Opła.l.a pot:ztowa uiszczona 1"3'czałtei

Poniedziałek,

Nr. 349

dnia 22 grudnia 19.30 r.

Rok 11'

PRENUMERATA•
W tod.z:i a aicdzieluJ'llł doda~
nutrowaaym miaa. ał. f.10. z...
"'iejaoowa d. S. Zapanioz:a zł. 8
Odoouenia do doma 40 srony.
Pre11umerat~ motu eclmówić ~I·
loe l Wdep ..UUM\oa beapo:iT..i
Die w adm. pił-

-

OGł.OSZENIAi
aad-1...s 40 ::t•
aa wieTn 1 mil;,,,. l lam (•troaa
' laaJ). Zwyczajne ll SJ°• 24
'Wieru 1 ,,,.uim. 1 łam. (•trona to
laiów). Nekrolo~i po 40 p. ••
wieru 1 milim. (atro11& 4 lamy).
Drobne ~loszeaia 15 ;>'•za ałow•
P ...llkiw&llia prao1 W &•• ,..
W~ SO I'••

111„_

Xate csekowe w PJC.O.
llr. 65,210

•••

REDAKCJA I ADMINISTRACJA, ł..ódź, Piotrkowska Nr. 15.
Telefony; Redakcja 181-06, Administracja 163·66.

• CEllA

20 GlłOIZ~

li

Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od godz. 6-7 1ri.ecs.
Sekretarjat czynny od godz. J2-l w poł. i od 6- 7 wiec$.

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI w LIZBONIE
Uroczyste

:przyjęcie

przez

rząd

portugalski

Wstęgą Wieży i Szpady udekorowany został polski Min. Woiny
Marszałek Piłsudski odbył przegląd wojska i zwiedził stolicę Portugałj i
fe

piechoty. Następnie Marsza. Iw towarzystwie ministrów Spraw . Zagr:a- denta Rep?bli~i. i szere~u inynch wyiJit·
miasto i jego okolice, poczem nicznych i Wojny przedstawiciela Prezy- nych osob1stosci, a takie przedstawie:eli
-!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ poselstwa i kol-0nji polskiej udał się do p-0r ·
tu. Kolonje polska złożyła P. Marszaaowi hołd yv formie adresu, który odczytał
przewodmczący portugatsldej polskiej g.
by Handlowej p. Szwarc. P. Marszałka m.
wojskowen1i. Orkiestry ognano
W uroczystym bankiecie wzięli udział członkowie rządu degrałyhonorami
łlymny polski i portugalski. 9 &
WARSZAWA 21, 12. W sobotę wieczo- prace w centrali Ministerstwa Spraw Za- 16-ej P. Marszałek odjechał na pokładzie
rem w sali Resursy Kupieckiej odbył się gratricznych przez p. min. Wysockiego, pod statku „Angola", do Funchal na .Madara,.
bankiet na cześć podsekretarza stanu w Mi· nosząc jego wielkie zalety charakteru,
"(PA°')
nisterstwie Spraw Zagranicznych Alfreda doświadczenie i wielkie walory dyploma •
!S&A
Wy$ockie&o, ustępującego ze swego stano- tyc~.
wiska i udającego się wkrótce aa jedną z
Bezpośrednio po p. nrittistrze Zaleskim
BfłD4
placówek zagranicznych.
przemawiał wice-mlnister Wysocki, który
rebeljanci hiszpańscy
w bankieci-e wzieło udrlał około 50 U· w serdecznych słowach dziękował p. minirzędników MinisterstWa Spraw Zagranicz- strowi Zaleskiemu, jak również wszystkim
~DRYT 21, 12. Rada gabinetowa Gie
nych z p. minłśtrem Augustem Zaleskim na obecnym na bankiecie kolegom, l>Odkreśla· powzięła jeucze decyzji co do procedu.rv.
czele
jąc, że lata pracy w Ministerstwie będą według której będą sądzone osoby osłaitIO
~koniec bankietu p. minister Zaleski niezapomnianym okresem jego życia, gdzie ne o. u~ział w biedawnych zajściach, ~
wygłosił serdeczne przemówienie, w któ- zbliżył się_ z wiel001a wielkimi i oddanemi staw1a1ąc wolne pole do dzia;gnia ~
rem scharakteryzował zasługi i d<>Wnane sprawie wSipółpracownikami. (PAT)
cywilnym i wojskowym. _(PAT)

MADRYT 21, 12. Ouszczając Hiszpan-jdu odziałów
Marszałek Piłsudski przesłał na ręce gen. łek zwiedzał

łlercnguera depeszę, dziękując

c.kazywane mu w

przejeździe

za względy,
przez teryto-

rjum

hiszpańskie. (PAT)
LIZBONA 21, 12. Prezydent Carmona

Nydał .na cześć Marszałka Piłsudskiego
śniadan:e, w którem wziął udział szereg orządowych portugal~obi'&tości ze sfer

sk:ch, a

mianowicie

ministrowie Wojny

f Srraw Zagranilcznych, gubernator wojskowy Lizbony, szef protokułu dyploma~ycznego i inni. W czasie śniadania gen.
,Cann~na wręcr;ł Marszałkowi Piłsudskie·

;:nu · v. ełką w~ięgę orderu Wieży i Szpady

._ „La Torre o Espada" -

najwyższego

'
orderu portugalskiego.
Po śiL.adaniu Mars::ałek ~~udski w t?
Narzystwie portugalskich m101strów WOJ·
ay i Spraw Zagrarucznych, a także członłców pos~lstwa polskiego dokonał przegtą!1!!!!1!!~!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!!!!![1;11!!!1!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!~
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~dzi.at pogotowia policyJnego me 1AStał
Jak się do~duJemy od _Jednego ZIClW ktor~mu ~ szeregu dm prowadzi
na miejscu żadnego ze sprawców na.
padu. Wszelkie dalsze poszukiwania by- wyższych. ofieer~w w ~rzemyslu, płk. W. prasa opozycyJna
systematyczną kampanJę
~Y hezskuteezne. Kamienie, któremi wy- Kostek-B1ernacld, dowódt'a 38 PP· prze·
--lbito szyby owinięte były w kartki za.pi~:u.te w języku greckim i niemieckim. Za
fwierały one ataki przeciwko ~eckiemu
·
sądownictwu. (PAT)
BERLIN, 21.12. W sobotę wieczorem przybyciem policji tłum rzucił się na jeprzed halami targowemi w dzielnicy ro- den ze składów i zac74ł rabować. Częśi
I&" TiV• '
botniczej Moabit zebrał się tłum manife- straganu została doszczętnie obrabowa~
••
'
stantów, wznosząc okrzyki „Głód, głód" na. Podobne wypadki wydarzyły się
padło łupem zbrodniarzy
NOWY JORK, 21.12. Do jednego z i domagajl!Cych się żywnoś?· SU:roryZ?· p~d małe~ ha:uzn~ targowemi n~ l!~·ze·
f»anków tutejszych wdarli się bandyci, "-ani kupcy ~ęli !ozdawac manifestuJą dłuzen!u ulicyFr1edrichst?18se. i:olicJi uktórzy pod groźbą rewolwer6w zmusili cym towary zywnosciowe. Jeszcze przed dało się rozproszyć mamfestantow.
oOo
'9erscnel bankowy do ustawienia się nie·
,ruchomo pod ścianami i zrabowawszy
:J.5.000 dolarów, 7.amierzali spuścić się do
•
podziemi banku, gdzie znajdowały się
Sląsku
hardzo znaczn~ sumy. Wśr~ obecnrch
. k
G
lity
blatt " koła
. .
.
była mała dziewczynka, która po1Wmo
c~ego na . • 8 1ąs u
, po
.u.
BERLIN, ,21.12. WczoraJ, mmisU:r
gróźb bandytów zaczęła wzywa-ć pomocy,
w rezutlade czego napastnicy zbiegli, a Spraw Zagram~ych dr. ~urtms powro- ~wrociły się do .ministra ~1;U°ttusa z prohank pcniósł jedynie względnie nieznacz· cli ze swego objazdu po Gomym ~ląsku sblł o u.twcrz.enie w Berl~me sta!ego. U·
. niemieckim do Opola, gdzie przyJął na rzędu mezaleznego od znuan gab1!1etow,
:ne <>tmty
audjencji przedstawicieli miejscowej lu- któreg? zadaniem byłc_>hY. ob.rona mteresów Gornego śląska nienueck1etto. (PAT~
dnośc.
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czeń urzędowych

i<lza, że mkcwart'a w sprawie małżeńshva
ł<"siężn:czki bułgarskiej Eudoksji z królem
0
1\łbańskim Achmedem Zogu trwają w dal·
5zym ciągu. Największą trudność stanowi
'vadal sprawa wyznania. Dz!-ennik dowiaduje sie jednak, że i ta trudność będzie
JWł'lączónii, albowiem król albą{)słd p~yj.
~me~
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z,·adliwe

mgły

e

nad

•

się oskarża

w związku ze sprawą brzesk<ł. czując si\
w s~em sumieniu czystylil~ zwrócił Sif

do Sądu Honorowego dla cJiicerów szta.
bowych w Przemyślu o szcz.e~owe roz.
patrzenie tej sprawy.
Zaznaczyć należy, że płk. Kostek-Biel
nacki cieszy się wśród korpusu ofieęr
skiego dzięki zaletom osobistym niezwy.
kł~ sympatją i żaden z oficerów mimo
n~gonki pr.isy nie uwierzy, by po...<:ądza·
me go o złe obchodzenie się z więźniam'
miało jakiekolwiek realne podstawy.
Kt_amstwem wierutnem Słł ró~nież po.
gł~k1, szerzone przez dzienniki opozy.
·
cyJne,
o bojkocie towarzyskim
żony płk. Biernackiego.
Twierdzenie prasy opozycyjaej, że
milczenie oficerów, którzy pełnili ciężk'
służbę w więzieniu brzeskim, jest dowo·
dem ich winy, nosi cechy świadomegt
kłamstwa. Powinni wiedzieć pismacy 0 •
pczycyjni, że o f i c e r o w i w s ł '
nie wolno pod
ż b i e c z Yn n e j
żadnym pozorem zabierać głosu w prasie.
Nawet we własnej obronie.
Cała nagonka przedw owym oficerom,
.ma tendencje

Norwegią by kogokolw~:~t:;::~J~~' w bJą4.

OSLO 21, 12: Od soboty rana zalegają tka unosi się chntura .gęstych a długich n:i
ZDlłOWIA
nad całą No.rwegj\1 gęste jak ciemne dymy kilka kilometrów mgieł,. prz~z. któr: prze1·
Poincarego
mgły. Zwłaszcza południowo· zachodnie rzeć Die można, nawet 11!! widać świateł~wybrzeże Norwegji w okolicy .Arendal to· tarni morskiej z na}bliżSz~ . ot?Czerua.
PAR'(ż 21, 12: W stani~ z~rowia P~iłi~
Lu~no~ć ~orwegj1 ?1'aw1a się, ze gęst.e
me poprostu w mrokacb nocnych, spowodowanych straszliwemi mgłami, które mgły z.aw1eraJą w ~ob~e. te same laseczm- c~rego me zaszła zadna zm.aan... W dalszym.
wywołały paniczny postrac~ wśród. lu~- ki c1!?robY. ~eJ, kt.ore s~ięl'.d~~- w 1~1~!30 chorego w.vni~~k~J~G .
;~---JUD
lU
.~ ow~~-1:\tami ttmt.~Wex ~w...,. Saact~
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cznego
Zbrodniczy czyn majs tra dofabry
niego po
Rozpłatał

kobiecie

czaszkę,

pieniądze

przyszła

kiedy

22 -·-.---·-

Od dłuższego czasu u Marjanny Skro jPożyczać mu każdorazowo po kilka złobulsklej, majmującej mały pokoik w do- tych, by miał z czego utrzymać się.
Przed niedawnym czasem, J eśkiewicz
mu przy ulicy Rokicińskiej 11, zamieszkipracę w charakterze majstra,
uzyskał
Jeśkiewicz.
W achód słońca 7 m. 10 wał majster fabryczny Józef
z większych fabryk wyrobów
jednej
w
wpropo
czasie
stosunkowo
krótko
W
Poniedziałek
15 m. 28 wadzeniu się do Skrobulskiej, Jeśkie- wełnianych w Lodzi, jednakże w tymże
Zachód słońc!\
wicz stracił pracę i nie był w stanie dniu, nie chcąc uiścić Skrobulskiej zacią---01-- uiszczać swej gospodyni naleźność za ko- gniętej pożyczki, jak rÓ'~vnież i należności
za komorne, Jeśkiewic-z korzystając z
morne.
chwilowej nieobecności swej gospodyni
materjalny
stan
zły
Widząc chwilowy
baryłką
Sk01Słniał
swojego sublokatora, Skrobulska poczęła w domu, spakował swą skromną garde„ •

piwa

z

W SDJegu

Onesdaj na drodze koło Oleska, w wą
Nl)Zie zasypanym śniegiem zostały znalezione skostniałe zwłoki Włodzimierza
Woźni-.!t.a, lat 20, wieśniaka z Czechów
(pow. BrO/:iy). Obok trnpa znaleziono sanie z piwem, bez koni, które zbiegły i w
ten sposób uszły niechybnej śmierci, dnia
jednak następnego zostały na; polu przyi;rzymalle. Oględziny zwłok me wykazały
żadnyc.k obrażeń cielesnych, przyczyna
więc ~erci denata była niemożność wydosta.nia się z zasypanego śMiegiem wą-

wozu

Poc1·ąg1·

towar owe wstrz yman e
na okres

świąteczny

komunikacji wydało
Ministerstwo
zru.·Zl\Pzenie wfitrzymania ruchu pociągów
towarowych w okresie świąt od godz. 18
dnia 24 b. m. do godz. 6 dnia 26 b. m„ z
wyjątkiem pocfągów, przewożących pilne transporty wojskowe z ludźmi.- ładun-

ki ulegające szybkiemu psuciu oraz żywy
inwentarz.
Przedsięwzięte będą odpowiednie środ
ki w celu zabezpieczenia od kradzieży
pociągów, zatrzymanych w drodze na
czas przerwy n1Chu.
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na POIDD•kl
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Konk ursy bitwy
pod
i

---oua- --

•

Gł'ochowem
gen. Sowińskiego
śnieżnei
"'
Komitet ·obchodu setnej rocznicy pow prace będą przyznane 3 nagrody: 7.000,
Autobus, zdążający z Białegostoku do
Wilna, znalazł się rankiem w pobliżu ma- stania listopadowego , chcąc uczcić pa- 5.000 i 3.000 zł. Termin konkursu upły-

W zaspie

iłtku »ołuknia. W tern szo~er, prowadzą- mięć gen. Sowińskiego i zwycięskiej bitcy autobus., ujrzał wystaJące z zaspy I wy pod Grochowem,
rozpisał dwa konkursy,
śnieżnej nogi ludzkie. Autobus r.i:atrzyde udzlału w nich wszystzapraszając
_śnieg.
man.o i podróżni zaczęli odgarniać
Znaleziono pod nim człowieka, daJącego kich polskich artystów.
Pomnik gen. Sowi!1skiego ma stanąć
juz słabe oznaki życia.. Uloko~ano &"? w
pobliżu historycznego kościółka na
w
uzm~sz
Wilna
d<;>
autobusie i J?O prz~byc1u
ezono w szpitalu zydowsk1m. Był t? ~ue- Woli i wyobrażać postać generała na cojaki Józef ~ukowski ):>ez st'.1-łego mieJ~ kóle. Figura, wysokości mniejwięcej 2,5
zamieszkarua, który idąc pieszo d? Wil- mtr. ma być z bronzu, cokół kamienny.
na., w <iro.dze zachorował na gr~ę i I?ra": Przybliżony koszt pomnika wraz z ho110dopodab~1e :wsk~tek gorącz~l! ~ięgaJąceJ rarjum autorskiem nie może przekraczać
sto:rn~1, s~ra~ił p1·zyto131nosc 1 wpad.ł w sumy 75.000 zł. za względnie najlepsze
nagrody:
wypełniony śmegiem r.ow. _Wypadkiem prace zostaną przyznane 3
nalBży
Projekty
zł.
3,000
i
5.000
7,000,
tylko oealono nędzarzowi życie.
nadsyłać najpóźniej do dnia 1 kwietnia
1931 r. o godz. 12 w południe.
Pomnik architektonicz ny zwycięskiej
bitwy pod Grochowem stanie
na polach grochowskich.
.
'łk
ujęciapomnika dowolna, może to
Forma
lif)
być :r:1a~zoleum, obeli~k,. ~ark 0!3:g i t. P·
~a
. I. P1•otrkowwsŁkoad7z9i,, tel. 158-!ło Nalezy Jednak przew1dz1ec m1e3sce,
a
~ złożenie szczątków pole~ły.ch w bitw~e
pod Grochowem oraz m1e)sca na napis
poleca:
SKORY - HURT i DET AL zasadniczy i napisy pobccme. Koszt po.rn
nika wraz z honorarjum autorskiem nie
specjalność:
przekroczyć smn~ 125.000 zł. ~o:nmoże
trwałych
detalicala _ sprzedaż zelówek
1l awodę, jak również skóry trwale nik winien być wzniesiony z, mate:Jałow
7016 wiecznotrwałych. Za względme najlepsze
do pomp.
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·Dr. O-ski

·Z iycia bałtyckich sąsiadów
E~TOlllA
URZĘDNIKóW
SAMORZĄDOWYCH.

KONOOES

ron. Celem uzyskania planów wzorowych
budynków szkolnych rozpisano konkurs
ogólnokrajowy, wzywając wszystkich architektów do udziału w konkursie.

W dniach 4 i e> stycznia 1931 r. odbę
się w Tallinie pi.erwszy ogólnokrajowy kongres urzędn i ków samorządowych.
Będą rozpatrywane sprawy sanifarne oraz
3prawa podvvyższenia pensyj.

·dzie

~OTWA

NOWE POSELSTWA W RYDZE.
jest w Rydze 24 poselstw, w tem
zastąpione prawie wszystkie państwa euWALKA Z BEZROBOCIEM.
ropejskie, Stolica Apostolska, Stany ZjeJak wszędzie w Europie sroży się i w dnoczone A. P„ Japonja i Turcja. Obecnie
•.rtonji klęska bezrobocia, będąca jedną z toczą się rokowa-nia o stworzenie posel- ·
głównych
stwa greckiego . i argentyńskiego.
bolączek państwowych.
f{ząd zainicjonował szereg robót

pa11stwobezrojednak całkowicie usu-

tMrt4J;Jniając znaczną liczbę

wych,
'lotnych, nie
nąć zła.

mogąc

Dotąd

KOMUNllCACJA LOTNICZA
RYGA - WARSZAWA.
W Rydze bawił przedstawiciel między
narodowego towarzystwa lotniczego w
sprawie zaprowadzenia regularnej komunikacji lotniczej między Rygą, a Warszawą. Departament pocztowy wyraził zasadniczo swą zgodę. Uruchomienie komunikacji nast:ipi na wios11ę.

W ostatnich dniach wystosowali bezro, ootni meu10rjał do rządu, w którym domagają się m. in. obrócenia czystego zysku
banku państwowego na zapomogi dla bezrobotnych oraz ściągania z poborów urzęd
ników na ten sam cel
KOMUNIKACJA TOWAROWA
pewnych kwot miesięcznych.
ŁOTWA - ESTONJA - POLSKA.
Organizacje kobiece całego kraju zajęły
W dniu 3. styczni1a zostaną podjęte ro.~~ dożywi.an'.iern dzieci bezrobotnych oraz
zimową.
odzież
w
zaopatrzeniem ich
kowania ~o d_o bezpośredniej kor~rn1:ikacji
towarowej m1~dzy Łotw~, EstonJą i Polską. Ma ona się odbywac bez przeładowyBUDOWA SZKót.
Minister.stwo oświaty planuje budo\vę waniia towarów w r1ror1 7 „ nr7.Nl niiPisrPm
ntwwvch oaekół kośztęm 15 milionów ko- przeznaczeni~

wa d. 1 kwietnia 1931 r.
Szczegółowe warunki konkursów, jak
również plany sytuocyjne terenów mogą
~interesowani artyści otrzymać
w sekretarjacic komitetu
(sekretarjat prezydjum magistratu Senatorska 14).
- .-, .

•

•

.

,

robę i bieliznę, poczem pokryjomu opuścił
swe dotychczasowe mieszkanie.
Dopiero po upływie tygodnia, Skrobulska dowiedziała sfę, iż Jeśkiewicz za.
meszkał w domu przy ulicy Warszaw·
sklej 19.
Chcąc odzyskać pożyczone mu 50 zło·
tych oraz 40 złotych powstałe, z tytułu
długu za komorne, Skrobulska udała si~
doń, jednakże nie zastała w domu swegc
byłego sublokatora.
Po przybyciu na miejsce, Skrobulska

udał się i

dowiedziała się, iż Jeśkiewicz

do swego ojca, zamieszkałego w
wzytą domu.
tymże
Na widok swej byłej gospodyni, Jeś·
kiewicz usiłował zbif:c z mieszkania, jenatarczywych żądań
dnakże wskutek
Skrobulskiej, zaproponował jej . zejście 1
na podwórze z nim razem, celem uregulowania jej należności, gdyż jak slę wy·
ził, nie chciał by ojciec jego był obecny
przy targach.
W chwili gdy oboje znaleźli się na podwórzu, Jeśkiewfcz błyskawicznym ru-'
chem wydobył z p()d marynarki tasal~ j
-zadał nim Skrobulskiej w głowę szereg
ciosów ciężko ją raniąc, poczem wbieg 11"
ulicę i zmieszał się z tłumem przecho·
dniów.
Do ciężko rannej kobiety lokato1·z.>
domu za.wezwali pogotowie ratunkowe.
Lekarz po udzieleniu nieszczęśliwej
pierwszej pomocy, przewiózł ją do szpitala, zaś powiadomiona policja wszczęł~ ·
energiczne poszukiwania za zbrodniczym
(p)
majstrem.
• ' „ .

.

~

• •'
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Coraz mnie j strajk ów -w Polsce
Przeszło połowa strajków z roku u·
Dokonane ostatnioprzez g·łóW11y urząd
statystyczny obliczenia wykazują, że w biegłego miała charakter demonstracyj
r. 1929 mieliśmy w Polsce rekordowo ma- ny, t. j. nie miała zmiany warunkó~
łą. ilość strajków. Ogćłem bowiem zano-, pracy za bezpośredni cel.
towano t188 strajków, podczas gdy w r.
1928-769, w r.1927-616.
„Miłość, boks i reklama" ·
Największa ilość strajków miała miej
Komedja Stefana Barylskieg ti
sce w r. 1923 i wynosiła 1.263.
\V roku ubiegłym strajki miały miejStefan Barylski, autor
Łodz.ianin,
obejmowały
sce w 3.894 zakładach,
(Inst. Wyd. Re·
Nitokris"
o
„Powieści
214 493 robotników i spowodowały zmar naissance"), która spotkała się z dużem
no~anie dni. roboczych 963.907.
uznaniem krytyki, złożył na ręce dyr,
qo~zfny robocze st!·acone wskutek Gorczyńskiego, 3-aktową (w 4-ch odsło
straJkow w r. 1929 wymosły _1.2 proc. o- nach) komedję pod interesującym tytu
gółu przepracowan_ych g~zm, podczas
g_dy w latach 1928 i 1927 liczba ta wyno- łem „Miłość, boks i i·ełdama".
siła 3.2 proc.
ZADANIA ZJEDNOCZENIA POLSiOEOO.
Według wywiadu z posłem na sejm ło
Zi e •
tewski, Wilpiszewskim, zadan.ia
d n o c z e n i a P o 1 s k i e g o " są
wyboróvv
następujące: Przeprowadzen ie
Organizo.
samorządowych
sejmowych i
wanie polskiej mniejszości na polu kul.
turalnem. Bezwzględna lojalność wobec pań
si.wa łotewskiego. Ochrona praw mniejszości polskiej. Pomoc przy budowie szkół
polskich. Wyc..howyv.ranie dzieci w duchu
kultury polskiej. Zjednoczenie, które powstało w roku 1923 i l iczyło kilkudziesięciu
2,000 członków l
członków, dziś liczy
przeszło 40 oddziałów.

„

komentarzy, któremi posiugiwaH
przy odczytywaniu tego listu.

się

ksip,

ża

PROJEKT USTAWY O CYWILNYCH
MĘT RYKACH.
Premjer Tubelis oficjalnie polecił wice~
prof. Ro\
przewodniczącemu rady .stanu
merowi szybkie opracowanie projektu ustawy o cywi.Jnej metrykacji.
LIGA NAROOóW

PORZĄDKUJE

WIĘZIEN~ICTWO.
Rząd

Narodów,

litewski

komunikat L1~
wskazówek i rad, jal:

otrzymał

udzielający

należy uporządkować więzienia.

GRYPA NA PROWINCJI.
Epidemja grypy z Kowna przerzµciłt
LITEWSKO - ŁOTEWSKA KONWENCJA się na prowincję i obecnie grasuje wśród
SZKOLNA.
ludności wiejskiej. ·W związku z epidem.i;a ·
Z Rygi donoszą, iż łotewski departa- niektóre szkoły zostały zamkni ę te.
ment szkolny uzupełnił już przygotowaną
Przewiduje
szkolną z Litwą.
konwe.ncję
PROMOCJA OFICERóW.
ona znaczni.e ułatwienia w sprawach oś
Na mocy aktu prezydenta republiki 22!>
wiatowych dla litewskiej mniejszości w aspirantów, którzy w r. b. ukończyli kur·
w sy aspirantów przy szkole wojennej, otrzy
mniejszości
Łotwie i dla łotewskiej
mało pi·erwszy stopiet'i oficerski: 168 w pie -'
Litwie.
chocie, 50-ciu w pułku inżynieryjnym, 10
O
LIT.EWSKIEG
RZĄDU
PROTEST
ciu w lotnictwie i 1 w dziale sanitarn:-~ .
Z POWODU LISTU PASTERSKIEG O.
UDEKOROWANIE ESTOŃS.KIEGO
Poseł litewski w Watykanie wręczył
ORDEREM GEDYMINA..
kardynałowi Pacelli notę protestu rządu liGENERAŁA
'
.
. . .
.
Litewski charge d'affaire w Estonji Szli·
tewskiego z powod~ tresci 11.stu_ pa~tersk1e,go, wvdaneg:o w dnm 23 nazdz1er111ka oraz mauskas i attache wojskowy Litwy w kra- \

LITWA

I

str. s.

Nr. 347
y

~

Podzi~kowanie
Za urządzenie choinld dla dzieci w
>Zkole Nr. 25. Im. Bolesława Chrobreg o
p1-zy ul. Drewnow skiej Nr. 88, skłądamy
serdeczne podziękowanie: kierownik owi
wychowaw szkoły, księdzu pregektow i,
i
Komitetow
oraz
.c>om, opiece,
Rodzice.

-·-

Z ZA KULIS ZYCIA

MĘTOW BAŁUCKICH„.

A
CZŁONKÓW ,,DIN-TOJRY" DOSIĘGŁAw KAR
Łodzi
Sens acyjn a rozp rawa w Sądzie Okre ;gow ym

Na czele jednej· bandy stał , 2~-letnf przed okfem chasydów potajemn ie.
. Dnia 8 s~erp~a. r. b. w piw~amf ~rzy
Tegoż wieczora Gnatowi szcz~cie do
osek Gnat z za~odu rzezmk, zas
Mor~k~-J
Szla.
do
ulicy Lutom1~rsk1eJ ~· naleząceJ
zaś przyjacie le Jakubowi cza,
pisywało,
-0--określodrugreJ ~~szek Jakubow1 cz bez
- my Uszero'YJcza, zasiadło przy stohku
,sumę pienfędzy.
p~wną
przegrali
.
,
.
.
nego ZaJęc1a.
WI~k~ze 1?warzystwo, . •
'
był zapalonym ka.rcia·
iż
mimo,
Gnat
b.
!·
s1erp11!!1
8
dma
ze
tego,_
Wobec
lozpo1
zym
..-..'11ane w św1e.~1e prnestępc
podwyższać
j nigdy niemtał
p!·zeg-rane
wrazle
rzem,
przYpadał w p~ąt~k, ~ 'W'Dbec zblizaJą~e
.
grę kraCJaną.
, a ~to.
należności
nia
regulowa
wyczaju
KomisJ e lotne na mieśde częłoT.owarz;ys
zamkmęzostała
p1W1arma
sabatu
Się
two ~o składało się z dwuch go
bezwzglębył
wygrywał,
g·dy
miast,
upra~iało
grę swą.
ta, towarzyst wo
W dniu wczorajsz ym mimo niedzieli, z grup wrogich sobie.
- - - - - · - - - - - dnym i
„L..:ji zbliżających się świ(!t na mieście paterorem wyntuszał
Ł
bł
łk
r.ov.'ał wzmożony ruch, w sklepach jak i
swe
·1a rynkach
:Mię~y innemi Gnat był winien 160
~~
cych.
i z.łot.yc.h Jakubowk -zowi, którą to SWU(
obfity łup
przyniosła poJicij
;przegr~ w karty w mieszkan iu brata Ja·
Niektórzy sprzedawc y sytuacj'ę tę WY·
J
kubowicz a przed mniaj więcej dwoma 13c
kilkau.a.śd
o
zatrzymaa
albowiem
wane,
Nocy ubiegłej vrgJ.na policyjne przepro-,
ikorzystali i poczęli podwyższać ceny na
zarówno przez :iądy jak i przez po- ty.
aie.które artykuły spożywcze. W związku wadziły na całym terenie miasta Łodzi jak osób
Jakubowi ez dość często :n.~~łlodził Gli'1
k
ta, jednak ten należności nie regulował.
z tern łódzkie starostwo grodzkie, wzmo- i o ręgu, a w pierwszym r?.(dzie na pery-1 licję.
·
·
sproW1\· · o.:· 'k-ą o bł awę w k ton~.;
· t a w1e1
· b m1as
M1ęJzy rnnemi jak zdołaliśmy ustalić a nadomiar złego pewn€goo dn.fa
żyło swą akcję walki z lichwą w okresie ferJaC
policję.
mu
dził
których
do
co
rabusie,
dwaj
są
i
zatrzyman
perjuszów
przedświątecznym i wysłało na miasto .więk dział wzięło kilka set funkcjona
T~ ra~m Jakubowi ci, ·~nieważ
iż dokonali oni napadu
szą liczbę komisji lotnych, które winnych licji, zarówno mundurow ej jak i śledczej. mocne są poszJaki
po~ta.1~owił ~~
-6ZCZęsc1~ dop1sy_w_ało,
Obława ta jak zdołaliśmy ustali<Ć stoi w na inkasenta Glidmana.
nie stosowani a się do ogłoszonego cennika,
się nalezneJ
domagac
1
dz1ałac
względn~
.
.
.
.
a się do przepi·
W związku z zatrzyman iem ich w c1ą- mu sumy. Gnat pałając zemstą do JakuJ·ak również_ nie stosowani
związku z zuchwałym uapadem rabunkowczórajsz ego w wydzj.aJe śled- bowicza, zamiast zwrotu długu
-sóv.r władz admnistra cyjnych. Lic~ba proto- wym na inkasenta Adolfa Glidmana , przy gu dnia
postanowił zemścić się
1
panował gorączkowy ruch i
kułów sporządzonych w ciągu dnia wc:zo- ulicy Zawadzki ej 14, jak również w związ- czym w Ło<.!zi
i-~ P?średnictwem swego przyjaciel a;
.
ku wzmożonYlni w ostatnich czasach kra-· konfrontację.
~ajszego wvniosła 27. (s)
. meJakieg o Rozenzon a Abrama wydostać
. _
ze ,vzgl 'dti n....., dob 1.0 sp1aw~,
· ·'ęt ecznym1.·
dz· ża · prz·e d S\'vt
nazw1- :li piwiarni Jakubowi cza, aby dokonać nafl
-D
..ę
1e m1
.
W ciągu nocy przeszuka no wszystkie ska rabus1'0w są trzymane w tajemnicy . nim samosadu
Gnatowi nie spoposłuszny
Rozenson
go
dzisiejsze
dnia
dągu
w
nie
Niezawod
w
ODU.i - spelunki, domy schadzek i legowiska
zakomunikował Jakubowic zo.
których ukrywają si~ i przebywają męty ustalone zostaną co do przestępczości za- strzeżenie
~hce zwrócić mu pieni~e.
Gn~t
iż
~i,
11-ej ra- społeczne, a wyniki ich są nadspodzi e- trzymanyc h rabusiów. (s)
w dniu wczorajsz ym 0 godz.
meposti·z ezeme wywołał Jakubowic za..
·
0
Gnat wydobył rewolwer i pięcioma stn.s
•
.w centrala straży ogniowo ochotnicz ej za. li !~OmŻ1!ełJ_SMCUo.szka Jakubowi cza tru·
łanpem
dyliżansu
zł.
Kradzież
alarmowa na została o pożarze jaki po.....
wstał w domu mieszkaln ym przy ulicy Lo~
Are~towany Gnat prz~nał się ąt
katorsk1ej Nr. 17. Natychmi ast na miejsce
winy zabójstwa .
k
· ły
Gnat wraz z kamratem , jego Rozelll!!Od
d
tóstraży,
zia
od
wa
y
wyruszy
pożaru
nem oddani do dyspozyc ji władz sądowoI UJ~CJ
rc przystąpiły do energkzne j akcji. Lokatow dniu jutrzej~
Przed kilku dniami dokonano kra- je, leC?< skoi~frontowani z nim świadko- śledczych, zasiadają
rzy · dwltpiętrowego domu, na widok więk ·
poznają w nlm osobnlka, którego wi na ławie oskarżonych.
szych płomieni poczęli wyrzucać z okien dzieży około 16 tys. zł. z dyliżansu pocz- wie,
Sprawa ta wywołała na te.i;.anie mia.dzieli
przed
opfeki
bez
towego, pozostawi onego
swój dobytek powodując większą panikę.
st.a naszego
wsiadającego na dyliżans
Dzięki usilnej pracy straży ogniowej fabryką gumy w Wo1bromiu.
.
ży~e ~teresowanbeie.
Złodz.ieje korzystając, że przy wozie, i rozbijającego skrzynię, zawierającą Wł".l-wiar po godzinnej akcji zdołano zlikwido
1cyJn~ .ce em za zpieczeiu,a
po
~
pieniądze.
pierównież
się
n~ którym z.najdowały
.
.
.
.
Pengel w -swoim czasie oskarżony był ~al~~go S.IX>#koJU J>OC!czas sprawy, ma.
.
wać, tak ze akC]ą p!omlem. padł 1e~ynk ruądze, _
swego kuzyna 0 napad na jego oso- JąceJ się odbyc w sądzie, wydały :Z3.l'ZJt'
pl'zez
nie było nikogo,
strych oraz uległy zmszczem u dwa m1esz-1
dzenia w celu utrzyman ia spokoju zagdyz funkcjona rjusze poc.zt;owl udali się be.
kania robotn:cze .
~·
• Wczoraj w zwią.uku z dokonany m ra- równo ~a sali jak i przed gmachem Jak
Przepro\v adzone dochodzen ie policyjne 1do fabryki gumy po pocztę, wsiedli na bunkiem
sa.li
na
zarówno
celu
tym
w
l
dowym
a
przekazał
i
ła
aresztowa
policja
. wóz i odjechali około 100 m., poczem roz.
l . ..
w Olkuszu, urzędni- i ~rzed gmachem _pełn~ć.,1~ą służbę
pozar powstał w~kutek wadh bili skrzynię i skradli z niej pienądze._ sędziemu śledczemu
•1J ~hło iz,
Papaja, listonosza zwiększone posterunk i polwJ1.
Jana
o
Na skutek przeprow adzonego docho- ka pocztoweg
WeJ budowy przewodó w konunowy ch, od
Zarządzenie to stoi w .związku z za.
i woźnicę dyliiego
Telesińsk
rtórych zajęła się belka przenosząc ogień dzena, ujęto mieszkańca wsi Brzozówk a, Henryka
powiedzianą p~zez przyj+aciół zamoi:dow a;
l~żą.cej w nie~~1kiej odległości od fabry- fansa Antonie&:o Wołc_z~skieg0e
następnie na strych.
lnego Ja~ubow1cza .zemsvY: na _Gnacie,~
WszyS<:.y oni .oskarzem są
Właściciel dornu p. Nowak oblicza wsku kl wolbromsk1~J, Janz: Pengela! zred~kozwolenruc y Gnata zapowradaJą. z chw~
·
rabunku.
w
ał
współudzi
o
wanego w swoim czasie robotmka teJ fa..
.~
nad Gnatem rozprawy z przy
~osądu
iisty
i
pieniędzy
Worki zrabowan ych
tek pozaru poniosł strat około 10,000 zło- bryki.
za..
Jakubowic
jaciółmi
Wiesie.
ane
Sprawca do kradzieży się nie przyzna znaleziono porozrzuc
'.ych. (s)
•
•
„
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w Poni.ewieżu p. Pe·
do budowani a drew- ne walne zebranie członków Związku na- Gimnazju m Polskiego
reszczako w sprawie złożenia kasy a.5ZCZęduczyciieli szkół polskich w Litwie.
nościowej i. przekształcenia jej z czasem na
pier
Po ukonst}'tuowan•iu się prezydj_um
prezes Związku p. L. emerytalną. W głosowaniu większością gh
wszy zabrał głos
„LIETUVOS ·AII>AS" O ZWIĄZKU
Wialbutt, wygłaszając sprawozd anie :i: cizia sów wniosek p. Pereszcza ko
BAŁTYCKIM.
został odrzucony,
W związku z pobytem w Kownie arty- łalności Zwi·ązktt. Głów,1em zadttniem w .c.r- •
poczem odbyły się wybory do ~anó
stów ~pery łotewskiej „Lietuvos Aidas„ kresie sprawozda wczym było
Do zarządu zostali obrani pp ..
~Związku.
ej.
uruchomlenie kasy emerytaln
wystąpił z artykułem wstępnym, w którym
Mackicwk z, jelec, Syrunowic1
,
Surwałowa
i przepo wyliczeniu różnych zjawisk, świadczą Projekt kasy został opra·: owany
i.
i", i Rutkowsk Do komisji rewizyjnej pp.-.
cych o zbliżeniu litewsko - łotewskiem wy- słany do głó,vncgo zarządu „Pochodn
braku środkó'.11 ka~a. nie została Ludkiewk z, Majewski i Stomma.
raża nadziieję, iż rozwój ekonomicz nych i jednak .dla
NOWA USTAWA O WIZACH .
uruchomion~ i spara dotąd pozostaje w
~1inisterstwo Spraw Wewnętrznych o- polityczny ch stosunków mi~dzy Litwą a
ZUKWID OW AN!E N~LEGALNEJ
wielo- zawieszcnic1. \V końcu bież. roku zarząd
;'rd.cowało nowy projekt ustawy o wyda- Łotwą przestaje być przedmiot em
ORGANIZACJI.
Związku w porow111ie11iu ze Związkiem
waniu zagranicz nych wiz. Nowa ustawa letnich marzeń. jest to początek realizacji
podaje, że dnWJ. 2 .-ndnii.
tis,,
„Suvalkie
Ludzi Pracy postanowił zorganizować od:n:zewiduje przedłużenie terminu wizy je- zwi·ązku państw baltyckch, który nie pow lokalu Związku Ludzi Pracy. W w nocy policja J.itewska aresztowała dziednokrotne j z 1 miesiąca do .trzech. Poza- winien dążyć do żaclnyc)l agresywny ch ce czyty
starszych klas ~ższei
bież. roku odbyło się 5 posiedzeri za· snęcm uczmow
:em niepełnoletni do 17 lat osobnego pasz- lów, lecz zmierzać do zapewnien ia po- ciągu
w Kibartach w ~hwili,
han<llowej
szkoły
delegatów
ia
oraz dwa posiedzen
portu zagr. nie otrzymają, jedynie w wy- koju, co jest szczególni e doniosłe ze wzglę rz;:du
na szapirogra fie niele·
oni
drukowali
gdy
dniu
przeżywa ogniw. Wreszcie kowieńskie ogniwo w
jątkowych wypadkac h dla wyJazdu na stu- du na. niebezpiec zny okres, iaki
. Pisemko costałq
„Birunas"
galne pisemko
l listopada
obecnie Europa
clja lub kuracj~
skonfisko wane aresrtowa ni po zbadani\1
brało ttdział
zwolnieni i:i. kaucją.
LITEWSKO - EST9ŃSl<IE ROKO\VANIA w wycieczce naukowej do Rygi, zorganizo .
LITEWSKI PRZEMYSŁ DRZEWN Y
zawodowy
wanej przez litewski Związek
HANDLO WE.
W NIEBEZPIECZJ:;ŃSTWIE.
nauczycieli. Ilość członków Związku w ILE OBCEJ WALUTY KUPUJE LITWA?
się
rozpoczęły
Kownie
w
9-go grudnia
V/ związku z importem drzewa soW ciągu 8 miesięcy r. b. wszy5tkie li•
za trzech istniejących ogniwach wynosiła: w
~·1ie ckiego do Litwy, w środowisku kupców rokowania litewsko-estońskie w spraw;e
na 17 milj,
roko- 1928 r. 45, w 1929 - 61 i w 1930 - 62. tewskie ministerst wa zakupiły
~dnych i właścicieli tartaków zapanował warcia układu handlowe go. Otwarcia
Po odcz/tan'u przez p. W. Stommę pro~ lt. obcej waluty. Najw5·ęcej kupuje miniw'.elki niepokój. Sprawata była przedmio- wal'i dokonal litcw~ki min. spr. zagr. dr. Z.::n!Wizyjnej, p. W. Syruno- sterstwo komunikac ji, dalej idą: minister·
tokułu komisji
tem obrad kowieńskiej rady miejskiej, unius.
w!ncz uclz'.elił oc..lpowic:d2i na sxereg zapy- stwo skarbu, ministerst wo spraw zagrl•
~dzie zarzucano rządowi, if przywiózł do
nicznycb.
tań,
ZEBRANIE ZWIĄZKU NAlJCZYCIEU
t .itwy ogromną ilość <iłrzewa, podczas gdy
Pierwsze miejsce znjmują dolary, naitQ
ożywiosię
wywiązała.
c.~~u
dalszym
W
SZKól PO!..S!t!CH W LIT\'/IE.
Ftwa nie ma gdzie swego podziewać. Spo·
niemieckie !lOldmarki. szterlin,łi.
01iec:Jai w Kownie odbylo si~ dorocz-- na dyskusja nad wnioskiem Dyrektora n[e
liz!ewa11c i est obniżenie cen lasu o 50%, J

Jakutis w gmachu e~tońskiego ministerst wa wojny wręczyli generałowi Lossmann owi order Gedym.ina Il
.;topnia. Na uroczystości wręczeni.a uczestni
~zyli wice mi·nister gen. Lill, szef sztabu ge
ueralnego gen. Torvand i pułk. Laurits. Z
pbu stron wygłoszono przemówie nia. Następnie gen. Lossmann podejmował obecnych śniadani·e m•.

jach

bałtyckich pułk.

co znów przyczyni
nianych dornów::
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Jugosławja

Nożem

przeciw •
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--.:....'"."™...:.== • łódzkim przemysłowcom
O zwrot 20 miljonów franków
·Królestwo Serbji złożyło w 1914 r.
obcej walucie, odpowiadającą
20-tu miljonów franków
w paryskich i londyńskich filjach
rosyjskiego banku dla handlu i przemysłu z Petersbw·ga.
W 1918 r. rząd jugosłowiański wystąpił do owych filji o zwrot wkładu. Jakiś
czas toczyły si~ pertraktacje, wreszcie
filje wydały Jugosławji na zabezpieczenie jej pretensji znajdujące się u nich
obligi łódzkich przemysłowców na sumę
'50i000 funtów szterlingów. Wobec tego,
że Jugosławja ostatecznie nie otrzymała
pieniędzy, uzyskała własność danych na
ubezpieczenie obligów i wystąpiła prze-

~umę w
wartości

ei~ łódzkim przemysłowcom
o spłatę mciągniętych zobowiązań.
jugosłowiań
1 Powództwo wnosi poseł

ski

w Warszawie.

Rzecznicy pozwanych
dowodzili, że o bycie filji
banku decyduje byt jej centrali, a ponieważ centrala petersburgska została ziikwidowana i znacjonalizowana, przeto z-0bowiązania wobec nieistniejącego banku
wygasły. Zresztą w sprawach rozrachunków między rosyj skiemi i polskiemi osobami prawnemi decyduje w myśl art.
17 traktatu ryskiego komisja rozjemcza, zatem forum sądowe jest tu niewła
ściwe. Wreszcie pozwani dowodzili, że

przemysłowców

poseł

n.ie jest

upoważniony

do występowania jako

rzecznik skarbu
.-wego rz,ądu, ma bowiem tylko obowiłzki
natury dyplomatycznej.
Sąd okręgowy uznał słuszność tego
atanowiska i sprawę umorzył.
Rzecznik poselstwa jugosłowiańskie
ao odwołał się do warszawskiego są.du a_;o ze skargą Incydentalną, wnozyjęcie procesu do rozpoznania,
. złożył wyroki sądów angiel1 francuskich, przyznaj~cę filjom
alizowanych w bolszewji insty.

25.000 bezrobotnych
w Łodzi ·
W

związ!m

z

dłuższą przerwą na

Itucji samoistny byt prawny.

Zobowią1~'.l zrealizowane na rzecz Jugosławji, która
nie przemysłowców było zaciągnięte wo- weszła w prawa ·f ilji.
Decyzja sądu apelacyjnego w tej
bee filji, a fllja
. sprawie będzie ogłoszona 2-g·o stycznia
istnieje dot~d
jako osoba prawna, więc obligi winne być 1931 r.

1!1!1111!111!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!1!!!!!!!1!!!1!!!1!1~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!1!~!1!!!1!11~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!1~~1!1!!!!!1!1~!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!~

• •
•
Czy pracownicy
m1e1scy

otrzymają

13-tą pensję?
cały

W dni·u wczorajszym około godzin)
12-ej w nocy do taksówki Nr. 164 prowa·
dzonej przez szofera Nikodema Portalewskiego zamieszkałego przy ulicy Młynar
skiej Nr. 47, wsiadł na ulicy Piotrkowskie1
kazał si~
jakiś podchmielony pasażer i
wieść na ulicę Łagiewnicką.
. Gdy taksówka zatrzymała się przy uhc~
Łagiewnickiej pod Nr. 17, gdzie kazał się
wieść nieznajomy, szofer zażądał zapłaty.
Nieznajomy 11ie chciał płacić, wobe\
czego między szoferem a pasażerem wywiązała się sprzeczka, która zamieniła si~
w bójkę, w czasie której Portalewski otrzf
mał cios nożem w lewą łopatkę.
Na krzyk szofera zbiegli si.ę przechod·
nie, którzy wezwali pogotowie i policję.
Przybyły na miejsce lekarz pogotowia
opatrzył Portalewskiego i przewiózł go w
stanie ciężkim dp szpitala św. Józefa, zaś
nieznajomego pasażera aresztowała policja
do dyspozycji władz sądowo-.śledczych . .(s)

-

-

Bezrobotny·i bezdomny
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Tropowi wyrwał

złote zęby i mostek
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Skład przędzy

w sienniku

„Miąteczny w ciężkim przemyśle włókien
niczym łódzkim, wszyscy robotnicy tych
fabryk zostali zarejestrowani jako bezrokradzieże w
IOtni przez Państwowy Urząd Pośrednic
twa Pracy.
znalazła w siennikach
Ze wzglęVu na wielką liczbę zgłaszają
Od pęwnego czasu administracja fabryki albowiem p0Hc1·a
. .
.
cych się do rejestracji-„ zatrudnieni byli tak Allart i Rousseaux i Co iż jakaś tajemni- przędzę wełmaną pochodzącą z kradziezy
ae oficjaliści fabryczni.
cza osoba dokonywuje systematycznej kra- zfiirmy Allart i Rousseaux, w toku dalszej
. Łącznie jak si.i c'"wiadujemy, zajestro- dzieży przędzy wełnianej.
rewizji znaleziono również przędzę w różwanes w Państwbwym Urzędzie Paśrednic
W związku z tern zarządzono ściślejszą nych naczyniach jak to w garnkach balji i
' d ·ł
d t ·
· k · · .
twa Pracy 25,000 bezrobotnych, którzy o- obsernrację fabryki·, a w szczególności zwró t.
Ja rowmez ~ pr 3 ę zy eJ sporzą zi a
trzymają zasiłki za jeden t;rdzień . . (s)
cono . baczniejszą uwagę na robotnice za- sob1e kołdrę wełnianą.
Wobec takiego stanu rzeczy Adamczytrudnione na przędzalni.
aresztowano.
kową
Dzięki tym zarządze11iom w dniu oneCzteroletnia dziewczynka
.
gdajszym administracja fabryki otrzymała
trucicielką
Badana Adamczykowa przyznała się do
rodzinie Łupińskich w Kostopolu poufną .wiadomo~ć iż. kradzie~y tyc? dop~- systematycznch kradzieży, i zeznała, że
szcza się robotm~a teJ fabryki, a m1anowi- przędze zabierała przy wyjściu z fabryki
,...darzyło się straszne nieszczęście.
zamieszkała w chowając ją na głowie pod chustką.
Ł'llpińska, wychodząc z domu, pozo. ce Stani. sława Adamczyk,
ot·c·
· p owadz··
stawiła 6-miesięczną córeczkę Halinkę Rudzie Pabjanickiej (Nowe-Rokicie). Na
Dal s~ e d o Chod ze~i~
. 1 _P 1 Ja.
.r
fa.
pod opieką starszej siostrzyczki, 4-Ietniej skutek takego doniesienia administracja
Nalezy zaznaczyc ze Jak w1dac z przed ·
kt ·
. ·
· d ·ł
Anny. W pewnej chwili Halinka zaczęła b k"
1
dochodzeń policyjnych firprowadzonych
ora w mu
ry r ~owia om1 a ~o iCJę,
_·
płakać.
systematyczne kradzieże
przez
poniosła
ma
Anna, chcąc dziecko uspokoić, podała wczorajszym udała się pod wskazany adres
około 2 ooo złoszkody
Adamczykowej
mu do wypicia esencję octową. nie zdając i przeprowadziła rewizję w mieszkaniu
'
(s)
h
t
sobie sprawy z . tego, co r?~i. · H~inka Adamczykowej.
Rewizja dała nadspodziewane wyniki, yc ·
zmarła natychnuast po wyp1c1u trucizny.
_ __,_oOo

firmie Allart
Systematyczne
R ousseaux et Co

P:

w

r

Smierć nędzarza w płonącej stodole

Z racji ciężkiej sytuacji jaką przeżywaTragiczny wypadek wydarzył się wczo
my, jak również wskutek częściowego unieruchomienia fabryk, rzwinęli na terenie raj we wsi Delatycze, gm. kraśnieńskiej.
Bezdomny nędzarz nazwiskiem Małanaszego miasta większą działalność komuchowicz, chodząc z żebraniną od wsi do
nści, którzy wykorzystując obecną sytu- wsi, nie mogąc znaleźć nocleg~
.
zakr.adł si~ w noc!
acje dl.~ ~elów w~wr?t~w~ch. W t~m celt\
komamsc1 zapow1edz1eh kilka masowek na do stodoły m1eszkanca wsi .LJeiatycze
przedmieściach miasta, jednak wskutek o - Pie:kiewicza gdzie postanowił przenoco·
.
.
g6lnej apatj robotników do przejawów ko. wac. .
Drząc z zimna Małachow1cz znalazł
słuchamunistycznych i wskutek braku
_gdzieś garnek, napełnił go węglami, rozezy" mas·0 wki te · d · · :I ł '' d
me: zie me t osz Y o ce- palił"i usia<lł grzać się w kącie stodoły.
;

łu.1.1.\

pieniędzy

miasta p. Ziemięcki, który zaznaczył, że
szereg miast a między innemi i Warszawa wzorem lat ubegłych dokonała wypłaty tuynastej pensji dla pracowników
miejskich.
Wobec czego nie zatwierdzenie uchwały magistratu miasta Łodzi jest krzywdzą
ce dla szerokiego ogółu pracowników mia.........
sta Łodzi.
JNlt..
i
•
Obecnie jak zdofaliśmy ustalić magistrat miasta Łodzi z chwilą otrzymania
napił si' jodyny w celu
przypadających sum z Banku . Gospodarsamobójczym
stwa Krajowego w wysokości 3,000,000
została wstrzymaną.
.W dniu wczorajszym przy dworcu Ki
.w międzyczasie władze nadzorcze za- mimo niezatwierdzenia uchwały magi1stra- liskim
napiła się w celach samobójczycl'
twierdziły uchwały magistratu w sprawie tu mają przystąpić do wypłaty trzynastej
większej dozy jodyny pozostająca od dłuż·
wypłacenia tej pensji. W sprawie tej inter- pensji dla praco~ików miasta Łodzi:. (s)
szego czasu bez pracy 36-letnia Michalinci
wenjował u władz centralnych prezydent
Makowska zamieszkała przy ul. Groctzień·
skiej Nr. 3. Czyn desperacki zauważony
został w porę, a wezwany lekarz pogoto·
1
wia przewiózł niedoszłą samobójczynię dr
.
.
Przerażająca ciemnota i zdzicenie ludu je. Na twarzy trupa zapalił słomę, by domu w stanie osłabionym.
Drugi wypadek zamachu samobójcz6.,
na wsi ruskiej, pozostawionej swemu Io· pny takiem oświetleniu obrabować niesowi, dzięki rozpolitykowanemu klerowi, boszczyka, ktoremu wyjął 6 złotych zę- go miał miejsce przy ulicy Jakóba gdzie w
·
ł ·
d N 7
· d
przynosi z każdym dniem nowe, zastra- bów wraz ze złotym mostkiem, wartoś- b
r. ' napi się większe;
ci 400 zł. Następnie pozostawiwszy trum- ramie omu po
szają.ce objawy
nę otwartą uciekł. Nazajutrz mieszkań- dozy jodyny 29-letni Aleksander Komarskl
przestępstwa i zbrodni.
.
Klasycznym t ego przyJdadem może być cu zauważyli tę niezwykłą profanację i bezrobotny i bezdomny.
Jęki usłyszeli przechodnie, krorzy Z<:t·
wypadek, który zdarzył się onegdaj w donieśli .policji, która w krótkim ~ie
wezwali pogotowie ratunkowe, h•karz kłó~
, ares~ow~ła sprawcę.
Ryko:vie1• pow. Złoczów. 26-letni Dmytro
rego po przepłukaniu żołądka prze · •
wyw~
.wypadek~
ze
nal~zy,,
Zaznaczyc.
nocy
w
Ja~ło~sk1 z Rykowa rozk~pał
wioz
.
.
grob sp. Wasyla Ostrowskiego, pocho- lał w całeJ wsi w1elk1e oburzenie, tak, ze .
wanego przed 6 tygodniami. Następnie z trudem tylko udało się policji ocalić meszczęślr~vego do szpitala w f~ado!:;cszczu w ~tanie osłab.onym. (s).
piłq przerżnął wieko trumny i zdjął, złodzieja przed lynchem.

W dniu onegdajszym do późnej nocy w
lokalu związku pracowników miejskich odbywały się posiedzenia poświęcone spra··
wie trzynastej pensji dla pracowników samorządowych miasta Łodzi.
Jak wiadomo magistrat miasta Łodzi
wzorem lat ubiegłych postanowił wypła
cić pracownikom miejskim tak zwaną trzy
nasą pensję, którą to wypłatę chciał usku·
tecznić 'jeszcze przed świętami.
Jednak wobec braku odpowiednich fun
duszów, sprawa z wypłatą trzynastej pensji

okres

Nieudane masówki
komunistyczne

zamiast

w plecy -

M

„ Z.W.eczonv ~- całodzif>..n:na.

w.edró.w

wkrótce zasnął, przyciskając do siebie
garnek z roznieconemi węglami.
Podczas snu garnek z węglami prze·wrócił się, wzniecając pożar. Zanim Małachowicz obudził się,
płomienie objęły go
i biedak · zginał wśród okropnych mę
czarni. Tymczasem ogień objął cały bud~~· WJ'Y<>łując panik~ wśró.d mie.szkancow wsi. Po przybycm strazy pozar
zlokalizowano. W pogorzelisku znaleziono
ZW.eJrlono zwłoki Małac.ho:wicza.
1•

Echo Kiermaszu
.

Widzewskiego

Staraniem Komitetu,_ który wyfonD
się z przedstawicieli wszystkich organfJ
zacyj wchodzących w skład Parafjalnej
Akcji Katolickiej urządzono w sali Domu
Parafjalnego „Bratnia Strzecha" na cele o.światowe [ harytatywne Rzym-Kat.
Parafji .św. Ka~~mierza „Pierwszy Kier·
.
masz Widzewski •
Punktualnie o godz. 17.30 wśród bar·
dzo licznie zgromadzonych gości dokonano p~więcenia stoisk. Tradycyjną wstę
gę przeciął p. inspektor Nosek i wygłosu
odpov.:iednie prże:n?Wien1e. Publiczność
entu~Jastyczne przyJęła występy i ta:ńce
dzieci przedszkoli. Wszystkie dzieci bę-'
tlą~ nasali obdarqwane zostały ·pamiąt-,
kowemi proporczykami. Do godz. 21.3C
wiecz. bez prz.erwr przesuwały si~ różl!o:
rodne urozmaicenia. Tłumy publtcznoscJ
odwiedzały stoiska.
Następnego dnia t. j. w niedz.ielę otwarcie kiermaszu nastąpiło o godz. 12.30
zaraz po Sumie. .Bez przerwy do godz,
22.00 t. j. do zakończenia kiermaszu
tłumy coraz nowych gości ząlegały salę,'
tak że Dyrekcja Kięrmaszu uporać sif
musiała z nielada · trudnością, aby pomieścić gości.
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Nowość!!

!

Nowość!!!

Aleksy ~żewski.
W Walce o Polskę Niepodległą

1793
Wspomnieni&
'
(druku 256 strou i 3 ilustracje)
Wydawn. Księg. ł.ódzkiej „CZYTAJ"
Łódź, Prez. Nan,1to\vic:i:a 2. - C ena r.I. 6.50
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Siostra dr. Curie-Skłodowskiej
popełniła

Zwłok

Coraz

samobójstwo

Łódź

dotychczas nieodnaleziono

W dniu 25 października r. b. przybyła z że każdorazowo wracając z cmentarza zaWarszawy do Łodzi niejaka Irena Sliwińdr. Dłuskiej również
'z Warszawy zjawiły się u mecenasa Sło'aimskiego, zamieszk~łego przy ulicy Piotr~owskiej Nr. 49, g.dzie przedstawiły strasz

~ka i w towarzystwie

ny dokument.
Na samym wstępi.e pani śliwińska
,&świadczyła, iż przybyła do Łodzi z pole~enia tajemniczego swej koleżanki dr. MarJi
Felauer·Skłodowskiej, zamieszkałej przy uli

chowała i musiała przebywać w łóżku
przez kilka dni.
W końcu listopada dr. Skłodowska oś··
wiadczyła. służącej jej, iż wyjeżdża na pewien czas do Zakopanego, przyczem po-

zostawiła jej list zapieczętowany, celem

wysłana go w dniu 1 grudnia do Warszawy, do pani śliwińskiej.
Przybyła do Łodzi, cała ta tragedja wyszła na jaw.

y Zamenhofa Nr. 2, od której w przedWładze policyjne w dalszym ciągu zazień swego przyjazdu otrzymała do War- jęte są poszui<:lwaniem ciała dr. Marj :
f>zawy list, w którem ta komunikuje jej, iż Felauer-Skłodowsk:ej, siostry znanej rożyciu swem, wobe.c śmierci matki swej daczki naszej dr. Curie-Skłodowskiej. jak
ie widzi konieczrtości ..dalszego pozosta- · d · d ·
· ·
d Skł d
s1ę ow1a UJemy, zag1111ona r.
o ow,.wani.a przy życiu, wobec czego postanowi- ska była siostrze swej wiele pomocna w
~a zakończyć z życiem, przyczem prosi ją pracach jej laboratoryjnych nad radem. (p)
1'> zaniesienie iałączonego testamentu do
adw. Słonimskiego, zamieszkałego w Ło9zi
1nrzy ulicy Piotr,kowskiej 49, i zajęcie się z

Str.

więcej

telefonów

posiada 8965 aparatów telefonicznych

Niegdyś telefon w Łodzi był luksusem. Dziś nie można sobie wyobrazić naj
mniejszego przedsiębiiorstwa. lub najskromniejszego mieszkania bez aparatu
telefonicznego. :Można sobie odmówić nawet bardzo koniecznego wydatku, można
mieć najbardziej ściśnięty budżet, a jednak na telefon zawsze pieniądze znaleźć
sfę muszą. Bez telefonu człowiek jest jak
gdyby odcięty od świata, lub oddalony o
wiele kilometrów. Telefon Qszczędza
czasu i pieniędzy. Zamiast . uciążliwego
dreptania często bez nadziei zastania w
domu, zamią.st biegania posłańców i uciążliwej pisaniny, zdejmuje się słuchaw
kę, pokręca się kółkiem i jakby za poruszeniem różdżki czarodziejskiej stoimy
ucho w ucho" z tym, z kim pragniemy
~fę porozumieć. Ten ów może się znajdować zarówno na Karolewie, Radogoszczu,
jak na Polesiu, w Piotrkowie, w Warszawie, Pińsku lub w Berlinie.
Jaką rolę odgrywają telefony i jak
szybki jest ich rozwój dowodzą nietylko

k
w OCZaCh prze'chodn;o'w
podrz·UCila dziec 0
b• · I l
k•
„ d
i.1
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znakomite ulepszenia techniczne, jak.ie y
pierwszym rzędzie stały się udziałem na.
szego miasta, ale w szaionym tempfr
wzrastająca liczba abonentów sieci łódz
ldej. Podczas gdy w dniu 1 stycznia 192[
roku było zainstalowanych w Łodzi: zaledwie 1707 aparatów, w rok pó~'11ej 1924
było ich już 2348, w 1925 r. liczbą abv·
nentów wz1'Qsla do 3329, w 1926 r. cyf.
rn ta wynosiła 4474, czyli przeciętnie
przybywa co rok 1000 abonentów; w
1927 r. ilość abonentów podniosła. się d(
57'33, w 1928 już do 6967 w r. 1929 skoczyła na 8385, a w dniu 1 stycznia 1930 r
posiadała Łódź już 8965 aparatów tele·
fonicznych. Obecp.ie ~ powodu wybud&wania nowej centrali cyfra abonentó"'
rośnie bardzo szybko: w sierpniu bieżą
c€go roku przekroczyła już 10-.000, a na
pierwszego stycznia 1931 dosięgnie po
kaźnej sumy około 11 tysięcy abonen-

ww

Jest to nieiawodnie wielk.i sukce~
który zawdzięczać należy nietylko roo:wojowi naszego miasta, coprawda tamowąnemu przez długotrwały kryzys gospodarczy, ale przedewszystkiem sprawnel
działalności, sprężystej_ organizacji i doskonałemu
kierownictwu stacji telef~
nicznej w Lodzi. Gdyby nie wspomniane
prze~kody, spowodo~ne ogólnez:i. poł~
żeniem ekonomicznem i wyczer1•::tmem fl.
nansowem ludności, nie. byłoby dosłownie
najmniejszej budki z wodą sodową i war
sztatu najdrobniejszego rzemieślnika,
gdzieby nie dźwięczał dzwonek . aparat\.
telefonicznego. Gdy tylko czasy się polepszą, gdy tylko objawi się jaki .t~ki i:ich
w interesach, krzywa, wyobrazaJąca
od ·her,
i
bę przebywających abonei:it?V: l? . n:e~ f
się gwałtownie, tembardzieJ ze JUZ i
raz zdradza poważny pęd w górę.

Wykonaniem go.
. w końcu swego listu, tajemnicza kolePrzestępczyni z 1eg a e eganc Im samocGO em
,Jl_nka prosi o n·ie wszszęcie żadnych za nią
w dniu wczorajszym liczni przechodnb 'ni życia .. W c~wili gdy ob~k wsp~mnianego
11oszukiwan, bowiem. nie odniesie to żad- w Alej' ach Kościuszki około Nr. 93, byL domu mkt me przechodził, kobieta owa
·· w chw1·1·r otrzymania mimowolnymi świadkami porzucenia niemo szybko podbiegła do bramy i położywszy
1t1ego skutku, gdyż
p'rzez nią listu nie będzie już żyła i będzie wlęcia przez nieznaną młodą elegancką ko- tam dziecko szybko wsiadła do samocho1
~ię znajdować bardzo daleko od Łodzi. bietę, która po dokonaniu swego czynu, du, który odjechał w nieznanym kierunku
\Ą.ctwokat słonimski po wysłuchaniu powyż· wskoczyła do oczekującego ją samochodu nadmierną szybkości·ą.
~zego, zainteresował się testamentem, przy prywatnego, którym OdJ·echała w niezna- Na wszczęty alarm przez dozorcę domu,
· 1ż
· w pierwszym rzędzie
· nym ki'erUilkU.
ltzem stwierdził,
nadbiegł będący w obchodzie tamtej okoli·
·
·
·tir. Skłodowska zapisała dla służącej jej weOkoło godziny 12-ej w południe, licz- cy patrol policyjny 10 komisarjatu policji,
klług życzeń zmarłej swej matki 8,000 zło- ni przechodnie i spacerowicze w Alejach jednakże na ślady owej kobiety nie natra ·
1,000
dla bibljoteki przy Turze,
eleDziecko przyzwoicie ubrane,
e•
1500 złotych dla pani śli'wińskiej, na pokry- gancki samochód prywatny, który zatrzy- umieszczone przez policję w żłobku dla nie
CO US Ł y S z Y1'1 y
cie kosztów przyjazdu do Łodzi do wyko- mał się w pewnym momencie przed domem mowląt przy ulicy Tramwajowej. ·
PRZEZ RADJO
~ania tego Żlecenia oraz 22 dolarówki dla Nr. 93, w tychże Alejach.
Zdaniem policji dziecko to pochodzenia
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ
!tejże p. Śliwińskiej. Wreśzcie pozostałą
samochodu wysiadła jakaś młoda e- prawdopodobnie nieślubnego, zostało podl'OLSKfoGO u.ADJA.
sumę w testamencie, dr. Skłodowska prze.
k
·
·
k
ł ·
w
·
Poniedziałek. dnia 2~ grudnia 1930 r:
legancko · ubrana kobieta, trzymaiąca na rzucone przez po OJOW ę, s uzącą
Jan.ss-i 2.05• Sygnał cza6U z Warszawy 1 he r
znacza dla kolonji letnich dla dzieci robot- ręku niemowlę, jak się później pkazało w kimś zamożniejszym domu, na życzen: e z Wieży il.iarjack.iej
w Krakowie.
ników łódzkich.
·
b
d
·
(
s)
12.05-13.15. Muzyka z płyt gramof. f. A. Kl
.
atłasowej poduszce, liczące około 4 tygod- córki swych chle o awcow.
beil Lódź, Piotrkowska 160.
Zawi,adomienie o nagłem zaginęciu dr.
e
ia_ 15_13,2s. Odczytanie programu dziennego
Skłodowskiej, która cieszyła się jaknajleprepertuar teatrów i Jdn.
l
·.tu_& z oliap1snauu.1J Bl(AZ~f ufa'l31 'Or9I-OS'S1
gzą opinją w Łodzi, wśród kolegów jej, le·
szawy.
.
..
t:arzy w Kasie Chorych i sfer społecznych
m1~
SI
16.15-16.45. Program dla dz1ec1 z Wal'!z. Cl
~
9i1;
wiadanie O aksamitnym kocie" pióra I Bo1·owiw..
otrzymały władze policyjne, które wszczę
wej. 2 „z" moich wspomnień brazylijskich" wygł.
'y energiczne poszukiwania w całym kra1·u
.Bój a prze upe warzywami
Juljan Krzewiński.
• .
•
,.
16.45-17.15. Muz1ka z płyt gramof. z W-wy.
telem odnalezienia jej miejsca pobytu. Lecz
Na Wodnym Rynku w dniu wczoraj-I stępnie przemiemła .się w boJkę.
17 .15_17.40. Amerykański !aurea~ Nohla-Soa
jak dotąd bezskutecżnie.
szym miaia miejsce więk.sza awantura,
Kupisz mając w1ęks~ą. p;zewag~ ~a.d clair Lewi• wygl prof. R. DyhPwski (tr. z Kr.
Dr. Marja Felauer-Skłodowska licząca którą spowodowały d~e P!~ktipnie wa- R'Ozenbergowl}„ zada~~ JeJ kilka. sll~ie~- ko'i~~.j, _ . • Muzyka lekka z „Gastronomji" •
5 19 45
fat 56 zamieszkiwała sama w domu Nr. 2, rzywami, a mianowicie: me3aka P..yfka szych uderze~,- tak iz ta. os~tn_ia strnc1: Wmzawie.
•
RQzenberg, zamieszkała przy ulicy Głów ła przytomnosc, w _?brome .b1teJ . stanjli
19.10-19.30. Odczyt zor~a~izowany prze.z. Lo~
7
przy ulicy Zamenhofa wraz z nieodłącz111 nej 66 i Stanisława Kupisz zamieszka- inni handlarze, którzy usiłowali znow ki Komitet Dni Przeciw~:d1czych.
„Grudka
słuz· a cą Ro' z" 11owską kto' a słu · ł
· I
'
,
b'
•
K
·
szkoły"
- wygi. Dr. Stanisław Gutentng.
'
'
r
zy a u me 1 ła we wsi Zarzew.
. po ie . up1,szową. . .
. „
.
_ .35. Komunikat Izby Pnem. Handl.
19 30 19
jeszcze za życia matki.
Kupisz od kilku lat stała z warzywami
Dz1ęk1 mterwencJi pohcJi. obeszło ~1ę Lodzt
: Od chwili zgonu matki dr. Skłodow- na Wodnym Rynku w określonym już bez rozlewu krwi, a do pobit;rch ko~iet
19.35-19.50. Prasowy dziennik ra?j?wy s ~-7
'kiej, ta ostatnia stale chodziła na cmen- miejscu. W dniu wczorajszY_ID gdy ,P!ZY- zaw.ezwa_no lekarza pogotowia, któ~y
19.50-20.00. Odczyt. progr. na clzien nast 1 P Y
t
.
.b 1 . .
była na targ zastała na swoJem mieJSCU stwierdził u Rozenbergowej podrapame ty ~~~~2o~l~V-~.; ród książek" przegląd najn?~'
arz me mogąc prze ~ee tej straty, tak konkuretkę jej Rozenberg. Na zwróconą twarzy oraz kilka sińców na piersiach ~ szych wydawnictw -5 omówi prof. Henrył Mo:Mlł
0
99
•
a
- . uwagę przez Kupisz, nie chciała zejść z prz~wióz! ją do do~u, zaś u. Kupiszow~J cki (tr. z w.wy).
1
. ,
miejsca poprzednio zajmowanego przez stwierdził pogryzeme ucha i podrapame
20.1s-20.3o. Pogaqanka (tr. z W-wy).
Nocne dyżury aptek Kup 1'sz, wskutek czego w'1'1Viąz8:ła
się rąk pozostawiafac ją. na miejS<:u. ,(s)
20.30-22.00. w. Jaoobi: Operetka „Targ ru
„ "· ktora
· nadziewczęta" (tr. s W-wy).
- .
.
między
handlarkami
sprzeczka.
22.00-22.15.
Feljeton pt. „Boze Narqdzeme IU
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: J.
-oOo
wsi" wygt red. Jan Sokolicz-Wroczyi1ski (tr. z w.wv'
Koprowskiego,
Nowomiejska 15, S.
22.15-22.35. Muzyka z płyt gramof. • W·wy..
a:'rawkowskiej, Brzezii'1ska 56, Rozen22.35-24.00.
Komunikaty: Pat, meteor„ poh
bluma, eCgielnia.na 12, M. Barzoszewsport. oraz muzyka taneczna ż Warszawy.
;kiego, Piotrkowska 95~ J. Kłupta, Kątna
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ
łi4, L. Czyńskiego, Rzgowska 59.
w czasie meczu ligowego Czarni-Cra- Szperling wystosował list do Reymana
POLSKIEGO RADJA"
, covia w Krakowie doszło do gorszących (Czarni) z przeprosinami, natomiast spra·
Wtorek, dnia 23 grudnia 1930 r ..
Z.a wody bokserskie scen między graczami obu drużyn. Zatarg wą Chruścińskiego zajmie się Wydz. Gier 11.58-12.05 Sygnał czasu z W~rszawy i h~
1·
nał z Wieży Marjackiej w Krakowie.
został obecnie o tyle zlikwidowany, że · D
w Łodzi
1 yscyp my.
12.05-13.16. •Mw:yka z płyt gramof. z f, A.
Klingbeil,
Lódź, Piotrko~ka Nr. 160
.
r
W sali Geyera odbyły się w sobotę za13.15-18.25. Odczytanie programu dmenn&
fVOdy bokserskie między d:rużyną Geyera ff
' \ go i repertuar teatrów i kin.
zawodnikami innych klubów łódzkich. t
15.35-15.60. Chwilka lotnicza.
„S~owee.
ich rozwój i znaczenie" - wygł. mjr. Witkowrrzebieg walk interesujący. Wyniki tech
ski (tr. z W-wy).
. •. S
ł ,,.~.„
Uic;Zne zawodów przedstawiają się nastę
15.50-16.10. „O Erml31
zczan ec,..J -..
puJąco: w. mus~a: Wojciechowski (Gewygłosi Adam Czartkowski (tr. z W-wy).
fer) - Bloch (Krlsche Ender). Przewaw Łodzi
16.15-17.15. Muzyka z płyt gr~mof. z .Vf·'WY
17.15-17.40. „Co ma wisieć .rue uton~e' ifa Wojciechowskiego, który wygrywa na
Sp6łdzielnia z ogr. odp.
kajakiem do Sta1,llbułu - . opoWle Antoni &h,
yunkty Leszczyński, w. kogucia Kobydziewicz. Transmisja z Wilna.
~ński (Geyer) remisuje z Kłysem (KruŁódź, ul. Kilińskiego
17.45-18.45. Popularny koncert symf.Fp1·1~'
łche Ender) waga piórkówa: Cyran (Zje
'Iniczego
•
R esursa")
.święcony R. Wagnerowi, w wyk. Ork.
"'
(gmach
Towarzy~twa
Rzemies
"
Warsz.
pod dyr. G. Fitelberga.
dnoczone) bije na punkty Gawina (Ge•
•
18.45-19.10. Rozmaitości.
ly er) w. lekka: Szczepaniak (IKP) bije
przyjmuje
.10-19.25. Kom.unikat Izby Przem. HandL
19
na punkty
Szczecińskiego
(Geyer),
r •
od jedneO"O złotego za opr 0
w Łodzi i odczyt progr. na dzień nast.
prunlelewski (IKP) zwycięża pewnie na
DOSCIO\Ve centowaniem, terminowe i na
19 25-19.35. Muzyka 7 płyt gramof. z W-w)
OSZ CZP
W a
""t
19:35-19.60. Prasowy dziennik radjowy
nkty Lipca (Gayer), w. półśrednia:
każd~ ża.danie oraz zapisy na udziałowców Banku.
(tr. z W-wy).
eyer (Geyer) remisuje z .Banasiakiem
19.50. Transmisja z eTatru Wielkiego w Wl-'ł.
KP). Sędziował p. Sztern. Punktowi:
Załatwia
wszelkie
operacje
bankowe.
~:;~
..01Jery Donizetti'ego „Łucja z Lanunlr
J{ordasz i Nowak. Organizacja zawodów
1

~y~h,

zł.
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o tegorocznych rozgrywkach ligowych
Legja stylowym zespołem -

.Supremacja Krakowa -

Lechja benjaminkie~·

. świ1adczy o jakiemś załamaniu się tej drn·,
.
giier, t~wających. praw~e 9 łlonja, War~a i Gar~arni~ :~ołały ~ą po ra-1na własnem bois~~~
Czwartą zkole1 1est stołecznar Polon1a, żyny. To tez Wa~ta p_rzy tak ~ię~ychl
,1 ;--· ~·ięcy, wynurzył się nareszcie nnstrz zu pokonac, natomiast 1esh chodzi o zwy1
Pulsk, ua rok 1930-31 Cracovia, zatonął cięstwa, to Legja uzyskała w tym roku którą w roku bieżącym znamionowała wy- zwycięstwach ma
1
porażkJ
ją
kompromitujące
jej
linjach
wszystkkh
we
poprawa
b.itna
wygrywając
wyniki,
„mocne"
tiajbardziej
po
który
O.,
S.
T.
Ł.
natomiast
\. n:ch
;1.."~'.°'.nym pobycie rozgrywek spada do kia- z Polonją 8:4, z Wartą 4:0, z Ruchem 7:1, drużyny, doskonała kondycja graczy oraz z Polonją 0:5, z Pogonią 0:3, Czarnymi 1:3~
sy A. \Vrl.!szcie z rozgrywek międzyokręgo- z Ł. K. S. 5:-1, z Warszawianką 5:0 i 6:0, dawniej u niej nie notowana ambicja. Zdo- Warszawianką 0:4 i Ł. T. S. O. 2:3. DzięIOJ;
wych wyłonił sitr następca. Ł. T. S. O. w wreszcie z Ł• .T. S. O. 3:0 i 8:0. Legja na bycie przez Polonję czwartego miejsca by- tej nierównej grze Warta, szczególnie vJ·
finiszu mistr.iostw jedynie dla tego nie .o- ło niespodzianką, to też sukces jej jest drugiej serji rozgrywek, już nie mogfa m)\.
iidze, mianowicie ;wowska Lcchja.
śleć o zdobyciu mistrzostwa, mimo począf'
Tegt•rocznc: r1ngrywki wykazują natn degrała znaczniejszej roli, że pod koniec tembardziej godnym podkreślenia.
. '.;/: .
kowych niezaprzeczonych szans.
ilości
samej
takiej
przy
miejsce
Piiąte
rundy
drugi.ej
irz..:dew::;zystkiem duże wyrównanie się pierwszej nmdy i na poczc-1tku
·
GarbaPi
ligi,
benjaminek
Zeszłoroczny
kla::;y ;a czołowych klubów ligowych. Cta- rozgrywe.L: przechodziła pewien spadek for· punktów co Polonja (26) zdobyła pozcv\ :a, Wisłil ; Legja, mało sobie wzajem· my, punkty zaś w tym. czasj.e stracone trud nańska Warta, która w roku bieżącym nia, znalazła się na szóstem miejscu. P~ ·
ni1: lasł"\i.tiwj!l, a 8łusznymi pretendenta- no już był<> potem odrobić. Legja jest jed- grała znacznie słabiej niż w latach ubie- czątkowe niepowodzenia tej drużyny ~1·
lgłych. Spadek Warty z pierwszego miej- rozgrywkach uniemożliwiły jej później od«
m1 do grt.ij)y r;.ajleps:-::yct są Polonja i War·· 1nym klubem ligowym, który
sca w 1929 r. napiąte w roku bieżącym granie znaczniejszej roli w mistrzostwach
mea.u
żadnego
pr.tegrał
nie
ta. Następne kluby t. j. Garbarnia, Pogoń
mimo wytężonej pracy i dużej ambicji:.
i Ruch zajęły lokaty środkowe w tal:>eli
Garbarnia po.za zwycięstwem
:n.istrzowskiej, co te.i sprawiedliwie odpcz Wi&łą 6:1 i Legją 3:2
wiada ich :egorncz~ej pracy spo~towej; ~
się poszczycić żadnym włę~.
może
nie
.
•
„
„
kluby:
s1~
Na koncu tabel.i znalazły
czołowemi drużynami Ligi, po.
z
~akcesem
na
Czarni, Ł. K. s., Warszawianka j Ł. T. s. o m1Strzostwo PoucyJnego
W dniu 10, 11 i 12 grudnia odbyły się strezlania. ze wazystkich rodzai broni i niewat resztę punktów zdobyła w zawo .·
G., które w rozgrywkach były .respołam'.
dach z drużynami słabszemi, zajrnującern\ ·
za.wody strLeleckie Policyjnego Klubu pozycji, pierwsze pięć miejsc zdobyli:
najsłabszymi i
1) poster. Czyż Józef 1320 pktów, 2) miejsca w drugiej połowic tabeli mioStrzow·
Sportowego w Łodzi na strzelnicy przy
~ą się cooajmoiej o kl&Sf
ul. Kątnej Nr. 9. Wypełniło warimki prze st. przod. Zadka Teofil 1306, 3) poster. skiej.
od swych czołowych przeciwników.
Wybitnym remisista" jest siódma zk\
jeśli chodzi 0 poszczególne okręgi, to vr.idzlane programem i wzięło udział w za Turkiewicz Józef 1215, 4) st. przod. Pa·
.
· •
"
.
wodach 38 strzelców, oficerów i szerego- kuła Stanfsław 1191, 5) poster Krzyża- :
niak Bronisław 1170 w wyniku czego lei druzyna, lwowska Pogon, która na 22
i&ajl~piej s~isał się Kraków i ~arszaw~, wych Policji Państwowej.
W poszczególnych. rodzajach broni o-. poster. Czyżowi Józefowi .został przyzna- gry zakończyła 11 wynikiem nierozstrzy 1
z ktorych pierwszy zdobył w mistrzostwie
ny tytuł „Mistrza Klubu" w strzelaniu na gnlc;tym, a 4 zaledwie wygrała. Jednak nie·
':..igi 1, 2 i 6 miejsce, zaś druga zajęła 3, sfągnęli najlepsze wyniki;
Z broni długiej rn.ałok!'-librowej, ka_l: rok 1930 oroooty żeton, st. przod. _Zad- rozstrzygnięte wyniki świadczą już 0 tem
4 i 11 miejsce. Szczególnie godnym podog 0 n· .„
krdlenia jest fakt zdobycia przez te dwa 22, na odległość 50 metrow, z pozy'cJ1 ka tytułem II nagrody otrzymał zeton że Pogoń w roku b. żac
r rn ie si,
ie • ym
.
.
stojacej, klęczącej i leżacej na możli- srebrny, poste1•. Turkiewicz III nagroda
.
· ' .
zetou bronzowy oraz st. przod. Pakuła 1 podc1ągmęła, co jest sympatycznym obja·
•
srodow~s~a pierwszych kolejn~ch czte- wych 1200 punktów.
1) st. prrod. Zadka Teofil 1034 pktów post. Krzyżaniak IV :. V nagroda dyplo- wem, jeśli się weźmie pod uwag~ świetn4
:ech mieJSC, czego dotychczas me było w
przeszłość
·
;ozgrywkach ligowych. Nieźle uaogół spi- 2) poster. Czyż Józef 1003 pktów, 3) my.
byłego czterOkrotnego ttlfsttza POlSkt.
sał się też Lwów, który zajął 7 i 9 miej- przed. Toma.Szewski Józ.c f 97\) pkt., 4) . W konkurencji. pp. o~ic_erów z~. wsz~st
. . d
ż p g .
1;ce w tabeli oraz dostarczył Jiidze nowego st. przod. Mazerant Stan. 973 pkt., 5) kich trzech rodzai brom i pozy:eJ1 osią- Zd je s·ę
1 • e 0 on wynurza s1ę ~uz z ecy
a
gnęli miejsca:
poster. Krzyżaniak Bron. 973 pkt.
·
·
.
z pistoletu, kal. 22, stojąc, odległość 1) komisarz Tarwid Mieczysław 1154 dawanie z kilkuletniego marazmu i :Ze ju.
członka, LechJę.
pktów, 2) podlromfsari Zawidzki Ludwik w niedalekiej przyszłości okaże nam swoj'
50 metrów, mozliwych 600 pkt.
Najgorszym okazała si~ okręg łódzki,
1) poster. Czyi Józef 255 pktów, 2) 883 pkt, 3) aspirant Brylak Zygmunt odrośn'Ięte pazurki.
k t ·ó re go dr u ź y rt y taję ł y 1 6
Jedyny przedstawiciel Slast<:!, micn
> •
.
.
i l 2 mi ej s c e , z do b y w aj ą c str. przod. Pakuła 288, 3) ~rzo?· Za?ka 814 ptk.
.
. •
·
Zawody zaszczycił swoJą obecnoscią
Teofil 227, 4) poster. Turkiewicz Jozef
j
t
u n k t ó
ca z em 2 7
p. Komendant Wojewódzki P. P. w Lodzi zdobył ósmą lokatę w tabeh. Druzynę tę,
. w. • . ~ 197, 5) poster. Jaros Władysław 154.
~
.
0
6 P u n k t 0 w . m fl 1 e J tt • z
jeśli chodzi o jej grę, nie znamiouują ja~!\'.:
broni krótkiej wojskowej, kal. 7.65 dr. Józef Torwińskf.
•
szcze-gólne walory, jest to jednak zespól
w
17„ej
godz.
o
grudnia
27
dniu
W
120
możliwych
mtr.
20
odległość
mistrz Cr ac o v i a sam z do „ f 9 mm.,
twardy w grze i niełatwo usGępują
dość
zakończeuroczyste.
nastąpi
Klubu
l~kalu
b .Y _I ~ . Warta i ~uch reprezentują w lidze pktów.
1) poster. Jar?s Władysław 72 pktów, niesezon~. str~leck1eg'O, r~zdame strzel- cy. Miejsce swoje w tabeli Ruch ciężko wy
W(asc1w1e same siebie, gdyt trudno z gry.
. .
.
2) poster Czyż Jozef 62, 3) st. przod. com nagrnd zdobytych w c1ągu roku w za
ieełnej drużyny sadzić 0 poziomie okr u
ęg : Mazerant Stanisław 53, 4) poster. Tur- wodach Naroąowych, Okręgowych f Klu- pracował, ale przypadło mu ono zasłuzeme1
.
: .
. •
Mts Lrzostwo ligi dostało się zupełme kiewicz Józef 52, 5) poster. Krzyżaniak bowych oraż powitanie Józefa Czyża, Mi jest to bowiem ze
słabszych drużyn ligowych zespół
strza Klubu na rok 19RO.
'>łusznie Cracovii, która była w roku bieżą· Bronisław 51.
najbardzrej wyrównaily
wyników
zestawieniu
W ogólnem
cym drużyną najbardziej równą w grze.
co do swojej formy i kondycji fizycznej gra
(:)-.........'Sukcesy jej wprawdz"ie nie były imponują.
czy.
C1;, ale niema ona też w swo}m bifansi~
Na miejsce Ł. T. S. G., jak już wspom
•
e
e
'<-0mpromitujących porażek. Wygrywała ona
niałem, wchodzi do ligi trzecia drużyn,
żeńskiej
zazwyczaj różnicę jednej do dwóch bralwowska, Lechja. Stary ten klub, jeden ;
. .
. .
.
. . ..
.
mek, ale w,ptarczyło to jej zupełnie aby
najstarszych klubów piłkarskich a to z
.
.
z. rozgrywek wynieść największą ilość zwy . W dmu .. wcz-0raJszyn1 "'!' god~mach mskn1; p_oz10mie.
.
ł .
. .
. .
..
Z"yc1ęstwo w stosunku 12.14 (4.6)
-; 1 ęstw (16). Wprawdzie Cracovia tiie może lrnzedpołudmowych odbyło się w sali przy
. ul. Drewnowskiej decyduja.ce spotkanie odniosła drużyna AZS-u, która tym sa- racji swej wie 1o1etmeJ wytrwa eJ pracy spo .
.
. .
·. .
.
·
b" ·· któ ra me
· t ·
·
·
t
k'
·
·
·
·
. , k
·
s1e· stałoscią
rmędzy mym zdobyła tytuł mistrza Pols -,, wy- owej oraz meprzec-1ę neJ am IC]i,
p1iłk ę koszykową
·~ w zens ą
.
. . formy.' . Jednakz"
.
.po.·~ zczycic
niepowo·
się
zrażać
Lechji
nigdy
pozwalała
.vidac, -było _P.:J czymkiem mntej waznym, AZS-em (Warsz.a.wa) i ŁKS-em o tytuł ·przedzając ŁKS o dwa punkty. Kosze dla
aby mogło clecytiować o zdobyciu mistrzo- mistrza Polskl. Jak wiadomo poprzedni AZS-u zdobyły: Woynarowska 3, Ale· dzen.iiami
.
. .
·
mecz rozegrany w Łodzi zakończył sięlkEandrowiczówna, Gl'Otowska i Wiśniewstwa.
Oby tyl~o mieJS~e z taki~ tr~dem ~do.
zwycięstwem ŁKS-u 7 :4, !ecz został on ska po jednym, dla ŁKS-u: Orlicka 3,
IG!ażewska i Ejbuszycówna po jednym. byte potrafiła Lech1a odpowiednio ceruć '.
- Drugie m1e1sce przypadło Wiśle, któ- przez PZGS unfeważniony.
1
przez dalszą taką samą dzieln~ pracę M
Do >Uiwo<lów stanęły drużyny w ~rn- Sędz:ował p. Skrzekotowski dobrze.
drużyną,
• · ,hędąc po Cracovii najlepszą
Publiczności 500 osób. Po tych zawo- dłuao zatrzymać.
niit' mi ała już tego co ona szczęścia, prze- stępujących składach: AZS: Waynarow"'
Grotows1m, dach Ddbył się mecz towarzyski między
g!) 'Waj;'. c np. z Garbarnią 1:6, a z Czarnv- ska, Aleksandrowic:zówna,
11:, u zyskuj ąc wynik 5: 5 i 2:4 (ro już za~- Wiśniewska i Wolicka. ŁKS: Orlicka, ŁKS-em a WKS w męskiej piłce koszy- !!!!!!~!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!~!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!~
Zwyciężył ŁKS w stosunku Ołwarciesładionusportowe.gt; · ·'.
nacza s i ę wybitny pech). \Visła .cst prze- Głażewska, !~jbuszycówna, Gapińska i kowej.
1
.
~
Zylberżanka. Gra dość ciekawa. choć na 64 :34.
w Zakopanem
<=>--::iwniki em bodaj najtrudniejszym do poko1łania z powodu znanej jej ambicji w grze
"dniu wczorajszym odbyło się w za,_
kopanetrf uroczyste otwarcie stadjonu z~ '
mowego, który zawiera wszelkie zimowe •
W sobot~ w godzinach poobiednich od-1 Geyer 30:27. Drużyna Geyera początkowo urządzenia sporowe, jak tor hokejowy~ ·i
hyc~ punktów.
Stolcczna Lcgja zdobyła trzecie miejsce były się w sali Gimn. Niemieckiego dalsze znacznie przeważała i prowadziła 9:2, lecz łyżwJarski i t. d. Po przemówieniach i po- .i:'. i _k! ri c;kncj grze swojego ab ku oraz spotkania w f.;rach sportowych o puhar szybko opadła na siłach.
święceniu nowego stadjonu odbyły się za,
!KP-Triumph 24:18. Mecz bardzo cic- wody górali na kumoterkach oraz zawody Triumphu. Wyniki zawodów sobotnich
~1·. i~tnc.i obro nie. Jest to
przedstawiają. si.ę następująco: siatkówka kawy. Mistrz Łodzi zaprezentował b. ładną
··
skijoringowe.
że1'iska: ŁKS-WKS 27:25. Mecz niezwykle .grę.
11ajba rclziej sty!owo grający zespół
·-,"
'
.
.' ~
Po sobotnich wynikach pierwsze miej- - ------ ciekawy. ł.KS zapewnił sobie .zwycięstwo
w lidze,
sce w grupit B zaj~ła drutyna Zjedno~zone,
.
co też Legja pochlubić się może najlep- dopiero PQ rozgryw~e.
w finale zmierzv sie z mistrzem gruHasmón·
·. .
~ t ,..< n1,• 1·em bramek z W)' b"t
•., ,- 1· ea-Geyer 29 :21. Nadspodz1ewa- która
I nlej•
:"I v.1„
-'~ j 1 1.
nee zwyc1~stwo_ Hasmonei na_d mistrzem rv A ŁKS-e~
• .
· ,
;
•
f'
S ~ ' 'clJ ~!r 1·· v · l 1" u
· _,,: ,i • - 0 W\ch 1c.d.u11c Wisła. Po- . k.ld.ł..Y- B. Kosz.vkowka mcska: Ztcdnoczone._

z yiwodzi

I
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k•
I
d
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z s .mis. trzem .poIski
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Dziś

i dni

Dziś

następnych I

i dni

następnych!

Następny

. program :

Wielki dramat erotyczny z zakulisowych tajników współczesnych ma:żeństw.
Orgje zabaw, kontredans rozwodów, p. t.

???
• ••

„DZIEJE MAŁŻEŃSTWA"
W rolach
głównych:

Początek seansów w dni pow·
szednie o godzitlie 5.20, 7.1;,
i 9; w dni świąteczne o iodzinie 3, 5, 7 i 9.
225

Norma Kerry i Thelma Todd.

Nasze najbliższe priebojowe programy!

• b.Je
„C1e

t y lko k OCh a Iem"

,,Parada

chcesz aby o twojej firmie pamiętane?
Jeśli Ci zależy na zjednaniu jak największej
ilości klijenteli?
Możemy ci polecić nasz
Jeśli

MADY
zCHRISTIANS

z Maurice Chevalier
Janette Mac Donald

Miłości"

TlłADłVC„IRW

„Pieśniarz Paryża" Maurice Chevalier

NUMER GWIAZDKOWY

'' wybitnych gwiazd obsada
ekranu
ywoo
o
d
li
H
"Rewja
Ordonówna,
Hanka
Polskie piosenki
Międzynarodowa

który w znacz;nem

konferansjerkę przeprowadzą:

datkiem

Karol Hanuaz.

powiększonym nakładzie

i

świątecznym o bogatej treści,
Bożego. Nlll'odzenia t. j. dn.

Poświąteczny

objętości ie

specjalnym do•
wydany zostanie w •gilję
24 grudnia r, b.

numer t. zw.

KARNAWAŁO\VY
wydany zostanie w czwartek dn. 1 s.tycznia
Do wszy1tkich tych numerów 01łoszenia iui pn:ximuje administruja naszeP. f. l11serencj proszeni są o
wcześniejsze nadsyłanie zleceń, którym możemy zapewnić l!'taran•y i i~towny układ oraz skuteczny efekt.
go pisma oraz poszc:r:cgółni akwizytorzy. -

MUZEALNICTWO

PROWINCJONALNE POD OPIEKĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA .KRAJOZNAWCZEGO.

Administracja

lllEG9''

,,HAii.A &6DZ

D7.WIĘK0Wf:

GrandDziś

•

IDO

i dni następnych I
kobiet, niezwykły aktor

Bożyszcze

Ramon Novai·ro
najnowsze prteboje : .SERENADA PASTERSKA, „Kto tak jak
ty całuje słodko". Marsz sta1ej gwardji i inne pieśni miłosne i 11odza).>We
w filmie p. t.
śpiewa

Potężny

dramat erotyczny.

W rolach głównych:
Niezapomniana para kochanków

„BURZA"

:i:

filmu

Kujawskie-

John Barrymore
.i Camilla Horn
oraz Victor V.arkonyi

Towarzystwa. Krajoznawczego we Włocławku, wg. projektu arch. Narębskie
io. Jest to jedno z 15 muzeów, posiadanych przez Polskie Tow. Krajoznawcze.
Wszystkie te mu'Zea są poważnymi pionierami rozwoju kultury regjonalnej

Porywaj11ca treść I Koncertowa gra!
. Arcyciekawe tło I
NADPROGRAM:

..
~piętrowy gmach muzealny, zbudowany wysiłkiem samodzielnym.

ro

awrum &mdowiska.

I

i

I
l·azy dtwiękowy Kinoteatr w

,,SPLEłCDID''
20.

NARUTOWICZA

KINO-TEATR

OSTATNIE DNll
Najwspalszy supeńilm światowej produkcji francuskiej p. t.

NASZYJNIK
KRÓLOWEJ .

wedłull' arcydzieła Aleksandra Dumasa

(ojca)

Najbardziej emocjonujący film, wstrzą

Dziś

ll, 2, 3.
8

i .10
Początek seąnsów o god;i:. 6,
w sob. i niedi." o godz. 4, 6, 8 i IQ w
aż do odwoł.
Passepartout

krajowe.

Początek 4.30, 6, 8, 10 wieci., w sob.
i aied:z:. poranki o godz. 12 w połudn.

po cenach

zniżonych.

GUBANIEW
Miłość dziewczęcia

sponiewie·
ranego przez bezkarnego łotra
Realizacja T. S. Chrzanowskiego
Role główne odtwarzają :

Lili Lyana, Paweł Owerło,
Edmund Nebel, Bohdan
Gielski, Adołi llymsza ł in.
W spaniała ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyr. L. Kantora.
PQc<ątck seansów o godz. 4-•j po P<>I., w •oboty

:i

ńiedz. o godz. 12·cj w poł. Leny m1cłsc popular·
ne, oa pierwszy seans od 1 zł. w soboly, niedz.
i święta od 12 -3 po 50 g;r. i 1 zł.

ARMArJD

Ramon Novarro jako „Po.o11~zr.ik Ar.
mand" to wysoce atrakcyjna ~re~oja
tego iuakomitego artysty.
NADPROGRAM:
'Murzyńskie tańce i ŚFiew.

Początek o 4-ej ~1tatni o 10.15, w so·
botę, niedz. i śwh,ta o god:i.. 12-ej w
w poi., o&tatni o godz, 10.15.
Ceny miejsc normalne na porankach

~--------·------~~
Wózki dzieoięce

i dni następnych I

STABSKAPITAN

W rolach głównrch:

g:lsc: Zł.

I

dźwi~kowe
aktualności

Łóżka

Wybitne arcydzieło produkcji krajowej
na tle niedawnej przeszłości

sający treicią.

DIANA KARENNE
JEAN \VEBER
GEORGES LANNES

201

LUNA

20

Dodatki

PORUCZNK

metalowe

Materace

wyśc!elaae, J.idlien;:
spręz.

„P A TE-NT
do mebl. łóźek

Najwspanialsza kreacja, najwięk:szei
miłośnicy ekranu boskiej

Wyżymaczki :ki:rykań-

GRETY GARBO

Umywalki

,,POCAŁUNEK"
Dramat

zmysł ów, poiądania

i wielkiej

miłości

W rolach

Conrad Nagel

głównych:

ł

Lew Ayres.

NADPROGRAM: Świetp.a komedja
„d~wiekowa p. t. MOJA ZONA" oraz
aktualności z kraju. ·.
==--S- Ceny mie;se popularne! -.::::'.:::::
P<>czqtek w dni powszednie o g. 4-cj,
w soboty, niedziele, i święta o 8'· 12.3J

Krzesełka

Rowery

dzieei12ne

w wielkim wyborze

Na dogodaych warunkach
w fabrycznym składzie

,,DOBlłOPOL''
Łódi,

Piotrkowska 73, tel. 158-61
w podwórzu.

1401

,,HASŁO"

Str. 8.
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•~

•· ·-

Kino-Teatr

•

.

DZI$ PO RAZ OSTATNI!
Dramat niezwykłej odwagi i niemnic;szej miłości w filmie p. t.:

Wielka epopea powietrzna.

PRZEDWIOŚNIE

ł\tr. 349

z duia. 22 grudnia. 1930 roktt.

„SKRZYDLATA FLOTA"

Dojazd tram- ·
Żero111skiego 74-76.
wajami 5, 6, 8, ~. 16, do rogu Kopernika i Zeromskiego
'"'
Orkiestra symfoniczna J>•d batutil ~ Czu~O'_Vllki~~.o.. Poc::u1telt
geansów w dni powszednie o gods. 4-eJ pp. w niedziele I sw1ęta o irodi:.
2-ej PP• Ostatni seans o .g. 10-ej wiecz:. - Ceoy mie}s.c :.1. m•. 1.25 .gr.
Il. m. 90 gr. i lJI. 60 gr.-B1lety ulirowe w sob., medz, 1 sw1ęta DICWazne.
Na pierws:i:y seans Wszystkie miejsca po 60 Kr•

i fascynujące przygody powietrt11c amerykańskic1a lotników
jako orse1
a
powietrzny
~ ~
"

Dzieje bohater•kich lotów tran1oceani cznych.
roli
"'9
irłównej: . . .

•A •O „n •ovA• o

w

Br•W\IT&

ll.,· 11-.ej . r~no Pora~ki. dla dzieci i młod:ieły
Ceoy n11e1sc: <lla dz1ec1 20 gr. dla dorosłych 50 gr.
George O'Brien i Dolo.res Costello.

sobotę, dDia 20 grudnia o godz. 12-ej, w niedzielę, dnia .21" o
wyświetlany bcodsie film p. t. „Ekscentryczny Jegomosć
Następny program: „Arką Noego" w roli gł.

W

następnych!

Dz1' I dni
L

Wielki podwójny program s

a

KRWAWY PORACHUNEK CZERWONY
UW AGA: Ceny miejsc nie podwyi11one.
seans. w dni powsz. o godz. 4-ej
W soboty, niedziele i iwięta o godz. 12-ej.
Na pierwsze seanse ceny miejsc znacznie zni:ione

drami.t senaacyjny w 9 aktach.
W roli głównej: szatańsko-lcusząca NORA NEY, subtelna Helena
Makow11ka, poryw. EUG. BODO i :iespół teatru „Qui•Pro•Quo"

Hoot Gibson

roli ałówne~ =. u~ubiani~c. uarodów,
meustraszon7 1ezd:s1ec d:uk1ero Zai:hodu
Arcyciekawa wzruszaj\ca treść trzyma w napięciu uwa&ę widza od
Watrząsajł\ce ac:eny ! Szczyt od·
pocir:~tku do końca akcji!

V(

Poc:r:ątek

*rkiestra pod kier. P• Białkiewieza.

BŁAZEN

Największy

Dramat sensacyjno-awanturniczy w 10 aktach.

Następny

wielki

wagi l bohaterstwa!

świ,tcczny program:
głównej: TOM

„Zemata Hassana" w roli
MIX.

.,,,,,,,,,,,,,,.
Jeżeli

kupisz bucik

Każ.dy

w firmie

JQ KOWALCZYK·
Łódź,

nic zoa Kowalczyka

Któi

Jago pantofeH::i

„

D Km

IA

Ili

ż'!nie•

corce•

który
modny

już

-

f//IJ
Prze1'óbki •pnatów
...
... tadowanie akumulatorów z od- fif/I'
llill
niefieniem do domów.
Najtallicj bo w podwórzu.

od 3.SO

deseń. nabyć można

tylko w firmie

Firma t. od dawaa :snana .
Solidqi. i wsięta

DOKTOR Med.

Antoni
Spodenkiewicz

Dwadzieścia pi~~ Ce.
Dla pi!nienki czy chłopczyka
ł[łelnłana
I
Wybór mas:< tam wiel;ri
1777
Niech kaidy pamięta.

WOŁKOWYSKI
przeprowadził

aa ul.

150 Piotrkow•k• 150
,

DZWIĘKOWY

MIMOZA

Dziś

i dni

następnych!

E~~':ło I
REICHER

zbudować, jeżeli nabędziesz

u nu wszystkie
niezbędne części do samobudowy tylko

za

•

210 z&.

Specjali•ta
chortSb skórnych i wenerycznych
Lcc:i:enie diatermją. Elektroterapia.
ul. Południowa 28

będziesz miał pierwszorzccdny aparat, dający kilka·
dziesiąt stacji zagranicznych na głośnik. Poradzimy
Ci bezpłatnie, gotowy twój aparat, wypr6bujemy
dar.mo, poprawimy Ci przeoczenia lub błędy.
I
-.. ·
Zap1ac1sz
rafami·

Początek seansów w soboty, niedziele i święta o godz. 3.30.
w dni powszednie o godz. 5.30, 7.30, 9.15,
1713

w niedziel... od 9-1 PP•

·

1437' ,

lllllllllllllllllllJllllll I

•

Poradnia

Wenerołogiczna

1839
~~
~Wytwórnia

mebli

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1
Cz:ynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świC(ta 9 -2 pp
od 11-12 i 2- 3 PP• przyjmuje kobieta lekan;
leczenie chorób weueryczaych
meczopłciowych I skórnych
~a danie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

Gabinet

111. Piramowicza Nr. 2
wejście z al. Cegielni-ej
Polecam meble: gabinety, sypialki,
stołowe, oraz pojedyńcze meble na
warunkach dogodnych, ceny niskie.
Przyjmuje meble do odświeżania
i zamiany. Honoruje asygnaty Pol.
Zw. Zaw. Prae. Ubczp. Społecznych.

Kupujcie wyroby
krajowe!

D11.

HELLIElł

Chorqby akórne i weuer.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89

pań

specjalne
w. w Dla
4-8
r. i po
Do 104-5
pp.
nied:i:. od 11-:l
poł.,
rodz.
813
leoznlc.
oe~7
Dla 11iezamoinyoh

Dr.J+llADEL
Akuszerja, choroby kobiece

Skóry-Hurt i Detal

I

detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

Leopolda Miszczaka

Swiałlo·Leuniczy

Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekal11ia dla kobiet
PORADA 3 zł.
519

.•t;SZEWCY...
(specialność:

poleca:
Spółka
1407

J.

Szewców

Piotrkowska 79
tel, 1.58-38

SADOKIERSKI
stomatolog
chirurgja szcząk, jamy
ustnej i pJasty.ka
recu.lacja zębów
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska
Te.t.- llł-:.10 164

a-odz. pr:z:yji;o .Jd 3-5
Pomor~ka 7, tel, 127-84.

•••,•••
1251

·WILLA

Dr. med.

220

pr,iyjmuje od 3-7 pp.
l~

Ogłoszenia drobne

f

lfFF!łA~

HALLO!
Hallo I Dzwoń teł. 163-30 „Pogotowit
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
sklep naroiny. Mo!T'entalnic odśwież•
garnitur za zt. 3.-, suknię za zł. 2.801
palto za zł. 3.-, łitc:tnię z odebraniem
i odesłaniem. Expressem pierze, far.
buje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje•
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
52!
lipskim.

Zagioął

portfel wraz dowoda :rn osobi&terni na
imi~ Mieczysł~wa Stawskiego około goó.
5-•I pp. w dnJU 11. XII. r. b. w urz~d:r:i~
pocztowym ul. Zachodnia. Ucxciwy zo:i.
położeniu lana zechce zwrócić za Wj·nazrodzenicm
'
piętrowy, do administracji MHas!a".

dochodowa w pięknem
oraz dom murowany
morga ogrodu owocowego w tern
tsaruzo tanio
znajduje się piwiarnia w ogrodzie byle zaraz oo wynajęcia ładny pekói
na sezon letni, z powodu wyjaidu w ce!ltrum miasta dis dwóch panów luL
bardzo korzystnie do nabycia. Wia- pań z calkow1tem utrzymlłniem: Gd'lo·
domość ul. Kilińskiego Nr. 151, ska 19, m. '/,. l:łarazo ta~!o.
1841
u gospodarza.
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---------..--------------------------~~~~~------------------------~-Reck!ktor naczelny: Stanisław Walawsk.i.
Wydawca: Prasowa Spółka Wydawnicza Sp. z o. o.
iMMt• w dntkant.i ul. Piuttkowaa
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Dla niezamozaych ceny leczo1c.

JERZY KRZYŻANOWSKI
201-0ł

i

i'

Teł. !ł01·93

J

Andrzeja Nr. 4, tel.

I

Od 8-11 rano i 5-9 wiecz.

POLSKIE RADIO

PROGRAM:

NIEWINNY GRZECH z Colleen Moore.

ę

1••••

~~o~~~~!~~leta~E.~~

sam

Antonio Moreno i Billie Dove.
NASTĘPNY

Prsrimuie od irods. 8-2. i 6-9 pp.
w niodir:iele i iwii;ta 9-1
Dla pań od 6-7 eddziclu poczekalni1
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„MIŁOŚĆ KSIĘCIA
SERGJUSZA"
głównych:

LECZENIE Ś\VIATLEM djatormją (lam

1861

Wielki film rosyjski! Dramat wielkich uczuć w ogniu
rewolucji!

W rolach

3t

Pil kwarc:owll). Badanie krwi i wydzielin.

/

u!. Kmilskiego 178

sit;
CEGIELNIANĄ

tel. 716·90
Specdal„ta oher6b akórnych
61'
I wenerycimyoh

Tamie likwiduje się dział
torebek damskich.
Ceny o połowe zniżone

KINO-TEATR

PIOTRKOWSKASB,TEL.105-34=
f//ł
poleca .

„ Radjoaparaty ::
: i c1ęści, detektory,,.
„„
...
.,,,,,,,,,,,,,,=
11!11111

·Krawat

Telefon 159·22

W
zrobisz:. naj- IP!. 6,,a
•
W
milszą •
synowi i samemu sobie, bo„.

przyzna

1ż najprzyjemniejszym podarkiem
gwiazdkowym dla mężczyzny jest

uL Cegielniana 25.

Telefon 159-22

„RAD JOLA" S
S
=

Yo~r~e.On.i
cbiopcy do sprz:i;oazy 11 azet na tvsro·
uniowk~. 211:łanać si~ do admioistracii
d:i:ico.lli!l:a ou lJOwz. ~-li.I ra11a.

Recl:.iktor odt>ow.; Adam żuezkiewicz

