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.PRENUMERATA1 
W Łodzi z niedzielnym dodatkiem 
ilustrowanym mies. zł. 4.10. Za· 
mieiscowa zł . 5. Za&raniczna zł. 8 
Odnoszenia do demu 40 groszy. 
Prenumeratę można odmówić tyl· 
ko 1 każde~_o mic~iąca bezp'"'Śred 

r.ao w adm. pismu. 

OGŁOSZEN!A: 
li tel:icie 50 gr., nadesłane 40 gr. 

2:a wiersz 1 milim. 1 łam (strona 
4 łamy). Zwyczajne 12 gr. za 
lll'lersz 1 milim. 1 łam . (strona 10 
łamów). Nekrologi po 40 gr. za 
wiersz 1 milim. {strona 4 łamy). 
Drobne ogło..:zc.nia 1 S gr„ za słowo 

Ponukiwanie pra:y 10 gr. za 
i;łowo. 

Konto czekowe w P.K.O. 
Nr. 65,210 

„ O:łoszenia firm zamiejsc;owyoh • 
50 proc. drożej od cen miej1eo
wycb. Firmy zagraniczne o 100 
procent drożej. Każda nowa pod 
wyżka obowiązuje wszystkie jui 
przyjąle ogłoszenia do zmiaQ.y 
cen bez uprzedniego zawiadomie• 
nia .. Za terminowy d1uk orłosze6 
komllnikatów i ofiar adminiatra• 

cja aie odpowi&da. -Artykuły nadoslaae bez oznau'" 
nia honorarium, uważane '' N 

bezpłatne. 

Rękopisów zarówno użytych jalr 
i odrzuconych redakcja nie zwraca 

PomyUc.i, które zasadniczo •'
zmieniaj11 treici oiiloozeala nk 
upoważniają do ż„dania swrstu 
zapłaty lub powUrzenla "i'IOH•• 

nia. 
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IE 
• wojskowi domagają s • ę ustąpienia Brian da 

bowiem jego ·ugodowa polityka przynosi nieobliczalne szkody Francji i B-uropie 
PARYŻ, 23.X. W jednej z największych 

sal w Paryżu odbył się wczoraj wiec, zwo
łany przez szereg organizacyj byłych uczest 
aików wojny. Obliczają liczbę obecnych 
na blis.ko 10.000. 

cjł. Wobec tego byli kombatanci żądają I szości parlamentarnej natychmiastowego zagranicznej Francji. 
od prezesa rady ministrów i członków więk energicznego zwrotu w kierunku polityki 1 

Niezbędnym warunkiem tego jest osta-

Na porządku dziennym znajdowała się 
sprawa pcłożenia międzynarodowego i za
grożonego pokoju. Zebraniu miał przewod 
niczyć znany pisarz ·Claude Farrere, lecz 
p:zeszkodziła temu śmierć jego matki. Na
<':esłai on list, w którym w gorących wyra 
zach solidaryzuje się ze zgromadzeniem. 

Odpowiedź Hittlera 
na propozycję Herve'go 

Berlin 23 października. I Hitlera na telegram Rechtberga w spra-
„Vclkischer Eeobachter" zapowiada I wie propozycji Herve'go dotyczących po

ogłoszenie w dniu 25 b. m. odpowiedzi rozumienia francusko-niemieckiego. 

Z ami 
,,Odpowiedź 

s· łodzi 

Treviranusowi" 
eskadra hydroplanów 

teczne usunięcie Brianda. Oświadczają oni
1 

że prowadzić będą w całym kraju agitację, 
ażeby przeważył ich punkt widzenia. Obec 
ny na sali członek „L'Action Fran~aise", 
Robert Bourin, który niedawno zelżył na 
dworcu powracającego z Genewy Brianda, 
był przedmiotem gorących owacyj ze stro
ny wszystkich zgromadzonych. 

- •c • ~-,·-~ -""::"', --• ••••• „ 
uniewinniony 

.Nasz koresp. telefonuje z Wars7.a.w)'. 
Sprawa o podsłuchanie i ujawnienie 

rozmowy telefonicznej między Zamkiem a 
Spałą w dobie tworzenia rządu prof. Bar
tla znalazła się na wokandzie Sądu Apela

Po wysłuchaniu szeregu mówców, po
tępiających ostro politykę Brianda, przyję
to rezolucję, stwierdzającą, że obecne po
łożenie międzynarodowe jest logicznem na
stępstwem polityki, prowadzonej pod has
łem „duch Locarna", i że Briand systema 
tycznie zrzeka się ostatnich gwarancyj, któ 
re zwycięstwo dało bezpieczeństwu Fran- Nasz koresp. telefonuje z Warszawy., kosztuje przeszło 8 milj. zł. Na łódź pod cyjnego. 

W związku z zapcczątkowaną pl'zez: wodną im. marsz. Piłsudskiego zbiera Do odpowiedzialności pociągnięto Jam 
łódzkich inwalidów zbiórką na łódź pod- się już datki od 3 lat. Seinfelda, któremu akt oskarżenia zarzucał, 

ICOLEIAlłZE wodną „Odpowiedź Treviranusowi'' w Dlatego też najlepiej cdpowiada wed- że nieprawnie podsłuchał i rozpowszechni1 • 

głosują na B. B. W. z Rz. 
.: 

Poznań 23 października. 

sferach lotniczych powstał projekt, aby ług inicjatorów tego projektu, kupno wiadomości, które winne być zachowane w 
zbió1·kę tę obrócić na inny cel. hydroplanów bojowych. Ciężko byłoby tajemnicy, przez co stała się szkoda dla 

Na specjalnie zwołanem zebraniu pra 
cowników kolejowych przy udziale dele
~tów i członków wszystkich związków 
kolejarskich, postanowiono jednogłośnie 
utworzy·ć kolejowy blok współi>racy z 
rządem, do którego solidarnie przystąpi
ły następujące związki i crganizacje ko
lejarskie: - Związek Urzędników K9le
jowych, Związek Druż:rn Kcnduktor
skich, Związek Zawodowy Maszynistów 
Ifolejowych, Bezpartyjny Związek Kole
jowych Pracowników Drogowych, Zrze
szenie Pracownikaw Administracji Tech
nicznej, . Związek Pracowników Kolejo
wych „Praca", Związek b. Uczestników 
Wojskowej Straży Kolejowej. 

Łódź podwodną jest rzeczą bardzo społeczeństwu zdubyć się na 8 milj. zł., Państwa. 

krn~.ztowną i na jej ufundO\'l'auie społe· ale na jeden miljon zł. zdobyć się może. Sąd Okręgowy zajął jednak stanowiskc 
czeństwo polskie nie potrafi się zdobyć Ta suma wystarczy na nabycie komplet- inne i Jana Seinfelda uniewinnił, Sąd Ap• 
w krótkim c7..asie, łódź podwodna bowiem nie uzbrojonej eskadry hydroplanów. I lacyjny wyrok powyższy zatwierdził. 
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" Tragicz a śm · erc lotnika 
Samolot wojskowy spadł na dach fa bryki 

Lotnik zabity 4 robotników rannych 
Nasz koresp. telefonuje z Warszawy'. ćwiczebnego samolot dwusiedzeniowy 

W czonyj okofo gcidz. 9 i pół rano zda 
11DDEZ. CH .• nyła się.-1 Warszawie no\-Va straszna 
.,..._.. • •• • katastrofa: lotnicza, w której śmierć po· 

chrzesc1Jan1nem niósł mfody i zdclny lotnik ppor. Marjan 
' SZANGHAJ, 23.X. Prezydent Szar,g - Karnicki. 
.l{ai - Szek przyjął wiarę chrześcijańską. I O godz. 9-ej rano z lotniska wojsko
Chrzest odbył się dzisiaj po południu. wego na Mokotowie wystartował do lotu 

iceminister Hubicki Łodzi 
Gen. Góre( ~ ; przybędzie jutro wieczorem 

„Brcguet XIX", pilotowany przez ppor. 
24-J. l\llarjana Ifarnickiego z 1 p. lotni
czegc . 

Po kilkunastu minutach lotu w chwi
li, gdy sarnolat znajduwał się nad dziel
nicą Wolską, nagle odleciało jedno ze 
skrzydeł samclotu, samofot zaś całą siłą 
l<derzył w szklaną kopułę, mieszczącą się 
nad halą. S., fabryki „Parowóz" p1·zy ul. 
Karolkowej 4, w ktćrej znajduje się ślu
~arnia i kuźnia. 

Kadłub samolotu, przebiwszy szkla
ną, kopułę, wpadł na warsztaty, przy któ 
rych podówczas pracowało kilku robot-

Dziś o północy przybył d(. to:dzi wice- dzeniem instytucji t. :::w. lecznictwa domo- ników. Ogłuszają.<:Y huk i brzęk tłuczone 
ministe1· Pra'.!y i Opieki Spotecznej gen. dr •. wego. . go szkła był tak silny, że zagłuszył stu
łiul>icki w towarzystwie dyrektora Głów- / W dniu dzfo~ejszym wice-minister Hu- ki i hałasy 'Pracujących w hali maszyn, 
nego Urzędu Ubezpieczeń inż. Grabow- bicki dokona }ustracji Kasy Choryeh, głów alarmując rebotników. 
EU.ego, nac!elnego lekarza warszawskiej nl,e w obrębie lecznky 'l-ej, gdzie.reoq~ani- -zatrudnieni podówczas w kuźni i ślu
l~asy Cirn'."ych dr. Balmna, komi&arza war: zacja z:cstała. cam·owicie przep1•owadzcna. sami rnbotnicy: 31-1. Kajetan Cio~kow-
vzaws!~•ej l\asy ·Chorych dr. Rożnieckiego · :.~ ~ ~ ' r!:k1, 43-1. Czesław Kurzydłowski, 32-1. 
oraz szeregu dyrektorów i komisarzy Kas w dniu jutrzejszym o godzinie 6-~i. wie lVI~rjan S~k-Oław~ki i 33-l. ~iotr 'frzciń-
Cnorych w PDlsce. . czorem przyjeżdża do Lodzi p. qe~1. ~ure~- ek1, z.ustal: rnmu cd!::tmkam1 szkła ora.z 

Ftzy).zJ pana w!c~-minl~tra Hubick:e- ki ccLm wziecia ttLiz1a!u \.v po,w1vcc111u zizczątk~m~ samdctu. J1:deu z robob.u-
go l;o Lc.~zi jest związa.t1y w związku z zu- n~wcgo lul~.'.l.IL_i 

0

f.:,-,·<::i::u Oc1:01'1co:· OJCZ);z 11~~1'~· -~';:zci\śl~i, du:.mał tak ciężk!ch P;>1:a 
powiedzianą w swoim czasie reorganizacją ny w Łodzi urzy 1.;_1 L.e;oneJ Nr. 20. W ,o men, ze meprzytomnego w stame c1ęz-
jłecznk~a lq;iso'\llle.g_QL-f\ _g~wnie JWlwa- _ kim mzewieziono do szpitala Dzieci~tka 

Jezus. Pozostałych robotników opatra 
no w miejscowent ambulatorjum. 

Na miejsce tragicznej katastrof) 
nadbiegli pierwsi majster fabryki Wy. 
szogród, i robotnik Duda, którzy pospie
szyli przedewszystkiem 'f pomocą uwiQ• 
zionemu w rumowiskach samolotu lotni• 
kowi. Nieszczęśliwy siłą uderzenia zo. 
stał wgnieciony w kabinę samolotu, do· 
znając zmiażdżenia czaszki oraz połama
nia rąk i nóg. Po wydobyciu lotnika a 
sa.molotu, co zajęło kilka chwil czasu, 
nim zdołano rozkręcić śruby i odgiąić za. 
łamania, dawał on jeszcze słabe oznaki 
życia. Poni.oc miejscowego lekarza była 
daremna .. Po kilku minutach nieszczt" 
śliwy lotnik zmarł. 

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi e.\oft, 
czności, t. j.· temu, że nie były dziś czyn• 
ne piece kuźni, katastrofa nie pociągnęła 
za sobą pożaru, który mógłby przybra' 
katastrofalne rozmiary. 

Zwłoki tragicznie zmarłego lotn~ 
prz0wiezione zostały sanitarką do kosłrii• 
cy szpitala Ujazdowskiego. 

---l:J1---
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Pieniądze publiczne na cele partyjne 
Stronnictwa Chłopskiego 

Sensacyjny list b. posła Różańskiego 
W numerze „O,azety Chłopskiej" na I twa Chłopskiego, zamieszczony w swoim dowej. 

niedzielę dnia 26-go października ukazał czasie w „Gazecie Chłopskiej" nie był nig Wreszcie zawiadamia p. Różański, że 
się list otwarty członka Rady Naczelnej dy przez niego pisany, a został sfałszowa- dopóki sprawy powyższe nie zostaną cał
Stronnictwa Chłopskiego b. posła na Sejm, ny przez b. vosła Stanisława Wronę wspól kowicie wyświetlone - usuwa się od czyn 
p. Tadeusza Różańskiego, w którym wyjaś nie z b. sekretarzem Stronnictwa Chłopskie nej pracy w Stronnictwie Chłopskiem i 
Ilia on sprawę znany!!h nadułyś pienięż- go, p. Konstantym Pacem, za co p. Różań- opuszcza stanowisko redaktora i wydawcy 
9ych w Biurze. Urządzeń Rolnych Kółek Rol ski pociąga obu do odpowierlzialności są- I „Gazety Chłopskiej". - (ISKRA) 
niczych. - • -·u a -· mi= Q ii !IM Pan Tadeusz Różański wyjaśnia, że w 
<;iągu półtora roku.,. ~um otrzymywanych A szt 01·e 
z Biura Urządzeń Rolnych wpłacił 74.050 zł. ~ re owa kandydata na posła 
na ręce b. posła Stanisława Wrony na ce
le propagandy unifikacyjnej i na fundusz 
budowy Dow.u Stronnictwa Chłopskiego w 
Warszawie, rm co posiada własnoręczne 
pOkwitowania b. posła Stanisława Wrony. 

Dalej p. Różański twierdzi, że prezes 
Waleron i cały zarząd Stronnictwa Chłop
skiego doskonale byli poinformowani o spr4 
wie powyższej i w rozmowach prywatnych 
igadzali się ponosić całkowitą współodpo 
wiedzialność ni.oralną i materjalną. -

za drukowanie odezw antypaństwowych 
Z polece1-t_ia władz bezpieczeństwa I przy sądzie okręgowym w Wa1·szawie, 

iaimknięto wczora~ drukarnię „Ars" w który ze swej strony postanowił: pocią
Warsza wie. gnąć do odpowiedzialności karnej z art. 

Dowiadujemy się, że immknięcie dru 51 K. K. (współdziałanie w przestęp· 
karni nastąpiło wskutek s\::"'ierdzenia stwie) zarządzającego drukarnią „Ars", 
faktu, że drukowała ona od dłuższego mieszczącą s~ę w Warszawie przy ul. 
czasu stale cdezwy organizacyj komuni- Siennej Nr. 33, p. Franciszka Jędrzej
stycznych o charakterze przeciwpań· czyka, ora?; zapieczętować drukarni~ aż 
stwowym i że pomimo świadomości ich do czasu rozprawy sądowej. 
charakteru wywrotowego - przyczynia- Warto zaznaczyć, że drukarnia „Ars" 
ła się przez umyślne nieprzestrzeganie jest własnością Narodowej Partji Robot
obowiązujących przepisów do ich rozpow niczej - prawicy i faktycznym ~ej kie
szechniania. · , rownikiem jest p. F1~,nciszek Kwlecl,ń.: 

Komisarjat Rządu m. st. Warszawy ski kandydat na posła z ramienia Centro
zwrócił się wobec tego z odpowiednim lewu. (Iskra) 
wnioskiem do urzędu prokuratorskiego 

AlłESZTOWA•IE ;, 
b. posła ukraińskiego 

KRZEMIENIEC, 23.X. Na poleceni( 
urzędu prokuratorskiego w Równem aresz.· 
towano w Krzemieńcu b. posła ukraińskie! 
partji socjal - radykalnej Semena żuka. 
Aresztowany znany był ze swych wystąpień_ 
antypaństwowych na Wołyniu. 

oo.o 

reow.- · 
prezydent Landsbun du 

Berlin 23 październik~ 
Prezydentem „Landsbundu" wybraj 

ny został hrnbia Kalkreut, właściciel 
wielkich posiadłości ziemskich na śląskQ 
Hr. Kalkreut już piastował tę godn~ 
przez 4 lata. Jest on wielkim przyjacie,, 
lem Hugenberga. Wybór hr. KalkreuJ31 
ozmacza powl'ót „Landsbundu'' pod sztan 
dary Hugenberga. Obecnie grupa polity· 
crna „Landsvolku" będzie szła razem ze' 
stronnictwem niemiecko • narodowe~ 
Wybór jest dziełem niemiecko • narodo-1 
wych wielkich agrarjuszy ze wschodnich. 
prowincyj. ... „ 

---. .\:Jl---

Dochodzenie w sprawie 
ICOlłFAlłTEGO 

Nasz koresp. telefonuje z WarszaW)\ 
Dziś przybył do Warszawy prok. Toi' 

karski, aby s~ ~-porozumieć z odnośnemi 
czynnikami co do sprawy uwięzionego b. 
pos. Korfantego. 

Wedle dalszych słów listu p. Różańskie 
go, młał b. pos~ Dziduch w przeddzień zwo 
lania Rady Naczelnej Stronnictwa Chłop
skiego na dzień 6-y października r. b. „bla 
gać p. Różańską, ażeby wpłynęła na mnie, 
i:ebym dowodów otrzymywania pieniędzy 
odemrue przez Stronnictwo Chłopskie nie 
publikował, gdyż zgubię tem ruch chłopski 
w Polsce". 

,.,..,..,,, r • t • • • _, ______ _ 

Ponadto p. Różański twierdzi, że list 
o jego rzekomem wystąpieniu ze Stronnic-
~~~~!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!11! 

llCI• PAllAI 
272 ofiary katastrofy górniczej 

się tłumaczy 
Ks. Józef Panaś, kandydujący na li

gcie Nr. 7 w okręgu tczewskim t. j. li
ście Ceptrolewq, która spotkała się z 

Oddział pogotowia ratunkowego zasypany 
Komuniści atakują władze za niedbałość 

protestem szeregu biskupów polskich, Berlin 23 października. I się również polski górnik Zieliński. tastrof ę tem, że wybuch 150 litrów ben· 
wyrażonym w szeregu listów paster- Zarząd kopalni w Alsdorfie zapew-1 Zielińskiego znaleziono wśród 6 mar- zolu w piwnicy budynku zarządu spolf!>' skich do ludności, przesłał swoim wła- nia, iż ostateczna cyfra ofiar strasznej twych górników. Zieliński wraz z dwoma dowal wybuch pyłu węglowego w kopal· 1lzom kościelnym oświadczenia, w którem katastrofy wyniesie 272 zabitych. towarzyszami umieszczony był na liście ni. 
zobowiązuje się, we wsz,Ystkich spra· Na liczbę tę składa się 248 trupów, .~bity~h i opłakiwany jako nieboszczyk Pogrzeb ofiar odbędzie się w sobotę 
wach bronić interesów Kościoła Katolic· wydobytych już z podziemi, 9 ciężko ran przez poślubioną przed 14 zaledwie dnia· przed południem. ' 
kiego i stosować się do wskazówek władz nych, którzy zmarli w szpitalach oraz mi żonę. Berlin 23 października. 
~ościelnych. 15 zabitych, których zwłoki spoczywają Drugi uratowany wespół z Zieliń- Donoszą z Alsdorfu, że wczoral 

Ponadto - oświadcza dalej ks. Pa- jeszcze pod gruzami budynku zarządu skim górnik Corra spotkał w drodze do przed północą oddział pogotowia mtunko· l oaś - gdyby władze kościelne uznały, że kopalni. domu swą córkę, która właśnie wracała wego, składający się z 20-u górników i 
działalność moja nie jest zgodna z inte- Dziś w nocy zupełnie niespodziewa- z poczty, gdzie nadała telegram o śmier- sztygara, którzy zajęci byli tratrSporto
resami Kościoła zobowiązuję się na żą- nie wydobyto z zawalonego chodnika ci ojca do krewnych. waniem ofiar katastrofy z głębi kopalni, 
danie moich władz złożyć mandat poseł- trzech rannych, wśród których znajduje Badania rzeczoznawców tłumaczą ka- zasypany został wskutek zawalenia si~ 
~ki. •• w '*""" ••11wm•• A& om sztolni. Zachodzi obawa, że wszyscy_ po-1 AlłC91C$• Z Z~WCA • nieśli śmierć pod gruzami. · 

me · ott 1 Z Rady M1·e1·sk1·eJ ID Łodzi· BERLIN, 23.x:. z Alsdortu donoszą, że uznaJe ona za g ow~ J komuniści rozrzucili tu dzisiaj odezwy wzy~ rodu Habsburgów. Z . k• wające do jedno • dziennego strajku demon. Budapeszt 22 października. DOWU sprawa pozycz I stracyjnego w dniu pogrzebu ofiar katastro 
- . „Reggeli' .~onosi, że na zaproszenie Tradycyjnym zwyczajem i wczoraj- szwajcarskiego, wychodząc z załozenil. fy. W godzinach popołudniowych odbył ~-cesa~zo~eJ Zyty, w:rst~ow:ine przed sze posiedzenie Rady Miejskiej rozpoczę· że to podkopuje autorytet Państwa. się więc komunistyczny, na którym poseł, 
kilku, dnianu do czło!l~cow rndzi.ny f!~bs: .ło się z półtoragodzinnem opóźnieniem. Ha.da większością rządzącą przyjęt.a Sobotka oskarżał w ostrych słowach włab~go~,, aby wyrazili swą 1°.JlJ;łnosc 1 Przewodniczył obradom prezes inż. Hole· uchwałę w sprawie pożyczki według dze i przemysłowców o niezachowanie 
Wl':rnosc ~ ks. Ott<?na, - ks1ązęta. au- greber. brzmienia wniosku Magistratu. Z kolei środków bezpieczeństwa przy pracy w kc. Jh'Ja~cy 

1
dali odpo~iedz. zadawala~ąc~. W ciągu niespełna godziny całkowity wybrano członków Komisji rewizyjnej palni. (PAT) Gałąz po ska pod kierun.IQe~ a~cyksięcia porządek obrad został wyczerpany. dla sprawdzania ksiąg i dowodów kaso-

Karola. ~tefana, ~ała odpowiedz. odmow- Punktem obrad, który ożywił nieco wych Magistratu za 1929-30 r •• W skład ną.. Ksiązęta; w~gi;rscy, . ~ó.zef 1 Fryde· nastrój była sprawa uzupełnienia uchwał tej komisji weszli radni: Kaczyński, Go
ryk, odpow~_edzieh wymIJaJąco. (PAT) Rady Miejskiej z dnia 29 września r. b. łański, Moskiewiczówna, Richter, N eh· 

--i w sprawie zaciągnięcia pożyczki na za- rng i Hartman. J U Z WYSZEDŁ TOM I i II I kup nowej emisji akcji łódzkiego Tow. Następnie dyr. Rundo odczytał pls
--------------- Elektrycznego. Sprawę powyższą refero·- mo radnego Franciszka Pawlaka, i·epre· 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

}i~mn -M~wJ · ~~~~B~J 
WYDANIE ZBIOROW.E W 8 TOMACH 

Wydawnictwo Inatytutu Badania Naj
nowszej Historji Polski pod redakcją 
Michała Sokolnickiego i Juljana Sta
chiewicza, sekretarz redakcji Włady
sław Malinowski. Nakładem T-wa 
Wydawniczego „Polska Zjednoczona· 
w Warszawie, ul. Nowolipie Nr. 2. 

wał rad. Hartman. zentanta Związku Inwalidów o rezygna-
Radni Pogonowski i Wojewódzki cji z mandatu wskutek chcrob~-. Po za

sprzeciwiali się, by ewentualne spory z łatwieniu E:rerc~l' S)L~·'.7 podrzędniejszej 
dokonania tej tranzakcji były rozpatry- wagi posiedzenie Rady zostało zamknię
wane przez sądy polskie według kodeksu te o godz. 10 wieczór. 

--0---

Dziś wyrok w procesie 
o nadużycia budowlane 

Wczoraj w czwartym dniu pro.cesu o I Po przerwie prokuratora zabrał głos 
I nadużycia budowlane w Sądzie Wojsko- adw. Nawarski obrońca oskarżonego majo
wym w Łodzi składali zeznania rzeczoznaw ra Filamowicza, który wskazał, że podsąd 
cy, którzy wyjaśnili, iż Skarb Pa11stwa ny jako kierownik rejonu inżynierji sape
poniósł wielkie straty na skutek oddania ro rów nie miał bezpośredniej kontroli ·nad ca-

C.na za całość w prenumeracie zł. 96 bót budowlanych firmie „Tres", Firma ta łym tym aparatem. 
w miesii:cznych spłatach po zł. 6. zdaniem rzeczoznawców pobierała za prze Następnie przemawiał adw. Gralecki 

UWAGA· p· . d • prowadzone roboty wygórowane ceny, jak obrońca pozostałych dwuch oskarżonych 
tylk 'K ~en~\z~ wpłacać nal~zy również stwierdzili rzeczoznawcy, że nie i dowodził, iż cała ta sprawa polega na nie 

• ~n; on ° ż .• • ·Nr. 
22.90~. Ni~t złożyła ona wymaganego wad jum na odda- porozumieniu i powstała dzięki jakiemuś 

~kie. Jheks 1u~okwa 
0

1
100

dYl do dpobi~rania ne jej roboty. niedbalstwu ze strony oskarżonych. W kon Ja c o wie wp at a wy awmctwa I p k · · d kl " b ' 'ł · · ' · · . . . · o zam 111ęc1u przewodu są owego za UZJl o ronca prosi o umewmmeme iego 
Zamow1enia na prenumeratę składać należy: brał głos prokurator kpt. Mitowski, który mocodawców. 
Tow. Wydawn. „Polska Zjedm)czona" ~ konkluzji swei;o przem~wienia domagał . P~ zamknięciu. głosów stron S~d zapo 
\Varaza:wa, ul. Nowolipie 2 tel.: 540-45 i 2•96 s1~ dla wszystkich oskarzonych surowego w1edz1ał ogłoszeme wyroku w dmu clzi-

.~!!!"'P-'!' ~--!!""'!!-~- !!!.---.. '!"" •. "'!!!!.,..""""'_._._-..~ ..... ~1000~·-~y~iaru kary. si~j szy~m o ~odiini.e 12 w p_ob..ldnie- (p). 

FA&IZWWA 
lista B. B. W. z Rz. 

W ADO WICE, 23.X. Okręgowa k().ł 
misja wyborcza okręgu Nr. 43 - Wadowi 
ce-Biała -Myślenice ~żywiec -Nowy 
Targ-Spisz-Orawa postanowiła jedno· 
głośnie unieważnić listę kandydatów do 
Sejmu, oznaczoną mianem „B. B. W. z Rz". 
z czołowym kandydatem Janem Bernardem 
Maciejowskim. -

Unieważnienie listy nastąpiło ze wzgl~ 
du na to, że pomimo wezwania zwrócone-· 
go przez przewodniczącego komisji do p. 
Maciejowskiego, nie uzupełniono braków 
listy, a w szczególności nie wskazano peł
nomocnika, któryby obowiązki swoje peł· 
nił, gdyż osoba wymieniona, jako pełoo· 
mocnik oświadczyła, iż mandatu tego nie 
przyjmuje, oraz ażeby wskazano kto właści
wie pod listą jest podpisany, gdyż przeważ 
n.a część podpisów była nieczytelna. -

Pozatem na zastępcę pełnomocnika 
wskazano osobę wogóle nieznaną i nie mel 
dowaną w Katowicach. 
Okręgowa komisja wy• 

b o r. c z a o k r ę g u N!! 4 3 u z n a ł a 
za ważną listę kandydatów 
Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem z 
p • F e 1 i k s em G w i ż 1d ż em , j a 
ko kandy_datP.111 c.zoląwvm--. 



,HASŁO" z dnia 24 paździemika. 1930 t'. łft. 3. 

EJ E·PO 
Niebywale entuzjastyczne powitanie beuadn~e słabiutkich ataków skąpych O· Z tego punktu widzenia lista kandyda-, litycznego; sympatycy różnych prądóv 

;rzez cale sriolec:!:ei.siwo bL:::~-::SGO"' s,'!'-: ..:!·'}:;~ó".v c::::;-):.w pa;')~~·~·('h, Co do tre- tć '' pcsei:Jkich M.msz~ika winna w swym społecztJych i politycznych - reprezentuji 
ręce władzę Marszałka P:łsud:; \i~go, w śd ataki te należy uznać z;i. ni~:si.nleją · :;.nładzie osobowym oń.powiadać zasadzie oni w całości obraz prądów, potrzeb i in. 
maju 1926-go roku, było co do heści ak- c~, - pcprnstu nie za~'.t~erają cne żadnej ~mmpłetowania Sejmu z ludzi wolnych od sp~racyj, nurtujących społeczeństwo. 
1em nieuiności namctu do frakcyj partyj- ·(1eści. Co rio firmy, są bezgrmiicznie na- ;}Dciążeń frakcyjnych i zdolnych do objek- Na brak jakiejkolwiek jednostronnośc.' 
nych i ich ci.espntycznym} a nłc1m:oinym n.vne. !sfaienie ich :ramt<c:ia ty:ko muu:ęt- tywncgo, a bezinteresownego obcowania z tej listy, zwrócili uwagę już jej przeciw· 
rządom. na swa•:Ewość. potrzebami rozwojowemi Narodu i Pań- nicy. jest ona w ich pojęciu jej grzechem 

Zo:;tała wypowiedziana zhimowa wo- O cói więc chodzi? stwa. Biedni obrońcy kołtuństwa! Nie dostrze. 
la nariodu położen;a kresu temu ue:;poi:yz- W y b o r y o b e c n e s ą k r o - Winna ona czynić zadość logice każdej gli, że je:lnostronność, ciemnota 'horyzon· 
mowi, czyniącemu z Pc:~ki wldowisko pań k i e m n a !) r z ó d w d z i e l e nowej epoki, a mianowicie, iż mogą ją tów myślowyeh, poprostu bezmyślność -
stwa, rm:dzierm:ego p:·zez µ<.«'(je: i pn:~„Nró •· t a I i z a c j i , u w y p u k ł o n e g o stwcrzyć i wypełniać treścią jedynie nowi jest zawsze przejawem aspiracyj umysłów 
<;enia władzy jej rntoty, t. j. me~ot.:zleino- p r z e d c h w i I ą , p o t o z u m i e - ·ludzie. ciemnych, spnłeczeństw nieoświecony.;11, 
ści. n i a P i i s u d s k i e g o z N a r o - Lista Marszałka Piłsudskiego czyni za- niekulturalnych. że jest ona oczywiście i· 

Powszechne życzenia ówczesne kraju d e m c o d o z a s a d n i c z e j dość tym wymogom i to w całej rozciągło- deałem frakcyj, partyj i wszelakich zaś· 
szły nawet po linji dcsłmvnej i;Jte:·pretacji p o d s t <! w y r ef o r m y u s t ro · ści. Przedstawicieli ducha frakcyjnego, cianków. Lista Nr. 1 atoli staje z t~mi i· 
tej zasauy, w kierunku złm:euia w rę- j u • Są one śrc::łk!em dla dania format- zwolenników despotyzmu partyjnego, na deałami do walki, a walcząc z nimi, nia 
kach Piłsudskiego wszystkich agend eg- nego wyrazu temu porozumieniu przez za- nich niema. może ich n~ladowaĆe 
ze·kutywy i legislatywy z żądaniem, by tej, pewnienie w Sejmie przewagi myśli pań- Działacze państwowi i społeczni; znaw I 
zaiste pełnej, władzy użył nietylko dla stwowej nad duchem partyjoości. cy życia społecznego, gospodarczego i po- I H. B. D. 

-~-0'---
~:amania despotyzmu, lecz i samej zasady §'l*'*'M yęap p•••• - WW 

2,11 
rządów partyjnych. 

Marezałek Piłsudski o d r z u c i ł 
dyktaturę na rzecz współ
p 1' a c y z n a r o d e m n a d wy
konaniem tego podstawowego programu 
'°efom1y ustrojowej w drodze legalnej, U· 

trwalając w ten spO!ób podstawową zasa-
1ę rządów demokratycznych, przeciw dea
potyzmowi, nawet własnemu. 

Jeśli i dzisiaj nie brak ubolewających, 
iż P:Asudsk~ „stracił" cztery Iata czasu 
~czas, gdy mógł refonnę naszego u~tro
ju rozstrzygnąć własną wolą natychmiast 
po objęciu władzy, znaczy to, iż nie wszy 
scy jeszcze zrozumieli głęboki sens wycho
wawcy jego majowej decyzji odrzucenia 
despotycznej formy rządów. 

Tymczasem można zaryzykować twier 
lizenie, iż w naszych czasach - reformy, 
zwłaszcza tak zasadmcze jak ustrojowa, 
liCchłar.iając znacznie więcej czasu przy 
par!amentan1ym sposobie ich przeprowa
;zania, niż zużyłby na ten cel rząd des
µotyczny, z y s k u i ą n a t r w a -
ł o ś c i , o którą tu przecież głównie 

c:hodzi. 
Niemniej, mimo upływu czterech zgo

rą lat, porozumienie Piłsudskiego z Naro
dem w maju 1926-go roku, p o z o s t a -
je w mocy co do treści 

z a s a d n i c z e j • Przywrócenie władzy 
'lasady jedności na gruzach systemu rzą

dów frakcyjnych jest niezmiennym celem 
iążeń, znanym popularnie pod nazwą 

zmiany konstytucji. 
Społeczeństwo w ubiegłem czteroleciu 

Llie ujawniło tendencji powrotu do despo„ 
tyzmu frakcyj partyjnych. Piłsudski rów
':lież flie zmienił swego do nich stosunku. 

Złuclzen~a, jakiemi pod \ym wzglę-

dem kannili s;ę w tym czasie przywódcy 
trakcyj, zwłaszcza PPS. CKW., wystawia 
ją jeknajgorsz€ świadectwo kh zmysłowi 

Ci.oralnemu w działalności politycz11cj i mu 
<szą m~eć za skutek jaimajcięższą dla nich 
klęskę. 

Sytuacja !eh bowiem je3t błiL: ';:iczo 
podobną do sytuacji tych moucu·ch6w eu
rcpejskich, którzy w XVHl-tym wieku 
w.:b;-aniali się zrezygnować ze swego des
pc~yzmu !m rzecz dążności narodów do 
l1c:::e&tn:czcnia w rządach. Poprnstu i krót
\m: śsi-:;to im głowy. Siln!ejsze poczucie 
prawne i humanitarne dzisiejszych społe

czeństw zatrzymuje je przed rozlewaniem 
lnwi. tr: L1miej rzecz nie ulega zmianie 
co do treści: nasi kanrtydaci na despotów 
z ramier.h :rali:cyj partyjnych pójdą na gi
k~y1::ę w~ ';orów p0wszcchnych i spo1c
cz0h~t11.o zeh!!e im symbolicznie głowy o
d, zem irr. tki wyborczej, wręczonej mu 
prze.z Eismisfi:iega. 

Ta keii\a wyborcza, zaopatrzona Sl.l • 

eh:} cyfr::} !, ma s-.vój odpowidnl!~ w 1:t:
cu i n,; ! ~: v c:eL:kkłi. 

Oto ceł e:wałtownie namiętnych ch:>ć 

Wszystkiemu wino cockta·le 
w Paryżu za dużo wody i 

(Korespondencja własna) 
alkoholu 

Paryź, w październiku 1930 r. J płatają one pijącym różne figle, zreE3b-1 I Tak więc sławny nasz malarz }'omf:i.-
Sekwana wzbiera. Co ranka służba zgóry przez pijących i widzów przewi- szerował do komisarjatu, a że komisarza 

miejska notuje n o w y p r z y b ó r dziane. Niedawno cocktaile uczyniły sław o godzinie 3 nad ranem w komisarjacie 
w o d y o kilka, kilkanaście, a nawet nym naszego malarza K. przynajmniej nie było, trzeba naf1 było p0czekać do ra
kilkadziesiąt centymetrów. Ludność Pa- w gronie tych, którzy jeszcze jego sławy na. Przespał się więc K. godnie, a ran
ryża jednak nie zdaje sobie wcale spra- malarskiej nie mieli sposobności poz.nać. kiem znalazł nietylko glowę na karku, ale 
wy z obliczeń centymetrowych. Gdy chce K. znany jest wielu Francuzom, rozpo- i sto franków w kieszeni, które ofiarował 
wiedzieć, czy grozi jej niebezpieczeństwo czął bowiem karjerę swą w Legji Cudzo- na sieroty, o k u p u j ą c w t e n 
powodzi, udaje się na most Alma, pod ziemskiej i z niejednego pieca francu- sp o s ó b w o 1 n o ś 'Ć • 
pomnik Mickiewicza, i bada, czy żuawi skiego chleb już jadał i dawał go koszto- Gorszego figla splatały cocktaile zna· 
kamie1~ni, strzeg.ący mostu, m a c z, a- wać N~emcom podcza;s wojny. O~~~tn~o nemi.: n~ M.ontparnassi~ urwiszow,i,, ame
j ą J u ż s t o p y w w o d z i e. sława Jego rozeszła się nle z LegJi i me rykanskiemu malarzowi W. Opusciw.~y 
To jest dla Paryżan najlepszym mierni- z salonu papy Bernsteina, a l e z ••. którejś nocy przytulny lokal po wypi~1u 
kiem stanu wód na Sekwanie. kom i s a r j a t u, o czem dzienniki dziesięciu cocktaili, spostrzegł na ulicy 

A ł , • tak · · k , d · n· zło szeroko wieść po świecie rozniosły. przed kawiarną dorożkę. Oryginalną do· wasrue, się Ja os z1w ie - .k t t · · ł h 011 żyło, że choć od kilku dni mamy prze- A było tak: cocktailizowało się szer- r?~ ę, 0~ t mego f lin~or~o;e~~:łc si od 
ślic~ną pogodę, ~oda, zaczyna ju~ podmy- sze g~ono arty~tycznej braci.~ kawiarni ~~~ad~:z~chia;~~„~\~,~j klaczy, drze~iią
wac podeszwy zuawow, na Qua.i Bercy nocneJ przy ulicy de la Ga1te (nomen .. r , d b' tro" w oczehwa
winiarze na gwałt wyciągaja beczki z omen) na Montparnassie, aż się z czu- C~J cieip iwie przekt~' is m'a'a··z z~czął 
zalanego bulwaru, a holowniki wkrótce pryn dobrze zakurzyło. Między stolikami mu sw~go ~a.i~! 0~~~oc się 1 

;
0 

jednak 
nie będą już mogły przepływać pod nie- zaczęła się batalja słowna, .z pocz'.!'tku nie arzy~o ~wac. :e Y\ 8 am n a k °' 
któremi mostami. Jest to jednak napływ winna, potem coraz ost~zeJsza, az wresz- ocze te, wa shi c~n ogólnym śmiechem 
z poprzednich ulew, który dziś, jutro mu- cie jeden z snobów, trafiony celną rakietą z ,1t ot' a ~ bc··aęc; Z~IJI'osi'ł 

11
a przeJ· ażdż-

. · 1'' · ł ' N t b k 1' 1~-· on rzez K ai ys yczneJ • 1• "· si. się prze:va ic i sp f'~ąc w ~orze. a o- gru s~e~o a iw u,. wy~zuc. ą P , ·: k niemnie scoktailizcwaną parę i ruszy 
miast o wiele grozmeJszą J e s t p o- zerwar się od swego stolika i wdał s~ę w r ę z fk drobnym truchcikiem po
w ó d ź„. w którym p~awią si~ dzielnice i:uer?wiw, mecz bokserski,. bo. K. m i a ł t1~m itoc~: ~kad? Pr;ed siebie. Mono
międzynarodowe; ~uar~~er La!m i Mont- J u z n I e ~ Y: k o c l ę z k ą gł?: tonn ~~eh dorożki uśpił wszystkich, a 
parnasse. DawnieJ zapiJano się w tych w ę, a 1 e i . 1 ę k ę. Kelnerzy zb.udzih Y, klacz drobiła aż wyjechała za 
dzielnicach absyntem, później jego na- flię momentalme. Zastrachana kasJerka, p~czctiwa ' 

· · b' · · t · mias o miastką, jaką _jest Pernod, a obecme kto .zdaJ ąc so ie sprawę, ze m erwencJ a oso- · . . . . . . , 
żyw cocktaiiizuje się za przykładem an- bista może nie pomóc, zawezwała agenta W pewneJ c~wili 111~P!ZYJemnose .•• 
glo-sasów, którzy tę- modę tu z sobą przy _policyjnego, który wpadł do lokalu, ale z Wszyscy wypadaJą. z d.orozki, tł u k J5 ~ 
wlekli. Cocktallizują sie więc malarze i dwóch walczących pozostał mu w rękach s ~ b i e d o t k l i w .1 e n ° ~ Y· . 0 

poeci, mecenasi i modelki, cccktai~izują tylko. K., miał. bowier~ j~ż i cięż~ie nogi. rozka w d~·zazga~h. lezy w rozk~~~~=J. W 
się wreszcie zwykłe snoby zagramczne, Drugi zawodmk zd0Ia1 si~ usunąc z placu poprzek ?licy dzimze, skąd doc • Ję-
nic ze sztuką wspólnego nie mające. walki, nie bez pomocy tych, którzy po- k1 ranneJ klaczy. 

Zależnie od ilości wypitych cocktaili przednio zawezwali agenta. Otrzeźwiona para korz.y.sta ~ usługi 
ECU ff'6SQS'M*·1u• rnmw2„„,911e vw m•s @iMI 1 wm· wu -- przejeżdżającego automobilisty ~ wrakca 

do Paryża. Na miejscu pozostaJe ty} o 

AktE'S-Jl'a tei·or)v.s-1-yczna ,
111
StahJhe'mu" pełen poczucia obowiązku m,a1arz'. .it.tor~ iv & ą i. 

/1 
i nie chce opuścić klaczy, dosiada JeJ l tei 

z trudem dobija do stolicy. Dot&•łszy, 
Maltretowanie ludności pofsknej w Po:meranji .szuka weterynarza, który opatr~y 

. ranna klacz. Ale żaden weterynarz me 
Rozg1omienie za:Jm;y dzieci' polskich 

w Osławie Dabrov.'ie„ c ·:cm doniosły de
pesze przed kilku dniam1, stanowi wstęp 
do zakrojonej 11l'ZeZ St::--.hlhc:m mt szero
ką skalę akcJi pan:Jiżowania wystąpień 
polskiej mniejszości w Pomeranji. świad 
czy o tern dobitnie rozlrnz, wydany ostat
nio przez majora a. D. von Wolff z Kuse
row, przywódcy pomcrańskiego Stahl
helmu. Rozkaz ten brzmi następująco: 

„Polska agitacja w powiatach gnmicz
nych i polskie próby v;gryzienia się przy 
pómocy szkół, sz iegostvva ( '?) i pisnię
dzy w powiaty graniczne Pcrne!«mji, oraz 
btak ochrony ze st·ony nasze.-s·J ia~6~l, 
zn:.uszają Stt:i}lhelm do s?.111oobruny. 
Hozkazuj ę wii,lc co n<?.stępuj e: okręgi gra
mczne StahlhehNl v.rinny utrzymywać 
st:=i.J-y kontald z n;,;,rcdov.r<:. ludn;:i:;cią. z2.~ 
g-rożonycb wiosel . Pol'l!,ie wystąpi.enia 
1 ,'„<'.: 1••.;l 0 7y 1J :.'.nei (;;:r1w<.C:ii. Okre
~l~·~.:~nic.~E2 0Low~<!Za~1e i,~ do m:~ądzanC.i 
stałych manifestacyj w 

w i os kach p ogr a n i c ~ n Y _c h zaczyna konsultacji 0 godzinie 4. ~an?• 
p r z y p om o cy m a i ~ z o w Więc zrozpaczony już malarz znaJdUJe Ja 
ć w i c z e b ?- y c .h, P Ił: t r o l_ i r o- kąś stajnię, której właściciel podejmuje 
w e r z y s t o w i w Y J a z d o w k o siQ udzielić zmordowanej i rannej klaczy 
l u m n . s a m ? c. h o d o w. Y c h. D~ schronienia, a w dodatku udziela mala-
8-go ka~dego m1e~iąca. nalezy , s~ładac rzowi 20 franków pożyczki na powrót do 
kierowmct:-v~ po>y1~towe~u ~~otkie ra- domu. 
porty o dzi~1alnosci gramczneJ • Nazajutrz, jeszcze nie zdołał się ma· 

Stosowme do. powyż~zego ~ozkazu, larz przebudzić, by pomyśleć nad wyda: 
Stahlhelm, urząd~ił ostatn10 , w~3azd .sa- rzeniami dnia poprzedniego, gdy do drzwi 
m?chodam1 ~-o .wi?sek Rciłazm i ~o:-vicz, jego pracowni zapukała poli~ja ~ odpro· 
l~zącyc~ na te1

1
eme po!V· Lembo1sk1ego. wadziła skwaszonego do kom1sarJatu. Tu 

\v Lewicz~ panła~ n'.1 hstf polską po .r~z W. natychmiast wyrównał s~kodę doro~-
1~ie1·v:sz? lic~ta 2o~crn a-łosow~ c~ naJWl- karzowi, a w dodatku zapłacił mu so"."'i~ 
c.ocz111cJ zamepokoiło pomeranski Stahl- cie za trudy nocne jego klaczy, niemmeJ 
llclm. jednak komisarz, chcąc poskromić trocfię 

Jak z powyższego WJllilrn, wystąpie wybryki urwisza, zatrzymał go czas Ja
nia Stahlhelmu mają na celu t e r o r y- kiś w komisarjacie. Ale czy to malarz 
z o w a n i e i m a l t r e t o w a n i e winien? Dawniej mówiono: cherchez la 
p o l s k i e j 1 u d n o ' c i , KTóRĄ femme! - d z i ś s p r a w c ą w s z "$ 
w 'r1;:J f.,PO~·'.ótl ZAMIERZA SIĘ OD- s t k i e g o z ł e g o s ą co c k t a
_)1_'H.~1,:,.L.~ ó OD POLSKIEGO SZKOL- ile. 
NICTWb 
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NAPAD POD WARSZAWĄ I Budowa domu dla inwalidó" 
niezcłolnych do pracy 

Pies policyjny odkrył bandytę Związek Inwalidów Wojennych R. P. post~ 
nowił zainicjować budowę domu dla naj ciężej 
poszkodowanych inwalidów wojennych, nie. 
zdolnych zupełnie do pracy i obłożnie chorych. 

Ubiegłej nocy na szosie Nadarzyn -
Błonie na jadących 'na targ mieszkańców 
Nadarzyna i Kuszyna, Majera i Szymona 
Heringa oWaz Srula Zażulińskiego w leSie 
belenowskim napadło 

trzecR zamaskowanych drabów, 
dórzy zrdbowali steroryzowanym 1,200 
d. gotówką, poczem zbiegli w lasy otrem
ou~kie. 

Napadnięci zawrócili z drogi i zawb
domili p<łSterunek policji w Nadarzynie o 
Nypadku. 

Na miejsce wypadku wyj~cha1 naczd
nik woj ew. urzędu śledczego podinsp. 
Chmaj, kierownik lotnej brygady p. Heller, 
'.tilku wywiadowców, przodownik z psem 
policyjnym oraz komendant pow. pol. z 
kilkudziesięcioma policjantami; otoczono 
las w którym skryli się bandyci. 

Zaraz z miejsca natrafiono na ślady, to 
~eż z polecenia naczelnika urz. śledczego, 
kierującego obławą, sporządzono 

odlewy gipsowe 
pozostawionych śladów stóp, których do
konał specjalnie wydelegowany daktyl os
kop, porobił zdjęcia pozostawionych za
krwawionych odcisków na wozie poszko
dowanych. 

W chwili gdy policja coraz więcej za
cieśniała krąg obławy, pies "DolIy" któ
ry dotychczas szedł spokojnie, począł zdra 
dzać wielkie zdenerwowanie i ujadać, co 
oznaczało, że poszukiwany znajduje się w 
pobliżu, i faktycznie gdy postąpiono kil
kanaście kroków dalej, "DolIy" począł 
wskakiwać na grube wysokie drzewo,' oka
tało się, że na niem u szczytu 

siedzi jakiś człowiek, 
tt6ry na wezwanie policji nie chciał swe
go schroniska opuścić. 

Po dwugodzinne m oblężeniu osobnik 
6w zlazł i okazało się, że jest to jeden 
Z band):', która dokonała napadu. Zatrzy
'Jlany me chce podać swego nazwiska, ani 
też wyjawić swych wspólników, jednak 
L 

Regulacja granicznego 
odcinka rzeki Drwęcy kosz

tem Polski i Niemiec 
W dniu 23 b. ·m. wyjeżdża nad rzekę Drwę

et. celem zbadania stanu robót przy regulacji 
lIl'anicznego odcinka tej rzeki, specjalna korni
aja techniczna, złożona z kilku inżynierów mi
Jliaterstwa robót publicznych, z naczelnikiem 
WJdziału i inspektorem ministerstwa, inż. A. 
K.onopk, na czele. 

Roboty regulacyjne wykonywane są na pod
lławie specjalnej umowy polsko.niemieckiej 
praez spółki wodne obu państw. Prace regula
ąjDo są już na wykończeniu. Inspekcja potrwa 
.. d. 3 dni. 

Raj dla myśliwych 
W okolicach Kościerzyny, w lasach państwo-

9Jch pojawiły się w wielkich ilościach jelenie 
l dziki. Myśliwi zachwyceni są tą obfitości a 
lWierzyny. Rolnicy uskarżają się na szkGdy \; 
oziminach i kartoflach. 

został przez poszkodowanych rozpoznany. 
W kilka godzin później, patrol z poste

runku w Milanówku natknęła się w lesie 
na osobnika, który na widok policji po
czął uciekać, został zatrzymany; jak stwier 
dzono, jest to drugi uczestnik napadu; 
przyz11ał się do uczestnictwa i twierdzi, że 
zrabowane pieniądze znajdują się u nieja-- H 

kiego "Kajtusia" zamieszkałego w War
szawie. 

Pod. wskazany adres udano się, jednak 
"Kajtusia" nie zastano, domownicy twier
dzą, że nieobecny 

wyjechał z domu 
przed kilku dniami i znajduje się w pracy 
w jednej z podrdejskich cegielni. 
łHW 

Marszałek Józef Piłsudski 
protektorem pierwszego zjazdu b. uczestników 

walk o Wilno w 1918-20 r. 
Komitet wykonawcy komisji zjazdu 

byłych uczestników walk o Wilno na po
SIedzeniu w b. m. uchwalił jednogłośnie 
zwrócić się do Pierwszego Marszałka Pol
slu Józefa Piłsudskiego z prośbą o przy
jęcie protekboratu nad pierwszym zjaz
dem byłych uczestników walk o Wilno w 
latach 1918-20. W dniu 21 b. m. nadesz
ła odpowiedź, i ż P a n M a l' s z a
l e k p r o t e k t o l' a t n a d z j a
z d e m ł a s k a w i e raczył p r z y 
jąć. Komitet wykonawczy również na 
tem posiedzeniu postanowił prosić na pre 
zesa komitetu honorowego generała bro
ni Lucjana żeligowskiego, na członków 
komitetu honorowego pp. Witolda Abra
mowicza, byłego pierwszego prezesa tym
czasowej komisji rządzącej Litwy środ
kowej, J. E. ks. biskupa dr. Władysława 
Bandurskiego, inspektora armji gen. 

Dąb-Biernackiego, Józefa Folejewskiego, 
prezydenta miasta Wilna, Stefana Kir
tIkllsa, prezesa zarządu wojewódzkiego 
F.P.Z.O.O., Marjana Zyndram-Kościał
kowskiego, wojewodę białostockiego, gen. 
Daniela Konarzewskiego, wiceministra 
spraw wojskowych, gen. Aleksandrn Lit
winowicza, dowódcę O.K. 3, Aleksandra 
Meysztowicza, byłego ministra, Aleksan
dra Prystora, ministra pracy i opieki 
społecznej, płk. Belinę-Praźmowskiego, 
gen. Tadeusza Pi skora, Władysława Racz 
kiewicza, woj ewodę wileńskiego, gen. Ed
warda Rydza-śmigłego, gen. JuIjana Sta
chiewicza, szefa Wojskowego Biura Hi
storycznego i Witolda Staniewicza, mi
nistra reform ;rolnych. 

Zjazd odbędzie się w Wilnie 10 i 11 
listopada b. r. 

Aby zasilić skromny dotychczas fundusz na 
budowę tego domu, oraz pragnąc jednocześnie 
uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, Zwił 
zek wydaje w dniu 11 listopada r. b. nalepkt 
w cenie 20 gr. 

Należy przypuszczać, że społeczeństwo po
prze wydatnie akcję Związku Inwalidów, aby 
choć w tej skromnej formie spłacić dług, za. 
ciągnięty wobec obrońców ojczyzny, którzy 
krwią swą i kalectwem przypieczętowali nie. 
podległość Polski. 

Smierć przemytnika 
w nurtach Mereczanki 

Na odcinku granicznym Orany zaczajoUI 
placówka K. O. P-u zauważyła 2 osobników, 
którzy niedwuznacznie zdradzali zamiar prze
dostania się w sposób nielegalny do Litwy. Za. 
skoczeni znienacka przez żołnierzy osobnicy ci 
rzucili się do ucieczki. Jeden z nich pomimo 
pościgu zdołał dobiec do płynącej w pobliżu 
Mereczanki i nie namyślając się długo rzucił 
się w jej nurty. Porwany siłnym prądem oso
bnik ów mimo rozpaczliwych wysiłków nie miał 
sił dopłynąć do brzegu litewskiego i poszedł na 
dno. Towarzysz jego został przez "kopistów" 
ujęty. Jest to niejaki Sordziej, obywatel litew. 
ski. W znalezionym przy nim worku ujawniona 
większą ilość manufaktury i innych towarów. 

Przemytnika aresztowano, znaleziony zaA 
przy nim towar skierowano do dyspozycji naj
bliższego uuędu celnego. 

TAJEMNICZE MORDERSTWO 
Dwa trupy w mieszkaniu handlarki 

Onegdaj zelektryzowała SwarzędŁ spostrzeżeniu sąsiadów. Przybyłym do stal garnek z wodą i butelka od denatu. 
WIeść mieszkania Mętlewskiej przedstawił się ratu. 

o njenaturałnej śmierci straszny widok. Drzwi natomiast były przywiązane po 
handlarki drobiu 73-letniej Małgorzaty W bocznej ubikacji leżała przykryta stronkiem. 
Mętlewskiej oraz jej 55-letniego syna, stosem pierzyn Na miejscu tajemniczej śmierci dwoj .. 
starego kawalera Aleksandra. Przybyła w kałuży krwi ga osób zjawiła się policja. Lekarz stwier 
w odwiedziny do Mętlewskiej niejakaś ze straszną l'aną na głowie MętIewska. dził po wstępnych oględzinach śmierć 
Tomkowiakowa, zauważywszy wielki nie- W bocznym pokoju leżał na posłaniu z Mętlewskiej 
ład w zajmowanem przez staruszkę i jej podniesionemi wgórę, zaciś~iętemi ręko- wskutek uderzenia tępem narzędziem 
syna mieszkaniu, zaalarmowała o swem ma syn staruszki Aleksander. Obok trupa w głowę, które w postaci łomu żelaznego 

~~~~~~~~~~!!!!!!I!!!!!!II!!I!!~~IIII!I!!!I!!!!!!!I!~!!!!!!!!~!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!~~III!!!I!I!I~I!!!!!!!!~~~!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!!I!!I znaleziono obok zmarłej, natomiast powo 
dów śmierci syna dociec nie zdołano. 

Ze k W maSZYD.eSty Wdrożone niezwłocznie śledztwo nie Imna re ustaliło dotychczas sprawców oraz prze-

ł d' · h biegu strasznej zbrodni. 
uratowa a po roznyc Tego samego dnia widziano jeszcze 

Bieg osobowy Łódź-Warszawa, zdą- p m. 45 pp. - Gdy jadąca pociągiem pu- staruszkę powracającą z Poznania z tar~ 
,żający we wtorek popołudniu do Warsza- bliczność zorjentowała się z jak wielkie- gu; także jakiś pomocnik kominiarski 
wy uległby na stacji kolejowej Szyma- ,go nieszczęścia została cudem uratowana pukał na kilka chwil pf2;ed strasznem od
nów strasznej w skutkach katastrofie, dzięki przytomności umysłu maszynisty, kryciem do mieszkania Mętłewskiej. Być. 
gdyby nie nadzwyczajna przytomność u- zgotowała mu owację. może, że jest też mordercą, skłonny do 
mysłu maszynisty. Jadący pociągiem dwaj dziennikarze, pijaństwa, syn staruszki Aleksander, któ 

Na stację Szymanów zajechał i za- chcąc czyn ten podać do wiadomości pu- ry prawdopodobnie na widok dokonane
trzymał się pociąg towarowy, który miał blicznej, prosili maszynistę o podanie na- go przez siebie w zamroczeniu alkoholo
oczekiwać przej ścia pociągu osobowego zwiska, ten jednak prosił, aby nazwiska I wem czynu popełnił samobój stwo prze1 
Łódź-Warszawa, nie zatrzymującego jego nie publikowano, oświadczając, że zatrucie się denaturatem. 
się w Szymanowie. Po wpuszczeniu pocią- spełnił tylko swój obowiązek. I 
gu na tor boczny zwrotniczy ~.~~~~~!!!!!!I!!!!~~!!!!I!!!!!~~~!!!!II!I!!!!I!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!~~!!I!!!!!!!~~!!!I!!I!II!!!!!!!I!!!~~~!!II!I!I!~~~!!!!!!I!!!I!I!!!!!A~ 

K · zapomniał przestawić 

ośclół w Gruszwicy zwrotnic;Ę na tor główny dla pociągu oso· Szklane oczy top.eelca 
Staraniem miejscowych paraf jan głównie bowego. . 

"-echów i Polaków, stanął w Gruszwicy (pow'. Maszynista pociągu osobowego zauwa- ł d · ł k 
1'Ówleński) piękny murowany kościół katolicki żył w ostatniej niemal chwili źle nasta- pomog Y O rozpOZnania zw o 
\tórego konserwacji dokonał ostatniej niedzieli wioną zwrotnicę, nie tracąc ani chwili W Narwi koło Zegrza wyłowiono zwło-Iło natychmiast rozwiązać zagadkę pocho. 
bo biskup Szelążek. Wśród ofiarodawców a na. czasu puścił w ruch wszystKie hamulce, ki młodego mężczyzny. Zwłoki wplątały dzenia zwłok Były to zwłoki 21-letnieg", 
~et fundatorów kościoła znajduje się dużo Cze- dając równocześnie "kontraparę" i sygna- się w linę pontonu wojskowego i dzięki Krowickiego, wychowanka instytutu 
chów, których owgi władze rosyjl'kie zmusiły do lizując gwizkiem katastrofę. temu fale n~e uniosły ich dalej.. Ciało głuchoniemych i ociemniałych. 
jlrzyjęda prawosławia. Na ten sygnał kilku kolejarzy jadą- b ł t' kł d Z k l h Y. o w ,s ~me . roz . a u. o o. !Cznyc _ Utonął w Narwi 2 lipca br. Krowieki wraŁ 

Dziś, ludność ta, której dziwna inercja psy- cych W pociągu przyskcczyło do hamul- r:lleszkan,cow mk~ ~lle był w stame zwłok z kilkunastu innymi wychowankami in-
lhiczna nie po.zwala na porzucenie pod przyrnu· ców ręcznych, znajdujących się w każ- IOzpoznac .. Na mI~Jsce wezwan~ dakty- stytu był na kolonji we wsi Góra. Wy
aem przyjętej przez ojców wiary, składkami na dym wagonie i wspólnie z maszynistą, loskop~. Pl~YStąPI~ ~n do og~ędzm zwło~. chowawca Kl'ajewski zaprowadził mło
koticiół katolicki manifestuje swą sympatję dla zwolnili bieg pociągu do minimum, mimo Zauwazył, ze chocIaz twarz Jest zupełnIe dzież do kąpieli. Mimo ostrzeżeń, że wo
katolicyzmu. to pociąg najechał na tył pociągu towaro- zmeks'ztałcona, da jest niebezpieczna, pozwolił się chI op· 

/ 

Za S zł. zjada żabę 
Na sześciotygodniowe ćwiczenia zjechał do 

~gC) pułku piechoty (Siedlce) młody obywatel 
nazwiskiem Bazyli Kukawka. Osobliwy ten sma
'()iIiI łyka za dwa złote glistę ziemną długości 
30 cm., a za pięć złotych zjada żywą żabę zie
Jon" popijaj!łc kieliszkiem wódki. . . , 

wego. 
Wskutek zderzenia pasażerowie , pou. QCZY zachowały całą swoją ·com kąpać. Rezultaty kąpieli były tra-

padali na ziemię, bagaże pospadały z pó- świeżuść i blask. giczne. Utonęło wówczas 
łek, okazało się jednak, że nikt nie jest Z twarzy zsiniałej i strasznej patrzyły 2 chłopców, 
ranny, uszkodzeń poważnych w parowo- na urzędnika nieruchorne niebieskie 0- a tylko cudem ocalał trzeci niewidom1. 
zie niema, i pociąg po kilkunastu minu- czy. Daktyloskop dotknął oczu, były Słyszał on krzyki chłopców i cofnął się I 
tach, po sprowadzeniu go na właściwy twarde, uderzył, wydały metaliczny miejsca niebezpiecznego. Wiedziony in
tor ruszył w dalszą drogę do Warszawy, dźwięk. Były to bowiem oczy szklane, tuicją niewidomych wyminął zdradliwe 
dokad I.lr~yb'ywa wedJug rozldadu o .2:odz. 'Drotezl. JJjawnienie te$.o , faktu pozwoli- wiry: i wydostał si~ na brzell;". 
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Ł Z BE PRZED' SĄDEM 
usunięcia funkcjonarjuszy policyjnych 

przez milicję N., S. P. P. 24 -·-
PIĄTEK Ws. słońca g. 5 m. 56 

W ubiegłym tygodniu odbyła się w 
Sądzie Grodzkim rozprawa przeciwlrn b. 
posłowi Zerbemu, oskarżonemu 

podprokurator Suski. _Bronili oskarżone- , korytarzu i usiłuje wejść na salę obrad _ 
go adw. ad_w. Kemp?e'. 1 Hartman. Następnie zeznaje świadek Jan Holcgre 

W charakterze swiadków wezwano na ber, prezes Rady Miejskiej, który udzielił 
rozprawi; prez_esa Rady_Miejskiej Jana Hole zezwolenie na zajęcie całego gmachu wraz 
grebera, ław111ka Ludwika Kuka, Bertolda z gabinetem, klatkę schodową i wszelkiemJ 
Hausnera i Robert<r Filbricha, z których przyległemi Radzie Miejskiej pomieszcze· 
pierwszych dwóch zwolniono z przysięgi. niami. 

Zachód • g. 18 m. 10 

'. :e;ll&illiDll&ii9 
··~ ----

Komunikat 

o niedopuszczenie 
funkcjonarjuszy policji politycznej na zjazd 
niemieckiej socjalistycznej pracy w sali 
Rady Miejskiej. 

· ~arząd Legji Inwalidów W. P. w Lodzi 
llprasza instytucje i osoby, którym zostały 
rozesłane gwoździe do sztandaru i przyję
te przez ogół z niezmierną życzliwością, 

./J wpłatę ofiar na rachunek Legji w P. K. O. 
w terminie o ile możności ja.I{ najszybszym. 

Rozprawa została wówczas odroczo·na, 
na prośbę oskarżonego, celem dania mu 
możności zawezwania na rozprawę świad

Na w:tępie przewodnic~ący zwraca się Następnie zeznaje świadek ławnik Kuk, 
do_ oskarzonego _z zapy~am~m, g?zie był który oświadcza, iż on był na czele dele
wowczas, gdy się do"'.'1edz1ał, iż policja gacji proszącą prezesa Rady Miejskiej o 
w~roc_zyła do gmachu 1 kto mu o tern po- udzielenie do dyspozycji partji gmachu ra 
wiedział. . dzieckiego dla zjazdu. Wówczas prezes 

ków. 
Przewodniczący wobec tego rozprawę 

odroczył do dnia wczorajszego. 
Rozprawie przewodniczył naczelnik Są

du Grodzkiego sędzia Sitnicki, oskarżał zaś 

W odpowiedzi na to p. Zerbe oświad- Rady oddał do dyspozycji cały gmach ra
cza, _że ~ył na sali gdy jeden z milicjantów dziecki a nawet garderobę gmachu. 
powiedział mu, iż kilku osobników stoi na Prokurator: Czy panu wiadomo, jakie Baczność Rzemieślnicy ~··~,~~*~~~~~~~~~~~·~~·~·~,~-~*~~,~~~~~™~~~~~,~~~·~~~~~~~· stanowisko zajęło prezydjum zjazdu wobec 

W niedzielę dnia 26 b. m. o godz. 

322 
k s zajść z policją w czasie obrad? 

/~~.=esos.1'ęrano w sali kina „Resursa" odbę- . andydato' w do e1·mu 1· Senatu świadek: Prezydjum zjazdu nie była 
\U wogóle informowane, że zaszło jakieś nie· 

WIELKI PRZEDWYBORCZY WIEC w okręgowych komisj· ach wyborczych Nr 13 i Nr 14 porozumienie z policją. Wiadomem było 
INFORMACYJNY, I • • jedynie, iż wynikła jakaś awantura z niepo· 

~ którym wygioszone zostaną referaty na W związku ze złożeniem list okręgo-1 misja Nr. 14 - 111 do Sejmu, zaś do Sena·· wołanemi osobnikami. 
temat polityczno • ekonomiczny przez b. wych w komisjach Nr. 13 i 14, do Sejmu i tu - w okręgowej komisji Nr. 14 jest kan~ Następnie zeznaje zkolei świadek Bet-
posła Snopczyńskiego i innych. Senatu, zdołaliśmy ustalić, że łącznie w dydatów łącznie 96. told Hausner, który wyjaśnił, iż w czasie 

O liczne przybycie braci rzemieślniczej tych dwuch okręgach złożonych zostało Należy zaznaczyć, że w okrę;p J ~~-ym odbywania się zjazdu pełnił funkcję milk 
prosi list 31, w tern w Łodzi samej 17 list, zas Łódź-miasto, wybieranych j~sr siedmiu janta na pierwszem piętrze gmachu radziec 

Rzemieślniczy Komitet w okręgu Nr. 14 !.__ 14 list, na których wid posłów, zaś z okręgu Nr. 14 -- Ł6Ji, Sie- kiego. W pewnej chwili przybyło jakichś 
) Wyborczy. nieją nazwiska 322 kandydatów, z czego radz, ł.ask - 6, zaś w całem wojewódz- czterech panów i usiłowało wejść oa salt 

w okręgowej komisji wyborczej Nr. 13 twie łódzk1em wybieranych jest 8 srnato- obrad . • 
otrzymała 115 kandydatów do Sejmu, ko- rów. (s) - świadek oświadczył im, iż na salę ob· 

---0 • rad mają prawo wejść jedynie delegaci peł 

"" f us.zyn w rocznicę · " -
odzyskania niepodległości 

W Tuszynie zorganizował się komitet 
-i>chodu rocznicy odzyskania niepodległo
ści w dniu 11 listopada. 

Znów fałszywe monety w obiegu ~~~ocni posiadający legitymacje zjazdo-

Wówczas panowie ci oświad<:zyli, ił 
Wskazana jest jaknajdalej idąca ostrożność mają również prawo wejścia na sa1ę. 

Między innemi program obejmuje odsło 
9ięcie płyty metalowej z popiersiem Mar
szałka Piłsudskiego, która to tablica wmu
rowana zostanie na froncie gmachu magi
strackiego w Tuszynie. 

Prócz tego uroczystość obejmuje aka
.nemję, obchody szkolne, pochód przez 
'miasto i ~oncerty orkiestr. (b) 

Lista "Centrolewu" w Kaliszu 
unieważniona 

Jak już donosiliśmy, zakwestjonowana 
;yła lista centrolewu Nr. 7 w Kaliszu ze 
względów formalnych i niektóre braki mia 
)y być usunięte. 

Tymczasem . po usunięciu tych braków, 
1>kazało się, że lista ta w dalszym ciągu 
nie odpowiada wymaganym warunkom, wo 
bee czego okręgowa komisja wyborcza Nr. 
16 obejmująca Kalisz, Turek i Wielmi unie 
iważniła tę listę. (b) 

Dzień Znaczka ·· 
. W dniu 26-go b. 111. odbędzle się w 
l,ioazi „Dzień . znaczka" urządzony przez 
['ow. „Pochodnia", Dochód przeznaczony 
na oświatę robotniczą. Komu leży na 
s.ercu dobro i pl'zyszłość podwalin narodu 
niech nie poskąpl chociażby najskrom
ciiejszego datku. 

Przymusowe lądowanie 
sam.o lotu 

Jak się dcwiadujemy, w ciągu ostat-, sażerami, któzzy nieopatrznie przyjęli 
Pich kilku dni konduktot'zy na tramwa- sfałszowaną monetę. 
jach łódzkich zetknęll się z szeregiem wy- Również zanotowano wypadki płace
padków z monetami fałszywemi, wartoś- nla fałszyw·emi monetami przybyłym ze 
ci 50 gr. i 1.00 zł. jednakże wobec dosko- wsi sprzedawcom na targowiskach. 
nałego wyznawania. się konduktorów Zaznaczyć należy, iż wskazaną jest 
tramwajowych na falsyfikatach - dotar- najdalej posunięta ostrożność ze strony 
ły one do kasy dyrekcyjnej w kilku za- obywateK, albowiem posiadanie sfałszo
ledwie wypadkach. wanej monety i nieświadome usiłowanie 

Na tle płacenia fałszywemi monetami puszczenia jej w obieg narazić może na 
powstają, jak się dowiadujemy, często przytrzymanle i dochodzenie, a w najlep
ostre scysje między konduktorami, a pa- szym razie na spisanie protokułu. (a) 

---o Oo---

Le arz asy Chorych 
pobity przez ubezpieczonegQ 

Od szeregu tygodni niejaki Tomasz I uznany za symulanta. 
Kruczkowsld, mieszkanie~ Kalisza, w W dniu onegdajszym Kruczkowski, 
związku z utratą pracy symulował chora- mszcząc się za swoją „krzywdę", spotka
bę, wobec czego pobierał zasiłki chorobo- wszy na ulicy wymienionego lekarza rzu
we z Kasy Chorych. c1ł się nań, bijąc trzymaną w ręku laską. 

Przed paru dniami Kruczkowski, po- Napaskika obezwładnili przechodnie, a 
stawiony przez komisję lek&rską. na sku- następnie zaJął się nim komisarjat P. P. 
tek polecenla naczelnego lekarza Kasy w Kaliszu. Ciężko pobity lekarz zwrócił 
Chorych w Kaliszu, dr. Drzeszera, został się~ pom~c do kolegi. (a) 

---,oOo---

Co us a ilo ś edztwo 
w sprawie zamordowanego. posterunkowego 

Korzeniowskiego 
Przed tygodniem donosiliśmy o aresz- ! w Piotrkowie udało się odnaleść małe pla

towaniu podczas jednej z obław na terenie my krwi na ubraniach obydwóch areszto-
W aniu wczorajszym wskutek defek- Łodzi, dokonanej przez policję śledczą o wanych. 

tu w motorze zmuszony był lądować woj- aresztowaniu dwóch włamywaczy Włady Celem ustalenia, czy krew ta pochodzi 
skowy samolot, pilotowany przez porucz- sława Taladę i Wiktora Włościańskiego, z rany postrzałowej zadanej Korzeniow
nika Franciszka żwirko z 1 pułku lotni- ujętych w jednej z melin złodziejskich na skiemu, s~dzia śledczy przesłał do specjal
c:zeg<> w Warszawie. Porucznik żwirko le- Chojnach. nego instytutu chemicznego w Warszawie 
~iał z Warszawy do Łodzi, jednakże wsku Obydwóch aresztowanych przesłano ubrania obydwóch aresztowanych oraz 
tek defektu w motorze zmuszony był lądo- pod silnym konwojem do Piotrkowa do dy skrwawiony płaszcz posterunkowego Ko
wać we wsi Janów, gminy Nowosolna po- spozycji sędziego śledczego, prowadzące- rzcniowskiego, celem ustalenia, czy bada
wiatu Łódzkiego. Po usunięciu defektu, go śledztwo w sprawie morderstwa dokona nia chemiczne wykażą, iż krew pochodzi 
por. Żwirko poleciał w dalszą drogę do nego na osobie posterunkowego Korzeniow od jednej i tej samej osoby. 
Łodzi. (p) , skiego w Sulejowie pod Piotrkowem. W wypadku, gdyby przypuszczenia sę-

Spis pobo:rowych 
rocznika 1910-ego 

; Jak nas Qbecnie informuje urząd śled- dziego śledczego się spełniły, los areszto-
czy w Łodzi, władzom sadowvm śledczym wanych byłby przesądzony. (P) 

---'ooo---
Dziś, w piątek, dnia 24 października 1930 ,,Por· nek Artystyczny'' ~oku do spisu poborowych w lokalu Biura Po-

łi.cyjno-W ojskowego (ul. Piotrkowska 212), w 
godzinach od 8-ej do 1s-ej <w soboty od 8-ej Tl'!la rzecz budowy szpi·tala O O Bonifratrów 
cl.o 13.80), winni się zgłosić mężczyźni, urodzeni .::..i:. · • • 
\v 1910 roku, zamieszkali na terenie IV-go Ko- w Choinach 
tnisarjatu Policji Paf1stwowej, kt6rych nazwis- Jł 
~a rozpoczyna.ją si~ od liter: , Artysta najzdrowszego humoru, Wła-

. L. L. M. ~-O. P. . dysław Walter z Morskiego Oka" w War-
i zanueszkall na tereme XI-go Konnsarjatu , . . . " . . , 
t>. P„ których nazwiska rozpoczynają się od iszaw1e przyJezdza do Łodzi, aby wystąpic 
titer: w „Poranku Artystycznym", który odbę-

Sz. T. U. W. z. ż. dzie się w niedzielę dnia 26 b. m. o godz. 
Wszyscy mężczyźni, którzy z jakichkolwiek 12 w poł. w Teatrze Miejskim (Cegielnia

tvażnych powodów nie zgłosili się w oznaczo
~Ym wyżej te1·minie, mogl} dokonać zgłosze!i na 62) ze współudziałem artystów teat-
~jp§źniei do dnia 29 Jistan.a.da r. .b. rów :i:nieisk.ir]i. 

Czysty -zysk z „Poranku Artystyczne
go" przeznaczony jest na wykończenie 
szpitala O. O. Bonifrat"ÓW w Chojnach. 
Sprzedaż biletów: do soboty włącznie -
w cukierni B. Gostomskiego (Piotrkow
ska 76), w niedzielę zaś - w kasie Te„ 
atru (Cegielniana 63). 

O przybyciu tych panów zawiadomił 
Zerbego, który przybył na korytarz i wy
jaśniając im, iż zjazd jest przy drzwiacb 
zamkniętych, prosił bardzo grzecznie o 
opuszczenie gmachu, poczem nic nte mó-
wiąc wyszli. · 

Prokurator: Czy p. Zerbe nie krzycu' 
„Precz stąd" i siłą ich wyrzucił? 

świadek: Tego nie mówił. 
Wreszcie zeznaje ostatni świadek RB

bert Filbrich, który zeznaje, iż krytyczne~ 
go dnia przybyło czterech osobników, kt6 
rzy usiłowali się dostać na salę obrad. 
Dwóch z nich wówczas pobiegło do poko
ju, gdzie mieści się telefon, przyczem wy• 
legitymowali się, iż są agentami policji. 

W międzyczasie poseł Zerbe przybył I 
prosił ich o opuszczenie gmachu, przyczem 
pokaz.ywali mu jakieś znaczki. 

W odpowiedzi na to, poseł Zerbe w~
jaśnił, iż nikomu nie wolno bez specjalne. 
go zaproszenia wchodzić na salę obrad. 

Prokurator: Czy świadek widział jak 
ci czterej panowie legitymowali się innym 
milicjantom. 

świadek: Widziałem, że legitymowall 
się jakie.niś książeczkami, lecz nie wieir 
jakiemi. 

Na tern zakończono przew6d - I· glOSU 
udzielono przedstawicielowi oskarżenia pu 
blicznego, prokuratorowi Susce, który w 
dłuższem przemówieniu zobrazował całe 
zajście dnia pamiętnego, kiedy to przedsta 
wiciele władz bezpieczeństwa dowiedzieli 
się, iż na zjeździe mają być kolportowane 
odezwy komunistyczne, poczem kierownik 
policji politycznej Zakrzewski wydelego
wał na miejsce swych podwładnych, ~elem 
udaremnienia tego. Wówczas to gdy 
funkcjonarjusze ci chcieli przystąpić do 
działalności swej z urzędu 

napotkali na trudności. 
jakie wykazały na Sądzie przedstawiciele 
władz. Dlatego też prosi f>Tokurator o bar 
dzo surowy wymiar kary dla oskarżonego, 

Po przemówieniach stron Sąd udał sit 
na naradę w wyniku czego postanowił ogłci 
szenie wyroku ponownie odroczyć do dnia 
27 b. m. .(IP), 

11111111111111111•11 
Spółka Szewców 

w l.odzi, 
ul. Piotrkowska 79, teL 158-.98 

polecas 

SKORY - HURT l ·DETAL 
specjalność z . 

detaliczna sprzedaż zelówek trwałych 
na wod~, jak również skóry trwałe 

do pomp. 326 



Groźny pożar 
Dnia. 20-go paź<faierrtika r. b. w leśni

'!Z<Swce Machnik6wk · gm, Poddębice, pow 
łęczycki - wY'but!hl pożar. Spłonął dbm 
mieszkalny i owczal':ttia z 450 owcami. 
Ogólne straty wynoszą 22.500 zł. 

Pi?>.Z~na pożaru i.arazie nie ustalo
na ........ ·~1~0 w t.okl.4 

Zabójsłwó !la tł& majątkowem 
Dttl~ 21. X. lJ1 r. na sz·osle około m. 

.Kle~wa pow. &"'upeeki ·- Mll.lezioho 
zwłofi Nowaka Józefa, la~; 40. Zabójstwa 
do~i i Błaa~c~Yk 'r~ofil u którego za
bity był na alln1en~ach l Toniae;~ew1ki 
Kart>! - tlhlij zami~szkali we wsi Koszu
ty !Jftt, )\1~e1.e'W. 

~bójstwa tloktmana na tle mająt-
ko~~ib 

Odcaył dla cdodkow Zjedno· 
ctenia Pracowników 

Rzemi ilniczytb 
Dziś t ,ii w pHilek o gudz. Hł p. dr. 

Waldemar Eem z famien}a lhstyttttu I~;.;e
mieślniczego w sali Zjednoc:Łenia Ptacow
ników Rzemieślniczych Rzecz. Pol. prży 
ul. Piotrkowsklej 238 - wygfosi dla 
członk6w Zjetlhoczenfa Qdczyt p. t. „Rola 
&kóry w 01~garti~mie ludzkim i higj ena. 
Wstęp bt:Jzpfatrty. 

Nocne dyżury apłek 
Di:iś w rttlcr tlytUtują riastępliJąti~ apteki; 

6tilte. W6jeickrngo (NapWrkowsklegó 37), W. 
Dar1ielecki (Piotrkowska 127); Ilnicki i C:'mer 
(Wólcza.."1ska37), _S\ikc. Laiwebra (Plac Wolnos
ci 2), Sukc. Hartmana (Młynarska 1), J. Ka
hane (LimilrtowskH~go gg) 1 i J. Kłupt ( Kił t
na 64). (p) 

Apei Rodziny Wojskowej 
Zarząd „Rodziny W6jskowet wzywa 

t1szystkie człdttkln:~ db wżfęcla ttdziału 
w ltroczyst!:!i11 po§Wię~eniu Sztandaru 
Legji Inw~hdów, które odbęd1.1ie się w 
bbecnośći Gen. Ryd.;a-Smig1ego dnia 26 
październik~ br,, t. j. w tlied:e!elę o godzi
nie 12.30. 

Żbiót"ka pr2ied Katedrfła 
....... __ ...... ________ ~--""°"!"'!"' ... -· ........ ----

847 Wytwórnia 

P1ecy i kuthen~k 
przenośnych nagrodzona 
ha wystawie Gdspotł, H1-
giehlez. w Łódzl; tltifytn 

srebrnym triedal~tn. 

. 11KQ.iMINEK" 
hv11 , t . ~15.09 

Gaśnice, apłeoiki i wygodne 
siedz:enia w autobusach 

Z dniem 31 grudnia b. •· upływa ostalecany 
Armin zaopati:zenia wszystkich autobusów uiię
u1miastowych w apteczki i gasfiice. w tym 
Mmtm Cżasle przeruhiuttll itluszą byti również 
ełedzei\ii w tych aut11&usach1 w kt6i'ytli nie 11ą 
ene dotychczas zgodne z obowiązująceml ptże
JIMami, 

Spuwa iao11at11tettia wsl!ystltlt:h auitJbu!!ó\\' 
" &. iw. slljrł!koscló1J1·llf; nie r:bstała jeszeże o• 
llłatee.-. Złlt!~dowlłrli, tehłt'alftf zwlłlr:ek wła• 
łtliełell lUtbblliU'lt załiiegl!. błlwl~m u zast!hliettie 
INIJlik°'l!loiref6ill „ttlgulattli'afhi &żJ•bkoscl". 

Zllrlt"8zettłi!, ałly wszystkie a\łtdbUsy pusla
leiy tJitle 'W'Ji~cia zostllłu !lkel!tlwl\hl-

lejm ucionycb hi. turyków 
W lrodt1. dn. 29 pddziernik11 b. r1 zbiera 1!!ię 

'.W Warisawie rla li-dniowe obrałl~• o~ólbdpolski 
~ lda,t«!Wke~. lllW°ołany jlner: polskie Toł\'a' 
.... liłśtorFeate. 

W siazda~h takleh odbrwanrch co lat 5 i 
~ za HJWJ'i.llzę reprezentację history
Młiw IH>Wdełi, błol'ą udział uczeni, profesorowie 

M fi.edfileh ł 1'fiwszMhnrch. 
tu 6bi'Ua~łt tefutoc:mycłt órnawiatiy hęa:tle 
elf SilgadnłeA lttl!tury~!lłycit, In. in. tagatl

menla związane z setltą rocznicą Powstafiia łi· 
... •11WoJ I iiOO•łł łlJl'łttll!lł 811til!fel ks, Wi

kft I łOO·leełt!łh fd~l!tU!tędll łfl!t'tniUll-
llmcJi fl)ą&b. 

W. uasie aiałlffbl hr. Kusiński 1łr11ekeie ll.i
ylao 'łłlOHi! łfowllhą l l!teorganlza~attą 

~otekę Krasińśkich, która gromadzi niezwy-
11'9 eetme dzieła historyczne. 

ljeittlł@ lfistoryt?ftl! bhtn wdj~ktlwe u
~ dla zebranych ł1b1to.;·yhów wycieczki do 
'8trotękł, Plłłtu!!lkl\1 l Radz7rttJłu::., jlłkd do 
inieJso wsławionych on,~ż~m po~kim. 

W zjeździe spodtłeWAhy jest liczny udział u
petbtlkólf, h6wi@trt bi'ga11l~ują1:11 zjatd pub!kie 
Io ·ar-,11h!'o hlsłotycztte liczy ponad iOOO 
donk91v. 

l 

„HASLÓ" z dnia 24 paźdzlernika 1930 .r. 

Dar~ąc. nas wolnością 
W*P 

4 

m - zo tali kalekami 
Gremjalhym udziałem na uroczystości poświęcenia 

sztandaru Inwalidów W. P. 
zadokumentuje społeczeństwo łódzkie swe szczere 

uczucia dla Obrońców Ojczyzny 
Pewnego wieczón.ł nlectzMnego port w 

Marsylji był świadkiem niesatnowitego 
zdarzenia. Na ulicy Quai de Belges w miej 
scu, gdzie rybacy sprzedają przerhodt1iotn 
swój świeży połów, utworzyło się zbie
gowisko. Na drewnianej skrzyni, niby ży
wy posąg, stał bez ruchu, wsparty na 
k"tabinie, żołnierz w pełnem urt11.tndurowa„ 
triu. Zamiast oczu miał dwie krwią za· 
stygłą ziejące jamy; twarz biała jak kre
aa, potzfiłęta była sttaszliwemi bliztiami 
od póparzenia. Na głowie miał hełm stalo
wy, Na skrzyni była przybita tabliczka, na 

której napisano wielkiemi literami: 

posągiem ludzkiego cierpienia beż słowa, 

ogamięci zgrozą. Uspokoili się nawet ha· 
łaśliwi sprzedawcy ostryg. I w eiszy ponu
rej słychać było tylko btzęli mom~t, pa
dających na talerz... A żywy posąg trwał 
be ruchu, spoglądając swemi rtazawsze 
zgasłemi oczyma w bezkresną dal. 

J~stem intvalidą rvojehnyrh. Utraciłem 
na wojnie wzrok. Ttrzy razy przecho
dżlłem operację brzucha. Granat roz
szarpał mi błony bębenkowe w uszach 
Nlezdoln'ji jestetn do żadnej pracy, a 
~ona moja I dżiecl nie mogą wyżyć z 
mojej pensji inwalidzkiej. Poniewdi: 
państwo nie może dla mrti.e więcej u
cqnić, muszę obrać tę drogę, ab:y nie 
utnrzeć z głodu. Proszę o jakiś skrom
n.:y zasiłe/~, za któr]) dziękuję wszysł· 
kim z serca, przepełnionego bólem. 
l stati óhywatele Marsytji prżed źywyłń 

~ ~ ~ 

Ile razy myślę o naszych inwalidach, 
stoi mi przed oczyma ów tragiczny obraz. 
I oni, spłacłWsżY dług ojcżyźnie, swiecą 

pustemi oczodoiami i zdruzgotanemi ki
kutami. Nie zawste może pa.ftstwo ul
iyć ich doli tyle, ile potrzebują. Niech 
pr~eto społećzetlstwo obejmie nad nimi o
piekę i darzy gorącem sercem jako naj • 

zasłużeńszych ze swych syhów! 

Dnia 26 h. m. o godz. 1~ 130 odbędżie 
się w Katedrze św. Stanisława Kostki u
roczystość poświęcenia sztartdaru Legjl 
IttwalidóW Wojsk ł>otsklth im. geh. Sowiń
skiego. 

Całe społecze11stwo łódzkie do katedry! 

Oddajmy w ów dzień serca tym, kiórzy 
wywalczywszy nam woloość, sami zostali 

kalekami. 

r 

TRZY SŁOWA NA USTACH 
W ZYSTKICH ŁODZIAN! 

.. 
Zebranie Komitetu lłA UZ~CIA 

Wyborczego B. B.W. z R. Łódi w socjał. zw. zawodowych 
miasto Do wydziału śledczego w Białymsto· 

W sobotę, dn. 25 bież. m-ca, o godzi- kt1 wpłynął tneldunek, głoszący, że se· 
nie 5 wieczorem, w sali Stow. Urzędników liretal'z oddziału związlrn zawodowego au· 
Skai-bowych przy ul. Moniuszki 4 (front tomobilistów w :Białymstoku (ekspozy• 
I. piętro) odbędzie się zebranie Komitetu tura PPS, CKW.), Józef świkszta wspól· 
Wyborczego Bezpartyjnego Bloku Współ- nie z prezesem oddziału1 Józefem ślepo
pracy z Rządem na Łódź-miasto. wro~l.~kim,. po~zą.Wszy <>d rok~ 19~9 aż do 

W zebraniu wezmą udział przedstawi- chw1h obecne~ p~·zywłasz~~y1i sobie oko· 
ciele wszystkich organizacyj, które zgłosi- ło 3i00~ ~~· p1emędzy _ z~1ązko~ycłt. . • 
ły akces do akcji wybo1·czej B. B. W .R. . P.clil!Ja wez~a~aśw1ksztę 1 ślepowr~n 

Przedmiotem obtatl będzie plan pracy s~1ego. oraz rtleJak1~g·o Wł~dys~awa BUl'· 
prnedwyborczej 11a terenie miasta, genni.e1stta dla zfozenia zezrtan. 

1 
Przesluchanic wszystkich trzech trwa 

Prtejęcie r>rxez państwo 
kolejki sochaczewskiej 

ło około półtorej godtłny i pdtwierdziło 
prawdziwośc mełdtmlnt. Obdą~jący ma
tt!rjai. Przekazano ptokuttltorowi ptzy s~-
<lzk okręgowy111 w nn1łymstoku. 

At~sztowarty itfkt nie został. 
---©--

SICAXA 
hakatysty 

Ministerstwo komunikacji prz1>prowad:&iłd 

osi.atnio za pośrMnictwem specjalni)'ch delega• 
tów-ktspertów badanie wąskotorowej kokjki so• 
cha('zewskleJ, która st!lndwi własność ::locha
czcwskiego Powiatowego Związku Komuhalne
go. Badania te nastąpiły na skutek wysuniętej 
ze strony 1hpomnianego Zwią;;hu Ifom1!haiuc-1 
go propocy,ji przej~tia tej kolejki prztłz tare;ąd Poznań 2~ października. . 
P. K. P. na własuość skarbu pal1stwe. Z Kępna donoszą., ze przed tamtej• 

f11•op11r:tcję tę iwlązek wjsllnl!ł 1111slł!ltek Iszym Sądem stan~ł reda.Mor niemieckie· 
trudności eksploatacyjnych, spowodowanych g·o pisma „Kem1mer Wochenblatt" Tiet
hrakiem kapitałów zapasowych i obrotowych. matt, ten sam, który stoi pod zarzutem 

l\1Uiisł.etsHrn koruurtlkacji żlisadniczo zdecy- m011derstwa ha 11sobJe pmstota Kfawitte· 
doWału wykup ktJll!jlti socha!!tewsliil!j na wa- nt, oskarżony o to, że na ~ebraniu łrtil!j· 
fUHkad\ ti!!tiłlonjtflł p1'ze11 śiebie. Obel!nil! W!l· ac\IW~j awtmgeliddej gtrtirty w dniu 6 
runki te ~ostały taktltrtunikoWllM zlll'~ądowi ko- !!lierpn1~ opluł odl!ZW~ w~ywajl!CłJ tlo U· 
lejki stlrhrtcze\tl!!kiej, łł:!lettt t'bz}1atrgeJ\fa i ewell.- ezczenia lO•lecia ni~podll!~~ośri Polski, 
thałrte~u żaakceptowtmia. W r1u!ie ptzyjętia wa- Pu przcgłuchaliłu świadków Sąd ska· 
rtmków, pl'zejęcie kolejki sochaczewskiej przei tał 1'ietlńlllla na 7 dni aresztu. (PAT) 
państwo nastaoiłoby juź w krótkim czasie. .· D ·~ 
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TEATlł I 
TEATR MIEJSKI. 

Dziś, piątek i niedziela wieczorem „Papa, 
kawaler"'. Ceny zniżone. 

Jutro wieczoteh1 i w poniedziałek ,,Spói: 9 
sierżanta Griszę". 

„EROS I PSYCHE'1• 
roemat dramatyczny J". żuławskiego „Eros ~ 

Psyche" d~ny b\ldzie taz jeden w Teatr11e Miej
skim w sobotę o godz. 4 popołudhitl po cenach 
najniższych. 

TEATR KAMERALNY, 
Dziś, piątek, sobota, filedziela sztuka Mau,1?• 

ham'a „święty płomień", dla najs,zcr;oz;vcb 
sfel' po cetlach najniższych. · 

Ceny ad 50 gr. do 4 _,I. 10 gr. 

TEATR POPULAltNY. 
Dziś, piątek, po i·az pierwszy w T~atr~l 

Po pulart1ym „Przeprowadzka". 
Ceny zni:iione, 
Jutro, sobota i w niedzielę dwa razy opere~ 

ka Audfan'a „Lalka". 
Bilety do nabycia w kasie zamawiaf1 Piotr< 

kowska 74 od 10 ratió d!J 7 v.-ieczo1'!!m be1 
przerw)!. 

WLADtStĄW WALTER W tOD~I. 
Wie1kie l!lain1>3restJWahie wzbudził guścinh~. 

występ Władysława Waltera, uhtbiefi~a \':iar
szawtiki~j ,t>1~blic~t!Ości, w . . l'!i~ji fuutiy p. t. 
„s,e~on. idzie , . ktora odbędzie się w Teatrze 
M1eJskin1 w rt1etlzielę dn. ~ listopada 0 godz. 
12 w poł. 

. U_dział biotą aftystki i- artyści Teatru ~liE!j• 
skiego. 

· Eksponaty wystawiaja pierwszorzędtte fir-
my łódzkie. · 

TEATR POPULARNY W SALI GEYERA 
Pibtrkowska Nr. 282. 

W so~otę "?ecz~rem dnia 25 b. m. 0 g~dz, 
8 m. 15 .1 W ruedzielę dnia 26 b. m. o godz. 4 
m. 15 wrncz. Teati' PtJpula1i1y w Sali Geyera 
powtarza sztukę w 6 akt. p. t. „Rycerże nocy" 
(Hrabianka apaszka). Bilety do habycia * ka· 
sie '.reattu. 

PRZEDSTA WIENtE DLA DZIEC~ 
V'f niedzielę . dnia 26 b1 m. o godz. 12 w ~ 

łudme, wystawiona będzie bardzo efektoWl1a 
bajeczka ... at akt. ze śpiewami i tańcami pod 
teżyserją B. Bolkowskiego p. t. „Czerwony kap~ 
ture~"t· Rozdawanie c~kierk6w ż firmy A. Pła· 
seck1 Sp. w Krakowie odbywać się będzie w 
czasie. przedst~wienia. Bilety od 50 gr. 1,ŚO do. 
nabycia w kasie Teph· 

„CAPITOL• , 
. „BICB BOIF"• 

1 

Dyrekcja dźwiękowego kina „Capitol" zawsze 
dba o dob~y i aktualny repertuar Jilmowy, ez~o 
dowodem 1esl wy§Wletlatty obecnie superfilm 
„Bicz /1oi;y" z nieodi;ałowanym mistrzem mmki 
Lon Ch~~~t! w roli gló~~ej. Jako dzielny inspek/ 
tor pol1c1i. Walczy on i }est owym „biczem" na 
ptżywódt:ów bmtdyckith, w todłlaju Al Capane i 
Diamatida. W alcozy zaciekle, gdyś w grf} wchmłzi 
miło!ć da prz~jladtnvane&a przez „któla bandytów.., 
dziewczyny. 1'7:.eba znać $tasu11ki ameryka1iskie 
gdzie napady w biały dzierl Ti.ie Sf! rzadkościq, l 
gdzie Vwi ,iosłatvleni królowie" br:Uidyccyh Sil stale 
mtwalnej stopie, ponieważ zaWJze ma!V tvjka; 
z~ć _swoje alib~, przy pomocy zgraji su.'Oich ~p61.j 
nzkaw. W roli detektywa ujrzeliśmy nieśmieruA 
nego Lon Chaneya. Sltiwe su:oja zdo~rl on takienił 
arcydziełami jak: „Dzwonnik z Notre DamJ!!:' 
„Upiór w Operze", o których Bif wspomilta il~ 
i pochlebnie. Niezawodny Lan Chaney w ,,Bici& 
Baiym" jednym z jego ostatnich Jilmów siwOT;;yi 
ge11jalnq kreacjfJ, któtlt wywiera na wldzaeh Pot, 
tężne wrai;enie, zwłaszcza i;e film ten ma dui;o .,nJ 
mentótv pełnych silne!a napigciri i entocji. Opra~ 
cowanie dźwiekowe bardzo dobni. W ario w!ponwtieq 
a ślicznej komedii nad;mJiramowej, która fwit 
treścią i wspaniałemi efektami muzy:czneml, pebuj 
dza co chwilę całG widowni~ do be::mstannegł, 
śmiechu! J 

DZIŚ 
w RAD JO 

* 

' 
Godz. 20,15 

Robert 
Casadesus 

(fortepian) 

CO USŁYSZVM'Y 
PRZEZ RADJO 

Sobow, d11la 23. puicłziemtku 193rJ r, -- _ · · 
11.58-12.05. ~ygttał czasu z W tlrsz. i hejnał ; 

Wieży l\Iarjackiej w Krnkowll!. 12.05-lil,15. Mu• 
zyka z plyt grelllof. Gramofon i płyt)' il f, A. Klirtg· 
heil, Łódź, Piotrkowska 160. 13.15-13.20, Odczyta• 
nie programu . dziennego i repet·tuar teatrów i kill( 
13.20-15.;;o. Ptżetwa. 15.50-Hi.10. Otltzyt, orgarti• 
zowany przez Prezydjum Rady l\Iinistl'(j;1. ;iOdper
ność Polski na kryzys tiwialowy" - p. '\\. Wendo. 
16.15-16.30. Kącik arty,;tyr·my L. S. (;. 16.EJ0-17.15 
\iuzyka i& płyt grainof, z W'WY• 17.ij-11.10. „Co 
>ię stało z M.adortnę lltt>;uwisklf' o;iowic p. Jan Pic· 
trzycki (Lr. z Krukowti\, 17.13-111.15. Słuchowisko 
dla młodEiC>\y 11 Wilnu. 11!.15-111.15. 1 ottcerl dla 
młod~lcey (lh t w.11-y). HIA~-19.10. Ho.t111aito§ti. 
19:1U~19.25. Ko1lil111iket hhy Pttl!irt. Handl. w Lo
dzi i ntlctylahie proi;ramti na 1!zic11 naEt. 1~,25-
] 9,ao. Płyty 11taniłlf, z "·wy. 1\1.35-19.55. Pntsolv> 
D~iemiik R11tljt1\ y z Wi1rsz11wy. ~0.00-20.13. Felje· 
loit jJ. t. ;•Pbdtóż )Jeż picnlędiy" :Yr.ł. kpt. Apoloil· 
ju;;z Zarychta (Lr. z "-11·y). 20.15-20.30. Od.ctyt llr• 
ganizowany przez Pt-ezyclju111 Rady Ministrów (tr. z 
\\'.wy). llO.M0-21.00. RHirnl śpiewaczy M1U·Ji Labia 
(tr. ż \V.wy). ~1.0U-22,00. l\IUzyku lekka. Wyko· 
naw('y Ork. P. R. pod dyr. St. Nawrota (tr. z W•wy). 
22.00-22 .15. F clj<lto:t p. t. „Illsźpańska miłość" 
wH;ł. ck, Stefa1l. Eoemaito••~ki tli'. z W-'\\:·). 22.15-
22.50. Płyty gramllf. z w.wy. l!!l.50-24.oo. Konnirti· 
kdty: 1rteteor„ polic, sport., otM:: muzyka tłltteczna • 
Warszaw-w. 
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Włosi. ":ezmą udzi~ł Atleci śląscy walczą z Niemcami 
w turnieJU w Krynicy · 

zarząd PZHL jako organizator mi- . W ni~dzi~lę d~. 2 listol?ada odbędzie . Waga. ~ogucia: Christ (Powstaniec 

@;rzostw hokej'Owych świata w Krynicy się w Siem1anow1cach m1ęd~ynarodowy Nowa W1es). 
p~ luty 1931 roku), otrzymał w dniu ~ecz ~tl.ety~zny ~ zapasach i podn~sze: Waga piórkowa: Rusek (Jedność, No-

iwczorajszym pierwsze zgłoszenie z za- mu ,c1ęzarow ~1ęd~y . rep.rezentacJam1 wy Bytom). 
~anicy. Zgłoszenie nadeszło od włoskie- ~olsk1ego śl~ska 1 mem1~~k~ego śląska. Waga_ lekka: Frychel (Powstaniec 
~~ zw. hokejowego. :;>kład naszeJ reprezentacJ1 Jest następu- Nowa Wieś). 
,... Jący· W T d . p· k 

Ze Stanów Zjednoczonych otrzymano ' . . aga i:o ~re ma:· iecz a (Powsta-

~
wiadomienie że na mistrzostwa hoke- Druzyna w ~apasach_ (Soko'ł II mec N. Wies). 
we zostani-e 'wysłany specjalny dele- Wa~a kogucia: Ganzera ~aga średnia: Eichorn (Siła, Chro-

at-obserwator z ramienia komitetu or- Katowice. . , paczow) · , . 
anizacyjnego igrzysk zimowych pod- . Waga _p:orkowa Mazurek (Powsta- Waga połc1ężka: Cojk (Jedność, No-

as X Olimpjady. Prawdopodobnym mec N. W:es) · . wy B,ytom) · . , 
est również udział poraz pierwszy w Wa~a sredma: Gałuszka Jan (Sokół _Wa&:a c1ęzka: Manka Wilhelm (Mars, 

"ejach mistrzostw ho.kejowych świata Katowice). , , . . HaJduki). 
. US.A. - ' ·. - ' - Waga połc1ęzka: CoJk (Jedność N. . Warto zaznac_zyć, że spotkanie to ,po-

,_ .. .=o - , Bytom). . . . . , . ~iada dl~ .na_s . wielką wagę, gdyż śląsk 
yvaga c1ęzka: Klcmsk1 (P. K. S. Ka- Jest naJsilmeJszym w Polsce okręgiem 

!Fiasco ·puharu 
dla zawodowców 

tow1ce). atletycznym. 
Drużyna w podnoszeniu ciężarów: 

---0·---
r Jak donoszą ~ Budapesztu, czołowe 
~oły zawodowe Węgier postanowiły 
· e wziąć udziału w przyszłych rozgryw-

Bieg Myśliwski św. Huberta 
ach piłkars.kch o puhar Europy środko- W dniu 3 listopada b. r. zgodnie z do- I ne nagrody honorowe. 
:ej. Decyzja ta motywowana jest słabe- tychczasową tradycją, odbędzie się „bieg Punkt zborny dla uczestników biegu 
' WiYnikami drużyn węgierskich i stro-1 myśliwski św. Huberta" organizowany oraz gości, będzie się mieścił na placu ćwi-
. ą polityką organizatorów rozgrywek. przez władze wojskowe. czeń wojskowych „Mania". 

Jeżeliby - i Czechosłowacja wycofała ł Protektorat na? biegiem przyjął p. ge- Komisję sędziowską stanowią pp. gen. 
· z tej konkurencji ito PZPN. powinien nera~ Małac~o~ski D_-ca Okr. Korp_. Nr. 1y. bryg. Miller, płk. dypl. Chilarski, płk. 
stąpić z inicjatywą ~organizowania Ud~1ał w tej ~mprez1e wezm~ of1cerow1e Zdziec~owski, ppłk. Bratro, ppłk. Bogu-

:wodów 'O puhar słowiański z udziałem słuzby czyneJ, rezerwy, ohc. konnego sławski, ppłk. dypl. Dudziński i rtm. rez. 

ski~ .Qłę..@9.słQwadi. Jugosławji i Buł- p. V:·• cywilni )eź~źcy dżent~lmeni, o_raz Młodzianowski. 
'ji.. panie amazonki. Bieg organizowany Jest Zgłoszenia przyjmuje p. gen. Miller w 
· ' tylko dla zawodników z m. Łodzi oraz Dowództwie 4-tej Grupy Art. ul. 11-go Li-

~ . -Druzy-na czeska I n~stępuj~cyc~ ~owiató~: łód~kieg~, łas- stopada 83 do dnia 29 b. m. w skład ko-
k1ego, w1elunsk1ego„ sieradzkiego 1 brze- misji technicznej wchodzą: pp. mjr. Bobo-

na mecz z Polską zińskiego. rowicz, kpt. Hubert i kpt. Sapeta. 
Dla zwycięzców przewidziane są pięk-

Reprezentacja Czechosłowacj wystą- 0 1 __ _ 

pl przeciwko polskiej drużynie ·w niedzie ' 
~ w następującym składzie: NadzwyczaJ·ne Walne ropie wielka międzynarodowa wystawa 

wychowania fizycznego. Protektorat nad 
„Nemec .(Sparta), Mares ' (Vic~o:ia Zgromadzenie P.Z.G,S. wystawą objął obecny sportowy dykta-

J;iżlrov), Ctyroky (Sparta), dr. Schillm- to Wł h 
ger (DFC), Stefki .(DFC}, Koenig (Sla- Wskutek zdekompletowania władz r oc - p, Bacci. 

~la), Hrusk (Victoria Ziżkóv), Stoj (D PZGS. oraz zrzeczenia się swych manda-. 
~C.), Kannhaueser (DFC), Cerveny tów, Polski Związek Gier Sportowych zwo
~Sparta) i Kranda (Union Ziżkov). Jak łuje na dzień 26 października r. b. nadzwy 

Rozgrywki o puhar 
Davisa 

echosłowa.cji pomimo najsilniejszego Udział w zebraniu wezmą delegaci Związek południowo - afrykański wystę 

~ 
informują z Pragi, opinja sportowa czajne walne zgromadzenie. 

adu swej druiyny nie wierZY. w z.wy_- wszystkich okręgów. puje z propozycją rozgrywania puharu Da-
l~stwo swych barw. Z Łodzi wyjeżdżają pp. dr. Kuryluk visa co dwa lata. Wnioskodawcy liczą się 

;• Wszyscy . ~acze ~skiej reprezenta- i por. Woskowicz. z poparciem Australji, Ameryki, Anglji i 

1ji rekrutują się z klubów zawodowych Niemiec. 
'>~ jednak amatorami. Mares, Kannhau- W ł W f Wł -- b Podobny wniosek rozpatrywany już był 
ser ~ Cerveny wielokrotnie bronili hono- ys awa • • we OSZeC przez Komitet organizacyjny rozgrywek o 

ru barw czeskich. Ich parltnerzy są nie- W maju roku przyszłego w Wenecji lpuhar Davisa przed dwoma laty i upadł z 
mniej :rutynowanymi zawodnikami. otwarta zostanie po raz pierwszy w Eu- powodu ostrego sprzeciwu Francji. 

Zwycięstwo Rana 
w Ameryce 

Zawodowy boksl\ł: stołeczny, Ran. 
przebywający od roku w Ameryce, czyi' 
ny jest obecnie w Chicago, gdzie wal· 
czył już 6 razr. Pięć z tych walk . wy
grał a jedną •remisow~ł. Prasa miejsco
WłJ.. wyraża się dodatnio Q p'rzsszłości po) 
ski~go boksera. 

Aktualja piłkarskie 
Drużyna łotewska gra z Polską 26. b. 1n. 

na stadjonie Lcrgji .w składzie następują· 
cym: Visla, Latmans, Gravelis, Berzins, 
Kronlaka, Rose, Blurr~ntal, Priede, Peter
sons, Siebel, Pawłow. Zapasowi; Stankis1 

Dambrezics, Jenicks. 
:(. :(. :(. 

Na mecz z Krakowem 25 b. m. skłaa 

drużyny warszawskiej ustalono jak nastę
puje: Kisieliński, Mięczyski, Fert, Ałaszew
ski, Cebulak, Nowakowski, Wypijewski1 

Ogrodziński, Zwierz II, Przeździecki, Su
chocki. Zapasowi: Kaczanowski i Nowi.a 
kow, 

:(. ~ :ft 

Reprezentacja Krakowa, która 26 b. m. 
gra z Bratisł<i"Wą i Warszawą, grać będzie 
na Boże Narodzenie w Niemczech z Wro• 
cławiem i Berlinem. 

~ ~ * 
Kapitan związkowy P. Z. P. N. telegra• 

ficznie wyznaczył gracza ŁKS-u Gałeckie
go cło drużyny reprezentacyjnej przeciwko 
Łotwie. Zarząd Ł.K.S.-u odpowiedział 
odmownie, gdyż kontuzja Gałeckiego nie 
jest jeszcze wyleczoną, przeto gracz te11 
nie może brać na siebie poważnej odpo· 
wiedzialności, jaka spadłaby nań z racji 
bronienia barw Polski. 

~ :(. :(. 

Zarząd Wisły również negatywni~ 
ustosunkował się do wyznaczenia graczy 
tego klubu do reprezentacji. A poniewaz 
wątpliwym jest również udział Szperlinga 
Chruścińskiego, Pazurka i Balcera składy 
drużyn zarówno przeciwko Łotwie jak i 
Czechosłowacji muszą ulec zmianie. 

W rekordzie bramek strzelców ligo
wych prowadzi nadal Kozok (Cracovia) 21 
bramek przed Malikiem (Polonia) 20 bra
mek, Kisielińskim Il (Wisła) i Nawrotem 
(Legja) po 16 bramek, Smoczkiem (Gar 
barnia) 15 bramek, Królem (ŁKS), Rey. 
manem (Wisła) i Herbstreichem (ŁTSG; 
po 12 bramek oraz Stalińskim (Warta) 11 
bramek. 

Jeatr Miejski 
łeś tak nisko, pogrążaj się dalej; teraz już by się kończyć każda sztuka Rostworow-

·PRZEPROWADZKA 
r"Sztuka w 4 akt. K. Huberta Rostworowskiego 

Reżyserja Zygmunta Nowakowskiego 

wszystko jedno! skiego. 
Ale oto Felek, murarz, prosty człowiek, Sztuka „bierze" widza bardzo silnie. 

ratuje go z tego bagna. Rozumem proste- Bo też - co to za mistrz efektu. Cóż za 
go robotnika rozwikłuje wszystkie sytua- znakomity znawca sceny. „Przeprowadz
cje. Nie namyśla się, widzi .tylko jedną dro ka" pod względem literackim i scenicz
gę. - Uczciwą. Starszemu Panu pokaże nym jest dziełem artystycznie skończonem. 
~ię „figę", ewentualnie można od niego jeżeli chodzi o wartości społeczne.„ 
wziąć pieniądze, kiedy już tak wpadł na Dajmy pokój wszelkim „zastrzeże. 

W roku ubiegłym mieliśmy sposobność I doświadczani. dalsze studja Franka, którego z objęć pa- niom"„ 

e~lądania „Niespodziank~", dzieła o~rut- W życie ich wchodzi młody i zdrowy ni Ciepielowej się jakoś wyplącze. Nastę- * • * 
~rn pon~rego! k!óreg.o .ak~Ja obra_c~ła się w człowiek miasta. Przychodzi do nich z na puje rozplątanie, w czasie którego Franek Poszczególne role, niewątpliwie boga-

środowJsku. zycia :w1ejslciego, wsrod chłop dzieją odmiany. Oto on, zdrowy, silny ro- znowu się buntuje przeciw podłości życia te jako materjał dla aktora. Toteż był to 

~
stwa .. ero srodow1sko pod~ł nam _Rozt'"'.o- botnik, który daje sobie jakoś radę z ży- i brutalnie wydostawszy się z objęć Cie- niejako popis. Popis przedewszystkiem dla 

w_ski od str?ny, od której do niego mkt ciem _ pragnie podźwignąG ich i ich los. pielowej, wiesza się na pasku od portek. Woskowskiego, który dał postać doskona· 

piszących !ile. podszedł. Od stro~y. :we- Oświadcza się 0 dziewczynę. Jednocześ- Felek go ratuje. Scena ze starym panem, Ie wyrzeibioną, świetną w sile wydoby. 

ętrzneg? .z~01a. Dotyc~czas . miehsmy nie zjawia się stary, bogaty pan, któremu od którego Franek na swoją naukę nic nie wanych uczuć. 
ele powiesQJ. czy dram~tow, maiących na uroda młodej Zośki zburzyła spokój staro- weźmie. Felek, dziel'ny człowiek, zabiera Pani Tatarkiewicz • Woskowska z oaz 

L
uwadze, nawet nę.dzę, ciemno. tę, _czy głód, ści. ZJ·awia się, by przy pomocy pienię- tych dwoj·e do siebie. Przeprowadzka. 

1 t tk tl t 
mniej wdzięcznej w drii.macie roli wyszła 

1 
. a e o wszys_ .o na. e ej wsi, co to dzy nakłonić jej brata do odddania mu Dramat kończy · się zgrzytem pesymiz- · b k f · · · 

t,,b.yle polsk_a .w. ies zaciszna, b_yle polska dz1·ewczyny. Fra11ek, student filozofj·1·, nę- C t ·1 . ł więcej niż o ronną rę ą, tra me UJmUJąC 
.w.; ś k R '"' k b _ mu. zy en s1 ny, mocny, - uczciwy cz o charakter postaci. 
r··e spo ?Jna • o_si_Norow~ i z. urzył le- dzarz dumny, suchotnik, obnoszący z pod- wiek udźwignie los swój i tych dwojga? 
~ndę o s1elankowosc1 naszej wsi. <?k.azał niesioną głową ciężar cegieł przy murarce, Jako ostatni opuszcza Felek scenę. Idzie Białoszczyński doskonale podkreślił tło 
._ak. wśród poz~rnego be~ruchu !ętm rnne a straszniejszy ciężar matczynej zbrodni zgarbiony, powłócząc noe:ami. Czy udźwig nerwowego podrażnienia, wywołane ciążą-
ey~e, peł~e. me~aspokOJOnych ządz, ma- przez życie, _ to wcielenie buntu przeciw nie~ cym ciągle nad akcją oparem krwi, 

r~en, ~ragmen_. Zy~1e ponure, _kt~rego gra ko wszelkiej podłości i małości, łamie się • * • Leopold Zbucki, kreując C~ep~ela dał 
.Jrica ciągle ociera się o zbrodrnę 1 krew. na widok _ pieniędzy. Jeszcze buntuje Wychodzimy z teatru z wr_ażeniem, że P?stać d?skon~le wstrętną. ~1ęc1e po~ta-

„Przeprowadzka" treścią związana z się, jeszcze sam z sobą walczy, ale już nieudźwignie. W tym zgrzycie mamy ca- c1, wydaiące się w oderwamu od dz1~ła 
'. ,~i~spodzianką", jest niejako jej dalszym brak sił, jeszcze moment, a ulega. · Ule- i łego Rostworo'"'.skiego, z jego niewiarą w 

1 
zb_Yt _ja~krawem, znajduje swoje usp~aw1e-

1aąg1em. Mimo to stanowi sama zupełnie ga, - z całą świadomością sweao ostatecz postęp ludzkości. dhw1eme w sztuce. Rostworowski ':"e 

~amkniętą całość. nego upadku. Franek godzi się na przed- Elementy dobra i zła, siły i słabości, :wszystkich swych dz~e!ach przejask~·awiał 
. Dwoje dzieci tej matki z „Niespodzian stawienie zaproponowanej przez starszego nikczemności i szlachetności, okrucieństwa i po_dkreślał tendency.Jm~ te~o rodza1u po

'fl", która dla „dularów" zabiła własnego pana tranzakcji. Jednocześnie upada zu- i miłosierdzia, mądrości~ głupoty - ciągle s!ac1_e, dl~ uwydat~1ema ic.h plugastwa, 

syna, żyje w mieście. życie ich to jakaś pełnie, godząc się na rolę utrzymanka pani walczą z sobą. To ci to tamci są na me ~1cząc st~ zupełme czy wyJdz1e to natu· 

1
k?szmarna pokuta za tamtą „siekierę". Ciepielowej, - gospodyni legowiska, w górze„. ralme _czy ~1e. Przygotowame „Przepro-

Cłąży ona cały czas nad temi dwojga. On, którem wraz z siostrą mieszka. Wszystko wadzk1", niezwykle staranne. Zasługa to 

gtudent filozofji, obecnie murarz „dla to czyni w strasznej rozpaczy, zdając sobie „Dosyć. Spuszczamy kurtynę, · nieoszacow~nego reżysera,.pana Zygm~rnta 
(Chleba", . ona piękna dziewczyna, żyj<tca spraw(,! z ohydy czynu, z okropności swe- Bo tak„. da capo al fine''. ,,. Nowakowskieg?· Dekor~CJe P·. Kude"Y1cza, 

{przy bracie w strasznej nędzy. Oboje t.ęsk go. późniejszego życia. Zdawałoby się, że ~ . . zwłaszcza w pierwszym 1 trzecim •kcie bar 

~®emJ m~11l.e~~tlile §r.odze~ jest .tojfilde,§ rn2„::rr:i .. 11rnżani~ l.IP~.~ "' i QlmJlko_r_gem. z __ u.Miło.~~~_ia'~. 11!~.gła Ąz_o uctan~ ~~er„ 
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Krzepnie nasz organizm gospodarczy 
Aby należycie ocenić obecną sytuację w 

'1'aju, trzeba przedewszystkiem oddzielić 
czynniki stałe od chwilowych, kryzyso
wych. Pierwsze z nich stanowią o budowie 
Qrganizmu samego, - drugie wynikaj11 & 

llkładu stosunków nie tylko u nas, a 1 e 
l na całym świecie. 

Dla życia narodu, społeczeństwa, pier

wszorzędne znaczenie ma rezerwa pie
uiężna, ·zapas pieniężny, jaki został zgro
madzony przez obywateli. Możemy mieć 

o niem niezupełnie zresztą kompletne po
jęcie na podstawie wykazu wkładów oby
wateli w instytucjach finansowych. Nie 
wszystkie zapasy gotówki w nich się znaj
dują. Są okresy, kiedy zaufanie społe

czeństwa upada i pieniądz kryje się w 
skrzyniach, szufladkach i „jaśkach". Brak 
zatem gotówki w instytucjach kredytu nie 
mówi bynajmniej o braku jego w kraju 
- świadczy natomiast dobitnie o zaniku 
wiary w jakiekolwiek poczynania zbioro
we i w czyjąkolwiek odtwwłedzialność. 

Wkłady rosną w miiarę nietylko wzrastania 
rzeczywistej zasobności ale również, a mo 
ie w jeszcze większym · stopniu w 
miarę wzrostu momentu 

iaafania. 
Zaul'anie to z natury rzeczy obejmuje 

t1rzedewszysikiem instytucje najbardziej 
pewne, to jest państwowe,' posiadające 
pewną gwarancję. Dopiero z biegioem cza. 
su rozszerza się na inne, będące placów
kami inicjatywy prywatnej, społecznej -
i dopiero wtedy zapasy te poczynają od· 

grywać należytą rolę w życiu gospodar
czem, dopiero wtedy nabierają eiastyczno· 
ści, jal'ą posi'ada kredyt prywatny, idą-

4;Y na zabezpieczenie prawdziwej zdrowej 

przedsiębiorczości. 

Rozwój stosunków u nas jest pod tym 

wzgięc!em niezmiernie ciekawy. Wkłady 

wszeliciego rodzaju od roku 1926 po 1930 
wzrosły z 1,136,7 miłjonów złotych na 
2,925,1 mHjonów, czy 1 i n ie om a 1 

t r z y k r o t n i e • T-0 samo już wy
mownie świadczy o okrzepnięciu nasze
g.:> organizmu gospodarczego. Analiza tych 

cyit da nam jednak jeszcze charaktery· 
styczniejsze szczegóły. 

Oto wkłady w bankach państwowych 
wzrosły stosunkowo nieznacznie, bo tył -
ko o 122 miljony złotych - mamy więc 
tu do czynienia z normalnym rozwojem o
peracyj. Olbrzymi zato, bo przeszło dwu
krotny wzrost wkładów obserwujemy w 
bankowości prywatnej
od 516 milj. zł. w roku 1926-ym do 1.241 
miljonów w bieżącym. Jeszcze większy 

skok widzimy w dziedzinie oszczędnościo
wej. P. K. O. zaczyna w roku 1926 niez
naczną sumę 12-S miljonów, aby w bieżą
cym roku dojść do 400 miljonów - wzrost 
iatem przeszło trzyikrotny. 

Ale jeszcze bardziej zdumiewające po

O KRZEPNIĘCIU NASZEGO ORGANIZ· 
MU GOSPODARCZEGO - o tem, że rząd 
pomajowy zdołał nietylko uporządko

wać finanse Państwa samego, ale zdołał 
wzbudzić zaufanie do pracy gospodarczej 
w kraju, wydobyć ukryte tak jeszcze nie

dawno pieniądze i je uruchomić. ~dołał 
obudzić inicjatywę gospodarczą w szero-

kich sferach społeczeństwa i zrzeszyć mo· 
że najbardziej cenny czynnik kapitału -

drobną oszczędncść, zaprzęgając ją do pra 
cy nie tylko w centrum państwa, ale w po
wiatach i gminach. 

Nie trzeba mówić, że polityka tego ro

dzaju złagodziła b~dzo poważnie kryŻys, 
jaki przeżywamy obecnie, że bez tych 

wyników znaleźlibyśmy się w znacznie 
cięższem polożeniu. To jest rezerwa. A1 
nadmienić wypada, że rezerwa ta nietyl{ 

ko nie maleje, ale pomimo ciężkkh warun\ 
ków, wzrosła w roku bieżącym o 2.03 mi• 
ljony złotych. Niech to będzie odpowie~ 

dzią dla wszystkich pesymistów, którzyb~ 
chcieli nad nami nieomal krzyżyk postawić 

• 
I NADZORY 

Z Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego . w Łodzi 
N a ostatniej sesji Sąd Handlowy zarządził 

otwarcie postępowania układowego firmy nad· 
zorowanej „Thiele i Scheel" z jej wierzyciela· 
mi. Firma powyższa trudni się od 30 lat wyro
bem oraz sprzedażą pończoch i trykotaży z sie
dzibą przy t:l, Al. I-go Maja Nr. 14. Przez sze· 

reg lat puedsiębiorstwo rozwijało się pomyśl· 
nie. Obecnie z powodu długotrwałego kryzysu 
ekonomicznego firma zaprzestała czasowo wy
płaty. W branży trykotażowej specjalnie ujem 
ny wpływ wywarł 4 miesięczny strajk robotni· 
ków, jaki miał miejsce w początku roku bieżą. 

Projekt rozporządzenia do ustawy 
o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli 
Ministerstwo Skarbu przysłało Izbom I ny::h względami natury gospodarczej i 

Przemysłowo - Handlowym do zaopinjo- prawnej, Izba m. i. wypowiedziała się 

wania projeJ.rt J ozporządzenia do wspom- przedewszystkiem przeciw powiększeniu 

nianej ·wyże~ ustwy, dotyczący reorganl· wolnych składów soli do liczby odpowia
zacji sprzedaży soli, wykonywania kont- dającej ilości powiatów. Izba zwróciła 
roli -skarbowej nad wolnemi składami także uwagę na kmieczność zmiany prze
ora:z ustalenia wysokości rabatu handlo- p1su, dotyczącego wygaśnlęci2. d'Jtychcza
wego dla sprzedawców soli. Izba Prze- so'.vych zezwoleń, który w myśl projektu 
mysłowo - Handlowa w Łodzi, oświadcza- ustalony został na dzień 1 kwietnia 
jąc się w zasadzie za projeldem zgłosiła 1931 r. 
do mego slereg poprawek, podyktowa-

---0---

cego, Siłą rzeczy wielu odbiorców z powodu nie
do~tarczeni!' świeżego towaru, udawała się po 
ponczochy 1 inne podobne wyroby do przedsię
biorstw zagranicznych i teraz tylko powoli moJ 
żna zdobywać z powrotem tę część rynku miej. 
scowego. Firma zatrudnia 160 robotników, i · 
których część pracowała na 2 zmiany. Bilan" 
firmy zamykał aię sumt 1,628,222 zł. \ 

W planie sanacji firma „ Thiele I Scheel~ 
przewiduje spłatę najbardziej pilnych długów 1 · 
Dież,cych zarobków w aezonle oraz przez sprze 
daż części maszyn i urządzeń fabrycznych. ' 
ł'rzedsiębiorstwo zajmuje pomieszczenie fabry· 
czne w a-eh punktach miasta, mianowicie przy 
ul. AI. I-go Maja 14, Kopernika 53 A i prz~ . 
ul. Wólczańskiej 127. Jedną z tych części przed 
siębiorstwa łącznie z maszynami i urzadze· 
niem firma zamierzała zlikwidować, co miał( 
przynieść na spłatę długów aż pół miljona zł<>' _ 
tych, · 

Sąd na sesji w dniu 22 lipca r. b. udzielił 
firmie „Thiele i Scheel" odroczenia wypłat na 
przeciąg 3-ch miesięcy. Sędzią Komisarzem 
mianowano Sędziego Handlowego Leopolda Ro
senbauma, zaś nadzorcami sądowymi kupca 
Wł. Marguliesa i przemysłowca Ign. Bornsztaj 
na. W październiku r. b. wpłynęło podanie fir, 
my o zarząrlzenie postępowania układowego. 

W ciągu pierwszych miesięcy udzieionegd 

P • • odroczenia wypłat ani ogólne ujel11.Jle warunki opra'll\'a w uruc 01n1en1u ekonomiczne, panujące od dłuższego czasu w, 
przemyśle i handlu, ani warunki specjalne, do1 

Za kłado, w przemy ~łowych w Zgierzu tyc~11.ce przem.ysłu, i ~andlu branży poń~zoszni~ 
o:. czeJ 1 trykotazoweJ nie uległy palepszemu. Na• 

W ciagu ostatnich dni zaznaczyło się I w naturze przez skierowanie dla Zgier- stąpiła tylko nieznac~na .zmiana ku lepszemu? 
. • , . , ' . . _ , przeatano zasypywac się długotermmoweml 

zywsze uruchonueme zakładow przemy- skleJ Manufaktury BawełmaueJ rowno- wekslami. Obecnie zawiera się przeważnie trali 

stowych w Zgierzu. wartości w baweh1ie, która skierowaną zakcje gotówkowe, Jest to objaw poważny w 
M. in. Towarzystwo Akcyjne Zgier- będzie do Zg'ierza przez Łódź z Liwer- og?lnej sanacji s!a.nu ekonomic~e~o kr~ju, 

skieJ· Manufaktur·y Baweh1ianej zdołało poolu. ktory .w _przyszłosci dobre przymesie wym!rlJ 
, , . , , . . . Narazie Jednak obroty handlowe zmalały, a 3e• 

uzyskac kredyty ang12lsk1e, w związku z Jak słycha.c - firma rozpoczęła JUZ szcze bardziej zmalały one dlatego, że tran~ -

tem, iż skład zarządu firmy wchodzi obecnie przyJmowanie wszystkich zwol- zakcji zawiera się niewiele i kupiec zmuszon! 

trzzch akcjonarjuszy Anglików. monych w swoim czasie robotników, ce- płacić gotówką, żąda niski_c·; cen towaru. Wek~ 
Pierwsza rata pożyczki udzielonej lem uruchomienia zakład )w na 3 zmia- ~le na kwo~ę 70 . l?roc. wrociły zl!prot~stowant 

_ , , . ' , 1 da obecneJ chw1h przez wystawcow me są za. 
fll'mie, w wysokosc1 150,000 funtow ny. (ag) płacone. Firma propanuje swoim wierzycielom 

szterlingów, wypłaconą zosrtanie firmie równomierne zmniejszenie długu o 60 proc. J 
---0 rozłożenie zmniejszonych należności i na 4 ró 

MożliwoŚ·ci eksportu 
pończoch polskich do Persji 

Pragnąc utorow:~ć drcgę dla wyv10zu I w Tab;·yzie. Firmy pończosznicze, którP. 
krajowych wyrobów i:ończoszniczych na interesnJą się rynkiem perskim względ
rynek perski, Izba Przemysłowo - Handlo- nie skłonne są dołąc::;yć wzory swych wy- I 
wa w Łodzi zainicjowała zgron-!adzenie robów .<lo gromadzonej przez Izbę kolek
kolekcji tańszych pończoch, wyrabianych ej uzyska.; mogą, wszdkie informacje w 
w różnych fabrykach okręgu łódzkiego biurze Izby (tel. 18Z-54). 
celem przesłania ich do Konsulatu R. P. 

--·-OOO--

Bilans Banku Polskiego 
za n:-gą dekadę paidziernika r.b. 

ne raty, płatne co 6 mies. od chwili uprawom~ 
nienia się decyzji Sądu o zatwierdzeniu układ1 
zapobiegawczego, 

GIE&DA 
Warszawa, 23-go października. 

WALUTY. 

Dolary St. Zjed.n. 8,93 i pół. 
Franki franc. 35,01. 

DEWIZY: 

Belgja 124,39 
Budapeszt 156,lł 
Londyn 4S,84 
N owy Jork 8,912 
Oslo 288,67 

stępy widzimy w dziedzinie oszczędności Bilans Banku Polskiego za ll-g::, deka- I W pasywach pozycja natychmiast płat 

lcomunalnej i spółdzielczości kredytowej. dę października r. b. wykazuje zapas złota nych zobowiązań wzrosła o 21 milj. 486 

Komunalne Kasy Oszcz. mają w roku 1926 w sumie 561 miljonów 935 tys. zł. t. i- o tys.zł. clo sumy 227 milj. 375 tys. zł. Obieg 

wkładów zaledwie na sumę 57,S milj-0nów 24 tys. zł : więcej niż w poprzedniej deka- biletów bankowych spadł o 45 milj. 171 
dzie. Pieniądze i należności zagraniczne tys. zł. do sumy 1.291 milj. 327 tys. zł. 

Paryż 35,01 
Praga 26,44 i pół 
Szwajcarja 173,24 
Stokholm 239,5Q 
Włochy 46,71 
Wiedeń 125,79. 

Dolar gotówkowy w obrotach ~giełdł 
wych - 8,94 i trzy czwarte. Rubel żło~Y, ;;J 'd., a obecnie 467~6 miljonów zł. Spółdziel zaliczone do pokrycia zmniejszyły si~ o 10 Sto:unek procentowy pokrycia obiegu 

nie kredytowe rozporządzały w tym sa- milj. 65 tys. zł. do sumy 287 milj. 44 tys. zł. bi!ctó· · i natychmiast płatnych zobowiązań 
mym czasie 69,5 miljonami - dziś mają natomiaśt niezaliczone do pokrycia wzros- Banku wyłącznie złotem wynosi 37% a 
339,5 miljonów. A więc oszczędność spo- ły o 2 milj. 853. tys. zł. do sumy 120 mil.i- więc o 7% ponad pokrycie statutowe. 

łeczna, która w roku 1926 wykazywała 166 tys. zł. Port_fel wekslowy spadł o 12 Pokrycie kruszcowo - walutowe wyno

mniej niż suma wkładów w bankach pań- milj. 74 tys. zł. i wynosi ł 708 milj. 256 tys. si 55,90% czyli o 15,90% ponad pokrycie 
zł. PożycŻki zastawowe zwiększyły się o statutowe, wreszcie pokrycie złotem same

stwowych, która ponad 50% koncentrowa- J milj. 266 tys. zł. do sumy 75 milj. 158 go tylko obiegu biletów bankowych wyno-

ła się w P. K. O., obecnie dwukrotnie tys. zł. Inne aktywa wzrosły o 4 mili- 596 ~i 43,52%. (ISKRA) 

przekracza wkłady w instytucjach państwo tys. zł. i wynoszą. 152 milj. 853 tys. zł. 

wych, lokuje tylko jedną trzecią całości 
1 

• erws•wm;. ffe MfA ___ _ 

~G2:!r'.;};::::~::-::I KupUjcie Wyroby Krajowe!!! 

4,76 i trzy czwarte. · " 

PAPIERY PROCENTOWE. 

1J proc. poż. budowl. 60,00; 7 proc. pot. s~ 
bilizaeyjna 82,00 (w proc.); 4 proe. poż. ~ 
westycyjna 99,00 - 103,00 - 100,50; 5 proCI' 
państw. poż. premjowa dolarowa 56,00 - 55,21 
6 proc. poż. dolarowa 78,00 (w proc.). 

AKCJE. --

B. Polski 154,50 - 155,00; B. ztchodil\ 
70,00; W'lrsz. Tow. fabr. cukru 34,00 - 35,00;\ 
Węgiel 3ti,26 - 36,60; Parowozy l i 2 em.I 
17,50. „ I „ 
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Mu1yka pod kier. p. Białkiewicza. 

·;;'ffA"5L0" z dnia 24 pa.źdzlernika -1930 r. - ., 

Dziś i dni naJt~pnych I 
1. 

Wielki podwójny szlagierowy program: 
li. 

·~tr. 9 

RYSZARD TALMADGE w wielkim filmie 
ultra sensac. p. t. lllDIE I KlłAlllA DAŚRI 

Wielki fil:n wschodni w 10 aktac'1. 

Poclj\tek seans. w dni pow1z. o.godz. 4-ej po poł, 
W soboty, niedziele i lwięta o godz. 12-ej. 
Na l-sir;e seanse ceny miejsc znacznie zniżone. 

SZALONY BOHATER Dramat w 10 aktach, Wal-
k a z bandą h,andlarzy nar

kotyków. Obława na złoczyńców. ' Dzielny T ALMADGE w .roli de
dektywa. Zwycięstwo Talmaga. - Największa sensacja wsaystkich 

Tajemnice Jogów indyjskich. Porywaj,ce sceny z życia i wierzeń 
ludów indyjskich. Napady band rozbójników na karawany. Taniec 

świl\tych małp i niedźwiedzi Straszliwe prak~yki kapłanów. 
Niebywało aceny. Tajemnicza treść l 

Naatepny program: I. Wybuch w prochowni 
II. Bunt kawalerów, wielka komedja. 

czasów I Emocjonująca treić I Niebywałe napięcie! Jedyny naj1ensacyjniejn:y film, odałaniający ~jemniczą krainę-Indje, 
(W czasie zdjęć zginęło atrasznę śmiercią szereg' osób z ek10. film), 

l•szy dźwiękowy Kinoteatr w Łodzi 

,,IPLEllDID"" 
20. NARUTOWICZA 20 

OSTATNIE 3 DNI! 
Największe arcydzieło techniki filmo
wej, które przekona, że wynalazek 
filmu dźwiękowego, słusznie zaskarbił 

wzgl~dy publiczności 

RIO RITA 
Cudowna pieśń miłości i poświęcenia 

urocza BEBE DANIELS 
kreuje postać tytułową, pełnej tempe
ramentu, zmysłowej, kuszącej dziew1:z. 

JOHN BOLES 
niezrównany bohater lilmowy. 

Najpi~kniejsze melod!e, wspaniała wy
stawa, harmonja kolorów naturalnych 
oraz balet ze 100 zgrabnych i po· 

wabnych girla. 

Początek codziennie 6, 8 i 10 wiecz„ 
w sob. i niedz. 4, 6, 8 i 10 wiecz. 

Passepartout i bilety ulgowe nieważne 
aż do odwołania. 

Ceny miejsc na wszystkie sean1e 
zł. 1 1 2 i 3. 

DtWIĘKOWE 

Grand-Kino 
Na otwarcie sezonu zimowego, impo
nuj4ca kreacja króla piosenki i wdzięku 
najpopularniejszego artysty na kuli 

ziemskiej 

Maurice Chevalier 

w „PARADZIE 
MIŁOŚCI" 

Reżyseria Ernesta Lubitscha. 
Film o niewyczerpanem źródle emocji, 
darzący miljony widzów we wszystkich 
większych stolicach niewym. rozkoszą 

Początek seans, o icodz. 4-ej po poł. 
ostatniego 10.15, w sob., niedz. i świę
ta o godz. 12 w poł. Ostatni seans 
o godz. 10.15. Wszelkie bilety bez• 
płatne i passepartout na przeciąg ca
łego wyświetlania tego obrazu niewa
źne za wyjątkiem biletów urzędowych 
wydanych przez Zze1z. Teatr. Świetln. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
KINO-TEATR 201 

LU A 
Dziś i dni nastt;pnych I 

Arcydzieło pełne pogody, uroku, uśmie
chu, sentymentu, pikanterji i komizmu 

WIOSNA 
w PRATERZE 
Arcywesołe przygody młodych buńczu
czn~h oficerów, serdeczna „Pierwsza 
miłość" słodkiego wiedeńsk. dziewcz. 

W rolach _ głównych.: 

LILIAN ELLIS „ 
i WERNER FUTTERER 

W spaniała ilustracja muzycz. orkiestry 
symfon. pod dyrekcją Leona Kantora. 
Pocu,lek seansów o godz. 4-ej po poł„ w soboty 

i niedz. o godz. 12-ej w poł. 
Ceay miejsc na pierWny seana od 1 zł. w soboty 
i niedz. o g.12 wnyslkie miejsca_po 75 gr. i 1 zł. 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR 

MIMOZA 
ul. Kilińskiego 178 

DŹWIĘKOWY 

~ CASINO„ 
~·~"~----------------• Dziś i dni naeb;pnych I 

Kto pragnie podziwiać daleki, nawpół 
dziki, a jednak tak piękny kraj ten 

musi obejrzeć film FOX'A 

·ROMANS NAD 
RIO GRANDE 

w którym 

MARY DUNCAN, MONA MORRIS, 
WARNER BAXTER 

oraz ANTONIO MORENO 
olśniewają grą i śpiewem. Oryginalne 
meksykańskie melodje, wspaniałe sce
ny zwyczajowe, żywiołowe tempo akcji 

Początek seansów o godz . 4,20, 6-ej, 
8-ej i 10-ej wiecz„ w soboty i niedziele 
poranki od 12-ej do 3-ej po cenach 

najniższych. 

Od wtorku, dnia 22 do ponie· 
działku, dn. 26 października wł. 

Wielki film produkcji europejskiej. Dole i niedole dziewczęcia 
zamorskiego, które zakochało się w pięknym żeglarzu. 

Pokusy Europy 
W rolach głównych : nasz rodak 

Igo Sym, Liljan Harvey, Harry Halm 
NADPROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

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

Następny prog~am: New York w Nocy. 

Najw1panialeza kreacja tragicznie 

zm~~~et;n:~ki Lon Chaney'a 
w arcydziele dźwiękowem j• t. 

BICZ DOZY" 
" Dramat życiowy na tle walki policji 

z przest~pcami „ludźmi podziemi" 
wielkich miast Chicago i New-Yorku. 

W rolach głównych: 
Anita Page, Maye Busch 

Nadprogram: Świetna komedja dźwi~
kowa "Wezyatko na opak" z naj
lepszymi komikami Ameryki 

Lamry i Hardy. 
Początek w dni powszednie o g. 43U 
w soboty niedziele, i święta o g. 12-ej 

....:.....t:~ił 

„„„„„.„ ......... „ 
Wózki dziecięce 

Łóżka metalowe 

Materace wyśc!etaue, higien.: 
spręz. „P A TENT 
do mebl. łóżek 

Wyżymaczki :ici:rykań-

Umywalki 
Krzesełka dziecin11e 

Rowery w wielkim wyborze 

Na dogodnych warunkach 
w fabrycznym składzie 

,,DOBllłOPOL"• 
I.ód.i, Piotrkowska 73, tel. 158-61cc 

w podwórzu ;:5 

Dziś i dni następnych I Dziś i dni następnych ! 
Następny program : 

Ukaże się czarująco-urocza, kusząco
ponętna, zachwycająco-rozkoszna 

w filmie 
P· t. BETTY AMANN 

,,SKAZANIEC ZE STAMBUŁU'' 
Kobieta, której się 
nigdy nie zapomni 

Jest to wzruszaj!\CY do głębi dramat miłosny na tle machinacji rekinów inflacyjnych, kreślący z wstrz!\sającym 
tragizmem mimowolne dwuieństwo dwojga kochaj!\cych się istot. 

Początek seansów w dni pow
szednie o godzinie 5.20, 7.15, 
i 9; w dni świl\teQzne o godzi-W rolach

iłównych: B~tty Amann, Henryk George i Paweł Horbiger 225 nie 3, 5, 7 i 9. 

KĄCIK RADJOWY 
DYREKTOR „POLSKIEGO RADJA" P. CHAMIEC 

W BUDAPESZCIE. 

Z Budapesztu donoszQ: 
Minister Bud wydał bankiet na cze§c uczestni· 

..Alw Kongresu Międzynarodowej Unji Radjofonicz· 
nej. 

W bankiecie wziął udział dyr. „Polskiego Radja" 
Il· Chamiec. 

REZONANS W PRZYRODZIE, ŻYCIU 
r I W RADJU. 

. Oddawna utarło się już przekonanie, że wszyst· 
lne p~gadanki, czy feljetony p. red. Marjana Stę· 
powsk1ego, wygłoszone przez radjo, BQ rozkoszQ u· 
cha i ducha, 

Ucha-bo prelekcje jego SQ w najprzedniejszym 
ca_tunku, czy to jeśli chodzi o wykwintny dobór 
slow, czy dykcję pierwszorzędną, czy wreszcie o 
azczery humor. 

Ducha - bo treść ich mimo poważnego niejed· 
aokr?tnie. tema~, jest podana w tak łatwostrawnej 
formie, ze kazdego może zachęcić do słuchania. 
, To też jeśli chodzi o wiadomości techniczne z 

.dzi~dziny raclja, czy o jakieś kwestje nawskro ś 
~y~owe p, red. Steu_ow•ki iest uo1.1rostu nie dp za· 

. . . . 
Ostatnia radjokronika przyniosła pogadankę p. 

Stępowskiego na temat: „Rezonans w przyrodzie, 
życiu i radjo", 

Z właściwQ sobie swadQ i dowcipem mówi naw 
prelegent co to jest rezonans i jaka jest jego rola. 

Okazuje się, że bez rezonansu t. j. wzmocnienia 
drgań eteru kosmicznego człowiek nicby nie sły
szał i nie widział. Istota bowiem wszelkich zja
wisk elektrycznych, głosowych, czy optycznych BQ 
drgania eteru, znajdujQce swój rezonans w atomach 
i molekułach przyrody żywej i martwej. 

One to właśnie BQ czynnikiem potęgującym na· 
tężenie drgań, które dopiero po wzmocnieniu mo· 
gQ być przez człowieka odczute. 

Na temat eteru istnieje rozbieżność zdań. 

- Są ludzie, którzy twierdz11, że pojęcie to jest 
wytworem chorych mózgów, bo eter wogóle nie 
istnieje. Jakże bowiem możemy sobie wyobrazić 
coś, co nie posiada żadnych własności substancjo· 
nalnych, jest nieważkie i idealnie sprężyste. 

W zdaniu tem odbija się nieufność eksperymen· 
tatora do wszystkiego, czego nie zbada ,,mędrca, 
szkiełko i oko". 

Zgodzimy się, że jest jednak coś, jakiś czynnik 
pośredniczQcy między stacjQ nadawczą, a odbiorni· 
kiem, bez czego wyayłanie fal elektrycznych na 
wiek.sza odle_gło śc byloh.v zgoła niemożliwo. 

Nąjpotężniejsza rola resonansu jest dla radja. 
Bezpłatna bowiem podróż w bezmiarach etern 

jakQ jest słuchanie radja, nie byłaby możliwa, 
gdyby nie rezonans. 

Słabe drgania eteru, jako efektu stacji nadawczej, 
nie mogłoby zostać urhwycone, gdyby nic spo~t~O· 
wanie ich puy pomocy lamp i innych ob_i;:klów 1·a· 
Jjowych. Dzięki nim dopiero moi:emv l•yć cudo· 
twórcami. Bo ·r:i.yż inaclej naz\\anohy 10 lat temu 
człowieka, który, prz!'suwajęc tarczę J..01u.icn~•t· 
tora, błyskawicznie przenosi się z Wiednia do 
Londynu czy z Medjolanu do Warszawy? Rzeczy, 
które kilkanaście lat temu uchodziłyby za czary, 
SQ dziś zupełnie zrozumiałe dla ludzi bez specjał· 
nej wiedzy technicznej. 

Rzecz teru dziwniejsza, że jednocześnie nadaje 
kilkadziesiąt stacyj, a my dzięki kondensatorowi 
wyławiamy z tej gmatwaniny fal tylko jedni!, z 
pośród szeregu stacyj·jednQ i ta jest dla nas sły
szalna. 

Oczywiście są pewne niedomagania jak np. trud· 
ności w wyeliminowaniu stacji miejscowej, szme· 
ry i t. d. Nie trzeba jednak zapominać, że tele· 
fon czy fonograf musiały przejść 50-letnię próbę, 
aby osiągnąć dzisiejszy l;topień wszystkich dosko· 
nałości. Tymczasem radjo liczy dopiero 8 wjosenek 
i z pośród wszystkich wynalazków rozwija się w 
najszybszem tempie. Błyskawiczne spopularyzowanie 
się radja należy tłumaczyć jego zaletami. Jesz· 
cze kilka lat temu było coś fascynujQCef;O w tyJll 

tajemniczym i cudownym wynalazku. A przec1ez 
zdolność zaintrygowania szerokich mas jest najwai
niejszym probierzem powodzenia. Dzięki też swym 
olbrzymim zaletom kulturalnyłn i rozrywkowym 
przebojem zdobyło sobie radjo serca słuchac11. r 
nietylko słuchaczy. Oto powstał nowy typ czło· 
wieka • amatora. Ludzie tego autoramentu mogą 
całemi dniami ślęczeć nad schematem odbi9rnika. 
BudujQ i budują, wprowadzajQC co raz to nowe u
doskonalenia. Zmontowany aparat już ich ni.il iA
teresuje, rodzi się nowy pomysł, a więc trzeba b"l&o 
dować drugi odbiornik. I dlatego radjoamaton;y 
BQ właściwymi pionierami idei radjowej. Dzięki niua 
możemy śmiało patrzeć w przyszło ść, przekonani, 
że radjo niedługo osiQgnie szczytowy punkt do• 
konałości. Niezależnie od tego istnieje w każdy1n 
państwie, a więc i w Polsce specjalny Instytut D1t
świadczalny, w którym stale są czynione próby I 
wysiłki nad wprowadzeniem nowycl1 odkryć i u
doskonaleń technicznych. W końcu prelekcji zasta
nawia się red. Stępowski nad problemem, wśród 
jakiej płci ma radjo więcej zwolenników i do
chodzi do konkluzji, że większym przyjacielem od. 
hiornika jest-kobieta. Dlaczego? Oto radjo, prze
mawiając do miljonów, zwraca się ku jedndltce I 
niesie mu nietylko rady i 1·ozrywki, ale i pociecho 
w każdej niepomyślnej chwili życia. Nawet w ruał. 
żcństwie radjo spaja to, co się już rozluźniło . To tci 
kobieta silniej odczuwa potrzebę odbiornika i pQlo 

_zo_st!lje mu z_awsze wierllllf - - --
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DZłś I DNI NASTĘPNYCH Teatr świetlny , 
PRZEDWIOSNIE 
Żeromskiego 74-76.. Dojazd tram
wajami 5, 6, 8, «}, 16, do roa-u Koper-

LEGJON · POTĘPIEŃCÓW 
1* 

nika i Zeromskiego w rolac~z::~;-;~~ FA y WRA y i.t~:~:;· GARY COOPER. 
Orkiestra symfoniczna ped batutą A. Czudnow1>kiego. Początek 
seansów w dni powszednie o gadz. 4-ej pp. w niedziele i $więta o godz. 
2-ej pp. Ostatni seans o g. 10-ej wiecz. - Ceny miejsc: I. m. 1.25 gr. 
II. m. 90 gr. i III. 60 gr. Bilety ulgowe w sob., niedz:. i święta nieważne. 

Nadprogram: Aktualności filmowe, .:.._ - - - - Nastflpny program: "SZATAŃSKA MIŁOŚC" 

UWAGA I Od niedzieli 26 października w kaźdą „Poranki" dla dzieci i młod:ciety. Ceny biletów na 
• niedzielę i święta odbywać sie będą wa~ystk. miejsca dla dzieci 20 ~r.,dor 50 gr. 

pecjalny ocet do ~~~!nat Gustawa Keilicha 

( "KAMELEON" 
r~ 833 Jan~0·::~:~!:.era 
t~J w Kir.ie „Spółdzielnia" ul. Sienkiewicza 40. 

C.idziennic 2 przedstawienia o godz. 7.45 
; 9.45, w soboty, niedz. i święta 3 przedsta-

wi~nia o godz. 5.45, 7.45 i 9.45 wiecz. 

Chorzy na ruptury 

Wystrzegać się podrabiań. 

Dziś i dni następnych ! · Trzecia przebojowa rewja ! 

WSZYSTKO SIĘ KRĘCI! 
w dwóch częściach, 16· odsłonach 

'Pió;a: Hemara, Toma, Buma,· Remusa, Włobora i innych. Muzyka M. Lewaka, Golda, Warsa 
i innych. Udział przyjmują1 J. Chojnacka, J. Leonowicz, E; Waczyńska, Lopek-Boruński, W, 
Modrzeński, B. Orliński, Z. Suwalski, balet Dubrowska, T auq•dzki· oraz 6 revuo rirls. 

Kier. lit. J• Zandmer. Reiyser B. Orliński. Baletmistrz J. Taurydzki, Kierownik muz, 
Cz. Kantor. · Conferencier J. Chojnacka. Dekoracjts Wł. Nowakowski. 

.• , . 
1 rozne kalectwa ! ! ! 

~ •••••• „ ••••••••••• 
Pomoc i skutek bez operacji I IRADJO 

RUPTURY, jakoteż kalectwa nie wolno 
zaniedbywać gdyż skutki dla życia ludzkiego 
są bardzo niebezpieczne. Ruptura staje się wiel
ką jak głowa ludzka i konewka, spowodować 
może powikłania kiszek i śmierć. 

H. DRUTOWSKI 
906 ul. Kłlińakłego Nr. 78. Tel. 180.59 

POLECA: aparaty detektorowe i lampowe 
światowych marek oraz akcesorja na b. dogodnych 
warunkach. - Przeróbki. Reperacje. Ła· 
dowanie akumulatorów z dostawą do domu. 

•• ~SZEWCY ••. 
Skóry-Hurt i Detal 
(specjalność: detaliczna sprzedaż 

zelówek trwałych na wod~) 

poleca: 

Spółka Szewców 
Piotrkowska 79 

506 tel. 1.58-38 

Uwaga rodzice! 
W związku ze zbliżającą się zimą 

wykonuje solidnie wszelkie zamo· 
wienia na mundurki i płaszcze 
uczniowskie ; tudzież przeróbki (ni· 
cowanie) palt, futer i t. p. zakład 
krawiecki 976 

L. Winogrodzkiego 
ul. Kilińskiego 75 (w podwórzu) 
Ceny umiarkowane, warun ki dogodne 

111111111111111111 

Specjalne lecznicze bandaże ortopedyczne 
gumowe mojej metody usuwają skutecznie naj
niebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptury 
u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na skrzywienie 
kręgosłupa, przeciw tworzeniu się garbów, 
leczn. gorsety ortopedyczne. Dla skrzyw.ionych 
nóg i płaskich bolących stóp, wkłady ortope
dyczne. Sztuczne nogi i ręce. 

Świadectwa· pochwalne wystawili Prof. Uniwersyt.: Prof, Dr. R. BARĄCZ, 
Prof. Dr, j. MARISCHLER, Prof. Dr. B. KIELANOWSKI i wielu innych. 

• •••••••••••••••••• J. Dr. med. 
SADOKIERSKl 

Załtład ortodedyczny Spec·. I. RAP APORT, ortopeda ze Lwowa. 
Łó~ź, uJ. WÓLCZAŃSKA Nr. 10, front, parter. Telef, 221·77 

lJWAGA1 01obi.ste jawienie się chorych bezwarunkowo jest konieczne. 

PODZIĘKO \1i ANIE. 
~. Panu Dyrektorowi Rapaportowi, zam. w Łodzi ul. Wólczańska 10, (front) 

sk!ndam publiczne podziękowanie jako Specjaliście dla ruptur za trafne i umiejętne roz
poznanie mojego cierpienia przepuklinowego i umiejętne założenie mi bandaża gumowego 
brzusznego na obniżenie żołądka i ruptur~ pępka, Hóre to cierpienie zostało mi usunię-
te. Z poważańiem 

Dr. Józef Eldelheit, St. Radca Skarbu. 

A 
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I 
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Do akt Nr. E. 348-1930 r. 
O GL O SZENIE. 

Komornik Sędu Powiatowego w Poddębicach, 
IGNACY HER.MANOWSKI, zamieszkaiy w Pod<l\"· 
hicach, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza się, że. w dniu 20 listopada 1930 r. od godz. 
IO.ej rano we wsi Domaniew gm. Dalików 
odbędzie się ep1ndaż z przetargu publicznego rtl· 

chomości, należęcych do Szczepana Czaplińskiego 
i składających się z inwentarza żywego, 10-ciu mtr. 
żyta i innych przedmiotów, oszacowanych na sumę 
zł. 720. 
Poddebice, dnia 16 pazazicrnika ' l930 r. 

Komornik IGNACY HERMANOWSKI 

DR. MED. 

EDWARD 

.„ 
I 
I 
I 
I y 

stomatolog 
chirurgja Hczęk, jamy 

u•tnej i plastyka 
regulacja zębów 
re~tgenodiagnostyka 

Piotrkowska 164 
Tel. 114-20 

przyjmuje od 3-7 PP• 
220 

Wiadomo powszechnie, :ie rady. 
kalnym środkiem na : 

"Egzemę, l.uszczycę l Liszaj" 
jest tylko krem 

„Hebrolin-Glob" 
625 Żądać wsz(ldxie SZKŁO OKIENNE 

ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli, 
diamenty ·do rżnięcia szkła poleca po cenach niskich 

J . . oiEJNICZAK, ~~~~a . u 
REICHER ,---·---, . I Ogłoszenia drobne f 

r Poradnia 
I W enerołogiczna 
f Lekar:" Specjalistów 
' ul. Zawadzka Nr. 1 

Czy:rna od 8 rano do 9 wiecz. 
w niedziele i święta 9 - 2 pp 
:.-; d 11-12 i 2- 3 pp. przyj· 

muje kobieta lekarz 
:~ czenie chorób wenerycznych 
moc:;i:opłciowych I skóruych 

_ aclanie krwi i wydzielin n.; 
syfilis i tryper. . 

Konsulkcje z neurologiem 
i urologiem 

Jabinet Swiatłoglec1niczy 
K@smctyka lekar11lia 

Oddzielna poczeka'.nia dla kobiet 

519 PORADA 3 zł. 

telefon 130-04 

U W AG A : Szkło inspektowe w wielkim wyborze. 

lwoŁKOWYsKI · Doktór 
821 

Cegielniana 25 tel.126·87 KLING ER 
· powrócił · 
Specjalł•ta oherób skórnych 

i wenerycznych 615 
LECZENiE ŚWIATŁEM djatermią {lam
pą kwarcową). Badanie krwi i wydzielin. 

Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp. 
w niedziele i świE;tl\ 9-'-1 

Dla pati od o-7 eddzielna p.oc,iiekalnia 

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjdne 
godz. 4-5 po poł., w niedz, od 11-'.l pp. 
Dla niezamoźnych ceny lec,znic, 813 

11111111111 1111 

Choroby weneryczne, skórne 
i włosów. 

Andrzeja 2, tel. 132·28 

Kupujcie wyroby 
krajowe! 

. . Specjł(lli•ta 
chorób skórnych i wenerycznych , __ „ ___ „ 

Leczenie diatermją. Elektroterapia. 

ul. Południowa 28 
Tel, 201·93 

Od 8-11 rano i 5-9 wiecz. 
w niedziel'< od 9-1 pp. 513 

Dla niezamożnych ceny lecznic. 

Wsze!kie 

·Zioła lecznicze 
są do .nabycia. w '-. ptece 

D·raFa:rm. R.Rembielińskiego 
· w ł.ODZi. ul. Andrzeja Nr. 28 
5B4 tel. 149-'91. 
UW AGA: Apteka przyjmuje moct, 

plwociny i t. p., do an(!.lizy. 
~liil.alm!l&llllill_.1&!111Bimii 

Zgubiono 
portfel skórzany oraz książeczkę woj
~kąwą na imi<: Haima lzalca Wronego 
oraz weksel na 200 zł. płatny dnia 4 lis
topada 1930 r. wystawiony przez ks. 
Tadeu;;;:.:a Murzynow=kiego na zlecenie 
Z. Szyaellera. Oddawca tego portfelu 
zostanie wynagrodzony pod adresem 
Łagiewnicka Nr. 6 Auto komunikacja, 
pomi<;dzy Kołem-Łodiią 1219 

·····••:•••••• 

HALLO! 
Hallo I Dzwoń teł. 163,-30 „Pogotowi• 
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91 
sklep narożny. Moll'entalnie odświeża 
garnitur ra zł. 3.-, sukni1< za zł. 2.80, 
palto za zł. 3.-, łącznię z odebraniem 
i odesłaniem. Expressem pierze, far. 
buje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje. 
Farbujemy i pierzemy futra sposobem 
ipskim. 525 

Zakład Tapicerski Stani• 
nisława Gabały, po!eca z 
własnego VJyrobu, otomany, 
kozetkip tapc.;zany i kn:esła, 
Warunki dogodne, Karola 1. 

Detektory od zł. 8.59 446 
komplet z anteną i słuchawką od zł. 26 
Radjoaparaty i cz~ści „Radjo!a" ul, 
Piotirkowaka 88, w podwonu, tel. 105 34 

Zaginął 
weksel na :d, 5uu wy~t'2wca Leopol<. 
Hag·e na zleceu.ie Marty \VI ale wskiej be:i 
daty płatności. Powyższy weksel unie
wa:miarn. 99~ 

f'ołrzebąi chłopcy 
do sprzedaż:y gazet na tygodmówk:t 
zglaszac si~ do administrac11 w godzi. 
nach od 4-o po poludniu. 

Redaktor naczelny: Stanisław Walawski. \Vvdawca: .Prasowa S,Półka Wydawnicza Sp. z., v.· o. Redaktor odp_ow.; Ad.am zucwewica , 
OdhiLe w dn1.k..ucw uL t'iotck.uw&ka liii, 
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