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Państwa.
'o!lfcre..ttcją zainteresowały się również

!)ublicrnośei,

które już o godz.
10-ej zgromadziły się dość licznie przed
Zamkiem.
Kdllferencja rozpoczęła się o godz.
11-ej niin. 15. Zagaił ją p. Prezydent, zaznaczając na wstepie, że zaprosił na Zamek p. premjera Switałskiego, którego propottuje na przewodniczącego zebrania, bowiem oddanie r>rzewodnictwa w ręce p.
premjera .pozwoli p. Prezydentowi na szczegó 'owe wysłuchanie oświadczeń przedsta-

Devey wyjezdza
da Amei'yld
Warszawa 17 grudnia.
W dniu 18 b. m. o godz. 11 min. 20,
P· Charles Devey, opuszcza Warsza.wę1 U·
dając się do Stanów Zjednoczonych.
P. Devey udaje się najprzód do Szwaj
carji, zatrzyma się jednakże
przedtem
we Francji. Podróż swą przedsięwziął p.
Devey mimo złego stanu zdrowia.
Pobyt• p. Deveya w Stanach Zjednotzonych potrwa sześć tygodni.
Zastępować będzie p. Devey&
p.
Allan. (AW).

P1·zyj ll!:i~ Bowieckoo;str allicuska
orzedłuł.ona

Angora 1 7 grudnia.
:..~vrrnwania, prowadzone w
Angorze
po1nięc1zy komisarzem spraw zagranicznych Karach~.nem a rzq.dem tureckim,
zostały pomyślnie w.kończone. Postanowiona została prolongata tureclrn - so-

wiF~ckiego

traktatu przyjaźni i

ności, zawartego w Paryżu
Protokuł zvsumie podpisany

w

neutral1925 r.
jesizcze w

iniu .:i;:ii.::iejszym.

Poświę~enie

Zebrani przyjęli
jednogłośnie.

•

wniosków

wnl08ek p. Prezydenta

Dalej p. Prezydent zawiadomił obecnych, że zaprosił również p. min. Cara,
z którym współpracował, jako ze znawcą
spraw konstytucyjnych, a te właśnie spra
wy mają być tematem obrad.
Chwilowe podniecenie, jakie zapanowało w sferach politycznych, winno m~tą
pić miejsca spolrojnej i rzeczowej ocenie

ICE

zmianą

Wówczas zamilkną 'nieuzasadnione plotki o rzekomych wystąpiettiach przeciwko
parlamentaryzmowi i nastąpi zdawna oczekiwana zgoda między władzą prowodawczą a wykonawczą.
W dążeniu do tego celu, zaprosiłem Panów - mówił p. Prezydent v.by od Nich
poinformować się o warunkach i uożlimo
ściach prac Sejmu w przedmiocie rewizji
konstytucji; bowiem uważam, że rewizja
konstytucji je~t jednym z najważniejszych
zagadnień ustrojowych Polski.
Zkołei przemówił ptezes klubu BBWR.
pt.tik. Sławek, zaznaczając, że reprezento-
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Świ łowy rekord długości lotu pobi
LWóW, 17.Xll. Znani lotnicy francuscy, Costes i Codos, dziś 0 godzinie 13-ej
min. 24 wylądowali na lotnisku lstre, pod
Marsylją, po 52 godzinach 40 minutach pobytu w powietrzu i przebyciu 8.100 kilometrów. Jest to ostatni rekord światowy
długości lotu okr~żnego. ~ekord ten zostanie zatwierdzony przez międzynarodowy
aeroklub.
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stanowisko gabinetu Tard.ieu

konieczrtych dla obrony, bezi ochrony praw i interesów
Francji. Nie rozpatrywano żadnych projek„Le Temps" dowiaduje się, że wszyscy tów zmniejszenia tona~u, tembardziej, iż
ministrowie jednogłośnie uznali pogląd, iż po układzie waszyngtońskim marynarka żad
Francja zajmie na konferencj~ stanowisko, nego państw; nie poniosła tak wielkich
.(PAT)
podyktowane przez troske o posiadanie sił ofiar jak marynarka francuska.

PARY ż, 17 .XII. W związku z konferencją międzyministerjalną,
na której omawiano zbliżającą się konferencję morską,

Io oty

rzą

morskich,

pieczeństwa

u .nie01ieck·ego

p1·zed otwarciem konferencji haskiej
BERLIN, 17 .XII. Gabinet Rzeszy w naj
bliższych dniach przystąpi do załatwienia
kwestyj, związanych z wyjazdem delegacji
niemieckiej na II konferencję haską. Zdaniem berlińskich kół politycznych, zadanie jakie czeka delegację niemiecką w Hadze, wcale nie będzie łatwe. Pozatem w
związku
z oczekiwaniem decyzji rządu

Wa a. z

wany przez niego klob od dłuższego jui
czasu rozpocząt na terenie parlamentarnym akcję, mającą na celu zmianę konstytucji, jednakże akcja ta natrafia na opó1
ze strony opozycji.
Obecnie, zdaniem mówcy, sprawa rewizji konstytucji winna być jak najryclllej
załatwiona przez Sejm.
Po pułk. Sławku ~brał głos poseł Ni~
działkowski, który zaznaczył, że wobec
au~rytetu p. Prezydenta PPS. nie cofnie
~ię przed rewizją konstytucji i chętnie poprze zamierzenie Głowy Państwa.
W dalszej dyskusji zabrał głos pesel
Dąbski (Stronnlc1;wo Chłopskie), który rów
nież oświadczył się za rewizją konstytucji.
Ostatni przemawiał p. premjcr świtai
ski, oświadczając, że Rząd wbrew twierdzeniom opozycji, popiera projekt rewizji kon·
stytucji, złożony Sejmowi przez BBWR.
Po wysłuchaniu 011inji przedstawicieli
idubów p. Prezydent odbył naradę z p.
premjercm świtatskim.
Ogólnie podkreślają, że wczorajsza kon„
ferencja jest wielkim sukcesem BBWR„
gdyż zmusiła ona kluby opozycyjne do zaję
cia wyraźnego stat10wis!rn wobec projek·
tu rewizji łmnstytuc]i.

Lotnicy francuscy pobili rekordem tym
rekord zeszłoroczny, pobity przez lotników włoskich: Sarrari i del Prete, którzy
ustanowili go w lipcu r. z. przebywając
760 kilometrów.
Costes i Codos odbyli swój lot na san:olocie ,,Znak zapytania", !'la którym. usiłowano dokonac lotu nad Atlantykiem r
jednocześnie z Kubalą i Idzikowskim. (A W) ~~~~~~~~~~~~~!!'™'™~~~
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ustroju Polski

niedomagań
naszej konstytucji, której
i
brald dadzą ałę wspólnemi siłam •
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·ZEDS ·

prac nad

Sprawozdawca parlamentarny „Hasła" wicieli klubów i wyciągnięcie
donosi z Warsmwy:
z ich przemówień.
·
Zapowiedziana na wczoraj konferencja
ha Zamlm ]!Wywołała ogromne zainteresowanie niefylko w sferach p.!)łitycznych, ale w
całem :vaństwie.
Ogólnie spodziewano się, :łe na kOriferencji tej nastąpią ważne decyzje w sprawie
zlikwidowania przesilenia.
Dziennikarze zagraniczni jeszcze przed
1ozpocz~cłem obrad zapytywali prezesów
klubów opozycyjnych, jakie stanowisko
zajmą w cz sie konferencji z p. Prezydentesn.
Zapytywani odpowładałł, ie stanowisko
ich będzie uzałeżniooe od decyzji Głowy
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Redąktor naczelny przyjmuje codziennie od gó<hiny 6-7 wiec:r.ore•
Sekretariat czynny od godz. 12-1 w poł. i od 6-7 wiec2

groszy

•+ur

osw1ęcona

z

•

Cena
ę

+$Jl

t

,

fłurn~r

Opl..t• pecstowa ala.ilezea• ryezałte•

Środa, dnia 18 grudnia 1929 r.

ro 347

niemieckiego co do składu delegacji niemieckiej, powstaje pytanie, czy prezes
banku Rzeszy„dr .. Sc?ac~t'. który stał n~
czele ~e~egacJI ~1em1eck1ei na konferencp
paryskieJ zostame desygnowany obok min~str?w, . jako jeden z głównych delegatów
111em1eck1ch.
(PAT)

religią

w S wietach

w dniu Bożego Narodzenia

Polski oK"der
dla

włoskiego następcy

trontt

Vvarszawa 17 grudnia.
Ambas&dor pny Kwirynale Przeź·
dziecki w towarzystwie sekretarza ambasa.dy Gosieckiego wyjechał do Turynu. dokąd przyjedzie radca Michał M·?·
ścieki, który przywiezie
odznaczeruE.
Orła Białeo-o dla następcy tronu. Uroczyste wręczenie od~nacienia
księeiu
Humberto nastąpi w środę
popołudniu ..(PAT)_

Zwyci~stwo :rządu
francuskiego
Paryż

17 grudnia.

Pomimo opozycji socjalistów i komu·
nistów izba deputowanych przyjęła 331
głosami przeciwko 167 budżet fundu·
szów dyspozycyjnych, wysunięty pne.z
rząd. Wielu deputowanych ze stronm·
ctwa radykałów społecznych wstrzymało
się od głosowania, ltiilku głosowało
z:;i
D-lrzuceniem budżetu. (PAT)

Poincare
opuszcza szpital

PARY ż, 17 .Xll. Poincare, którego stal\
pn~skiej placówki
Moskwa 17 grudnia.
zyderaty robotnicze. Centralna
Rada zdrowia jest zup<jnie zadawalający, m;;i
l„ARYż, 17.XII. Wczoraj odbyfo się
W Moskwie, Leningradzie i szeregu 8yndykatów Robotniczych przyjęła re- onuścić szpital wko11cu bieżącego tygodnia.
·
(PAT)
l!rnczy::;te poświęcenie lokalu polskiego biu- innych miast prowad:z.ona jest kampanja. zolucję o nieprzerywaniu pracy w dniu
ra r:;odróży „Polexpress" w obecności przeciwko obchodzeniu święta
Bożego święta Bożego Narodzenia. Związek aWręczenie
r:zedstawicieli ambasady i konsulatu oraz Narodzenia. w różnych przedsiębiorst- teistów •rozwija najżywszą. <białalność.
licznie zgromadzonych osobistości ze świa wach i klubach odbywają się
zebranie Staraniem jego w różnych teatrach, kiWeyssenhoffowi
ta francnskiecrbo i polskiego. Poświi>ccnia anty1·eligijne.
Robotnicy
prz. edsię- nach i kh.1bach w dn~u święta
:8o~ego
""
POZNAN, 17.XII. Dziś odbyłok'sięj la
dokonał ks. rektor Łagoda. Zkolei, po" oko- biorstw, kt~re niHvprowad~ły
Jeszcz~ N arod z~ma o db ęd ą ~1ę. przed s t aw;ema o
liczno~ciowych przemó•·,rieniach, podkreśla zasady 5-dmowego tyg.
meprze~·wa~eJ ~endencJa.ch anty:re~1g1Jn~ch.
.E rez~d- uroczyste wr~czenie nagrody. literac ie rn
i<lcych znaczenie „Polexpressu", jako pro- pracy, przy_jęly Tezoluc_ję, wypowiadaJ~- .Jum _So~ietu mosk1ewsk~ego , z~broruł~ Poznania im. Jana Kasprowicza znakomli temu powieściopisarzowi Józefowi Weyssei1
pagandowcj placówki polskiej, dyrektor cą się za meprze1y.yamem pracy w dmu wy,rębl'.l l transportu ~horn na sw1ęta
S~weryn Goldberg wraz z malżonką podej-j 2o b. m. i. za odd:i,mem całego zarobku we~wa!o .sl~epy do mesprzedawama o- hoffowi. Na uroczystości byli obecni m. irt.
mowali zaproszonych gości w salonach re- z teg~ dma na.1·zecz fuudus~u upr~y- zdob chomkowych. (PAT)
wojewoda Raczyński, min. Bertoni, przed·
t~~ bitl'f'a. · · 'T
sło ienia kra.Ju. Mając na wzg~e oo:.
• stawkiile miasta, P.rasY; i t. d. ,(PATt

nagrody

, „HASł. O"
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Zwycięzcy

Atlantyku

wylądowali w Birazylji
Londyn 17 grudnia.
Reuter donosi z Riio de Janeiro, że
k'-tnicy francuscy Challes i Larre Borgas
przeleci-eli Atlantyk z Emopy do Połud
ni-owej Ameryki, jednakże lądując w ponliżu Maracajas w prowincji Rio Grande w Brazyiji ulegli wypadkowi, jeden
i lotników, według niesp;rawdz·onych do
Łychczas wiadomości ma być ciężko ranny. (PAT)
Paryz 17 grudnia.
Według ostatnich wiadomości, otrzytnr.nych ~ Rio de Janeiro, lotnik
Larr
Borgas wyazedł z wypadku bez szwanku, natomiast ranny jest lekko Challes.
· iadomość ostatnia zaprzecza ścisłości
wiadomcści poprzeC:niej i podana jest w
:to1111ie całkowicie pewnej. (PAT}.

Groźny
~niszczył

pozar

trzy gospodarstwa

W gminie Wabió>v, powiatu
sokalpowstał wczoraj groźny pożar w
. ,-:_,nym z domów i prz.erzucił się następ1 1J na dalsze budynki gospodarcze.
O~ ).i.'m, spłonęły trzy gosp-odarstwa z za0udcwaniami, 4 konie, 4 krowy, 8 owiec
e;:-nz zbiory i zapasy paszy. Szkody wy1·.o:;zą 25,000 zł. P 1·zyczyna pożaru do~rchczus nic została ustalona.
Zr,chodzi prawdopodobieństwo zapró,::cnia ognia przez nieostrożne obchpdzenie de z nim.

„. :~~ego,

S~rajlI studen·tów

BUENOS AJRES, 17.XII. Studenci wyprawa tutejszego Uniwersytetu rozpoczęli strajk, w celu zmuszenia dziekana
wydziału do ustąpienia. Studenci zamknę
li się w lokalu wydziału, zaopatrzywszy się
w :tywność na 8 dni, ostatecznie jednak,
na wezwanie policji, lokal opuścili. (PAT)
d~L1lu

er.Il.in pod wodą
Cala dzielnica zalana
BERLI1~,

17.XII. Dzielnica will, Zehlen
4-0ri, zost'"'h dzisiaj zalana wodą. Mianowi:ie n ~f)dzirlie 13 min. 40 pękła jedna z
g~u\':l'l "!rzych rur wodociągowych,
skutkiem czego na przestrzeni dwuch kilometrów kwadratowych utworzyło się jezioro.
W~da zal<l:ła dzielnicę przez magistrat,
który Jest punktem centralnym ważnego
ośrodka komunikacyjnego.
Wzbierająca stale woda zaczęła podmyv:ać nasyp kolejowy pod Wansee, skutidem czego ruch kolejowy i szosowy został

'!.

r. S(n

dnia l 8 grudnia 1929 r{)kU..

Zjazd st rostów wo· ewództwa
omówił ważne

Dnia 17 b. m. w sali konferencyjnej
Wojewódzkiego odbył się zjazd
Starostów województwa łódzkiego. Przewodniczył Pan Wojewoda JaJSzczołt. W
zjeździe wzięli także udział:
Kurator
Okr. Szkolnego P. Gadomski,
Prezes
Izby Skarbowej p. Towarnicki, Wicewojewoda Dr. J. B. Rożniecki, Komendant
Wojew. Pol. Państw. Dr. Torwiński
i
naczelniicY, wydziałów Urzędu Wojewódzkiego.
Pan Wojewoda Jaszczołt, zagajając
zj a:zd, podkreślił zasadniczy
jego cel,
wytycznych
w
mianowicie ustalenie
sprawie opracowywania budżetów związUrzędu

sprawy komunalne i budżetowe

ków komunalnych.
Zasadniczy referat wygłosił Naczelnik Wydziału Samorządowego,
który
podkreślił konieczność
opracowywania
realnych i celowych budżetów.
Przy układaniu preliminarzy budżeto
wych należy kierować się msadą
oszczędności, jaka wynika z obecnej
sytuacji, zarówno w Europie, jak w kraju.
W tym celu zalecono przedewszystkiem
wykańczanie rozpoczętych inwestycyj.
W skazano również na pewne upodobanie związków komunalnych niektórych
powiatów do kierowania. głównej uwagi na pewne tylko dziedziny życia sa-

25-łecie kapłaństwa
J. E. ks. Biskupa Lisieckiego
Katowice 17 grudnia.
Iskup Lisiecki Pan wojewoda
w Domu
przed
o godz. 10 od- kowym

Dziś
południem
prawił biskup śląski ks. dr. .Arkadjusz
Lisiecki pontyfika1ną sumę z okazji .~5lecia święceń kapłańskich. Obecni byli

ks. biskup Okoniewski z Pelplina,
biskup Kubina z Częstochowy, sufragan
Komar z Tarnowa, liczni· prałaci i kanonicy oraz 27 księży - kolegów jubilata. Pa:n wojewoda śląski Grażyński reprezentował Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i ministra wyznań religijnych i
oświecenia public~ego. Poza.tern obecni
byli d-ca O. K v. gen. Wróblewski,
pnedstawiciele miasta z
prezydentem
Kocurem na czele, liczne delegacje związków i organizacyj społecznych ze sztandarami w liczbie około 200 i t. d. Ka.zanioe wygłosił ks. Kapica, który następnie
<>dczytał list Ojca św. z życzeniami dla
jubilata, poczem ks. biskup Lis:iecld
z
upoważnienia Papieża udzielił obecnym
błogosławieństwa papieskiego. Po n.abożei1stwie kapituła katedralna p:rzyjmo\\ała zaproszonych gości śniadaniem
w
gmachu probostwa. Po śniadaniu ks. bi-

odbierał
życzenia.

i

związGrażyń

ski jako przedstawiciel Pana Prezydenta Rzeczypospolitej podkreślił
zasługi
jubilata nietylko na polu kościelnem, ale
i. narodowem i naukowem. Po oświadcze
niu imieniem Pana Prezydenta RzE':czypospolitej, że ks. bi'Skup dr. Lisiecki dobrze zasłużył się OjczyźnJie, oraz po zło
żeniu od Pana Prezydenta serdecznych
życzeń wręczył pa.n wojewoda jubilatowi odzr1aczenie komandorskiego krzyża
orderu Polonia Restit. z gwiazdą. Wkoń
cu złooył pan wojewoda żyC'!Jell!ia w imie
niu ministra
wy.znań d o. p. o:ratz
w
imieniu wła.snem jako wojewody
śląskiego. (PA'l'
·
Katowice 17 grudnia.
W dniu wczorajszym przybyła
do
ks. biskupa Dra Lisieckiego
delegacja
Uniwersytetu Jagiellońskiego, która
w
obecności pana wojewody Grażyńskiego
wręczyła ks. biskupowi Lisieckiemu dypłom doktora honorowego U. J. za prace ~aukowe w zakresie historji kościo
ła . .(PAT),

0

s:atrzym~ny

Łódzkiego

morządowego,

a mianowicie: jednych na opiekę społeczną., drugich - na drogi, innych na zdrowie publiczne.
Znajdowało to swój wyraz w budże
tach samorządów. Duże różnice, istnieją
ce pod tym . względem, zilustrowano na
zjeździe wyczerpującą statystyką,
wobec czego zalecono skoordynowanie prac
samorządowych i czynienie starań,
by
związki komunalne zbyt jaskrawo
nie
poświęcały pracy i budżetów w pewnyn;
dostosojednostroI11I1ym kierunku, lecz
wywały je do potrzeb powiatu
równomiernie.
Dalej stwierdzono, że pomimo
dość
trudnych warnnk.Sw finansowych, powia
ty województwa łódzkiego wykonały w
ostatnim roku bardzo poważną ilość prac
inwestycyjnych.
Charakterystyczne, że mimo, iż po-.
pieranie rolll!ictwa nie należy do ustawowych obowiązków samorządów, w bud·
żetach powiatowych, na skutek
wymog:ów, rwącego się naprzód życia, figurują poważne sumy, przeztlaczone na
ten
cel. Tak np. na rok 1929-30 na całym
terenie województwa łódzkiego w
wydatkach
zwyczajnych
przeznaczono
1,783,884 zł., to jest 13,3 lproc. budżetu
ogólnego i 235,500 zł. w wydatkach nad·
zwyczajnych, to jest 3,7 proc. budżetu
ogólnego, czyli łącznie 2,019,384 zł.
Na zjeździe poruszono także budżet~
miast wydzielonych oraz gmin
wiejskich, a m. in. stwierdzono rozwój ko-m 11nalnych kas j.Jożyczkowo - oszczęd·
no3o~owych i zalef.<,L.~ dążyć do prac;y: w
obranym kienmkv.
W związku z referatem zasadniczym,
dotyczącym polityki finansów komunalnych, naczelnicy wydziałów: Pracy i O·
pieki Społecznej, Rolnictwa, Robót Publicznych i Zdrowia, zdali sprawozdanfr
ze stanu dokonainych prac w ubiegłym j
bieżącym roku budżetowym i przedsta..
wiali plan prac i zamierzeń na przyszły
rok budżetowy.
Z ważniejszych zagadnień poruszono
i podano plan sieci zakładów
zdrowia
publicznego, spis dróg państwowych i
eamorządowych, uznanych za najpilniejsze i najpoważniejsze i t. d.
Po przerwie obiadowej druga
częś~
narad poświęcona była sprawom bezpieczeństwa, organimcj i starostw i personalnym, poczem il'eferowane były spraWJ
bieżące.

Zjazd zakończył się przy udziale 2;a,..
proswnych gości: P. Generała Małachow
skiego, Dowódcy O. K. Nr. IV„ przed,
stawioieli wojska, Izby P:rzemysł0wo Handlowej, Izby Rzemieśh1iczej, zuni~
fikow.anych
towarzystw i kółek rolni<.
czych, Zarządu Czerwonego
Krzyża,
Związku Wojewódzkiego Straży Pożar·
nych !i t. d., odczytem „0 regjon-alimue",
wygłosronym przez prof. Zygmunta Lorentza.

~kierowany drogą okrężną.

Marja Ma!icka
Zbyszko Sawan

Poznań 17 grudnia.
Wyniki wyborów do sejmiku powi~
towego w powtiecie Strzelno~ na 22 mandaty 11 - zdobyła lista rolnicza, w której było 8 mandatów B. B. W. R., 3

w kino-teatrze
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ZI
]aj.milsza

Najzgrabniejsza

Najfiglarniejsza

Najrozkoszniejsza aktorka

w swoim ostatnim

świata

fillllie J>· t.

głównej męskiej ANDlłE lłOAllRE
w filmie tym rekord powodzenia, stwarzając sceny zdrowego humoru i pikanterji

W roli
Urocza Anny On.dra
Bk>~ seaDSÓ.IV

osiągnęła

o godz. 4, ostat. 1-0.15, w sob. niedz. i święta o godz. 12 w poł.
Nad program „Romans Monka" i Kronika filmowa P. A. F.

Orkiestra pod .dyr. p. R. KANTORA

Nr. 347

„HASLO" z dnie 18 gruania

Dyktat.tra hiszpańska jest
z obecnych dyktatur.

oiejszą

naibrufal- tów państwowych i uczestniczenia w
patyczniejszych uroczystościach.

Kapralska pięść Primo de Rivery
wszystko po drodze, dławi
WQ1nomyślniejszy poryw, zapełnia
zienia przeciwnikami.
dży

miaż
każdy
wię

W przeciwioostwie do tward~go, lecz
AVórczego Mussoliniego, który umiał dalekosiężnemi hasłami

porwać

gen. Primo de Rivera ma
przyziemny, żandarmski.

Włochów,

umysł

ciężki,

Nie oblicza niczego na d-iuższą metę,
nie przewiduje rzeczy, które przyjść mogą jednem simvem nie jest lotnym orłem lecz raczej
ccięi:ałym,
pełzai(łcym
s-łoniem.

Niektórzy pochłel>cy wewnętrzni i zagraniczni, antorowie M/t:!enmków i monogralij dyktatora umieszczają go między
L"-Ogami Olimpu. To jednak jest lekka ptzesadą i nie!)Orozwnieniem.
A w Hiszpanji dzieje się źle. Gospodartzo kraj stoi nad przepaścią, walucie grozi inflacja, a wytyczne odbudowy, z mozołem przez Primo de Rivere sklecone
'
ru.e mogą wejść w życie dla bra..1<u podstawowego środka - pieniędzy.

.

Wprawdzie mówi i pisze się wiele o
w sumie 350 miljouów pesetów w złocie, czy to jednak postawi skrub na nogi i odsunie zmorę inlacji, dość wątpliwe.

wewnętrznej pożyczce

W kraju burzy się i kotłuje. Najradykalniejsze represje nie mogą
stłumić gło
row przestrogi, że tak dalej być nie może.
Ten sam generał, który przed sześciu
laty na czele armji na cztery wiatry rozpędził
przedstawicielstwo narodu, już
tej arrnji nie jest bezwzględnie pewny. Rozwiązanie całej broni artyłerji, wypędia
nie najświatlejszych duchów za granice
państwa zła nie usunie.
Wołanie o pomoc

króla Alfonsa XIH,
jest wołaniem w próżnię, albowiem ten
spełnia rolę manekina do podpisywania ak-

••

S 1%''EWS

a kc a

pom-1

Jak
zwykłe

1~

roki!.

z

sprawy dziś stoją, chodz.i nie o nawet upadek dyktatury, lecz może o pae.
polityczne przesilenie lub choćby silenie państwowe najcięższej wagi. ·
Rewolucja? Walka wszystkich przeehv
wszystkim? Republika?
Trudno prorokować.
Rozważa się oddanie władzy ks. Albie,
to znów Cambonowi, a więc koniec dykta-

•
ID

Przesileniowa uczta opozycji
Dziś! dziś! dziś!

Bij, kto w Boga wierzy!
Raz - dwa - trzyi
z życiem!
Z życiem, panowie!
Dziś! dziś! dziś!
Brzuch w tył! pyski w górę~
Raz - dwa - trzy!!!
Dziś! dziś! dz1·s· ·"· '·
- - - - - - - - - - - - - - - Dziś! dziśldziś!- - - - - Pod „Bakchusem" bakchanalje. Pije,
Dziś! dzi;! dzi.;!
ta'ńczy, szaleje elita, esencja, bita śmietaOrkiestra rznie od ucha! ,
na
opozycji.
Piastowcy,
korfanciki,
jęczy Grzegorczyk na skrzypc;ic:h!
dąbszczaki, grunbaumy i trzoda arcynaroSzczeka Nowaczyński na saxoioniet
dowa. Witos - Stro11ski - NiedziałkowPorykuje Dąbski na basach!
ski - Rybarski.
A gruby Stroński narodową pałką
Niech żyje Polska;
[kiwa!
Na pohybel jemu!!!
Raz _ dwa _ trzy?
- - - - - - - - - - - - Raz - dwa - trzy!
Radzą, radzą, radzą„.
- -: - :---- -:-- -: - . -:- - - - .- Na Boga, panowie, kupką, kupką!
Biadol! Witos załosme: - Tyle Ja, paViribus unitis!
nowie, dla Polski! Od dzieciństwa. JeszZa łeb Pclsk~ i k'sobie, k'sobie!
cze, kiedym trzodę ojcową pasał... jeszKleić gabinet - do cholery!
cz_e za Franci.szk~ Jó~efa ... w gębę bili na
ja - ty - on!
wiecach, pomew1erah.... Chciałby
człoCentrolew - centropraw - bies z K0r- wiek tej biednej Polsce ostatnią koszulę!.„
fantym - czort z szatanem! Wszvstko Chci~łby z Nią żyć i_ umierać!._.. Nie chcę
jedno!
prem1erostwa, bom Jako prem1er w gołych
Za łeb Polskę~
spodniach uciekał... Ale bodaj marną,
Byle my!
drugorzędną tekę... Przytulić się do tej
Byle nie On!!!
kochanej Polski i odrobinę odżyć, ogrzać
Z życiem, panowie!
się, biedę załatać ... Ale On nie da! Jak pies
Z żyyyciem! !!
pilnuje !.„ Gdzie, panowie, prawo, wo!- - - - - - - - - - - - ność, Konstytucja?„.
Radzą, radzą, radzą„.
- - - - - - ,_.. - - - - _ _
Pamiętacie, panowie, bat majowy?
Dziś! dziś! dzi:śl
Wyrzucenie na gnój?
Raz - dwa - trzy!
But pod krzyżami i won z koryta?
Z życiem, panowie!
Odzie wolność, panowie?
Brzuch w tył! pysk w górę•
A litera prawa?
Niech żyje Poiskał
A Konstytucja?
Na pohybel Jemu!!?
Do tek panowief
_____________
Na masny żer!
Adam Wilski.

na posiedzeniu nowego parlamentu

eh

1

: Za głosem serca
Marja Orska

• Błyskawiczny

•

Primo de Rivery.

Według innycll

wer~yj ma nastąpić jedynie

relronstrUlicj'1
gabinetu z wyeliminowaniem dotychcz;'łsowego ministra skarbu.

Położenie wewnętrzne charakteryz11·
je fakt, że system wzajemnego szpiegóstwa tak się rozpanoszył, nastał taki U·
dsk prasy, słowa i sumienia, iż każda tódząca się wolna myśl umiera natychmiast
przygnieciona ciężkim butem do ziemi
A jednak rozpacz bywa matk>i cudów.
"\?

Z tej sytuacji smutnej i niebezpiecznei
Primo de Rivera, choć ciężko i powolnie
myśli, doskonale sobie zdaje sprawę, a
,vszelka cene usiłując przepaść między so·-ą a ~arod~m
.
. . , ł ś' hoćb
0
wyr~wnac 1 p-0'.{ a c c
}'
_' .•
PWV'itzor~cz·~e des~t ratunku. .
Zrodził się w rum - czy ktos mu poddał - plan zwołania wybranego wolą lu·
du paJłamentu, który kiedyś przy ponM>
cy arrnJ'i roz .<>dz'ł
tw-0
.
••
P... 3 '
rząc w !ego nueJ·
sce oddanego mu, lecz chorowitego J!O.
tworka: „zgromadzenie narodowe".
Plan bezsprzecznie śmiały i ciekawy i
jedna więcej próba leczenia schorzałego
organizmu parlamentarnego.

I

Czy obok i przy pOftlocy teg-0 konstytucyjnie wybranego parlamentu, który
nie będzie jego dziecięciem miłości, potrau rządzić jako dyktator czy też runie,
jak rttnęli wszyscy ograniczeni, o kapral·
skich gestach dyktatorowie - przyszłość
okaże.
Adam Wilski.

emo s racie kom

•

I

czechosłowackie

Oczekiwane i takiem zainteresowaniem/ związku ze światowym kryzysem ekonodrugie posiedzenie rtowego parlamentu mi~oym. Czechosłowacja przeżywa cięż
czechosłowackiego,
na którem premjer ki kryzys rolniczy, a ślady powszecbneUdrzal wygłosić- miał swe przemówienie go kryzysu ekonomicznego zaczynają się
Sowiecc fan t c
t r .. .
. programowe, rozpoczęło się pod zna- ujawniać również w irtnvch dziedzinach żyd~ nowy p~mys~ Y~an y~e 1 ~ 1 1~\ ~v~adh kiem dzikich wybryków komunistycznych. cia gospodarczego. Z ~dowaleniem podNarodzenia urz d; · 0 nt~';:~~i~:C:~ M ozego Jak. tyl~o sz~f rządu _ukazał się_ na try: kreśla pr~mjer w tern m~ejscu, że nowy
specialn ant r~li ~·n k
ł
oskwy bmue _se3mowe1.' posłowie ko~umstyczm rząd, ktory tak powazne ma do spełłó~n
atrrkc ~ Jt~ao ar~~w~ · )edną ~ zac~~h z ene~gJą~ godną._ lepszeJ. sprawy, nienia zad~nia~ opiera się na większości,
0
guawałuy" będz· YJ
t>
bhwe 0h~d„ka : wahc w pulpity 1 wznos1c rozmaite anty- reprezentugcei nietylko ludność czecho1egoryczny pac o u 1~
1e
a
• ..... .
· k o t o: „ N.1ec h zyJe
· · s ł owac k ą, I ecz 1· n1em1ec
· · k ą, dz1ę
· k.1 czemu
cami miasta któ
. . b d . pans~wowe
o k rzy k"t, 1a
pogrzebe ' er „~f ~azbw~c. stę
~ zie rewolucja światDwa.", „Precz z rządem zgodna współpraca wszystkich warstw lud;ądzą, i.~ ~ igp. · . ez ?zm?· ~.ow~ec~y faszystowskim" i t. d. Hałas na sali był tak naści państwa jest z góry zapewniona.
ś· ściaa z r Ęą os~ue~zania re igJI ~ a im wielki, że nawet w pierwszych ławach
O ile chodzi o program rządu, to, weię
· 0 nąć wierzą-yc na tory ateizmu. nie słychać było premjera, który, nie tra- dług, słów premjera, rząd ten przedecąc zimnej krwi, pomimo awantur komuni- wszystkiem kontynuować będzie nieukoń
stycznych z całym spokojem odczytywał czone jeszcze prace rządu poprzedniego,
ewe expose. W pewnej chwili komuniści a pozatem przystąpi do rozwiązywania inpowstali ze swych miejsc i chórem zainto- nych problemów, które przyniosło z sobą
nowaii „Międzynarodówkę". Widząc jed- życie pa11stwa demokratycznego, mające
nak, iż Większość posłów, którzy w go zawsze dobro swych wszystkich obymiędzyczasie skupili- się dookoła trybuny, wateli na oku.
na ich prowokacje nie reaguje,
przestaW dziedzinie polityki międzynarodowej
li śpiewać i ponownie zaczęli walić w pul- nowy rząd kontynuować będzie bez japity, gwiżdżąc i krzycząc przytem w spa- kichkoiwiek zm ian i zastrzeżeń politykę
Di;iś i dni następ11ych
30"'>
sób niemożliwy. Prezydent izby był w9bec rządów poprzednich. W interesie rozwoju
Rekordowy tani tydzień przedświąte
hałasujących bolszewików zupełnie bez- ekonomicznego kraju wzmocnione zostaczny 20 aktowy program
·
•
I obraz
silny, na jego ustawiczne przywoływania ną węzły
współpracy gospoclan:zej z
do porządku nikt nie zwracał uwagi. Kil- całym szeregiem państw. Polityka zaktt posłów komunistycznych wdarło się graniczna obecnego rządu będzie dlatego
•
W roli głownej
do loży dyplomatycznej i stąd zachęca- specjalną uwagę poświęcać problemom
li swych kolegów na sali do kontynuowa- polityczno-ekonomicznym. W dziedzinie
~
nia awantur. Kiedy tumult na sali obrad polityki wewnętrznej rząd zmierzać bę
wspaniały dramat :iyciow;y
doszedł do punktu kulminacyjnego, pre- dzie przeclewszystkiem do vvyeiiminowania
~
n obraz
zy9ent izby dał rozkaz straży marszał- z życia publicznego kraju i z administracji
kowskiej, by przemocą usunęła z sali państwowej wszelkich szkodłiW:}"Ch wpły
demonstrujących
komunistów.
Wśród wów. Rząd czuwać będzie nad tem, by
człowiek
niesłychanej wrzawy demonstrantów za- każdy obywatel bez różnicy narodowowstrzą~ająey
i 1ensacyjny dramat
częto wyprowadzać z sali, przyczem mię-· ści, wyznania i pochodzenia
korzystał
przedstawiaiitcy walk~ z <>rganiztcjl\
dzy
jednym
z
senatorów
komunistycznych
w
całej pełni z przysługujących mu praw
bandyckit
a strażnikiem sejmowym doszło do regu- obywatelskich. Administracja skarbowa
W roli głównej
słynny włoski artysts
larnej bijatyki. Po 25 minutach awantur kraju kontynuować będzie działalność pokomunistycznych spokój na sali sejmowej przedniego rządu w dziedzinie konsolidaSAETA
został wreszcie przywrócony.
cji finansów państwowych. Specjalną uNad program •
Aktualności fimowe
Premjer Udrżal powiedział w swem wagę poświęcać będzie nowy rząd probleNa seanse w dni powszednie wszysexposć mniej wi ę cej, co następuje:
mam opieki społecznej, w szczególności
tkie miejsca po 30 i 50 gr. w soboti:
Rząd czeskosfowacki stanął przed za- zaś zmierzać będzie do jaknajszybszego
niedzielę P0 30, 50, i 70 gr.
daniem rozwiązania poważnych probie- zlikwidowania kryzysu mieszkaniowego.
jJ ·~ +-•·!:11~~~•·••·e~CJ>A[J mów l!Ospodarczvch.. pozostających w Swe expose zakończył premjer Udrżal na-

Pogrzeb religji

tury

stępującemi słowami:

o

Nie przedstawiam}
ograniczonego
programu,
gdyż
życia nowoczesnego państwa
nie
można ujmować w ramy takiego ograniczonego programu. Tworzymy część wiel
kiej całości europejskiej, a najpiękniejsze
nawet słowa bez mocnej woli nigdy stać
się nie mogą
twórczą pracą.
Tej pra·
cy dla dobra kraju i całej ludności pragniemy się w miarę naszych sił poświęcić,
Po mowie premjera marszałek sejmu przerwał posiedzenie 1 zwołał na
specjaine posiedzenie prezydjum izby, kt6re postanowiło wszystkich posłów komunistycznych wykluczyć na 10 posiedzeń z
sejmu i wstrzymać wypłacenie im jednel
miesięcznej pensji.
Po wznowieniu posiedzenia prezydent
wezwał
posłów
komunistycznych, którzy ponownie zajęli swe miejsca na sali
obrad, do opuszczenia sali. Ponieważ
niektórzy po11łowie wahali się uczynić zadość wezwaniu prezydenta, trzeba było
ponownie wezwac straż marszałkowską,
która opornych ko munistów usunęła z
sali przemocą. Przy tej okazji w kulu·
arach doszło do niezwykle ożywionej wymiany zda!1'1 pomiędzy komunistami a
socjal-demokratami. W pewnej chwili komuniści przerwali kordon straży marszał·
kowskiej, chcąc przemocą wtargnąć na
salę. Doszło znów do bójki, w wyniku
której komuniści definitywnie zmuszeni
zostali do kapitulacji. Po podjęciu obrad,
izba uchwaliła wykluczenie 22 posłów ko.
munistycznycti i przeszła do następne,9"
punktu porządku dziennego.
Do pożałowania godnych ekscesów komunistycznych doszło również na ina.
uguracyjnem posiedzeniu senatu. Senatorzy komunistyczni, podobnie, jak ich ko·
ledzy sejmowi,
podczas przemówienia
szefa rządu zachowywali się w sposób
tak hałaśliwy, że premjer zmuszony był
przerwać swą mow~, a prezydent izby za•
rządził wykluczenie 4 senatorów. Trzech
z nich opuściło salę dobrowolnie, czwctt„
tego jednak trzeba było wśród powszechne!. wrzawv usunać z sali obrad.
izbie

ściśle

1..)1AS!.0"

.5tr. 4

anta t8 gruo:'nia 1929 Toku•
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układ
w sprawie ubezpieczenia
górniczego

Polsko-francuski

Sowieck·e produkty naftowe
na rynku

'międzynarodowym

Przed kilku dniami zakończyły się "'
Paryżu rokowania polsko-francuskie, maW ubiegłym roku gospodarczym rozwój ekspoP. nim), dalej Egipt (258500 wobec 225,500 t.), Tur- I Rosja w ubiegłym roku gospodarczym og.ółem
jące na celu zawarcie układu w sprawie
N wwieckiej ropy i produktów naftowych kształ cję (208,000 wobec 165,000 t.), Indje (174,000 wo- , 50ó tonn ropy i produktów naftowych wobec 385,000
wzajemnych stosunków w zakresie ubeztował się niezwykle
pomyślnie. Przypisać
to na· bee 155,000 t.(, i t. d. Do wszystkich pozostałych tonn w roku gospodarczym 1927-28.
państw
wywiozła
leży przedewszystkiem zawartemu między
wiel- (nie wymienionych powyżej)
pie.czenia górniczego. Zawarcie tego rok!cmi światowemi koncernami naftowemi l!'otroztt§8™*9
&:aaa
em
At
dzaju układu przewiduje art. 1 i 14 pollnieniu, zwanemu powszechnie „pokojem na rynku
sko-francuskiej
konwencji o pomocy i
nafty". Dzięki osiągnięciu porozumienia z angielopiece społecznej z dnia 14 grudnia 1920
1kicmi i amerykańskiemi trustami naftowcmi so\<i.ccki Syndykat nafty (Ncftsyndikat) był w litanie
roku. W wyniku rokowań obie strony uzrvz~zenyć znacznie swój eksport do państw eurogodniły. projekt mającego się zawrzeć upaństwowych
pt.jskich i zorg;:urizować całą sieć nowych biur
kładu.
t,i>:zcdaily. Ogólny eksport s&wieckiej ropy i proPisma przyniosły w tych dniach być p1-zystosowana do swoistych warun,,ul;.tów naftowych wyrażał się w ubiegłym rnku
wiadomość, że w Jugosławji
stała
się ków jugosłowiańskich, to znaczy, że nie
r.~~podarczym cyfrą 3,618,000 ton wobec 2, 781,000
odpowiew ~ku 1927-28. Eksport poszczególnych produk- ponownie aktualną kwesja komercjali- może być bez zastrzeżeń i
Luw naftowych z Rosji przedstawiał się w ubie· zacji kolei państwowych. W
tym celu dnich zmian wzorowana na analogicztlym roku gospodarczym (w porównaniu z rokiem powstać ma w Jugosławji s.pecjaine to- nych
organizacjach
zagranicznych.
pt>przednim) następująco (w tysiącach tonn):
Ministerstwo spraw wewnętrznych "'
warzystwo handlowe, które prowadzić Zatznaczyć
wypada,
iż
wiadomość
1927-28
1928-29
wzrost w proc.
będzie agendę kolei żela,znyc.h pod nad- o planowanej komercjalizacji kolei żela porozumieniu z ministerstwem skarbu za12,0%
788,0
zorem państwa, na własiną jednak odpo- z;nych pisma jugosłowiańskie JŁrz,v:niosły twierdziło statut o poborze w roku bu7G6,5
mifta
34,4%
dżetowym 1929-30 na rzecz nadwórniań
1036,0
771,0
benzyna
wiedzialność i na własny rachunek. Or- za prasą szwajca.rslqj..
12,5%
262,0
233,0
oleje
skiego powiatowego związku komunalneganiwcja
towarzystw-a
tego
llOwIDna
r
51,5%
1386,(J
anfta opałowa 915,0
go samoistnego podatku od kopalń, który
51,5%
156,0
ropa naftowa 156,0

-

Komercjalizacja

jugosłowiańskich

kolei

Podatek komunalny
od ropy

·~f>łem

2731,5
3618,5
O ile, chodzi o kierunek eksportu nafty rosyj.
llk~j, to głównym
jej odbiorciJ jest Anglja. W
roku gospodarczym 1928-29 wywieziono do An·
glji z Rosji ogółem 725,700 tonn ropy i prod'uktów
1<11ftowycb, wobec 387,500 tonn w roku poprzed·
kim. Tak znaczny wzrost eksportu do
Anglji
••~liwy był
jedynie dzięki porozumieniu z tru...._i angielskiemi, które przyznały Rosji konent dowozowy w wysokości 1,000,000 tonn pro·
Wł:.tów naftowych rocznie. Sowiecki
„Neftsyndy·
lord" ma w Anglji dwie wielkie ori:;anizacje han•-•we dla sprzedaży swych produktów, i;iianowidc: "Rusi;ian Oil Products Co" (dla sprzedaży
lmrtowcj) i ,,Independent Oil. Distributing Co"
dla sprzedaży detalicznej). Pozatem w my~} odnoiSnego porozumienia sprzedażę rosyjską produktów
m1'1owych trudnią się niektóre towanystwa angiel~kie i amerykańskie.
Na drugiem miejscu wśród
konsumentów rctyjskfrh ropy i produktów naftowych stoi ltalja.
~rt do tego
państwa
wynosił
w roku gosfedarczym 1928-29 ogółem 521,500 tonn
wobec
'-'tOOO tonn w roku poprzednim. Sprzedaż rosyj!kich produktów nellowych we Włoszech odbywa
1i~ za pośrednictwem
towarzystwa „Azienda GcPlen1le ltruiime Petrolie"
(AGIP), posiadajęcem
aflpewicdnią umowę z
sowieckim ,,Neftsyndykat.i!•". Głćwnym przedmiotem rosyjskiego eksportu
~wego do Wloch jest ropa opałowa.
Tr"Ueie miejsce w~ród konsumentów nafty ro·
~niej zajmują Niemcy,
dok~d w
roku ubie. . . wywieziono 484,000 tonn ropy i pro-duktów
~wych wobec 344,000 tonn w roku
gospodar~ 1927-28. W zwięzku z
powiększającym
się
Me zbytem nafty rosyjskiej w Niemczech ,,Neft·
io;.-.:fiykat" rozczerzył tam w odpowiedni sposób
dotC swych biur spr~edaży i zakupił większą i1.iM cystern. Centrala sprzedaży rosyjskich proMtów naftowych w Niemczech znana jest pod fir9"! „Derunafta".
• foiej pomyti!nie rozwija się eksport nafty rosyj• 'ej do Francji, dokąd w roku gospodarczym
1'28-29 wywieziono zaledwie o 3000 tonn ropy i
tK<>duktów naftowych więcej, niż w roku poprzedll!m (358,000 tonn wobec 355,000 tonn). Przyczyny
sjf.wiEka tego dopatrywać się należy w niemo:i»oiici org;anrzowania przez „Neftsyndykat" włas·
l!llO'eh biur sprzedaży we Francji, gdzie zbytem naf~ rosyj.~kiej trudnić się mogą
wyłącznie firmy
hoimcuskie.
Z pośród innych państw euroi?ejskich i poza.
opcjskich, które importują ropę i produkty na·
'-'Owe z Rosji wymienić należy przedewszystkiem:
{?.łr.panję (dokąd w roku ubiegłym wywieziono z
Z558 308,000 t. wobec 205,000 t. w roku poprzed-
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następnych

szlagier Mongon•
Filmu P• t.

DON MANUEL

BANDYTA
Potc<żny
••

dramat w 10 aktach na tle
rozbójniczych przyjł'Ó~ bandy hiszpańskieh przemytników

W rolach

głównydo.

Cłłff Me Laglen i
Angelo Ferrari
"'

li
~

rl

,obowtór

Radołfa Valentiao.
Sensacje nad "1la&ejaari1
Momenty oddcea zapieraj,ce
Nad p-......a-:
•v„. ·DŻIENNIK ATUALNOŚCI
Poczlltek ses.naów e god:a. 4 pp., • - b~. niedziele i święta 0 12-ej I'·
•• 1-y 9eans wn,stlci:;, miersca po

L„.„

50 gr.

Pierwsze wyrwy w murze wiz zagranicznych
w układach z Turcją i Czechosłowacją

wynosi 1% ceny wzgl. wartości sprzedaż
nej wydobytej ropy. Dochód z tego podatku przeznaczony będzie na inwestycje komunalne..

W ślad za sreregiem państw zachoRokowania te dobiegną w najhliżGiełda zbożowa
dn.ich Polska weszła ostatnio na drogę szych dniach końca i ®prowadzą do zażyto
24.00-24.25; Pszenica 38.00-39.tJO;
zawierania
umów o bez.płatnych wi- warci.a specjalnej
umowy po}skO-OZeOwies jednolity 23.00-24.00; Jęczmień na kazach.
chosłowackfoj.
24.00-25.00; Jęczmień browarny 27.50Ukończywszy niedawno rokowania z
W myśl projektowanej runowy obie sze
29.00; Mąka pszenna luksusowa 71.00-74.CO;
Turcją, ministerstwo spraw za.granicz- strony będą udzielały bezpłatnych wiz Mąka pszenna 0000 61.00-64.00; Mąka żytnia
nych prowadzi obecnie rokowania z po- członkom syndykatów dziennikarskich, według typu przepisowego 40.00-42.00; Otrę
selstwem czechosłowackiem w Wars.za- wojskowym, urzędnikom państwowym o- by pszenne szale 20.00-21.00; Otl·ęby pszenne
średnie 17.00-18.00; Otręby żytnie 13.25-13·75
wie w sprawie zastosowania między o- raz o.sobom, które posiadać będą polece- Kuchy
lniane 43.00-44.00; Kuchy rzepakowe
bu państwami ulg przy udzielaniu wiz. , me M. S. Z.
33.50-3450; Fasola biała 90.00-95.00; Grocli
jadalny 88.00.43.00..

Na szalach bilansu handlowego
Zwyżka ciężaru

wywozu

zniżka wartości

i

w Belgji

listopadzie

Belgijska Komisja monetarna (Con'!•
w
missionn monetaire) postanowiła upo.
Główny urząd statystyczny dokonał wiem zaledwie 1,2 proc.), nie za.waży ważnić rząd do wybicia i puszczenia w
już tymczasowych oblk.zeń :wywoou z niemal na &Lalach naszego bil.ans u hoo- obieg monet pięciofrankowych, niklowych,
Polski w listopadzie.
dlowego.
·
na sumę 10 miljonów franków. Jednocześ
Jak wynika z tego zestawienia, ekZ ważniejszych zmian zaznaczyć na- nie Banque Nationale de Belgique wypuści
sport polski uleg·a obecnie niewielkim leży wzrost wywozu artykułów spożyw nową. serję banknotów pięciofrankowych.
tylko wah.ailliom. W listopadzie wywie- czych (głównie
s.trą.czkowy.ch) o 3,1
ziono z Polski 2.071.179 ton towarów miłj. zł. cukru o 2,5 milj. zł., pasz o 3,6
pożyczkowe
czyli o 179.632 ton więcej, n.iż w paź- milj. z1., paliwa o 6,6 milj. zŁ i metali
dzierniku, przyczem wartość eksportu (w szczególności cynku) o 5.1 milj. zł.
listopadowego wyniosła 256 milj. 135
Zmniejszył Siię
natomiast wywóz
Jak się dowiadujemy, m. Gdynia otrz)'
tys. zł., a więc o 3 milj. 292 tys. zł. tI'Zl()dy chlewnej o 5,5 miłj. zł. i drewna
mało w tych dniach z zagranicy dwie
mniej, niż w październiku. Zniżka ta, o 8.7 milj. zł.
konkretne oferty pożyczkowe, mianowi"'
w istocie bardzo nieznaczna ~(wyoosi bocie jedną angielską na sumę 600,000 fun"
tów szterlingów (około 30 milj. złotych )t
drugą amerykańską na sumę 2 milj. dolarów (ok. 20 milj. zł.)
Obie pożyczki miałyby być zużyte n?.
przemyśle
inwestycje miejskie. Narazie udzielone byW przemyśle metalowym przetwórczym na skład.
łyby w formie i na warunkach pożyczki
napływ zamówień
jest coraz słab~zy
Fabryki śrub, nitów, wyrobów kutych, krótkoterminowej poczem po upływie 2 tak, iż liczyć się należy z tern, że z warsztaty konstrukcyjne, fabryki gwoź 3 lat, w miarę realizo.wania inwestycyj,
końcem roku bieżącego rozpocznie się w dzi i galanterji żelaznej pracują nader sła zostałyby skonwertowane na kredyt dłu
bielskim przemyśle metalowo-przetwór- bo. Tak samo zamówienia dla odlewni goterminowy.
czym zimowy sezon martwy. Będzie on zmniejszyły się. Stosunkowo dobrze zao tyle dotkliwszy i trudniejszy, iż w okres trudnione są walcownie metali, fabryki e- l:JEJl!J[E]IEJ[E]IEJ(H8GJl::JIEJEllEJ8Gf
ten przechodzi przemysł prawie bez żad- lektromotorów, oraz dział wyrobu maszyn l::J
ł:l
11
nych zamówień. Będą przeto nieuniknione cementowych. Napływ zamówień na ma•
większe redukcje uruchomienia przedsię- szyny włókiennicze ~t P.łlldaJ umiarkobiorstw, zwłaszcza, że brak kapitału o- wany.
L:.I
L':.I
brotowego nie pozwala na produkowanie
Gl
f~"'ł.
.
l!l

Oferty
dla Gdyni

Niepomyślna

w bielskim

sytuacja

matalowym

I
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pięciofrankówki

Niklowe

a

nowopowsła

yc za
w Piotrkowie

[!]
gałę~1e przemysłu, a więc przemysł włó- ~
głyb~ się roowinąć ist~ejące

a ow kienniezy

Mag.i.strat m. Piotrkowa, pragnąc
p:rnyciągnąć pozamiejscowe kapitały i za

interesow:;.5 :przemysł rozbudową piotrkowskiego przemysłu, podjął bardzo ciekawą. próbę.
Mianowicie piotrkowska
rada miejska uchwaliła ostatnio zapewnić następujące udogodnienia dla przed-siębiorstw, któreby wybudowały zakłady
lJl"Zem.ysł-Owe, zatrudniaj~
conajmniej
600 robotników: oddanie tytułem darmowym plaeu :pOO budowę każdego takiego

W

już

i hutmctwo szklane.

•

•

sprawie ~awar~la
zbiorowej

m

&j

l!J

tam r.:'I

l!I

lm
UMOWJ

w przemyśle bielskim

Rokowania o zawarcie urn.owy zbiorowej w przemyśLe włókienniczym, prowadzone są w da.Lszym ciągu, jedrn1.kowoż rokowania te nie wykazuj~ tadnego
postępu. Dla.tego też okazała l'ię konieer;~
ność zawarcia prowfaorjum na dotyehzakładu przemysł-OWego, zwoł:nfonia od czasowych waru:nkaich; jedna.kowoi eo
wazystkich podatków miejskich na nMe- do ternJJinU powy:i.sf.ego pł'(lwizorjum pra
"
cod
b t 'ka · · zd ł 1·
·
ciąg lat 10 nowych za.kładów od chwili
awcy z rn om m1 me
o a i OIDą~ ich uruchomienia,
doprowadzenie sieci ~ąĆ ~Oroz.umfonia, gdy~ z~i robotkłtnalizacyjno - wodociągowej na k~'Zt rncze ządaJą, by J>T{}WlZOIJ~ zawarte
mia~ i wreszcie wybudowanie drogi i~·
zo.sta~ na ~kres do :n ~:ia ~929 r.,
odpowiednich chodników do nowopowsta- .U.Om~t p.raeodawcy pc~nu34 terłego zakładu również na koszt miasta. 'min do marea 1930 roku.
W Piotrkowie prz.ede~.stkiem ~
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Dziś i dni następnych
Dramat rozkiełznanych namięt
ności pod modrem niebem
Argentyny P• t.
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w rolach głównych:
m
CARMEL ME.YERS
8
EDWARD RAQUELl.O Ir.::\
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Aktualnoici filmowe
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Doborowa orkie11tra pod kier.
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z historji maszyn do liczenia

Dą.żeme d.o oozczędza..'lfu. pracy, JeJ żyć zaś i dtl!ielić prze-z kilkakrotne doda- I pierwsrz;y kół o dztiewięciu
nierównych
przyś.piaszenia i
ułatwienia jest głów- wanie, względnie odejmowanie.
Chciwi zębach. Poowolił<> to niezwykle przyśpie:nym bodźcem dla wynalazców. Nie mo- oglądania zabytków mogą przyjrzeć się szyć mnożenie i rekord
ówczesny w

żerny już wyobrazić

sobie
porządnego
biura bez maszyn do~ Za tą maszyną wkracza :imna: do liczenda bez któ...
"'""""'go'!~·eJ· .,...;,.,.
.....,.., mi).()'ą
vc. _ si""'
.,, J·uz· obeJ's'c'
"""'""'"
llie in&tytucj e handlowe. lY.Caseyna do Iiiozemiia święci więc swój triumf z roku
oo rok potężllliejsey.

mas2ynom, uczynionym wedle Pa.sca.łowego pomysłu, w Muzeum. Sztuk i Rzemiosl w Paryżu.
Znaczme
. sprawę posunął nap:rzo'd m.
ny matema.tyk i głośny filozof Leibniz
(1646-1716). Mo.żna ś:nlil.ało powiedzieć,
że pclmął sp.rewę ma.szyn do liczenia na
Byłoby przesadą twierdZiić, ż-e u.rzęd tory nowoczesne._ rekordów. Jego bobik słiuży tylko do
wprawiania w ruch wiem pomysłem było zastoo-owanie poraz
masrzyny, która potrafi lepiej, niż C7loAA
ił
™
wiek, bo bez błędu, dodawać, odejmo'"
i

wać, mnożyć i dzielić,

Chap11·n w ro11·

mnożeniu

cy
ka Thomasa z Kolma..l"tl, finansistę, JdO.
ry chciał sobie ułatwić trudy Ycz.aria.

5 sekund
przy
Niezależnie jeden od drugiego poświt
przez o- ci.li wiele czasu budowie a.rtytmografów
dwaj amerykanie w Stanacli. Zjednoozo.
1\6.J.T.wszyny P~, Leibniza i licznyd1 nych: panowie Ba1ibour i Ramon Verca.
naśladowców poS!iadaJy jednak zaledwie Obydwaj ci palll.owie nie posiada.Ii jeddalekie podobieńf'ltwo do acytmografów nak żadnych u.7Jdo}nień w kierunku wyw.spółozesnych. Za ~ciwego icll. pirzod korzyst.ania swych pomysłów. Pomogli
ka w prostej linji Wll11aĆ naleiy mas.cy- im hmi; jednemu zawodowy wynalazca
nę, zbudowainą w r. 1820 p:l'Z'e'h almtezy- amerykański Felt, drugiemu - Locke.
Mniej więcej w tym samym czasie, w
4
'HM r. 1889 wystawiona 7JOOtała na
Wysta..
wynosi

około

mnożeniu liczby ośmiocyfrowej
śmiocyirową.

----1...

a nawet p.r:zeprogluchon1·emeg~~
wie światowej w Paryżu. masrz;yna do liwadzać :niezwyikle zawiłe rachunki. Ma"
czenia Loona Bollee, fraincum,
twórcy
szyna jest tylko pod tym jednym wzglęw
pnemysłu automobilowego we Franeji.
dem „mądrzejsza" od swego pana, któMaszyna wzbudziła 8€-m;ację dz;i.ęki swej
cy nią kręci, aJe :rui:e potrafi
wielu inZ Hollywood nadchodzi wiadomość, zapewniła to samo stanowisko, jttż
nic precyzji, a do jej rozgłosu
przyczy:ru1
nych rYJeC.Zy, które bądź oo bądź może że największy pnooiwndk film.u mówio- gwiazdy, ale słońca filmowego, jakie zaj- .się w pewnym stopniu fakt, że wyna.
wytkonać najbardziej
nair.rekają.cy na nego, sam Charlie Chaplin,
przechodzi mowaJ dotychczas.
·
lazca liczył sobie zaledwie 19 wfosen.
„ogłwpieniOO" moohani1Q27ną pracą urzęd- do przeciwnego obozu i w
najbliższym
Teraz j€dnalcże Chapli!Il wpadł podobOd tego czasu n.astąq->iły liczne lłdollliik.
czasie zamierza na,_l{ręcić film mówiony no na pomysł niesłychanie
oryginalny. skona.lenia, pozwalające dokonywać
m.
Kiedy zjawiila się pi"ffi"\JVST.a maszyna swego pomysłu, w 1.."iórym sobfo samemu :Mianowicie skomponował scanarjusz, w maszyna-eh do liczenia nie.tylko czterech
do licwn.ia? żeby na to odpowiedzieć, prze'M1aC.Zył główną rolę.
którym główną rolę odgrywa głuchonie- działań (dcdawan.ie, odejmowanie, mnom.U8imy sń.ęgnąć aż do XVII wieku. Ini·
Jak wiadruno, dotycl1czas Chaplin nie my i tę rolę pi"'heznaczył dla siebie. Po- żenie i dz.ielenie), ale i wyciągania pier·
cjaitorem bo:wiem mechanicznego 1.reze- wierzył w zwycięstwo filmu mówioneO'o i dol:mo jBSt to rzecz tak obmyślona dow- wiastków, podno~enia do potęgi
przy
ma jest znakomity Bl.aise Pascal (1623 zapewniał, że do końca życia pozos~nie cip.nie, że Chaplin s.podzwwa się odnieść róWlD.oczesnem zapisywaniu
wyników,
-1662), matematyk i fizyk, który już wierny filmowi niemem~
przez nią wielki triumf, który zaraZ€ra I Wśród maszyn praw<Wiwym cudem pomy.
w 16-ym roku życia napisał rozprawę
Ten opór jego jednakże miaJ za głów- ma przekonać publiCZ!Ilość, naocznie
sławości ludzkiej jest maszyna algebra1
maitematyeziną, a w 19 roku
zbudował ną przyczynę to, że Chaplin Illie mógł zna nausznie, o wyższości fiilmu
ni'ffillego, czna, skonstruowana pr.ooz Torresa Quepierwsey acytmograf.
leźć dla siebie miejsca w filmie mówi.o- gdyż wszystkie otacza.iące go osoby będą, redo, t. -ew. a.a:ytmafor, która wykonuje
Nie bierzemy naturalnie pod uwagę nym, gdyż nie posiada głosu, ani o<lpo- riiały role mówione.
bardzo sk(){[llplikowaaie raclmnki i wyliliczydel, 1.illiaillych już w
śred!niowiecziu, wiedniej sztuki mówienia, która.by
mu
c.zama. Coprawda mimo tych swych nad.
gdyż nre są one maseyna.mi
Pierwszą
zwyczajnych., bezmał:a. cudownych zalet.i
więc ma8'ZY1I1ą był arytmograf Pascala,
maszyna Torresa n.ie nme ~ msU,,.
lJ(>ZWalający dodawać i odejmować, mnon1ęc1e
pi6." dyrektora banku.

filmie mówionym

I
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+Napiórkowskiego
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następnych

Iwan Mozźuchin i Lil Dagover
w najnowszym rewelacyjnym dramacie
miłosnym osnutym na tle rew.olucji
fraucuskiej p. t.

"TAJNY KURJER"
T ~ Poi.aga! Najpit;kniejsza miłość
dwojga kochanków. Zemsta
namiętnej kobiety.

???
Następny pTOi'T&m:
?Zł
· „GÓRĄ REZF..RWIŚCI"
Wkrótce: „SZALEŃCY"
poez,itek w clai powssednie ..i a:edz. 5,7 i 9,
aoboty o 3 niedziele i 8więta o • W ajedz.ieł
na piepazy seans wuystlcie miejsca po 40 a:-zy
Specjalna ilustracja muzyczna w wyko-dani. orlde
stry symfonicznej pod batut.i

ROMUALDA ULATOWSKIEGO.
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• • wyspy

Od dnia 9-.go paźOOie:miłra r. b. niema już - ~ak donoszą z Cape - Townu
- żadnej wiadomości z wYSPY św. Pawła, położoo.ej na oceanie Indyj sk!:i:m, dalek-0 na p0łudlniu od wszelki.eh dróg okrę
towych, pomiędzy Pnylądhlem Dobrej
Nadziei z Australją., naJeżącej zaś do
Francji..
Wyspa ta o chaxa.kt:.erae wullram"C:Lnym, zami~zkana jest priez kilkudtziesięciu sprowadzonych tam
tuziemców
Madagaskaru i przez dwu<m.estu rybaków bretońskich, którzy założyli
tam
fabrykę konserw z homarów, znajdują
cych się w obfitości na wybrzeżu wyspy.
Ciekawym Sl7JCZegółem jest pirzytem s.Posób przyrządzenia tych homarów.
Oto,
rybacy nie potrzebują pieców do gotowania swych konserw, wystarczają bowiem do t.ego bardzo gorące źródła, biją
ce w :nliektórycll miejscach, górującego
nad wyspą św. Pawła szczytu wulkanicznego.
Dla komunilrowania się wyspy z resztą świata zhudowaino tam stację radjotelegra:ffi.cmą ,kWra utrnymywała regulamną wymianę depeaz z
radjootacją
Cape -

Otóż, dnia 9 paźdzdernifilra stacja na
wys.piie św. Pawla nagle ~amilkła i od tego czasu il'.lie odpowiada na żadne py,ta:rrla..
Istnieje więc przypuszezen.ie, ie albo w.<ljostacja na wyspie uległa zepsuciu, albo też wyspę pochlonął
ocean
wskutek gwałtownego wybuchu '\V-ulkani
croego i trzęsienia ziiiemi •
Dla rO'Lwjąz.ainia :więc tej zagadki, w
tych dniach wyruszył, z polecenia rzą
du francuskiego, z Cape Townu, na wyspę św. Pawła parowiec „EUIYJP.ides".
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D:z:iś i dni nu~pnych
film humoru i niebywałych sytuacyj
sensacyjnych, treścią których 54 przygody sobowtóra złodzhjki wfih1ie p. t.
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W rolach g.Mwnych

---0~--

Pojedynek na•.•

•• •

SWIETLNY

gęby

Prnwdziwy· pojedynek na gęby - miał
niedawno miejsce w jednem z miasteczek
anatolijskich. Dwaj Turcy, mający poważny snać powód do z.wady, usiedli
naprzeciw siebie i postanowilL gadać, aż
jeden drugiego przegada.. Po czterech
dniach nieprzerwanej gadaniny, policja
zabrała jednego z pojedynkowiczów w stanie nieprzytomnym do szpitala, gdzie, nie
odzyskawszy przytomności, zmarł.

Liljana Harvey
Willi Fritsch
Harry Halm

Zigfrid A r n o
Warwick Ward
Nad prognm:

Aktua:no ·ci filmowe

Orkiestra pod bat.ubi p. L. KANTORA
Początek seansów e>godz. 4.30, 6, 8, 10.

Towtllu..

-większych osłów, niż jesteście. Moja myśl była taka,
- A teraz weźmy (a) śmierć ~ralna". Tti
że gdybym kogoś chciał zabić, to uczyniłbym to w tar nastręczaja się ·większe trudności i ten sposób nif>
~ PHILIP l\'IACDONALD
Puedrak
ki sposób, żeby zbrodni nadać przekoo.ywnj.ące pooory: zawsze dałby się zastosować. Ale przypuśćmy, że je•
wzbroniony
a) śmierci natul-alnej;
steś o dwadzieścia pięć lat stars.'Ly i masz wadę ser.
b.) wypadlro, nie maj.ąeego nic wsp6.lnego ~ moją ca. Cóż łatwiejszego? Silne trzaśnięcie drzwi, upusz
.
osobą.;
czona z brzękiem taca, ukazanie się ducha w sypial
:
albo wreszcie-:
nym pokoju· lub (jeżeli
bierz~ śi"Odki nasenne)
•
(u THE WHITE CROW")
c) wypadku, spowodowaneg-0 przez.e mnie _
dwie pigułki za dużo. I wiele innych sposobów.•• Pro
•
autoryzowany przekład Janiny Sujkowski~.
świadomie - pod wpływem nagłego wstrząśnienia.
ste, co? Są S!pOSOby, i sposoby,
:
Nr. 2
- Ladnie to brzmi w słowa.eh - zauważył Lucas,
- Brzmi to łatwo i prosto - zauważył do zn\.
.......................... „ ............_........................................ spog-lą.dając na swój talerz. - Ale w pł"aktyee byk>by dzenia racjonalny Hastings - ale o. nicze:rr_i pod.ob
nieco trudniejsze.
nem nie słyszymy. Mordercy albo truJą swoJe ofiar~
Antoni
;roześmiał
się
hałaśliwie.
ciastka.mi z arszemrikiem, albo krają je n~ kawa_~i.,
- Nie, do ministrów skarbu nie brałbym się. I
- Nie przemyślałeś tego. W gruncie meczy prLerl- chowają po szafach i kufrach, albo wreszcie zab13~p 
.d!'esztą chodzą. po świecie gorsze typy, Iili on Hatstawia s.ię to prosto i łatwo. I (a.), i (b), i (e).. WY· wystrzałem z .;rewolweru i uciekają.
haway.
obr.a.i
eobie, że jesteś moją of"iarą.. W e-źmy n:aprrod
- :MordercJ ! - powtórzył Antoni - Ci z ga- Niewielu! - :rzncil H'Mtings..
( b), czysty wypadek. Przyjeżdżasz
nrr!!?e na db:Lż- tunku głu;pców, którzy dostają się do ~t. Kry·
- Prędzej
jakiego g:ru:bego finansłstę - rzekł
Antoni. - Mo.że Steina ? Albo członka naszego klu- szy pobyt. Daję ci pokój na. najwyższem piętrze. Scl10- minalna hołota! Mówię o tycll, któryeh się nie wy.
dy sa strome. Pewnego wieczora spadasz z :nich i krywa. Ilu bogatych krewnych umiera rok w ro!t 1
bu.- Birkbroda?
znajd\ijemy cię u srop klatki schodowej !Ze skręconym Przypuśćmy, ie tysiąc osób. J~ ~etek z tego ty~1~
- Sporządzimy listę - · przerwał Lueas. - Ja- karkiem lub rozbitą czaszką, lub czemś w tym rodzaju. ca umiera pi-Led cr.asem - czną.s pomocą?_ Jez~h·
kie dwanaście nazwisk. Wybiierzesz sobie które, nic
Któż powie, że koło pierwszego, górnego sto.pnia prze- byś powiedział, Sowo, dwadzieścia viee .nrocent. me.
nam nie mówiąc. I zabijesz w ciągu ;roku.
Antoni zaczął ugniatać 7.i p1:zejęciem kulki z chle- ciągnięty był ~u:r ailOO, że ja czekałem na dole z wielebyś się omylił!
drągiem w ręku. Wetrn.y trLeclą IIl.oi1iwość (e), wypaLucas w.protestował.
ba.
dek
spowodowany
prze'be
mnie
nienamnyślnie.
Idziesz
Nie daj się unosić fantazji, Geth:ry:n!
~
- Gdybym ja kogo zabit nie był-Oby to morderze mna przez Pi:ccadilly. Znajdujemy się na skraju
- Mówię całkiem trzeźwo - odpa'I'ł :Antom. stwo.
- Czy jesteś nad pra.wem? - ~ytal Hastings, a jezdni. ·Właśnie zrobiło się zbiegow'.isko, ·które policjant Powinien był nawet pov1~edzieć pięć prooont. Co ~ e
rozpędza. Ludzie przepychają się i potrąeają. jedni tem wiesz? Jesteś policjantem, prnwda?
Lucas dodał:
dru<>'ich.
Nadjeżdria autobus. Ja. straeę równowagę i
Komisarz-asystent skinął gł-Ową.
- Nie morderstwo, a egz.ekucja.?
by
cle
upaść,
chwytam
się
ciebie.
Ty
~olm
tracisz
- Więc na czem polega ~oja y:aca? ~sz, to~
- Am to, am to. Pow1ruenem był wyni.'!;'ć sę ści
równowagę
i...
dostajesz
się
pod
koła.
Dzieje
się
to
tak
powiem. Na 1.amykaniu drzm staJm po wy3scm ko a..
Jfe i powiedzieć, że nie nazwanoby tego morderstwem.
szybko że swfer nie ma. możności zahantowania wozu. Po! Nic innego nie ipotrafi.<;z uczynić. Przy oł:>e{' ~ 11
- A oobójstwem? - zapyta.I Hastings.
Ginie~. Ja rozpaczanl, ale pan E. O. R. lnea6 nie stanie społeczeństw - nic! A.le ileż z?r~i _me ·1r- Aibo tylko przelewen krwi:? - uzupeł;nil Lu- żyje.
chodzi na światło dzienne? Wy zajmu1ecie się ty {'
cas.
Zapanowało
chwilowe milczenie..
'.An-tmń
popija? nieu<lanemi ?:h'""('lr..i~mi. Udane zbrodnie uchodzą il''ł
Antoni popat:reył na przyjacrol.
1
wlnO. Jego g'OŚCie nie 00.zy:wali się, czekając na dal- ''"Tmeo
,,
- Moi drodzy - trnekł - me porywajcie się na sey
ciąg.
e. IL)
.co nie~ JN ~ roocy„ NJe róbcie z siebie

"":-..-..-..-„-..-..-..-.-..-..-..-...,. ., . .-..-..-.-..--.. . . -... . .,. ... --..-..-..-.-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-.-..-..-.
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DZIS:
Walerjana

GRUJ>ZIEŃ

z dni11 18 grudnia 1929 roku.

rzed

JUTRO:
Euzebiusza

-·-

Nr. "' 7

o

są

przesłana do i/ar3zawy tegoż Elsnera V'f1. azEata zup,_łnic coś iancgo, a m·anowicie,
ze lsncr po v3 Ż:.'ze skłaclnik1 w sobie po
ws. słeńca I'• 7 111. 36
s.ada, odpc. łedzbł, iż możliwem, że
Zached „ ~· 15 n1. 25
mODA
El:„er prz tł l"ażciornzow m !Jadaniem ero
Wa. lcsii;iyc Il• 14 m.
v Łodzi i poddaniem analizie zażywał {'a.
Z •ch6'1 • r 5 111. 2
kieś chemiczne środki usuwaj, ce chwilowo
substancje az ito ve v żołącr u.
Na'.: tę pnie przewodniczący xapy tuje o..
slrnrżonego
czy zna jakąś Bę zkow"'ką,.
"p!'ostowanl.e
, rależy zaznaczyć, ,ż Bę, zkowska jest osią
W sprawozdaniu z wiecu B. I3. W. R.
ca ego procesu, nictylko obc ncgo, lecz
w Słupcy, za.mieszczonem we wczorajszym
t ż . procesów przyszłych, gdzie występo
numerze „Hasła·' whadł się błąd, który
\'ac będzl w cliarakterze oskarżonej, ja"'
niniejszem prostujemy. Mianowicie refeko macherka, która w myśl aktu orat o aktualnej sytuacji politycznej wygło
skarżenia namawiała lek;;rzy do zwalniasił poseł Pacholczyk1 a nie Rach, iak ornvł
nia
za wysokim wynagrodzaniem z wojska.
kowo podano.
i tym samym pośredniczyła w tych aferach..
Na zapytanie przewodniczącego, oskar.
żony oświadczył, iż zna Bęczkowską, jako
hai.dlarkę drobną manufakturą, która przy,
chodziła do żony jego z propozycją sprzeda
W dniu 18 grudnia b. r o godzinie 8-ej
wania różnych towarów na dobrych wa..
wieczorem w sali Stowarzyszenia Polskich
runkach.
Kupców Chrześcijan w Łodzi przy ul. PiotrPo zbadanht oskarżonego, sąd przesłtł<.,
kowskiej Nr. 113 (parter prawa oficyna)
chał cały szereg świadków rekrutują
odbędzie ·ię odczyt na temat:
„Katolicych się przeważnie z pośród persone!tt
cyzm w Be!gji''. Odczyt wygłcsi znany z
s.zp tala \ ·ojckov1ego. świadl::O\vie ci byli
eracy \la polu nauki hi. prof. Dr. Antoni
I badani ,vyłącznie na c ~oliczność, czy oskar
Roszkowski.
I żony miał prawo poopisywał w zastępstwie
Wejście dla członków i
sympatyków
kierownika działu ana,iz i czy, znaJą Bęcz..
tui;hu katolickiego bezpłatne,
nas chwili prze
Wszystkim tym, którzy w tak smutnej
kowsk(!.
prowadzC;nia drogich nam zvv·łok
I tal· zbadany major lekarz Jan żurl:ow-
ski, siostra Rudołfowa farja, kapral jt>ś.tp.
z~
Dydak stwierdzili, że oskarżou
W dniu we~orajszym na sali p1~y ul.
miał prawo podpisyHać i że Bęczkow
6--go Maja 31 w Zgiei-zu, w czasie cdbyska przychodziła na tcreP- szpitala propo.
~njącego się zebrania związku młodzie
nując ftmkcjDnarjuszom kupno różnych ~
swoim
tak
licznym
ud::iałem
wyrazili
nam
swoje
współczucie,
skła~
ży. socjalistycz~1ej, wkroczyła
policja,
warów.
damy tą drogą serdeczne Bóg zapłać. W szczeg5lności pp. pastokt~ra dokonała aresztowa11 około 30 poNastępnie byli badani J.ózef Stępłewsld
rom:
Dietrichowi
i
Lipskiemu
za
pocieszające i otuchy dające
deJrza:nych osobników. W czasie przeproi Zygmunt Czccze r, któny kołe·no słufyF
przemówienia
w.
domu
:iałoby
jak
i
przy
grqbie,
tragarzom
honoN
v.·n.<lzonoj rewizji osolkiej, przy arcgztou porucznika Labi"gi, Tl charakterze ordy-·
rowym, Stow. Spiew. „Eintracht" ,Stow. S Jiew. św. Mateusza,
wanych znaleziono dokumenty p1"1,ynal ż
nansów. Na zapytania przewodniczącego
Stow.
Muz.
„Stella",
Cech.
Rzeżniczo-~/ędliniarskiemu, Stow:
no[:ci do partji 1 omunistycznej oraz ulo1U-.3\vładczyli oni, ż BęczkO\ rska kilb razy
Kupców
Trzody,
Stow.
Właścicieli
Nieruchomości
,
Lokatorom
•
ki i odezwy, które skonfiskowano. Wszyw tyg-0dniu stale przychodziła do mieszka,
oraz ofiarodawcom wieńców i kwiatów.
stkich aresztow~nych osadzono w wienia porucznika Labiegi, lecz nigdy n.ie sły
~miu do dyspozycji władz sądowych. Że
szeli na jaki ft:"mat toczyły się rozmowy.
względu na toczące się śledztwo bliższe
Zkolei S<J.Cl słuchał ś iadka odwodo.w
SZ<;tZegóły tej nowej afery komunistyczgo
Szlamę Płachcińskic..-go, którego~
BeJ, trzymnnc są w tajemnicy . .(w)
nia mają bardzo ważne znacz.en.ie dla sądn.,
Zeznał ou mianowicie, iż Bęczko·oską ZDa
-0d dość dawn~ jeszcze z przed wojny 2
Pk>trkowa. Zna ~ z bar.dzo z.lej ~
W mi'-'Szkaniu własnem :przy ulic~·
przedświąt
gdyż za czarow rosyjskich tmdni?a się w
Zawi>Szy 13, w dniu wczorajszym w goPiotrlrowie
macherstwem przy rwahtia
Zarząd Stowarzyszenia Polskich KupW czasie od 18 do 23 grudnia włącznie
dzinach wieczorowych usiłował popełnić
samobójstwo 39-letni robotnik Ignacy ców i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi, zezwala się na przedłużenie czasu sprzeda- poborowych z wojska. By! to dla niej baP(
_
Fijałkowski. Fijałkowski pozostajac od Piotrkowska 113, zawiadamia pp. Człon ży towarów i otwarcia sklepów, zakiadów dzo intratny inter.es bowiem dorobiła
\Vówczas
forttmy.
W
rołw
nb·egiy:rn
jesz-i
clłu~szego czasu bez pracy popadł ..;,,. stan ków, iż na skutek podjętych starań o prze- i miejsc zawodowej sprzedaży o dwie goprzJ:gnębienia i
wczoraj pod
błahym dłużenie godzin handlu w tygodniu przed- dziny, jednakże nie dłużej niż do godzi-- cze świadek ~i z Bęezk~~
zażyłych stosunkach i pewnego
Pr%J"'
pretekstem wyszedł na korytarz, o-~ie świątecznym, - zostało wydane odnośne ny 21-ej.
była
ona
do
Łodzi
i
pos:iła
z
mm
co
jednq
wypił butelkę. nabytej poprzednio jody- rozporz.'.!dzenic Ministerstwa Spraw Wewnę
W niedzielę przypadającą w czasie od
~· !Yiijącego ~ię z bólu spostrzegli sąsie trznych z dnia 9 grudnia r. b. Dz. Ust. Nr. 18 do 23 gwdnia wł;;cznie, dozwolone jest z restauracyj przy ulicy Piotdmwskiej..
dzi l zawezwah pogotowie ratunkowe, le- 85 poz. 633 dnia 14 gructnia r. b. jak na- 1Nykonywanie handlu od godziny 13-ej Tam opowiedziała mll, iż pewnemu maj<>-1
rowi lekarzowi :t><>darowała złoty zegarek,
k.a.rz którego po usunięciu. trucizny z żo stępuje~
do 18-cj.
zaś syn jej podarował porttezniko • Labie..łądka pozostawił des.p'.?ł"ata w stanie o0
<lzie dywan n!eocenionej wartości, który'
sabionym na miejscu. (w)
przywiózł z Palestyny. Za co prezenty
były dawane nie powiedziała mu i nie do~l\c

W dniu wczorajszym rozpocz<,;!a Si<? w 7 lipca 1927 roku, podpisał analizę szercwojskowym w Łodzi rozprawa prze gowca Eugcnju~za Eir;nera, zaliczając g0
ci w ko pontcznikowi Antoniemu Włodzimie- w poczet kategorji „C„.
rzowi Labiedzc, lek<irzowi wojskowemu
Oskarżony po.u:::znik Labiega oś 1i.idtutejszego szpitala okręgowego, oskarżo- czył, iż w rol·u 1927 uko11czył shtdja k~
nemu o współudział przy zwalnianiu woj- karsl·i~ i został przydzielony w charakteskowych od służby woj~>kowej przy porno- rzc praktykanta do szpit~la wojskowego
cy fałszywych orzecze11 lekarskich.
D. O. K. IV. W ciągu krótkiego czasu zdoNależy zaznaczyć, iż proces ten jest lał się 'vyspecjalizo vać, tuk dalece, iż po~
jedynie ogniwem całego szeregu procesów wi rzano mu w za5tępshvic kierown:ka wywojskowych, oraz co najważniej L olbrzy działu l'odpi·y, ani' analiz. Wogóle je..,t
miego procesu w łódzkim sądzie okręgo- v1 szpitalu tym przy;ety zwyczaj, iż w zawym, na ławie którego zasiędą w najbliż- sti;pstwie nieobecnego kierownika analizy
szym czasie synowie i ojcowie ze świata przedstawiane przez siostry szpitala są pod
przemysłowego i kupieckiego usiłujących pisywane przez poszczegóL1ych ordynują
przy pomocy macherów uwolnić się lub cych tam lekarzy.
zwolnić swych synów od służby wojskowej.
W czasie przydzielenia go do powyż
Proces rozpoczął się około godziny 10-ej szego szpitala leżał na rozpoznanie niejaki
zrana, pod przewodnictwem sędziego woj- Eugenjusz Elsner. Był on dwukrotnif! baskowego majora Koryckiego. Oskarżał dany przez oskarżonego i każdorazowo ba'cpt. Smoła, bronił oskarżonego adw. Na- dania wykazały brak kwasu azotowego w
warski.
żołącll{u, co w myśl przepisów zwabia od
Po odczytaniu pcrsonalji oskarżonego ł odbycia służby wojskov1rej.
przewodniczący zwrócił się doń z zapytaW tral·cie badania oskarżonego, przeniem, czy przyznaje się do tego, iż dnia wodniczący zapytał go dlaczego analiza
sądzie

Z Towarzystwa

Kultury Katolickiej

Aresztowanie komunistów

Juli

e

stroskan

Za.ma.eh samobójczy

rzedłużeni

godz·n

cznym

w tygodniu

Niefortunny skok
do tramwaju

\':' d_niu w~zorajszym w Zgierzu zdarzył
się nieszczęśliwy wypadcl.:, któremu uległ 2~-letm \.yierz?ic!(i Jan, z~micszk.;Jy

w Zgierzu. W1erzb1ck1 przy ulicy Parzę
czewskiej w Zgi~rzu usiłował w'skoczyć
do bę~ąc~go w. ruchu wagonu tramwajowego i me dos1ęgnąwsty stopnia wpadł
pod wagon, odnosząc bardzo ciężkie obrażenia. cielesne. Rannego po nałożeniu opatrunku przewieziono do szpitala miejskiego w Zgierzu.
.P.owiad?miona o powyższym wypadku
pohCJa zgierska prowadzi dochodzenie,
celem ustalenia kto ponosi wine spowodowania WJtnadku. (wt
·

Wy1no~na

dyskusja
rodzinna

li

V{ oomu P:J"ZY ulicy żórawiej Nr. 1{),
dni1:f wczora1szym w czaste bójki pobici

zostali tępem narzędziem i odnieśli

rany

głowy or~~ ogólne obrażenia ci~ła 57-letni
~erek Grunho!c, szklarz właściciel domu

fego ż~na 52-letnia Chawa Grilnholc, sy~
24-letni Izaak Grunholc i córka 22-letnia
S a Gr~n~olc. Wezwany lekarz pogotowia
(>O nałozemu opatrunku pozostawił wszystadl poturbowanych w stanie zadawalają
?'lll na miejscu. (w}
·---.:&~~---·

Niebezpieczny

a

złodz ej w

Okradzenie . przemysłowca w

nku

tywał się.

W ti;akcie badania tego śwjadka obroń<
ca zadał pytanie z czego świadek się obeo
W dniu wczorajszym przemysłowiec poinformowaniu się o zaJscm, wszyscy nie utrzymuje. Oświadczył on, że obecni~
tutejszy p. Kenig zamieszkały przy uli- bez wyjątku czem popadło zaczęli okła- utrzymuje się z niczego to znaczy, że SYl
cy Karola 8 udał się do Banku Przemy- da6 złodzieja, chqc go zli:.iczować. Dopic go utrzymuje.
słowców Łódzkich przy ulicy Ewangelie- ro nadeszła policja
zrob:ła porządek,
Dalsze pytanie obroi1cy było, ile lat m:t
kiej 13-15 po odbiór 300 dolarów. Po wyrywają,c pokrwawionego zło:1zieja z ten syn, który go utrzymuje. Pr.okurator
'\ovykonaniu formalności związanych z o- rąk l'OZbestwionego thmrn, poczem do- sprzeciwił si~ temu, oś\ idczając, że nie
trzymaniem irnleżności, otrzymawszy Ut- 11rnwadzono go <lo mzędu śledczego.
ma to nic wspólnego ze spra\ ·ą.
kowe włożył do bocznej kieszeni palta i
.Podczas dochodzenia okazało się, iż
Wówczas obrońca wska7,ał, że ma t:l
wyszedł, kierując się w stronę ulicy Sien zatrzymanym jest niejaki 38-letni Cli.il dużo wspólnego, bowiem jak wie, syn ten
Tchórz, jest małoletni i nie może wyżywić ojca.
kiewicza. Gdy p. Kenig mijał dom ozna- Symcha, Einem, trojga imion
czony numerem 81, poczuł że ktoś pociQ-- <.iebezpieczny zbdziej, który jwl; był fo
Woucc sprzeczności zdań stron sad u'
gnął go za palto. Przypominając sobie że razy daktyloslvjprn~ ::my ,zaś 10 razy od- dał się na naradę i :postano\Vił pytanie obro1i
włOżył 300 dolarów do bocznej kieszeni siadywał już kary więzienia za
różne cy uchylić.
·
palta, sięgnął za kieszeń i ku
swemu krad~ieże.
Następnie sensację n sati wywoła:łl!
przerażenriu
stwierdzi.ił
że ich
nie
~.J
d
Tchó1·z oświadczył, M; od
dłuź-e~
wezwanie w charakterze świadka Hudesę
posi<;\'\J.a. G y machinaJ.:nie·
obrócił się
"""' 5 v B k
k
· kał
1·
za· ł · k" 1
ś
·
k ·
1,
czasu nic n:ie zarobił,
wobe"
C""'go ęcz ows "ą zam1esz ą przy u.1cy
zauwazy
Ja i ego ucie ~ UJącego osouni- nostanowił szukać szczęścia. Vl Vtmn IJA•ce- ch od niej 31 w Ł od zi. Jest to ko b ieta dość
1--.k a, wo!.)1:;c crogo wszcząi alarm krzycz:}~ •
"·~
k.
l
·
ł d · · '
1u udał się do Banku
Pl""emvsło\"CO,V" przystojna, światowa o semi~ ·im wyg ądzh:
„, Ł· aipc1e
z o zieJa '. Zew ten rzeczywi.
"" ~
• •
1 ł
dź · k
k"
Łódzkich, Q"dzie 5podziewał się lepszego
Na wstępie wskazała ona z oburzeniem
sc1e zna az od v,;:ię u ilku chętnych,
"'
~
którzy puścili się za uciekającym w po- „zarobku''. W pewnej chwHi zauważył na fakt, iż jest podejrzana o jakieś nie
goń i przy ulicy Sienl<"Jewicza 93 sehwy- jak je<len z „klij~ntów'' jego włożył pie- czyste interesy wojskowe, poczem o<wiadtp.no go i w chwiłi gdy nadbiegł poszko- niądze do wierzchniej kieszeni palta co czyła, Ż"' zna poi ucznika Labicgę z tego,
d<"·wany, poddano go na ulicy
osobistej g-o skusiło, tembardziej ,jż była to gmb- że przychodziła do żony jeqo do domu,
re'wii:zji, znaleziono IJr.zy
nim w tylnej sza gotówka.
ce!e 1 sprzed~wmia różnych towarów.
.
·
·
od
·
300
dol
,
kr
·
·
p
k
•
·
.,_d
t
.
f
Zez1 anie jej wczoraj nie zosta!o ukoń·
!ueszem sp m
arow s aaz10ne
? "!1 onczemu s~ z .w3: m.e Ol'tunn"JN .:zone, gdyż przewodniczący sesje zam~
Kenigowi..
z!odzreJa osadzono w w1~?.1cnrn. (p)
k1 ał i odrocz11ł do cJnia d?isie1·szecro -na <:roTłum stawał s'.ię coraz większy i
po
·
o
h
.....,_----------------__;_________
dzinę 9-ą rano.
•
e
•
I \'.'yrok jest c;pc,dziewany ti7' ~ ,., o z\.

Łódzkich
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święto

Echa

zakopany na cmentarzu
odnalezióno

W .sobotę

iygodnia ujęto po
ttwawej walce cz..l:ooków bandy włamy
waczy, którzy dokO!l:mli kradzieży w skła
d'Zie „Spółki Łowieclciej", oraz napadu
na sklep jubilerski przy ulky Aleksandrowskiej 12, oraz napadu n&. Heymana.
W czasie pości:gu jeden z bandytów
Dałek Stanisław poległ dwaj zaś pozostali Zygmunt Maciejewski i Wacław Olszew
ski osadzeni zostali w areszcie przy Ul"zędzie śledczym w Łodzi.
W toku dochodzenia ustalono niezbieie, że banda ta dokonała również włama
nia do kościoła Najśw. Marji Panny
w
Łodzi, przy ul. Nowomiejskiej. Maciejew
iski, w czasie badania przeprowadzonego
osobiście przez kierownika Urzędu śled
czego komisarza Weyera, przyznał się
do po.1)ełni·enia la-adzieży w kościele, zarznaczaj ąc, że skradzione pieniądze zako'Pał na cmentarzu żydowskim na Dołach.
Na skutek tej wiadomości rozpoczęto posZtiMwanie, jednak zakopanego łupu nie

ubiegłego

izdołano odnaleźć.

W dniu wczorajszym Maciejewskiego
przewieziono ulicą Br'Zezińską z aresztu
na Doły i pod eskortą kilku policjantów
przeprowadzono go na cmentarz żydow
ski, by wskazał miejsce, w którem zakopał skradzione puszki z pieniędźmi z ofiar
k:ośdelnych.

Bandyta, pragnąc prawdopodobnie zachować łup dla siebie,_ wskazał
kilka
mfojsc fałszjwie, w końcu jednak przy.p adkiem natrafiono na miejsce, w którem puszki z pieniędźmi były zakopane.
Puszki z pieniędźmi oraz wykopane
również puszki od komunikantów zwrócono proboszczowi parafji Wnieb.
N.
M.P.
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Wielka rzeinia
w Pabjanicach
Jak się dowiadujemy budowa nowej
on:,rzymiej rzeźni miejskiej w Pabjanicach jest już na ukończeniu. Obecnie odbywa się zwózka i montażowanie maszyn. Gmach ten zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie przyszłego roku. Koszt budowy r:zeźni jak nas informują wynosi około półtora miljona zł.

Prolongata koncesyj
na

sprzedaż

wyrobów
alkoholowych

W dniu 31 b. m. upływa termin likwirfacyjny wykonywania cofniętych koncesyj na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozporządzeniem,
datowanem dnia 13
grudnia b. r. p. kierownik Ministerstwa
Skarbu, Ignacy Matuszewski, udzielił dalszej prolongaty tych koncesyj do dnia 30
czerwca 1930 r., czyli na okres półroczny.
Rozporządzenie dotyczy blisko 1,500
toncesjonarjuszów, a wydane zostało w
celu ulżenia trudnej sytuacji gospodarczej
przedsiępiorstw~ Jcióre .AO<lle,e~ją Hkwida.tji. .Qskrąl
'

Dm i dni

A

na~pnyoh

IOL

o

li" w l'eWelacyjoym arcydziele

S

iewający
Błazen

Ponadto znalcomity tenor

włoski

Benjamino Gigli
W

kościele
Marji Panny

radztwa w

Najświętszej
Łu:r

słynnej operr:e

Mascaguieio

„Cavaleria Rusticana"
P0C2:,tełc seans6w o godz.

5.45, 7.45

i 10 wt-orem

~ e~1UI ~ Il•

dnia 18 grudnia 1929 roktt.

il-2 i od 4 PP•

żydowskim

Str 7

gwi_azdkę dl~

O

dzieci polskich

w Niemczech
~omitet gwiazd~i

dla_ dzieci_

pols~ich

I wypadkó_w opolskich.

Protestowaliśmy w~

w Niemczech, Gdansku i na Gornym Slą- dy przeciwko brutalnej przemocy pruskiej.

która kijem i pałką usiłowała stłumić najszczytniejsze przejawy Irultury naszej: sło
wo i pieśń polską. Dziś nadarza się sposobność stwierdzenia, iż płomień protestu,
jaki wówczas gorzał w naszych sercacli,
nie był słomianym, że stać nas na czyn.
Gwałty opolskie nie są WJPadkiem od4r
sobnionym! Tam - za miedzą granicz..
''WM;ąmz-Ml'WWW·vrw!E** IR#QBW~<wepa
ti&Jil1i!
· i»iJ!W?' ną na ziemiach niewyzwolonych śląska,
Pogranicza, Warmji, Mazur i Gdańska, ~
i dalej w skupieniach emigracji - w Saksonji i Westfalji - codzień prawie powtr
rza się Opole w formie nie tak jawnej i
Spra11v Wewnętrznych głośnej może, ale tem niebezpieczniejszej,
W dniu wczorajszym
urz.ąd woje-1 kich przedszkolach, szkołach oraz w pmy- bo cichej i ukrytej. Codzień, stale, z pi:uwódzki w Łodzi otrzymał cd Ministerstwa tułkach i oc_hronkach, i to w . j~knajsze~: ską wytrwałością i brutalnością argument
Spraw Wewnętrznych okólnik w którym szych rozmiarach._ O? sz~zep1en zwo~c kija i pałki godzi w dżiecko polskie!
stwierdza, że akcja szczepień przeciwbło- należy tylko te dzieci, ~toryoh
rodzioo
Niby krzyk umęczonej duszy dziec~
nic:znych nie znalazła dotąd na
terenie zgłoszą wyraźny sprzeciw.
cej - dziesiątki tysięcy drobnych, niezdoJHzeczypospolitej szerszego zastosowania.
Dalej okólnik ten poleca akcję szcu.e- nych jeszcze do obrony rącząt wyciąga się
vVobec groźnego szerzenia się błonicy w pief1 przeciwbłoniczn;ych spopular~ow~ do nas z za kordonu. Odtradmyż ie, zbę4
Polsce, akcja ta powinna przybrać jak- wśród ogółu ludności. drogą od?Zytow :t dziemy obojętnościął,
najszersze rozmiary i dorównać zakre- pogadanek, podkr~laJąc ~ałk?;vitą sku~e;
Nie!
W wieczór wigi1ijny, w symboticzn}
sowi, w jakim szczepienia przeciwbłonicz czność i zupełną meszkodhw~c sz.czep1en
ne stosowane sa w Stanach Zjednoczo- ochronnych i stwierdzając, że uodpornio- wieczór Narodzin Syna Bożego pójdziemy
nych i państwa~h europejskich. Powo- ne dzieci zachowują tę odporność przez do nich tłumnie z opłatkiem, z książką, i
łując się na art. 12 ustawy z dn. 25 lip- całe życie, nie zachodzi więc potrzeba; po- obrazkiem.„
ca 1929 roku o zwalczaniu chorób zakaź- wta.rzania szczepień ;po pewnym czasie.
Na przekór wszystkim i wszystkiemu
nych ministerstwo spraw wewnętrznych
Szczepienia powinny być po~zedzone - w tym roku właśnie - roku hańby Opopoleca przeprowadzić szczepienia przeciw- próbą na wraźliwość. Szczepić należy tyi- Ja - tłumniej niż . zwykle przekroczym)
błonicze przedewszystkiem we wszyst- ko dzieci wrafl:we. (J")
sztuczne kordony. Niby owi cudowni grajkowie ~ melodją serdecznej miłości skrzepimy dusze, natchniemy je siłą i wy•
trwaniem.
Starsi i młodsi - w szczególności ty
dziatwo i młodzieży JX'tska. '
·
Zbiórka! Zbiórka na gwiazdkę dia
dzieci polskich w Niemczech, Gdańsku i
na O. śląsku! Pokażmy, że stać nas na
czyn! Do czynu więc!
Komitet gwiazdki przy Związku obro.
14-go
EGON PETRI
16..:go
HENRI MARTE.AU
ny kresów zachodnich. Warszawa, Hipo.
19-go
, ADA SARI
teczna 8, tel. 533-28, P. K. O. 19234.
23-24-25-go AUDYCJE SWIĄTECZNE
Wszelkie ofiary w książkach, zabawi wiele sensacyjnych audycji
kach i t. p. podarkach oraz w gotóv.rce pro
simy kierować pod adresem komitetu lub
to najpiękniejny podarek
oddziałów Zw. obrony kresów zachodnich:
dyrekcja i okręg poznański: Poznaii, Zamek, ul. Fredry 7. Okręg śląski: Katowi•
ce, ul. Pocztowa 16. Okręg pomorski~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toru~ ul Kopernika 5. Obwód Mdzki:
• ,.. aEEEJi::E~S8f:.la.ilGlOO;:J!E..:Ji:J.:.l8.:.18!!.ll38!::s-:l>;iL:Jw~..:x:l~~ •
Łódź, ul. AL Kościuszki 53-10. Obwód p;9
_ _ _ _:;._....;..:,··cki: Płock, Kolegjalna 18 m. 6. Obvród
lwowski: Lwów, Sykstuska 52. ObwM
lubelski: Lublin, urząd wojewódzki. o~
'J
wód północny: Białystok, ul. Kraszew2 osoby ranne - 2 parowozy uszkodzone
skiego 9.

sku, pod protektoratem p. Prezydentowej
W ten sposób do łańcucha zbrodni u- Michaliny Mościckiej, zwraca się do spo.iętej bandy dodano jeszcze jedno ogniwo. łe<:ze.ństwa z następującą odezwą:
Z pośród ujętych bandytów Maciejewski
Rodacy! Pod tym hasłem dorocznym
osadzony jest w areszcie do dyspozycji zwyczajem zwracamy się do Was.
władz sądowych, a Olszewski przebywa
Niedawno na wiecach protestacyjnych
pod eskortą policji w szpitalu na kuracji. w stolicy i w całym kraju dawaliśmy uro(w)
czysty wyraz oburzenia z powodu znanych
1
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W alka z

epidemją błonicy

Okólnik Ministerstwa
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Katastrofa koIeiowa na st. P1otr ow

Dnia 17-go grudnia r. b. o godz. 1
min. 15 na stacji kolejowej w Piotrkowie pociąg pośpieszny Nr. 5 dążą.cy do
Warszawy przejechał przejazd przy ulicy Słowackiego i w odległości 200 metrów od miejsca, w którym powinien
był się zatrzymał wpadł na manewrujący parowóz.
Skutkiem zderzenia uszkodzone zostały poważnie oba parowozy oraz wa-

gon pocztowy, salonka i wagon sypial~
ny.
Poranieniom ulegli: prowadzący salonkę Mieczysław Szelka i konduktor
bagażowy Władysław Michalczak. Pociągiem pośpiesznym
jechała
nusJa
handlowa zagraniczna do Warszawy t
komisja P.K.P. z Warszawy. Maszynistę
pociągu pośpiesznego zatrzymano. Dochodzenie w toku.

W obronie :ro zimej

'

WYPADKI
SAMOCHODOWE

wskazują na to, że

Zł. 12 gr. 50

~~~~;d~~t~=erz~~-=e do :rewizji kon
Wszystkie organizacje

m-aję.

"WY-dać

-wspólną odezwę. do mieszkań.OOw m.. lA-

dzi w obronie zagroicmego ~

~
.
J)1a p:rowadcenia tej

Jen.Rep.Tow.
Ubezp.

VITA'' Naru~~1:za

40

tel, 213-98

"
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jak również przystępują do .ni~ fabryki

obuwia krajowego, ga.rbarme l t. p.
Akcja w Łodzi ma się wzorować na
P?dobnej a:k~ji _p_rzeprowa?z.onej s~~
me w Berlinie l iooyoh :rruastach meIDJlee
kich.
.

KINO-TEATR

IEC · ,

m

Iii

L!manowakiego !6

?ak isi~ ~~jem~, ~ja.hm dełe- a

woJewody„ P·
p:r~yflenta Lodzi, MID.ISteł'Stwa P??.emysłu 1 Handlu oraz Spraw W~ch.
~o~~:iro:aj1, . ~
:fumie Dat a. ~~~ . ~ W

ubezpieł

od nieszczęśliwych wypadkówi kalectwa. Opata :z;a Zł. 10.0'30. - sumy
ubezpieczenia wynosi na rok tylko

wytwórczości

~acJe roaJą 8lę u?ać ?~ P·

należy

czać się

Energiczna kampanja p1·zeciwko importowi
obuwia zagranicznego
W związku z otwarciem w Łodzi sldepu i warsztatów czeskiej firmy obuwia
Bat'a zawrzało w mieście jak w
ulu,
g-dyż kapcy branży obuwianej,. przem~
skórzany, związki zawodowe i mstytucJe
kupieckie wszczęły energiczną kampanję
przeciwko wSlpomnianej firmie czeskiej.
Kupcy branży obuwianej wobec ciężkiej sytuacji i widoków konkurencji czeskiej wypowiadają pracę crLeladnikom i
setkom pracowników, którzy praeuj4 dla
sklepów łódzkich. Równocześnie ws~
energiczną akcję u władz rządowych.
· i..:
b t ·
·
·"""-'Związl\Jl.
ro o ruc~ zagrozon~ u""""""ł
pracy pmez pare _tysięcy z:zenuefilnik6w
i drobnych szewcow ~w~Ją na ~
tek prvzyszłego tygodma wiece z udziałem
PQsłów robotniczych i przyjęte zostaJ\4
rewlucje, wzywają~ obywateli łódzki~
do akcji popierania tylko sklep0w mi.a)-
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dnia l 8 g.rudnia. 1929

rok~•

osłoną plutonu po ic·i
Poscbodan
I-Odzianie z boiska w Lipinach
W: L-ipinach- na- Górnym $1ąsku odbył
.si,ę: mecz decydłl'fący -0 wejście do Ligimiędey: drożynami M'iapfzodu _i Ł TSG z Ł?lfz1 ~ód niebywarego zrunteresowama,..
c~emu dała wy~az ob'ecność na
mimo
desZC?..u aż 5,000 widiów.
T~ren śliski, ciężki utrudni.ał wi~ke.•
grę. PUbłicztność miejscowa była wrogo
usposobi-Ona wobec gości, co wyraziło się
w okrzykacll „pfuj" przy wejściu" na bois-

mm

jątkiem gracza
Kani, którego zastąp.ił I Wildner, Wyppyc~, Pogod~iński, Wunsche,
jednak z-powodzeniem rezerwowy Kłosek. Oałlert, Herbstre1ch, Królik, Francman II,
~a; z~wodach obecni byłi deiegaci PZPN Be.r kman. .
•
. .
i Llgt.
Z druzyny łódzkiej trudno kogoś wy.Wobec powyższego zwycięstwa, można- różnić wszys-cy bowiem wydali z siebie
ważać za pewnrk, iż Ł.'f.S.0. wejdzie maksimum umiejętności. Ponad poziom
o Ligi, ponieważ pozostał nru do roze- wyróżnił się Herbstreich, który był klasą
-grania tylko mecz w dn. 22 b. m. w Lo- dla siebie.
. .
dzi z najSłabszym przeciwnikiem, jak
Na zawodach obecny był z ram1ema
Ognisko (Wilno). Uzyskanie choćby jed- Polskiego Związku Piłki Nożnej p. mjr.
nego punktu z tą .drużyną, ~ uchodzi za Izdebski który przesłał do .P~PN.-u szc.z~rzecz pewną, toru1e drużyme Ł.T. S. ·O. gółowy raport o skandalu 1ak1 miał m1e3drogę do Ligi.
sce podczas zawodów jak i po ich . ukońŁ.
T. S. G. wystąpił w nastę- czeniu.
pują.cym składzie: Falkowski, Mikołajczyk,

Wieczory dyskusyjne
w Lidze ltJio~arsłwowego

Rozwoju Polski
Dnia 19-go grudnia 1929 r. o god2<
8-ej wieczorem w sali odczytowej Lig(
przy Al. Kościuszki Nr. 17 odbędzie się
staraniem
Wydziału
Propagandowego
Komitetów .Wojewódzkiego i Miejskiego
Ligi Wieczór Dyskusyjny.
Referat p. t. „Wychowanie narodowe".
wygłosi p. Prezes S. Naj.der, poczem od<'
będzie się dyskusja.
.Wstęp wolny dla członków Li.E:i i za„
proszonych osób.

ko drużyny łódzkiej.
•
Nadzorczej
Wśród takrej niezdrowe] atmosfery
odbył się mecz, którym k\erował p. ArPaństwowego Banku Rołneg~
czy'.ń.ski z Krak-0wa. Popełnił tei; on szereg
błę<tów w zdenerwowaniu, a kiedy
poDnia 9, 10 i 11 b. m. odbywały się po·
~k~w~ nut wo~yn ~a~·· gracra~~~~~~&m~ns~·~,·~c~w~··~·~ę~~~~M~-~~·~~~~~~~~~&~·+~w~·~~~~~~~e~en~R~y Na~oraaj P~s~ow~a
„Naprzodu", publiczność wtargnęła na
Banku Rolnego. W dyskusji, która się odboisko i dopiero połrcja zmu~zona była ją
N.a.;~n.a\Lsze
była na temat działalności Banku w roku!
'lstmąt, a:ty grę można było doprowadzić
:lgpl D
bieżącym stwierdzono, że pomimo nie„_
''on·
ca
kła
sprzy1·
a1· ących
stosunków kredytowych
uv I'.
•
p_icrwszej połowie gry zupełna prze.
.
, .
. ~
.
.
, .
na rynku krajowym i zagranicznym, Pańwaga Na przodu, który zdobywa już w . .Były i wie!oKrot~y mistrz. Po1sk1, Po- kaz sęd_uego opuszczali .na1częscieJ. J?Ole stwowy Bank Rolny nietylko zdołał utrzy3 min. bramkę przez Stephana .. Cały szereg ;gon pr~echodz1 da~J ~ryzys 1 tylko cu: gry, boisko .IFC„ było objek~er:i naJwięk- mać swą działalność na poziomie r. 1928,
dtllszych doskonałych sytuacyj podbram- rlem mema{ potrafił się w b. r. uratowac -szych burd 1 awantur, swwm1styczna pu- który zaznaczył się największym rozkwitem
kowych został przez słabo grający napad od spadku. -.,.... jest to wynikiem tego, iż bliczność obrzucała tam stałe przybywa- Banku, lecz nawet operacje
kredytowe
Naprzodu niewykorzystany. Zresztą tyły Lwów, wobec osłabionej pracy działa- jącą, jako gości, drużynę obcego klubu. wzrosly w roku b., a suma bilansowa jest
łodzian, zwłaszcza obrona i bramkarz gra- czy piłkarskich, nie rozporządza do tęj Obecnie zespół ten załamał się. komplet- obecnie wyższą od sumy na 31. xn. 1928
ły doskonale.
pory żadnym narybkiem, aczkolwiek nie nie, ponosi porażki w spotkaniu nawet z r. o ok. 50%.
Naead z~ prowadził zttak.gruicie stary jest w gorsz:em położeniu ani warutikach A klasowymi klubami, grozi mu też oCo do projektów Banku w zakresie j~
gracz ligowy TKS-u Herbstieich, który pod tym względem, n. p. od Krakowa. debranie boiska, a gracze jego zwracają go działalności w roku przyszłym, to u~
shzeHł w 23 i 24 min. dwie, decydujące o Przyznać też trzeba iż drużynę lwowską się do różnych klubów w całej Polsce z stalono w dyskusji, iż działalność Banku
zwyc~:.stw!e bramki dla ŁTSG.
prześladował specjalny pech, nie przegra- ofertami i prośbami o i~h prz,rjęcie, . za- musi przystosować się do możliwości kre-.
Po przerwie gra już więcej wyrównana, fa ona ani jednych zawodów w gorszym ;>ewne w celu połepszema sobie swej sy- dytowych na rynku krajowym i zagraniczchoć Naprzód i tak góruje. Łodzianie jed- stosunku, jak różnicą. 2 bramek, a cały sze- tuacji materjalnej_ ~ie b~dzie przeto stra- nym, oraz do konjunktury gospodarczei
iti\k stosują, rozumną taktykę obronną. reg meczów tylko jedną bramką.
ly dla sportu pałskrego Jak klub ten opu- w kraju, przyczem władze Banku dążyć
Na przedzie pozostawiają dwu najlepszych
Ruch i Turyści to najsłabsze zespoły, ści Ligę.
będą do utrzymania swych operacyJ w
napastników, t. j. Heibstreicha i lewe które w niczem nie przewyższają czy to
Najprzykrzejszym jednak momentem rozmiarach tegorocznych.
skrżydło, żaś reszta co_
fa się do tyłu i .czarnych czy też IFC. U Oórnośląza- jest chwila rozstania się najsłabszego,
Pozatem Rada
Nadzorcza przyjęła.
broni się.
Ta taktyka zrobiła swoje, ków godna podziwu jest tylko zawzię- względnie najsłabszych klubów z Ligą i budżet na rok 1930 oraz zatwierdziła sze„
d\vaj pozostali na przedzie gracze do- tość i ofiarność, która w groźnej chwili spadek ich do kl. A, co w dzisiejszych wa- r~ wni-0sków, dotyczących poszczegóh
brze niepokoili obronę Naprzodu, a reszta pozwoliła im zdobyć się na potrzebny runkach oznacza wielki cios dla zaintere- nych dziedzin działalności Państwowei?;O
uporała się z napadem Górnoślązaków i wysiłek, jak np. na ostatnim meczu z sowanego towarzystwa sportowego. O- Banku Rolnego.
Utrzymała wynik. Stosunek rzutów różnych Garbarnią. Drużyna ta ma specjalne szczę- czywiście jasnem jest, iż dotknięty taką
9:3 na lrnrzyść miejscowych uwydatnia ście do Cracovii, która w spotkaniach z klęską klub broni się i za wszelką cenę
przewagę Napizodu.
Górnoślązakami nie potrafiła do~d ani ra- pragnie się utrzymać, atoli jest jttż rzeczą
Po meczu publiczność obrzu~iła kamie- zu zwyciężyć.
władz sportowych przeprowadzfć rzecz w
aia1~1i graczy Ł TSO., którzy pod eskortą
U Turystów lin ja obrony i pomocy na- ten sposób, aby nikt nie mógł protestować
Rozporządzenie ministerstwa skarbu
policji opuściłi boisko. Takie postępowa- leży do najsilniejszych w Lidze, zato atak ani pomstować, iż działa się tu takaś o rejestracji pretensyj b. uc7.e8tników bJ
nie sportowców z Lipin godne jest napięt- do najsłabszych, to też wyniki
zespołu krzywda.
ro.syjskiej kasy emerytalnej, nauczycieaowania.
·
łódzkiego były bardzo trudne do przewiI przyznać trzeba, iż pod tym wzglę- li i nauczycielek ludowych, oraz b. ro'
Zaznaczyć należy, iż drużyna Naprzo- dzenia 1 w:-zystko bowiem zależało od dem sprawni~j się działo w pierwszych la- syj skiej
kasy mierytalooj prarowni.
do! grała w składzie normg_lnytn, za wy- chwilowej dyspozycji strzałowej napadu. tach Ligi; bez większego bólu zeszła kra- ków z wolnego najmu skarbowej sprz&
Jeśli wreszcie weźmiemy pod uwagę kowska jutrzenka do kl. A, również bez daży trunków - r,; tytułu emerytur ;
C_z_as~i&ma
dwie ostatnie drużyny, które mają spaść większych tarć rozstały się z Ligą w roku wkładów emerytalnych - postanawiai
„________
......,·~·-do kl. A. Czarnych i IFC., to podkreślić ubiegłym aż 3 towarzystwa, tj. śląsk, T. że celem rejestracji osoby zainteresowa.
~Oda
należy wybitną między niemi zachodzącą K. s. i Hasmonea, a tymczasem w roku ne, o ile dotychczas nie zgłosiły swych
"
_różnicę. Drużyna Czarnych zasługuje na bieżącym rzecz ta nie chce przejść bez pretensji, winny do dnia 31 gTudnia
Wyszedł z drnku numer 24 dwuty- pozostanie w Lidze, nietylko ze względu wstrząsów.
1929 złożyć podanie w ministerstwie
gódnika „:rviło<la. Matka" na treść które- ua :>Woje wyjątkowe stanowisko w sporFakt niewyłonienia mistrza Polski mi- skarbu z wyszczególnieniem wszystl h
go złożyły się następujące prace: „Nie- cie polskim, ale ma za sobą cyfry prze- mo, że wszstkie
mecze ligowe są już danych, odnoszących się do pobierane)
~ieczeństwa świąteczne dla dzieci" mawiające za nią, t. j. ładniejszy s.f-osu- dawno ukończone, jest dowodem niespra- emerytury, wysokości złożonych wkła.
Dr. S. Popowski, •10wijanie brzuszka" nek bramek, jakiego się nie obserwuje wnego działania władz sportowych w dów emerytalnych i t. p.
- Dr. Z. Stopnicka, „Z ~igjeny macie- riawet u klubów znajdujących się na wyż- Watszawie. Jakkolwiek teraz
zapadnie
i-zyństwa" - . Dr..~.· Sm1arowska, „W szych znącznie miejscach w tabeli ligowej. rozstrzygnięcie, to wyglądać ono będzie
obr?i:ie
gwiazdki . - Z. ~·· „GłOt:!y - Czarni byli drożyną, która w pierwszej na krzywdzące. Kluby bowiem wszystkie
clwocn I?a~k o chomc~", Chomk::i, a na.. -kolejce walk ligowych zajmowała dosko- liczyły zawsze mecz Turyści - War::ze .dz1ec1 Z. . ·,płuzewska-Kanska, II. nałe miejsce i w drugiej rundzie dopiero ta, jako wygranym 2: 1 przez Turystów "
„ąho~n~a ~zysia - w. P.
s~,czę- na skutek głównie utraty Nastali (złama- {zweryfikowanym już przez
Wydział
~te ciz.wcka -:- M_:. „P~ed Cho1~klJ- - nie nogi) załamali się. Czarni są klu- Gier Ligi) i potem rozgrywając następne
~ W. Odipow1~1 na listy rodz1cow.
'bem, którego drużyna ma po Wiśle naj- zawody, nie liczyły się ze zmianą tego wyDo numeru Je&~, .doląc~ony dodatek mniej graczy karanych; IFC natomiast niku przy zielonym stole, a w konsekwen~ziś i dni następnych
i,Rady P,raktyczne 1 tablica robót.,
jest zespołem, który może się wykazać cji tegoż nie zdobywały się już na nadzwy2 serje razem
najgorszą pod tym względem statystyką.
czajny wysiłek. Rzecz ta domaga się przeVY•
Jego gracze byli tymi, którzy na roz- prowadzenia zmian statutowych w Lidze.
r&;:;::-iii~
;~~~~~---.--~~~~~

Z Rady

druz· yny ligowe

Czarn1• czy T urysc1
' • spad n:.. d o

w
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Pretensje do h. rosyjskiej
kasy emerytalnej

Matka"

„q

„NIBELUNGI"

; .KINOMIMOZA~EAT!

„
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Obubia wizja
kińl

c:li'amaeie

wQ{~ światowej w wiei-

miłości

IL-L~t
rei.

o

JOHN

•„

"

UL. KILIŃSKIEGO N~. 178

W roli g?. PAWEŁ RICHTER,
BERNARD GOETZKE i JAN

wtorku dnia 17

SCHLETTOW.

;

WKRÓTCE:

"mpek i Lopek się żenią"

syn ;
"

FORD

rołi ~wnej niezrównana tragiczka
jaloo m.ńb MARGARETA MANN,
jił • 4 synów CHARLES MORTOH,

Y

y

POTĘŻNY DRAMAT

matczynej p. t.

,,~ua 01

y

~-

1Sł&Q?&

Poc:~telt

"'

(THE DRAGNET)
W

roli

~ymfbniezna

pod

pod &atut1\ IZ. BAJGELEA.NA

1.80

lił

Nastł(pny

orkl ma

loża

głównej

JAMEStUd.I., FRANCIS BUSHMAN,
G ORGE MJtCK!tR.

Wi~

w dai pows2edoie • f• 4 pp.-W1ob<ty
aiedziele i święł.a o g. 1 w poł, - Ceny mi&iao
w dni powszednie niedziele i święta NA PIER·
WSZY SEANS III m. 40 gr. Il, I i balkon 60 gr.
łoi& 1 złoty - NA NASTĘNE SEANSE w dai
powSEednie: Jll 70 gr., Il i balkon 90 11r., I. m.
zł. 1.0
łoi.a tł. !.50 w !Oboty niedziele i iwi~·
ta J1I m. 80 gr. Il i ballrnn zł. 1.10, i I m. 1,40

program:

ADJUTANT CARA
W roli

głównej

IWAN M..<lZŻUCHIN·

Pamiętajmy

Straży

o potrzebach

Ogniowej

„!YAStO„ z ańia 1~ grud.ma 1929 ro..'ilf.

ie kupuj
obawia w sklepie
firmy zagranicznej

NĘDZA
nrozi kilku tysiącom
rodzin

TilATllł

I IZTUllCA
---e---

DZISIEJSZA PREl\IJERA
ZA DAWNYCH DOBRYCH CZASóll-.
Dziś, środa przygotc•1ywana z wielkim nakładem pracy premjera wesołego melodyjnego
T EA TRY
wodewilu R. Stolca „Za dawnych dobrych czasów". Reżyserował WŁ Ziembiński.
Efektow~ Miejski: - Pa.n Topaz.
l'eah- Popularny: Za dawnych dobrych czasów. ne ewolucje taneczne układu P. Relewicz
Ziembińskiej. Barwne dekoracje E·
Pietkiewitea.t;r Kameralny-: Bronx-Express.
cza. Obsadę stanowią: Bronowska, Górecki, PiPuchalski, Pluciński, Tartakowicz, TaCO GRAJĄ W KINACH larska,
ta1-ski, Trepszówna, Relewicz - Ziembińska, S.
~Ka: - Tango miłości.
ZifliiJ„ka.... Wilźnik
JliL-i A- :labcZYńąc:it .
~tol: - Ostatni syn.
~: - Jej pieprzyk.
'.IU1Pt,""! cn52;~
Corso: - Djahel.ska przełęcz.
po
cenach
najniższyc)L
/Czary: - W niewoli u szeika.
W sol>otę o godz. 4 pp. i w niedzielę o godz.
!Era: - P1·zeznaczenie.
12,30 w południe dwa ostatnie powtórzenia ferjGrand-Kino: - Hrabia Monte Christ-0.
jowo wystawionego
,,Kopciuszka". Ceny
ze
\l.uru;; W tajgach Sybiru..
względu na okres przedświątecznY. najniższe od
'Mimoza: - Miłość kozaka.
50 gr. do 1,50.
Odeon: - Życie zaczyna. się jutro.
Pałace: Przygoda jednej nocy.
1'EATR GEYEROWSKI
Resursa: - Ty moje marzenie!
Piotrkowska 295.
Raj: - o świcie.
W sobotę i niedzielę dwa razy arcywesoła
Słońce: Tajny kurjer.
krotochwila :francuska p. t. „Zawiadowca staSpółdzielnia: Siepacz earsld.
cji" czyli ,,Pan naczelruH:, to jal"'
~plendid: śpiewający błazen.
Syrena.: - Ostatnia kara-ovana.
Uciecha: - Jackie u ludożerców
Wodewil: - Czerwony młyn.
Yenus: - Prawo i bezprawie.
~chęta - Nibelungi.

o=

---0'----

PlłllCZ

Łodzianina

X TAifDETj\

CO

USŁYSZYMY

Od pewnego czasu grasuje
dystyngowany

ny

19.25-19.35 Muzyka z płyt g:ramofono~
19,35 „W mgłach śmierci" - wygł. kpt. i .
PRZEZ RADJO
pecki.
PROGRAM WARSZAWSKI.
19.58-20.00. Sygnał c.zasu z War~
na dzień 18 grudnia.
Obserwatorjum .Astroiiomii.cznego.
11.58-12.05. Sygnał czasu z Warszawskiego 20.00 Feljeton p. t. ,,Stara Jerozolima i JBł,o..
Obserwatorjum
Astronomicznego. Hejnał z
dy Teł - Aviv'· - wygŁ p. Janusz ~
czyk.
Wieży Marjackiej w Krakowie.
12.05-13.10. Koncert z płyt gramofonowych.
2-0.15 Audycja narod. niemiecka.
13,10 - Kom. meteorologiczny.
· 22.15 Komunika.cy; meteorologiczny, ~
13.30-15.00 Przerwa.
sportowy„
15.00 Komunikat gospodarczyo
22.25 ,,Z dymkiem papierosa"
15.20-15.45. Przerwa.
gmunt Kawecki.
15,45 Komunikat harcerski.
22.3i Komunikaty
Polskiej
(PAT).
1.15 Audycja szkolna w wykonaniu uczniów i
czenic szkoły powszechne-j Bema w War- 23,00-24.00. Muzyka taneczna z Sali Mami..
szawie (chóry, recytacje solowe i zespołowe)
wej hot.el.u „Bristol". Orkiestra Altura Gdl1.45-17.15 Muzyka z płyt gramofonowych.
da. i Jermgo Petersburskiego.
1715. Przegląd Wydawnictw Gwiazdkowych - KINO wf;PlTOL"
omówi prof. Henryk Mościcki.
„OSI'A.TNI SYN".
17.45 Koncert orkiestry R. H.. ))od dyr. lózefa
Fil.rwy ~jqce krwat>oq epopeję wojemią cie
Ozimińskiego.
~ się dui;q popularnością. Jeśli potraf.ją ustosun18,45 - RozmałtoSci.
19.10 „Skrzynka
pocztowa rołnicza" - ko- kować ~ d-0 wojny tak, jak na to krwawa nd llll.ilrespondencję bieżącą
omów· inż. Wacław jOJłÓW :zasłu/ruje. Sympatje olbr:ymich JnGI p.
pierafel. każdy wy#lek, ci<!żący do zohydllenia .,...
Tarkowski.
śl.i. o ~jnj.e j do wykazania okropnych won łep
strasznego ~zmu dziejowego. A już gorqey
poklask naleiiy ~ filmom, które jak &en p. t.
„Ostami syn" wy.kazu.:i<J całq głębię bólu serca lJIQf.
czynego, której nienasycony moloch wojny porywq jedlw dziecko po drugiem. Bez względu czy b
jest po tej czy tamtej stronie okopów wspók:ruwar.~
i litujemy sł§ 1lad niepotrźebnq ofiarq młodych.
pełnym życia istnień ludzkich i nad głębi<J
ból~
złamanego serca. Wszyscy ludzie, którym idea pta<
cyfi&tyczna le.."-y doprawdy na sel"Cu, wszystkie ino
w większych miastach, wytworki winny obejrzeć ten doskonały obraz. Całość doskonała. do czego w niemałym stopniu. przyczynie
się również b. J.obra ilitstracja muzyczna.

Dżentelmen Włamywacz

h.AMERAL!lrt.
Traugutta Nr. 1.
„BRONX - EXPRESS".
Dziś, 5roda i dni następnych sensacyjna kom.edja z życia żydowskiego
Ossipa Dymowa
„Bronx - Express" która tak dzięki swym waloro!IIl scenicznym jak i wybornej grze
całego
zespołu zdobyła pełne powodzenie. W roli
popisowej L. Zbucki. Udział biorą: Biskupska, Faleńska, Marcinowska,
Bogdanowicz,
MatuszkiR.i><icz. Michalak. Scibor i W archałowsn

EATlł

Dziś

i dni

IA „Ty

ICILlrłSICIEGO 12J

&ID

Początek

seansów w dni pows:r:ednie o godz.
5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne o godz. 3. 5, 7 i 9

ilustracja muzyczna orkiestry
symfonicznej pod dyrekcji\
A. CZUDNOWSKIEGO

Początek seans6w o godzinie 4 pp. w so,
boty i niedziele o godzinie 12-ej w poł„

Ceny miefsc na pierwszy seans od 1.- zł
w sob. niedz. i święta od 12 - 3 PP.
wszystkie miejsca po 50 gr. i 1.- zł.

B

BOKSLEITNER
Dziś

słynnej

operetki

i dni

następnych I

wiedeńskiej

p. t.

. ''
marzenie

w roli głównej ulubieniec kobiet całego świata,
wiecznie roześmiany HARRY LIEDTKE.

następnych!

W$paniała

s+ipwa

we wszystkich kolorach na bieliznę damską poleca

następnych I

Film osnuty na tle

f

TRIKOTY·· Ę

Kina „Capitol''

U

-

•

który w wyrafinowany sposób uwodzi, okrada i szantażuje pięk
ne i bogate panie. Bezczelność swą posunął tak daleko; że zapowiedział swój przyjazd do Łodzi, A więc bądżcie ostrożni!
Dalsze dzieje tego „Króla Niebieskich Ptaków"
i największego awanturnika opowie film świątecz
ny.

;:r~a't'h

dni

DZIS

W SZCZEGÓLNOSCI PŁEĆ PIĘKNĄ

..,DOBRZE •SKROJONY FRAK".
Na afisz repertuaru świątecznego wchodzi
.f>obrze skrojony frak". Próby w pełnYJlll toIm pod kier. reż. K. Tatarkiewicza.

Dziś I•

w błyskotliwej oprawie

OSTRZEGAMY WSZYSTKICH!

TEATR MIEJSKI.
Dziś we środę „Pan Topaz" komedja.
Pa(11.0la. Ceny popularne.
Jutro we czwartek po cenach popularnych
«ról Bawełny".

O•

I

kupuj tylko obuwie
w sklepie

Następny

Dramat

pięknej

W rolach

głównych

program :

angielki,

przeżywającej w

romans miłosrt~

PAWEŁ

?

?

•

.stolicy

Węgier

-w

rolach

RYCHTER
WARWICK WARD

pierwszy
głównych

EWA GR

Str.

„HASŁO"

1()

z dnia 18 grudnia 1929 rokl!.

Nr. 347'

GWIAZDKA ! ! !
GWIAZDKA !!!

Akta sprawy Nr. Z. 294/29 r.

WEZW A.."NIE PUBLICZNE.

s
~

IATł..Y
rodzinie

na

gwiazd kę

AA 10·-

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

••

odla

~:

l?.rzejazd 8

Zakład

i S·ka

wyrobólf

Skórzano - Galanteryjnych
Jabłoński
~ S. Moszczyński'

Je

:<-). T. Cichecki-

ł.ÓDZ, uL Główna 11 przy Piotrkow:>kiej
POLECAMY:
Kufry, Walizy i Sakwojaie wazolkiego
rodzaju, Torebki damskie, Portfele, Papicrojniee, Teki, Tunistry, Paski ba-

---~---

10 ~ LLOl'D
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ANDRZEJA Nr. 4.

Wierzyciele powytszej firmy mogą
na rozprawę sądową celem uctruelenfa Sądowi wyjaśnień.
Wice-Prezes
· ł
(-) J~ Kiszmiszjan
Sekretarz
~

na specjal~
rzemieślników dogodnycL. w a r • n k a c -h - poleca firma

lłA

POLSiCi
nz. J. Kuy:ianowski

przybyć

••••Doskonałe odbiorniki••••••

wzwyz

220.-Zł.

CENY OD

Icek - Ber Lewkowicz, zam. w Łodzi, przy
ul. Zachodniej Nr. 16, wniósł w dniu 5
grudnia 1929 roku podanie do Sądu Okrę
gowego w Łodzi o udzielenie mu odroczenia
wypłat i że termin do rozpoznania powyż
szego podania został wyzna<:zony na dzień
18 stycznia 1930 roku, na godzinę 10-tą
rano w gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi,
ul. Żeromskiego Nr. 115, pokój Nr. 40.

~

kupuje swel

RADJO

Pned świ~tami obniżamy ceny na nasz&
aparaty, aby dać możność szerszemu
ogółowi nabycia ich 1 jak zawsze na
raty miesięczne,
e

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1927 roku o zapobieganiu upadłości
,(Dz. U. Nr. 3-28, poz. 20) zawiadamia, że

Z-E.MIESLN K

f!~-·

radość w domu, uciecha dla dzieci Ili a
to daje :tawsze żywe, zawsze nowe i
cielcawe

Przewodniczący Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Lodzi na zasadzie art. 4 Rozporządzenia Prezydenta

Tdefon 158-08

gaiowe, Plecaki l wuelkie reperaej•

CENY UMIARKOWANE.

li-= li

,,ROWlł lłA

Gdańska

12,
Tel. 182-73.

dogodnych warunkach poleca wszelkie wyroby PHILIPS' A.
Kompletnie zelektryfikowano aparaty. Warsztaty reparacyine
aa łllieiscu, pogotowie radjowe, ceny przystępne, produkcja
aparatów na miejscu.

nil

Jo ;:k& Nr. 3712; 3783; 3784; 3785-1929 r..
OGLOSZENIE
Komornik S11du Grodzkiego w Lotłzi Vfi rewiru
.:iTU'AN GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul.
Sienkiewicu 9, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
oglusllłó, łe w dniu 10 stycznia 1930 reku od godz.
10-ej ra:llO w Lodzi, przy ul. Nowomiejskiej pod Nr. 3
odbętfaie się sprzedaż pr~ez licytacjo ruchomości,
niilcź;:eych do Moryca Perle składających się & to·
warów ocenionych na sumę 5.584 zł.
!..&lź, dnia 12 grudnia 1929 r.
Komornik STEFAN GóRSKI

2zynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ<(ta 9 - 2 pp.
)d 11-12 i 2-3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
1ec:tenie chorób wenerycznych
mo.czopłciowycb i skórnych
Uadanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

Gahinet

Swiatło·Lec~niczy

Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekalnia dla kobiet
l23

J.

PORADA 3

zł.

Dr. med.

SADOKIERSKI
stomatolog

chirura-ja szczęk, jamy
ustnej i pla:atyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

ICO&ODZIEISlłl

Do akt Nr. 2178-1929 r.
OBWIESZCZENIE
Komornik Stdu Grodzkie~o XV rewiru w lJodzi
I JóZEF TOMASZEWSKI, zam. w Lodzi przy ul.
Zachodniej 36, obwieezcze, i& w dniu 27 grudnia
1929 roku od godz. 10-ej rmma w Lodzi, przy ul.
Wólczańskiej pod Nr. 77 odh\;dzie się sprzedaż przez
puhlicz04 licytację ruchomości akładejQc)'ch się z
klepek do posadzek naldących do Michała Nic·
wiażskiego oszacowanych na 3600 z!.
Lódź, dnia 2{) listopada 1929 r.
Komornik JóZEF TOMASZEWSKI

Dr. med.

Ił

I

Różne

ANDRZEJA 3

olbr:z7mł

wybór kvawatów, chusteczek
pollcsoch, rękawiczek koszul i oryginalną
bieliznę Jaegera.

I

Do akt Nr. 1895-1929 r.
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego XV rewiru w Lodzi
JóZEF TOMASZEWSKI, zam. w Lodzi przy ul.
Zachodniej 361 ohwiesl!cza, że w dniu 30 grudnia
"~lM;:a, że w dniu 3 stycznia 1930 rokn od godz. 1929 roku od godz. !Onej zrana w Lodt4 przy ul.
1~.ej r~no w todzi, przy ul. Pomorskiej pod Nr. 6 Piotrkowskiej Nr. 101 odbędzie się sprzedaż przez
•d'.1~dzie si~ oprzeda3
przez licytację ruchomości, publiczną licytację ruchomości, należących do Bole~„leżących do Bel'ka Rakowskiego skladajwcych i;ię tława Frejlicha i l!kładejęcych się z prasy litograficz·
nej ręcznej oszacowanej na 1umę zŁ 1201>.
' nlGblł !»cenionych na sumę 1175 zł.
Lódź, l}.nia 11 grudnia 1929 r.
Lódł., dnia 10 iirudnia 1929 r.
Komornik STEPAN GóP.sKI
Komornik JóZEF TOMASZEWSKI

karzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. t

"•

poleca

·1

Biiuterję
war·

tość płacę. Solidne

OGŁOSZENIE
Ji:omomik Sądu Grodzkiego w Lodzi Vfi rewiru
~TEFAN GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul.
5i~n\ii;,wicza 9, na zas:idzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.

~

GWIAZDKĘ

kupuję, pełn,

ltizi akt Nr. 21l92-1929 r.

Poradnia·
1
enerologiczna

NA

XAlłElł
weneryczne i

Sprzedam

mo-

c:zopłc:iowo.

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenió
lamp~ kwarcowlł. Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla pnń od 3-5 pp.
190

DOKTOR

W0&8'0W~SICI
Coslelnłana

25.

Tel. 126-87.

Specjallata chorób akórnych
i wenerycznyclt
40iLECZENIE ŚWIATŁEM (lamp<\ kwar·
cow4). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjm11je od godz. 8-2, i 6-9 pp.
w niedziele i święta 9-1
Dla pań od 5-6 eddzielna poczekalnia

111111111

27~

NOWA

•
Tel. 111-92

P I O T R K O W S K A 100

„

POLECA

Na Swięta Bożego Narodzenia

s

T

z

masą

„
„

„

R

MIGDAŁOWĄ
ORZECHOWĄ
PISTACJOWĄ
PONCZO.WĄ

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

sprężen<>we

hytiel

,.Patent~

meblowych
'·
miary nab

podług
można

u
c

najtaniej
i na najdo1rod•
niejazych
wał
runkach w fabrJi
cznych skład złe )

„ DOBROPOL •
Łódź

Piotrkowska

E

7

w podwórzu.

PIERNIKI

tel.1-58-61

przekładane

(królewskie)
paczkowe,• bakaljowe drobne

PIECZYWO WYBOROWE
WŁASNEGO WYPIEKU
Kuchenki
PiecykJ
Poleca

11Koźminek·1

TANDECKI

Skóry-Hurt i Detal

Łódź

11 Listopada
35 (Kostantynowa-

(specjalność: detaliczna
zelówek trwałych na

ka) Fabryka LUSTER. Specjalność:
Lu1>tra wizelkiego
r o d z aj u. Szlifiernia s:z:kła i podlewnia luster, Lustrakryształy do mebli.
urządzenia

Wielki wybór w6a
dziecinnyeb
krajowych zagranłi
cznyeh lójek me.i
talowych; wyżyma..
czki amerykańskie~
materace wyścieła..
ne oras matera«

ków

nlCZll

MAKOWCE

L

Dzielna 9, tel. 1.28-98
Cheroby skórne

traktowanie „Pre•
ciosa". Piotrkowska
Nr.123 w podwórzu

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

wewnę

trzne dla dekoracji
wystaw. Szkłtrnie ar
Choroby' skórne i wener. tystyczno - budowla
ne. Szyby do samoul. Nawrot 2. Tel.179-89 chodów. Szlifiernia
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne szkła aerwi11owego
godz, 3-5 po poł., w niedz, od 11-2 pp i t. d. Ceny dogodDla niezamożnych ceny lecznic 2'L n_e_._ _ _ _ __

Wydawca: Tow. P~m. „Resursa"
~dąito , Jl ~ :wł•meJ-~l(llka li.

sprzedai
wodt;)

* * •

Główna

51

Biżuterja
Zeiarki na raty, "''
ny gotówkowe„ Pre·
cio5a ~.Piotrkowsk11
123 w podwórzu,

Pianina
patefony płyty
sprzedaje na rat1
Chodkowski Sienkiewicza 25

Czytajcie
"Hasło Łódzkie"
Redaktor
,.

odp~w.:

Adam

żuczkiewicz

