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P. Prezydent Rzplitej
,WARSZAWA 8, 12. Kancelarja cywilPana Prezydenta Rzeczypospolitej komunikuje; Z polecenia Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej szef Kancelarji Cywilnej
tlr. Adam Lisiewicz udał się 8 b. m. do pana marszałka Sejmu Daszyńskiego oraz ao
pana marszałka Senatu Szymańskiego celem zawiadomienia o życzeniu Pana Prezydenta odbycia w poniedziałek 9 b. m.
konferencji w związku z otwartem przesi\eniem gabinetowem. (PAT),
.A
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uchwała Sejmu, rzucona na
szerszą płaszczyznę procesu polityczno historycznego, który się dokonuje u nas
<>d trzech .i pół lat? Czy mamy do czynienia z wypadkiem przełomowym, czy
tylko z fragmentem, z grą taktyczną, która
na całość wydarzeń nie wywrze poważ

Co oznacza

U STERU

nego wpływu.
Jeden z przywódców prawicowej ·opotycji, człowiek o umyśle niewątpliwe bartlzo bystrym, p. prof. S tanisław Słr9ński,
.rozpoczął sw ą piątkową mowę. od następu
\ącego powiedzenia:
„Nie jestem na tyle naiwny, aby sądzić,
te votum nieufności dla rządu p. śwital
~kiego spowoduje zmianę regime'u, który
rządzi w Polsce od trzech i pół lat. Votum

odb~dzlie

;gp MM!!IMPJt!!tł

Wyrazy
złożył

~

Rok

.1.

marszałkami~

balacie, oie możecie wytworzyć nic innego, to czynicie lekkomyślnie, tcm bardziej,
że poza wami pozostała ta siła, którą reprezentuje Marszałek Piłsudsl<i i nad którą nie można przejść do porządku".
Min. Kwiatkowski powiedział zaś:
„.My, jako stosunek do zagadnień pań
stwowych, jako program, jako organizacja, niezależnie od waszych uchwał papierowych, pozostaniemy i zaważymy na losach państwa tak decydująco, że system

i

samorządowych

wych obradujący dziś w Warszawie wy.słał do Pana Prezydenta RzeczYPospolitej
depeszę następującej
treści:
,,Ogólny
kongres pracowników państwowych i samorzadowych, reprezentujący 400 tys.
ik
,
·&cl .
W \\'•
. ,
1 l'Jl.00:
8 grudnia 1929 roku, składa Panu .t'rezydent.owi wyra;z,y najwyższej czci i hoł
du. z zapewnieniem, że w całej swej akW ARSZAW A, 8.12. Ogólny kongres cji kieruje się wyłącznie i jedynie do.(PAT),
pracowników państwowy<'.h i samorządo- brem Państwa''.

WARSZAWA, 8.12. W dniu dzisiejszym odbywały się tu obrady ogólnego
kongresu pracowników państwowych i
samo1·ządowych p1·zy udziale około 2 tysjęcy delegatów,
posłów i
senatorów.
--Ol ' ~51 luin l •zebi g ZU! -·i, pą ·OJ
ny i zakończył się przyjęciem szeregu
rezolucyj.
(PAT)
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Cza1·na

śmierć

METZ, 8.12 Wskutek zawalenia się
~zybu w jednej z tutejszych kopalń 2 górników zginęło, 2 zaś odniocło rany.
<PAT)

„Tęsknota" za ojczyzną
Bl.LŁ{ARESZT, 8.12 Pismo
„Cuventul" z kół dworskich donosi, iż b. następ
~a tronu, ks. Karol, odniósł się ponownie
1> zezwolenie mu na powrót
do kraju.
Pismo przy tej sposobności przypomina,
IŻ zakaz zmarłego króla F erdynanda, zabraniający b. następcy tronu wstępu do
kraj u, rozciąga się na czas
do roku
l936, dopiero wtedy zatem będzie mógł
\ s. Karol wró cić do Rumunji.
(AW )

•

Za

z

Sejmu i Senatu

W „raju" sowieckim

Rządem

Ka-tastrofa tramwaJ·owa

ra\vdz·we oblicze Nie01iec ;:~;;;;:;mifil~;lilmilil
I

O stry atak na traktat wersalski
BERLIN, 8.12 .. Dziś zakńc~ył tu sw~j a~kował

KINO-TEATR

A

'!' ostry .sposób traktat wersal-

~ obrady doroczny z,yazd tzw. wiernych OJ ski oraz Jfonkordat.
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Dziś i dni nast~i:>nych

2-a s~rja

i zakończenie największego przeboj u
sezonu

IIIVUUA .MONT E CH RISTO

czyź:niie

niemieckiej górnoślązaków.
~
W obradach zjazdu brali udział przed
~ stawiciele m inisterstw, m. in. z minister~, stwa spraw zagTanicznych i nadprezy.
dent prowincji Lukaschek.
~
Zjazd witał w imieniu rządu pruskieW
go radca m inisterjalny.
Dłuższe przemówienie wygłosił
nadrz
Raciborza
Ka.chny,
który
zaburmist
~

ma

~ Z~WiSTA ~ RABIEGO ~
~ ft ~ONTE CHRISTO
'~

~
ltJ
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~
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o ~nnty na tb arc ydzieła A. DUMAS A
film ten pot~gą na p i<c cia dramat yc rnego, r ewe lacyjną r eżyser ją i nowe mi metodami t wó rcz emi oszołomił
wprawił w zachwyt re ży1crów, artystów i pub li czność Eur opy i Ameryki
W r olach głównych:

m~
~
~

9

LIL DAGOWElt JEAN AN„
GELO _.ARY GLORY i inni
UIL

~

~

·
Mówca apelował do opinji publicznej
mocarstw zwycięskich, żądając rewizji
wymieniony ch traktatów.
Na zjeździ~. odczytano depesze gratulacyjne od prezydenta Hindenburga. Zjazd
wyłonił specjalną komisję, która ma przygotować obchód w zwi ą zku z przypadającym w 1931 rocznicą plebiscytu górnośliskiego. (PAT)

przyb ywa do Lond ynu w

~ traktow ał

D:ir:ii,i

bieżącym
listy

Maski
E:rwina Reine~a
Według roz.;łośnei powie~ci Jakóba W assera&AA
.Historja nieziemskiej miłości i wiecznego poił\da
nia. Fascynuj~ca kreacja króla amantów

JOHNA GILBERTA

tygodniu

uwierzytelniające:

Ili

Meyer, reżyserii słynnego
Victora Sjostroma

ak:o

nieprzebierajjcy w

DON UAN,

w pałacu Buckingham, aby złożyć królowi
osobiście

dał naat~pnych

Arcydzieło wytwórni „Metro-Goldwyn-

asa do Sowietów

LONDYN 8, 12. Rząd sowiecki zakonjeden z n aj p i ę kn iejstych pałacofd wy dom w Westencl - dzielnicy zach od~ Clbrzym!a wystawa, nieb yurru.,- rezma c h fi niej Londynu Sounderla nd i-o usc, który
„ c uaarjata z a
i:~
~ przeznaczyl na r ezy de n cj ę urz ędo w ą
So.v
Passe„~ :.nout i buet.y c.1zcwe n ieważne z wyi<it• 1.4Ji
l "]
b
'
~ .-1
~iem
co v;cn i ~Tasowych .
~:::J .co l1l \OWa, nowormauowanego am asacictJ Poczo,tek o :;-o<lz . .J, D, L. i fo.'15
~ I a przy rz~dzie brytyjskim.
4;.,.J Ork1eo~rn pod dyr. . P· R. ;;A. TOP.A
~·J.!
S
'li:J UW-AGA: ll-ga seria zat·1ie"1 całkow.to atroszczc ~.
okolnikow ma przybyć do Londynu w
ni~ serji ! -ej
bieżącym tygodn iu i jak z azn aczają Fjlaf.l~fl1 w~~~ ijfj!j~W pragnie sk orzvs_!ać z pobytu króla rerzel?:o
r:1

państwowego

BERLIN, 8.12. Zmu~eni do wyjazdu
na. Syberję koloniści niemieccy nadesła
li pod adresem ambasadaro :niemieckiego
opowiedział się ~órny Sląsk
w Moskwie, von Dkksena, rozpaczli.wy
KATOWICE, 8.12. W dniu 8 bm. od-1 wania nie odbył si:ę, · na
ogólną liczbę list, w którym m. in. piszą: „ Umieramy
były się wybory komunalne w gminach 1089 mandatów 909 ma1I1datów uzyskały z głodu. Wyrzucono nas~ wagonów, któwiejskich polskiego G. śląska.
grupy polityczne, st.ojące
na grunćie 1emi nas tu przywieziono. Nie mamy j&.
Na ogólną liczbę 316 gmin wybory współpracy z rządem.
dzenia. Dzieci nasz.e dostają konwulsj;
objęły 258.
Pozatem 7 mandatów
przypadło z głodu i płaczu".
W 114 gminach wystawiono jedną Niemcom, reprezentującym lojalną luW Uście tym koloniści niemieccy bła
listę, ponieważ w myśl ordynacji wybor- dność :niemiecką.
gają o pomoc i wyrwaDJi.e ich ze strasz
czej ·w gminach, w których wystawiono
Opozycyjne gruy uzyskały
ogółem nego położenia, w jakiem si~ znajduj'-·
tylko jedną. listę, głosowanie się nie od- 173 maindaty. Mianowicie 128 - grupa
(AW),
bywa, przeto w dniu dzisiejszym przepro Korfantego, 24 - NPR.-Prawfoa, 13 wa~zono głosowanie w pozostałych 144 PPS. i ą ~iemcy.,
gromach.
Wyniki wyborow w pozostałych 144
W 114 gminach, w których z racji gminach, w których odbywało się głosoRZYM, 8.12. W sobotę zderzyły sit
zgłoszenia tylko jednej listy, akt głoso- wanie, nie sa dotychczas wiadome.
tutaj dwa wagony tramwajowe. Ofiarą
---0
·
katastrofy padły 34 osoby, z pośród pa.

~

~

współpracą

i:.!.:..\7iL~~~

Obie mo\-, y p0tvne i"UZ .lJ<l \J kt oczywisty, że w dzisiejszym układzie sił, arytmetyka sejmowa i sejmowe głbsowania nie
mogą powodować donioślejsze zmiany w
systemie rządzenia państwem. R z ą •
dzić będą nadal te same
siły, oparte o mandat, otrzymany z rąk Prezyden•
ta
Rzeczypospolitej i
wsparte o autorytet Mar•
szałka Piłsudskiego, któr e g o wola waży decydująco na kierunkv
prac i metodzie postępowania każdegei
rządu pomajowego.
Jakkolwiek rozwiną się wypadki, jed·
no - powtarzamy raz jeszcze - jest pew·
ne Rządy oparte o autorytet Marszałka
Piłsudskiego pozostaną u steru i nie zre·
zygnują ze swego zasadniczego postulatu.
którym jest szybka i gruntowna naprawa
ustroju. Głosowanie p i ątkowe w Sejmie
jest fragmentem, jest demonstracją, która
nie wpłynie na zmianę kierunku procesu
historycznego, rozpoczętego przed trzema
i pół Jaty.

P. Prezydentowi Rzplitej
państwowych
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na wszystkie strony, zg'.nie t>ez9owrotnie i
nie ośmieli si; wruci.ć ··•?::!\!l d.o tej izby".

• •
CZCI I hołdu ·

ogólny kongres pracowników

IU

OPARTE

A Pit „U

Li:onferencje z

jest tylko symbolem niezadowolenia Sejmu" •
Mowy ministrów, tak premjera świtał
skiego, jak i min. Kwiatkowskiego, nie pozostawiły ze swej strony
żadnej wątpli
wości nawet
tym posłom, którzy może
nie tak jasno, jak p. Stroński, zdawali
sobie sprawę z istoty rzerzy.
Premjer Świtalski rzucił pod adresem
opozycji następujące słowa:
„Skqro panowie w miejsce tego, co o-

f~·

RZĄDY,

SZAŁ

nieufności

1~~:1

l'J~••

Redaktor •aczelny przyjmuje codziennie otł irodziny r.-7 wiecaorell'
Sekretarjat czyny ed rodz. 12-1 w peł. i od ó-7 wiec1

20 xroszy

Cena

POZOSTANĄ

dnia 9 grudnia

••ed:owa wt...uoaa

Środkach
przepięknej

newoczu•y

AUIY RUBENS

.
Oczekują, ze ambasatlor brytyjski
w
Moskwie sir Esmond Ovey złoży w tym
czasie swe listy w Kremlu. Ambasador
Ovey nie wyj echał wczoraj z Londynu,
· k zapow1a
· d ano 1· opo'ź m'ł wy)aZ
• d z poJa
WOdU burzy, J. aka SpOWodOWała przerwę

I

w ruchu parowców na kanale. (PAT)
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i ezaru!11••i wiedenki

I

EWY VON BERNE.
Wapniała iluatracja r.\UZ)'CZD~ w wylconaa~u
•ylDfoDlCZll•J pod dyrolcc1~
A. CZUDNOWSKIEGO
f · 4 l'P· w aob. I aiodz. o
f· 12 w po i. , 01.talaiego o f· IO w.
Ccay mioj•c H pierwny aea.n• o~ .1 zł„ w
i aiodz. od 12-~ PP· wszyat~ie m1•11ea po 510 fr•
Bilety uliiew• a1e wazae 'W niedziel,

wielkiej

Peez~tel<

orkiutry

••USÓW •
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,,HASLO" z an:ia 9 grudnia 1929 roku.

NA

ASŁA
Od kilku m1es1ęcy rządzi Anglją gainet Labour Party. Swój ostatni sukces
~yborczy zawdzięcza ona głównie has'tm pacyfistycznym, bardzo popularnym
v Anglji - programowi polityki pokojorej i porozumieniu z wszystkiemi mocartwami, nie wyłączając Niemiec i Sowie\w.
N imię tej polityki Anglja tylekroć zmutała Francję do ustępstw na rzecz Nieh
11iec. W imię „pokoju i por<>zumienia"
v-ymuszała rezygnację państw, z któremi
•yła sprzymierzona, z wielu przysługują
-ych im praw i korzyści traktatowych, a
statnio - wycofała swoje wojska z Na1rcnji.
Niemcy więc mieli prawo spodziewać
J.ę najdalej idących ustępstw ze strony
.\nglji wtedy właśnie, gdy nią rządzi
'~abour 'Party. Nawet takich ustępstw,
'tó:.-ych koszta ponosićby miała Anglja,
ille kto inny. Zażądali przeto, żeby An[łja, „w imię porozumienia" zaprzestaa dalsz~j likwidacji majątków obywateli
1iemieckich w Angtji oraz żeby zwróciła
.m nadwyżkę, z dotychczasowej sprzedaży
tych majątków osiągniętą.
Dziwne,

tylim one,

że Niemcy zapomniały, iż nie-

ale i Anglja produkuje wiele
haseł... wytącznie na eksport, dta wszystkich innych. Innym je gorąco poleca, lecz
. sama je nie stosuje - gdy w grę wchodzą
Interesy Irnperjmn brytyjskiego. Nie stoc;uje kh nawet rząd, którego premjerem
jest Mac Dnna!d a k::mclerzcm skarbtt dru·
z kolei najwybitniejszy przywódca Partji Pracy, Snowden.
Ten p. Snov1den okazał się właśnie
iwardym obrońcą T rrJ >ratu Wersalskiego
. „ ,t
•. .
!
~egoz trn'.catu, kt?rego re~~·~Ję zalec~l~
1eszcze niedawno Jego przy1ac1ele parłyjru
a obecni koledzy: premjer Mac Donald i
minister Henderson. Nie trzeba jednak
przypuszczać że obecnie sa oni w niezgo",
. ,
.
'
d~1e z p. Snowdenem. Bron Boz~ .. Rzecz
&tę ma poprostu tak: Są za rewtzją traktatu, o ile to Anglji dogadza z tych czy inaych przyczyn, gdy koszta rewizji mają
ponieść i&ni; sa o3rońcami traktatu gdy
..
'
•.
w grę ~~hodzą interesy A~gl!t, gdy ona
ma płacie koszta naruszenia jego posta~i

wwień.
Tą logiką" się rządząc rzad pp Mac

Donald; Snowdena i Hend~rso~a ~waża
'

.

.

za rzecz poządaną, aby Francja wycofala się z Nadrenji i zagłębia Saary, a
Polska wyrzekła się likwidacji majątków
niemieckich; lecz przyjęcie żądań Niemiec
w si>rawie zaprzestania Iikwl.dacj·i ma ·ąt• • •
••
J
ków 01em1eckich w Angljt pan Snowden uważa za niemożliwe i niedopuszczalne,
gdyż••• byłoby to wyrzeczenie się praw,
przyznanych Anglji przez Traktat Wersal-

+ Napiórkowskiego
S&ORCE +
28
Dziś

i .lai nu.tctpnych

Królowie humoru i

śmiechu

Pat iPatachon
jako

Pasażerowie

na

gapę

Tryskająca oryginalnym żywio
łowym humorem komedja w l O

aktach
???
Nutępay pre::ram:
???
,Nee pe'1ubna" z Berrym Liedtke.
Pec.z~tak w dai powszed.aie od. redz. 5,7 i 9, w
aeboty e 3 niedzie!e i święta o 1. W aiedzielę
aa pi•rwazy seaas wszystkie miejsca po 40 iro1zy.

Speeialaa ih11traeja •••y•saa w wykoo&Di• erkie•
alry aymfHinHj peol batat111
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EKSPORT
produkować hasła,

ski, „którego postanowienia nie mogą być
rtaruszane".
Tak jest! jest pewien punkt, gdzie się
kończy ustępliwość Anglji nawet w stosunfcu do Niemiec, a jest nim ten, gdzie zaczynają się interesy Wielkiej Brytanji. I
rzecz obojętna, czy u steru stoją konserwatyści czy socjaliści, Anglja swych praw,
swych przywilejów, swych korzyści się
nigdy nie wyrzeka - dla nikogo. Lubi ona

ale na eksport; lubi ropodarki, ale cudzym kosztem.
Snowden jest pacyfistą. Snowden jest
zwolennikiem polityk~ porozum1e01a i
współpracy.
Snowden jest przyjacielem
Niemiec. Snowden nie jest przeciwnikiem
rewizji traktatów. Lecz Snowden jest
przedewszystkiem Anglikiem, dbającym o
interesy swego państwa. Więc Sno·vvdcn
b„oni jak lew Traktatu Wersalskie~v, gdy
bić

„Wojujący
Kryzys

w ten sposób może obr-0nić interesy An..
glji - i w takich WyPadkach z.awsze go
będzie bronił. Nietylko on. I Mac l){)nald i
Henderson i wszyscy socjaliści angielscy
Bo dla nich naiważniejszem prawem jest
dobro Angtji.
Czy możnaby powie!lztec ro samo 'b
socialistach w niektórych innych krajach?
$---

flaminganci"

rządowy

w Belgji

Przesilenie rządowe ~v Belgji prz7chodzi Im~, , sztucznie . kultywo~aneg:~
pr~ez I odseparowa~!u . ~landrji od wspólnej ttJ·
N1emcow w okresie okupac11. Dz1s patrJO- czyzny belg11sk1e1. Są to „wojujący fla·
tów flamandzkich możnaby podzielić na minganci", nieubłagani przeCiwnicy jatrzy odłamy polityczne, działające zresztą kiegokolwiek kom,Ptomisu, nieprzebiera·
równo-u~ra~nionych narodów? Oto jest z~p~ł~!e z~odnie w . ki~runku ."o~francu- jący w środkac~,, aby ·do~rzeć do swego
tło przes1lema.
z1ema
Ojczyzny: Jedm obstają h tylko celu. Na szczęsc1e są om nieliczni.
Spór rozgorzał wokół uniwersytetu \\
Akcja Flamandczyków w sprawie uz- przy równouprawnieniu języków flamandznania ich języka za równouprawniony da- kiego i francuskiego w administracji i Gandawie. Toczy się on właściwie odtuje się jeszcze z przed wojny. Po wojnie szkołach, drudzy żądają autonomji poli- dawna, przybrał jeno teraz na ostrości.
tendencje autonomiczne Flandrji wzrosły, tycznej. Trzeciej grup~ nie zadawała już Ten najpotężniejszy fort kultury francuskiej
dochodząc nawet do zupełnego separatyz- nawet autonomja, - c1 marzą o zupełnem w samem sercu Flandrji był solą w oku
patrjotów flamandzkich. Niedawno wprowadzo~y został na uniwersytecie gandawskim system wykładów dwujęzyko
wych, zamierzono również utworzyć n<r.
QI
wy uniwersytet w Antwerpji· o języku wyrokowań
kładowym flamandzkim. Lecz „wojujący
Projekt polubownego zlikwidowania żeli nawet ząb ten skruszył się na pance- flaminganci" odrzucali wszelkie komprokonfliktu rosyjsko-chińskiegowyst'edł, jak rzu sowieckim, jeżeli nawet Mukden uś misowe propozycje. Dwujęzykowość? Tewiadomo, z Mukdenu. Ponieważ jednak wiadomił już sobie niemożność kontynu- go mało, wołali separatyści i autonomiści
iząd nankiński narazie swego stanowiska owania niebezpiecznej gry antysowiec- wszelkich odcieni, żądamy zupełnego zniew tej sprawie nie wyjaśnił, w Moskwie kiej, to z tego wszystkiego bynajmniej nie sienia francuszczyzny. Nowy uniwersyodnoszą się naogół do kwestji bezpośre- wynika, że z gry wykluczone zostały i
tet w Antwerpji? Doskonale, ale wprzó·
dniego porozumienia się z Chińczykami z te siły, który przez cały czas stały po- dy oddajcie nam nasz, gandawski.
widoczną rezerwą i pewnem nawet nie- za plecami Mukdenu, wywierając nań uRząd belgijski stanął w obliczu dylestawiczny nacisk".
dowierz~nie~;.
. .
.
matu. .Odmówić żądaniom FlamandczyPrasa moskiewska podejrzewa rząd ków, oznaczałoby to rozpętanie . burzy
. „Izw1est1a , zastanaw1aiąc się ~~d domosłym tym problemem, zauwazaią ~e nankiński o dwulicową politykę, mówiąc, wśród ludności Flandrji. Ustąpić? Lecz na
sceptycyzmem: „Nam nie wolno zapom1- że nie trudno przewidzieć, iż rząd nankiń to nie zgadza się większość partyj,
nać, iż propozycja ta nię jest pierwszą te- ski w najbliższych, decydujących dniach,
wchodzących w skład koalicji. Rząd Jasgo rodzaju propozycją, pochodzącą ze podobnie zresztą jak w okresie poprzed- para, składający się z konserwatystów, listrony chińskiej, W lipcu ten sam rząd nim uczyni wszystko, co w mocy jego bę berałów i partji katolickiej, znalazł się namukdeński już ra~ wyr~ził był ~wą .zgo · dzei leżało, by nie dopuścić do zarysowu- gle w olbrzymiej rozterce. Część depudę na akceptowame projektu sow1eck1eg0 jącego się porozumienia".
towanych katolickich w zupełności poa następnie pod presją rządu nankińskie
Ponadto bolszewicy obawiają się, ie parła żądania Flamandczyków, skłania
go zdanie swe zmienił. W miesiącu sier „mocarstwa imperjalistyczne zechcą wyjąc całe ugrupowanie chrześcijańsko-de·
pniu rząd nankiński wystąpił z propozycje; zyskać ostatnie wydarzenia na pograniczu mokratyczne. do wypowiedzenia się u
zlikwidowania zatargu drogą podpisa11ia sowiecko-chińskiem w tym kierunku, by całkowitą
flamandyzacją uniwersytetu.
wspólnej deklaracji, która na pierwszy rzut ponownie doprowadzić do swego wmie- Konserwatyści sprzeciwiają się zmianom,
oka sprawiać mogła wrażenie zaakcepto szania się w konflikt między ZSSR a Chiwania warunków sowieckich, kiedy jednak nami i w ten sposób umocnić swe pozy- liberałowie zaś sl<łonni byliby do ustępstw jedynie tylko celem zachowania
rząd sowiecki
zaproponował sprecyzo- cje w północnej Mandżurji i na linji kolejedności, gdyż stale byli najzagorzalszy·
wanie niektórych, niezupełnie jasnych pun· jowej Wschodnio-Chińskiej to jest w bez- mi przeciwnikami flamandaryzacji.
któw, okazało się, że projekt nankiński pośredniej bliskości .terytorjum sowiecWobec zarysowania si~ rozłamu w parkiego."
był tyl~o obł~dnym manew~em". .
.
tjach koalicji rządowej, los gabinetu był
Jak się zda]e, rząd mosk1ewsk1 z wtelTakie oto poglądy wypowiada oficjal- już przesądzony, socjalistyczna bowiem (]ką ostrożnością ustosunkuje się do dalszych na prasa sowiecka na marginesie rokopozycja rozporządza w parlamencie niezfaz rozwoju wypadków na Dalekim Wscho- wań między Moskwą a Mukdenem. Jak
naczną zaledwie mniejszością, przytem
dzie. W każdym bądź razie „Izwiestja" za- widać, Sowiety liczą się w dalszym ciągu karną i doskonale zorganizowaną. Najdrob~
uważają, iż ~o~i:!~om ani n~ c~wilę '?nie z możliwością nowych kompikacyj w roz- niejsze nieporozumienie na ławach ugrupo·
~oln~ _zai;ommac, ze w k?nfhkc!e sow1ec- woju likwidowanego . zatargu chińsko-ro wań rządowych doprowadziłoby do U•
;rn-chmsk1m grupa mukdenska Jest tylko syjskiego.
padku gabinetu.
'cdnym zębem antysowieckie?'o tarana. JeC.
W tych warunkach szef rządu, jaspat,
'
01--ostr.ą fazę.
Czy Belg1a pozostame Belgją,
czy też przeksztaki się w jakąś
„Flamando-Walonję", zjednoczenie dwóch

p odeirzana rezerwa Moskwy

Na marginesie

na Dalekim W schodzie

I

Okres

•

•

Jk•
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Zapowiedź

nowego

ożywienia

f

•
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na wszystkich odcinkach
frontu klasowego

W Rosji rozpoczyna się obecnie okres
i bezwzględnej walki ze wszystkiemi temi elementami, które usiłują
wstrzymać tempo „komunizacji" państwa.
Walka ta prowadzona będzie z całą bezwzględnością we wszystkich
dziedzinach
życia publicznego, a więc na odcinku
wiejskim, na froncie fabrycznym, w życiu
prywatnym ludności (kolektywizacja życia:
w domach-komunach), na froncie antyreligijnym i t. d.
Prasa sowiecka, zapowiadając wzmoże
nie aktywności rządowej na wszysrkich
tych odcinkach frontu wewnętrznego, usiłuje dowieść, że zaostrzenie walki k:asowej w Rosji leży w interesie proletarjatu
wsi i miast. jest rzeczą jasną, - zauważają
moskiewskie „Izwiestja", że kontynuowanie akcji na rzecz socjalizacji
kraju jest niemożliwe bez zaostrzenia w
danym okresie walki klasowej. A dlatego
nikogo, - zdaniem urzędówki sowieckiej,
- dziwić nie powinno, że walka o realizację
naczelnych haseł proletarjatu prowadzona będzie bez litości i z całą bezwzmożonej

względnością.

W, walce tej, -

WeWDę

pisz.!> ,dalej 11 Izwies~ia",.
:

zgłosić

się

dobrowolną dymisję.

pogodzić

daleko

idące

sprzeczności w łonie koalicji, jest rzeczą
wielce problematyczną. O porozumieniu
zaś z socjalistami mowy nawet być nie

na oku przeaewszystkiem może, gdyż ci żądają przedewszystkiem
elementów kułacka-ka- nowych wyborów pod hasłem „flamandypitalistycznych przeciwko klasie robotni- zacja lub walloński centralizm". Nie ulega
czej i jej stronnictwu, której należy się bowiem wątpliwości, że na zupełnej flaz całą bezwzględnością przeciwstawić. W mandyzacji uniwersytetu w Gandawie „wodrugim roku planu pięcioletniego Rosja jujący flaminganci" nie poprzestaną. .To
weszła, według „Jzwiestji", w okres też nalepienie plastra na ranę przez eodpowiedzialnej akcji na rzecz przebudo- wentualny nowy rząd Jaspara w postaci
wy gospodarstwa wiejskiego na zasadach flamandyzacji uniwersytetu nie na długo
kolektywizmu. Ta przebudowa wsi jest uspokoi Flandrję. Należy zatem obraf
nie do pomyślenia bez wyrwania najgłęb- zasadniczy kierunek postępowania, zgodnie
s:.:ych ko1 z~ni kapitalistycznych, jest nie do z wolą ludu całej Belgji.
pomyślenia bez zaostrzenia walki klasoA dzieje się to wszystko w przededniu
powstania niepodległej
wej na danym odcinku. Walka staje się setnej rocznicy
dziś w Rosji prawidłem i niejako najwyż- Belgji.
Jak donosił w swoim czasie
szym nakazem życia . państwowego. Walka „Temps", istniał nawet zamiar utworzenia
ta, która dotychczas ostrzem swym skie- w przyszłym roku szerokiej koalicji na
rowana była przedewszystkiem przeciwko wzór rządu z roku 1919-go z udziałem
przywódcom rozmaitych „odchyleń", o- socjalistów, aby w ten sposób zamanifebecnie, według słów jej ideologów, - stować jedność narodu belgijskiego w myśl
ma się skierować również przeciwko sa- dewizy herbu królestwa „L'union fait la
mym zasadom i idejom opozycjonistów. force'. Dziś te -plany obrócone są w niwecz
Po zlikwidowaniu przywódców opozycji i kto wie, czy w setną, rocznicę swego
chcą bolszewicy zlikwidować samą ideję o- stnienia Belgja nie będzie nietylko „dwuję
pozycji, chcą zdyskredytować i unieszko-. zykową", lecz i .. dwunarodowa".
dliwić raz na zawsze
wszelkie rodzait: .
L. H.
teorie „,odchyleniowe"•
-

trzeba

mieć

postanowił

Czy uda mu

zaciekłą ofenzywę
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Przejed1any przez motocykl
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Narutowicza 20.

Zebrania kontrolne
Dziś winni się zgłosić n.a zebrania kontrolne szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia
do lokalu P.K.ll I (Nowo-Targowa 18) męż
czyźni :rocznika 1889
zamieszkali na terenie
2. 3. 5. 8. 9 i 11 kom. p. p. o nazwiskach na
Litery: Sz:
Do lokalu P. K. ll II (Nowo-Cegielniana
61) szeregowi rezerwy roczru"ka 1002, którzy
'w latacll 1927, 1928 i 1929 nie odbywali ćwi
czeń w.oj.skowy.eh or.az wszyscy szeregowi pospolitego ruszenia tegoż ;rocznika zamieszkali
u terenie YI i XII kom. p. p. (wszyscy).
Na zebrania kontrolne należy
przynieść
ksią.żeezkę- wojskową, kart~ mob. i inne polriaiane dokumenty wojskawe.
Rezerwiści, którzy nie stawią się na zebrania kontrolne.. bez \Wasadnionej przJ<czyny, bę
dą. pociągani do odpowiedzialności w. myśl wo.ilkowxc.. przepi.s6w · d}"'.scypTinamych. .(w)
„_ "' ~-' ·*· . - "'

DZIŚ!!!

Fenomenalny · film śpiewno - dźwiękowy,
który olśnił cały świat
V

r. u. z.

'

W loka.lu P.K.IJ'.

Łódź-Miasto

iifWJISMffkMMM*BNEMi&iiHMi·*W'd
*FQTCT7JS

P?żYS!'W"*

dz.eni w roku 1~ zamieszkali na terenie XIII
'Komisarjatu P. P „ których nazwiska zaczyna-

j~ się na ~:

od A do Z.
Na zebrania kontwlne
należy
przynieść
ł'SZY.Btkie -~dane c?ókuqrent,y: wojsk.owe. ,(p)
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pocńodnla

W dniu wczorajszym przy ulicy Nawrot
miejsce tragie3lly wypadek
którY, skończył się poważnem poparzeniem. Otóż zaję_tr, przy zapalaniu maszynki spirytusowei jeden ·z mieszkańców
wspomnianego domu l~łetni robotnik fabryczn~ Bronisław Kapac.ki w pewnej
.c hwili .wskutek. nieostrożności nachylił się
zbytni<> ku ogniowi i w }ednej chwili stanął w płomieniach. Ma kfZ)lk płonącego
żywcem Kapackiego zbiegli ' się sąsiedzi
którzy wspólnemi wysiłkami ugasili płoną
ce uhranie Kapackiego i następnie zaalarmowali pogotowie, lekarz .którego po udzieleniu pomocy poz.ostawił go w. słanie
.os1abi.onym na miejscu. (i}
~. ~22. miał

· Nocne

ayżury- aptek

Dziś

dyiarujq. apteki: M. Lipca ()?iotrkowska. 193), M. Miiłlera (Piotrkowska 46), W.
Groszkowskiego (Konstantynowska. 151, P,erelNiew.iarowskiej
1.nana (Cegielniana 64), ~
i( Aleksandrowska 37b Z. Ji.mkielewic:za ·_(Stary
~;ii:nek 9)..
_(p),
.;

Budowa

1-zeini

w Pabjanicach

·
Rozpoczęta.w i:okn hież.. buOOwa gmachu,. rzeźni miejskiej w P.ahjanic.ach JlOStę
puie sizybb> aa:przódti·OOealie po ukończe
niu budynku. prowadzane .są. roboty instalacyjne wewnętrzne oraz nad lW;awieniem maszyn.. Qgólny;„Jro.szjory:s robót wynosi 750,009. zf' ,(.w}'
..._.., ·.

~ ~---

W dniu onegdajszym przybył na in·
spekcję Okręgu Związku Strzeleckiego i
odprawę Komerukmtów
Powiatowy-cb
Zastępca Komendanta Głównego Związku
Strzeleckiego majoc dypl. Ru.sin.
Na dworcu Kaookim oczekiwali go K...
mendant Okręgu kpt. dypl. Pluta - Cza..
cho.wski i Oficerowie StrzeleccY, w Łodzi
oraz pmedsta.wi.ciele Zarządu
Okręg~
Związku Strzeleckiego. Po przybyciu. do
miasta p. Rusin złożył wizyty p. Wojewodzie, Dowódcy O. K. IV. oraz Prezydjum

I

Za;powiedziana Odprawa Komendantów Powiatowyclt odbędzie się w
dniu
dzisiejszym o godztinie 10-ej w lokalu
Związku prey ul. Piotrkowskiej 8&

A

Zamach samobójczy
wesołka,

który musi bawić tłum
w chwili gdy serce mu pęka.
Film śpiewno-dźwiękowy, który miesiącami
jest wyświetlany w całym świecie.
Film śpiewno-dźwiękowy, który już 3 miesiące jest wyświetlany na ekranie kina
„Splendid" w Warszawie.
Dramat

śpiewno„dźwiękowy,którego rolę tytuło·

Film

wą

odtwarza znakomity aktor

świata

A

I

o

· Pod kolami wozu
Na uli.cy1 Sienkiewicza przed posesją, Nr.
18 w dniu wczorajszym najechana została
przez przejetdżająey wóz, 26-letnta Zafja
,Trzaska, żona kupca zamieszkała przy
ulicy S'tenkiewicza 79, . odnosząc obraże
nia nóg. Wezwany lekarz pogotowia po
nałożeniu opatrunku przewiózł ofiarę w-y,~a.dku do szpitala miejskiego.
'
Na ulicy Rzgowskiej Nr. 114,
bryczką 62-letni Benjamin Zajler, właści
ciel nieruchomości zamieszkały przy ulicy
;Targowej 19, wskutek nachylenia się
bryczki na wybojach spadł pod koła, odnosząc zwichmęcie stawu lewego barku.
Poszkodowanemu udzielił. pomocy lekarz
pogotowia ratunkowego .w'1okałtt xrn komisarjatu. poli.cji, pozostawiając_ go , nast~e na..mieJ.scu-1.. "fljf'· ;
·

Inspekcja Okrull Zw.
Strzeleckiego

Zarządu Okręgu.

Il pny uL

~ej 51 szeregowi rezerwy i po:s.politego l'llWJenia z bronią i. bez broni, uro-

"'~~

AJĄCY

SPIE

Jut:ro o.godz. 9--ej...rano obowiązani są zgfo
siś się:..na..zebrania kontrolne w P~ K.. U. Łódź-
Miasto I pr.zY, ul. Nowo--Targowej 18 szerego-

m :i:ezerwy. i pospolitego nzszenia z bronią i
bez bmni, urodzeni w rok.u 1889,
zamieszkali
11a;terenie 2•. S.. 6, .8, 9 i 11 Komisarjatów P.
p "ł' których Da'Z:wiska. .zac.ey_na.j~ się Da litery:

DZIŚ!!!

W dniu wczorajszym przy ulicy; Łomżyń
skiej 17 wydarzył się trttgkzn:y: wypadek
który zakończył się poważnym okaleczeniem przechodnia. Otóż wspomnianą ulią
w szybkiera tempie jechał motocykl. W,
pewnej chwili gdy motocykl znała.zł się
naprzeciw domu Nr. 17 usiłował przebiec
przez jezdnię jakiś młody człowiek. Nie
zdążył jednak i dostał się pod koła nadjeżdżającego motocyklu który siłę rozpc;du wlókł go jeszcze kilka metrów za sobą. Do nieszczęliwego zawezwano uatycbmiast pogotowie rnJej.skie leka<z którego
po udzieleniu mu pierwszej p0.-:;ocy odwiózł go w stanie g~.oźnym do szpitala sw.
Józefa. (i)

L
$

o
I
Bożyszcze

tłumów

Wzruszającym

obu półkul, śpiewak o aksamitnym głosie,
zwany „Szaljapinem filmu".
do łez partnerem Al Jolsona jest najmłodszy
aktor świata zwany

_,101111~
imi~

ktorego

nosi

1101'''

piosenka

całą Amerykę

i

Ponadto

i grana obecnie przez

Europę.

Znakomity tenor

IBtlNJAĄIMO
w

słynnej

wyświetlamy

włoski

GIGLI

operze Mascagniego

„CAYAELEliłlA
Filmy

(Słoneczko)

śpiewana

QUSTICAllA"

na aparatach światowej
Western Electric Company.

sławy

Poczi\tek seansów o godz. 5.45, 7.45, 10 w.
Kasa czynna od iodz. 12-2 i od 4 pp.

Wczoraj po południu mieszkańcy domu Nr. 39 przy ulicy Szkolnej zauważyti
rra klatce schod0wej ·na drugiem piętrze Je..
żącego jakiegoś mężczyznę, nie dającego
żadnych oznak życia.
Zawezwano natychmiast
pogotowie
Miejskie lekarz którego- skonstatowawszy,
poważne zatrucie esen<:ją octową przewiózł samobójcę do szpitala w Radogoszczu. Tu nstalono, ż.e derratem jest 39-łetni
Antoni Marcinkowski bezrob:otnY, nigdzie
nie meldmvany.
Jak widać nędza i 0rak dachu nad gło
wą pchnęły go w objęcia śmierci. Stan Nr
mobójcy jest bardzo groźny. 1(p)

Zagadkowy napad
Wczoraj późnym wieczorem dokonano
przed domem przy ulicy Spacerowej 16 zagadkowego napadu nożowniczego na powracającego do domu Edmunda Karolaka.
Karolak w pewnej chwili poczuł silne uderzenie a następnie straszny ból, który go
pozbawił przytomności. Zalany krwią runął na ziemię.
Znaleźli go przechodnie którzy zaalarmowali policję i pogotowie Kasy Chorych.
Przybyły na miejsce lekarz przewiózł ranneao Karolaka do chirurga, który dokonał
op~racji zeszycia skóry na głowie.
Policja w tej sprawie wdrożyła energiczne dochodzenie. (P)

Wzrost bezrobocia
w Niemczech
Liczba b_ezrobotnych w Niemczech zwłęk3~
ła się w ostatnim tygodniu listopada r. b • . '
228.000 i dosięgła cyfry 1.142.000.

Polska na tle produkcji
europejskiej
Badając międzynarodową statystykę produkcji
dochodzimy do wniosku, że Pułska pod ~zgly·
dem wytwórczości dóbr gospodarczych zaJIDUJe
jedno z ~szych w Emopie miejsc, 7'Właszcza,
jeśli ehodzi 1> produkty rolnicze oraz bogactwa na
tu?'alne.
.
ak
.
Pod względem produkcji i.,aa i ziemni ów zni·
ruujemy 3-cle miejsce w Europi~ (R~ja, Niem:cr,
Polak.a); jęczmienia - 44e (R<>-SJ&, Ni~mcy'. H1sz·
panja, Polskia); owsa również 4-re ~ROS)a, N1emcy
Francja, Polska}; pszenicy - I.~te..
..
W produkcji cukru •zajmtIJemy S.te ?UeJSfe w
Europie (Niemcy, RoSJa, . Ge~waCJ1ł. Fr~n
rja, Polska) ; spirytusu - 4'te {Nremey, ~rancJ&,
'nglja, Polska); lnu i konopi - 2-gie (Ros:ra, Po!·
ska) ; stal - 7-tnil.
•
W europejskiej prodnkeji ropy naftoweJ etc
imy na 3-m miejscu. (Rosja. R~, • Pols!ta) ~
cynku na 2-m (BełgJa, Polek.a); ze1aza i stali n~
7-em.
.
•
W produkcji węgla kam.ie~ .brunatnego zi:J
rn.ujemy 4-!e D'.liej;;c~ (l"liem.eJ. '.!:nglja, Fra=Jll
PGlska).
Nasz
przemysl
Włókienniiczy
stoi
~
8-m miejsm (Angłja, Niemcy, Franqa, Rosja, W>
chy, Czecbosłowaeja, Belgja, Polską""
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WYJA! NIENIA PRAWNE
I.
Ctv SUKCESOROWIE, KTóRZY SPADKU NIE PRZYJĘLI ODPOWIADAJĄ ZA
DŁUG WEI<SLOWY SPADKOBIEłł.CY?
Weźmy przykład. Pan B. jest w posiaAaniu wekslu pana A., który wel'sel ten
r>odpisał jako wystawca. Wystawca A.
umari o proteście wcl~slu i w chwili obec:nej B. występuje do sądu o za3ądzcnie z
~egoż
wekslu sumy dłużnej od pozostałych po A. trzech jego córek. Na rozprawie
•ądowej okazuje się, iż dwie z pośród ~ó
rek zmarłego A. zrzekły sit; spadku po
ojcu, a ·zatem za długi jego nie odpowia-

Pomóżmy

następujący bezpośrednio
po
miesiącu, w którym śmierć podatnika nastąpiła. W naszym przykładzie skoro agent
gieldy zmarł 15 grndnia 1928 r. podatek

za okres

kuratorom przy Sądzie dla n· letniclr
w ich humanitarnej pracy

Niema przeqrniotu
nlyślJ, leżącego
tak blisko serca naszego, żywiej obchodzącego każdego z nas, jak przyszłość i
szczęście naszych dzieci. Niema chyba
żadnego, a nawet na wszystko inne obojętnego człowieka, któryby myśl o dzieciach nie natchnęła żywszem, szlachetniejszem uczuciem. Dzieci nasze! Wszak
to my sami wraz z całą spuścizną, odziedziczoną po tysiącach pokoleń przodków naszych, w dzieciach widzimy przyszłość i lepszą dolę dla całej ludzkości.

zostaje umorzony od 1 stycznia 1929 r. i
to .v tym tylko wypadku, o ile z chwilą
śmierci podatnika źródła
jego dochodu
wygasiy całkowicie. Jeśli źródła dochodowe zmarlcgo ptatnika wygasły jedynie częśćiowo, np. jeśli pozostav:ił on nieruchomość przynoszącą dochody, w tym
wypadku sukcesorowie ciężary podatkowe
ponosić będą w dalszym ciągu w odpowiednim, rzecz prosta, stosunku.
K. Kl.
tlają.
Odpowiedzialność za dług wekslowy N*'§AA!!iP·MfłF'
M1BWI lW ! i'!W§6Wk
A. ciąży zatem jedynie tę córkę A., która
spadek po ojcu przyjęła. Ta jedyna
spadkobierczyni piaci całą sumc wekslo-

•••

19962 bezrobotnych w

wą.

Z

,u.

CZY SUKCESOROWIE OBOWIĄZANI
DO ZAPŁATY PODATKU DOCH000\VEGO z TYTUŁU DOCHODU, OS!.~-

SĄ

fimĘTEGO

PRZEZ SPADKOBIERCĘ?
\V -prawie cywilnem istnieje . 4asąda, iż
ria sukcesorów przechodzą wszelkie zobowiązania pawsta!e ża życia zmarłego. Jeśli wi~c np. sąd karny wymierzy wyrokiem
grzywnę
jakiejś
osobie i z tytułu tej
grzywny zostanie już nałotone zajęcie,
wovrczas w razie śmierci skazanego dług
uiścić muszą sukcesorowie. jeżeli jednak
psoba skazana umrze po wyroku, lecz
przed dokonaniem zajęcia, nalety uznac,
iż wyroku wykonać nie można, gdyż był
'>n skierowany asobiście przeciwko spadkobiercy. tak rozumie przejście zobowiązań prawo cywilne.
W prawie podatkowem rozumować naJeży
inaczej. Weźmy przykład. Agent
giełdy C. zmarł 15 grudnia 1928 roku. W
roku 1929 władza podatkowa przy ustalaniu wymiaru podatku dochodowego za
rok kalendc.rzowy 1928 przysyła sukcesorom we;zwanie do złożenia zeznat1 o dochodzie za rok 1928. W danym wypadku
ole można powołać ~ię na fakt, iż za ży
cia spadkobiercy wymiar podatkt? nie był
ustalony, a zatem żadne zobowiązanie na
sukcesorów nie przeszło. Zobowiązanie
uiszczenia pod.atku zaistniało w momencie, gdy dochód został osiągniQty przez
podatnika. Sukcesorowie zatem winni zezaanie o dochodzie spadkodawcy złożyć, a
następnie po ustaleniu wymiaru podatek
uiścić. Umorzeniu w myśl wyraźnych postanowień ustawy ulega jedynie podatek

Jednolity cennik detaliczny
a.dykułów d.-ogeryjnych i
pe:dumeryjno ·kosmetycznych
W dniu 4 b. :m. odbyło się w Towarzystwie
)rogistów Polskich w Warazawie pol!iedzenfo
11ormalizacji cen, składającej .się z
komisji
t>rzedstewicieli wsz~·stkich organizacyj zawodowych branży drogeryjnej i per:fumęryjno-ko
umetycznej, zarówno handlu jak przemysłu •.
Komisja postanowiła wydać jednolity dlr ca
'tgo państwa cennik detaliczny artykułów apCeczno-drogei·yjnych, perfumeryjno-kosmetyczA)'ch i mydeł toaletowych.
Cennik ten zawierae będzie ceny detaliczne
~-kulów, v.--ytwarza...'l.Y.Ch przez
przeszło
200
~bl'yk i laborF,torjów krajowych i zagrarJcznych-:francuskich. Zajmie on przeszło 1000
mon druku i ważny będzie na dłuższy ęzas,
gdyż zachodzące zmiany w cenach ;fabrykatów
będą podawane do wiadomości w drodze komu~
Qikatów.
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zasiłków korzystało

Łodzi

9226 osób

Na terenie Państwowego Urzędu Po- ło w ubiegłym tygodniu 9226 bezrobotśrednlictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź nych.
i powiaty) łódzki, łaski, sie:radzki, łęczyP1·acowniików umysłowych brało zacki i brzeziński w dniu 7 gl'lldnfa 1929 r. siłki doraźne 43.
było w ewidencji ~rejestrowanych bez- 1
W ubiegłym tygodniu straciło prac~
robotnych 28708 w tern w samej Łodzi 287 4, otrzymało procę pi-z.erz.; Urząd 43,
111962, w PabajTui.cach 2590, w Zgierzu zdjęto z ewidencji z innych przyczy;.1
_
2568, w Zduńskiej Woli 1296, w Toma- 930.
Urząa rozr>orządz.a 6 wolnemi miejsca
szowie Maz:o~vieckim 1'135, w Konstanty
nowie 81, w Aleksadrow1e 181, w Rudzie mi dla robotników l'Ó~nych zawodów.
Pabjanickiej 235.
15 bezrobotnyc...li otrzymało w cil!gu
Z zasiłków korzystało w ubiegłym ty- tygodnia ~niżki kolejowe na przejazrl llogodniu 12901 bezrobotnych.
le.i<l.rni pai1&twowemi.
W samej Lodz<i. z zasiłków korzysta---~,---

Kto chce

Wone m11•

otrzymać

pracę
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Katastrofa ko ejowa -pod

Straty

ołem
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Sztuka filmowa ilustrująca historj"

. $)'lllpj!.-Łycznego hulaki i biednej

W rol. głównych
llU'J'J Uedtkc I Marja Paucłler
Aktja rozgrywa się na iedaei
:r; naipi~kniejszych i naj wesęl:$Zych
, · · plaż Europy.

dziewczyny.

I

Naitl;pay proirram:

.,PJł.EzyDENT 14 z Iwanem Moz. tucbbtem w roli

głńwnej.
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na

Państwowy Urząd Pośrędnictwa Pra-1 zdolną wykwalifikowaną fryzjerk;ę oncy w Łodzi, Kilińskiego 52, poszukuje dula.torkę, 3-ch robotników rolnych do
kandydatów z dobremi świadectwami '.i r'ł koni, samotnych, 2-wie kobiety do goferenejami do obsadzenia nastę 1mjących spoda:;:stwa rnlne;,o samotne na pen8Ję
posad:
·
i•0cz;ną, 1-go specjalistę <lo wyrobu bibui
NA MIEJSCU.
Ju karbon i indygo, 2-ch ś:ifierzy, któW oddziele dJa rzemieślniliów
rzyby umieli dop.rowadzić kwasy do trai robotników.
'"ienia szkła k!'yształmvego (blai-krysz
u ~łużących do gospodarstwa domowego. tał), 1-go specjalistę głowacza cukru,
NA WYJADZ W KRAJU.
posiadającego świr,,decowa.
4-ch szewców szteperów, 1-go kierownika
W oddziai.e dla pracowników
wą.1"'Szratu · &"Liklarskie<J"O conajmniej
z
umysłowych.
12-o letnią praktyką, 1-go majstra fa- 1-ną siłę biurową buchalteryjną męską.,
chowca do wyrobu pendzli i · szczotek, znają.cą buch!1lte1·ję, piswja na imi,szynie, członkiem społec.ze1'1stv.ra:
1-go specjalistę do obsługi krajacza płat tu<:lzież obeznanej z handlem możliwie
I w t;ym właśnie kierunku powinien
ków~ 1-go wywabiacza plam, 1-go starsze rolniczym, 1-go kierownika sklepu arty- iść na rękę cały ogół społeczeństwa. ku·
go palacza do nadzoru kotłów, 1-go młod kuła.mi i-ohticzemi.
1·atorom, któr,,i;y,_ dając swoją praCę, nie
szego pomocnika karmelkarsldego, 1-ną
mają jednakże środków, by .zaradzić nę,
dzy, panuj~cej w tern środowisku, z kro?
---<:>--rego rekrutują się nieletni pnestę:;icy„
A potrzeba tak niewiele, · U:lli każdY)
członek społeczeństwa okł e ~obi~
sięgają
kilkudziesi~ciu tysięcy zł. serca i, w miarę możności, pomoże kuratorom w ich pięknej pracy.
,
W dniu onegdajszym koło godziny 8-ej padków z ludźmi na szczęście nie było.
Jeżeliby każdy z czytających. te sło•
Straty
spowodowane
katastrofą
dość
1
wiecz.' na stacji Barłogi pod Kołem wywa samorzutnie p1·z€si8ł
pod adresem
darzyła się katastrofa kolejowa. Oto po- znaczne sięgają w przybliżeniu wysokości
Koła Kuratorów przy Sądzie dla .Niele1;.,
ciąg pośpieszny :Warszawa-Poznań idą kilkudziesięciu tysięcy złotych.
nich
w Łodzi, Namtowicz.a 41, ofiarę w
cy do Łodzi wpadł na pocztowy wagon
Wskutek wypadku ruch został przer- gotówce, odzieży,. materjałach lub książ
pociągu
towarowego manewrującego w wany na przeszło 2 i pół gou.ziny_ Winę
kach - stałby się tern sarnem budowni·
obrębie stacji Barłogi.
katastrofy ponosi całkowicie dyżurny ru- czym zdrowego spqłecze1IBtwa, :na· jaWskutek zderzenia cztery wagony po- chu stacji Barłogi Henryk Głąbiński. Głą kiem każdemu chyba w jednakowej mieJ
ciągu towarowego b.ez ładunku zostały bińskiego aresztowano a po zbadaniu prze- rze iale~;eć powirino.
·
kompletnie rozbite zaś parowóz pociągu kazano do dyspozycji włilclzom śledczym.
~Pl
pośpiesznego poważnie uszkodzony. Wy-

l,.lD;uuunliP•lidego 56
. .
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W tych kilku słowach mieści się w~
.znaczenia mHości naszej do młode
go pokolenia, miłości, która
wymag1:!,
pewnych ofiar z naszego egoizmu, które·'
byśmy składali na ołtarzu dobra dziect
Czy tak jest r.a świecie? Czy nie mam~.
~obie wszyscy dużo do zarzucenia w tym
przedmiocie?
Smutek ogarnia człowieka, gC.y widzi\
że og6ł nie zdclał sobie uświadomić cież·
kich, a świętych obowiązków, jakie
nas wkłada miłość do dziecka pojęta po.
człowieczemu. Nie wy~tarcza tu bowiem
miłość rndzicie!ska, że się tak wyra~amyt
miłość fizjologie.zna, v.:ypływają.ca z in·
stynktu, z egoizmu. Każdy członek spa<,
łeczeństwa po-winien wiedzieć, że isto.i:;
ludzka - to si~dlisko dobrych i złych
elementów psychic:nych 1 że w)rchowania
ma na celu rozwijanie jednych i tłum.i~
ma drngich, że dobre przykłady są jedY.·'
ną szkolą cnoty.
Jeżeli . dziecko w
domu zamożnyn\
ma odpowiedni:} opi el+ę, w.si:·. . tl.o, ca
wpływa z do~robytu a więc od.:IJowie•
dnie odżywięnie, odzie.i im. każdy sezon,
środki na kształcenie, rozrywld, ws-zyst~
ko, co zabezpiecza duszę d~iecka od tę
:;knoty za szczęściem, to dziec.ko ze siec
ry ~bogiej, ze sfery ludzi ciężko zarabia·
ją.~y::h na (;hłeb IJO Nszedni, a często pozoshtJ~!C:YCh bez ·tych nawet mii1irnaJ.„
nych za.robków, już jest narażone na t~
tęsknott,; za wsiz.ystkiem, co tamto dziec•
ko w pełni posia<la, a co stanoWi jegd
szczęście. Cóż ~ię<J łatwiejszego dla ta~
.kiego dziecb., jak zejść . z drogi uczciw°'
ści na śliską ch"ogę przest „pst\ •a!
I stąd nieletni przestępcy. którycli
niestety, dzień każdy sp.r.owad?.a now.e
zastępy przed sąd dla nielet:a~ch. .
We wszystkich krajach kulturalnych.
a wi<;.c i u nas od szei ~gu lat istnieje wy
soce humanitarna ·n tytucja opi umów.
czyli kuratorów przy· s.rtilzie dla nielet-,
nich. Opi:ektmo'1;ic ci maj :,i.· za zadanie
zbadani~ danej sprnv,ty l hl· ę nad słu.·
s.r.n!e czy u~eslusznie (;Sl}arżonem dzic.::.J
kiem j orl zanat! .>'Wania ich z::tleż.Y, w zn;-\
cznyt!l s101Jniu, czy nieświadomy częsro
swego przestępstwa pupil stanie pr.zOO
obliczem sądu, czy też pod zbawiennym
wpływem kuratora stanie się cnotliWJ-:ro
ność

Od wterku

daia 3 eł. po11iad:tiałb dnia 9 rrudnia 1919 roka
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potł tytałom

EC

Podłur rłośnej sztuki Wł, PERZYŃSKIEGO

W rolach
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JOHN GILBERT

w roli a·łów;u,j:
Niezapomniany bohater Wiclidej Parady i S'ymfonji Zmysłów
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NAPRZOD
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Ł.

T. S. G. 3:5 (1:4)

Zasłużone zwycięstwo biało-czarnych
Z niecierpliwością wyczekiwany mecz
.reprezentanta śląska z mistrzem grupy
pierwszej zgromadził na boisiku W. K.
S-u pokaźną liczbę ludzi, pragnących uj
rzeć grę najipoważniejszych konkurentów do ligi. Mecz ten prowadzony był z
niezwykłą zaciętością z obu stron i skońsię zasłużonem zwycięstwem mistrza Łodzi. Tak goście, jak i gospodarze

1 czył

iwalczyli ambitnie. Jednakże nic nadzwyczajnego goście nam nie pokazali.
Paprzód jest drużyną
lotną, ostrą,
runbitną i zaciekłą, lecz nie przedstawia
;nam oospołu dQbrego technicznie. Druriyna Naprzodu przytem ogrom1lie nierów
In.a. Obok dobrego ataku, pozostałe linje
były znów słabe, co też poszczególni gra
.cze tych linji starali się nadrobić siłą fi
zyczną. i faulami.
Br.amkarz Naprzodu nie przedstawia
zadnej wartości. Nie ma on najmniejsze
go „uczucia bramkarskiego''. Strzałów
nawet nie chdał chwytać, a ustawienie
w bramce skandaliczne. Obrona to także
bardzo słaby pwlkt, przysparzała kłopotu
niemało niepewnemu bramkarzowi i pomocy. Przedews_rzystkien;t nie posiOO:a d~.?rego wykopu I P?P_ełnia s~le „kiks~ ,
1.ak gdyby po dług1eJ przerwie wystąpiła
~"'Mf#$%iQi!!liiii'!&i

'tabelka o

$ *

MWW&Mlb

wejście

'NIW

do ligi

Gier. punkt. st. bram.
6
8
17:10
5
6
17:11

Lech ja
Naprzód
Ł.T.S.G.

4
5

6

spodziewać się
można, że tegoroczny
jak wspomnieliśm był mistrz klasy A może odegrać w przyszwszystkie możliwe sy łym roku taką rolę, jak kiedyś śląsk. Od
tuacje i dob-rre usposobiony strzałowo. kandydata do ligi wymagać musimy wię
W polu kombinował nieźle, a pod bramką cej, niż to, co wczoraj zobaczyfilśmy. Dru
umiał także strzelać. Lewa strona napa- żyna nie może po 45 minutach nie posiadu znacznie przytem lepsza od prawej. dać słł, bo takie założenie przyniosłoby
Łodzianie w sumie byli drużyną lep zawsze klęskę.
szą bo posiadali wyrównane linje, jednak!
Grę rozpoczyna Naprzód ostro, lecz
że nie wytrzymali tempa, co może ich ŁTSG. odpowiada za.raz kontr atakiem.
zgubić w Lipin.ach. Bramkarz i obrona· Piłka. p11zechodzi z jednej połowy boiska
spełnili swe zadainie zupelnie dobrze. Fal na drugą.
kowski kilkanaście razy ratował w ciężWkrótce łodzianie uzyskują bezwzglę
kich opresjach i przyczynił się w zn.acz- dną przewagę uzyskując cztery bramki
nej mierze do odniesienia sukcesu. Wil- st:rnelone przez Herbstreicha, Królewiecdner grał bardzo pewnie i z Mikołajczy- kiego i Francma.na.
kiem tworzyli mocną parę. Pomoc także
Naprzód gra ostro lecz sędzia utrzylepsza, niż ślązaków pracowała dobrze mał drużynę w khl"bach.
defensywnie, jak i ofensywnie. Napad
Po przerwie ślą.za.cy widząc przegramiał trzech wartościowych graczy i środ ną zagrali :nadzwyczaj ambitnie strzelakowego i prawą s,tronę. Lewa zaś znacz- jąc jeszcze dwie bramki, tak wy:ruik
nie słabsza. Inicjatorern. bramek tym ra- brzmiał 4:3, a ogólnie spodziewano się
zem był Herbstreich. Gracz ten nadał wyil'ównalllÓ.a wobec opadnięcia na siłach
ton gry napadowa, a także wprowadził Łodzian. Wreszcie na kilka
mi'llut
myśl i przedzierał się pod bramkę prze- Herbstreich ustala wynik d.nia strzelając
ciwJl.li.ka.
piątą bramkę.
.
Obu jednak zespołom dużo brakuje,
SMzia p. Grabowski dobry.
aby mogły z powodzeniem w Lidze grać.
o ile me nastąpią raptowne zmiany, to
.~„... ,,~,,...,, .•_-:!„:::.~._·:....:.....:..::::·~''-"'•t.
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na boisko.

Najlepszą linją
atak, wyzyskujący

\''•'i'

Kto właściwie jest mistrzem Ligi?

14:11
4:22

Wychodzący

1.echja-Ognisko 3:0
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(P ALAIS DE LUXE)

w rolach głównych:
BETTY BALFOUR
i JACK TREVOR
ty1ięcy

Film zrealizewany kontem kilku
dolarów.
Zajmuj~ea treść! Borata wystawał Wspaniała rra!

Pon~tek

cedz. o f· -4 30 pp. w •ol>oty niedzi•l•
i awięt.. o i• 1 pp
Ceay wa:tytkiels miejac ua pie?waze seanse 58 rr.
Orltiutra

pewiększou l'ocl bab•;'

A. RICHT.ERA

I

TiEARTY
Teatr Miejski: - Dzielny Wojak Szwejk. ·)
Teatr Popularny: Kopciuszek.
Teatr Kameralny: - Mężczyzna i ~

CO

zrobiła duże wrażenie
skich, oraz wywołała

na

W sali „Resursy" wygłosił wczoraj od- I

mtejnia dziedzinie".
fizycznego or.az najbliższy
~

program w

Prelegent, wspominając o wojnie światowej, zaznaczył, że skutki tej wojny trzeba usuwać i że usunąć je można przez
~• wychowanie fizyczne. Rozwój wychowa~
nia fizycznego ma nietylko stwierdzać, że
[El przysłowie: „Si vis pacem, para bellum"
r:"il
L'!.I ma rację bytu, ale rozwój ten ma być wypływem celów wychowania fizycznego:
EJ zdrowotnego, estetycznego, społecznego,
praktycznego.

m

m
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kołach piłkar
zrozumiałą radość

wśród drużyny Czarnych.
Przyznać trzeba, że

Pojedynek w przestworzadł. ·
Syrena: -- W szponach żółtych djabłów.
Uciecha: - Co kocha k.bietka•
Venus: - Walka tytanów.
Wodewil: - Papo ja chcę hrabiego.
Zr-chęta: Ostatni pocałunek.

---<:>1---

TEATK MIEJSKI
"DZIELNY WOJAK SZWEJK"
dla Związków Robotniczych.
Dziś w poniedziałek o godz. 7.30 wieczora
„Dzielny Wojak Szwejk".
Pozostałe bilety po cenach popularnych cit
nabycia w kasie zamawiań w kwiaciarni Sal·
wy, Moniuszki 2, dziś od godz. 11, rano 4ie 'I
po poładniu.

·,,PAN TOPAZ".
Premjera prasowa•
J'utl'o we wtorek o godz. 8.80 wie~
„Pan Topaz" komed_bl. Pagnol'a. Ceny

dodatkowo Turystów w Lidze.
Niewątpliwie, gdy zarząd Ligi rozstrzygnie protest na korzy.ść W arty posypią si~
nowe sprzeciwy, tak ze strony Garbami
jak i Turystów.
Ostateczne załatwienie sprawy obecnego mistrzostwa zależne będzie o? wpł.Y":
nięcia ewentualnych nowych okohcznosc1
dotyczących kwestii żurkowskiego.

Trzeba nam więc postępować na~rzód.
Coprawda postępy są znaczne w ruektórych dziedzi~ac_h sportó~. Potrzeba nam
jednak szkolić ~nst~uktorow, a p_otem kr~e
wić wychowame fizyczne wśrod swoich
rzesz społeczny~h.
Instruktorami. są s!U~~acze C.I.~.F.-u, a
także w znaczne] częsc1 1 nauczyciele. O !o
zdrowe P?d ka~dym względem sp-Ołeczen
stwo musimy się stara~. . .
Ze względu na w~~~os~ poruszon~c~
przez. P·. yułk. dypl. K1lmsk1ego zagadmen
w na1?h~szych numerac~ _damy o?szer~e
omów1eme. odczytu, tudz1ez nasuwa1ące się
nam uwagi.

Przepiękny film, przepojony łzą i sentymentem. pełen
subtelności

i poezji
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Dramat dwojga młodych serc,
Mistrzowska reżyserja JAMES C~UZE
Główne role kreują :

„

Specjalna ilustracja muzyczna

pod batutą Sz. Bajgelmana.

IOZllFlłłA DUlłR
RICAlłDO COlłYllZ

WILLIAA HAllllEI

W programie muzycznym najnowsze szlagiery
I

popa;:

ne.
Trauptta Nr. 1.
Ostatnie pmrlórzenia

. _ iM~CZYZNY I KOBIETY""·

dane będą dziś w poniedziałek, wtorek I lrodo
poezem doskonała ta sztuka schodzi s .U-.

byłoby rzeczą
TEATR POPUL.ł.BN,Y.
krzywdzącą, aby drużyna tak ambitna
Orrodowa 18.
jak Turyści spadła do klasy A.
Dziś, poniedziałek i wtorek barwna, łloe
To też jak się dowiadujemy ze źródła skonała wystawi.ona, urozmaicona tańcami. {
miarodajnego, z chwilą wydania decyzji śpiewami bajka ,,Kopciuszek". Poc;zątek ~
zarządu Ligi w myśl opinji P. Z. P. N., ma- kowo o godz. 7-mej wieczorem.
We środę emocjonująca komeaJ& UMlą"
ją być poczynione kroki o pozostawienie

Pierwszy raz w Łodzi

O

gapę".

Spółdzielnia: -

w

Kilińskiego

Im czyt dyrektor P. U. W. F. p. pułkownik Kim
liński p. t.: „Ideowe podstawy wychowa-

W KINACll

rl'BATR JtAHEltALN°l<-

Odczyt dyrektora P. U. W.· F•
pulko

GRAJĄ

A.polio: - Miłość kozak..i..
Bajka: - Szampan.
Capitol: - Zapomnisz o mnie.
Casino: - Manoleseu.
Corso: - Szalony jeździec.
Czary: - Walki w Palestynie.
Era: - Policmajster Tapejew.
Grand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
Luna: - Maski Erwina Reinera.
Mimo1,1;a: - Uśmiech losu.
Odeon: - Pallo ja chcę hrabiea:o.
Pałace: - On nie powróci jui.
Resursa: - Erotikon.
ltaj: Dalsze dzieje Tarzana.
Słońce: - Pat i Patachon
~ pnnhsnril

Sensacyjna opinja PZPN-u

we Lwowie „Wiek NoOgnisko
o
wy" podał sensacyjną wiadomość o opinji
zarządu Polskiego Zw. Piłki Nożnej w
'
sprawie protestu Warty przeciwko meczowi z Turystami, przyczem opinja ta
Lwów Lechja - Ognisko. Zasłużone jest przychylna dla Warty, gdyż P. Z. P.
zwycięstwo odniosła i tym razem druży
N. stoi na stanowisku, że gracz Turystów
na lwowska w rozgrywkach o wejście do żukowski nie był uprawniony do gry w
ligi bijąc drużynę wileńską w stosunku 3:0.
meczach mistrzowskich.
Na zasadzie tej opinji zarząd Ligi bę
t:JGJl!Jl!J8138~EJEJl38Glt:J[3][3
dzie musiał powziąć decyzję przyznając
B
13
na korzyść Warty.
8
[3] walkower
Wobec takiej sytuacji nastąpi zmiana
tabeli i Warta przesunie się na pierwsze
l!J
miejsce zostając mistrzem Ligi, Turyści
EJ
•
·
El
I~'
[3] zaś spadają do klasy A a miejsce ich w
Lidze zajmują Czarni.
Wiadomość powyższa o opinji P. Z.
Dziś i dui ust~pllJCh
P.
N.,
której potwierdzenie uzyskaliśmy,
11

J~
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kańska „Pociąg

Widmo",

.w"SKALMIERZANKI"
SALI ;FILHA.RMONJL

·
,_
Pojutrze t. j. we środę o godz. 8.20 wlł!Ca
jeden jedyny reprezentacyjny występ Teatru
Popularnego w Sali Filharmonji. Dana będsit
pierwszorzędnie wystawiona i zgrana 'ft'..~
barwna komedjo-opera J. N. ~~ .
„Skalmierzanki".
Sprzedaż biletów w dalszym ciąga w ~
Filharmonji w cen.ie od 1 zł. do .6 zł.
~A

PONIEDZIALEK
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIBI
na dzień 9 grodnia.
11.58-12.05. Sygn.al czasu.
12.05-18.10. Koncert z pQlt gramof.
15.20. tto czem :wiedzieć pc>Winna do~ •
spodyni".
.
15.45. Przegląd komunikacyjny.
16.15. Program dla dzieci: P. Wanda ~ldl
wicz omówi listy od dzieci.
16.45-17.15. Muzyka z płyt gramof.
17.15. Lekcja języka fra.ne. Lektor L.. RoquignJ,
17.45. Muzyka lekka a „Gl.Ul-tronomji". Ol$ie·'
stra „Złota Lira«,
18.45. Rozmaitości.
19.10. ,,Skr~ynka pocz.to.wa rolnicza•,
19.25-19.40. Muzyka z płyt gramof.
20.00. Odczytanie programu na dz. nast. Wił
domości bieżące.

20.30. Koncert międzynarodowy z Warszawy• .
22.00.Feljeton o repertuarach Teatrów na Zachodzie - wygł. p. M. Orlicz.
22.15. Kom. meteor., pol., sport.
23.00-34.00. Muzyka salonowa.
..- '
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Przebojowy film z naazego tegorocznego r.spertuaru I
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Dziś
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Realizacja GUSTAWA MACHATY. -

następnych!

i dni
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Gwiazdor ekranów szwedzkich

OLAF FJORD
•

~I~~~~~~~~~~~

seansów w dni powszednie· o godz.
5,20, 7,15 i 9; w dni ~w iiiteczne
o godz. u;. 5, 7 1

Pocz~tck

Następny

9

-

Poradnia
Weoerologiczna

Na gwiazdkę!!

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

wielki wybór odbiorników krajowych i zagranicznych, najnow·
szej konstrukcji bez akumulatorów i bez baterji
zasilane prądem z sieci elektrycznej, poleca:

d 9 ·
Czynna o d 8 rano o Wlecz.
w niedziele i święta 9 - 2 PP·
od 11 - 12 i 2 - 3 PP• przyjmuje kobieta lekarz
łeczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych 1• s kó ruyc h
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swiatło-Lec:rniczy

RADJO-ALFA
ŁÓDŹ,
-

Waźne

ul. Nawrot 1.

'!!,J

dla

program :

Tel. 123-88

wła,cłcłelł

kino-teatrów
ł lokali pubłłcznych.
przyjmuje wszelkie instalacje gramofonowo-głośnikowe dla
audycji publiczności - Ceny przystępne, warunki dogodne

Ko1metyka lekanka

O SW-ICIE

lłÓŻAIElł
Dzielna 9, tel. 1.28-98
C!Mroby 1k6rne

Wózki
DOKTOR

fAllll

11llf

O & qU' O 1f ~ ••
cest•lal-•

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38
•.
•

* • •

Dr. med.

~ni.J.Krzyżanowski iSka
ul. Andrzeja 4.

. . .}. _. _.,_
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HELL·•
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I03

8 grudnia 1914 roku
która zain:czyła doazczętaie niemieck~ potęgf;
morskf\.
Huraran ognia ! żelaza

RICHARD DIXn sł)'IUl)'w f1lm1e
)uó! boberew
p. t.

Fi~~!~n~~!ru~~k~~r!y~~za
w napi'='ciu od poczĄtku ds końca.

Wesoła

Nadprozram :
amerykańska komedja
tnodnik filmowy.

oraz

poleca

EDĄURD

•

ll,30-3
PP· ed
w1zy1tki•
i 50 .rrony.
pewnedsie
rodz. 4 miojsea
do 6 1p•w30a1ednel•
od
W poaiedziałelc wssy1tlcio 1eaaae p• 50 1 30 rr.
Orlciutra 1ym!. pod batut11 I'· ŁĘCZYCKIEGO

na

członków

BOKSLEITNER L. O. P. P.

tódź, Sienkiewicza 79, tel. 141-79

Redaktor naczeln:v: HP.nrvl> Rahczvfi«1kJ
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niezaleźnych

dziś

po raz ostatni
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Alfre~

Jutro rewelacyjna premJera

PANNA
ELZA
••••n••••••••••••ll

C

stylowa garderoby
szafy łóżka pojekarta rei_estracyjna dyńczo i komplety
na imię Stanisława gwarancią kilkuletLewandowskiego nią sprzdaje Stowydana przez P. larnia Ulica W ars za wska 19 przy
K. U.-Łódż.
Napiórkowskiego

Zaginęła

Pianina

sit; pies rBy wilczej. Odebrać mopatefony płyty
żna za zwrotem ko- sprzedaie na raty
sztów, ul. Przi:dzal- Chodkowski Sienniana 80 u rzeżnika kiewic:ta 25

Wydawca: Tow. Rzem. „Resursa"

JlllJUSZA 20

WfTw.Tóffti

IeschnEJ:
1UUUJ!AlfJ
~óGNAWRO

TEL -'I0,...-6

1

Marmona

_e_~l ,yp;•~~b!~oow,

Odbito w drµkarni własnej Piotrkowska li.

IVL11K)M
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Z przyczyn technicznych od dJrekcji

_R_o_"zn_·

Przybłąkał

'I -·':

•

„ ••

!...I

.

1

CASINO'' . Lustra
''

[J

i
„„.„w
w dni p•wn•d•i•. rodz. 4• • •
niedziel~ i świ~U. o _rodz. ~2.30. W dai

Pecz11telc
VI 1obot)',

•

się

r.

:

(Bitwa morska przy wyspach
Falklandzkich)
Najrroźn!eisza w biatorji świata bitwa moraka,

•
•

1

ZaplSUJCle

w .

)

„Polwóz"

Do 10 r. i 4-8•w. Dla pań specjalne l':'l • • • • • • • • • •
godz. 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 Pp L!I
Dla niezamożnych ceny le~z;nic 2 2

we wszystkich kolorach na bieliznę damską

i

Choroby •kórne i Wener.
ul• N &Wro t 2 • T 8 J• 179• 89

. ,.

I

Mebł~

dziecinne
sporto'·dkowe
r ;!czki

.
_eh
i wener7csn7cll
40r
te•._.
znyęh
LECZENIE ŚWIATŁEM (lamp4 kwarw :drmie
cow4). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od irod:ii. 8-2, i 6-9 PP· ·
w nied:i:iele i świ~ta 9-1
Piotrkowska 85
Dla pań od 5-6 oddzielna poc:i:ekalnia poprzeczna ofic.

: === W szponach == •

zębów

RIKOTYNĘ ~ .
~

•

stomatolog

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

RAD JO

Polskie Radjo ,

SADOKIERSKI

rentgenodiagnostyka

aekawe

Przed świętami obniżamy ceny na nasze
aparłlty, aby dać możność szerszemu
awółowi nabycia ich, jak zawsze na
r~!>'._ .'.!liesic;czne.
_
C.ENY OD 220.-ZI. W ZwYZ

•
•

chiruraja azczęk, jamy
ustnej I pla•tyk.a

dla dzieci !!I a
zawne nowe i

żywe,

q

Specjałl•ta chorób •kórn7ch

t: "Tr:;::;~:•uł\pay••„;:;;- :

poleca:

.adość w domu, uciecha

IW

TeL 1u-11.

-::t:· ~

: detalic:i:na •przedaż
zelówek trwałych na wodc;)

to daje zawsze

:u..

spa- ·-·····~

!22o!/!d!:z:!i >!l~!a~ ~A!:i;D~ek!~!ln!i;!d!~! ał..k! o!b~ie~t~~\~~~·!l~~F~~'~-~~-~~-~~-~·~~~~== I

(specjalność

re~ulacja

mo-

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie
lamp, kwarcow,. Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

Skóry-Hurt i Detal

GWIAZDKA!!!
GWIAZDKA!!!

i

WeD8rJl&D•

caopłciowe.

••eSZEWCY•..

J.

IGwiazdkowe .

Dr. med.

Kuchenki
Piecyki
Poleca

"Koźminek"
Główna

51

Biżuterja

Chiromantka T elepatka członkini Towarzystwa Paychofizyczno W ars zawskiego i dużo innycb. Przepowiada
przyszłość, przeszłość i teraźniejszo~ć
Porady i wskarówki
Przyjmuje tylko na
6 sierpnia Nr„ 18
m, 3, I piętro front.
Od H>--ej do 7-ej.

Wielki wybór wóz
kcSw dziecinnych
krajowych zagranicznych łcSłek metalowych; wyżyma
czki amerykańskie•
materace wyścieła
ne oraz materacesprc;ienowe hygieniczn „Patent" da
meblowych
łóiel<:
podłuJl miary nabyć

można najtaniej
l na naj dogod•
Biżuterję nłejszych wakupuję, pełn, war· runkach w fabry-

tość płacę. Solidne cznych s ~ład zie
traktewapie „Pro· "DOllłOPOL 11
ze.ratki Ila raty, ... e ciosa". Piotrkowua
.
Łódź
ny gotówkowe„ Pre- Nr.123 w podwórzu
Piotrkowl'J ka 73
oios a" .Piotrkowska
274
w podwur zu,
123 w podwórzu. ·

tel.1-~8-61

:t_., ,, Redaktor

od pow.: Adam żuczkiewicz.

