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Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od godziny 6-7 wiecsore•
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BELWEDERZE

konferencje z b. premjerem Bartlem

konferował

p. Prezydent,

dziś Marszałek Piłsudski

Sprawozdawca parlamentarny „Hasła" ku, prof. Bartel udał się do apartamen-ska w rządzie. Również w kołach miarotów p. Prezydenta i został przyjęty za- dajnych uważają, że przyjazdu prof.
donosi z Warszawy:
Bartla nie należy wiązać z -zamiarem poWczoraj o godzinie 8.30, . zgodnie z raz na audjencji.
*
•
*
wierzenia mu misji tworzenia gabinetu.
.&apowiedzią „Hasła", przybył do
WarProf. Bartel, wyjeżdżając ze Lwowa, P. Prezydent Rzeczypospolitej, którego
szawy b. premje1·, prof. dr. Kazimierz
oddawna przyjazne stosunki z
Bartel. P. prof. Bartel otrzymał w śro· oświadczył dziennikarzom, że nie ma za. łączą
dę list odręczny p. P1-ezydenta Rzeczypo· miaru przyjęcia jakiegokolwiek stanowi- prof. Bartlem, chciał w obecnej chwili
spolitej, który mu przywiózł do Lwowa
adjutant p. Prezydenta, mjr. Jurgiele·

wicz.

-

-

Na dworcu oczekiwali b. premjera adjutant p. Prezydenta. rtm. Calewski o·
rnz b. długoletni sekretarz, por. St. Zać
wilichowski. Z dworca p. premjer udał
się na Zamek, gdzie zamieszkał jako
gość p. P1·ezydenta Rzeczypospolitej w
1:>rzygotowanych dla niego apartamentach.
O godzinie 10, po krótkim odpoczyn·
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Poseł niemiecki w Polsce
wyjeżdża dziś do Berlina
' BERLIN 13, 12. Biuro Wolfa donosi,
wobec zmian w dotychczasowych dyspuzycjach posła nie·nieckiego w Warszawie Rauschera, złoży on obszerne sprawozdanie o stanie polsko-niemieckich rokowań handlowych i w tym celu przybywa
w sobotę do Berlina. ·
· - ·
Według „Vossiche Zeitung" przyjazd
Rauschera pozostaje w związku z nowemi
rzekomo tru.dnościami w rokowaniach handlowych polsko-niemieckich. _(PAT),

że

Ciężkie

BERLIN 13, 12. W związku z pogłosi<ami, jakoby prezydent Hindenburg poważnie zaniemógł lub ulec miał atakowi
apoplektycznemu, donosi 'komunikat pół
urzędowy, że wiadomości te wyssane są
z palca i prezydent Hindenburg cieszy się
zdrowi em. (PAT).

Likwidacja dyktatury

ua$t~p~:z~:;~!niu
MADRYT 13,12. Na wczorajszem podledzeniu rady gabinetowej poszczególni
ministrowie przedstawiali swe opinje w
kwestji przywrócenia normalnego ustroju
konstytucyjnego w kraju. Zgromadzenie
narodowe zbierze się w styczniu, w celu
zatwierdzenia projektu reformy konstytucyjt1ej. Wybory do ciał samorządowych
odbędą się w końcu lutego. (PAT)

były się.
Krążą pogłoski, że dopiero
dziś
Prezydent !)rzyjmie posła polskiego

Dymisja „wisi
LONDYN, 13.12. W żwią.zku z zapowiedzisnem w Izbie Gmin na wtorek
czytaniem rządowego projektu węglo
wego, rozpoczęła się interesująca i charakterystyczna dla obecnej sytuacji we\Ynętrz.nej grą stronnictw opozycyjnych.
Liberali występują pmeciwko projektowi rządowemu, nie chcąc jednak dopuścić do obalenia rządu .zredagują
swą
deklarację w ten ~posób, aby konserwatyści nie mogli za nią głosować. Wniosek
konserwatystów znowu <><lrzuca prciekt
rządowy w cało..~i i w ten sposób, Jako
zbyt daleko idący nie może liczyć na gło
sy, liberaJnych. Liberalni liczą, że tą

w

Aleksander Moore

Schacht jest niezadoWolony
z polityki finansowej Rzeszy

Nowy przywódca

mał

I
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Nie widząc innego sposobu Stępniak
Wczoraj późnym wieczorem Bał~ty Hel~na Gacton:ska, otrzymaws~y. od swych
stały się terenem morderstwa, popełmo- znaiomy~h mepochlebną op~nię o .~ko zatrzymywał często na ulicy Gadomską
nego przez 22-letniego Leona Stępniaka ~hany~ Ja.ko nałogowym karciarzu, p11_aku urządzając jej awantury, z których ratowa-

zamieszkałego przy Nowosikawskiej Nr. 4,
na osobie 20-letniej Heleny Gadomskiej
zamieszkałej przy Nowodworskiej Nr. 24,
.
Stępniak. o? _dłuźsz~g? .czasu. koch~ł. się
w Gadomskie] 1 zyskar 1e1 wzaienmosc.
Jednak przed dwoma tygodniami ~
uczuciach dziewczyny zaszła zmiana 1
ff

HałaśłiY1a

•

1 d?nzuame .zerwa~a. zar.ęczyny, osw1a_dczaiąc St.ępmakow1 ze me ~hce go znac.
. Stęp~11ak, n:~c~o dotkmęty. odprawą~
me tracił nadz1e1 ze uda mu się uzyskac
przebaczenie ex-narzeczonej.
w tym celu przybył kiedyś do domu
HelehY_, a~e jej rodzice nie przyjęli niedoszłego w~cia.
W&*i'!Hi

obstrukcja komunistów

na posiedzeniu parlamentu czeskiego

li ją przechodni.e lub sąsiadki.
Wczoraj o godz. 10-ej Gadomska odprowadziła swą koleżankę i około godz
10 i pół wracała do domu.
Przy zbiegu ul. Marysińskiej i Dwor:
skiej . spotkał ją Stępniak i zacz~1ł blag:ic
dziewczynę, aby się z nim przeprosiła, gdy7
kocha ją i bez niej żyć nie może.
Gdy prośby nie pomagały, zaczął gro.
zić a widząc, że i groźby nie skutkują 'Nyjął z kieszeni rewolwer i oddał 8
strzałów w stronę Gadomskiej.
6 strzałów chybiło, dwie zaś kul~
śmiertelnie raniły nieszczęśliwą, dziewczynę trafiając w usta, oraz w serce.
Ofiara zbrodniczej miłości osunęła się
martwa na ziemię, moiderca zaś, torując sobie rewolwerem drogę wśród tłumu1
który zgromadził się n~ odgłos strzałów,
znikł w niewiadomym kierunku.
Zwłoki zabitej przewieziono do prosek·
torjum.
Na miejsce wypadku przybyli: podprokurator Kowaiski, sędzia Taubenszl.ag
oraz kierownik n komisarjatu - Podme·

PRAGA, 13.12. Na dzisiejszem posie- (utrzymanie najlepszych
stosunków z
dzeniu parlamentu wygłosił premjer sąsiadami, zarówno w kierunku stosun. ud1·żal €Xpo&e .rządowe,.-w. ~tórem ws~a: kóW politycznych, jak i gospodarczych.
zał w pierwszym rzędzie na trudnosc1 · W czasie posiedzenia }comuniści zorgo~po•ł:-trc.110, .iakle ..czek3j4 -rzą,d w zwią.- ganizowali silną demonstrację przy pozkn z pow~echnym kryzysem gos~r- mocy piszczałek i innych sposobów obczym. O prng·~al\J.ie rz;ądowym " osw1a<l- strukcji parlamentarnej, tak, że 22 poczył premjet Udrżal, ·ie w
pierwszym słom przewodpiczący Izby odebrał prawo
rzędzie należeć do niego będzie zakoń: wstepu na obrady na przeciąg miesiąca
Zacięte
cze:n:ie prac wszczętych przez poprzedm i
ten sam czas wstrzymał im wypłatę
aabinet. W polityce zagranicznej utrzy- djet.
solviecko-hińskie
~ana będzie dotychczaso~a ~inja, _pol~Również w Senacie wygłosił p1·emjer siński.
MUKDEN 13, 13. Donoszą urzędowo,
gająca na popieraniu o~ol~J . pohtyk.1, Udrżal dzisiaj podobne expose, przyPolicja zarządziła ?bławę
.le Rosjanie kontynuują operacje wojenne, zmierzającej do konsolidacn i pacyf1- czem i tam miały miejsce awantury koschwytania mordcrc_x. (P..łprzyczem zaatakowali strzelając z dział,
ka.c.:ii euro-oejs!tiej, wzmocnienie sojuszu munistyczne. . (PAT).
\W'.zxde chi'ó._skie ·· W~ ~ach; ł:fsi:-Ng~n- -~

walki

p.

dni ·gabinetu angielskiego

ODlłZUCONt" KOlllC

Nowe fałszywe pogłoski
o chorobie Hindenburga

zasięgnąć jego opinji jedynie w różnych
sprawach.
·
Poza konferencją z prof. Bartlem
żadne inne audjencje na Zamku nie cd·

Moskwie - p. min. Patka, który podo·
bno przybył :wczoraj do stolicy.
Wieczorem p. Prezydent udał się d<1
Belwederu, gdzie odbyłJ z Marszałkiem
Piłsudskim dłuższą konferencję. ·
w powietrzu•'
Dziś Marszałek Piłsudski przyjm.ie
pn.~mjera
Bartla, z któ1·ym omówi ~eo
b.
drogą zmuszą rząd do wyrzeczenia
się
niepożądanej dla liberalnych kartelizacji reg spraw, dotyczących likwidacji obec·
nego przesilenia.
przemysłu węglowego.
Gdyby rząd wbrew tym obliczeniom ~~~~~!!'!!!!!g~~~~~~~g
trwał przy swoim projekcie, należałoby
się liczyć z obaleniem rządu i nowymi
wyborami. W praktyce jednak konserambasador Stan. ZjecW.
watyści w tym wypadku uratują rząd.
w Wal"szawie
stosując przy głosowaniu abstynencję i
WARSZAWA, 13.12. W dniu dzisieJwytwarzając w ten sposób dostateczną
szym poselstwo Stanów Zjednoczonych
większość samej Labor Party. Charakw Warszawie zwróc:ło się do rządu polterystyczną ceehą
jest, ±e wszystkie skiego o udzielenie dla p. Alexandra
trzy stronnictwa unikają w obecnej Moore agrement na zajęcie stanowiska
chwili klęski 2"Lądu Mac Donalda.
ambasadora Stanów Zjednoczonych w
Warszawie.
A Moore urodził się w Pitsburgu w
r. 1867 i zajmował się od lat najmłod
szych dziemllikarstwem. W r. 1923 mianowany został ambasadorem w Hiszpanji,
a w r. 1928 w Peru.
wą dla uzyskania 400-miljonowej pożycz
ki, którą rząd zamierza zaciągnąć w Banku Nowojorskim Dillona.
szowinistów niemiecldch
Dzisiejsza prasa popołudniowa podnosi,
BERLIN, 13.12. Przywódcą frakcji„
że komplikacje wywołane nowym lu·okiem
Schachta uważać należy obecnie jako nacjonalistycznej· Reichstagu na miejsce
hr. Westarpa wybra.TJ.y
został poseł
czę§ciowo złagodzone.
(PAT)
Oberfohren.
(PAT)

BERLIN 13, 12. Ubiegłej nocy otrzymmister finansów Hilferding pismo od
prezydenta Banku Rzeszy dr. Schachta,
które zaskoczyło w wysokim stopniu niemieckie koła polityczne.
TORUN, 13.12. Wskutek przymusowe
W liście tym zwraca dr. Schacht uwago lądowania uległ dziś katastrofie pod gę ministra finansów, iż program finandworcem Toruń-Północny samolot pi- sowy rządu nie jest wystarczającą podstalotowany przez kpt.
Mowczyńskiego,
który poniósł w
katastrofie śmierć.
Znajdujący się w samolocie st. sz.eregowiec Musiał uległ cięż.kim obrażeniom i
został przewieziony do szpitala wojskowego w Toruniu. ·

Katastrofa lotnicza
w Toruniu

Rok ]U

ania 14 grudnia 1929 r.

Cena

11łs.cezoaa r1ezałtem
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w cetn
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z dnia 14 grudnia

19~

roh.tt.

Narada gospodarcza

Nie szuka· my zbawców Polski
Sami

uratowaliśmy niepodległość

Znamienny

artykuł

P ARYż, 13.12.
Dziennik „Paris
l'resse'' drukuje artykuł posła Anquetida o książce Marszałka
Piłsudskiego
p. t. „Rok 1920-y". Anquetil p1sze:
Kapitalne dzieło Marszałka Piłsud
,dtiego ma doniosłe znaczenie zarówno
a czytelnika
francuskiego, jak i dla
ytelnika polskiego. Gdy zastanowimy
ę i przeniesiemy na chwilę w tę pełną
epokoju atmosferę, która otaczała w
pcu i w sierpniu 1920 r. Polskę, to fak~ycznie dojdziemy do wniosku, że i
iny Francuzi, byliśmy narażeni na jednakowe niebezpieczeństwo z naszemi
przyjaciółmi Polakami. Trwoga nas ogarnia na myśl, co by się stało, gdyby
Polska tama została przerwana przez
wojska Tuchaczewskiego. Streściwszy sy
tuację polityczną i taktyczną na począt
ku 1920 r„ ostateczne rozbicie Denikina
i Kolczaka, pozwalające Sowietom, według słów '!'uchaczewskiego ,rzucić WS'ZYstkie swoje siły zbrojne na Polskę, wreszcie pochód Marszałka Piłsudskiego na
Kijów, pos. Anquetil opisuje udział w
wypadkach Francji oraz udzielenie przez
D.ią Polsce pomocy, której odmówiły inne mocarstwa Ententy.
Oprócz licznych transportów amuniejip które zresztą przybyły . na miejsce
przeznaczenia po stanowczem starciu sil
i>rzeciw.Q.ików, Francja wysłała do Polski
misj~ wojskową z gen. Weygandem na

~

posła

francuskiego

w sprawie handlu

ojczyzny
o roku

1920

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że I zwala nam lepiej zrozumieć osobę Budoświetne zwycięstwo nad Wisłą było zwy- wniczego Państwa Polskiego i zdać socięstwem czysto
polskiem. Gen. Wey- bie również sprawę z tego, czego oczega.nd mówi o niem, że operacje wojsko- kiwać możemy od kraju i ludzi, którzy
we wykonane zostały przez generałów pol potrafili wybrnąć z sytuacji wysoce
skich według planu ściśle polskiego.
trudnej i tragicznej w sposób najfantyKsiążka Marszałka Piłsudskiego po- styczniejszy, który zna
historja.
;wa
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zmiany w Kasach Chorych

zbożowego

W poniedziałek po południu odb~
dzie się u Pana Prezesa Rady Ministrów Konferencja, poświęcona sprawo°'
związanym z sytuacją na rynku zbożowyn
oraz z zagadnieniami handlu zbożowego
W konferencji tej wezmą udział ministro
wie: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Prze
mysłu i Handlu, Rolnictwa, Reform Rol·
nych i Komunikacji oraz przedstawiciele
syndykatu zbożowego i organizacyj hancllowvch, zajmujących się eksportem zboża„

'Posiedzenie
komitetu ekonomicznego

W dniu wczorajszym o godz. 12-ej "'
pod .przewodnictwem
p.
prezesa
rady
ministrów
dr. Kazimierza
będą decydowali o leczeniu
świtalskiego posiedzenie komitetu ekono_
_
__
J
Rozporządzenie powierza naczelnym micznego rady ministrów•.
W 'począfkacfi przysżłego tygodnia p. lekarzom kasowym i ambulatoryjnym całminister pracy i opieki społecznej wyda kowite kierownictwo działu leczniczego i
doniosłe zarz_ądzenia, dotyczące Kas Cho- wykonanie budżetu leczniczego.
OWa
rych.
Przy naczelnych lekarzach funkcionoZarządzenia te zmieniają samą struktu- wać będą rady lekarskie.
WIEDEŃ 13, 12. United Press donosi
2
rę Kas Chorych i podstawy organizacyjne
Rozporządzenie czyni tedy olbrzymi Charbinu, że w Bargadzie, w północno-za.
ich działalności.
wyłom w dotychczasowej praktyce
Kas
Zmiany, -które rozporządzenie przy- dawnej kongresówki, spychających lecznic- chodnim okręgu Mandżurji obwołana zosta.
niesie, pokrywają się z postulatami zjazdu two na ostatni plan. Rzeczą naczelnych le- ła nowa niezależna republika mongolska
lekarzy, odbytego w Warszawie w dniu 25 karzy i Rad lekarskich będzie to lecznictwo z miastem Hailarem jako stolicą.
i 26 ub. mies.
unormować i postawić na należytym pozio.w kołach politycznych ~cze~ując' .'\\
Uwzględnią one jednak nie maksymalne mie. W przyszłości oczekiwane są dalsze związk~ z. tern n~wy~h ~a:vikła~ pom1ę,,
postulaty lekarzy w rodzaju powierzenia zarządzenia, które drogą konstrukcyjną do- ~~y c.h 1.na~ 1 a Rosj~, liczą ~ię takze z m0<
im naczelnych stanowisk administracyjnych prowadzą do skasowania og:onków i innych\ zLiwoscią mterwenCJI Ja_ponu . .{.PAT),
(dyrektorskich i komisarskich)..
utrapień ubezpieczonych.

Nie ignoranci partyjni, a lekarze

południe odbyło się

N

cze~iękna książka Marszałka Piłsudskie-

I

repub ika
mongolska

-..,_ ISakcyl influenzy.
odkryty

Orkan
w Wiedniu
w· I
b d • I

NOWY JORK,
13.12. Znakonu~
baikterjolog amerykański profesor uni.'
OSÓ
wersytetu w Chicago dr. Falk dokonal
~!!11!-~AW~uw~~·!!!!!!11!1!~~~~~~~...._..,~~·~-~
WIEDEN, 13.12. Wczoraj w południe Idzie pod jego naporem przewracali się, niesłychanie ważnego odkrycia.
rozszalał się nad stolicą Austrji gwałto- samochody zaś ustawione pod wiatr
.Po 6-letniej pracy udało mu się roz.
Demonstracja komunistów wny orka.n, któremu towarzyszyły pio- wogóle nie mogły ruszyć z miejsca.
poznać iz eałą pewnością i izoloJX_ąć bak,
w berlińskiej radzie miejskiej runy i grad, a następnie ulewny deszcz
Z Passawy donoszą o trąbie po- cyla :w;vwołującego influe~
w rodzaju oberwania się chmury.
wietrznej, która przeszła wczoraj po poBERLIN 13, 12. W czasie otwarcia pierNa ulicach i placach śródmieścia pow łudniu nad miastem. Choć orkan trwał
ł
wszego posiedzenia nowej rady
miej- stały formalne jeziora .Spadają.ce cegły zaledwie dwie :minuty, dokonał wielkich
1kiej
bezrobotnych komunistów zgro- i WYwiesz.ki spowodowały szereg niesz- spustoszeń. W jedn.ej chwili ulice zosta.
madziło się koło ratusza, przyczem część częśliwych wypadków. Wicher połamał ły zasYiJ)ane gradem cegieł i odłamków
~
zebranych wtargnęła do sali obrad. Poli- wielki-e drzewa, rzucając je na jezdnię. mur~ oraz zasła:ne połamanemi drzewa...
NOWY JORK 13, 12. Rewizja w wi~
cja usunęła manifestantów. (PAT).
z kościoła Jubileuszowego w Praterz 3 mi. z kilku domów wiatr zerwał dachy. zieniu w Auburn, w którem dopiero .wczo;·unęły ze znacznej -wysokości drzwi, Wiele osób odniosło poważne rany.
raj zdo~ano stł~~ić .bunt wi:1&_źniów„ 9ała
raniąc ciężko pewnego studenta.
Podobnie gwałtowna burza szalała sensacyjne wyruk1.
.
:~- W Wileńszczyźnie
WykrJ:to ta~ fo~ma~ny. ar.s~nał .złozo:W Liesing orkan zerwał olbrzymi również w dolinie Dunaju i w Lesie Ba2akwitły
dach z wielkiej hal.i fabrycznej.
warskim, gdzie wyrządziła
olbrzymie· ny z brom palnej, .w1elk1eJ 1!osc1 ~ozów 1
O sile wichru świadczy fakt iż lu- S'llkody w drzewostamie.
sztyletów. Znalezioną bromą mozna było
WILNO, 13-12. Z Datnowa donoszą,
·
'
· · ·
doskonale uzbroić 100 więźniów. Władze
' wskutek podniesienia s-ię ciepłoty na
stoją przed absolutną zagadką skąd do do·
t»Q-1~ i y; lasach zakwitły kwiaty.
brze strzeżonego więzienia mogły; przedQ.f
- .<AW)
stać się tak wielkie ilości broni.
Mimo, iż bunt został ostatecznie zgni~
oziębienie
ciony, pozostawiono jeszcze na straży1
OSTATNIE
Przy rozbiciu wielkiego obszaru jedno- silny oddział gwardji narodowej. jako
Na wschód od naszego kraju, nad całą
europejską Rosją środkową i zachodnio - litego ciśnienia na drobne części, zmiana dalszy środek zapobiegawczy zastosowano zniesienie przechadzek na podwórzu i
północną, rozpościera się wielki, silny i zazwyczaj przychodzi raptownie.
To też trwający obecnie kryzys Cie- wspólnego przyjmowania posiłku przez
trwały obszar wyżowy, który trwa prawie
wskazują na to, że nale6'y ubezpie•
bez żadnych zmian już od kilku tygodni, presji barometrycznej osiągnie za 2-3 dni wszystkich 1556 więźniów. Każdy wię
czać sii; od nieszczflśliwych wypadków
przynosząc tej części Rosji stały mróz punkt kulminacyjhy, przynosząc lekki mróz zień otrzymuje jedzenie w S'ł.'iej pdr_ębnej
i kalectwa. Opłat'a za Zł. 10.000. - sumy
celi.
(Łustsilna 24, - 30, Wołogda - 4, (około - 4 st.) całej Polsce.
ubezpieczenia wynosi na rok tylko
Wobec uczestników buntu ~tosowane
- 6). W ciągu ostatnich dwu dni wyż
Do tego czasu spodziewać się na~eży
Jen.Rep. Tow.
Zł•
gr•
wykazuje jednakże tendencję aktywną i po- naogół pogody
\Jbezp. ~
bez większych zmian; są jeszcze dalsze obostrzenia. Mają,, być oni
suwa się zwolna na zachód, w kierunku dość ciepłej i obfitej w opady (zwłaszcza postawieni przed sąd. Poza tern mają być
Ł"d·
Narutp~i:za
40
Polski.
na północy i wschodzie)_, nocą i _rankiem oni oskarżeni o zbrodnię usiłowania mor''
teł, 213·98
derstwa na strażnikach więzienny~h,. _ za co
W związku z tern nastąpiło już nawet lekkich przymrozków. „.
. im grozi fotel elektryczny.„
lekkie oziębienie i pierwsze opady śnieżne.
go rzuca pełne
światio na
nczegóły tego zbawiennego

wszystkie
manewru.
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dni p'owszednie o godz.
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o godz. 3. 5, 7 i 9
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Niezapomniana tragedja, która rozegrała się o iwicie dn. 12 patdziernika 1915 l'Ok~
uwieczniona została na taśmie filmowej P• t.

o

iWICl.E

(Ąl$S
tragiczka
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Dziś

następnych I

CAYELL)
ekranu
SYBILLA THORNDOKE

oraz wojsko angielskie, lotnicy, jeńcy belgijscy sąd niemiecki i wiele innych. Niezapom~iane mww•
mentalne arcydzieto, które wystawiła ludzkość najwi~kazemu bohaterstwu kobiety.
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ERW WA IE OPOZYC I

Od szeregu dni przewija się przez apartamenta prywatne P. Prezydenta Rzeczypo!!'politej na Zae-! u w Warszawie korowód
postaci, które zgłaszają się na wyznaczone im kolejno audjencje. Są to przywódcy
stronnictw sejmowych od najskrajniejszej
lewicy do profesora Rybarskiego włącznie,
!ttórzy hlformują P. Prezydenta o sytuacji
w związku z przesileniem gobinet-Owem.
Konferencje przeciągają się od 1-3
godzin zależnie od temperamentu, swady
oratorskiej i indywidualności przywódcy.
Budzą one powszechne zainteresowanie i
są powodem coraz większego i.denenvowania prasy koalicyjnej opozycji, która nie
mogąc przewidzieć sposobu i terminu rozwiązania przesilenia przez P. Prezydenta,
sieje pogłoski, rzucą insynuacje, wyraża
fantastyczne przypuszczenia1 i. pła"'.i się
w strachu.
Im dłużej trwa przesilenie, tem więcej
występuje
pustką, jałowość
i niepokój
lych, którzy to przesilenie wywołali.
U szerokiego ogółu świta już coraz jaś11iej prawda, że opozycja nic nikomu dać
nie może, że rozgrywka rozpoczęta przez
oią kłamstwem, plotką i oszczerstwem już

można przyjąć jako okoliczność łagodzącą. , dzialnych wystąpień.
My przypatrujemy się przesileniu ze
Zabawa w opozycję wyszła na złe dotąd jedynie skonfederowanym stronni- spokojem. Pan Prezydent musi wszech·
ctwom. Im dłużej się odwlecze decyzja stronnie wysondować opinję, wysłuch.ać
P. Prezydenta, tem więcej widomy będzie krzyżujących się ze sobą poglądów, wy-

brak. celu, i bezhołowie, panujące wśród
opozycji, tem więcej jej prasa będzie traciła poczucie złego i dobrego, taktu i nietaktu, tem więcej będzie brnęła w zdenerwowaniu, prowadzącem do nieodpowie-

czuć duszę narodu w zdaniach przywódców, by po dokładnym namyśle i skrupulatnej rozwadze powziąć decyzję.
A jaką ta dusza narodu jest obecnie,
wiemy. Dało się to odczuć na licznych,

!!!!""i!!IB!!•!i!!!•~!!!!!!!!!!~~,-~ge~-e!!!!!!-~~~·~!!!,~~·~e~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!l!l!l.!l!!!!ll!!!l!!!l!!!!~ll!i!!l!!!!~~·l!ll!!!!!!!!!!!!ll!l!!!!!l!!~l!!!I!!!!

Wódz narodu i kabotyn
Impresje na czasie
Józef

razem z

•
Nic dziwnego, że w takiej sytuacji
Jrzywódcy tracą zimną krew. I traci go łeb
prasa, dla której jest obecnie p0bożnem życzeniem, by przeciągające się przesilenie
ak
skończyło się wreszcie tak czy ow
nawet bez „likwidacji systemu nąd.ów pomajowych". I ma ta prasa śmiałość i nieliczący się z osobą Oł<>wy Państwa tupet
pouczania P. Prezydenta, by w myśl jej
"'' •
·1 ·
t chmiast zlikwido·
„,czen p_rzest eme na Y
rvał.
Prof. Stanisław Stroński1 encykk>pedja
.Aedzy stronnictwa Narodowego i źródło
kr tó
prawno • ekonomicznych wywy ę w
. . .
"
•
tacza w katowickiej „Polooji ~ze~tw
P. Prezydentowi ci~żkie działa, miotając
pociski zarzutów prawnych, że winien On
\ musi w myśl przepisów konstytucji natychmiast przesilenie zlikwidować.
Jest to agresywność połączona z przytmieniem poczucia taktu, oo należy przypisać słabym nerwom i prawie psychopatycznemu pomieszaniu pojęć, to jedynie
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Marszałka Piłsudskiego

P. Edmund Waczyński prezes. St'ron:
nictwa Chłopskiego na powiat Turecki
rprzysła.ł do Klubu Klasowego
Stronnictwa Chłopskiiego w Warszawie list treści następującej: „Ze względu na opozy·
·. ta nrz""
Stronnictwo Chłonskie
CJę zaJę
"' """
.t'
nietylko
stosunku do rządu, ale nawet
i do osoby P. Marszałka J.
Piłsudskieo, Wskrzesiciela i Zbawcy Wolnej i P?.żinej Polsikli, oraz z powodu
łączerua
~ Stro:rmiictwa Chłopskiego z Piastem
si: Czele którego stoi Witos z iitmymi par
~ "nikami rniniejse.em zgłaszam swe wysrJ ienie ze Stro:run.ictwa
Chłopskiego,
a f~msamem piastowany mandat prez~sa te oż Stromnictwa na powiat Turecki,

· · ?'
składam"
mmN~J.szymal · · od te~o P Edmund Wa-

RICHTER

iez wysłał
ezroe list cotwarty
•
cz , siki,
do
prasy
tr~i na.stępujacej: Ze względu na stanowisiko opozy;yjne ·:,stronrnctwa Chłop
"Tajny Kurjer„
skiego", jl;likie zajęło ndetylko w stosunpoci~tek w dni powszednie od godz. 3.~ .„ .9•
ku do ,rnądu, ale nawet do osoby P. Marsobot"" o 3 11iedxlele I 'wi~ta o • W 1ued:iel
szałka J. Pitsudskiego, dalej ze względu
na piegwszy seans wszystkie mieisca po 40 groszy
t
na nieuczciwe łączenie się Strom1ictwa
Specjalna ilustracja muzyczna w wykonaniu orkie
C'nłonskiego
z Pl"·StP.m
na --ele
którego
rtry symfM>icz~j pod batut„
\
JJ
w
'
vu
ROMUALDA ULATOWSKIEGO. ~
stoi Witos, wi.nowajea i>rzelewu bratniej
IJ.iEiiiiiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!MiiiilA
' I krwi .... ~. ulicach V/arsą,awv, w chwili naj???

Następny program:
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Chłopski·eao
et

Skutki nieprzytomnych ataków na

f

Symfonia piękna, miłości
i poświęcenia .
W roli

piero po paru latach takiego wyperfumoJózef Piłsudski - Ignacy Daszyński.
Jeden wprowadza Polskę pomiędzy na- wania się przed wami, mam was wtedy
rody, by była jak równa z równymi, drugi tylko, gdy zechcę, gdy zawołam ....
chce z niej uczynić
szpital obłąkanych
półtrzeciej międzynarodówki.
Józef Piłsudski - Ignacy Daszyński.
Jest ciekawa trylogja powieściowa p.
Człowiek, który na plecach dźwigał
Tadeusza Ulanowskiego. Trylogja ta jest latami Polskę drukowaną, spał na mchu
„wyrazem piekła i nieba, jakie człowiek leśnym w dziurawym płaszczu, niosąc
przechodzi w obliczu niezwykłych wyda- tajne wieści - i niedoszły dyktator prorze·ń dziesięciolecia wskrzeszonej Polski". Jetarjatu, chory na niemoc idei i sześcio
Są tam sceny pozornie realne i dja- godzinny dzień pracy. Człowiek, któ~y
logi, jakich nie ~J;ło. ,
.
. . "' wziąwszy Polskę za słabą rączkę, uczy Ją
Jest w częsc1 p1erwsze1 trylog11 ·) chodzić po własnym pokoju - i człowiek,
przepyszny djalog Józefa Piłsudskiego z który tej Polsce podstawia nogi.
Ignacem Daszyńskim. Podajemy go w u<:złowiek, którego myśli będą strawą
rywkach:
·
. .
. ogółu za lat trzysta, czterysta, pięćset :--:
- Z czem przychod.z1c1e, czego. chcecie i człowiek, którego duch coraz bardzie]
odemnie - rzekł człow1:k ':I szar~J ku~tce. zmierzcha, wypala się i gaśnie„ .. Aż zgi_ Nie możemy byc n1ewolmkam1 - nie w mrokach nirwany ...
oświadczył wódz ludu pracującego.
Józef Piłsudski - Ignacy Daszyński.
_Niewolnikami? Moimi? ZwarjowaliAdam Wilski.
ście?! Chyba niewolnikami samych · sie*) Tadeusz lna11owski - Doktór Filut - War·
bie? Tymi jesteście od wielu lat. Oddawna
szawa 1928.
i bez reszty·

w

i cni następnych

organizowanych wiecacll
Tej d'1szy narodu boi się opozycja.
My czekamy spokojnie• .żongluje ~
nazwiskcimi świtalskiego - Matuszewskiego - Prystora - Sosnkowskiego - Bar·
tła. Wszystko to ludzie tej samej idei
Którekolwiek z tych nazwisk padnie z us
Pana Prezydenta, będzie ono wyrazicielem
dążeń i wskazań tepp samego Wodza
Narodu.
Adam Wiłskł

SPU$CJLI Z TONU

W miarę, jak płyną dni, jak odda- zespołu.
Przez szereg miesięcy wołaii
lamy sii.ę w czasie od sobotniej demon- g·łośno i buńczuciz:nd.e, że póty nie spoczną,
stracji w Sejmie - dziWillie zeskromnie- aż kamień na
kamieniu nie poz.oli wszyscy z prawa i lewa opozycyjnego ista.nie z ,,systemu pomajowego"; przez

Piłsudski Ignacy Daszyński.
- Nie możemy żyć w niepewności!
Wielkość,
przerastająca miarę co- Czego ja chcę?! Nie wiecie?!
dziennych pojęć i przyziemna przeciętność.
Czy widzieliście psa rasowego, jak się
.Milczący samotnik, tworzący olbrzymie kładzie do snu na posłaniu w sie111? Ja wam
idee - i kabotyn, którego siłą słowo, sło to opowiem: taki pies, znużony służbą
wo, słowo.
dla ludzi, chce odpocząć. Okręca się parę
1ię zakończyła jej przegraną.
Władca dusz, któremi rządzi mocą swej razy na poduszce. A Jeżąc, jeszcze panu w
Masy, na które liczyli przywódcy opowielkości i żądny władzy czerwony wia- oczy spogląda, czy nie wypadnie się zert:ycyjni, odwracają się od nich i zostawiają trak.
wać i pognać,
gdzie pan każe. Tak się
'V darze pamiątki bardzo bolesne.
Wieczny rewolucj9nista, rąbiący mie- kładłem do snu na waszych oczach przez
Znane są fa.'dy obrzucania koalicyjnych czem przyszłość - i wysmażona doktryna pierwszych pięć lat niepodległości. A ty ...
modlisz się do swego klasowego boga,
{)Osłów jajami, obijania kijem, smarowania bez płonącego knota.
Józef
Piłsudski Ignacy
Daszyński.
błagając go o wyjaśnienie, czy ta niepodiegliną i wywracania
trybun.Q na
Realizator szczęścia i wielkości narodu głość jest ta sama, do której dążyłeś, czy
tiemię.
- meteor bez światła i bla~ku.
jakaś inna ... ja się przed wami odgradzam,
"Gniew luduu, który miał poprzeć huGdy się ci dwaj zetrą - cóż?
gdy chcę myśli zebrać. Odgradzam się kaCo się stanie z ·wróblem, który udaje łem słów obelżywych, za które wyrzucał
raganowy ogień koalicji, zwraca się przeclw twórcom niepQkoju i siewcom kJam- orła, gdy się nad ziemią spotka z orłem? bym z pułku niebacznych oficerów. Do-

dwa.

Iprzez opozycję

osobę

szereg ostatnich ty,godni galwanizowali
masy ok.rzykiiem „lik.wroacji" wszystkie
go, co przyniosły rządy od maja l92e
roku; grozili ,,g1Jlliewem ludu", zapowia·
dali straszne ~y, byli srodzy, nieubł2

gani.

Stało sii.ę

wreszcie to, do czego przea

tyle czasu z

taką ootentacyjną zuchowa·

tością sdę
przygotowywali: uchwalili
votum nJieufności dla rządu.
I nazajutrz.... od.razu spuścili z tonu.
Naw.jutrµ dziwnie spokornieli.
Zdało się, że mieli tyle miesięc~
czasu na przyg-otowanie się na to „naza
jutliz"; zdawało się, że w tych niezliczonych konwentyklach, jakie przez lato ·
jesief1 odbyli, ustalili dalszą „marszru
tę" na wypadek „obalenia gabinetu", i.e
ustalili jakiiś program, jakieś perlQoo
nalja.
Nic z tego. Nazajutrz poczęli powta.
rzać te
same biadania i narzekania
„praworządne", które s1ę wciąż słyszało
i czytało; nazajutrz zdobyli się na jed
ną tylko koncepcję: aby ci, którzy dotychczas rządzili, raczyli dla pi~knycb
oczu endecko - cekawistycznych popełnić
samobójstwo, aby się sami uśmiercili
bo„. opozycja nie ma sama sił na wal·
kę, nie ma sił: na objęcie władzy.
Mija niemal tydzień od demonstracji
sejmokracji i każdy dziei1 przynosi potwierdzenie, że opozycja staje siie coraz
bardziej bezradną, coraz bardziej doprasza się, aby z sytuacji, którą sama .
wytworzyła, wyjście z.naleźli ci, których
•
•
J
•
tą demonstracJą seJmową nuaiw urucestwić. „Sejm nie wyciąga!! rąk po wła
dzę'" pis~e „Polska", reprezentująca
klerykalny odłam. „Ani chadecy nie żą
dali miejsca w gabinecie, ani socjaliśc
nie okazywali apetytu na portfele rzą
dowe" - stwierdza wczoraj „Głos Na·
rodu". To samo - pod różnemi obsłon
kami - czytamy od kilku dni w organach wszystkich odcierui. ,,centrolewu".
Należy sobie przypomnieć, jak to pi
salo się w opozycyjnych
organach
przed 2-dniowemi obradami Sejmu, jak
to mówiło się na wiecach. Był tupet
dufność, była gotowość „likwidacji sy
stemu'', by samemu skoczyć na okopy
rozwinąć na nich sztandar zwycięski.
Nic z tego nie zostało.
Została jeno prośba:
wyprowadźcl\
nas, ludzie „pomajowi'', z tego impasu.
w który zabrnęliśmy, wyprowadźcie n.a:;:
czemprę<lzej, bo każdy dzień przymnaża
1:aszej kompromitacji.. ..

PORAżKA OSKARżYCIELI.
k;~yczrnejszej ~la "!?af:stwll:, ninie~s.zei:n
Porażkę opozycyjnych partyj sejmo..
os~adcw.m :r:uhhczme, ze n~e chcą~ się
sol_idai·yzow~c ze zgubn~ IJ?ht_yką
par- wych tak ocenia Gazeta Polska:
Olbrzymj. arsenał zarzutów opozycł>..
t:yJną, zgłosiłem swe u~~p1eme ze Stron
który pozwalał im r<?zwi1ać hurngano
mctwa na P?W· Turecki._
.
.
wy ogień ua wiecach 1 taJnych konwen
Do powyz.s.zego zmusd mme obowiątyklach, a składający się z fałszywych
d ·
o·
·
faktów, plugawych oszczerstw i plotek,
z~ praw m.we~o syna_ JCZyzny l _praw·
najgorszego
rzędu demagogji ~tal
dziwego obywatel.a. pans~wa,
~~ącego
się całkowicie prawie .nie.~~atn;r do W:Yt
n_a względz.i~ dobro 1:rraJ~, wyrazaJą~ego
ku tam, gdzie „oskarzem byli n~ ~j
się w łączemu z. tym1, ktorzy z br_oruą V:
scu i mogli odpowiadać; tam, ..gdZie m~
malny choćby poziom dyskusJ1 oboWI'ł
ręku wy:valcz~h wolną Polskę, . Ja.kotez
aywał.
.
w dalszeJ sweJ pracy prowadzą Ją do poWalka na argumenty, konfrontacJa,
tęgi i dobrobyt?. WoJ:>ec . dotychazasooskarżonych" z „oskarżycielami" skon•
wego ~bdarza~1a ll1Il:1e
Jako
prezesa
~zyła się pełną porażką oskarżycieli.
S~roIUllctwa Chłopskiego na pow; :rurecSłusznie też wrmac.za Express Pora.n
lu pe~em zaufam em przez . m.ieJ scoyvą ny, że wyn,ik.i wizyt posłów na Zamku
nie dały dostatecznego materjału do U•
ludność za które to żaufarne składaJąc
tworzenia podstawy dla przyszłego Rzia
szczere' podziękowainie mam nadzieję, że
du. To też przewidują, że okaż~ .się po· bi.
·
d
t
hczasowi
współ
wszyscy. m1 i~c~ i o yc
. .
trzeba wysłuchania jeszcze opmJi wy·
pracowmcy w umę _dobra kraJu, przył,'.ł
bitnych przedstawicieli społeczeństwa I
poza Sejmu.
czą. się do Bezpa;:tYJnego Bloku WspółKtoś dobrze orjentujący się
w za.
pracy z RządeI~l · .
. .
.
mierzeniaeh czynników
decydującycl\
W ten ~.sob. caJJkowici~ rOZWJ.ązana
miał oświadczyć dosłownie:
zo~tała orgamza_cJa Sti·onn:i-ct~a Chło~
- Uchwała sejmowa o votum nieutl
ncści padła w próźnię. Najbliżue
wy.
s~1ego_ nia teren~e pow .. Tu~eck1ego .<wor
darzenia uwydatni11 to :vr całej pełni.
Łodzk1e). Jak się dow1aduJemy,
daJe
się
, f
t
e
równie~ .zaobse~-wowa~ ~~en w sz~.„gach 1111ejscowe1 orgamzacjl „Wyzwolenie .
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Zagadnienie programu agrarnego a emigracja
Na marginesie rozprawy prof. Z. Ludkiewicza

I

I z przyrostu naturalnego ludności rolniPolskiej" się w czynną politykę, zmierzającą
do przyrostu naturalnego.
Pierwszym postulatem w zakresie o- czej.
rozprawa prof. realizacji zgóry zamierzonych dążeń.
z. Ludkiewicza p. t. „Zagadnienia pro- Zaludnienie kuli ziemskfoj jest jesz- gólnego programu zatrudnienia nadmia- I w tym wypadku jednak pozostało
gramu agrarnego, a emigracja".
cze bardzo słabe; z cyfr, dotyczących za.- ru ludności rolniczej, który
wysuwa by niepochłoniętego przez miasta przyAutor stwierdza, że podh1g spisu
z ludnienia i powierzchni różnych krajów prof. Ludk.iewicz, je&t siprawa urbaniza- rostu naturalnego tej ludności
ok.
1921 l'Oku w Po1sce żyje z
rolnictwa, ws!Zystkich kontynentów, wynika,
że cji. Urbanizacja ta musi być oparta o 130.000 osób rocznie. Przy rozłożeniu e45.1 osób na 1 klm. kw. Normalna kultu miejsca dla przybyszów jest bardzo wie- roziwój pojemności wewnętrznego rynku mi-gracji nadmiaru ludności rolniczej w
ra rolna w czas!ie uprawy zbóż przy bar- le.
z.bytu. Rozwój tan zaś zależy od roowo- cyf:rre 3-ch miljonów o.sób na lat 30,
dzo nawet intensywności wymaga ok. 35
Przechodząc do postulatów
progra- ju rolnictwa, czyli, że urbanizacja wiąże należałoby likwidując ich nadmiar wydo 40 osób. Nadmiar więc ludności
w mu agrarnego uwa-l;a prof. Ludkiewicz, się ze sprawą programu agrarnego bar- wozić rocznie ok. 100,000 osób.
Pol.sec wyraził się cyfrą 5.1 osób żyją że program ten niie może być wyodrębnio dzo ściśle. ~aj zresztą, pogląd
~
Obecnil.e wyjeżdża co roku netto óK.
cych z rolnictwa na 1 klm. kw.
ny od spraw emigracyjnych. Istnieje w jest już wyzna~an! przez
wszystkich 80 tys. osób z Polskii. Jeśli weźmie się
Rozmieszczenie ludności, żyjącej
z chwili obecnej około 700 tysięcy rodzin, naszych ekonorrustów.
pod uwagę, że jest to cyfra
wychodźL'olnictwa w posrezegóLnych
wojewódz- które mogą być uważane za bezrobotne.
Zdamiem autora, można stworzyć pro ców, która i w przyszłości będzie rozpra
twach Polski, jest bardzo nierównomier- Rocznie przybywa rolnictwu, podług o- gram, który mógłby UZ<kowić całą spra- szała się, t. zn. nie podda się wpływowi
ne. Najgęstsza ludność znajduje się
w bliczeń autora, około 120 tysięcy głów, wę w p.myśpieszonem tempie, program czynnej polityki emigracyjnej państwa
woj. krakowskiem, gdzie w omawianym czyli 24 tysiące rodz-in. Owe 120 tysię bardziej reałn.y, możli~y .do WY~?nania polskiego, to okaże się, że pozostawał
roku przypadło 75 osób, żyjących z rol- cy głów są tą częścią przyrostu natural- przy rozłożeniu zał.atwiema kwestJ•l na by kontyngent mil!iej więcej 150 tys. onictwa, na 1 klm. kw. powierzchni ogól- nego, która pozostał mu@ na wsi przy lat 30. Jeśli w ciągu tego cr.asu podnie- sób, który należałoby ująć w karby czyn
nej, a 104.1 na 100 ha powierzehni rol- dzisiejSiZYID procesie urbanizacji, pochła sie się produktywnoś~ rolnic:twa o
~OO nej polityki eIIl!igr~cyjnej. Cyfra
150
niczej.
niającym część tego przyrostu i przy e- zł. na 1 ha., to w tak.im razie urba.niza- tys. osób, czyli 30 tys. rodzin, jest ba.rPvzyrost naturalny w
Polsce, jak migracji, pochłaJniającej również część eja pochłam1iiałahy rocznie 150,000 osób dw wielka, ale, zda.n.iem autora, można
wiadomo, jest bardzo wielki i
wyraża ~!!!!l!!!!!~~~~!!!ll!i!l!~~!!!!!!lll!!!!!!!!!!~!!!!l!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!l!ll!ll!~!!!!l!!!!!!!!l!l!!!l!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!~!!!!l!!!!!!!!!!l!!!~!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!~!l!!ll!!!!!!I!!!!!~ opanować cały ten ruch emigracyjny w
się cyfrą roczną od 400 do 500
tysięcy
ten sposób, że w pierwszym roku pod
osób. Z drugiej strony urbanizacja, cr.ywpływem czynnej
polityki emigracyj1i rozwój miast łącznie z rozbojem przenej państwa wyjeżdżałoby z Poski 5,000
mysłu i handlu postępuje słabo. Również
rodilin, następnie 10,000 rodzin itd. aż
postępu
emigracja zahamowana została przez podo 30,000 rod2lin.
lityk~ restrykcyjną państw. imigracyjNa zegarze historji wskazówki przesu- ność zapoznać się z Polską na kongresie
Prof. Ludkiewicz oblicra, że
suma
~ych. Tak więc nadmiar ludności, żyją wają się w milczeniu, nie skandują bezgłoś lekarzy i przyrodników w Wilnie, a następ
środków, niezbędnych dla zrealizowania
cej z rolnictwa, który istniał w r. 1921, nych kroków czasu gromkiem uderzeniem. nie w drodze zwiedzania Warszawy, Ponietylko nie zmniejsza się, lecz prneciw- Może to jest przyczyna naszej niepamiętli- znania, Krakowa, Katowic, Torunia i Gdy- tego pl.a.nu, powinna.by w pierwszym roku wynosić 10 milj. zŁ, w drugim 20
nie zwiększa się. Prof. Ludkiewicz przy- wości. Zdaje się nam, że państwo istnie- ni. Pali Lopasic jest bystrym obserwatoitd.,
wzrastając do 40 milj„
następnie
pomina, że przybyło sporo
reemigran- je nieprzerwanie od wieków, stąd drażni rem, nie pomija w swych artykułach namogłaby ona się redagować, tak, że
w
tów z lfosji, którzy jeszcze podczas spi- na,:-zą ambicję narodową każde porówna- wet rzeczy i spraw mniejszej wagi, a prze10-ym
roku
wynosiłaby znowu tylko 10
su 1921 roku nie powi·ócili do
swoich nie, ujemnie dla nas wypadające. Pubłicz cież wrażenia z Polski nie były ugruntomilj. W sumie należałoby wyasygnować
siedrz.ib.
ność nasza, jako źródło opinji - imaginu- wane wyłącznie tylko na podstawie przyjaź w ciągu 10 lat 290 milj. zł., co całkowi
Wynikiem przeludnienia. .rolniczego je sobie zawsze idealnie wzorową zagra- ni, ale przedewszystkiem na podstawie mno
cie pokryłoby potrzeby czynnej polityld
Jes~ to, że wiele bardzo ludności
wieJ- nicę, zagranicę z filmów i fotografji - pięk- gich faktów i pozy~~nych P!'ZJkła~ów: ernigracyj:nej. państwa w nakreślonych
skiej ma pracy w. mało. Pqdług obliczeń ną, wspaniale sharmonizowaną w pracy,
O tej Polsce, ktoreJ rozwój wydaje się
prof. Ludkiewic.za, gdyby nawet dało się jednomyślną w poczynaniach i zbrojną w nam samym niekiedy zbyt powolnym, ma- przez autora rozmiarach.
Pnechodząc do reformy ro1nej, a«.
zagospodarować wszystkie tereny dzisiaj genjusz narodowy. A u nas? zawoła ze rzą tysiące naszych rodaków zagranicą.
tor
podkreśla to, że powinna ona przedenieuprawne, a więc
przedewszystkiem zgrozą ten lub ów niedowiarek, człowiek Polska którą tworzymy i uzupełniamy w
błota poleskie, liczba ludności, żyjącej
z ślepy, defetysta - wiecznie szukający miarę ~skazań Marszałka Piłsudskiego, jest wszystkiem oprzeć się o meljorowanie i
zagospodarowanie odłogów. Nie znaczy
rolnictwa, prnekraczająca
normę po
ideałem i jedynym bodźcem do pracy na obobcych gwarantek.
to, aby autor przeciiwstawiał się :parcelaprzerachowaniu na rodziny, dałaby cyfrę
Otóż powinniśmy sobie uprzytomnić i czyźnie. Weźmy n. p. do ręki numer tak
700 tysięcy rodzin. Obliczenie to tyczy pamiętać, że i my dla innych państw sta- gorliwej bojowniczki o Polskę Mazurów cji, twierdzi on tylko, że ważniejsze jest
meljorowanie nieużytków i wydzieranie
się wiosny 1929 roku.
nowi my „zagranicę". Niemcy, Francuzi, pruskich, jak „Gaz~i:a Ołs_ztyńska„. Je~t nowych terenów pr:zyrodzie, gdyż w ten
Przechodząc do sprawy reformy aAnglicy i inne nacje świata, zapoznając się i tam opis polskiej ~st D~browka, kt~ra m1grarnej, autor twierdzi, że pomimo nad- z naszym dorobkiem, mówią: „To i tam-,mo ucisku germamza~y1nego P?t~aflła za- sposób po~a się zn.aJwmicie pojem.
miaru ludności rolniczej na wsi, nie nale to już w Polsce dobrze zorganizowane". chować pełną tradyC]~ polskosc1, naw~t ność Polski dla ludności rolniczej. Nas~
<r
ży tworzyć nowych gospodarstw
przy Oczywiście nie znajdują w takim stwierdze- stroje ludowe, czem mezawsze mogą się pnym puniktem programu musi być
czywiście, kol<mimcj a w.e~ętrz:na, gdy~
parcelacji zbyt małych rozmiarów, cho- niu żadnych przyczyn do złośliwego bia- poszczycić wsie w niepodległej Połsce.
nawet wiąże się ona ze sprawą meljora:'
dzić nam powinno o jednostki zdrowe, t.
dolenia, że znów to i tamto w ich własnym
A przecież od r. 18~2 do 1~21 w tam- cj!i terenów ni€Z&goopoda:row.anych. Ko~
sn. o sporych rozmiarów gospodarstwa kraju niedość spraw.Qie funkcjonuje.
tejszej szkole nie mów10no. am .słowa po lonizaeja wewnętrzna ł.na się oprzeć o rui
włościańskie. Ponieważ niema
dostateW prasie zagra11icznej coraz częściej i polsku. Dopi~ro wskrzeszeme p~nstwa pol- leko idącą pomoc kredytową, aby w ten
cznego miejsca dla całej ludności wiej- dokładniej omawiane są nasze sprawy, co- skiego umocmło pow_agę tam!eJs~ych obysposób dać osadnikowi moż,ność zorgani!
skjej obecnej i przybywającej, musimy
raz częściej obcy stwierdzają to, co powie- wateli, którzy zdołah u.zyskac zap;owadze oowainfa gos~twa, a poza.tern musi
dbać o rozwój emigracji, a przedewszystkiem musimy ująć emigrację w orga- dział Wyspiański w „Weselu": „Pol- nie nauki języka polsk1~go. W slad za być szeroko stosowana aikeja w zakr6\
tern powstało kółko rolmcze, towarzystwo sie agronomji społecznej, aby goopodanizację celową. Polityka
emigracyjna ska - to jest wielka rzecz".
n.
p.
do
ręki numer „Prager młodziezy, koło śpiewa.cze .i ~ d. Powstał my nauczać, jak ma..i{L.nrowadzić swoje
Bierzemy,
n.ie powinna ograniczać się tylko do opie
:l<i nad emigrantami, lecz przeistoczyć Presse", znajdujemy tam artykuł dr. Fri- nowy bastj_on poł~kośc1. dz1ę'? samemu t.yt .f!'QSDodarstwa „
tza Seiflera, gdzie czarno na białem napi- ko prześwtadczemu, ze. panstwo polskie
~. F.
sano:
istnieje i że w sposób widomy dla obcych
„„.Gospodarcza depresja w Polsce prze potężnieje i rozwija się. Inaczej, - napew
szła już przez punkt zwrotny, a na każ- no państwo niemieckie nie liczyłoby się z
dem polu zjawiają się oznaki bliskiej po- pogardzaną przed wojną nację „PcllaI~
ZGiERSKA 26
~
prawy". W tym samym arty k uIe autor z Cken".
całem uznaniem podkreśla wielki rozmach
Kto nie widzi postępu gospodarczego,
~·······„„„
~
w polskiej produkcji węgla, znaczną po- kto nie może dostrzec wzrostu naszej poDziś i dni nastllpnych
Oziś i dni następnych
prawę położenia w rolnictwie, wielkie oży- wagi zagranicą, niech jedzie na Mazury
Wielki przebój MIXA p. t.
Korona arcydzieł sztuki filmowej
wienie w przemyśle cukrowniczym i t. p.
pruskie, do owej Dąbrówki. Tam dowie
p. t.
li
O nauce polskiej, jako podstawie roz- się1 że Polska - to jest wielka rzecz.
1. Drzewiecki.
woju z entuzjazmem pisze w pismach bułgarskich p. R.
Lopasic, który miał możNakładem
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nych superfilmow dotychczasowej produkcji
Rol'-' główną odtwarza
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Międzynarodowa konferencj~
w sprawie warunków pracy w
węgla

I

Niebywały

vski
-

Cl'amat sęnsacyino covbo·
W roli głównej

ulułiieniec nuod~w ,

Zgodnie z decyzją rady administracyjn~j miot międzynaro~owe'j Teglamentatji.
.
Międzynarodowego Biura Pracy w sprawie
N_a konfer.encJę tę zaproszone zosta~y ·
przemysłu węglowego, zwołana wstała na Ang!J~, Au~tTJa, .Belgja, Cz.ech~łowacJa~
dzień 6 stycznia 1930 r. do Genewy spec- Franc3a, HlszpanJa, HołandJa, Niemcy t

jalna konferencja rzeczoznawców węglowych. Konferencja ta zajmie się uregulowaniem czasu pracy, wysokości płac, oraz ogólnych warunków pracy w przemyśle
węglowym, oraz zbada, jakie zagadnienia
z tego zakresu mogłyby być wniesione na
porządek dzienny najbliższej międzynarodowe) konferencji prac,1 i stanowić-przed-

Polska.

.

•••

I

K~e państwo. wysłac ma trzech ~ele
gatów, z których Jeden ~epr.e~entowac ma
rząd, jeden - pracodawcow 1 JCckn . - pra- •
cowników. Delegatom towarzyszyt:. mogą
rzeczoznawcy, któr.~y uczestnkz.yc mogą
w pracach konfer~C1J z. ~ doradceym.

111!1

Nad program:

Pm,:•~E,:::wA::~:~::w,..
lwięta
IH
o 12-ej P·
boty, niedziele i
Na ł-y seans wnyatki• miejsca po

I.

50 gr.

•

. „HASŁO" z dnia 14 grudnia. 1929 roku.
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Mała_ m~

.
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~ n;filWka pary-

ska. W Je.d:nym z. JeJ_ d()IIDOW,
~ką hramę,_ widać_ ogromny

po~rzez

dzredzi-

~ a w głębi. '?~paę~rowy budynek z
,napisem ~ rOSY:J&kim Jęeylm•. Budyne~
te~. to ofi~1e kasyno sta.reJ roo~J~J z.ałog14 a za.:i:aoo~ ~~~ry ~oz.aokie.
W środku ~ynk.u IDlOOOl s'lę. w1_e1ka
Ja. P-Ol;owę J-&J prZe'bnaor.wno na Jadalnię,
drugą połowę, o.dgrQda.cmą deskami na
pokój pnyjęć. Wszędzie pełno „ikonó.w"',

s:a-

Popło-ch

naftowy
w Moskwie

~na~ władze sowieckie
rekwizycJa zaipasow nafty, posiadanych
cy. Z:resztą nie_ diba ~ ~· Wysta;r~ ~I dla któ~ch nie mają nieraz kroJi.pi mle- .~ ?SO~Y prywatne i p!Z€z sowiookie
to, co ma, gdyz ocwkUJe tylko - srmer- ka. Na,JJprawdopodobniej działa tu jakiś spółdmelrue, WYiWołała llilesłychany po.
ci. Co najwyżej pragnąłby, aby dzieci je- instynkt, jakaś niewzruszona wiara
w ploch wśród t&ieszkańrow Mos.kwy.
go miały mpewniony_ byt.
odrodrLenie Rosji która będzie potrzebo- . GPU. aresztowało 64 osoby, oskarża.
lliieci mają oni w;:a,yscy.
Trudno wała nowych rąk i nowych ludzi. Sa tu Jąc je o ~ywanie zapasów nafty.
zruzumieć, doprawdy co skłania te .skraj małżeństwa które dziesięć Jiat i więcej
W ,,.raJU bolwewiokim" nie wolno Jli„
nie wynędzniałą inteligencje
rosyjS'ką, nie mia~ potoms.twa. Dopiero tu na ob- komu posiadać :więcej, niż 8 litrów Daf.
te gnieżdżą.ce się po norach i jamach me- czyźnie rodzą im się dzieci.
~
ty.
wiasty do wydawania na świia:t
dzieci
'
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Prace nad wydobyciem z jeziora Nt!mi galer Kaliguli prowizorycznie są ukoń
czone. Trzy towarzystwa przemysłowe
•
przyjęły na siebie ciężar główn~h wydatW
ków.
Jeśli ehodzi o Europę, t.o każdy, kto miejsce).
Na pięć mil}onów lir oceniają wartość
zna najważniejsze kraje nas~go kontyWe Fr.ancji 43 p.roe. ludności kobie- pięciu artystycznych bronzów, znalezionentu, wie, że najwię~y procent
ko- cej pracuje zairoblwwo: w Finłandji, któ nych na pierwszej galerze, nie mówiąc 6
biet pracujących mrobkowo posiada o- ra imjmuje druigie miejsce Pod
tym trzech okazach, również tam odkrytych,
czyiwiście Fraincja. Kto był we Francji względem, 37 proc.; w Szwajcarji
31 mechanicznej sztuki rzymskiej: kurku z
(zwłaszcza w Paryżu), zauważył z pew- proc.; we Włoszech 29 iproc.; w
Anglji bronzu, platformie na kulach i pompie.
nością, jak pracowitą jest kobieta fran- sto.sunkowo niedużo, bo 26 proc., co tłu Poza tern sama galera posiada dla Wło
cuska i re pr~ karoa dorosła Francn- maczy się zapewne klęS!ką
bezrobocia, chów wielką wartość, jako okaz dawnej
ska - nawet z z.amożll!iejsey:ch sfer - gnębią.cą ten kraj ; w Czechosłowacji 25 morskiej techniki.
pracuje zaxobkowo.
proc.; w Belgji 1'9 proc.; w
Stanach
Dzisiaj pozo.stało już tylko wydobycie
I istotnie: j.eżeli weźmiemy do ręki Zjednoownyeh Ameryki zaledwie
17 pierwszej galery z resztek wody i przeniemiędzynarodową statystykę
zatrudnie- proc., co tłumaczy się chyba
dobroby- sienie jej na brzeg, gdzie znajdzie pomienia kobie~ to przekonamy się, że na tern, panującym w tym kraju; w. Hisz- szczenie w specjalnej ad hoc budowanem
pierwszem miejscu tej statystyki figu- panji 10 proc.
muzeum, które zostanie połączone nową
B. w. szosą z miast. Genzano.
ruje Francja {~iem.cy zajmują
trzecie
.

Galery Kaliguli

Statystyka zatrudn1·en1·a ko.bi.et

fotografij koni i grup oficerskich. Pirzy
ścianie duży regał do książek, wśród któ
r~h przeważają dzieła PU1Szkma, Lertnonfuwa, Kupriln.a i Mereszkowskiego.
Niby na. jak.i-ejś zapomnfanej wyspie
f')rzes:Złośoi zami.~ują tu zubożali eksofiooro.wie ros. W ciągu dnia pracują po
fabrykach i ~ach, wieczorami ubierają się w stare
mundury i siadają
w fotelach pod strzępami stairych, Ziniszczcmych szbamdairów. · Zairabioają przeeiętoie po 26 :franków d~ennie i w~etują
~ z dnia na ~ń. wśród ws;pomnień o minionych leszych cizasach.
Są
c;lumni, że ura:towali s.taire
sztandary
pułkowe. Niby wielką relikwię pokazują
dwadzieścia. srebrnych trąb -z mon.ogramem Romainowów, które pułk ich otrzyroał .n a pamiątkę po zwycięstwach na polu :walki od czasów Mikołaja L
'A oto. inny obraz. Gdlz.i.eś na
przed'ł
[§lliJIBlmll§llillill§ll§lffililliliłlillil
Ańeściu, w d~el:nicy ~amiesz.k. przez
OWI
KINO-TEATR
najuboższą ludność miasta, d-OiatuSe
z
Niezwykłe zarządzen1·e
piwnicy ciągle udename młotka. To mie
szkainie ,kuchnia i wa.rsritat jed:rrocześnie
jakiegoś pułkowniik:a. Brak szyb w
ok, • •
.
nach, brak światła. Wewnątrz troje maJapońslcie P1;Sm~ ~onoozą o m~zwy- pmed kilku dniami następujące ogłosze
tych dzieci, jaka:ś wychudła, wynędznia- ~łym, ~ Ja.kie~ ~g~rat nie:
ta, blada jak trup niewiasta, a przy ma.- Ja~ookiego ~a _TuJrinO~ti. Miesz,,Magistrat m. lsehmomati r~isuje
Dziś i dni rtaatępn1cla.Ul
tym stoliku podobny do
zgnyhiałego k'.IDCY tego ~~ me ~wap1h się zbyt- konkurs na 24 pooarly poł>o.rczyń podatstarca .s:ze.wc, wbijający- drżą.cą dłonią mo z P1ac:eruem ~tkow, a ~kuto~y kowyc.h:, na kt.óre tylkio rzeczywiście p~ęk
gwoździe do cuchnącej podeszwy. Czło- ~o~ odchodzili zazwy~J z. kwit- ne paa:ue, będą bra.:ne pod uwagę. Wiek
wiek ten nie ma już żadnej historji. To, k1em., me ~oł,awszy wydus1c am . gro- me może przektra.czać 25--ciu lat. Kaneo było i co ~i~ zatarło się wokoło sza od płat~•. Wobec teg<> ~.at dydaitki zecb!:.ą nadeyłać podania z mepostaci jego wpehrie, to też nie .zna on wpadł na, mysl, aze?y na st:aoow1sko. e- try.ką i wierną dobrą fotografją.".
ani celu, ani radości życia i sta;ra się tyl- ,gzekutor?w powołac..~e 1 ~~e dziew
Kandydatki mają następnie
odbyć
W uuszające dzieje córki zesłańca i
ko, aby dzieci jego miały codzienny ka- c~ę~, któ_ryi_n z r~Jl .1,ch wdzięk<?w trud- wyszkolenie
dwumi.esięcz.ne i po tym
syna satrapy-gubernatora
wałek chleba. Jaką drogą Golgoty prze- meJ przyJ;tlz1e, o:ImoV?c wypłaoorua ~g~ kw.'.sie zostaną wysłane do upartych
W rolach głównych
szedł biedak ten unim zdołał uratować łych naJ.ezy:toSCJ. poaatkowych, aruzeli płatników, od których zapomocą swych
niezrównany tragik
rodzinę z piekła.' bolszewickiego i osa- jakiem~ś s~emu,
niesympatycznemu wdzięków, jaik się magi<Strat spodziewa,
·
F. Korłner
dzić w tej piwnicy paryskiej - to już urzędnikowi.
.
niewątpH.wie wyciągną zaległe sumy po·
wschodl\ca
irwiazda
ekranu
jego tajemnica, z której nie lubi się s.poOrgan urzędowy Illlasta
zamieścił datkowe.
Heribel
madać. Podczas walk w Karpatach oder
wał mu granat austrj.acki prawą nogę.
W apanial& ilusbacja m=JC>Zll& w 'W',Yl<ouaill
wel1dej orkiestry symfonicznej pod dyrekcj~
Po rewolucji bolszewickiej wyruszył jaA. CZUDNOWSKIEGO
otrzyko inwalida raz jeszcze w pole i
Poez~tek seansów o f· 4 pp. w sob. i Mcdz:. •
Człowiek,
przeżył
jaż
r.12 w poł., ostatnies:o o I'· 10 w.
mał postrzał w drugą nogę od
czerwoUl
t ruepra
·
:wd:OpodO bną
wiad0- D.aSt Jl
•• mandżUI"&ieJ.
.-.1 -: •
n..... ~-ta "' t •
Ceny miejsc na picrwazy ....,.. od zl., w Hb.
vvipr~
L'llue~ WlC
ez
i aicdz. od 12-3 pp. w1zystki• miejsca po 50 :r
no--gwa:rd.zistów pod Ro.stowem. Teraz
Bilety ulgowe .UO ważae w Diedrl•i..
reparuje buty, a żona jego chodzi
do mość podają - według ajencji „Orlen!'' miał dzJ.e~ dokumenty urzędomiesiąca
za.robił - dzienniki chińskie.
we, ~· że_ rząd ?hiński wyzna- IS]i§J12ll§llm1.§11§11§)81§11§1Ji1(§][§11iJ a
prania. Ostatniego
Oto, do Pekinu miał przybyć niedaw- czył mu pen.sJę dożywotnią. gdy starzec ~ . . . ~ .
wspólnie z żoną 562 franki ! Za pieniądze
te wyżywia całą rodrbinę. Nie otrzymuje no Chińczyk, rodem z prowiincj·i Susua:n, doszedł do stu lat i podwoił tę pensję w
------~----p:onadto żadnej zapomogi, żadn.ej pomo- liczący ni mniej, ni więcej, jak tY:lko 252 sto lat późnej •
.fata!
Ożeniony był ów Chi~ długowieWyjątkowy ten st.a..-rzec ma. b.yć zna. czny 23 racy. Osta.tnfa. jego żona, dotych
._
·
.n chorem, który od wczesnej młodości po- czas żyjąca., liczy obecnie 62 lata, a zaświęcił się bada..."liu roślin, rosnących w tern byłaby od swego m~łżonka młodsza
~
m górach jego ojczY7J11y i zapomocą tych o 190 lat!
~
roślin, wyleczył mnóstwo osób z rozmaiA może pożyje z nim jeszcze długo,
Dziś 2 serje razem (całość)
. - tych chorób. Sam te'i żywi się wyłącznie skoro ów, póM;rzecla wieku żyją.cy mąż,
Dziś i dni nast.pnydl
803 [J
3 godziny programu bez skrótów
,,.
6 wielkich gwiazd międzynarodowrch
strawą roślinną.
ma się cieszy~ doskonałem zdrowiem, wi- •
w filmie •
fi
w filmie
li
Nowoczesny ten Matuzial posiada pa- dz.i i słyszy bez wysiłku, a osiwiał dopiepod tyt '
Ńa ogólne żądanie publiczności i ,ce- - mięć tak dobrą, że mógł opowiadać dzien ro w setnym roku życia.
D
Iem umoż:liwienia naj!izerszym war- 8 ni.k&'zom chińskim SiZCZegółowo 0 zdaWszystko to czyta się, jak bajka, ale
stwom obejrzenia genjalnego arcydzie- .ęd
ik.a 'M•"d ,___
t :eh . . •
Ostatnia Karawana
•
ła Aleksandra Dumasa zdecydowaliśmy rzeniach z przed dwustu lat, a
ml zy i baJ
J~11 czasem 0JJ.1A w y;
Clę.z•
mimo olbrzmich kosztó)N eksplo- •
innemd, O życiu za drugiego cesarza z dy kich czBsa.ch.
~ sią
atacji wyświetlać tylko prze.z kilka dni •
w pozostałych J>Olach głównych, 11ła.wni
•
obie serje razem. nie podwyisując •
ł · ·
...J......
~ i.. ' 1,..;
S
William Powell l Fred Koblor.
ykł_e J.
ns-::::n.zamaz~:~
ł
, ~~,~łi~~~:/JWwe;,,.ystZC?Jękie"t.mU UUJ.~.L
Bohaterstwo zmagania się pionierów
w pustyni,
G~,~~
. e rl'\"Y'ł<U>'"<l' .Nll,.....,.Ji medaw- do-h-~o --~-t-y ud"'ło „,;p =-rao~" życiodajnego e!ementu: Woda! woda!
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Bernard Goetzke,
Gaston Mod.ot,
Płotr Batsheff, -Mary Glory,
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Jean Angelo. •
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Jei~!c,t:sioif:..~iuJ1e;~fy:ia.poci#.p.~

kooć DJiż szer. lub dług., gdyż przy 122 m. nach l.inji Bnmświk _Hanower. Kiedy
sze1:"okości i 215 długośc~ g~~ść wy- do mamdlpulująoej na to:rze bandy zbliżył
nos_? od 150 do 236 metro.w. J0221.oro to <:!,U.,
„....ł- ~
.......,.._.,~,,.,hn<n?cy
obs'<Tn<l.li
go :
~';:' """i,;„J·
J:IU""" Al~
v„
J k'~
meódlma żadnego
dopływu
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t
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Par:a ~ re~. Jtt>t.. <> siePolkja pmypu.szicm., że sprawcmni zademnascJ.e słopm ~ mz tempera.,
·
rad _
Początek seansow o godz. 4, 7, 10-ei. · • tura powieb'm
machów; Si, ełemelltY. prawico"WO Y
w sobotj, nied:tiele i święta od-12-ej PJlł
alneNa pierwsey seans wszystkie miejsca BI
. ą_ „;,.,.:.,,. ~~
na.po 1 zł. - u._gc pe~~~rbout i hi·
Brunświk
pod
terorem
LfjJ, ~ ~~ ~
let:J u.lgowe niewa"me
y
o><ię 10 ~marek.
•
OrJcjestra pod dyr. p. R. KANTORA. •
Od szeregu .dni Bn.m..5~ żyje pod te.
--0
•
ror.em bandy ~QloVCOW. którz)i~ .
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Reje~tracja b~zrobotny~h

OlllKA

GRUDZIEŃ

I

z drua 14 grudnia 1929 roku..

DZIS:

na pomoc żywnoSciową

. Mag1str~t przystł\p1ł do wykonania zarządzenia p. wojewody łódzkiego

Oyoskora

-·-

'f•·

I{omunikat

Mag.1strat m .. Łodzi, ':' wykonaniu z~-,wanym w P. U. P. Pracy w Łodzi, którzy:
P· .'~OJew~dY, łodzk1ego, podaje
I. wyczerpali wszystkie zasiłki ustawoo w1a omosc1 os~
mteresowan.Y_ch, że we z funduszu 9ezrobocia po dniu 31 paźpocząwszy od dma 16-go grudnia 1929 dziernika 1929 r.
m. 36 r. w. godzinach
od 9-~j .rano d? 14 ej
II. zgłosili się po zapomogę w Ma i7 stracie m. Łodzi w ciągu miesiaca od dn~a
m. 25 (2-eJ. po poł. , odbywac się będzie
re3em. 6 straCJa bezrobotnych robotników ·fizycz- za który pobrali ostatni zasiłek z fundu~
m. 2 nych w lokalach Urzędu Zasiłkowego dla szu bezrobocia, wzg!. nie później niż w
'3czrobotnych na pa·ństwową zapomogę zi- ciągu 2-ch miesiecy od dnia rozpoczęcia
wwą.
. .
.
w Łodzi akcji państwowej pomocy.
Prawo do zapomogi przysługuje bezroIII. utrzymują się samodzielnie ·ed nie
botnym robotnikom fizycznym, zarejestro- z własnej pracy najemnej
l Y

I

IV. nie posiada'ą ani ma' tku ani ·~
kichkolwiek stałyJh lub nie;fały~h doc~ „'
dów równych lub przewyższających e.wentu I ·
słońca ll• 7
a me. zapomo~ę ..
achód " ll'· 15
v„ zare3estrowah się w P. U. P. P. ~
SOBOTA.
Ws. kslęiyca ll· 14
Ł?dz1 do ~nia 10 ~dnia 1~2~ roku w~ącz
Zachód „
I· 5
n~e, lecz I~ie zost':h uprawme~1 do P<>?teta•
ma . za~1łków u()tawowych, Jak.o me. OO•
pow1adaiąay art. .2 Ust~~y z dma 18 hpca
li
1924 '.· o zabezp1eczemu na wypadek bez,.,
robocia ~Dz .. U. R. P. Nr. 67, poz. 65{}k
·
,
o ile pos1ada1ą rodzinę na utrzymaniu i nilł
~eh Hzeźnicw - W ędlini.Mski m.
są stanu wolnego.
Ł_~ ul. Kopernika Nr. 46 w Łodzi niNie otrzymają zapomogi bezrobotni
rueJs~1 komunikuje wszystkim
człon
robotnicy
fizyczni, którzy P.Ozostają ~
k~ że w bie~ą.cym miesiącu t. j. do
pracy:
llltla 31 'grudma r. b. każdy członek CeW dniu 12 b.
I. przez czas przejściowy niezdoln-OŚd
chu winien wykupić świadectwo handlociężkich cierpieniach
do pracy, spowodowanej chorobą, jeżeli o)
we i przemysłowe na rok 1930.
.
trzymają świadczenia z tytułu ubezpiecz(}'
~ystki'e czynności związane z wyP.
nia na wypadek choroby;·
'
kup1emem tych świadectw (patentów)
II, przez cały czas niezdolności do pra~
zał.atwia Sekretarjat Cechu od godziny
8 rano do 9-ej wieczorem.
cy spowodowanej przez inwalidztwo, ~
ile pobierają renty inwalidzkie.
Zwracać się należy dq Selu:etarjatu
Rzeczywisty członek Cechu Rzeźaiczo·W~dliniarsldego m.Łodzi
lub do ~ospodarza Cechu, p. Koneckiego.
III, o ile po wyczerpaniu wszystkich ta(
. . W zmarłym tracimy zacnego współkolegę, o którym pa·
~~lkie wpł.aty z tego tytułu prnyjmum1ęc zachowamy na długo.
zasiłku ustawowego po dniu 31 paździer~
Je s1~ tylko za pokwitow.allliem
.
Cześć jego pami~ci I
nika 1929 roku, względnie po zarejestro-ł
Starszy Cechu
Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 15 b. m. w niedzielę
waniu się na pracę do dnia 10 grudnia 19~
:Andrzej Dzieniak<>wski.
o godz. 1-ej pp. z domu żałoby przy ul. Sosnowei Nr. 17 na
r. włącznie, jeśli nie przysługiwało i~
cmentarz ewan~ el icki. O czem powiadamia
prawo do pobierania zasiłków ustawowy.eh,
ZARZĄD
nie zgłosili się do kontroli we właściwym!
Podziękowanie
Cechu Rzeiniczo-Wędliniarskiego
oddziale P. U. P. P. przynaj1'tniej w niłe<1
m. Łodzi
„Dy.r~kcji Teatru' Kameralnego i Pop.usiącach, listopadzie i grudniu 1929 r. chy.)
larnego .1 Br. F. Dymkowskim oraz tym
·ba, że zostali zarejestrowani dopiero w mie~
wszystkim, którzy przyczynili się do tak
siącu listopadzie lub grudniu 1929 roku.\
uroczystego charakteru akademji, urządzo
Bezrobotni, którym przysługuje pra~~
nej dn ..8/XII l 929 r. przez Drużynę Har-.
ł
ł
do
zapomogi
zimowej, winni się zgłosić~
cerską 1m. gen Bema harcerskie . dziękuje
~
rejestracji ~ następujących lokalach Ul"?.ę)
Qrzesyła
j
du; 1) przJrulicy Piotrkowskiej 273, nałe
żący do I Ogdz. P.U.P.P. w Łodzi, 2) prz~
regulamin wysł 1
Jaik już wczoraj donosiliśmy, zupeł- skim wogóle podczas lUS'tracji się nie ko- ul. Piotrkowskiej Nr. 212, należący d<> .
ąp
nie niespodziewanie zostało prezydjum munikuje, natomiast w sprawach konie- Oddz. w Łodzi, i posiadać przy sobie; .a.
magistratu. w Łodzi powiadomione, że cznych pi·ezydjum magistratu ustano· dowód osobisty wzgl. inne urzędowe z~
~enda Główna. Policji
Państw. urząd wojewódz.ki Łodzi otnymał pole- wiło w charakterze łącznika wyższego wiadczenie tożsamości, b) legitymację
1
zamierza wydać regulamin, traktujący c~:iie p1_.:zeprow~e~a ponoW?ej lustra- urzędnika p. dr. Albina Grabowskiego. U. P. P. w Łodzi, stwierdzającą fakt
o specjalnych sposobach wystąpienia
i c~1 n;ag~-stratu, i w ~l~ m p1:51nem tym
Jak się dowfadujerny p. KO'Złowski czerpania wszystkich zasiłków fundu~
zachowania· się policji w związku z wyko ZJaw1ł s1ę do prezydjum magistratu de- dzień wcwrajszy spędził w magistracie bezrobocia po dniu 31 października 1
nywaniem czym10Ści służbowych, jako l~gat J?~omoony p. Kozłowski! którego na sprawdzaniu jedynie kasy miejskiej, r. względnie fakt zarejestrowania się
to; w czasie walk uliO'Lllych, przy zamy- u?.<>wazruon<? do przepr?wad.ze~ia lustra- którą nie zdołał ukończyć, i dalsze bada- pracę do dnia 10 grudnia 1929 r. włącz ·
ka.nilu ulic, osaczaniu, otaeoianiu, schodze CJl wszy~tkich wyd~iałoY. magistratu. . nia tego wy~iału nastąpią w dniu dzi- o ile bezrobotnemu nie przysługiwało ~
niu do piwnic wchO<:IBeniu na strych itp . W ~m :wczoraJszym p. Kozłowski siejszym.
··
wo do pobierania zasiłku ustawowego,-.
wobec czego komend.a
do ba?ania stanu
I?i>ejpo
lustracji wy- oraz stemple,
fakt
komenda.n.tom wojewód.7.lkiro opracowa- sk1;J! dok1~ntow _kasowy_c~ ~ , ks1ę~o- działu finansowego, p. Kozłowski przystą- nia się do kontroli w P. U. P. P., w miesiąj
nie projektu takiego regulaminu w „ ter- w~ci, gdzie ws~elk1ch ~yJas:i1en udzie- pi do badania dvi.ałalności pomczególnych cu listopadzie i grudniu 1929 roku.
·.
minie do..dnia 15 styczmia 1930 roku.
-1~1 mu, ru;i.~1:ndk. wydz~u fm~sowego ~nnych wydziałów, które jednak nie są
Bezrobotni, którym przysługiwać ~
·
·
p. Chwalb.iński, kierownik wydZ'J.ału ra- Jeszcze ustalone jeśli chodzi o ich kolej• dzie prawo do zapomogi zimowej, ot
chu.by Konopka oraz skarbnik Grajnert- 'ność.
fo)
mają do wypełnienia formularz o przyzna: 1
upraWnlaJąće
Prezydjwn. :ma~txatu z p. Kozłow- ;f'
nie zapomogi, który, po wypełnieniu
służby
e
,--'
. 1twierdzeniu przez właściciela (zarządzają
ł
cego) nieruchomości w której bezrobotn
zamieszkuje i poświadczeniu
pod=·'
Jaik nas informuje kuratorjum łódzwłaściciela (zarządzającego)
ni
kie, ministrowie spraw
wojskowych i
ch-Omości przez odnośny, komłs
ustanowili
egz.amin specjalny,
Wczoraj nad ranem
na impetem
o wóz tak silnie
policyjny,
winien
zwró=·
którego złożenie uprawnia do odbycia szosie Zgierskiej katastrofa, która nie- woźnica spadł raniiąc się dotkliwie.•
Magistratowi najpóźniej w ciągu tygodni
aktóconej. służby wojskowej.
omal kosztowała by ·życie ludzkie. Otóż
Wóz zaś uległ zupełnemu ~trza- od daty otrzymania go przez bezrobotn
,
. W, zw1~ z po:Wy~s~m, kura.tor- ok?ł<> godziny„7 z . rana . jech~ S'lJOSą ·~kani'.1 _i całe pieczywo rozprysło się po
Aby uniknąć licznego skupienia, ~
Jum _łódrzikie y:zystąp1ło Juz. do wyzna- z~ierslGf fur~o~ p.iekaraki n~zący. do Jezdru. i rynsztoku. Korzystając z tej jestracja odbywać się będzie w ciągu tycz~a ten;unow tych spec~a!nY.'ch ~gza- p1ek~1. FehcJI .szweryrun~reJ, m1esz- „?kazJi", prLeCh°51~c:Y za:opatrzyli się ta- godnia, przyczem, w pierwszym dniu, t. ~
mmow, ktore według przep1sąw; m&Jąiod cząceJ • &ę przy u:licy Cereck1ego 9. Gdy rnm kosmem w sw1eze pieczywo co zo- w poniedziałek, dnia 16 grudnia r. b. reje.;
bywać się dwa l.p,zy ·w roku, w nil:iircu i wóz majdował się na ulky Zgierskiej st;-1.ło wreszcie dopiero później 'udarem- strowani będą bezrobotni, których naz.J
w paź®ierniku. ·
obok posesji l 02, woźnica skręcił na le- nione przez przybyłego policjanta.
wiska zaczynają się od liter A. B. C. D. &
Podania
dopuszczenie do tego eg- wą s~ronę~ w ~iarze_ przys~a na tej
O zajściu tem s'Pisaino protokół ce- w drugim dniu, wtorek, dn. 17/12 r. b. któ•
0
zamiinu mają. być zgłoszone do końca stron~e ulicy i. wydam~ do Jednego _z lem pociągnięcia winnego katMtrofy do rych nazwiska rozpoczynają się od lite5
stycznia 1930 roku. Szczegółowych in- s.klepow ~amteJ~ych p1~ywa; W chw1- odpowiedzialności karnej. Ra.memu woź- F. O. H. I. J., w trzecim dniu, środ~
formacji udziela kuratorjum łódzkie.
~ gdy woz znaJdował się posrodku u- nicy udzielił pierwszej ppmocy pobliski dnia 18/12 - r. b., których nazwiska roi~
licy, a wdęc na szynach nagle najechał felczer pry:watriy. ,(p)
poczynają się od liter; ~· L. Ł., w czwari,
są płatne
nań tramwaj dążący do Zg:ierza i całym
tym dniu, czwartek, dma 19/12 - r. b.,i
których nazwiska rozpoczynają się od liter~
JUTRO:
Walerjana

~ządz~n~a

Ś.

VJ

0

t
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że

być

ie podatki·

Jak w

ciągu grudnia

Izba Skarbowa w Łod7i

płatnikom podatków
w grudniu b. r.

p~mina
bezpośrednicll., że

pł~ne są następujące

Ruc'L.
:o tramwaJ·O· wy

M. N. b.
o.,m.,
w piątym
w piątek
dnia
20f12
którychdniu,
nazwiska
rozpoczy..j
nają się od liter: P. R. S., w szóstym dniu,'
w święta Bożego
w sobotę, dnia 21-go grudnia, których
1
· się
· 0 d l·t
W z.wią2lku z zbliżającymi się świętami natomiast ruch tramwajowy nie nleg· nazwis ka rozpoczynają
er: T • u·.!
Bożego Narodzenia zwrócHiśmy się do nie zupełnemu wstrzymaniu natomiast W. z.
1
naczeln~ka wydziiał~ ~chu K. E. Ł. ce· ograni.czeniu o tyle, że kuraować będme· . . ~yso~ość zapomogi wynosi zł. 20 -1
lem pomformowama się o ruchu tram- około 12 pociągów i to tylko do godz.iny' m1es1ę.cz111e dla samotnych, zł. 30 - d!a
wajów teg·o dnia w Lo<l.U.
.
2 w nocy.
.obarczonych rodziną do 3-ch osób (łączn~
.. Pan nac:zelnik Wróblewski ~~i:adozył,
W same zaś święta Bożego Nairodze- z _b~zrohotnym), rl. 45 dla obarczony
:z z:wyooo.Jern ~Ol'OCZnym_ w w1gilJę, Bo- nia ~· j. 25 ~rudnia ruch traai.waj~ rodzmą ponad 3 esoby.
zego Na.rodzema _tram.wa~e k,ursowac bę- bę?z;e zupełme wstrz'IT.IIlan.Y, przez cały
:tlą tylko.-do godz:my · 8 Wl'eCZór. W DDCY dz1en. .&>),
!!!!!l!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!l!!!I!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·

Narodzenia

podatki:
Do 15 grudn~a - .wpłata państwoNego podatku przemysłowego od obrotu,
osiągniętego w listopadlZie· b. r.
przez przedsiębiorstwa handlowe I i n
kategorji i przemysłowe I _ v, kategorji prowad:zące prawidłowe księgi ha:n
dlowe oraz przez praedsiębiorstwa., sprawozdawcoo, w ~ą.gu
grudnia_ wykup świadectw pri;emysłowych i kart
~
Giełda zbożowa
rejestracyjnych na rok 1930 wpłata
tyto
25.00-25.25; Pszenica 39.50-40.r,(l: O wł.et
podatku ao~hodowego od upos~eń, służn1ęc1e
jednolity 24.00-25.00; Jęczmień na kaszę 2~.50bowych, emerytur i wynagrodzeń za nat
26.SO; Jęt.zmień browarny 27.50-29.UO; MSJD'
jemn.ą pracę _ w ciągu 7 dni po · dokozy~ Y o 1ara an
plłl:cnna luksusi>W&
72.00-75.00; Moka pez.enn ·
0000 61.00-65.00; Moka żytnia według typu prze..
naniu potrącenia.
·
Do komiscJ.rja.tu policji
państwowej 1z domu i n.ie wróciła dotychczas.
Nadto płatne są rzialemośoi dÓroome w Ton_wszowie Marowieckim, z.głosdła się
Ponieważ zach.od?i przypus:zczenie, pisowego 40.00-42.00; Otręby pszen11e szale'
Otręby ps7.enne średnie 17.00-18.00;
i rozłożone na raty z terminem płratnoś- Antooma Ozowska, mmieśzkała w 'f&- że zaginiona padła ofiarą han.dlal'ZJ ży 20.00-21.00;
Olręby żytnie 14,00-14.25;
Kuchy lniane 44.0()ci w grudniu, tudzież podatki, na któ- maszowie Mazowiecki:im przy ulicy Kar- wym towarem, powi.adomioo.o z kolei U- 4S.OO; Kuchy rzepakowe 3:J.50-34.50; Fasola
r~ p~a~nicy ot~ymali nak~y płatnicze paty 33 i zameldowała, że w
dniu 9 b. rząd śledcey, który prowadii energiczne hiała 90.00-95.00; Groch jadalny 38.00-43.00.
OłttoO m11łe. Usposobienie spokojne.
ro.w~•ez z t&I?mem ułatności w tYin m. o godzinie 17-ej . córka jej z pierwsze- dochodżtmie. , " ~(w),
mte&I~~ ,{J.l.J_,
q
maliOOstwa · 17:tletaiia Janina.- -w:Yszła

Zagadkowe ZDI•k • e• mIOdej•· dZiewczyny
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włamania

Echa

do Banku

Członkowie zuchwałej

:Wielkie wrażenie wywarło niedawno
temu zarówno w Łodzi jak i w Zgierzu zuchwałe włamanie do Banku Przemysłow
ców w Zgierzu, gdzie łupem włamywaczy
padły większe sumy pieniędzy jak również papiery wartościowe firmy przemysłowej A. G. Borst w Zgierzu przechowywane w skrytkach ·tego banku. Po długich
poszukiwaniach władzom śledczym w Ło
dzi udało się stwierdzić, iż włamywacze,
którymi okazali się fachowcy przybyli z
Warszawy, dokąd też po włamaniu w
Zgierzu wrócili. Dlatego też urząd śledczy
w Łodzi natychmiast skomunikował się z
,urzędem śledczym w Warszawie prosząc o
iwszczęcie poszukiwań na tamtejszym te1renie w znanych tamtejszej policji spelunkach i podejrzanych miejscach gdzie notowani w policji przestępcy przebywają.
Mimo energicznych jednak poszukiwań
tamtejszej policji nie udało się wpaść na
ślad przestępców.
Dzięki jednak przypadkowi

udało

się

;.rykryć spelunkę, gdzie rzeczywiście były
ukryte skarby pochodzące z włamania w
Zgierzu, i koncepcja władz śledczych w
Łodzi okazała się słuszną,

że

włamywa

cze po dokonaniu rabunku wyjechali do
Warszawy.
Otóż wykrycie tego ·przedstawia
się
{ak następuje:
· Onegdaj do jednego z kantorów wyftlian przy ulicy Mąrszałkowskiej w Warszawie tuż obok dworca kolejowego, zgło
siła się jakaś niepozorna młoda kobieta,
11siłując sprzedać obligację konwersyjną
ta którą zażądała 2,600 złotych. Sprawa
ta wydawała się obsługującemu jej urzę
\:łnikowi bardzo podejrzaną, z tego powodu że w.ar.tość obligacyj tych jest o wiele
wyższa.
Dlatego też podejrzewając że
musi to być obligacja skradziona, pr0sił klientkę, aby zaczekała chwilkę, sam
raś udał się do gabinetu szefa wydziału
papierów wartościowych, któremu przedrlawił sprawę.

Szef wydziału stwierdził, iż obligacja
ta jest w spisie skradzionych papierów
wartościowych, podczas włamania
do
banku przemysłowców w Zgierzu. Dlatego też natychmiast połączył się telefonicznie z swego gabinetu z najbliższym komisarjatem policji, prosząc o przysłanie policjanta, celem wylegitymowania owej
podejrzanej kobiety.
W niespełna kilka minut przybyło da
kantoru wymiany kilku ' posterunkowych z
komisąrzem policji na czele, którzy poinformowani o zajściu kobietę ową zaprosili
do komisarjatu, gdzie nią okazała się niejaka Janina Chomińska, zamieszkała przy
Qlicy Solec Nr. 45.
W trakcie pierwiastkowego dochodzeaia wyjaśniła ona, że akcję tę kupiła u jakiegoś giełdziarza na Placu Bankowym.
Dlatego zaprowadzono ją na Płac Ban~owy, celem wskazani.a przez - nią domnie!I_lanego giełd2!iarza. Po r-0zpatrzeniu się
wskazała ona na jakiegoś mężczyznę, którym okazał się Jakób Patrol zamieszkały
przy ulicy Smoczej. Patrola zatrzymano,
lecz okazał się nim Bogu ducha winny obywatel, wobec czego zwolniono go na~miast z aresztu.
· M'obec tego Chommską wzi-ęto w krzy-

Ql[§11§11SJl.§Jl§Jl§Jlil!Bl§llill§ll§lmJli.ll§I

IIJ

1§1

1
li
1§1

IJ
8 UCIECHA ml
KINo-TEAn

Lłmanowaldego Si
(da ..... Alebaadrowalco).

..•............ „ ....... „ ......•... ············

DaH l dni n1U1t9nr:Jałll

~potęiny

z dnia 14 grudnia 1929 roku.

Naczelnik Wydziału
Przemysłowców w Zgierz~ Ministerstwa
Pracy i Opieki

bandy włamywaczy pod kluczem

Społecznej w Łodzi

re miała zamiar spieniężyć były pierwsze,
gdzie została zatrzymana.
Na skutek tego zeznania policja dokonała liczne aresztowania członków bandy,
w Zgierzu. Skradzione tam papiery war- którzy zostaną po ukończeniu śledztwa
tościowe wzięła na siebie do spieniężenia, przekazani władzom sądowym w Łodzi.
które to papiery są przechowywane u po- Nazwiska zatrzymanych są trzymane w taszc_zególnych włamywaczy. Obligacje któ- jemnicy. (p)

żowy ogień pytań, w trakcie których przyznała się, że jest w kontakcie z bandą
włamywaczy, którzy między innemi
dokonali włamania w Banku Przemysłowców

Pięć

więzienia

lat

za szereg napadów bandyckich
W dniu wczorajszym Sąd Wojskowy
w Łodzi rozpatrywał sensacyjną sprawę
o napady bandyckie dokonywane w roku
1921.
Sprawa ma tło następujące: W roku
1921 odbywał służbę wojskową. w 12
pułku artylerji ciężkiej niejaki Franciszek Szczęsny. W sierpniu roku 1921
zdezerterował on z pułku i zorganizowawszy szajkę mętów społeoznych począł dokonywać napadów.
Pierwszy z
zarzuconych Sz.częs!Ilemu napadów miał
miejsce dni.a 7 na 8 sierpnia roku 1921
na stacji Mokrsko pow. Wieluńskiego.
Około godz. 1 w nocy S~ny wraz
ze swymi kompanami będąc uzbrojonym
w karabin wojskowy wtargnął do bufetu wspomniacnej stacji i steroryoowawszy znajdującą się tam właścicielkę bufetu Monikę
Baranową zrabował jej
95000 marek polskich i zagroziwszy użyciem broni uciekł. Naistęny napad dormeJsce
konany przez Szczęsnego miał
w Błoniu pow. Wieluńskiego na osobie
Dorywała Jana, któremu zrabował 15000
mart!k w gotówce i dwa zegarki
złote
wartości 30 tysięcy marek.
Po tl"'Lech dniach w nocy 24 tegoż
miesiąca Szczęsny dokonał dwóch napadów !Ila miesiz.kanie Smolarza Józefa i
pod groźbą użycia broni zrabował mu
14.000 marek, 250 rubli carskich i in-

nych rzeczy wartości 3000 marek. Po
godzimy po dokonaniu poprzedniego napadu Szczęsny napadł na Jankę Józefa i również grożąc mu użyciem
broni zrabował mu 8000 marek w gotówce i zegarek wartości 7000 marek.
Dnia 1-go września Szczęsny na skutek posrziukiwań policji został schwytany i pme.ka:zany władzom wojskowym,
odtraooportowany rositał do więzienia
rejonowego w Częstochowie skąd po kilkumiesięcznym pobycie zbiegł do Niemiec ~ellliając co pewien czas nazwiska. Będąc w Niem~h wstąpił w zwią
zki małżeński:e z niejaką Ewą Książek.
Po pewnym jednak czasiiie SzozęSIIly porzucił żonę i WII'ÓCił do Polski, gdrUe w
lutym roku 1929 zost.ał schwytainy i osadzony w :więzlieniu :wojskowym w Lodzi.
W dniu wczorajStZym sprawa t.a była
tematem rozpraw Sądu Wojskowego w
Łcxm. Szczęsny na rozprawie do dokonania napadów me przy!Lllał Slię, przyznając się jedynie do uciooMi z wię'Z'ie
nia częstochowskiego. Sąd
jednakowoż
po rwpatrzeniu sprawy opa;rł się na
zeznaniach świadków, którzy w zupeł
ności stwierd2Aili: winę oskarżonego i skazał go na 5 lat więzienia z w.liczeniem
aresztu prewen_cyjnego od 24 lutego
r. b. ,Ot
.
upływie

Od wtorku dnia 10 do poniedziałku dnia 16 grudnia 1929 roku wł.

Kozaka"

Najwspanialsze arcydzieło świata osnute na tle powieści

g-łównej

•
został zaangażowa-

JOHN GILBERT
Nast~pny

program:

Zyciowe Rozbitki.
F undu·sze na

dokształcanie

pracowników komunalnych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w1kształcanie pracownikdw

,„J'mi!J<.>WMych rok rocznie w budtetach

błaalrac:h 1§1 jum Administracji Komunalnej przy Wolnej sejmików, gmin wiejskich i miejsldch.. naqczęściu
'ii' Wszechnicy Polskiej· w Warszawie, Stud- stępnie przelewane są na odpowiedni rachu

film o cieniach i

sławy~ o pocałunkach
i miłości P. t.

lnstytucito nek do kasy wydziału powiatowego, b~dź
do Powiat-Owej Kasy Oszczędnościowej.
1§1
Stosunkowo słaba frekwencja wynika
Koszty delegacji pracownika komunalprzedewszystkiem z braku odpowiednich nego na kurs w każdym ~zaegółnym
Wspaniały 1eJ11acyjno-erot.yczny
(§lila funduszów, na co cierpi4 zwłaszcza gminy wypadku pono& w ien ~ utworzony
dramat.
wiejskie, dla których delegowanie na kurs fundusz.
W roli głównej bożyszcze elmuw
pracownika obciąża jednorazowo gmin~.
Ponieważ sposób ten okazał ei~ prak:li znacznemi kosztami, przekraczającemi czę- tyczny, Ministerstw.o Spraw Wewnęttmycb
Wan
OZZUC ID.
1.§1 stokroć jej zdolności finansowe. O wyjeź- uważ_a za pożądane. utworz~nie ui:idt tunVI · roli hrabianlci cudna wiośniana 1§) dzie zaś pracowników wyłącznie na koszt ?usww v.:e WSZY_Stktclt pom~t~h. Pp. ~o-.
·t:a
Suzy Vernon.
· r.:1 własny nie m-oże być mowy. .
.
Je~odow1e ~Ją to zalecie ~szystk1m
•
IE!a
Chcąc pokonać te trudnośc1 w ntek.tó- zw1ązlcom pow1.&towym na ierenre swych
li
. Następny proanm:
liJ rych powiatach utworzono przy wyuziałach województw.
li] ,Jackie Cogan n ludożerców" 1§) powiatowych specjalne fundusze na do-
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Łódzki Komitet „Dni Przeciwgruź~
czych... komunikuje, że staraniem sekcjj
odczytowej zorganizowane zostały następu•
jące odczyty:
1. w dniu 14 grudnia 1929 roku o godz.
19-ej w sali Stowarzyszenia śpiewaczegą
im. Szopena, ul. Piotrkowska 92, wygłosr
odczyt z przezroczami dr. Edward Mittel·
staedt na temat: ,,Gruźlica to wróg ludz

2. w dniu 16 grudnia 1929 roku o godz.
19-ej min. 30 w sali Okręgowej Komisji
Związków Zawodowych, ul. Namtowicw
Nr. 50, wygłosi odczyt na temat: „Gruź
lica jako klęska społeczna'' Dr. Szustrowa;
3. w dniu 18-go grudnia 1929 roku o
godz. 18-ej w sali Domu Ludowego, ul.
Przejazd 34, wygłoszony będzie odczyt n;
temat: „O gruźlio/'.
Wejście na wszystkie odczyty, urządza
ne przez Łódzki Komitet ,_,Dni Przeciw"
gruźliczych"' - beznłatnle.

111111111•••• •••
TEATR SWIETLNY

.

1§1
komunalnjtlt,
1§1 szeregu swych okólników niejednokrotnie przedewszystkiem gmin wiejskich i miej1§1 podkreślało konieczność dokształcania pra- &kich, a również i powiatowych zw. komuam cowników komunalnych na uczelniach i nalnych. Fundusze te powstają z kwot
eu kursach samorządowych, a więc na Stud-

gruźlicy

kości";

TOŁSTOJA

Do powyższego obrazu
ny oryginalny CHUR UKRAINSKI który odśpiewa pieśni ·kozackie i hymny.
W roli

.Wąsowicza.

Odczyty o

.tLIŃSKIBGO Nr. 178

LWA

Wyjaśnienie
Wskutek mylnej informacji, pOO'ane)
przez jedna z Agencyj Prasowych, o utworzeniu jakoby Oddziału Rolnego w
Urzędzie Wojewódzkim, proszeni jesteśmy
o wyjaśnienie, że oddział ten istnieje już od
roku p1zy Wydziale Rolnictwa i Wetery„
narji Urzędu Wojewódzkiego i pozostaje
nadal pod kierownictwem p. Stachowicza.
Wzmianka prasowa powyższa dotyczy
prawdopodobnie powołania trzeciego referenta do oddziału tolnego w osobie int

J.

KINOMIMOZATEAT~

„Miłość

W tych dniach Naczelnik Wydziału Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej p.
Witold Tyrakowski przeprowadzał lustracj ę w Wydziale Pracy i Opieki Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Prócz tego p. Tyrakowski dnia 10 b,
m. zwiedził w towarzystwie Naczelnika
Wydziału
Magistratu p. :Wisławskieg<J
szereg miejskich instytucyj opiekuńczycll
oraz żłobek przy ul. Tramwajowej, Dom
Starców przy ulicy Narutowicza i Dom
Wychowawczy przy ulicy Przędzalnianej.
Następnie w towarzystwie Naczelnika Wydziału Wojewódzkiego p. L. Woy·
ciechowskiego zwiedził „Strzechę" dla
dzieci żołnierskich przy ulicy Marysińskiej,
Bursę przy Szkole Rzemiosł Salezjanów,
Centralę Kropli Mleka, gdzie szczegóło
wych informacyj udzielali dr. J. Marzyński
i p. Groszkowska.
Dnia 12 delegat Ministerstwa zwiedzt
żłobek dzienny dla dzieci przy ul. Moniuszki 11, poczem w towarzystwie referenda·
rza Przedpełskiego udał się do Pabjanic,
gdzie zwiedził T -wo Ochrony Kat„ insty·
tucje miejskie, przytułej(: dla starców i
kalek i stację opieki nad matką i dzieckiem.
Pan Tyrakowski J.PJał się po tej lustracji do Piotrkowa, gdzie zwiedził zakłady
T-wa dobroczynności, Zakład Fundacyjny
dla straców i kalek w Wolborzu pod Piotrkowem i in.
:W,YJliki lttstracji by~ nader dodatnie.

jum Handlowem w Krakowie,
Nauk Handlowych w Wilnie.
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„ CASINO"

Dziś i dlli następnych
rilna wzbud.zajl\cy najwyższy podziw
e ali:tmem tematu gry aktorskiej i
ei yserji wed\ug rozgł~ dzieła

AlłTUlłA
SCH•ITZLElłA

Panna Elza
W rolaeb ,16 wnych

-

Elibieta Bergner
Albert Steinriick
Albert Basserman
Jack Trevor
N;!

program:

Aktualnoieł

filmowe

I

'„HASLO" z dnia 14 grudnia 1929 rMU.

Str. 8

Z

zagadnień

higi!_nt.,_

i
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Czy ·istnie·e moznosc zapobiegania chorobie raka?
Doniosła

teorja lekarza francuskiego

Pomimo wyznaczania olb11zymich premij za zowych z okolicami ubogiemi w nie, 1Jtwierdz0
no, ;ie w pierwf.zych .z tych okolic choroba raka występuje bezporÓ\1\'n;i.nia rzadziej, aniżeli
w owych okolicach o wodzie i gruncie ubogim
w magnez.
niu tkwi niejako wyrok i!mierci
Oba te dowody 11tarcz!l ~a nięsłychanie waż
Tem więk,<ize tęż wrażenie wywołll.ła,
po- ki argument, przemawiający na
n;eci teorji
chodz!}ca z francuskich kół lekarskich, wiado- dr-a Delbeta, który, idąc dalej jeszcze w swomość, jakoby można było nietyle wpra.wdzle ich wywodach, twiel."dzi, jakoby obecne
roz·
wyleczyć raka ile zapobiega~ w
licznych puwszechnienie się raka (przerzucającego się
wypadkach jego powstawar1u, eo już
seuno ostatnio i na młode pokolenie, gdy dawniej był
przez się byłoby olbrzymiem zwycięstwem. O·· on smutnym przywilejem starości) pozostawatóż w jednym z ostatnich zeszytów francuskie- ło w związku ze zmniejszeniem się
zawartości
go pisma lekarskiego: „Le Monde Medical" o- scli magnezowych w pożywieniu, zależni& od
głr.sza dr. Delbc1·t, opartą na
własnych
do. zmiany konsystencji wchodzących w skład po~wiadcze1;iach klinicznych, a
także na
pra- karmów soli i mąki, a także od pewnych wadlicach, ogłosionych 9rzez szereg innych badaczy, wości uprawy roli. Gdy mianowicie,
używana
teorje, w myśl której
stoiiowanie
mag-riezu dawniej, szara, neoczyszczona sól kuchenn!i zama skutecznie zapobiegać powstawaniu
raka. wierała 1.70 proc. chlorku i siarczanu magneWiado:rao już było lekarzom oddaw:aa, że stoso- zu, zawiera ich obecnie używana biała
tylko
waniem magnęzu skutecznie leczy się rozmai- 0.35 proc. do 0.45 p1·oc .. Tak samo biała mą·
to choroby skórne, jak broditwki, brodawczaki,
srrucz!llak.i gruczołu krokowego, polipy odbytnicy itu. Uak, który rozwija się na zmienionych
tylko nabłonkach, ~majduje sobie na podłożu
wsnom.nlanych brodawek, brodawczyków, gruczolaków czy polipów szczególnie sprzyjające
dla swojego rozwoju środowisko, tern samem '
wi;i:! zwalczanie tych chorób stanowić musi z
natury rzeczy zarazem i ś1·odek za.pobiegania
rakowi.
Urz~dnicy administracji ogólnej skard
Tak się przedstawia tok rozumowania teoretycznego w tej Hiesłychanie doniosłej
dl11o bowi i samorządowi powiatu kolskiego i
ludzkości sprawie. Co ważniejsze wszelako, jak wieluńskiego na zebraniach, poświęconych
stwierdziły wielokrotnie dokonywane
próby,
zastrzykiwanie myszom magnezu . uodpqrniało sprawie postulatów pracowników państwo··
ie na powstawanie nowotworów, sztucznie
u wych, uchwalili wysłać na ręcę premjerą
1;ich wywoływanych. Bodaj je<lI}ąk
Pa.rqziej Dr. K. świta!sJ.dego dapęs:zę protestaj~,szcze prnckonyv;ujące są dane
churakteru cyjną przeciwko
zakusom·
pewnych
.rajoznawczego. Dr. Delbet powołuje się miadziałaczy,
wykor:zystywania.
stanu
mateu..,y,-icie na następujące wskazania geograficzne. W okolicach Tunisu, gdzie woda, używana
do picia, a nadewszystko do gotowania,
obfiL'1je szczególnie w sole magnezu, rzadko bardzo notowana bywa choroba raka, a nadto, jak
wykazuje porównawcza mapa Francji, na której zestawione są okolice, gdzie woda usj{órDziś i dni
na, i grUllt bogate są w zawartość soli ma~ełfynalezienie prawdziw1ą i;ill:utecztiego
środka
antyrak'.>wqro, nie udało siti dotychczał! jęszczc
wynaleźć i;posobu skutecznego zwalczania
tej
strasznej choroby, w któ;:ej samem już brzmie
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używnna do wyrobu bia•
ina ich 8 miligr.

proc., gdy ezania, t. zw. razówka - 62 mi!iv.
}Jroe. Nadto rolnicy, zaniedbując uzup~h1ialli:i
zapasów magnezu w grucie (jl!lk to cz7nh. w
sto~unku do zawartości azotu, pota;;u i
J\WćWU
ic:i..forowego), t=m i:;amem powodują wy~ze:rpy
w~•ne si~ gruntu przez ciągłą 1e;~o
uprawę
- z ~oii magm·zowych, co z kolai wpływa na
;;ubożenie w nie jarzyn, sadzonyc't na
tym
gr11vcie.
Czysto praktyczne te wskazania, zarówno
cenne ze stanowiska naukowego, jak leczniczego, a zwłaszcza profilaktycznego, winny znaleźć poważne uwzględnienie w djetetyce i
rolnictwie, kto wie bowiem, w jak znacznym stop
niu zależeć może od nich zastraszające obecnie
wzmożenie się zachorowań na raka, szerzenie
się ich u ludzi wszelkiego wieku i
wszelkich
warstw społecznycb.

Dr. S. C.
.~,... . „
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rjalnego urzędników dla
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Młodz. „Orl~''
C
W ub. niedzielę odbyła się w Często []
.:howie uroczystość poświęcenia sztand:uu O
miejscowego koła Zjedn. Polsk. Młodz.
Pracującej „Orlę", połączoną z III Kongresem tegoż Zjednoczenia. W zjeździe wzię
łQ udział 128 delegatów z całego kraju,
Łódź reprezentowana była bardzo Hcznie.
Uczestnicy kongresu udali slę w wielkim pochodzie na Jasną Górę, gdzie od- [J
było się uroczyste nabożeństw'o i po~~więce [J
nie sztandaru. Podniosłe przemówleuil! wy~
głosił przeor P. Markiewicz. W drodze powrotnej p. Poradowski, komisarz kong re.
su złożył imieniem stowarzyszenia wieniec
na płycie Nieznanego żołnierza.
Uroczystość wbijania gwoździ odbyta [J
~~ w sali Straży Ogniowej, przyczem jako
drugi przemawiał dyrektor łódzkiej Kasy
Chorych dr. E. Samborski, który podkre.
śUł znaczenie wychowania młodzieży na
dzielnych obywateli, uwypuklając w pięk
nej formie rolę stowarzyszenia „Orlę" w
tych usiłowaniach. Poza t~ z Łodzi przemawiali jeszcze p. ~niady, p. Włodarczy

Zjedo. Polskiej

•• ,

Urzędnicy stwierdzają, że aczkolwiek
obecne pensje urzędnicze są niewystarczające, wierzą jednak, żę Rząd w
którego
skład wchodzi Marszałek J. Piłsudski, dą
ży do poprawy ich bytu i dążenie to zrealizuje.
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Ogólno-krajowy zjaid
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Zarzęd Zwi~zku Legjonlstów w Lodzi zawiada•

mia, że
Dr. B.
Ustroju
z Lodzi

lka,
t. zw. cukiernicza,
lego luksu11owego pieczywa,

Przeciwko wykorzystywaniu stanu
materjalnego urzędnik~w

d
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ilustracja muzyczna pod dyr. SZ. BAJGELMANA
programie .muzycznym najnowsze szlagiery

V-ty harcerski bazar
świąteczny
Dziś

nasuipi otwarcie Bazaru Harcerskiego w t1o
kelu przy ulicy Ewangiclickiej 9. Dokona go Kura•
tor Okręgu Szkolnego Pim J. Gadomski.
Na Bu;i;a;ze, oprócz drużyn harcerskich, wy.
>IQpiQ ze swemi eksponatami firmy: "Nowe R11
djo" - Gdai11ka 12, instalujqc swój gloinik; "H;
Baniewicz" Zakład instrumentów muzycznych Sienkiewicza 37, która transmitować będzie płyt1
patefonowe przez me gaf on; „Bracia Dymkowscy"
Plac Kościelny 4, - Zakład Ogrodniczy udekorowanie Bazaru swemi kwintami oraz Cirms
„Gebethner Wolff", - Piotrkow$ka 105. Specjalnie powołana Komisja bada ceny ekspo.
natów, aby w&zystkim uprzystępnić pi1;knie wy•
konane podarki gwiazdkowe.
Bazar otwarty będzie w dniach 15, 16, 17 b. m.
w godzinach: 10-21.
Zwiedzanie uprzyjemniać będą, oprócz radja \
patefonu, wystepy orltięstrv Gimnazium Miejskiego
im. Piłsudskiego.
Bufet na miejscu.

Przedstawienie "Orlęcia"
Sekcja dramatyczna koła II Z. P. M. p,
w Lodzi urządza w dniu 15 grudnia r.
b. o godzinie 19 w lokalu „Sokola" Nawrot
23 przedstawienie pod tytułem:
„Porqcznik I-szej Brygady"
sztuka w 3-ch aktach Stefana Gozdawy-Wł"'
checkiego, osnuta na tle dziejów Polskiej Organizacji Strzeleckiej i legjonow:v:ch bo.i.ów y
czasie Wojny; światowej.
'
„Orlę"

\\Tieczór artystyczny
W niedzieli;i o ,godzinie 8-ej wieczorem o~
w loka.lu PolskieJ Y. M• .C. A. Wie{
czór Artystyczny.
W programie: koncert kwintetu pod dy;
rekcją p. Z. Pilarskięgo, deklamacje, komedyj.
ka „Wy'IJrawa. 4lubna".

będzie się

Dziś

Dyżury
w nocy

aptek

dyżurują następujące

CJ
CJ

aptekH ,
M. Lipca (Piotrkowska 193), E.
:Millera,
(Piotrkowska 46), W. Groszkowskiego (Konstantynowska 15), A. Pel·elmana (Cegielniana

ac .

57),
(Stary Rynek
9). _(w)
64), S.
H. Jankielewieza
Niewiarowskiego
(Aleksandrowska

poezji

JAMES CRUSE

zapowiedziany na dzień 14 h. m. odczyl
Fichny na temat „Zagadnienie
Zmiany
w Polsce" z powodu wviazdu .pr~legenta
uie odbędzie się. -

0~~~

8a Zj~zd
Walny Związku.
Harcerstwa Polskiego
[]

Jak si~ dowiiadujemy,

tegoroczn~

a Zjamd Walny Związku Harcerstwa Pol~9
o
odbędzie się w dniach 2a i .2
O skiego
grudll!ia b. r. w Warszawie.
a Walka z automatami
a
[]

w Norwegji

[J

Związek kupców - detalistów w Nor"
wegji wystąpił do ministerstwa handlu
petycją, domagając się zabronienia sprze-

z
aaaaacacaaoaaaaa:aaaaaaoaacccaaa
fabrykatów za
ewent. zmiany w czasie funk..I
Zuchwały rabunek na Zielonym Rynku automatów,
cjonowania automatów, tak aby sprzedat

kówna.
Łódzkie koła StC(tVarzyszenia złożyły 6
pamiątkowych gwoździ.
Po wspólnym obiedzie pr:zystąpiono do
właściwych obrad kongresu. Obrady zakofa:zono dopiero w ooniedziałek wieczo-

rP.llk

daży różnych

dzięki

energji policji.

ta odbywała się po godzinie zamknięcia
sklepów.
Petycja kupców norweskich po~
W dniu wczorajszym na Zielonym Ryn-,na ulicę Zieloną 28.
dyktowana
została silną konkurencją, któ~
ku, o godzinie 10-ej rano do przybyłej tam
Zrabowaną sakiewkę rzucił w ciasie porą wyrządzają handlowi detalicznemu auto„
celem poczynienia zakupów, Sury Krygier, ścigu, chcąc go wstrzymać.
maty uliczne. na dworcach.. na f\.OCzcie'
zamieszkałej przy ulicy Zachodniej 65 podścigający go przod. VII kom. p. p. Garetc. etc.
szedł jakiś osobnik, który w pewnym mo- barczyk, wiedząc o dwu wyjściach domu
mencie uderzył Krygierową w piersi i wyr- przy ul. Żeromskiego 67, udał się na ul. Ziewawszy jej z rąk sakiewkę, zawierającą loną 28 i złodzieja ujął w chwili, gdy wydokumenty i gotówkę w sumie około 50 szedł na ulicę. Okazał się nim 24-letni Wło
złotych począł uciekać ul. Zieloną w kie- dzimierz Ciurniak, bez stałego miejsca zarunku ul. Żeromskiego, gdzie wpadł w bra- mieszkania, znany policji złodziej recydymę domu Nr. 67, który jest przechodni, wista, którego aresztowano i osadzono do
L(w),
tak, że można przez podwórze dostać się dyspozycji władz sądowych.

Czasopismp

---0--godniowy

„Kobieta Współczesna"
Wyszedł z druku Nr. 50 tyg. „Kobieta
Współczesna", na treść którego złożyły
się następujące prace; „W sprawie opinji

•
Ponadto znakomity tenor

włoski

Benjamino Gigli
W słynnej operze Mascagniego

„Cavaleria Rusticana"
Początek

seansów o godz.
i 10 wieczorem

5.45, 7.45

Kasa czynna od ll• 12-2 i od 4 pp.

złodziej został ujęty

pośrednictwem'

kobiet", "~iytanie ksiąiek" - Juljusz Kaden - Bandrowski, „O mięszkaniach i :podarunkach" - N. Sam., „W sidłach'' Jan Orski, ,,'Serce Generała Hoche" - Karolina Bielańska, „Młodość" - Henryka
Łazowertówna, „Cywilizacja ludu Barbarzyńskiego" Filippo Figari (przekład
z IJpowatnienia autora Emiljl Szenwlcowej)
„O ludzkie prawa kobiety'' - Lucja Moś
cicka, „Na marginesie Zjazdu Kobiet Wiejskich na Kresach" - -Cz. Niemyska - Rą
czaszkowa, „O gwiazdkę dla dzieci polskich za kordonem" - C. Wal., „Z teatrów" - Zofja Povławska, „W:iród ksią·
~ek'' Cz. Wojeńska, „życie i praca",
„Z szerokiego świata", „Z kina".
__ Do numeru jest dołą.czony_ dodatek .ty:-

„Mój Dom" poświ~cony zbliż.ającym si~ $wi~tom Boże[i;O Narodzenia.

Egzaminowanie pilotów
cywilnej komupikacji powietrznej
Przepisy 1otniczet dotyczące cywilnej
komunikacji powietrznej, przewidują specjalne egzaminy dla kandydatów na człon
ków załogi statków powietrznych. Egzaminy takie odbywają się co roku.
Następne egzaminy odbędą się: teoretyczne w marcu, praktyczne w kwietniu roku przyszłego.
Podania o dopuszczenie do tych egzaminów wnosić należy do dnia I marca 1930
r. do wydziału lotnictwa CJ.Wiłnego ministerstwa komunikacji.
Optócz egzaminów piloci cywilnef komunikacji powietrznej podlegają co roku ści
słemu
badaniu lekarskiemu, a to ze
względów óeznieczeństwa komunikacU lotn1cze~
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z dn!a 14 grucrnra J'.929 roku.
wyłuszcz!One (Arachid)
śndrackie 80-k:i po 100

przedświąteczny

w branży kolonjalnej
Se-Lon zakupów przedświątecznych u Ipinkach „Princesse" w workach po 40 - skie 5,20, wyw.aż. netto 5,40, Eleme śpi
importerów i hurtowników, który
jest 50 kg. b-n. - 9, p~tki morelowe wyboro- czaste 5,90, włoskie 4,70, amerykańskie
orzechowe
już na ukończeniu, wykazał w roku bie- we słodlde w workach po 100 kg. b-n. 7,40 5,10, wyborowe 5,30, ją.dra
iącym duże ożywieme. Cały prawie to- wyważ. netto 7,80, kalifornijski,e gorzkie 9,80, wyważ. netto 10,30, fistaszki chiń
war, zwłaszcza w d?liale owoców susa;o- 5,50, wyważ. netto 5,75, orzechy sycylij- skie białe 3.45, palone w workach 4,20.
nych, które w tym roku nadeszły do kra- ~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!lł!'!!!!!!!!!!!lllll!!ll!!~!!!!!!l!!l!!!!!!.l!!!!!!!l!~!lll!!!~l!!!!!!!!IJ!!!!!!!l!l!!!!!!!l!!!!!!!!!~!ll!!!!!!!!!!!!!!!!~~!l!!!!ll!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!l!!l!l!!!!!!!!!!I!!!!~
ju w

dość szOZ'Upłych ilościach, został już

romprzedamy, po stosunkowo wysokich
cenach. Dzięki pomyśl!I1ej konjunkturze w
tej branży poprawiła się znacznie wypłacaloość odbiorców i weksli protestowanyoh w handlu kolonjalnym prawie
się
n.ie spotyka. Ze względu na duży popyt
przy małej ilości towaru importerzy żądają przy niektórych artyikułach uregulo
wania należności gotówką, inne artykuły
sprzedają na kredyt wekslowy do 60 dni.
Notują w hurcie w Warsrzawie franco
~odbiorcy, przy sprzedaży na
prowincji zaś franco fracht Warsmwa w
uotych za 1 kg.: owoce suszone: rodzynki Kiup Elenie 6,30, Samos Cipro 6,10,
aułtainki kolor złota „Faincy" 7,20 „Extra
Choice' 6,90, smyrneńskie 6,50, malaga
w skrzynkach a 10 kg. netto za jedną
skrzynkę 110, w skmynkach a 2 i pół kg.
netto za &krzynkę 30, kory.nili 3,45, mi 7.
gd.ały słodkie prima P. G. w workach po
100 kg. b-n. - 11,80, w mniejszem oipakowaniu wywawne netto 12,60, przebie:rane w workach po 10-0 kg. b-n. 12,20,
:wyważone netto 13, przebierane olbrzymiie 13,20, wyważ. netto 14,00, wyborowe gorz.kie przebierane w workach po 100
kg. b-n. 13,30, wyważ. netto 14.50, w łu-

Całe

docenia

społeczeństwo

znaczenie zmjany

usłroiu

W związku z odczytem premjera

J

Dr.

K. świtalskiego mnóstwo gmin i organiza-

Wkłady oszczędndnościowe
W m--cu listopadzie b. r. P. K. O. wydała 21.110 nowych książeczek oszczędnc
ściowych,
zlikwidowała zaś 3.814, bezwzględny przyrost liczby książeczek oszczędnościowych P. K. O. wynosi w tym
miesiącu 17.296 książeczek.

cyj społecznych w dalszym ciągu wysyła
depesze do Prezydjum Rady Ministrów, w
których solidaryzują się w zupełności ze
stanowiskiem szefa rządu w sprawie zmian
Jeśli zważymy, że maksymalny przyustrojowych.
rost książeczek w listopadzie r. ub. wyW ostatnich dniach takie depesze m. niósł 13,648 okaże się, że przyrost liczby
oszczędzających w P. K. O. był w roku biein. wysłały:
Zarząd Okr. Łódzkiego Ogólnego Zw. żącym większy o 27% niż w roku ubiegłym.
Ogólna liczba czynnych książeczek oszczęd
Podoficerów Rezerwy w Łodzi,
Okr. Koło Zw. Inwalidów Wojennych, nościowych w P .. K. O. wynosiła w dniu
9 gmin miejskich i wiejskich pow. brze- 30.Xl-1929 r. - 380216, zaś łącznie z
książeczkami pochodzącemi z przerachowazińskiego,
nia 420.934 książeczek. Wkłady oszczęd
Rada Miej.ska w Kole i Dąbiu~
nościowe
w miesiącu sprawozdawczym
Rada gminna w Sompolnie oraz
wzrosły
o
dalsze
zł. 1.983.440.54, osiąga
Zw. Kupców żydowskich w Brzezinach.
zł.
Zebrani w depeszach swoich, akcentu- jąc na koniec listopada stan
jąc konieczność przeprowadzenia zmian u 130.567.737.39, łącznie zaś z wkładami poz
przerachowania
zł.
strojowych i witając wysiłek Rządu w tym chodzącemi
kierunku, wzywają posłów i senat0rów do 163.077.209.47. Ogólny obrót na rachunzaprzestania walk partyjnych i przystąpie kach oszczędnościowych wynosił w ciągu
uie do realnej i twórcze1 .Qrn9'. dla dobr.:i. m. listopada zł. 33.084._~66.26.
~(ISKRA)
Państwa. '

- ..

4,30,

śliwki bo90--łd

kg. 2,60,

wworkach po 100 kg. 2,45, 100-ki 2, 15, kali!fornij&kie oryginailne w skrzyn·
ka~h po 25 kg. 30-40 - 3.40, 40-50 3,20, 50-60 - 3, w workach po 90 kg.
40-50 - 3, 50-60 - 2, 75, w workach
po 100 kg. 90-100 - 2,10, morele kali·
fomijslde „Extra ChO!ice" 10.60, „Fancy„
10,70, „Fancy" w skrzymkach 11, grusz.
ki „Extra Choree" 10, brzoskwinie 9, jabłka suswne 5.60, najwyższe gatunki
6,
figi wiankowe w worikach 4,60, figi pra.so.
wane w serzynkach po 5 kg. netto za l
skrzynkę 34, w skrzynkach po 96 paczeł
a 225 gramów w jednej skrzynce 6 zł. za
1 kg., daktyle marokańskie w skrzynkach
po 5 kg. za skrzynkę 55, bagdadzkie
blokach po 35 kg. 10 proc. tary - 9,~
mie.gzainka owoców suszonych gatunelt
óli
specjalny, 45 proc. śliwek 80-85,
proc. jabłek, gruszek, moreli i brzoskwiii
- 5,50, gatunek zwykły, 55 proc. śliwek
90-95, 45 proc. jabłek, gruszek, moreli
i brzoskwiń - 4,75. ·
Korzenie: piieprn czarny Lam.pong 8,Gł>
biały Muntok 14, piepirz turecki w strącz·
kach 9, waniilja .francuska tahiti krystali·
zowana 87, muszkatowa gałka 38, muszka
towy kwiat 46, ziele angielskie 8, 70, li·
ście bobkowe w belach
50-60 - 4,80,
25-30 - 4,90, goździki 10,20, imbir japoński 7,80, badjan 7,50, cynamon Cassia
Lignea w belach 5,10, Vera prima 6,SO.
żelatyna: francuska prima w skrzynkach po 25 kg. miedziana 11,50, srebl'Wl
12,50, czerwona 14,50. Sardynki Le Soleil
za skrzynkę 170, włookie Grad.o 148.
Tłuszcze jadalne: masło
kokosowe
2,40, masło hartowane 2 190! smalec amerykański Swift 3,50.
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TEATRY
!reatr Miejski: - Król Baweny.
Teatr Popularny: - Kwadratura Koła.
featr Kameralny: Bronx-Express.

CO

KINO

GRAJĄ

W KINACH

Aajka: - Uśmiech losu.
Capitol: - Zapomnisz o mnie.
Casino: - Panna Elza.
Corso: - Szalony jeździec.
Czary: - W niewoli u szeik.Il.
Era: - Zdobywca serc.
Grand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
i.ur.&: - W tajgach Sybiru.
·
Mimoza: - Miłość kozaka.
Odeon: - Pewien młody człowiek.
Pala.ce: - Przygoda jednej nocy.
Resursa: - O świcie.
Raj: - Kohn i Kelly w Haremie.
Słońce: Noc poślubna.
Spółdzielnia: Białe róże.
Splendid: - śpiewający błazen.
Syrena: - Ostatnia karawana.
Uciecha: - Prezydent.
Wodewil: - Ostatni romans.
Venus: - Tajemniczy obrońca.
Zach~ta: Metropolis.

fEATR POPULARNYe

Ogrodowa 18.
.KWADRATURA KOLA".
Dziś, sobota, niedziela dwa razy, poniedzia
lek i wtorek wyborna koll1€dja
proletarjacka
ze śpiewami i tańcami W. Katajewa „Kwadratura Kola" z Waczyńską, Sciborową, Staszewskim, Tatarskim i artystli:ą baletu :warszawskiego Marysią Bargielską.
ZA DAWNYCH DOBRYCH CZASóW,
W środę 18, premjera wesołego typowo wie
..eiiskiego wodeV1rjju R. Stolca „Za dawnych doWł.
brych czasów". Próby pod kierunkiem
Ziembińskiego na ukończeniu. W rolach waż
niejszych: Marja i Aleksander Żabczyńscy, RePluciński,
lewicz - Ziembińska, Bronowska,
Górecki, Tartakowic~ i inni. DekoxWę_ ~ Piet-

ltlewic:;r-a.

.,l{OPCIUSZEK•,
w sobotę popołudniu 1 w rue<łzie1ę ()
iwunastej trzydzieści w Teatrze Popułarny1n
ciesąca się rekordowem powodzeniem
wśród
naszych milusińskim barwna, wesoła
bn:k,i
,,Kopciuszek". Całość tego atrakcyjnego widowiska urozmaiconi;i tańcami, śpiewami, afekta
mi magicznemi i udziałem żywych
zw11·1:;:~c.
Bilety do nabycia w t'.Uiderni liostom<ik1ec:~ i
f.t:: kasie Teatru Popuiaroogo
~tro

trEATR GEYEROWS:&.
Piotrkow;ika 295,
Jutro w sobotę i w niedzielę dwa razy o.datnie przedstawienia kolorowych
„,Skalmie·
~" w premjerowej obsadzie.
\

TEATR KAMERALNY.
Tra.n&11tta Nr. 1.
!ydowsko - amerykańska sztuka
,,BRONX - EXPRESS".
lhiś, sobota, niedziela dwa razy i poniedzia
.e1C gorąco na onegdajszej premjerze pr;i;yjęta,
~a sztoka. Os8ipa. Dymowa "Bronx Ex~ut.ą~l~~~ji fy,dowskiej
Wt'

,.~•„„lłll••••••„••liłlllllł„•..,........._I•„•..,...
na tydzień w Filharmonji występy Zespołó~
Ameryce. Rolę tytułową tej pełnej humoru i szq reklame.
Klasycznie pięlf:ny bohater Jilmu. Ramon, w po· Teatru Popularnego bądź Kameralnego. Na}
sentymentu groteski odtwarza L. Zbucki. O!>·
sadę stanowią: Biskupska , Faleńska, Marcino- czqtkach akcji odtwarza przed obiektywem.„. sa- bliższe przedstawienie odbędzie się już w nad·
Matuszkie- mego siebie, t. j. rutynowanego uwodziciela. W dal chodzącą środę dn. 18-go - odegrany będzil
wska, Bogdanowicz, Daniłowicz,
szym cU!gu jednak dobrze opracowanej i zestawio- sensacyjny „Bronx-Express" z .życia .żydowi
wicz, Michalak, Scibor i W archałowskinej wysoce interesrijeco akcji sam zostaie - po· skiego.
prostu uwiedziony.
Również dn.
11-go wystąpił w Teat1*
TEATR MIEJSKI.
Artyści, n ie zadajf!c kłamu zasłu:ionej slawie, ila. Miejskim w Pabjanicach Zespół Teatru Kao
"xrtysci" - przedstawienie popularne.
Dziś w sobotę o godz. 4 popołudniu po
ce· jq wspaniałe kreacje, posuwajqc gr#J do mistrzow· meralnego z przedstawieniem komedji Fodon
„Dr. Julja Szabo". - 'l'eatr był zapebrlony Jl
nach najniższych komedja amerykańska „Ar- stwa.
Arcyzabawna Larsa. Je$t udatnem l:akQńczeniem brzegi, przyjęcie artystów entuzjastyczne.
tyści"•
programu.
WystępyTeatru Kameralnego
w Pabjad.
„KRóL BAWEŁNY~.
cach odbywać się będ!ł stale w odstępach dwa
Dziś premjera.
~OśCINNE WYST:Ę:PY
tygodniowych.
Dziś w Teatrze Miejskim o godz. 8,30 wieMARJI MALICKIEJ, ALEKSANDRA W_Ę·
corem preanjera sztuki z życia lótizkieg:o Jl. t.
GIERKI i ZBYSZKA SA W ANA
.Zról .B.P->il.eb>:if ~
WIECZOROWE KURSY MALARSKIJI
w Teatrze Kameralnym.
Znakomita trójka artystów: M. Malicka,
W MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
' -t~fil.hS LOTNiń:IEM CZYLI TAJEMNICE
A. Węgierko i Z. Sawan, (którzy przyszli już
Znany i utalentowany artysta-malarz WaLALEK".
do zdrowia po fatalnym wypadku samochodo- cław Dobrowolski otwiera w Miejskiej Galerji
Jutro w niedzielę o godz. 12 w południe po wym) wystąpią kilka razy w Teatrze Kamera! Sztuki wieczorowe kursy malarstwa i rysunku
raz drugi bajka Remusa w czterech
aktach nym, w wybornej
komedji Leona „Trio". (od godz. 8 do 10 wiecz.).
„Staś lotnikiem czyli Tajemnice lalek"„
Sztuka ta dzięki swej świetnej obsadzie, jak
Kursy dzielić się będą na trzy grup)\
i znakomitej reżyserji A. Węgierki, zdobyła Uczniowie kursu I obznajmieni będą z rysun•
„DZIELNY WOJAK SZWEJK'•
w całej Polsce rekordowy sukces.
Pierwszy kiem małym antycznym (model gipsowy), i
Jutro o godz. 4 popołudniu po cenach po- występ we wtorek dn. 17-go. Bilety od 3 zł. malowaniem akwareli martwa natura).
pularnych „Dzielny Wojak Szwejk".
do nabycia w cukierni Gostomskiego.
Kurs II przechodzi rysunek żywej głowy, •
Wieczorem po raz drugi „Król Bawełny".
. .
.
' III rysowanie i imalowanie akwarelą żywegt
Bilety do nabycia w kasie
zamawiań
w
.TEATR POPULARNY w Fllha~mc_>nJl
. modelu (akt). Poziom tych kurs'ów gwarantukwiaciarni Salwy, Moniuszki 2, od 10 rano do 7
1 TE,ATR KAM,ERALNY w PabJamcach.
je nazwisko Wacława Dobrowolskiego, jednep
wieczoren1 bez vrzerwy.
We srod~ Zespoł Tea~ru. Popularn.ego d~ł najtęższych naszych malarzy.
reprezentacyJne przedstawierue ,,Skalnuerzan_ek
Zgłoszenia codziennie w Miejskiej GalerJ
w Filharmonji. Nader , licznie zebran.a publicz- Sztuki.
"
KINO „ODEON"
ność przyjmowała zarowno sztukę, Jak arty·
.,PEWIEN MŁODY CZŁOWIEK„
Dyrekcja jednego z najpierwszych i najsympa· stów bardzo gorąco.
CO USŁYSZYMY DZIS
Zachęcona powodzeniem tego pierwszego wy
tyczniejszych kino • teatrów Łodzi wysW.piła z doskonałq utukq, w której czołowe role grają takie stępu zamierza Dyrekcja . Tea~ru Pop~~arnego
PRZEZ RADJO
tuzy sztuki filmQWej, jak: Ramon Navarro i Re- w porozumieniu z dyrekcJą FilhannonJl w oPROGRAM WARSZAWSKL
n.ee Adoree. Nazwiska te wystarcZ(I za najszumniej· sobie p. dyr. Straucha - urządzać stale ra:i·
14 grudnia.
11,68 - 12,05 - Sygnał czasu z Warszawskia
go Obserwatorjum .Astronomicznego. Hejnał z Wieży Ma!"jackiej w Krakowie .
12,05 - 13,10 - Koncert z płyt gramofono·
wych.
13,10 - Komunikat meteorologiczny.
13,30. - 15,00 - Przerwa.
15,00 - Komunikat gospodarczy.
15,20 - 15,45 - Przerwa.
15,45 - Kącik artystyczny „L. S. G "
16,15 - 17,15 - Koncert z płyt gramofonO>
Wielki tydzień humoru I
wych.
17,15 - ,.,Slazynka pocztowa" - korespondee
ejo bieżącą, omówi dr. Marjan Stępowski.
l '/,30 - Odczyt premjera świtalskiego.
17,45 - Słuchowisko dla dzieci z Wilna, „Pit
linka" powieść Buyno - Arctowej w radjofonizacji p. H. Forbrodtowej.
18,45 - JOOzmaitości. Wy:st;ęp p. Wład. W•

KOHN i KELLY w HAREMIE

tna.

19,W - · Clel'1tralne '.row. arganizacyj i
Rolniczy~

19,25 -

;Kółek

do swych członków.
19,40 Muzyka z
płyt
gramofonoi-

wyeh.

19,68 - :fl,-00 - Sygnał czasu z Warszawskie
go Obeerwatorjum Arstronomieznegp.
20,00 - Odcsytaziie programu na dzień mt

!!ieJmy.

Wiadomości bieżąee.

20,0ó - &eeitał fort.epia.nowy Egona Petri.
21,10 - Komunikaty Teatrów :Miejskich.
..;1,li - )dm;yka lekka w wykonaniu
erklll.stry P. R. pod dyl'. Jana Dworakowskiego.
32,00 - 28,40 - 'baDSm:isja filmu diwięlma
wego „śpiewający
błazen" r;
kh>oteatn

.~~d" - "- :W~~ \\!V"
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„HASŁO"

z dnia 14 grudnia 1929 roku.·
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~NA GWIAZDKĘ !

ł:.ODŹ, Piotrkowska 88.

Zahład wyrobów
Skórzano - Galanteryjnych
Jabłoński
i S" Moszczyński

Tel. 10u534 (w podwórzu).

SWIATŁY

Radjoaparaty i cz~ści. Ustawianie
anten, przeróbka aparatów.
Ładowanie akumulatorów.

R_,~EMIEŚLNIK
·

kupuje. swej

rodzinie

na

Najtańsze źródło.

SZKOŁA

gwiazdkę

Zatwierdzona

-lłADIO-

Różne

••••Doskonałe odbiorniki••••

•

o

A

••

Do akt. Nr. 2402/1929 r.or
o GL os z·1rN I~Komornik. 10 rewirv. S11du ~rodz.kiego w t.otbł,
STANISLAW STOPCZYŃSKI, r:omie.sakały w Lo·
dzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 51, 11a zasadzie
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 27 grudnia
1929 r. od godll. 10-ej rano w Lodzi przy ulicy
Alek&androwskiej Nr. 47 odbędzie się sprzedaż z
przetargu publicznego ruchomości, należących do
Hugona Reutera i składających się z lamp ~lek·
srynych oszacow11nych na sumę zł. 52@.
'Lódź, dnia 28, XI 1929 r.
Komonrik: STANISLAW STOPCZY~SKI.

Oo akt. Nr. 2201/1929 r.
OGLOSZENlg
Komornik 10 rewiru SQdu Grodzkiego w Lo.d1d,
STANISŁAW STOPCZYŃSKI, ząmi~ezkały w Lo·
dzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 51, D• caSlldzie
art. 1080 U. P. C. ogłaai-. ~ w dniu 27 arudnia
19Z9 r. od godz. 10-ej rano w Lodzi przy ulicy
Konopnickiej Nr. 16 odbędzie się sprzedaż :i;
przetargu publicznego ruchoinołci, należ;cycb do
Walentego Jernata i składajęcyeh się z mebli O·
szacowanych na SllJllę zł. 560.
ł..ódź, dnia 6/12 1929 r.
Komornik: STANlSLAW STOPCzyiq-SKJ,

Do akt. Nr. 2438/1929 r.
O GL OSZE NI E
_., • .
Komornik 10 rewiru Sędu Grodzkiego w ~odzi.
STANISLAW STOPCZYŃSKI, zamieszkały w Lo·
dzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 51, na zasadzie
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dlliu 27 grud':1ia
1929 r. od godz. IO.ej rano w ł..odd przy ulicy
Zgforskiej Nr. 98, odbędzie sprzedaż z przetargu
publicznego ruchomości, mue~ęcych do Karola Her·
mr.nu Brandta i Mtladajęcych się z 10 piecyków sza.·
tnotowych oszacowanych na &um~ zł. 551t.
Wdi, dnia 6, 12, 1929 r.
Komornik: srANISLAW STOPCZYŃSKI.

Biżuterja
zegarki na raty, „e
ny gotówkowe„ Precios a" .Piotrkowska
123 w podwórzu.

.

OGLOSZĘNIE
Komornik Sędu Grodik.iego w Lodzi,

aDAM

tAGODZIŃSKI, zamieszkały w Łodzi przy ul. Kl·
lińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza że w dniu 20 grudnia 1929 roku od godz.

10-ej rano w Lodzi, pr:i;y ulicy Narutowicza Nr. 3,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, naleiqcyeh do Jakóba Blausztaj11ą i skła·
daj11cych się z 6 sztuk towaru półwełnianego oszaco·
wanego na sumę zł. 5SO.
Lódź, dnia 9, 12, 1929 r,
Kmnornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

Do akt. Nr. 3266/1929 r.

OGŁOSZENIE

Koinornik SQdu Grodzkiego w Lodzi VII rewil'lt
STEFAN GóRSKI, ,:amie~kały w Łodzi, przy ul.
Sienkiewi.cz11 9, ną ia.adzie art. 1030 Ust. Po1;t. Cyw.
ogła.1z.a, te w dpiu 30 grudnia 1929 roku od godz.
10 ra110 w Lodllli, przy ul. Nowomiej~kiej pod Nr. 9,
odbędzie się sprzedaż przez licytacfo ruchom1>ści,
naleiQcyeh do firmy „Berek lckowici i S. B. Cer·
tner", ekład•j1Jcych sit: z 20·tu gurniturów m~s
lticb ocenionych na sumę 1,000 zł.
Lód.i. dnia ó arudnia 1929 r,
Komornik: STEFAN GóRSK.I.
~
Do akr. Nr. 3637/1929 r.
OGLQSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodd VII rewiru
STEFAN GóRSKJ, iiamieszka.ły w Lodzi, przy ul.
SieJtkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu 80 grudnia 1929 roku od godz.
łO·ej rano w Łodzi, przy ul. Pomorskiej pod Nr. 37,
odbędzie się 1przedaż przez licytację ruchomości,
należących do Moszka Najberg11, •kładajęcych się
z 3·ch maszyn do uycia Singera, ocenionych iia
sumę 550 zł.
Lódi, dllia 28 :istopada 1929 r.
Komornik: STEFAN GóRSKI.

Do akr. Nr. 2205/1929 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Komarnik Sędu Grod~kiego XV rewiru w Lodzi
JóZEF TOMASZEWSKI zam. w Lodzi przy ul.
Zachodniej 36, obwiesze~a, że w dniu 23 grudnia
1929 . roku od godziny lO·ej z rana w Lodzi,
przy; ul. Lipowej pod Nr. 83 odbędzie się sprze·
daż przez publiczną licytację ruchomości składa
jących się z przędzy należącej do Fmny ,,Proppe
i W enske" oszacowanej 525 zł.
Lódź, dnia 3 grudnia 1929 r.
Komornik: JóZEF TOMASZEWSKI.

D. akt. Nr. 2193/1929 r.
O G L O S Z E N I E
,
Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Łodzi,
STANISLAW STOPCzyŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. ll·go Listopada Nr. 51, na zasadzie
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 27 grudnia
1929 r. od godz. lO·ej rano w Lodzi przy ulicy
Zgierskiej Nr. 121 odbędzie się sprzedaż z przetnr·
su publicznego ruchomości, należących do Domi·
njum ,,Juljanów" wł. Juljusz Heinzel i składajęcyeh się z 4 krów holenderskich, oszacowanych na
mmę zł. 1,200.
Łódź, dnia 6, 12, 1929 r.
Komornik: STANistAW STOPczYi.qSKI.

Do akt. Nr. 1680/1928 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądu Grodzkiego XV rewiru w Lodzi
JóZEF TPMASZEWSKI, zam. w Lodzi przy ul.
Zr.chodniej 36, obwieszcza, że w dniu 23 grudnia
1929 roku od godziny 10-ej z rana w Lodzi,
przy ul. Piotrkowskiej pod Nr. 123 odbędzie Ilię
sprzedaż przez publiczną licytację ruchomości skła
dajQcych się z mebli, należ~cych do Lajba· Wojdy·
slawekiego oszacowanych na sumę zł. 1,575
Lód.i, dnia 9 grudnia 1929 r.
Komornik: JóZEF TOMASZEWSKI.

Oe. akt. Nr. 2121/1929 r.

Do akt. Nr. :!939/1929 r.

.

OGŁOSZENIE

Komornik 10 rewiru S11dµ Grodzkiego w Lodzi,
STANISŁAW STOPCZYŃSKI, zamiesdcaly w Lo·
dń przy ul, 11-go Listopad11 Nr. 51, na zasadzie
HL 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 23 grudnia
1929 r. od godz. 10-ej rano w Lodzi prz1 alicy
Zgiusk.iej Nr, 26, odbędzie się sprzedaż prsez li·
cytację ruchomości należQcych do Julji i Bolesława
Muszyńskich i skłndajQaych się z mebli i innych
przedmiotów oszacowanych na sum~ zł. 450.
Ydi, dnia 26, XI, 1929 r.
Komornik: STANISLAW STOPCZYNSKI.

Redaktor naczelny: Henryk Rabczyński

Min.

Spraw W ewn«<trznych

!Ili.„

CENY UMIARKOWANE.

1.62-92.- Zapisy codziennie.

IHIPI

I

OGŁOSZENIE

Kt1mornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi I rewiru
LEONARD NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi,
przy ulicy Głównej 17, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 roktl
op godz. 10-cj rano w Lodzi, przy ul. N3piórkow·
skiego Nr. 46 odbędzie się sprzedaż przez licytację
ruchomości nalcż~cych do U. Borensteina
skład:i·
~cych si~ z; maszyn przrdulnicr:ych ocenionych na
suro~ 4,000 zł.
Lódź, dnia 10 grudnia 1929 r.
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.

Dr. med.

Poradnia

lłÓŻAłłElł

Wenerołogiczna

Dzielna 9, tel. 1.28-98

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

a inet wiatł O· ec:zniczy
Wielki wybór wóz
Kos111etyka lekanka
dziecinnych
Oddzielna poczekalnia dla kobiet
krajowych zagranicznych łó:lek me- 223
PORADA 3
talowych; wyi:yma·
ezki amerykańskio,
materace wyścieła
ne oraz materace
sprężenowe hygioniczn „Patent'' do
meblowych
łóżek
podług miary nabyć
można najtaniej
i na najdogod•
niejszycb wa(specjalność 1 detaliczna sprzedaż
runkach w fabry·
zelówek trwałych 11,a wod«<)
cznych skład iie

S

weneryczne

i

IUO•

czopłciowe.

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp.
od 11-12 i 2-3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób weneryc~nych
inoczopłciowyc::h i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

Gb

1kórne

Cheroby

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczeni'
lampą kwarcową. Oddzielna poczekalnia!
dla pań. Dla pa1i od 3-5 pp.
l~O

DOKTOR

W O & K O W 1' 4lł IW I
•

L

zł.

..,.

c„:lelniai:u• 25. Te!. 126-87.

Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
40~
LECZENIE ŚWIATŁEM (lampii kwar..'
cową). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od godi1. 8-2, i 6-9 p~
w niedziele i święta 9-1
Dla pań od 5-6 eddiiclna poczekalnif.

k6w

j

11•

~~~~~I -•~~~
• • •

Ił• HELLE1ł1
Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot :z. Tel.179-89
I

••eSZEWCY•••

Skóry-Hurt i Detal

„DOBROPOL"
Łódź

Piotrkowska 7S
Oo akt. Nr. 2402/1929 r.
OGLOSZENit'
Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Lo"dzi,
STANISŁAW STOPCZYŃSKI. zamieszkały w Lo·
dzi przy ul. ll·go Listopada Nr. 51, na zasadzie
art. 1030 U. P. C. ogłas~, że w dniu 27 grudnia
1929 r. od godz. 10-ej rano w Lodzi przy ulicy
Aleksandrowskiej Nr. 47, odbędzio się sprzedaż z
przetargu publicznego ruchomości, nalei11cych do
Hugona Reutei:a i składajQcych się z lamp elektrycznych, oszacowanych na 11wnę zł. 520.
l..ódź, dnia 28{X1 1929 r.
•
Komornik: STANISLAW STOPCZYNSKI.

ndzaju, 'forebki damskie, Portfele, Pa.
picrośnice, Teki, Tornistry, Paski ba.
gaiowe, Plecaki i wszelkie reperacje

A.RYDEL

traktowanie „Preciosa". Piotrkowska
Nr.123 w podwórzu
274

LLOYD
.••. Telefon 158-08

Do akt. Nr. 3179/1929 r.

przez

kupuję, peln11 wartość płacę. Solidne

lłADIO Przejazd _8

ŁÓDŹ, ul, Główna 11 przy Piotrkowskie)
POLECAMY:
Kufry, Walizy i Sakwojaże wszelkiego

Biżute:rję

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

na

Dogodne warunki.

KOSMETYCZNA

Cegłelnianal9.tel.

dai"c przez to domowi swemu źródło goi
w i e d z y
dziwej r o z r · y w k i

J.

w podwórzu,

poleca:
Spółka

tel.1-58-61

Szewców

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalna
godT.. 3-5 po po\., w n\edT.. od 11-2 p
Dla niezamożnych ceny lecznic 2ł\

li
Robotnicy

Piotrkowska 79
tel. t.58„38

Na bardzo dogodnych warunkach uP.
spłaty dajemy wam tanie aparaty

Radjo
przyjdicie posłuchać, kupno nio oboww
:z: uje
'>

* • "' .

J.
Kuchenki
Piecyki
„Koźminek"

stomatolog

„,

wam dopomóc w kupnie

~

...,..

Polskie Radjo

.~ni.JoKrzyżanowski iStr.J,
ul. AndJ"Zeja 4.

l

_ _ _ _ _ _ ___,?~

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

DO WYNAJĘCIA
l, 2, 3, 4, pokojowe mieszkania z W)l
godami przy zbiegu ulic Kilińskiego i
Senatorskiej, Wysokiej i Złotej, Zielonej
63, Magistrackiej 16, Pl.Dąbrowskiego 1.
Wiadomość: Przedsi«<'>i~r:;two Budo. ,
wlaue I.Tyller Trębacka ld.

51

Sprzedam
nowy gabinet stylo
wy: bibljoteka, stolik, biurko, fotel,
krzesła, oraz stoło
wy używany. Pojedynczo: kredens, po
mocnik, kanapa,
stół, krzesła i wieszadło lakierowane
Wiadomość: „Rutyna" ul. N.· Ceirielniana 20. Informacje telefoniczne:
1.81 - 65 i 10.2. 96.

.
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Zakład Meblowo• Tapicerski~
a

~ STANISŁAWA GABAŁY Łódi ~j

~
+

Karola 1 i Piotrkowska 108 ~
posiada na

składzie

kompletne u-

~

~ rządzenia pokoi sypialnych, stoło• ~

l!J wych gabinetów, saloników i poje- •
+ dynczych mebli, Duży wybór oto- El
~ man, kozetek, krzeseł i mebli klu- ~,
I::] bowych. Ceny przyst«<pne. Na żą- •
• danie daje ne spłaty
1646-8

TANDECKI

Łódź

11 Listopada
35 (Kostantynowska) Fabryka LUSTER. Specjalność:
Lustra wszelkiego
r o dz aj u. Szlifier·
nia szkła i podlewni:i luster, Lustrakryształy do mebli.
urządzenia

Chcemy

SADOKIERSKI

chirurgja szczęk, jamy
uatnej i plaatyka
regulacja zębów
rentgen odi agnostyka

Poleca
Główna

Dr. m.ed.

m

El
•

•
8

+s+l!l•s•m+e+r:J+r:J+s+l!l•~~·e+

wewnę

trzne dla dekoracji
wystaw. Szklenie ar
tysŁyczno - budowla
ne. Szyby do samochodów. Szlifiernia
szkłll serwisowego
i t. d. Ceny dogodne.

Wydawca: Tow. Rzem. „Resursa„
OdbitQ "YL. ~karni .:włas!J.ej Pi~trko}Vska.~li.-:-

Zapisujcie

si~

na

członków

Związku Prze~iwgruźliczego~

Redaktor odoow.: Adam

żuczkiewicz.
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