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~onferencji

u p. Prezydenta

nastąpiło odprężenie

sytuacji

P.remjer Barte zupełnie wycofuje się z życia politycznego
Konferencja p. Prezydenta z

Maszałkiem Piłsud

Sprawozdawca parlamentarny ,,Hasła"
Jak wiadomo - w piątek upływa trzy„
nasty dzień przesilenia.
donosi z Warszawy:
Optymiści sądzą, że w dniu tym (a najWczorajsze posiedzenie sejmowe; któdalej
w sobotę) nastąpi mianowanie oorego przebieg podajemy na str. 2-ej charak.vego
rządu. W sobotę bowiem P. Prezyteryzowało
znaczne odprężenie sytuacji
dent wyjeżdża na święta do Spały.
politycznejł

kim w Gen. ln5p.

Narady pG Prezy enta i arsz. Pilsu skiego
w

premJer

Warszawski kores ondent Hasła" d-0.•
P
"
nosi.
Głównym tematem ogólnego zainteresowania w Sejmie był powrót posła KoSciałkowskiego <BB.) ze Lwowa,
który
bawił ub. premjera prof. Bartla. W kulua.iach sejmowych krążyły pogłoski, że
posel Kościałko~s~ był obd~zo.ny przez
p. Prezydenta misJą porozunuerua su~ z
1.>rof. Bartlem co do obj~cia przez niego
tek.i premjera.
Prof. Bartel miał podobno oświadczyć,
ze stanowczo i nieodwo.Jalnie wycofuje się
'il życia politycznego.
; Mdfi

tti fi'@!#NriW

EZ

Przyjmowanie życzeń
noworocznych
na Zamku
Warszawski korespondent „Hasła" donosi:
Szef Kancelarji Cywilnej Prezydenta
Rzeczypospolitej zawiadamia, że P. P.reiydent Rzeczypospolitej przyjmować bę
dzie życzenia noworoczne w dniu 1 stycznia 1930 r. o godz. 12-ej na Zamku
Królewskim.
Karty wstępu wydawać będzie Kancela1·ja Cywilna od dnia 27 do 30 grudnia
r. b. od godz. 10-ej do 13-ej.

Zaginieni lotnicy
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podczas wybuchu gazów w kopalni
RZĄSAJĄCE SCENY ROZPACZY
175 sierot, pozbawionych opieki
szem niebezpieczeństwem kolumny
ratunkowe dotarły do wnętrza i natrafiły
najpierw na grupę pięciu górników, dają
cych jeszcze słabe oznaki życia. ·
W głębi chodnika przedstawił się ra·
tującym straszny widok. Na ziemi leża
ło 11 ludzi ze zda'.rtemi do krwi paznokcia
mi. Widocznie, odurzeni gazami, za wszel
ką cenę chcieli ujść śmierci i golem.i palcami drapali skałę.
Wkrótce potem wydobyto resztę 45
górników, - wszystkich bez życia.
U wejścia na kopalnię rozgrywały się
straszne sceny. Ojcowie, żony i dzieci tłu-

. Londyn 18 grudnia.
Według doniesień z Nowego Jorku w
miejscowości Mac Alester wydarzyła się
wczoraj straszliwa katastrofa górnicza,
którą należy zaliczyć do jednej z najwięk
~zych jakie
notowano w historji górni·
et wa.
Na pierwszą
wiadomość o wybuchu
zaalarmowano kolumny ratunkowe wszy.
stkich okoliczuych kopalń. Niezwłocznie
pl'Zystąpiono do prac i·atunkowych, które
były niezwykle utrudnione, gdyż z głębo·
kiego na 12QO metrów szybu dobywały
się ustawicznie gazy trujące. Z najwięk-

Londyn 18 grudnia.
Ministerstwo lotnictwa nie otrzyir..a!O dotąd żadnych nowych wiadomości o
losie wyprawy lotniczej z Londynu do
Capetovnu w Afryce Południowej w
, ._..id któ1·ej wchodzą dowódca eskadry
Krwawe
J enes Willams i porucznik pilot Jenkins,
Berlin 18 grudnia.
którzy odlecieli wczoraj o godz. 4-ej po
Wczoraj
wieczorem
wybuchły w Frank
poł. Ostatnią wiadomość otrzymano o ich
przelocie w odległości 50 mil na północny furcie nad Menem groźne rozruchy 'komu·
nistyczne któ1·e przeciągneły sie przez
zachód od brzegu Sardynji. (PAT}
cała noc.'
•
Po wkc~t bezrobotI1yęh r~zyl zainsce
Pomy "lny
nizowany 1,~·zez kcll\unistów pochód prz~
obli.·ad polsko-czeskich
miasto, przyczem ~oszło do starć z poliPraga 18 grudnia.
cją, a w kilku wypadkach do prób plonPolsko - czechosłowackie narady, od- drowania s!:lepów.
bywa.jące się w Ołomuł1cu, a dotyczące
Zebrana pr~d ratuszem grupa bezro-.
majątku b. gminy cieszyńskiej oraz ure- botuych pl'zypuścila szturm do ratusza.
gulowania kwestji pogranicznych wzdłuż Przybyłą policję przywitano gi-ad'°'m kaDunajca i Prutu, mają przebieg pomyśl- mieni, wyrwanych z bruku ulicznego. G~~
iny i ~utl.10 należy, oczekiwać· ich zakończe- z tłumu padły strzały, policja
rów1uez
. ~ -W:mrl. Ilemot\$tl1Ulci wzeolali .e.

ewołuc ·a

komun· styczna

we Frankfurcie nad ·Menem
walki uliczne trwały całą noc

Ipod osłoną nocy, zabie.rając z sobą

•
przeb 1eg

N uka dla opozycji

Tmnafom rozmów posłów sejmowyi1'
na wczorajszem posiedzeniu byłn nauko,
da11a prezesom opozycji ua przedwczoraj·
Pana
szej konferencji na Zamku przez
Prezydenta.
Przybyli na Zamek z radamJ, delda "
cjami i oświadczeniami.
Tuszem zimnej wody p;.-zypomniał im
Z<mku
P. Prezydent, że najważuiejszem zagn.dr
• •
„ „ ·. I. n
nieniem państwowem jest naprawa l{ouVV rszawsKI kor~spondent ,,Ha~ła don?s1:
Między innemi „Berliner Tageblatt" pi
stytucji.
PrzedwczoraJsza konferenc1a wspolna sze, że dwie wybitne indywidualności na
Ci sami przywódcy,
którzy przed
przywódców klubów sejmowych z P. Pre- horyzoncie życia politycznego Połsltll: Prezydentem wywarła zagranicą wielkie wra zydent Mościcki i Marszałek Piłsudski pra- miesiącami nie zgodzili się na h. fere :
~nie il wywołała jak najp<>ehlebniejsze ko- cują w nadzwyczajnej harmonji i że !lfzed- cję z BB w sprawie zmiany ustroju lmnsk~adail
mentarze. Odzwierciadlają to ulania pra- wczorajsza konferencja na Zamku zadała stytucyjnego - przedwczoraj
na Zamku enuncjacje o „mc.żłhyo.ści prae,
sy zagranicznei, które do Warszawy na- ostateczny cios opozycji.
sejmowych nad rewizją Konstytucji".
deszły.
~"'~ei~:~x·~m~•~!!l!!!!!l!!~~~~~a~ę~~~~~·*~1~~~#~llł!!!!•~·~·~·~*~'~-~·~~~··~~l!!!!!!!l!l!~~~~~~~!!l!!!!!l!!~~~~~~~iiii!!!!!~

po c

l\.'larsB.załka Piłsudski.ego. Bartel

Zbr.

Pesymiści twierdzą, że nowy gabłnet
Cbarakterystyczriem jest, że osobt.
zostanie utworzony po świętach.
premjera nie wzbudza w kołach polityczW dalszym dągu są wymieniani jako nych takiego ~interesowania, jakby si"kandydaci na premjera: płk. Prystor, min. mogło wydawac, albowiem bez wzglęću na
Kwiatkowski i Doseł oolski w Moskwie ooobę premjera przyszły rząd zatrzyma &W\l
Patek.
główną linję wytyczną tj. reformy Konsty.
tucji.

Zarówno BBWR. jak i opozycja popienawi:ajem swe wnioski, co jest dodatnim rezultatem ostatniej konferencji
Warsx.awski korespondent „Hasła" do- była w dniu dzisiejszym.
wspólnej z P. Prezydentem.
P. Prezydent udał się do Gen. Inspenosi:
Co do nominacji przyszłego rządu krzyWielkie wrażenie w kołach po!itycz- ktoratu Sił Zbrojnych, gdzie bawił prze·
iają s1:1;; dwa zdania:
nych wywołała konferencja P. Prezydenta szło 2 godziny wspóhtie .z Marszałkiem
Optymiści wierzą w "trzynastkę", któ- z Marszałkiem Piłsudskim, która się oo- Piłsudskim.
ra jest nader szczęśliwą liczbą dla osoby
rały

Sił

mnie zebrali się pod bramami kopalni,
gając dyrekcję o wiadomości o losie

'b
ieb

b!isldch.
Zarząd kopalni początkowo nspokujn.~
i pocieszał zebranych, gdy jednak . WYnie·
siono pierwsze zwłoki, powietrze przeszyl
okrzyk zgrozy, rozległ się szloch, i·ozdzic·
rający serce. Kobiety i dzieci odchodc.:~
od zmysłów biegały oszołomione pod bramą, głośno za.wocfaąc. Kilkanaście I-obici
pQpadło

w

obłąkanie.

Zwłoki

umieszczono w wielkiej h..'lb
kopalnianej. Koło trumien stoją i klęcz:!
rodziny zabitych, p~ążone w głuchej roz
paczy.
Zmarłe ofiary swego zawodu pozostawi
ły 42 żony i 175 dzie«:!i.
Przyczyną katastrofy było zapalecii
się gazów lub pyłu węglowego.
h

i

-··

ran·
Otwarcie konferencji haskiej
•
.
.
nastąpi 6 stycznia
U: zl>iegu. uti~ ~ahrgasse 1 B!3;ubach
wywiązała się nowa walka z p<>licJą. Na
Londyn 18 grudnia.
wielkiej przestrzeni ulica
}>O'hbawiona
Według otrzymanych tu wiadom-0s _i
jest zupełnie ~ruku? ~tóre~o ••~to d~ otwarcie konferencji haskiej nastąpi
bom?a~dow:i~a ~licJI. ~owmez 1 tutaJ stycznia. 3 stycznia zwołane będzie zeb-·
musieli policJanci stnelae do tłumu na nie rzeczoznawców prawniezych. (PAT
postrach:
.
.
Po ~~?CY rozru~hy pr~ybrały J~~cze gro~meJsze rwnuary, numo to po~cJi
dla rządu belgijakie;go
udało. su~ nad ranem opanować s~tuacJę.
. Licz~~ i:annych ~otych~ me ~dało
Jh-uksela 18 grudnia.
się u~ahc, ~est. o~a Je!nak .ba=o -~~~·
Izba uchwaliła 100 głosami przeciwko
.Ranru są rowruez po renie
CJI.
•
-wniosek zaufonia dla rzątlu. (PAT)
cja areut1nfa około. aa. osób.
'\

nych.

Votum zaufan·

„HASŁO"
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przebieg

zupełnie

spokojny

zakłócony

jedynie demagogicznym występem posła komunistycznego
NAS'fĘP E POSIEDZENIE ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ

Wrażenia
Zwołane na
Daszyńi:.J(ilego,

wczoraj przez p. marszałlca
posiedzenie Sejmu dla zatatwienia spraw „nie cierpiących zwłołd",
by~o dalszą fazą
rozgrywki politycznej
między rządem, a opozycją.
Tak, a nie inaczej należy zwołanie Sejmu interpretować.
Zwołanie nastąpiło wbrew przyjętym
lwycza}om parlamentarnym i - wyraźmy
sir otwarcie - wbrew dobrym zwyczajom.
N~e dziwią się koła sejmowe, współ
pr;icujące z rządem, p. rnarszalkowi Daszyi.skiemu. Ubolewają jedynie, że da się
oa paoosić w dalszym ciągu roztrzęsionym
nerwom buntując przeciw państwu urzęd11.::kU.,"V i dopuszczając do pociągnięć politycznych, które wywołała jedynie pozioma,
b-czsilna zfość.
Charakterystyczną cechą posiedzenia
by~o, że na ławach rządu nie mogło być
nikogo, !doby go reprezentował. jest to
pierwszy wypadek w historji Sejmu pol~kieg-o.

Przebieg posiedzenia był naogól spoRojny. jedynie debjut oratorski nowego
p0sła komunistycznego żarskiego był jaskrawo wulgarny i prowokujący. Do tego
jed..1ak już Sejm polski dawno paoowie komuniści przyzwyczaili.
·
P-0 wyczerpaniu porządku dziennego zoistało pooiedzenie przez marszałka Sejmu,
?· Daszyimkiego, zamknięte, zaś następne
1vyznaczoce na sobotę godz. 11 przed
południem.

Werlle zdania jego, wyrażonego wobec grupy posłów, Komisja skarbowa załatwi do tego czasu ustawę o podatku cd
oieruchomości.

;

Przebiieg obrad
Na wstc,;pie marszałek zawiadomił, że
pismo od prezesa Rady Ministrów
z zawiadomieniem o zwolnieniu przez P.
Prezydenta Rzeczypospolitej ministrów z
piastowanych urzędów. -

mar-

W

powszecltne

śniegu

Łodzi

śnieg nasypał grubą warstwę. W Zak.opanem leży 29 cm. śniegu.
·
Na Hali Gąs-ienicowej pokrywa śnieżna wzrosła qo 52 cm., w Morskiem Oku
leży 37 cm. śniegu.
Ponieważ fala rz.imna przyszła od zachodu, z nad Atlantyku silnych Jllll'OZÓW
spodziewać się nie należy. Najwyżej bę
dzie po kitlm stopni w ll,Ocy. W dzień ociepłenie, wskutek działania słońca. Dziś
w nocy było chłodniej niż wczoraj.
Dopiero wyż, który przyjdzie od wscho
du przyniesie kilkunastostO!Pniowy mróz.
Narazie nam to nie grozi.

Zabiegi Nie1niec o

Podatek od nieruchomości
Izba w pierwszem czytaniu
dyskusji do komisji skarbowej projekt ustawy o przedłużeniu mocy
Llbowiązującej ustawy w sprawie wymiaru

w Tatrach

lekkie przymrozki, w górach
18 stopni mrozu
barometryczny objął w I Padający przez 2 dni dość
obfity

Wielki wyż
swe posiadania zachodni Atlantyk wraz
Polska
z Hiszpanją, Anglją i Francją.
znalaizła się na jego skraju. Stąd
dość
duże ,,iprzetarcie się" nieba, oraz obniżenie
chłodne
temperatury. Wilgotne i dość
zachodnio - północne wiatry spowodowały opady śnieżne.
Rankiem w Warszawie, Lodzi, Krakowie i Kielcach było 2 st. mrozu, we Lwowie - 6, w Wilnie i Białymstoku - 1, w
Poznan1u - 3. Najcieplej było 111a Pomorzu (G<lynia O).
W Zakopanem było - 7, na Hali Gąsiennicowej - 12 .(w: nocY, - 18) 1 w Mor
skiem Oku - 11.

Zkolei marszałek oświadczył, że Sejm
fi dniu 4-go marca uchwalił nowelę do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
o ustroju sądów powszechnych. Projekt
te!l 9-go marca r. b. został doręczony Senatowi, który miJtł prawo w ciągu 30 dni
pe nieść przeciwko niemu zarzuty. Ponieważ do d2ia dzisiejszego zawiadomienie
e zapowiedzi zmian w projekcie noweli nie
nadeszło, przeto marszałek Sejmu, na pod
stawie art. 35-go konstytucji i art. 24-go regulaminu, postanowił nowelę w brzmieniu,
uchwalonem przez Sejm, przesłać p. prezesowi Rady Ministrów w celu ogłoszenia
VI „Dzienniku Ustaw", a jednocześnie zawiadomił o tern marszałka Senatu..

Następnie
tJdesłała bez

chomości

Pól metra

ołlzyr.1ał

Sądy

państwowego podatku od nieru- świetlenia. Fakt przybycia do przedsionka
w gminach miejskich otaz od nie- sejmowego, dostępnego zresztą dla wszyst
których budynków w gminach wiejskich. kich grup, oficerów Wojsk Polskich, celem złożenia hołdu swemu wodzowi, fakt
zgoła naturalny, gdy się zważy, że wodzem
Wybryki
tym jest Marszałek Piłsudski, został wyzyskany przez p. przewodniczącego Izby dla
posła komunistycznego
Po załatwieniu tego punktu porządku manifestacyjnego nieotwarda posiedzenia
dziennego, Izba przystąpiła do wniosków Sejmu. Enuncjacje p. marszałka Sejmu,
w sprawie zmiany regulaminu sejmowego. ogłoszone w prasie, pismo z jego podpiGłos zabrał pos. żarski
(komunista), sem, rozdane posłom, starają się ująć spra
który zaczął dowodzić, że proponowane wę zajścia tego w sposób zupełnie jednozmiany kierowane są, tak jak i cały sy- stronny. Jeżeli nre zgoła stronniczy. Spostem obecny, przeciw przedstawicielom
łeczeństwo polskie ma prawo domagać się,
rewolucji. w toku tego przemówienia
żeby prawda o tych zajściach stała się· doszałek musiał kilkakrotnie przywoływać
stępną każdemu obywatelowi tak, aby
mówcę do porządku, wreszcie odebrał mu
wszyscy mogli o nich wydać sąd. Dlatego
głos.
klub BBWR. zgłosił wniosek o wyłonienie
P-0nieważ w czasie przemówienia pos.
komisji sejmowej, złożonej z przedstawiżarskiego pos. Wawrzynowski (BB.) kilkakrotnie przerywał mówcy, zwracając cieli wszystkich klubów, według ich liczebności, dla zbadania tych zajść. Klub
uwagę,
że przedstawiciel obcego
pań
stwa nie ma prawa przemawiać w parla- BBWR. domaga się, aby Izba potraktowamencie polskim, marszałek przywołał rów- ła ten wniosek jako nagły i przystąpiła niezwłocznie do uchwalenia wniosku i wvbonież do porządku i tego posła.
ru komisji.
Ponieważ nikt więcej do głosu się nie
zapisał,
przeto wnioski zostały odesłan~
do komisji regulaminowei.
"
Dyskusja
Poseł Pragier (PPS.) wypowiada się
Sprawa zajść w Sejmie nie przeciwko wnioskowi, lecz przeciwko
Zkolei przystąpiono do trzeciego ;>unk~ brzmieniu, jaki mu nadano, zaznaczając,
tu porządku dziennego, mianowicie do na- iż ujawnienie sprawców i wszystkich okogłości wniosku klubu BBWR. o wyborze liczności zdarzeń, które mają byc przedspecjalnej komisji dla zbadania zajść w miotem badania komisji, leży w interesie
publicznym.
Sejmie w dniu 31 października 1929 r.
Mówca proponuje odesłanie wniosku
do komisji regulaminowej dla określenia
Oświadczenie klubu B.B. W.R. kompetencji specjalnej komisji, jaka ma
Pos. Podoski w imieniu klubu BBWR. być powołana.
złożył następujące oświadczenie: Zajścia,
Nagłość wniosku BBWR. uchwalono
które miały miejsce w Sejmie 31 paździer znaczną większością, przyczem Izba postanilca r. b., wymagają wszechstronnego wy- nowiła odesłać wniosek do komisji reguła-

i poboru

ogólne

-·-·"'

-

pożyczkę

minowej. Na tern
czerpano.

Nagłe

porządek

dzienny wy-

wnioski

Wśród zgłoszonych wniosków był takwniosek nagły Klubu Narodowego w
sprawie rewizji artykułu 25 Konstytucji.
Wniosek ten zmierza do tego, aby na wypa
dek odroczenia sesji budżetowej terminy,
w których ciała ustawodawcze mają załat
~vić budżet, były odpowiednio przedłużone.
Prócz tego zgłoszony został wniosek
K:lubów PPS., Wyzwolenie, Stronnictwa
Chłopskiego, Piasta, NPR. i Ch. D. z projektem ustawy o od:! or: ie swobody wyborów przed nadużyciami władzy urzędni
ków. Wniosek ten odesłano do komisji
prawniczej.

Le

Zapytanie
p. Wawrzynowskieg6
Poseł Wawrzynowski (BBWR.), zabierając głos, zapytuje czy słusznie przywoła
no go do porządku w czasie przemówienia komunisty żarskiego. Mówca protestował przeciwko wystąpieniom posła komunistycznego, uważając, że lojalność regulaminowa musi ustać wówczas, gdy poseł·
łamie przysięgę, złożoną parlamentowi

i Rzeczypospolitej.
Marszałek w odpowiedzi zaznaczył, że
przywołał posła Wawrzynowskiego do porządku za hałasowanie i przeszkadzanie.
Poseł Wawrzynowski tego prawa Mar·
szalkowi nie kwestjonuje, sięga natomiast
do poprzedniego posiedzenia i przypomina zajście, z czerwonym sztandarem, kt6
re wówczas miał() miejsce, zapominając o
tern, że wówczas 1\1arszałek wykluczył pa~
ru posłów na 2 posiedzenia. Do tych kilku
panów, zauważa Marszałek, możnaby stcsować pobłażliwiej nawet punkty reguła·
minu, bo Pa:ństwo Polskie nie zachwiej~
się od tego sztandaru.
Następne posiedzenie wyznaczone zo ...
stało na sobotę o godz. 11-ej przedpołud·
niem. Na porządku dziennym: sprawozdania komisyj ze spraw dziś im przekazanych..

Aeroplan bez mot ru
Niezwykły wynalazek
rzemieślnika

P. Kazimierz Rolka, absolwent

/

szk~

rzerndeślniczej w Wilnie, dokonał wynala.
zku, który może się okazać bardzo poważnym krokiem w rozwoju lotnictwa.
P. Rolka skonstruował aeroplan, zdo)
ny do poruszania się bez motoru spalino-

wego, nawet pod wiatr.
Wynalazkiem P· Rolki izajmą się pra..
wdopodobnie odpowiednie sfery :wydając
o nim swoją opinję.

Nominacja
p. Władysława Nowosielskiego

Warszawa 18 grudnia.
Pan minister komunikacji mianował
natrafiają w Ameryce na trudności
naczelnikiem wydziału osobowego w biuBerlin 18 grudnia.
udzielenie pożyczki od zgody ze strony rze personalnem p. Władysława Nowo.
Korespondent nowojorski
„BOrsen banku Rzeszy, która w dal8zym
ciągu sielskiego, inspektora głównej insDekcjj
Courrier" depeszuje o swej rozmowie z jest niepewna ze względu na zastrzeżenia komunikacyjnej. _(PAT)_
wybitnym finansistą amerykańskim na dra Schachta..
temat trudności kasowych Rzeszy. WedFinansista wyraził wkońcu wziwienie,
Parlamentarzyści francuscy
ług zapatrywań owego finansisty pożycz- że w Niemozech daje się odczuć br<ik kaw Berlinie
ka zagraniczna je.$zoze bardziej powięk- pitału. Jeśli tak jest - oświadczył on szyłaby kłopoty Niemiec, zresztą arnery- to jest to skutkiem błęd.nej polityki kaBerlin 18 grudnia.
kańska grupa finansistów, ~ którą rząd pitału. (PAT)
W dniu 19-go grudnia r. b. przybę•
niemiecki prowadzi rokowania uzależnia
dzie rz; Francji do Berlina grupa katolickich parlamentarzystów, dziennikarzy oraz profesorów w li-czbie około 35 osób celem odbycia wspólnej konferencji z przedstawicielami niemieckiego
stronnictwa
centrowego.
przy omawianiu metody rokowań z Sowietami W obradach, które potrwają dwa dni
LONDYN, 18.XII. W czasie dzisiejszej chylił wniosek jako nieformalny, wykra- poruszone będą najważniejsze
sprawy
debaty w izbie gmin nad wnioskiem kon-· czający poza ramy wniosku co do metod dotyczące stosunków między Francją a
serwatystów, potępiającym metody roko..:: rokowań z Sowietami i wymagający odręb Niemcami. (PAT)
-.wań z Sowietami konserwatysta Allen mo- nych debat jako specjalne zagadnienie.
tywował wniosek dodatkowy, zarzucający
Deputowany Ałlen zapowiedział wobec
Londyn 18 grudnia.
:ządowi, że przez uznanie granic ZSRR. tego zgłoszenie w innym czasie specjalnego
Woda Tamrizy opada szybko. Maksy•
ignoruje fakt okupacji Gruzji przez armj.ę wniosku. Wystąpienie Allena wywarło du- malny przybór w obrębie Wielkiego Lon-)
sowiecką.
że wrażenie zaś w kołach Labour Party za- dynu minął już, nie w.vrzadzajac nigdzie
Prezyduj~- obradom speaker izb.Y. u- kło..P.oitani.e. (PAT).
szkód. L(PAT)-'
·

I

Spory w parlamencie angielskim
I

l

),ltA.SUY' z dnia I9 grucinia 1929 rolrn.'

"
śtąsk

Górny

Polsl<i.

jest

umił-Owanem,

dzie- u wszystkich partyj oburzenie. I jedynie tej
jego naro- demagogicznej agitacji zawdzięczają socjadowa nie podlega dyskusji, choć kryją liści, że otrzymywali, głosy od wielu zdesię w oint naleciałości długotrwałego pano- zorjentowanych zupełnie wyborców.
wania niemieckiego. Zanikają one jednak
To łowienie ryb w zamąconej sztucznie
z roku na rok, z dnia na dzileń.
wodzie zem3ci się na p. Korfantym, jak się
Nadejdzie kiedyś chwila, gdy Górny wiele nieetycznych ekst.rawangacyj z jego
ślą.sit stanie się nawskroś tak arcypołskim, pełnej cieniów przeszłości już zemściło.
iak był przed wiekami.
Oprócz zwycięstwa .politycznego i spoNad tem pracuje usilnie polski rozum łecznego wyborów oczywistem jest dzię
atanu, pracuje cała ludność Górnego ki pracy ostatnich lat również zwycięcięciem

I

stwo kulturalne. Szkoła i

przypływ mas z Niemcami.
wartościowej inteligencji ~lskiej zdziała?7
Lecz i ro ~świadomienie jednostek nie.
tu cuda. Kultura polska b•Je bezapelacyJ- pewnycll aalezy zapisać na nasze wyłącz•

Przynależność

nie

kulturę niemiecką.
Zwycięstwo

usiłują

Niemcy zbagatelil:zować i pocieszyć zasiuucooych rodaków tem, że w wyborach ostatnich niedop!sali wahający się i niepewni, a rostały żywioły twarde i superpatrjotyczne.
A dalej tem, że odpadli również Polacy,
przy poprzednich wyborach trzymający
polskie

Sląska.

Przeprowadzone ostatnio wybory do
rad miejskich i gminnych w przeciwień Przegląd
stwie do wyborów w innych częściach pań
stwa miały charakter raczej polityczny, niż

ne dobro.
Niemcy wiedzą, że nastały dla nich
czasy redukcji stanu bezpraww~go posiadania, lecz robią „gute Miene zum bosen
Spiel". A redukcja ta będzie szła .coraz dalej, aż wreszcle nastąpi siłą sur,bego faktu
zupełna likwidacja uroszczeń, do odwiecz·
nej ziemi polskiej.
Adam Wilski.

..

prasy

pozyc a młóci dal~j wymłóconą sio

społeczny.

G

Z PRZEGLĄDU PRASY.
kich szczudłach natchniienia, w ten spoodchodzą w nieprzeniknioną
da.I i eorlt.,,
Opozycja nastawia ucho, czekając na sób przeżuwa wewnętrzną gorycz:
więcej z rąk wysuwaj.ą się nasze najle1w· ,
atuty.
zbawcze słowo P. Prezydenta. Czekający
Nazwano nas narodem
romantyków,
Więo
niby twarda konieczność życ~J
przez długi czas wśród narodów odgrywanudzi się. Więc odgTzewa stare, przydysto].
liśmy te rolę, szukając ideału tam, gdzie realnego domaga się posadzenia na
mione potrawy, wzdycha, p-0wtarza się
życie realuo mówiło hvardemi konieczno- cu p1·emjerowskim p.
Rybarskiego
lub
jęczy, biada, burzy się, moralizuje i staściamj, no ale był to okres, gdyśmy
nie Strońskiego? Piękny realizm!
je się nudną., jak artykuły
polityczne
mieli twardego gruntu pod sobą - wła
Wolimy być dalej narodem :romanty·
snego państwa.
„Kurj era Warszawskiego".
ków„
niż stwarzać bagno przedmajowe.
Dziś romantykiem wolno być,
wolno
snuć
marzenia
o
tern
najlepszem
i
o
tem
ROMANTYCZNA WIZJA
ENDECJA OBROŃCĄ PRAWA.
niecloścignionem, ale należy dać w
~yciu
„RZECZYPOSPOLITEJ".
Nie mogąc wyłuskać owoców zwyei~
realnem przewagę koniecznościom
real„Rzeczpospolita'\ stanąwszy na wysonym inaczej marzenia nasze coraz dalej stwa z przesilenia i wyzyskać dla swycli
opoz)'·
legające wątpliwości, zasłużone zwycię- !!•&~~~m~tM#~'!::i!!'=~m~~~
......
~~-~~!!!l~~ę~~~!!!'!~~g~ą~~~~-~c~r~~-~gs~a:!':l!W!"~~~~~a~il~llt:;ti~*;,l!:1~'~a~; celów matematycznej większości
cji sejmowej staje „Gazeta warszawska"
ttwo.
już w dziesiątym z rzędu artykule tww.
Siły połs!de na Górnym śląsku rosną i
do w obronie prawa:
Praca nad nowem prawem k~maty~.._
potężnieją, niemczyzna kurczy sitU cofa,
Rozmowa z posłem Lazarewiczem
Stanęły

przeciw sobie dwa obozy nienawistne, przegrodzone morzami przelanej w tysiącletniej walce krwi. Uświado
miony narodowo, rozumny żywioł polski
i 5trzępy niegdyś panującego obozu niemieckiego.
Wyniki wyborów - to triumf polskości. Nie ten wprawdzie ostateczny, wielki trilumf, który niechybnie zostanie otrą
biony po latach, lecz rzetelne, nie u-

I

goslawja. i

tanika.
Wbrew

o Iska

Dziś

17 b. m., jako w dzień urodzin
przepowiednlom niemieckim, króla Aleksandra I, obchodzii J ugosła Wkrótce rokowania te będą wznowione'
w \.Varszawie. Dowodem ożywienia nawbrew ich tendencyjnym paszkwilom, roz- wj a swe święto narodowe. Ze względu szych stosunków handl-Owych jest fakt,
powszechnianym w zagranicznej prasie i na rozwijające się coraz pomyślniej na- że w ciągu pierwszych 9-ciu miesięcy r.

)pecjalnych broszurach agitacyjnych dają sze stosunki z tym bratruffn narodem
się do posła
iobie Polacy z Górnym śląskiem radę, słowiańskim, zwróciliśmy
jugosłowiańskiego w Warszawie, mini11-ioda.rzą bez zarzutu i rosną w siły.
i;t.ra dr. Branko Lazarewicza, z prośbą
Wybory górnośląskie stwierdziły prze- o wypowiedzenie się na temat święta i
,l'aŻającą słabość Niemców zwłaszcza w rozwoju tych stosunków_
- Dzień UI'odzin na.<3Zego króla ~ach wiejskich, gdzie ilość mandatów
zaczął na wstępie min.
Lazarewicz polskich wynosi 92 procent.
• jest hołdem, który cały naród składa
. C}1ra zaś 80 procent głosów polskich swemu królowi, ciesrzącemu się powszena całym śląsku musi wzbudzić szacunek chną miłością w narodzie. Zaskarbił on
~ twardego w walkach z niemczymą ją sobie zwłaszcza w czasie woj~y, gdy
znosił n~równi z p~stymi żołni~i
taharlowanego ludu śląskiego.
.
•
wszystkie trudy woJenne, udręki odDalszy pow(>d szczerej. ra~ci-: ~o wrotu i niepewności. Nie upadał jednak
twałtowny 7.at1ik stanu pOStadama SOCJati- na duchu, p.rz,eciwnie,
podtrzymywał
Jtów i komuni~w. świadczy oo o zdro- zastępy żołnierskie i cały naród swą
ww momtnem robotnika górnośląskiego. niezachwianą wiarą w zwycięstwo. ~Złudy i fantasmagorje marxowslde już
, P-0 zwycięskiem. zak~ńcz~-~ wojny,
1Jie są lepem dla dusz warstw pracujących król nasz z za;pa.rc1em ~ę s1em? praco.
.
•
• ' wał nad odbud0wą pohtyczną i gospo11 obiecanki taJU na ziemi wy:wołują lt'O.. darczą trójjedynego królestwa ku ,chwa
le swego narodu. Rad jestem niewyliczne wzruszenie ramioo.
Zgrzytem w tej narodowej radości jest mownie, że dcień jego urodzin znajdzie
mchowanłe się Korfantegu, jego agita- odd~ęk ró~~, i w sercach nasz.ych
mów i płatnej suto prasy,.
polskich Pi:zYJRCl?Ł
.
,
•
Mamy ich niemało, wynikiem zas
Wyczyny demagogiczne tego pseudo- coraz bardziej zacieśniającej się przyftałrjoły i porosłego w pierze kosztem ro- jaźni polsko-jugosłowiańskiej są dwa tobotnika bankiera śląskiego, jego demora- waray.stwa w Wa:rszawie i .w. Belgr~i~,
ilzująca agitacja i walenie pięścią wJro- p-:acuJące cor~ mten:i~nieJ nad. zb~ize
.
•
. mem naszych narodow i pogłęb1eruem
dosięgły takiego siopttia, u budziły przyjaźni. Przed killmma miesiącami została założona w Warszawie Polsko-Ju
goslowiańska Iz.ba Handlowa. Z dnia na
dzień oczekuję wiadomości o otwarciu
talriej samej Izby w Belgradzie. Co do
Napiórkowslci~o 28
traktatu handlowego, to obie delegacje
przed lcilk<Jma i:n~iąca.mi
rozpocz~y
rokowania w teJ m1eree w Belgradzie.

'°

Dziś

Iwan

i Cni nut~nych

jugosłowiańskich

Bank

Rzemieś

pM•r,t.k w olai ,owuodnie ed ~ 511 I '·
ao boty o ~ aiedziel• iświęta o , W •••d•i•I
na piepazy •~aua wazy1tkie- miejsca pÓ 40 rreiezy

Specjlt!na ilustracja muzyc:ma w wyk04•niu orlcie
•try .,,..tonicznej pod batut11

Chodzi politykowi endeckiemu oczywi·
ście nie o reguły prawa, świętego dla ogó··
·łu. Prawo w znaczeniu Strońskiego to
wszystko to, co miłe, wygodne i korzyst· .
ne dla obozu narodowego. Wykrętna ii1terpretacja prawna w umyśle profesor·
skiem na zamówienie się znajdzie.

SPóR PESYiMISTY Z OPTYl\HSTĄ.
Ostatni „Il. Kurjer codzienny" umiesz..
cza ciekawe rozważania na temat zniż'_}.
nia. lotu w różnych dziedzinach życia
współczesnej Polski i braku młodych sił
twórczych. Broni współczesności optJ~ni·
-sta. Kończy jednak pesymista wywody
nie beznadziejnie:

Nadzieja nasza w przyszłości.
J "
idzie o te przyszłość nie jestem pesyr:-,; •
Pamiętam jeden z odczytów Piłsudd;' 1•
nacechowany niesłychaną goryczl1 i p~.mif
tam także jego zakoi1czenie.
Mówił m;·
, Od rzeczywisto§ici dnia dzisiejszego · ·
~racam oczy, patrząc miłośnie na ja:i e
lub płowe główki dzieci - może one llłda inne".
· To, co powiedział Piłsudski, to nfo n·
cieczka od rzeczywistości - to patr;:~;)ł
w dal.

A. W-s!d.

ŁÓDŹ, Piotrkowska 88.

ników

Spółdzielnia

Ł6dź,

(gm eh Towal"zystwa

Rzemieślniczego

123

od jednego złotego za opro·
oszczę
ceniowaniem, terminowe i na
każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku.

wI' Ia dy

Załatwia

dnoscnowe
•

wszelkie operacje bankowe.

ROMUALDA ULATOWSKIEGO.

•

Dogodne warunki.

PRZEDWIOŚNIE

„Reaursa•)

przyjmuje
r

Najtańsze tródło.

.

z ogr. odp.

Kilińskiego

ul.

Łódzkich

Radjoaparaty i częścL Ustawia.ni•
anten, przeróbka aparatów.
Ładowanie akum1datorów.

Łodzi

w

Terorl Poiog.J Najpiqkni~u ~
dwojp kochanków. Zemsta
namiętnej ltobiey.

Wkrótce: ,.SZALEŃCY•

państwo-

„

Tel. 10-534 (w podwórzu).

„TAJNY KURJER"
N uti;pay preva•:
m
„GÓRĄ REZF.RWIŚCP

urzędników

wych Polacy zaś w r. b. s:rezególnie licz
nie spędzali wakacje na naszej „Riwjerze" .•
Muszę więc stwierdzić z. radością, że
w.spólny bilans naszych wzajemnych sto
sunków za rok bieżący był bardzo czyn.
ny i z.adawalający.

ozżuclńni LilDagover

w najnowszym rewelacyjnym dramacia
miłomym osnutym na tle l'OW'olucji
fraucuskiej p. t.

1??

b. Polska przywiozła do nas
towarów
za 133 milj. dinarów, zajmując tem samem dziesiąte miejsce wśród 70 lrrajów, wwożących swe towary do Jugo~l
•
·~l
sławji. Natomiast J ugoMaWJa WWlvLlla
do Polski W tym samym okresie towa.lÓW z a74 milj. dinarów.
' · ·
ł
kult raln
t
Rown1e:z;
na po u
u
em s osun
ki nasze ożywiają się. Niedawno przetłumaczono na nasz język
„Chłopów"
Reymonta, oraz szereg innych utworów
polskich. Znany muzyk polski, L. Rogowski, przebywa stale u nas w Dubrowniku i obecnie właśnie pracuje nad
wielką kompozycją, osnutą na legendzie
o naszym bohaterze narodowym, Kra!jewiczu Marko. W Wareza.wie zaś wystawiono niedawno jugosłowiański balet
Baranowicza p. t. „Serduszko" w Teatrze Wielkim. Obecnie odbywa tournee
p-0 Polsce
wybitny nasz skrzypek,
Zlatko BRlokowicz, cies.ząc. się wielkiem
powodzeniem.
Wielu
dziennikarzy
jugosłowiaf1
skich zwiedziło w r. b. Polskę i naodwi-ót: polskich - J ugosławję, dzięki cze
mu ukazał się w czasopismach polskich
i J·u1rosłowiańskich szereg koresponden~
cyj, które przyczyniły się W dużym stopniu do pogłębienia wiadomości o obu
krajacll Z okazji Wysta.wy P()IZllań·
skiej zwiedziło Polskę wielu wyższych

cyjnem może wydać dodatnie i trwak u·
woce tylko wtedy, gdy wszyscy, a zwł:i·
szcza wykonawcy prawa, dowiodą czyna·
mi, że prawo wogóle ma i będzie
111iałs
posłach w państwie. Warunkowe posz:mii·
wanie prawa, czynienie w niem jnki.iit·
kolwiek wyjątków, nie
przeeiw.:1ziubnitl
wyraźnemu tego prawa naruszaniu i lfiik..
ceważeniu jest nietylko bezprawien1,
a~
najgorszym środkiem wychowawczym
stosunku do tego, do czego się si;::zcl':.te
czy nieszczerze dąży.
Rząd p. świtalskiego nie przestrw~a\
tych zasadniczych obowiązków i dlatcp;c
musiał ustąpić. Rząd, który po nim prz,J·
dzie, winien w interesie narodu i państw
razem z Sejmem przystąpić zarów•to CG
załatwienia spraw dzisiejszych, jak i cłif
rewizji Konstytucji.

Marja Malicka
Zbyszko Sawan
w kino-teatrze

,,ERA"

„HASŁO•
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Jak

•

się

dzielą

dochody

Stany Zjednoczone opływaj4 w pienią
Dzisiaj lkzą one - jeśli chc:izi o
miljo ne~ów pięć lub 5zd·5 razy tyie
co w roku 1914. W roku l'.)!4 tylko 75
osób posiadało dochody przcwyLszan'e
1 miljor. dolarów rocznie. W roKu 1927
wykazy podatkowe wyliczają już 283 of.oby posiadające 1 miljon i wi;.~ej i.k>:hodu rocznego.
Ale jeśli wziąć 10,000 dolarów dochoJu rocznego jako granicę minimalną tego,
co się określa wyrazem „zamożność", to
moina się przekonać, iż w roku 1927 istJti~ło tylko 350,000 osób w Stanach, które
posiadały taki dochód. Nie jest to cyfra
imponująca jeśli się zważy, iż ogólna cyfra ludności Stanów Zjednoczonych wynosi 115 miljonów osób i przy tym więc stosunku procent osób posiadających 10,000
dolarów
rocznego
dochodu
stanowi
mniej niż 1/2% ogółu ludności. Te
112% dysponowało jednak 12% dochodu
narodowego w roku 1927.
Rozpatrując kategorje dochodów ściś
lej, jeśli chodzi o r. 1927, widzimy,
iż
osób dysponujących dochodem rocznym
od 10 do 25,000 dolarów, było 250,455,
dochodem od 25, do 100,000 dolarów 82,334, dochodem od 100,000 do 1 miljona dolarów - 10,784, powyżej 1 miljona
dolarów - 283.
W stawkach dochodowych niższych
znalazło miejsce 343,856 osób z dochorlem powyżej 10,000 d-0larów, 543,509 o-

diwłękovy

Kineteatr w Łodzi
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i dni nast<;pnych

A
~

różnych

sfer

•

I

Spadek eksportu
z Łotwy

zawodów

w Stanach Zjednoczonych

dze.

1-HJ

• 948

z dnia 19 grudnia 1929 roktt.

w rewelacyjnym arcydziele

Spiewający
Błazen
Ponadto znakomity tenor włoski

Benjamino Gigli
W słynnej operze Mascagniego

„Cavałeria

Rusticana"

Początek

seansów o godz.
i 10 wieczorem
Kasa czynna od . g. 12-2

5.45, 7.45

Wedle sprawozdania państwowej kon,
troli eksportu mięsa, w ostatnich Jatach,
a zwłaszcza w roku
bieżącym eksport
mięsa i jego przetworów z Łotwy uległ z
powodu niepomyślnego położenia rolnictwa łotewskiego znacznej redukcji.
Wedle wspomnianej statystyki eksport
mięsa
z Łotwy w pierwszych 6-ciu miesiącach trzech ostatnich lat wynosił:
w
roku 1927 - 2,341,300 kg. w roku 1928 759,399 kg., w roku 1929 - 521,241 kg.
Z powyższych cyfr wynika, że spadek
eksportu jest gwałtowny i że cyfra wywozu mięsa w okresie pierwszych sześciu
miesięcy r. b. nie dosięga nawet przecięt
nej ilości jednego miesiąca w roku 1927.
Najgłówniejszym
artykułem
wywozu
mięsa z Łotwy są bekony, eksportowane prawie wyłącznie do Anglji, na drugiem miejscu stoi eksport szynek do Niemiec. Eksport wspomnianych artykułów ustał prawie zupełnie, a poważna ilość ło
tewskich rzeźni eksportowych była zmuszona zamknąć na dłuższ.y czas warsztaty,
swej produkcji.

sób - od 5,000 do 10,000 dol., 3.234,8771 ty utrzymania, ale zaznacza on, że tenosób poniżej 5,000 dol.
dencja z~yżko:na stopy życi?_wej (Sta~W liczbie najbogatszych ludzi w Sta- dard of hfe) 1est szybsza mz tendenCJa
nach znajdują się ci, którzy według wy- zwyżkowa dochodów. Istotny dobrobyt
kazów podatkowych opłacają najwyższe spotyka się u robotników i pracowników
stawki podatku dochodowego. W roku wykwalifikowanych, zwł~szcza w przemy1924 należeli do niej: John W. Rockefe- śle bud-0wlanym. Natomiast wśród roler, jr. - 6,278,000 dol. podatku, Henry botników niewykwalifikowanych w StaFord - 2,609,000 dol. Edsel Ford nach południowych np. przeciętny zarobek
2,158,000 dol., A. W. Mellon - (właści- wynosi 650 dolarów, co już ledwo wystarciel Standard Steel Car Corporati-0n, któ- cza na utrzymanie.
Ody zkolei przejdziemy do kwalifikare niedawno zawarło umowę z Towarzystwem Lilpop, Rau i Lowenstein) 1,883,000 cji dochodów klasy średniej, Chase okredol. P. Whitney - 1,677,000, E. S. Han- śla je następująco: pracownicy bankowi
kne~s - 1,532,000, Mrs. R. B. Mellon - - 2,179 dol., urzędnicy państwowi 1,181,000, H. E. Dodre - 1,062,000, F. W. 1,585 dol., pracownicy handlowi - 1,315
dol., duchowieństwo 735 d-01., nauczycielVanderbildt - 993,000 dol. Statystyk i ekonomista amerykański, stwo - 870 do 1,575 dol. (wyższe uczelStflart Chase, obliczając majątek narodowy nie również), subjekci handlowi - 520 dol.
i dochodowy obywateli w Stanach Zjedno- wyżsi urzędnicy handlowi - 1,800 dol.,
czonych, dochodzi do wniosku (na pod- sądownicy - 2,100 d-01. Są to cyfry przestawie cyfr z r. 1925), iż 80% rodzin w ciętne, r-0czne (rok 1927).
Stanach posiada dochód roczny poniżej
Z tych zestawień okazuje si-ę, że wielu
2,000 dolarów. Należy przytem nwzględ- z póśród pracowników z klasy średniej
nić, iż minimum niezbędne dla egzystencji zarabia mniej niż wykwalifikowani roboGiełda zbożowa
rodziny amerykańskiej, złożonej z 5 osób, tnicy. Okazuje się również, iż przytłacza
tyto
24,00 - 24,25; Pszenica 38,00 .!... ~9,IJO,
a żyjącej w mieście wynosi w/g. obliczeń jąca większość (80%) Amerykanów zara- Owies jednolity
23,00 - 24,00; Jęczmień . na
statystycznych sumę 1,920 dolarów rocz- bia niewiele co więcej ponad minimum kaszę 24,00 - 25,00; Jęczmień browarny 27,50
-29,00; Mąka pszenna luksusowa 71,00 _:_ .74,-00;
nie.
(2,200 dol.) egzystencji..
,W. P. Mąka pszenna 0000 61,00 - 64,00; Mąka żytnia
Chase jest również zdania, iż dochowedług typu przepisowego 40,00 42,00; Otrę
dy w Ameryce wzrastają szybciej niż koszby pszenne szale 20,00 - 21,00; Otręby pszen-

~!!!!!!!!!l!l!l!!!!~!!!!!!!!~!!!!!l!l!l!!!!!':!!!!!!!!!~~~~!!!!!!l!!!!!ll!!l!!!!!!!!!l!!!l!~~!!l!!l!!!l!!l!!l!!!~!!!!!!!!!i!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!~~!!!!!!!l!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ne średnie 17,00 -18,00; Otręby żytnie 13,25-

w

•
sprawie

lL

en.SpOrłD

do

wygłoszony

Mieszczańskim

na U Kongres.ie

I k• • •

•

13,75; Kuchy lniane 42,00 0
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łączną ilość 230,000 sztuk
27% świń tłuszczowych, t. j.

wywieźliśmy

ponad 110 kg.
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Fala upadłości
na Węgrzech
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Gdyby weszły w życie wyżej wspomniane zmiany w austryjackiej taryfie celnej, to nasza kalkulacja eksportowa znacz- 1§1
nie się pogorszy, ponieważ posiadamy i§J
bardzo małą ilość świń o wadze 130 kg., 'iii
natomiast poprawi się znacznie sytuacja &::I
Jugosławji i Węgier, które w ten sposób
pozbędą się niewygodnego polskiego kon- i::.t
kurenta dla trzody tłuszczowej.
1§1

1§1

1§1
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Tylko 4 dni
Tylko 4 daill
Od wtorlca 17 do p1'1tku 20 ~dnia wł11oznie.
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(Mały Robin•on C:ru.zoe)
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rod>itka.

~~~ ~~:~eporówoa,

11~

obraz
Która a pań chce być piękne i Podzi..Unieehaj zobaczy arcyciekawy fUm p. t,
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Liczba upadłości na Węgr.zech wzro- ml Piękność ciała kobiecego
i jego pielęgnacja
[§I
sła jeszcze bardziej
w listopadzie r. b. l§I
F:.'ł
Ob<az wykoaany pod kierunkiem profuorów r:::I;
W ciągu 11-tu miesięcy r. b. zarejestro- a:g
Uniwersytetu Wiedeń3kiei:o, dr. J. Saadecka
a!!I!
dr. Jana Bergera, i dr. Umlaufa.
ł'§I
wano 1,748 upadłości w stosunku do 1,270
na ten sam czasokres w roku 1928. Ogólna r.;t Pocz,tek w dni pownedaie o l'od•
4 po poł. w aoboty i awięta o rods. 12 a
suma pasywów upadłościowych wyniosła
Następny prorram:
a
w r. b. 106 milj. pengo. Liczba upadłości [§I
„JARillABK JllIŁOŚCI"
l§.1
wzrosła zatem o 48% w stosunku do roku 1928 .
l§Jl§Jl§Jl§Jlill§l~~IEl§l~l§Jl§Jl§J~
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oraz świadczenia, do kapitalizacji dochodów.
Nie będę się rozwodzić nad sprawą konieczności zmiany naszego ustawodawstwa, gdyż sądzę, iż niema już w Polsce
Judzi, którzyby w zasadzie za przychylne
warunki do rozwoju kapitalizacji i wogóle
za normalne warunki pracy uznać mogli
stosunki, w których upośledza się faktycznie firmy prowadzące księgi handlowe,
popiera się nadmierne podatki od niektórych tylko kategorji płatników, zwalniając jednocześnie od płacenia najdrobniejszego nawet podatku ogromną więk
szość obywateli kraju, (stawia się w lepszych
warunkach firmy zagraniczne,
względnie w Gdańsku etablowane od krajowych), obciąża się przed:iiębiorstwa krajowe i to znowu tylko te solidne, zbyt wysokiemi stawkami na rzecz świadczeń
socjalnych, wynikających głównie stąd, iż
nasze instytucje ubezpieczeń społecznych
są za kosztownie i nieumiejętnie
prowadzone, wreszcie beikarnie pozwala się na
to, aby niesumienni dłużnicy na fikcyjnych plajtach robili interesy a równocześ
nie utrzymuje się w dalszym ciągu hań
biącą ustawę o lichwie wojennej,
pozostawiając w ten sposób ogół kupiectwa i
rzemieślników pod pręgierzem zarzutu nie-

cie gospodarcze, a przedewszystkiem na
handel, który pod tym względem naj~
więcej ze wszystkich dziedzin gospodarczych jest upośledzonym i przez to stoi na
najniższym p-0ziomie zarówno organizacyj„
.
nym, jak i finansowym.
Handel, który na całym świecie sta"
nowi o bogactwie danego narodu i odgrywa wielką rolę, jako czynnik finansu~
jący i regulujący produkcję, a również i
kontrolujący słuszne potrzeby konsumen~
tów u nas prawie wyłącznie ze wzglę
dów, o których mówiłem, zamiast i5ć aaprzód, coraz bardziej słabnie.
Dotyczy to zresztą handlu \'f najs7.u-,
szem tego słowa znaczeni!1 t. f. zar 1.Jwno
hurtowego i debli~znev,o, jak i
handlu
handlu drobnego, jak wreszt:ie naszego
rzemieślnictwa,
które przer,kż z 11andlem niemal organicznie jest związane.
Winę za ten stan rzeczy ponosi polityka wszystkich dotychczasowych Rz4dów, kierująca faktycznie ostrze S\~ych
posunięć
w dziedzinie polityki zarówHo
handlowej, skarbowej jak i kredytowej
przeciwko kupiectwu, a także zakorzenioi:e w opinji naszego społecieństwa z·
gruHtU fałszywe mniemanie, że handel
jest czynnikiem szkodliwym, a przynajmniej nieprodukcyjnym więc jakby pasoży
tem dla on?;anizmu państwowego.
u{D. C. R~

gdy zboże jest tanie, w celu niesprowaprzy- dzania tegoż zboża z p-0wrotem z zagraobecną cięż- nicy, gdy zboże jest drogie nie było nieką sytuację gospodarczą:
logicznem, stało się ono jednak szkoPierwsza-to katastrofalny pozłom cen dłiwem dla całego życia państwowego
Artykułów rolnych. W kraju rolniczym, ja- przedewszystkiem przez niesłuszne i sztukim przedewszystkiem jest Polska, gdy czne utrzymywanie cen zboża na niskim
rolnictwo przechodzi kryzys, ogólny stan poziomie, jak również przez dawno na
gospodarczy musi ulec pogorszeniu, za- świecie całym nienotowaną konjunkturę,
równo bowiem przemysł nasz, jak i han- dzięki której w całej Europie ceny na
del w ogromnej mierze zależą od położenia przednówku, okazały si-ę niższe niż byłudności rolniczej, jako głównego i naj- ły po zbiorach.
większego w Polsce konsumenta.
Drugą przyczyną naszej ciężkiej sytuCiężki stan rolnictwa, pomimo il.ościo- acji jest brak kapitału. Jest to najgłębsza i
- dobrych
zbiorów był niewątpliwie najcięższa choroba
młodego organizmu
wynikiem dotych<:zasowej fałszywej poli- gospodarcze~o Polski. źródeł tej choro~ gospodarczej
w stosunku
do rol- 1Jy należy szukać w zniszczeniu i wywciwa. Wyrazem popełnianych biędów cieńczeniu wojnami i inflacjami, w braku
mnie być
chociażby
zachwianie się kapitalizacji wewnętrznej oraz w niedolub bardzo ciężki stan finansowy wszyst- statecznym dopływie z wielu różnych posyndykatów, spółek i towarzystw rol- wodów, przeważnie zupełnie od nas nie1~, początki k.tórego to
zachwiania zależnych, kapitałów zagranicznych.
datują Mf z okresn .tZ1!d6.w Orabskiego.
Trzeciej przyczyny szukać należy w
lnt1ł puy~ obecne~o położenia w naszem ustawodawstwie skarbowem fakQ;Jlaictwie są blędy popełl'riOł'loe w roku u- tycznie niedopuszczającen1, przedewszyst- uczciwości.
Wszystko to niewątpliwie wy~oce
biegłym, gdyż chociaż
założenie sarno: kiem przez nadmierne w stosunku. do na~anła eksportu z P-ołski w okresie, szr,i zamożności i źle zbudowane oodatki jemny wpły-w-wywiera na całe nasze ży1 I.
Zdaniem moim, trzy są
ayny, które wytworzyły

43,~0; Kuchy rze-

po S lej n1erogac1zny §t,db7'G~~ jada~~ ~s~soia 43~:;,:a

Austrji

Austrja zamierza podnieść granicę
wagi świń, od której zaczyna się zwolnienie od cła przywowwego. Od początku roku bieżącego, t. j. od wejścia w życie tr_akt~tu au~trj.~cko-j~g?słowiańskieg~
obow_1ązuie dla swm pom~eJ 110 kg. wagi
żywe1 stawk~ konwe_ncyJna ~8. kor. złotych, natomiast sztuki _powyz~J 1_10 k~.
są _wolne od cła. Obecn~e ~roJektuJe się
zmianę cła "! ten ~osob, ze. sta~ka 18
zł. kor. będzie pobierana od zyw.eJ trzody
w wadze do 125 - 130 kg., a dopiero sztuki, ważące ponad 125-130 kg„ mają
być od cła zwolnione.
Postanowienie takie godzi głównie w
eksport polskiej trzody do Austrji. Albowiem wedle urzędowej statystyki austryjackiej przywóz polskich świń ponad 11-0
kg. żywej wagi w całym roku 1928 wyniósł 64,000 sztuk,
a w 1-szem półroczu
bieżącego roku przywóz świń tego typu z
Polski wyniósł 62,000 sztuk, t. Z!L że zwięk
szenie wynosi 100%. W roku 1928 na
łączną ilość przywiezionych z Polski
do
Niemiec (612,000 sztuk) był-0 10,5% sztuk
tłuszczowych, a w 1-szem półroczu r. b. na

Obecna sytuacja gospodarcza Państwa
Referat posła H. Bruna

mięsa
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Za trzy
będzie
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. Zuidersee

.

oddzielone od Morza Północnego
z osuszeniem

odnogi nych nizi nach. Wskutek tego zalewu pow-

~ holenderskiego ,,Zuidersee", postą stało większe zagłębie przy ujściu rzeki
czemu ówczesny Am~ już tak dalece naprzód, że za trzy Amstelu, dzięki
fQta będzie ono odłączone od Morza Pół sterdam, będący nędzną wioską rybacką,

llOCA-ego.
Ogólne koszta osuszenia wynoszą o~ 100 miljonów guldenów hołender
~łt, t. j. o 7 roiljonów mniaj, niż pocr.ąt
łrow-0

przewidywano..
*
*
*
}d: w roku 1848 powstał w Hcta:ndji
~iar osuszenia zatoki morskiej ,JZuiderzapomocą olbrzymich
tam, wzniech od strony morza oraz całej sieci
ów, które nie odbie rając miastom
poriowym ich nadmorskiego położenia,
rvróciłyby dla rolnictwa ogromny obszar
ur-Odzajnych póL
Pierwszy realny projekt przeprowa~.enia tego olbrzymiego dzieła zasłał opracowany w 1892 roku.
Zuidersee jest to wielka, fil mfl k:w.
;iajmuj ąca zatoka Morza Północnego mię
dzy Holandją, zachodnią Fryzją i Overys.eel, sięgającą aż do Utrechtu i Geldrji,
ti.o której wpada rzeka Yssel i kilka innych.
Odnoga Zuidersee stanowiła niegdyś śród
lądowe jezioro, połączone z morzem wąs
liiim kanałem. W początkach XIII wieku
morze przerwało wąski przesmyk lądu,
odgrankzający to jezioro od reszty moi utworzyło obszerną zatokę na mła-
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Uroczysta PremiIO!
D-z:iś zmian.a prorramu
16 aktów
Naiu.rodUws:ria kobieta Włoch, aroen
miss ltalja

•

Carmen Boni

•

bohaterka filmu ,,Adfuta.ut" w -ei
najn.owuej i najlepszej kreaeji~ w ieł
kim filmie miłosnym
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P e11adto 2 amerykańs.Ji:io komedje
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•

Od pewnego czasu g rasuje w

przekład

.••=•.-•. -•.• •• ••.• .. .• •. ..=..=..=..=.. =.. =...=..
.~

~~~~~~~

i:ąi.

Kina „Capitol"

p

.

wyroby krajowe!
op1era1c1e
- - -r

„ •• „ ••••

..=..=..=..=..=..=.,.=•.=..=
..=
..

Nr. 3

.... .. .. ...'

~=·=~·=·-~~~~~

me

men.i.a.

na

- znae. !ej .....,..._~

Saxton BbUre! H'Ołmes<'! Wiiei:h',

•&en, że brwają ~ zagadki, niż

sprawa Hoode'a.

•

• •

W roli gl PAWEŁ RICHTER,
BERNARD GOETZKE i JAN
SCHLETTOW.
,,Hipek

WKRÓTCE:
Lopek się

ł

żenią"

P•-t.k w dm p9WSHduia • c- 4 pp.-W.oi..t,
aia.hiele i iwi\ta • I'.• ,... w poi. - Cae7 miajao
w w pawnacb.ia aiedziela i ówiqta NA PIER·
WSXY SEANS lll m.. 40 gr. ll, I i Nlkoa ~ rr.
loia l zloty - NA NASTĘNI: SEANSE w dai
powazodaie: ID 70 1r„ 11 i balkoa 90 sr„ I.
:d. 1.0 loża sł. 1.50. w soboty ai..hiale i iwię
ta ID m.. 80 yr. Il i balkon d, 1.10, i I •· 1,~0
loża 1.80
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oież powinno było ;rzucae się w oczy.
- .Ale się nie rzucało - przerwał Lucaa. wet „Gethryn" dobrze się nabiecbił D!im ~

ale został wyrwany ze mu ;iui o ósmej piętnaście. Prol na- szom go gwa.Jt0"1\'"D.ie du telefonu. Jakiś pan Lucas.
prawN°le było rady. Wstał i pod.szedł do aparatu;
dę.
·
...__ Mówi Lueas - zabrzmiało w słuchawce. - j'e
- Zato nauczył się ~ - rmwaeył up.rzej- steś potrzebny. Naturalnie jeżeli chcesz. Przypomi·
mie detektyw. - Dajcie mi coś podobnego dł11gi. :raz, nasz sobie naszą rozmowę?
a zal:atwię się piorunem.
- Niejedną - odparł Antoni. - ProSiiłbym o ści·
- Niema dwóch j-ednakowycli wypadków - veygło- sł.ość.
sił sent.encj-on.ailnie komisarz..asystent.
- Zostało popełnione morderstwo - odpowiedzi-al
Antoni wyprostował się w krześle.
telefon. - Pierwsza klasa. Sen..saeja.
- Wydajesz się poruszony ~~ zauważył Antoni. - Lucas! Lueas ! Przecież ty nie. Hastings pIZ&Wał mu taktownie i przerzcteił szyb- Kto padł ofiarą?
·
ko rozmowę na tel'nat najnowszej S2itnki teatralne j.
- Lines - Bower - objaśm1 telef.on.
Niebawem nie zostało na autorze suchej nitD. WyDetektyw gwizdnął..
starczyło hn tego tema.tu do kawy_ ~ kmriabch
- Gdzie?
przyszła kole'.! Da nowości ~owe.
- W bill1'%e.
Ale Lucas nie dał m wygraną. B,t apa:t."ty ł nie
- C.00 oowego - rmrl 'A'n.lmE. - Czy ja to do.
lu.bil nikomu pi:eyzn.awać raeji., R07.Bta.jąe się 3 :Anto-- stanę ?
nim kolo pał:aou św. Jakóba. wznowił at.alt.
- No, ehyba - od:rzuel.l telef.on. - .Przeciei.byśm~
- P.omimo wseystko - rTJekł - b~ zbrodnie, iinaczej nie telefonowali
'
o którydh. się wie, a Jednak Die mcPi.Da ~ osoby
- W jakim charak:tel7Je?
'Winowajcy. Poczekaj tylko.
W aiparacie zrobił się SZIU1Ilt ~ 1ct:-O'rego po chwili wy~
:Antoni uśmiechnął się ~
roniły się wyraźne słowa.
_ Wiadome ~brodnie są wseyst:kte dO wykeycla,
- - naturalnie nie oficjalnym. Amatorska pomoe:
mój kochany„. Czy zosta.ły wykryte, ay tei nie. 1.e- Jak chcesz. Szczerze mówią.e, bardzo byśmy ci by~
żeli się eo t.akiego zdarzy, jestem do ~
wdzięc7<ni. Mamy Boyda. Moie to się okaże pi·~st~ l
Lucas popatrzył m niego eh~
łatwe, ale mi się jakoś rJe zdaje.•• z tego, co WldZJ.fl•
_ ~'m.
z a . _ , _ rzakl - Jar-d
łem.... Dziwne. BarWC> dziwne.
L !l. l<\J'~
-1~I
.J~l
A-ł-~....,;
Gdzi
·wnywaję.
- Jestem na ro:m\i:l.zy. - rz~= ~ e
Z terrf ~ ~ sff.\ tilął głową i mam się stawić?
.
, . .
"WSZ"ed1 pod ar~
·
- Ja - odparł telefon - idę teraz wykąp~ ~1ę ~
~ L
rjeść śniad~e. Bę~ę na. miej_scu o w;p~ do d~1es1ąteJ
·. NA SCENJ.\so
albo wez~meJ. Głowny oddział BrytyJsko-:tfilędzyna·
L
Wiktor ji. Wie. i, n<JWy, biały gmach.
śmieli Napoleona.
Upłynęło ~ monotonnych dni. '.Antoni "7~ ~-

•'&ro-

- ~ ~ nad tem - odrzekł Antoni ~ 1ł i;e
:W.Dm ~ :wogółe g~ti.. Th pJ·~ sb.'Uk-tj~ ~~.~- j;ęgo Janka «>bu~ .d IW!iilia~..l

„ .....

POTĘŻNY DRAMAT

„,

. .

Lucas odłożył nóż i widelec.
:
- W tern ooś jest - r.z.ekŁ
- Co6 ! - chrząkmął z obUlrzeniem Haeftngs. ,ffie coś. a wszystko! S2ltuka Mordu - napieał Antoni
Ruthven Gethryn. Niech pan go mUka. Niech si@ pan
'ł< nim me pokazuje.
- Wspomniałeś coś - irzełd IAieas, gpogłąda.jąe oo
pri;yjaciela - o zamykaniu <lewi st.ajm. A a my
mamy, podług ciebie, robić?
_ Nic ponadto, oo !robicie - odparł Gefb.ry.n.. iNie leży to w waszej mocy. Chciał.em tyllro wykazać,
~ wykrywaine przez nas 2lbrodnie są zbrodniami. nieąda.nemi. Dowodzi tego sam fakt;. ż,e je WJ'.keywacie.
Lucas wybuchnął śmiedb.em.- Chooiaż z tego
wynika. je. :nam. łio m"WSZe.
~~
clJ.-:.3-:
llM'WV przy
~.
- Naturalna ~ Są partaeze i pm:tacr.e. Lepsi
i. gami. .Ale t.o megio założenia nie
Udanemi
~iam:i są zbrodnie niewykryte. To. 00 wygląda
mrodnię, ~ na ~ ~ ipowdmlo ~ zde~wme.

w nowem opracowaniu

miastiach, ętwor

który w wyrafinowany sposób uwodzi, oku.da 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 ~teez

Jalliay Sujkow.ldej.

=
. -~

wi~

DżentelmenWłamywacz

(uTHE WHITE CROW•)

autoryzowany

ldnematogra-

ny i dystyngowany

IiiM7r~ALDDETEKTY~ .
i

Arcydzieło

fkzne

W SZCZEGÓLNOSCI' PŁEĆ PIĘKNĄ

:·--···················„········••..... „-. ••••.. .•••••.. „„ ..............

i

świata.

a
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Ceny miejsc we wszystkie dni

.•

:

przepra-

złodziejski

OSTRZEGAMY WSZYSTKICH!

L. ·:

(Niezwykły tr6Jkąt miłonJrł

zatrzymać,

::

a

••
+
•

Zo na fabry.kanta zastrzeliła męża z zazdrości
W dniu je• U:rOd~in

Mistrzowski trick

•

:1Ił O Ą A li I

małżeński

Krwawy dramat maIZeński rooegrał 18-pokojowe mieszkanie i żyli w bairWlo
się w mieście Ha.He, gdzie 55-łetni wybit dobrych. stosunkach
majątkowych. Od
mając doskonałe warunki na port, . w ny :fabrykant tektury Ma.ks ~eyer dłui&rego czasu współżycie małżeńskie
przeciągu stosunkowo krótkiego czasu padł ofiarą ~ UlZdrosneJ swej żo znacznie się' pogorszyło; często też doprzemienił się w wielkie miasto portowe.
Ąf. Malion1rowie zajmowali eleganckie chod_ziło do sporów m~ędzy obu mał.i~;n..
kallil. Grossmeyer, który był ezłow1e·
!l !~!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!~!!li!!!!l!!!i!!!!!!l!!!!!!!!l!!l!!~!ll!!!!!!!!!ł!!!!!!~~!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!l!!~!l!!!!!!l!~~l!ll!!l!!!!!!!l!l!!!!ll!!!l!\!l!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!l!l!!!!!!l!~~!!!!i!IJ!~ ki~m
usposobienia wesołego, odwiedzał
ehętnie lok.ale i prnesiadywał w nich d<J
późnej nocy. W ostatnim czasie mailżonka podejrzewała męża o utrzymywa.Amerykanie są niesłychanie dumni ~rją.e nzjmoenięj za swój krok. W mię nie stosunku z rpewną „damą" z kabar&
ze swej przewagi nad innemi częściami dzyczasie w.rócił ehłopi€C z banku z o.. tu. W czwartek wiecwrem„ w przed
świaita i są przekonani, że kroczą na cze- świadczeniem, że nieniądre są prawdzi- OłZBOp .re.i\auzggo.z{) ~ u~.m UaJZf
le kultury światowej. W.seystko, co a- we. Ale i to nie uspokoiło damy~ która do bardzo ostrej wyroi.a.ny zdań m!ęcfzy
merykańskie jest olbrzymie,
imponują- schowawszy pieniądze do torebki, skiero- małżonkami.
ce, genjalne. Nawet w zbrodniczych po- wał.a się k:u wyjściu, r..ezyg.nująe z wyW godzinach porannych młeazkańe)
my<Słach wyprzedzają stary świat. DJ.a.te- branyeh pereł. Dopiero pod wpływem u- zbudzeni zostali dwukrob1emi wys.trzał11
go obecnie nie bez dumy opisują dzienniki silnyeh błagań jubilera, który ~ ceny mi z rewolweru. Natycluniast udano sit
amerykańskie, !l"Zekomo „ezys.to am.ery- kupna o.puścił dJ.a udobrnchania klijentki do syipialni Grossmeyerów, gdzie znalek.ańską'' sz.tucrakę złodziejską, dokonaną jeszcze 100 dolarów. zdecydowała się da- zfono obu małżonków w łóżku. lei;ącycb
w ostatnich czasach w Filadelfji.
ma mi. ikupno pereł.. Wyj ęła. zatem z to- w wielkiej kałuży krwi. Lekarz stwie:i"'
„Do pewnego sklepu jubilerskiego - rebki ponownie dwa tysiące dolar ów, ku- dzil tylko śmierć fabrykanta.
czytam;y w ,,Philad~a Expre&>" - piec wydał res:rtę 500 d<>larów, a dama
Pani Grossmeyer została ciężko
przyszła elegancka dama i k.arT.a.ła sobie zabrawszy perły wsia.dła do oczekujące ną. Rrzez krótki czas
zachowała ono
podać do wyboru kilka kolij perłowych. go na nią auta i odjechała.
przytomność i oświadczyła
lekai·zowi,
Po namyśle wybrała sznurek pereł wart.o
Jakież było przerażenie k upca, gdy że zastrzeliła męża
ś:piąoogo w
łóżku.
ści 1.600 dolarów. Dama wyciągnęła z później stwierdził, 7.e banknoty. któremi Następnie broń skiemwała przeciw rotorebki dwa bank!lloty
tysią.cdola.rowe, sprytna złodziejka ostatecznie
za.płaci bie. Po tern zeznaniu
mowu straciła
ażeby uregulować raclnmek. Ponieważ ła za perły, . były :fałszywe. Stracił !llietyl- przytomność. Niema. podobno
nadziei
w ostatnich czasach pojawiło się sporo ko perły, ale ~ doda.tłw dopłaeil do utrzymania jej przy życiu.
fałszywych oot dolarowych w Filadelfji, nieb. 500 dola.rów.
Jak się dowiadujemy w
ostatnie)
jubiler chcąc sprawdzić
prawdziwość
Opinja ameryka.ńSlra ~ się tą chwili, i żona, która zastrzema męża, •
przedłożonych banknotó.w, przesłał je do sztu~ ~,nie wie jednak, że ten odzyskawszy przytomności, zmarła..
zbadania oo banku.
rzekomo ~,czysto ameryika.ński" trick
Natm-amie da.ma uezuła mię tern mo- zod.ziejski jest pochodzenia europejskiecno dotkniętą, wywiązała się żywa roz... go, im.stosowany był po raz pierwszy w
mowa., w trakcie której .klij~a zreu.y- Paryżu i obszernie - ~ pr2ed wojgnował.a z kupna, a kupiec wsi~emi ną opisywa:zzy ~ ~ całego

siłami usiłował ją

a

Krwawy dramat

KlłORIKA
G1tUDZ1EŃ
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DZIS:
Darjusza
JUTRO:

•

Rok więzienia za zabójstwo ukoc an I
Sensacyjna sprawa
w Sądzie Okręgowym

Bardzo głośna w Lodzi w pierwszych sprawy przedstawiają się następująco: separatka jest odwzaj.emnieniem jego a_
Syn portjera domu Nr. 93 przy ulicy '!ZUĆ poc1ął snuć plany poślubienia Kardniach sierpnia była sprawa zamordowania w taksówce młod'ej kobiety przez 20- AL Kościuszki 20-letni Władysław Pie- pińskiej.
trzak poznał gdzieś przez
znajomych
Niedoświadczony młodzieniec nie wi~
W s. ał&Jica •
7 -. 41 letniego Władysława Pietrzaka.
młodą bardzo pmystojną kobietę 23-let- dział że jest on dla doświadczonej już se~
Zached • • 1:5 •· 26
W
wyniku
oddanych
do
niej
pnez
ttWARTEK
w1 , kaięiyea r· t9 m.16 Piet:rnaka strzałów kobieta owa zmarła nią Stefanję Karpińską z zawodu mani- paratlti przelotnym flircikiem niezem zaś
więcej.
•.J
zabóJ·ca zaś J·eJ· UJ'ęty przez po :kureystkę żyjącą z mężem w separacji.
Zac h011
•
I'• 11 m. 13 w smnitalu,
~.I:'
Pietrzak zakochał siew niej od pierw
W dniu 1O sierpnia r. b. Pietrzak po„
iicj.ę stanął w dniu wcz~rajs~ym przed
szego weJrzenia i przypuszczając że lek- znał w jakiejś restauracji ID'Zędnika u~
Sądem Okręgowym w Łodzi.
Łodzi Jana.
Szc'Legóły tej nie.zwYkle sensacyjnej kie zainteresowanie jakie mu okazyw·ała rzędu Akcyz i Monopoli w
•
Kamińskiego.
W dniu wczorajszym wicewojewoda
Podczas rozmowy zesaJi obaj n.a ta
iótlzki p. Różniecki, -wyjechał do Warszamat
Karpińskiej przyczem Pietrzak wywy, gdzie konfero~ będzie w Min. Spraw
znał Ka.mińsilciemu że jedynem
marze..
Wewn. (w}
niem jego jest ożenek z nią do któregQ
świąt Bożego
będzie wszystkiemi siłami dążył.
'
·
·
i
Roką
Kamiński ze swojej strony opowi&
'Wobec wykończenia własnego gn:.acłr:.i
dział Pietrzakowi że zna Karpińską już
Wydz. KanaL i Wodoc. przy uL NarutowiJak się 'dowiadujemy z dyrekcji węzła nej do Kolnszek.
_, _ -.
dość długo i uważa że będzie ona bardzo
:Wyjazd tego pociągu o godzfme 2'1.40 de>brą żoną.
cza 65, biura Wydziału przeniesione zostały kołejowego łódzkieg-0 na okres świąt BoTugo samego dnia jeszcze uszczęśli•
z dniem 17 b. m.' z dotychczasowego lo- żego Narodzenia i Nowego Roku zostały przyjazd do Koluszek 22.25.
Pociąg ten będzie miał połączenie z wiony raz.mową z Kamińskim Pietrzak
kalu przy ul. Narutowicza 2 do nowych uruchomione specjalne pociągi. A więc od
do Krynicy dowiedział się rzeczy znacznie gorszych
pomieszczeń. W dawnym iokaltt Wydziału dnia 22 grudnia r. b. do dnia 6 stycznia pociągiem Nr. 3 zdążaiącym.
Kanalizacji ulokowany będzie prawdopo- 1930 r. uruchomiony będzie pociąg poo:iię- i Zakopanego.
a mianowicie ze ukochana przez niego.
Niezależnie od tego w razie potrzeby kobieta cieszy się w Lodzi nienajlepszą ()(
dobnie Wydział Zdrowotności Publicznej, d.zy stacją Łódź Kaliska a Ostrowem Wieiwedług. następufą~go
roz- na wy.p-.ld~k zwiększonej frekwencji pasa- pinją i ma niej-eden już grzeszek 00 s,u-.
mieszczący się dotychczas, jak wiadomo, kopolskim
kładu~
żerów z Warszawy wymuy jeszcze j.eden mieniu.
przy Placu Wolności Nr. i.
Pociąg nr. 426-529 wyjazd z Łodzi pociąg, lecz tylko przez Kutno do ToruPoczątkowo Pietrzak nie wi~ t~
po'łicJ•i godz. 10,15 przyjazd do ~strowa 12ł47. nia. jak nas inf~rmuj~ ruch JX?Ciągów oso- opowiadani<>m uważając je za <>8!4czerst..:
Pociąg 530---429 wyjazd z Ostrowa 17,21 bowych w czasie świąt będzie nonnałny. w-0 lecz robak niepewności i zazdrości za~
Pełniąc swą ciężką służbę, odpowie- przyjazd do Łodzi 19,54.
Przer~ _nastąp~ tyli«> w ruchu ~~wym. ezął go t.oczyć.
·
dzialną i 1iiebezpieczną, policjanci zbyt częOd piątku dnia 20 grudnia r. b. do 2 W wigil1ę Bozego Narodzenra i trwać
Tego dnia wieczorem. Pietrzak śledzą4,
sto muszą kłaść młode życie w obronie sty.cznia 1930 r. za wyjątkiem dnia 25 grud będzie do dnia nasteQnee:o do 20dziny Karpińską. doszedł za nią aż de> rogu K,a....
mienia współobywateli i w obrocie ich bez- nia r. b. codziennie kursować będzie po- 6-ej raąo.. {.ii.1·
roła i Piot:tikowskiej.
·
pieczeństwa osobistego. Pragnąc zabezpi.e- ciąg osobowy Nr. 336. A z Łodzi FabryczTu na rogu stała tak.sów.ka, w ~
czyć policjantów przynajmniej 1 w
tycl:i
której siedział ja.kiś mężczyzna jak s~
wszystkich wypadkach, gdzie zbrojny
potem okazało Jan Kamiński.
opór czy też atak na policję da się prLeKwr.pińska wsiadła do taksówki!~
.
widzieć, Komendant Główny policji pańWYPRZEDAŻ
ŁODZI
tej chwili Ka.miiiski rzucił sooferowi ~
stwowej, po porozumieniu z KomendanNA
kaz ,,Do Rudy".
iami Wojcwódzkiemi polecił insp. Galle
Tego było j.uż za wiele Piatrzalro~
opracować projekt tarczy i pancerza ochron
Jak ~ podskOCfZIY'.ł do samochodu 1
nego, odpowiadającego potrzebom służby
.
wyrWB.\VBZY :rewolwer oddał dwa, s"'7:1łld
policyjnej.
de Kaq»ńskiej.
-~
Model ten został przez specjalną korniRozległ s~ i@k ~j i ~ ~
sję poddany odpowiednim próbom, które
RA B A T E M OO 10 DO 3()~
dzów.
wykazały zupełną jego przydatność. PanW tym czasie kiedy Ka.?pińeką oct_,,,
cerze te chronią przedewszystkiem przed
żono do szpital:1ł. Pietrzaka zakuwano •
IB.nami powyżej kolan, a głównie zabezpien
&
li Elł
kaj-Oany. Stał on dalej na miejscu :zbmd~
mają piersi i brzuch.
...
~
ni niezdolny do oporu.
Głowa chroniona jest przez tarczę. w
Pi OT R K O WSK A
N~
MM,
Bo upływie kilku dni Karpińska s1mt.ti.
taćrej znajduje się maleńki otwór, przezna
kiem ~ych ran zmarł.a w ~
mony do obserwacji i celowania.
lu.
Ta inowacja techniczna pozwoli połicdn!tt ~ ~ ~
patom śmiało wkraczać do „mełin„ banł
a ławie ~ &!rlu ~
łJlcłrich..
sw1ę
Udzi.
·

Teofila

-·-

Osobiste

Dodatkowe

Zmiana adresu

na okres

pociąg-

Nowego

osobowe

Narodzenia

I

Pancerze dla

JEDYNA

W

WINA J• LIKIERY
.
z

TE OD O

<w>
Ceny wódki
nie ulegną zwyżce

W

G

w

Przed " • anu•

,,.

będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych
~~~wskie~ ~ ~
P.. minister pracy i opi-eki społe<Ęnej zapomogi :rnde8ięczne dła
praoowmików ej.i s. o. Matkesa. i Fajta. Oskarżał~

W związku z krążącemi pogłoskami, ja- w porozmnieniu z p. ministrem skarbu wnysl.owyclt za grudrijen r. b. by;ły wy.(laNJy cena wódki luksusowej miała podro- polecił, aby w zwią'Z!ku z nadehodzącemi płacone również pr.t.ed. św:iętami Boi.ego
:.tieć o 1,70 na litrze, zwróciliśmy sję do świętamfr Bożego NaTodzenia zasiłki u- ~airodzenia. ~ _obo~ ""?'~wawłaściwych czynnikćrN, które pomformo- stawowe dla. bezirobotnych za olu·~ od 6 m~ ~pływu rn~esięczn~o terminu, p.me..
wały nas, ż.e pogłoski te są nieuzasadni-0- do .10 gru<ln~a były ~cone w Je?nym ~nego w ~trukc.)l o pomocy; doraź
-, a powstały na tle wypu'"1.czenia do· dmu ty.godma przedśWlątecznego i aby-neJ dla :o:rneowników ~ło-~
łandlu wódki w nowych bu~lkach. .
•
Zł. 1 kosztowała 3/4 htro~a butelka
pociągu
Wódki luksusowej mocy 45% i tej pojem- . . ,
oości bute~ki ctotychc_zas ~łącznie były
kłopotów
w sprzedazy. Obecnie Panstwowy Mono~·
poi Spirytusowy zamierza wypuścić do
W. dniu wczorajszym w pociągu Nr. 19,
,Trupa uSMnię:to z wagonu na. stacji Kosprzedaży butelki o pojemności 1 litra. Ce- lJ.iegnącym na trasie ,Warszawa-Często- !uszki• ."Według dotydlczasowego docOOdze
na takiej butelki wynosić' będzie 9 zł. 40 gr. chowa, pomiędzy sfa.cją Rogów-Kołusz- nia ustalono, że zm~łym jest niej;aki Mi'lza litr wódki 45% i ściśle odpow.iadać bę- ki, konduktor kolejowy w czasie kontr-0-- )er Wincenty z zawodu kupiec, zami.es2kadzie cenie 7 zł. za 3/4 litra, a 8,7-0 zł. za li biretów znalazł w przedziale 1-ej kłasy ły w Katowicach, który w ostatnim czasie
litr k-0sztować będzie wódka.luksusowa tn-0- ·trup.a ~czyzny, bardzo elegancko ułxa- był w kłopotach finansowy,ch, co nasuwa
cy 40%„ której dotychczas również w s_prze
o z p.rzestrzeloną gł.ową, a ob.ok na ław- przypwłzczenie, że popełnił on samobąi'1aży nie był.o.
(w)
·
a leżał rewclWel".
, ,.
·stwo. .(wl

Trup

W
Samobóistwo z powodu

finansowych

-rator K:awczak, bronił zne.e. :i;>iotr

nerwo~anie i ctt:~ący na cał~ e~~ p • ,
~ _mę .?<> z.abóJstwa Karpmskie.J w;~
smaJąc 121 ~~~ teg? d~nał pod wpły.(
w~m ~drosc.r i wściekłOOc.1 za zd~

dła inżynierów

sanitarnych
Urząd

Wofew-Odzki zawiadonul okólni-

Wielka afera "koksow·a''
w hucie ·szklanej „Hortensja"
W-iełką sensację wywołało w Piotr.kowie I dyrektor, właśnie w momencie,

~m z dnia 13 b. rn. Magistrat m. Łodzi, że
kłedy odc:zwady kurs d-Okształcania sanitarnego cHa ·<><:lki:y.cie olbr~j afery „koksowej„ . w jeżdźały fury: naładowane koksem ,w słfO- :
inżynieró.w będzie umchomiony w pierwmiesiącacll 1930 roku, w. Państwnw.ej Sxłrołe łłigjooy. K11t'S trwać b.ędzi.e
~y~j 4 tygodnie, a-program jegO,

SZJcll

zbli!ony ® programu kursu poprzedniego,
l'OZ'&!eizeniu.
Na kurs będą przyjmowani ~dniczo
kandydaci, którzy ~każą się posiadaniem
dypłomu inżyniera z wyi'szej szkolf krajQwej lub zagranicznej. Kandydaci, nieposiadający takiego dyplomu, mogą by;ć również
1łucha<:zami kursu, jednak bez ,p rawa przysłąpienia do egzaminów. '
Opłata za kurs wyaosi 50 ~tych .od
oso.by. Słuchacze będą mogli w miarę m-0żaości korzystać z mieszkania w bursie przy
ł!ł. Puławsttiej 91, należącej do Państwcułegnie

1

pej!'Szlrot.x~

uczuem.

.

• .

.

fu wysłnchaMt ookarrema ·prok. ~
czaka i świetne~ obrony mee. K~ sąq
skaza.ł.20-Ie~e~ _Władysława Pi~
ka na 1 :rok w.tęz.1ema po zastoeowamu
~~ej okoliczności ł.agodząeyeh prze.I
widzianyC;h kodekse~ karnym.
Oskarzony przy-Jął wy:rok . ze łzami · ]t

I

Kun

Koo.=

Oskarżony zdradzający stra.iZlle

oc:zooh. (i>l

TEATR

„CASINO"
sa&1tępnyeh
niebywałych sytuacyj

Dmii i dai

film lmmorn i

sensacyjnych, tre'lic~ których sę przy·
gody sobowtóra złodziejki w filmie p. t.

jej pieprzyk.••

'hucie szkła „Rorlen.sfa"', nałeżąctj do bel- ,nę miasta.
;gijskiego .T-wa A'kc. dawn. E. Fłaeblera.
O nadużyciach tych zawiadomiono nieSprawa przedstawia się następująco: w hu- zwłocznie wydział śledczy, który wszczął
W rol•ch główayeoh
cie ttj od kiłlm W zajęta była urzędmczka dochodzenie.
Frank~\/ska Anastazja, klt'óra pottafiła zdo
W czasie dochodzeń ustalono, że FranLiłjana
,był zaufanie dy;rekcjf ciesząc się zupełnem kowska w koksie wywoziła na miasto rów1ef uznaniem.
nież wyroby szklane, kryształy, których
Robotnicy, na<l któremi posiadała nieo- w ten sposób wywiozła na łączną sumę oHarr Halm
graniczoną władzę
nazywali ją „dykta- koło 40.000 złotych.
tor.ką„. W ostatuich czasach poczęły naFrankowska pozostawała w zmowie
Zigfrid A r n o
pływać do dYifekcji hu.ty anonimowe listy z portjercm huty, którego również aresztoWarwick \Vcu~d
z doniesieniami, iż Frankowska wysyla wan o.
koks na miasto.
śledztwo w tej sprawie dotychczas nie
Nad prorram:
Początkowo anonimom tym nie dawano zostało ukończone i prawdopodobni~ przyAktnallloicl filmowe
wiary, lecz gdy wykazy zużytego koksu z~-j niesie jeszcze wiele cieka',VYCh szczegóOrkiestra pod batut" P· L. KANTORA
częły wzrastać, a równocześnie zapasy ma- łów. (w)
Początell: seansów 0 godz. 4.30, 6, 8, 10.
leć, drrekcja zainteresow:'>.ła się tą sprawą.
·
0lłlliłlil
~ $ia llatlb z,iawił s.ie :orzed hut:i
.
u

Harvey
Willi Fritsch

,„HASLO" z dnia 19 grudnia 1929 roku.

Str. 1

Uiroczystość
!Ju czci śp. Prezyd. Narutowicza

G

Ha dla z z wym towarem
w roli opiekuna dwóch
rniewkają już

tknęło obie dziewczyny że I
Teraz już nie ulegało kwestji że oostrzeżeń Ginzburga skomuniko- wym niepowołanym opiekunem jest hanny, które przed dwoma laty straciły mat- wały się z żydowskiem towarzystwem dlarz żywego towal'u.
emigracyjnem ,,Jens". Tu dowiedziały się
O wsizystkiem doniesiono policji, któkę.
Sa
19-J.etnia i 21-letnia Ewa i iż rzekomy przyje.ciel ojca ich jest zwy- ra mając rysopis rnekomego Ginzburga
towaru, wszczęła energiczne dochodzenie.
Róża· siostry Pinczewskie obie
bardzo czajnym handlarzem żywego
W międzyczasie Ginzburg musiał coś
przystojne i zgrabne, cieszące si>ę dużem który korzystając z naiwności dziewcząt
powodzeniem wśród młodzieży męskiej. chciał je wywieźć do jednego z zagranicz- Wiedzieć o zdemaskowaniu go, ponieważ
nie pokazał się więcej w
mieszkaniu
Ojciec ich od dłuższego czasu mieSTZ- nych domów rozpusty.
kał w Ameryce dokąd wyemigrował za
Urzędnik „Jeasu'' chcąc
ostatecznie sióstr Pinczewskich i zdaje się wogóle

Przy ulicy Zawiszy 22

Coś

W związku ~ przypadającą w bież.ą·
cyn1 tygodniu rocznicą śmierci ś. p. Gabryela Narutowicza, pierwszego Prezyden.
tartzeczypospolitej Polskiej, Liga MocarGtwowego Rozwoju Polski urządza dziś o
godz. 8 wiecz. obchód poświęcony pamię
ci tragicznie zgasłego Prezydenta.
Na program obchodu złożą się: okoli„
cznościowe przemówienie, które
wygło
si pułk. Dr. Stanisław Więckowski or&
produkcje wokalne chóru im. Moniuszki.
Po zakończeniu tej uroczystości odb~
dzie się kolejny wieczór dyskusyjny.
Odczyt na temat „Wychowanie Na,ro.
dowe" wygłosi prezes St. Najder.

młodych dzie"\vcząt

jednak

od dłuższego cz::u;u dwie miode dziewczy- pomimo

to

mrobkiem.
N a wieść o śmi-erci żony Pinczewski
poezął robić starania by mógł jakoś córki swoje pozostawione bez opieki sprowadzić do siebie, wszystkie jednak
jego
u.siłowania rozbijały się o poważną p:t:Z€szkodę w postaci braku gotówki.
Ostatnio jednak udało się Pinc.zewsldemu kilka tranzakcji handlowych, które przyniosły mu dość pokaźne zyski.
Us3częśliwiony ojciec pierwsze pieniąde;e wysłał do Łodzi córkom
swoim
wraz z pozwoleniem na stały pobyt
w
Ameryce.
Radość córek była wielka kiedy otrzy
mały papiery i sporą garstkę dolarów od
OJ ca. Zaczęły się gorączkowe p:i;·zygotowauia do drogi, strania o wizę i t. d.
W międzyczasie zaszedł jednak wypadek, ktcSTy pokrzyżował im plany. Oto mło
de dziewczyny, które znalazły się po raz
pierwszy w posiadaniu znaczniejszej kwo
ty pieniężnej rzucały pieniędzmi na lewo
i ;prawo aż dnia pewnego znalazły się w
obliC!71U bardzo przykrego faktu - a mianoWJcie zabrakło im pieniędzy na tak zw.
.szyfkartę".
Położenie było istotnie fatalne, ponieważ z.a kilka dni upływał termin ważno
śei wizy, ewentualna zaś pomoc, która mo
głaby przyjś'ć od ojca nie mogła nadejść
wcześniej jak po dwóch tygodniach a więc
1nż po upływie terminu ważności wizy ai:nerykańskiej.
W międzyczasie zaszedł wypadek, któfy pozwolił dziewoz,ynom wyjechać do Ameryki, lecz jednocześnie postawił je w
obliczu niesłychanie wielkiego niebezpieczeństwa.

przekonać

dziewczyny skomunikował się zniknął z Łodzi
telegraficznie z ojcem ich, który. nadeOnegdaj obie siostry
stal odpowiedź że nikomu nie powierzał do Ameryki. (p)
pieczy nad swemi córkami.

Dyżury

Zawiedziona

(Pi-0trkowska
tynowska 15)
Niewiarowski
~ (S'tarY,

W dniu wczorajszym o godzinie 13-ej
numerowy hotelu „Polonja" mieszczącego się przy ulicy Naru'cowicza, pTzechodząc przez koryta1:"z us~yszał słabe jęki,
P,?c?-odzące z poikoJu zaJętego przez .Irenę
C1s1elską, rzekomo przybyłą z Lublma.
Zainteresowany tem podzielił się z kolegami swemi spostrzeżeniami, któ1·zy postanowili udać się do polrnju.
Gdy otworzyli drzwi, które były zamknięte od wewnątrz, oczom ich ukazał się
niezwykły widok. Oto Cisielslrn.
leżała
bezwładnie zwieszona przez poręcz fotelu,
a obok na stoliku stała butelka po płynie.
Natychmiast podniesiono omdlałą, któ
ra była już w agonji i wezwano pogot-0-

Inii i dni n&Stqpzaych
~t rozkłełznanyeh namiqt
nołeł pod modrem niebem

.Argeatyny p. t.

TANGO

~

MIŁOSCI
W rolach ,ł.ównych:

CARMEL MEYERS
EDWARD RAQUELLO
Nad J>roiTam
Aktualnołci

filmi>we

-tek eod:.. • f• .f 30 pp. w aoboty DiedzieLt
i iwi~łA o f· 1 pp
G...,- waąłJoieh miej.., ~ pierwaH ...anse 58 l'Jlo

Dobarowa orkiestrłl pod kier.
A. RICHTEaA

Posiedzenie wydziah1
wojewódzkiego w Łodzi

I

wie ratunkowe, lekarz którego po przybyciu stwierdził już tylko śmierć.
W piierwiastkowem dochodzeniu ustalono, że Irena Cisielska lat 25, faktycznie pochodzi z Łodzi, pokój zajęła właści
wie tylko w celu zabezpieczenia
swego
desperackiego czynu, przed przedwczesnem odkryciem.
Cisielska ostatnio z powodu nieporozumienfa ze swym narzeczonym, była w
rozterce duchowej i prawdopodobnie na
tern podłożu popełniła zamach samobójczy.
Zwłoki desperatki ipriewieziono do pro„
sektorjum przy ulicy Łąkowej. (w)

W dniu wczorajszym odbyło się posi~
dzenie wydziału wojewódzkiego w sali Urzę
du Wojewódzkiego w Łodzi, na którem
omawiane były sprawy odwołań oraz rozpatrzone zostały protokuły z lustracji samorządów na terenie Województwa Łódzkie-.
go przeprowadzone przed niedawnym czasem.
Na posiedzeniu wydziałll przewoclniczył
pap. Wojewoda Jaszczołt. Od opiri3i wydziału zależeć będzie decyzja władz w sto
sunku do niektórych samorządów, :'.z~ze
gólnie zadłużonych. (w)

Pożar

·fabryki

przy ~I. Wólczańskiej
Wczoraj w godzinach

poranny~h

wy.

buehł pożar przy ulicy ~-ólczańskiej 127
w fabryce należącej do F -my M.aksymil-

j an Sziffer.

Pożar wybuchł w poprzecznej oficy.
nie w oddziale grempli dzięki zatarciu si~
łożysk.

Na miejsce pożaru przybyły natych·
miast II i III oddziały straży ogniowej
które przystąpiły d-0 energicznej akcji
ratowniczej.
Straż pracowała na miejscu około go.
dzi'Ily przyczem zaraz na wstępie ochroniła inne zabudowania od ognia.
W rezultacie p-0żar o godzinie 11 ur:,11\
szono. Straty wynoszą. kilka tysięcy zło·
tych. (p),

Wystawa Artystów
Krakowskich w to~zi

(THE DRAGNET)
W roli

głównej

Nast~pny program:

ADJIUTANT CARA
1

W roli

głównej

IWAN
=----------------------.a

aptek

46) W. Groszkowski ('.KonstanPerelman (Cegielniana 64), H.
(Aleksandrowska 3!7), Z. JankieRynek 9 ). (p)
-

miłość

powodem samobójstwa

*'

Dm w nocy dyżurują następujące apteki:
:M. Lipiec (Piotrkowska 193), M.
Miller

już

*'"&?™

Oto peWnego wieczoru do mieszkania
Pinczewskich przyszedł jakiś młody elegancko ubrany człowiek, który przedstawił im się jako reemigrant amerykański
Henryk Ginzburg i oświadczył, że
jest
pmyjacielem starego Pinczewskiego, który kazał mu otoczyć opieką obie córki
Dowiedziawszy się iż nie posiadają
j nż one pieniędzy na drogę Gmzburg pożyczył uszczęśliwionym dziewczynom kilkadziesiąt dolarów a,
następnie dowiedziawszy się iż mają zamiair jechać pierw
szym okrętem oowiadczył, że poj.edzie ra!l:elll z niemi
·

---

wyjechały

MOZŻUCHIN

Z Rudy Pabjanickiej
Uruchomienie autobusów miejskich - Wypłata
trzynastej pensji urzędnikom magistrackim
W dniu wczorajszym rada miejska m.
Rudy Pabjanickiej rozpatrywała na specjałnem posiedzeniu propozycję pewnej firmy,
która zobowiązuje się magistratowi Rudy
Pabjanickiej dostarczyć na długotenninowy kredyt potrzebną ilość autobusów, ceIem utrzymywania za ich pośrednictwem
stałej komunikacji między poszczególnemi
miastami na terenie Województwa.
Ponieważ warunki oferty są bardzo dogodne dla miasta, mianowicie nai:eżność

W Miejskiej Galr:rji Sztuki otwarto niecfaW•
no dt:ięki staranion> Sekcji Artystycznej Alrn<le·
wy::;taw~
mickiego Koła Łodzian w Krakowie
p1·ac absolwentów i studentów Krakowskiej A·
kademji Sztuk Pięknych - ł.t0dzian. WystaWll
przedstawia się bardzo interesuj:,co i spr~wia
na ogół wielce dodatnie wrażenie. Znać
duży
wysiłek młodych artystów, przejawiający się za
równo w ilości jak i w wykonaniu prac. Z poiiród uezestników wystawy wyróżniają się zwłaszcza: Jerzy Krause, Henryk Plich i StQ.nisław
Frasiak, którzy zajmują niepoślednie miejsce w
pokoleniu dojrzewających obecnie plastyków po]
skieh. W wystawie biorą ponadto udział malarze: Stanisław Bieńkowski, Iza Nitecka,
Jan
Migdalski, Andrzej Jurkiewicz oraz
rzeźbiar:!.<
Zygmunt Klinowski. Powyższa Wystawa wy·
wolała wśród szerokich kół artystycznych
naszego miasta duże zainteresowanie.

C. K.

Ijejza samochody
z dochodów
eksploatacji, poczem autobusy przechospłacana byłaby

••••••m••·•••••
:~·
CZAlłt'
........
„ ......„ ••••••:•:

dzą
jęta

na własność miasta, została ona przyi komunikacja uruchomiona zostanie
z dniem 1 marca 1930 roku.
Na temże posiedzeniu rady miejskiej na
wniosek burmistrza p. Łatkowskiego, uchwalona została wypłata trzynastej pensji
wszystkim urzędnikom magistratu m. Rudy
Pabjanickiej, która zostanie usku~ecznio
na Drzed świetami Bożego Narodzenia. (w)

~

~

I
MANUEL
I DON
--BANDYTA
..d
K
d
·•
•
•
•
Ograniczenie enngracJ:a oana · y I
w rok~„!~z ez os1"-"łych,z_
w.A~!· -r--wł. I Cliff Me Laglen I
li
Angelo Ferrari
D:dś

~·

au

..... talli HG

W rolach

nfl

IV'-

głównyeb

.....,,.7_

dał oficjalny komunikat w sprawie imigra- i znajomych, a nadto S'łuźby dom~
cji do Kanady w roku przyszłym. W oraz rodzin, posiadających dostateer.ae

myśl tego komunikatu postanowi-Ono po- środki do zagospodarowania m:ę na Nli.
pier.ać w dalszym ciągu imigrację brytyj- Sełekcji imigrantów z kraj4w aieuprz,...._
ską i w tym celu wznowić układ, dotyczą- ltjo\Va'fiych tiokonywał b~ IM łfana_.
cy subsydjowania przejazdów.
skie łowarZf$?wa ltolejowe, jale a Ma

B

W zakresie imigracji ze 5fal'lów Zje- miejsce obecnie, ~ łtmkt>jQ:Ruja.te ii.
dnoczonych A. P ., oraz z: półn.ocno-zachod- nadyjaki~~ deparlamoniu fmłwaqJ w por
niej Europy nie będzie żad.nyck zmian, na- tacll wiiadania.. ~..o~ ~ atoa&- •

imigranłl>1..v

tomiast liczba
z Elm>FIY Śi<.>d- \WDa ~ 48 mujfaatów 1~
kowej (a wijJc:i :i: Poł8.kf) %OO'łacic ~- ~w, Y _aiC2•. •.•. b~
ała
~ o .25,~. Oi,tan.kzenia. j~dnak me przybywama rodzin llmgrant6w uł osta..

'11S9:!JłllDEIH!H!JGIJ~.~dQ_t-yctyĆ- ~ .:w~•--~·

następnych

•dagier Mongon•
Filmu p. t.

Potęiny dramat w 10 aktach aa tle
rozbójniczych przy~ód bandy hiszpań11kich przemytników

0

Departament imigracji w Kat!adzie wy- ,.....,_,J

i dui

Największy

_i~~-W~~ .

1&0bowtór

Rudolfa Valentino.
Sen1acje lflld ..-iaac}lunil
Mom-*J ~A

zapieraj~

N.eł p...-ra-:

DZIENNIK A TUALNOŚCI
Poc::i:~ ~ o

pa. 4 pp..

w --

boł;31o n.ic.ddelc i łwlqta o 12--J p..
Ka 1-y .,...s wuystWe m!cajMa po

$0 p.
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tramwaju

Sprawa afery po orowe1

W czo raj wieczorem koło godziny 8-ej
tta przystanku tramwajowym przy szosie
tgierskiej t. zw. Kuraku, miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, który zakończył się
tragicznie.
dzień
Oto biegnąca torem tramwajowym starsza kobieta, dostała się pod koła przejeżw dniu wczorajszym odbywał się dal- ważniejszych świadków a więc p. Będżająccgo tramwaju.
szy ciąg rozprawy w Sądzie Wojskowym ezkowską, która była motorem całej afe.
Zanim maszynista zdątył zahamować przeciwko por. dr. Labedzie, oskarżone:µrn ry, kaprala oddziału sanitarnego Dydaka
wóz, rozległ się przeraźliwy krzyk nie- 0 zwalnianie poborowych z wojska.
oraz jednego z uwolnionych poborowych
szczęśliwej, której koła obcięły lewą nogę
w drugim dniu procesu zbadano naj- - Elsnera.
l zmiażdżyły czaszkę.
1~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!i!!!g!!!!!!!!!!ł!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!l!!!!~!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~!!!l!!!I!~~
W ofierze wypadku poznano tebraezkę, L~
ttóra od pewnego czasu przebywała w tych
stronach.
Zwłoki nieszczęśliwej staruszki przewie
przędzaUni
w
ziono do prosektorjum przy ulicy Łąkowej
ści
ogólnej około 3000 ~łotych. Kradzież
i w sprawie tej wdrożono dochodzenie ceUrząd śledczy w Łodzi został zawialem ustalenia kto ponosi winę za ten tra- roniony, że nocy wczoraj:>zej do fabryki spostrzegł nad ;ranem dozorca dzienny,
gicl':fly wypadek. (p)
Siłbera w Tomaszowie
Mazowieckim, który luzował swego nocnego kolegę.
Pirzeprowadzone dotychczas przez po
:przy ulicy Piłsudskiego 17, włamali się
Smierć przy pracy
~acyś nieczinani sprawcy i dostawszy się li1cję TomaB1Zowską dochodzenie nie doW dniu wczorajszym fabryl<a metatur- do magazynów przędzalni skra{lli i staro· prowaduilo do uie.cia złodziei. _(\U
!}.C'l.na Ratuazewskiego w Radomsku byfa tąd 24 paczki przędzy wełnianej wartoteren~m niee;zczęśliwego wypadku. Oto Odłamek żelaza uderzył w brzuch 33-let:nic~ robotnika Pawła Pundę tak
silnie,
że nie~zczęśliwy padł na ziemię z rozprutym Q.rzuchem przyczem jelita wypłynęły
mu Iła wierzch.
Ofiar~ tragicznego wypadku przewieiiol!:o natychmiast do ·szpitala gdzle poddi!lno o!)erncjt.
PGmimo
natychmiastowego ratunku
nies1:częślivi.'Y zmarł nie odzyskaW&Z.Y Pr~
tor..mości. (p)

przed

Sądem Okręgowym w Łodzi
rozpraw przeciwko por. Labedzie

11-gi

włamanie

Zuchwale

Silhera

do

Tomaszowie Maz.

l.ii.:.Pi~'r.J:.yaa.rodewa

wymiana
wydawnictw

slę

Związek Mi~ Hiszpańskkh
zwrócił
do .Magistratu m. Łodzi z pł'Ośbą o

nachylanie wydawnictw Magistratu, z zakresu spraw budtetowych, ustawodawstwa
miejskiego, statystycznych i t. d., dla orga
nizowanej obecnie bibljoteki Związku. Wza
mian za t~ Związek Miast Hiszpańskich

Aktualności
Orkie1-Łra

sym.fonicn..a

SALA DOBRZE OGRZANA

ilL zaś wydawanego __, perjodycznie biuletynu komunalnego.

wa f uryn sameI ołów
.Jflt

#I

M

oświadczył gotowość nadsyłania municypał
ności łódzkiej wydawnictw własnych,
m.

~

)

(A

w Jureiiławji

"aiki natł.eshme

słychać,

życiu społecznem.

Wspomnienia dr. Fichny wyknzujQ obficze du·

ZRana firm.a niemiecka
chowe autora, jego nieposkromiony pęd czynu i
Raab • Katzenstein postanowiła założyć
lat górnych i cbmur2ych poświęcenia dla sprawy.
Ciekawe są wspomnienia dr. Fichny z wycieczek
vr ll&riM>rze fa.14rykę samolotów. Fabryw ubi~ mi~co. na pńlki!ch księgarskich uczniowskich
po kraju - str. 39 - jak to niektórzy
ka. D?.M'iborska produkować będzie WS'J!Y- mnła si~ ~ dl-. .&lesława Fic1my pod tytu· ziem.fanie
w panicznym strachu wypędzali gromad·
stld. czf{łci ske.dowe aeroplanów z wy- Iem: ~ dlli di!!!'ll~ i ~~". c~ I. .
kę uczniaków, zamykajęc bramy swego domu na
j tlriem silników,
które sprowadzane
Ksul&a jest ciekawym przyczynkiem historycz· trzy spllllty. Smutne to karty.
bf'ć mają z Niemiec. Kierownictwo fa- nym całer;o szr:regu działaczy wtipółczesnych, któ·
Byli jednak i tacy, jak J-Ozel Kościelski z Mi·
rzy razem z dr. fichną pruchodzili w pierwszt'.j
który gromadkę chłopaków r;oicil kilka
bcyki spoczywać będzie W trękach Niem- szliole polskiej w Lodzi okres walk, zmagań i burz. łosławic,
u siebie, otwierał serce i mieszek dla promieniCIHv, robotnicy natomiast będą si.ę r~- Cały szereg imion dzielnych, zasłttfonych bojowni· dni
stych.„.
krutować wyłącznie z pośród obywateli łiów ~ie~~dległoki. przewij~ się po rrzez dzie~e
Dr. Fichna syntezuje, ujmuje prosto, barwnie
j1ZiVOsłowiańskich. Fabryka
mariborska konspirac~1 szk~lneJ, a więc Pawel_czyk obecm~ i szczerze z talentem lfrenckim swoje przeżycia,
·1 • będ ·
·
b
· ·
(pułk. W1toszenrec Pawelczyk) Wadaw Lutomski
społeczne, więzienie i strukturę ideowt dawfiUl ac
_ zie swem1 ws:o ~1 m.ety~o (llhecnie kpt. DOK IV w Lodzi), Juljan Biren· prace
nej organizacji szkolnej w spo~ób żywy, przykuwa·
luroslawJę, lecz wszystkie panstwa bał- cwajg, Zygmunt Bajkowski, były ławnik magistra· j'ący uwagę czytelnika.

l

~kie.

Katastrofa budowlana
W Dąbrówce zawalił się mur, wskutek
ezego 2 robotników zostało zabitych, a
ciężko .ranny. Jak wykazało dochodz.eńle, przyczyną wypadku było niezabezpieczenie muru przed obsunięciem się.

GRAND~KINO
Dxią i dni nast~pnych
lfajmilaza Najzgrabniejsza Rajfiglaralejsza Najrozkon:aiej:n:a aktorka
świata
·

ANNY ONDRA

w swoint ostdni~ najpikantniefu: m
filmie n t
J

. -1·A· CA· z
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tu m. Lodzi Stanisław Hiler, Albin Żabicki, Le·
Z wsp~nmień kreślonych przez dr. Ficlmę wy.
nartowicz, Gebel, Kazimierz Łapiński, Henryk Wymłodzieży,
sznacki, Sochacki, Waszkiewicz, Wiktor Marcin· łaniajQ się kontury tej siły twórczej
kowski, Michałkiewicz, Błaszczyk, panie: Kieł· która dala nam później ideowych dziabczy niepodkiewiczówna, Wójcikowska, Horstówna i cały sze· ległościowych i dzielnych obrońców ojczyzny.
Koledzy dr. Fichny, to świat pohk:iej irredenty,
reg dzielnych protektorów i opiekunów szkoły poł·
skiej, jak: państwo Heimanoetwo, dyrektor Ni· wkraczajl!cej na arenę nowego życia politycznego,
klewski, dr. Kolińska, p. Łapiński, p. Jankowska wychylaj11cej z kartek wspomnień swe oblicza.
Dzięki więc dr. Fichnie za to, że uchylił on rą·
i inni.
Byli to pierw&i pionieriy uczniowskiej Grganiza· bek naszej przeszłości i ukazał rodzinnemu mia·
cjj konspiracyjnej, organizowanej pod hasłem zdo· etu, co dała szkoła polNi:a w Lodr;i. apoleeł:eń!twu
A. R.
byda Niepodległo~d. Myśli te rzu~ wśród mło i pańetWl.l. a re
e••sa
dzieży wykuwały w duchowej kuźni patrjotów ideo·
logję buntu i walki .z przwioCl!,
PBZllMUNOWAl'l'Dl li1'mMY ,,SABO'l'TI".
,KlliQ:lkll dr, Fichny, to dokument cenny tem cen·
Coraz be.rdZiej zaci~nla;l3ce się stosunki h1uldlowe
nicjszy, łe pisona jest przez jedne$o z twór.ców
tajnej org11nizacji t>zkołn6j; uczełłnika · pierwszej miedzy Polską a wolnem miastem Gda.ńskiew znaj·
kadrówki, uczestnika walk leg.Jonowych i pibud· dują swój wyraz i w formach zewnętrznych. co wiczyka od pocz,tku walk niepodległoliciowych ~ dzimy bodaj z teg-o, że zna.na fabryka czekolad7 w
Gdańsku „Sarott!" zostaje z końcem bieżącego
roku
do dni dzisiejazych.
Wspomnienia dr. l"ichny ekłedają się z całego pr::emlanowana na „Kosma", ap. a.ko. w Gdafl8ku.
Wyroby „Sarotti" s.nane Bil ze IJW&j doskonałości,
szei;egu fragmentów i azkiców. Wspomnienia człO·
wieka, który od wczesnej młodości poświęcił się przeto smakosze czekolady winni to przemianowanie
służbie dla umiłowanej przezeń ide'i,
który oddał firmy przyjąć do wiadomości, by kupując czekolade
„Kosma", wiedzieli, że je.st to nie inna., lecz dawna
du~a~ cał& walce o wyzwol~~e, walce. wyśmiewa· czekolada „Sarotti,~
neJ i wyszydzanej pr:tez „ew1atłych" 1 trze~wyeh,
F'lrma „Kosma.", ap. ako. v Gda.tiłkU (dawniej "Saco tnyśl o wyzwoleniu narodu za 8r:aleństwo po•
czytywali. O~yły pod pióre~ dr. Fi.chny ~ylw~t: rottl") dąży ciągle do ulepszenia i tak jW. wy!lmieniki znanycli działaczy, zroagaJQcych się w c1ęzkieJ tych gatunków swej czekolady.
Czytelnikom naszym polecamy . ogłoszenie
firmy
w!!lce a obojętno$cią ludzlą, z obskurantyzmem,
z hipokryzjQ
tak bujnie płenięcą się w naezem „Kosma" w dzlslejuym numerze naszego piema.

·

Zbadana jako
pierwsza
B~...
kowska zeznała, że za czasów rosyjskich
niejednego poborowego zwolniła z woj·
ska.
Ukrywała srę wówczas pod przezwi~
skiem Marji Iwanowny i jako taka zna.
na była w kołach wojskowych.
Obecn~3 Bęczkowska uprawia. w dal·
szym ciągu swój proceder.
Z kolei po Bęczkowskiej zeznawał kapral Dydak. Dydak opowiedział, że wra.
cając z Bęczkowską z Tomaszowa dowie·
dział się od niej, iż Elsner postąpił nieety
cznie, ponieważ za zwolnienie syna z woj
ska obiecał, dać 400 dolarów z której to
sumy por. Labeda miał otrzymać 160 dolarów. Sumy tej Elsner wpłacić nie chciał.
Na.stęp.nie kapral Dydak zeznał, ~
Bęczkowska przyprowadziła poboroweg~
Elsnera do szpitala Okręgowego, gdzie
badał go na oddziale wewnętrznym.
dr.
Labeda. Najciekawsze były zeznania pozupełnie
borowego Elsnera, człowieka
zdrowego i zdolnego do służby wojskowej, którego ojciee usiłował zwolnić z woj
ska za 400 dolarów.
Po zbadaniu przez por. Labedę Elsnełi
dostał kategorję C, został uznany za nie.
zdolnego do służby wojskowej.
Na śledztwie Elsner przyznał się do1
wszystkiego, na sądzie zaś usiłował tym
zeznaniom zaprzeczyć, wykręcając
się,
lub dając odpowiedzi, że zapomniał i nie
może sobie dokładnie przypomnieć.
Na pytanie sądu dlaczego jako stały;
mieszkaniec Łodrzi i student zagraniczne-.
go (włoskiego) uniwersytetu · zameldowal
się w Tomaszowie Mazowieckim jako han
dla.TZ nierogacizny i dzięki temu stainąl
na komisję poborową w Bnezinach, E~
ner żadnej odpowiedzi udzielić nie chciaL
Istnieje przypuszczenie, że Elsner za.
meldował się w Tomaswwde na zasa.dzie
fałszywych dokumentów.
Po zeznaniach Elsnera, który je~
twi:ardzil, iż ~eznainia jego w · śledztwi~
mUSriały być przekręcone, posiedzenie są<
du do dziś do godziny 9 rano odroczono.
Pozatern postanowiono powołać doda1
kowych dwuch świadków w osobach sę.
dziego śledczego, który badał Elsnera J
sędzi.ego sądu wojskowego.
Wyrok spodziewany_: j.est Yf godzinac}
·
popohldniowych. (p}.
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KINO-TEATR

Dsłł

Andr-e Roanne

Poczqtek o godz. 4, o•tat. .10.U, w
&ob. niedz. i awjqła o god,,_ 12 w R'll•
Orkiestra pód dyr. p. R. KANT<?RA

Neą__pr<>i'r•m ,,RomD• 1'19111ka"
i Kronika filmowi\. P. A. F.

I.ÓD !

z

na•tł~pnych

AD POKUSY
MIŁOS
Dramat pięknej angielki, przeżywają
cej w stolicy Wc;gier pierwszy romans
miłosny

w rolach

srłównych

Paweł

Rychter
Warwick Ward
Ewa Glrey

W1p•Dłałe

llustraoja musycxna w WJlloauia
orklestry 1ymfociazn1j pod d;rr1kcj,
A. CZUDNOWSKJEGO
r„~ 1ea.,.ów o ł• 4 pp. w aob. I aieda. •
r.12 w poi., 01tatoioro o li• 10 w.
Ce.ny miej.e Dlł. r hrw1z:y IO&DJ od Bł., w • ..,.
i aiedz. od 12-3 pp. wny1tlda ml•l•oa po 50 rr
Bilety uJ1owe nie ważse w ni&dsiel•

wolkwj

W roli głównej męskiej

U•ocza A.nay Ondra o.&.asrneła
w filmie tylQ rekord pewodze
nia, lltwarzaJllc soen:y adrowe•
go humoru i pi.kranterji

l dni

z niec~erpliwością oczekuje wyroku
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TEATRY'

atru Miejskiego już w poniedziałek 23 b. m.
Pr-Oby w pełnym toku pod kier. reż. K. Tatar!'eatr Miejski: - Król bawełny.
kiewicza. Czołowe role grają pp. Dąbrowska,
Teatr Popularny: Za dawnych dobrych cza.s6w. Dunajewska, Niemirzanka, Wiercińska, Krot~ea.tr Kameralny~ Bronx-Express.
ke, Mroziński, Winawer.

co

GRAJĄ

w

TE..~TR KAMERALNY~

KINACH

&Jka: - Tango miłości.
!Capitol: - Ostatni syn.
(:asino: - Jej pieprzyk.
Corso: - Djabelska przełęcz.
Czary: - Don Manuel ban<lyta.
:Era: - Przeznaczenie.
Grand - Kino: - Grzesznica z Montpaniassu ..
Luna: - Jad pokusy miłosnej.
Mimoza: - Miłość kozaka.
!Odeon: - życie zaczyna się jutr6.
Palace: - Biały grzech.
Resursa: - Ty moje marzenie
Raj: - O świcie.
Słońce: Tajny kurjer.
Spółdzielni~ Siepacz carski
Splendi<l: śpiewający błazen.
Syrena: Ostatnia karawana.
Uciecha: - Jackie u ludożerców.
Wodewil: - Czerwony młyn.
Venus: - Prawo i bezprawie.
Zar.,hętą Nibelungi.

Trauguta Nr. 1.
BRONX - EXPRESS".
Dziś, czwartek i dni następnych fantastycz
na żydowsko-amerykańska
groteska
Ossipa
Dymowa „Bronx - Express''. Doskonała ta
sztuka tak dzięki swej wartości scenicznej
jak: wybornej wystawie zdobyła pełne powodzenie. W roli popisowej starego żyda-emigra.1t a L. Zbucki. W innych rolach Bis1.1.1pska,
Faleńska, Marcinowska,
Bogdanowicz, Daniłowicz, Matuszkiewicz, Michalak, Scibor, Warchałowski W niedzielę
popołudniu salonowa
komedja .,Mężczyzna i Kobiet.a"•

,,KOPCIUSZEK".
cenach naniższych
dany będzie w sobotę popołudniu i w niedzielę
o 12 w południe - DO raz ostatni. Ceny od 50
gr. do L50 g:it.
p0

l'EATR POPULARNY.

bohaterki wstrzqsajqcego dramatu miłosnego z cza·
sów Katarzyny Il-ej, znów roznamiętnia umysły
z powodu wielkiego filmu Raymonda Bernarda,
twórcy „Cudu Wilków" i „Gra.cza w szachy".
O śmierci pięknej księżniczki istnieją dwie wer
sje. Jedna, spopularyzowana przez obraz Fla·
wicky'ego (w Ga/,erji Tretiakowskiej w Mosl,wie)
gł.osi, jakoby nieszcęs11a księżna W ołdomira, pseudo - carówna, zgi~ w lochach twierdzy Pietro·
pawłowskiej
podczas wylewu Newy w r. 1777..ym.
Druga utrzymuje, że księżna zmarła na (p"ltUi·
cę w r. 1775-ym.. Tę ostatniq wersję, potwierdzoną
przez tak wytmwnego badacza, jak prof, Ernest Łu·
niński,
odtwarza również Raymond Bernard w
potężnym filmie,
którepo premjera europejska,
dziwnym zbiegiem okoli.czności, odbyła się wcześ
niej
ŁocJd. aiż w Paryżu.

„

ścieki.

17.45 Koncert kameralny.
Wykonawcy: J.
Wysocka (f~rt.), T. Gocłowski (wiolencs.)
T. Ochlewski (skrz.), S.
Tawroszewia
(sk,rz.) i T. Zygadło (:skrz.) Słowo wstępr.&
wypowie p. ~pold Binental.
18.45. Rozmaitości. Występ p. luijana X..
wińskiego.

19.10 Giełda rohiicza.
19.25-19.40 Muzyka z płyt gramofono~
,..ŻYCIE ZACZYNA SIĘ JUTRO"
Na ekranie „O<konu" wyświetla się ollecnie, 19.45-20.00. Sygnał e:zasa z Warszawskieee
ObserwatQrjum Astronom.
film p. t. ,,iycie ~aczyna si~ jutro". Głęboko prze·
myślana treść akcji,
żywe i barwne tł-O, a Pfzede- ~o.oo Odczytaaje proga:rmu na dzień nas~
Wiadomości bieżące.
wszystkiem udział to roli czołowej tak wybitnego
artysty filmowego, jak George Bancroft, lładajq 20.15 Feijeton p. t. „Egzotyczne ŻYWe ~
ty" - wygł. J. St. Mar.
filmowi charakter jednego z tych, których me
20...W Recit.al Ady Sari.
wolno pomiw:zć.
Doskonały zespól świetnego artysty sumouit] w 21.80 Słuchowisko z Poznania.
filmie om~ Betty Cmnp11<m i O~ Bakła 22.15 Kommrlkaty: meteorologiczny, polią)O,
sportowy.
nowa.
Paramcunt, r.zucajq.c film ten mi Europę, do· 22.25 .,Z dymki.em papierosa" - wygt p. 3p
gmt1nt Kawecki.
wiódł,
że posiada znakomite wyczuc:e gus!&zc ki·
22.35 Ko:t.mmikaty Polskiej Agencji Telegla
nomanów StareKo .§wiata.
ficznej (PAT).
Kulisy życia marynarzy, spelunki portowe, gw
instynktów, walka miP,,dzy dobrem i złem - :maj 23.06-24.00 Muzyka ianeczna z - .,Oaq'ł,
Orkiestra Z. Karasffiskiego i W. Roszko-wduj<J w filmie p. i. .,Życie zaczyna ńe .jutro" Rad
skiego.
wyraz realistyczne odzwierciadlenie.
Z§W

Ogrodowa Nr. 18.
czwartek i dni następnych przyjęty gowczorajszej pre:mjerze, weso ły i roelo· ~TR MIEJSKI.
' '•
cfyjny wodewil B. Stolca „Za dawnych dobrych
„KRóL BA WEŁNY".
lizis we czwartek po cenach popularnych czasów" w którym szerokie pole do popisu zna„l.:.rfl Bawełny". Obsada premjerowa z pp. leźli: M. i A. Żabczyńscy, Relewicz - Ziembiń
N1'..mhzanką, Skrzydłowską, Szczęsną,
Kijow- ska, oraz Bronowska, Górecki, Pilarska, PuchalsJ.)m., Krzeroii1skim i Zniczem na czele. Reżyser 3lci., P lucif1Ski, Tartakowicz, Tatarski, Trapszów
na, Woźnik i S. Zielii1ska. Całość tego e:(ektow·
ja h.. Kijowskiego.
nego widowiska urozmaicają. tańce i ewolucje układu. Relewic.z Ziembiński~.
,.DZIELNY WOJAK SZWEJK".
USŁYSZYMY
Jutro w piątek ,,Dzielny Wojak Szwejk" w
PRZEZ RADJO
~2l &erji i inscenizacji Leona Schillera z
'TEATR GEYEROWSKL
Michałem Zniczem w roli tytułowej. Ceny: poPROGRAM WARSZAWSKI.
Piotrkowska 2S5.
pularne.
W sobotę i w niedzielę dwa razy arcywesona dzień 19 grudnia.
ta krotochwila francuska p. t. Zawiadowca 11.58-12.10. Sygnał czasu z Warszawskiego
„l~URA EFROS".
Stacji czyli „Pan Naczelnik To Ja'.'.,.
Obserwatorjum Astronomicznego. Hejn~ z
Sztuka Go1-dina wchodzi znów na afisz, a to
Wieży Marjackiej w Krakowie.
Komunikat
pojutrze w sobotę o godz. 4 popołudniu. Rolę
WYSTĘPY
'Ineteorologiczny.
tytułową kreuje Irena H<>recka. .Cecy:
J2&iniż
Marji Malickiej, Aleksandra Węgierki,
12.40 10-ty koncert szkolny z Filharmonji
sze.
i Zbyszka Sawana.
Warsz. organizowany przez WydzW Oświa
rozpoczną się w dniu 2 styc,znia r. p. w
Teaty i Kultury Magistratu m.. Warszawy we,.DORZE SKROJONY FRAK«-.
trze Kameralnym::
spół z Polskiem Radjo.
Wykonawcy: OrKrotochwila w 4~ch aktach G. Dregely'ego
kiestra filharmoniczna, Bronisław W olfstal
„Dobrze skrojony frak" wchodzi na afisz Te- KINO „ODEO!r
(dyrekcja),
Marja Mok:zycka (sopran),
Wl:a<l. Wochniak (skr.z.) i
prof. Ludwik
„JAK ZGIN~ŁA KSIJJżNA TARA.KANOWA"
Urstein (akomp.). Słowo :wstevne 1!DWOwie
(Na marginesie filmu Raymonda Berr.arda)
p. Stefan Natanson.
Tajemnica śmierci pięknej k.sjężny Tarakan.owej,
Dziś
t,ąco na

14.00-15.00. Przerwa.
15 ..00 1'.omunikat gospodarczyc
15.20-15.45. Przerwa.
15.M> „Chwilka lotnie.za" (Lotnictwo w . , .
pozalotniczem) - wygłusi p. Jerzy Lewo
st.an.
16.16-17.15 Muzyka z płyt gramofonowy&
17.15 „Wśród książek" - przegląd
na.jn~
~zych wydawnietw omówi prof. H~k l'll9a

CO

DZIS

'**

MENAżERJA W HELENOWIE.
Przebywający obecnie w pięknym parku Boil
nów swierzyniec wzbudził w najszerszych llferadl
daże zainteresow.anie i uważany jest za jednQ z D11f.
crekawszych atrakcyj w nasze.ro mieście.
Zwiedzający JJlajQ możnpść przyglądania Ilię ...,
surze zwierząt, która OOhywa si<; codziennie e goda,

10-ej rano i 7-ej wieczorem. TrestlrQ kieruje O,.
rektor M. Herrgott, który odwagq i zimDIJ krwil
wprawia w zdumienie obserwujących. Zwierzyniec
składa się z 156-ciu zwierząt przeróżnych okll2lÓW
i egzemplarzy, to też Helenów !!tal się obecnie
miejl!Cem. rozrywkowem przeciągającym zarówrio milusińskich naszych jak też osoby starsze.

GIE&DA
Warszawa 18-go ~
WALUTY.
Dolary Stanów Zjedn. ~,88 i
tnlt
czwarte.
DEWIZY1Budapes'Zlt 156,03.
Londyn 43,459.
Nowy Jork 8,.88 i pół.
Paryż 35.07 i jedna czwarta.
S~jcarja 173J.6.
Włochy 46.62 i póL.
Wiedeń 125.36.
Dolar gotówkowy w obrotach poa.
giełd<>wych 8.8875. Rubel złoty 4.67.
PAPIERY PROCENTOWE.
4 ;proc. poż. inwestycyjna 118,25 118,5-0; 5 proc. państw. poż. premjowa dolarowa 70,00 - 70,50 - 70,00; 5 proc
konwersyjna 45.75; 6 proc. poż. dolaro.
wa 79,00 (w proc.).
AKCJE.
Bank Dyskontowy 125,00; Bank Pel.
ski 179,00 - 177.50; Bank Zaekodil/
80,00 ; Bank Zw. spółek zarobk. 7~,50~
Elektr. Dąbr. 60.00; Węgiel (bez praw)
51,00; Lilpop 39,50 - 40.00 - 39,00•
Staraehowice 21,25 - 21,00; Haberbusch
103.00.

Dziś

i dni

Film osnuty na tle

UL. ICILlilSllCIEGO 12J

.,

D ZIS i dni

Poczl\tek seansów w dni powszednie o godz.
5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne
o godz. 3. 5, 7 i 9

słynnej

„Ty
w

następnych!

Dziś

następnych!

roli

głównej

program :

wiadeńskiej

p. t.

marzen .e''

ulubieniec kobiet

wiecznie roześmiany
Następny

operetki

i dni następnych I

całego świata,

HARRY UEDTKE.

? ? ?
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19 grudnia 1929 roku.

Gdańska

12,
TeL 182-73.

na dofodnych wanmlcada poleoa wnełkie wyroby PHILIPS'A.
Kompletaio zelektryfikowane aparaty. W nntaty reparacyjne
aa miejac11, porotowi,e radjowe, ceny przystępne, produkcja
aparatów p miojacu.

I~

DOSKONAŁYCH

ZNANA ZE SWYCH

SZKOŁA

KOSMETYCZNA

Zatwierdzona

Min. Spraw
A. RYDEL

przez

Wewnętrznych

Cegłelniana19.teL

1.62-92.- Zapisy codziennie.

Różne

Biiuterję
war•
Solidne
traktowanie „Pre•
cio1a". Piotrkow11k•
Nr.123 w podwór:i:u
274

Torebki
Reformy

WYROBóW

Pończohy

Swetry
Kostjumy
Rękawiczki

Wielki wybór w6~
k ów dziecinnych
krajowych zagranicznych ł6.iek metalowych; wyżyma·
czki amerykańskie,
mattrace wyścieła·
ne oraz materace
spri;żenowe hygie·
niciin "Pątent" do
meblowych
łóż e k
podtug miary naby6
można najtan: ej
i na aaj dogod•
uiej szych
wa.
runkach w fabry•
cznycb skład zie

Chuteczki
•

Gietry
Skarpetki
Trykoty
Szaliki
Pulowery
Krawaty
Koszule

Sp. Akc. w GDAŃSKU

zosrA.JE
ZICoivc

Ę!f BI.EZ

KOSMA-VOLLMILCH

„ DOBROPOL"

KOSMA-NAPOLIT AINS

Łódź

KOSMA„RELIEFS
~ już

teraz

wsz~dzie

do nabyda

FIR•A

PIELĘGNUJĄCA SWOJE WINA Z GÓRĄ OD PÓŁ WIEKU

M!EŚGI
SIĘ PRZY
ULICY 54, TEL.. 143-76
PIOTRKO
WSKIE
POD NAZWĄ:

s JAW

RS I

•

TAMŻE PRZYGOTQW ANO WIELKI WYBÓR PlERNIKQW, ORZECHÓW, NAJPRZEDN. TOWARÓW KOLONIALNYCH, DELIKATESOW, OWOCÓW i T. P.

WINO TOKAJ

SŁODKI

I RENETA

Uwaga. BUTELKĘ LITROWĄ OD ZŁ. 3. .·
~

Wspaniałe

akt Nr. 2935; 2936; 2937; 293S..-.1929

„

tb akt Nr. 2909--1929 r.
OGLOSZENIE
Komornik S11du Grodzkiego w Lodzi I rewiru
UONARD NABOROWSKI, zam. w Lodai, przy ul.
(lil!ównej 17, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Crw.
'as~a, że w dniu 27 stycznia 1930 roku od godz.
lkj rano w Lodzi, przy ul. Tuszyńskiej Nr. 10
~
.dzie się sprzedaż przez licytllcję ruchomości
ii,cych do Antoniego Polki ekładajocydi ~ię z
me ~i ocenionych na sumę 500 zL
Lódi, dnia 16 grudnia 1929 r.
Komornik . LEONARD NABOROWSKI

„

uL

Komom~

llif'DWWl!HBłł

ICI

wwielkim wyborze

H
~

owska 20

_~

Detal

Pnędzahlła.ba
nączetny:

DOK TO.tł

WO&ICOWłY
CeaJ.elałaua

ADAM

I

zł.

30

JAROSZYŃSKI

Pamiętajmy

Straży

o potrzebach

Ogniowej

I
ul. Piotrkowska 28S

I

Skórzano - Galanteryjnych
Jabłoński
~ So- Moszczyński

J.

CENY UMIARKOWANE.

DO

SPlłZEDAlllA

dwie kadzie farbiarskie~

poleca: ubiory gotowe i na zamówienia z właanych i powierzonych materjał'ów, robota so łi~na.
Ceny łconbrenć:J'J~.

- - - - - - - - - - - -···

oraz
używanych

żaluzji

okiennych.

Juljuszą 18
popołudniu.

ul.

taielki wybór rower6w dzie innych
majowych i zagranicznych łółek meSyndyk tymczasowy upadło.ici Usze
krlowych ; wyżymaczki amerykańskie,
W aterace wyściełane oraz materace sprę ra Alperina podaje do wiadomości
wierzycieli, że ostateczny termin spraw
żynowe hygieniczne „Patent~ do meblowych łóżek podług miary nabyć można d:i;1nif. wier:r:ytelności wyzniiczony zosnajtaniej i na najdogodniejasych tał na dzień 23 grudqla 1929 li"'
Sprawdzenie odbędzie się gmafhu
warunkach w fabrycznym składzie
Sł\dU Ola~gowego w Łodzi uL Zeł,ódź

Plotrko1uka 7.9
w podwórzu, tel 158-61

•

•• ~SZEWCY••. f Zakład
Skóry-Hurt i Detal
: detaliczna ~przedaż
zelówek trwałych na wodq)

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
teł. 1.58-38

13

•

Meblowo - Tapicerski ~

s

~ STANISLAWA GABAŁYŁódi~

13

•Karola 1 i Piotrkowska 108

i+ po~a
S

~

~
c:J
•
:

składzie

a•

§

na
kompletne u·
pokoi sypialnych, stoło· Cl
wych gabinetów, saloników i poje· ~
dynczych mebli, Duży wybór oto- El
man, kozetek, krze$eł i mebli klu- :
oowyc)l. C11J1y pniystępn~ Na ż._. Ul
danie daje nll splaty
1646-8 S
rządzenia

Poleca

"Koźminek"
Główna

51

Biżuterja

Pianina
patefony płyty
sprzedaje na rat)
Chodkowski Sien.kiewicza 25

Zaginęła
legitymacja Nr.
273 wydana z
Funduszu Bezro•
bocia na imi~ Sa
biny Piestrzyń
~kiej.

TANDECKI
Łódź

11 Listopada
35 (Kostautynows•
ka) Fabryka LU.
STER. ~ e :!j alno.ić:
Lustra wszelkie10
r o <i z aj u. Szlifier•
nia szkła i podlew•
nia luster, Lustrakrysztaly do mebli.
urzędzeuia

wewnę•

trzne dla dekoracji
wystaw. Szkhrnie a2
tystyczno • budowla
ne. Szyby do samochodów. Szlifiernia
3zkła serwisowegct
i t. d. Ceny dogodn_e_._ _ _ _ __

. romakiego 115 Sala 57 o godz. 1
P·IBauryey Gelade
a. adwok. Cegielnia.Ra 7
telefon 112-70

~a.t:l+l:l~+i;:J+S+l*l::J+S+

s

Wydawca~

schody

okrągłe żelazne

(specialność

NAGWIAZDKĘ

GWIAZDKĘ!

NA

W odpowiedzi na umie11cson, wzmiaakłł w
„Kurierze l..ódskim• z dnia 12 grudnia b. r. podaj•
my do publicznei wiad"mości, ii Pan Prokurator
Zaklłld wyrobów
&„du Okręgowego w Lodzi dotycbcsa.a aie przyohy·
l.ł •ię ie1zcze do pobożnego iyczenia finny „Sokół"
w osobach l'P· Pacholczyka 1 Kwaśaiewakiego w
Warszawie 1 a.ie papieczqtcwał nam maazya. iak to
1nylnie i11fonnu1e czyteln11<ów f·ma "Sokół" w .Kur
l•n:e Lód•kim", ażeby tym tanim •po•oben zrobić
sobie reklamę: Mało·kto podrabia 0 Dwuwatki", w
iadaym zaś razie f·ma • Wielowatk.i. jak sobie tego
życn f·ma .S1>kól"
Gil•y • WIELOWA TK!" •li nowoczesnym wyua ł.ÓDZ, uL Główna 11 przy_Piotrkowskiej
lazkicm, za8 .Dwuwatki 14 waiętym i7wcem z R•POLECAMY:
1ji ieszcze z czasów przedwojennych, gdzio snane Kufry, Walizy I Sakwojaże wszelkiego
były f.od nazw'\ ~DWUWATNYJE GILZY". Wobec
tego ·ma .:.OKOL" Da podobieńotwo • WIELO· rodzaju, Torebki damskie, Portfele, PaW A TEK" wypuściła na rynek iiby .Preparowatki" pierośnica, Teki, Tornistry, Paski baco dektórych właściciele rilzowni .WIELOWATKI. gażowe, Plecaki i wszelkie reperacje
niu ?OSZCZJ\ rreteoaji i dalecy 9' od zdobywania &Obie tef tanieJ reklani7. FiJ'ma .Dwu.watki", przed
1ti.ewodem ryby łowi, srdyi S11d dotychc•aa nie wydał orzeczenia, a aamo wniesienie 11ołosłownej akarri picze~o nie pne1ądza. Czy ni• 1est wł'° przed
wczesnom wyciąganie sprawy oa szpalty dzienników?
Flłltieyka Gil.z JAN STACHURA l S-ka
Lodź AL B;olii;luaz.kl łl.

„DOBROPOL"

Kuchenki
Piecyki

zegarki na raty, '"'
ny gotówkowe"Pre·
cios a 11 .Piotrkowska
123 w podwórzu.

od godz. 2 do 3-ei

krawiecki
L STAŚKOWSKI

Henryk Rabczrflski

TeL 126-97.

Wiadomość:

Zakład

Łódź,

25,

Specjalista chorób skórnych
i weneryczayc1'
40ji
LECZENIE ŚWIATŁEM (lamp11 kwar cową). Badanie krwi i wydzielin.
Pnyjmuje od a-odL 8-2, i 6-9 pp.
w nied:z:icle i jwi,t1 9-1
Dla poui od S-6 edd•i.ma pomk.!ni•

7

1929 r.
Komo111ik STEFAN GóRSKI

&o 10 r. i 4-8 w. Dla pań 1pecj.a~
iodz.. .S-5 po JX>ł., w uiedz. od 11-2 pp
Ota nłezamoźnyeh ceny lee&11ic 22

zł.

OGLOSZENIE
Komornik Sfdu. Grodzkiego XI rewiru w Lodzi,
ADAM JAROSZYNSKI, zam, w Lodzi, przy µ}.
Piramowicza 7, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 15 stycznia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. ll·go Listopada Nr. 63
odbędzie si{! sprze.daż przez licytację
ruchomości
należących do Rywki Guterman i składających się
:r. mebli oszacowanych na sumę d. 440,
Lódź, dnia 17 grudnia 1929 r.
Komornik .ADAM J.ARoszyŃSKI

lł> grudnia

awrot 2. Tel.179-89

od

OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego XI rewiru w Lodzi,
ADAM JAROSZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
Piramowicza 7, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
e gła&za, że w dniu. 28 grudnia 1929 roku od godz.
Hl-ej rano w Lodzi, przy ul. Szkolnej Nr. 35
odbędzie się sprzedu.ż przez licytację
ruchomo~ci
r.ależęcych do Józefa Urbanowskiego
i składajci·
cycĄ się z pianina oszacowanego ua ~ume zL 920
Lódź, dnia 17 ~ru<Jnia 1929 r.
'

/}tJ akt Nr. 3761-1929 r.
OGLOSZENIE
K omornik Sądu Grodzkiego w Lidzi VII rewiru
~EFAN GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul.
Si ~nkiewic:za 9, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
..,~łasza, ze ,., dniu 9 stycznia 1930 roku od godz.
IO·ej rano w Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej po·d Nr. 6
odbędzie się sprzedaż przez licYtiiejti
rucho~ości
należących do firmy .,A. M. Sztem• składających
się ze 150-cin eztuk ' płótna ocenionego na
mmi:

• HllłLLElł
Choroby nkónae I wener.

świąteczne

mo.

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie
lal'llpll kwarcow,. Oddzielna poc:z:ekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

SPROSTOWANIE

.
OGL05ZENIE
KAI arnik Są du Grodzkiego w Lodzi I rewiru
Ul.00.A.JlD NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
Qł :.10„ej 17, na zasadzie art, 1030 Ust. P!'lst. Cyw.
oeia•a. że w dniu 2 stycznia 1930 roku od gopz.
10...; rano w Lodzi, przy ul. Słowiańskiej Nr. 28
oJhfdzie się sprzedaż przez licytacjo ruchomości
.W..l:aicych do Gerszona Mik:ulick.iego skhdających
lit z materjałów hutniczych ocenionydi na sum.ę
ZM4 zł.
UQi, dnia 11 grudnia 1929 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

UiM z.t
Lódi, dnt.

kosze

PORADA 3

223

weaeryH.ae i

csopłdowe.

Kosmetyka lekarska
Odd:r:ielna poc:r:ekalnia dla kobiet

ŁAGODNA ZA
MIÓD OD ZŁ. 4

łllł

i

Cheroby skórne

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp.
od 11 - 12 i 2 - 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swiatło-Lec1niczy

ODPOWIEDZIALNEJ FIRMIE.
TAKA

Ił

Dzielna 9, tel. 1.28-98

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

ł

Piotrkowska 71
w podwórzu,
tel.J.!8-61

Dr. med.

Poradnia
Wenerologiczna

Sp. Ake. w GDAŃSKU

TANIE

f

pełn11

kupuj«;,

tojć płacq,

YKA CZEKOLADY

t;ATUNKI:

)

•

•
[!J

t:E+E+l!J.+l:l+l!l~+a+e•l!I•

J.

Dr. med.

SADOi{IERS!CI
stomatolog

chlrurgja szczęk, j a my
ustnej ł plaatyi:ta
regulacja z~bó w
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

*

