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Przed jubileuszem
Ojca św~a:tego
W dniu 20 b. m. Ojciec św. Pius XI obcho
dzi złote gody ze stanem kapłańskim. Do uro
czystości tej ku uczczeniu półwi~kowego ka·
płaństwa tak popularnego w świecie Papieża
przygotowują się w Rzymie bardzo solennie
wszystkie sfery.
Uroczystości jubileuszowe zapoczątkowa
ne zostaną oficjalnie w dniu 20 grudnia r. b.
przez wielką piegrzymkę medjolańską, któta przybędzie do Rzymu na inaugurację nowego sem'.narjum lombardzkiego na Eskwilin:e, naprzcc.w Sa.nta Mar~a rv a~g.ore.
Wspaniały ten gmach, nad którym prace
dob'.egają końca, zostanie już w ltstopadz.e
zajęty przez studentów teologji z prowincji
medjolańskiej. Inauguracja
oficjalna odbę
dzie się 20 grudnia, w 49 rocznicę św11:ceń kapłańskich Piusa Xl. Odtąd uroczystosci jubi·
ieuszowe będą trwały aż do 20 grudnia roku
przyszłego, a nawet dłużej. Komitet rzymski
zwołał ·zebranie, cele.m opracowania definitywiego programu.
W oczekiwaniu na marmury karraryjskie
prowadzone są prace nad kolumnami od wiel
k~go ołtarza w kościele św. Karola na Corso,
gdzie obecny Ojciec św. odprawił pierwszą
Mszę św.

Polepszenie
w stanie zdrow.a króla ang1e'skiego
LONDYN, 9.12. Do południa nie ogłoszo
no jeszcze dzisiejszego biuletynu porannnego
o stanie zdrowia króla, wszelako według in·
formacji, zasięgniętych w pałacu Buckingh~skim, król spał spokojnie przez całą noc.
Według wszelkich oznak, polepszenie w . sta~ie zdrowia trwa nadal. Dobrze też zdaje się
wróżyć ta okoliczność, że księżniczka Mary
opuściła dziś rano Londyn, udając się z wi.t:ytą· do Northampton, (PAT).
·

Ame~ykański

pacyfizm

.WASZYNGTON, 9.12. Reuter. Prezyident Coo.lidge zwrócił się do kongresu· o u·
chwalenie dodatkowego kredytu w sumie po
270,000 funtów szterlingów na każdą z 2-ch
wielkich łodzi podwodnych, znajdujących się
obecnie w budowie, w celu ulepszenia ich
konstrukcji. (PAT).

,,Dobry

żart

tynfa wart''
.
czyli „Z wielkiej chmury mały. deszcz."

Jak .dzienllikarze Zakpili z koleg.ipo fachu
Maszyn~ pi~kielna ~kazała sit: zwyczajnym budzikiem

Puszka owinięta w papier staniolowy po
BERLIN. 9.12. Korespondent Ilu~tr. Kur:. · · Posłańca, który przyniósł paczkę aresztojera ć:odŻiennego red: Meller otrzv-mał w so- wano Sprawa \YY\vołała wielką .sen~ację w otwarciu jej przez policję nie zawierała dyna
mitu ani żadnego innego materjału wybucho·
kołach dziennikarskich Berlina. (PATJ
botę przesyłkę podobną do puszki od · konBt.RLIN, 9.12. Sprawa tajemniczej prze- wego, lecz· jedynie niewielki budzik.
serw, w której znajdówitł " .się ja"kby.mecha·
nizm· zegarkowy, g.ło~no tykający. iaalarmo· syłki z mechanizmem zegarowym, która wczo
Sprawcami tego dowcipu, który zmierza'
wano po1[cję i straż . ogn:ową. Straż ogn.owa raj wywołała olbrzymie poruszenie w kołach .do ośmieszenia red. Hellera, a który poru"
Jerl:na za.brała pu.;zkę z mieszkan.a rect. Hel- d.zicnmk<lł'skich, a którą · prasa dzisiejsza ko· szył berlińską policję i straż ogniową, a poda
lera i po zbacb.n.u 1ej przez rzeczoznawcę mentuje jako drugi usiłowany zamach orga- ny został w sensacyjnej formie w dzisiejszej
nizacyj ukraińskich na „n . Kur. Codz." zo- prasie porannej; okazali się dwaj dziennika·
straży, który określił ją jako maszynę p:ek:el
ną z mechanizmem zegarowym, zakopano ją
stała w ciągu dnia dzisiejszego wyjaśniona w
rze polscy, mianowicie berliński koresponsposób zgoła nieoczekiwany.
w ziemię.
dent „Kuriera Poznańskiego", Dr. Bernat i .
berliński korespondent
„Kt.trjera Czer vonego" p. Majer.
Dzisiejszy „Montag" donosi, że po przesłuchaniu obu dziennikarzy polskich wypuszczono ich nia wolność, lecz obaj będą pacią ·
. . '
.
.
gnięci do odpowiedzialµości.
Repr~zen~anci
w
Dr. Bernat, który z powodu niedawno opu
W .dniu .dzisi.eJs_zym . rozpoczy_n~ s.ią sesja Rady Ligi Narodów
blikowanego artykułu swego był niemile wi ·
.w Berlinie prawdopodobnie, zdaniew
Z tego samego żródła donoszą, że istnieje dziany
· LUGANO, 9.12. W. dniu j_utrzejszym .roztego pisma, będzie wy.dalony z granic Niepoczyna· si~ w Lugano sesja Rady Ligi Naro· możliwość wyłonienia się w toku posiedzeń miec. (PAT)
ciow. JUż obecnie' przybywa sz~r~g.~przedsta. kilku spraw, niejnajdujących się na porządku
wicieli różnych panstw, urzędnicy Lrgi Naro· dżiennym. I tak np. krążą pogłoski, że Węgry
dow i dziennikarze. Wczoraj · w. tówarzystwie zamierzają starać się o wielką pożyczkę za·
wielu· wytszych urzędników ·przyjechił sekre graniczną. (PAT).
tarz generalny Ligi Narodów sir faick Drum.mond.
·
w proletarjackiej Bolszewji
· Dzisiaj popołudniu przybył do Genewy mi
LUGANO, 9.12. Przybyli tutaj w ciągu
MOSKWA, 9;12. Tass. Przed tutejszym
nister spraw zagranicznych p. August Zaleski
dnia
dzisiejszego delegaci państw, nie ujaw· trybunałem najwyższym żakońćzyła się· rozw towarzystwie dyrektora swego gab:netu p.
Szumlakowskiego oraz naczelnika wydziułu nili dotychczas żadnej aktywności politycz· prawa w procesie przeciwko 30-tu urzędni·
w M. S. Z. p. Tarnowskiego. Następnym po- nej. Dopiero o godzinie 6-ej · po południu kom komisarjaht dróg i komunikacji, oskarBriand udał się do ministra Stresemanna, w
ciągiem przyjechał sir .Chamberlain.
którego towarzystwie przebywał blisko go- żonych o łapówki, fałszerstwa oraz innego •
Włochy reprezentowane są przez podsedzinę. Ponieważ obaj ministrowie nie wirodaju nadużycie zaufania. Główni oskarżekretarza w ministerstwie spraw ·zagran'.cz- dzieli się przez czas dłuższy a ostatnie wy· ni, inżynierowie Tomczuk, lljin, Zwiaczenko
nych p. Grandiego oraz przez swego stałego stąpienia prasy niemieckiej i Stresemanna
delegata senatora Sciajolę. Przyi?ycie Gran~ wytwo~zyły poważne rozdźwięki, spo~ziewa i Sacharow, skazani zostali na 10 lat więzie
diego wzbudza tutaj powszechne zacie~·awie ją się tutaj, że rozmowa dzisiejsza przyniesie nia, inni oskarżeni na więzienie od 1-8 lat
nie. Krążą pogłoski o. możliwo.ści · przyjazdu pewne uspokojenie i umożliwi dalsze prowa- tre:ech oskarżonych uniewinniono.
premjera włos~iego Mussoliniego, który przy dzenie pertraktacyj na marginesie posiedzebyłby do Lugano względnie do którejś z okonia Rady Ligi w sprawie przedterminowej 1
kr~1awego
licznych miejscowości celem spotkania się z ewakuacji Nadrenji i związanych z tern zaosobistościami, biorącymi udział w obecnej
g~dnieó 'tech~iczny~h. Jutro odbędzie się
MEKSYK, 9.12. Były prezydent Meksy·
sesji
·· ·
p1.e~sze pos1edzente Rady.
ku Calles zgłosił rezygnację ze stanowiska
Według informacji szwajca~skiej ag~ncji
Po wizycie ' u Stresemanna Briand odwie- przewodniczącego partji rewolucyjnej. Ma
telegraficznej wobec obecności w Lugano dził Cham~erlaina. Delegat włoski Grandi on podobno zamiar ostatecznie wycofać się
większości 14 reprezei1towanych w Radzie Li
złożył wizytę sekretarzowi generalnemu Ligi · z życia politycznego. Przyczyną jego decygi Narodów, należy się spodziewać, · że już sir Drummondowi poczem odbył dłuższą, ser zji ma być szereg wrogich demonstracyj, jadzisiaj popołudniu rozpoczną się przedwstęp deczną rozmowę ze stałym delegatem Wę- kie w ostatnich czasach zorganizowane zone rozmowy.
gier przy Lidze Heveszy'm.
stały przeciwko jego osobie. (PAT).

~jaz

~naj

.Yz5ze·go ·:·c·areopagu

świata

narodów:

Lugano

Widmo carskiej Rosji

· Bt.danie gruntu

Koniec

Callesa

I

Przy dQbrej woli i wzajemnych ustęp$twach
może nastąożć

pokói miedzy narodami

BUKARESZT, 9.12. Rokowania rumut\sko · węgierskie w sprawie optantów rozpaczną się dnia 15 grudnia w Abazji lub Wiedniu. Przewodniczącym rumuńskiej delegacji będzie p. Langa-Rascanu, rumuński minister pełnomocny w . Atenach. Przewodniczący węgierskiej delegacji, baron Sterenyi, w

rozmowie z przedstawicielem dziennika „Pesti Hirlap" m. in. zaznaczył, że „ostatnie oświadczenie rumuńskiego ministra. spraw zagranicznych pozwała nam mieć nadzieję, iż
przy pomocy dobrej woli '- wzajemnego poro·
zumienia można będzie dojść do praktycznego załatwienia sprawy". (PAT).
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Po kongresie Związku · Legjonistów
Skła~

nowego Zarządu

- WARSZAWA, 9.12. W dom dzisiejszym
w dalszym ciągu odbywały się w r tolicy obrady siódmego kongresu Związku Legjoni&tów pod przewodnictwem prezesa Związku
dyr. departam1::ntu w ministerstwie spraw
wewnętrznych D-ra Piestrzyńsk!ego.

Związek powziął szereg uchwał i rezolu-

cyj,

w którvc:b

tl!jędzv inuemi z

1Jznaniem

podnosi pracę parlamentarną posła Sławka.
Nowy zarząd Związku wybrany został w
następującym składz:P.:
pr ;es pułk. poseł
Walery Slc1.wek, wiceprezesi Dr. Piestrzyński i poseł Polakiewicz.
·
Kongres wysłał do Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskiego, biskupa
Banc ,urskiego i premjera Bartla

Zarząd·

Telefonów faódzkich

··· P. A. S.-T.·
niniejszem podaje do

wiadomości, że

·

od dziś, poniedziałju, dnia ·10 gru!lnia r. b.
.Zarząd. Kasa i wszystkie biura przeniesione
zostaną z dotychczasowego lokalu przy
ul. Przejazd 38

do gmachu SpółKi .przy ul. RI. Hnś~iuszki nr. 1z.
.

Wszyscy interesanci P. A. S. T.·ej pnyjmowani

będą zatem od dziś.
juf w własnym lokalu RI. Kościuszki 12 ·w godzinach jak dotychczas od 9 ej do 14-ej.
Tamie należy kierować wnelką korespondencję.
poniedziałku

Str.

r. 340

• „HASŁO" z dnict 10 grudnia 1928 roku.
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Częstocho

to\varowy. Stcroryzowanie
abiarze w fabryce Myszków

Na'"_,ad na poci(g
Poniedziałek, 10 grudnia, N. M. P. Loretańsk.
Wtorek, 11 grudnia, Damazego P. W.

TEATRY.
Teatr Miejski - Kupiec Wenecki.
l'ea~r h.ameralny - vzy Konstancja

słusznie

postępuje?

Teatr .t-oputarny -

SEKCJA PRAWNA
9rzy Tow. Rzem. „Resursa„ zawiadamia, że
lrzyjęcia interesantów
odbywają się we
wtorki i piątki od godz. 7-8.30 wiecz.

PORADY PRAWNE DLA KUPCó\V.
Stowarzyszenie Drobnych Kupców i Przemysiowców Polskich - AndrzeJa 34 komunis;uje, że w ponfodziąłki i pią tki od godz. 8
do 9-ej wiecz. odbywa,ą się w lokalu J.owarzyszenia porady prawne dla kupców.

dyżury

aptek

Dziś w nocy, dnia 10 grudnia,
następujące

dyżurują

apteki:

L. Pawłowskiego (Piotrkowska 309), S.
Hamburga (Główna 50), B. Głuchowskiego
(Narutowicza 4), J. Sitkiewicza (Kopernika
26), A. Charemzy (Pomorska 10j, A. Pota;za (Płac Ko.foielny).

Trzynasta pensja
dla robotników kanal izacyjnych
W dniu dzisiejszym wypłacona zostan:e
~ratyfikacja pracownikom etatowym wydziału kanalizacji 1 wodociągów
Roboty kanalizacyjne na wszystkich odcinkach rrowadzone są w tempie nader przyspieszonym na dwie zmiany, a to w tym celu,
bv można było ie zakończyć zńo J n ' e 7 u tar

·~ 1

·y ,

,1

<1

zdążał

pociąg towarowy naładowany węglem. Znie-

nacka jakiś osobnik zaczął dawać maszyniście rozpaczliwe znaki, by zwolnił biegu.
Gdy maszynista zaczął hamować parowóz,
wskoczyło znienacka na tor kilkunastu osob
ników, którzy w mgnieniu oka znaleźli się na
wagonach. Jeden z nich usiłował obezwład·
nić brekowego, który jednakże stawił gwał
towny opór. Nie przeszkodziło to jednakże
tajemniczym osobnikom pozrzucać łopatami
. z wagonów większej ilości węgla w liczbie
około tysiąca kilogramów. Dokonawszy tego złoczyńcy zeskoczyli z wagonów i zbiegli .
Dojechawszy do najbliższej stacji obsługa

Jojne Firułkes.

CO GRAJĄ DZIS W KiNACU
Apollo - Titanic.
Casmo - Tajny Kurjer.
(;ap1'ol - KsiężniczKa Dunaju.
Czary - Ręce do .góry.
Corso - Prawo pięści .
:Łra - Genenna mliości.
Grand Kino - Niewolnica Demona.
Luna - Nadkobieta.
.lh.moza - 'fułaczKa księźny Trubeckiej.
1\iewa
Przeznaczenie.
Oświatowy Zółty paszport.
Odeon - Sfałszowane Miliardy.
Paiace - Niedola upadłych dziewczą c
Resursa - Arcyksiążę jedzie.
kecord ~ Ostatm wysc1g.
Splendid - Jad miłości.
~pó1uz1einia - ·1 a 1emn1ca gabinetu restaurac-yjnego.
Syr -lła - Czerwony Pirat.
Słońce Najsłynniejszy złodziej świata.
Wodewil - Sfałszowane Miljardy.
Vic1,.or1a - Pułk śmierci.
!
Venus - Nad urzegiem Gangezu.
·Zachęta Wyrok bez sądu.

Nocne

Częstochowy w stronę Rędzin

,i\

h;

.i.l

-l.)

~· ~o_„ " „1;.11''-1 rubo
,vszy_,ik r1 ro5otn .kom wypiacona zostan~e gratyfika-cja w wysoko~ci 8 proc. ogolnego zarobku za cały sezon.

pociągu zaalarmowała policję. Niezwłocznie
miejsce zuchwałego napadu wysłano
większy patrol policyjny. Zastano złoczyń
ców przy pracy ładujących węgiel na wozy.
Na widok policji usiłowali zbiec, jednakże
wszystkich aresztowano i odstawiono do wię

na

zienia.

•

*

•

Do fabryki wyrobów jedwabnych p. f.
„Myszków", miesz-czącej się w okolicach
Częstochowy nocy ubiegłej dosta,li się 4 kas~arz~. Złoczyńcy wtargnąwszy do portjerni
fabryki rzucili się na portjera i teroryzując

służby.

cią.

Jeden z bandytów po związamu portiera
nim na czatach, gdy inni tl'zej ukantoru fabrycznego, skąd wkroczyli do gab:netu dyrektora. Tutaj dokonali
włamania do kasy ogniotrwałej. Przy pomocy specjalnych narzędzi rozpruli kasę systemem raka, poczem wydobyli z niej kaseikę z
zawartością 39.000 zł.
Suma ta przeznaczona była na wypłatę
dla robotn1ków. Pieniądze były już przese·
gregowane i umieszczone w kopertach z nazwi
skami robotników, dla których firma naszyko·
wała w przeddzień zarobki ich.
Zabrawszy p~eniądze kasiarze zbiegli w
nieznanym kierunku.
Oswobodziwszy się z więzów portier pod
niósł alarm i powiadomił telefonicznie wła
dze w Częstochowie.
Jak stwierdziło dochodzenie byli to wła
mywacze zawodowi
kasiarze, specjali8ci,
świadczy bowiem o tern sposób dokonania
przez nich właman:a.
Jak nas informują, władzom po!.icyjnym
mania.
udało się już schwytać dwóch sprawców wła
Nazwisk ich ze względu na toczące się
śledztwo nie podajemy. Pościg za pozostałe
mi złoczyńcami t:-wa .
stanął przy
dali się do

warszaws~1e1 t

. W policji państwowej m. st. Warszawy
1est wolnych 100 posad posterunkowych, któ
re otr~ymać mogą tylko szeregowi i podofic~rowie rezerwy w wieku od 21 do 35 lat ży
-:1a.
Od kandydatów wymagane jest wykształ
cenie ogólne w zakresie conajmniej 4 klas
szkoły powszechnej i biegła znajomość języ
ka polskiego w mowie i piśmie.
Zgłaszać się należy osobiście w komendzie policji państw. m. Warszawy (Senatorc;ka 12, pokój. 26),

Dodatkowe zebrania .
ontrolne rezerwasców
W dniu jutrzejszym rozpoczynają się dodatkowe zebran,a kontrolne szeregowych re7.erwy i pospolitego ruszenia, którzy dotychcz&s na u brania n,e stawili sic.
Zebrania dotyczą roczników 1887, 1888,
1890, 1891, 1892, 18:)3, 1894, 1895, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900, 1901, 1903.
Jutro winni stawić się zamieszka.li w obręb ie kom1sarjatów policji 2, 3, 5, 8, 9, 11
w lokalu P. K. U. Nowo-'fargowa 18.

Zamknęła

dwóch

W

mężczyzn

pokOJU

Humorystyczne zajście miało miejsce przed
dwoma dn.ami w Zelowie.
Do niejakiej Marji Bednarkowej zgłosił się
Józef Grzymkiewicz, sekwestrator Urzędu
Skarbowego w Łasku, celem zainkasowania
należności podt.1tkowej.
Ponieważ Bednarkowa odmówiła, Grzym
kiewicz obłożył sekwestrem maszynę do szycia, zamierzając ją zabrać ż mieszkan:a. Ponieważ Bednarkowa stawiła. gwałtowny 0pór,
sekwestrator zav;ezwał pomocy polfojanta.
Lecz i tego przedsta\łi.ciela władzy nie ulękła
s:ę Bednarkowa i obrzuc:ła go tak samo jak i
sekwestratora stekiem wy>11yślań. Wreszcie
w pewnej chwili wybiegła z mieszkania zamy
kaJąc clrzwi na klucz.
l!w1ę"ieni sekwestrator i policjant zacz~
li wzywać przez okno pomocy. Krzyln !.:h Jo
słyszał przechodzący woźny,
który uwolnił
ich z opresji.
Bednarkowa pociągnięta została do odpo·
wicdzialności.

Batznośf, - stu 1entj !
W sprawie słuzby
studjującej zagran.cą

wojskowej młodzieży
wydane zostały nastę

pujące zarządzenia:

I

Poborowi rocznika 1906 i starsi w kate·
gorji A. którzy już korzystali z odroczeń na
zasadzie art. 57 mogą nadal korzystać z tej
ulgi, nie dłużej jeonak jak do 1 lipca tego
Mąd1v Polak po szkodzie.„
roku kalendarzowego, w którym ko1iczą JS
rok życia, poczem mogą jeszcze korzystać
przez rok z pr2esunięc1a im terminu staw~e
nia się do szeregów.
Uregulowanie budownictwa remontowego
Poborowi, studjujący zagranicą, którzy n!.e
\"! związku z licznemi wypadkami kata- rencja, w której wzięli udział: starosta grodz· stawali jeszcze przed komisją poborową, kostrof budowlanych, którvch w przeważnej ki p. Strzemiński, szef wydziału budownic- rzystać mogą z przesunięcia im terminu statwa magistratu inż. Wołodźko, inspektor buczęści przyczyną, jak stwierdzono był brak
wienia się przed komisją poborową na zasa•
odpo·wieclnich planów budowlanych, władze dowlany inż. Szper i inni. Na konferencji tej <lach przew.dzianych dla odroczeń wog.lle,
miejskie postanowiły ostatecznie ująć te spra wygłoszony został referat, omawiający spra- najdalej do 1 lipca roku kalendarzowego, w
wy chaotyczne w ścisłe ramy przepisów, któ wę drobnego ruchu budowlanego, obejmują którym kończą 2;) rok życia.
reby zmusiły właścicieli nieruchomości, oraz cego: remonty domów, nadbudówki, oraz
Udzielone przez urzędy konsularne od;oprzedsiębiorców budowlanych do przestrzewszelkiego rodzaju przybudówki, wznoszone
czenia
względnie przesunięcia terminow sta~
gania istniejącycJ:i zarządzeń oraz prowadze- przeważnie bez planów. Po referacie i dy·
nia robót budowlanycłi z wiedzą władz miej- skusji na nim postanowiono, ażeby inspekcja· wienia się przed komisją poborową roczniskich. Jest to sprawa znaczenia zasadnicze- budowlana, opracowała odpowiednie zarzą ków 1903, 1904 kończą się w dniu 30 czerwca
go, ponieważ chaotyczna budowa nowych dzenie, regulujące ten ruch budowlany. Z 1929 roku.
gmachów, oraz dokonywania remontów na- zarządzeniem tern zapoznani zostaną właści
raża poważnie na niebezpieczeństwa lokaciele nieruchomości na fednej z najbliższych
torów wynajmujących przewainie nowe mie- konferencyj. Pozatem inspekcja budowlana
szkania przed całkowitem ukończeniem bu- zajmie się sprawą wyglądu i bezpieczeństwa
W celu usprawnienia nonrtalnego funk<'jó
dowli.
dziedzińców fabrycznych oraz parków ulicznowania poczt, oraz odciążenia urzędów poW sprawie tej odbyła się w wydziale bu- nych.
cztowych zaprowadzone zostały nowe a)E:ndownictwa przY. Magistracie m. Łodz1 konie·
cje pocztowe w powi~iE.· brzc.tm-.kim i słu
peckim.
W pow ecie brzezińsk:m uruchon1iona . została agencja,,. pocztowa w miejscowości Będ
ków z pełnym zakresem działan•.a w dz~ale
nabvwanzu świadectw
nadawczym i oddawczym.
Wymiany poczt UBkutecznia agencja na
Miejscowa izba skarbowa otrzymała okól jak np. dla taksówek, autobusów i t. p. Nie
11ik w sprawie stosowania ulg przy wydawa- należy żądać świadectw przemysłowych na stac;i Czarnocin.
niu śv-, ~a dectw przmysłowych.
sprzedaż wyrobów tytuniowych prowadzoną
Podobny urząd pocztowt urud1omionv· ro
Izba skarbowa może wydać św:adectwo ubocznie w restauracjach, księgarniach o ile stał w miejscowości Ostrowite koło Słupcy, z
fricc; 1 he, d:Or11 l Ct.n i'o e 1 p ileC.;1-}bLor - sp.zetl~ż odoy wa s i ę w tym samym lokalu.
pełnym zakresem dz.ała:nia w dz1ale naddW·
.h u pro \'adt"C.:."lt. drah·a "p.M:rlćd 'o,•.4.
Pozi.1 e .zb1 ska. bo\\' a zo„t:i.la. za.w.ado- czym i odu.awczym. Wymianę poczt u„kutecz
~:O\\·, pos,dclaJąc,yc;h ce....,y proo.ukcp wyt vormiona, aby w wypadkach odmownego załat· nia agencja z utzędem pocztowym w Słupcy.
niejszej przy pewnej minimalnej ilości tych wienia prośby o niższy patent zaw.adamiał
towarów.
petenta, że przeciwko tej dec-yzji wydanej
Pozatem okólnik zawiera dane co do sprze na podstawie art. 94 nie przysługuje żaden
usłyszymy
daży patentów nie wymienionych w ustawie środek prawny.

Po b11".r;nych wypadkach katastrof budowlanych
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VJolne posady
"
swiadectwa
przemysłowe
Nagrody
za
zwalczanie
•
na rok 1929
posterunkowych
„ rLestępscw
w pol1cj1

Rezolutna odat · zka

Ie

go bronią zmusili do uległości, groiąc śmier

W poblizu stacji Rędziny pod Częstocho

wą wydarzył się onegdaj wypadek żywo
przypominający stosunki meksykańskie.

Z

•

na szkodę Monopolu So1rytusowego
Prezes Izby Skarbowej w Łodzi p. Towar
nicki zawiadom:ony został okóln,kiem Ministerstwa Skarbu, że Ministerstwo Skarbu z
czystego zysku handlowego za rok 1928 prze
znaczyło 4-00.000 złotych na specjalne nagrody pieniężne dla urzędników akcyzowych,
I pracown~ków P. M. S. oraz wszystk1m innym
osobom za ujawnienia działań na szkodę

Z. M. S.
Do nagrody dopuszczeni są przedewszystkiem urzędn~cy akcyzowi, pracownicy P. M.
S. oraz wsze,k1e mne osoby, które współdzia
łają fizyczn,e w ujęc:u przestępcy lub przed. miotu przestępstwa. \>I szczególności otrzymywać będą n~grody również osoby, które oo
n:osły władzy o prze.;tępstw,e, udz.e.tając jej
'.cryc1e przes~ęp.,;twa
tak.eh wskazówek, że
przyp:sane zostało ich
e:;;.en.om.
Specjalne nagrody
.1iacać będzie dyrektor ł' . M. S. na zie
.? Ministra ~karbu,
Nagrody wypłacan e. .,.dą natychmiast po
ujawn,en.u czynu zapu.J.egającego sz"d:o:iz~e
Skarbu Państwa w doc11odach ł'. lvi. S. - n~e·
zależnie
nagr.\>~Y zwykłej I należnej według przepisów rozporządzenia z roku 1925.

oq

Wobec zbliżającego się terminu nabywania świadectw przemysłowych i kart reje·
stracyjnych na rok 1929 podatkowy Izba
Skarbowa w Lodzi otrzymała polecenie Mini
sterstwa Skarbu, aby bezwłocznie zapomocą
publicznego obwieszczenia podała do wiadomości płatników państwowego podatku prze
mysłowego termin nabywania świad'ectw
przemysłowych i kart rejestracyjnych, z podaniem ceny świadectw według kategorii i
klasy miejscowości powołaniu się na przepisy karne zawarte w art. 98 ust. o państwo
wym podatku przemysłowym.
Nadto otworzona zostanie od1
ilość kas pomocniczych, aby płatni~
żliwić jaknajdogodniejszą i termino·
tę.

Od płatników państwowego pod<
mysłowego pobrane zostaną dodatk
świadectw przemysłowych i kar t
cyjnych na rzecz związków komun:
wysokości

30 proc. określonej w
ust. z roku 1925.
O ile przed rozpoczęciem akcji
nia świaC:ectw przemysłowych, gmir
sie Izbie Skarbowej o uchwaleniu n. i;
py procentowej tych podatków, wiYv.
bieraria będzie niższa stopa orocent

I

dzi

prz.ez raa;o

PONIEDZIAŁEK, 10-go grudnia
11.56-12.00. !::>ygnal czasu z Obserwatorium
Warszawskiego, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolog.czny.
15.00-15.20 Kom. meteor., gospodarczy, nad
program.
15.4~16.00 Tygodniowy przeg1ąd komunik
16.00-16.30 Muzyka z płyt granrof.
16.25--16.55 Auaycja d-1a diieci
17.10-17.35 Odczyt p. t. Obrona prżeciwlót·
nicza Kraju. Odczyt Ił (Dział Wojsko·
wo.ść.
.
17.3.5-18.00 Odczyt p. t. Za~dnienia estety·
ki współcLesnej .
18.00-l':J.00 Muzyka lekka z kawiarni Ga·
stronom ja
19.00-l lJ.2u. Rozmaitości.
19.30-19.55 Wykł. literatury franc„
19.56-20.00 Sygnał czasu z Warszawskiego
Obserwat. Astronom.
20:00-20.05 Komun:kat rolniczy
20.30 rfransm:sja końcertu międzyn. i Wie·
dn:a.
.
' 22.0u-22.05 Komunikat lotniczo·meteorolog.czny.
22.L..;-~~ . 20 Komunikat PAT.
22.20-22.30. Komun:katy: policyjny, spor•
towy i nadprogram.
?2.30-23.30 '1ransmisja muzyki tanecznej 2
sali Malinowej hote;,.• Bristol.

I

Działalność

•
Zrzeszenia Teatrów sw·e
anych
wo 'ew.

HASŁO

Łó:,:z:'u'ego

W dniu dzisiejszym t. j. 10 b. m. o godz.
12-ej w poł. w lokaiu własnym przy ul. Piotr
kowskicj . 101 odbędzie się walne zebranie
czk::!{ÓW Pols!{i.::~o zrzeszenia teatrów ~w.i.etl
riy"!i woj . łódzkiego przy udziale delegatów
prezydjów zrzeszen województw innycn.
~a zebran.e powyższe zaproszeni zo;;tali
liczni przedstaw.ciele przemysłu i sztu.c1 hl·
mowej oraz branży kmematograhczneJ w
Polsce.
W związku z tern podajemy kilka szcze·
gółów o dz„aralności zrzeszenia łódzk.ego.
Najżywotn1ejszem
zrzeszeniem teatrów
świetlnych na tereme Polski jest bezwątp.en.a
zrzeszen1e woiewództwa łódzkiego, u1awn„ającc w życ1u zw1ązkowem szeroki rozmd.ch
pracy organ.zacyinej.
Lódzk1e zrzeszenie istnieje od r. 1919.
Żywsza dz1ałamosć związku datuie się od r.
b24, t. j. od chwili, kiedy nadm1ernic wysru
bowane podatki miejskie kryiy w sob.ie groź

Trzyńnrowy

zumieć zechcą,

tak, jak to oddawna rozumie
towarowy nałaciowany węg1em. Z niezagranica, - że nadm:erne podatki, un.emożli'h .aj ące rozwój polsk~ej k.i.nematog;afji.
1) wstrząsają niezmiern:e ważnymi pod„
~Ławami współczesnej kultury spółczesnej,
2J są zamachem na najgodz.w..:zą rozryw·
kę wszystki.ch sfer ludno.śc1, a zwłaszcza najpociąg

SPORTOWE

turo.ej v1 siatkówkg ~ koszy~~il\vkę
w

W

piątek, sobotę

Łodzz

i niedzielę odbył się w

sali Gimnazjum .Niemieckiego dwudniowy
turniej w siatkówkę i koszykowkę na zasilenie funduszu 11 Tygod01a Akademika·. Mi·
strzem turnieju w koszykówKę została druży
na Gimn. Niemieckiego, zaś siatkówki żeń·
skiej drużyna gimn. ~zczanieckiej, siatkówki
męskiej druiyna „Oświaty".
Wyniki techniczne przedtsawiają się na-

uboższej,

3J n.szczą byt materjalny dziesiątek tysię
cy osób związanych pracą z kmematogra1ją,
4J odb.erając m<:żność uczęszczani.a do k.n
ludz.1.om pracy rąk, wyrządzają dotkliwą
szkodę z punktu w;dzema społecznego i pan
stępująco:
stwowego interesu,
Piątek:
Sj n.edozwalając rozwinąć się rod2imemu
przemystowi hlmowemu, skazują nan ........ ~·
Siatkówka żeńska: Szczaniecka - Miej.ew zagran.cznych obrazów,
skie ;, eaunai J urn L.e •.1.sk1 e Ju. 9 l l::> .J).
6J un.emoiuw.a,ą szerzenie propagandy
Sobolewska - Krygierowa 30.25 (15:12).
pańsLwowe1
wsróa naJmn1ej kult1.1ra1nyci.1
Sęc.zia p. Kanuński.
_,1er luano„ci.
Obrany az:s1cjsze w Łodzi i jutrzejsze w
Siatkówka męska: Oświata A - Oświa
bę zamkn.ęc.ia przeasiębiorstw.
IX'arszaw.e są etJ.pem ku wywa1.czen.u u nas ta .LJ iue~z uu,...-.owy 22.20 llu.6, 2:10, 10 :2).
Wówczas władze samorządowe pobierając . .:uropzjsk.ch kateg-0ryj my:>len1a w odn.esieKoszykówka: Niemieckie uunn. - P1ł75 proc. podatek uczyn,ły z kmematogra10w n1u oo k.nematogrdtJi.
3udski ,;,';I. l!:>. ::>ędzia p . .tia1ek.
nie1ako w1a~ne przedsięb.orstwa, zarząuzane
jeuyn1e przez icn prawych właściciel!, jako
facnowcow w branzy hiruowej.
Walka o obmżen.e tak wysokiego podatku
doprowauz.fa wreszc.e w r . 1'::12ó c..o ~i.huty
go .... n.ow~go un.eru ...Hom .en.a leat11.lw ~w . e.l
uczv~ t y (:) (J cltóu
u1awac1t
nych, bęc.. ącego p r o Le~ lem przcc.1.w poi.•yce
poaatkowe1 mag,s tratu w stosunku do kinoWe wrześniu r. 1931 upływa 600 lat od
Obok komite tu Płowi eckiego zawi ązał się
teatrów.
arcyuonios.e 6 o w ~z1ejach naszych zwy cię komite t w b rzesc1u ku1awsk1m, ~tol:'y 600Zatarg ówczesny zakończył się częścio stwa poi.i r1ovicami. 1\.omiLet Le.,;o obchouu lemią rocznicę zwyc1ęstwa piowieck1ego za·
wem zwyc.ęstwem zrzeszen.a, wyraźa,ąc em ze13rai się n.1.edawno we vitoc1aw.1m pod prze mierzi uczcić wzmesiemem w Brześciu poro·
s.ię w ooo.żen.u podatku z 7:5 do !>O proc.
woc..nicnvem ks. uz.e.cana l•iajewsk.ego. r'o- ni.Ka ł..ok1etka, oraz oonowiemem koscioła
W życm publiczno • społecznem bierze stanowlono, ze na rn.eiscu i>Hwy w „now- św. Krzyza w Radz1e1ow1e, utundowanego
zrzeszen.e poważny udział.
cacn, guz.e azisia1 is1.nieje cme.1tarzysko i przez Łokietka jako wotum dziękczynne t"a·
.cap.11cz.{a uiunuowana w połowie ubiegłego nu .t:Sogu za odniesione zwycięstwo.
Łódzkie zrzeszeme było pierwsze, które
wysLąp.w z wn.osK1em
udzieiama bezp.1.at· .;(.u.e;:;ia pn.ez właśc!cieH ł'1owiec pp. L1es1eKomitet podzielił się na sekcje: finanso·
nych o;1etow .we1~c1a dla zoin.erzy, ol.a. u,ąc .t<:iers.r.ic11, b~dzie wzn.esiony pou1.nik. Kową,
gospodarczą i propagandową oraz wytotygocin.owo .2 tysią.:e nue1sc do dy.:;p,)zycj1 mitet pos1aoa JUZ pro;e.d po ... m,.~a, wykonanił
komitet
Wykonawczy, w skład którego
ouaz.atów, stacjonowanych w ~pro.zonach ny pn.ez pro.esora .Yoałecnniki Warszawsitiei Ua1Cara :Sosnowskiego. .!Via fo być ko· weszfo 5 osób. Dla nadania uroczystoścr o·
WOJ. łodzkiego.
·
gó!no - polskiego charakteru postanowiono
Bezinteresowne oddanie kinoteatrów dla piec, na którym wznosie się będzie obelisk prosić P. Prezydenta Rzeczypospolitej, jako
granitowy o wysokości 3 m. o śreunicy 1,20.
żołnierzy ma bardzo dcniosłe znaczen.e spo·
.l.Jo oheiiska przymocowany będzie na pasie liłowę Państwa, o przyjęcie protektoratu
łeczne, jesli uwzględnimy niski stosunkowo
nad Komitetem. Do prac wstępnych komitet
poz1om kulturalny naszych żołnierzy kreso· rycerskim miecz bojowy ze stali nierdzewie· zamierza przystąpić już od wiosny przyszłewych, dla których film i kino jest rewelacją jącej, długości 5,5 metr. i<.ękojeść z bronzu , go roku, aby w przeciągu dzielących nas jew formie krzyża. W ogniwach pasa herby
życiową, a zarazem spełnia rolę poularncgo i
ziem,
których chorągwie brały udział w bi- szcze od dnia rocznicy trzech lat, wykonać
najbardziej zrozumiałego wykonawcy osw1a·
.twie, w spięciu pasa tarcza herbowa Polski. wszystko, co się przyczyni do uświetnienia
tow ego.
święta zwycięstwa pod Płowcami.
Całość prozektu robi bardzo efektowne wraWażnym fragmentem działalno~ci łódzkie
żenie.
go związlm teatrow świetlnych jest rzucenie
mysh stworzema m1ę<lzynarodowe1 organ.Ul.·
cj1 hlmowe1, której zadan.1.em będzie pi opagowame filmów o tresc1, będącej poruosL~m
porozumienia między naroaami 1 ehm1nu 1 ąceJ
p.erwiastk1 wzajemnej nienawiści
\!\
Wypada również wspomnieć, .że związek
Onegdaj o godz. 10 rano na torze kolei spędzać bydło z szosy, zas motorn=czy zaczął
łódzki był p.erwszym, który domagał się
Jojazdowych
elektrycznych pom:ędzy Zg.e· gwałtown,e hamov.ać. Niestety jedna z krów
wprowaazeu1a pn.ymusu 01 g...n.zacy Jnego dla
rzem
a
1-'roboszczew~cami
nastąp.to wy:rnłe nie zdążyła przebiec szyn j dostała się pod
wszystkich bez wyjątku w1ascic1eh k.noteatrów w celu zespoiema wys1tkow ku wywal- j enie się tramwaju spowodowan..: przez prze- koła. Wskutek gwałtownego wstrząsu tramczen iu odpowieomch warunkow dla rozwoju jechaną krowę.
waj wyskoczył z SLyn. Nikt z jadących 1edpo1sk1ej k.nematografji, tak ważne1 dz.edzaJeden z okolicznych gospodarzy korzysta- nakże nie uc1erpiał natom~ast nieszczęsna kro
ny wspołczesnego życia .1rnltura!nego.
jąc ze względnie ciepłego dnia zimowego wy·
wa przerżnięta na dwie \:zęści zdechła.
Dzięki polityce związku łódzk1ego, czę·
pędził bydło na szosę by pasło się resztkami
Wskutek powyższ:..:go wypadku ruc:łi na li
stym 1ego mg er~nciom u rządu prob.em k. .netrawy w przydrożnych rowach.
n.c11.UJtd.lJ1 w .c'oisce zaczyna wi;.noc.iz;c na ra·
I nji Lódź-Ozodc.;w odbywai: się vrzez lOJka
c1onaine tory. ~kutki prac związku łódzk.e·
W pewnej chwili nadjechał całym pędem ~"dzb z pa~,hc~"'.n:ero oboii: miejsca katago, Odczuwa1ą nietylko członkowie na tery- tramwaj linji Łódź-Ozorków, pastuch zaczął strcry.
torium województwa, lecz rown.eż 1 zrz.eszcma teatrow swietinych innych wojewod1..tw.
Zrzeszeme łodzk1e zdaie sobie sprawę, że
zac;ad111czy cel, 1ak1em jest podn.es1en.e rodzi
„Sp1ewające'' myszy 1 inne dz1wn" h1storJe
tneJ p1odukc11 f1! mowe1, iei ku;tury 1 otoczen.e k.nematograł ji należytą op.ea.ą wymaga
Powszechnie opowiadają ludzie różne nie czeństwo bez wyjścia. Wogóle o wężach opo
powazn ycn prac. 'Posiann1ctwo krn,matog. aprawdz.we
rustorie o zw.erzętach 1, mestely, w1ada się dużo bezpodstawnych h.storyj, np.
ł)l w ł'oisce, ze wzgi ęau na misze specy •• cz·
oredn.e
te
utrz)'mu;ą s.ę i zna1ou1ą
wian~,
że z1adają swe młoue w raz.e n1ebezp.ecze.1·
ne warunki polityczne ~ etnograficzne Jest
choc.1.aż. każ.o y może Sl.ę przekona1. o ic.h bezstwa, że wy:.ysaią mleko krowy w SLaJn.1., że
bez.wątp.en a ważn.e1sze, n1ż w 1ak1mko.1w.el.i.
pou:.i.a wnosc1
gromadn.e sp.eszą sob.e na pomoc, że uiąw
inn}m kra i u.
Tak np. utrzymuje się bajka 6 śpiewają szy ogon w paszczę toczą s1ę 1ak koło w po„ci
W miarę rozwoju sztuki filmowej, ożywia
..:ych
my„.<.ach. .lyniczasem takt po.e5a na' Lem ~u za nieprzyjacielem.
nia się twórczosc1 krajowej i tężenia branży
.<.e
.nysz
scnwy~ana w pui.apkę
wyuaie c~·
Natoni · st prawdą jest, o czem ielu lu·
k.nematograhcznej wzrasta program pracy
sem c.naraKLecysiyczny g10s uwo~ •• n.eni.1y dzi n;e wie, że bardzo modne skunksy praw.e
zrzeszeń.
Pierwkzy krok ku unormowaniu życia ki· d!a ucna p.sk . .'.:>~w.eruzono pon<:uuo, źe my- _zawsze n•a1ą parchy i są groźnymi roznos.c:.e·
nematograficznego w Polsce bądz1e uczynio- _,zy chron.czn.e choru1ą na kalar oskrzeli i wy tarni tej strasznej choroby.
ny wówczas, gdy ludzie, zajmujący odpowie .... aJą wskutek tego cna:rakterystyczne rzęże·
Przesadne też są wyobrażenia wielu ludz'
1He.
dzialne stanow1ska publiczno - polityczne zro
o intehgencji zwierząt, zwłaszcza o ich zdolInna bajka twierdzi, że małpy zastąpić mo ności myslenia.
~ą siuzbę uomową.•Jest to zupe . .J. m~praw
To, eo skłonni jesteśmy uważać za objaw
..ia: ma1py są szczegom.e truune do tre„ury,
myślema
zw.erzęcego, jest przejawen ich m·
Lla wet w cyri:<.ach rzdctko można ogiądać Lre_,owane malt)y, przyLem są one zawsze n.epe· stynktu, działającego ślepo. Przec.iwme ob·
serwujemy powszechn.e, że zw1erz.;ta n.e zda
'łr'.e i bardzo zios!l.we.
zw•erzętamJ
ją sob.e sprawy z grożącego im n1ebezp„eyzeń
Zupełnie n.eprawdziwą
jest wersja, że stwa, a w chw.1li n.ebezp.eczeństwa z„1<„howuPrezes Tow. Opieki nad zwiP.rzętami p.
Dobrane W)'J eż di. a w dniu dzisiejszym zagra- „łoń Do1 się my„zy i uc.eka z mie 1sca, gdz.1.e j ą się wprost bezmysln.e, utrudniając własne
.lYJą ~e droiJne scworzonka. Uowoon.e SLw.er- położen.e, wskutek czego często n.epotrze·
nic~. celem za poznania się ze sprawą ubo1u
bydh oraz niszczenia psów przez czy„_iciela uzon<f', że przec.wn1e, słoń nawet n.e spostrze bn.1.e g.ną. <?bserwować to można, zwłaszcza
ga obecno... ci rr'yszy, drażni go natomiast kot, w czasie pozaru.
(hyclaJ.
;eżeh mu przj 1 dz.e na mys! drapać się po
Aktualną jest również sprawa zakupna
Najmn:ej „inteligencji" okazują zwierzęta
wozu ratunkowego dla zwierząt, gdyż bęrl.ą .rąb1 1a lub nouze Sion.a na grzeb.et olbrzyma. domowe, a w:ęc te, które przez hodowlę i
cy obecnie w uźvwanm nie odpowiada już
N'eprawdą jest, jakoby wąż grzechotn~k przebywan~e w towarzystwie człow.eka utraswoiemu celowi.
~.eh"') ł się samobóistwa, wi~ząc niebezoie- • ,_iły znaczną cz.:ść aaturalm•lfo iru.tvnktu.

I

&OO-lecie

zwycięstwa

u

pod

Płowcami

na

Co ·edna krowa nabroic

może.~m

ykolejenie tram\\aju dojazdowego

I

świa

Bajki i IJajeczk· ze

Z towarzystwa opie.l<i
naa

I

a

zw~e

z-:cego

Sobota:
Siac,(v . .!<a żeńs !;:a: Gimn. Niem. żeńskie
- ł<ob1eiL ~0:23 (b.1.3). Sędzia p. Lauf.
hzemysi:ówka - 'f. U. 1{. 2".21 l15.6J.
3ędzia p. Hałuszewski.
SiaL.n.v.rn. m . s.{.:1.: i(urycy - Wiśniewski
:s? t <15 1-1). S ę.dz;.., n. Kamiński.
Koszykówka:
Oświata Wiśniewski
25:18. ~ędzia p. Kurc.
Niedziela - półfinały:
Siatkówka żeńska Sobolewska. - Szcza·
niecka 21 :24 (15 .9). Sędzia p. Chłodziński.
Przemysłowa Gimn. Niem. Żeńskie
30:11 l15 3). S~dzia p. Nowicki.
Siatkó .vka męska: Oświata - Wiśniewski
27 :15. ::>ęazia p. Kamii1ski.
Finały:

Siatkówka żeńska: Szczaniecka - Prze·
30.6 (15 .3). Sędzia p. Kamiński.
Koszykówka: Niemieckie Gimn. - Oświa
ta (ko .b.) 34:23.
Orgaruzacja zawodów b. dobra. Zaintere
sowame duże.
mjsłowa

P„łi\a l'ilZna

w Pt.b~ an t cath

BU ZA - B EGi 1.0 (O.O).
W Pa 1 n1cac.a Ol1.oy1 się w dnm w czoraj•

szym o go 7, 11-eJ pr ... ed południem mecz o
mistrzo::..wo .Kiasy .b i wejscie do klasy A,
który zakończył się meznacznem zw 1 cię ·
stwem burzy. tlieg wa1czył b. ambitnie, mimo to nie mógł wyrównać.

Pił1< a no~na

w kraru

WARSZAWA:
Rob. hepr. \varszawy - Skra 2:1 (1:0)
l<.uc.11 - l.iwiazua 2:1.
POL.NAN:
POGON - WARTA 3:2 (1:1).
Niespoaziewana porażka Warty poznań·
skiej, która w finałowym meczu o pub.ar A.
13. C. uległa Pogom. tlramki dla Pogoni zdo~
byli: Pawlak 2 i $miglak, . dla Warty obie
Przybysz..
.
. .
Poza temi meczami footbalowem1 me odbyły się w kraju żadne spotkania.

Suk es
KOSZ

zK ·ej drużyny

ko e•

Poznaniu

Łódzki zespół piłki koszykowej Triumph,
który zaproszony został przez A. Z. S. po-

znausk1 na turn.e1 1 ouniosł wspaniałe zwycięs,wo, miąc aos;<onat y zespui A. l. ~-u
-t&;j4,
ro norma.nym czas.~ gry wymk
.:>rzru1ał .:.o ...:o i uo.l:'.ero po 10 iwnuto .vem
przeuiu... en.1.u dru-yna ióu.lKa. po ~·. zaci"t~j
wa1 ce ou.mosła zwycięstwo. lurnie1 Jeszcze
trwa.

&: Teatr I '2tUUD ~
TEAlR MIEJ5KJ.
Ostatnie występy K. Adwentowicza.
Karol Adwentowicz opuszczający z.a kilka ani Lódż, grać będzie jeszcze w Teatrze
.Miejskim „Kupca Weneck1ego·· dziś na
przeustawiemu związkowem, w czwartek t
w sobotę wieczorem.
L.eny popui.a.rne.
„~eatre .ar 'i:a Pana Prezesa"
z Stefanją Jarkowską w roli tytułowej gra•
na bEi;uZ•e jucro w.1.eczorem, w środę i w pią·
LeK w.eczorem.
Prem}era gwiazdkowa dla najmłodszej
dziatwy.
W niedzielę najoH:t.ezą o godz. 12 w połu·
dnie premjera nowej 3-akiowej bąjki ola diie
ci „.1.nugonosy Karze ł ek i Królowa uąsk t".
Bilety w cukierni liostomskiego.

TEATR KAMERALNY.
Ostatni wyslęp K. Adweniowicza.
Pojutrze, t. j. w środę Adwentowicz gra
po raz oslatni swoą popisową rolę „brzyakie
go Ferrante' ',
„Kons!ancja 0 •
Dziś, jutro, w czwartek i piątek finezyjna, ·
dowcipna komedj". WS;,Jółcze sna „Czy Kon·
slancia s1u.,,:t.n.e post Ei; ł'"le ·r · z L. Barwif1ską
w ro.i tytuło rvej.
ł'r„AtR

POPULARNY .

Og,·odowa l~r. 18.
Dziś o godz. 8.30 wieczorem przedstawie·
nie dla zrzeszeń robotniczych po cenach najniższ) c.n, na którem po raz p;e;. wszy grany
będzie „Jojne Firułkes". Od ·wtorku w dal·
szyrn ciągu cociziennie o godz. 8,30 wieczo ·
rem „.Joine Firułkes' ' ,

Dziś

CAPITOL

najbardziej

Róg Zawadzkiej i Zachodniej

li

UWł\Gł\:

Ceny miejsc na pierwszy seans
św i ęta

50 groszy

1

Dramat osnuty na tle

złoty.

iczka Dunaju

życia

arystokracji wiedeńskiaj.
Cz ar walca ~traussa.

•==~==-=

"'

wielka premjera ! ·

Doktór WOŁKOWYSKI I
Cegielniana 25. Tel . .26·8/

I

SPECJF\LI STl1
1

Potężny <1rnn1 1t

J ó ze i Lub1cz

wanarrcznych.

gal>ln8' dentystyczni przy QOrnym l<yni<U PIO f ~·
~UW:iiAA 29ł, tel. 22·89 przy przystcSRKU
1

(tromw. pabJaOICKJch) puy1mu1e cnorycn
w choroba ch wazyslK1cn s,.1ec:1a1nośc:1 od
g. 10 rano do 1-e1 po pot. .::>zczep1enle
ospy. andllZV lmuctu, K•IU, krwi. na S'f•
f1l1i, 111yaz1e11n n• try,>c:r, pl#oc1n, etc:.J
opi::raqe 1 o„atruni<1
Porada 3 ~łOl.!. w1zy1y no m1eśc:le. Za·
b1e:11 1 operacie od u.no.V/
1\ą,>1.:1c:
S11o l.:llne. t.ICl\lr i LaCJd. l'l.lS .V IC:llan.c: Id.n
pą KwcHC:Jwą, l<uc:nl~en L.G.J)' SLlUCL tlC.
kurony 21ule. platyn ... .ve 1 rnusly.
11ic:·
pz.ele 1 sw1i:to ao godz. ' p.:i poi
1

~.

w

i76

uiJ'• 'ł

, oczątei< ::.el:ln:.ow d1a aorustycn " 4ouz. 18.45
1 21. w soboty 1 w niedziele 16 45. ld 45 1 21.
f'oc• ą .eK :.edthOW d10 mrout1ezy " 4. 15-ei
1 17.-. w $CJDotv niedz .e1e o 13 1 15-ei

Od wt.orku, d1t1a J. X1l. do 9. XJI. 1928 r.
Dla

dorosłych

ŻOŁT

W jedynej swe) wspaniale)

Lekarz~ ~pecJollSłóUJ

Dla młodzle:z:y I dorosłych :

rowrocu

Choro!>y wener.1czn.!, S•<.>rn1 i

włos6w

ls:Cl.Hłl4 .d.d)'ł ,( 11.AIC~"'
Anurz~,a ,,9 J., t.!l. J~·.B
Godz my przy ii;c:: oo J.JJ - 2.JJ dla Pań
od ó-o dla vano.v. W met1.ue1e 1 św1etd
ua 10-lL
214

-

---·
~ Kino

·ru

film p. t.

431

W dniach

najbliższych przybywają

123.

DO GOJłY,
EDIE POLO!''

ArcyKsiaźe
iedzie
(Jeszcze jeona koble,a)
Upa1ające

m

dzieje
łó.śCi arcyksięcia ślicznej
dz.iewczyny nad modrym Dunajem.

Role główne odtwarżają:
gwiazda f\meryki

nejp1ęknie1sza

r~sowo-piękny

e1·111·e Dove

Clive B.rook
••-••-••:-.:::..

:::::~::::::::::::::::::::::=:::::::=::::::==:::=:-

====

Poc:ząteK

:.ean„ow w Jm pow:.zean1e o g. :>,30, /,15 1 9 :
w dm sw1atec:zne o goa~ . .i, 5. 7 I 9.
203

.--

odegrajii

najwesel - zą komedję

w

CZOt>łCIOWe.

___. .„_

Dołoszanla drobne

do GRAND KINO najznakomitsi

bleżą::ym

!l:C JJil( >K >' H )li( >K >'~!li:( )li( >K t'5

I

u ·. Nawrot 2.

Do 10 rano 1 4-8 w. Ola pań specj. godz.
niedziele oj ll-2 pp.
Dla niezamożnych ceny lecz.1lc.

~
.it{J

~

~eg1e1man.:1 4J.

I ei.

41-32

5peqal1sta chor6o skórnycn, wen•·
rycznyc:n 1 moc:ioplc10.vyc:h.

NaiN.e'1anle

la.n,>~

kNilrcON-4•

,..rzy1muie oa godi. d do 1U rano
1 od gat.Iz. 5-8 w1ecz
216
Dla pań od 3-:> Jddz1~lua poc:zekalnto

•

... „„„„„_..._____„ ...
Kino ,,VICTORIA"
k

•lińakiego

i:ll.

Dojazd tramwa11m1 lf! N! 3. 4 i 17.
Od y,torku . dn11 4·go do poniedzlałl\U, dnia
10-go grudnia 1928 r. wł11czn1e
Bohater z pod San Juan w 12 aktowym dramacie, osnutym na tle wojny na daleKim
·
· wschodzie p. t.

3-5 po poi.. •

~ ~~=:.~~~~~„ fi

łł

sezonie.

„„~

a!?.::b: .!!~!.!.~~2151i

i

PULK SMIBRCI
Sclnaj14ce krew w żyłach w1:z:je ate:ków na
bagnety. Groza ogn •a huraganowego. Stosy
be:z:im1ennie gin14c:ych bohaterów.

W rolach

łł

łł:

RóUner
Pny1mu1e od 8-10
i od 5-8. Leczenie
Jamp2' 1<warcow4.
Oddzielna poczekalnia d!a P•ń.
Dla pań od 3-5 PP,

-·
Królowie
humoru
I
'l

Oe1 wtorku, . umd 4·l]O 1.10 p.>meJitało<u, dnia
10 go gruJnia r. b. wlącime
Rekord romAntyczn. nastroju, ślicz.aeg J kolorytu,
fdsc1 nu i ących scen miłosny ~h 1 pJry wającej gry

Dr. med.

Powrócił
Choroby skórne
weneryczne i mo·

Telegra ml

•e~arsn.a.

~6•

Dzielna .N'e 9
Tel. Ns 28-93

,,RĘCE

=-------..:

. i

awanturnlcro-mlłosnych.

RESURSA . -

Kilińskiego .1~r.

1

wą.

Przyjmuje od 8-10
rano 1od5-9 wlecz.
Dla pań odd1leln~
poc:z:ekalnla.

Pocz14tek seansów o godz:. >ej, w soboty
o 3·el w niedziele I święta o l·e) po poł
l'ia pierwszy seans od l·eJ do 3 ej wsz1stkle
miejsca po 4v gr.

Wyś .vie tła

Oddz1e1n a poczekalnia dla kobiet.

PORADA .-s ZI.

I

(W cbj c ach n .ew ,Jl.ałne_,o wroga)

'1Dll.OB1 ,)\&hDiłJ· 1.ec,o.cz1
l\osme~yl(a

Moc przygód

GRUZLICA

Badanie krwi 1 wy.:1z1elin na sy·
f1l1s i tryper.
Niemoc plclO łła: KJ11sultacie z
neurologie.n 1 urologiem.

I

t>· t.

naaprytnie,szy złodz1ei św:atn

--

,fi,

kr~acii

się

Naświetlanie
lampą kwarco-

Lucjano Albertini

PASZPORT

~Kur„;cn,

Dr. K inger I

Mistrz sensacji, król llnoskoczk6w

.

przeprowadził

na ul f\ndrzeja 5
Tel. L9-4U.
Choroby skórne
weneryczne
i moczopłciowe

Od wtor11u. dn 4 grudnia do poniedziałku
dnia lU g•·udma wł-.cznie:

wł.

Drcm„t zyciuwu•ooyc:zc11uwy w lO·ciu aktach
z życia ro•yJsklcgo
W roli Marji f\ndrejewny ANNA STEN

ul. Zawadzka Nr. 1.·

'·' I HiBWiHiski

''

ul. l"łapiórtr.oiNSKiego .:.8 (dawn.St.-Zarzewska)
Doi · zd trdmwajam1 N! 3 1 4.

• 'Y ••C.•• (rO,j ~OK1ClńS"leJ)

Pora dnia
Wenerologiczna
Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w ruedz1el.! 1 sw1ętJ 9 - t. µp.
od 11-ll i 2-3 µp. przy1muJe
kobieta 1e~arz,
leczenie cnoróo w~ntr,Y,Z·
n1„n, m Il czo ,1łc i o"' i c .a ,

towarem na poludn:u Francji.

J

orto Jeda

LECZNICA

żywym

crJlyc zny na tle h, ndlu

fr' iBiski Knem aI~-D rai oIJJ iHIO\IJ y • I Kino

Dr. meJ.

EleK troterapJa. a..eczeme 1a .n '4 «.Jl dr
(specjalista chorób kości, stawów, Z'1iekcową. liadanie Kr.vi i wydzaehn.
ształc:enia kr<:g 1 :.ł Joa i końc:qń)
Przy1mu1e 0:1 goJz. 8-lJ, ll-.ł 1 4 - 8
Własna prac:o..vn a wszelkich apar„tów
w niedziel~ 1 świ<:ta 9 -1
361
orL011edycz11ych .
Dla pań oa 4 - 5 odd1:1e1na poc:zek1l.
Gd a ń3ka 28, tel. 41 45
54 )
przy1rruJe od 5-7 pp.

lekarzy spec.alist6w

wczą

f ·11 za : Jc t1ch IY/arsylji)

UWRGI\: Na pierwszy seens wszystkie
fT11e1sca 50 ~r. 1 1 zł. Początek o goJz.
4·ej pop., w soboty 1 niedziele o 12-et pp.

chor6b sk6rnyc11

dz•

łych

P· t.

•

Joy

'i-

PALADE ~.1
Piotrkowska 108

a

szału.

Wir zabaw i

'

Dziś

.1

KlllD-7EATR

produkcji Cecil B. de Mille'a

~;1~1ie~ł~~~ejJózef Schildkraut, ~~~~~Leatr1ce
~~~~~zy Nils Asther

• •••000000„oooo•• ••• •• ••• ~n

w dni powszednie oraz od 12-3 w soboty,

niedziele i

!

(Zew wojny)

Wielka orkiestra symfoniczna pod batutą
koncertmistrza SZ. BI\JGELMł\Nł\.
• • ••• • "••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••••••••••••• '"' ' ' ' ' ' " ' ' " """""'

premjera
miłosnego

filmu

• •
s1ęz

p t.

···-·-·········································································· ·················

fascynującego

=======~

głównych :

Charles Farrel, Esther Raiston,
Wallace BerrJ i _G !orge ł:idncroft.
l'oczĄteK ' s~ansów

o goaz. 6-ej. w sobotę o
godz:. S·ej pp., w niedziel~ o 3-ej pp

....„_„„„-„.,„...„ ...„ ..._„...

=-------------------------......
·'I

~!!da~ ~dpowied.ziaJn~:

'llUDDO i SDrieQot

Domek ·
murowany kupi~ w
poullzu
tram•a1u.
4 mienkan1a woine
obow1ąikowo, Oferty do administracji
ninic 1szc=go p1 snia
pod .uo „ek".

e12u1er.e

vcł"ą war•
lo.lć płat.ę. Solidne

kupUJG

trdktowanie. ,.Pre·
cyz1a'· Piotrkowi.ka
.l';t
311

123.

l\llP•Q ·

każdą ilo:i.ć starych

gazet, TromoKow:."1, uuc:a .::>kła<lowa
Na .t.J.

Iillolm1 posad;l
-

PotrzEbni
c:Le1a .rnicy SlvlJISCY
~eg1eln1c1na

Ns US
71.:J

Pocrzebny
zJ01i1y

· pvd1 i:c:zny

SIOllHSki.

UJ. D #Of•

SKa 13, t1nlczoK •
72j

MłMa.I WaUer.

