480 86 680 78atl4085 186 265
'114 659 785 852 63 99 915 15129 261 320 645 782
!IS2 9S6 16276 81 343 93 625 851 916 17033 77 243 52
91 .98 33 415 503 770 18207 S35 75 661 70 705 834
19061 123 52 74 93 313 96 493 521 49 765 893 943.
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ze

decyzją

Wypadki, jakie się ostatnio rozegrały
11 Sejmie, są - jak wiadomo - jednym z
epizodów walki o zmianę Konstutycji,
stworzenle właściwego ustroju państwo
wego, trwałość i potęgę nowej Polski.
Votum nieuiności, uchwalone przez opozycję Rządowi, w niczem zasadniczo sytuacji nie zmieniło.
Pan Prezydent Rzplitej udzielił rormal'1ej dymisji gabinetowi prem. śwłtalskiego,
poruczając mu w dalszym ciągu prowadzenie agend, a równocześnie odbywa konferencję z przywódcami stronnictw, informuiąc się o ich stanowisku.
Pstry zlepek strorutictw opozycyjnych,
1przecznych ze sobą zasadniczemi dąże
niami i interesami, nie stworzy w jakiejlrolwiek bądź kombinacji bloku zdolnego
do rządzenia, nie przekona Pana Prezy1enta o możności oddania władzy w jego
r~ce.

Opozycja sama wie dobrze o tem, że
nie posiada żadnych elementów, któreby
dączone razem dały im możność twórczej
\)racy państwowej.
Zaś nfema 0 tem i nie może być mowy,

z Clma 12 grudnia

19~9 I"o!KU.

P. Prez enta
nieufności,

państwowego.

„Likwidacja systemu µomajowego, co
pobożnem życzeniem opozycji, nie nastąpi i nastąpić nie może pomimo arytmetycznej większości opozycyjnych partyj
sejmowych i pomimo leklmmyślnego votum
~Bif'
pwa•r a; HHE
&fil

jest

.....

Str. S,

Rzeciyposp~litej

wprawia dziś gólnej epoki przedmajowej, któraby auto.
Wszak było rytet Polski - tak dziś wysoko zagranią
by to wydaniem losów państwa na łup stojący na now podkopała.
pstrokacizny, zwalczających się stronnictw
Ądam Wifski.
pogrążeniem go w otchłani chaosu partyjnego i powtórnem stworzeniem nieszcze- J
które w

kłopot

ową arytmetyczną większość.
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,,Pax Romana''
~awiązanie

stosunków

między Kwirynałem

a Watykanem

słychać nieliczne, coprawda głosy w otoczeniu cywilnej i wojskowej świ~
R~ym, w grudniu 1929 r.
niezadowolenia, nie ulega żadnej wątpli przywdzianej w galowe mundury, w kir
Nawiązanie stosunków między Kwirynałem a Watykanem stanowi niewąt wości, że wszelki pokój jest lepszy na- rocach udają się do Stolicy Apostolskiej.
wojny. Towarzysizy im mini:ster spraw zagranipliwie jedlll~ z najdonioślejszych zasług wet od najbardziej pokojowej
Musscilimiego. Tylko człowiek
tego po- W tym kierunku dobra wola Papieża wię cznych Gra.ndi, reprezentujący rząd i
kroju, co „il Duce'' mógł zerwać z zaśnie cej napewno uczyni, a111iżeli wszelkie na- Mussoliniego. Drogę całą królestwo od·
bywają pomiędzy dwoma szeregami wejdziałą „tradycją" 1 której
nikt od roku kazy Wielkiej Rady Faszystowskfoj.
Pierwsrz.e lody zostały
przełamane. ska, reprezentującemu wszelkie rodz&jo
1870 nie zdołał i nie odważył się przeła
mać. Pod jakimkolwiek
tedy
kątem Celem zakończenia okresu pertraktacyj i broni i wszystkie oddziały armji włoskiej.
crsw
widzenia rozpatrywalibyśmy
znaczenie psychologicznego „wyzbywania się anty- Przez bramę Karola Wielkiego
uroczy- wjeżdża na teren Watykanu, gdz.ie :u
faszyzmu w rozwoju
współczesnej Ita- papieskich tradycyj" włoskich
lji 1 tej zasługi Mussoliniego ani
nego- stym akordem, włoska para królewska pa:rę królewską czekają gubernator papiezłożyła Ojcu świętemu
wizytę. Po raz ski, pułk. Serafini i inni wyżsi dostoj~
wać, ani umniejszać nie można..
Od czasu zawarcia
paktu
między pierwszy w dziejach Italji monarcha wło cy Stolicy świętej. W chwili, gdy ~
Placu Sw.
Rzymem a Stolicą świętą upłynęło zgórą ski przekroczył graniicę grodu watykań ca królewska zjawia się na
Piotra, rozlegają się dźwięki
fanfary,
skiego.
pół roku. Zbyt mały to jeszcze okres, aby
Uroczystość odbyła się według obo- wykonanej przez gwa.rdję papieską, je&·
można było wysnuwać
wnioski o dalwłosJ;i
szem ukształtowaniu się stosunków. Jak· wiązującego w Watykanie ceremonjału. nocześnie orkiestra wykonuje

by Marszałek Piłsudski przekreślił trzechtetni ok.res olbrzymiej pracy, rozpoczętej kolwiek więc obecnie z obydwóch stron Król Wiktor Emanuel i królowa Helena hymn narodowy.
W uroczystym i podniosłym nutro. ·
'1rzewrotem majowym i skapitulował przed l&lll!li~Al\i•Ęljil~;l!l!!!~4~.-#•~•~--....~~~fg'"~"'!!!l!!!!!~!!!M!ii!iM"i~~'!O!!lt!!:'!M§\~$1~&~-~~··!!!i~!1•f!~!!§;~*~'.f~Mli~~-i!ii!!!'!R~n~•~~·*~§!t!ł!~
wkrac2'jają goście kwirynalscy w ped -g.
ukończeniem wielkiego dzieła naprawy u·
je papieskie. Dwór
Ojca św. i
ta.jai
szambelani papiescy, którzy - jako
stroju.
Ostatnie oświadczenia, prasy antyrzą~
znaka szczególnej łaski Piusa XI - &obrani zostali wyłącznie z pośród
wło
&owej noszą znamiona dużej skromności i
hasłem
Bałtyku
skich
poddanych
i
szlachty
piemonckiej,
poniekąd nieśmiałego przyznania się mięZbliżająea się pow~cłum
:nr~rsk;. skiemi,
witają parę monarszą w p1-zt:dsionku _.
dzy wierszami, że opozycja, ttie mając ja- konferencja rozbrojeniowa w Londynie
W dażeniu do jak największej moli tronowej. Na sameJ sali Papież µrzyj.
morskich
kiejkolwiek możności utworzettia rządu, wysuwa obecnie na pierwszy plan spra· dcrnizacii swych jednostek
"oJ·"'n' mo"'sk1'cł1
N~>E:mcy do 1939 r. wyc.ofać mają 8 stare muje króla i królowl} Włoch. Po pó.
Zb
Wę
•
własnemi siłami pragnie współpracować z
"- od
v
,_
Nie
rzeczy
będzie
więc
zanoto- go typu opaincerzonych
krążowników dzinnej rozmowie, uznanej urzędowo
„prywatną", orszak
lu·ólewski z tenlli
obozem, reprezetttującym idee Marszałka wać, jak przedstawiać się będzie w naj- oraz 7 starych kontrtorpedowców.
honorami
wraca
„do
Włoch'', znajduja.a
Piłsudskiego.
bliższej przyszłości morska sil.a zbrojna
W krótkim stosu:..uwwo czasie Niemcych się na odległości
kilkuset
kroWpłynęły na to zapewne w dużej mierze .>1'~brojonych" Niemiec.
cy tak postawią swe morskie siły, że do- kóv„
. Według opracowane~o ~la.nu zbrojeń, równają, a nawet przewyższać
będą
tonferencje P. Prezydenta z przywódcami
Królowa Helena, acz już niemłoda !W
stroonictw i wrażenia z nich odniesione.
Nierr:c~ w 1929 r. pos1adac będą 9 krą- równorzędne jednostki flotY.
francuwiasta,
nie jest zwolemriczką starej mo.
żownikow
opaneerzonych (1 typu Em- skiej·
z tych wyliczeń i Polska również mu dy. Tym razem jednak musiała pood~
Kooferenc1e te w dalszym ciągu mogą den, 4 typ-u Koenigsberg, 4 typu Leipwzbudzać objawy zdenerwowania opozy- zig).
si wyciągać konsekwencje, gdyż według się surowemu rygorowi Watykrunu, ki;ó..
nmvoczesnyeit
cyjnej prasy, która nie mogąc wyciągnąć
Cztery krążowniki ~ypu -~pz.ig. u- planów admiralicji nJiemiecldej już
w ry jest nieubłagany d1a
damskich
strojów.
'ro
też zjawiła się kridla siebie realnych korzyści z obecnego zbrojeniem swem, a rruaru>w1C11e działa- najbliższej przyszłości panowanie nad
. . b
.
••
h
ni
mi kalibru 340 zna.cz.nie górować
będą :Bałtykiem spoczywać ma całkowicie w lowa w długieJ sukni o długich r~
wach, głowę miałiil olu·ytą szalem. Praprzesderua, łądzt w trwoohwyc
w osd teg C>CIBaJ·u kr<>'7f\wnikami francu- rękach naszego zachodniego sąsiada.
• tr . .
i~na
o r
.,,.......
gnąc podkreślić swe względy dla Ju·ói.
Iraeh po omacku 1 aci 7.łtmlą 1\1..-w.
·· ·
-----wej,
Ojcie<: święty doręczył jej złoty róTrudno przewidywać przyszłość ł U·
żaniec, wysadzony drogiemi kamienia.nu.
,,rzedzać decyzję P. Prezydenta. Trudno
Pozatem królowa obdarzona
zosiaje
snuć przypuszczenia co do tych lub in„Złotą Różą", najwyis1rem oznaczE:niem
rękę rządowi
nych kandydatur lub stworzyć wersje o
Niemiec, papiesldem.
W swoim czasie dr. Schacht omal nie do- został ofiarami nietylko ze strony
Jak zwykle przy podvbnych
ur
„łagodnym" względnie „twardym" kursie. prowadził do krachu paryi;kiej konferencji re~ lecz i wszystkich państw zainteresowanych, a
zwłaszcza Francji. Nie było innego
sposobu czystościach, prócz wymiany droł'OC •
paracyjnej.
Pamiętny
jest
jego
memor?.ał!
w
Jedno wydaje się pewnem. Ktokolwiek·
którym wywodził, iż bez zwrotu kolonJi l re- zaspokojenia żądań Anglji, w przeciwnyn_i bo- nych podarków, nastąpiła wymiana ol'4eibądź stanie na czele rządu i ktokolwiek wizji granic wschodnich Niemcy nie będą . w wiem razie Snowden zerwałby konferenc3ę.
Zmiany, dokonane pod wpływem .tego
w rów. Król Wiktor Emanuel udekorow~
iWejdzie w jego skład - będą to ludzie wy- stanie zapłacić odszkodowań. Było to w kwiet· planie Younga, nazywa dr. Schacht Jego ,,fal- ny został insygnJa.mi papieskiego Orderu
niu bieżącego roku. Wówczas dr. Schacht wyrośli z ducha Marszałka Piłsudskiego, któ- stępował w roli rzeczoznawcy finansowego, for syfikacją" i, jako sygnatarjusz ukadu pary- Chrystusowego, „il Duce" otriymał orskiego zrzuca z siebie za nie
wszelką odporzy Jego idee przewodnie wzięli w swą malnie niezależnego od rządu Rze~zy. MeID:or: wiedzialność. Jednocześnie atakuje on rząd der „Złotej O~trogi'·. Por!.iPwai za.ś Ojjał jego wywołał tak silne. obu~zem~ w opmji niemiecki i na gruncie czysto
wewnętrznym, ciec św. żadnych orderów nie przyjrat1krew, przepoili się niemi i temi ideami publicznej b. mocarstw alJanckich ,ze
rząd zarzucając mu zwłokę w przeprowadz_e niu . nieje, król włoski udtlrnrował wojskowyn
niemiecki
musiał
czemprędzej
go
zdezawuowokół promieniować będą, zdążając jako
zbędnej dla planu Younga reformy budzeto- orderem sabaudzkim łańcuchem Na.i·
wać. Nie brakło w prasie europejskiej pikanministrowie do wydźwignięcia państwa z tnych komentarzy na temat dziwnej rozbież wej.Niemiecka prasa nacjon~listyczna, przygnę świętszego Zwk1stowania - ka.rtlynał~.
wemocy i stworzeniu właściwego ustroju ności pomiędzy stanowiskiem W:· Schchta pr~ biona porażką Hugenberga i rozłamem w st~on Gasparri.
zydenta Reichsbanku, a sferami urzędowemi,
Deutschnationale, otrzymała
potęzny
W ten sposób . n pax Romana" z.o:l~
która wydawała się wysoce podejrza~. Wska- nic~wie
sd;urs. Trudno o lepszą wodę na jej młyn, niż
zywano
na
to,
iż
wspomniany
me~or.Jał
był
ła
zatwierdzona
między wład'Zą świeck~
[§J[§l(§]l§ll§ll§ll!ll!lłnmJl§ll§llill§lliU!I
P'Jdobne wystąpienie prez);'dei;ta .B~nku. Rzetylko jedną z szereg~ auto.r~welacJ1, .Jak: ~a szy, u\drov.iciela waluty ;iiemieck~eJ, . _Jednego a duchowrni w kolebce katolicyj',ruu. Pr.r.;
1§1
KINO-TEATR
[i zy phosgen'u, memor~ał m~stra woJnY G10e- z najwl.l;lkszych autorytetow w dz1edz1me skar- chodzi to t~m łatwiej, ~e już nawet ti.<lJ·
nera, sprawa pancerm~~ A i. t. d. Spostrzegł
Niemiec.
star& ]{zymja.nie r. trudem przypomiaviszy się iż w szczerosci sweJ zaszedł za da~e h:1\•:cścl
W o<lvov.iedzi na jP-go memorjał, który wykróla
ko, dr.' Schacht, pod naciskiem rządu, za~e: wołał zaniepokojenie w sferach finansowych, ją sobie owe chwile, gdy pociski
; 1:1
chał dalszych ataków na t;~ktat :wersalski i a na;vE;t. spadek papierów na giełdzie, . ;zą.d Sabaudji bombardowałY, m~ W~e
dnia 7 czerwca położył swoJ podpis pod pla- niemiecki zapowiada niezwłoczne
wniesienie a:o łt'liasta.
l9l ............~~:~.~~.~:::~.~::............. [§) nem
Younga. Na tem skończyła się jego rola,

•
•
1em1ec

Zbroienia morskie
pod

„

panowania na

„Atak" d-ra Schachta

który idzie na

u~„.~.!!'~ mi

I

1§1
D.U _I dal ~In
(§]
1§1 Przepot~żny film o· cwniaeh i blaskach 1§1
1
[§I
słiwy, o pocałunkach ·~~ści11
1§1
{§]
i miłości p. t.
[§J

jako rzeezoznawcy.
W nastepnych rokowaniach,
dotyczących
realizacji planu Younga.i. które t~czyły się pomiędzy zainteresowanenu rzą~anu w
~:odze
dyplomatycznej i na pierwszeJ ko~erencJl has
kiej w sierpniu b. r., dr. Schacht me brał już
żadnego udziału. Trzymał się ·zdala od !mmpanji, wszczętej przez Hugenberga, pr~ec1w planowi Younga, uważaj"° j ' za szkodliwą
dla
interesów niemieckich.
.
W s_paAialy aenaacyjno-erot.y.cu.y
'iii
I oto teraz, przed ~gą konferencJą
hadramat.
l=.I ską, której zadaniem 3est ostateczne
załat
wienie spraw reperacyjnych, dr. ScJ::acht . ~
W roli p;wnej boiys=ze ek:raau
etą.pil z nowym memorjałem, rzucaJ.ąc _ cię~kie
oskarżenie pod adresem ~ądu . roemieckiego
za ustępstwa, jakie poczym~y Niemcy w HaW r.oli. hrabianki cudna wioiniana
dze oraz później. Zdaniem Jego, ustępstwa ~e
ciężary pla.TlU Younga,
ze
Suzy Vernon.
l§l 0stałtylesię zwiększyły
on dla Niemiec niewykonal~Y· _Wśród
Nutępay pro1ram:
[§I sześciu punktów sweg? .ataku ?skarzema dr.
Schacht wytacza rówmez przeciw rządo~ i
„Jackie Cogan u ludożerców" [§I układ likwidacyjny z Polską, na mocy _ktorego
Niemcy zrzekaj~ się niezwykle w~sokich prePocz-ttelc w dni powszednie o srodit
tensji majątkowych (ausserordenthch ;
.~ohe
4 po poł. w soboty i święta o 1od:t. 12
Eigentumsansprfu:he). Zaznaczyć ~alezy, i~ oparty na kompl'omisie ,,klad hasló
ok~p1ony

~ "Prezydent" Iii~

1§]
r.:71

1:::.1

1§:1

:iJ
fil

l§1
[§I

[§)
/

Iwan Moziuchin.
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niemieckiemu

N.

proj•~1,:t6~-· odnośnych ustaw do parlamentu. Pojutr:!e 1ząd wystąpi z de~laracją. J?rogramo":ą
w Hd•:hstagu, stawiając Jednoczesme kwestJę
.•. -:.,;.;.·
-r···~r"
· •#·' ~~ ·. ~
zaufania.
Zdaje się nie ulegać wątpliwości. iż rz.ąd otrzyma dużą większość w głosowaniu. Nie w
tym kierunku zresztą idzie
ofonsywa
Schachta. Jej efekt wewnętrzny,
aczk<?h~•1ek
przykry dla obecnego rządu, ma być naJwidoprezydenta
czniej - w ukrytych intencjach
Liczba bezrobotnych w Wiedniu wzrosła w ~
Reichsbanln1 - powetowany z nawiązką ko· giej połowie uh. mieai11ca o .6.140 _do 6i ..002 osób,
rzyściami zewnętrznemi. Jest ona jedną z od- czyli zwiększyła się w porownamu z listopade'D1
mian tej gry, którą Niemcy pr~wadzą na tere- r. ub. o 2.823 osoby.
nie spraw reparacyjnych, ~ k~or1;1- za pomocą
pesymistycznego przedstawiam';\ ich r;itai:u ~o
apodarczego i finansowego, -~ązy do osiąg!!1ę·
cb coraz to nowych koncesJi. Po~ tym w~„lę
dem atak dr. Schachta może byc rozumiany,
jako idący na rękę rządowi . niemieckie~u
'?f
zwiazku z drugą konfereuCJI\ haską. Nic dziwnego, że ten novry 11konflikt" pomiędzy prczy
dentem Reichsbanku a rządem Rzcsey
ten
„Dolchstoss" ,zadany rz~dowi na k~óry obu~za
się niemiecka prasa lewicowa, budzi zrozwmałe podejrzeniu, co do swego istotnego celu.
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Wzrost bezrobocia
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aktywności

Nowy owód

Międzynarodowa konferencja

polskiej

kolejowa w Monachjum

Międzynarodowa

Wystawa .Komunikacji i 1·urystyki
w Poznaniu w 1930 r.

W roku 1930-ym odbędzie się w Poznaniu pod
dostojnym protektor&tem Prezydenta Rzeczypospo·
litej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego Międą11arodowa Wystawa l\.omunikacji i Turystyki.
Wystawę tę o poważnym i fachowym charakterze oq;anizuje Poznań z okazji Kongresu Między
narodowego Związku. Przedsiębiorstw Komunikacyjnych, który odbędzie się w Warszawie w lipcu
1930 r., a w którym wezmą udział dyrektorzy i od~owiedzialni kierownicy przedsiębiorstw komunikacyjnych, reprezentujących ca 1000 wielkich przediUęhiorstw:
tramwajowych, autobusowych, kolejek
pod:i:iemnych, linji żeglugi morskiej i napowietrzuej, pokrywaj1,1cych siecią transportową 64 kraje,
położone w 5 częściach świata i przedstawiających
rynek zakupu o pojemności blisko 2 miljardów dolarów i·ocznie (611% całej produkcji z tej dziedziD)").

Z natury rzeczy kongresy te, ścięgaję z ealego
aiwiata najwybitniejszych i najpoważniejszych przedstawicieli nauki i praktyki, tak żywotnego zagadnienia ludzkości, jakiem jest komunikacja i bu<lz1,1c wielkie zainteresowanie w sferach przemysłu,
związanego z lokomocją, stanowią znakomite podło
~" dla imprez wystawowych o typie fachowym.
Idea tego rodzaju nasuwa się sama przez się
i niewQtpliwie prędzej czy później, jako bardzo
frapująca, zostałaby wyzyskana.
Pomysł zorganirzucony przet: Związek
:r.owania takiej wystawy,
Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce, a realizowany przez Poznań,
odpowiadając wymienioP.ym tendencjom, jest o tyle jei,.zcze ciekawy, że
Wystawa Komunikacyjna w szerszem ujęciu odbywa się dopiero poraz pierwszy.
Miejscem Wystawy są tereny pozostałe po Po·
tnzechnej Wystawie Krajowej.
Obejmie Ona wszelkie dotychczas znane śred. li lokomocji oraz związane z niemi pomysły od
wozów, wózków i row!'lrów począwszy, poprzez' motocykle, cyklonetki, czołgi samochody - najrozmaitszego rodzaju i celu, jakiemu służą, autobusy,
tramwaje, koleje, kolejki (zębate, linowe, podziem
ae)
a na frodkach żeglugi morskiej
i rzecznej
oraz samolotach i halonach skończywszy. Do programu Wystawy włączone jest także wszystko to,
• służy przenoszeniu na odległość myśli ludzkiej
• więc: poczta, telefon, telegraf, radjo.
Osobną sekcję stanowi t<- - o' yka. W dziale tym
aobrazowana będzie:
p i . ·ó~ nda:
indywidualnych
miej scowo•ci,
prz crisiębiorst:w transportowo • turystycznych i biur podi"óży; wydawnictwa
poświęcone komunikacji i podróży film podróż
llic&y i fotografja, kartografja, sport i artykuły
apoctowe o.raz przybory podróżnicze.
W ramach Wystawy odbędzie się także szereg
IOkazów okresowych,
jak wyikigi samochodowe,
konkurs awjonetek, m~dzynarodowa wystawa gołfbi pocztowych i t. p.
Czas trwania Wystawy od 6-go lipca do 10-go
liupnia 1930 r.
Organizacja spoczywa w rękach
Bady Głównej, składającej się z wielu wybitnych
osobistości polskiego i zagranicznego życia gospodarczego z prezydentem Ratajskim na czele oraz
Zarządu z prof. W. S. H. prof. Stefanem Roppem,
;i.ko naczelnym dyrektorem.
Prace organizacyjne posuwają się raźno
nafl'Zód. Zgłoszenia stale wpływają nie tylko z PolGk.i, ale z całego świata. Tak więc między innemi
l!iłosiły już swój
udział następujące
państwa:
o&nglja, Austrja, Belgja, Chiny,
Czechosłowacja,
Egipt, ·Francja, Japonja, Niemcy, Stany Zjednoezo·
1le Ameryki Pół.,
Szwajcarja, Węgry i Włochy.
W charakterze wystawców występować będzie rówaież szereg organizacyj o charakterztl międzynaro
ciowym :z Ligą Narodów i Międzynarod->wą Izbą
Handlową na czele. Rz\!d Polski do W rstawy odno1i się przychylnie, zgłaszając swój udział przez
Wnieresowane Ministerstwa i udzielając organizalel'om poparcia.
Korzyści jakie udana Wystawa przyni!'!Sie Pole. ~ wielorakie.
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Spiewający
Błazen
Ronadto znakomity tenor włoski

Benjamino Gigli
W

słynnej oper:i:.e Mascagniego

„Cavaleria Rusticana"
Po~telc seanaów o irodz.

i 10 wieczorem
Kasa czyana od Il'• 12-2

5.45, 7.45

Pierwszą

z nich to nawiązanie bliższego kontakprzedstawicielanu i odbiorcami świato
wego rynku komunikacyjnego z odno6nym przemy·
słem polskim.
Zapoznanie się to, kładąc kres fał
szywym sądom czynników zagranicznych o
polskiej wytwórczości,, unaoczni im techniczną do.
skonałość
polskich wyrobów z dziedziny środków
komunikacji oraz niskie ceny polskie, które mogą
konku.rsować z wytwórczości1,1 zachodnio - europejtu między

ską.

Ten fakt, może bezpośrednio zadecydować o zawarciu poważnych i natychmiastowych tranzakcyj,
a w przyszłości otworzyć nam szeroko wrota do
rynku światowego.
I z punktu widzenia polskiego rynku, wobec
wyraźnych tendecyj rozwojowych środ..1-:ów komunikacji w Polsce znaczenie Wystawy będzie donio. ·- -

.•

·.

,

. . . . , ;.:,:...::, :..

Ważne

dla

'~

. .

„ . .

słe.
Może ra:i: na zawsze obaloną będzie legenda
o wyższości produktów zagranicznych, co dla kie·
rnnku naszej polityki gospodarczej, zmierzającej
do samowystarczalności, jest sprawi} bardzo doniosł11.
Włączenie

do Wystawy Komunikacji - działu
turystyki z jednej strony pokaże zainteresowanym
czynnikom polskim formy uzdrowiskowej reklamy
zagranicznej i zorjentuje je o wymaganiach obcej
publiczności, z drugiej unaocuii światowej turystyce olbrzymich w stosunku do polskich ohjektów turystycznych rentowych możliwości inwestycyjnych.
Na zakończenie trzeba pamiętać jeszcze i o tern,
źe Wystawa o charakterze międzynarodowym, to
nowy dowód aktywności polskiej
i podµiesienie
autorytetu naszego kraju na zewnątrz.
.
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Obowiązek wpłacania

podatku
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•
orzeczenie
przemysłowego

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 24 ,przy udziale jednej najemnej siły pom.cnigrudnia 1924 r. L. D. P • .O. 12220/lll, czej lub jednego członka rodziny, nie ma
głosi:
obowiązku we_łacania ,eo<.Iatku puemr.s . o„Do robotników zalicza się analogicz- wego".
,Więc według Sądu Najwyższego pra-·
nie do postanowień kategorji VIII, rozdziału XVIII (traktującego o pewnych kategor- cownia taka nie ma obowiązku wykupyjach fabryk) również właściciela przed- wania ~wiadectwa przemysłowego, ani
siębiorstwa i członków jego rodziny za- też nie opłaca podatku od obrotu.
Tenże Sąd Najwyższy wydał
jeszcze
trudnionych w przedsiębiorstwie". „Wobec powyższego pracownie i za- jedno orzeczenie ogłoszone w roku 1923
jęcia, oznaczone w pkt. 5, art. 8, a prowa- pod N-rem 96, które brzmi: „Poprzednia
dzone przez właścicieli choćby przy ustawa o państwowym podatku przemywspółudziale tylko jednego członka rodzi- słowym z dnia 14 maja 1923 r. zaliczała
ny względnie jednej najemnej siły pomoc- do kategorji VIII zajęcia rzemieślniczego,
niczej, winny nabywać świadectwa VIII zatrudniające tak przy fabrykacji ręcznej
kategorji dla przedsiębiorstw przemysło- jak i przy stosowaniu silników mechanicz
wych. Natomiast pracownie te i zajęcia, nych, licząc w tern właściciela i członków
wolne są od świadectw przemysłowych o jego rodziny, zatrudnionych w przedsię
ile są prowadzone przez samych tylko wła- biorstwie. Nowela z 1925 roku zmieniła
ścicieli, bez żadnej pomocy tj. współ- przepis powyższy i do kategorji vm zaudziału nietylko najemnych sił pomocni- liczyła te przedsiębiorstwa, zatrudniające
czych, ale nawet i bez pomocy członków 1 (czyli od 2) do 4 robotników i wyłączyła
rodziny".
·
z liczby robotników właściciela, osobiście
Sąd Najwyższy stanął jednak na wręcz zatrud~ionego w .zakładzie" •. Orzecze?ie
odmiennem stanowisku i wydał orzeczenie to posiada zasadnicze znaczenie dla ogołu
orrłoszone w „Orzecznictwie Sądów Pol- drobnego rzemiosła,
gdyż uwalnia wła
skich" (Tom VIII, zeszyt 7, z roku 19~9, ściciela warsztatu od zaliczenia go do
liczby robotników przy wykupywaniu
lipiec, Nr. 353).
Orzeczenie to brzmi: „Pracownia rze- świadecJwa przemysłowego.
rnieślnicza, prowadzona przez właściciela

Linja kolejowa Herby-Inowrocław
Termin ukończenia budowy

Jeszcze w

polskiej

Niemiecka

,,Allgemeine
Fleischer
Zeitung"
ogł-Osila dosłowny tekst listów niemieckiego związ·
kowego ministerstwa spraw wewnętrznych do pruskiego ministra spraw wewnęłanych oraz tego ostatniego do prezydentów rządu poszczególnych pro
wincyj niemieckich, zalecajl}Cych zebranie dokład
nych danych o fabrykach konserw mięenych, re·
flektujących na polską trzodę.
Liety pomimo ich poufności przedostały eię jednak do wiadomości publicznej i wywołały rozgory·
czenie w sferach rzeźnickich. Twierdzą one mię
dzy innemi, że warunki, jakie rząd niemiecki po·
stawil fabrykom konserw, reflektujęcym na polski towar, a więc:
posiadanie najnowocześniej
szych urządzeń dla przeróbki mięsa polskiego w
całości, zakaz dopuszczenia tego mięsa do obrotu w stanie surowym, ełldalenie fabryki od cen·
trum produkcji trzody,
zakaz uboju
świń niemieckiego pochodzenia na czas ko.-zystania z ko11.tyngentu ~wiń polskicJ.i, niemożnol'ić uczestniczenia w imporcie, fabryk,
istniejących w miartach
o ludności poniżej 25.U9 głów i t. p„ eą tak rygorystyczne,
że najprawdopodobniej źadna z fa.
bryk nie zechce ick przyjąć:
trudne hewiem
przypuścić,
aby przedllięhiorstwa nalei;ycie k.JkulujQce zgodziło się zaprzestać uboju trzody
niemieckiej, zwłaszeza, że w razie przyjęcia wy.
żej wymienionych wanmków dana firm.a nie meżc
przejść n.a ubój świń niemieckich tak długo, do-

W okresie od 23 do 30 listopada r. b.
odbyła się w Monachjum międzynarodowa
k?nfe~encja kolejowa w sprawie uzgodniema. ~1ędzynarodowych połączeń pociągów.
p~sp1esz!10 - _towarowych i towarowych,
Między mnem1 sprawami uzgodniono szereg połączeń dalekobieżnych, a mianowicie: dla przewozu przesyłek z Czechosło-.
wacji przez porty w Gdańsku i w Gdyni,
dla przewozu przesyłek z Węgier i Czechosłowacji
przez Medzilaborcz-Łupków
(drugi pociąg) dla przewozu przesyłek z
Rumunji do Rumunji przez jasinę-Dela
tyn, uregulowano przewóz transportów
żywych z Polski do Wiednia i Pragi, uzu·
pełniono połączenia z Berlinem i przyśpie
szono przewóz mięsa z Polski do Szwajcarji i Francji.
Pozatem zatwierdzono statut międzyn~
rodowej konferencji kolejowej jazdy po-'
ciągów towarowych z poprawką, zgłoszo
ną przez delegację polską co do wprowadzenia w urzędowaniu międzynarodowe!
konferencji języka francuskiego narówni z
językiem niemieckim.
Dla ostatecznego uzgodnienia połącze~
pociągów dalekobieżnych, na zaproszenie
delegacji włoskiej, następna konferencja
odbędzie się 7 kwietnia w Palermo, głów
na zaś konferencja dla opracowania planu
na rok 1931-32 na zaproszenie delegacji
holenderskiej, odbędzie się na jesieni
1930 r. w Amsterdamie.
Przewodniczącym międzynarodowej kor.
terencji rozkładu jazdy pociągów towarowych wybrany został na następne 5-lecie
przedstawiciel Czechosłowacji, dotychczasowy przewodniczący inż. Hule.
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doskonałości

ł:ner~Ja ..sw1~tina n~szych
. Ml. ~o~cu Wt~~ os1em:i<l:stego _Jeden z
,kierowrukow pohCJ.1
tak
dun;t,DY. -z zapi:owadzone&o s~1ezo . osw1etlenia
trrz.y pomocy 1-atam, iz oświadczy~ że
ludzkość
.n awet myśleć' niepodobna . b
kiedykolwłek po.siadła coŚ ctoi'.konalsz o.
eomyłił się iednak bardzo, bo już w pie~szej ćwierci dziewi~tnastego siulecia po-

•
Największy

lamp słońca i gwiazd·

Ciemnolicy szofer i jego biały pasażer

Nasze lampr, elektryczne dalekie są od
Ptasa angielska odkryła »największego
tego. Niemniej jednak
do rozw. osobie niejakiego
_praszama ,óemności ~ zachodzie słońca, Saida Abdula }-laf1$~ szotera .t aksówki
d · k.
też ł wiek d . . .
. b mb . k' .
·
. z1~ 1 .cz.emu
cz o
. . ZlStelS:ZY, me o a1s tef•
. ,i
. '
J~ .Jak. Qd ~z,yrody,. załeznJ_,_ J~k pr;e~
Szofer .te~ ~nalicy odwiózł ~ porwiekam~ kiedJ, musiał chodzt.G .s,paG 1 tu. bombatsktego lednego z ~rozny_ch,
wstawac razem ze słońcem.
ł ktory_ wysradł na l_ąd w. Bom.baru z parow-

wystar.czają

:; :s:~~~ J"O:~~aP.:~~~~ walka

ca „Naldera", płyn
do .\._._,,1;;.1 ·
'
miasto. .1
• •
Gd
kże 1-ft1.~.
„
. Y. wsza
~wka stanęła tra tu'ZJstani, podróżny oświadczył szoferOIWi iC
nie ma .przy sobie drobnych, ałe pr~yiłe
natychmiast należność z kajutY, swej na
par~wcu. z~~im ~kże to się stało, pa~wiec podniąsł kotwi~ i wypłJ.nął i ~)I.:·

optymistę ~wiata"'

z alkoholem w

StG

obejrzeć

5~r: ,kwadratD~y,
(

tysięcy ~ych

8
GRAND-KINO-.
•
fi

~jomych,
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g
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!li

la Alelaa.n.dra Damasa ~decydowaliśay r.
sią mimo ołbrz:mich kosztów eksploatacji wyiwietła.ć tylko p=e.zJrilka.dui m
obie a.ee;. rucm. aic podwyispj\c •
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Bernard GOetKe, m

ID

Gaston :.odot,
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Piotr Bataheff,
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Jean Angelo.
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Telefońy pod-Wodne

Po.cziµeJc. se&Dsów o godz. 4. 7~ 10-ej,
w sobot~ niedziele ' i święta oif:.J.~ pa
Na pierws~ •eans wszystkie miej,sea ta
po 1 zł. -.Uwag.a: p:asse-pąrtout i ·bi- ,_
ulgowe :Jliewaine ,
O&i~ra pod dyr.. P. IL KANTORA

Ifi

ri'

,pn-:

,T ak mijał dzien za dniem, Said P..
_
jadł i spał w swem aucie i nie dał sobie
wytłumaczyć, że paxowiec popłynął dn
Austrnlji i że upłynie jeszcze dużo t"· odm
zanim zawita znów do Bombajtt.
policja wdała ,;ę w tę sp<aWę, żąc!a•ąc,
~by ttp~y szofer opuścił przystań. l
1ednak me pomogło, Said bowłem oświad
czył, że taksówka jego jest zajęta i ż.e otJo.
wiązkiem jego jest czekać na pasażera, kfó.
IY.. kazał mu czekać na siebie.

WI~sz~

1

Naj_większą przeszkodą w dobrem połączeniu telefonicznem tego rodzaju s:tanowią różne wpływY, atmosferyczne, które
przy tak znacznJ.-ch odległościach szczególI nie dają. si_ę we znaki, głównie osłabiając
natężenie fal w miejscu odbioru.
Kompanja amerykańska zamierza położyć nowy:_. kabel na dnie morza, któryby
·
fal ełektroolagnety.cznych..
· szedł z Nowego Jorku, wychylał się z w~
Nadajniki rnzmaWiajćiCYCh stacjj wy- dy w Nowej Szkocji, a potem w Nowej
syła}ą dwie fale różnej długości, Więc jed- finlandji a prze~zedłsz~ prze~ wysp ę
na fala sluż.I, .do porozumienia ~ w. jed- Mayo, do-tknął północnej IrlandJi, potem
nym kierunku, a druga w przeciwnym. Mi- Szkocj·i, a zakończyłby się w LondJ.Irle.
krotony -OCZf.W-iście są ~rz.ęgni.~te elektrycz
Kabel miałby być utworzony z rozmainie z nadajnikami tal elektromagnetycz- tych stopów metalowych, które otrzymały
nych, słuchawki z odbiomikami.
nazwę „perminvaru"„ Tak samo materjał
· ;Telefonja pomiędzy Londynem a New izolacyjny uległby zmianie, bo ma być nim
Yorkiem z:-OStała uskuteczniona zapomocą nie .kauczuki ale środek now~. nazwany
fal długich: w iedną stron~ 5770 m., a w „P.araguttą."„
_
przeciwną 5260 m. M~ s.tacyj, Jladaw:Tak skonstruowany ~o<:J ma.po~a!ał
CZY.Ch dosięgała 100 kW.
~no na zupełne usumęc1e ob~awow mJ'ełefonję pomiędzy Berlinem a Buenos dukcp„ które· mącą głos w telefome, a apaAir,_;es rw7
_ Pnr owadzono fa.łanW krótkiemi raty wzmac.niające głos byłyby_. ustawione
r ~rtkicll
1483.;n. w jedną stwnę i 15,34 m. w prze- we ws-zys
punktach , g dzie k a b e l b ęci~ Moc - 20 kW.
dzie wychodził na wierzch i mą\a działać
afelefonję ,:pomiędzy, Holarrdją a lndja- autorna.t.Ycznie.
, ,
·mi_,..uzyskano. falami 18,4 w jedną stronę i
=
E>
•
·
1~,96 m. w przeciwną przy mocy 22 kW.
-~~,,..,..··~"-·
'
I

ro .P.Izeprowadzone

I

. łet.y
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11
li
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tak podejść~ Said Abdula Hafiz odparł
spok?i!rie, że jest pewien, iż sahib .(pan}
:V~óc1 i zaplaci mu należność, poczem
s~lł .w ruch takSQm..ej~ łiOZ~-* Ni. auete i czekał.
-
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=
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~wny~h, I?.ope~nia

Pierwsze , połączenie telefoniczne zusrnw roku 1923 P.Omiędzy
Dzii 2 ser.je razem (całotić)
Londynem a New )'orkiem. Następnie poó !!~~=-::~~
myślny :wynik dały prób]; telefonicznego po
81
w filmie
m łączenia pomiędzy, Berlinem a Buenos Aires
Na ogcilne ~- puhlic:zności i ce..
oraz Holandją. a Indiami NjQerlandzłtiemi.
łem umożliwienia nłljszeruJID. - - •
Odległości 1.2000 klm.
stwom obejrzenia ~alaeg~arcydzie- Ml
.Telefonowanie odbywa się zapQPlocą

11

g

u

ę

„____,. ~

Ale

alkoholu

zaciekłego zwol~i_ka. pr~ibicj~

,ące.go

Ziednoczonych s~ofera.
. widok
ten nie·-słtopH by~~jl~~
Gdy śnńano się z niego, że dal

do. .doskonałości -0becnej.
~
. 1!&imo ,tQ jednak nikt z nas nie tw.ier-{
prohibicji - przemytnikiem
~ :że.jestJo .iuż szczy4 nie tw.iexdzi tem-·
~ te .wydainość naszych ~
91lat1a .stanow~. zaledwie. 10 P.r-O:C:. wyd.atWielkie ~ażen.ie .w amerykańskichlfederalnY,ch. ~dzia o.rz~ .że ponieważ
lkowaneJ. energii. ZTesztą znamy źródła sfeFach polity:an.rc.11 wywołafa skarga, ustawa Jonesa określa pogwałcenie prohi~ niepor.Qwnan.ie bogatsze. .w ,prz_p-o- wni~on~ przeciwko- c:zło.nkoWii k~ngresu oicji ~e jako prze~oczenie,_ ale - j~o
pzi:e.. Tak~ ~si.; łanJEY, łu~owe, daiące Dell:1sqw1, ze stanu. IIlm-01s, oskarzooemu zbrodnię, .J.laero ~ oby,wa~eł, który
~~1ą~ .śWJec ~:wtatł~ ~ą ruczem w po:- o m~legalny, ~z tnmkó~ z Eanamy. nabł':wa .wódkę, ~o ~ d-Ooos~ :władz~m
WYtWaam ze s.łon.cem,. którego każdy cen- Den'lllon uchodził w. kołach paclamentar- o n!eleg_alnem pos:iadawu wódki przez 1e·v:Ydziela 320
za
go
_cz.y_
do<:lio<ru z nich d<> """. • PQjmeZ i głosował_ "': ustawą prOOib•cyiną, 1a1<otez zorn-, . za.lrlim/ ~ze ł>yc P?C•ljgmęty
!er.ę ~łedw1e ,połowa). Cóz dop1e:o za _wszełk~ _ob.<>sii:zemam1 ~ego prawa.. do Odj>~i:edzialnośQ .kry~1~alne}-.
,. . ~o .~,, .z~tary_ch bardzo .w:ie
.}ednoc2e8llle .z łćl sensacją nadch-odz1
Sędzia zaznaczył, ze me 1est zgoła z.wole<.~. ŚJN.~ ~naszą.ce przesz.~ mil- .z Cłticago wiadomośc . o ciekaw.ej miterpre- lennikiem prohib-i.cj,i, że j'.ednakowoż nie
~~- na ~~ .centwie~r.. s:wei po- -tacj.i. prawnej. nadanej ustawie prohibi- może uchyli.ć s~ od logicznej interpretacji
~. cytnei e_r.zez jednegQ z jamtej_sz,y:.ch s_ędziów tej_ .ustawi. ,
{· •
-„. r>ftń'-- . ...„ „ Onri+"Y a '"'L ~ J
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optymista
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Symfonja piękna, miłoaci
i poświęcenia
W roli iłównej:

HARRY UEDTKE
LILI DAMITA
PAWEŁ

m

RICHTER

m

Naat\PY presraa:

„Tajny

Kurjer„
s.1 -

poe~ w chi pewu.Oie ecl reclz.
9,
sobol;> e 3 aiedziele i święta o 1. W aieclaiel
aa pierwazy aeaoa wuy.tkie miej.N po 41) 1re11y

Spoojalna ilustn><:ja muzyczna w wykoll&lliu orkie
atry symfon~i pod batutą

RO.U.ALDA. ULATOWSKmGO.

•

błysk podobny do podrzli.wu. Wlw.ńcu iw.eśrniał się mawiałem z ojcem. Dziś poP.Qłudniu znaleźli stare g:nia.
z goryw4, potrząmął wolno gław.ą i ·od~ ~ do nie- zdo. Miljony!
.
ruchomych pleców sw-ego szofera.
- Do.n - kr.zWm.~ IA"awie .ze strachem dziew·
_:. Uiiwrence, dla Gayle Darri!ngton CZ:lowiek po- . czyna.
sudłby dwa razy d-0 piekła. Może nieprawda?
Spojrzał jej poraz pierwszy w oczy, uśmiechnął si~
W glooiie Don Kojota, kiedy, na to ~al za- i ścisnął za rękę jeszcze mocniej.
·
brzmiała pokora i ~ozumienie:
- Szczera prawda! Fakt! SłowoJ Miljony)
.- Prawda, panie Chaindler.
W oczach Gayle zaświeciły łzy.
PRZEORUJ< 11'ZBRONIONY •:
Chandler westchln.ął głęboko i oclwrocił silę.
- Och! Don Koj ocie, drogi ehłopcoo !
Cl~·i·ł·ł·W·l·~·H·l·l·l·i·i·l·N·l·l·W·l·l·Jl·M·l·J·N·l·i·JCil
- .Bexter~ napraw w<>n~. Jesrozie dziś :wi~orem
- Co takiego 'l Co ja mam z tem wspólneg:-0_?
- Nic nie myślę - przerwał chlodno Don Kojot. musimy być w Reno.
- Wszystko - twoja - msroga!
t"". To pańska rzecz. Paa'.scy pehiomoonicy mogą WY<CC>I to bylo w.szyst~o. Don K~ .<>dsm<n ~agą. Zwy- Cóz rmmvu. Ja me nie zrobiłem. Popl'\'.)St.u dofac ulokowane przez pana kapitały, albo niemi zawia- ciężyŁ A jednak, dziw;ia :rzeez. !1:-e wuł. saę . bar~ brze się ba.wiłem, grałem w przec-mciia i wtrącałem się
dywać. Jak panu wygodniej. Jeżeli pan powróci_ doj- zw,ycięg.ko. Ch1!1ll.dłer miał słuSDność. Bm~ każdy męz- w nieswoje sprawy, tak ja.k ów włóczęga podług któ<
•dzi.e do śledztwa j aik nic. Cała a:tera. wyjdziie u -świa- ceyzna, ehoóby najlepszy~ :gooa.edłby do piekla, by; zd-0.. reg-0 mnie nazwano. Na.przykład, jak to było ze walezi.etł? -dzre~ vłszystko jedno, czy pan pójdzie do- wię'JJie- by.ć Gąle D,arrln~ - i któZ m~ to. konm mieć niem rękawic:aki! •
•
• •
•
•
ma, czy się
niego wykręci, hańba pozostanie hańbą~ za zł:.Wsuną~ rękę ~ ~ m ~ i ,~ł i
I ;nogę pow1edeieć, że będzie pa.n miał IJdelada trudnoW~ do samochodu l mj.ąl nnęJace ~ dmew- meJ powoli~ Zi!llsu:z<>ną rękawi~
·
ści- ze zbiciem ·Zeitnań takiego,. Bw::kegQ i kilku ilnnych„ ~:
~
•
.
- Czy ~ to? - ~
.
np. Johnsona. Na mój rozum lepfoj bę<Wie W3Jlleść się;
- Kółek, zatkał ~ W. ~<Jl.a:Bjmif
. - . Natmralniel Zabrałeś ~ opnszcmJąC k~iQ.
ukradkiem i :poąnlić taj61llnicy„ ~ tajemnicą.
wesoło ~ - DoJ~E!lDY, ~ ~ farmy, Wiedzialam o tem.
Don Kojot wmmał do~ z klim-.mta do~- nabieraan~ ~i ~·da · miąsta.. Jmda, Ko~w~ ~łoq i po~ Qlle na kawałek w-y..
znal dumę Illlli.,<r.n&ta, dumę ra.s~ damę J:l.3.Zwiska i du- łak.
.
.
.
tairtei. skorki.
mę stanowiska spOJ:ecznego. Wiedziiał, że jego przeciw~ -~ ~ ~ ollntił· ·Się . 00 ~. z
- Moja serdecrma.. śliein:iusia ~1 P.r?&
\ lk miał w gr un.ci'e rzeczy tylko ~ ~jście.
-pr~~ ~1~.nan. Kojot; ~"~~ kląłem cię nie ~ ~ ~ dwa ~ i ~wałem, żeś się
1
- ·A z pa:oną ~ co · mę
zapytał 'ezki, ~~~ magD ~ ·
.
vu"~'"-- zm:ala.zła na mo3eJ sw.ezee. I me :mz i me dwa -razy powlrońcu Chandle:r..
mniony ll$C1Sk ~ ........ go ~ . . :mewymowne~o myślalem sobie, żeś mnie wyikierow3ła na kon.kua:soweDon Kojot uśnlj"""13l1lł .się. .Zro-zmniał ~ tonu boga- ~ ~ ~ 7.a · m'łi - a-~ milczUi - me _go ghzpca. I nie raz, i me dwa razy W'Ści,ekałem się z
tza, że uznał on ~za pokonanego. i że tylko prób-u- byiło v.dełe dt> mo.wiema.
twojej przyczyey. że przylgnęło do mnie prvJeZWisko
je uratować ~ r~ ~ okruch sw.oje} ~
- Chaind1er ~ ~- ~-~'".Ila -OOOre, - ~u- Dcm Kojota, Oj, lllie raz, me raz, nie :mz, ale tera2 niem1l

t1i'·*·········•·t:.lll!EEA·•·····························'·*·•·•·i·•·•·•·•:ca

r1::DONMBKOJOf"1:
l

. .

?<l

..

. . , . .. .

stame·r-

-

Prn D~t.on w,yjdz.i.e za mnie .zamąż jesz- 'Wa'Ży1 wk<>ńeu Law;ren.oe. - · IbbffiśmY.· ~ T.o on m- ma już o

C'/Je1'.Il

gadać. Wyłącr;y wszy ten kwiatuszek,

ez.a- .d2JiS - ~ 10.wobodllli.e Lawrence. - Trud- 'try.gow-ał przeciwkD -qja.l. pcmt. <llci:al..któit'Y siedzii oto przy moim boku, nigdy jeszere nie natno. sroi:e wyobrazić,.. i1eby mD,gła mreć je.szcze do czyUrwał, pomyślmwszy, że ~ ~Ył- i · knąłem &ę na preyrlróżkach mego fycia na milsze cu-

ini-enia z taklln. ~ jak·p.am.
.wwadało mu byi W:SP6!liało1Icyśł:nym.
do. ·Tuk, moja mjusia t Tak. mai państwo !
(lliaindler TJeSrlJtywniałJ ~ł ,się ~w oobą. P±zez
- ..... Chciał zrujnować ojca paiDi i ~ Bu- f

!ib~~~

iDi2.

Dan~

_w,_ pczari)

świecił lfaroo. !Eo-~~~- ~ ~ ·

.

I

j

~lr.

6

'Okradła
GRUD ZIEI~

Pomysłowa złodziejka dostała si~

I

Aleksandra
JUTRO:
Łucji

_._

W~. 11l•aca
Za.c1'61i „

chlebodawc 'w na su

1•

7

r· 15
Ws. lcsiqiyu. r· 13
Za.chód „ r· 3

Ilf.

34

11'1.

25

111.

31
31
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Zmiany na ~tanowiskach
ka.mendantów powiatowych PP
W oststltim C'7.,asie
przeprowadzone
pewne przesunięda na stanowiskach komendantów powiatowych Policji. ObeCnie lis-ta ta p1~dstawia się na
były

stępująco:

Powiat łódzki - kom. Lange, pow.
Nowak, pow. kolski ...,_
podkom. Kwiai;kowski, pow. konińs-ki kom. Karpiński, po'w. łaski-kom. Ki~
l'Oński, pow. łęczycki~kom. Stoczewski,
Złodziej przesłał
pow. radomskowski - podkom.
Czajeden z dziennikarzy łódzkich p. Kreu jjących się w portfelu dokumentów. Po
biński, :pow. piotrkowski kom. Mań
kows.ki, pow. sieradzki - kom. Kupke, Współpracownik „Lodzer Tageblattu" prze- dwóch dniach otrzymał pocztą list od zło
J;>VW. Ełup.:ói - kom. F'khna, vow. tu- żył przed kilku dniami niezwykłą przy- dzieja. W li~ie tym złndziej donosi mu
recki - pookom.
LeEzczyński 1
p{)lw. godę będącą doskonalym świadectwem że przykro mu się zrobiło po otrzymaniu
Wicl~,Uski podkom. Ungcheuer• .. (P) czasów 'dzisiejszych i ·okresu wekslowo- \Viadorr..ości, że poszkodowanym jest dzienstagnacyjnegC?.
nikarz, wobec czego przesyła· mu wszystOto przed trzema dniami p. K. jadąc kie papiery, zamiast gotówki zaś, która jest
kobiet tramwajem poczuł że ktoś się przyciska mu bardzo potrzebna pierwszorzędny wek14 łaia zas~"ków
do niego w tłoku;a kiedy w chwilę potem sel klientowski, który bardzo łatwo można
Fun~h1szu
Zarqi: Obwodowy Fu..-:duor.u Bezrobocia w "I; sięgnął do kieszeni zauważył z prze·raże- zdyskontować.
Rzeczywiście w liście znajdował
się
dzi, informuje na~, że
począwszy
cd dnia 16 niem że ukradziono mu portfel zawierająi;rudnia l ..l!i r. wiącr.nic wypłata dla l:ezrobotnych cy 100 złotych gotówką oraz dokumenty weksel i to bardzo dobry zaopatrzonY, w
kobir.t. kon:ystajęc~ eh z .:asiłhów z :Funduszu Bez. i papiery,
żyra pierwszorzędnych firm łódzkich.
rn?:,ocia w Diurze wypłat przy ulicy Rokicińskiej
Następnego dnia w dzienniku
swoim
:Wypadek ten wywołał zrozumiałe za10,12, n:e i:i~dzie •ię oclhywał w tymże lokalu, lecz
w hh.:r~c 1--;·pkt przy ul. Aleje Kościuszki Nr. 9. dał ogloszenie w którem prosił złodzieja ó interesowanie wśród policji, która tropi
Wobec p 0 1wyższ.-go kobiety pobierające dotychcaas zatrzymanie pieniędzy a o zwrot . znajdu-__ .złodzieja ..(P}

k..'1.liski kom.

Zamiast skradzionej gotówki

poszkodowanemu weksle

Wj
z

dla
Bezrobocia

0

w Biu„.:e Wypłlit przy ul. Rokicińskiej 10.ll
powinny po;:ząwszy od dnia 16 grudnia 1929 r. t. j.
od poni dzi!!łku przyszłego tygodnis zgła!zać się po
edhi6:: zn6Hku do biura wypłat. ,przy Al. Kołc.iu~zki Nr. 9,
Wn)łaty za~iłl-ów dla wymienionych koLict b~·
dą eię odhywały od godziny 8·ej rano w ci11ru
0
S.ciu dni tygo •lni:J według następującego planu: w
~z:ic<lziałek, n&zwiska na litery: A. B. C. D. E.

l!!isi.łek

t•. G„

we wtorel.;::

H. I. J. K„

we •rodę:

L. L. M.

łf.. O. w c:owarttk: P. R. 5, w piątek T. U. W.

z.

Nowa płaeó~,ka kulturalna
w Rudzie Pabjanickiej
Z iPicjatywy proboszcza w Rudzie-Pa;j~1~i:::ki.CJ. ks. Lewandowicza, jedno z

na,1liczn1eJs~y.ch st~warzyszeń młodzieży
k!n m1esc1e, a mianowicie Stow. Mło
dz'.eży Polskiej, wybudowało budynek, w
ktorym urządzona zostanie sala gimna-

w

styczna i teatialna, brak której dawał się
1łotkliwie odczuwać w Rudzie Pabj.
Zaznaczyć wypada przytetn, że sto!farzy~z2nie t~~ mi.mo krótkiego swego
tStmenia roZWija się bardzo pomyślnie
dbając o rozwój życia kulturaln~go mło~
d~icży i dostarczJ.jąc jej godzlwei rozryw-

ki. tW)

:ranny

K~wawy ·

· mężczyzna

spór o

gr

niczną

·

Wieś Stare-Miasto, powiatu I_{aliskiego t czątkowo nikt z mieszkańców wsi nie mógł
byfa widownią zabójstwa na tle nieporo- wskazać, kto ewentualnie mógł być za. bój cą. · Następnie jednak, jeden z pośród
zumicnia sąsiedzkiego o granicę.
We wtorek dnia 10 b. m. w polu zna- wieśniaków zwierzył się poufnie, że zbrodni
kziono konającego mężczyznę, z rozpru- tej dokonał sąsiad Mielczarka, Kazimierz
tym brz11chem, tak że wnętrzności wypły- Karpiński, z którym zabity żył w nieprzynęły.
Okazał się
nim gospodarz . wsi jaźni i między któremi były ciągłe kłótnie
Stare-Miasto Mielczarek Antoni.
i bójki o miedzę. Karpińskiego aresztowaRannego w stanie agonji przewieziono no. Badany przez policję przyznał się on
do szpitala św. Trójcy w Kaliszu, gdzie do zabójstwa, którego dopuścił się z zemnastępnego dnia zmarł nie odzyskawszy sty, za pobicie go przez Mielczarka. Karprzytomności.
·
pil1ski.ego osadzono w więzieniu w Kaliszu
Policja powiadomiona o wypadku prze- do d.vst2_ozvcii S_ądu. (w)
prowadziła energiczne dochodzenie. Po_.

Zamaskowani bandyci
doli:onali

.

'

W Z\vi~z!n~ L,~gjo_nistów \v dniu 14-go
b. m. o gocmme ~O-ej przy ul. Pr. Narutow_icza b. prezes Rady Miejskiej, p. dr. B.
F1chna wygłosi aktualny odczyt p. t ,Za~adnienie zmiany. ustroju w Polsce'~. '

.

Zarząd Oddziału Łódzkiego Związku
tlarcerst,wą Pol~kiego skład.a tą drogą serueczne podziękowanie panu Waszkiewiczowi za złożoną ofiarę pieniężną na rzecz

Harcerstwa w ł;.odzi, oraz firmie ' „Nasz
Sklep-Urania ... za łaskawie o"fiarowane pomoce na_ukowe dla Przedszkola Z;· H. P.

zuchwałego

Wojewódzki Urząd śledczy w Łodzi
powiadomiony został o napadzie, jaki miał
miejsce w dniu wczorajszym we wsi żórawin, pod Kolem.
Oto nocy wczorajszej o godzinie 23-ej
do mieszkania Wincentego Domańskiego
wtargnęło trzech zamaskowanych bandytów, kt_órzy steroryzowawszy napadniętych groźbą użycia broni zażądali wydania gotówki.
Ponrewai! Doma1'iski oświadczył, że
gotówki nie posiada bandyci obrewidowali
go, a znaiezione przJ: nim 10 złotych za-

„Ha.rcer2Jki Bazar
P

~~:Si~ ~~r::~~~~~h~r!~~~n~!~!;z.::

Liczy bo·
w;iem, źe tak jak i w latach poprzednich
Spolf~czeństwo łódzkie przez zaopatrzenie
aię;i!W dary gwiazdkowe na Ba,zarze Harcer .
~1 poprze ich poczynania.
.
~rzyjdźcie a przekonacie się, te po ni•i..: "'
'l'uC_J.ł cenach można dostać na Bazarze ozdo
by- choinkowe, hafty, serwetki, rzeźby w
~ewiey za?awki dzi&inne, ksi~żki i wie~,~~~...»!,.~h J2e.dar,unkp.,.v;.."'

rmbunku

brali. Pozatem bandyci splondrowati szafy i inn"" meble i z rozbitego kuferka zabrali 350 złotych gotówką, należące do sublo-

katora Domat1skiego, niejakiego Leskiego
Władysława, który w tym czasie w mieszkaniu nie był obecny.
Po dokonaniu napadu bandyci zagroziwszy użyciem broni, w razie zawiadomienia policji, zbiegli Vf kierunku lasu.
Powiadomiona o tem miejscowa policja przeprowadziła dochodzenie i natrafiła
na ślady złoczyńców, których jednak nara-·
zie nie ujęto. _(w),

10v000

zł·

policji

dzwonki nie odnosiły skutku p. Kraj~
ski udał się do kuchni i tu ze zdumieJ
niem skonstatował, że służąca znikła, al
wraz z nią. mała kasetka żelazna znaj.)
dująca się w biurku, a w której znajdo1
wało się przeszło 10.000 ·złotych gotówką.

kJ

O kradzieży tej zawiadomiono
1
mendę policji w Wielu!lJu. WywiadowcYi
podczas przeprowadzania
docllodzenia
zaraz na wstępie wyjaśnili zagadkowy
ból głowy małżeństwa Krajewskich oka„
zało się bowiem, iż pomysłowa zło<lzfoj
ka i;oczęstowała swych chlebodawców ja
kimś środkiem nasennym. Tego samego driJa jeszcze policja u,
staliła niezbicie, że Stuczyńska wyjecha1
ła . w kierunku Łodzi.
Teraz tropienie przeniosło się ną
grunt łódZiki i wydział śledczy · rozpoczął
energiczne poszukiwania. ·
Kilka tygodni przeszło ·na niczem )
dopiero ·w dnrl.u · wczarajszym złodz.iejka
zos.tała przyłapana podczas obławy prze.
prowadz.onej na terenie Łodzi.
W jednej tz melin -podczas- obław'
:przyfa.palD.o jakąś bardzo przystopną ~
wiastę, któTa na pytanie jak się nazywa
dawała wykrętne odpowiedzi i w pewnej
chwili usiłowała rzucić się do ucieczki.
Przył1l4>ano ją jednak i przewiezion~
do urzędu śledC'Zego gdzie poddano n&
tychmiast badaniu. Wzięta w krzyżowy
ogień pytań zeznała, że nazywa się Stu·
czyńska i przyznała się do popełnienia
kradz.ieży u p. Krajewskich.
Poza.tern Stuczyńska oświad<>zyła, że
pieniądze zabrał jej kochanek, za namo·
wą, którego dokonała kradzieży i
który
dostarczył jej prosz1.-n nasennego.
Pomimo kilka.krotnych pytań Stuezy.6
ska Illie chciała wyjawić nazwiska swege
kochanka.
·
Osadzono ją w areszcie do· dyspo'3yc-j}
sędzi:ego śledczego.
,(p)

Dodatkowe zebrania
kontrolne rezerwistów
D. O. K. IV. zarządziło dodatkowe zeb~
kontrolne rezerwistów, dla tych z pośród :re.;
zerwistów którzy nie stawili się na dotycbczs'
sowe zebrania kontrolne.
.
Dodatkowe zebrania kontrolne odbywać si~
1
będą w następującym porządku: W lokalu P
K. U. I przy ulicy Nowo-Targowej 18, dla .za
mieszkałych na terenie II.ID. V. :VIlII. IX. J
XI. kom. p. p. w dniu 27 grudnia r. b. dla~
zerwistów rocznika 19\)4, 28 grudnia dla r.
nika. 1902, SO grudnia dla rocznika 1889.
lokalu P. K. U. il przy ulicy Nowo-Ceg~
nej 51, 23/XII. r. b. roeznika 1889, z komisarJ
jatów I. !'V. VL i VII., a. 24
grudnia r. bJ
rocz. 1889 zamieszkali na terenie X. XIL XIIi
i XIV kom.isarjatu, 27 grudnia YfflZYSCY, 190'4
rocznika I. TV. :VL VII. X. XII. XIII. i XlVA
kom. p. p., 28 grudnia .rocznika 1004 z komJ
VII. p. p. 30 grudnia z I. IV i VI kom. p. P.
roczn. 19Q..1, n
grudnia z X. XII. XIII i XIV
kom. p. p. rocznika 1904.
Na zebrania winni się stawić
szeregow..,
rezerwy i pospolitego ruszenia kat. A. C. D'
roczników 1889, 1904, oraz szeregowi rezerwy rocznika 1902, którzy w latach 1927, 1928 j
1929 nie odbywali ćwiczeń
wojskowych i
wszyscy szeregowi pospolitego ruszenia t~ł
rocznika. (w)
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Wielki pozar w Radomsku
m
Straty wynoszą blisko pół miljona złotych i::]
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W dniu wczorajszym w Radomsku przy
ul. Narutowicza 22 w młynie motorowym
należą~ym do Ksawerego Zielonki wybuchł pożar. Wskutek wielkich ilości
rzedświąteczny"
łatwopalnego materjału pożar szybko się
W dniach 14, 15, 16, 17 grudnia .breż. rozszerzał i wkrótce płomienie objęły cały
f.. Harcerstwo Łódzkie urządza tradycy,jny budynek ogromnego młyna.
B<!Zar Przedświąteczny, w lokalu· własnym
Zaalarmowana straż ogniowa po 7-goPriliY
. ul. EwangielickieJ·· 9.
_
dzinach wytężonej pracy p_oźar ugasiła.
'
Bazar tegoroczny zapowiada
gię oka-

qię nad przygotowaniem Bazaru.

miedzę

na polu

---0·- --

Odciyt w Zw• . Legjon~słów

Podz'u;kowanl~

r

Ciężko

ręce

w

Przed kilkoma tygodniami nadeszła siadywał w kuchni i o czemś tajemniczo
do urzędu śledczego w :Lodzi ·wiadomość· szeptał ze służącą.
o pomysłowej
kradzieży
popełnionej
Kiedy pevmego dnia p. Krajewska
przez niejaką Józefę Stuczyńską, młodą zrobiła na ten temat uwagę służącej, ta
przystojną dziewczynę lat 23.
zalała się łzami .i przyrzekła, że więcej
Okoliczności jej przedstawiały się w się to nie powtórzy.
ten sposób, te Stuczyńska była służą.cą
Pewnego dnia p. Krajewski obudził
w domu zamożMgó obywatela p. Kra- się z silnym bólem głowy i &postrzegł,
je-wskiego w Wieluniu. Przez kilka mie- w zdziwieniem, że wstająca zwykle
sięcy pracy w domu p.
Krajewskich przed nim małżonka śpi snem sprawieStuczyńska zaslmrbiła sobie pełne zau- dliwego. Kie..'1.y spojrzał na. z.egaTek rzdufanie swych chlebodawców, którzy zn- mfoni.e jego jesz.ew bardziej się SJPOtęg.'.>
częli wkońcu traktować ją jak członka wał<> okazało się bowiem, że jest goozirodziny.
na 3 po pcludniu.
Było jednak jedno ale w tern wszystNatychmiast obudził ż0:11ę. która rów
kiem, a mianowicie „dyżury" jakiegoś nież uskarżała się na ból głowy, i poczęli
osobnika, który stale wieczorami prze- _.alarmować służącą. Kiedy kilkakrotne

ę

Spłonął doszczętnie cały budynek młyna i znajdujące się na składzie 12 wagonów zboża. Straty wynoszą przeszło 8
450.000 złotych.
~·
Na miejsce pożaru zjechały się władze -~
śledcze, lecz mimo wytężonej pracy nie lll.I
mogły ustalić przvczyny wybuchu poża- ~
ru. ,(i).
l?J

r:J

'

P. inspektor Skowroński

udaJ· e si~ do Tomaszowa Mazowieckiego
~

W dniu wczorajseym szerokie grono
nauczycieli SZl{ół powszechnych m. Łodzi na urz.ą.dwny1m bankiecie żegnało
długoletniego inspekto1;a szkolnego m.
Łodzi p. Jana Skowroń...c:Jci.ego, który jak
wiadomo po przejściu na w~ną prośbę
·na emeryturę, powołany ~ostał p1~ez
~łatlze central:ne.:na. stanow1sko kt4mIBa-

m

m

Dziś i dni nastc;paych

Arcydzieło polskiej sztuki
kinematograficznej
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Według głośnej powi~ści
L. PERZYŃSXIEGO
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r.?Ja OSZCT;ędn.ośdowego przy magistracie
m. Tomasrowa. Mazowieckiego.
Udającego się na nowe stanowisko
ocz~t·l:: codz. o li"· 4 SI) Pi'· w ...koty aiod•ielo Gl
insp. Skowrońskiego,, żeg. n_ali_ zebrani w ·r!'I
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.„HASLO" z dnia 12 grudnia 1929 roku.

Rozporządzenie

Jak

się

dowiadujemy w dniu wczoStarostwo Grodzkie w Łodzi otrzymało okólnik Ministerstwa Spraw Wew•ętrznych w sprawie
godzin handlu w
okresie przedświątecfZiilym.
Według tego rozporządzenia w dniach
J8, 19, 20, 21. i 23 sklepy będą mogły być
otwarte do godziny 21, w dniu 22 w nie'Ilzielę od godziny 13-18, zaś w dzień wigilijny wszystkie sklepy będą musiały być
tamknięte najpóźniej o godzinie 18-ej.
Byłoby bardzo wskazanem, gdyby Starostwo Grodzkie wydało wcześniej odpowiednią instrukcję podwładnym organom
celem uniknięcia nieporozumień jakie miały, mieJsce w roku ubiegłym. L(P ),

Walne -zebranie
W sobotę dnia 14 grudnia r. b. o godzinie 7..ej wieczorem odbędzie się Walne Zebranie członków Koła Łódzkiego Związku
Bibljotekarzy Polskich w lokalu Bibljoteki
Public~:nej
Andrzeja 14. Na porządku
dziennym:
· ·
1) Komunikaty. 2) Sprawozdanie Zarządu.
3) Wybór nowego Zarządu.
~), Wolne wnioski.
.
Zarz~d uprasza o liczne pCZJ:bjcie. r ~,

komunistycznych
rękach

komunistycznej w

ki, lecz po chwili zostali spostrzeżeni przez
towarzysza szefa związku, który widocznie również wywiadowców poznał.
Po chwili obaj tropieni weszli do kina
Oświatowego i zniknęli wśród ciemności
panujących
na widowni. :Wywiadowcy
mieli teraz przed sobą dwie alternatywy:
albo wejść na widownię zapalić światło i
aresztować obu ptaszków, albo
też czekać przed wejściem na koniec seansu i aresztować obydwóch przy
wyjściu.
Po
chwilowem zastanowieniu się doszli do
wniosku, że oba pomysły nie nadają się
do realizacji, ponieważ 1) nie jest wskazanem by aresztowanie odbyło się publicznie i 2) że przy wyjściu trudno bę
dzie pochwycić obu, ponieważ mogą się
zmieszać z tłumem.
W końcu wywiadowcy postanowili imać się trzeciego sposobu a mianowicie
posłali do kina chłopczyka, któremu pokazali obu komunistów. Chłopczyk dokładnie
spełnił polecenie mówiąc obu że jakaś pani czeka na nich przy wyjściu. W chwili
kiedy wyszli z kina zostali aresztowani i
policji.
przewiezieni do 8 komisarjatu
Tu poddano ich rewizji i przesłuchaniu
Jak się okazało szefem związku mło
tową.
:Wywiadowcy ruszyli tropem tej dwój- dzieży komunistycznej w Polsce okazał się

W związku
łach żeńskich i

z aresztowaniami w szkoosadzeniem w areszcie kilim uczenie, którym dowiedziono działalnuść
komunistyczr.ą na terenie Łodzi policja polityczna otrzymała informacje drogą konfidencjonalną że do Łodzi
przybył
szef
związku
młodzieży
komunistycznej w
Polsce celan1 zorganizowania jeszcze kilku jaczejek na terenie Łodzi.
Policja polityczna przystąpiła wobec
tego do intensywnej pracy mającej na
celu schwytanie tak poważnego ptaszka.
Po długich i żmudnych wywiadach udało
się wreszcie
policji politycznej ustalić
jego rysopis w żaden jednak sposób nie
zdołano stwierdzić gdzie
zamieszkuje w
Łodzi oraz jak się właściwie nazywa.
Wobec powyższego wszystkim wywiadowcom pblicji politycznej w Łodzi dano
rysopis jego z poleceniem natychmiastowego aresztowania go. Wczoraj po połud
niu dwaj wywiadowcy policji politycznej
przechodzący ulicą Główną zauważyli owego osobnika w towarzystwie jeszczt::
jednego, którego obaj wywiadowcy poznali jako starego znajomego aresztowanego
w swoim czasie za działalność wywro-

policji

29-letni Icek Majer Korblit zamieszkały &tł.
stale Ruda pod Chełmem. Znaleziono przy
nim 126 odezw komunistycznych oraz moc
innego materjału obciążającego. Pozatem
znaleziono przy nim kilka paszportów na
rozmaite nazwiska. Drugim okazał się znany dobrze policji łódzkiej komunista Dawid Baumgarten, zamieszkały przy ulicy,
Wschodniej 30 karany już za komunizm.
Znaleziono przy nim 85 odezw
komunistycznych i mo'I innego materjału obciąża
jącego. Obydwóch komunistycznych działaczy osadzono w więzieniu na skutek polecenia sędziego śledczego do spraw szczególnej wagi p. Bądzikowskiego. (p)
'
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Handlarz starzyzny
padł ofiarą złoczyńców

Wcooraj po południu lasl<lem Mania
szedł handlarz starzyziny Judel Berna.w·
ski mmiewkały przy uliey Zawi~Y, l&
Na plecach miał worek z towarami.

W pewnej chwili pcxleszło do niego
dwóch mężczyzn, którzy zapropQ
nowali mu kupno garnituru. Nie podejr.zewaj ąc nic złego Ber:nawski poszedł za
niez:najomymi, którzy zaprowad~iwszy,
hand.la.ma w głąb lasu rzucili się na nie.
:~
~l~
·-,~--·„ -· ~~ _„ ._ _ - -~·-· . • - -~ .~ . ' •. ~ • „ ,
~
.~
go, pob:iili go dotkliwie i zabrali 100 zł.
<.
r
gotówką oraz worek z towarem. Następ.
ni@ zagroziwszy mu śmierci~ .uciekli YI
niewiadomym
kieruinku.
,
ludzkości
świetlnym
Pobity handlaira zameldował o ~~
jW mieszkaniu własnem przy ulicy
.,,W ciągu 6 tygodni od 1 grudnia do 10 dzie sprzedają się znaczki, odbywają się dzie w IV komisarjacie. Policja w-.~
ó'kwerowej 17 uległa zatruciu gazem świetl stycznia pod wysokim protektoratem Pana odczyty, pogadanki, we wszystkich pis- żył.a energicme dochodzenie celem. •
nym 32-lenia Józefa .Wiśniewska, która Prezydenta Rzeczypospolitej przy czynnem mach są umieszczane artykuły, omawiające jęcia sprawców napadu.
.(p)J
„:t.i
~adąc się wieczorem spać zapomniała za- poparciu sfer rządowych i wydajnem współ sposoby walki.
p-ęci~ kurek gazowy. Wezwany lekarz po- działaniu wybitniejszych jednostek wszyst· Nie potrzeba nikogo zdaje się przekok dl
d•
Pożycz i
a samorzą ow
gotowia po udzieleniu pomocy prze- kich warstw społecznych odbywają się nywać, jak straszną jest ta klęska, trzeba,
wiózł ofiarę wypadku w stanie groźnym do w całej
Polsce „Dni Przeciwgruźlicze". żeby wszyscy zrozumieli, że nie jest ona
Na posiedzeniu specjal~em ko~isji dł,
~ szpi·tada.
..(w)
.
Nie powinno być w Polsce ani jednego o- nieunikniona, że odwrotnie w tej dziedzinie udzielania samorządom pozyczek i zapo.
. bywatela, któryby nie dowiedział się w chcieć to naprawdę móc.
móg z konunalnego funduszu RożyczkoPodalek od polowania
ciągu tego czasu, czem jest gruźlica i co
Powinniśmy w ciągu najbliższych lat, wo _ zapomogowego, odbytem w tycia
d
k d
on powinien zrobić, żeby pomóc w zwal- nie powiem wykorzenić gruźlicę, ale ją dniach w Polskim Banku Komunalnym,'
a po ate O strzelby
czaniu tej najstraszniejszej plagi ludzkości, zredukować, sprowadzić do tego stanu, w przyznane zostały poqczki następuj~cym
Najwyższy Trybunał Administracyjny wy- me powinno być ani 1"ednego człowieka, 1·akim znajduje się ona w krajach zachod- samorządom mi·e ·skim:
magistratowi m.
1
dal w tych dniach zasadnicze orzeczenie w
ł
sprawie opodatkowania polowania, w ,związku któryby w jakiś sposób w ciągu tych dm nio-europejskich. Siła narodu
eży prze- Łomży w kwocie 30.()(X} zł., m. Storma z opodatkowaniem strzelb.
nie przyczynił się do wzmocnienia obrony dewszystkiem w jego zdrowiu, a zdrowie 20.()(X} zł., m. Mogielnicy - 30.000, ID: KoW~a~ wymiarowe stosują, ;praktykę opoda~- przed tą chorobą. Wiek, wyznanie, płeć, społeczeństwa jest do nabycia, Jest zapłatą ła _ 30.000, tn. Aleksandrowa KuJ. kowan rownocz~ne~o (_podwo3nego) z . t~ zaJ·ęcie przekonania polityczne nie czynią za jego własne wysiłki.
38.000, m. Ciechocinka - 35.000, m. Mi>.._
prawa polowa.ma, Jak i z tytułu pos1adama
.
' . ,. .
·
·
Ku · ·
1 ki p I ki
strzelby. Praktyka ta opiera się na błędnie poję tu _zadne~ rozn~cy,
ch?roba ich. me uz:
pUJCte wszyscy na.ep
os ego wego Sącza_ OO.OOO złotych.
tych postanowieniach art. 19 i 21 ustawy 0 na na1e, kazdy, me dz1s - 1utro, moze stac Związku Przeciwgruźliczego!
ół
d "el
· sto
~-1"7...,,..
· f"
'
k
Kup1one
·
· ·c·e
na Waszą na .sume.
Og em 11. Zl złotych.
ono mia m l'_v„;r.-.-.·
prawie
mansow
omunalny eh, w edłu g kt'orego się jeJ· 0 fi arą.
nal ep k"i ma kl e1a1
1
.
243 000
to ostatniego artykułu, strzelba jako przedl~. tym celu, J. ak Polska długa i szero- korespondenc1· ę".
h 1b
miot zbytku ma podlegać opodatkowaniu.
Ponadto udzielono całkowityc U czę,N. T. A. uznał tę praktykę za nieprawną. i ka, :wszędzie tworzą się komitet\', wszęściowycll prolongat wy:danych ~przednio
orzekł, że podatek z polowania wchłania jui w
8
po7vczek magistlatom: w Radomiu. Siedl .
siebie obowiązek podatkowy z tytułu posiada'
-J
B"ał
ku, C to h
nia strzelby. Tylko posiadacz strzelby bez praO JOWa I Da
I I
cach, Kielcach, i ymsto
zęs c owa polowania może być ~gany do Q»Oda.tiPCY
wie, Rawicz11t .()str~ i iEomaszowic
••
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· Zatrucie gazem

'

związku młodzieży

Szef

przedświątecznym
~jszym

działaczy

Aresztowanie dwóch

o godzinach handlu w okresie

Str 7

•

•

•

•

• ••

}

-

•

jakichś

-

przeciwgruźlicze''

Walka z wrogiem

•

.?°

p

kowania od strzelby• .(w),

dz•k•

Strzelal1· do zaJ·

·

Ujednostajnienie obliczania
oodatk ów uposaieniowych

J•

w.

~

·. Lubels~

Trafili operatora filmowego·
·

ł

dniu 9 b. m. związek łowiecki w I pierwszym rzędzie nie d op1sa a zwierzyna,
Przy dokonywaniu kontroli przez
organy Radomsku urządził polowanie reprezenta- gdyż miast sipodziiewam.ych rogaczy i &i
kontroli państwowej stwierdzono, że 10
proc.
pod~ższenie uposażenia (art. 8 i 12
ustawy cyjne na, które zaproszono około 20 my- ~ó~, ustrzelono .li tylko kilka zaję~y i kr~a następme operator przez 1!1eos_ tr.ozz dn. 18 grudnia. 1926 r. Dz. U. R. P. Nr. 125, śliwych, a niezależnie od tego operato.ra hk?w,
·
I
·
poz. 725 względnie rozporządzenie Prezydenta filmowego z Warszawy, celem uwieczme- nosć został postrze ony na szczęsc1e mez--1.~;u~
•
T
.
..-:11.~
,
;..:::
,Rzplitej z dnia 23 stycznia 1928 Dz. U. R. P. nia oj taśmie filmowej ciekawszych mo- byt ~wie. .n.LlNCI< Sl'Ui.uW, które u
Nr. 7 poz. 42), oraz 15 proc. dodatek miesięcz
tkwliły w kola.~lie operatora usunął obec~- a
ny w okresie od 1 kwietnia 1929 r . do 31 mar- mentów polowania.
Polowanie jednak nie udało się. W ny na polowamu lekarz. ,(w1
ca 1930 L (ustęp 1 punkt 1 art. 4 ustawy
skarbowej z dnia 28 marca 1927 r. Dz. U. R.
P. Nr. 20, poz. 183) - jedne urzędy państwo
we obliczają w punktach, inne zaś bezpośrednio
.,, złotych.
W celu ujednostajnienia praktyki w
tym
względzie ministerstwo skarbu zarządziło
obliczanie w przyszłości 10 proc. podwyższenia
W dniu wewmjseym ina przysta.nku t
Przed rokiem chłopiec został d~ .
\lposażenia i 15 proc. dodatku miesięcznego do
nposażeń wyłącznie bezpośrednio w złotych i tramwajowym p:rey ulicy Pi<>trkows:kiej tnie przyłapany na uczynku
kratlzi~
rozesłało odnośne zawiadomienia do kancelarji i 6-go Sderpnlia :rodegł się
pn.eraźliwy kieszonkowej i w końcu skazainY, został
~ywilnej Prezydenta Rzplitej, biura
Sejmu i
na 3 lata domu poprawy. • ~
.
Senatu, Prezydjum Rady Ministrów i wszyst- krzyik.
Dyżurujący na skrzyżowaniu ulic
Wysłano go do . Studzienea. gdzie
ldch ministe:stw. Ministerstwo Spraw Wew~znych rozesłało ze swej strony odpowiedni posterunkowy
pośpieszył w
kierunku prreb~ał pru;z. dłumzy ~ .nnooząc
bkólnik do pp. wojewodów, komisarza rządu m. skąd usłysmł krzyk i zauw~ył iż. j~ w:szystkie męki t ka~w~ J~ tam
i;t. Warszawy i naczelnika
urzędu
spraw
.
'!rmiejszości w Katowicach do wiadQmości i młoda niewiasta szamocze s1ę z Ja.kimś me ~ ·~Jona.rJOSZ<>M •
nędznó.e Ubranym wyrostki€.m.
Wreszcie eh~~~ ~ .u. pom-yel z
,Qdania odilowiednieh z:ai:zą,<keD.

Kinematograficzna ucieczka
młodego łodzianina

lakończenie roku szkolnego
w szkołach rolniczych

Pooternnkowy dowiedziawszy się z
jej słów, że ów chłopiec usiłował ją okraść, ~wadził g<> do 7 komisa.rjatu
skąd ~łaloo go do wydziału ślec:kz&.
go.
Tu na pytanie, jak się nazywa chłopiec ~ienił jaki~ nazwisko! jak się
potan okazało ftkcy3ne, a na mne pyta-

ze Studzieńca

przy pomocy łyżki zelamneJ 1. prnka moo
bil podk~ pod m~ oka.ł_a.J~ dom
poprawy l pewmeJ nocy uciekł iue su-

p~ niłrogo.
.
. ~~o ~isać wszystkie , prr.;y~y
Ja.kie mia! po ~ . wędroJ'~ pieszo
ze Stu<Wieńca ~ Łodzi, wresu1e ki~y
przyszedł do miasta ~ do ma.10ma nie~ odpowiadać.
mych swych ,za.mi~.~ uHą
t:lliOtt.
W :mdędey01Ał8le jeden z wywiadow- Fajfra 7, którzy me wiedziełi ~le o
dniu 151'. m. odbtd:ł się końcowe row zia;u~ył, że twan chłopca jest mu jego :p.!"ZeBtępstwaeh.
• •
tgmminy w szkole :rolniczej w 07.arooci- jakoś dC'Jiwni~ znajoma. Rczpooz;ęto poTam znaJ.ad nocleg, s ~ ~ . zaraJlie, w dniu 14 b. m. w 51Jkole w Sędzie- szukiwania :i WT€6zcie wy57.ly na jaw bial sobie drobnemi laadDeiaml kie8r.on
;jowioach, !' w dmu 15 b. m.. w ~ w niezwykle ciekawe ~y.
.
kowemi.
.
.
·Dobroszymie.
(w)
Okazało się, iż chłopeem tym Jest
Po wykryciu wgz~. ~..,
l-6--łetni Eljas.z Singer zamieszkały U· g-o w &re32lCie do dyspozyCJł sędziego
2a~ Pl~ ulioN F.:a.jira .'J.
1 ~e&'O.
.{pJ
W bieżącym tygodniu zostanie .za.l©n
ł:U:my rok sdrol!ny w sukołach rolniczych
P3, t.erell!ie wojew~ ~~o, w
ktorych to uroczystośaia.ch. weznue u~osobiście wojęwada łótWti p. .Jam-

waWn.y

w

- · .t--

Dyiiiry aplek

Dziś w nocy dyżurują następujące a.pte~~
G. Antoniewicza (Pabjanicka 50 ), K. Chąd~skiego (Piotrkowska 1?4>~ yv. Sokolewic2'.8
(Przejazd 19), H. ~skiego (Andrzej<!
28). L Zundelewicza (Piotrkowska 21>). M. ~
perkiewicza
M}, S. 'I!ra.w.ltO:wskiei
_,..,._,_ (Zgierska
1....i..
(Brze=...„ 561· ~

I

l=iliJl!Jl§llil§lliJlilaill§lfml§JliJel
uu

KINO-TEATR

LU N A
Didł l . . . Daał:łlłpDJCh

w

W TAIDZ_!
IY-'llłU
W znaazajllee dxieje córki zesłańca i
syDa sałr.apJ'"gubernatora
W rolach rł~
.aiezrównaliy trqik

F. Kortner
wschodlle& gwfazda ekranu

Rene Heribel
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I niepodległości, ten był .przeciw Polsce.
A dziś? - Głucho o tern.
. I właś.~ie dlatego .zdanie so1;1ie spra~
z 1deolog11 narodu, a wraz z mą z ideał~
młodego
wychowawczego, - jest jednem z najważ
wis~u n~rodowem i powstrzymanie jej od I cząstek ideału wychowawczego. Jeśli do- niejszych obecnych zadań narodu.
Nie tu miejsce, w tym drobnym arty..
nacJonahzmu, gdy instynkt krańcowości kładnie nie chwyta się zarysów oddzielpcha ją ku hasłom nacjonalistycznym; nych części, to jakże można poznać ich kule, rozstrzygać tak ważne zagadnienie.
Ale zdaje się, że każdy obywatel musi
apoteoza wielkich postaci historycznych i całość?
pęd ku przewartościowaniu wszystkieIdeał wychowawczy stanie się dla nas choć w najogólniejszej formie, ale zato ~
go, co było symbolem świętości narodo- jasny, gdy zdamy sobie sprawę z ideologji najgłębszej treści, uznać prawdę, że dąi
wych, - nienawiści klasowe i pot~ga w narodu. jakże łatwe było zadanie peda- żeniem naszem być powinna; - mocarjedności narodowej; wreszcie niezli- gagów polskich przed wojną. Odzyska- stwowa potęga Polski - przy najwyż„
'
czona ilość podobnych zagadnień, które nie niepodległości - było jedyną ideolo- szym rozw,oju kulturalnym.
dzień dzisiejszy stwarza, oto rozdroże, gją. Nie było takiej drogi wychowawczej,
Dążenie to - winno być również pot•
na którem gubią się najuczciwsze jednost- któraby ku temu ideałowi nie prowadziła, sklm ideałem wychowawczym odnośnit>
ki.
nie było takiego hasła, któreby nie służyło młodego ppkolenla.
Przesuwają
się przed niemi
drobne tej sprawie, nie było poświęcenia, któreby
Dr. Marja Kuźmińska
zwierciadełka,
w których widzą odbicia nie było jej warte. Kto nie szedł z ideą

car two a
ideałem

i2.

o tęga

wychowawczym

o

I

pokolenia

.

Zagadnienie ideału wychowawczego,
(O kwestja, nad którą winien się zastanowić każdy obywatel Polski. Bez zdania
sobie sprawy, co ma być jego podstawą,
nie możemy ująć treści duchowej przyszłe
go pokolenia, od którego zależy rozwój
i potęga Polski. A stanęliśmy dzisiaj na
rozdrożu i bez należytego rozważania niepodobna określić ani celu, do którego dą
żymy w wychowaniu, ani nawet dróg, jakiemi należałoby iść do celu, aby go osiąg
nąć. To załamanie odczuwa całe społe
czeństwo, a probierzem wagi zagadnienia
jest to, że najpoważniejsze czynniki wysuwają je na forum publiczne, chcąc poru5zyć opinję społeczną.
·
Rozstrzygnięcie kwestji, czem ma być
'':Cleał wychowawczy w dzisiejszej Polsce,
- z natury rzeczy musi najbardziej obchodzić sfery pedagogiczne, które się z
Obrońców
młodzieżą w większych zbiorowiskach bezpośrednio stykają, i do których jej kształ
Przed kilku dniami w prasie opozycyjnej ca- nem Stnwm·zyszeniu, - uważa za
konieczne konieczną.
towanie duchowe przedewszystkiem na- lego kraju pojawiły się artykuły, skierowane wejście ćo Federacji, która zjednoczyła już w
3) O ileby takiego

Ku chwale Ojczyzny

Komitet Prezydjum Federacji

leży.

. l'>lajbardziej jednak może zainteresowani w jasnem okre~leniu ideału wychowawczego są nauczyciele - humaniści.
Na każdej lekcji, w każdem niema~ zdaniu
wykładu czy rozmowy z młodzieżą muszą
oni zdawać sobie sprawę, do czego dążą,
- jaką bryłę jednolitą mają wyrzeźbić z
cianego im materjału. W klasie jest tylko
nauczyciel i młodzież. Nikt na rtich nie patrzy, nikt nie wnika w myśli ubocznie rzucane przez nauczyciela, które czasem głę
biej padają w dusze uczniów, nii najpięk
niej wypowiedziany wykład.
· Otóż nauczyciel pragnie dać z siebie
llajszlachetniejsze wyniki swoich rozmyślań, ale czuje, niekiedy przytem, że
sam jest na rozdrożu. „Odzie jest trwała
poclstawa ideału wychowawczego? - pyta. siebie samego. Usiłuje zdać soble sprawę choćby z drobniejszych zagadnień, które si.ę na ten ideał będą składały. A tymczasem życie - nasuwa mu bezustannie
na każdej lel·cji języka polskiego, historji,
nauki obywatelskiej, geografji i t. d. pytanie: - jakiego człowieka w społeczeń
s'.wie świata, jakiego obywatela we włas
nej ojczyźnie chciałby widzieć w tym mło
dym chłopcu, który stoi przed nim. Nauczyciel jest współtwórcą ·jego duchowości
i chce być najlepszym wychowawcą, bezstronnym człowiekiem, obywatelem. A tym
czasem piętrzą się kolizje różnych zagadnień ogólnoludzkich, narodowych, społecz
nych, politycznych i t. p. Niekiedy - moż
:.1a znaleźć wyjście w niestawianiu sprawy krańcowo. Ale wówczas nauczyciel
spotyka się z wyraźnem stanowiskiem mło
dzieży, która z na-tury jest krańcowa i
która od tegt>, który ją prowadzi, zwłasz
cza jeś!i go darzy zaufaniem - domaga
się wyraźnego postawienia sprawy.
Pacyfizm, najszlachetniejsza idea ogólnoludzka i nastrój dzisiejszy ludów, - pa
cyfizm w świetle zbrojeń wojennych, a jednocześnie w świetle po~żenia Polski, jej
wydobywania sit z każdym dniem z mroków niewoli do twórczej pracy i konieczności stania na straży w tym wysiłku, X>lność utrzymania młodzieży na stano-
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Wielki przebój MIXA p. t.

WNIEWOLI
U SZEIKA
N°aobywały dramat

yald

sensacyjno covboW roli gł6wnej
·
ułubiemiec aarodów

TOM MIX
Nad prngram:

DZIENNIK ATUALNOŚCl
Pocz,tek seausów o a-odz. 4 pp., w soboty, niedziele i świi;ta o 12-ej p.
Na 1-y 1ean1 wnystki~ miejsca po

50 gr.
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Ojczyzny

autorytatywnego
lł6-I
twierdzenia nie otrzymał, w takim razie Sami
zgórą 320,000 obrońców Ojczyzny. Już
bo- wprawdzie do Federacji nie wstąpi i nie upo1
wiE:m dnia 10 marca 1929 roku Walne Zgroma- ważni Stowarzyszenia Dowborczyków do wstą 1
ÓZPt:ie tegoż Okręgu
uchwaliło: „Walne pieniat ale ze swoimi b. żołnierzami,
którzy
·
Zgromadzenie postanowiło domagać się wystą tam pójdą utrzyma serdeczną łączność.
pit·nia Stowarzyszenia Dowborczykó:w z LegjoW związku z tern delegacja Okręgu Wileh.
każJ
JlU Rzeczypospolitej i przystąpienia do Federa- skiego, która stała na stanowisku, że w
cji Polskich Związków Obrońców", - i jedy- dym wypadku wejdzie do Federacji, lecz :!e woJ
nie ta okoliczność je powstrzymała od realiza- lałaby wejść razem z gen. Dowbór - Muśnie-{
cji dntgiej części uchwały, że
Stowarzyf.lzenie ckim, zwróciła się z prośbą do gen. Góreckie.i
chciało wejść do· Federacji łącznie ze swoim go, prezesa Federacji, i do gen. Konarzewskie..:
go, jako starego Dowborczyka, aby dopomogliJ
b. Dowódcą gen. Dowbór - Muśnickim.
Po sześciogodzinnej konferencji wyżej wy- do uzyskania tego autorytatywnego stwierd.ze1
mieufonej. delegacji z p. gen. Dowbór - Muś- nia, od którego gen. Dowbór - Muśnicki Uza-i
nickim - delegacja ta zjawiła się u
Prezesa leżnil swoje przystąpienie do Federacji wraz Z)
Federacji gen. R; Góreckiego
stwierdzając, calem Stowarzyszeniem. Wówczas prezes Fede-.
racji gen. Górecki, po porozumieniu z p. gen)
że:
1) -Gen. Dowbór .__ Muśnicki gotów
jest Konarzewskim i p. Bohdanowiczem, prezeseJll
wydać rozkaz Stowarzyszeniu
Dowborczyków Zarządu Centralnego Stowarzyszenia Dowbor.J
do przys~pienia do Federacji i sam do
niej czyków, zwrócił się z prośbą do Pana Prezy•
wstąpić, o ile uzyska autorytatywne
pctwier- denta Rzeczypospolitej, jako Protektora FedeJ
dzenie konieczności tego kroku. Jako takie po- racji, o przyjęcie na audjencji p. gen. Dowbórl
zagadnienie
twierdzenie wymienił gen. Dowbór - Muśni- Muśnickiego, by omówić z nim
P~
~ika.
cki, albo wypowiedzenie się P. Prezydenta Rze- zjednoczenia wszystkich b. wojskowych.
Celem delegacji było zakomunikowanie
p. czypospolitej albo P. Marszałka Piłsudskiego. Prezydent wyraził Swoją zgodę.
Tutaj podkreślić należy, że przed udanie111
i;ęri. Dowbor Muśnickiemu, że Okreg
Wi2) W razie otrzymania takiego autorytatyw1.~ń.>ki ~r11v.zrzys-'·~11ia Dowborczyków „Ku chw:i. nego oświadczenia uzna przystąpienie Stowa- się do Pana Prezydenta, gen. Górecki, nie znal
le ~1~,·,:yzny.'', stanowjący większość w Ogól- rzyszenia Dowborczyków do Federacji za rzecz jąc bliżej gen. Dowbór - Muśnickiego, specj~
nie zapytywał gen. Konarzewskiego, który od,
dawna zna gen. Dowbora, czy tenże nie zmie-4
ni swego stanowiska, jakie wyraził wobec de1
legacji wileńskiej. P. gen. Konanewsltl, który,
rozmawiał z delegacją tuż po jej powrocie
z
Batorowa (siedzibą gen. Dowbór - Muśnickie~
UL. KILIŃ$KIEGO Nr. 178
go) zgodził się z gen. Góreckim co du tego, ż~
przecież 7 ludzi dojrzałych zrozumieli, co llni
gen. Dowbór - Muśnicki, mówi, tak, że jakie.;
kolwiek nieporozwnienie jest wykluczone.
Od wterlt. dni• 10 de poDied:iiałku dnia 16 1rrud11ia 1929 roh wł.
Tej właśnie pewności dał wyraz również Pt
gen. Konarzewski w ostatnim ustępie listu sw(I
go do gen. Dowbór - Muśnickiego, piszlic: „w
przekonaniu, że Pan Generał ku naszej ogó.l'
nej radości nie zmieni Swego postanowienia,
przeciw Federacji Polsk. Zw. Obrońców Ojczyzny, osnuta na tle przystąpienia do Federacji
członków Stowarzyszenia Dowborczyków,
którzy swą wolę zadokumentowali w sposób zupełnie jasny, nie dający podstaw do jakichkolwiek
wątpliwości. Ponieważ wątpliwości te nasuwać
może jedynie zachowanie samego gen. DowborM uśnickiego, przeto Prezydjum Federacji Obr.
Ojczyzny wydało 'następujący komunikat, któ-·
ry sprawę tę wyjaśni w sposób całkowity:
„W związku z ogłoszeniem przez pewien
odłam prasy stołecznej listów,
wymienionych
pomiędzy p. Gen,
Konarzewskim a p.
Gen.
Dowbór - Muśnickim, Prezydjum
Federacji
komunikuje:
,
W dniu 18 paździenlikA 1929 r. -qdała sill
do pana gen. Do"wbór - Muśnickiego do :flatorowa delegacja_ ·Stowarzyszenia· Dowborczyków
(Okręgu Wileńskiego grupy Wschodniej),
w
osobach: prezesa Wł.
Smilgiewicza, Wice prezesa St. Bukowskiego, sekretarza Wł. Radziuka, członków B. Mintowt - Czyża,
W.
Perkowskiego, St. Grontkowskiego i K. Ptasz-

swych

s~,i-,~1!ga.ch
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związki,

reprezentująca
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Poli Negr·

Donoszą z Los Angelos: Jak wiadomt_
Pola Negri, od niCl'llbyt dawna
księżna
Mdivani, zerwała już z swoim małżookiem
i wdrożyła kroki rozwodowe. W czasie 0<

Do powyższego obrazu został zaangażowa
ny oryginalny CHUR UKRAINSKI który odśpiewa pieśni kozackie i hymny.

statniej pamiętnej deruty giełdowej
w
Stanach Zjednoczooych straciła :ina~n~
część swego majątku.
Obecnie spadły na nią nowe kłopoty.
Oto do sądu federalnego w Los Angeloa
w.płynęły trzy skargi tamtejszych władz
skarbowych przeciwko Poli Negri o zapła
cenie kary skarbowej w wysokości około
70,000 dolar6w (pona.d 600,000 zł.)

JOHN GILBERT
prorram :
I ,,,

~łównej

' '.

Kłopoty

Najwspanialsze arcydzieło świata osnute na tle powieści

LWA

~

Naat~pny

Zyciowe Rozbitki.

Wład~e skarbowe oskarżają artystkę,
w zeznaniach swoich do podatku docho
dowego nie wymieniła sz.eregu wysokich ·

że
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Huragany, bomby, kaskady śmiechu.
Łzy radości,
nie było
·
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noczonych odbył medawno bankier fran~
cuski Moryc Dreyfuss. Przybył o godz.
(Q] ·1 i pół i odjechał o 5 z powrotem do Franjeszcze IQJ cji otrzymawszy kablogra~ że obecność
~ jego we Francji jest nagląca.
l.!:dJ
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W Ameryce
(QI
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honorarjów jakie otrzymała za swe wy.
stępy filmowe i tantiem w
niektórych
przewsiębior.:itwaeh fiqnowych.

!

H
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H

czego
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Nad pro&'ram1 'Ej1

Giełda zbożowa
żyto 25.00 -

25,25;
Pszenica 39,50
1
l!:::!I 40,00; Owies jednolity 24,50 - 25,00; JęczmM..
Orklutra •ymfonic:aa pod lderuakiem 1nan•ro p. E. ZILBERSZACA.
~ na kaszę 25,50 - 26,60; Jęczmień browarny
O 27,50 - 29,00; Mąka pszenna
luksusowSALA DOBRZE OGRZANA
SALA DOBRZE OGRZANA
72 ,oo _ 7 6,00; Mąka pszenna 0000 61,00
.
ooz 11tek 1ean1ew w 1ob•ty, aied1i•I• i i"ięta • r•dzial• 2 w pol. w c!ni pewn•d•I• • 1 odziai• 4 p• pol11dai•
O 6&,00; Mąka żytnia według typu przepisowego
i:a pierwny HU• wnyatlri• miejsu p• 50 ff·
40,00 - 42,00; Otręby pszenne szale 20,00 ·
21,00; Otręby pszenne średnie 17,00 - 18,0C,
l!:::!J otręby żytnie 14 .oo - 14,25; Kuchy
Waha
•
""'
"
[Q}
44,00 _, ~5,00; Kuchy rzepakowe 38,60 -: 34.50
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95,00; Groch
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„HASŁ<r'

TEATR
TEATRY
teatr Miejski: - Mody Las.
l'eatr Popularny: - Kwadratura

co

GRAJĄ

~ajka: -

-

KINO••n

Koła.

W KINACH

Uśmiech losu.

Capitol: - Zapomnisz o mnie.
Casino: - Panna Elza.
Corse: - Szalony jeździec.
Czary: - W niewoli u szeika.
Era: - Zdobywca serc.
Grand-Kino: - Hrabia Monte Cluiste.
[,ur.a; - W tajgach Sybiru.
Mimoza: - Miłość kozaka.
Odeon: - Pewien młody człowiek.
Palaee: - Przygoda jednej nocy.
Resursa: - O świcie.
Raj: - Kohn i Kelly w Haremie.
Słońce: Noc poślubna.
Spółdzielnia: Białe róże.
'Splendid: - śpiewający błazen.
Syrena: - Osti:.tnia karawana..
Uciecha: - Prezydent.
Wodewil: - Ostatni romans.
Venus: - Tajemniczy obrońca.
Zachęta: Metropolis.

TEA'l"R MIEJSKI.
„MLODY LAS"
przedstawienie szkolne.
Dziś we czwartek o godz. 4.30 popoł. przed1tawienie szkolne ,,Młodego lasu" sztuki J. A.
Hertza, wystawionej z okazji 25-lecia strajku
ukolnego. Ceny_: miejsc od 50 gr. do 8 zl. 60.
p AN TOP AZ''
•

a

•

~·

•

i

•

Dziś wieczorem o godz. 8.30 komedJa Pagno
,Pan Topaz". Ceny popularne.

z dnia 12 grudmia 1929

rolću.

.•.!Y.!PQ~ISKĄ•.=.. ~!?lQ

Dante&a. Podejrzany o zdradę stanu Dantes zo·
staje osadzony w twierdzy d'Iff, z której przy
pomocy księdza Faria wydostaje się na wolność.
Lecz jego wybawcy zabrakło sił i umierając
powierza Dantesowi tajemnicę wyspy Monte Christo, na morzu Sródziemnem, 8dzie majq, się znaj·
dować kolosalne skarby.
Po odszukaniu slcarbów,
Dantes przybłera nazwisko hrabiego Monte Chri·
st-O i ,IJOstanawia zniszczyć swoich WT08ÓW.
Reżyser wykorzystał scenariusz ze znajomościq
rzeczy. Plenery czyste, Tempo akcji żywe. Gra
wy_konawcó.w świetna.
l

iq ożywi.eniu akcii.
Gra artystów. Nie chcemy stawiać nader śmia·
łych horoskopów, kcz wydaje nam się, że Wiliam
Haines wkrótce zostanie zaliczony do szeregu
wielkich gwiazd ekranu. Narazie wystawiamy mu
świadectwo,
jako artyście bezsprzecznie zdolnemu
i inteligentnemu. Józefina Dunn, młodziutka debju
tantka, jest akrorkq sympatycznq i zasługuje z
wsz,e chmiar na szczeT)'. aplauz. Napisy dobre.

KINO „CAPITAL"
.
.,ZAPOMNISZ O MNIE"
Treść:
Eddie Kane pełni funkcje 'ton8lera
w podrzędnym teatrzyku. Powstaje znaiomosc
m~zy nim a piękną baletn~zką Laurą. Znajomość
kończy się malżeń.stwem,
kcz małżeństwo Eddie·
go akcje doz,iero rozpoczyna.
Młody małżonek wkrótce po ślubie zostaje po·
zbawiony zarobku.: jego sztuka żon8lerska już nie
„bierze" publiczności. Wtedy energiczny Eddie
wynajduje ryzykowny numer, który dzięki temu,
że jest karkołomny i podnieca nerwy widzów, ZY·
skuje olbrzymie powodzenie. Eddiemu jużby nic
nie brakowało do szczęścia, gdyby nie zazdrość
o pięknq żonę, którq w tymczasie zaangażował
w charakterze gwiazdy filmowej znakomity amant,
Valderrico. Następuje szereg [!Waltownych scen,
aż wreszcie Eddie postanawia zapomoc11 wmowie·
nia swe8o niebezpieczne8o JULmeru usunqć się na
wieki z dro~ Laury, Laura jednak, która kocha
tJylko swego mę.ża, przybywa w samq porę i ratuje
Eddiego od niechybnej śmierci.
Reż~seri11; . James Cruze potraktował s~enarju~z
ze zna1omosc14 rzeczy.
Przeplatane tu i owdzie
epizodyczne wstawki z życia artystów bardzo sprzyja·

·PROGRAM W ARSZAWSKl
12 grudnia.
DZIEŃ WILNA.
W dniu dzisiejszym radjostacja Warsz. oraz
inne polskie stacje transmit. będą program z
Wilna za wyjątkiem komunikatu meteorologioraz
cznego, gospodarczego, Giełdy rolniczej,
komunikatów Polskiej Agencji Telegraficznej.
11,58 - 12,00 - Sygnał czasu z Warszawy.
12,00 - Bicie zegara i hejnał z Wieży Katedralnej w Wilnie.
·12,05 - 12,30 - „Wśród Wileńskiej d.zieciarni" - transm. lekcji ze szkoły powszechnej
w Wilnie.
12,30 - 14,00 - Popularny poranek symfoniczny dla młodzieży „Kompozytorzy wileń
scy" transm. z Teatru Miejskiego.
15,00 - Komunikat gospodarczy z
Warszawy,
15,45 - Komunikaty Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej z Warszawy.
16,15 - 17,00 - „Ziemia Wileńska", Koncert
muzyki ludowej i poezji regjonalnej z cyklu „Ziemie Polskie w pieśni i tańcu1 '.
17,00 - 17,05 - Kilka słów wypowie wojewo-

CO

USŁYSZYMY DZIS
PRZEZ RADJO

„DZIELNY WOJAK SZWEJK"
il
J'utro w piątek po cenach popularnych
-7>zielny Wojak Szwejk".

PREMJERA „KRóLA BAWELNY„o
Premjera tej sztuki odbędzie się w Teatrze
Aiejskim w sobotę, dnia 14 b. m.
Bilety do nabycia w kasie zamawiań w kwia
tiarni Salwy, Moniuszki 2,. od 10 rano do 7
wieczorem bez przerwy.

SWIATŁY

!l'ilATR I.AMEltALNY.
T1·aucutta Nr. 1,
Dziś, czwartek z pow-0du próby generalnej
~ronx-Expressu" Teatr Kameralny nieczynny.

RZ EM IE S LN I K

JUTRZEJSZA PREMJERA
„BRONX-EXPRESSU".
Jutro piątek, oczekiwana z ogromnem zainteresowaniem świetna fantastyczna grotesta głośnego pisarza rosyjsko-żydowskiego Ossi
pa Dymowa „Bronx-Express". Oryginalna for
ma tej sztuki łączy się z ciekawą jej treścią
osnutą na tle stosunków wśród emigracji ży
dowskiej w Ameryce. Reżyseruje i rolę główną
odtwarza Leopold Zbucki. Grają: Biskupska,
Faleńska, Marcinowska, Bogdanowicz, Daniło
wicz, Scibor, Matuszkiewicz i Warchałowski.

kupuje swej

803

JACK HOLT wpodfilmie
tyt.
Ostatnia Karawana
w

pozostałych

i

rolach głównych, sławni

William Powell i Fred Kohlor.
Bobateratwo zmaganja aię pionierów w pustyni!
o posiadanie życiodajnego elementu: Woda! woda
Jei odlayeie i poaiadanie, jej obrona, poc~pj~
za s:obl\ ofiary ludzkiego życia.

We1oła
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, • ..,„clait •tl r.tl•. 4 de 6 i w aietl2iel, e4
li,30-3 pp. wnystki• •i•j„a po 311 i ~o rr-O'EJ·
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LLOYD
Telefon 158-08

Oskarżyciel, Sędziowie

Haliny
Dram.

„OBŁAWA"

•
•

c

ateńscy.

Reżyserja

Hohendlingerówny. Wyk.

Zesp.

Rozgł. Wił.

=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---gw_g~-~mrm~tyzW~~~~
23;40 - 24,00 - Audycja dla radjopajęczarzy~
bo nigdy nie ma się na to, ieby kupić
coś ładnego,
więc przez oszczędność kupuje się
resztki, a na papierosy s11 zawsze pieni11dze, ale
ona broń Boże nie wymawia, tylko... Przezor·
Szały przedświąteczne niej
jest więc wzi11ć kapelusz i uciec z domu, tem·
Parę razy do roku ludzi spokojnych,
zrówno· bardziej, że zaczyna się druga plaga egipska mę·
ważonych i żyfacych
życiem bzarem,
skromnem ~ow:
porzędki świąteczne.
i wymierzonem we wszystkich kierunkach, bez jaCzystość
jest konieczn11, owszem. Porządek
kichkolwiek odchyleń i ekscesów, ogarnia
jakiś piękna rzecz i lepiej dwa razy do roku, niż nig·
dziwny niepokój. Tak, jakby nagle jakiś bakcyl dy - też owszem. I zdaje się, że to ostatnie za·
ukąsił ludzi statecznych, ojców i matki rodziny. łożenie jest tem, z którego wychodzi trzy czwar
Dla ścisłości - przeważnie matki, bo ojcowie i te gospodyń robi11cych zaciekle porz11dki w domu
mężowie zwykle wyrażaj11 kompletne desinteresse· przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiejno·
ment w tej sprawie. Bakcyl ten - to szał przed· cy. A prawda: i przed wyjazdem na letnisko!
Służ11ca chodzi wtedy wściekła i ·wygltda, $ak
świ11tec:z:ny.
Już na miesi11c przed świętami wszystkie firmy, oetatni kocmołuch.
Meble poprzestawiane i 8}>ię·
od małego ecklepu do pierwszorzędnych firm, t. zw. trzone zawadzają na każdym kroku, dywany zwi·
europejskich, wywieszaj11 wielkie plakaty, ogła· nięte w rulony wyglądafo tak, jakby je ktoś U·
gzaj11ce wyprzedaż.
Płaszcze,
suknie, bielizna, myślnie porozkładał, żeby się potknęć. Klucza
resztki, zwłaszcza te resztki!
z poprzekreślanemi do niczego z zasady nie mo~na znaleźć.
Obiad
grubQ linjQ cenami dawnemi i umieszczonemi no· trzeba jeść na mieście. Potem wreszcie JJ'lieszk:inie
wemi, o połowę niemal niższemi.
wyględa eeyśeiutko jak kryeztał, ale ittz'YJHll li~
Wyprzedaż!
Wyprzedaż!
Krzyczę do
nas przygotowania do wilji i mowu gospodyni jest nie·
Wl!zystkie witryny.
Ceny konkurencyjne!
Wola przytomna, a ealy dom do góry nogimtl. I Wl"fll.I:
jedna firma. Niżej ceny kosztu! Licytuje ill dru- cie przychodz11 5więta : dwa małe, krtieiutkie łlai
ga, I biedne ofiary zgor11czkowane, zahipnotyzo· ~willt, które dla człowieka pracującego rrrs-ije·
wane chodzą tłum~i w tłoku, ścisku i zgiełku, j11 jak jedna chwilka. L1:dwie Ż~ ~~ę Mf.Y wy.
DG
ulegaj11 pokusie. Biedne muchy w sieci pa· epać.
jęka!
W domu okazuje 6ię zwykle, że kupiona
I juz po !lwiętach! A tyle byłe kra•u i zaeJ.•du!
resztka jest do niczego, bo trzeba zrobić w nią
!'\11suwa eię taka refleksja, i;e cdJ'r1 ~
wkład tak wielki, że cała nowa suknia kosztowa- była zaehowan11 w rewnej mierze prZfl edy r.k,
nie hył11by k11niecznotiei rebienia talńege
grand
łaby taniej. Ale od czegóż święta?
- Doskonała my6l - pociesza się pani, która us z pnyBGtowań prr:ełNwqteetmya. Dł•eees•
kupiła niep11trz~bną reaztkę. - Włamie wypadało· koniecznie przez dwa dm Mil lfy-ć esy1t•, a pm.
liy coi! duć cioci Teci na gwiazdkę - pomaga Clzie- cały rok :hyle j•k? Ale zaJ1im wwy.-er i• leto
dorośniemy,
dobrr:c, ie te liwięta. ktire maeq
ciem we francuskim i muzyce ...
- Ależ, kochanie, ciocia Tecia ma ezcićdzie11i11t i dzielą sure życie ludzkie llR etapy, IQ pewayw
bodźcem pgyehologie:rmym.
C!l:aeem de ~ polat i nie wło:iy różowego szyffonu !
- No to wsr:yetko jedno, ale rawsze
dług Żyłeeznyeh, czasem - aielkt.f ~ impwaltem
wdzięczności się spłaci.
A zresz;tą, m.11że eobie de tak zwanydt flDleńt!tw. ~i k1q1e1,
ufarbować!
znająą p~helogję lmhskt, eprytni-e jf ~···
Na nic się nie zda perswadować. Uparty m~, ją. I dlateg<> ezęm> ei, któ1'Zy w zapale lasp'll,ją
któryb,r chciał jeszcze dalej gnębić żonę lłumacae· rzeczy „okazyjnie" -- llieo<'trzebnie. ~ po·
i{. łi.
nrem „C2!'1łe weno", ue.łyszałby, ie to on jest trztiine eprzedawać...
w~:wie. wi>pratkje_IWl ~.w)nien.. bo „oDA-:musi ,...

Feljeton

szczędzać,

.._IHI

Wkrótce;

z konkurentem E.MILA JANNINGSA
GE-OR.GE BANCROFT.

o

na specjalnie dla rzemieślników dogodnych w a r u n k a c h poleca firma

i.:.

Nadproj'ram:

arnerylcań1ka komedja
aktualności fillllowe.

g wia zdk ę

dając przez to domowi swemu źródło godziwej r o z r y w k i
i w i e d z y

Z. EKRANU.

ą4a;g13

na

cją.

21,10 - 21,30 - Dalszy ciąg koncertu
wieczornego 4. Stanisław Węsławski:
Dwie
pieśni Białoruskie: a) Lec ą siwe gęsi, b)
Zabolała Marysię główeczka. 5. Słów kilka o
współczesnej twórczości muzycznej w Wił·
nie, wygłosi St. Węsławski. 6.
Eugenjusz
Dziewulski: III Suita.
21,30 - 21,45 - Feljeton wesoły wygł. Karol
Wyrwicz - Wichrowski.
21 45 - 22,00 - Polska muzyka
taneczna:
'Polonez„ polka, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek.
22,00 - 22,20 - Wesoła rozmowa
tutejszai
Helena, Romer i Leon Wołłojko.
2,20 - 22,45 - PAT z Warszawy.
22 łó - 23,30 - „Obrona Sokratesa". Słucht)
'wisko według Platona, w przekładzie Wła
dysława
Witwickiego„ w
opracowaniu
radjofon. i ze słowem wstępnem prof. dyr.
Stefana Srebrnego. W roli Sokratesa
Al.
Meletos,
Zelwerowicz. Osoby: Sokrates,

-lłADIO-

TEATR POPULARNY.
0Krodowa 18.
„KWADRATURA KOLA".
Dziś, czwartek i dni następnych wesoła komedja proletarjacka z życia sowieckiego W.
Katajewa „Kwadratura Koła".
,,Hful.JJIA MONTE CHRISTO'
W „GRAND KINIE".
Z prawdziwą przyjemności,q musimy stwierdzić,
i! /ilm ,,Hrabia Monte Christo" wart jest pochwały produkcja niebywała, na wysokim po·
ziomie. Pov,:żny ten dramat przedstawia roman·
tyczne przygody żeglarza • porncznika, Edmunda

rodzinie

da wileńald, p. Władysław Raczkiewicz.
17,05 - 17,30 - „Przechadzka po Zakładacl
Miejskich", reportaż radjowy z elektroWDi
i stacji pomp w Wilnie.
17,30 - 17,35 - Płyta gram. dla dzieci
17,35 - 18,00 - Audycja dla małych dziecL
18,00 - 18.05 - Płyta gramofonowa.
18,05 - 18,20 - „Pozdrowienie z Wilna" pftd,
dr. Mieczysław Limanowski.
18,20 - 18,25 - Płyty framofonowe.
18,25 - 18,45 - „Kukułka Wileńska", mówio
ny tygodnik humorystyczny.
18,45 - 19,00 - Feljeton prof,
Ferdynanda
Ruszczyca.
19,00 - 19,10 - Muzyka organowa z Bazyl
ki Wileńskiej. Przy organach prof. Włady·
sław Kalinowski. Program: J. S. Bach:
l.
Fantazja f-dur, 2. Preludjum s-dur.
19,10 - 19,20 - Przemówienie J. E. biskUPI
dr. Władysława Bandurskiego.
19,20 - 19,30 - Muzyka organowa z Bazyli
ki Wil. Przy organach prof. Wład.
Kali·
nowski, Program: 1. F. A. Guilman: FiDałe
d-moll, oraz 2. Rener - Melodja.
19,30 - 19,35 - Kilka . słów do słuchaczy a
granicznych w języku francuskim.
19,35 - 19,50 - Słuchowisko
„Dzwonnik"
Nowela Henryka Sienkiewicza.
Osoby;
Dzwonnik, Henryk Jerzy. W wyk.
Zesp.
Dram. Rozgł. Wil.
19.50 - 19,55 - Kilka słów do słuchaczy a
granicznych w języku angielskim.
19,55 - 20,00 Sygnał czasu z Warszawy.
20,00 - 2025 - Rozmaitości. Rozmowa. Wa"'
szawy z Wilnem.
,,Kapita\\
20,25 - 20,40 - Audycja wesoła
Tomek", nowela Jerzego Kossowskiego, w
radjofonizacji Jadwigi Hryszkiewiczówny,
oficexoOsoby: Kapitan Tomek, Generał,
wie. Wykonanie Zesp. Dram. Rozgł. Wil.
20,40 - 20,45 - Kilka słów do słuchaczy zagranicznych w języku niemickim •
0,45 - 21,00 - Koncert wieczorny: „Wspóf.
czesni kompozytorzy wileńscy". 1. Michał
Józefowicz: Krakowiak. 2. Tadeusz SzeJ.i.
gowski: Dwa mazurki. 3. Konstanty
Gał·
kowski: Dwie pieśni. Wykonawcy:
prof,
Marcelina Kimontt - Jacynowa
(fort.).
prof. Herman Sołomonow (skrzypce), Mi·
chał Szebsaj ( skrz.), Mikołaj Salmicki (al·
tówka), Franciszek Tchórz
(wiolonczela~
Zofja Wyleżyńska (sopran), Jerzy
J'1'o.
piwnicki (akomp.).
· 1,00 - 21,10 - „Gongi". Pogadanka z iluatra

1. Taniec „Rapajów", 2. Mowa do radjopaWitold Hi~le
wicz. 3. Konkurs muzyczny z nagrodanu.
24.00 - Bicie zegara i hymn państwowy.
jęczarzy całego świata wygł.

0ZACHĘTA5
~
~
ZGll.RSKA

26

D:z:im i dni nasti;p11.ych

Korona arcydzieł sztuki filmowej
P· t.

METROPOLIS
Najpot~żniejszy z monumental-

nych superfilmow dotychczasowej produkcji
Rol~ główną odtwarza

BRYGIDA HELll
Wkrótce NIBELUNGI
o-tok w olai po--U.ie • f· 4 pp.-W~y
aoi.a.Mle I iw\4la o f· l w ,.t. - C.ay •"iw ni ,._...i.;. -.u.;.i. i iwi9la JIA łl:lt·
Wl'lY S&A)IS Ili a. 40 I"· n. I i balba etJ f.•
i..;. 1 ~ - NA' )IASTf, N:!. SE.ANSE w ai
,.........i.. m 'M ~•'~ n 1 i..n.oa 90 rr... I. -.
ił. t. 41
I.ta zł. 13> w
aiodzltlt i iw;,.
ta Ili a. 8ł I"'• Il i I.alk„ zł. t.tu, i I •· 1,40

...,IH>t„
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dni
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Dzis

dni

największa

następnych I

P-oczlltelc. seansów w dni pows:zednie o godz.
5,20„ 7J 15 i 9; w dni świąteczne
o godz. 3. 5, 7 i 9

Następny

Dr. med.

lł6ŻAllElł

Dzielna 9, tel. 1.28-9!

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Cheroby skórne wenerycsne i
czopłciowe.

DOKTOR

Dlł•

Skóry-Hurt i Detal
: detaliczna sprzedaż
na wod~)

trwałych

ELLElł

111111111

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

J.

Do akt Nr. 2812-1929 r.
OGLOSZENIE
Komomik Sądu Grodzkiego w Lodii I rewiru
LEONARD NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
Głównej 17, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu 23 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Ozorkowskiej Nr. 12
odbędzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości,
należących do Tadeusza i Marty Klechda składają
cych sio z 2-ch maszyn modelarskich i innych ru·
chomości ocenionych na sumę 1120 zL
Lódź, dnia 2 grudnia 1929 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

Do akt Nr. %24.8-1929 r.
OGLOSZENIE
Choroby skórne i wener.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi I rewiru
uL Nawrot 2. Tel.179-89 LEONARD NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne Głównej 17, na zasadzie art. 1030 UsL Post. Cyw.
godL 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 Pp ogłasza, że w dniu 20 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Rzgowskiej Nr. 59
Dla niezamożnych ceny lecznic 27.; odbędzie się sprzeda:i: przez licytację ruchomości
należących do Zygmunta Frycze składających się
z 2-ch motorów elektrycznych, 10 warsztatów mecha
nicznych i innych ocenionych na sumę 6100 zL
Lódź, dnia 2 grudnia 1929 r.
Komornik LEONARD MABOROWSKI

••GSZEWCY•••

Robotnicy

Na bardzo dogodnych warunkach na
spłaty dajemy wam tanie aparaty

I

Do akt. Nr. 2199 - 1929 r.
.
OGLOSZE~IE.
.
K~~orruk Sądu Grodz~ego w Łodzi, ZYG:
MUN I MAKOW~KI, zanueszkały w
. Łodzi
przy uL Narutowicza N!-'• -'9, n!' zasadzie a1:t.
1030 U. P. C. ogłasza, ir;e w dniu 3
styczrua
1930 r. od go~,z. ~o. rano w ~dzi. przy ul. ~owo - Marysm:9kieJ 9 odbędzie się sprz~daz z
przetargu pubhcznego ruchomości, nalezących
do. Jana. Kaczmarka i składających się z narzędz1 rolniczych, oszacowanych na sumę zł. 600.
Lódz, dnia 10 grudnia 1929 r.
Komornik (-) ZYGMUNT MAKOWSKI.

wam dopomóc w kupnie

chirurgja szcz~k, jamy
UDtnej ł plastyka
regulacja z~bów
rentgenodiagnostyka

~nż.J.Krzyżanowski iSka

Polskie Radjo
ul. Andrzeja 4.

DO WYNAJĘCIA

KOSMETYCZNA

przez Min. Spraw Wewnętrznych
A.RYDEL
Cegielnianal!Mel. 1.62-92.- Zapisy codziennie.

Sr:J+e+e+a•~e•t:J+e•e•e~

Zakład krawiecki

•

•

~ Zakład Meblowo· Tapicerski~

Zatwierdzona

Łódz,

Karola 1 ł Piotrkowska 108 8
składzie

• dync11ych .mebli, Duży wybór oto- l!I
~ man, kozetek, krzeseł i mebli klu- ~

bowych. Ceny przystępne.
• danie daje na spłaty
[!)

•B

Na żą- +
1646-8 B

•
c::J

1----I Różne łl

L. STAŚKOWSKI Biżuterję

i STANISł.AWA GABAŁY ł.6dź .~
ul. Piotrkowska 285
!+
• NAGWIAZDKĘ
poa.iada na
kompletne u- t:l
!ic::J wych
rządzenia pokoi sypialnych, stolo•~
gabinetów, saloników i poje- •

Marmona

Dogodne warunki.

1, 2, 3, 4, pokojowe mieszkania z wygodaftli pr.zy zbiegu ulic Kilińskiego i
Senatorskiej, Wysokiej i Złotej, Zielonej
63, Magistrackiej 16, Pl.Dąbrowskiego 1.
Wiadomość: Przedsiębiorstwo Budowlane L Tyller Trębacka 18.

G

poleca: ubiory gotowe i na zamówienia z własnych i powierzo·
nych materiałów, robota solidna.
Ceny konkurencyjne.

•a+a+B•B.r:J•B•S•a+a•~•a•

„ DOBROPOL"

Biżuterja

Pianina

.

patefony płyty
zegarki na raty, -.e sprzedaje na raty
ny gotówkowe„ Pre. Chodkowski Siencios a" .Piotrkowska kiewicza 25
123 w podwórzu.

~~ ........

J

Chiromantka T elepatka członkini Towarzystw a Psychofizyczno Warszawskiego i dużo innych. Przepowiada
przyszłość, przeszłość i teraźniejszość
Porady i wskazówki
Przyjmuje tylko na
6 sierpnia Nr. 18
m, 3, I pi-.tro front.
Od 10-ej do 7-ej.

35 (Kostantynows,
ka) Fabryka LU.
STER. Specjalność\
Lustra wszelkiego
r o d z aj u. Szlifier·
nia sr;kła i podleW\
nia luster, Lustrakryształy do mebli.
urządzenia wewnę
trzne dla dekoracji
wystaw. Szklenie ali
tystyczno. budowla
ne. Szyby do samo.
chodów. Szlifiernia
szkła serwisowego
i t. d. Ceny dogod.
ne.

I

Zginęła

Przybłąkał
się

pies rasy wil"
czei, Odebrać mo.
ina za zwrotom k~
aztów, ul. PrzędzaU
nlana 90 u rzeżnikt,

Korzystne
posady
dla pań
Poważna

firma po.

kilkanaście
pań znających kra
wieczyzn-. damską.

szukuje

Łódf

traktowanie „Pre- Piotrkowska 73
ciosa". Piotrkowska
w podwórzu,
Nr.123 w podwórzu
teJ.t.58·61
274

Wydawca: Tow. Rzem. ,,Resursa"

· ~·-~·i!i'...;.

Wielki wybór wóz
ków dziecinnych
krajowych zaa-ranicznych ló!ek metalowych; wyżyma•
cl':ki amerykańskie,
materace wyścieła
ne ora11 materace
sprężenowe hygieniczn „Patent" do
ł6iek
meblowych
podłufl miary nabyć
można najtaniej
I na najdogod•
niejszych
warunkach w fabrycznych skład zie

kupuje;, pełnił wartość płacę. Solidne

CENY OGŁOSZEŃ MmJSCOWYCH a
50 gr. za wier!łz 1 milim. 1 łam. (strona 4 łamy)
W tekście
1 Nadesłane
' 40 „ „ · „
l
„ 1 •
„ 4 •
„ 1 • 1 „ (10 łamów)
Zwyczajne
12 „ „
Nekr-0lo2i" do 150 wierszy po 30 gr: wyiej 'J>O 40 gr. za 1 wiersz
1 milim. (strona 4 łarny). Drobne ogłoszenia 15 gr. ..za słowo.
Najmniejsze ogłoszenie 1,50. Poszukiwanie 'pracy 10 flF• za słowo
Najmą.iejsże ogłoszenie zŁ 1.20. ··

Łódź 11 Listopada

Za darmo

Radjoaparaty i cz~ścł. Ustawianie
anten, przeróbka apar.atów.
Ładowanie akumulatorów.

SZKOŁA

'

Do akt. Nr. 1963 - 1929 r .
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
'.ADAM LAGODZI~SKI, zamieszkały w Łodzi
przy uL Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, źe w ~u 20
grudnia podam kaźdej pali
1929 r. od godz. 10 rano w Łodzi przy
ul, bardzo skuteczny
Zagajnikowej 23 odbędzie się sprzedaż z prze- środek
przechr
targu publicznego ruchomości, należących
do
Pereca Dąba i skladających się z. m~bli, oszaupławom
cowanych na sumę zł. 490.
Łódź, dnia 11 grudnia 1929 r.
Za szybki skute\,
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI. pozostanie mi kai.I
da _pani wd:z:ięcznit
A.Gebauer. Ste~
ttin, 20 H. Fried~
rich • Eberstr 105
(Niemcy). Dołączy4
na portorja

ŁODZ, Piotrkowska 88.

Najtańaze źródło.

TANDECKI

nadkarta od pasa
p_ortu Bronisławy
Karolczak.

Tel. 10·534 (w podwórzu).

stomatolog

a1". Nr. 2083/1928 r.

O Gł.. O SZENIE
Sądu Grodzkiego w Lodzi, :ADAM
I LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. Ki·
lińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, ze w dniu 20 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 56,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo~ci, należących do Abrama W ajsmana l skła.
dających się z 75 sztuk fQŻneg~ towaru, oszacowaneg~ ~a su?1ę zł. 5,372.
Lodź, dwa 9, XII, 1929 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

Chcemy

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

SYBILLA THORNDOKE

Komornik

RADIOLA

SADOKIERSKI

I

Do

puyid&eie posłuchać, kupno nie obowią
z uje

Radjo

* ... •
Dr. med.

I

.„
•
„Ty moJe
marzenie

program :

Do akt Nr. 2813-1929 r.
OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi I rewiru
Sp•e,jalista chorób •kórnych
i wenerycznych
4017 LEONARD NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
LECZENIE ŚWIATŁEM (lampą kwar- Głównej 17, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 roku od godz.
cową). Badanie krwi i wydzielin.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Rzgowskiej Nr. 59
Pnyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp.
odhodzie się eprzedaż przez licytację ruchomości
w niedzielo i iwięta 9-1
nale:i:ących do Zygmunta Frycze składajQcych się
Dla pań od 5-6 eddziolna poc11ekalnia
z dwóch motorów elektrycznych, 10 warsztatów
ang. i innych ruchomości ocenionych na mmę
11100 zL
Lódź, dnia 2 grudnia 1929 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

* *

~AVELL)

ekranu

Ceirlela.lana 25. TeL 126·17.

Kosmetyka lekaraka

zelówek

ttairiczka

W0&8'0WV ICI

Oddzielna poczekalnia dla kobiet
223
PORADA 3 zł.

(1pecia_lność

mo-

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie
lamp' kwarcową. Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp.
~d 11-12 i 2 - 3 pp. przyj·
muje kobieta lekarz
~czenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
.
syfilis i tryper
Konsultacje z neuroloiiem
i urologiem
Sabinet Swiatło-Lecirniczy

następnych I

wojsko angielskie, lotnicy, jeńcy belgijscy s,d niemiecki i wiele innych. Niezapomniane monu•
mentalne arcydzieło, które wystawiła ludzkość naiwi-.kszemu bohaterstwu kobiety.

-

Poradnia
Wenerologiczna

i dni

Niezapomniana tragedj&, która rozegrała 11, o świcie dn. 12 października 1915 roku.
uwieczniona została na taśmie filmowej p. t.

IUlłlA

•
I

Dziś

następnych I

Kuchenki
Piecyki
Poleca

Pensja, mieszkani6
światło, opał i procenty z wykonanycb
robót. Panie zainteresowane zechcą
złożyć swój adre~
do „Hasła Łó d zkie
g~;· pod „Krawczy.
Dl

„Koźminek"
Główna

51

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociaiby posiadających filj•
w todzi, a centrale gdzieindziej, o 50 proc. drożej od cen miej·
scowych. Firmy zagraniczne o 100 procent droż ej. Każda nowa
podwyżka obowi!\ZUje wszystkie ju:i: przyj<;b ogłoszenia do zmiany
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogłoszeń,
komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada.
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarj11m, uważa n s~
:z:11 bez.Płatne.
Rękopjsów :z:acówno uiytych jak i edr:z:ucony:ih redakcja
nie - zwraca.

