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dekertowskich w Warszawie

„ .

SLADEM ZASŁUŻONY~H DLA KRAJU PRAOJCOW

KROCZY DZISIEJSZE MIESZCZANSTWO
Wspólna
Uroczyste
:Wczorajsze

pr~ca

naboieństwo

uroczystości

dekertowskie

w Warszawie wypadły naprawdę imponująco. Już od wczesnego raoka poprzyjeżdżały

do stolicy delegacje ze wszystkich stron
Polski, udając się do katedry św. Jana na
uroczyste nabo'Leństwo, które rO'LpOCzęło
Jię o ir;odzinłe 9-ej rano.
·
Nabożeóstwo celebrował jeden z biaku
pów katedrahlych w asystencji licznego duehowieństwa. W głównej nawie ustawiły
irię poszczególne dełegacje, a publiczność
wypełniła szczelnie katedre.
Miejsca w prezbiterjum zajęli członkowie Komitetu: honorowego i organiza·
:cyjnego Zjazdu na czele z p. prezydentem
m. Warszawy inż. Słomińskim, oraz najwybiiiniejszemi przedstawicielami mieszczaństwa z całej Polski.
Po skońC2J00.em nabożeństwie celebrans
wypowiedział treściwe kaiaoie mówiąc o
zasługach Jana Dekerta i o roli mieszczaństwa w Odrodzonej P-olsce.

· Na rynku

~łarego

Miasta

źródłem bogactwa narod~wego
(Od specjalnego sprawozdawcy. ,,Hasła")

obywateli jest jedynem

zanie na przyszłość i obecnie, gdy Ojczyzna nasza wymaga od każdego wydatnej
pracy i poświęceń - wskazania wielkiego
Dekerta, jego czyny i życie -- winny by~
dla nas przykładem i wzorem. Cześć Je20 pamięci''.
Po przemówieniu inż. Słomińskiego
ufonnował się malowniczy pochód, składają
cy się z kilku tysięcy osób, z orkiestrą na
czele, a na wietrze łopotało przeszło 500
sztandarów organizacyj cechowych i lic?:.nych korporacyj i stowarzyszeń mieszczańskich.
Wyjątkowo pięknie przedstawiała

się

delegacja Województwa Łódzkiego, która.
liczyła około 400 osób i zgórą 100 sztandaM
rów. · ·
Na czele naszej delegacji kroczyli:
p. Szybiłło i p. Magrowicz z Pabjank, którzy nieśli transvarent z oznacu:r.Jem województwa, a tuż .za nimi postępov. ali prezy·
dent łódz.kiej Izby Rzemieśłnłc~i p. Francisz~ Szwankowski członkowie ~du
Resursy Rzemieślniczej i wszystkie Cechy
łódzkie.

PochOd skierował się najbliższą dtogą
ku mogile Nieznanego żołnierza, na któNastępnie obecni na nabożeństwie uda- rej imieniem II-go Kongresu Mieszciańskie4 się z katedry na rynek Starego Miasta. go, złożyli piękny, imponujących rozmiarów
.Wszystkie delegacje ze sztandarami biorące udział w Zjeździe ustawiły si~ w
czworobok.

wieniec,.senator Rop:owicz i
ski.

poseł

ldzikow·

Na Zamku
W kilka chwil później pochód ul. Królewską i Krakowskiem Przedmieściem udaje się na Zamek Królewski.
Tutaj na dziedzińcu zamkowym delegacje pod sztandarami utworzyły dUży czworobok, przed frontem którego stanęli człon
kowie KQltlltetu łlonorowego i organłzacyJ·
nego Zjazdu. .
Oodzina 12 w południe. Poczyna mrzyć
lekki desżczyk. Na prawem skrzydle czworoboku zajmuje miejsce kompanja honorowa.
Wszyscy trwaja w bezruchu w ocze.
kiwaniu na prżybycie Głowy Państwa.
Wreszcie w kilka chwil później otwierają
się drzwi wiodace z apartamentów, zajmowanych prtt..z. Pana P..rezyd~ Ruczyp0-spolitej i na dziedziniec wkracza asysta
wojskowa, a niebawem ukazuje się sam
Pan Prezydent.
Wojsko prezentuje broń. Rozlega się
melodja hymnu narodowego. Jak na komen
dę obnażają się wszystkie głowy.
Głowę Państwa wita senator Rogowicz,
wygłaszając następujące przemówienie:

Na straży honoru- i dobra Ojczyzny

- Przemowienle
inż. Słomińskiego

Do zgromadzonych wygłosił następują.ee przemówienie prezydent miasta st. War'zawy Słomiński:
„Niewymownie szczęśliwy jestemJ iż
na tem miejscu, gdzie stał Ratusz Starej
Warszawy, w którego k-001natach, specjałnie na ten cel odnowionychJ odbywały się
narady delegatów miast Rz,ptitej _ że na
tem miejscu w imieniu zarządu warszawy
i jako prezes Związku Miast mogą do Was
w, Obywatele, przemawiać.
„ w jak odmiennych obecnie nracuJemy
warunkach.
, Wówczas przestawiciele miast dopomiAali się wolność osobistą,
własność
0
„~ 0
i..
•
grunwwną
czy ruc~.omą,
•O uszanowame
A.nft
• d
ędó
d0 .
praw, 0 """l'usz<:Zente 0 urz
w,
se1mu
i sądu.
Obecnie w wolnej Oiczyźnie jesteśmy
~ełn:c>prawnymi obywatelami - mamy swoje samorządy i nikt nam nie przeszkadza
wydatnie pracować dla dobra Ojczyzny i
sta_ttu miejskiego.
I gdy Dekert zgromadził delegatów 141
Atlast, którzy właściwie byli założycielami
Związku Miast - obecnie do naszego
Związku należy 700 miast, które wspólnie
pracują dla dobra miast i całego kraju.
Oddając, jako Prezydent Warszawy,
hołd sw~mu wielkiemu poprzednikowi Dekertowi, wielkiemu działaczowi, pierwszemu stan• miejskiego obrońcy i przewodnikowi, - powtarzam słowa, wygłoszone
140 lat turm na sali Ratusza, iż „praca
wspólna obywateli jest jedynem źródłem
bogactwa narodowego i że każdy mieszkaniec nie w llliarę powierzchownej :zacności,
lecz w propacji pożytków narodowi pracą
.własną przy5J'08ołlioeych - szactmełc u
,wspólobywate\i zyskać powinien". ~-·..u. L~wziilć wska-

stać będzie

zawsze

„Przedstawiciele organizacyj rzemieśtniczycb, kupi~ckich, drobno - przemysłowych i wolnych zawodów, reprezentujący
cy ogół mieszczaństwa polskiego, przybyli
dó stolicy ze wszystkich krańców Polski,
by uczci~ ~a~ęć Jana Deke!18, pierwszego
~tanu m1e1~ki~go. obrońcy 1 przew~nika.
t nad podrues1eruem .gospodarczem t społecznem s~nu śr~ego dla .dobra ~aństwa Polskreg? radzie, uczest~cy dru%1e~o
ogólno - polskieg-0 kongresu m1eszczansk1ego stajemy przed Tobą, czcigodny Panie
Prezydencie, by jako Głowie Państwa złożyć uczucia największego hołdu i czci.
Schylając czoło przed Tobą, jako Najwyższym Majestatem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wyrazicielem, niesiemy Ci, Panie
Prezydencie, zapewnienia najserdeczniej, . :za trud owocny,
szych uczuć wdz"1ęcznosc1
jaki od 3Y2 lat na tem najwyższem stanowisku kładziesz dla wspaniałego rozkwitu
i rosnącej potęgi wolnej naszej Ojczyzny,
co zjednało Ci wdzięczne serca wszystkich
współobywateli. Zapewniamy Cię, Panie
Prezydencje, że mieszczaństwo, :zawsze got-Owe do wszelkich ofiar dla kraju, zaprawione w pracy nad pomnożeniem dóbr narodowych, wierne tradycjom wielkich
swych przewodników - Dekertów, Stasziców, Kołłątajów i Kilińskich stać będzie
zawsze na straży honoru i dobra Ojczyzny.
Abyśmy jednak skutecznie dla potęgi
i chwały Państwa Polskiego pracować mogli, potrzebna nam jest Twoja, Panie Prezydencie, pomoc· i 'życzliwa opieka nad pra
cami, które dla gospodarczego i społecznego ()(j.niesienia i umocnienia stanu rnieszczańskiego prowadzimy, abyśmy w ogólnym układzie sił społecznych mogli zająć
należne nam, tak ze względu na liczebną
siłę, jak i społeczne i gospodarcze znaczenie, miejsce.
o tę życzliwą opiekę i pomoc prosimy
Cie. Panie PrezYde~·

•

mieszczaństwo

Jako wyraz naszego hołdu i czci racz,
Panie Prezydncie, przyjąć ten oto adres,
pakryty tysiącami podpisów organizacyj
mieszczańskich ze wszystkich ziem polskich.
·
Niech żyje Pan Prezydent Rzeczypospotitej!"
Okrzyk ten podchwycili obecni z olbrzy
mim entuzjazmem.
Wręczony Panu Prezydentowi adres
jest pięknym dokumentem, oprawnym w
skórę, zaopatrzonym kotorowemi herbami
i godłami 200 miast polskich, noszącym
prócz podpisów prezydentów i burmistrzów
nadto przeszło 10.000 podpisów przedstawicieti różnych organiza2jtkómi;zc~ń_skich z najodleglejszych z ą w z.p t eJ.
Kiedy umilkły okrzyki na cześć Głowy
Pan'stwa, sena•~r
Rogow1·cz zabrał powtór
w
nie głos, podkreślając, że kiedy 140 lat temu przedstawiciele mieszczaństwa z Janem
Dekertem na czele bawili na Zamku u króla
Stanisława Augusta, była to rocznica koronacji królewskiej. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności dzień dzisiejszy, kiedy składamy hołd Najwyższentu Przedstawicielowi
Rzplitej, jest rocznicą Twych, dostojny
Panie Prezydencie. urodzin.
.
Po tych słowach rozłeg1Y się ponowne
dźWięki hymnu narodowego i entuzjastyczne okrzyki na cześć Głowy Państwa.
Pan Prezydent serdeczttie podziękował
za te.szczere wyrazy hołdu. Zkolei przemówił d-0 P. Prezydenta przedstawiciel zwi21zkt.1 drogerzystów P· Gładysz, który P00"
kreśHwszy zasługi P · Prezydenta, jako męża nauki na polu chemji, wręczył Mu pięknie wykonany dyplom członka honorowego związku.
P. Prezydent przes~ecił następnie wzdłuż
ustawionych delegac~J, poc~em. żegnany
hymnem narodowym 1 ifOmkiemt okrzykai zgromadzonych, udał się wraz ze świ-ta do komnat zamkOWY.:Ch.

Uroczysta Akademja
na Ratuszu
Po uro:zystośclach na dziedziticu 7JUD'
ko"YYnł wszyscy uczestnicy udali · słt do

gmachu Ratusza, gdzie o godz. t•ej w po.
łudtlie w wielkiej sali obrad rozpoczęła sit
Akademja, na której pierwszy zabrał głios
senator Rogowicz. Przewodniczył prezet
związku miast i prezydent Warszawy łoi.
Słomiński. Dłutszy referat wyiiłoałł proL
Mościcki. Na zakończenie Akademjł aea.
Rogowicz udekorował wieńcem portret Dekerta. Orkieątra odeeraia bymn narodoWJ
i I Bryeadę.

Obrady li Kongresu
Mie ze amkiego
eodz. 2-ej ipo~ą w sali
Miejskiej rozpocqł słę Il Korigr ~
czaństwa, w którym wzięli udzi;łf reprezentanci wszystkich miast Rzecifpospolitej.
W otwarci Zjazdu wziął · udział minister
Składkowski, wiceminister Doleżał, pre~
B. B. W. R. poseł Sławek i licztti posłowil
B. B. W. R. Obrady Zjazdu zagaił p. Fr.
Szwankowski, prosząc na przewodnłcą•
cego senatora Rogowicza, co zebrani przy•
jęli przez aklamację. Po ukonstytuowani•
się prezydjum, sen. Rogowicz powitał obecnych aa sali przedstawicieli Rządu• . - Mia.
Składkowski w imieniu Rządu witał Zjar4,
w imieniu Banku Gosp. Krajowego witął
Zjazd gen. Górecki, w iinleniu B'. B. 'W. R.
pos. Sławek. Zebrani na Zjeździe posta•
nowili wysłać telegram ootdowniczy do Pana Marszałka Piłsudskiego. Treść za
pooowanej ~peszy ·zebrani przyjęli ,iblU'Zll·
wemi oklaskami oraz okrfykami j „NieQłJ
żyje Marszałek Piłsudski'~. Po pr9stąpl
niu do obrad wygłosili pp.: W. Makow
i sen. Rogowicz, referaty poczem obra
przerwano, odraczając je ck> jutra.

Odznaczen, ie
szeregu zasłutonych
dzia.łaczy St.anu SredniegO
Tl'ulminacyJ·nym punktem obchodu ~Q
czci"~Janą Dekerta było odznaczenie no·
regu zasłużonych działaczy Stanu .śred·
niego, Uroczystości zaszczycili swą obec·
nością Prezes Rady Ministrów Kaztmierz
świtalski, ministrowie Boerner, Niezaby·
towski, Staniewicz, Kuehn, ks. kardynał
Kakowski, wiceministrowie
Doleżał i
Pieracki, szereg posłów i senatorów B.
B. w. R. z posłem Sławkiem na czele
i t. d.
Salę assamblową na Zamku .zapełnili
po brzegi przedstawiciele
mieszczań·
stwa z całej Polski w liczbie około 80e ft.
sób z przedsta.wionymi do odznaczenia
krzyrami 7.asługi działaczami stanu śred·
niego. Punktualnie 0 godz. 17 wszędł na
salę w otoczeniu członków rządu, ks. kar·
dynała aKkowskiego oraz świty P
Pr~ydent Jheceypospolitej. Głowt Pa6·
stwa powitał w serdecznych słowach
zes warsmwskiej izby rzemieślnic7.ej P
Pieniążkiewicz, który po złożeniu hołdti
p 1-zedstawicielowi Majestatu RzeczrposJY

ł
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(Dokończenie)

czeń wybitnym działaczom stanu średniego.
Po tem vrzemówieniu uan minister
Z Łodzi złote krzyże zasługi otrzymatt~
. Wierzę, że te odznaczenia będą dla nich Składkowski w imieniu Pan~ Prezydenta prezydent Izby Rzemieślniczej p. Franciszek
skie dołoży wszelkich starań„ aby ::a.pew- zachętą do dalszej pracy, której uajpomyśl dokonał dekoracji 30 zasłużonych działa
Szwankowski i kurator Resursy Rzemieśl
nić ciągłość gospodarczego rozwoju Pań niejszego rozwoju serdecznie Państwu ży czy stanu średniego złotemi krzyżami zaniczej
p. Wagner. Srebrne - p. Jakubiec
litej oświadczył„ że mieszczaństwo pol- czę.
sługi, 49 srebrnemi i 12 bronzowemi.
i
Babiacki.
Również złoty krzyż zasługi
~twa i utrwalić gospodarczą niezawisłość
&M• ~ ttzr• AMM 4 M&eoue;•w
t
UW
AA&Fłi·SM *Mil&*
MIA&
ot~zymał Sekr. Rady Stanu średniego p.
krp,ią, oraz wespół z
całym
narodem
reaaktor Artur Zabęski, współpracownik
W,Zlł)t}Cnić gmach mocarstwowy Polski.
„Hasła".

er~emówienie

. Odwołanie

p. Prezydenta

Zkolei Pan Prezydent, zająwszy miej·
sce na specjalnem podwyższeniu, . wygło
sil następujące przemówienie: Cieszę się
bardw, że mogę przyjąć na Zamku elitę mieszczaństwa polskiego. Na tym samym Zamku 140 lat temu to samo patrjotyczne :uieszczaństwo polskie
pod
przewodem Jana Dekerta stanęło przEd
królem, gotowe do ratowania zagrożonej
Rz'eczypospolitej. Wy dziś idziecie śladem
wych praojców. Organizujecie się, ' aby
pracą swą przyczynić się do wzmocnienia
Ojczyzny. Praca Wasza nie jest łatwa.
Jednem z głównych niedomagań dawnej
Rzeczypospolitej był słaby stan średni.
Niewola polityczna nie sprzyjała wyrów
naniu tego niedomagania, to też miło jest
stwierdzić, że w tym szybkim
rozwoju.
który obserwujemy we wszystkich dziedzinach życia polskiego rozwój prac mie·
szcza'itstwa zajmuje jedno z przodujących stanowisk.
'
••
Widzę z radością w całym kraju dowody intensywnej pracy .obywatelskiej
Y! Waszych organizacjach. Widzę poważ

ze stanowiska

gen. Bliichera

Pełną listę odz.nacoonych podamy
na,ibliższvch numerów.

głównodowodzącego

MOSKWA, 1.XII. Doniesienia o odwo- zał zaprzestanie działań wojennych i
łaniu
głównodowodzącego na froncie wycofanie się z Mandżurji, i na własną.
chińskim, gen. Bltichera, dostały całko rękę kontynuował ofenzywę.
wicie potwierdzone. Odwołanie spowodoGen. Blticher znajduje się w drodze
wane zostało jaskrawą. niesubordynacją. do Moskwy.
Jak informują koła moskiewskie, gen.
Miejsce gen. Blilchera zają,ł Kujby(AW>

Blticher miał jakoby protestować prze- szew.
ciw poleceniu Woroszyłowa, który naka-

Gen. Nobile i prof. Bohounek
wezmą udział

w ekspedycji

ka Piłsudskiego zawsze gotowi są poprzeć dzieło
reformy wszystkiemi rozporz11dzanemi środkami.

polsko-gdańskie

Rokowania

polarnej

SZTOKHOLM, 1.XII. Pewne ameryGDAŃSK, 1.XII. W poniedziałek rozkańskie
towarzystwo
zaproponowało poczną. się w Gdańsku rokowania polskogen. Nobile i prof. Bohounkowi odbycie gdańskie w sprawie nadzoru nad przyekspedycji polarnej. w lecie r. p. do biegu- WOIZem artykułów żywnościowych. Chona północnego.
dzi tu o uzgodnienie przepisów gdań
' skich z przepisami polskiemi celem usuObaj uczeni propozxc.ir. WZ.l<-\e.lt.
nięcia przeszkód w obronie towarami ży
wnościowemi.
,(PAT),

Depesza Związko Legjonistów

„
• d'
.a- rzywou.ca zy ow

do p. premjera Switalskiego

--.>

„tlasło"

W związku z odczytem p. prezesa Rady Mini·
strów dr. K. Świtalskiego Zwięzek Legjonistów Pol·
śmiertelnie
skich w Łoozi wysłał depeszę naśtępującej treści:
ną pracę zawodową, pracę przemysłow
1.XII. Donoszą tutaj
WARSZAWA,
Prezydjum Rady Ministrów. Warszawa.
ców, kupców, rzemieślników, która przeZebrani z okazji otwarcia lokalu zwiQzkowego że w wyniku przeprowadzonej dzisiaj ozwycięży trudności 'i da coraz piękniejsze legjoniści w Łodzi w dniu 30 listopada i'. b. posta· peracji ślepej ki·sq;ki przywódca żydów
wyniki. W śród mieszczaństwa polskiego nowili jednogłośnie przesłać Panu Premje1·owi wy. małopolskich, dr. Reich, zachorował nierazy głębokiego uznanią za jego zdecydowane wy.
NYbijają się zasłużone, przodujące jedno- powiedzenie się w sprawie zmiany konstytucji orar.. bez.piecznie, przyczem jest mało nadziei,
stki. Jest mi bardzo miło dać wyraz uzna- zapewnienie, że legjoniści rozumiejąc konieczność aby. zdołano chorego utrzymać przY, ży:Diu tych zasług przez nadanie odzna- zmiany ustroju Państwa, w myśl ż~eń Marszał- ~

chory

na Zamku·

Po akcie dekoracji odznaczeni podejmo~
wani byli prze~ Pana Prezydenta herbatką.
Następnie redaktor naczelny „Hasła" p. Henryk Rabczyński wręczył w dowód
hołdu i głębokiej czci
mowie Państwa
w obecności J. Em. ks. kard. Kakowskiego;
p. pr~jera świtalskiego, prezesa klubu
B. B. W. R. płk. Sławka oraz senatora Rogowicza, specjalny, złocony numer „Hasła"
z dnia 1 - go grudnia r. b., jako organu,
będącego wyrazicielem opinji Stanu śred·
niego Województwa Ł-odziego.
Pan Prezydent łaskawie zaintereso11ra\
się sprawami organizacyjnemi pisma, jak
i Resursy Rzemieślniczej, i w ciągu pięciu
minut na ten temat prowadził z p. red.
H. Rabczyńskim rozmowę, który udziela1
żadanych informacyj.
-

•

•

*

Całość

•

.

wczorajszych

odnosi się, d? og,?1u m!eszczaństwa, ~6ref!lU przł's~1eca Jeden 1edy.ny cel, ~ Jakna1owocrue1sza praca dla ugruntowania mo
carstwowego stanowiska Polski.
Dziś, o godz. 9-ej rano w sali Rad~
Miejskiej, dalszy ci~g Obrad Kongresu.
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W rolach głównych

IWAN MOZZUCHIN BRYGIDA' HELM
DITA PARLO
HENRYK GEORGE
Nad program : Aktualności filmowe
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uroczystości

mieszczańskich, wypadła imponująco i
świadczy, że Rząd jaknajprzychylniej

D
. .ZIŚ ĄIELICA PlłEł\IElłA
.
Orkiestra symfoniczna
pod batutą Sz. Bajgelmana.

w

jednym z

Pocz. seansów o godz. 4.30, 6, 8. 10.
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W ETYCE
kowskie wypadki listopadowe ,,Murawie· głoszony przez nich powrót do „demokra- , wczorajsi zacięci wrogowie łączą sic .,..
wym - Wieszatiełem" określili... Słowem, cji parlamentarnej" - to tylko najtańszy bą dla walki przeciw obo2lowi Jlalszda
stwarza się istnie snitzlerowski korowód, frazes, obliczony na ef~t. Bezkarnego go- Polski. W fyµt celu wytężają-bez- oglQdania
w którym sponiewieranie wszelkich zasad spodarow.ania pieniędzmi im trzeba. Two- $ię na metody - wszystkie siły, dostoao-.
i uczuć etycznych stało- się tak powszednim rzenia nowych Banków Ludowych dla oszu- wując „zasady" do tej etyki zatraceńcóc.
obyczajem zbankrutowanych menerów opo- kiwania biednych emigrantów z za oceastąd też powstały w polMiej sytuact
zycji, że dziś jut._sami nie wiedzą, do- nu. Fałszywych zestawień dochodów na dzisiejszej, .owe - jakbyśmy aazwa1i kąd i !>O co idą. ·
·Górnym śląsku dla nłepłaceoia podatków. „luzy etyczne", które w ~ swn1e-.
Jedn~ wszakże z całej tej nieprzytomnej Okradania Kas Chorych. Tego wszystkie- niach ~ców opoeycyjnych asiłałą
złości i z całej tej spienionej gadaniny wy· go im trzeba, a nie demokracji i petlameo- wyrosnąć jałro rzdrome prawo reprez,mto..
ziera: za wszelką cenę dążą sejm0wi opo- taryzmu, które w ich ustach są tytko pró· wania narodu, - podu.as gdJ jaź ałc Gie
zycjoniści wszystkich odłamów do powrotu bą osłonięcia istotnego celu: - dorwania reprezeohfją ponad gaogaeoę QIOr:alaQ _
gar„
śd@ pańsłwoW2!·
stki sejmowiczów.
IL B.
Gdy rqd obecny bezskutecznie prosił, do gospodarowama pieniędzmi państwowe- się z powrotem do Skad>u Państwa.
W tym 1o cetu, w tym jedynym celU
domagał się, żąda1 przerwania szkodliwej n1i. Tak, pieniędzmi państwowymi. Bo
_,
gadafli.ny, a natomiast rzecwwego ustosUn'"
•
.... +·
kowaaia się do zagadnień państwowych nie
mogła ·się sejmu.f4Ca opozytja w żaden spoisób zrzec tego swojego ,,przywiłeju' • Ody
m wreszcie z lronieczoości znów mecydocżerwonego państwa głodu
nędzy
waałe przerwano jej ~ gadaołoę, - opozycja pieoł 8ię, parska i pluje: ,,.trybuny,
Liczne rzesze kolonistów różnych na-1 stara się ze wszech sil dostać z powro- ~~' ośw~Z3jł, ze zmuszeni głoden
trybuny nam trzeba, byle gadać, byle ga- rodowośei, zamieszkałych w Rosji sowiec tern oo ojczyzny.
ich z1omkow1e,
pr.zyw~ją cJt>
Mo~ a reszta sama się jakoś uroży".„
ki~ ,staxają się ostatnio usilnie wydo- . W masie pragnących opuśeić Rosję skw~, g~zie, jak przypuszczają, prędzej
,
w..rh
•
ej stać z pod władzy czerwonych dyktato- sowiecką, największy odsetek stanowią uda un się otrzymać żywność lob ~
Nłe mog.ąc gadac z .... ,"uny ~J~Ow ' rów i powrócić oo sVlyc.h rodzinn31Ch jednak Niemcy, których liczba wynooi lenie wyjazdu do Niemiec.
pdajł·tJBOOWie pOSłowie opozyey1na z na- krajów„
1,200,000 osadników.
Zgodnie z temi za.pow.iedziami od kiłprędce skteconych trybun wiecowych lub z
Na wieść, że paruset Niemcom udało
Od kilku tygodni do ambasady nie- ku tygodni kwa wędrówka niemieckich
papierowydl trybun prasy partyjnej. (Jada- si~ uz;yskać p_ozwolenie _na opuszc~enie S<r ~iecki~j w ~o~"W~e prz!bywają d~l~- kolonistów z odległy.eh 1>nrwincyj eze.r.
ją~· Piszą i gadają. oto cała treść wiec.kiego raJu, 50. tysięcy chłopow grec- CJę, ktore w :umemu tysięcy kolomstow wonego panstwa do stolicy.
-a....·
Leała
. esztki ich obecneg~ kich, osiadłych na południu Rosji, roz- niemieckich żądają pomocy przy opuszDo Moskwy przybywa obecnie około
- ; ,, «OS
~~ r
,
. poczęło starania o pozwolenie na
po- czeniu Rosji.
150 os6b dziennje, dźwigając ~a plecach
Jstnienia. :W1112l'WlaA w społeczenstwo, ze wr6t do ojczyzny. Wielu z nich posiada
Początkowo urzędnicy ambasady usi- całe swoje miąnie„ Pod miiestem obog.
w~praz.icllrzajadłe aż do chryp jeszcze paszporty greckie.
łowali na.kłaniać ich do pozostania.
Ale je około 14 tysięcy Niemców.
kłN gardle ujadanie - naród ma. •. kontroNadto paruset Łotyszów, którzy po przybyli stale odpowiadali, że grozi im
Część przybyszów siłą odstawiono de
"" aad gospodarką władz państwowych.
:rewolucji pozostali w Rosji i pl"Lyjęli o- śmierć z głodu, ponieważ rząd sowiecki miejsc ich stałego
zamieszkania, me~
•
• .
bywatelstwo sowieckie, usiłują gwałtem poodbierał im całe 2sboże z tegorocz.neg-Q wielka liczba dobrowolnie zawróciła.
- Klo jest>gospodatzem pre~y po- w kiłkunastu gromadach
przekroczyć zbioru, a wielu rodzinom pokonfiskował
Kilka tysięcy emigrantów
niemieeo·
AatkowYtCh?. - pałetycmie zapytuje „Ro- graniC'il. Niektórym już się to udało, wie domy, ażeby fundus.zaroi osiągniętemi z kich, którzy najenergiczniej zabiegali •
botnik". I tuż sobie odpowiada - „naród, lu jednak schwytały lotne oddziały cze- ich sprzedaży wyrównać nadzwyczajne uzyskanie wizy wyjazdowej władze soa
jeg(> imieniu .eczedstawicielstwo naro- kiaw:istów i. ~tawił gł~b ~osji.
r
potr~by .~h?żo:we·.
.
~ckie ar,esztowa~y, oskarżając ich
o
lloM}•_
Czy nie~ to pewnego
Również kilka tysięcy Fmlandczykow
Kolomsc1 mem1ecey, opuszczaJąc am- sp1~~~w~e na ~1ek~rzy~ć Sowi~t6w . a
•
.......,._
sobie zadaje pytanie;
re~igIJn~ orgam~acJ~t cudzoziemskiesprJCtan8, "'~.7 sam
,
•
nu, m. m. z menomta:m1 z Kanady.
,,cni-O jest pyfade retorycmer - t S~
rosv1•sk1·e~i
Chcąc zapobi-ec 'wędrówkom rzesz kon,,
.
.14
'J
~
lonistów, władze sowieckie dokonały ne
sobie odpoWiada, że: .,jest to pytanie,
które samo wsobłe zavri:era już odpowiedź,
Rząd sowiecki przystąpił do likwida.-1 zmuszony był podać się do dymisji
ze pr~wincji, masowych ar.~wań ~
'1P- ay ktaść jest gn.ecllem? oczywiście 1 cjd rosyjskiej Akatlemji nauk, jako ni'e- stanowiska jej jeneralnegio sekretarza. e11;11gnmtó~, got()Wl'eh JUZ do W!Jazdu,
• , ·
•
cUro
zależnej plaeówki naukowej.
w.ladze sowieckie mianowały
komisję, M~ to Jednak fi~e ~zesze Niemców
~, - dodaje p_rę. •• .
•
W roku ubiegłym Akademję pmha- która otrzymała polecenie sprawdzenia os1a?:łych na 'l!~n1e oią~ą ku stoii<:"S
Naród... Oczr!1tścle, jest ~ iasną ·wion9 prawa . wyboru nowych członków i stanu rze<!Ly w Akademji. · K()misja ta ROSJI, w~ nadz1e1 ~zyskania poz~lerua
Jak- słońce,, że ~arzem pieniędzy po- wyb6r zastąpiono· p~ez nominację. Rząd oskarżyła całą Akademję o kontr - re- na powrot d,o kra:r_u.
.
.
fJlatkowych, 'jest me Ido ~ jak naród. .bolszewicki mianował w skład Akademj wołucję, opierając ·sw<7,i ·wniosek na rze. Ruch ~r~yJny ~i;rua r~wniez t.
Nikt tego nigdy nie negował, a puede- komunistów w rodza.ju Frycze, Debol'y- komem wykryci-u dokumentów politycz- zw. „autonom1cz~ą repuJ:>Hkę n1emiec~
.
. ·as 'ak słoń- na i innych, lub nawet agentów G. P. U. :nych, jakie były rzekomo ukryte przez ~ Wołgą'\ gdzie os~truo w_ładze sowie·
wszy~~ _.Rówme l ną 1
w rodzaju słynnego ongiś w liberałnych pracowników Akademii od władz sowiec- ckie zarzą.dzi!y masowe konfiskaty ~
ce rzecr.ą jest, ze prawo kontroli nad go- kolach inteligencji ..rosyjskiej publicysty k!ich. O tern, jak sztll'CZile i
nieudolne
spodał1ą państwową w imłeoi~ narodu ma Tana - Bogoraza, który zajmuje się 'est oskairżenie, świadczy, między inne- .......
H~~~~~·
1>~ielstwo. narodmye• . A~~ i tego o~.•~nie gorliwie-· t.ępłeniem ,,kontnewolu- mi, jeden szczegół; na liście dokumen- T
"
również nikt nigdy nie oeg~wał, a przede- C)l •
•
.
.
tów, jakie ~yły r~komo uk;Yte prz_ed
"r
wszystkiem nad. jednak z ręką na sercu: . No~1nacJe te wyp~yły dotych~so ~ł.adzą so~1ecką, ~a s~w1ecka z~m.ie- T
:y
•
• • tw .
odow ma- wy charakter AkadeniJ.L lecz wobec meu- sc1ła . archrwum namiestnika b. Królest- T
w
ezy owo przedsta~ietełs 0 nar:
~.
, suwalności jej członków nie wpłynęły na wa PoJskieg-0, hr. Berga, traktując OO..jące reprezentowac naród polski, - to istot charakter i kierunek wacy niezależnych kum1mty z tego archiwum, jako posiada- 1'
~
nie nikt inn.)\, jak: Popiel-z procesu gen. ·c~onków Akademji.
jąCe rzekomo aktualność polityczną. Na
żymierskiego, nikt inny, jak Korianty, Wi- . Obecnie zdecyd?w~ si~ rząd sowi~- e~ele komisji, kt.órej_ ~ sow.i~ki po- ...
--· _ ...łonc. Kiernik, a w najlepszym razie_ człon- kl na ostateczną hkw~dacJę
AkademJt. wier~ył „n.:orgaruzacJę .~demJI, ~ta.nął ,.;.,
Dziś i dni następnych
~ . ...
•......,
. . .
. . . ·
. Prof. Oldenburg, któremu
zarzucano czekista F1gatner. KomisJa ta dązy o- .t.
w
1
kowie drugiej trzeciej Mt~narodó~kt? .zbytnią uległość wobec władz bolszewie- hecnie do tego, aby ,,Akademja stała się ,a Wielki film erotyczny Da tłe głośllyeh ..Więc to właśnie oni, Popiele, Witosy kich, tym razem ni~ chciał brać udziału sowiecką, lub przestała istnieć zupeł- ł hulanek carslc~'!;~~ici.ów i kuriJzan
ł Korfanłmiłe mają przyrodzony przywilej .w nowej „reorganizaeji"
Akademji i nie".
.-.
..,
a narodu - n
•
Zawodowi

opozycjoniści

sejmowi muto już - można powiedzieć, do ich tradycji zawodowej. Sejmujący poprzednicy ich, raz już Polskę prze
gadali, współcześni rokoszanie przed 1926
r. również o mało 'nie przewarcholili Polfki, - że aż ~ba było zdecydowanym
czynem majowym zamykać im rozwrzeszczane gardł~ ziejące nienawiścią do wszy
stkiego, co nie leży w interesie partyjnym,
chociażby było najistotniejszą koniecznoszą gadać. Należy
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wysokości

tronowych foteli suwerennych
bezkarnie ujść musi, bo oto ci, co
je zajmują, sami sie.bie dpOWaZniti do wie- /
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~wiania wimieniu:narodu.
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w
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ew
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na •
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Łódzkiego

Kto chce

niechaj

do P. U.

I

Wojewódzki otrzymał okólnik
Min. Spraw Wewn. w którym wyjaśnio
no, że osoby zwplnione ze służby wojskowej w drodze rewizji lekarskiej i za:liczone do kategorji C. D. i E., o ile_ zwolnienie nastąpiło z przyczyn zwią·zanych ze
służbą wojskową, nie podlegają podatkowi wojskowemu i nie należy osób tych u,..
mieszczać w wykazach osób podlegają. :ych podatkowi wojskowemu. · ._
Dotychczas wszystkie wyżej wymienione osoby niezależnie od tego, czy były
zwolnione ze służby wojskowej w drodze
rewizji lekarskiej, czy też · w inny sposób
były pociągane do obowiązku płacenia poc.latku wojskowego ..(w)_

Nocne dyiury aptek
G. Antoniewicza (Pabjanicka 50), K. · Chą:.
dz~ńskiego (Piotrkowska 164), W. Sokolewicza
(Przejazd 19), R . Rembielińskiego
(Andrzeja
28), J. Z1u1delewicza (Piotrkowska
26), Kaaperkiewicza (Zgierska 54), S. 'rraw:kQWSkiej

_ (Brzezińska 56).

(Pł

Z Cechu

-·

Kołodziei

W dniu 19 ub. m. o godz. 16 odbyło si-ę
ubranie mistrzów Kołodziei pod przewodnictwem przedstawiciele magistratu p. Katola Ł.ukasiewicza w obecności 22 mistrzów
·
3 następującym porządkiem dziennym:
1. Zagajenie zebrania przez przedstawiciela władzy nadzorczej.
2. Przyjęcie majątku b. Cechu,.
3 •. Wybór władz Cechu.
4. Wolne .wnioski.
Po zagajeniu zebrania przez p. Łukasie
wicza obecni na zebraniu mistrzowie rze;.
m~osła- koł<?dziejskiego przyjęli m~jątek Cechu Stelmachów, poczerń przystąP,lo11ó dQ
wyboru włac;k_ Cechu.
.. .
Większością głosów na starszego Cech~
został wybrany p. Piotr Dąbek, zamieszka~
, ły pr.zy.ul. KiH11skiego 148. Na podstarszyćh
pp.: Antoni Łazuchiewicz, Jan jacb,nfak
oraz Teodor Lachowicz. Do Zarząd1.t Cechu
weszli pp.: Józef Czerwińskl. i Józef Ł;;t~u, chiewicz, ; jako zastępey· pp.: An·toµi .Gajewski i Wojciech Barankiewi.cz. Na ćłio
rążego -wybr~no p. Antonięgą Bordwińskie
go, a na zastępcę p. Wacława WeiSbergera.
Sekretarzem został p. Antoni Gajew5ki.
"Po Kimisji Rewizyjnej weszli pp.: Antoni
Oajewski oraz Reinhold Arnold. ·
. W wolnych wnioskach postauowiQno

· ··
NA MIEJSCU.
W oddziale dla rzemieślników i robotników.
6 ·służących do gospodarstwa domowego.
NA ·WYJAZD Z KRAJU.
· · 4-ch szewców szteperów, 1-go kierow
nika warsztatu szklarskieg-0 conajmniej 2
12-to letnią prakty.ką, 1-go majstra fachow
ca do wyrobu pendzli i szczotek, 1-go spec
jaliśtę do ąbsługi krajacza płatków, 1-go
kowała ·stelmacha obznajomionego z robo-tarni folwarcznemi, 1-ną zdolną wykwalifikowaną fryzjerkę ondulatorkę~ 3-ch ro-

Poseł dr. Próchnik został napadnięty
przed gmaciiem, gdzie odbywa.ł się wfoc
przez niezadowolonych z treści
jega.
p1·zernówienia i musiał kor:Dysfać z osło,.,
ny policji, która go z opresji uwolniła.,
W Łasku posłowie
Wyrzykowski i
l'~-"'' 1:riliski również na wiecu nie mieU
powodzenia.
· Opozycja hie da1a im p1zcm a.wiać j
fciągnięto ich z trybuny i pl'zet' stawiciel'
władzy zmuszony był wiec rozwiązać.
N ;jlepszym sukcesem mógł s1ę p°'
szczycić poseł
Mili::Dlaj(;;wski w Słupcy,
którego wywody &po'.,kały się z żywio~o..
wym protestem zebra11;vch, którzy obl'ZU·
cili zgniłemi jajami niedoszłegJ p1·elegenta.
Przedsfawidel Władzy i tutaj
il'ÓW•
nież zmuszony był wi~c rn:..w::}z.ać.
W Kaliszu, Kde, Łodzi i Ra<loiJ:!SkU
odbyły się_wiece o nikiej frekwencji,
zg-rwnadzeni zachowali . sil} zupelnie bier•
nie.

Z

w Łodzi

Łódi uzyskała

8496 osób

W samej Łodzi z zasiłków korzystało \';
tygodniu 8496 beuobotnyc11.
Pracowników umysłowych brało
siłki doraźne 43.
·
W ubiegłym tygodniu straciło pracę f"'
2867, otrzymałei pracę przez Urząd 37., w~
zdjęto z ewidencji z innych przyczyn 829.
Urzą{l. rozporządza 10 wolnemi miejsca~
mi dla robotników różnych zawodów.
24 bezrobotnych otrzymało w ciągu ty„ ,;~
godnia zniżki kolejowe na przejazd kole- ~
~
jami państwowemi.
ubiegłym

~

ftj

;

~

~

Niemcżeoh

„. · ·· ,

wczorajszym do VII Komi-

~

Fenomenalna obsada międzynarodowa
Bernard Goetz:~~e

~

Jean Angelo
Marja G!ory i inni

~

- it.d Dagovet- ~

w najcudowniejszym arcydtiefo

.

~wiata

~\~ '
.-.t-~
tw ) ·

f.i1
VfJ

t5

Zachwyt, wzruszeme, entuzJazm, uzna•
nie wywduje niew;iJ: !~liwie wiel~i :
arcyfilm Monte :Christo
za to rc;czą Dyrel::cje Enhafilm

l!S
~,il

~

,m

p~dG;;:d·::noKA~"rOR~ ~
'ffj

Orkiestra
Uwaga: Passe-partout .i bil~ty ulg<>~

Począte~ on~:\~~~n~. 6,

Z'

8, 10 w.

,

Bendzel

Wesoła

'1mośemnn . 0 ~ałym sze~egu bankru~tw. · fir~ J. Futerrnan, skład dywanów i firanek
1 p· t l
k' · 4 ·
I
Zawiesiły więc wypłaty Bank Max Millerc · ~ ~uzy u. 10 i:rn:vs ieJ 5 l za:ne ~~w8:ł,
~a, f!~nk„Fiotino ,-i Siehel w ~SEtl (11assy-, fę'.' p~~,k~~~ant b_I~lr.?W~, , z~trndmony W .Je
wę. 4 milJony . marek), Bank· &hlrmer. w , Kas- go fmnJ:'e 1 V-letiu' Jozef ·Bendzel, zamie'61, Ba,nk Ma.x Michel & <;-o w Dtisseldorfie, szkały prizy ul. Narutowicza 31 dostał w
Jftleszcie bank prywatny S1eck et C-o w Ram- · tek .
h: d · 1500 -1- i . h
burgu. Passywa tego ostatniego banku sięgają p1ą · W po~ l me
MOL~C ;na . w:ymacznych sum; poszkodowane są głównie fir- kup. w~ksla l od t~~o czc;,su me zp.w1ł się
llW,_~~
· w fll'nue.
~ q;iłodocian~ef.rautjmit~

Nadprogram :
komedja

amerykańska

oraz

tygodnik filmowy.
Początek •e"'-CIJOW w dni powszednie o godz. 4„e
V/ soboty, nicdri•lę i święta o iodii:. 12,30 W cl n
powszednie- od godz. 4 do 6 i w niedzielę od
J.J ,30-3 pp. wszystkie miej•c a P" 30 i 50 gr ooz Y·
\V poniedzi;<lek wnpllci. s. ~i1"e po 50 i 30 irrOrkiestra oymi, pc.<1. batul~ p. tĘCZYCKit: GO

pracował

w skladzie J. Futer
pra.cowitością i sumiennością zaskarbił sobie zaufanie szefa. Bezpośrednio po ,meldunku
policja udafa się do. mieszkania młodocia.
_nego defra.udata~ lecz tu dowiedziała się,
że ·B.endr&el,, nie był aj piatktt"-:r~no. Wob
·
d ··· ·- d
·
·
e~ povyyzszeg.o .w rozo~o . o.chodzeme,
ktore mewątphw1e ustali m1eJsce pobY._tu

DAI\IASZKU

Obra'Z ten o-dtwarza na ekranie niezwykle wesołe przygody pewnego zło.
dzieja. VII roli ~~ównej ulubiony komik
Douglas Mac Lean.
W roli pit~knej niewolnicy Sue Careol.

.stała komunikacja telefoniczna z Jugo.sławja z miastami Belgradem, Lublaną i
Za~biem,
·
W ten sposób Ł"ódź uzyskała
znów
trzy cenne połąc-zenia z ważnemi o.~rodka
'nu przemysłowemi. fo),

~a ~rlińska została ;r;aakrmqW,ana.. ';'ia1 sarj.atu P. P. zgłosił się właścicie~ firmy mana od niedawna, lecz swą

/la:nkowych, ktor.e nastąpiły w ost.atmch· druacb.

11

A~;~~;:~·~~,;,EJ

połączenia

trzy

ulotnił się z 1500 złotych

W dniu

i~

yj

fi

!owaniem tej uchwały powtórzyła się _ je-' ~fl~~~~~~~;~f!~~mJB~
szcze raz i wreszcie za h"Zecim razem
·
·
Magistrat .również powyżkę odrzuci>
Po tej uchwale delegacja piekarzy· pojechała d0- Warszawy do
Mini,sterstwa
gdzie przedstawiła całą sprawę. Ministerstwo wezwało do siebie przedstawiciela
województwa i Magistratu w osobach pp.
Ladeskiego i Ankerszt.'.l.jna. Po dokła.d
nem rozpatrzeniu sprawy Mi11isterstwo
Dziś i dni następnych ·
803
nakazało Magistrat-owi akeeptowae żąda
nia piekarzy i podwyższyć cenę chleba z
Cud z tysiąca i jednej nocy. Wypadki •
40 gr. na 43 gr,, inne zaś wyroby proporodległych cz.asów z krainy wschodniej •
cjonalnie w tym stosu1!ku. (p)~ - ·

17-letni. defraudant

Pala bankructw bankowjch

~

D
~ ·- M01~1tf)C<ti 1! TO ~
Monte Chl!'isfo ..::.: ·edycH 1'929-30 r. ł!9
g . nie
na.leży indeRtyi*o>l(;ć :z o!1giś wy- "
świetlaną wer-sją · I?od tym .samyni tyt. lil:U

· · ·z· ośrodkami przemysłowemi

k'clodziei. '

m

Dzii i dni następnych.

Pomyślny wynik zabiegów w Wair$Zawie

Od pewnego już czasu toczy się cicha
walka między piekarniami a Magistratern m. Łodz:i o ceny pieczywa.
.Piekarze w swoim cz.asie zwrócili się
Cl.o Magistratu· z prośbą o podwyższenie
ceny chleba rz; 40 gr. na 47 g·r. Komisja
do µstalenia cen podwyżkę tę aprobowała jedrtak Magistrat odrzucił ją. Niezadow91eni .z tego orzeczenia, piekarize zwróćili się do wojewód.ztwa które anulowało
uchwał~ Magiistratu polecając sprawę , tę
jesizcze raz rozpatrzeć. Tym razem piekarze żądali tflko 45 gr. Magistrat i tej
!P,Odw~żki·nie akceptował. ~for3-P z anu-

a

fm

Piekarze
otrzymali I""
nodwyżk6PA
'.
,.,;

Jak wiadomo w dniu 15 listopada uru
ch,omiona wstała komunikacja telefonicz.J.1a pomiędzy Łodzią a miastami Malme,
\iezwłoczni~ sciągnąć zaległe składki .człon- Gotteburg i Sztokholm w Szwecji. Obeckowskie, oraz zaległe opłaty od · w-piŚów ~nie aowiadujemy się, że w dniu 1 grudchłopców, czefa.dzi i majstrów i wpływy nia t. j, w dniu wczorajszym otwarta zotakowe przyjąć na rzecz obecnego ,CeWu,
·
.

· W

ślifierzy, którzyby umieli doprowadzić kwa
sy do trawienia szkła kryształowego (blaikryształ), 1-go specjalistę gotowacza cukm, posiadającego świadectwa.
W oddziale dla pracowników umysłowych.
3 sprzedawczynie obuwia, które w tej
konfekcji już pracowały, kasjerkę z kaucją
zł. 1000,
1-go dekoratora; któryby mógł
pomagać przy sprzedaży obuwia, 1-ną siłę biurową buchalteryjną męską znającą buchalterję, pisanie na maszynie, tudzież ooe- "'
znanej z handlem możliwie rolniczym, 1-go
kierowniką sklepu arty:kułami rolniczymi .

zasiłków korzystało

Na terenie Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź i
powiaty) łódzki, łaski, sieradzki, łęczycki i
brzeziński w dniu 30 listopada 1929 r. było w ewidencji zarejestrowanych bezrobotnych 26409 w tern w samej Łodzi 18032
w Pabjanicg.ch 2614, w Zgierzu 2452~ w
Zduftskiej Woli 1209t w Tomaszowie Mazowieckim 1701, w Konstantynowie 81, w
Aleksandrowie 117„ w Rudzie Pabjanickiej
203.
Z zasiłków korzystało w ubiegłym tygodniu 11591 bezrobotnycho

•

P.

-18032 bezrobotnych

kres'

bójce,

~~~~~.......,!:!l~·~!M~i~1~&!ił!l~~~f4'.~i\~w~"!'!!!'~~~~!!'!!aa~~-~-~*EY~~ę~~*"~~~,~·~~s!!o;~™~~?!l!!!!
na litery: L Ł.
W lokalu P. K. U. Łódź-Miasto II przy ul.
e
Nowo-Ceg·ielni'l.nej 51 szeregowi rezerwy i
pospolitego ruszenia z bI"Onią i bez broni urodzeni w roltu 1S02 zamieszkali na terenie. 4~go
Komisarjat11 P. P., których nazwiska zaczynao_trzymać pracę
zgłosi się
ią się na litery: od A do K. włącznie.
· .
Na zebrania kontrolne należy się zgłosić. w
ł'.
miejscu. i temlinie przepisany:m, punktilahrie
dokumentami wojskowemi.
'
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy botników rolnych
do koni, samotnych,
Rezerwiści, którzy nie stawią się na zębra
rJa kontroL'1e będą pociągani do odpowiedzial- w Łodzi, Kifo1skiego 52, poszukuje kandy- 2-wie kobiety do gospodarsbNa rolnego saności w myźl przepisów wojskowych kar.u>rch dató'v z dobremi świadectwami i referen- motne na pensję roczną,
1-go specjalistę
,(<lsscyplinar.nych).
cjami do obsadzenia następujących posad: do wyrobu bibułki karbon i indygo, 2-ch

•
olne m1e1sca

wystąpieniem: położyła

energicznem

etwa ;,centrolewu" -

czynają ąię

Urząd

o

Pos. Zaręba i Mikołajewski obrzuceni zost~li zgniłemi jajami - Pos.
Stolarski obity kijem - Pos. Szczerbińskiego i Wyrzykowo:;k iego
ściągnięto z trybuny

Zapowiadane szumnie przez stronni- przez posłów: Zarębę. d-ra Próchnika,
P. S. C. K. W., Stolarskiego i Fijałkowskiego, zebrana
Zebrania kontrolne Stronnictwo C!J_łopskie P.
i Wyzwolenie na w duzej liczbie opozycja nie dała przeDziś o godz. 9-ej rano obowiązani są zgło
go
'ić się na z~brania kontrolne w P.K.U. Lódź dzień wczorajszy wiece na terenie woje- mawiać posłowi Zarębie obrzucając
zgniłemi
jajami,
zaś
posła
Stolarskiego
Łódzkiego
zakończyły
się
fiawództwa
M.iasto .I :przy ll.l. N~wo-Targow.ej 18 szeregoIVl relflJ:'WY l p00<pohtego rnszema z
bronią i s.ki-em.
pobito kijami.
bez broni zamieszkali na t;erenie 2, 3, 5, S, 9 i
zwołanym~
Przybyła naty~hmiast policja swojem
W
Piotrkowie
na
wiecu
11 · Komisarjatów P. P., których nazwiska za1

Sprawa wymierzania po~ałn
wojskowego ~

,,

całej łinji

I
t

i

/

• Zuc~wała kr:i~zie~ " •
m1eszkan1owa w srodm1esc1u Ł

Wczoraj w god~inach popołudniowych
dokonano niezwykle zuchwałej kradzie·
ży mieszkaniowej. Oto do
mieszkania
Gerszona Reibergera,
zamieszkałego
pr.zy ul. Narutowicza 32 dostali się w godzinach 4-6 pp. złodzieje, którzy wytrychami otworzyli sobie drzwi a
następ~e zrabowali biżuterję,
futra i t. p. O·
gólnej wartości 3,000 złotych. Złodzieje
najwidoczniej byli poinformowani o tern
Iże w mieszkainu nikogo niema, a cała roIdzi.na pp. Reiber~erów: jest na przyjęciu
u majomy_eh. „
:

w walce. o

weiście do Ligi
"
.T.S.G. - Ognisko 4:1, Naprzód- Lechja 2:0

Ł. T. S. O. rozegrało zwycięski mecz ku 2 :O.
w Wilnie - z wynikiem 4:1, tak, że szanOgnisko w walce o wejście do Ligi bę
se przy mniejszej ilości gier ma wyrówna- dzie jedynie tylko dostarczycielem bramek,
ne na równi z Lechją jak i Naprzodem. natomiast walka zażarta rozegra się mię
Lechja przegrała mecz w Lipinach na dzy trzema zespołami, które mniej więcej
Górnym ślląsku z Naprzodem w stosun- przedstawiają się jednakowo.
<:J---

R UCh

-

Zupełnie niespodziewanie

po zaciętej
Ruch nad tego-

walce odniósł zwycięstwo
roczn_}[m mistrzem Ligi Garbarni,ą.

.

Lew

odgryzł robołnikowj

rękę
,W ałiu ł'.,czorajszym dom przy ut Piotr~
towskiej lll\.j był terenem wstrząsającego
.wypadku. W domu tym mieści się menarżerja, którą odwiedza dziennie mnóstwo
osób. Wczoraj w godzinach porannych
przed klatką z lwem zebrała się spora garstka ludzi. Jeden z widzów, jak się później
okazało 27-letni robotnik Idzi Możyk, niezdaj ąc sobie sprawy z niebezpieczeństwa
wsunął do klatki rękę, chcąc podać lwu cukierek.
Lew chwycił w zęby rękę i odgryzł mu
Ją do łokcia.
Nieszczęśliwy robotnik runął na ziemię tracąc przytomność. Zawez.wano Pogotowie Ratunkowe, lekarz którego przewiózł ofiarę w stanie bardzo ciężkim
do szpitala św. Józefa. (P).

Do

członków

Cech.u
Krawieckiego

na terenie m.

Łodzi

l

G arb arn1a
• 1 : OI Ta beJka o

wejście

do ligi

gier pkt. st. br.
4
6
14:6
6
1~8
5
4
9:8
3
o 4:19
4

1. Naprzód
2. Lechja
3. Ł. T. S. O.
~- 4. Ognisko

Tabelka ligowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

pkt.
32
31
30
30
29

Garbarni:l
Warta
Wisła

Legja
Ł. K. S.
Cracovia
Polonja
Warszawb:it;:i
Turyści

28
20
20
19
19
19

Czarni
I. K. P.

18
17

Pogoń

Ruch

st. br.
62:43
56:35
62:46
44:34
41 :4J
60:35
47:59
36:54
43:48
34:48
33:53
59:63
33:51

wych.
17,15 - Lekcja języka francuskiego. Lektor Lu·
cien Roquigny.
17,45 - Muzyka lekka z „Gastronomji". Or
ldestra „Złota Lira" pod kier. Pawła Szwar:z.
TEATRY
mana.
Teatr Miejski: - Dzielny Wojak Szwejk
18,45 - Rozmaitości.
Teatr Popularny: Skalmierzanki.
19,10 - Skrzynka pocztowa rolnicza, korespon
Teatr Kameralny: - Mężczyzna i Kobieta.
dencję bieżącą omówi inż. Wacław Tarkow·
ski. Giełda rolnicza . .
GRAJĄ W KINACH
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ.
19,25 - 19,40 - Muzyka z płyt gramofono·
2 grudnia.
wych.
Apollo: - Miłość kozak.i..
11,5S - 12,05 - Sygnał czasu z Warszawskie- 19,58 - 20,00 - Sygnał czasu z WarszawskieBajka: - Zew moi·za.
Capitol: - Motyl brukowy.
go Obserwatorjum Astronomicznego. Hejnał
go Obserwato:r_jum ASlronomicznego.
z Wieży Marjackiej w Krakowie.
20,00 - Odczytanie programu na dzień ~
Casino: - Manolescu.
Cor:;io: - Zdobywcy złota.
12,05 - . 13,10 - Koncert z płyt
gramofonony. Wiadomości bieżące.
wych.
20,15 - Feljeton p. t. „Drogi i bezdroża musy•
Czary: - Prawda zwycięża.
13,20 - 15,00 - Przerwa.
ki współczesnej red. Mateusz Gliński.
Era: - Golgota miłości.
15,00 - Komunikat gospodarczy.
22,00 - Feljeton p. t. „Bernard Shaw na wzgó
Grand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
15,20 - „O czem wiedzieć powinna dobra gorzach Malvern" - wygł. p. Florjan SobieLuna: - Władca Sahary•
niewski.
spodyni" (Zasady naukowej organizacji w
Mimoza: - Tancerka
życiu codziennem) wygł. p. Irena
Szu- 22,15 - KomunikaJiy: meteorologiczny,
poił
Odeon: - Na Zachód od Zanzibaru.
miakowska.
cyjny, sportowy.
Pałace: Dziedzicznie obciążony~
15,45 - Przegląd komunikacyjny.
22,35 - Komunikaty Polskiej Agencji Telegra
Resursa: - Szampan.
16,15 - Program dla dzieci, p. Henryk Ładosz
ficznej (PAT)
Raj: Dalsze dzieje Tarzana.
Słońce: -Tajemnica przystanku tramwajowego
wygl. pogadankę p. t. „Co robią ptaszki że-, 23,00 - 24.00 - Muzyka salonowa z „Oau4'e
by im było ciepło kiedy jest zimno".
Orkiestra t>. Romano.
Syrena: - Arcyzłodziej z Damaszku.
16,45 - 17,15 - Koncert z płyt gramofonoSpółdzielnia: Ostatni rozkaz
Uciecha: - Muzułmanka.
Venus: - żelazny człowiek.
Zach~ta: Salambo.

TEATlł

I SZTUICA

ca i jednej nocy, o podłożu malujacem wiernie
dzieło wielkiego Flaubet!a, który odtworzył mi·
łość na jej wyżynach naj~zlachetniejszych, lecz tak·
ż.e nienawiść śmiertelnq jaką może wzniecić odepchnięta lub wzgardzona.
Słynni artyści filmowi,
piekna Jane de Balzac oraz Henri Baudin dali krea·
cje pełne wyrazu i siły, ukazuj4'; widzom swój
wielki talent odtwórczy.

co

,..

Niniejszem zawiadamiamy, że w poSWIĘTO
w
niedziałek dn. 16 12. r. b. o godz. 9 w. odbędzie się we własnym lokalu
przy ul.
TEATR łllEJSlU
Piotrkowskiej Nr. 20
„Mira Efros" po raz ostatni.
Ogólne zebranie członków
Dziś w poniedziałek o godzinie 8,30 wieczoBajka-ferja w 7 obrazach ze śpiewami i tańcami
t. następującym porządkiem dziennym:
rem „Mira Efros". Ceny najniższe od 50 gr.
Mury „Teatru Popularnego" zapełni-I skomponowanych nader efektownych i
1) Zmiana par. 14 statutu Cechu.
„DZIELNY WOJAK SZWEJK".
ły się doszczętnie setkami naszej dzi'a- kolorowych dekoracyj.
2) Rozszerzenie terenu
działalności
Na takiem tle doskonale czuli ei~
Jutro we wtorek o godz. 7,30 dll;l Zwi~zków twy, z ogromną radością, raz wraz kia,Cechu na Województwo Łódzkie.
Rob.
,.DzielnY.
Wojak
Szwejk".
&kającej
swemi
drobnerni,
rączkami,
nawszyscy
aktorzy s.twarzając świetne tyS) Wolne wnioski.
pełniającej widownię śmiechem i
wese- py - od najbardziej charakterystycz..
·
Zarząd Cechu Krawieckiego
„PAN TOPAZ„.
nych•i komicznych - do szczerze prolem.
na terenie m. Łodzi.
-...... p!ątek wchodzi na afisz Teatru MiejDana
bowiem
była premjera najpięk- stych i lirycznych. Adam Górecki, Steskiego "Pan Topaz" komedja w 4--ch aktach
niejszej i
najpopularniejszej
bajki fan Michalak, Ignacy Skorasiński, R.
11§1l§ll§ll§ll§ll§]l§lHil§ll§ll§ll'§l(§ll§ll§l a M. Pagnol'a w reżyserji E. Wiercińskiwo.
Grimma ,Kopciuszek".
Górowski, S. Bogdanowicz, T. WarchaZ niebywałem napięciem i zaintereso- łowski, M.
Biskupska, L. Pilarska, L
KINO-TEATR
KINO .,,UCIECHA"
wani em ś1edziły dzieci dzieje upośledzo- Dehnelówna, W. Paczkówna, M. Pluciń·
,,MUZUŁMANKA".
z pośrod reali=atorów filmów egzotycznych, nego, dobrego i szlachetnego Kopcius~ka, ski i Iza Kozłowska - oto bohaterzy 4>szczególniej afrykańskich, reżyserzy francuscy wy- który przy pomocy łaskawej wróżki prze statniej arcyudainej premjery, napełnia.
różniań sie stosunkowo najbardziej reali.stycznem
chodzi najrozmaitsze metamorfozy, aż jącej scenę wesołością, wrzawą, humopotraktou•aniem tematu, dzieki zwW.zkom politycz·
knowań złej macochy rem i korowodem pierwszorzędnie uję
nym Francji z jej aJrykańskiemi koloniami. Po- wreszcie mimo
dobnie i w ,,Muzułmance" ::; :.acwwoleniem odno· znajduje szczęście przy boku pięknego tych postaci. A obok nich: tłumy statyDzi6 i dni naatł;pnych Hl
towujemy brak elementu ma3karadowego. Prze· królewicza...
stów kMiików, gnomów, czarodziejskicb
piękny ten dramat wschodni, na de tajemnic ha·
spotęgowała kwiatów i dam dworu, przesuwających
Zainteresowanie
widza
rem.owych otrzymał iWskonałq obsadę artystycznq.
Włodzimierz
W roli muzułmanki Jaśminy wystt;:piła prześlicz· pierwszorzędna gra artystów i wystawa się jak w barwnym kalejdoskopie.
Prawdziwą atrakcją były popisy ta·
sztuki. Reżyserowie Leopold Zbuck:i i
na Hllł&uett.a Duilos, w roli iWktora Grandie i Dolly Davis
Clałre Rommer
niezrównany artysta paryski Leorr. Mathot. Całośc Adam Górecki nie szczędzili sił i in- neczne baletu pod kierownictwem prof.
W pięknym dramacie wschodnim
niezmiernie barwna i zajmujt,:ca.
Zaborskiego - a
przedewszyst....wencji, by całość uczynić jaknajbardziej M.
ferjową i kolorową - chwytającą za kiem wielką furorę wywołał udział ży
KINO. „ZACH"§_TA"
oczy i za serca. Cel swój osiągnęli. Już wych zwierząt, jak kucyki, małpy i pa·
,,SALA.MBO".
dawno nie widzieliśmy tak starannego, pugi.
Nieśmiertelne dzieło literatury fra1u:us1>ieJ zno- tak bogatego w pomysły widowiska, jak
Nic więc dziwnego, że zachwyt dzia·
wu ukazało sie na srebrnym
ekranie w po· ostatnie.
twy nie miał granic - i że godne popar·
staci przeróblci filmowej. Zrealizowanie tak po·
Wspairł wysiłki reżyserów
mistrz cia widowisko utkwi na długo w umyti:żnego
dzieła
jakiem jest ,,Salambo" wymagało nieprzecietnych ::iWlno3ci
reżyserskich, jak Eustachy
Pietkiewicz,
stwarzając do słach naszych milusińskich.
Miłość szeika ku pięknej miljarderce,
również
pociQ.gało
::a sobr; olbrzymie koszta, siedmi~ obrazów sztuki szereg ciekawie
żądnej przygód i sensacji
Wł. G.

DZIECI

TEATRZE POPULARNYM

KOPCIUSZEK

LUMA
GAJDAROW

WŁADCA

SAHARY
W •pan.lała ilustracia muzyczna w WJ'konaniu
iwelkwj orkiestry symfonicznej pod dyrekcj~
A. CZUDNOWSKlEGO
P-tek uanaów o I• 4 pp. w sob. i aieda. •
I• 12 w poł., ostatnie110 o f· 10 w.
C.ay miej1c na pierwszy seana od 1 zł., w aob
iaiedz. od 12-3 pp. wazyatkio miejaca ~ SO I'•
Bilety ulzowe nie waiae w niedziel~

których jednak nie ulękli sic przedsiębiorczv
potentaci $Tebrnego ekranu. Film, mien~cy się
prawdziwie wschodnim prze,o;vchem - baiki z wsiq-

l·azy

d:iwl~kowy

Kinoteatr w

Łodzi

IPLEllDID
20. NARUTOWICZA

Do akt Nr. 579.-1929 r.
OGŁOSZENIE

.!Comornik Sądu Grodzkiego X rewtru w Łodzi,
STANISLAW STOPCZYŃSKI, zam. w LOiki, przy
W. 11-go Listopada 51, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza,
że w dniu 13 grudnia 1929 r. od godz.
lO-ej rano w f,odzi, przy uL Aleksandrowskiej 87
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości
należących do Jana Koksa i składaj11cych się z kasy
IO'gniotrwałej, mebli i innych P.CZedmiotó~ oszacowanych na sumę zl 7450.
Lódź, dnia 23 listopada 1929 r.
Komornik STANISLAW STOPCzyŃSKI
Co akt Nr. 2324; 2325; 2326 i .2327-1929

i'•

OGŁOSZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego X rewiru w Lodzi,
.A'ANISLAW STOPCZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy
ul. 11-go Listopada 51, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza/ że w dniu 13 grudnia 1929 r. od godz.
110-ej rano w Lodzi, przy ul. Zgierskiej Nr. 50
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości
należ11cych do Szlamy Bergera i składaj11cych się
z 2-ch rolwag i 2-ch koni oszacowanych na sumę
l?.ł. 2000.
Udź, dnia 19 listopada 1929 r.
Komornik STANISLAW STOPCZYŃSKI
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Trzeci Rekordowy Tydzien
Wielki film

dtwlękowo-śpiewny,

"Statek
Komedjantów"

•••••••••••••

i•:• CZAllłY
.....„.....•·i

~······.„
li
Dziś i

7.45, i

10-ej.

Na 1-szy i 11-gi seans ceny miejsc

Zł.

1.-, 2.-, 3.-

Potęzny dramat covboysko-aenaacyjny

••

Niebywała sensacja
Niebywałe tricki
Szczyt sensacji Przewrót w sensacjach
W roli głównej ulubieniec narodów
król covboyów

•
•
•

Nad program:
DZIENNIK ATUALNOŚCI

4 seanse

3.30, 5.45,

•

William Desmond •

LAURA LA PLANTE
i JÓZEF SCHILDKRAUT
o godz.

następnych

Irl PRAWDA Ili
I ZWYCIĘZA I

ostatni wyraz techniki
kinematograficznej.
W rolach głównych:
Dwie gwiazdy ekranu:

Dziś

dni

„.~

I
•

••
li

Początek seansów o godz, 4 pp., w so- •
boty, niedziele i święta o 1-ej pp.
•
Na l-y seans SOzy~~~ miejsca po

I

···············"'

ZACHĘTA~
!
~
o

ZGIERSKA
Dziś

26

i dni następnych

Salam bo

~~~~~tśc~~i~!~~~~
sty w-g
słynnej powieści

G. FLAUBERT.A.
W rol.

głów.

JANE DE BALZAC
Henri Baudin i
Rolla Norman
Wkrótce:

METROPOLI.S

Poc&'lhk w cl.i powazednie o f• 4 pp.-Wao~olJ
aiedziel• i iwięta o I· 12 w poi. - Ceny m1ejse
w dni powszedai• niedziele i ówięta NA. P!ER·
WSZY SEANS Ili m. 40 1r. li, l i balkon 60 I"
loża 1 zloty - NA NASTĘPNE SEANSE w dni
powszednie: Ul 70 11:r., li i balkoo 90 11:r„ I. m.
zł. 1.20
loża zł. 1.50 w soboty niedziele i iwię·
ta Il! m. 80 11:r. li i balkoo zł. 1.10, i I at. 1,40
loża

1.80

il

Str.

,-HASLO" z ania ·. \grudnia 1929 roku. ~

5

ICIRO .•

Rewelacyjne arcydzieło doby obecnej pt.

TEATlł

eSZAMPAN
•••••IBBWllBli•••••

EIUlłlA
UL. ICILIRSICIEGO t2J
Dziś I•

W rolach głównych 1+mm11J1111111•smmllilllm•mu&oma

BETTY BALFOUR i JACK TREVOR

następnych!

dni

Film zrealizowany kosztem kilkunastu tysięcy dolarów

-

~~~~~~~~~~~~~

Zajmująca treść

Pocz'\tck seansów w dni powszednie o· godz.
·5,20, 7,15 i 9; w dni świllteczne .
o godz. ~· 5, 7 i 9 ·

•

•

ŁÓDZKA ODLEWNIA ŻELAZA

' .~ „!, '

• '. ~

'

•!

~'

•~ '

•

•

POŃCZOCHY STANIAŁY!!l

łaskawemu poparciu naszych wyrobów
przez Sz. Klientele;, a w związku z tern
poważnym obrotom
·
Ceny wyrobów pończoszniczych
. zoataly zniżone
Dom Handlowy „JULPOL" Sp. z o. o.
Łódź, AI. Kościuszki 22.
Skład fabryczny front parter
Filja w Tomaszowie Maz. ul. Prez. Mościckiego 10

W:Jh•:JW• w jala!.11j'kr.stlsreb t-luoh waHlkie odlewy

żelaza

Ć.":;"~ej jakoioi dla· pnemyołu metalowego, wł.S.

ego, l'Oln.,o I l111dowlan910 s wlunyola l11b aad„
olaayob modeli I ry1Wlk6w, jak róW11let

różnych

RUSZTA

1111mmr&mm1a111m1m&Jm111•1mn111m1m

wymiarów se specjalnej li:01J1po2ycjl, lane twardo
aa kokilach, dla paleaUk i kełłów fabrycznycb.

'Wykonywa w:szelkll obr6bk~ metali jak: roboty iluaarakłe,

toluu•ld„

SZKOŁA

pończoszniczych

Telefon

z szarego

'

EROTJKON

Nast. program

Zawdzic;czając

,, FElłlłUĄ
""118·20.
121.

Udź, Klliń9kłel'O

. Bogata wystawa
gra

Wspaniała

KOSMETYCZNA

przez Min. Spraw W ewnętnnych
A.RYDEL
Cegielnlaua19.tel. 1.62-92.- Zapisy codziennie•

Zatwierdzona

•••

mt:JE1msmm~sE1smmmmm
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M ł
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Różne

Limanow•klego 36

epawp

A

Poradnia
wenerologiczna
' Lekarzy
_,
ZawaSpecjalistów
dk N
.u.
z a r. 1

Czynna od s. rano do 9 wiecz.
w niedziele i 4'więta 9 - 2 PP·
.
_..J ~-t
l2 1• 2 3
~PP. przyj·
muje kobie.ta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moc.zopłclowych i sk6rnvda
:.....l-k rwi i wydzielin" na
BautWie
Syf••lis 1' tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem
l!-L!-et g....:„tło-Lecrni·czy
Vi11U11

w&&&

Ko1metyka lokar1ka

~iolaa poe>1ekalnia dla kobiet

Dr. med.

lł6Ż611Elł
Dzielna 9, tel. 1.28-98
CllorobJ

1k6rn1

wonor1om1

i

Upajaj,cy film p. t.

mo-

lamp, kwarcow"' Oddzielna poczekalnia
190

1--

dla pań. Dla pań od 3-5 pp.

DOKTOR

"~lehalaaa U.
-•

•

eł U'
• ~

I

TeL 1:647.

Specjallata chorób •kórnych

i wenerycznych
40y
LECZENIE
(lamp, kwarcow,). Badanie krwi i wydzielin.
Puyjmujo od godz. 8-2, i 6-9pp.
w niedziele i świ~ta 9-1
Dla pań od S-6 edd:tieln a poczekalnia

ŚWIATł:.EM

:".:·ń3~~P~O~R~A~D~A~3~z~I~·· !!!!!!!~-~~-~~~~,~·~~-~~·~~-~

(ROllANS w HAREMIF.)

. Co
1
I
"

• •

Pol•~ie

Radjq

1nz.J.Krzyzanowsk11Ska
ul. Andrzeja 4.
Warunki: na
teny od 230 zł.

spłaty

do 6

miesięcy,

'-f

kocha kobietka"

Jerzy·

~
"="
':.I

I

iJ;t!

El
c:J
l:J
1::J

Dziś

r:Gł

8

„Pro-

Pi·ła
/
taśmowa na kulko-

m wych łożyskach do
EJ St.
f!::s~~:~~~o;~~=1
EJ
Kołodzieiski. \

batut.\

i. dni

następnych

.Noc

Piotrkowska 164
Tel. ·1.27„83

Meble

Ogrodnik

Wórótce:
z Harrym Liedtke.

poślubna"

PooZ41tek w dni r.owuednie od iodz. 5, 7 i 9, w
1oboty o 3 niedz •I• i święta o 1. W. niedr.ielę
na pie.iwszy seans W•::s:ystkie miejsca po 40 groszy.
Specjalna iluabaei• rnuzy~zna W wykonania orkie·
1t..,. 1ymfoni""n•i pod b1tut.i

••1••

ROMUALDA ULATOWSKIEGO.

----_.;...-:W~yd_a_w_,ea_:,,...
_T-o-w-.-Rze--m-.-t,Re_s_ur_sa_"__
Odbito

w

drukarni własnej Piotrkowska 15.

'°'

zegarki na raty,
ny got6wkowe„Pre.l
jedna w Łodzi, cios a" .Piotrlcowsk.I
Robota odpowiednia 123 w podwórzu.
przyjmuje różne obstalunki. Palta U•
brania po 50 zł.
Kilińskiego Nr. 4
Lewa
oficyna I
piętro A. Lenczner

Konkurencja

Chiromantka T ele·
patka członkini Towarzystwa Psychofizyczno Warszawskiego i dużo in·
nycb. Przepowiada
przyszłość, przesz·
łość i teraźniejsz9ść
Porady i wskazówki
Przyjmuje tylko na
6 sierpnia Nr. 18 Sypialnie stoły sza.
m, 3, I piętro front. fy łóżka kredens
Od lO·ej do 7-ej.
pojedynczo i całe
komplety z gwaran
cją kilkuletnią za.
mia~ Stolarnia Uli
poszukuje
Warszawska 16
dzierżawy od
5. ca
przy Napiórkows10 mórg z zabudo· kiego
waniem oferty do
408
adm. pod „Ogrodnik
407

??? , Naat!lpny prOl;!ram:
???
PAT i PATACHON - Pasażerowie
na gapę,

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
godz. 3-5 po poł„ w niedz. od 11-2 pp
Dla niezamożnych ceny lecznic 2 2

traktowanie

:;: ~~ji;·~io;~~~6:~~
274

1!1

ri ;p

Marmona

Dramat erotyczny według scenarjysza
znaneio poety i nowelisty
Józefa Rolidzyńskłego.
Osoby główne: Jadwiga Smosarska•
Kazimierz Juu~aza·Stępowski,
Józef Węgrzyn i innL

sto.m atolog

Choroby skórne i Wener.
ul. Na~ot 2. Tel.179-89

r:'I

A. RICHTERA

Tajemnica Przystanku
Tramwajowego

chirurgia szczęk, jamy
utnej I _,Iastyka
regulacja z~hów
rentgenodiagnostyka

HELLElł

"'C'

MARR

powiębeona -~d

Sl

kupuję,
pełnił
war.o
tość
płacę.
Solidn•

PocZ41tek oods.i
~
ochoty niedziele
Ceny wHytkicb mie110 na pierwue aeanse SO li'•

Orkiestra

ówna

BiżułerjP-

•

1!1

Gł

r:'I

MarJ.USZ MASZYNSKJ
I

iecyAl

t:.I

MAR.JA MALICKA

•

Kuchenki
p•
1_1

m
Poleca
El "Koźminek'

w nowem literackiem opracowaniu
W rolach głównych

+
Napiórkowskiego 28

SADOKIERSKI

Redakto:r naczelnY.:~ Hen.ryk. 'flia.bczf:ński

..:..

l&OiCE

Dr. me •

e. . Dit.

r:'I

l:lGJc:J88GJGJSJl::lGJl3c:JEl8CEJIEl Bizuterja

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

• to nabyć można w najtańnej firmie
wyłącznie pólskiego wyrobu

I mm

11Jl!!!MjllHjW!lj11ilMUJ@@"-JU!l!ll!W/Jlll!IMUJfil

poleca:

lłADJO

L:I

..:..

Nastc;pny proll'ram:

Pocz,tek w dni P<?"';5~ednie o godz.
4 po poł. W &oboty I sw1c;ta O godz. 12

(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek . trwałych na wodę)

DODlłE

się

z HARRY.lll LIEDTKE.

Skóry-Hurt i Detal

• OKROPNE •Il te dłuiie wieczory
urnowe - jak je skrócić i Urożmaicić ?
Jedyne wyjście - kupić

i dni następnych

r:t

Wielki dramat rozgrywai'\cy
na
krańcach cywilizacji, pod palącym
niebem Afryki.
r.:1
Człowiek o ciemnej twarzy i jasnej .
&:.li
duszy, opi;tany szałem miłości do
wytwornej paryżanki.
liW roli głównej :
H Ujl'uette Dulfos 1· L eon Math 0 t •

••eSZEWCY..•

J.

Dziś

L:I

Wielka epopea filmowa

c1opłc:iow1.
·Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie

W O & JC O W „
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Wielki wybór wó•
ków dziecinnycq
krajowych zagrani•
cznych łó:lek metalowych; wyżyma•
czki amerykańskie,
materace wyścieła·
ne oraz materace
sprężenowe hy&'ie.
niczn „Patent" do
meblowych
łóżelr
podług miary naby~

można nnjtanieJ
i na najdogod•
nfejazych
wa•
runkach w fabry·
cznych składzie

Dr. med. J. LEYBERG "DOBROPOL"

Traugu.til S, tel. 7-7S
Łód:E
powrócił i wznowił przyjęcia
Piotrkowaka 7~
w podwórzu,
w chorobach skóry, wenerycznych i dróg moczo.
tel.1-~8-61
płciowych od 1-~ i od 5-7,
• .„ '

.

., .

.

.

·p

t •

• ... "

'

'

-~

li

Redaktor odpow.; Adam

~uczkiewicz. ,

