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Wyniki obrad zacholvane
Korespontlent „Hasła" donosi z Warszawy:
Dzień wczorajszy
wywołał
w całej
stolicy zrozumiałe zainteresowanie ze
względu na zapowiedziany przyjazd prof.
Bartla, zawezwanego telefonicznie do
Warszawy przez p. Prezydenta RzpHtoj.
Przyjazd p. Bartla nastąpił przed połud
uiem.
Na dworcu powitał b. premjcra adjufant Pana Prezydenta, kpt. Suszyt'1ski i
przedstawirciel mini~tra skarbu, por. Zaćwilichowski. P. Kazimierz Bartel udał się
na Zamek, gdzie 7.amieszkał i tym razem
jako gość Pana Prezydenta.
W kołach politycznych, w którycb przy
ftiZd prof. Bartla do Warszawy ł'!czono z
przewidzianą likwidacją przesilenia, z duiem zainteresowaniem oczekiwano wiadomości o konferencji p. Prezydenta z b.
l>remjerem.
Niezwykłe więc zdziwienie wywołała
111iadomość, że jednocześnie z prof. Bartlem
przybył ze Lwowa dr. Juljan Makarewicz,
profesor prawa karnego na uniwersytecie
\wowskim, członek małopolskiej grupy
Ch. D., współpracującej, jak wiadomo, z
rządem, który również zaproszony został
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na
aarady.
Prawdziwy zaś zamęt wprowadziła w
.<:ołach politycznych dalsza wiadomość, gło
sząca, że w naradach na Zamku weźmie
również udział prezes Sądu Apelacyjnego
dr. Aleksander Dłutkiewicz.
Wreszcie po południu Polska Agencja
Telegraficzna wydała następujący komunikat:

Artykuł min

Kwiat owskiego

Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
W dztsiejszych pismach warszawskich
ukaże się artykuł p. min. Kwiatkowskiego,
będ<JCY odvowled:dą
na list ot-o\larty p.
Władysława Grabskiego, b. mif'I„ Sk(ltbu
W artykule tym p. min. Kwiatkowski
~oda rewelacyjne przykłady korupcji, rozwielmożnionej za czaaów sejmowład:dwa.

ki
nie wyjedzie do Hagi
Pi"~ewodniczącym dele acji
zostanie p. Mrozows i

WĄRSZAWA,

20.XII. Dzisiaj o godzinie 12-ej Pan Prezydent Rzplitej odbył , kon
ierencję z Marszałkiem Piłsudskim, prot
liartlem, prezesem Rady Ministrów dr.
świtaiskim, prof. Makarowiczem, posłem
Sławkiem, prezesem Sądu Apelacyjnego
i Dłutkiewiczem.
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Po ukończQnych konferencjach P. Prezvdent Rzplitej odbył rozmowę z .MarszałIdem Piłsudskim.
Po południu Pan Prezydent przyjął kolejno prof. Makarewicza, prof. Bartla, pre
zesa Rady Ministrów dr. świtalskiego i posła Sławka.
,(PAT).
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na temat jego lu!ndydatury na premjera
f(orespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Wczorajszy „Ilustrowany Kurjer Codzienny" zamieścił wiadomość, że „następ
cą p. dr. Kazimierza świtalskiego na stanowisku prezesa Rady ministrów będzie
poseł Walery Sławek''.
W sprawie tej „Pł"zegląd Wieczon1y"
podał następując~ rozmowę swego współ
pracownika z prezesem Sławkiem.
- J ed.no z pism podało dziś rano wiadomość, że p. pułkownik został desygnowany na stanowisko premjera i obejmuje
BBWR.
- To rzeczywiście sensacja, ale tylko

senrncja ,bo ja nic o tern nie wiem,
- Czy może p. pułkownik zaprzeczyć
tej wiadomości?
- Tak, bo jest to rzeczywiście
podkreślam tylko sensacja.
- Ale przecież to możliwe, że p. Prezydent zaprosi p. pułkownika i zaproponuje mu mi3ję tworLenia gabinetu?
' - To moż:iwc, a.le narazie p. Prezydent mnie nie zaprosił i ja nic o tern nie
w!em. Narazie jest to tylko sensacja i to
nieprawdzdwa, ja mam. jeszcze robotę w
Sejmie - zakończył swą rozmowę prezes
klubu BBWR.
SA#BfS AAA
?
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W starciu komunistów z
odniosło
związku z odby:.
·wczoraj w radzie miejskiej
wyborami prezydjum doszło do krwawych
demonstracyj bezrobotnych na ulicach przy
iegających do Magistratu.
Demonstracje zaaranżowali komuniści.
W czasie demonstracji na placu Alek~
sandra miały miejsce starciłl z policją. .
Komuniści zaczęli wznosić · -barykady.
Nastąpiła w~ajemna wymiana strzałów i

BERLIN, . 20.XJI.. W

wającemi się

.

policją

wiele osób

rany

ostatecznie hdało Się policji rozproszyć demonstrantów. S_ą rąnni.
.(PAT)

Rozum.ie się, że kcnferencje na Zan'l·
ku wywołały ożywione komentarze i koł:!l.
po~i!yczne p~zy~isywały hn bliską łącz.
nasc z przes1lemem rz~dowem.
Na wynik konferencji oczekiwano z~
zrozumiałem zaciekawieniem.
. Sfery zbliżone do Rządu twierdziły,
ze dotyczyła ona omówienia stosunków
prawnych w państwie i ustalenia niektórych punktów deklaracji: składanych swe
go ~z~u Panu Prezydentowi Rzeczypospol1teJ przez przedstawicieli poszczegć!·
nych ugrupowafl w sejmie.
Opozycia atomiast głosiła że konfe·
rencja dotyczyła bezpośrednio
"D"""W
związany~h z utworzeniem nowego u·i:1·~
netu, a mektórzy z posłów poszli tal-: <lalf'ko w swych przewidywaniach, iż ocze·
kiwali ustalenia na konferencji kandydatury przyszłego premjera.
. Jaki natomiast był prawdziw~ prze.
bieg _konferencyj, na Zamku,
na ;:aw<lę
ruewmdomo, ponieważ kancelarja p. Prezydenta nie wydała żadnego oficja.J.neo-o
komunikatu.
"'
Wieczorem o godz. 5 odbyła się ponowna !~:1 nferencja tym razem w Belwederze. Wzięli w niej udział:
Marszałel ·
.Piłsudski, prof. Bartel, który wieczorem
udał się z po·wrotem do Lwowa. B. premjer Bartel, po wczorajm;ych naradach jest
na<lal powszechnie uważany za najważ
mejszego kandydata do objęcia prezesury
nowego rządu.
W związku z tern w dniu d:<siej szym
kc.ła polityczne spodziewają się ważnych.
jecydujl}.cych posunięć, mających
wywn.\Ć wielki wpływ na. likwidację prze·
siie:ruia.
i

Rozruchy w Dreinie

1 Z Mi';!

Przedstawiciel

żydów

Berlin 20 grudnia.
piętnuje stanowisko
W Dre24nie przed gmachem rady miejGriinbauma
skiej odbyły si~ wielkie- demonstracje bez
l"Qbotnyclt, w czasie których
interwen- Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy~
]. Kirszbawn - jeden z najwybifo'ci·
jującą policję obrzu~ono kamieniami.
szych przedstawicieli żydów ortodol,sów
w wywiadzie z redaktorem agencji pubiic.
'i,_lsI·rau napiętnował prezesa p<>selskiego
Klubu żyd-Owskiego - Orlinbauma za je
go nieobywatelskie stanowisko Wobec Pols~kody
ski.

traszliwa eks
wywoł ła olbrzymi
Cztery osoby poniosły

śmierć

Berlin 20 grudnia.
Szereg osób odniosło cl~sze lub IZejsze
Z Amsterdamu donoszą: dzisiaj o go. rany. Straty materjalne,
wyrządzone
dzinie 5-ej nad ranem nastąpiła
silna przez eksplozję są bardzo wielkie.
'Korespomtent „Hasła" donosi z Warszawy: eksplozja kotła parowego na holowniku.
Kilka domów pod parciem powietrza
W najbliższym czasie przyjeżdża do Siła ekspl()ll;ji była tak wielka, że
dwąj zapaliło się, Siiereg osób odniosło obrażeWarswwy prez. Mrozowski, przewodni- 1·obotl.li~y, znajdujący się w h~lowniku, nia cielesne. W olbrzymim promieniu od
czący try bUlllału mieszanego pol11ko
wyrzuceni zostali p'onnd daelty, kilku do- miejsca kata~frófy wszystkie seytiy- po·
niemieckiego w Paryżu.
mów. Ciała ich znafo.tiono w
odległości wylatywałjr. Pękł rónież przewód ·garowy-,
~rez . Mrozowski obejmuje prz-ewodni- ~dlkµsot meti·ó~ zupełnie znieksżtalcone. skutkie.m· ciogo wybnehł pomr. (PAT)
!w11forencję Pozatem wstał1 7.abite· dwie inne . osoby.
. \ v ll I ~: . cj i poli'!kiej na
;, ~ ~
_„
~
~ .....
·-~~--1 1 1 r~ i w
v. i~ z ku z Lem przyby wa
<lo
„ .. z wy lł !:l. u.,lulenia z n·ąu •;m pol ·
~1 I l !Hi ~ go stanowiska nu. t,11j 1-::• ncelask m nns~ go r,wnow1ska na t ej kon.fcr::ncj i.
Jak wynika z raportów policji htew- wzywające robotników do strajków i de-ZD.st'ipstwo przcw0clniczące-go
obcj- skiej, agitacja komunistyczna przybiera molowania u!'ządzen fabryr.znych,
.Jl.le p. Lipl-;i, naczelni!, wydziału zachod- zastraszające rozmiary. Władze be-7...pieW Aleksocie zdjęto z jednego z manieg·o w l\liSZ.; pozostały skład deleg-ac.ii cze11stwa zlikwidowały szereg gniazd ko- sztów telegraficznych czerwony szj:annie jest jeszcze ustalony. Wyjazd do Ha- munistycznych, a wśród znalezionego ma dar, zawieszony tam przez nic·,;·1• 1-ytego
~min. Zaleskiego~ iest;mze~r~ terjału n u"'"~' łuB.f,w
~~ e&p~;,_\Ą.W· -
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Porz dek dzien y
dzisieJ•ze110 poai
Porządek

• ni S jmn

dzienny dzisiejsz.ego plenarnego posledzal).ia Sejmu, które odbędzie
się o g. 11-ej pr~ed po!udnięm, jest. następujący: Sprawozdanie Komisji Skarbowej o projekde ustdwy pl.'2edłużajF,ce.i
moc obowiązującą ustn.wy 2 dr„
1---LCl'
kwietnia 1U25 r. w sprawie wymiaru
i
poboru pai"istwowego podlltku od nim-uchomośc1 w gminach rni ej~kit-h, orni o
nioktórych bud~ .kn".!h w gminach wieJ
-.,1dch. bprawozdc"1de 1 o::nii:;jl H.egulamino·
W".'j o wnioskach, dotyczących zmis.n
vo
regulaminie obrad Sejmu i sprawozdanie
tejże komisji o wniosku nagłym prezesa
Sławka w sprawie wyłonienia specjalne.i
komisji dla zbadania zaj' ć w 8ojmie w
du. n_~em.ika J:.-Jb.

JIHASŁO"

z dnia 21 grudnia 1929 :r.

Nr. !SO

Pap· eż przekroczy· mury wałykańsk •e
i odprawił uroczyste nabożeństw~ w łłazylice Laterańskiej
CITTA DEL WATIKANO, 20.xn. Dzisiaj o godz. 7-ej rano Ojciec święty poraz
p~erwszy opuścił mury watykańskie, udając się do Bazyliki Laterańskiej.
O godzinie 7-ej rano wyruszyły z Watykanu trzy samochody, z których pierwszy
wiózł p;!.pieża i msgn. Caccia Dominioni,
zaś w dwóch innych zajmowali mi~jsca gubernator watykański, komendoot żandar1mw oraz kilku prałatów.
Po przybyciu do Lateranu, przyjęty
tam przez prałatów Bazyliki Laterańskiej,
Ojciec św. udał się do jednej z sal Muzeum
Laterańskiego, gdzie został przyjęty przez
kardynała Ponpilliego w otoczeniu kapitu!y laterańskilej. Poprzedzany dwoma kosz~ownemi krzyżami, papież wszedł do bazylłld, gdzie, kardynał Ponpilłi, zgodnie z
iradycl.ą, podał Ojcu św. klucze bazyliki,
;~~!en złoty, drugi srebrny, których papież
,:oHmął, a ttastępnie uklęknąwszy, ucało
wał krucyfiks. Po krótkiej adoracji Przen~iświętszego Sakramentu przy dźwię
(:;:",ch organów, grających hymn triumfalny, ;J;::pież udał się do głównej nawy.
w głównej nawie usiadł na podwyż.
sze:niu, ażeby przygotować się do Mszy
św. Po odprawieniu Mszy św. Ojciec św.
ponowrtie zajął mi-ejsce na podwyższeniu,
podczas gdy kler odśpfawał Te Deum.
Z Bazyliki. Laterańskiej Ojciec św. udał się w uroczystej procesji do sąsiadu
jącego z Lateranem pałacu, gdzie spożyJ
śniadanie, które podano w pierwszej sali

e
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Pos~odzenie sejmowej komisji
finansowo· handlowej

Warszawa 20 grudnia.
Dzisiaj pod przewodnictwem
posła
Jjj;;i;r:~anda obradowała podkomisja sejmowa finansowo - handlowa.
Na porządku dziennym znajdował się
wn:osek w sprawie zbadania
polityki
1.n.rt elowej rządu, a w szczególności naft0wej. Wobec nieprzybycia na posiedzenie
pr.uE d~lawicieli ministerstwa przemysłu i
hnndlu i ministerstwa skarbu, komisja
postanowiła zbadać sprawę samodzielnie,
powierzając referat posłowi Szydłowskie
nrn a ,.Piasta". JPAT)

Burze i

chłody

we Włoszech
RZYM, 20.XII. Donoszą z Ankony
• Spccji o vvielkich szkodach, spowodowanych przez burzę.
Ko~o Ankony burza była tak gwałtow
.t, że fala zmyła z pokładu jednego ze
~ !ków pewnego marynarza. W Neapotu
~w C:!łych południowych Włoszech panują

w: elbe chłody. W Neapolu zmarły dwie
\lao:.>y z powodu zimna. Według doniesień
;iPopolo di Roma" autobus osobowy był
w. pob liżu Salerno napadnięty przez stado
w1 ków. Jedynie dzięki przytomności umys~ u szofera, który strzałami z rewolweru
położył kilka wilków, zdołano uniknąć niebezpieczeństwa.
Z Wenecji donoszą o
szalejącej burzy morskiej. Kilka barek rybackkh zatoneło.

potępiają
okrucieństwa sowieckie

Anglicy

LONDYN, 20.XII. Przy udziale 8 tysięodbyło się wczoraj w Alberthall
1ielki wiec protestacyjny przeciw okrut12ym prześladowaniom religijnym w Rosji
Sowieckiej. Uchwalono rezolucje, wzywające rząd do podjęcia kroków celem zapobiężenia tym prześladowaniom. Naczel•Y rabin Hertz w czasie swego przemówiemia podkreślał, iż w ostatnich prześlado
waniach. najbardziej ucierpieli .żydzi.
(PAT)

le, osób

uwięziła 3 statki
na morzu Azowskiem

Kra

MOSKWA, 20.XII. Z Rostowa nad
Oonem donoszą, iż skutkiem gwałtownej
burzy szalejącej na morzu Azowskiem, sta
tek „Ejsk" utkn~ na mieliźnie w poblibl ujścia Donu.
'
Inny parowiec, „Mrkojan„, został zam
inięty w u}~eiu Donu przez kry lodowe.
Tak samo parowiec „Ejsk", wiozący więk
gzy ładunek i pasażerów, prócz trudnosci,
apowodowanych przei: silne uszkodzenia,
nie mofe się wywikłać i syhłatjj z powoda otaczającej go kry.
Z Rostowa wysłano łamacz lodów na
~-~...llll

statkom..

'.(AWJ.

Następnie wśród okrzyków zebranych
muzealnej, poczem zwiedził wystawę misyjną oraz i;. zw. „Salę Papieży" w któ- na placu laterańskim rzesz duchowień
rej podpisano układy laterańskie, skła stwa, papież wsiadł do samochodu i trzy
dając swój podpis w księdze pamiątko watykańskie pojazdy powróciły bez żad
nej eskorty o godz. 9,30 do Watykanu.
wej.

Rozla01

wśród

akademików

p rzeJe
• d nane s t anow1s
• k o kl u b u
uniemożliwia

Współpracę

narodowego
•
z nim

W dniu wczorajszym odbył się trzeci
obrad ogólno - polskiego Zjazdu
Akademickiego.
Po części uroczystej nadanfu
członł:o.1tw hrnorowych przystąpiono do wyborów Naczelnego Komitetu Akademiekiego, do którego, stale wykorzystywując
większość ldubu narodowego, wybrano jedynie przedstawicieli i mężów zaufania
młodzieży wszechpolskiej, odrzucając bez
tlyskusji współpracę w N.KA. pozostałych

Wobec tego Klub Niezależności Akaaemickiej złożył oświadczenie iż jest zmu
szony opuścić Zjazd, gdyż jednostronny
wybór do NKA odrzucenie gwarancji apolityczności Związku i jego racjonalnej
reorganizacji uniemożliwia
mniejszości
wszeiką. pozytywną pracę i zmusza ją do
gabilllet, a płk. Adam, Koc
prezesurę
całkowitego zrzucenia z siebie odpowiedzialności za obecny stan Związku Narodowego Polskiej Młodzieży
Akademicugrupowań.
kiej. Klub Niezależności Akademickiej uW następnych punktach
porządku zależniał jednocześnie i dalszy swój stodz<ienmego Klub Niezależiności Akademie- sunek do Związku od zasadniczej zmiakiej (Myśl Mocars:twowa i sympatycy) ny dotychczasowych metod i stosunków,
zgłosił szereg wniosków dotyczących apo- oraz od rezultatu prac komisji Reorganilityozności Związku i je·g o organizacji •
zacyjnej. Jednakowoż Klub będzie uwaWszys•t kie te wnioski po bardzo ostrej żać za swój obowiązek walczyć w łonie
dyskusji zostały przez większość złożoną ;~wią.zku o swe postulaty. Po złożeniu tez młod:lJieży wszech~lskiej_ odrzucone lub 1go oświadczenia Klub Niezależności Mezniekształcone.
I demickiej opuścił sal~ obrad.
d1Zień

Stosunki :Polsko-litewskie
na forum Ligi Narodów
OENEWA, 20.XIL Dziś zakończyła zainteresowanych zachowywane są w kiparodniowe obrady podkomisja tranzyto- słej tajemnicy. Również raporty tych kowa, wyłoniona przez doroczną komisję mitetów, złożone na obecnej sesji podkokomunikacyjno - tranzytową w marcu 1926 misji tranzytowej_ nie zostałr, opublikor. wskutek polecenia Rady, dla zbadania wane.
spraw komunikacyjno - tranzytowych w
W rezultacie niezwykłą tajemnicą ofozwiązlnt z obecnym stanem stosunków pol- czonych paru posiedzeń podkomisja opracowała obszerny raport dla komisj_i transko - litewskich.
Podkomisja ta powołała w swoim zytowej.
Raport wejdzie pod obrady w Cloroczczasie dwa komitety.
Przebieg prac obu komitetów oraz wy- nej sesji komisji komunikacyjno - tranzyniki ankiety, przeprowadzonej w czasie towe~ która zb_ier.ze .si_k w marcu.
____„
podróży członków komitetó_w. Po krajów

Poseł Kościałkowski

piętnuje fałsze

opozycji

Korespondent „Hasła" donosi z W arszawr.
W piątkowym n-rze „Gazety Polskiej" pos. Marjan Rościałkows~i ogłosił
list, w którym zaprzecza plotkom opozycyj ny:rn, desygnującym go na wodza tak
zwanej opozycji
przeciwpułkownikow
skiej".
Poseł Kościałkowski pisze:
„Należę do pl'Zywódców klubu parlamentarnego, który niejednokrotnie miał
możność w ostrej formie potępić metody konszachtów partyjnych lub osobistych, zwłaszcza w okręsie przesileń
rządowych, rozsfrzygnięcie których należeć winno wyłącznie do . najwyższych
czynników państwowych. Rozsiewanie
oszczerczych wiadomości mogę jedynie
traktować jako chęć dostarczania czytehtikom pism opwycyjnych sensacyj.
nych,
lecz nieprawdziwych wiadomo, •w
SCI •

Rokowania polsko-niemieckie
wznowione

zostaną

W ARS ZAW A, 20.XII. Poseł Rauschet
powrócił dzisiaj z Berlina do Warszawy.
Wbrew uprzednim zapowiedziom o~
świadczył poseł Rauscher, iż przerwy w
rokowaniach nie będzie, oraz że już w
dniach najbliższych wznowione będą narady między nim a ministrem Twardow·
skitu. _(AWl

Gen. Wróblewski i prof. Piltz
u p. min.

Składkowskiego

Warszawa 20 grudnia.

P. n;,llnister Spraw
Wewnętrznyd
Składkowskd przyjął w dniu dzisiejszym
dowódcę

DOK. V. gen. Wróblewskiego <r.

raz prof. Piltza z Krakowa. .(PAT),

Fałszywy carewic~
pojawił aię w Bagdadzie

BAGDAD, 20.XII. Tutejsza rosyjska
kolonja jest żywo podniecona pojawieniem
się młodego uchodźcy rosyjskiego,
który
podaje się za jedynego syna cara Mikołaja.
Spędził on tydzień w więzieniu bagdactz...
kiem po aresztowaniu w Sulaimani w Kurdystanie, pod zarzutem przybycia bez pasz
portu z Persji. Do Persji miał on uciec pa
spędzeniu szeregu lat w więzieniach syberyjskich. Policja zwolniła go ·wczoraj>!
oświadczając, iż nie może ani potwierdzić„
ani zaprzeczyć opowiadanej przez niegoi
historji. Mniemany carewicz ma około 25,
lat, chociaż nie wygląda na więcej, niż 20.
w
pożaru
Podobieństwo rysów jego do b. rosyjskiej
N. JORK, 20.Xll. W pociągu kolei pod okna, gniotąc szyby i maltretując się wza rodziny panującej ma być uderzahce.
ziemnej, dążące{ z Brooklyna do Manhat- jemni~.
.
~1elu ogarniętych paniką pasażeró~
tan, składającego się z sześciu wagonów
wybuchł skutkiem krótkiego spięcia pożar. p~_eb1~gło P.~zestrzeń 800 metró~ do na,Pożar zauważony został w tunelu pod bh~szeJ ~tacp„ Plaza, poz~!e?I kilkanaście
Obaj lotnicy ranni
cieśniną East River„ .w pobliżu dzielnicy osob uciekło z tunelu wy1sc1em r.ezerwoBERLIN, 20.XIL Niemiecki samolo\
Qeens
·
·
wem, na wyspę Wellfare.
.• .
. . .
.
Na miejsce wypadku wysłano bez- Teneryfa wracający z wysp kanaryjskich
Na widok_ płomieni i dymu pasazerów zwłocznie pociąg ratunkowy, który zabrał z powodu gęstej mgły zmuszony był do
ogarnęła pamka. Jakkolwiek przytomny znajdujących się jeszcze w wagonach lub lądowania. Samolot doznał poważnych
motorniczy bezzwłocznie pociąg zatrzymał, w ich pobliżu 50 ~ilnie .e:oturbowanych pa- uszkodzeń. Pilot i kar_itan samolotu .~
cieżko. ranni • .(PAT}.
pasażerowie rzucili si~ do ucieczki przez sażerów„
L(AWl

Potworne sceny w tunelu
czasie

kolejki podziemnej

I

Katastrofa samolotowa

Rozruchy robotnicze w Sowietach
Burzliwe demonstracje na ulicach Taszkentu
RYGA, 20.XII. "Prawda'~ donosi o dzę, kilku robotników rzuciło się na Ticho
rozruchach robotniczych w Taszkencie. nowa, bijąc go żelaznenii drągami i młot
Podczas zebrania, na którem przedstawi- kami. Z rozbitej czaszki Tichonowa wyciel partji komunistycznej Tichonow, wy- trysnął mózg. Następnie tłum robotników
głaszał przemówienie, broniąc partję przed demonstrował na głównych ulicach Taszzarzutami, iż wtrądła roootników w nę- kentu, wznos~c okrzyki antysowieckie.

Rozporządzenie

p. min. Prystora

w sprawie uroczystego obchodu „gwjazdki"
w zakładach opiekuńczych
M"mister pracy i opieki społecznej p. instytucje, opiekują.ce się dziećmi i mło
Aleksander Prystor, dla upamiętnienia w dzieżą.
Dła zadokumentowania szczei·ej sersercach dzieci roc.znicy odzyskania nie;-odległości, zarządztił, aby gwiazdka te- decznej opieki ze strony rządu, minister
przełożonych
goroczna w zakładach opiekuńczych była Frystor nadesłał na ręce
obchodzona uroczyściej, aniżeli w latach zakładów życzenia świąteczne dla dzieci.
zalecając dziatwie miłość dla wszystkiego
ubiegłych.
W tym celu, jak donoszą "' Wilna, na· co polskie, oraz cześć dla bohaterów, któ<leszła tam z ministerstwa pracy i opieki rzy wolność Ojczyzny wywal~y1i.
spot suma 5000 zł. do podziału między

Popiera.cie Wyroby Krajowe ll!
•

Narada
mężów •łanu
Paryż, 20 grudnia.
Tarc!ieux przyjął dziś Herriota, Da·
ladiera, Marin i Mandela, którzy prosili
premjera o interwencję na rzec-L uła.
skawienia Daudeta. Premjer oświadczył,
że jest skłonny życzliwie rozpatrzeć p.ro.
śbę i zwróci się do :ministra sprawiedli~
wości,. aby akta spra~ pmekazano prezydentowi. (PAT},

francuskich

Waldemaras prosi
o

łaskę

Kowno, 20 grudnta.
Z kół miarodajnych informują,
że
Waldemaras w ostatnich czasach kilka·
krotnie zabiegał o audjencję u prezyden;
ta republiki, szukając załagodzenia istni6
jącego między nim a prezydentem anta~
gonizmu. Prezydent Smetona początkoi
wo na zabiegi Waldemarasa nie odpowia·
dał, pod wpływem jednak
pośrednictwa
pewnych działaczy politycznych, dał wre
szcie odpowiedź. która wyraża zgodę na
prośbę Waldemarasa pod warunkiem, że
ten ostatni zgodzi się na podporządkowa·
nie się jego dyrektywom. W tym wy~
padku Waldemaras otrzymałby nomina.'
cję na stanowisko. .dyrektora banku emi·
s_yjii~ .

l

~

Stalin, z zawodu bokser

gruziński, gło

wa ograniczona lecz o azjatycWej przebieg
łośd,

jest po śmierci Lenina wszechwład
sowieckiego ustroju.
św.iatopo6łąd jego lcszta!tował się
w
skalistych górach Gruzji. Horyzontu myślowego nie rozszerzyła żadna podróż poza
skalny zakątek. Nie widział nigdy szerokiego świata, ktći·y pragnie zdobyć i ucą

szcz~śliwEć.

Z radykalnym uporem i
ścią

wprowadza w

bezwzględno

życie hasło:

cha i pustej kieszeni ogółu.
„Dobrowolnie" uiszcza lcażdy robotnik
przemysłowy jednomiesięczną płacę jako
pożyczkę przemysłową. A że tych dobrowolnych ofiar jest więcej, pracuje robot„
nik sowiecki dwa miesiące w roku darmo-dla urzeczywistnienia socjaiistycznY:ch fan
tasmagoryj.
W calem pańs...ł\vie niedola, nędza, brak
środków do życia,
lekceważenie potrzeb
obywatela. Moskwa czyni wprawdzie wta
żenie bogatego, dobrze odżywianego mia-

sta, prowincji brak wszystkiego. Znikły
restauracje, zastąpione przez „ludowe .iadłodajnie". !\artki na żywność i ogonki to charakterystyczna cecha istotnej nędzy.
Po zapadłych dziurach (co trzeba przyznać) są boiska sportowe i bibljoteki, sto
warzyszenia i odczyty - niema chleba.
Zniknęły budy przekupniów z SCl'em,
masłem, jajan1i, rybą, owocami, jarzyną, melonami. Wszędzie wyziera głód.
Dokąd zdąża Stalin, st.osując z uporem
warjata, receptę komunistyczną? Do

wszechświatowej

rewolucji czy ostatecanego upadku partji komunistycznej?
Lud rosyjski jest posłuszny, jak zwt~
rzę pociągowe, cierpliwy, jak ideowi mę
czennicy. Dusza jego kryje wszelkie możliwości, a myśl sięga od szczytów gwiazd
do otchłani piekieł.
Sto razy przepowiadano rychły konice.
utop ji Marxa i Lenina, sto razy lud senn;
milczał. Co . bę_dzie iednak, ~dy się obudzi?
Adam Wilski.

Wszystko dla zwycięstwa proletar~
jatu w walce klasowej.
tego hasła następują wszystkie
polityczne, społeczne, kulturalne. Bez llzgłędu na łogilcę, celowość,
\'~ ykonalność wali Sl:alin łbem
o ścianę,
usiinjąc .ią przebił. Dla tego celu stwarza
się r.nwą moralnośł,
stwarza „nowego
cziowieka".
T:-agiczny nowy człowiek. Kradną mu
religję, niszcz.~ poczucie zła i dobra, spra
~viedliwnści i niesprawiedliwośd, wtłaczają
w głowę pojęcia o beznadziejnie smutnym_
Rieskońi;zertle bezbarwnym ideale
życio
vym.
Z re!igją prowadzi się namiętną walkę.
?rzez radjo1 prasę, odczyty, broszury,
kvorzenie związków bezbożników, wycl10
'1ywanie młodego pokole.'lia w pogardzie
Ua rełigji.
I stwarza się specjalną klqsową etykę.
~śli dziecko, pochodzenia proletarjackiego,
~opełni w szkole kradzież na niekorzyść
dziecka kupca łub chłopa, jest to wedle
tej etyki dobrem - jako jeden ze środków
tlasowej walki z wrogami proletarjata.
Jeśli ukradło dziecko pochodzenia proetarjackiego drugiemu proletarjuszowi, na
leży mu jedynie zwrócić uwagę, że utrudda zwycięstwo proletarjatu.
Gdy złodziejem było dziecko kupca, lub
tbłopa, należy je surowo ukarać jako klasowego wrnga.
W

imię

st· cz na

J:)Ociągnięcia

•

z

Łagodne rozjaśnienie sytuacji polityczł f/NAPRZóD" UBRAŁ SMOKING
nej sprawia cuda. Uszlachetnienie psyUmywszy ręce i schowawszy nóż w
chiczne opozycji obejmuje coraz szersze zanadrzu, stał się „Naprzód" gentleme'
kręgi,
dobry ton przenika najczarniejsze nem w rękawiczkach.
dusze.
I każe, każe:

Z czer onego „ra. iu''
Wrażenia

z

własnego

podróży

1

po Rosji

Aby wyrazić.
~zekonaniach,
lać się za gardła

że się

11

whf

różnb~

w

nie musimy wzajem chwy.
i miotać na siebie obelg.i.
Tolerancja i kultura przyzwoitości pol!tycz·
nej winny zast.wić nałogowe w Po! ce oby·
czaje polityczne.
Ten ton, ta wzniosłość wyrażeu, ta

jednodniowa kultura nie bardzo ,,Naprzo.dowi" do twarzy.
W chwilach uroczystych i to iednak
trzeba przyjąć za dobrą monetę.

„Hasła"

WZNIOSŁA

ETYKA - WSZYSTmca
PRZENIKA.
.
Ryga, w grudniu 1929 r.
munistycznym. Ideałem bolszewików jest
Zaś ,,Dziennik Bydgoski" w ten spo..
Z religją władze sowieckie prowadzą stworzenie własnej inteligencji pochodze- sób rozumuje:
otwartą walkę. „Religja to opium dla ludu", nia proletarjackiego,
któraby im miała
Czas tedy ostatni, abyśmy wszyscy s&
oto jest hasło
bolszewickie wypisane wszystko do zawdzięczenia i na którą mopomnieli o tern, co nas dziel;
żebyśmJ
przestali rozdrabniać i marnować siły
as
wielkiemi literami na jednym z głów- gliby liczyć. Już przy przyjmowaniu do
jałowe spory i kłótnie, a znto wszyscy spe
nych placów Moskwy. Od najmłodszych szkoły średniej (która jest dalszym cią
łem wzięli się do naprawy sprawy społecao
lat urabia się odpowiednio dusze dziec- giem powszechnej) pierwszeństwo mają
nej.
ka, tworząc związki pionierów, komso- dzieci robotników i włościan; zasada ta
Myśl bezsprzecznie mądra i na czasi~
molców i t. d. Duchowie!lstwo jest zde- jest jeszcze silniej przestrzegana przy choć stara, jak świat!
moralizowane i rozbite, choć posiada zew- przyjmowaniu do wyższych zakładów nanętrzną organizację.
Po śmierci patrjar- ukowych (wuzów). „Państwo robotnicze
PRAWDA BOLI.
chy Tichona, który umarł przed kilku musi mieć własnych specjalistów - xe
Jedna ,,Polonja" Korfantego tlnvi je&&
laty, zastępcą jego został Piotr, zesła- środowiska robotniczego. Trzeba przed- cze w kałuży. Nie może ona darować min.
ny później jakoby za utrzymywanie stosun- sięwziąć środki, któreby ułatwiły tej sfe- Moraczewskiemu, że z niebywałą swadą
ków z członkami rodziny carskiej. Miejsce rze kształcenie się w wyższych zakładach szermierczą poważył się bronić w pismach
jego zajął Sergjusz, mający tytuł „peł- naukowych". Do takich środków należy poczynania pomajowe i rozumnie obsta~
niącego tunkcje patrjarchy". Ten jest bar- zakładanie t. zw. „rabfaków"
(raboczyje wał przy twierdzeniu, że votum nieutnoś~
dziej kompromisowy, żyje w zgodzie z fakultety), coś w rodzaju kursów matural- dla rządu trafiło raczej w opozycję.
wła<lią sowiecką i nie cieszy się sympa- nych, które w ciągu 2-3 lat pr.zygoto ·
Clou wywodów mieści się w prostactją wśród wierzących.
wują do wyższego zakładu ludzi, niemają- kiem streszczeniu myśli całego artykułu:
Walkę z religją prowadzi się przez od- cycb średniego wykształcenia. Przy1mo.
Gdy p. Moraczewski raz jeszcze w swem
Tak krańcow-0 nłeetyeztte są podstawy powiednią agitację w prasie i pr~ez radjo: wani są tam tylko kandydaci pochodzenia
życin. po votum nieufności, staje na zwykłe~
placówce oszczerstw, można już o to nif;
towieckiej etyki.
wydaje się specjalne pisma: tworzy się proletarjackiego. Komisja egzaminacyjna
troszczyć się,
odwracając się tylko z obrzy.
Chłop z.ostał wtłoczony w ciasne ramy związki „bezbożników"'; w święta urzą- (do wyższego zakładu składa się egzadzeniem od tego widowiska, powszechnir
już znanego
i ocenionego, jako
rekord
kolektywistycznego ideału bez względu na dza się zabawy z atrakcjami, które mają min konkursowy) pod naciskiem władz
eszczerstw w Polsce współczesnej.
odciągać masJ od uroczystości
religij- bolszewickich inaczej egzaminuje t. zw.
~go psychologiczne warunki.
Niema bezecnej myśli, zrodzone~
„rabfakowców"', których b. duży procent
nych i t. d.
Zabrano mu rolę, bydło, wszelką włas-
Do niedawna władze bolszewickie po- bywa przyjmowany. W tym roku zro- w chorej głowie „narodowej", którejb)
ciekawy eksperyment: przeszło „Polonja" na swych łamach nie umieś
JOŚĆ. Skoszarowano we wspólnych no- pierały tworzenie się sekt, które ułatwia- biono
rach mieszkaniowych. Kontrolują każdy je- ły im walkę z religją; dopiero później, 1,000 starszych robotników, pracujących ciła!
Niema oszczerstwa, któregobY. nie rzu·
gdy sekty zaczęły przyciągać młodzież, w największych fabrykach Petersburga i
go ruch, szpiegują każdą myśL
walkę. Bolszewicy Moskwy, umieszczono w wyższych zakła ciła!
wypowiedziano im
Nic dla niego - wszystko dla komuny. uznają do pewnego stopnia wolność wyz- dach technicznych i przemysłowych. KoNiema niewonnej kloacznej spraw)
tadnej własności prywatnej - wszystko nania dla ludzi starych, lecz młodzież misja, która wybierała owych kandydatów, którejby nie broniła!
I ten organ, który wychodzi na poha1'l
dobrem ogółu.
chcą mieć całkowicie pod swoim wpływem. orzekła,
że
mogą oni
z powodzeniem
hienie
języka polskiego, śmie
nazyw~
Czy walka z religją da pożądany wy- kształcić się w tych zakładach z warunTen system kradzieży dobra prywatnenik, trudno jest przewidzieć. Władze nie- kiem, że będzie im okazywana w ciągu osiwiałego w pracy, wybitnie zasłużone
to wyda krwawe owoce. I już wydaje.
chętnie patrzą na ludzi, spełniających prak- roku pomoc przy studjowaniu niektórych go ministra „rekordzistą oszczerstw"!
Na to jest jedno słowo odpowied~i
W dwu kierunkach rozwija się o szero- tyki religijne; dlatego - w obawie przed przedmiotów.
Kontyngent przyjętych w ·tym roku (to Lecz go nie wypowiem.
kim rozmachu praca, z samego jednak za- przełożonym - ludzie kryją się ze swemi
A. W-ski
Rosji
łożenia wykoszlawiona: praca kulturalna przekonaniami. W cerkwiach widzi się wyższych zakładów naukowych w
przeważnie starców i kobiety. Dawna in- Centralnej przedstawia się jak następuje:
l rozbudowa siły zbrojnej.
teligencja, która odrazu zajęła wzglę- do zakładów technicznych i przemysłowych
Celem zabiegów kulturalnych jest stwo dem bolszewików wrogie stanowisko i o- przyjęto 85 proc., osób pochodzenia rorzenie z prołetarjatu inteligencji, któraby becnie jest usunięte od udziału w życiu, botniczego i włościańskiego, na medycynę
siłą swego poChodzenia ł nabytej w so- szuka zapomnienia w rozmaitych klerun- - 50 proc., na nauki społeczne - 44%,
wieckich zakładach naukowych wiedzy cią kach mistycznych - tworzy koła teozo- na pedagogikę.- 36%, do szkół muzyczfów, antropozofów i t. p. Bolszewicy, acz- nych i sztuk pięknych - 47%.
żyła do komunizmu ł była z nim na śmie.re kolwiek otwarcie nie prześladuje tych kicDzłś i tlni nutępnyda
50% kształcących się ·w wyższych ni życie zwiiµana.
runków, jednak patrzą na nie niechętnie.
kładach naukowych otrzymuje stypendja:
Iwan Moztuchfni LilDagover
Praca kulturalna jest prowadzona na bezpłatną naukę, bezpłatne mieszkanie w
Stąd ułatwienia dJa dzied robotników,
w najnowszym rewelacyjnym dramacie
zakładanie ,,rabfaków" (robotniczych fa. szeroką skalę, lecz w duchu czysto ko- bursie i pewną sumę co miesiąc na życie.
miłosnym osnutym na tle rewol11C)1
---0--fraucuskiej p. t.
kultetów),
przedsiębranie
wsxelkłch

Od

korespondenta

0

~rooków dla kształcenia robotnnców

Konkurent Hoovera

i u-

dzielanie stypendjów w formie mieszkania,
bezpłatnej nauld ł gotówki na utrzymanie.
Rozbudowa siły zbrojnej we wszelkich
tierunkach, rozbudowa drobiazgowa i systematyczna przy pomocy sił twórczych
niemieckich mo7.e wywołać podziw i grozę, a w każdym razie winna wzbudzić zastar:owienie sąsiadów.
Rzucone „w planie pięcioletnim"" hasło
uprzemysłowienia kraju„ ma stać się narzędziem militaryzmu.
Hasło to jest wtłaczane w życie energicz
ale -i be:iwzfiledme kosztem pustego brzu-

nie traci nadziei
przez Hoovera w wyborach
prezydenckich jego współpracownik Alfred Smith mimo porażki nie stracił nadziei, że powetuje ją sobie przy następ
nych wyborach prezydenckich w roku 1932
i że zamieszka wreszcie w Białym Domu.
Zapytany przez
współpracownika
„New York World", czy zamierza kandydować do Senatu przy wyborach w roku
1934, Smith odmówił odpowiedzi, gdy
natomiast dziennikarz znpytał go, czy zrezygnował z kandydowania na stanowisko
prezydenta Stanów Zjednoczonych, - ośZwyciężony

wiadczył

Smith co następuje: „Człowiek
nie dojdzie nigdy do niczego, ani nie dokona wiele, jeżeli planuje coś na daleki
dystans.
.
Ja sam nigdy nie robiłem żadnych określonych planów na przyszłość. Nigdy
nie decydowałem o sprawach na da.leką
metę. Nie można powiedzieć co mote się
zdarzyć w przyszłości lub w międzyczasie.
Liczyć zaś na to, co się ma zrobić w jakimś odległym czasie, jest mojem zdaniem. rzeczą nierozumną:•

"TAJNY KURJER"
Terorl Poio1al 'Najpii;kniejsza miłość
dwojga kochanków. Zemsta
namic;tnej k:obiey.

1??

Natt'ipllY prc>rra111:

„GÓRĄ REZERWIŚCI"

???

Wkrótce: „SZALEŃCY"

s.

poc•11tek w clai potwn~dal• •d reda.
7 i 9,
1ebaty • 3 aięcl~itl• iiwięta o • W aicdsiel
na pierws:zy aea.n~ wazy•tkle miei••• po 40 rrossy
~

Spccj;h1e ilu:str~eia rnuzye::oa w wylcoaanill orlie
atry symfo&io•nei pod l>a\ut11

ROMUA?:..DA ULATOWSKIEGO.

,.,HASLQłf

z dni.a. 21 grudnia 1929 r.

Syt acja gospodarcza Po s
Sprawozdanie Banku Gospodarstwa Krajowego za

miesiąc

Do walki z importem
zagranicznego obuwia

listo:>ad

organizują się kupcy poznańscf
Kupcy poznańscy wystąpili do przemysłowców obuwianych z propozycją pod
jęcia akcji przeciwko zalewowi rynku
polskiego importowanym z. zagranicy obuwiem. Import ten wynosi za okres od
stycznia do października r. b. 14 milj,
457 tys. złotych, przyczem punkt ciężkoś~
ci jego przenosi się na Poznańskie, Łódź,
Warszawę, podczas gdy w latach ubiegłych
koncentrował się prawie wyłącznie na
terytorjum b. zaboru austrjackiego. Kupcy poznańscy oświadczyli gotowość sprz.e
dawania obuwia krajowego przez okres
kilku miesięcy bez zarobku, z tern jednak, że i przemysłowcy będą je bez. zarobku oddawać. Obecnie toczą się pertraktacje na temat ustalenia odpowi~
dniego sortymentu, któryby podlegał
wspomnianemu uprzywilejowaniu.

rozmiary ożywienia były mniejsze niż w
Sprawozdanie Banku Gospodarstwa ju i zagranicą.
W położeniu przemysłu spożywczego tym samym czasie r. ub. Wypłacalność
Krajoweg(), które ukaże się w tych dniach,
i awiera następującą charakterystykę poło nie nastąpiła bardziej widoczna popra- kupiectwa jest niezadawalająca. Wskunadal bar- tek zakończenia sezonu w szeregu gałę
żenia gospodarczego Polski w ubiegłym wa. Garbarstwo przeżywało
dzo ciężki kryzys. Przemysł mineralny zi wytwórczości bezrobocie wykazało
miesiącu.
Listopad r. b. nie przyniósł większej z powodu osłabienia ruchu budowlane- wzrost, który wskutek trudnej sytuacji
zm iany w sytuacji gospodarczej kraju. go zakończył tegoroczny sezon ze znacz- gospodarczej w kraju, podobnie jak w
innych krajach
~ :- zon jesienny w licznych gałęziach pro- nemi remanentami.
środkowo-europejskich,
W handlu nastąpiło ożywienie tylko przybrał rozmiary większe niż w tym sad:;kcji i handlu spowodował nieznaczne
branżach,
naogół
jednak mym czasie ub. roku. (ISKRA)
sto ~ unkowo ożywienie obrotów gospodar- w niektórych
czych, które naogół było mniejsze niż
w tym samym czasie r. ub. Jednakowoż
p e\? ne odprężenie na rynku pieniężnym,
jaki wywołał spadek obrotów, nie przy! r ~ło szerszych rozmiarów i podobnie
Znamienny artykuł pacyfisty niemieckiego
j ~,i;: w poprzednich
miesiącach utrzymało
W jednym z ostatnich numerów demo- do porozumienia z Francją, najważniej
<>• ·t tylko w niektórych ośrodkach przekratycznego dziennika niemieckiego „Ge- szem zewnętrzno-politycznem zadaniem
r,!_vslowych.
W ten sposób ciasnota gotówkowa neral Anzeiger" ukazał się obszerny ar- Niemiec 1est porozumienie się z Polską. To
nie zelżała, i prywatna stopa procento- tykuł znanego pacyfisty Helmutha von porozumienie zupełnie tak samo potrzebne
Karbid polski poszukiwany
\, a pozostała nadal na wygórowanym Gerlacha p. t. „ Wolken am deutsch-pol- jest gospodarstwu niemieckiemu, jak i pozagranicą
poz:omie. \.Vskutek wielkiej rezerwy przy nischen Horizont". Autor podkreśla dziką lityce, a bez niego nie można mówić o
udz:daniu kredytu uzyskiwanie nowych agitację, prowadzoną przez nacjonalistów zabezpieczeniu pokoju w Europie.
Eksport karbidu z Polski wyniósł '1
Następnie v. Gerlach rozważa ewentu- r. ub. około 6.700 tonn wobec 5.331 tonn
poży czek
napotykało na poważne
trud- niemieckich przeciwko podpisanemu niedawno polsko-niemieckiemu traktatowi li- alność odrzucenia przez Reichstag układu w r. 1927, i 4.808 tonn w r. 1926. Naler. o.i.~ i.
Likwidacja bieżących zobowiązań od- kwidacyjnemu. Zaznacza; że i po stronie likwidacyjnego i dochodzi do wniosku, że ży przytem zaznaczyć, że polski karbid,
dzieje się to samo, a następnie Polska słusznieby wówczas mogła zapy- dzięki swej jakości, jest dziś poszukiwabyv• ała się z trudnościami, co znajdowało polskiej
swój wyraz w dużej ilości protestów zauważa, że każdy układ międzynarodo tać, czy wobec tego dalsze układy o ny nietylko w Europie, lecz na całym
wek:;lowych i upadłości. Na utrzymanie wy zawierać musi ustępstwa dla obu traktat handlowy wogóle mają jeszcze cel. swiecie. świadczy o tern poważny udział
układu li- krajów zamorskich,
si ę trudności na rynku pieniężnym w dal- stron. Nacjonaliści niemieccy zwalczają Po ewentualnem odrzuceniu
głównie
Ameryki
·szyr.1 ciągu wpływało ciężkie położenie układ likwidacyjny, ponieważ widzą, że kwidacyjnego naprężenie między obydwo- Południowej w imporcie naszego karbi~
rn!nictwa. Niskie bowiem ceny różnych buduje on drogę do zawarcia traktatu ma państwami zaostrzy się i przedłuży du. Poważny rozwój eksiportu tego prozawarcia te- na czas nieograniczony, a wedle obecnego duktu jest w dużej mierze zasługą porozu
zi e m i opłodów nie wykazały poprawy, w hanulowego. W razie zaś
traktatu wojna celna polsko-nie- stanu rzeczy i wobec objawionej przez mienia istniejącego między: polskiemi fa-.
~ezultacie czego
zdolność nabywcza r(}l- go
miecka skończy się co nie jest wygodne dla Polskę dobrej woli - winę za to ponosić brykami karbidu.
mków była słaba.
Hicco korzystniejsza konjunktura dla wielkich agrarjuszy niemieckich, tworzą będą Niemcy. (ISKRA)
&rty:młów hodowli zwierzęcej nie mogła cych trzon niemieckiej partji nacjonali: ~--:.::. .„ - - _.„„-... : ·~ .. -- · -·---~.,. „-_:_ - · -·-.;, _:__„_....... ~-·-·-···-~~ ·~'""1.."'"J,Jłl'!~~
stw orzyć
odpowiedniej przeciwwagi w stycznej. Sam instynkt nacjonalistyczny
tym względzie. W dziedzinie górnictwa w nie chce traktatu, bo przy wszelkiem
tardzo pc,myślnem położeniu w dalszym międzynarodowem porozumieniu traci on
istnienia.
'-"iąg:.i
znajdowało
się górnictwo węglo sens swego
według
Helmuth von Gerlach poddaje krytyce
we, czego przyczyną było znaczne zapoDoradca finansowy rządu rumuńskie- , go wzrosła o 45 mil jonów dolarów, .i
trz<:c owanie tak krajowe jak i zagra- stano-.„;isko niemieckiego centrum, doz ramienia Francji, prof. Charles których 20 miljonów dolarów pochodzi
wodząc, że taktyka tego stronni'ctwa jest go
tticzne .
.; I przemyśle naftowym utrzymały się niezrozumiała, ale przypuszcza, że w roz- Rist, ogłosił sprawozdanie o sytuacji fi- wyłącznie z wpływów dewizowych za
zboże.
Wpływy
dewizowe
~ ś ć śobre warunki zbytu. Natomiast trzygającej chwili, kiedy chodzić będzie nansowej Rumunji, za trzeci kwartał r. b. wywiezione
w hutnictwie żelazhem nastąpił poważny o ratyfikację umowy likwidacyjnej - Zdaniem prof. Rist'a, osiągnięto bardzo za export kukurydzowy na przyszłą wios~
z łatwością zapotrzebowania
~p<!dek zamówień, co spowodowało po- centrum nie poprze nacjonalistów i opowie pomyślne wyniki. Wpływy podatkowe za nę pokryją
wrzesień, październik i listopad r. b. prze- kół handlowych i konwersję długów zew.
gorszenie sytuacji tej gałęzi wytwórczości. się za ratyfikacją.
Autor rozwodzi się nad taktyką nacjo- wyższają wpływy z tego samego okre- nętrznych. Ustabilizowany lei nie wykazu.
W innych działach przemysłu skutki
i z ubolewaniem su w roku 1927, które były najwyższymi je żadnych wahań. Naogół sytuacja w hanniekorzystnej
konjunktury odbiły
się nalistów niemieckich
przedewszystkiem na przemyśle włókien stwierdza, że kto w Niemczech lży Po- po wojnie. W porównaniu z dochodami dlu i przemyśle ujawnia dużą poprawę.
Pewne trudności nasuwa utrzym nie w
niczym, który wykazał zniżkę zatrudnie- laków i opowiada o ich zaborczych pla- Skarbu w r. 1928 wskazują dochody za
nia, przekraczająG:ą zwykły spadek sezo- nach - ten zawsze jeszcze znajduje 10 miesięcy r. b. wzrost o 1,544,000,000 równowadze budżetu. Przewidywane na
no vy. Również położenie przemysłu me- wdzięcznych słuchaczy. Tego rodzaju tak- lei. Wobec tego deficyt budżetowy tego- rok 1930 wpływy skarbowe dadzą się okreta1urgic·znego uległo pogorszeniu. Prze- tyka dowodzi, że realne interesy Niemiec roczny nie przewyższy sumy 1 miljarda ślić sumą 36.200,000,000 lei. Wyrównanie
budżetu może być
osiągnięte przez za~
spokoj- i będzie pokryty z posiadanych rezerw.
mysł drzęwny był vr częściowym zastoju, nie są brane pod uwagę. Każdy
Gotowizna w Kasie Banku Narodowe- stosowanie najdalej idącej oszczędności
r.powodowanym turnoś.ciami zbytu w kra- n; polityk musi wiedzieć, że po dojściu

„Chmury na horyzoncie polsko-niemieckim"

Sytuacja finansowa Rumunji

sprawozdania doradcy finansowego
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Obecna sytuacja gospodarcza Państwa
Referat posła H. Bruna wygłoszony na II kongresie
Mieszczańskim

m.

Pan Minister zdaje sobie należycie
spraw~ również z tego, że nasz dodatni
% ostatnich miesięcy bilans handlowy nie
jest jeszcze zjawiskiem trwałem. Ze
względu na przeważnie produkcyjny przywóz nie obawia się on jednak na dłuż~zą metę ujemnego salda tego
bilansu
.:ia naszej waluty, ale uważa, że dla
„ >i:łycznego i szybszego wzmożenia kapitalizacji w Polsce musi być zrobiony. ko.osalny wysiłek, aby bilans ten napraw-~ stał ~ dodatnim i to na długi okres

. ~Lasu.

W ujblłłl2!ynl

l!'Wią&b

Je

sprawą

kapitalizacji

stoi aprawa zmiany naszego ustawodawstwa, a przedewszystkiem

najhardziej interesujłCego życie gospodałteze ustawodawstwa podatkowego.
Sądząc z

pierwszorzędnych

posunięć

Ministra Matuszewskiego w sprawach po-,
datkowych w ramacll. iwtnie~go ustawo. dawstwa, naleiy się spodzi.;;wać, że no\Ve proje1'ty będą dążyły do zracjónalizow.ania naszych podatków i uchylenia niesprawiedliwości, które dotychczas uniemo.iłiwiały wsulq kapttalizacj~ i utrudnia~ fOZWÓj i życie aolidnych warsztatów.
W ttm miejs~u mus:ię przypomnieć,
!e p.i.erwsey.m kroki.em, jaki obecny Minister Skarou zrobH w tym kierunku, był(}

I

uchylenie sporządzania przez skarbowe
biura informacyjne wyciągów z rachunków bieżących oszczędnościowyc.h i lokacyjnych w bankach i skasowan.1e 10~
dodatku od podatku, od kapitałów !
rent, co poważnie dotąd odstraszało ludzi
od trzymania kapitałów w bankach.
Muszę także wspomnieć· i o tern, że ze
złożonych przez Warszawską Izbę Przem.
Handl. w tym roku postulatów podatkowych w ogólnej ilości 26-ciu, po kilku
konferencjach z czynnikami miarodajnymi okazało się, że z tej liaby 2 postulały
jeszcze przed pierwszą konferencją
przez Rząd już załatwione były, 16 zostało uzgodnionych i następnie w myśl naszych życzeń w czyn wprowa~zonych, 5
uległo zawi~s~eniu do dalszyc~ studjów, a
tylko 3 Mm1sterstwo odrzuetło.
Wspominam o tern dlatego, rzuca to
pewne światło na stanowisko Rządu
względern Izb i ich prac i rokuje nadzieje, że z wydawanemi opinjami przez Iz~y
o nowych ustawach podatkowych lub zm1anach w dawnych - Rząd poważnie liczyć się zamierza.
Takie stanowisko Rządu, tern większe obecnie ma dla nas znaczenie, że
przedstawiony Izbom do zaopinjowania
projekt nowelizacji podatku przemysło
wegp- .w lko w ~śei .sP,elaia l'-Okładane
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w nim nadzieje, po wydaniu zaś opinji przez
odpowiedIzby niewątpliwie ulegnie
nim zmianom, przez co usunie większość
zastrzeżeń, jakie w tej chwili jeszcze budzi.
Jestem przeświadczony, 1ż każdy przyzr..ać musi, iż dopiero rządy obecne zwróciły całą uwagę i położyły specjalny nacisk w swych pracach właśnie na zagadnienia gospodarcze i stwarzają nowe drogi i możliwości współdziałania całego społeczeństwa w dziele budowania gospodarki narodowej Polski.
Zostały już stworzone, względnie tworzą się te formy
organizacji samorządu
zawodowego całego społeczeństwa, które
mają stanowić właściwy teren współpra
cy społeczeństwa · z Rządem na polu gospodarczem. Powstały już Izby Przemysłowo-Handlowe, powstają Izby Rzemieśl
nicze, tw-0rzą się Izby Rolnicze, z kolei
mają być powołane do życia Izby Pracy,
a wreszcie rozważany już jest problem
Naczelnej Izby Gospodarczej.
To powinien być jedynie właściwy i
kompetentny teren dla rozwiązywania lub
przygotowania zagadnień gospodarczych
przez samo społeczeństwo we współ
działaniu z Rządem i przedstawicielstwem
narodowem.
By jednak wielkie prace nad wydobywaniem i opanowaniem maksimum sił ekonomicznych Polski mogły być naprawdę w całej rozciągłości realizowane,
musi stanąć do niej całe społeczeństwo,
musi stopniowo w coraz szerszych kołach ludności. budmć się zain.tere-sowanie
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spraw gospodarczych,
musi zrosię wielki prąd
społeczny mobiiizowania wszystkich sił dla budowy Polski gospodarczej i dla szukania wszystkich
środków i dróg,
które najprościej, najlepiej i najpewniej do rozkwitu ekonomicznego Polski doprowadzą.
W tej pracy mieszczaństwo polski~
z kupiectwem i rzemiosłem na czele winno zająć ppczesne miejsce, w myśl tej
pięknej tradycji, której jeden z najwybitniejszych momentów wczoraj święciliśmy.
Rocznica Zjazdu Dekertowskiego to przypomnienie faktu, że mieszczań
stwo polskie w ciężkich chwilach dla
Państwa, u schyłku XVIII wieku pier·
wsze śmiało i otwarcie domagało się na~
prawy Rzeczypospolitej, czego podsta•
wą miało być przedewszystkiem podnie.sienie roli i znaczenia miast. ·
Swój program reform ogłosiło ówczes~
ne mieszczaństwo w pełnem poczuciu włas
nej solidarności i wypływającej stąd siły.
I dzisiaj musi być rzucone hasło: łacz·
my się i jednoczmy w naszych organiza·
cjach zawodowych dla wspólnej pracy
nad poprawą naszych warunków egzystencji: Praca taka przyczypi się do szybkiego
wzmożenia ogólnego dobrobytu, a co za
tern idzie - do podniesienia p o tęgi Rzeczypospolitej.
Niechaj mieszczaństwo polskie: poi„
ski kupiec i polski rzemieślnik - staną si~
tej solidarności pracy dla dobra kraju
do

dzić

przykładem.''

Koniec.

Nr. 350

Czy trudno jest latać w nocy

. 1000 dolarów kary

.l.o-ty nocne są bardzo trudne, ale przynoszą
ogromne korzyści sprawie lotnictwa
t Sprawa
.
. bezpieczeństwa
. . .
blw

lotnictwie
s anowl naJwazmeJszy pro em i troskę
gałego świata. Jest to sprawa szczegółnej wagi jeżeli chodzi 0 loty nocne, kiedy
to pil3t prowadzi maszynę w warunkach
zgoła orlmłennych od normalnych, kiedy
orjentacja atrudniona jest niezmiernie a
kweaja bezp~zeństwa poważnie umru~jezona.
Pionierem loMw nocnych we Francji,
tnanym na świat eały, był świetny pilot
de Ro?g~rie. Jako 9 inst:uk~or wypuścił
on w swiat ponad ..,oo pilotow, wyszkolon!ch V: lotach. nocnyc:R, s~ lotów ta~1c.h meu~tanme dokon~ł .1 zdołał d<;>:
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nych startujac z lot . ka
kach
wyj;tkowo dl~ lotu ~~~eg: =~~·a.znvch
J
·
b
.
t
,
8 prawa. ezpieczens ~a lot<;>w ~ocllych, zdamem de Rougene zalezna Jest
, '· tl . 1 t .
nietylko d ł , .
0
w asc.iwego oswi~ erua o mska p~zy lądowamu, ~ecz t~k~e od prowadzema samolotu w cremnosc1ach za pomo
ca radja fal H 1·tza t 1 f
bez d t
•·
.
•
.
~
, • e e onu
ru u,
. czy mn~o J.akie?'°s. sposobu, nadawanego ~gnk"l~m ~iemi~
.
, . a i a m prz
swym meszczęshwym wyapdkiem de Rougerie mówił z
troską do swych prhyjaciół:
- Piloci przychodzą do nas na loty
nocne mniej lub więcej pewni siebie z
mniejszem lub większem zaufaniem 'do
~ej specjaln?ści lotniczej. Ale, W miarę,
Jak pozostaJą U mnie, ich sceptyC"",..,...
.J - • •
maleje. Prz_ekonywuj ą się oni bowiem,
lla podstawie dokonanych lOtóW nocnych,
że tak zwany ,,zmysł powietrza" nie istnie
je i że jedynym sposobem właścil'IX7Vl'n _
„ „ .u
jest prowadzenie samolotu przez odpowiednie instrumenty.
To samo dotyczy lotów we mgle, gdzie
· t
t
ms rumen y, kierujące aparatem, sa niezbędne, jeśli warunki
bezpiecze:6stwa
V

I

J

mają być spełnione.

A

na1eżlf' ~źniej d? k~ na~1~p~ch, n_ajod_wazmeJszych i. naJPew:rueJszych inlot
tu
ow, .~aran Jącycł1;
pr~wadzonemu
p~zez ~eb1e samolotowi maksimum bezpieczenstwa.

za t~sknotę macierzyńską zapłaciła
Amerykanka!.
·

Przed sędzią policyjnym w Nowym następuje:
Jorku stawała w tych dniach wykształcoPani Roevers nie ma (fzied' 7 tM C!Juł·
na i wytworna kobieta, niejaka Irena Ro- ~zego ~asu prz~~nywała swego męża
evers, a sprawa, która ją zaprowadziła ze mus~ dostac Jakieś dziecko na wy..
przed kratki sądowe, przedstawia się jak chowame, gdyż bez tego żyć nie może.
Otóż niedawno, idąc
ulicą,
zauważyła
M
=
pr:ed. pewnym s~e.pem _ poz?stawiony bez
op1ek1 .wóze~. dz1ec1nny. ~ie namyślając
ą
się am chwih, porwała dziecko i zaniosła
do ?o~.u, gdzie. zdołała wmówić w swego
podpaliła
męza, 1Z dostała Je na wychowanie od pewDziennik holenderski „De Tijd" dono- mieniem, który· się szybko rozpościeral. nej przyjaciółki.
si o ciekawem rz.darzeniu w miejscowości
Pożar jednakże nie był tak wielki,
Tymczasem rodzice porwanego dziec·
Heernsted~ w probostwie kościoła St. żeby wzywać aż straż pożarną i 00mowk~~
ba~dz_? ~ogaci państwo Larney, zroHavo.
n~cy sami go u
ili.
b!h do~1es1eme d~ po~icji, sprawa rozgło·
Oto podea:as
:Lopiero p o :
przy- siła się przez dz1enmki, a mąż pani Ro.
proboszcza zauwazono w całym domu ezyny pożaru i znaleziono ją w napeł- evers, powziąwszy podejrzenie, wybasiln! za~ach. spale~zny. Za:zęto sz~ać ru<>nej wodą brJJU~hatej karafce, która dał żonę, a potem kazał jej dziecko odco l gdzie Slę p~, ,ale za.rum dokonczo- stała na umywalni Mianowicie słońce z nieść rodzic<h11.
no tych ~sz~wan, gę~te ~ęby dymu, okn:a padało w 1:en ~osób~ że p!'.'omienie
Pani Roevers spełniła iii:> połecenie a
wydobywaJ~C:e się ~ syp1alrui, wskazały dos1ęsrły drewmaneJ
&cianki wł::u9Jle
jednak
policja ją aresztowała i sta~ił&
same na nneJs~ po.zaru.
p1~ez ka.rafk~ która slmoiała promienie
Zdziwienie było wielkie, gdyż wie- słońca na jeden punkt ś~nki ochroun · przed sąd. Przy procesie oskarżona p~v
dz.
·
·~1-: ·
żadnYeh łat - tak' ze
·
·
·
·
·
eJ, znała się do wszystkiego, usprawiedfi...
iano, ze w syph:.ull.l mema
wreszcie zaJęło filę sukno Ja pokry
wopalnych materjałów, że tam od kilku wająoe, potem dnewo, a wreszcfe i ta- wiając się niepohamowaną tęskiiotą do
macierzyństwa. Rodzice dziecka oświad
godzin nikt nie wchodził i że drzwi po- peta:
czyli, że przebaczają jej winę i że nie żą
k · b ły od · be
, , k ·,,.;i...
•
•
OJU Y ' P
rneo cnosc s1~a, zamPrzypomruano sobie potem, że już
hnięte na klucz„
przedtem w tern miejscu zauważono wy- dają jej ukarania, „gdyż jej serce macieWyłamano je jednak i stwierdzono, paloną dziurkę, której powstania nikt rzyńskie już i tak wiele cierpiało„, mimo
to fakt zbrodni był niewątpliwy i sędzia
że tapeta poza umywalnią i drewniana sobie nie mógł wytłumaczyć.
musiał skazać panią Roevers na więzienie,
ścianka ochronna, zajęły się
już
pło·
Jednakże pani Roevers tej sumy Die
miała, ale kiedy się już
przed nią o..
twierały bramy więzienia, dziadek dziecka.
I
Patrick Larney, złożył za nią karę tysią
Potentat samochodowy, Henry Ford, nie nale· ,roli jest niemożliwościQ, przedewszystkiem saś ca dolarów i własnym automobilem odwió7J
ży do zaprzysiężonych zwolenników kobiety współ· jeśli idzie o dziedzin{! pnemyałowt- ,,Kobiety nie ja do domu.

I

Karafka

Z WO d
mieszkanie proboszcza

~wilowej nieobecności

•

Ford o roli

zadaniach kobiet

czesnej (nic dziwnego: wszak jest już dość stary!).
W ciągu ostatnich lat dość
często
zabiera on
głos w różnych sprawach społecznych i, oczywiacie,
nie omija również kobiecych. W jednym Z O·
statnich numerów miesięcznika ,,Pictorial Rewiew", w którym Ford zazwy.czaj zamieszcza
swe rLzważania socjologiczne., ukazał się
jego
dłuższy artykuł, poświ~ony roli kobiety "' życiu
współczemem.

Omawiając warunki

zaczęto siz;ukać

współczesnego życia, wy·
kazującego większe, niż kiedykolwiek, skompliko·
wanie i dążność do zmechanizowania wszelkiej
pracy, Ford wyraża przekonanie, iż w tych wa·
jednocześnie mło- runkach oeiągnięcie przez kobiety przoduj,cej

zdołaj11 nigdy wyprzeć mężczyzn z ich przodują·
I cych stanowisk na polu przemysłowem, ponieważ
ani w myileniu, ani w pracy mechanicznej nie są
tak dokładne, jak męiczyźni, a przedewszystkiem
brak im śmiałości decyzji w sprawach większej
wagi".
,,Kobiety - konkluduje Ford - które dziś tak
głośno domagają s.ię równouprawnienia we wszyst·
kich dziedzinach życia, przyjdą z czasem do 0 •
pamiętania i zrozumiej,, że właticiwem polem do
pracy i popisu kobiety jest dom i wychowanie
dzieci i że tylko w ten sposób podzielona z męż.
czyznarui praca przynieść może szcz~ie rodzinie
i prawdziwy pożytek epołeczeństwu".

f·HJ
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Zywa" maszyna do prama
•

wodować

•

::t:iłl~~~g~~;i~{e~!~~:~~:~sf~:.as~a~
to p1loc1, wyszkolem w lotach nocnych,

<•

+

l' PHILIP MACDONALD
:

----

.

Zapisujcie

Benjamino Gigli
"ł/ słynnej operze

_._
. ._ _ _
„ __
. _ _ _ _ _ &_..;

się

na

~

:~

+

członków

Mascaguieio

„Cavaleria Rusticana"

--··-·-;-·..!.-', ...

+

Pocz,tclc 1euaów o irod:i:. 3.30, 5.30
7.45 i 10 wieczorem
Kua czynna od ir• 12-2 i od 4 pp.

Towarzystwa Op1·ek1· nad Zw1·erzętam1·
-

.

:,················ .„ " ............................................. „ ....•...•.••.•• :

Prseclr•k
wsbroJt.lonJ'

.
A DETEKTYWA
...ł ZEMST
(uTHE WHITE CROW")
:
autoryzewaay
Janiay hjkowsldeJ.

:
:

przekład

;

Ponadto zaakomity tenor włoski

Poezczegolne wyrazy, maJące spo- jącej poszczególne czynności.
maszynę do wykonania danej
czynności,
_ _ _ :._ _ _

IOLIOlł

w rewelacyjn)'Rl

zywa praczka.

Przy nauczaniu lotów nocnych wymagana jest bezapelacyjna karność. Loty
te, dokonywane samodzielnie przez pilota

i dni nasb;paycn

„
arcydsiele
Spiewający
Błazen

dzi nasi uczniowie zrozumieli, jak nie•
zmiernie pomocne są instrumenty, kierujące samolotem, i jak wiele oddają u''
sługd I, oczywiście, sceptycyzm naszych
Na ostatnim dorocznym zjeździe związku wła· muszą być odpowiednio dobrane wyraz Jedno·
n1ło ych pilotów rozwiał się.
ścicieli pralni w Stanach Zjednoczonych., jaki od· gylabowy
zatrzymuje
maszynę.
dwusylabowy
Stało się jasnem, że loty nocne
są był się niedawno w Minneapolis, zademonstrO• puszcza ją w ruch, eżterosylabowy odwraca kieru·
ciezbędne, dla każdego pilota, pragnące- wany został niezwykle interesujący wynalazek in· nek jej ruchu. Niezwykła ta maszyna skonstru·
I"' ·
d k
żynier.a manych zakładów „Westinghouse Electric owana jest w ten sposób, że fala dźwiękowa, pow·
g-o wyczu 1C l wy os onalić swą orjenta- C.-0", J. M.. Barnett. Jest to wielka maszyna do stała po wymówieniu danego W"ft8ZU a więc od·
cję, przyzwyczaić się do lotów w wanm- prania, która wykonywa poszczególne czynności powiada do iloki eylab silna, działa' na specjalny
kach trudnych, co - rzecz prosta _ ściśle według brzmienia wypowiedzianego głosem aparat, który pod wpływem tej fali zwalnia odi:nakomicie poprawia bezpiecrzeństwo Io- ~wykłym polecenia, zu~ełnie tak, jakby. to była powiedniQ ilość energji elektryc.mej. wykonywu.
tów

dtwi-akowy JWa.teatr w ł.odsi
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- Rozumiem - odpowiedział komisarz.
Antoni, pozornie nie słuchając, oglądał poczekalnię.
Był to duży wspaniały pokój o kremowych ścianach i ukrytem oświetleniu. Na jednej ze ścian widniało ogromne lustro, na stole leżały najnowsze i najdroższe wydawnictwa ilustrowane, od okna w suficie zwieszały się
!znury ze złotemi chwastami, wentylatory były złocone,
a. całą podłogę pokrywał dywan, rodzony brat tamtego
z korytarza. Antoni, nie zważając na obserwujące go w
nilczeniu dwie pary ocru, mruknął bardziej do siebie, niż
do obecnych:
- Dekoracje Gage'a. Tak. - PoC'Zem wykręcił się
Aa pięcie i rzekł do Dufresne'a:
'
- Więc tu wszystko takie? Nie do wytrny:mania. Wargi sekretarza rozchyliły się na. chwilę, ukazu1ąc białe zęby, ale oczy pozostały powa:hne.
- Na.si - ee - zwierzchnicy lubują się we wspad\ia.łościach. To jeszcze nie wszystko.
- Obawiałem się tego.
Antoni zatrzymał się koło ozdobnego st.ołu, raz jesz4&e spojrzał na matowe okno w suficie i przesunął oczami po wiszących na ścianach obrazach.
- Nie - rzekł. - Mam dość tego. Idźmy dalej.
iTflll jeleń, o ~row, ten jeleń!._ Lucas, prowadź!
- Dobrze ...... od::l;>arl .żywo kamisa.rz. - Jest tam

Boyd. Robią zdjęcia. Panie Dufres.ne, przejdziemy
przez pański pokój,, prawda? Tak. Dziękuję. Tędy,
Gethryn.
Przeszli przez wskazane drzwi i Antoni wydał westchnienie ulgi. Oczom jego przedstawił się obraz stosunkowo skromny. Dywan był, ale nie zielony, tylko
bronzowy. Obrazów ża<lnycll. Pokój duży, skąpo urmeblowany. Biurko. Obracające się krzesło. Obok drugie,
zwyczajne. Głęboki, skórna.ny fotel Szafka do ubrań.
Więcej nic. Czworo dnwi. Jedne te, przez które weszli,
drugie naprzeciwlfo wejścia (koło ściany o trzech oknach, wychodzących n.a podwórze), trzecie nawprost
drugich, a crLwarte obok wejściowych. Duf.resne wyjaśnił, że drugie wychodziły na wąski korytarz, oddzielający jego pokój od pokoju zamordowanego szefa., trzecie na tenże korytarz, bliżej końca, czwarte zaś p:rowa.
dziły do zewnętrznego biura i były Wy:bi:te specjalnie
w tym ce1u, aby sekretarz, idąc tam, nie był zmuszony
przech<><Wić pmez poczekalnię.
- Dobrze - rzekł Antoni. - ~ że ma pan cały sztab telefonów.
Skinął w kierunku p6łki koło biurka, na której stały cztery aparaty.
Dufresne uśmiechnął się znów·~ nie
niając wyrarz;u <>CZU.
- Aż cztery? - za.pyt.al Lucas. - Naco tyW
Sekretarz przystąpił do półki.
- Ten - z~ął - jest mój prywatny. Ten łączy
się z gabinetem szefa, tak, że jeżeli kto dzwoni do niego. to ja wpierw przejmuję telefon i, stosownie do swe·
go uznania, naciskam ten guziczek i łączę interesarnta z
szefem. Albo nie łączę. Szef, swoją drogą, Jeżdi chce,
może kazać dzwonić do S.lebie bezpośredmo. •rtm z zeO"arem, to nasz wewnętrzny, automatyczny, do użytku
Personelu. Ten ostatni łączy mnie z gabinet.em szefa.
Oto wszystko.
- Tak - rzekł Antom. - W~kie
dztałać

me-

mon

jednocześnie?

- Tak - potwierdził młody człowiek,
- Orgaillzacja pośpiechu - mruknął Antoni. Dalej, Lucas.
Komisarz skinął głową.
- Dobrze. Idziemy dalej. Dziękuję, panie Dufresne.
Może pan będzie łaskaw tutaj poczekać. Na wszelki
wypadek. Może nam pan być potrzebny.
Dufresne usiadł na krzoole. Dwaj przyjaciele prze·
sz.Ii przez wąski korytarz i znaleź1i się przed następne
mi drzwiami. Lucas położył pake na klamce i nagk>
zbladł jak ściana.
- Czeka oię nieprzyjemne wrażenie - rzekł. Okropny widok!
- Ruszaj - odparł jowi,a.lnie Antoni
Weszli do pokoju nieproporcjonalnie ogron;inegQ,
jak na gabinet jednego człowieka.. Lucas zamknął ostrożnie drzwi • .Antoni jęknął.
- Okropny widok, powiedziałeś. Okropny widok!
Okropny widok!
- Ależ mój drogi - nekł Lucas, spoglądając w
dalszy koniec pokoju, gdzie obok krzesła, osłoniętego
prześcieradłem, stał Boyd, a koło niego fotograf z apa.ra·
tern na trójnogu. - Ależ, mój drogi, przecież tego nie
widać. Spojrzał na Antoniego i zobaczył, że przyjaciel nit
patrzy na złowieszczą grupę, a rozgląda się po ścianach
i po suficie.
Podszedł

Boyd.

- Przepraszam pana - rzeil, n13Caf~ się ~
Lucasa. - Ale szkoda ozasu.
ZWł"ócił się oo Antoniego.
- Chce pan zobaczyć ciało-?
Detektyw skinął głową.
- Owszem.. Chociaż lepiejby bYło- łeb!' gie obchodzono bez ciaL
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IKA
DZIS:
GRUDZ1EŃ

Tomasza

2~.

JUTRO:

z dnia 21 grudnia 1929 r.

Krwawa zbrodn ·a rzy
Przegrawszy

pieniądze

karty
swojego partnera

Honorata

w

• Miedzian J

przebił

nożem

Syn dozorcy domu tego Napoleon Leś piwnicy.
Wczoraj poznym wieczorem w domu
_
.. - --·- _ _
Nr.
7
przy
ulicy
Miedzianej
dokonano
ohyd
niak
zapraszał często znajomych na karty
Wczoraj wieczorem ao (eśniaJCa przy„
.,,, s. słGńca I• 7 m. 42
Zachód • I· 15 m. 26 nej zbrodni w okolicznościach następują do siebie i do późna w nocy grywał z ni- szedł sąsiad jego niejaki Pająk zamiesi~
cych:
mi - latem na podwórzu, zimą zaś w kały przy ulicy Miedzianej 13.
W•· ksii; iyca i'· 22 m, 5l
Obaj młodzieńcy kilka godzi.n przesie„
Zached „ I• 15 aa. 51
dzieli nad kartami, przyczem Leśniak wygrał całą gotówkę oraz jeszcze
ponadto
kilka wartościowych przedmiotów od są~
w kościołach Nie zatrudniać małolętnich poniżej 15-tu lat siada.

-+-

SOBOTA.

Nabożeństwa

Baczność

ewangelickich w
polskim

pracodawcy

języku

Mimo przepisów ustawy o zatrudnie- kunów, fał:;zują metryki urodzenia, dodaniu nieletnich, cały szereg instytucyj han- jąc souie pot1 zebną ilość lat, aby tylko
dlowych i przemysłowych zatrudnia chłop uzyskać: pracę wi.Jrew nawet woli przeW niedzielę dnia 22 b. m. nabożeństwo ców poniżej lat 15-tu, co jest nietylko strzegających przep:sy ustawy - pra~"O
I\~ języku polskim odprawi w kościele &w. sprzeczne, lecz również surowo karane dawc6w.
frójr;:y o goctz. 12-ej w południe pastor przez ustawę.
W ostatnich czasach inspektoraty praKotula, a w kościele św. Ja11a w tymże
jak zdołano stwierdzić - najwięcej cy rozpoczęły przeprowadzanie dokład
czasie pastor Doberstein.
tego n)dzaju pracowników posiadają hote- nych badań metryk zatrudnionych nieletle, restaur:icje i kawiarnie zatrudniające nich i w wypadku nadużyć, czy ze strony
w charakterze gońców, po- pracodawcy, czy pracownika, który doWalne zgromadzenie chłopców
mocników kelnerów i t. p.
puścił się fałszerstwa świadectwa urodzeStowarzyszenia Patronat nad
W wielu wypadkach sami chłopcy, nia - winni pocią.2:ani będą do surowej
Młodzieżą Rzemieślniczą
przy 9-0mocy swych rodziców czy opie- odpowiedzialności.
Zarząd Stowarzyszenia Patronat nad
.nłodzieżą Rzemieślniczą na województwo
ódzkie niniejszem podaje do wiadomości
PP. Członków Stowarzyszenia, iż w dniu
została skazana firma K. Th. Buhle
4 stycznia 1930 roku o godz. 17-ej w I
~rminie,
a w razie niedojścia do skutW okólniku z dnia 25 listopada i
6 być oparte na z.eznallljach obustrollllych,
ku o godzinie 18-ej w II terminie, w loka- grudnia ;r. b. Związek Przemysłu Włókien gdyż instancja orzekają.ca na obu tycn
lu włas11ym przy ulicy Gdańskiej Nr, 111, niczego w Państwie Polskiem zawiadomtł Z(>znaniach względnie na zeznaniach koreodbędzie się Walne Zgromadzenie Stowa- swoich członków że zdaniem jego, żade!! gewanych przez przedstawicieli firmy orzyszenia z następującym
porządkiem p~epis prawa nie upoważnia organy Za- przeć mogła orzeczenie o istnieniu lub -=~
112:iennym:
kładu Ube.ipieczeń Pracowników Umysło- oowiązku G.bezpieczenia, do czego upraw1) sprawozdanie z działalności za wyc.h do przeprowadzania dochodzeń i ba- nia Zakład § 26 ustęp 2 rozporządzenia
dań na terenie fabryki.
Ministerstwa P1-acy i Opieki Społecznej z
t9?8/29 r.
.
Do
zlecenia
tego
zootosow.ała
się
m.
24
listopada 1927 r., który obowiązuje
2) sprawozdanie kasowe za 1928/29 r.
in. firma K. Th. Buhle, która nie zezwo- pracodawców i pracowników do skład.ar
3) sprawa fuzji ze Związkiem. Młodzie lila inspektorom Zakładu Ubezpieczeń do nia -wszelkich ustnych i pisemnych wyja..ty Polskiej.
przeprowadzenia badania majstrów
w śnień mających na celu macr.enia dla sto-4) wolne wnio~ki.
kantorze fabrycznym.
sunku ubezpieczenia. Wobec teg-0 że wspo
O jaknajliczniejsze przybycie na to zeTakie postanowienie sprawy unie..rno- mniana firma uchyliła się od tego obowią
Zał'ząd.
branie uprasza
żliwiło pracę inspektorom gdyż w wypad- zku Starostwo Grodzkie
decy.zją z dnia
ku wtozwania majstrów do inspektorat.1 5-XII r. skazało firmę K.
Buhle na
oświadczenia ich byłyby
jednostronne, 300 złotych grzywny. (p)
Informacyjne zebranie wówczas gdy każde dochodzenie musi
· --

Na 300 z • grzywny

Ponieważ było
dość późno
Leśniak.
chciał grę przerwać.
Spotkało to się
z
ostrym sprzeciwem Pająka, który dowodził, iż musi mieć okazję do rewanżu. Początkowa sprzeczka zamieniła się w po•

ważną awanturę, w rezultacie której Leś
niak nie przestraszony groźbami i nie
wzruszony prośbami Pająka oświadczył, iż
następnym razem będzie miał okazję
do
rewanżu, narazie jednak o dalszej grze niema mowy.
Po tern oświadczeniu, Leśniak udał si~
do domu. Po upływie kilkunastu minut
Pająk zapukał do mieszkania Leśniaków
prosząc młodego by zechciał
na chwilę
wyjść.

Młody Leśniak

nie spodziewając się
ze strony sąsiada wyszedł
z mieszkania i w tej chwili otrzymał trzy
ciosy w pierś nożem. Zalewając się krwie}
Leśniak runął na ziemię.
Jeden z sąsiadów usłyszawszy po kilkt1
nastu minutach jakieś jęki wyjrzał i zauwa~
żył leżącego w kałuży krwi Leśniaka..
Natychmiast zaalannowano pogotowi!!.
ratunkowe, lekarz którego przewiózł ran...
nego do szpitala św. Józefa.
Za zbiegłym mordercą zarządzono po<
żadnej napaści

ścig.

(p)

'

Dwa

pożary

w

Łodzi

Wczoraj w nocy wybuchł pożar przy
ulicy Aleksandrowskiej 80 w fabryce n&
leżącej do Fryderyka Mondera.
Ogień powstał na trzeciem piętrze ~
lewej oficynie gdzie mif'&czą się v.'3.l'Sl'ki
taty tkackie.
Natychmiast zaaWmowa.no stral
.
U Wł ~z1·en1·a
'""li
gniową lecz przed przybyciem t:ejże ro..,
ł d
botnicy oooła.li p<>ŻM' ugasić•
•
spęd zenie
zak.dwie kilka minut po
odjeZdzi~
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy niewicówna umarła skutkient zakatenia straży ogień wybuchł nn. nowo pxzeno·
rozpatrywał sprawę
Zofji Wałęczyńskiej krwi.
szą.e się błyskawi~nfo na strych
gd.zi.<i
oskarżonej o spędzenie płodu.
Akuszerkę pociągnięto do ~e- zgromadzone były w macznej ilości ~
Szczegóły przestępstw:t jej przedsta- dzialności.
ry. P!l'Zyibyła straż po godzinnej akcji rawiaJ·_ą siP następuJ·ąco:
Na sądzie przyznała się ona do winy towni~ej po.żar ugasiła. Straty ~
Dnia)< 16 lipca r. b. mieszkanka wsi oświadczając jednak, iż dała Piestrzenie- 10.000 zL
·
·
Krasiewice Józefa Piestrzeniewic udała się wicównie tylko proszku nie dokonywała.
.
.*
•
* _
do Strykowa celem poddania się operacji zaś żadnej operacji.
D~g~ pooar wybuchł przy ulr~-y Wół\
spędzenia płodu.
Sąd po naradzie i po przesłuchaniu czań~kie~ 215 w fabryce kalo~ i botów)
Operacji tej dokonała akuszerka Zofja świadków skazał ją na pół r-0ku więzienia. naleząceJ do f--m.y F. Szweikert.
Wałęczyńska ale tak fatalnie, że Piestrze·
(p)
Pożar powstał w oddziale gdzie ~
zyną ceyszczą boty wskutek .rzucenia ~
dopałka papierosa. ·
Na miejsce pożaru przybyły ID i I\1\
oddziały straży ogniowej, które ogień ul
gasiły po godzinie.
·
Wyjaśnienie magistratu m. Łodzi
Spaliło się kilkaset par botów i kalor.,
W związku z pojawiające.mi się w 'tychże opłat ustala, po zasiągn.ięciu o- szy. Straty wynoszą :w.reszło 3000 z!O"
prasie ·miejscowej notatkami w sprawie pinji władz gminnych i przedstawicielstw tych. (D)
;popieranych przez rejonowych mistrzów zainteresowanych stron władza przemykominiarskich opłat za wycier kominów, srowa I-ej Instancji.
Omawiana maksymaJna taryfa komimianowicie, że opłaty te oparte są na rzekomo niezatwierdwnej przez powołane niarska zatwierdzona została przez Udo tego władze taryfie. Urząd Przemysło- rząd Przemysłowy i ogłoszona w „LOOzwy I-ej Instancji przy Ma.gistracie m. kim Dziennik.u Wojewódzkimu, zatem oLodzi 'Wyjaśnia, że - zgodnie z art. 43 płaty kominiarskie, pobierane w grani.
rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z d. cach tejże taTYfY. 8'<! należy.cie ulegalizo7. 2. 1927 r. o prawie :prnemysłowem - wane.
(„Dz. U. R. P.'' nr. 53, poz. 468), taryfę

Tu:

Członków

Zw. Legjonistów
Polskich

Dnia 21 b. m. o godz. 20-ej odbędzie
.dę informacyjne zebranie
Członków
Związku Legjonistów Polskich Oddziału
Lódzkiego w lokalu własnym przy ul.
Prez. Narutowicza 45, n.a którem złożo
ne będzie sprawozdanie z VIII
Walnego
Zjazdu delegatów w Warszawie w dniach
7 i 8 b. m..

W sprawie wykupu
rzeźni_ miejskiej
Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej,

e:lecającą

Magistratowi poczynienie kroprzygotowawczyeh do wykupu z
rąk koncesjonarjuszów rzeźni
miejskiej,
dla tej
Magistrat postanowił powołać
sprawy specjalną komisję fachowo-doradczą,
w następującym składzie: prezydent
lńiasta,
członkowie delegacji Wydziału
Przedsiębiorstw Miejskich, przewodniczą
cy Wydziału Zdrowotności Publicznej,
miejski inspektor weterynaryjny, del~gat
wojewódzkiego urzędu weterynaryjnego,
radca prawny Magistratu, oraz radni miejtcy: adw. Kempner i adw. Hartman. Komisja fachowo-doradcza rozpocznie swe
prace natychmiast po świętach.
ków

Strajk w fabryce Hofrichtera

Po,I rok

•

za

°'

p o u

()piaty za wycier

k~minów

Dziś

Dyrekcja fabryki K. Hofrichtera, przy
ułicy Kątnej 13/15, obwieściła robotnikom,
że wobec wprowadzenia nowego systemu
pracy, około 100 robotników ulegnie re-

dukcji.
Rob<>tnicy WC)bec tego zarządzenia
firmy stanęli w opozycji i na wiecu
zorganizowanym w dniu wczorajszym na
podwórzu fabrycznem uchwalili sprzeciw
przeciw zamierzonej inowacji w pracy i redul<cji robotników.
Ponieważ Dyrekcja fabryki nie przychyliła się do żądaoń robotniczych, ci w,
liczbie około 500, przystąpili z dniem dzi~
siejszym do strajku.
Jednocześnie delegaci fabryczni zwrócili się do Inspektora Pracy oraz związku ·
włókniarzy o interwencję, w kierunku zlikwidowania zatargu. (w),
. . . .E
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Bank

Rzemieślników Łódzkich
w . Łodzi
Spółdzielnia

Łódi,

z oy.r. odp.

Kilińskiego

ul.

(gmach Towarzystwa

Rzemie,lnłczego

os-zczę

każde żądanie

,•
dnosc1owe

oraz zapisy na.

123
.R-esarsa")

od jednego złotego za opro•

centowaniem, terminowe i na
udziałowców Banku.

Załatwia wszelkie operacje bankowe.

8'3

.,

Wielki dramat według sztuki Artura
Schnitzlera "Freiwild" pod tytułem

AKTORKA
(ŁATWA

przyjmuje

w kłady

i dni nas~pnych

W rolach

ZDOBYCZ)
l'łówoych:

Ewelina HOLT
Bruno KASTNER
N11d program
Wspaniała komecłJa

w 3 aktach

ecz,tok codz. o g. 4 30 pp. w ooboty niedziele
i święt• o g. 1 pp
Celly wazyt.l::ieh 111iej1c na pierwsze Ha,... S9 gr.

Doborowa orli:ie.atu~d kier.

A. RICH.TEKA

mmmmmmm&1mmmmmmem

,,HASLo• z dnia. 21 grudnia 1929 r.

St..'

~

Smierć

kołami

pod
znalazł

8-letni

Wczoraj popołudniu zdarzył się w Pahjanicach straszliwy wypadek samochodo'wy, który zakończył się śmiercią 8--letmego chłopca.
Na ulicy Zamkowej, przechod'Zi11 przez
jezdnię 8--letni Ernest Langner, syn robotnika z Pabjanic.
W chwili, gdy chłopiec znalazł się na
środku jezdni, od str-0ny Łodzi nadjechał

łl.Utobus utrzymujący komunikację

wnw•rt

mię-

1 Pożar

zagrody pod

prze

w Lidze Mocarstwowego Rozwoju Polski

d

• t ł
St k
mag1s ra em m.
ry owa

w dniu wczorajszym przed łvlagistratern m. Strykowa zebrało się kilkuset bez
robotnych, którzy wydelegowali z pośród
siebie delegację, z ;i;ądaniem wypłacenia
zapomóg świątecznych.
Korzystając z licznego zgromadzenia,
wśród tłumu uwijali się agiLato:rzy komunistyczni, którzy wszczęli awanturę i
zaczęli wznosić okrzyki antypaństwowe.
Wobec groźnej postawy tłumu przedstawiciele Magistratu telefonicznie zwrócili
się do posterunku policji, skąd wydelegowano kilku funkcjonarjuszów, celem rozproszenia tłumu.
Gdy policja zbliżyła się, z tłumu posy-

Łodzią

Ubiegłej nocy wybuchł pożar we wsi
Witonja w zagrodzie Wacława Olesiaka.
Przed przybyciem straży ogniowej spło
ttQły całkowicie wszystkie
zabudowania
gospodarskie jak róvmież i całe tegoroczne zbiory.
Straty wynoszą przeszło 10,000 zło
tych.
Jak się dowiadujemy przyczyną potaru było najpradopodobniej zbrodnicze
tiodpalenie. Policja po\viatowa prowadzi
1' tym .kierunku ene1g:ic.zne dochodzenie.

pały się kamienie, wówczas policja zmuszona była użyć broni, daJąc w kierunku
manifestantów kilka strzałów, z powodu
czego dwóch komunistó.v zostało lżej rannych.
W czasie rozpraszania tłumu aresztowano kilka osób podeJrzanych 0 akcję komunistyczną. Przeprowadzona .Przy nich
n~wizja ujawniła
moc
dokumentów,
stwierdzających pmynależność zatrzymanych do partji komunistycznej.

dz.i

Ubezpieczenie

Na ucho

Przyjeżdżam

Jutro sklepy otwa1'te

przesyłek

do Łodzi od 10 lat. Ko'cham nfochlt.;jstwo jego exterieur, trucimę fabry~znych dywów, zaniedbanie kulturalne. Ukochałem dusz~ tego olbrzymiego zbiorowiska.
Widzę poezję w surowej czerwfoni kolosów fabrycznych, ryku
pracowitych
masz,yn, pstrej mozajce spracowanej ma_s y ludz~dej, spieszącej do ~~m~ .
JIQ]ICJ[fl[gj!Ql[Q]ICI KINO
Do Jednego przy~ycza1c s1~ me mo· 1 [QI
fQ1Bałucki5
gę.

Dalsze śledztwo w tej sprawie prowaUrząd $ledczY, w Łodzi. ,(w);

pocztowych

TEATR [g)fQl!CllQJIQl!Ql[Q]
5 [g)
[Q]

Bałucki

I
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lr9I Dz:ił l dni r01 Rynek
Rynek
r01 Dz:łł l dni ljJ1
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Chodniki, I rot
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)ezdme, bruki, nasypy tramwaJowe.. Zaw. l!:::!J
sze się coś burzy, zakłada, instaluje, na- [Q] Potężna epopea wojenna, z czasów wszechświatowej
prawia, wymienia_
[Q]
wojny 1914 roku
Zawsze mo.iesz kark skręcić i okuleć! IQ)
ł
pod tytułem-:
Mózgiem proletarjackiej Łodzi
jest [g] pod tytu em:
r
P?<Iobno Magistrat. Również proleta.rjac- !QI
[QI
ki: PPS CKW.
l'MJ
'o'
Czy Magistrat ten myfili?
.!:#,I
ll::!I
W SiZak po.stiada w swem gronie mądre- lt'.)
IQ!
łJ rebbego - Pra Weissberga -Wie- fQ1
•
~
lińskiego l
l'Q1
aQi
Proponuję!'
_
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Ir!
Magistrat poleci p. wiceprezydentowi l'A1
Ił
Ilfa
Aeissbergowi, by codz.ień właS1Donożnie 1!:::!1
pod strażą proletarjatu obszedł rozkopa- ~ Nad programa
Aktualnoici
Nad program rr=11
ne ulice.
fQ) f r ™ rn._ m
s ;a;;;a• f e ~
I albo za tydzień spotka p. Dra Weiss- IQ]
Orkiestra •ymfoniczna pod kierunkiem znanego P· E. ZILBERSZACA.
IQ!
berga - Wielińskiego nagła i niespodzie- lQ] SALA DOBRZE OGRZANA
SALA DOBRZE OGRZANA ~
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Arcydzieło
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kinematoirra·

ficzne
w nowem opracowaniu

„NIBELUNGI"
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POTĘŻNY DRAMAT

W roli

gŁ PAWEŁ

RICHTER,
BERNARD GOETZKE i JAN
SCHLETTOW.
WKRÓTCE:
„Hipek l Lopek •ł~

tenlą•

P„a,tek w tlai pewaHdaio • I· oł pp.-Wo•ltety
aietlsiele i iwięta • I'· .,..i w p.ł. - Ceny •i•jN
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ta m a. IO IL 11 i balkea 11. 1.10, i I a. 1,AO
leia 1.IO
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Tramwaje w

świ~ta

Dyrekcja tramwajów miejskich za
wiadamia, że we wtorek vdeczór o godz. 8
tramwaje zaczynają zjeżdżać do remizy.
W nocy do godz. 12 kursować będzie
tylko kilka wagonów nocnych.
W środę ruch tramwajowy zostaj~
całkowicie wstrzymany i wznowiony bę
dzie dopiero w nocy ze środY. na czwartek. (b).

Przeciwko importowi
obuwia
•
zagranicznego

B

L)

"'""*"'*'

taw~~~bujmy.

2) „O Naczelnej Izbie Gospodarcze)wygłosił referat Ks. prof. Dr. Aleksander Roszkowski, podkreślając wagę czyn.
nika g-ospodarczego w życiu społeczeńs•
wa, przedstawiając historję rozwoju go.
spodarczego państw elllI'opejskich w ostat
nich latach oraz wielkie zasługi
rządu
Marszałka PiłSudskiego, a w szczególności :rvlin. Kwiatkowskiego położone w tym
kierunku w Polsce i
3) w dn. 19 XII r. b. Prezes
Rady
Grodzk~j Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i many działacz na niwie wychowania młodzieży, naczelnik Sta
nisław Najder podzielił się z słuchaczami
swojemi doświadczeniami i spostrzeżenia
mi z zakresu wychowania narodowego.
.Referat P. Najdera wygłoszony z zapa..
łem i pri;ekonaniem wywołał
ożywioną
dyskuĘ;ję, w której zabierali głos historycy i wyctowawcy n:.łodzieży oraz działa
cze społeczni, uzupełniając wywody pre1egenta własnemi spostrzeżeniami i po.
glądami na sprawę wychowania młodzioży i społeczei1stwa w duchu
państwowym.
~Mi~!!!!!!!!!!!!l!!~~~~~-~
9~1·w~-·~,„~~~1 ~~~

Zgodnie z zarządzeniem władz administracyjnych, w dni:J jutrzejszym
jako
niedzielę przedświąteczną dCYLwolony je.si
handel w godzinach od 1 do t.> wieczór.
wprowadzone będzia od 1-go stycznia ·
Poza temi godzinami obowiązują. wszy
Ministerstwo Komunikacji, chcąc u- I j ącego przeprowadzać będzie uhezpiec:ze- stkie zakłady dotychczasowe przepisy o
możliwić publiczności zabezpi€czenie się nia przez nalepianie specjalnych znacz- handlu w niedzielę i święta. (b)
przed szkodami, jakie mogą wyniknąć z ków wartOOciowych na listach prz.ewozozaginięcia prnesyłanych towarów w ko- wych. List taki będzie dokumentem, któZawieszone przedstawienia
munikacji wewnętrznej i zagranicznej, ry pozwoli klientowi w razie zaginięcia
We wtorek wieczór z rozporządzeni&
starostwa grodzkiego zawieszone są wszel
wprowadza z dniem 1 stycznia ubezpie- przesyłki dochodzić swych pretensyj.
czenia prz.esyłek towarowych, jak t.o r.aa
!nowacja ta spotka się niewątpliwie kie przedstawienia, widowiska 1 impremiejsce z nadawanemi bagażami.
z dużem oonaniem szerokiej publiczności. zy.
Zakłady gastronomiczne będą. w pierw
Stacja nadawcza na życzenie nadaszym dniu świąt zupełnie zamknięte, a
drugiego dnia tylko częściowo będą czyn.
ne, zależnie od umowy pomiędzy persone811
lem, a pracodawcami (b)

,(p)

„

chłopiec

D emODSt r8Cje
• k OmUD1·styczne

'IR'*'!

H?Wi:

Wieczory dyskusyjne

szpitala, gdzie po upływie pół
godziny
Ostatnie wieczory dyskusyjne w Lizmarł w strasznych mę::zarniach.
dze Mocarstwowego Rozwoju Polski poSzofera Czajkowskiego aresztowano-i święcone były na.stępującym tematom:
osadzono w więzieniu do
dysipozycji
1) „O solidaryźmie'' ~wił. w dn. ,21
władz śledczvch. Policja powiadomiona o XI. r. b. p. Starosta Rzew&ki,
h-tory
wypadku, pr"owadzi dochodzeni€, celem u-, yv~zechstro.nnie, ?świetlił to zagadnienie
stalenia faktycznych p11zyczyn
wypad- i Jego domosłosc praktyczną dla rozwoku. (w)
ju społeczeństwa i państwa.

dzy Pabjanicami a Zelowem, prowadzony przez szofera Edwarda Czajkowskiego zamieszkałego w Lod2i.
Czajkowski nie podawał sygnałów o&trzegawczych, to też chłopiec nie zorjentował się, a gdy spostrzegł samochód bylo już zaJX)źno. Autobus najechał nań i
ciężarem kół zmiażdżył go forn1alnie.
Z pod kół samochodu wydobyto nie52lczęśliwego chłopca i natychmiast przystąpiono do ratunku, przewieziono go do
@·!Gól•

samochodu

W dniu wczorajszym kolportowano m.

mieście ulotki wzywające do bojkotu za.gran~cznego obuwia i sklepów firm ~·

gramcznych.
Jutro odbędą się wiece robotnicze 'W
poszczególnych związka<!h zawodowych i
ustalony zostanie protest przeciwko zalewowi· rynku obuwianego przez firmy za.
U:!I
graniczne i przeciwko udzielaniu koncesji
[Q]IQJIQ]IQ]IQ]IQllQJIQl[Q]!QllQllQl[QJ[Q][Ql&:llEllQJ[QIIQJIQJ[g]IQllQ]fQ]IQ]fgj(g)IQIIQl[Ql[QI na otwieranie tego rodzaj u sklepów "
chwili gdy tysiące robotników i rzemiegruź 1cą
ś1ników DOZOStaie bez DracY. (b)

•
I

Wszyscy na front walki z

Popierajmy akcję „Dni Przeciwgruźliczych"

„Na tle ciężkich powojennych warunków życia społecznego w Polsce do
najwięcej upośledzonych należy
dziecko
robotnicze. Pozbawione w ciasnych izbach robotniczych światła, powietrza i odpowiedniej atmosfery moralnej - staje
się łatwo pastwą degenerac1·i. śmferć fizyczna, jako następstwo gruźlicy i śmierć
duchowa, jako konsekwencja braku opieki pedagogicznej - świecą wśród tej
dziatwy swe obfite żniwo.
Aby stawić opór ?e1· taił nieszczęścia
należy niezwłocznie przystąpić do orga·
nizowania nowych przyc ho dn"1 przeciwgruźliczych, które wysyłać będą dzieci na
letniska oraz prowadzić będą świetlice przedszkola. dobrodziejstw tych instytucyj korzystać będą dzieci naszego miasta,
które na pomoc tę czekają.
Dorocznym zwyczajem
· p
· urządza
·1· się" idlw
roku bieżącym „Dm rzec1wgruz icze
a
uzyskania niezbędnych fundkuszy Kdla .zrealizowania zamierzeń Łódz iego om1tetu
„Dni Przeciwgruźliczych".
. h
Zwracamy się przeto do wszystk ic
ludzi dobrej woli, dla których błysk szczę.$ci.a :QOlskieąo dziecka. robotui~o _ni.e

z

tmmllml§ll§J[§]l§JmJlHreJlmiilmlliH§Jil
JUMO-TEATR
mJ
I m· c1•CHA 1§) ~

jest obojętny - z gorącą prośbą o popar- Ili
cie kampanji „Dni Przeciwgruźliczych".
Kupujmy wszyscy nalepki przeciwgruź- 111
Iicze!
1§1
Popierajmy akcje ,,Dili Przeciwgruź11- Iii
czych".
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Giełda

zbożowa

CE...~Y RYNKOWE.

Di1
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liJ

~yto 24.00 _ 24.25; Prmnica SS.OO- 39.00;
Owies jednolity 23.00 - 24.00; Jęc:mnień na. ka.- r=1

szę
24.00 - 25.00; Jęczmień browarny 27.00 =.l~a
J.00;
Mąka pszenna luksusowa 71.00 74.0~;
Mąka pszenna OU(JO 61.CIO -
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R•welacyjne arcyd:i:ieło wyśnionej pary
kochanków P· t.
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Dziś w nocy dyżurujlł następu~ee apte'lti:
ml
M. EpsU>.in (Piotrkowska 225), M. Bartouew
ski (Piotrkowska 9 5 ), M. RartOl5!ie'W.id (PioU'kowska 95), M. Rosenblum (Cegiełsiana. U),
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64.00; Mąka. żytnia
według typu :przepisowego 40.00 - 42.00; Ouę- r=la
r=t
by pszenne szale 20.00 - 21.00; Otręby psren- &::I
l.::.t
ne średnie 17·60 - IS.OO; Otręby żytnie li. 7 o 'ii' foez•łek w dni powszednie o 1ods 1§1
~
--'"'
r=I
- 14.00; Kuchy lniane 42.00 - 43.00; Kaehy l.=.I
rzepakowe 33 .00 _ 34 .oo; Fasola biała OO.OU _ 1'§1 4 'PO poł. w aob<rty i święta • .,.,..z. 12 .S.
95.00; Groch jadalny 38.00 - 43.00.
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Uroczystość

a marginesie odczytów z dziedziny ekonomicznej

"
s.

~

ku czci

p. Prezydenta Gabryela Narutowicza

W dniu 13 b. m. wygłosił prof. Jan Lewiń puścić się na fale liberalizmu w nadziej! osiąg
i"ki. z Warszawy odczyt w Towarzystwie Techni- nięcia wątpliwych korzyści w rolnictwie za ceków na temat „Plan Dawesa i Yowiga i wpływ nę zniszczenia uprzemysłowienia, jedynie dlateurządzona
członków
su1u i·epa1·acyjnych na stosunki gospodarcze go, aby się udał plan Younga..
świata".
A teraz: jedno pytanie pod adresem samej
W odczycie nadzwyczaj tre6ciwie przedstawił Łodzi. Dlaczego odczyty płatne i bezpłatne, a
,Pl'Of. Lęwil1ski organizacj~ i cele jednego i dru- zwłaszcza z dziedziny gospodarczej, wykazują
W dniu: 19-XIT. i·. b. odbyło się w lo- sił p. dr. Stanisław Więckowski,
któ11
giego planu; dotychczasowe rezultaty z planu Jłabfł frekwencję? Dlaczego Lódź mająca tak
lJavresa dla gospodarki niemieckiej i międzyna mało instytucji dających godziwe rozrywki kul- kalu Ligi Mocar. Rozw. Polski ~zy ul. przedstawił wielkie walory, jakie reprerodowej. Zobrazował również wyniki, których turalne, tak stroni od słuchania odczytów ?
Kościuszki Nr. 17 zebranie,
poświęcone zentował trag'icznie zmarły Prezydent, ja·
iwi.i;.t s.I~ spodziewa z drugiego planu.
Nie chcę wiet'zyć w słuszność przypusz;czeń, uczczeniu ś. p. Gabryela
NarutowiC1Za, ko uczony i patrjotu, oraz dosadnie przed,
W odczyei~ swym potraktował prof. Lewiń jakie mi się na te pytania nasuwają i dlatego
Polsce i zacie„
ski tcmAt objektywnie, bez chęci robie:niĄ ja- ;noże kto z czytelników zechce mi dać prawdzi- Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej stawił stan umysłów w
Polskiej.
kłość walk partyjnych w 1922 r„ które.
kiejś propagandy. Przedstawił słuchaczom dobre we wyjakrienie.
i złe strony planów tak dla Niemiec, Koalicji
Okolkznościowe przemówienie wygło- doprowad~iły do znieważenia przedstawiSłuchacz;.
jnk i Polski.
ciela Majestatu Rz. P. oraz do zbrodni
Odczyt naprawdę pożyteczny dla lwideeo,
nieznanej w dziejach Polski.
kto :i.ntere11uje się zagadnieni.wmi. Pozatem
Na zakończenie uroczystości chór Tow,
p:.:oI~ar Lewinski wycze1·pująco wyjaśniał każ
<lo zei.-ytanie przez co wzbogacił jeszcz.e barśpiewacLego imienia Moniuszki pod przetl.z~ej treść wygłoszonego odczytu.
wodnictwem dyr. Wdc.zyńskiego odśpie
W dniu 15 b. ni. w sali Związku .Przem..
"ał szereg pieśni, zysJ;uJąc poklask i U·
Włókienniczego,
wygłosił prof.
Uniwersytetu
przedświątecznym
znanie zebranych z.a wysoki poziom arty.
J a.giellof1skiego Heydel odczyt na temai „Rolnic.two, a przemy~ł w Polsce na tle sY.tuacji goJak nas informuje Zarząd Obwodowy
Dla bezrobotnych pracowników umy- styczny.
spodarczej ostatniej doby". Temat dla Lodzi
l'uwnież bardzo interesujący. Jednakowoż
wą runduszu Bezrobocia,
zarządzeniem Min. słowyeh zamieszkałych na terenie m. Ło
tpię, czy kto z obecnych na
sali słuchaczy od- Pracy i Op. Społecznej z dnia 13 grudnia dzi wypłata odbędzie się w P. U. P. P. w
mósl taką korzyść z odczytu jakiej się spoSprosto~vanie
1929 roku Nr. 54-09/0, IV, wyraził zgodę, Łodzi, przy ulicy Kilińskiego Nr. 52, o
daiewał.
W
dodatku
„Kadry" z dn. 15 grudnia b. r 1
na
wypłacenie
zapomogi
dla
bezrobotnych
godzinie
14-ej.
Deklaracje
ustne
przyjPo pierwsze w odczycie nie omawiał przedmiotu objektywnie, a tendencyjnie, bo chciał pracowników
umysłowych za miesiąc mowane będą w Obwodowym Biurze Fun- do recenzji Eug. żytomirskiego „Wielki prze11dowodnić niecelowość
polityki gospodarczej grudzleń b. r. przer świętami.
duszu Bezrobocia, przy ulicy Południowej gląd młodej polskiej poezji" wkradły się nastę
rządu specjalnie w
dziedzinie tworzenia reWobec
powyższego
wypłata
wspomniaNr.
94, w dniu 24 m. b. od godziny 9-11-ej. pujące pomyłki „drukarskie: kol. 2, w. 5-y od
zerw zbożowych i utworzenia przemysłu mię
d. musi być: - Leon Rygier, a nie „K.rygier";
nych zasiłków uskuteczniona zostanie na Wypłata zapomóg z listy reklamacyJnei kol. 3, w. 3-i od g." „de gustibus", a nie
'!lngo.
Po drugie: Nie respektował często w swych terenie P. U. P. P. w Łodzi, Piotrkowie, odbędzie się w dniu 27 b. m. (w}.
„questibus", kol. 4, w 10 od g.: „Łazowertów·
~ach i wnioskach warwików logicznego
Kaliszu w dniu 23 b. m.
ny", a nie „Łaz;ewestówey"~
__..enia. np. wymagalników tożsamości, unikania
i!pneczności i dostatecznej zasady. I tak polemizując z twierdzeniami
działaczy
agrarnych,
którzy twierdzą, że rolnik nie jest konsumentem a:-tykułów przemysłowych i że cena zbota jest dla niego obojętna nie zdefinjował pojęcia ,,rolnik" w swych sądach i w
sądach o• •
Z dniem wczorajszym wstrzymane ~<ł
wych działaczy. Przedstawiając siebie na postały wszystkie roboty murarskie, jaki«
czątku odczytu jako zagorzałego
liberała
nie
· '.Ma:gmtrat m. Lotbi - w zwią.zku z w biurach U1izędu Zasiłkoego w pisrw- qotychczas prowadzone były na terenif
pozostał nim aż do końca odczytu, a przemienił się na. zwolennika doktryny socjalizmu ex obw1eszczeniem o państwowej pomocy dla szych trzech dniach rejestracji, t. j. 16,
m. Łodzi.

dla

Ligi Mocarstwowego
Rozwoju Polski

Wtpłata

zapomóg dla bezrobotnych
pracowników umysłowych
w okresie

I

mr-

Wstrzymanie robót
budowlanych

Rejestracja bezrobotnych
na zapomogi zimowe

I

catedra.
Twierdzenie w formie sądu powszechnego, że
polityka rezerw zbożowych nie prowadzi do celu
i przynosi gospodarstwu społecznemu tylko straty i to twierdzenie opierać na ujemnych rezultatach jednego tylko rok~ jest twjerdzeniem
bez uzasadnienia i grzeszy przeciwko konstrukcjom logicznego myślenia.
Twierdzenie, że różnica cen lla jesień i na
'Wiosnę jest zależ!Uł tylko od wysokości stopy
procentowej i na podstawie tego twierdzenia
zalecać Polsce wywóz zboża na jesień, a sprowadzenie tego samego zboża na wiosnę, może
mieć uzasadnienie w jednym konkretnym wypadK:u, ale nie może
się
sprawdzać zawsze.
Pan Profeso.r pamięta rok 1924 kiedy to ceny
na żyto wynosiły na jesień około 18 zł., a na
wiosnę 1925 40 zŁ czy różnica ta zależy również od stopy
procentowej ? A gdzie koszta
transportu zboża tam i zpowrotem.
Z całego odczytu wyniosłem wrażenie, że
profesor chcla! wmówić w słuchających, że Polska stanie się rajem o ile pójdzie po linji dok·tryny liberalnej, przepęd,zajfłC zewsząd interwer,cjonizm państwa.
Wiemy dla jakich państw i dla jakich klas
społecznych dobrą jest dektryna liberalizmu
gospodarczego. Polska nim na tę drogę wstąpi,
to musi przejść wprzód dobrą szkołę niemieckiego teoretyka Fryderyka Lista.
Z zestawienia odczytów wysnułem tnimowoli wniosek, ż~ się oba łączą i uzupełniają Odczyt profesora Heydla jest stwier<heniem tezy wygłoszonej przez profesora Lewiliskiego;
„Niemcy chcąc wykonać zobowią.zani& wynikahce dla nich z planu Younga muszą podnieść
produkcję, mększl ć eksport i zająć nowe rynki".
Prof. JJeydel pod płaazczykiem teorji liberalnej wmawia w Polaków, że lepiej będzie dla
nich, gdy zaprzestaną rozbudowy przemysłu,
zajmą się bardziej rolnictwem, a b~ korzystuć z przemysłu niemieekiego.
Współpr~o
wać z Niemcami ehee cały świat i Polacy td,
ale jako dobrzy sąsiedzi rui. zasadzie liberalnej
„do ut des". Polska nie może rezygnować z korzyści dotychcza.'Sowych metod gospodarczych i

bezrobotnych robotników fizycznych
w
zimowym 1929-30 roku z dnia
12 grudnia 1929 roku - podaje niniejszem do wiadomości osób interesowanych,
że - z.godnie z zarządzeniem Pana Wojewody Łódzkiego - mają. prawo do zapomogi zimowej również i ci bezrobotni,
którzy wyczerpali zasiłki ustawowe z Fun
duszu Bezrobocia w miesiącu październiku 1929 r., jak również i ci b@robotni,
któ:rizy zarejestrowali się w PUPP. w czasie od 11 do 15 grudnia włą.cznie 1929 ro
ku, lecz nie zost:ali uprawnieni do pobierania zasiłków ustawowych, - o ile posiadają rodzinę na utrzymaniu.
Ci przeto z pośród bezrobotnych, których:nazwiska_'zaczynają się na litery: A
B CD EF GHI J KL Ł włąC'Zni.€, odpowia.dający wymienionym wyżej
wa.runkom, a nie zarejestrowani dotychezas
sęzonie

na Rusi Pod arpackiej
W tych dniach zmarł w miejscowości ł- riwa ns
Rusi Podkarpackiej najcięższy mieszkaniec te;
prowincji, niejaki Ilko Popowicz. Popowicz, który
zmarł w wieku 70 lat, ważył 160 kilogramów brut•
to Jak opowiadaj11 dobrzy znajomi i krewni
zm11rłego, Popowicz żrwił sie zawsze tylko ki:rto
flami i rybami. (Cps~
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Warszawa 20_:.go 2t"Udnia.

Paweł

proi'ram:

W roli głównej

JAD POKUSY

a-łównycla

a

ADJUTANT CARA

nutfłpnycla

W rolach

w Wilnie

Zgon najcięiszego człowieka

li llAllC

miłosny

en„ Huhicki

UL KILIŃSKIEGO Nr. 178

W roli

Dramat piqkn~L angielki, przezywają
cęi w atolicy Węgier pierwszy romanis

Wiceminister

KINOMIMOZA~~

KINO-TEATR

D:di l dni

Wstrzymanie robót nastąpiło na sku·
obniżenia się temperatury, co wobec
przepisów inspekcji budowlanej Magistratu, przewidujących, że w razie obniżenia się temperatury poniżej 4
stopni,
wszelkie roboty budowlane winny być
wstrzymane. (w)

tek

W czwartek 19 b. m. przybył tu wiceministeT pracy i opieki
społecznej
gen. dr. Stefan Hubicki celem
wzięcia
udziału w uroczystościach
poświęcrnia
domu dla oficerów i podoficerów i prze.
prowadzenia inspekcji w tutejszych pia·
Min. P1·acy i Op.
cówkach podległych
8poł. Wice.mi'llister Hubicki przybył do
Urzędu Wojewódzkiego i złożył wizytę
wojewodzie, poczem przeprowadził
inspekcję wydziału pracy i opieki spoiecz·
n-ej tutejszego U. w., a następnie
lu·
strował inne instytucje tego resortu.

la!mlrfill§l[ell§ll§llelmB!Jl§Jl§Jl§l[§J

I

17 i 18 grn<inia 1929 roku, mogą się zgło
sić w dniach: 27 i 28 grudnia 1929 roku w biurze przy ul. Piotrkowskiej Nr.
273, w godzinach: od 9-ej do
13-ej
(1-ej popoł.).
Bezrobotni winni posiadać przy sobie:
a) dowód osobisty, względnie inne urzę
dowe zaświadczenie tożsamości, b) legitymację PUPP. w Łodzi,
stwierdzającą
fakt wyczerpania wszystkich zasiłków z
funduszu bezrobocia w październiku 1929
roku, względnie fakt zarejestrowania się
na pracę do dnia 15 grudnia
włącznie
1929 r., o He bezrobotnemu nie przysłu
giwało prawo do pobierania zasiłku ustawowego, oraz stemple, stwierdzające fakt
zgłoszenia się do kontroli w PUPP.
w
miesiącu listopadzie i grudndu 1929 roku.

DEWIZY.
' nelgja 124,67.
Londyn 43.45 i pół.
Nowy Jork 8.88 i jedna piąta,
Paryż 35.07 i pół.Praga 26,42 i jedna ezarta.
Szwajcarja 173,16Stokholm 240,22.
Wiedeń 125,83.

łL

•

IWAN MOZZUCHIN

A

PAPIERY PROCENTOWE.
4 proc. poż. inwestycyjna 118,50
poż.
118,25 - 118150; 5 proc. państw.
premJowa dolarowa 68,75 - 67,75 68,25; 5 proc. konwersyjna 49,75; 6 proc.
poż. dolarowa 80,00 (w proc.); 10 proc.
poż. kolejowa l02,00 (w proo.); 8 proc.
L. Z. Banku gosp. krajow. 94.0Q (161.68).

,AKCJE.
Bank dyskontowy 125,00; Bank Polki 1'75,00; Bank zachodni 80,00; Bank
Dolar gotówkowy w obrota.eh poza~ Związk':1 sp. zar. 78.50; Firlej 38,50; Sta
, giełdowych 8,88. Rubel złotY., _ 4,66 i pól w rachow1ce 20,40 - 20,00 - 20.26; · Ra, itd~ , . ·
):>erbusch -l-04.60.:::-:l-04.0;Q. ,

i•

Uroczysta premjera

103

DzH zmiana prorramu
16 aktów
Naj uodziwua kobieta Włoch, urocza
miss Italja

Carmen Boni
bohaterka filmu „Adjutn11t" w 1weł'
nafnow1uj i najlepuej kreacji, w włe
kim filmie miłoHym

(iUeswykły trój~lk miłoany)

Penadto 2

amerylcańsk•o

komedje

i•••••••.•••„.
? ? ?

Ceny miejsc we wazyslkło dni

30 i 50 gr.

„
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ROZRYWKA i ODPOCZYNEK PO PRACY

TEATR„„:..BmlW•w•KiSeor~..9-••: •••~.lI?.9JYJ~J<~.=„-13b1?.lQ.

sie Teatru Popularnego codziennie od godz. 10 szko Sawana w „Trio" Lenea - rozpoczną się
rano do 2 i od 5 do 9-ej wieczorem.
w dniu 2 stycznia 1930 roku w Teatrze KamE:Teatr Miejski: - Kró'l bawełny.
ralnym. Kasa przyjmuje zamówienia :w. .C ukierTeatr Popularny: Za dawnych dobrych czas'ów.
ni Gostomskiego.
TEATR KAMERALNY
l'eatr Kamern.lny: Bronx-Express.
Traugutta .Nr. 1.
TEATR POPULARN'f
„BRONX - EXPRESS".
Ogrodowa Nr. 18.
Dz1'§ i do poniedzfałku włączrue głośna eyGRAJĄ
dowsko - amerykańska groteska Ossipa Dy„ZA DAWNYCH DOBRYCH CZASóW" .
(Apollo: - Kochanka Ro.zwolskiego.
mowa „Bronx - Express" w pierwszorzędnem
Dziś, sobota o godz. 8,20 wiecz. jutro 1, nieBajka: - Aktorka.
·wykonaniu całego zespołu z Leopoldem
Zbuc- dzielę dwa razy oraz w dalszym ciągu w JJ<>DieCapitol: - Ostatni syn.
kim w roli popisowej. W innych rolach Biskup- dzialek i święta t. j. 25 i 28 grudnia wes<J;y
()asino: - Księżna Tarakanowa..
ska, Faleńska, Marcinowska, Bogdanowicz, Da- przeplut.'.l.Il.y tańcami wodewil R. Stolca ,,Za daCorso: - Djabelska przełęcz.
niłowicz, Matuszkiewicz.. Michalak. Scibor, Wal- wnych dobrych czasów", który dzięki swei ni'kCzary: - Don Manuel bandyta.
cbałowski.
neJ wystawie i koncertowej grze artystów zdoEra: - Przeznaczenie.
był przebojem publiczność. Grają: .11.rnrJa ' .ni~ „·
Grand - Kino: - Grzesznica z Montparnassu.
„MĘŻCZYZNA I KOBIETA•.
sander Żabczyńscy,
Relewicz - Ziembińska,
Luna: - Jad pokusy miłosnej.
W niedzielę o godz. 5 po południu wyborna Bronowska, Górecki, Pilarska, Puchalski, PluMimoza~ Życiowe rozbitki.
salonowa komedja „Mężczyzna i kobieta" z Mi- ciński, Tartakowicz. Tatarsk:4
Xrapszówna,
Odeon: - życie zaczYRa się jutro.
chałem Meliną, Makarczyk Wasilewską, Fa- Woźnik i Zielińska. ·
Palace: - Biały grzech.
leńską, Ziembińskim, Daniłowiczem i Sciborem.
Resursa: - Ty moje marzeniel
„KOPCIUSZEK"
Raj: - O świcie.
pa cenach najniższych
WYSTĘPY
,Słońce: Tajny kurjer.
Marji Malickiej, Aleksandra Węgierki l Zbydany będzie dziś, t. j. w sobotę popółudniu
Spółdzielnia: Siepacz carski.
Splendid: śpiewający błazen.
Syrena: - Romans hr. L.
Uciecha: - Jackie u ludożerców.
Wodewil: - Czerwony młyn.
{Venus: - Prawo i bezprawie.
!Zachęta Nibelungi

TEATRY

CO

W KINACH

1l4CASINO~

---&...._. __

BOŻE NARODZENIE
w Teatrze Popularnym.
W dniach 25 grudnia o godz. 3,30 po połud
nłu i 26 grudnia o godz. 12 w południe Stow.
śpiew. im. Moniuszki wystawia wspaniałe Misterjum Biblijne w aktach ze śpiewami i tańca
mi p. t. „Boże Narodzenie". Współudział przyjmują połączone zespoły Stowarzyszenia w liczbie 130 osób. Całość przygotowana pod spręży
stą reżyserją i artystycznym kierunkiem p. St.
Dębicza przedstawia się in)ponująco.
Tańce w układzie i pod kierunkiem baletmistrza p. Władysława Majewskiego. śpiewy kolędowe w wykonaniu połączonych chórów
Sto~arzyszenia. Bilety można uż nabywać w. ka-

DZIŚ PQEĄIElłA

NA

•

KSIĘZNA

~

Dziś i

d.ti naatqpnycb.

Największy

o

li

szlagier Mongon•
Filmu p. t.

DON MANUEL
--BANDYTA
10
tle
Potężny

dramat w
alctacb na
ro:r;bóiniczych przyród bandy hiupań1kich przemytników
G W rolach

W r-0lach głównych :

złównych

E

Cliff Me Laglen l
Angelo Ferrari
1obowtór

Rudolfa Valentino.
Senaacje nad aenaacjamil
Momenty oddech zapieraf,c•

I

•

I

yta Je anne

Olaf Fjord
Rudolf Klein-Rogge

Nad program:
DZIENNIK ATUALNOŚCI
Pocz,tek 1eansów o god:r;. 4 pp„ w aoboty, nied:r:iele i święta o 12-ej p.
Na 1-y seans wszystkie miejsca po
50 gr.

••••••••

Początek

seansów o g. 12-ej w poł. Ceny
miejsc na I seans wszystkie po 1 zł.
Orkiestra pod bat. L. KANTORA

GRAND-KINO
Dziś

i dni następnych

>

Z notatnika socjalisty

Rajmil1Za Najzgrabnłejsza Najfiglar•
niejaza Najrozkoszniej1za aktorka
świata

ANNY ONDRA
w swoim ostatnim najpik:antniejnylll
filmie p. t.

GRZESZNIACA z
MONTPARNASSE
W roli

głównej męskiej

Andre Roanne
Urocza Anny Ondra osłllgneła
w filmie tym rekord . powodze
nia, stwarzając sceny zdrowego humoru i pikanterji
P6lczątek o godz. 4, oatat. 10.15, w
sob. niedz. i święta o Jlodz. 12 w poł.

Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA
Nad~_proJrram „Rom11&
ł Kronika fiłmowa

Monka"
P. A. F.

P. Ig;n. Daszyński należał kiedyś do go
wielbicieli polityki Marszałka Pilsudskiego.
Poświęcił nawet Jego osobie entuzjastyczną książkę p. t. „Wielki
człowiek
w Polsce". Z tej racji panuje u niektó:rych ludzi błędne mniemanie, iż - Marszałek Piłsudski - równem i wzajemnem
:zaufaniem obdarzał Ignacego Daszyńskiego, - i to do ostatnich czasów, póki. Ign. Da&zyński nie począł przeciwstawiać się polityce Pierwszego Mars.załka
Polski.
·
Tej błędnej wersji nie osłabiał w bezkrytycznej opinji ludzkiej nawet historyczny fakt, iż po powrocie z Magdeburga
J. Piłsudski nie uważał za potrzebne postawić na czele formowanego rządu pana
Daszyńskiego, mianując premjerem Jędrzeja Morae:z.ewskiego.
·
Kiedyś historja wyjaśni nam jes%cze
dokładniej, jaką była naprawdę QPinja
rących

1~ Płłsad&ki~

!'EATR GEYEROWSBJ
Piotrkowska 295.
J'utro w sobotę oraz w niedzielę dwa rtz7 ar.
cywesoła krotochwila. francuska
.,zawiado~
stacji" czyli ,.PaD naazelnik, to jał" y; ;reży~

St.

D~

DATR MIEJSKL
.,MIRA EFROS".
o godz. 4 popołudniu „l\lir~
Efros", sztuka Gordina a Ireną Bor~ y; roli
tytul.owej. Ceny najniższe.
IOOś 'W sobotę

,.,KRóL BAWELNY•.
Dziś w sobotę o godz. B,30 ~rem ~.~ró\

Bawełny".

Ceny popularne.

„DOBRZE SKRO.JONY FRAK".
Krotochwila w 4-eh aktach G. Dregely'el'
,,Dobrze skrojony frak" wchodzi na afiss Teatru Miejskiego już w poniedziałek dn. 23 b. m.
Obsadę tworzą najlepsze siły zespołu z
p:p.
Dąbrowską, Dunajewską,
Niemirzanką, Wiel'cińską oraz pp. Krotkem, Mrozińskim, Winawerem na czele.
'Reżyseruje Konstanty Tatarkiewicz„STAś LOTNIKIEM".
Ciekawa, barwna komedjo - bajka Remusa
„Staś lotnikiem" dana b!:dzie w 2-gi
dziś
swiąt Bożego Narodzenia o godz. 12 w poŁ
Bilety po cenach najniższych już do nabyci&
w kasie zamawiań w kwiaciarni Salwy, Moniu::;zki 2, od 10 rano do 7 wieczorem bez przerW1*

---(.;)'---

EKRANIE
Monumentalny film realizacji
Raymonda Bernarda opiewają·
cy dzieje urodziwej cyganki za
czasów panowania Katarzyny li

•••••••••••••••
• •••••„ •••••••.
••••
:·:·cz
fi +i

oraz w niedzielę o godz. 12 w południe po _.
nach :wDłthwo niskich od 5Q gr. do 1,DQ. . _,

ei!· P~ ·

-

Tymczasem, jako skromny pnyaynek, zanotujemy na marginesie histo1·ji
ocenę, wypowiedzianą.
przez Marszałka
Piłsudskiego na temat Ignacego Daszyń
skiego. Opinję tę wyraził on w 1926 r.
w mieszkaniu Feliksa Perla., w obecności
gospodarza. i jego żony, p. Teresy Pe-rlowej, co pozwala nam rorunowę ujawnić.
Było to przed przewrotem. majowym.
Ukazała się wtedy praca Ig. Daszyńskie
go ,.Wielki u.łowiek w Pol~ee·•.
G-0spodarze wyraiiali się z nznamem
o :ksia::ce i jej autorze. Mu898.łek Pi~dski naLomiast w odpowiedzi za.stnegł llię,
Jakoby IlaFZ) ńskiego uważał za człowłeka
Sl}bie o<ldi:.nf'go. „Mam - powiedrz.ie.ł w v1nszem, Jak i w innych stronnictwach
111.lzi bliskich. Ale w PPS. człowiekiem,
nu kt<.irym zawsze polegam, jest me DAszyński, ale Moraezewski''.
- „Daszyński ma oddawna~ - dodał
Marsz. Piłsudski - swoje osobiste cele".
.
St. ~

CO

USŁYSZYMY

DZIS
PRZEZ RADJO

PROGRAM WARSZAWSKI.
na dzień 21 grudnia,
11.58-12.05. Sygnał czasu z Warszawsldeg&
Obserwatorjum
Astronomicznego. Hejnał 1
Wieży Marjackiej w Krakowie .
1.05-13.00. Koncert z płyt gramof('qowydl.
13.10. Komunikat meteorologiczny.
13.30-15.00. Przerwa
15.00. Komunikat gospodarczy.
15.20-15.45. O S'Woim pobycie w Wołyńskiel.
grodach - opowie prof. Aleksander Janowski.
15.45. Kącik artystyczny „L. S. G."
16.15-1.15. Muzyka z pyt gramofonowych.
17 .15. „Skrzynka pocztowa" - korespondenej~
bieżącą omówi dr. Marjan Stępowski.
17.45. Słuchowisko dla dzieci p. t. „Wigilja w
piwnicy" - pióra J. Gillowej.
18.45. Rozmaitości.
19.10. Centralne Tow. Organizacji Kółek Rolni•
czych do swych członków.
19.25-19.40. Muzyka z płyt gramofonowych.
19.18-20.00. Sygnał czasu z Warszawskiegti
Obserwatorjum Astronomicznego.
:o.oo Odczytanie programu na dzień następny
Wiadomości bieżące.

20.15. Feljeton p. t. „Przy czarnej kawie" wygł. p. Tadeusz Hiż.
20.30. Operetka „Sztygar" Karola Zellera. Wykonawcy: Orkiestra P. R.1 Zofja Dobrowolska Pawłowska,
Maryla
Karwowska, Wiktor
Bregy, Aleksander Wasie! i inni. Dyryguj„
Wacław Elszyk.
22.00-22.15. Feljeton p. t. „Anegdoty o Królewiętach" wygL prof. H. Mościcki .
22.15 Komunikaty: meteorologicny, policyjny
sportowy.
22.25. „Z dymkiem papierosa" - wygł. p. Zygmunt Kawecki.
22..35. Komunikaty Polskiej Agencji Tel. (PAT~
23.00-24.00. Muzyka taneczna z Sali Malinowej hotelu ,,.Bristol". Orkiestra Artura Gol•
da i Jerzego Petersburskiego.

;HASLO'" z dnia 21 g'l'Udnia 1929 r.
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Następny

Komomik SJldu Grodzkiego X rewiru w Lodzi,
S'l'..lN1SLAW SfOPCZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy
ul. ll·ao Listopada 51, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogl&Ka, fo w dniu 3 stycznia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul, Żórawlej Nr. 8
oah .<lzie się sprzedaż przez licytację ruchomości
naloi,cych do firmy ,.N. Żelichowski i L. Litwin"
i skłuoaj~cych się z motoru elektrycznego oszacowrutego na sumę zł. 800
l.Nż, dnia 9 grudnia 1929 r.
Komornik STANISŁAW STOPCZYŃSIU

D11 !Ikt. Nr. 2514-1929 r.
OGLOSZENig
Komornik Sądu Grodzkiego X rewiru w I.odzi,
STANISŁAW STOPCZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy
ul, 11-go Listopada 51, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłas~a, że w dniu 7 stycznia 1930 roku od godz,
IO.ej r1mo w Lodzi, prey ul. Engla Nr. 17
odhodzie się sprzedaż przez licytację ruchomości
należ4cych do Alberta Semlera i składających się
z snowadła mechanicznego oszacowanej;o na SWll!l
zt 1100.
Lódt, dnia 11 grudnia l9Z9 r . .
Komomik 3TANISLAW STOPCZY~SKI

Oo 11kt Nr. 2485--l929 r.
OGLOSZENIE
Komornik &,du Grodzkiego X rewiru w Łodzi,
ST 'ISLA W STOPCZYŃSKI, .zam. w Lodzi, przy
ad. li-go Listopnda 51, na za~adzłe art. 1030 U. P, C.
&giłi:sza, że w dniu 3 btycznia 1930 rok11 od godz.
19-ej rano w Lodzi, przy ul. Rajtera Nr. 30
eabę<lzie si1; sprzedaż
przez licytacj~ ruchomo~ci
aależ;:icych do firmy
„Bracia Diedernum, Farbiar·
alia i Wykończalnia" i skadpfocych eię z 2-ch koni
•szaco\, anych na sumę z. 900.
Lódź, dnia 12 grudnia 1929 r.
Komornik STANISŁAW STOPCZYNSKI

Do okt Nr. 2268-1929 r.
OGLOSZENIP'i
Kom()rnik Sądu Grodzkiego X rewiru w Lodzi,
STANISŁAW STOPCZYŃSKI, z.am. w Łodzi, przy
ul, 11-go Listopada 51, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogła111a, że w dniu 7 stycznia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul, Aleksandrowskiej 144
odhl!dzie się sprzedaż przez licytację ruchomości
nnleitcych do Czesława Wielońskiego i składających
sio !Il 15 mtr. sześciennych desek oszacowanych na
SUlll' zł. 1200.
Łódź, dnia 11 grudnia 1929 r.
Komornik STANISLAW STOPCZYŃSKI

OGŁOSZENI~

NA

GWIAZDKĘ

• IC

I.O

Pamiętajmy

Straży

.„

SZKOŁA KOSMETYCZNA
Min.

Ogniow·ej
NA

ZIBJSICI

ANDRZEJA 3

przez

.e''

Ó.A

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·Lecrniczy

Ko11motyka lokanka
Oddzielna poczekalnia dla kobiet
223

PORADA 3

Straw W ewnętr;nych

A.HYDE

Skórzano - Galanteryjnych

Jabłoński
i S. Moszczyński

ŁÓDŹ, ul. Główqa 11 pr:i:y Piotrkowskiej

POLECAMY:
Kufry, Walh:y i Sakwoj.de wszelkiego
r11d1u1ju, Torei>ki damskie, Portfele, Pa-

plcroan.ce, Teki, Tornistry, Paski baPlecaki i ws::elkie reperacje

gałowe,

CENY UMIARKOWANE.

I.ODZ, ni.Zachodnia 22, tel~~ 78-11
poleca pe cenach 11ajniższyclt łą11tra 1
łrema, tualety; jas1111, ciemne w oryginaln1c4 l'amanh oru lu1tra wiszące.
Meble pojedyncze oraz całkowiłe urzą
dzenia n1lj11ow&iych stylów. Ząkład
tapicerski. Odnawianie i poprąw(anie
lu$ter z „rzenh:11leniem do do1Ru.

3 złote.
Gwiazdka!U ·
Gwlazdk Ili
Radjo!I!

wR~~ł~e~!!

·c;.

Po&s:kte

~ni,J.Kr~yi

:Rądjo

nows i iS~

ul. Anclrzej

la111p11 kwarcow11. Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

D

WO&

OWVSICI

SpecJałiata

u.

T•L U•-11.

chorób akórnych
i weneryc:anyc.ll
40J.
LECZENIE ŚWIATŁEM (lamp11 lcwar11ow,). Badanio krwi i wydzielin.
Pr:r.yjmuje od god11. l:S-2, 1 6-IJ pp.
w nied1iclo i świi;ta 9-1
Dla pań od 5-6 oddzielna poczekalnia

4.

Zakład

PIKI

Detal

Przędzalniana

86

krawiecki
L. STAŚKOWSKI
Łódź,

ul. Piotrkowska 285

NAGWIAZDKĘ
poleca: ubiory gotowe i na zamówienia z własnych i powierzonych materiałów, robota solidna.
Ceny konkurencyjne.

ł.ódj

w podwórzu,

teJ.l.$8-Cil

Dr. med.

•. ~SZEWCY..• J.

SADOKIERSKI

Skóry-Hurt i Detal

jamy
u•tnej l pl•Htyka
reaulacja ••bów

„

chłrurgja azcz.ęk,

(11pocjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

Biżuterja
llall'arlci na raty, ....

ny irotówlcowe.Pr•ci<>• a" .Piotrkowslcc
123 w podwórzu.

rentgenodiagnostyka

poleca:
Spółka

atouiatolo g

PiCłłrkowska 164
Tel. l ·~7„83

Szewców

Poleca

Cll!il~•m+r:J.S•S•l!J+S.e+a+

•
L!l

l!J

~ ialdad

! ST

~
Meblowo· 'l'apiceHkl ~

Nl~LAWA GABAł. Y tcSdi

• Kflrola 1 i
Ul

1'łołf'kQw11ka 108 ~•

posiada na składzie

kompletne u- 8

stoło- l:!l
~ wycq ~abinetów, ~eloników i poje· ~

Duży wybór oto· +
• m;:m, ~!>Z.lltcsk, kne:ieł I mebli klu·
c:J bowych. Ceny przyatępne. Ne iq- +
: cł1mie daje n1t .ąp laty
1646-8 ~

i1) dyne!!ych mebli,

+

~---~f·J
~ m+P•P•~•m•m•P~~m·

J,'ow. Rzem. „Resursą"

„DOBRO OL•
Plot:rkow•ka 7S-

~

* * *
ń członki m

•

Wielki wybór w6:c
dziecinnych
krajowych za~rani
cznych ł6:Aek metalowych; wyżyma
czki amerykańskie,
materace wyścieła
ne oraz materaco
spręźenowe hygieniczn "Patent" do
meblowych
łóżek
podług miary nabyć
moinł najtaniej
i na najdogod·
nłejHych
warunkach w fabrycznych skład 'lie

ków

~ rzqdzenla pokoi sypialnych,

Zost

warSolidne
traktowani• "Precioaa ~.Piotrkowska
Nr.123 w podwórzu
274
tołć płacę.

.l.(.'fO.tł

Ceslelałaae

Biiuterję

kupuję, pełn,

uchenki
Piecyki

iawczasa zamów, rdyi
chwili nie będziemy w stanie Ci usta.
wić, Zapłaciąz w rahch iąiui111111Aycb,
Upzyń pnyje111ąośó rop:dnle. Spraw
niespqdzi~n

J'

Piotrkowska 79
tel 1.58-38

Cegielnlanal!J.tel. 1.62-92.- Z11pisy codzi11i:111ie.

Y
LUSTER
F i WYTWORNIA
MEBLI
J. KUKLINSKI

Różne

CherobJ 1k6rn• weneryezne i moczopłdowo.
'--------•
Pnyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie

zł.

w wie kim wyborze

GWIAZDKĘ.!

I

Dzielna 9, t1r:l. t.~8-98

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

C

Ząkład wyrobów

J.

krzyżu"

Dr. med.

Poradnia
Wenerologiczna

Do 10 r. i 4-8 w. Dla paÓ specjalne
god11. 3-5 po poł., w niedz. od 11-:l pp
Dla niezamożnych ceny lecznic 2 2

o potrzebach

poleca

*6

p. L

HARRY LIEDTKE.

„Kobieta na

program :

Hurt
Piotrkowska 241

olbr:ayuii wybór luawat6w, chu.tec11:ek
pończoch, ~ękawiczek koH:ul I orygłnal111\
bielizn.; JaejJ'era.

Zatwiardwna

roześmiany

Cheroby •kórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel.179-89

bo ah Nr. 2487-1929 r.
Komornik S!,!du Gro<lzldcgo X rewiru w Lodzi,
l:U.NłSŁAW STOPCZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy
ul. 11-go Li~topada 51, na zeeadzie art. 103() U. P. C.
egłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 roku od godz.
16-ej rano w ł,odzi, przy ul. Dolnej Nr. 17
Mb dzie się sprzedaż prze! licytację ruchomości
lleleL„cych do Herez11 GoldmGna i składających ~J~
• r.iebli oszacowanych r.a sumo ił, 645.
U<lź, dnia 11 grudnia 1929 r.
KomQmik ST AN!StAW ;3TOPCZY~SKI

wiedeńskiej

operetki

..

I

OGŁOSZENIE

następnych I

marz

wiecznie

i 9; w dni świl\teczne
godz. 3. 5, 7 i 9

bo akt Nr. 1551-1929 r.

i dni

w roli głównej ulubieniec kobiet całego świata,

Poczł\tek seansów w dni powszednie o iodz.

5,20, 7,15

słynnej

„Ty

UL. ICIL1'1lllCIEGO 12J
Dziś I•

Dziś

następnych I

i dni

TEATlł

Nr. SSO

•

·Koźminek•
Główna

51

uchot

~leczalPa.

W r,nala-\
zek „Eufonia ' za·
demonstrowany
11pecj11,listom. _Usu•
wa
przytęp1oay
•łuch, s1µm, ciol::ni~cie
us2ów. Lią u1e po<l2i„li:uwa:tia
Zą<lajoie bozµLti.ej
pouc,aj ::.:j
bro,;~ury. Adr s
uEufonja" Lisaki
Krnk,)w .

