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• O TOS 
Cała ludność Warszawy zamanifestowała swe serdeczne uczucia 

łączące o~a · zaprzyjaźnione narody 
-- Warszawa 9 lutego. wie wiceministra Spraw Wojskowych ków polskich, oczekujących na peronie DYlll obaj Panowie Prezydenci Pauttl 

Dziś stolica pil.listwa polskiego powi- g€'.n. Konarzewskiego oraz ścisłej świty P. Prezydent· Rzeczypospolitej prz.edsta- zeszli do oczekującego samocheiiiu Pana 
4ła w swych murach Naczelnika Państ- wojskowej polskiej i estońskiej, przeszli Vvi ł Panu Naczelnikowi Państwa Estoń- PJ:ezydenta Rzeczypospolitej, udeko1·owa
wa Estońskiego dr. Otto Strandmana. przed frontem kompanji honorowej, po- skiego członków rządu i inne osoby. nego sztandarami Naczelnika Państwa 
Przyjazd Dostojnego Gościa dał sposob- czem zbliżywszy się do grupy dostojni- Po krótkim cercle w salonie recepcyj E.stońskiego i Prezydenta Rz.eczypospoU. 
ność do zamanifestowania ze strony ca- ~?j Polskiej, i zajęli w nim miejsca. 
tej ludności Warszawy serd~Y«:h U· p ' • • p p d ł Orszak, poprzedzany 4-ma trębac1.a 
czuć, łąqących oba zapnyjainione pań- rzemow1en1e . rezy en a mi na siwych koniach, ruszył z przed 
stwa. Wszystkie domy udekorowano flar- M , • k• dworca do Zamku Królewskiego, gdzil 
gami na.rodowemi. Dworzec przyorano · OSCIC Jego iamieszkał Naczelnik Państwa Estofl. 
chorągwiami polsldem.i i estońskiemi. skiego na czas swego pobytu w Wari 
Przed. dworcem ustawione ~ł'"ły ~ddzia· „Panie .Naczelniku Państwa! Szexę- pobytu wśród nas tak dostojnego gościa, szawie. 
ły. woJ&~owe ze szta11d~am1 i o_rk1estr~- śliwy jestem, że mogę powitać w. E. w uwaga całej Polski zwrócona jest ku E- Na Grobie 
nu. Tysiączne t~:>-: in:eszkańcow. ~tob- imieniu mojem i całego narodu polskie. stonji, serca Polaków p e ł 11 e s ą p O• 

cy zalegały chodnik1 uhc. okalaJących go, jako gościa w stolicy Rzplitej. Wa- d z i w u i u z n a n i a dla wielkiego Nieznanego Zołnierza 
pl~e przed dowrcem! a na peronie usta- sr.a Ekscelencja w czasie swojego pobytu dzieła państwowej i kultu.raluej twór· o godz. 12-tej Pan Naczelnik pa.Ji. 
w1ona była ko~panJ~ honorowa 30 p. p. w Warsmwie, który zostanie dla nas na czości narodu estońskiego. ~'wórczość ~ stwa Estońskiego wraz ze swoim adjtł 
v.e sztandarem i ork1estą. zawsze pełnem wartości wspomnieniem, ~par~ ~a zasadach. sze~ereJ de~ok;ra~J~ tantwn mjr. Grabby, naczelnikiem wy. 

miała ntożno.4ć przek nać się, • :1e;rinvsc1 wew~1~trzme, .mezł~~e! nulosc1 działu wschodniego p. Hołówką i p. płk. 
j a k w • e l k ą s m y p a t j ą c i e- OJczyzn, b':1dz1~ s~r_?ki oddz~ęk w. Pol- Trzaską _ Durskim udał się samocho. 
s z y s i ę w P o I s c e u a r ó d e. sce tern ~1ęceJ, ~e .zaden moze ~arod w dem na plac Marszałka Piłsudskiego i 

'Na dworcu 
Na pól godziny przed przybyciem .s t o ń s k i. Zawsze wierna swej trady- t a k ,„ ~ - e 1 e ~ n1~ zdobył tak szybko złożył wieniec na Grubie Nieznanego żoł 

lp~cjal.nego pociągu, wiozącego Naczel· cji historycznej, zamkniętej w haśle t a k w 1 e 1 e i mezdobył tak szybko nierza 
'1.ika Państwa Est~ń~~ieg...io iposokibr towa- ~~wolni z wolnymi, 2·ówni z równymi"', zasłużonego miejsca wśród kulturalnych · 
rzyszą..c~ mu w -po rozy 40 ols zebra- powitała odrodzona Polska z najwięk- narodów. 
li się w salonie recepcyjnym na dworcu szem zadowoleniem powst.a1ue nowych Goszcząc wś1·ód nas naJwyższego do- W Belwederze 
członkowie rządu marszałkowie Sejmu i państw narodowych, na ziemiach, które stojnilca przyjaznego i bratniego narodu 
Senatu oraz przedstawiciele władz. przez tyle wieków obcej ulegały władzy. estońskiego, podwójnie jestem szcz~li-

0 godz. 9,45 przybył na dworzec P. Triumf id eis am ostan o wie n i a wy, że jest nim Pap, Panie Prezydencie, 
ilrezydent Rzeczypospolitej prof. d1·. n a r o d ó w o s o b i c postawił obok który przez czas swej pracy w naszym 
Ylościcki. Z chwilą Przybycia P. Prezy~ Rzplitej Polskiej, powołanej do niepodle kraju zdobył sobie swcunek powszechny 
,enta Rzeczypospolitej zgromadzone głego byt R bl'k E t · k ni· etyllrn J·ako p1·zedstawiciel pan· stwa, ale ~rzed dworcem oddziały wojskowe spre- u - epu 1 ą s ons ą. 

Od tej chwili oba te państwa, pełne też i jako o s o b i s t y s z c z e r y 
~entowaly broń, orkiestra zaś wykonała pi·zyjaznego Zl'ozuntlenia wzajemnych in- l> r z y j a c i e 1 p 0 1 8 k i . 
~ynm narodowy. teresów, dążą do utrwalenia ideału po· Wznoszę toast za zdrowie Pana Na-

Po powitaniu się z dostojnikami, ze-. kojowego współiycia wolnych i niepo-l czelnika Republiki Estońskiej i za po-
'l·anymi w sali recepcyjnej. Pa.n Frezy~ dległych narodów. myślność Estonji i narodu estońskiego!" 
Jent wyszedł na peron, a następnie, prze w dniu dzisiejszym, gdy z okazji 
~Jrowadzany przez szefa Protokułu DY· 
p~01natycznego Romera, w otoczeniu 
r .erwszego podsekretarza stanu M. S. 
\: ojsk. ~et~. Konarzewskiego, szefa Ga
tn~etu V~ O.J skoweg-o płk. Głogowskiego i 
'l.dJutantów, przeszedł, przy dźwiękach 
1ynmu narodowego, przed frontem kom
~t:i;n~i honorowe.i, zatrz:i.-. ując się w 
.nieJscu,_ gdzie minł wysiąść z wagonu 
.\raczelmk Państwa Estońskiego. U wej
(~ia zaś ~o salonu recepcyjnego na pero
ue oczekiwały wszystkie osoby przyby

Przemówienie aczelnika 
Państwa Estońskiego 

e na powit~mie. 

„Panie Prezydencie! Serdeczne słowa, 
które Wasza Ekscelencja zechciał łaskarie 
sl{ierować pod adresem mojego kraju, jak 
również i pod moim osobistym adresem, 
wzruszyły mnie głęboko. 
Wywołały one we mnie tak żywe wspom
nienie tych licznych dowodów przyjaźni i 

PrzvJ· azd sympatji, które chowam w mej pamięci z 
J, czasów mego pobytu w Polsce. 

dra Strandmana Tembardziej też czuję się szczęśliwy, 
Punktualnie o godz. 10-tej zajechał t110gąc w tym uruczystym momcnde być 

t& peron specjalny póciąg. w którym je- rzecznikiełtl uczuć całego mojego kraju, 
:hał Naczelnik Państwa Strandman i aby wyrazić 
~soby, towarzyszące mu. w tej chwili gł ę b ~ki. ~z ac une k i s z cze r ą 
ista.wionfl. w pobliży baterja oddała sal- p r z y J a z n odczuwane przezemnłe dla 
;vę armatnią - 21 strzałów. Przed wyj. Polski. 
kiem z wagonu P. Naczelnika Państwa Gorąca miłość ojczyzny i duch poświę-
8stoi1skiego ustawiła się niezwłocznie po- cenia, z jakiem, pod pełnym chwały prze. 
~lwójna warta honorowa; w chwilę Po· 'wodent swych wybitnych Jde~·owników na
tem, przy dźwiękach estońskiego hymnu ród Polski walczył o prawa i wolność swo-
11arodowego wysiadł p _ Naczeh1ik Pań- jego kraju, były zawsze dla narodu esfoń
~Lwa Strandman, powitany przęz P. Pre- skiego s '.!lach et ny m wzorem 
tydenta H.zeczyµospolitej Mościkiego. ·Po który pobudzał Jego odwagę w cięl'kiej 
\VZałe1~1nem zaprezentowap.iu członków .o- walce <;> niepodle~łość. Z ~i. samemi U· 
~ iu sw1t P. Prezyd,~n~ Rz~CZyPospolitej czucia~~ .PPd;ziwu i S;!acuukll E~tonja śle
~v1~az z P. Naczelriik1em Panstwa Estoń- dziła postępy czynione przeż Rolskę po 
a>k1ęgo, pop~diani przez dyr~ktQra P.ro od.Zyskaniu niepcdle-6ł0ści w"zaR.re!!lie od· 
Wkulu D~l~tl,~egQ, w ~~- tt~y knlj~! a .w>e~ce · ~ p. o d • 

-· 

fie miejsce wśród wielkich 
r.~rodów świata. 

Estonja wie, ie Polska ma tylko jedno 
pragnienie. a te•n 9raR:nieniem jest móc 
f.o utym~ować tl o d .'.1 ! ! s p i c .i a m i 
pok o .i u swe dzieło odbudowy, rozwija· 
jąc jeónocześnie swe stosunki przyjaźni z 
innemi J<raJami. Estonja jest ożywi<>na tem 
samem pragnieniem i ta ws9ólność aspira
cyj stwarza pomiędzy Estoają i Polską 
wezły przyjaznej kołabo~ 
r a c j i • które łączą oba nasze kraje w 
społeczności niepodległych narodów, a ana
logja historii naszych losów jest dla nas 
rękojmią, 7.e oba nasze kraje, ożywione 
temi samemi wzniosłemi ideałami, będą 
mogły równic± i w !>rzyszłości jednoczyć 
swe wysiłki ó l 2 o b r o n y z a s a d 
pokoju i sprawiedliwości, 
do których Sl! mocno przy
-..v i?. ;eane. 
· W te!n ·· prz świad.::reniu Panie Prezy
f.i~ ie wzn·Ószę · mój kielich za zdrowie Wa 
• . • Ei- . v , • ·1 ct • t• . b $l.~ r _ >1.8~C~1"i.!'..'J , '.f,'.~ Z r OWte wszy5 ,ii{; 

w,ybitnych kierowników sz!acl .otncgo naro
du poo4,ie!1;<>"·oraz •za pomyśht(•sc. i szczę-
~cię· Prt.<$kl 1:.• • ~ • , .... 

Następnie Pan Nacz~lnik Pat\stwai 
Estońskiego udał się do Belwederu i zł~ 
żył wizytę Marszałkowi Polski Józefowi 
PiłsudskiemH, poczem odjechał na Za 
mek. 

O godz. 13,30 Marszałek Piłsudski 1'& 
wizytował na Zamku Pana N aczelnib 
Pa:i'lstwa Estońskiego. 

Na Zamku 
Przed godz. 14-tą dr. Str&łcirura 

przeszedł ze swych apa.rtam.entów do sa.t.: 
!.1aL·murowej, gdzie oczeldwał Go P'i.ll 
Prezydent Rzeczypospolitej wraz ze 
wszystkiemi osobami, zaproszonemi na 
śniadanie w liczbie ohoło 80. 

O godz. 19.30 odbyło się w apartamen 
fach P. naczelnika państwa estotiskiego 
przedstawienie korpusu dyplomatyczneg~ 

O godzinie 20-ej Pan Prezydent Rzpli 
lej wydał na cześć Pana Naczelnika Pa.fi· 
stwa Estońskiego dr. Strandmana obiad 
na Zamku. 

Gdy wszyscy zaproszeni goście zebral' 
się w sali rycerskiej, wówczas do sali tej 
weszli z sali marmurowej, poprzedzan: 
przez dyrektora protokułu dyplomatyczne· 
go Romera obaj Panowie Prezydenci i gd„ 
byli cercle. 

Po cerclu uformował się orszak para· 
mi i wszyscy obecni przeszli do sali sztan
darowej. 

W sali sztandarowej do stołu zasiedl\ 
PP. Prezydent Rzplitej i Prezydent Estonji 
obok siebie. Podczas obiadu przygrywała 
orkiestra. 

W czasie deseru P. Prezydent Rzpłite; 
i P. Naczelnik Pat'1stwa Estońskiego wygło
sili przemówienia. 

Po przcmów i:211in Pana Prezydenta 
Rzplitej orkiestra odegrała hymn estoński, 
;;:aś po przemówieniu Pana Naczelnika Pań
stw <1 Esto11.skiego odegrany ;został polski 
hynu1 ua!Oc:k.$'y. 



't~ 1 dnła l.O ~ 11180 rotu. 

~ : .. 

P 
··- ·-· .. E 

ogr oo . owcy 
Za parę tygodni wielka de1ł3ta w spra.- czy Trybunale Konstytucyjnym, zagwaran

wf-2 zmiany Konstytucji przeliłesie się z tuje się w Polsce „zwycięstwo prawa". 
Komisji Konstytucyjnej na plenarne posie- Wsłuchując się w mowę p. Komarnic
'il.zenie Sejmu. Czas więc zdać SObie spra- kiego i wczuwając się w jego tęsknoty, nie 
wę, czy i w. jakim kierunku dzieło riaptawy trud.no . było się tam dopatrzeć oddźwięku 
l\onstytucjł zostało dotychczas w ·Komisji tych czasów, kiedy z. kurjalnych i pośred
Konstytucyjnej ąaprzód pos~ęte. nieb wyborów .wychodzili jako rzekoma 

Stwierdzić trzeba przedewszystkłem, że ·„elita" .. .narodu sami narodowi - demokraci. 
.tzielo to tworzy się wśród nieprzyjaznej Bardziej jednak od tych osobliwych cią
atmosfery, wytwarzanej przez opozycję, got endeckich ~ mogło zdziwić 57.arego 
l)rzeciwstawiającą się sprawie -Konstytu- ob'ywatela stanowisko PPS., zwrócone 
cji w systematyczQem Sabotażu --~samej twarzą - też tcu przeszłości, a plecami do 
idei - wśród ciągłych ,,manewrów„ o- rzeczywistości. P. Lieberman, przeciw· 
pozycyjnych, by sprawę ·konstytucyjną u- stawiając się projektowi B. B. wygłosił w 
~unąć w cień, wysuwając natomiast t.. zw. Komisji adwoka.oką obronę systemu parla-
1,ważniejsze" 'i „pilniejsze" sprawy, od mentarnego, który - jego zdaniem - za
których nie może prżecież być wolny ani pewnja najlepszy dobór elity społecznej. 
tedcn dzień w życiu nowoczesnego pań- Zapomniał, coprąwda, p. Lieberman o na
mva. giej, a jednał< istotnej prawdzie, iż elita 

Tą wiecQwą metodą zagłus~a wrza- polskiej intęligencji od dziesięciu lat w prze 
.4karni przeciwnika, kiedy nie można go po-

··~ . 

ważnej części znajduje się poza partjami, 
poza środowiskami uważanemi przez pana 
Liebennana za treść systemµ parlamentar
nego; - zapomniał p. Lieberman, że par
tje zdołały skupić w sobie materjał umy
słowo i moralnie właśnie najgorszy, bo lu
dzie wartościowi -albo z partyj wychodżi
li. albo zostając, ulegali ogólnej deprawa-
cji. 

Obronę p!'ojektu lewicy wziął na sie
bie p. Niedziałkowski a przei>rowadził go 
metodą wiecowej agitacji, uwazaJąc za
pewne, że --. krytykując projekt B. B. -
mniej naraża własną partję, niż wówczas 
gdyby chciał wyłoiyć zasady lewicowego 
wniosku. 

Projekt lewicowy bowiem postawiony 
został li - tylko ze względów taktycznych, 
bez najmniejszego odczuwania na _ lewicy 
rzeczywistej jego potrzeby. Wszak ideały 

Nr. 

pp. Niedziałkowskich i Liebermanów są Uc 

wsze tylko kiepskiem, pustem powtórze· 
niepi socjalistycznych doktryg z przed woj
ny. Interesy zaś - sprowadzają się do 
prowadzenia „polityki" konsekwentnej 
pod tym jednym jedynym względem, by 
pod szyldem „wolności" dla społeczeń
stwa„. utrzymać przywileje dla partji i 
:nonopol pośrednictwa i reprezentowania 
jednostek wobec państwa. 

Zrozumiałym więc jest u opozycjonistó" 
'.Jral< entuzjazmu dla ićh własnych projek
tów konstytucyjnych i wspólna całej opozy
cji nienawiść do projektu Bezpartyjnego 
Bloku. Urzeczywistnienie się bowiem tego 
Nłaśnie projektu BBW.R. - oznacza . jed
noczesne wyzwolenie jednostki i państwa 
z nieznośnego jarzma przedsiębiorców par

- ~yjnych. .. 
Obserwatot • 

konać argumentem, _.. usiłowano- zbag~te:. · 

li~ować w opinjł społeczeństwa zmianę p t ' - . '·ł · • F · • • 
:==~~.~ją,:: rac~ worcza po nocne1 : ranc11 
wą wśród masy wyborców. Nie przesi.ko- • 
dziło to zresztą faktowi, iż stronnictwa, powaznym czynnikiem praktycznego_ rozwoju zmysłu ekonomicznego· -
mierząc doniosłość iagadnień państwo- · ' 

Północ Francji,,,d? której należą ~~-1 żyje ponadto i J?racuje_ ćwierć miljo~a V:YI po życia i pracy terenu oraz . rozllc~. e 
wych stop11ieni okazywanego przez lud- partamenty „Nord i ,.Pas de Cala1s , cltodzców polskich„ ktorych ramy zyc10- wars~taty praktyczne z drugiej, stw~
ność zainteresowania, a.same pozbawia· jest jednym z najpotężniejszych fila- we są w stadjum ciągłego rozwoju. rzają dogodne możl1wośc1 metylko too-
jąc się moralnego prawa do inicjatywy rów życia społecznego i gospodarczego Ale niedość i na tern. Północna Fran- retycznej nauki, ale jednocześnie obser-
\mnstytucyjnej - wniosły je~woż swe Francji. cja powinna nas obchodzić również dla- wacji życiowej i ścisłej praktyki w oura-
własne projekty w tym kierunku. Osobno Na północy koncentruje się 70· :rroc. tego, że może się stać uczelnią dla naszej nym kierunku. Duch czynu i pracy twór
zrobiła to PPS. z Wyzwoleniem i Stronnie- francuskich kopalń węgla, 50 proc. prze- młodzieży. czej, który znamionuje życie tuteJsze, 

mysłu włókienniczego, rozległa gałąź Zrozumiałą jest bowiem rzeczą, że jest poważnym czynnikiem praktycznego 
twem Cbłopskiem, odrębnie znów, choć metalurgji, wzorowej gospodarki rol- taka rozległość zaintesowań i różnorod- rozwoju zmysłu ekonomiczne~o i ' s:,>ole-
poza regulaminem - Stronnictwo Narodo- niczej i t. p. ność terenu. Jaką posiada Północna Fran- cznego. Obecność wreszcie ćwierci miljo-
we. Wreszcie wniosek klubów centrowych Okręg to niezwykle bogaty. Podatki cja, spr:awia, że szkolnictwo średnie i na rodaków wraz z całym skomplikowa
(Piasta, Ch. - D. i N~łt) wprawdtie.· do- płynące z niego, zasilają budżet państwo wyż~e, zawodowe, _specjalne i t. p. jest n~ .a~ar~t~m życia i pracy nasunil-. 
piero został zapowiedziany ale podobno - wy w proporcjach dominujących. Wy- tu szeroko rozgałęzione. ro~1ez meJeden, temat do głębszych a 
łstnieje. · czerpany i zniszczony wojną i prwz czę- Dwa uniwersytety (oba z Instytuta- poządanych badan. 

Pierwsze posiedzenia Komisji Konsty- ściow~ okupację, potrafił on w krótkim mi Polskimi), dwa Instytuty Sztuk i Należy przytem nadmienić, że sfar) 
tucyjnej z natury rzeczy były . najciekaw- czasie dzięki celow,rm wysiłkom państwa Rzemiosł, dwie Wyższe Sz.koły Handlo- przęmyslowe i uniwersyteckie, dając wy-

. . i społeczeństwa odbudowatt: się, stać „ się we, instytuty handlowe i przemysłowe, raz swej przyjaźni ku Polsce, nieraz już 
sze. Dyskusja, Wolna ·-Od ooawiązku dro- „bankierem" reszty kraju, wpłacić do techniczne i elektromechaniczne. Szko- wyrażały życzenie nawiązania 15liższyclt 
błazgowego rozstrząs~ia poszczególnych skarbca tytułem podatku w latach 1919 la Sztuk Pięknych, Szkoła Nauk Społe- stosunków między studjującą młodzieżą 
artykułów, nieobciążona jeszcze balastem - 1928, 26 miljonów franków. Północ czno - Politycznych, jedyna we Fran- francuską a młodzieżą w Polsce. Ostat
~rzemówief1, wygłaszanych, jako ttmterjał Francji mieści 14 Izb Handlowych, posia- cji wyższa $zkoła dziennikarska, szkoły nio np. w Lille w zwiazku z budowa 
dla popularnych pism partyjnych, _ mo- da gęstą sieć komunikacyjną lądową i górnicze i t. d. - rozwijają ozyvirioną i wielkiego domu akad~mickiego („Cite 
gła i powinna była stać się pie..Wszem za- wodną, a pod WlZględem ilości zaludnie- coraz - potęg.ującą się działalność. Universitaire") który ma być ukończony 
sadniczem starciem różnych ideologji u- nia stanowi teren o najwyższej gęstości Na tern tle wydaje się rzeczą oczywi- w przyszlym roku, rektor uniwersytetu 

~ o przyrośc_ie naturaln~ nieznanym w stą, że atmosfera .północnej Francji win- podkreślał gorącą chęć stworzenia w nim 
strojowych, pozbawionem szkodli\\{ej do- mnych okolicach FrancJ1. na być nader pod~tną do kształcenia się specjalnych ułatwień dla cudzoziemców, 
mieszki alrtl1ąlnych złośliwości. Częścio- Nas, Polaków, okręg ten pow1men w niej, ł·ównież mł~zieży polskiej. Róż- a szczególniej dla Polaków. · 
wo było tak w istocie, a tó dzięki temu, że obchodzić również. Na tym bowiem, tak norodność uczelni ogólnokształcących i 
opozycyjne skłonności PP,· posłów partyj- ze wszech miar ihteresującym terenie, I zawodowych z jednej strony, a całe tem-
oych zajęte _były wyładowywaniem się bez ~ ~ . -~ . . . . . 
reszty w Komisji Budżetowej. - ,: .'. - -~ · --

Dla Komisji KonstytUcyjt:t~(- porostał ~ KINO-TEATK ~ 
nm „czysty" rozum poselski, . liłóry miał •••••••-• m Ił EI u ~I A . · 1+•• t •••• 
aię objawić w obronie poszciegó1n'ych śta- + Dziś . UL. KILINSKIEGO 132 Dziś + 
~owisk ·ideowych i w zasadniczej wykładni • i dni następnych!! ~ ~ ~ i dni następnych!! + 
patfyjnycb projektów. · : + + 

Wszystko, 00 tyl!<o 'W Polsć~ zallcza się + Rewalacyjne arcydzieło filmow~ z. za kulis Czere?'wycza;ek Sowieckich + 
- · " · •· mm gabmetow G. _P. U. ... 

&> kategorjr ludzi myślących i Qdczuwa-1 + Da MA <!iJJll ti9U' & R•·AAl"t.1&2 •• 
fąąch troskę. i odpowie~aln~ć-za losy • IR1JIJ1'9,,,. W _.,akir\)~„lłU ~11-. 
Rzeczypospohtej, nastawiło swą l!'•Vagi; i . . W rolach głównych: + 
ntinteresowanie na dyskusję konstytucyj- + Lya de Putti, Don A!varado, Warner Ołand • 

ną. • Następny program; ZAlf'A~AN~ '-iUt.iilt~wtr • 
Wynik i materjał rz~zyW"iście JJOZ} tyw + . . . . . . . . . . A 

- _to przemówienie po. sła j tt p·>s d- Początek se_ansow V.: . ?m powszeame. ~ ~oaz111~e. :>.:Lu, 1.1::>, 1 ~; w dm ~ 
•:1 • • ą a 1 ·~ U • SWląteczne O godzm1e 3, :>, I 1 9. 

łkiego (~BWR} o p~lt?'cznych podf.ta- ··········••++:•++++••••••+++++ wach PJ'.OJ~ktu Be:,:p~rty1nego Bloku, oraz 
przemówienie posła Lechnicłdego (BBWR) 
9 konstrukcji prawno - -ustrojowej tegoż 
:projektu. 

jakże natomiast przedstawiają się wy- · 
niki „pracy" posłów z innych klubów t. j; 
t; opozycji? _ · · 

Napróżho -O~z,ekiwa~--- od 'i>rzedstawi
'ela klubu „narodowegd", posła Komar
łickiego, jakiejś obrony: pomy.sióW" koosty
tucyjnyc~ en~ecji. Skończyło się na opa-
1entowanych już dawno „wypalazkach", 
zapewniających · „praworządne'' -: ·futSzowa
ttie sprawiedliwości wy~ą.rów, ~ i na po-

TEATR ŚWIETLNY 

~'PRZED Wł OS N.IE" 
Zeromskięgo 74-66. Dojazd tramwaj i mi 5,6,8,9 i l 6 
do rogu Zeromskiego i Ko;>ernika =:-==::::::::::::=== 
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Dziś i ·.dni następnych Gigantyczny arcyfilm p.t. 

P 1-- E 
Fascynująca dramatyczna inscenizacja największego 
,_:. ·· dziejach ludzkich pochodu nędzy, żądzy, narpięt 
ności i romantycznego szaleiistwi.. Fila 
ten zacl1wycił tiwiat i wstrzqsn=ił sumkniami ! Film, 
który IJOzostawia niezatarte wrażenie piękna! Film, 
.kt,óry z1hiniewli kreacjami aktorskiemi ! 

W roli głównej 

'Dolores del Rio 
i Karol 'Qane (Slim) 

wtórzeniu „zbawiennego proj~tu na ten Ceny miejsc: 1-1 zł, II-75 gr, i III-50 gr, Początek o g. 4 PP• w sob. niedz.o g 2 pp, 
temat. jak tworząc nieusuwat_nę w.nekuty Passę-pprtout i bilety wolnego wejścia w soboty i niedziele nieważne 

-------------------------------------------------------

dla zasłużonych endeków w-liądrie ·. Stanu, ł•••Pllilller·w·· sllzo·r·z·ęclEn•y•z•ellspllo•· '·m·u·z·y·c.z·n·y·---···· ·----N·a·st ••• p.ro·g·r·· .s.z.lak·i·e·m·h·a·ń·bliiy•ld!J 

;, 

' 

Nie od rzeczy będzie zaznaczyć, że 
na tle wymiany szkolnej i akademickiej 
- Niem.cy, rozumieJąc mstruKcyJne zna 
czenie terenu, skierov:ały nań już . w b. 
r. partję swej młodzież"y. To też na tern 
tle dośl': niezrozumiałem z,Jawiskiem wy
daje się stronienie m:odz~eży po.s!<iej ód 
obierania sobie terenu studjów w uczel
niach północnej Francji, a natomiast nie 
współmiernie liczne zjeżdżanie s:ę jej np. 
do Tuluzy i do innych miast prowincjo
nalnych centralno - po~udniowo - fran
cuskich, skąd młodzież wywozi tylko 
dość jednostro;:my bagaż nauki teorety· 
cznej i niekiedy - mcże zresztą. pod· 
świadomą - skłonność do poludniowegr 
„dolce far niente''. 

dtwiękowy Kinoteatr w Łodzi 

.p· E~DID 
20. NA~ŁUTOW!CZA 20 531 

Dziś i dni nast ,pnych 

IES 
Najwi~- ~ f:tt ~ a . . 

ksza 111'01"11111 .~ sw1ata 
, w wykonaniu nąs, ynnie_'Bzych 
artystów rewjowych Broad~ayu 

100 proc. śp.H~wu, 
tańca, mowy. 

Pocz. saausów o go:i~. 6, 8, i hl w. 
Passe-partout i biLty wolnych wejść 
nieważne. Wyświetlamy na aparatach 

„Western Electric Company" 



Nr. ~ ,,l{ASLO"' z dnta ll1 ?utego 1930 roku. 
~. ' 

KlłOlllKA 

LUTY , ' 

DZIS: 
Scholastyki 

JUTRO: 
M. P. z Lourdes . 10 

IDZIEMY ·NAD POLSKIE MORZE 
NA BURSZTYNOWY: BRZEG 

Uroczysta akademja z okazji 10-łecia odzyskania Pcmorza 
VI 1. słońca fi'• 7 m. 5 

• 
Poniedziałek Zachód • •· 16 m. 34 W dniu wczorajszym w sali Rady Miej-, Zebrani w uroc.zystym dniu dziesięcio-

Ws. księiyca i.10 m. 59 skiej odbyła się akademja urządwna przez .ecia odzysicania przez Polsi{ę dostępu do 
Zachód • it· 3 m. 2 Ligę Morską i Rzeczną z okazji 10 - lecia .oorza stwierdzaj"b że wybrzeże morskie 

odzyskania morza dla Polski. 

B bo • • 1 Akademję zagaił wiceprezes Rady Miej 
.ezro tm otrzymaJą sldej Wołczyński poczem dr. Gustaw Za-
zasiłki dla dzieci łęski wygłosił ref~rat p. t „Morze i polity-

jest Polsce niezbędnie d-0 życia potrzebne 
ł ślubują wybrze:ta tego do ostatniego tchu 
l>ronić, składając jednocześnie boid ludo
wi pomorskiemu, który potrafił zacho
wać - mimo 150 - letniego prawie uci
sku - polskości tej dzielnicy. 

Dotychczas fundusz bezrobocia nie ka zamorska". 
'WYPłacał zasiłków na dzieci tym bezro- Chór ,,Lutni" odśpiewał kilka utwo
botnym, których żony były zatrudnione rów patrjotycznycb, następnie p. Rozwa
.w innych zakładach i miały pewne zar 
i-obki. . dowiczowa i p. Staszewski recytowali u- POSTANAWIAMY: 

Na skutek kilkakrotnej interwencji twory poety~ie ~ morzu. . 1. dążyć .wszc.lkiemi siłami d o da 1-
~zków z&wodowych u odnośnych Na zakonczeme p. prezes Dienstl - Dą- s z e g o r o z w o j u i r o z b u d o -
:zJ1lllików bezrobotni tej kategorji o- browa odczytał następującą rezolucję: w y polskiej mary11arł<i handlowej, 
'trzymywać będą do swej zapomogi do- " •••• wwwwW!łW 
~tki dla dzieci bez wzgl~du na zarobek 
~„.(w)„ 
~.~~ PODPALIŁ FAB Ę 

Zwrot ceł przy wywozie aby podjąć premję ubezpieczeniową 
'. manufaktury w Radomsku, od kilku lat prowadził I nasunęło podejrzenie 
• )finistersawo Przemysłu i Handlu zakład st01arsko - meblowy niejaki Mo- że jest on inicjatorem, a może E.awet 
pnesłało Izbie Przemysł Handl. w Łodzi szek lGł'Szbaum. Ostatnio na slrntek o- wykonawcą podpalenia. 
Ido zaopinjowania projekt xozporządze- gólnie panujcego kryzysu, ró_wnież fabry Kirszbaum czuJąc się niezbyt bezpie
nia w sprawie zwrc:tu ceł przy wywozie ka IGrszbauma nie była czynna i z tego cznie, nie podJą:wszy nawet całkowitego 
łto"arów bawełnianych. Projekt ten zo- powodu znajdował się on odszkodowania pogorzelowego znikł. 
JStał już uzgodniony z innemi minister- w dość trud.nem położeniu Na skutek tego wysłano za zbiegiem 
Wtwami. finansowem. lis.ty gończe i w dniu wczorajszym zo-

Projekt t~n przewiduje, że zwrot ceł . Przed kilku ~nia~i w nocy wybi:chł stał 
JnY wywozie manufaktury ma być o- pozar w zakałdz1e Krrszbauma, od ktore- on schwytany 

.FtY :na cle przywozowem od wyrabia- go spło~ęłr p~mimo ratunku . zarówno na granicy pod Wielun.iem w chwili ,gd;y 
layc:h artykułów. budynki, Jak l maszyny ubezpieczone usiłował przekroczył ~ranicę w towarzy-

. na dość poważne sumy. stwie dwóch przemytników. 

Nagły skon 
W dniu wczorąjszym w wagonie 

lramwaju pabjanickiego zdążającego do 
(;qdzi, zmarł nagle 19-letni Jerzy Za
wadzki, uczeń państwowego gimnazjpm 
tw Pabjanicach. Wezwany lekarz z Rudy 
Pabjanickiej stwierdził 'już tylko skon, 
który nastąpił wskutek anewryzmu ser
ca. Zwłoki zmarłego nagle młodzieńca 
przewieziono do domu rodziców (w) 

Dziś po raz ostatni 539 
2 szlagiery w jednym programie 

I . 

Przedślubny grzech 
Wielki drą.mat erotyczny w 10 aktach 

W roli głównej ulubienica todii 
LAURA LA PLANTE 

orai Job Bolea 

li 

Lunatyk 
Szampańska farsa w 10 aktach 
W roli głównej król bnmoru 

. Reginald Denuy 

Przy ratowaniu stwierdzono, że ogiei1 Kirszbauma pod eskortą przewiezio-
został podłożony, ro w porównaJiiu z wy- no do więzienia w Piotrkowie, gdzie zo-
sokiem ubezpieczeniem, tudzież złym stał on osadzony do dyspozj~cji władz są-
stanem majątkowym Kirszbauma. dowych. (w\ 

---oeo~--

35589 beżrobotnych w 
Z zasiłków korzystało 26187 osób 

Łodzi 
Na terenie Państwowego Urzę<lu f'o

średnictwa Pracy. w Lodzi (miasto Lód:. i 
powiaty) łódzki, łaski, sieradzki, tę,i.y•:ki 
i brzeziński w dniu 8 lutego l ~.Hfl r. było 
w ewidencji zatejestrowanych bez1 obot
nych 50.449 w tern w samej Łodzi 3?".~·8J. 
w Pabjanicach 4.294, w Zgier7.u 3.9~J3, 
w Zduńskiej - Woli 2.501, w l'omaszo
wie - Maz. 2.975, w Konsta:ntyucwie 23G, 
w Aleksandrowie 472, w Rudzie . Pabja
nickiej 392. 

Z zasiłków korzystało w ubieglYm ty
godniu 32.894 bezrobotnych. 

Konstantynów 

W samej Lodzi z zasiłków korzystało 
w ubiegłym tygodniu 26.187 bezrobot. 
nych. 

W ubiegłym tygodniu straciło pracę na 
terenie Łodzi 1542 bezrobotnych, otrzyma
ło pracę przez Urząd 24, wysłąno do p:a
cy 39, zdjęto z ewidencji z innych przy
czyn 1.552. 

Urząd rozporządza 12 wolnetni miej
scami dla robotników różnych zawodów. 

1 O bezrobotnych otrzymało w ciągu ty
godnia zniżki kolejowe na przejazd kole
jami państwowemi. 

• 
I Aleksandrów 

domagają się zelektryfikowania 
W ubiegłym tygodniu do Warszawy I fikowane po rozpatrzeniu projektów 

~. \'vęzwac Sle.i:y aUy•~~łU.e l paeUoi.a
•vicłeii polskiego życia gospodarczego do 
,t10Siug.a wan1a &t~ w hanuiu morskim, prze
_.ewsiystkieat . port am i polskie· 
.ni i polskim tonażem mor• 
5 kim, 

3. Wezwać czynniki oficjalne do wypra· 
.;owania zu:ecydowanego programu emigra
i.'!ji zamorsidej„ która w dzisiejszem swem 
..;i:adjunt jest marnotrawstwem narodowem, 
a która przy należytem postawieniu stać 

Jię może podstawą ś w i e t n e g o r o z -
woju polskiej floty han· 
d 1 o w e j i jednym z czynników lepsze~ 
przyszłości Państwa, 

4. Wezwać całe ~połeczeństwo do wy
tężonej akcji na rzecz rozbudowy polskiej 
tl.oty wojennej do rozmiarów, które będą 

gwarancją nietylko wolności handlu pol
Jkiego na mo~ ale 1 naszej 
niezawisłości. 

5. Wezwać czynniki oficjalne do ener
gicznego wystąpienia w roku przyszłym 

w Lidze Narodów, aby przy zapowiedzia· 
nej w tym okresie rewizji mandatów ko
lanjalnycb nad posiadłościami zamorskie-
mi byłego cesarstwa niemieckiego - u
względni<>ne zostały słuszne pretensje Po1-
aki, domagającej się c z ę ś c i k o 1 o n i J 
p o n ł e m i e c k i c h tytułem schedy. 

6. Wezwać wszystkich ludzi dobrej 
woli d o m a s o w e 2 o w s t ę p o • 
wania w szeregi Li ii Mor• 
s k i e j i R z e c z n e j , która od lat 11 
służy sprawom morskim w Polsce. -

Pzli i dni następnych 508. 
'(/spaniały film prodpkcji lm1jowtj o 
wyjątkowo atrakcyjn•i i emocjonującej 

treści 

POD BAllDElłĄ 
••&01c1 

Dzieje wiel~iej nil1ości we<.łu,g •cenar 
iu_sza Jerzego Brauna. Reiyserja M. 
W asZ}'tiskiego. W rolach głównych : 
XBYSZKO SAWAN, Mar.a Bog
da, Je:rzy li.au, Jaga Boryta, 
Władysław Wa:ter, Paweł 

· Owerlło. 
Zdjęć dokonano: w GdyPi, Gdaiis~, 
Sopotaeh, Si.tokholmie, T ciewie, Orło 
wiena Hel i Jastrz~hiej Góne. Udiial 
marynar.ki han4lowej i wojeanej, kade 
tów szkoły morskiej, oficerów policji 
morskiej iialori S. S •• GDYNIA"orai: 

·•tatku stlcolnego „LWÓW". 

udały się delegacje samorządów miast Hanimana, albowiem miasta te znajdu
Konstantynowa i Aleks&""ldrowa, w oso-I ją się na terenie uprawnień wymienione~ 
bach burmistrzów pp. Gryzla i Andr.z,ę- go koncernu. W razie gdyby nie doszło 
jaka, którzy interwenjowali w Minister- do porozumienia z grupą Harrimana, 
wie Robót Publicznych, domagając się Min. Rob. Publ. wyda zezwolenie na e
przyśpieszenia elektryfikacji tych miast. , lektryfi.kację tych miast Łódzkiemu To-

Przedstawici~l Min. Rob. Publ. o- warzjrstwu Elektrycznemu i roboty mo- •••••••••1111armmmm~ 
świadczył, że miasta te zostaną zelektry- głyby być rozpoczęte na wiosnę r. b. (w) M1:1zyka M, LIDAUERA 

Pocz. o 4 pp. w sob. i niedz. o 12w poł. 

1~. N!~~s:i~~S. 
Dziś i dni następnych 525 

Film pełen werwy i humoru pt 

Ty Ty Moje Marzenie 
W roli głównej Barry Lłedtke 
Emocjonuj,ca akcja Brawurowe tempo 
W po7ostałych rolach: Betty Bird 

ł Joanna HelbHog 

Nast. progr. TRĘDOWATA 

-0-

NIESAMOWITY DOM 
• • D a 
il 

Od lat kusi samobójców do śmierci m 
Są domy, gdzie straszy. Są inne, Jak nasz koresondent donosi z okna D 

gdzie mieszkańców spotykają. nieszczę- mieszkania p. Kochanowicza b. adwo- ! 
ścia. kata „ 

W Warszawie przy ut Miodowej 20 wyskoczyła na bruk podwórza 66-letnia g 
jest dom znany z tego, .że Ewa. Pomeranc - Szuchatowiczowa. • 

ciągle ktoś popełnia w nim wdowa, siostra żony p. Kochanowicza. IJ4 
samobójstwo. Wskutek uderzenia głową o kamień sta. • 

Sława ta sięga czasów przedwojennych. ruszka doznała pęknięcia podstawy cza- • 
Raz ktoś wyskoczył z 3 piętra, powiesił szki. Pogotowie p1·zewiozło desperatkę w • 
się w klatce schodowej~ otruł w ubika- stanie b. ciężkim do szpitala św. Rocha, '1 
cji, kiedyindziej poderżnął sobie gardło . gdzie wkrótce zmarf4l,. &1 
brzytwą, spadł z dachu podczas pracy, Przyczyna samobójstwa - rozstr6j '1 

529 . Di.ie. i dni 12aslqpnych · 

Arcypikantno-salonowo- erQtyczua farl! 
sa w 10 akt.ach tryskajlle& werw, i 

humorem p.t. 

„Zadatek 
n.a · szczęście" 

zastrzelił się w przystępie :rozstroju ner- nerwowy. il ~ 
oez-telt w <lai powazednie od ioda. 5.1 i 9, wowego. Nieszczęścia ściga nieszczę- z polecenia :prokuratora sądu okrę- Poe- seansow o „. 4 Pj• O't. lU.15 &!il 
obot;r • 3 niedzielo i owi,ta o 1 w niedziel• se' 1·e. goweg·o policJ· a zezwoliła na zabranie • - „ - ~ 
•• p1erwaa, oeiuia wa11yatli:1a „iejaca po 40 IJ'IUZ • _,_ • ~ W niedz. sob. i twięta 0 12-3 PP• ~ 
S.reialoa il...Uaeja 11uaz1czna w wylc• ... aiu orkle Wczoraj zwłok do nnesuKarua. ~ wnystkie miejsca J.-zł. ~ 

Spazmatyczne hural'.anowe wybuchy 
ś.miechu .na sali. . Zazdrosna zona ••• 
Szelmowski plau.- Omyłkowa zamiana 
Płeć nicwiAdo.ma... Nicspodiiewane 
odkrycie.- Sprytna szelmutka." 

.uy •1mfonicz11ej pod bat.atll zdarzył się nowy fakt, Tragedja nieszczęśliwej staruszki wy D 
iiiiiiiRiiOii_iinruii_iiALiiiDiiAiiiUiiiLiiAiiTiii.oiiwiliisiiKiilj;;jEiiGiiOii.iiilii potwierd-,;aiacy złą, sławe nif>.S.SJilowite- wołała liczne komentarze co do domu. I Orkiestra pod dyr. P· R. KANTORA f,~ 

~o domu. •kuszaee2'o samobófoów. iiilll•••••••„••••&m 
„ .. 
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TORY Z 
Ł UMARŁ 

Zemsta kobiety na niewiernym konfekcyjniku 
Miłość kobiety otwiera wrota raju i do komisarjatu, I Czy śled~tw~ wykryje jej. winę poda 

.:łaje niebiańskie słodycze. Zemsta jed- oskatia.jąc o nietaktowny wybryk byłą nam telefomczme warszawski korespon
nak porzuconej mieści w sobie piołun, narzeczoną o czarnej, jak sadza duszy. dent. 
;>ieprz i ocet. Zależnie od temperamentu 
kobiety narzędziami zemsty bywaJą: 

pięść, nóż lub witryolej. 
Niekiedy perfidja kobieca wymyśli zem
stę, od której kędziory na głowie się pod
noszą. 

Doświadczył tego na sobie solidny, 
niekarany przez niL"Ogo i cieszący się na 
ulicy ~elaznej w Warszawie 

bezkonkurcncyjnem poważaniem 
właściciel konfekcji męskiej, że11ski~j 
nijakiej p. Henryk Buterfas. 

.Miał on kiedyś narzecioną o czarnych 
~zach, czarnych lokach i czarnej jak sa
dza duszy. Wypiwszy z nią wszystek 
rniód, jaki daje miłość, 

zmuszany był zerwać 
~ powodów, których w tern miejscu wy 
iczać ni•.! wypada. 

Zerwał, westchnął i - zapomniał. O
l& jedn1:.1k nie zapomniała 

W sobotę rano, przyszedłszy do skle-
.>U, zastał p. Henryk Butterfas na 
drzwiach napis, który go przemienił 

w twardy słup kamięnuy. 
?rzetarł oczy, podniósł powieki i przera
żony czytał: 

B. P. 
HENRYK BUTTERFAS 

kawaler_, lat SO "° krótkich, lecz ciężkich cierpieniach 
11ma.rł nagłą a niespodziewaną śmiercią 

dnia 7 lutego b. r. 
O dniu pogrzebu nastąpią specjalne 

zawiadomienia. 
Magazyn chwilowó zamknięty. 

Przyszedłszy po długiem zamrocze
olu do przytomności, 

Zapach kurzego 

skusi nawet 
•• 

m~ęs 

anioła 

Łódzcy 
czyli 

benefisanci w potrzasku 
Kury są smakowitą potrawą, a zapach 

kurzego rosołu wprawia w miłe zdenerwo
wanie nawet poważnego rabina. Nic więc 
óziwncgo, że Polska obfituje w kurzych 
złodziei. 

Jak wczoraj donosiliśmy, na folwarku 
Łagiewniki 

został na gorącym uczynku przyłapany 
kurzy specjalista, Franciszek Siuda, który 
uciekając, otrzymał ranę postrzałową od 
Marciniaka. 

Dwaj dalsi wspólnicy Siudy zdołali 
zbiec z kurzemi trupami. Siuda, 

przewieziony do szpitala w Zgierzu, 
podał podczas badania nazwiska swych 

wspólników. 
W dniu wczorajszym władze policyjne 

przy pomocy węchu psa policyjnego i frag
mentów kurzego pierza, gubionego po dro
dze, 
aresztowały w Łagiewnikach wspólników 

kradzieży. 

Są to Teofil Roszlak i Jan Kraska. jubilaci 
złodziejscy, uczeni specjalnemi portreta
mi w albumie przestępców łódzkich. Obu 
czcigodnych benefisantów 

osadzono w więzieniu • 
Z kurzych trupów zostały jeno kości, któ
re dołączono do aktów. (w) 

---0·---

Pokłos • e ubiegłej n! dzieli 
w kronice pogotowia 

letni Jan Habersk1 robotnik zamieszkały 
przy ul. Zagajnikowej 9, któreg·o pobito 
tępem narzędziem i pchnięto nożem w 
piersi. 

Obu awanturników opatrzył przybyły 

Skrzynka do li1t6w -Do 
Sz1mownej Redakcji ,.Haeła• 

w Lodzi 

Proeimy uprzejmie o łaekawe umieezczenie na 
lumach Sz. piema na8tępu..iącego kowunjkatu a to: 

W pradie porcnnej pojawiło się ogloo:.enie Ko. 
ła ZwiQzku inwalidów wojennych R. P. w Lodzi 
uL Gdańska 5 7, zawierające cały ezereg nie~ci,;.lo. 
ści, niezgodnych z faktycznym stunem rzeczy, obli. 
czonych tylko na szkodzenie naezej ąrganizacji Zwięz 
ku żydowskich inwalidów, wdów i sierot wojennych 
w Lodzi, ul. Sienkiewicza 3/5. (obejmującej pra· 
~,i.e, że wszystkich żydowskich inwalidów, wdów j 
sierot wojennych), aby tylko opinj, publiczna worc 
wadzić w błąd. 

Wobec powyższego wyjaśniamy: 
1) organizacja Zwi11zku żyd. inwalidów, wdów i 

sierot wojennych w Lodzi, obr.jmujl}ca wszy~tkie 
żydowskie ofiary wojenne na terenie miasta Lodzi 
i okręgu łódzkiego została powołana do życia na 
skutek inicjatywy Zjednoczenia Związków żyd. in. 
walidów, wdów i sierot wojen. R. P. a zal"rnr11.o. 
n11 reskr. Min. Pracy i Op. Spot z duia 28/Xlll928 
Nr. 312 • 

2~ W 11pomina organizacja, takeamo ja~ w,;zvstkie 
sierot wojennych na te{enie R. f'. \•·chodzi w 

ilme organizacje Zwi(,i:r.ków żyd. iuwalidów, w·lów 
i eierot wojen. R. P„ do Ktorej Io c„ntralt.t"j nrga. 
nizacji należą wszystkie żyd. ofiary wojenne w J.ic2 
Lie około 60.000 członków. 

8) Organizacja Związku żyd. inwalidów, wdów 
i sierot wojen. w Łodzi jako Związek wojewódzki 
otrzymała równocześnie mandat z Zarzędu Główne· 
go Zjednoczenia Związku żyd. inwalidów, wdów 
i sierot wojennych U. P. na terenie Województwa 
łódzkiego do prowad~enia agend Zjednoczenia 
Zwiozków żyd. inwalidów, wdów i sierot wojen 
nych, 

4) w tym charukten:e wyst11piła zatem organi:11l 
cja żyd. inwalidów, wllów i sierot wojennych nu t& 
renie miasta Lod:z.i1 która otrzymała · na p<><lstawie 
posiadanego mandatu ze Zjednoczenia zet.wolenie 
Dyrekcji Łódzkiego Towarzystwa ~ektrycznego Sp. 
Akc. (Elektrownia Lódzku) pismem z dn. 18/1-1930. 
L-2039 Wydz. I. P. W. " na uruch-0mienie hiur1 
pośrednictwa w celu regulowania należności za ogra 
nicaniki prądu elektrycznego. 

Dyrekcja Towarzy~twa Lód~klego spełniła zatem 
szlachetny czyn, albowiem pn:ez udzielenie zezwo
lenia tej organizacji na prowadzenie takiego biura 
przyczyniła aie znacznie do uli:enis doli ofiarom 
wojny, 

J. Dachner 
Prezes ZarzQdu Głównego Zjednoczenia 
ZwiQzków :i.yd. inwalidów, wdów i siero 

wojennych R. P. 

SL Schulmaon 
Prezea Związku Żydowskich Inwa.lidów 
wdów i &ierot wojennych m. Lodz 

Województwa LódzkiPgo. 
pobiegł nieboszczyk pędem 

W dniu wczorajszym przy zbiegu u
licy Rokicińskiej i Zagajnikowej 47-Jet 
ni Stanisław Pawłowski, robotnik zamie
szkały przy ul. Przędzalnianej 21, prZ€
chodzą.c w stanie piianym przez jezdnię 
potknął się i upada]~ doznał uszkodzei1 
głowy i twarzy. Poszkodowanemu udzie
lił pomocy lekarz pogotowia ratunkowe
go przewożąc pijanego do domu. 

na miejsce wypadku lekarz pogotowie ra ~~~~~~!111!!1!!1!!!!!1~~~~!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!~ 

527 TEATR 

Dziś i dni następnych 

Najgenjalniejsze arcydzieło wszystkich 
czasów , 

BEZBOZNE 
DZJEWCZ~ 

Tra.gedja dziewcząt pozbawionyeh o
pieki rodziców, wychowanych 11rzes 
społeczeń&two w domach poprawczych 

Realizacja Cecile B. De Mille•a 

W rolach głównych: 

Mary Prevost, Lina Basqnette, 
Noah Beery, Eddie Qutlan, 

George Durnea 

Początek codz. o godz, 4.30 PP• 
Orkiestra pod batutą P• L. KANTORA 

Dziś i dni nast~pnych 530 
I 

Wielki szlagier wytwórni First Natio
nal Pictures Warner Bros _ 

KORSARZ 
mórz południowych 

W roli głównej 
Richard Barthelmess 

i lietty Compaon 

D Nadzwyczaj wesoła 
amerykańska komedja 

Nestępay progrum 

2apomniane twarze 
Pocz4tc~ .s~_aosow w uiu p<> . ued~ue o 1'• 4, w 
soboty 1 •w1~ta o g. 1.2 .Pl" W dni powszednio 
od 2'· ~'. w .•oboty 1 Swu;ta od r• 1-3, oraz 
w poo1edz1ałk1 przez ca!y wJeceór oę:oy miejsc 

po 30 i SO ~'· 

W czasie bójki jaka miała miejsce na 
ulicy Pomorskiej przed posesją 141, od
nieśli rany 23-letni Madaliński Zyg
munt, bezrobotny zamieszkały przy ul. 
Nowej 36, któremu zadano nożem kilka 
ran kh1tych głowy i łopatki, oraz 20-

tunkowego. 
W mieszkaniu przy ulicy Tepera 16, 

zamieszkały tamże Jan Jóźwiak, 25-
letni bezrobotny w czasie kłótni z zdener
wowaniu zadał sobie kilka ran ciętych 
prawego przedramienia, prawdopodobnie 
w celach samobójczych. 

Rannemu udzielił pomocy lekarz po
gotowia ratunkov:;ego. 

KI~~MIMOZA!:,!::~ 
526 

lJstatni dzień 
NOWE OPRACOWANIE 

NIBELUNGI 
w rolach głównych: 

Paweł Richter Bernard .Goei:zke 
lhałgorzała 

N asttipny pro gr „m. 
OS'l'ATNI ROI\IANS 

------w rolac11 głównych:-----
Iwan PETROWICZ, ł.::r. Agnes Esterhazy 

Wyróżnienie polskiego malarza 
Tadeusz Styka maluje portret prez. Hoovera 
jak donoszą dzienniki amerykańskie, 

przybył do Chicago znany malarz Tadeusz 
Styka, syn twórcy „Panoramy racławic
lciej, Golgoty i Polonji", Jana Styki. 

Jest on mistrzem portretu, poszukiwa
nym przez władców dolara. Przybyciem 
wybitnego malarza 

zainteresowali się Amerykanie, . 
odwiedzając go tłumnie i zamawiając por
trety. Arystokracja finansowa urządziła ku 

· · jego czci luksusowe przyjęcie, nie szczę
dząc w powitalnych przemówieniach en
tuzjastycznych pochlebstw. 

Po pracach związanych z otwarciem 
wystawy swych najnowszych obrazów roz
pocznie Tadeusz Styka malowanie pnrtre
tu 

~ . .Prezydenta Stanów Ziednoczonvr..b 

Herberta C. Hoovera, 
przez którego nasz malarz został już przy
jęty w Białym Domu dla ustalenia terminu 
z przyjazdu naszego malarza do Waszyng
tonu celem malowania p. prezydenta. 

Przy ul. Piott'.>owskiej Nr. 183 wielka 

ĄE AŻiElłlA 
zwierząt egzotycznych 619 

Lwy, tygrysy, węże niedźwiedzie latające psy 
15v okazów l.:>O okazów 

50 1·óżnych gatunków małp 
otwarte codziennie od 10 r11no do 10 wieczó-r 

wejście 50 i 30 gr. 

I .a l.ł-A 
TEATlł POPlJLARNY. 

Ogrodowa Nr. ll!, 
„IN'i'1UGA 1 MILUść" 

Dziś, poniedziałek dla zrzeszeń po cenach 
najniższych od 50 gr. do 1 zł. wielka pięcio
aktowa tragedja Fr. Schillera „Intryga i mi· 
łość", która tak dzięki swej wartości literac
kiej, jak dzięki doskonałej grze całego zespo
łu stanowi ewenement dla bywalców Teatru 
Popularnego. W ważniejszych rolach: Biskup. 
ska, Paczkówna, Relewicz - Ziembińska. W a.r 
chałowski, Woźnik i Ziembiński. 

TEATR KAMERALNY. 
Traugutta Nr. 1. 

Dziś poniedziałek i dni następnych ostat
nie powtórzenia ciei'2ącej się niesłabnącem po
wodzeniem świetnej komedji Verneuil'a ,,Kocha 
nek Pani V!dal" w której szerokie pole do po 
pisu znajduje Zofja Marcinowska i L. Tatar· 
ski. 

TEATR MIF 1SKL 
„OJCIEC''. 

!Joziś w poniedziałek o godz. 7,30 włeci 
przedstawienie dla Związków Robotniczych -
„Ojciec" A. Strindberga. Cen~; popularne. 

Pozostałe bilety do nabycia w kasie zama 
wiań Piotrkowska 74, od 10 rano do 7 wiec~ 
rem bez przerwy. 

Ostatnie 3 dni 
Poniedziałek l O wtorek 
i środa 12 lutego br. 

Ceny miejsc 1 Znizone 
po SO i 75 gr. na wszystkie seanse 

Arcyd:i.ieło francuskiej sztuki kinema-
tograficznej w-g słynnej powieści 

A. Dumas1a p. t. 

Hrabia Monte 
Christo 

Dramat rom8.lltycznych przygód boha 
terskiego Żeglarza, EamundałJantesa 

W rolach jl'!ównych 6 wielkich gwiai:d 

LIL DAGOWER, BERNARD GO· 
ETZK.E , Gaston h10Lot, . lha:ry 
Głory, Jean Angelo, E.Maupain 

Pocz'titok codz. Off• 4 JU pp. w aoi.Joty m•daiele 
1 święta o g. I pp 

Ceoy wa:zystkich miejsc na ptorwsae seanse 56rr 
Doborowa orkiestr<t pod kier. 

A. RICHTERA 



„HASŁO„ z dnia 10 łutego 193t1 roku. Str. ~ 

połkania towarzyskie Ł.T.S.G.-W. 
w piłce siatkowej Słaba gra obu zespołów 

1) Staraniem klubu „Zjednoczone" 
odbyły się dnia 7 lutego b. r. w sali przy 
uL .Przętl2elnianej 68 spotkania towa
rzyskie w piłkę siatkow~ pomiędzy dru
żynami: 

stąpił w piątkę. Sędziowa łb. dobrze p. 
Kościelski Wł. 

Publicznosci jak na dzień powszedni 

Kilka stopni mrozu nie odstraszyło ben jaminka ligi wystąpiła do walki bez Wun
jaminka ligi do rozegrania spotkania towa- schego z nabytkiem drużyny Krnjccrcm "I 

rzyskiego z odmłodzonym zespołem Woj- Hakoahu. 
skowego Klubu Sportowego. Drużyna ben- Mimo pełnego składu biało - czarni nie 

żeńskie: - H. K. S. - W. K. S. 30:13 
(15:9). 

Jość mało. 
~"~~~·~·~~~~~~tt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ potraHlirebranym „~bicom''poku~gry 

przemyślanej i dobrej. Coprawda był to 

Tym razem H. K. Sianki bez wiel
kiego trudu pokonały mistrzowski zespół 
Lodzi „w. K. S.". 

Gra sama była bardzo ciekawa I ob-

Union - Hakoah 5:3 (2:0) 
Zasłużone zwycięstwo „zielonych" 

fitowała w moc efektownych „szczupa- W sobotę na boisku WKS--u przy czyna rozpaczliwie atakować i strzela 
ków" ze strony H. K. S. kilkustopniowym mrozie odbyły się to- trzy bramki przez Segała, Fleischei·a i 

Gra swa H. K. Sianki dowiodły, że warzyi:>~e zawody piłkarskie Unionu z Preszera. 
nie mają wśród klubów groźnego dla .dakoahem. Bramka strzelona przez Preszera by-
siebie przeciwnika. Z. II. K. S. trudno. DebJUt Zielonych wypadł nadzwyczaj la nadzwyczaj efektowną. 
którą wymienić, albowiem wszystkie gra pomyślnie, który prowadził 5 :O, gdyby Przyczyną wysokiej porażki Hakoahu 
ły niezwykle ambitnie dając prawdziwy nie zmęczenie jakie zauważyliśmy u gra- jest nadzwyczaj słaba gra obrony i bram 
ikoncer.t gry·. . . czy Zielonych, wynik byłby do końca karza. 

. Obie druzyny wystąpiły w ~eco od- utrzymany. Union przedstawił się dodatnio jako 
ruennych ~kładach, w W: K: Sie brak p. Hakoah wystąpił do meczu wzmoc- zespół więcej wyrównany. 
Gundelac~0V?1Y przyczynił się do P.ewne- nniony graczami ze Stanislawowa z Wyróżnili się przedewszystkiem Dur
go. s~oprua ao tak wysoko cyfroweJ po- Preszczem i F'leischerem, którzy wyka- ka, który pozbył się zeszłorocznej brutal-
rnzki. . b zal~ rutynę a ł'reszer okazał się nawet ności oraz Hahn w napadzie. 

Sędziował do rzep. Starosta. cennym nabytkiem gdyż był najlepszym Bramki dla Unionu zdobyli Fiedler 2, 

2) męski - „Absolwenci - Zjedno
czone" 26:17 (11:15). 

Gra była prowadzona w b. szybkim 
tempie z przewagą Absolwentów. Pierw
szą partje Absolwenci przegrywają 
wskutek lekceważenia przeciwnika. Na
tomiast drugą partje wygrywają bez 
wielkiego wysiłku. 

Sędziował p. Pietrzak dobrze. 

8) żeński - „Zjednoczone - Kadi
t!lach" 30:16 (15:5). 

Mecz ten był wcale nieciekawy. Obie 
irużyny grają jeszcze b. słabo. Zjed
noczone wygrało dzięki lepszemu serwo
waniu. Kadimach do zawodów tych wy-

Odhivrniki 
lampowe, prostowniki anodowe 
głośniki i wszel.:.i sprzęt radjo
techniczny nabywa sit; najico
rzystuiej w firmie 644 

T. 1'0NAS 
Piotrkows;ca 19J Tel. 162-33 

napastnikiem niebieskich. Werner, Hahn i Saner po jednej. 
Do przerwy Union uzyskuje dwie Sędziował dobrze p. Piotrowski. Pu-

bramki, strzelając dalsze trzy po pau- bliczności mimo mrozu przeszło 700 o-
zie. sób. 

Hakoah widząc pewną przegraną za
---0001---

Turyści - Bieg 3: 2 (2: 2) 
„t-·loletowi" z trudnoscią zwyciężają 

Do spotkania powyższego Turyści sta- lepszym graczem na boisku. 
nęli w skladzie rezerwowym i odnieśli po Bieg wykazał niezłą formę i dowodzi, 
ciężkiej walce zwycięstwo nad benjamin- że w spotkaniach mistrzowskich .będzie dla 
Idem A - klasy. reszty' klubów ciężkim orzechem do zgry-

Gra stała na poziomie niskim. Z obu zienia. 
drużyn wyróżnił się Kubik O„ będąc nal-

---0---
ł... K. S. - ORKAN . 3: 1 (1: O) 

Przy pięknej i słonecznej pogodzie, jed 
nakże przy kilkustopniowym mrozie, roze
grano wczorajsze zawody, które rozpo
częto tylko z z półgodzinnem opóźnieniem. 

Do zawodów tych wystąpiły obydwa 
zespoły mając po czterech graczy rezerwo-

wych. Jak było do przewidzenia odniosła 
zwycięstwo drużyna mająca rutynowa
nych i zaprawionych w bojach ligowych 
graczy. 

Sędziował bardzo dobrze p. Andrzejak. 
Publiczności około 300 osób. 

PETKIEWICZ DRUGI 

dopiero pierwszy ich mecz, podczas, gd) 
wojskowi grali już poraz drugi. Jednak
że drużynie bardzo daleko do formy wyka
zanej przy końcu sezonu. 

Najlepszy ich gracz Herbstreich miał 
tylko kilka momentów dobrych, natomiast 
reszta znacznie odbiegała od swego nor
malnego poziomu gry. 

Przeciwnik z młodymi graczami zapre
zentowała się nieźle, wytrzymując tempo i 
grając niezwykle ambitnie. Młodzi gracze 
wnieśli do gry tyle zapału, że różnicy mię
dzy zespołami walczącemi nie było, mi
mo, iż były to drużyna ligowa i klub A -
klasowy. 

W zespole W. K. S. - u na czoło graczy 
wybijał się lewy obrońca i bramkarz. 

Pierwszy był wzorem pracowitości; 
drugi znów bronił brawurowo! · 

Gra stała na poziomie niskim i wykaza
ła równorzędne siły przeciwników. Wynik 
uzyskany dla biało - czarnych w żaden spo 
sób nie odzwierciadla układu sił i należY, 
przypisać go raczej szczęściu niż wyższo
ści. Wojskowi mieli kilka dogodnlych po
zycyj do uzyskania bramek, lecz dobry w 
polu napad wykazywał pod bramką wiel
k:t niezaradność. 

Bramki dla biało - czarnych padły pCP 
wolnym bitym przez Krajcera, oraz z kar
nego przez Królika. 

Widzów około 250; sędziował Jl 
Pietsch naogół słabo się orjentując. 

KINO-TEATR 

IEC 
l2ł 
l2I 
[§) 
l'Pi1 Limanowskiego 36 518 
a.211 (dawn. Aleksandrowska). 
łM1 •••••••••••••••••••••••••••• ················--
i.21 Dziś i dni następnych 

1§1 Pat, Patachon 
lEJ i wieloryb 
~ (NA WtASNYCH :jM\ECIACH) 
L:::.I Nastt;pny program: 

~ KSIĘŻNA MASZA 
l!:!J (Krwawy świt nad Newll) ~nv0 Detektory 

~
~ najlepsze nabyć można tył.co 

~40t11i w fiT: NONAS 630 

NOWY YORK, 9.Jl. W sobotę wieczo
rem w zawodach międzynarodowych w 
Nowym Yorku Petkiewicz wziął udział w 
biegu 2 mile 3218 metrów. Petkiewicz pro 
wadził od startu przez cały czas biegu, cło-

r='! W cznie wyświetlania obrazu 
piero na 80 metrów przed taśmą zawodnik l2n chór rosyjski 
uniwersytetu „Pensylwanja" Rekers wy-1 [§J odśpiewa szeresr pieśni 

Piotrkowska 190 Tel. 162-33 

co ust. YSZYMY DZIS 
i"' KL.t.L. J(Ą iJ J 0 

PROGR.Al\1 POLSKl.l.!.GO RADJA 
poniedziałek, dnia 10-go b. m. 

WARSZAWA: 12,05 - 13,10 - Muzyka 
gram. 15,45 - .Przet:,l. kom. lti,15 - Prvg1al!1 
al:l dzieci. 16,45 - 17 ,15 - 1\-rnzyka grau101. 
17,15 - Lekc. franc. 1'1,45 - l\J.Uzyka lek1m. 
18,45 - Rozmaitości l!J,:..5 - lD,40 - Płyty 
g1·amof. 19,óo - l::0,00 - Sygn. czasu. 20,15 
- l• eij. p. t.: Jazz w Ameryce .Pólnocnej. ~O,::!lo 
- (Jpcretka Mlodzieniec 114-letni Lyslera. 
__ 

1
(,v - Feljeton p. t.: Czarne J!:abiuel..>. 

23,00 - :.'1,w - i .... uzyn:a sa1vuowa. 

KRAKóW: 12,05 - Akademja dziesięciole
cia odzyskania morza. 16,15 - 16,45 - Transn 
z War;,z. l<i,45 - 17,15 - Konc. gramof. 17,15 
-17,40 - Lekcja franc. 17,45 - Transm. z 
Warsz. 19,25 - 19,50 - Odczyt p. t.: Rola o
sobistości w historjozofji Breysiga. 20,15 
Trans. z Warsz. 20,30 - '.t.'ransm. z Warsz. 
22,0v - 23,00 - Transrn.. z Warsz. 23,00 -
~4,00 - Transm. z Warsz. 

POZNAŃ: 13,05 - 14,00 - .({one. gramof. 
i1,10 - 17,25 - Lekcja szach. 17,25 - 17,45 
- Odczyt p. t.: Tauromanja. 17,45 - 18,15 -
Pieśni kompozytorów rosyj<;kich. 18.15 -
18,45 - Interludjum muz. 19,05 - Hl,30 -
Audyc. wesoła. 19,30 - 19,50 - Silva rerum. 
20,10 - zo,:;o - Odczyt p. t.: Problem morski 
w dzisiejszym rozwoju. W,30 - 22,GO -
Transm. z Warsz. 22,15 - 23,40 - Lekc. tań
ców. 

KATOWICE: 12,05 - 18,10 - Trans. z 
Krakowa. 16,20 - 17,15 - Koncert grnmof. 
l:i,.ui - l'l..45 - Nowośri radiowe. 17.45 -

sunął się ostrym spurtem naprzód, wygry- I§] PocząteK w dni powszednie o a-odz 
wając bieg różnicą 9 metrów. (PAT) [21 4 po poł. w soboty i świo;ta o godz. 12 

iisl&i.ilfł 

18,45 - Muzyka lekka. 19,05 - 19,30 - Tra
dycje morskie Rzeczypospolitej Polskiej. 
19,30 - 19,55 - Wiadomości z gramatyki ję-

HUMOR i DOWCIP 
zyka polskiego. 20,05 - rn,:m - Polska usta- P.KZYJAZD TEśCIOWEJ. 
wa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Starszy referent Kopytko do służą-
•W,30 - 22,00 - Operetka z Warsz. 22,00 -
i!2,15 - Fe!jcton z Warszawy. 22,15 - 23,00 cej: . 
- Transmisja z Warszawy. 23,00 - 24,00 - - Anno, przyprowadzisz matkę, pa-
Muz. ~aneczna. ni z kolei. Dam ci złotego. 

WILNO: 12,05 - 13,10 - Muzyka popular-I - A jak nie przyjedzie" 
na 16,15 - 17,00 - Retransm. stacyj zagr. _ Dam ci pięć złotych! 
17,15 - 17,40 - Bajeczki dla najmłodszych. 

17,45 - 18,45 - Transm. z Warsz. 18,45 - żONA I KUCHNIA 
19,25 - Aud. liter. z okazji 10-ej rocznicy • • • 
odzyskania morza. 19,25 - 19,40 - Lekcja Starszy referent Kopytko skarzy się 
jęz. włosk. 2~,05 - 20,30 - Parlamentaryzm przed przyjacielem, że lekarz zabronił 
ang. 20,30 - 23,00. - Transm. z Warszawy. gotować jego żonie. 
23,00 - 24.00 - Spacer detektorowy. _ A dlaczego? czy chora? 

ZAGRANICZNE: 17,30 - Rzym. Koncert 
Cecylji Cao - Pinna. 19,30 - Budapeszt. Kon 
cert Filharm. 20,00 Berlin. Schwanda der Du
delsackpfeifer. - opera Jaromira Weinberge
ra. 20,00 - Koenigswusterhausen. Odczyt 
Kanclerza Rzeszy d-ra Hansa Luthera p. t.: 
Prezydent Rzeszy a Reichstag, 20,30 Lipsk. 
Asflat - słuchowisko. 21,00 - Paryż. Upio
ry - sztuka Ibsena. 21,02 - Rzym. Wie
czór starej piosenki neapolitańskiej. 

AGA! 
UWAGA! 

ŁÓDŹ NADAJE 
sriesz zaopatrzyć się w radjo 
t)lko w firmie 63J 

T. NONAS 
Pw.rlrn.wska 19J TeL 162-33 

- Nie. Ja jestem chory - z jej je
dzenia. 

NIEPOROZUMIENIE. 
Pani Kopytko do córki: 
- Dlaczego, nieszczęsna, nie gwizda-

łaś na psa, gdy cię twój konkurent 
chciał całować? 

- Ależ, mamusiu ..• ile razy ułożyłam 
usta do gwizdania, on myślał, że mu je 
nastawiam i - całował na nowo. 

I 
cej garderoby musisz mi sprawić, 
sprawił Adam Ewie! ••• 

NAUCZYCIEL I UCZEN. 

jalr 

- Gdy Mickiewicz był w tym wie!-ru. 
jak ty, Ludwiku, był najlepszym ucz· 
niem w klasie. 

- Ale - gdy był w tym wieku, . et 
pan nauczyciel, był profesorem uniwer· 
sytetu, a nie nauczycielem szkoły pow· 
szechnej, 

KINO CZA!łY. TEATR 

Dziś i dni Dastępnych 
Pierwszy raz w Łodzi! 

Największa sensacja świata 
Dla młodzieży i dorosłych 

Ostatnie Przygody 
T a; 

Światowy superfilm, który przewyższa 
wszystko cośmy c.ctv:ihczas widzieli 

W roli głównej Człowiek-Herkules 

FRANC MERRII. 
oraz młody Tarzanek ' 

BOBBY Nil.SON 



DZIŚ WIELICA PlłEĄIElłA 

Ceny miejsc na 1-sze seanse 50 gr. i l. zl. 

Wielka orkiestra symfoniczna 
pod bat. Sz. BAJGELMANA 5-07 

ISTY 

Dramat płomiennej i wzniosłej miłości 
pełen subtelnftgo czaru i poezji .P!. ~ . 

I 

--
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SEN o MIŁOSCI 
reż. FRED NIB O 

W ROLACH GŁÓWNYCH: 

NILS ASTHER 
JOAN CRAWFORD 

'"'·. 

Bank Rzemieślników Łódzkich 
w Łodzi 

Spółdzielnia z ogr. odp. 

Łódź, ul. Kilińskiego 123 
(gmach Towarzystwa Rzemieślniczego „Resursa") 

przyjmuje 

kl d d ' • ocl jednefo złotego za opro· 
W a y oszczę DOSCIOWe centowan1em, terminowe i na 

. EZ AJOMEJ · 111 
(17-to letnia pod aarkozą) 1111 

każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. 950 

- • 
w kinie „P ALACE" 111 

====-- --====•1 ----- -----mem _____________ _ 

Poradnia 
W en ero logiczna 
Lekarzy Specjalistów 
ni. Zawadzka Nr. 1 

Czynna od 8 rano do 9. wiecz. 
w niedziele i świCita 9 - 2 pp 
9d 11-12 i 2- 3 pp. przyi-

mui e kobieta lekarz 
leczenie chorób wenerycznych 

1 moczopłciowych i sk6rnycb 
ł3adanie k:wi i wydzielin na 

syfilis i tryper 
Konsultacje z neurologiem 

i urologiem 

Gabinet Swiatło-Leciniczy 
Kosmetyka lekarska 

Oddsielua poczekalnia dla kobiet 

t:~ PORADA 3 zł. ---
Dr. med. 

• SADOKIERSKI 
stomatolog 

chirurgja szczęk, jamy 
ustnej i plastyka 
regulacja zębów 
rentgenodiagnostyka 

Piotrkowska 164 
Tel. 1·27-83 

-------------
•• ~SZEWCY .•. 
Skóry-Hurt i Detal 
(apecialność: detalic~na sprzedai 

zelówek trwałych na wodę) 

poleca: 

Spółka· Szewców 

645 

Hallo!!! 
Detektorowicze ! ! ! 

Łód11ka Stacja 
nadaje!!! 

Bacznoić!l! Wobec otwarcia Łódzkiej 
Stacji naleiy uskutecznia~ przer~bki 
aparatów, chcąc słyszeć stacie zagranicz
ne. Przerabiamy stare typy po cenach 

przystępnych. . 
Piotrkowska 79 

tel. 1.58-38 
Spieszcie odwiedzić firm~ „Nowe Radio" 

Gdańska 12, tel. 182-73. 
564 . Uwaga: Na miejscu udzie.la bezpł.atnie 

--------------' porad i informacji kierowmk '.ech~1czny 

Dlł Hll!LLHlł z „Radjo Amatora Polskiego• I 
• M M Pogotowie Radjowe tel. 18~-73. 

UWAGA: Prz~ kupnie detekto;a ~a-
Choroby skórne i Wener. jemy gwaral)cje;, ze do 2 lat pny1muie-
ul. Nawrot 2. Tel.179„89 my takowy w pełnej eumie, przy nahy

Do 10 r. ! 4-8 w. Dl.a pań specjalne 
~odz, 3-.) po poł., w D1edi. od 11-2 pp 
Dla niezamożnych ceny lecznic 654 

FRYZJER 
damski wyucza oncłulacji no
woczesną metodą w ciągu 6 
tygodni 

L. Weinrot, Wólczańska -61 
meszkania 5, od 3 - 4 i o cl 
&i-9 wieczorem 671 

„ 

ciu aparatu lampowego 

Popierajcie 
Polski 

Czerwony 
Krzyż 

CENY PRENUllERATY" 

Czy Chcesz l __ Róz-·ne~łl Wa~~al!~raw-
- cowych i zal!;ładó..., 

B• • ł • Eiektrotechnicz-
przerobić swój źle działają- JZU erJę nych. Przyimuię 
cy aparat RADJO na lepszy kupuję, pełną war- wszelką rob.ot~ ko· 

t d t d tość płacę. Solidne ralową, file1ow" sys em, OS OSOWany O DO• traktowanie. „Pre· s~ydeł~_ową, spe• 
wych fal? ciosa".Piotrkowska c1alnosc sztory .• ser· 

Bardzo tanio uskutecznia to Nr.l:?3 w podwó632 ~k:; 0:t~~~i!"'0:0~ 

Polskie Rad jo 
Ini.J.Krzyżanowski iSka 

Andrzeja Nr. 4. 

Wiciki wybór wóz~ów dziecinnych 
krajowych zagranicznych łótek me
talowyeh1 wyżymaci;ki amerykańakie 
materace wyściełane orai: materace 
!iprl;Żenowe bygionicz11e „Patent" <lo 
rneblowrch łóżelcp odług miary nabyć 
można najtaniej ł na najdogod
niejszych waruJtkach w fabry
cinych skład zie 

"DOBROPOL" 
Ł9dź Piotrkowslta 75 

w RO~wórz;q, tel. 1-58·61 

• 

Biżuterja 
zegarki na raty, ce 
ny gotówkowe„Pre 
ciosa".Piotrkowska 
123 w podwórzu. 

ltl 
a 
i 
c: 
M 

" 

633 

woś~. Na bardz< 
dogodnych warun• 
kach oraz na raty. 
P. t. Sobing, Julju· 
sza 15 m. 2. 

679 

wca • niedzielnym 
J·:unicj~cowa 
\,:gran1c:zna „ 
~oszenie do domu 

dodatkiem ilustrow;inym •s. zt. 4.?() W tekście 50 gr. za wi~rsz 1. milim. I lam. (strona 4 łamy) 

" 

CENY OOł~OSZEŃ MIEJSCOWYCH: 

Nade11łaac 40 „ • „ 1 • I „ „ 4 „ 

O = łosienia firm zamit:jscowych, chociaiby posiadających filjo 
w todzi~ a centrale gdzieindziej, o 50 proc. di:o~j od ~en mie1• 
scowych. FirID;y z~graniczne .o ~~ proc.cnt droze1. . Kazda n.owa 
podwy~ka obow11lzu1e "'s~ystk1~ l~Z pr7.YJC<te ~głoszan1a do zm1an1 
cen be,,; uprzedniego zaw1adom1ema. Za termmowy druk ogłoszen. 
komunikat.iw i ofiar administracja nie odpowiada. . 

„ „ • 5.-
„ • S.-

• Q.40 
'IUllerałę moina pr%ęrwać tylko 1 i 15 kaidego mie1~ąca 

Zwy<:iaiile 12 „ • „ 1 " 1 • (10 łamów) 
Nelcr<;>IQll'i c\o 150 wierszy po 30 gr: wy~ej P'? 40 ~r. za 1 wiersz 
l milim. (s;trona 4 łamy). Drobne orrłoszenia 15 gr. ia '5łowo. 

I . Najmniejsze o&io:sz•nie 1,50. Postukiwanie pracy 10 gr. za słowo 
· Najmniejsze oj?łoszenic zł. 1.20. 

I I 
Artykuły, nadesłane bez ozD1lc zema honorarium, uwaza 1 e H 

Ul bezpł::.tne. 
Rękopisów .&równo uiytych jale i odrncony:>h redakia 

nie :r;wraca. 
1 


