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Wojska

CERA

20 GlłOłZ~ jił

rządowe rozgrOniiły · powstańców

Dwaj .oficerowie, .wzięci., do
PAH .i'.l,

!4.Xłf. Kores!l"!!~ent

Agen<,;i".

Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od godz. G-7 wiecz.
Sekretarjaf czynny od godz. 12-1 w p&. i od 6-T wiecs.

munika~ .pół~; ~ł0szący, iZ

wJa~

niewoli~

I

zostali rozstrzelani

n?1'fllal~o stanu:·

do

·

fców, ~zyskało wolność. w

czasie wd

p,1~:,Jc 1~ .fródeł l>"V J>?WSłancy poddali się 1 wszystko powro- ~ube!f!ałor _wo1f!ikowy .1 . ~eg mnych oso- po obu stronach było 7 x.amtych i 27 r-.
b1Stosc1, ~z1ętych do mewoli przez powstań nych. Wojska wzięły do niewoli około 50t
.
.
.
watnych na·;tępUJl!Ce w1atl"n~·--z.~1 o wł„ ało
t
·
powstańców. padkach w msą,a••Ii.

Havasa w Borde~ux

M:a~~!·p~~>:~~doni~
-·m·ate-rJ·a1u w~rem
sttum!mił
d~ts~ ~
~stańczeJ. ~ pogłoska, iź
dowo·d owego"
lMł
~rzy ~alczyli w

wi:=~i:~:~i::uttęli s:ę Fabrykowanie
lecz w pobt:zu Sluelva natknęli się na łdą·
ce z Huesca ł Saragossy dwie kolumny
wojsk rządowych, którym towarzyszyło 8

akCJt

·

baterji artyierji.
Artylerja

celem

"

zacztta ostrzeliwać powstań·

w Prusach Wschodm·ch
M1·nu· ter· Curt1·us
,
,
.

cerow1e,

o1io

szeregach

wstąńców zosta!i wzięci do niewoli.
li być wczoraj wieczorem
1

mte

ro~trzelaal.
ma kanclerz Br~e14.XU. ~g-. wWloml>
HENDAYE,
LA:
• •
• "
łldawl~„~htodniW'cpomhe· .ning.T ..;.;r„··· ··,:..-...;.;.k
d~'„·łMk~b~uPruss
'{)Ół godzinypi~~cy__,~hu. 1.
w
H
menuec• ści nadeśZłyclt z Madryt
"" „ł""Uoze ...„an eyJJte
ce""'
- o
~e
•
ł'"Y•
pot ~wobl u.~ Ol
Wojska rządowe otoczy!Y Oddziały po- Iem zbadania naocmie sytuacji gospo- kich mężów stanu podjęte dziś,. przed se szo wczora·
wstańcze, kt~re na P?lu bitwy pozostawiły darczej i poinformowania się o .stanie fi: sją~igf :aa-rodów mają · niewątpliwie na wstańcy liczyli ~szystldego ęzenia. Po
dzi~tkując ich tak,· ~ po apływie

·.ców

20 zab1tyclt, wielu rannych, samocbo
dy ciężarowe oraz znaczne zapasy broni i
.amunicji. Przyw'ódcy powstańców wz:ęcl
wstali do ~ew-01i. W szeregach powstań-czych zna1dowało się trzech kapitanów i
•
'.Wielu podof.jcer_?w.
. Po słoczoneJ ~alce WOJska ~e wy
-maszerowały w kierunku Ayerbe t jaca ce~oto

lem

~o . ~

:

· : .

·

. Berln .14

P'Qd~ : · f·Gómy ślł!'k udaći ~

nansowym. gospodarczy~, a r.a.pewne 1 celu nic innego, jak tylko zgromadzenie
polltyeznym t.ej prowincji u .taJPtej. nowego, „materjału dowodowego" prze·
clwko Polsce, materjału posiłkowego dla
seych miarodajnych osobistości.
Możliwe jest, że min. Curtius . ewą skargi niemieckiej przeciwko Polsce w
podróż inspekcyjną rozszer.iY. także i na Genewie.
Górny śląsk. Inne pogłoski mówią, że na .
1
oOo

•

21' -.ml·•I•

&D.U

. pragną utworzyć

„

arm~ę

1·onową

mmm

•:__,po ~ unu~ft:. • ._1.owf b
se ro
1 WOJllla
Wo14Ucy c, ....
~
:C1!m1 w góry przed następującemi woj-

·

Sowiety

Niemi.~kie J?is~a „~rline: Nach- w!lnej_, z~aj~ujące się .w ręk~c~ „Osoa. ~RYT, 14.Xll: Po w~jszem po.
medzemu Rady Gabinetowej wydano ko- ta~sgahE: donosi, ze RosJa. sowiecka ~- w!och1ma r .l~at~ obecnie 3 rn1lJony człon
., .
.
~le JX?Sladała, ~ Wł'°konamu plan~ pt~ kow.
.
- - - - - - - - - - --Z pocztłtku chciano doprowadzic liczcioletmego, a więc, Jak się spodz1ewaJą
w 1933 r., armję, składającą się z 21 hę członków tej organizacji w 1933r. do
Legi·onisto'w miljonów mężczyzn i kobiet~ wyewiczo- 18 mjlj„ pótniej jednak uznano liczbę tę
deleoatów
.za niewystarczającą i teraz dążą do ponych. woj skowo.
o
Wyszkolenie wojskowe ludności cy- większenia tej cyfry do 21 miljonów.
Warszawa 14 grudnia.
(!)
Dziś odbył się bardzo lic.my IX zjazd
delegatów Związku Legjonfstów wobec·
ności premjera Walerego Sławka i mar•
szałka sejmu dr. Switalskiego, członków
J
.rządu i sejmu.
S
O C O Zł
Na zjeździe wygłosili referaty pre.
czka. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz
Kraków 14 grudnia.
.mjer Sławek i . wice-minister Starzyński.
Dziś pmed południem odbył się w Stojanowski, wygłaszając przytem pod•
ooo
Krakowie szereg uroczystości, związa- niosłe pr,wmówienie. Obie uroczystości
.,.zaszczycił swą obecnością p. wojewoda
nych z 10-leciem Kas Chorych.
TlłUDRO•CI
O godz. 10 rano miało miejsce po- krakowski Kwaśniewski, ora.z przedsta•
święcenie nowowystawionego arnbula- wiciele władz.
węglo~e w Anglji
O godz. 12 w poł. w salach krakow„
torjum krakowskiej Kasy Chorych na
LondYn 14 grudnia.
firmy Ziele· skiej Kasy Chorych w obecności przedDotychczasowe wyniki głosowania w Grzegórzkach na terenie
okręgach górniczych wykazuja, że o-ór· uiewskiego. Arnbulatorjum to ma służyć stawicieli władz i wojewody Kwaśniewnky odrzucą tymczasowe warunki, o na personelowi fabrycznemu i dla ubezpie. skiego na czele, oraz wiceprezydenta mia
których w kopalniach podjęto pracę od czonych w rejonie Grzegórzewskini. Po- sta Schneidera, odbyło się uroczyste wrę
pierwszego grudnia. Należy się spod7.ie- święcenia ambulatorjum dokonał ks. pro cznie pamiątkowych żetonów 125-u lekarzom i pracownikom krakowskiej Kawać, że w przyszłym tygodniu przemysł boszcz Jan Mac.
węglowv wejdzie w nowy okres przesfłe- O godz. 11-ej odbył<> się uroczyste sy Chorych. Uroczystość tę poprzedziło
otwarcie, połączone z poświęceniem dru- przemówienie sen. Bobrows~ego, poczem
nia.
giego ambulatorjum krakowskiej Kasy wojewoda dokonał wręczema żetonów.
~
---'c:>ChQrych w Skawinie, przemaczonego dla Resztę zebrania wypełniły prod!-lkcje mulicznej fabrycznej ludności tegoż miaste- zyczno-wokalne1. oraz deklamacJe.
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.
700 źle uzbrojonych żołnierzy
~lkudziesięciu studentów z Madtytq;.
Huesca i Saragossy. Powstańcy którzy
zdołali umknąć oddają się do dJspozycj
władz. Rząd Hiszpański ogromnie ubol°"
wa nad tt\gicznemi następstwami buntu,
jęst .i~nak zdania, że tylko zdecydowaail
zajęte .staoowisl•o przyczynić 8ię może
spoJoju w kta.-~t.

po wawe

ki

na

MADRYT. J4J:JL Sąd wojenny skazał
śn1ierć ka;>iianów Galana

i

Sali~

organizatorów buntu w jaca. Wyrok m-

s\ał wykunany. Pozostali oficerowie

skaM

Di zostali Da d11iywotf'l'e wi zie 'e

ę m •
------ - «----

POlłOZUł\IERIE

grecko-jugosłowiańskie
Ateny 14 gtudnia.
Jugosłowiański minister Spraw Z.
~wia.dceył
Marfnkowicz
granicznych
przed wyjazdem przedstawicielom prasy,
iż wywozi jaknajlepsze wrażenia z r~
mów, odbytych z Venizelosern i Michalakopuloseni, w czasie których dokon~
zos~ła wy;niana P?glądów na ogóln4 s~:
tuacJ~ i><;>li.tycz~ 1 całokształt . sytuac11
bałkanskieJ. Stwierdzono całkowitą zgodn?ś~ ~glą.dó~ eo do wszyst~ich zagad.
men, mte:esuJący~h oba kra~e, a I?rzede~szys~k1em to, ze. w~ wspol?YID. mteres1e lezy utrzymarue t konsohdacJa. e-hecnego status quo na Bałkanach.
--000---

VE•IZELOS
przyjeżdża do Polaki·

Poselstwo greckie w Warązawie po..
wiadomione zostało, że wizyta premje.ra
greckiego Venizelosa w Warszawie ~
stąpi w okresie feryj świątecznych. Pny
jazd Venizelosa do Polski spodziewany
---oOo
~
W
w ostatnich dniach m. grudnia. Vejest
ł
w stolicy Czechosłowacji
pr~y~ywa do Warszawy n~ zaprc
nizel_?S
rzą
Dziś przybyła do Pragi delegacja węszeme Mm1stra Spraw Zagranicznych.
·
gierska celem zawarcia prowizorycznej
Stambuł 14 grudnia. rożbtojeniową. M. in. omawiano sprawę Zaleski.ego. Pnyjazd ten. był pr<>faktoumowy handlowej. Przemysł czechosłoprzewodniGZył na długu pubHcz.nego. Według pogłosek, k~ó ~any Jes~e w roku ub1eg~ !' okrePasza
Kemal
Ghazi
sytuaz
wyjście
wacki uważa za jedyne
-cji, zawarcie prowizorjum na zasadzie odbytej w dniu wczorajszym doniosłej re jakoby nie są bezpodstawne, w łonie ~ie trwania wy~tawy po~skieJ ulerł
pewne Jed~ p.rzesumęc::~u. Vemzelos zabawi w
konferencji, w której brali udział amba· rządu tureckiego zajść maj~
największego uprzywilejowania.
,
,i:tohcy 2 ~ 3 dm.
zmiany.
Londynie
Paryżu,
sadorowie tureccy w
~- *'"·
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ościuszki

'lilnika ·'Tadeus-:ia

wził;ły~ udżiał w uroczystości
I mów!en!e, nadawane przez megafony. Prze podkreślając
wojskowe

rzesze

m. in„ iż naczelnik Tadeus:i
W dni•U wczorajszym w Łodzi z racji ki, a następnie orkiestry
rnów1e111a tego wysłuchało około 30.000 Kościuszko walczył w obronie wolności i
odegrały hymn narodowy.
0dsłonięcia pomnika naczelnika narodu, Ta
praw ludu, przytaczając Manifest Poła
osób, obecnych na uroczystości.
deusza Kościuszki, pierwszego pomnika w Wojsko sprezentowało broń.
Ziemięcki w pierwszym niecki, upadek Konstytucji 3 Maja, wyjazd
prezydent
P.
gen.
narodowego
hymnu
odegraniu
Po
naszem mieście, odbyła się uroczystość,

w l·tórej wzięły udział wielotysięczne rze- Małachowski, w otoczeniu dowódcy 10-ej rzędzie powitał licznie zebranych przedsta
sze zarówno łodzian, jak i przybyłych z od dywizji piechoty, gen. Olszyny - Wilozyl'l wicieli władz, przybyłych do Łodzi gości,
skiego, oraz przedstawideli władz odebrał zgromadzone delegacje szkół, stowarzyJcałych nawet okolic miasta obywateli,
.
rapórt, poczem przeszedł przed frontem szenia i cechy.
chcących dać wyraz hołdu
"'
mówca
przemówienia
ciągu
dalszym
W
·
kompanji.
~ua wielkiego Polaka.
Następnie na trybunę wszedł prezydent scharakteryzował pokrótce
Już od rana miasto przystrojone zostało
życiorys naczelnika narodu,
p. Ziemięcki, który wygłosił przemiasta,
zieudekorowano
Wolności
fla6ami, a Plac
Jen· ą.
r
OLI godziny 9-ej zrana zaczęły na Plac
miagrupy
• c • •
·
.
.
· .
3ta, .chcących zapewnić sobie przez wczesNiepomyślne
miejsce.
ne przybycie możliwie wygodne
O g<#.z. 11-ej zrana, po zamknięciu ruHoroskopy świąteczne są dla kupców realną możliwością konsumentów, nie
chu kołowego i skierov.;aniu pociągów tram
wajowycJ1 z Bałuckiego Rynku przez ulicę w b. r. niepomyślne. Nawet kupcy kolo będą narażeni na zmamowanie towatu,
Franciszkańską i Prezycłtnta Narutowicza, njalni skarżą się w Łodzi na słabe 'zaku- zadawalając się mniejszym, alę pewnym
poczęły na Plac Wolności ściągać delega py przez ludność. ,
zyskiem.
W porównaniu z rokiem ubiegłym
Drugim plusem jest potanienie s•z erecje różnych organizacyj społecznych, repre
gu ·artykułów, odgrywających w zakuzentacje szkU!, cechy, stowarzyszenia, oraz warunki 'finansowe ludności ·
pogorszyły się.
pach przedświątecznych „ pierwszorzęd
J#rzedstawiciele świata urzędniczego, wo!A ·przecież już· w roku zeszłym kupców ną rolę. Przedewszystkiem chodzi tutaj
nych zawodów, policji i t. cl.
Cel'em utrzymania porządku i wstrzyma W, o~resle przedświątecżriym spot'kał. go- o orzechy, rodzynki, dal{tyle. Obniżenie
cła n~ te ;>rodukty doprowadziło w nienia naporu ciekawych - przybyły na Plac rżki zawód.„
°"Y ol!~ości. oddziały straży ogniowej ochot- . Przygotowane zapasy nie zostały wy- których wypadkach do spadku cen do 40
!przedane, z tego powodu poniesiono du- proc„ Zniżka cen znacznie
. n1czei, ktore
podniesie wysokość konsumcji
że straty. W tym roku sytuacja jest dla
za~męły ~ostęp
kupców o tyle lepsza, że nie gromadzą tych śWiątecznych artykułów.
.
.
przy_ mocy rozpiętych l~n:
Stopn10wo zaczęły sc1ągac delegac1e z oni tak dużych zapasów i liczac się z
oOoi-..-· •
„ÓitJo/Ch miast oh."t>licznych, oraz całego sze
...,
~egli miast z obszaru województwa. Porzą
~ utrzymywały oddziały policji konnej i
pieszej, przyczem funkcjonarjusze P. P.
wskazywali odnośi1ym grupom miejsca na
Wyjaśnienie
Placu W.olności.
Wobec wzrastającego w ostatnich' tytoniowych) - do kompetencji właściNast ę pme przybyły na plac dwa plutony pionierów 28 i 31 p. S. K„ tworząc kom czasach napływu podań i próśb <? :wszel- wych umędów skarbowych akcyz l mopanję honorową. ze sztandarami i orkiestFa kiego rodzaju koncesję, Min. Ska bu wy nopolów państwowych, przydział zaś lodo
sów państwowej Loterjf klasowej mi. Wydelegowano plutony pionierów dla jaśnia, że udzielanie koncesyj. r1c . .
WgO, że Naczelnik Kościuszko pochodził na hurtową i detaliczną sprzedaż napo- kompetencji generalnej dyrekcji Lotejów alkoholowych i na wolne składy so- rji państw-Owej.
brcini saperskiej.
A więc podania o te koncesje~ względ
Po.nadto śc i ągnęły na Plac Wolności li (powiaoowe) należy do . kompetencji
orkiestry: „Sokoła", Straży ~ Ogniowej, właściwych izb skarbowych (wydział nie o przydzlal losów należy składać
:wyłącznie i jedynie
ska:i:bqwy śląskiego urzędu wojewódzorkjestry s~k~lne i t. d.
Punktualnie o godzin,ie 1-ej przybył re- ~lego), koncesyj na detaliczną sprzedaż du wymienionych władz i urzędów, a nie
pi:tszentant ' Pre_z ydenta Pal'1stwa, p._ woje wyrobów tytoniowych (sklepy tytonio- .do Min.Skarbu, które tych spraw nie
woda jaszczołt. Rozległy się .tony pol;>ud:.. wę, ulicz.ną i domową sp~edaż wyrobów r-0zpatruje.

Wolności ściągać

c HUDE

mieszkańców

BĘDĄ SWIĘTA I
noi-oskopy dla kupców

Kto pragnie

otrzylnać koncesję•.."
Ministerstwa Sk.arbu

Dr. D-ski

Z życia naszych rodaków na obczyźnie
Częcho - Słowf:lcja.

złożenia wieńca,

JBCHóD

LISTOPADOWY W BRNIE
MORAWSKIEM.
~t<:rani~m Klubu czesko - polskiego w
BmJ.e I Związku akademików urządzono
obchód listopadowy,
na który się zjawili reprezentanci władz cy
w!lnych i wojskowych, świata naukowego,
w1c;k~n.sul R. P. w Mor. Ostrawie, p. Rosmansh l poseł junga. Po słowac)l powita!
nych_ prezesa klubu, prof. Kolaji, przemówił
p. wicekonsul o znac·zeniu powstania. O je
go powodach .'m?wił po czesku dyr. sem.
naucz., dr. ~1~z1nka. Ra.dca Kribelt recyto
~ał Gomuhck1ego „Noc listopadową" Cli
inż. Hancz czeski wiersz Langera Na~ze
1. a~y''. <;hór „Opus" urozmaicił ~bchód
3p1ewa1111. ~a zakoń~z~nie odśpiewano hym
ny nar~dowe polsk~ i czeski. Aula była
n_rzepełn10na. Obchod był udaną manifesta
c1ą przychylnych nam uczuć Czechów moraw:slfkh. NastMmeP-o dnia udano się w

<;~~

.

'

tablicą pamiątkową

F. A. Zacha, Je- S ZKOLNICTWO POLSKIE W OKRĘOU
' .
STRASBURSKIM.
Przyszłość każdego . narodu Opiera się
niu Ji.stopadowem, a po jego upadku wstą
pił do· armji serbskiej. Wieniec złożył p. na młodem pokoleniu, któ'rego wychowawwicękonsul Rosma1'1ski w imieniu Rzeczy cą jest szkoła. Na ten ·najważniejszy czynpospolitej Polskiej i konsula, dr. Karola Ri- nik, szc,zególnie na emigracji, należy zwrópy, w· towarzystwie ·reprezentanta miasta, cić baczną uwagę, dziecko bowiem polskie,
dr. Jani·ka, wojskowości, jen. Czila, preze- oddane do szkoły obcej,
wynaradawia. się.
sa Ligi jugosłowiańskiej, prof. Hi!awiczki,
posła jungi i licznych reprezentantów Idu Emigrac.ja polska we Francji zrozumiała tę
bu ~ze~k? - polskiego, oraz młodzieży aka doniosłą rolę szkoły polskiej i sprawę posu
nęła b. daleko naprzód. Już dziś we wszyst
demłckieJ•
kich okręgach, , zamieszkałych przez Polaków, mamy całą sieć szkół polskich. Dużo
tam jeszcze braków, dużo spraw trzeba ure
Bardzo ei1ergiczgulować i unormować.
BRAK KAPŁANóW POLSKICH.
nie zabrał się do .tej pracy konsul polski w
Do rektoratu polskiej misji katolickiej Strasburg~! dr. Samborski. Nowy 'rok szkol
we Francji napływają prośby osób, które ny w okręgu strasburskim zapowiada, że
od lat całych
ci, którym powierzono opiekę nad emigranie widziały kapłana polskiego,
cją, zaczJ.nają . ~rać się do dzi:eła. Według
wnioski towarzystw wszelkich odłamów i informacji dr. S~mbórskiego, sprawy szkol
o,dcieni, a nawet kolonji, które rozumieją nictwa w jego okręgu rusz~~ się · znacznie
dobrze, ' iż bez kaplana polskiego upada po- naprzód . .Oe! nowego roku szkolnego przy.
ziom moralny i narodowy starszych, a dzie- było na nowy okres 9-ciu nowych nauczyci polskie narażone są na utratę wiar'y i poi cieli, -tak, ie .og.ólna ich .liczba wynosi 54
skości. Często otrzymuje je równ.ież kance (tylko okręg strasburski), w tern ·12 ni ewy
. kwal ifikowanych. Mimo dużych trudności
larja prymasa Polski.
Niestety, liczba kapłanów polskich we sprawa szkolnictwa polskiego powoli znaj
Francji jest tak ograniczona, że mowy nie- dz ie
ma, by można zadowolić wszystkich. Na
własne rozwiązanie,
800.000 rzeszę wychodźców przypada nie czego te ż w interesie wychodźtwa życzyć
Są
więcej, jak 40 duszpasterzy polskich.
sobie szczerze należy.
kolonje, gdzie kapłan zaledwie raz na rok
może dojechać, a nawet mniej często jeszcze, nie 111ówiąc już o licznie rozrzuconych
jednostkach, które Jatami całemi nie napoty
kają kapłana polskiego, a wskutek tego też UCHWAŁY RADY NACZ. ZW. POLAKóW
· NA śLĄSKU OPOLSKIM. ·-·
obowiązków swoich katolickich nie speł
W Opolu, w . „Domu Pbfskiin'\ odbyło
niają. Szc:-zy się
sj,e ·pos\ed.7.~nic. Radv dz.\eln.i.cowei Zwi:\zcoraz . wi~cej demoralizacja.
przed

ZWIĄZEK POLAKóW NA MORAWACH.
W ~orawskiej Ostrawie odbyło się,
f'rzy udziale 30 delegatów, reprezentjących
14 stowarzyszeti polskich, zebranie organi.;z:acyjne Związisu Polaków, łączącego w
jedną centralną organizację wszystkie istni:jące już na ~orawach instytucje poislc1e. Przewodmczącym zjazdu wybrano
posła Chobota, i po dłuższej dyskusji zatwierdzono s~atut, poczem poszczególne
stowarzyszema składały deklaracje przystą
pienia do nowej instytucji pod nazwą
„Związek Polaków na Morawach". Do za
dyrektor Marjan Pawełek
rządu weszli.:
jako prezes i poseł Chobot, jako wicepre7-es.

a tendencje wynaradaw1•ama odnoszą konkretny rezultat. Są wprawdzie widoki, że
liczba duszpasterzy polskich się powięk
szy, skoro rozpoczęto już przygotowanie
przyszłych duszpasterzy w seminarium zagrankz~em w Poznaniu.

nerała serbskiego. Brał on udział w powsta

I

Francja

Kościuszki do Ameryki, gdzie również sta
Tęsk
nął w obronie uciskanego narodu.

niąc jednak za Ojczyzną i chcąc swojemu lu
dowi oddać usługi, wraca do Polski, orga
nizuje powstanie, ogłaszając manifest,
zwalni·ający chłopa z pańszczyzny i składa
jąc przysięgę na rynku krakowskim, iż dochowa wierności krajowi i narodowi. l<o- ściuszko willział w chłopie i robotniki:
tych, którzy mogą zadecydowflć o losach
Mówca wspomniał następnie o
Państwa.
bitwach z najeźdźcą i niewoli wielkiego
patrjoty. P. prez. Ziemięcki wskazał wresz
cie, iż nawet u obcych, na odległej ziemi , .
Stanów Zjednoczonych, widnieją pomniki
wdzięczności wielkiemu Polakowi, walć.zą
cemu o wolność. Pomnik Kościuszki w
Łodzi jest wyrazem wdzięczności dla tego,
.,
który umiał kochać
, , ·' ,
ideę wolności Ojczyzny
„
•.
i wolności człowieka~ .
Po przemówieniu p. prezydenta Zi.einięe, · ~·
kiego orkiestry odegrały hymn .narodowy, o:
a wojsko sprezentowało broń.
O godzinie 1 minut 30 tysiące oczµ
zwróciło si ęna pomnik, . z którego zwoln'1
opadały zasłony. Zrzeszone towarzystwa ·.
śpiewacze województwa łódzkiego wyko·
nały kantatę z akompanjamentem orkjestry ,
.
K.
31 p.
Po zamknięciu uroczys.tości obecni na
Placu Wolności zaczęli zwolna odpływać 1
poczem wszysu~!e delegacje skierowane zo
stały w ulicę 11· go Listopada.
Na b0gato mluminowanym placu do
późnego wieczora groll)adziły się liczne gru
py mi·eszka1iców miasta, aby l1asycić oczy
• ~
nowym nabytkiem. kulturalnym,
którego budowę uchwalono w r. 1927, wy
kończono zaś obecnie.
mimo
D~ięki energji policji i straży wyjątkowo silnego naporu tłumów, zgromadzo~ych wy;~:11\1.wo licznie, porz'1dell
n1e zo 5t;H w c;;:~u całej t.Jroczystości za·

s.

kłóc011y.

I

ku Polaków, na którem zarząd złożył
obszerne sprawozdanie
z dz1ałalno,ści i uchwalił następujące re,zt.
lucje: „Votum zaufania dla zarządu· za interwencję u prezydenta komisji mieszanej .
p. Calondera, dotyczącą ostatnich wypad·
ków na śląsku Opolskim. Co się zaś tyczy zajść w wojew.ó dztwie śląskiem, to ra- ·
da stanęła na tern stanowisku, że należy :
rezultatów badań, podjętych
odczekać
przez czynniki miiiroclajne (Komisja 1nieszana). W dalszym ciągu swych uchwał
Rada dzielnicowa „Związku Polaków"
zwraca się do władz krajowych z ap.elem,
o wywarcie wpływu na prasę w ten spo- ·.
sób, ażeby zaprzestała ttpr~~iać kampanj ~
podżegawczą. W demonstracjach antypolT
skich orał także udział ks. prałat Ułitzka.
Rada wyraża swe zdziwienie, ponie\'iaż ze
względu na swój stan kapłański, nie powi·
nien był stać na czele tej aktji.. Rezolucja
kończy się apelem do naszego 1uclu
o zachowanie spokoju,
ni·euleganie obawom. Przeciwnie, lud nas.
powinien, tak jak dotychczas, stai'! mężnie
przy mowie ojczystej i swoich zwyczajach".
GWAŁTY NIEMIECKIE
OPOLSKIM.
śLĄSJ<U

NA

Jak dowiadujemy sic;, ostatnio zo s tały
wybi·te nietylko s.zyby \v „Banku Ludo
wym", fecz także zi1iszczono dwa .szyldy
w opolskiej filji „Banku 'Rolników". ·s1)rnw
cy nieznani. Bank rolników mi <.'ś ci sic ,
przy ulicy Neue Welstr. 3

St. Zjednoczone A. P.
AMERYKANIZACJA

Niemcy.

:

WYCHODźCóW

(lforespondencja własna)
Chicago, 2() listopada 1930 t.
Amerykanizacja· wychodźców pulskid1.
o czem obecnie tak .\v.le.lc mówią i piszą,

staje

si~

/.
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Pomników nie
W

związku

Kościuszki

w

poświęca sifłl

z odsłonięciem

pomnika

Łodzi słyszeliśmy

z wielu

ust narzekania, że pomnika nie poświę·
co no.
Zdarza się również na prowincji, iż
osoby lub komitety zwracają się do księ
pomniiy proboszczów o poświęcenie
ków, postawionych bądź na miejscach
publicznych, bądź na cmentarzach.
W kwestji poWYższej władze kościel
ne wyjaśniają, fż pomników nie poświę
ca się, lecz się je odsłania bez poświęce
nia kościelnego. Co się tyczy nagrobków
dla osób zmarłych, otrzymać mogą poświęcenie kościelne tylko wtenczas, gdy
noszą na sobie emblemat,v religijne.

Zjazd Kobiet
Zjednocze nia Polskiej Mlodz.

Pracującej „Orlę"
W dniu wczorajsz~ w Łodzi, odbył
.dę zj~zd kobiet, zrzeszonych w Związ
kach Młodzieży Robotniczej „Orlę", z ureprezentujących
iziałem 52 delegatek,

1,500

~onkiń.

Zjazd rozpoczął sfę o godz. 10-ej ra.
ID referatem, wygłoszonym przez sekre,tark~ wydziału wykonawczeg o „Orlę", p.
scharakterY7-0Szymaniakównę, która
,wała doniosłą ;rolę kobiety w życiu gowo<iarczo-państwowem Polski. Pozatem
wniowygłoszono szereg referat6w i
sków. Po 5-godzinnych obradach zjazd
'1'.0Stał zamknięty, po powzięciu szeregu
AChwał.

Uczestniczki zjazdu o godz. 3-ej

po1. zwiedziły zakład hydroterapji
ul. .Al. Kościuszki 19. _(s).

T

b

po
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rzy OSO Y ZBCZB ZODe
Nocy wczorajszej na folwarku

przy

.łl. śląskiej 25 uległy zaczadzeniu, wsku-

tek przedwczesneg o zasunięcia świeżo

esionego pieca kaflowego, tny oso-

a mianowicie właściciel folwarczku,

etnl student Uniwersytetu JagiellońJkieg-o, Bolesław Kowalski, oraz dwie otoby z rodziny wymienionego .
P. Kowalski, tracąc już przytomność,
csunąl się z łóżka, padając na ziemię, pot"Zem popadł w omdlenie. Na hałas, spo~odowany upadkiem, zbudzili się pozogtali domownicy Kowalskieg-o, którzy z
n-udem przywrócili do życia omdlałego
wskut.ek za.czadze~a, niosąc równleż po~oc pozostałym ofiarom wypadku. (s)
dość

jawnem zjawiekiem

dla bacznego obserwatora życia, Polonji
waramerykańskiej. Ulegają jej pewne
'twy, mniej inteligentne, które bardzo
ta.two przyswajają sobie obyczaje amerykańskie i kiepską angielszczyznę, którą po
1;ługują się zuwsze i wszędzie, a - co najgorsze - nawet u siebie w domu. Docho
dzi do tego, że tacy Polacy rozmawiają ze
sobą i z dziećmi po angielsku, ojczysty ję
iyk chowając, jakby od święta. I w tych
warstwach wynarodowien ie postępuje szyb
ko i często już w drugiem pokoleniu trudno doszukać się narodowości polskiej, do
której jednak się przyznają.
„J est em Polakiem" - mówi taki zamerykanizowany Polak, lecz po polsku wyra.Za się tak błędnie, że trudno go zrozumieć.
Językowa amerykanizacj a, która nastę
\'.)ttje najczęściej
z winy samego wychodźcy,
tiszczy równocześnie jego sił~ duchową,
~o zn. zatraca on wszystkie lepsze pierwiastki psychiczne, odziedziczone po ojcach. Taki, łatwo wynaradawiający się
Polak, 'nie bierze bowiem z żyda amerykań
skiego tego, co jasne i dobre, lecz przeciwnie wszystko, co niskie i ciemne. To też
9otomstwo zamerykanizowanych Polaków
zapełnia
\V 40 proc. (według statystyki<)
więzienia i zakłady poprawcze.
Wśród wychodźtwa naszego posiadamy
iudzi wybitnych umysłem, charakterem i
'1culturą, a zawdzięczają oni to wszystko
wychowaniu polskiemu, które urabiało ich
charakter i umysł w duchu kultury pol>kiej.
Szkoła polska, wychowanie domowe pot
skie i dążenie ku pozyskaniu wyższego wy
kształcenia są czynnikami, nie pozwalające
mi na wynaradawian ie się wychodźtwa
naszego.
Szersze koła Pclonji amerykanskiej

.str. s.

fckl!.

KRW AW A WA LKA
iiiiiiiiiiiiiiii!ii
z przemytnikami na Karolewie ,
Dwaj wywia dowcy

straży

granic znej ranni

Przemy cany towar i przemyt nicy w

Od dłuższego czasu prowadzoną jest
energiczna. akcja władz skarbowych, ma
jąca na će~u ~pobieżenie dostarczaniu
na grunt łódzki
tytoniu przemycanego ,
którego Łódź pochłania stale znacx.ne ilo
ści. W związku z tern niejednokrotn ie
dokonywane są rewizje w pociągach, w
poszukiwaniu przemycanego tytoniu i osobnicy, trudniący si~ przemytnictw em
są pod stałą obserwacją władz.
W dniu wczorajszym, około god~iny
11-ej przed południem, pociągiem osobowym, zdążającym na dworzec Łódź-Kaliska,
jechała banda przemytników' ;
w liczbie 8 osób. Przemytnicy byli obser
wowani przez wywiadowców straży granicznej. Na odcinku między ulicą NowoKątną a Wileńską, gdzie pociąg zwalnia
biegu wobec skrętu, z pociągu zaczęto

Iwyrzucać

na tor jakieś paczki,

r~kacb

policji

I

obszyte Dzielni wywfadowcy nie dali jednak 2ł.

w zgrzebne płótno. Przy ulicy Wileńskiej wygranę, oddając kilka strzałów na po.

przernytnfcy kolejno wyskoczyli z poclą- strach w górę. Gapie, łącznie z przemy\
nikami, ;rzucili się na wywiadowców. Sta
gu.
we własnej obronie użyli broni,
jąc
przepociągu
z
i
Za wyskakującym
raniąc jednego z przemytników ,
mytnikami wyskoczyli z pociągu również wywiadowcy: Smugowski Ludwik, jak się następnie okazało - 27·1etnieg\ '
zamieszkały w Gałkówku i 37·letni Józef Bronisława Murawę, zamieszkałego przy
Bochyna, zamieszkały w Lodzi,przy ul. uL Nowo-Kątnej Nr. 3.
Na odgłos strzałów tłum rozbiegł ~i~~
·
Zachodniej 68.
rówlrież uciekać przernytnic)
zaczęli
Przemytnicy, na widok dwu intruNa placu P?Został rantowarem.
z
wraz
uciekając
pac~ki,
zów, szybko pozbierali
następnie w stronę ulicy Nowo-Kątnej. ny, Mura:-va, oraz obaJ wrw1adowcy, ~
Wywiadowćy, nie dając za wygraną, rzu kt~rych Jeden: Smugowsk1, rnnny, zosw
ci.li się w pościg, wzywając do zatrzyma- noz~m. w rękę, odno~ząc ?adto o.golne o-nia się pod groźbą użycia broni. Przemyt brazema ciała! drugi zas wywiadowca,
nicy zatrzymali się. Na widok pogoni i Boc~Y_Da, odru?sł r_anę tłuc~-0~ą ~łowy,
orjentując się o co chodzi zgromadziła rozb1c1e nosa I ~golne obra~erua ~t~ła. .
~aalarmowam . strzałami • pohcJanci,
się grupa ludzi, przyjmując wobec wyzarowno z dworca karolewsk1ego, oraz z
wiadowców
dworca Kaliskiego, przyb~i na miejsc.
groźną postawę.
już po oddaleniu się przem~ów.
Do rannych wezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz po udzieleniu
pierwszej pomocy i nałożeniu opatrun·
ków - pozostawił wszystkich ucze::itników walki na miejscu.
języka
rocznicę
W wyniku podjętych następnie doo
Dzień 15 grudnia jest rocznicą uro-,rającą. podstawy nowego, sztucznego ję- chodzeń naskutek zeznań Murawy ar.
'
dzin twórcy języka wszechświatowego zyka, zwanego „Esperanto" który prz.e- sztowan'o
,
prumytników
dwóch
coraz
ludzką
obojętność
zwyciężywszy
Za„Esperanto", dra L. L. Zamenhofa.
menhof był tym, który dał ludzkości za- bardziej rozwijał się i zyskał olbrzymie w osobach: Ludwika Lipińskiego, zamiea
S?~ej w.materjalne środki ~omunika- r~esze ~olennik~~ ~ twórcy swemu szkałego przy ul. Grodzieńskiej, oraa
duchowy !-elegraf, wspolne słowa wielką.. ch~ałę. Dz1s J~Y~ ~. r~po~- Wacława Klimkiewicza, lat 32, zatniesz.
CJI ~mędzynarodoWYch, dru· szechma się na c~łym sW1ec1e l staJe ~nę kałego w Zduńskiej Woli.
stosu~6w
d~
Towar, który przemytnicy unieśli
81•. pomocniczy Język obok mowy rodzin- po~ężnym czynnikiem kult~~alnym, łączwywiadowcam i, został jednak oQ..
.przed
pomost~m
ludzkose1,
duchowym
n~em
ne3.
i skonffskowany . Okazało ait
naleziony
Język
~achodem.
a
Wschodem
między
Białegoz
pochodził
Dr. Zamenhof
stoku i t.am roZpoCzą.ł nauki, poczem „Esperanto" n~u~Y. Jest w .szkołach iż transport przemyca.ny przez band•
przeniósł się do Warszawy, gdzie ukoń- powszechnych I s~ednich, ,ha.ndlowyc~ . i zawierał 40 kg. w tytoniu, oraz S kg. aaczył gimnazjum. Następnie studjował na p~emysł~ch wi~u pan~tw; istnieJą. charyny.
Dals~ poszukiwania za por.ostałymi
Uniwersytecie warszawskim i moskiew- tez zagramcą ~a. wielu wyzszye~ UC?.elbandy przemytników prow.adzi
członkami
J~yka.
tego
lektoraty
l
katedry
niach
dyskim medycynę i w 1884 r. uzyskał
(s)
śledczy.
wydział
znajoszerzeniu
w
ę
g
zasłu.
małą
Nie
gimnauczeń
jako
płom lekarski. J-uż
ZJum przejął się Zamenhof głęboko ideą mości tegó praktycznego już środka po- lli!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!~!i!!!!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!•l!!!I•
stworzenia języka, któryby ułatwił zbli- rozumiewawcz ego między narodami po- NIEŚCIE
żenie i zbratanie się wszystkich naro- siadają rozsiane po miastach, a nawet
d6w. Po wi~lu latach studjów i żmud~ej wioskach całej ~uli ziemskiej l'owarzypracy ogłosił w r. 1887 broszurę, zawie- stwa esperanckie.

- Dr. L. Lo Zame nhof

W

„Espera nto"

urodzin twórcy

POMO C

NAJBIEDNIEJSZYM
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większe dążenie

do zachowania narodowości i żądania szkoły polskiej.
Dobrym przykładem tego zrozumienia
jest postępowanie Polaków w Belłewood,
którzy, tocząc znaną walkę o język polski
w kościele, mimo zamknięcia świątyni i
opuszczenia parafji przez angliikanizatora
ks. Dankowskiego, na swoją rękę, opłaca
nauczycielkę,
jąc z własnych funduszów
otworzyli szkołę polską dla swej dziatwy.
jest jeszcze jeden szczegół w źyciu Po
lonji amerykańskiej, który bardzo niemiło
uderza rodaka, przybyłego z kraju. Otóż
na obchodach i uroczystościach polskich
słyszy się piękne i bardzo patrjotyctne prze
mówienia, śpiewa się zbiorowo i z zapałem na nasze cudne pieśni narodowe.
Z chwilą iednak gdy uroczystość się skoń
czy.
zaczyna rozbrzmiewać
język angielski. Porozumiewają si.ę nim
członkowie rodziny, znajomi i przyjaciele.
A w garderobie, to sądząc z mowy, niema
chyba ani jednego Polaka, lecz sami Angłi
cy. A przecież są to ci sami ludzie, którzy
przed chwilą śP,iewali: ., .. „nie damy poD. C.
grześć mowy"·

Węgry

Bukowinie przyorały

szczególnie

podni4ollą fOrmę

ze względu na obchodzone równocze
10-lecie odparcia najazdu bolszewi·
ków nad Wisłą, bądź też lta 100..ną rocznicę powstania listopadowego .
Obchód w Czerniowcach ku czci zwycię
stwa nad Wi$łr.! zgromadził oprócz licznego gróna Polaków, równi.et reprezentantów rumuńskich sfer kościelnych, wojsko·
wych i władz cywilnych, które przybyły na
nabożeństwo do kościoła, ja.k i na akadem
ję w Domu Polskim. Na akaclemti przema
wi•ali pp.: Nandzis, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Polski i dr. Kopacz, wizytt!tor
szkół ze Lwowa.
W rocznicę powstania •listopadoweg o
odegrano w „Domu Pcłskun" rekoristruk
cję wieczorów w Teatrze Warszawskim z
przed stu lat, gdzie w chwi!i wybuchu powstania

bądź
śnie

wtargnęli podch<>rążowie
na wi<lowi1ię. Zorganfaowaniem tego wie-

czoru zajęła się sekcja teatralna Polskjego

Sokoła w Czerniowcach, pozostająca pod
kierownictwem p. Borocińskiego, przy

umiejętnej reżyserji p. wicekonsula Kijen-

skiego, który wygłosił nastrojowe słowo
Pojawienie się na sali oddziału
!podchorążych, umundurowanych według
GO W NOWYM JORKU'~
, ....-.. wzorów historycznych, wywołało szczery
Dono~zą z Nowego Jorku: Zorgamzo- entuzjazm publiczności. Zebrana na listowany Związek artystów polsk1ch w Nów)'.m padowym obchodzie publiczność, korzystaJ?rku roipoc~ął sezon teatra.lny _wystawie- jąc z wigilji św. Andrzeja, urtądziła preze
mem operetki Kalma~a. „Ks~ężmc~ka Czar sowi Czytelni Polskiej ks. prałatowi Łuka
da~zka". Przedstaw1em~ od_?yło się w wy siewiczowi żywiołową owację, dając wyraz
najętym przy Broadway u p1ę1?1ym teatrze swego przywiązania do jego osoby.
z uznaniem należy podkreślić że w
New Yorker. Teatr był wypełmony_ro brze
tych brali udział wszyscy Poobchodach
june
wyst~pilt:
.głównych
rola~h
W
gi.
Blan~ - ~ł~zyns~a, P· ~· .Maqewska, p. tacy bez względu na zapatrywania partyjne. Nawet zagorzali przeciwnicy, zapomiA. Miłosza 1 P· Jozef Kalhm.
nając o urazach lub o porachunkach osopodali sobie w tym dniu
bistych,
Rumunj a
ręce do zgody.
zaczynają pojmować,
w Czerniowzamieszkującej
Połonji,
Dla
POLAKóW
POJEDNANIA
to
śWIĘTO
gdyż
te nie warto się wynaradąwiać,
rach. jest to fakt niezmiernie l;>Ocieszający.
W CZERNIOWCACH.
nie daje korzyści m-0ralnych, ani nawet ma
Tcll:urocznc nbdto<lt_ li~t~uadowe ~:il.'
~~.-l.:~.!"-zapc~ne P,łynie cma:i:.
OTWARCIE SEZONU TEATRU POLSKIE-~ wstępne.

PODNIOSŁA

UROCZYST<>śf!

.t

W. BUDAPESZCIE.

W Budapeszcie

'

odbyła się piękna ~

demja ku czci gen. Józefa Bema, zorgamwana przez Związek legjonistów.
Akademja zamieniła się w serdecz1J4
manifestację
przyjaźni węgiersko

.
• polskiej,
przed wiekami, a zacieś1U1
nej obecnie cor2z bardziej ku pożytkowi
obu narodów.
Uroczystość rozpoczęły toasty dr. Wt.
Szopki na cześć regenta Węgier Horthy'egf
i p. A. Bartha na cześć Marszałka Piłsud
skiego.
Po odczycie wybitnego pisarza dr. Bell
Berilaqua o bohaterskiem życiu gen. Bema
zabrał głos prezes Związku legjonistów p
F. Miklosci, który oświadczył, że Związek
ufundował pullar pamiątkowy ku czci gen.
Bema i Marszałka Piłsudskiego. Puhar
ten będzie wręczany corocznie mówcy, kt6
ry wygłosi przemówienie na temat dziejów
Polski lub przyjaźni polsko - węgierskiej.
Kiedy zebrani przyjęli tę wiadomość l
entuzjazmem, wystąpił znany pisarz p. T.
Zador, i prQsił, by pozwolono mu jako
pierwszemu podjąć ten puhar i
iadz.ie1·zgniętej

wygłosie przemówienie.
W bardzo oryginalnej mowie p. Zador W'J•

sunął tezę, że losami narodów rządzą trój-ki. Pierwszym bohaterem, który dał hasło
wyzwolenia Polski, był Kościuszko, drugitr
Bem, trzecim Piłsudski, który zdobył niepodległość. Na Węgrzech było dotychczai;
dwu takich mężów Franciszek Rakoczy V
i Ludwik Kossuth. Na trzecią postać histo
ryczną Węgrzy dopiero czekają.
zakończono odegrauiem
Uroczystość
hymnów polsK.iego i węgierskiego.
Tego samego dnia dokonano odsłonit•
cia tablicy
4

ku cZd gen. Bema

'laprzeciw ~machu Akademji umiejętn<i~

-

-
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z dnia fo grudnia 1930 roktt.

TRZEC H KASJE RÓW KOLEJ OWYC H PRZED SĄ. EM

Miłość,

Ostatni termin

płacenia podatku obrotoweg o
W dniu dzisiejszym upływa termin
wpłacenia grudniowej zaliczki na poda.
tek obrotowy, podatnicy, którzy w ciagu dnia dzisiejszego nie uiszczą należno
ścl na rzecz władz skarbowych, naraże
ni będą na koszty, związane z dolicz&
niem odsetek za zwłokę. .(s).

kosztowała życie

któ ra

Policja poszuk uje nieuch wytneg o

mordercę

Icze.
spokojem cynicznego mordercy.
Ale Gliński i Nina znikli - są przePóźniej znów szalał z Niną, chcąc w
dziwnie nieuchwytni.
ramionach jej zapomnieć o zbrodni.
:t.
:to
łf.
Była to już jego druga zbrodnia, bo
toczyła się
Apelacyjnym
Sądzie
W
nazwiteż
używał
oto Zaremba, który
ska Sowa okazał się ... Glińskim ( !) , zaś sprawa kasjerów, którzy tak drogą cezamcrdowany Horstein był jego przyja- ną opłacać muszą swe chwilowe niedbalstwo.
cielem Wołkiem - owym
Sąd II-giej instancji zmniejszył im
kasjera.„
biednego
kuzynem
su
I teraz władze policyjno-śledcze po- karę, mektórych uniewinnił, zaś amnetrzech kasjerów kolejowych,
vel Za- stja pochłonęła wszystko.
Glińskiego
oskarżonych o niedbalstwo służbowe, w szukują. już tylko
Muszą oni tylko zapłacić 30 tysięcy
mu
wymierzył
Sąd
by
Sowy,
vel
tysię·
30
remby
suma
pokaźna
którego
wynik•
cy złotych znalazła się w rękach zło dwie kary: za zbrodnię włamania i mor- złotych, zasądzonych od nich solidarnie
na rzecz Skarbu Państwa.
darstwa.
cz.yńców.
A zrabowane 30 tysięcy dawno już
Znów po drutach telegraficznyc h i
Kasjerzy ci: Błaszczyk, Góralski i
Krzemiński pracowali na Dw. GłóWiłym kablach telefonów ślizgają się listy goń- spłynęły, strumieniem szampana!
w Częstochowie i oto pewnej nocy podczas dyżuru - mając godzinę przerwy udali się do pobliskiej restauracji,
uprzednio zamkną.wszy na klucz niewielk~ pokój, w którym znajdowały się trzy
okienka kasowe.
Gdy powrócili, pokój był tak jak
przedtem zamknięty, lecz kasjeriy nie'Jawem z przerażeniem spostrzegli, że z
poza okienek znikły kasetki, zawierają
ce w sumie 30 tysięcy złotych.
Znajdująca się w tym samym pokoju kasa ogniotrwała była nietknięta, lecz
- o ironjo ! - nie zawiera~a ona tej
Znachorstwo, resztka wiedzy leczni- za pomocą jakichś proszków magnetycz.,
nocy ani jednego grosza.„
dawnych kapłanów pogańskich, u- nych, które prócz właściwości leczniczej
odpo
do
pociągnięto
kasjerów
Trzech
służbie. trzymuje się nietylko w Polsce, lecz na czych miały posiadać jeszcze tę zaletę,
wiedzialności za niedbalstwo w
władz i że po odpowiedniem użyciu
Pociągnięto też do odpowiedzalności ka- całym świecie, mimo pośclgu
stęskni się jej mąż za nią
mistrzów
oficjalnych
szyderstwu
wbrew
dyswój
miał
który
Moderskiego,
ajera.
do domu. Sz. zastrzegła się
powróci
i
znachorl
znachorzy
nauki. Niektórzy
żur przed nimi lecz
proszki magnetyczne, które
że
jednak,
się
cieszą
jeszcze
dziś
ki
nie zdał pieniędzy
działają dopiero po udrogie,
bardzo
są
powodzeniem.
znakomitem
u.
Zdziennickiem
głównemu
kasjerowi
Sz. kazała sobie
znachorka
.roku;
pływie
brodpowiatu
h
c
a
d
a
j
W Kon o
Znalazł się też przed kratkami Zdzienkwotę na
pewną
zapłacić
równocześnie
wypanastępujący
się
zdarzył
nickiego
nicki, który nie zażądał we właściwym
1:Zasie od Moderskiego zdania mu pie- dek: P. Antonina Cybulska, której mąż zakup proszków i za fatygę. C. pragnąca
dłuższy czas chorował i znajdował się po- zdrowia swego męża oraz, by powróclł
niędzy.
za domem u swej siostry w Bobrowie, do domu, płaciła Sz. każdą kwotę przez
wszczę
śledcze
A tymczasem władze
celem ujęcia dowiedziała się, że Marja Szubicka w nią zażądaną, lecz, kiedy po roku okazały energiczne usiłowania
Brodnicy posiada jakąś taj emniczą sztu- ło się, że te cudowne lekarstwa nie skutwłamywaczy.
kę leczenia. Udała się więc do niej po po kują, udała się do wspomnianej znachorPodejrzenia.
Nie ulegało wątpliwości, że włamania radę. Sz. przyrzekła jej wyleczyć chore- ki po odbiór zapłaconego honorarjum,
1,400 zł. ( !)
iokonał ktoś, kto się doskonale orjento- go męża sposobem czarodziejskim ( !) które wynosiło przeszło
.
o
wiedział
dworcu,
na
VIA!lł w stosunkach
rnzkładzie dyżurów i t. p„
Drzwi zostały otwarte - jak też ustalono - przy pomocy dobranego klucza.
Stwierdzono też niebawem, że kryty· Fałszywe pięciozłotówki w
Qnej nocy w pobliżu pokoju kasowego
kręcił się długo
Jak się dowiadujemy - oprócz fał-1banknoty dziesięciozłotowe przedostają
szywych banknotów 10-złotowych, oraz się do Łodzi z prowincji, natomiast fał
ka&yn Moderskiego, Wołek.
Nazajutrz po dokonaniu włamania bilonu 50-groszowego znajdują się w o- szywe monety 50-groszowe i 5-złotowe
aikl on wraz ze swym przyjacielem biegu w Łodzi fałszywe monety pięcio- są fabrykowane na terenie Łodzi, lub w
którejkolwiek miejscowoścl, leżącej w
Glińskim i wszelki ślad po nich &a.gi- złotowe.
albowiem
Łodzi,
bezpośrednim pobliżu
fałszy.
Sposób wykonania zarówno
nął.
Gdy po kilku dniacl\, badając miej- wych monet 50 groszowych, jak 5-złoto- spotykane są przedewszystk iem w samej
scowych śl~sarzy, ustal~10, że jeden z wych jest bardzo dokładny i tylko i·óż- Łodzi i w pobliskiej okolicy.
Władze czynią energiczne starania w
nich otrzymał od Wołka rysunek jakie- nica w ciężarze, oraz dźwięku nasuwa po
nie było już dejrzenie co do prawdziwości sfałszowa- celu natrafienia na trop fałszerzy, tern
goś klucza do wykonania bardziej niebezpiecznych, iż wykonywują
wątpliwości, że to Wołek z Glińskim do- nych monet.
nieomal bez zarzutu. (s)
falsyfikaty
sfałszowane
Jak nas informują konali włamania.

Niczem film kryminalny snują się
przed S~dem apelacyjnym w Warszawle
kryminalidzieje dwuch zuchwałych
stów - tragicznych przyjaciół, wspólni
ków zbrodni, których rozdzieliła miłość
do kobiety - zalotnej artystki kabaretowej.
Dzieje t..l snują się na kanwie proce-

Bójka uliczna
W dniu wczorajszym, między Zyg.
muntem Szulcem, robotnikiem zamieszkałym przy ulicy Przędzalnfanej 97, a
29-letnim Antonim Zajączkowskim, za.
mieszkałym przy ul. Skierniewickie j 17,
wynikła bójka na ulicy Napiórkowski e·
go, przy zbiegu z ulicą Przędzalnianą. W
czasie bójki obaj odnieśli szereg tłuczo
nych ran głowy, rąk i pleców. Bójkę zlikwidowała policja, zaś wezwany lekarz
pogotowia, po udzieleniu pobitym pomocy, pozostawił ich na miejscu. (s).

I

ZNACHORSTWO w·POLSCE
Za 150 zł. niew ierna

żona

Proszk i magne tyczne

wróci do

rodzą miłość! •••

Cudown a „czarod ziejka" stanie przed

pieniądze!

Uważać

obiegu

Li~y gończe.

Za zbiegami

wysłano

f«Z bezskutecznie.
1tali ujęci. Powoli

listy

gończe,

Włamywacze nie zo-

cała

sprawa

poszła

tal·
'edb 1
zapomnienie.
a stwo zos 1
Kasjerzy za m
więzienie,
e
zani na kilkumiesięczn
a~owali i niebawem stanęli przed
de!i Apelacyjnym w Warszawie.

w

k
s alecz
Są-

Włamywacze wciąż są nie~hwytni,
międzyczasie zaś nastąpiły wręcz sensaeyjne wydarzenia, łączą.ce się z proce-

w

.;em kasjerów kolejowych.
Pasmo krwi.
Oto pod Jaremczem znaleziono trupa
młodego mężczyzny z przestrzeloną cza.
. . .a
„
szką.,
Nie by10 przy mm piemę zy, 1ecz Jedynie pasz.port na nazwisko Mieczysława
Horsteina.
Młodzieniec ten był dobrze znany we
Lwowie, gdzie wraz ze swym przyjacieIem Zarembą
odwiedT.ał nocne lokale
I dancingi w towarzystwie pewnej uroczej artystki kabaretowej Niny.
Nina uchodziła w kołach złotej mldzaś
dżieży za koszbow11ą przyjaciółkę,
.obaj młodzieńcy nie żałowali pieniędzy
; szastali tysiącami.
Ale w walce o miłość artystki zginęła ich przyjaźń i oto Zaremba zabił I-lorobrabował !?O z całym
~ I>Oczem.

męża! •.•

sądem

W Brodnicy C. jednak nie zastała O·
wej czarodziejki i dowiedziała się, że wy
prowadziła się ona do D o b r z y n i a
n a d D r w ę c ą. , aby tam udzielać
„pomocy". Poszkodowana udała się następnie do Dobrzynia, gdzie całą sprawę
wszczęła
zameldowała do policji, która
dochodzenie.
Stwierdzono także, że uzdrowicielka
prócz C. starała się nabrać niejakiego
Julj. Derdona z Łasina pow. Grudziądz,
który miał nieporozumien ia z żoną, z któ
rego to powodu żona go opuściła i
i nie chciała powrócić.
Znachorka chdała sprawić, to, że żoM
powróci z powrotem do męża i w tym ce
lu zażądała od niego tytułem zaliczki
150 zł. Derdon jednak był o tyle rozsądny, że zażądał od Sz., by wpierw spowodowała powrót jego żony, a dopiero wów
czas jej za to zapłaci.
Sz. również i w Dobrzyniu usiłowała
naciągać naiwnych i lekkomyślnych w
ten sam sposób, co jednak jej się nie U·
dało.

Powyższa sprawa znajdzie
bawem na wokandzie sądowej.

się

nie·

~!!!!!!!!!:l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~'

Fatalne skutki

ślizgawicy

W dniu wczorajszym, w czasie utrzymywania porządku przy ul. Piotrkowskiej, w godzinach południowych, posterunkowy rezerwy konnej, Sikorski
Zenon, runął wskutek poślizgnięcia się
konia na jezdnię wraz z koniem, na.wprost posesji Nr. 22.
Sikorski, przygnieciony przez konia,
--0--r
uległ zgnieceniu klatki piersiowej i ogólnym obrażeniom" ciała. Wezwany lekar:pogotowia odwiózł nieszczęśliwego do
nieznajomy
szpitala św. Józefa. (s)
jednak
Nocy ubiegłej patrol policyjny idący Radogoszczu, gdzie t
ł
' ·
k
d
·
1
1
N
bok
k
S'edl
.
. r: 11 ', zna a~ł ezą- nie o zys a wszy przy ·omnosc1 zmar.
u1wą I ee ą o
Przeprowadzo ne dochodzenie pollcyj- Nowość!! !
Nowość! !!
c~go w rynsztokl! Jak1egos , męzczyznę
n!ezn~nego ~azw1sk~ w stan_i~ komplet- no ustaliło, że zmarłyn1 jest 21-letni roAleksy Rżewski
botnik Antoni Chmielewski, zamieszkame p1Ja~ym 1. bez przytomnosc1.
o Polskę Niepodległą
Walce
W
, Do meznaJ~mego wezwano ~atycl;- ły przy ulicy Trelenberga 7, znany w
1798
Wspomnienia
~nast. pogotowie_ ratunko~~· le~arz !do- miejscu swego zamieszkania jako nało(druku 256 stron i 3 ilustracje)
i~go po przy_bycm na m1eJs~: 1 ud~~ele- gowy pijak.
mu pie!ws~eJ pomocy, przew10zł. p1Jaka . Dalsze dochodzenia prowadzi poU- Wydawn. Księg. Łódzkiej „CZYTAJ"
Łódi, Prez. Narutowicza 2. - Cena zł. 6.50
w st.ame nteprzytornny m do szpitala w cJa. (s)
---oOo--
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W związku z odbytą w dniu wczorajszym uroczystością odsłonięcia pomnika
Tadeusza Kościuszki przybyły do Łodzi
delegacje i wycieczki szkół z szeregu
miejscowości prowincji łódzkiej.
Po odbytych uroczystościach odsłonięcia pomnika cały szereg wycieczek i delegacyj zwiedziło Wystawę Książki Polskiej, w lokalu Miejskiej Galerji Sztuki, w parku Sienkiewicza.
Wystawa omawiana, jak wiadomo,
trwać będzie do soboty ·20 b. m. włącz
nie i, jak nas Informują, termfn jej
trwania przedłużony nie bedzie • (s). _

Demonstracje komunistyczne
•
p·IO ł r kowie
W

•1•••1111 li
Spółka

Szewców

W Piotrkowie komuniści urządzili
demonstracje przed więzieniem, domapolityczgając się zwolnienia więźniów
w Łodzi,
nych i zawieszając sztandary komuni- ul. Piotrkows ka 79, tel. 158-38
styczne.
poleca:
Przybyłe na miejsce większe oddziaHURT i DETAL
SKORY
ły policji rozproszyły komunistów, przyspecjalność:
czem areszto~ano kilku podrzegaczy i odetaliczna sprzedaż zelówek trwaiycb
sadzono w więzieniu .
n awodę, jak również skóry trwale
Usiłujące później demor.Bt;·ować grup
701t
do pomp.
ki komunistów ,policja natychmiast rozpruszała. (~
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Nieoświetlone zaułki
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dogodnym terenem dla
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„działalności"

a

opryszków

Podziękowanie
Instytucjom, organizacjom społee:z.
nym oraz wszystklm osobom życzliwym
za nadesłane mi życzenia z okazji uro-

pracy
dwudziestopięciolecia
czystości
składam niniej szem z głębi
społecznej
serca płynące „Bóg zapłać".
Józef Wołczyński.

aptek

Nocne

dyżury
Miejmy jednak nadzieję, że teraz po od
Zelektryfikowanie Okręgu Łódzkiego, a trum Polski. ~
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące aDlatego też, zwracame sH; 111euoszlych nie:.ieniu zwyci~stwa, myśli pa11stwowo abonentów z Chojen do elektrowni o pizy- lwórczej, znajdziemy wreszcie należyte zro pteki:
gmin podmiejskich
S. Jankiele>vicza (Stary Rynek 9), L. Stocdo wielkiej łączenie ich do s:eci, jest beztelowe, dopó- zumien:e u władz i sprawa· zezwolenia
przylegających bezpośrednio
37), B. Głuc_howskiego
kl~, . (Lim.anowskiego
na clektryfikacj\! reszty Chojen,
Lodzi, jest życiową kon ;ecznością i wyma- ki gmina nic uzyska
(Narntowicza. 6), E .. Hamburga (Głov:na ~),
zrealizowana.
rychło
będzie
zezwolenia władz
ga szybkiego zrealizowania. Mam tu na
L. Pawłowskiego (Piotrkowska 307), A. Pi41·
.
·
Obywatel Chojen. 1trowskiego (Pomorska 91). (s)
myśli gminę Chojny, której gęstość zalud- na ośw!etlenia reszty Chojen.
nienia i zabudowania przekracza niejedno•Mw:>•wzn-w 193 R&f$;2@*JKZWiaWf·$MM n
±L!krotnie miasto powiatowe, a pozbawiona
jest tymczasem tego czynnika postępku,
jaką jest energja elektryczna.
. Wszelkie usiłowania właścicieli nieruchomości i właścicieli gospodarstw wiei··
skich, popartych odpówiedn'.emi uchwała
mi Rady gminnej nic odniosły pożądanego
skutku.
Mimo tych przeszkód, udało siQ uzyskać
od władz zezwolenie na oświetlenie kilku
gorącym
Ujęcie
~bjektów społecznych, całe zaś Chojny
W swofm czasie głośną była w Łodzi przekazany do Lodzi na zlecenie Banku Krajowego. Wszelkie poszukiwania za atoną w ciemnościach
i stanowią dogodny teren dla „operacyj" afera, polegająca na tern, iż jacyś ni2- GospodarstvYa Krajowego, z·a okazaniem ranżerami sprytnej i zyskownej a:fą
frachtów, stwierdzają- okazały się bezskuteczne.
znani sprawcy wydostali z ma.\c:;azynów sfałszowanych
rzezimieszków.
W dnfu onegdajszym jeden z wywi&o
cych rzekomo uiszczenie należności w
Dziwnem się też wydaje, że obywatelo- dw'Orc:::. Łódź-Kaliska to"\Yal',
Łódź-K~
będących na ilacji
dowców,
Gospodarstwa
Banku
oddziele
łódzkim
wartości 60,000 z~„
wi Chojen mającemu tuż przed domem
zwróclł uwagę na
ska,
i<:abel ziemny,
dwóch osobników.
nie wolno
stację.
bryczką
przyjechali
którzy
!korzystać z dopływu energji, elektrycznej.
po.
obserwować
zaczął
Wywiadowca
Anomalja powyższa wynikła z następu
dejrzanych mu ludzi, przyczem spo..
jących powodów. Kilka lat temu wstecz,
Największą sensacji!, bieżącego sezo-1 piosnki apaszov:skie, a warjacjc fortepia- strzegł, iż jeden z osobników pozostał
co zamożniejsi właściciele nieruchomości
przy bryczce, drugi zaś skierował się de.
wprowadzili do swych domów oświetlenie nu filmow·ego bc;dzie polski dźwiękowiec nowe - Aleksander Sienkiewicz.
bagażowej, gdzie przedłożył kasje.
kasy
Juljan
Owson,
Lech
Marja Chaveau,
„Warsz. Spółki Kinem. (Chmielna 9) reż.
elektryczne
frachty na odbiór towarów, nade.
nowi
StaniOka"
„Morskiego
art.
!{rzcwil1ski,
„Wielkomi<::jski
Szwarca
i
Breclknajdcra
bez żadnych trudności·
sława Nowic'.'.1, Henryk Rzędkowski, Ste- słanych dla tutejszych kup~ów, rówmez
i dziś to samo uczyniliby inni, 'crdyby w mrok".
Dyrekcja do obrazu tego sprowadziła fa11 Szwar.c, Irena Krasna i Zofja Ginter za zaliczeniem przez Bank Gospodarstwa
międzyczasie nie powstał projekt
Krajowego. Słysząc żą.danla przybyłego
z Pragi czeskiej slav:ną gwiazd!,! filmową wykonają pozostałe role.
zbudowc:nia własnej eleldrowni
kompozytora - wywiadowca, nazwiskiem Borowski,
znakomitego
Muzyka
Bronisławę LiviQ. Partneruje jej bohatersumorządowej.
zwracazbliżył się do kasy bagażowej,
Projekt ten z braku finansów nic został ski amant Tom Breza, aktor o fenomental- Pion-a Perkowskiego.
mr
pokazanie
o
przybyłego
do
się
jąc
Brodzii'iskieLeopolda
piosenek
Teksty
świetna
zrealizm.vany ,lecz z t~ chwilą Ministerstwo nych warunkach zewnętrznych.
•
dokumentu.
Robót Publicznych, nowych przyłączeń do śpiewaczka Emma Szabrańska wykona go. Balet teatrzyku „Morskie Oko".
·wówczas „interesant~
sieci zabroniło; rezerwując sobie okręgi ;~~~~m-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rzucił się do ucieczki
<.Ila przyszłych koncesjonarjuszów, mając
zimowym w Radomiu.
Czołow.i kotarze polscy na tre ningu
został jednak przytrzymany, a wówczas
•.
1na ltwadzc zele~tryfikowanie całego cenokazało się, iż · jest to Zelig Tajtelbaum,
zamieszkały przy ul. Zgierskiej 32.
Aby nie płoszyć drugiego osobnika,
pozostałego przy bryczce, Tajtelbauma
zatrzymano narazie w posterunku poliW oniu WCZ•):·:1:szyin, o godz. 12-ej "''
cji dworcowej, poczem przytrzymano pomieszkaniu rod;:icuw, :i1;;y ul. Lima110w;;~ . ;.„
zostałego przy bryczce wspólnika, nazwigo 25, wy,1·1 w'· 1-,;;z:1 doz<;> :-r::rytusu d ') „·,
zamieszkałY.
skiem Pinkus Nojchauz,
1u1 owanego 17-letni Hugo Feler.
również za Zgierskiej 32. Drugiego zaWezwany lek~rz rogotC';', ia, po Pilt'trzymanego odstawiono również na popłukaniu desperatowi żołqclka, pozostav;:ł
sterunek, gdzie ustalono, iż Tajtelbaum
go w stanic osłabionym na miejscu.
i Nojchauz tworzyli spółkę oszukańcv
Przyczyną rozpaczliwego kroku - niei usiłowali wydostać towar
( s)
1porozumienia rodzinne.
nvłaszcza

.

Ze sfa~szowanym frachtem
po odbiór

łow8rów
uczynku

niebezpieczny cl1 aferzystów na

I

na

,, Wielko01iejski nnrok"

Zamach samobójczy

za

TEATBł

11· szTUKA
--J·-

TEATR MIEJSKI.

Występy J{. Junoszy-Stępowskiego.
artysta K. Junosza-Stępowski
Znakomit~·
wystąpi już tylko 3 razy w sztuce Carpentera
„Papa kawaler", w której kreuje popisową. ro\1< a to: dziś, poniedziałe i.: ···t.nrr>1t i środa.
Cenv biletów zniżone.

sfałszowanym

frachtem.

Gdyby sztuczka im się powiodła - stra.
ta wyniosłaby około 30,000 złotych.
Obu zatrzymanych odstawiono pod
eskorta do wydziału śledczeg·o.
Do~hodzenie ma na celu ustalenie,
czy aresztowani byli również sprawcami afery na sumę 60,000 zł.. (s)

co

Warszaw)'.
USŁYSZYMY
20,00 - 20,30 - Odczyt o muzyce współ·
TEATR KAMERALNY
czesnej, ilustrowany płytami wygł. red. MaPRZEz R A. DJO
Cykl przedstawień po cenach najniższych.
teusz Gliński (tr. z Warszawy).
PROGRAl\-l ROZGLOśNI LóDZKIEJ
20,30 - Opera z płyt gramofonowych „MaW związku z ogólnym kryz~·sem, kierowniPOLSKIEGO RADJA.
ctwo daje cykl przedsta\'iie1"1 po cenach najniż
dame Butterfly" - op. w· 3-ch aktach PucciPoniedzialek, dnia 15 grudnia 1930 roku.
szych od 50 gr. do 4 zł. a więc: dziś, ponie·
11,58 _ 12,05 _ Sygnał czasu z Warsza- niego (tr. z Warszawy). Po operze i płyt grasiostra" a we wy i hejnał z Wieży Marjackiej w Krako · mofonowych feljeton p. t. „Londyn we śnie"
działek i środa „Lekkomyślna
wygł. p. T. Drzewiecka (tr. z Warszawy).
vtorek rekordowy „Fotel 17".
wie.
W czawrtek „święty płomień''.
Komunikaty: meteor.,
22,50 - 24,00
, 12,05 _ 13,15 _ Muzyka· z .Płyt gramofonowych. Gramofon i płyty z f. A. K!ingbeil, polic., sport. i muzyka taneczna z WarszaTEATR POPULARNY.
wy.
Łódź, ul. Piotrkowska 160.
Wtorek, dnia 16 grudnia 1930 i·oku.
Dziś, poniedziałek,
Odczytanie programu
13,15 _ 13,25
wtorek i środa „Mira
Bfros".
11,58 - 12,05 - Sygnał czasu z Warszadziennego i repertuar teatrów i kin.
Marjackiej w KrakoW) i hejnał z Wieży
W czwartek wznowienie melodramatu ame13,25 _ 14,30 _ Przerwa.
rykańskiego ze
14,30 - 15,00 - z okazji święta esperanc- wie.
śpiewami i tańcami „Broadway"
12,05 - 13,15 - Muzyka z płyt gramofokiego prnf. Esperanto p. Edward Wiesenfeld
rozwią- nowych.
wygłosi odczyt p. t. „Esperanto, jako
UNO „PALACi:, •
15,35 - 15,50 - Chwilka lotnicza (tr. z
zanie zagadnienia języka międzynarodowego"
Warszawy).
(tr. z Warszawy).
"JEJ Tr'IELKA l\'A.Ml"/5TN0ś<;'
15,50 - 16,10 - Odczyt rządowy (tr. z
15,50 - 16,10 - Lekcja języka francuskieJaka to tcielka przyjc1111w.'Ć przypomnieć sobie
Warszawy).
tl"wne, dobre c:::asy - 11si1;uić w u-ygoclnym fotelu, go (tr. z Warszawy).
16,15 - 16,30 - Program dla dzieci.
16,15 - 16,45 - Program dla dzieci star'8lqdać film niemy i słuchać dobrq orkiestrę ..•
16,30 - 17,15 - Muzyka z płyt gramofoszych: „Jak samemu robić zabawkę" (ozdoby
Sam :film jes! ws_1Jw1iaty.
oprac. Marja Wertnerówna. Pro nowych (tr. z Warszawy).
~'!a Lil Da:;ot·er nie ::11ujclujemy .,łó1c pocl11rnl. choinkowe) 17,45 - 18,45 - Popularny koncert symfo11.vch. oby 1qrazić cały swó.i ::;aclucyt i wt'ielbie1zie gram dla :nłodzie ży: „O bohaterskim koniu''
dla tej niesłychanie eleganchiej i pięknej a/..·torki, ....:.... wnrł. p. :M. Maszyński (tr. z Warszawy). niczny. Wykonawcy: Ork. Filh. Warsz. pod
16,45 - 17,15 - Muzyka z płyt gmmofono- dyr. J. Ozimii1skiego i Benedykt Górecki
której ekspresja gry zostaje na długo w pamięci i
(fagot) (tr. z Warszawy).
"·ych z Warszawy.
rlo postaci laórP.i CUJJl,le powraca się myślq.
19,10 - 19,25 - Komunikat Izby l'rzem.
17,15 - 17,40 - „Polski Listopad 1830Reżyser film ten zrealizował 5wielnie. Tempo
1.._umaniecki, Handl. w Lodzi i odczyt progr. na dzień naKazimi€~·z
prześliczne. Wogrile 1c fil- Hl18-l!ł20" wygł. dr.
<lał =nalwmile, tło mach niemych tempo jcsl :mac:mie leps:c. u11iżdi prof. Uniw. ,Jag:ello:1skiego (tr. z Krnkowa). stępny.
Płyty
gramofonowe z
rn,35
UJ,25 17,45 - 18,45 - Muzyk:J. lekka z kawiarni
"' dźu·ięlcowych.
\\'arszawy.
j ,,Gastronomj<.'· w Vl::m;zaw.ic.
gramofonowe z
19,50 - 20,00
19,10 - 19,25 - J:::o:nunikat Izur Przem.
KO.YCERT lllJKOl,A.J 1 ORŁOIT- A
n.oncert =md:omitego pfrm ..< Ly Mi/w/aja Orlom1 Handl. w Łodzi i oclc~yt. programu na dzie{1 I Wa;·szaw~·.
20,00 - 20,15 - Fi:tjeton z Warszavvy.
oclbędzie .\1_?. j1</.- już =a::t:i:!'~yli.\my w 1wdclwd:zący następny.
20,;30 - 22,15 - 11..oncert Jana Kiepury
l!Y,25 - Hl,% - .vluzyka z rJyl gramofo·
czwartek, linia lH·go b. m. " gud::. 9-d wi::c::. 1c
(międzynarodowy z Warszawy).
Sali Filliarmouji. Proi:ram, ::opowiada wu:ory: Cho· no•"YCh (tr. z WarszawY) .
Płyty gramofonowe z
22,35
2~,15 1!1,:;5 - i '1,50 -- 1'1aso···) ttr.ien•iik radjo11ina, Brahmsa, Debuss) 'cgo. 1', o!wfjem1. S.:.y, 11 a
\'\'arszawy.
nowskiego, Li.,::tu i innych. Bilety spr:cdaje /\rm1 W\' (tr. z \'. ·• szav:~·) .
22,35 - 24,00 Komunib.at)
"
l'lyh; l!Jamofonowe
· 1!.UiO - 20 IJO F'ilAar~jj.

"Król Paryża"
„Lechfilm" zaangażował do filmu
Król Paryża", z Peb·owfczem w roli ty-

t1ułowej, primadonnę, oper~ ~varszaws~iej

Helenę Lipowską, która odsp1ewała wielką popisową arję z „Halki" i pieśni pol-

skie.
W ten sposób zagranica usłyszy oryginalne polskie pieśni dzięki filmowi
dźwiękowemu.

„„„„„„...l„„...

młl

Wózki

dziecięee

Łóżka

metalowe

Materace

wyśc!elane, hi~~m;:
spręz.

„PATENT

do mebl.

łóźek

Wyżymaczki :lri:rykań-

Umywalki
Krzesełka

Rowery

dzi•cinii.e

w wielkim wybone

Na dogodnych warunkach
w fabrycznym składzie

,,DOBlłOPOL''
t6di, Piotrkowska 73, tel. ·158-61
w podwórzu.

1401

fii„iil.....................,„„„„.... ...,„!Wtlam1„„„......I„„„„....,„„„............... - ...
•~~I HAii.O SPORTOW E
~-· ·urn i ej o puhar Triumf u
itr.

„HASLO" z dnfa 15 grudnia 1930 roku.

łJ

„~

8 rekordów Polski
pobitych przez łodzia1t

Piękny
TUfbiej siatkówki drużyn że:ńskich i
koszykówki zespołów męskich o puhar
rl'riumfu dobiega już końca.
W dniu dzisiejszym odbył się w siatkówce tylko jeden mecz między pania.
miWKS..i ŁKS zakończony, po słabej
grze, zwyci~stwem Harcerek w stosunku 30:13, do pauzy 15:4. Ponieważ dru·
żyna siatkówki Hasmonei nie stawiła się
<Jo gry zwycięstwo „walk-overem" w
stosunku 30 :O przypadło żeńskiemu zespo:owi Triumfu.
W ten sposób do finału siatkówki za
~wa.Jfikowały się drużyny HKS i Triumfu. O dalsze mejsca walczyć będą WKS,
ŁKS„ Geyer i Hasmonea.
W konkurencji męskich drużyn ko3zykówki do finału zakwalifikował się
zwycięstwo
już LKS. odnoszac dzisiaj
nad Triumfem w" stosunku 30:28, do
przerwy 20:10. Pierwszą połowę meczu
ł-iKS„ występujący z 1 graczem rezerwowym zagrał doskonale, to też, mimo zmę
czcnia po zmianie stron, zdołał utrzymać
przewagę.W zwycięskim zespole świetną
napastnicy Krauze i
formę wy ka.zali
pokonanych wyróżnili się
Pegza, u
Schonfelder i Geisler.
Drużyna Zjednoczonych wobec nie6tawienia się Hasmonei bez gry otrzy30 :O
w stosunku
mała zwycięstwo
„ walk - overe.rn".
W fir.ale koszykówki przeciwnikiem
LKS-u będzie drużyna Geyera .lub Zjednoczonych. O dalsze miejsca rozegra się
walka mlędzy Triumfem oraz lk.ape.

sukces

Ł.K.S.-u

żyna Łodzi w koszy}tówce męskiej roze- my graczy czołowych drużyn łódzkich,
gra w Warszawie rZa.wody z tamtejszą uczestniczących w turnieju Triumfu, zereprezentacją o puhar b. dyrektora P. I. spół reprezentacyjny powinien się skłaW. F. prof. Zawadzkiego. Sądząc z for- dać w większości z graczy ŁKS-u.

Wspaniały sukces bokserów Warty
F. 1·. C. (Budapeszt) pokonana 12: 4
Wczorajszy mecz bokserski rozegrany ka: Anioła (W) remisuje z Berkesem
mi-ędzy mistrzem drużynowym (PTC), w. półśrednia: Arski (W) zwyWęgier PTC a mistrzem Polski Wartą za- cięża na punkty Jelesa (FTC), w. półcięż
kończył się nowym sukcesem bokserów po ka: Wiśniewski (W) odnosi wielki sukces
znańskich, któ~ych os.tatnie wyniki osiąga- remisując z wicemistrzem Europy Szigetne w spotkamach między.narodowych są tem. W wadze ciężkiej Warta uzyskała
wprost doskonałe. Przebieg sukcesu War dwa punkty walcowerem, gdyż zawodnik
drużyny węgierskiej wskutek niedyspozyty przedstawia się następująco:
w. musza: Wolniakowski (Warta) bi- cji nie mógł stanąć do walki. Sędziował w
je na punkty Soha~ala (FTC), w. kogucia: ringu p. Enuanowicz, gdyż wyznaczony sę
Forlański (W) bije wysoko na punkty dzia z Niemiec nie przybył. Publiczności
Schinniesza (FTC), w. Marton (FTC) zwy b. dużo.
cięża na punkt;: Wareckie-2.0 {Warta, w. lek
c:>iJ--.- -

w Poznatl•iu

ZaWody

0

mistrzostwo

w podnoszeniu

ci~żarów

W lokalu Siły przy ul. Głównej odbyły
sie. w dniu wcz0ra1'szym zawody o mistrzostwo okręgu łódzkiego w podnoszemu cię
żarów. Wynik przedstawia się następują·

•

Ping·pong
Wczoraj clft1żyna ping - pongl~wa ł6d:t:
kiego Hakoahu mzegr ~~a zawody w Z~ie
rzu z tamte,iszą Makabi, zwyciężaiac w sto
~unku 10:2.
W zawodach o m ~tr:wstwo klubowe
futrzenki p;erwsze rn1"1t.ce zdobył !·ZW3Jcer przed Michałowic'e~ i Diaman'iem.

Mecze

piłkarskie w

Strzelecki Klub Sp(;1 t<1wy win owił obet
nie żywą działalność, orbanizując szereg
nowych sekcyj. Poza J~tniejącemi już sek
cjami gi~r sportowy~n i lekkoatl :1ycrn•: .
uruchom10ne zostaną / sekcje bOli:SL rl'ka.
szermiercza pływacka i p!lki noż11ej. 1Nk:vt
ce odbędzie si~ Walne Zgromadzenie Klu-

wiosny prz;-bę1z'.e dt'!
trener .olimpijski P. Z. L. A. Est.'.)11.•
czyk Klumberg, Ictóry na naszym tertni 11
· ·
ma p rac 0 wac• o koło 3-c h m1es1ęcy.
~
:r.
~
. ..
.
•
W d . .
rugieJ połowie styc.zma przy17zd.za
z Warszawy trene~ szermierczy Wę~ier
Szambately. W związku z pobytem dos1'o
n~e~o trenera ł~dzki Ośrodek ~· f. zorga
mzu1e t. zw. wyzszy. kurs szermierczy, który potrwa 2 tygodme.
Kurs ten dostępny będzie tylko dla bar
dzo zaawansowanych szermierzy
•
,,,.
;is.
~
Na sztucznym torze hokejowym w Ka
towkach odbyło się w dniu wczorajszym
spotkanie hokejowe między teamami A i B,
które dało wynik remisowy 1 : 1.

Z

•

i!ih

Kronika sportowa

Łodzi ~~ei.twarcie :weg: loka: prZJ. ul. Skw~

(Siła) 243 kg., 2) Suchowolski (B. Koch
Abe (B.
ba) . 232 .kg„ 3)) M.
k
K hb ) 211 kg.,
(B Kochba)
. oc a 285 g.
me
w. sredma: 1
(najlepszy wynik)!!, 2) Galicki (Siła) 273
kg., 3) Pałek (Unja) 215, w. ciężka: l)
co: w. kogucia: Weingarten (Bar-Kochba) Mrożewski (Siła) 280 kg., 2 ) Ickert (Sik
250 kg. (rwanie, wyciskanie i podrzuca- ł )
250
*
nie), 2) Rozental (B. Kochba) 190 kg., a Wartog.zaznaczyć, że Weingarten ma
.k· do wagi półśredniej· włacz. .
3) Albert (Bar· Kochba) 183 kg. w. piór
.r{aachodzące święta Bożego Narodze- kówa: 1) Łatny (Siła) 223 kg., 2) Wein- n~J 1e3szy wym
•
.nla będą okresem paru pięknych imprez wurcel (B. Kochba) 218 kg., 3) Gawrysiak me.
.. .
.
w grach sportowych z okazji przyjazdu (Siła) 205 kg., w. lekka: 1) Dutkiewicz
Arbiter p. Herudzmskr. Zawody w zadrużyn Warszawskiej Y. M. C. A.
(B. Kochba) 248 kg., 2) Silberbaum t) pasach o mi·strzostwo okręgu przeciągnęły
(B. Kochba) 222 kg. 3) Szctepań~~1 .(Siła) się do późnej nocy, wo~e~ cze~o wyni
•
205 kg., w. P.ółśrednia: 1) Wismewski ogłoszone zostaną w dnm JUtrze1szym.
•
---oUo
Możliwe~ Jest,iź w przyszłą niedzielę t. j. dn. 21 b. m. reprezentacyjna dru-

•

Ubiegłej soboty odbyły się w Urudz1ą
dzu ogólna - polskie zawody w podnos?c·
niu ciężarów, w których również bra!:
udział zawodnicy Bar-Kochby łódzkiej
Weingarten i Minc. Osiągnęli oni wspaniałe wyniki, ustanawiając aż osiem nowych rekordów Pasiki a mianowic.e: w.
kogucia: Weingarten w wypychaniu osiąg
nął 75,5 kg., w wyrywaniu 80,5 kg., w poa
rzucaniu 108 kg. W sumie 264 kg.
Wszystkie wyniki lepsze od jego włas·
nych rekordów Polski. W wadze średniej
Minc w wypychaniu - 90 kg., w wyrvwaniu 95 kg., i w podrzucaniu 120,5 kg.
Są to również nowe rekordy Polski, a zara
zem najlepsze wyniki zawodów w Grudz1a
dzu. Ogółem osiągnął Minc 305,5 kg'.
W spaniałe wyniki uzyskane przez todziar
przyjęte zostały z entuzjazmem 11rzez licz
nie zebraną publiczność.

początkiem

Łodzi

~

kraju

:/o

~

W Warszawie odbył się w dniu wczo
rajszym trójmecz bokserski między Makka·
Warszawa: Legja-Polonja 5:2 (2:2) Ugowemi. Bramki dla Cracovji zdobyli: bi, Skrą i Polonją. W trójmeczu tym zwyprzed Polonją i Skrą.
Mecz towarzyski, w drugiej połowie prte- Kozok, Roja i Nazarski. Wisła-Wawel ciężyła Makkabi
:(.
:(.
:(.
Waga Legj·i, dla której btamki zdobyli: 7 :4. Wisła wystąpiła do gry w znacznie
Zapowiedziane na dzień wczorajszy "Maryna, Przeździecki, Nawtot i Szatler, dla osłabionym składżie. Bramki dla wicemi ·
strza Lig: zf.iobyµ.: K~ieliński i Woźnia„ Warszawie pozostałe dwa spotkania o
Polonji - obit Ogrodziński.
mistrzostwo Polski w piłce kószykowej że11
Kraków: Cracovta-Legja 3:0. Cra· kow'ski p~ 3 c.:.?'az Lu~owiecki 1.
i męskiej nie doszły do skutku z po-skiej
covla wystąpiła do gry z trzema graczami
wodu nieprzybycia do Warszawy zespołów .
Cracovji.
--oOo---

Piłka

•
nozna

w

Łodzi

Metropolita Germannt delegat Pmyjar•
•
~
Sezon piłlti nożnej uważać należy za
ehy ko11stantynopolitańskiego, który w
d.niu 14 b. m. przybył do Warszawy w ukończony. W dniu dzisiejszym odbyły
sprawach cerkwi prawosławnej
Zespół Widzewskiej Manufaktury rosię przy niezbyt sprzyjających waru.n\' Polsce.
zegrał na własnem boisku tnecz z III-cią
,kach atmosferycznych tylko 2 mecze.
Na boisku WKS. gospoda:rzę zmierzy dmźyną R. T. S. Widzewa o tytuł mili się w za.wodach towarzyskich z druży- strza klasy C. Zwycięstwo odniosła drużyna fabryczna w stosunku 6 :2, do przer
ną Hakoahu.
utrudnionej wy 2:2, zdobywając bramki przez WalPo grze nieciekawej,
przez sllny wiatr, zwyciężyli wojskowi tera i Kowalskiego po 2 oraz Upt.asa i
'Makówkę po jednej.
w stosunku 4:0, do pauzy 3:0.
Sędziował _p. Stępfefi.
Bramki zdobyli: Duczyński, Kacmiarek, Szczepaniak i Linka.
---<K>O-

Ogólnokrajowe zawody bokserskie
Wczorajsza impre~a bokserska orgam
zowana przez Sokół ·w sali Filharmonji nie
wywołała większego zainteresowania. Z.:i
powiedziane spotkania z zawodnikami sto
ł~cznemi nie doszły do skutku, jeclynie poza bokserami łódzkiemi startowało kilku
bokserów śląskich. Wyniki zawodów przed
stawiają się następująco:

w. piórkowa: Gawin (Geyer) zwycię
ża n,a punkty ,S.zczępapJak~ (Solcół) w. lek
ka: Lipiec (Otyer) zwye.ięta w drugiej
111nd:zie przez k. o. Skorasińskiego (IKP).
w. oólśrednia: _Banasiak (l}(P.J _Z\\'.Ycięża

na punkty Wudla (Union). w. półśrednia:
Meyer (Geyer) remisuje z Garncarkiem
(IKP), w. średnia: Trzonek .(Sokół) z~y
cięża na punkty Baranowsk1~g~ (W1.dz.
Manuf.), Rudzki ($ląsk) rem1su1e z Khmczakiem (Sokół), Seweryniak (Sokół) zwy
ci~ża przez podanie się po pierwszej rundzie Latockiego (śląsk) w. ciężka: Konarzewski (IKP) zwycięża na punkty Niesobskiego (śląsk) oraz Sti~be (Union) ZW.,Yc:ięża w pierwszej rundzJie pn:z k. o. P1etrnna (Śląsk). Sędziował na nngu P.:..~or
dasz b. d~rze..

„

*

•

W dniu wczorajszym w Warszawie w.
zawodach o mistrzostwo okręgu w podno~

szeniu ciężarów Merkiel z Legji ustanowił
nowy rekord Polski w wadze lekkiej uzysku
jąc w trójboju ólimpijskim 262 kg.
!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
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Nowela
Senorita Donna Maria de Lana posiada
A wachlarz stanowiący przedmiot zachwy
tu wszyst~ich jej przyjaciółek. Pałeczki
l wachlarza, z kości słoniowej, przyozdopione były delikatnemi złotemi arabeskasni, a biała jego koronka, tak misternie
przeplatana czarnym jedwabiem, że wachłarz tworzył idealny klejnot dla melancholi1nej młodej kobiety .•
Donna Marja była melancholijna z dwo
jakich powodów: przedewszystkiem było
~j z tern do twarzy, a następnie miała
słuszne ku temu powody.
Wiejska „fiesta" sewilska ze swemi
,Alasowemi rozgrywkami odgrywała się zno
!WU, ale Marja nudziła się śmiertelnie. Japąc powozein, wachlowała się bez przerp.y, rozkładając i składając koronkę swego
wachlarza. Wzdłuż ulic stały tłumy cudzoZiemców, przyglądając się pięknym sewilankom, jak rzadkim okazom zwierząt. Ró
z rąk Marji wysuwały się machinainie
i padały 11a głowy przechodniów. .
- Spójrz, Gladys, . - te wysokie grze
bienie powinny wejść w modę tej zimy„.
- Ach, drogi mój, najpiękniejsze są
·
kh wachlarze, prawda?

te

'•

słuchała tych słów, powtarzających się ciągle. Wyrzuciła wszyst
kie róże z ·powozu, . by pozbyć się ich
wreszcie, i sięgnęła niedbałym ruchęm po

Donna Marja

wachlarz, spoczywający na kolanach.
Wtem drgnęła. Czy oślepiło ją słol1ce?
Czy wachlarz ukrył się w fałdach sukni?
Nie było go nigdzie.
Szukano go wszędzi.e. Stangret zatrzymał konie, woźmca. biegł wzdłuż chodnika
i powrócił wreszcie z niczem, oznajmiając,
że było niedorzecznością szukać wachlarza
.
w tyi;n ścis\rn i tłoku.
miały ·
trwać
Uroczystości sewilskie
jeszcze trzy dni, a Marja postradała swój
drogocenny wachlarz. i Nąbycię tjrugiego
egzemplarza tego rodzaju wynosiłoby maOjciec Marji pobiegł~ do .komendy
jątek.
policji. Uczciwemu znalazcy wyznaczono
sumę, za którą można było utząclzic clntgą, dwutygodniową „fiesta' .
Senorifa Donna Marja de Lana siedzia
ła za krzakami swego balkonu i płakała.
Nie myślała już o wachlarzu, lecz o fakcie,
że poraz pierwszy nadarzyła się sposoblecz do
ność nie do melancholji tylko,
prawdziwego nt.eszczęścia.

Str. 7

W tymże czasie młody Anglik szczególne· oznaki: kratkowana, czapka i .
s~erokie· spodnie sporto.y.re ,...... usił~wał coś·
·wytłumaczyć policjantowi.. w łamanej hiszpańszczyźnie, wymachując wachlarzem.
Policjant wzruszył. ramionami. .To s;tmo uczynił Anglik. Nie sposób było się po
Trzeba było Że znalezionym
rozumieć.
wachlarzem u.dać się do konsula angielskie
go. Konsul zwrócił się do alkada, a alkad
zawiadomił se nora· de Lana.
W dziesięć minut po tym fakcie ojciec
Marji zjawił się u młodegp :Anglika i poło
żył na stole dwieście peśetów, wylewając
jcdnocześn~e potok słów dziękczynnych.
Był już w powozie swym, na powrotnej drodze do domu, gdy dopiero zaświtalo
w umyśle młodego Apglika, że pesety są
dlą niego przeznaczone„.
·: ._ To pomyłka, niesłychane nieporozu
mienie! - twierdził.
. ·Kon~ul. nie upatrywał )V tet~L.ża?nej . po
·
myłki i zdziwił się wielce.
Anglik zaklął siarczyście. i jak huragan
pomknął ze schodów.
· ·Rad był jednak, że dowiedziawszy się
o adresie prawowitej właścicielki wachla:rza, mógł zai11ferpelować jej ojca.
Senor de Lana zdzii_wił się niepomierrlie, gdy Anglik, podsuwająt mu pienią
dze, oznajmił:.
Oto są pesety pana. Zwracam je
panu. Nie pojmuję wcale, skąd panu na

mi te pie'
__; Przepraszam najmocniej; jest to
zwy{'.zaj powszechny. Znaleźne - nic innego„.
Młocly Anglik chciał zaprotestować coś wypowiedzieć.„ Przygryzł usta i rield
tylko:
- W takim raziie poproszę o pozwolenie złożenia mego uszanowania właścicieł
ce wachlarza.
nigdy nie sprzeHiszpańscy ojcowde
ciwiają się, gdy chodzi o złożenie hołdu
myśl przyjść mogło przynosić

niądze.

grzeczności.

Senorita Marja była w ogrodzie, dozo.
mjąc służbę przy zbiorze oliwek.
Anglik skłonił się ceremonjalnie
powiedział bez zająknięcia:

i wy-

- Szanowna pani, ojciec jej wypłacił
mi dwieście pesetów nagrody z-a znalezienie wachlarza pani. jakkolwiek jestem
dżentelinenem, zmuszony zostaję ci<> pr.zyjęcia tych pieniędzy. Jako dżentelmen bowiem uważam, że nikogo obchodzić ni~
powinno,· iż rzuciła mi go pani dziś umyśl·
nie, zamiast róż. w czasie uroczystości
ulicznych.
Marja nic sobie przypomnieć rtle moW. c~niu .ślubu jednak przyznała łię
męzow1, ze w1erzy mu na •łowo, poniewał

gła:

mówił prawdę.

•

--0

.DZIŚ PREĄJERA.!
~eny

miejsc popularne.

Początek w dni powszednie o 4.30, w soboty, niedziele

i

świ~ta

o godz. 1-ej.

GARBO
GRETY
-

Najwspanialsza kreacja, największej
miłośnicy ekranu boskiej

'

'

or•m.·t~mr~'?w._p~i~~·nia
''
K
N·E,
u·
·
:
.''·p.Q. CA~m1łosC1,
.
L
.
1 w1elk1e1

'i{ó:~;~h~

CONRAD NAGEL i LEW A YRES.

NADPROGRAM: Świetna komedja dźwięko.wa p. t. „MOJA ŻONA" oraz aktualności

DŹWIĘKOWE

Grand-Kino

ID"'
20.

NARUTOWICZA

20
Dziś

Rekord powodzenia !

Dziś

i dni

następnych!

Wielki film

filmowe w.edług rozgłośnej
Vicki Baum „Dr. chcm. Helena Willfiir", która się ukazała w Warsz:awskich pismach p. t. "Studentka"
Arcydzieło

KIE

SŁODYCZ
ZWYCIĘSTWA

w arcydziele śpiewno-dźwiękow.

CENY MtEJSC NORMALNE:

t

2,.·3. ·

Ko;:;r~

Olgi Czechowej

ELZY

TAMARY
'
i IGO SYMA.

W rolach

południa.

głównych:

znany z filmu .Rio Riia"

Charlotte KING
Luise F ASENDA.
Edward MARTINDEL
NADPROGRAM:

ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyr. L.łKantora.

Dodatki

seansów o godz. 4-e-j po poł., w soboty
i niedz. o godz. 12-ej w poł. Ceny miejsc popular·
ne, na pierwsr:y seans od 1 zł. w soboty, nied„.
i ś wi~ia od 12 - 3 po 50 gr. i ] zł.

Początek

i dni

•ynów

JOHN .BOLES

dźwiękowe
aktualności

i

Poc1.ątek

Dziś

I

śpiewno-dżwiękowy

namic;tności11

Wspaniała

Początek seansów o •godz.. 6, 8 i 10.
w sob. i niedz. o godż. 4, 6, 8 i 10 w.

następnych

Żywiołowy dramat w którym pieśń . pu·
styui porywa serca żarem i płomierrr.ą

Na-strojowy dramat erotyczny na tle
walki kobiety wykształcoaei z przeciwieństwami losu.

Neapol, śpiewające
miasto.

i dni

B·RANKA
WODZA

powieści

i Brygidy HELM

Zł. l~.

•

4.30, ost. 10 wiecz. w

i niedz. pocz. 12 w

Dziś

następnych!

krajowe.
poł.

i dni· następnych I

W zrusŻający dramat życiowy p. t.:

''

uwodzicielka

W .rolach

".

EZ SERCA''
•

głównych:

D.Ó R01"A .·RIEVJlER ~1r;st JACK vff QL T
zn a

UL. KILINSKIEGO 123
~..

A

bohatero wie „ Ło dzi Pod wodnej"
~:..

'...:

Dziś

i dni

nast~pnych

I

BIAŁE

-CIENIE
. Reżyserii W. S. V AN DYKO' A
Na tle najbardziej egzotycznego zakątka ziemi rozgrywa sic: dramat miłości i dramat społeczny. Najbardziej
głc:boki, pic;kny i wstrzątaillcy film
naszych csasów.

główn.:MONTE BLUE
oraz RAQUEL TORRES
Nadprogr.: Fleiscberowski dodał.

w roli

Początek o 4-ej 01tatni o 10. l 5.
Pomimo kolosalaych kosztów obrazu

Ceny miejsc zniżone
Zł. 1.~,

. 2.-, 3.-

Następny

program:

„DZIEJE

MAŁZEŃSTWA"
Początek seansów w dni pow·
szedftie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o god:z:ihie 3, 5, 7 i 9.
225

.

- '"HASLO" ~ dnia Ir>

Str. S

Kino-Teatr~·

I
i

DZiś ·PO

,,CZAlłNA

Pojazd tramZeromsldego ·14-lb.
. l\ajami 5, 6, 8, 9, 16, do roi'U Koper•
.
nika i Żeromskie&o ·
*
Orkiestra symfonicina ped batut4 A. Ciudnowskiero. Pou4tek
seansów w dni powszednie o godz. 4--ej pp. w niedzielo i lwię.ta o godz.
2-ej pp. Ostatni seans o g. 10-ej wiecz. - Ceny miejsc: 1. m. 1.25 rr.
II. m. 90 gr. i III. 60 gr.-Bjlety ulgowe w sob„ niedz. i święta niewaine.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 60 .,r. ·· · · ·

KINOTEATR

·
CORSO
·

W roli iłowi:iej: uh,tb. pub}.

Dramat w 9-eiu aktai:h.

śmierci "profesora Młłlmgreena i Rom111alda

I

Tajemnica tragic:z•ei
AmaadHaA4 Zmaranie się z ponur" przyrod~ polarni\ - oto treść
treść tego po~inero filmu. - Nadproaram: FAKSA.

.,,,,,,,,,,,,,,.
:;;· 1719

Dziś

178

i dni

„:

Racijoaparaty :
:: i części, detektory:
· Przeróbki aparatów
...
..... l.adowanie akumulatorów z od- fi'
fi'
niesieniem do domów.
...
fi'
Najtwej bo w podwórzu~

„

z re~:1:u- . , , , , , , , , , , , , , , .

Dr. I• llADllL

Dwie goclzłuy nieustannego 'miecha I

1

w:ili::ie

ROZKOSZE

NIEBEZPIECZEŃSTWA:

POLSKIE RADJO
JERZY KRZYi.ANU WSKI
Andrzeja Nr. 4„ tel. 201-04.

w soboty, niedziele i święta o godz. 3.30.
w dni powszednio o godz. 5.30, 7.30, 9.15,

. - 1437

Początek seansów

1713

NASTĘPNY

(fiłm

Sergjusza" =

SADOKIERSKI
stomatolog
chiruraja •zcz~k, Jamy
utuej I piasty"•
regulacja z~bów

•

•••„••.••••••
.

Te••

3~ 7

~--·---~
HALLO!

ul. Zawadzka 5

llł-2@

przyjmuje od

Tel. 191·20•

pp•

', „. ·, ·~

t!:,

„ ,. : „.

;„

"-.,

••

l.

.

.:

pokój z kuchnią do wyuajęcłA
Wiadomość ul. Kilińskiego 151,
u gospodarza.•

Wenerołogiczoa
Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

~

.Labinet

Swiałlo-1.ec:ioicz)'

1„01>we,1.i:a Jeaars.11;a
O<ldziclua pocz e;.a nia dla kobiet
.ł'{, .....,A.:O„t. 3 zł.
J!9

Hallo I .Dzwoń teł. 163:-:łv „Poi'otowił
krawieckie Kicrsza" Zeromskiego 91,
sklep narożny. Moll'ent!llnie odswieia
garnitur za zł. 3.-, suknię za zł. 2.80.
palto za zL 3.-, łącmię z odebraniem
i odesłaniem. Expressem pierzo, far.
buje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje.
Farbujemy 1 pierzemy futra sposooem
5'25
lipskim.

Bardzo tanio

Poradnia

...;:i;ynna od M rano do 9 wiecz.
. ~ niedziele i świ<;ta 9 - 2 pp
0d 11-12 i 2- 3 PP• przyJ·
muje kobieta łekarz
. l:!czenie chorób wenerycznych
moczoptciowyelt i akór11ycia
•• danie krwi i wydzielin n.
sylilis i tryper
Konsultacje z neuro!oa-iem
i urologiem

513

ceny lecznic.

,--·---"

Łódź,

Piotrkowska 164

niezamożnych

I Ogłoszenia drobne l

wchodzące

rentgenodiagnostyka

.
.,!'i

w niecbiclę od 9-1 pp.

Dla

poleca bogaty wybór
krzeseł, foteli, Łabo·
retek i różnych stolików oraz wszystko w
zakres giętych mebli

Dr. med.

Specjaliata
chorób skórnych i weaerycznycib
Leczenie <iiatermj'° EJeldroterap1„

Południowa 28
Tel. 201-93
Od 8-ll rano i 5-9 wice&o

„VIENPOL"

ro1yj1ki).

REICHER
ul.

Fabryka mebli giętych

PROGRAM;

„Miłość Ksi~cia

=

tylko dobrocią czf(Ści składowych naszych RADJOoctbiorników, precyzyjnym wykonaniem nie podług
fabrycznego szablonu, a w każdym wypadku indywidualnym udoskonaleniem stosownie do postępu
Almazerja, choroby kobiece
techniki radjowej która co miesiąc przynosi coś
peia. prJ:Jięć od 3-5
nowego i lepszego. Nie czynimy zapasów na mie7, tel. 127-84.
Poaonka
siące jak to ma miejsce w wielu firmach, skutkiem
1251 __________rtll
czego aparaty stają się technicznie pnestarzale, :.iiiiilll
wci<tż udoskoi.alamy i kroczymy. naprzód. Ceny
nasze śą o wiele tańsze od cen innych. Spłaty raDR. MED.
tami miesięcznemi. Porady bezpłatne, rewi:iia aparatów gratis.
EDWARD

następnych!

HAROLD LLOYD

.

... PIOTRKOWSKA 88,TEL. 105-34poleca

WALCZYMY

IMOZA

F 1R MA

:... ,~RAD·'J1 0LA":-

Bilety członkow1kie ważne w dnie pows:aednie po 90 gr. Bilety ulgowe i paHepartout
' w sobotę, nied7ielę i święta nie wafoe.

KINO-TEATR

Kilińskiego

IL

_

A jednak ciało jest sła~e

40.

Ceny mieiae w dnie powu.: L U.O,
U. l zł., lll. 75 gr., w niedz. i święta:
l. 1.75, li, 1.25, III. 1 zł. Na I seans
ceny zoii:ooe: I. i II. 15 got. Jll. Su gr.
Począt.::k seansow w oni powszednie
o gouz. 4-i:j, w soboty, niedz. i świę·
t.i o godz. „-ej. Ostatni seans o 10 w.

uI.

.

\

L

Od wtorku. dDła t gruchał• r. be I dDi •a•t~pDych I
Wielkf lO-ció aktowy dramat erotycznr p. t.

„Spółdzielnia"

DZWIĘKOWY

ł WieUd pod~ójoy •zlasferowy program I
DsU 1 ·an1. aa•tępnych
.

Komedjo-dr'amat w 10 aktacb. -

Kino-'l'eatr

~ienkiew.ciaa

sobotę, daia 13 rrucJnia o irodz. l:Z·•i. w niedzielę, dnia 14 o g. 11-ej rano Poranki dia daieci i młodzieły
wyświetlana będzie wesoła komedja f• t. „Pł.'T.ER PAN" w roli głównej: Betty JSron11oa. Ceny_ miejsc: dla
ro ram· „Skrz dlata Flota" w roli ł. Ramol\ Nowarro.
dzieci 20 r. dla dorosł ·eh 50 r. - Nast~ u

W

KRWAW·Y ŻART ·Mogiła · wśród lodowców

UWAGA: Ceny siej1c nie podwyinoae.
Początek sea11:i. w dnj pow1:&. o 1odz. 4-ej
W soboty, niedziele i święta o god:z:. 12-oj,
Na pierwsze seanse ioeny miejsc zi:iacznie zniione
Orkiestra pod kier. P• Białkiewicza.

„ ..

DA"A""

LIA TORA

juo mścicielka
W roli tytułowej:
•
Dramat aa tle wyhujałeJro
wtlłsnej hańby.
-,.
.
czarując~
erotyzmu wielkich środowisk.
NadproJrram szampań1lta komedja, wieka' bomba śmiechu ;,PAN WACHMISTRZ NA URLOPIE„

„

.

RAZ OSTATNI!

Dramat qziewc:z:ęt r1uconych aa pastwę zepsucia wielkomiejaldep w filmie p. t.

Potężny dramat obyczajowy.

PRZEnw1ośNIE

.

Nr. 842

\

t

·i

ro~u

grudma 19m,

. Zaginął

Sk6ry-Hurt i Detal
(.spccialuoić : detaliczna •przedai
:ieł6wek trwałych Da wodę)

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38
1407

•••1· •••

najtańsze

Jedyne

Kupu.ic:e wyroby
RADJOSPRZĘTU
krajowe!
Przeróbki aparatów po
źródło

zakupów

cenie

·

niskiej

Sple~did

Radjo

portfel wraz dowodami osobistemi na
imię Mieczy11ława Stawakiego około godz.
5-ej pp. w dniu 11. XII. r. b. w urzędzie
poc1towym ul. Zachodnia. Uczciwy zna•
lazca zec11ce zwrócić za wynagrodzeniem
do administracji „Hasła".

Bardzo tanio

byle zaraz do wyoaj~cia ładny pokói
w centrum miasta ola dwóch pao~w lub
pań z calkowitcm utr:z:ymaniem: Gdań·
ska 19, m. 2. B„rdzo tanio.

Plotrko\Vka Nr. 61

iiiiiilll

TcL

159-~2

w poclworzu..

:

14o7

cl:ałopcy

Potr~ebna

do sprzecta:O:y i;azet na ty,ro·
•loigw~, z~łauać ai, do administi·MJ•
d:zh11aika oo gociz. 8-hJ rano.

