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ach na ~rezy enla Zie .ię, ki
Sensacyjne zeznanie Ul gabinecie prezesa .inż. HolcgrebBra
Aresztowane .4 osoby

",pierają

sie jakichkolwiek zbrodniczych zamiarów
I

W dniu wczorajszym w goo'Zi że wie o ~l~o~anym ,zamaclta zamachowców, wolał utrwalł~
DuJej zeznał, że poebo(~i z In
nach poobiednich redakcja na- na życie prezyd. Zł~mięcki('.go, swe zeznania na piśmie,
aby I b(·h::lt.zyzny l przybył do Lodu
Iza zaalarmowana została wia- pr7.ygotowywanym przez zna· . tem pehe.i doszły on~ do włu j dft ~ .,.... g(J krewnego, ł1lieszkul~łdf,mością.
że zosłał wykryły nlch mu osobnik6w..
. ś"lwych rąk i aby możUa bvł" ce~o przy ul, Z~ierskH. .
6dy prezes: rady miel,kiej od w porę prze.ciwdziałać zamierz4.
~~I('lł7ąe pł'zy lihae.ii., obfit'ie
!lamach na życie prezydenta Ql".
ł .odzi. p. Bronisława Z·iemię~ ru6sł się do tych słów z pewnq llJom zbrodnIarzy.
zakra'~i w·~~ w.(ą,,, . tu;W:.;-··
ku'go.
nieufnością. nieznajomy na doWobec tego prezes H31egł'ł~- : sh"t' kilku osób, pmlt~dzy- kt;
Początkowo traktowaliśmy wód prawdzlwoścl swych ze·· ber uznał za stosowne naty clt- !I'crui znajdowało się również"
tę wiadomość•.iako figiel telefo znad., Wl'ęezył zapleczf,.-tvwaną miast zaalarmować wład'le llolJ- I murarzy, z urywauych, po piJa
nicznego kawalarza. gd y jednali kopertę z listem,
w którvm cyjne z nadkomisarzem '\.\ oye- nemu wypowled7.1anyeb Wall.
zupy tanIa nIe ustawały, oznal.rf juk się ok~
było w'asno- re~ na czele, który ~7eze w dowiedrtJiał się strasznyeh rzemy, że ruema dymu bez ognIa r~znfe slueślone
donles.'cnfe ' gmachu l'łldy mlejskłf-j ]10 da ~ czy. Mfanowle!e ze słów owyth
i postanowiliśmy na 'W\a~\lą l'ę· ~l.u.s!l:ezająee szez~ó\owonny \~"na.iomego szezeg6łowym bl> \ murauy wynili.ało, że planllia
kę sprawdzić Ue w pogłosce lej goto~ania zamachowebw_
daniom,
Osobnik ów oświad- l oni zamach na prezydenta Zip.fest prawdy.
Zapytany o powód ,ptsemne- czyi. Źf' nazywa' się Mieh:ł~czllJ.. I ml~kiego
f ten swó.i zamiar
Zapytane przez nas władze go zermania, nieznajomy
o · I(nazwisko to figurowało rów- chcą uskuteeznić w na.ibliższ"m
policy.łne odmówiły nam wszel- śwladezył, że w obawie przed nld na · wspomnłanllD .lui; ;1. ezasie.
kich informacji na ten tenmt. inwigilacją f zemstą ze strony . ściel.
Michałczuk postanowił unie-Oopiero w magistraeie nehwy
a
emśmy pierwsze nici ~ensacV.i
lłe.i te.i sprawy.
Okazało się, że w istocie de}
łady miejskiej zgłosiJ się
jakiś osobnik,
dow·tuiący
się
gdzie' można znaleźć preziYdtmta miasta, "któremu mtl do zakomunikowania oit'zwrk1e · waż

szkodliwić

niecne zamia;ry zbró
doiarzy i w tynt celu właśnie
chciał sie zgłosić do prezydenta
Ziemięckiego, jednak określi wszy niewłaściwie tyłuł dy~nH8rza ·mle.iskiego. został skiel'ow~~ny do prez1!!sa HGlcgreb--:-:t.
Na podstawie łych zeznali !}()
lic.ia udała sle ua uUet: l [;\ierska
nr. 79, gdzie zestał arf'I%:io'.', :1ny właściciel mies7.bm;n
.~ '!).
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W gabin~le;

p~zv zamknieĄ-ch 'drzwiach, Oit::iczyzna (.W

trelcl następującej:
.
Na wniosek klubu B. B. W, R.
w wielkiej tajemnicy oświad sejm uchwalił dnia 23 stycznia
ez~J prezesowi Hoic~reberow~, 1929 roku potrzebę rewizJi konsty
~"'*"'SiL"MiP W:Wii&~~~
tucji. Stosownie do tej uchwały

CEMENT

te wszystkich cementowni Rzeczypospolitej Polskiej wagonowo po
oryginlllnych cenach
fabrycznych
Irstlllonych przez Centrocement, WarlZaWII, BECZKOWO ze ' składu po
cenIIch konkurencyjnych

Związek

Handlowy

H. ŻmigrOd j 'S"ka
Konstantynowska 99,
tel. 15-60.
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Zwiedzaicie

P. W. K.

-

których zbadano k aid e~()
z osobna, oraz skonfl'ontowano
z lUichałczukiem.
Mura·r ze wyparIł
kiego i oświadczyli,
chu nic nie wic(lzą.

się
że

wszysto zama-

Micb r,lt"~ '.!k

wszystko co pov'pdział i napisał w swem liście. Zapytany o
powód · · fałs:pJweidenunc,iac.i.i,

w imieniu klubu B. B.

Miehałczuk

oświade~l,

ż~

c!:;.ck: •. ten 8" osób wkraść si~
azy~!' nt.·.
alw ten
klub BB. wniósł do laski marszał- ważności zagadnienia i ogromu
-~7{' ;; wC : ('('T," "'>ir 70;0 uchl'on ae·
kowskieJ konkretny projekt zmian. materjału w imieniu klubu parlanie go od śmierci zaofiarowa'
. Oprócz , naszego . projektu . wpłynę .mentarnego BB. proponuję . odbyIy: a) do !lejmu -;- . projekt 3 stron
nktw: PPS., stronnic~wa ludowe' twa
go " Wyzwo1~n I"
e · I. St ronDle
c"l'opskfego j b) do komisji kons.t y
tucyJneJ uwagi stronnictwa
chłopskiego. Z kolei rzeczy projekty te przejdą pod obrady zbliża
jącej się sesji sejmowej. Wobec
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List otwarty Plar z.
ukaże

h'·~p:e

śledc.zego pozostałych ~~ nmnł-

dla omówienia' metod pracy nad rewizją konstytucji

W omy w gmachu, pnv u)jr.,·
Warsz. koresp. "Glosu PorannePon;orskłej 16 pl'zypuszczająe~
go"
tefefonuje:
ł~ deznajomy elu~.~ glę :z"ł05~~
Prezes klubu poselskiego BB.
do prezesa rady mieJskiej; za,u Mowal: Uo u in~;. . IJole.grebc-· pułk. Sławe.k ' ~ró~ł się do pre-.
7.eSÓW klubów poselskich z list
1':-.
.; l ,;
,
em

Iddzkl

Sławek

\

~

I'ZY,

K~nf~r~D[jl Irl~~Ifawi[ieli . ~tr~nni[tw

progon·uie Dulk.

r,· I '1 ·

czetistwa po dłuł.szych. (loszu!ri.
w8uiach dostarczyły do U l':l~("U

_li

Oa wiadomość". ·

...' --'

sie jutro

w łaski

de wspólnej narady przedstawicie- ~u .iakąś 'los:i.d ę.
Czy la n ar. ·.. _. :._-- zezEm}
Ij klubów pal'lameutarnych dla · omówienia metCJdy pracy seJmu w .ies ~ zgo ,~E prawc"'.
też

powyższych

Proponuję

!'lprawacb.

.fest to .fedynie

~ręczny

manewr

odbycie tej narady między 27 a 30 w . _~a. ~ ..___ ..\t. :~ r -t ....~1 .. ~ . .. _. ___ ,
b, nL ł proszę o łaskawą odpo- " ""knże €kjgze śl edz two.
wiedź, czy kluby JWPanów zechcą
wziąć w niej udział.
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Piłsudskiego

VI "Głosie Porannrm

lł

.

Warszawski korespondent "Głosu Porannego" telefonuje:
Jak dowiadujemy się w niedzielę ma być ogłoszony list otwarty
marszałka Piłsudskiego w związku , z obecną sytuacją polityczną. Zapo- .
wi:dź wspomnianego listu wzbudziła w sferach politycznych wielkie
zamteresowanle. Jutrzejszy "Głos PorannyU poda oczywiście w całości
ten sensacyjny dokument.
' \ .
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Bez pesymizmu, ale i bez entuzjazmu

i ZOłalni I S s··

.,Paneuropa"-muzyka przyszłości.-Ponowny wybór Polski.-Prądy liberalizmu ekonomicznego.-Labourzyści
wprowadzili ożywczy ton.-Obrona państw mniej uprzemysłowionych i uczynienie ich zamożniejszemi

Wywiad z ministrem spraw zagranicznych Rzplitej p. Augustem Zaleskim
,

Minister spraw zagranicznych tu gospodarczego ' ..~ jest ideą gramie swoim widzi cały rok zasiadania Polski w Radzie nie- jaka w tej sprawie
sIę tOC7.)f,
p. Zaleski przed opuszczeni~m lIictylko piękną,
ale 1ll0Ż(' !'ie jako
jeden termin niezbędny tylko mocarstwa, ale i te pa6- Jest wielka oględność.
Genewy streścił pokrótce ~wo· stać rzeczywiście realnym pro- dla skrystalizowaia się tego pro stwa mniejsze. które z punktu
Szereg
delegatów
państ\\
je wrażeuia i poglądy _
gramem pOlitycznYM. Ni.,· naJe- jektu.
Niewą.tpliwie w czasie widzenia zasadniczeg0 były prze mnieJ uprzemysłowionych podTegoroczne zgromadzenie ży .iednak sądzić, że pro.~ekt lep I dyskusji, omawiania i przygoto- ciwne przywilejowi
reelekcji. kreślił niedopuszczalność uży
ligi - odpowiedział
p. min. da się Zl'ealizować w ciągu
wywania formy tego programu Oddanie wiec przez nie głosów wania §wiadoP.'tie
i bezwiedZaleski - stało się interesują- ku tygodni a nawet paru r:1l~. wiele rzeczy się wyjaśni
we na Polskę do rady ligi stanowi nie liberalizmu ekonomicznego
cem, ponieważ, jak słu~znie s,ię. si~cy. Sam inicjator tego pro- wzajemnych
stosunkach po- dla nas kapitał moralny. stwlPP' dla przytłaczania przemysłowe
spodziewano, zarysowały
się ~ramu tak niesłvcbanlf" Zł eez· szczególnych państw. Niektóre dzający, te dawne zastrzeżenia go mnie.l rozwIniętych
Jedno~a n!em .pewna uowe ~asła po-lin! takt~k i polityk jak p.Briand. utop!.ine P?glądy z?stan ą . n.ieza- lub dogmaty
antyreelekcYJue stek gospodarczych i wykazał
hłykl ml~zynarodowel, wyrx'- nIe zamIerza w forsownem tern łatwIone. Inne moze ml11eJ da- okazały się
dJa nich samych konieczność równl()wagi w tra,,-iedziane
przez dzj~iejszYl'h I pie brać przeszk6d, które na Ieko sięgające, ale bliższe reali- niewystarcząjące, aby gł<lSowII- ć ktowaniu zagadnień przemysło
głównych sterników
europej- drodze realizacji tej idei m~- zacji, wysuną sj~ na pierws1v przeciwko PolS(.~".
wych I rolniczych. Abv ułah"ić
skich Mac Donalda I Briann:;l wątpliwie spotka.
Pragnie on, plan
- Zgromadzenie poświeciło postulaty sfer przemy3łowy~.h
ZnaJdujemy się niewą'r11wir. '\li' aby idea ta zdobyła
moralny
- Ponowny wybór Polski. do istotnie w tym roku wielka u- trzeba
będzie
nrzedeokresie, w k~órym nastGPują pc- kredyt i skrystalizowała się do· I Rady - oświadczył p. minister wagę zagadnieniom ekonomia- wszystkiem wzmocnić sUę kupwne przegrupowania sił.
- 1 piero później.
Zapowiedzj~ne ma dla nas znaczenie poli- nym. W tej dziedzinie zaryso- na państw
mnle_, przemyslp\"zmacnia sie ustosunkowanie l, memorandum rządu ffllOcuskir tyczne nielylko
ze względów wały się przedewszvstkiem prą 1\l'ych, bardziej rolniczych. Aby
się wzajen?ne .pa~stw oraz lIsto· go. d~ wszystkich r,ządów eUfI)- prakty~zDych, ale również
ze dy liberalizmu ekonomicznego. to osiągnąć, nale~y te pal"istwa
sun!ww3.Jlle SIę Ich do posteze- I pC.Jsklch wprowadzI te wszysl względow moralnego autorvŁe- Zarysowały się może niecu ,.. . traktować l pfeczołowitośdą
gólnych zasad programu pl)lt- kie hasła na grunt bardziej pru- ltu. Zdobycie 50 głosów na 53 nergiczniej niż poprzednil() z po Nalety
umożliwić im J}owię
t~·cznego. Okres ten jest n;pslv ktyczny, a w sformułowanych jest faktem dla t;las niesłycha- wodu udziału w zgrom,ldzeniu kszenie
zasobów nabvwc6w
chanie ciekawy i ważny i wv· odpowiedziach
wszystkich lnie dodatnim i nietylko na sil· elementów społeczno - radykal- przez uczynienIe ieh umotnłf'!t
maga nadzvryczajnej uw .l~~J
państw na to memorandum za- , mą
wymowę
liczb
nale- nych j baccnłe uważajqcych oa szymi. Te właśn.ie zasat!y
- Myśli rzucone
w czasTt\ rysują się dopiero
moŻ'liwośd ży zwrócić uwagę a także na to, poliłyk~ robotniczą. mIanowi lazły posłuch w komisjach x:
7.gromadzenia przez pp. B:iaTl- realizacji.
;.. ~ w tei formie W) powied jały cle
delegatów - Ilłbourzysł6w. zgromadzenia.
Uzmysłowiono
da i Mac Donalda':'"
p:,;wlp·
Sam p. Bdanrl zatem w pro· swe uznanie
dla konieczności Jednak~e cechą całej dyskusji, sobie, że nie powinno sle tlcl~w,
dział minister - - myśli, dotyc/.D- iI#&i&i'
M
_ .
& lać na papierze przywileió"lf . j:)
ce t. zw. Europejskicn Słnnów
kichś innych
ulg tai·yfowVf'h.
Z.tednoczouycb a raczej - po·
kt6reby w :tyciu nie mogły hvr
"łłiebieski
rozumienia elwnomlcznego l-!u
w żaden sposób stOSOW!ln'
Olbrzymie oszustwo
ropy, nie byly ~.bsoJutnie ·10WOIdea niesupremowaniu pn11sb'
U nas do 70 km., na Zachodzie- 100 km.
giełdowe w Anglji
ścią ani dla Ibzi
a ni dla P')
mniej przemysłowych w cią!:'u
i więcej na godzin_
lHyków poszczególnych r)l'1ństw .
LONDYN. 19 września . 'Tel. X zgromadzenia poważnie l\f",.
Szybkość
pociągów
zna.cznie u pulmanami utrzymać w ciągu S-eh wl. "Gl. Poran.) rowała sol>ie droR. _ Dowł{)
Właściwie chodziło o zdunie
Rzą.d angielski zwrócił się - rzył p. minister. - Nic h G dę jUl
sobie sprawy, jaki będzi~ ton nas się różni od szybkości pocią. godzin stałą. s7iybkość 115 klm. na,
o wind.>
zasadniczy tych haseł I na kh')· gów na Za.chodzie, gdzie jedzie się god~~ę: Angielskie. Ioko:notywy ~o Francji.z nO!ą, w któreJ pro- szerzej wspominał
ro:zwIJa,J~6 .szybkośe poniżej 6.0 SI o w)Uian'le zbIegłego do ~arY- m ch inic' t ach ol k: h ,.
re z nich be.dą !Joln~\'lnL' g!6wnf' koleją daleko prędzei.
y
~ yw
.P s -c _
Jak wykazują. odp.oślle oblicze- mIl 3rngIelsklCh (96 kIm.) na godZl.- ta oszusta Loranga, żajmu]ą:ceakcentv
nę
S::l: wycofa.ne, ;rako niezdatfie do go się tworzeniem
fikcyjnvch
tym
z~kres:e,
o
konleczn~ścI
\).
111l1. szybkość pociągu pośpiesznego
Idea utworzenia Stan""" Zjrd
zwykłych nawet pociągów. Tym- towarzvstw akcvinvch.
Przed
toczel1la
WIększą db'l.łośclą ebna. Ji.nji Łódź - Wa,rsz.awa. wynosi
noczonych Europy, o ile oparta
od 60 do 65 klm. na. godzinę, na czasem na.sze właJC1.7;e kolejowe ka.- nie<!awnym czasem. p~n ten au", portu zar6wno zbozoweg.) jali
bł~dzje na zasadzi", !agw -Hllnfl)rzą. grzywnami tych maszynistów, gamzował w LondynIe. tO,~ar~y. i hodOWlanego i o w, ,t,wienh'
lillji np. Kraków Tarnów 68
.
.
.. ń
. l
stwo naftowe BIue Blrd (NIe·
. t
. k
kI
wania i poszanowania su wen'n klm., Lwów - Przemyśl 64 klm., ktorzy
w 1'3.ue opózme ZWJę ~sza.- b' k' Pt k) k"tó
akqe
. 7/)
z nasze.J s rony prze~!w:(\ S on
.
les 1
a.
rego
-.
. '
ności wszystkich pallstw, I) il~ u Poznań - Bydgoszcz 62 klm.
ją w drodze szybkość poc~, choć stały nawet wprowadzone
lm nOŚCl'Jm
naduzy",anla
peobejmie ona równieź jakllajsll·
by
o
ułamek
ponad
z3s:tdmczą.
giełdę.
Lorang
sprzeniewierz\'ł
wnyc.h
zakazów
Wf terynaryjTymczasem we Francji przecięt
niej zagwarantowane'
l)czpie- lly pocią.g pośpie zny robi 90 klm. ....Rii,
.'
4& pierwsze wpłaty nowych akcjo- HYC)! w crlach DolitvClll ') . g().
narjuszy w wysokości około :; f>j ;odarczyci.....
czellstwo rganie tych paJ1stw, o !la. godzinę, a nawet na niektórych
miljonów złotych,
przyczem
Reasumując swoje poglądy--.
Uf' \V swoich tendencjach libe· lin,j'3.ch pełne 100 klm. Obeerni.e we
prace omawianego to..warzystw/\
nabYłY
rat=~mu ekonomIcznego nIp. hp.· Francji pus!'-czają nrlwe próbne ponaftowego ograniczyły się do zakończył rozmowę p. minister
nie jest pamiątką
(b:;e opierała się na (;h~ci sze- l~jągi Pa.ryż - Cherbourg ze śred
wyna.jęcia lokalu biurowego w mogę powiedzieć, że na te·
historyczną
rzenia przywilejów, lecz .d:H1dn· nią szybkością. 112 klm. na godmcentrum Londynu. Omawiane gorocznem zgromadzeniu padły
ma obecnie ogłoszo- hasła, aczkowiek nie sensacyjwania istotnie wspólnego tron- nQ. ' iemcy próbują. z 11 ciężkimi
Zarzą4 dóbr hr. Branickich w towarz.
Wilanowie ogłosił w prasie dłuższy ną upadłość, a Lorang pod Llr.- ne to jednak w razie zreaIiwpretekstami wykręca sfP
'. • h
n'
ż
komunikat, w którym na. temat ku hymi
od apelów sądu, wzywające~n wal1la ~c. - po I yczn!e po' y.
pi,onego p·rzez rząd dywanu, zdo- pana organizatora do Anglji
Iteczne 1 ze uzewnętrzmła si~
Marzą o mążczyźnie pełnym energji i ogbytego
rzekomo na. turka.ch pod
nia, który posiadałby szalony temperament
l spokojna i celowa pra :a.
Wiednj~m przez króla Jana
So. . . . . . WWJl't _
bieskiego, m. in. czytamy:
"Autorytatywnym dowodem, że
dywan oma.wiany nie za.lilJza się
do pamiątek historycznych, jako
dzieło .sztuki, jest katalog zbi:orów
wilanowskich, sponą.dzony w 189.3
Zawiadamia Szan. P. P. Klijentki, te
r. przez p. George'a. Duchesne.
powraca z Paryża dnia 24-go b. m. z
Przy ka.:idym przedmiocie wyraź
kolekCją najnowszych modeli
JJie jest tam zaznaczona przynależ
noŚĆ historyc zną" a więc: garnitur
t08lletowy i komoda. po krÓlowej
(str. 61 i 62), kasetka. ]10 krójowej
Biada Ci, jeśli się nie zgodzisz należeć
(str. 165), kantyna, podróżna. Jana
wyłącznie do mnie, pokażę Cię wówczas, jak
III (str. 189), taca, srebrna, ofiaropo powrocie rozpoczął pracę pedagowana przez m. Kraków Janowi III
giczną w zakresie
po powrocie z pod Wiednila (str.
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WaldBmarasiI

tNgwola porulz~ni~ w paóitwć)th si\siadDiąt:g«:b
Różne

wersje o przyczynach rezygnacji premjera Litwy

MYDł.A

RYGA, 20, 9. (Tel. wł.) W związ Z kół oficjalnych donoszą o zupeł łym premjerem ministrów WaldeKu z ustąpieniem Waldemarasa 0- nem ustąpieniu ministra sprawie. marasem. Na zapytanie dziennikapinja publiczna w państwach bez- dliwości ZiI!nskasa i oświaty Sake- rza, czy będzie kandydował na japośrednio
sąsiadujących z Litwą nisa.
,kiekolwłek stanowisko
w przyszzosta:'ła poruszona brakiem dokład
łym gabinecie,
Waldemaras miał
nych wiadomości o przyczynach
tego ustąpienia. Oficjalne instytucje litewskie odmawiają przedstawicielom prasy krajowej, jak również
zagranicznej jakichkolwIek
wyjaśnień. Niektóre wysoko posta
wione osoby nie ukrywają wcale,
że przyczyną tego przesilenia gabi

"0 mo'111'
- '1I!!Ildemar!2ls
W Wu.

"

la

RYGA, 20, 9. (ATU). Dzienni!\:
"Lietuvos Aidas" wychodzący jak
wiadomo w Kownie wydał w dniu
dzisiejszym telegram specjalny, w
którym zamieszcza wywiad z by-

oświadczyć, iż żadną miarą więcej
udziału w
polityce nie
Na ponowne zapytanie
co zamierza później robić, Wal de·
maras odpowiedział lakonicznie, tż
pl'zedewszystkiem musi wys3ukać
dla siebie odpowiednie mieszkanie.

czynnego
weźmie.

I

PRZEMYSł. MYDLARSKI I PERFUMERYJNY fR.PULS S.AWAWIERZBOWA1ł
D?

netu był zatarg pomiędzy ministra !!:""""M'l!!!!!!!iM!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'M!!!liOi&iJlSU!!!!!=!!!=!!!!!!!ffiI!_!!!!!!!!!!!!!A!!!!!!!!!';!.!!
.....
!!_!!!!!!!!..
!!!Ji.!IIIIII!!,!!!!!!!!!_!!'J!!!!!!!!!!!!!!!~
mi, a specjalnie, wyraźne różnice
zdań między Waldemarasem, a pre
zydentem Smetoną. Różnica zdań
dotyczyła momentów polityki zagranicznej, stosowanych ostatnio
przez Waldemarasa na terenie zgro
mudzenia ligI narodów. Wystąpie
nia Waldemarasa w Genewie wywołaly żywe niezadowolenie wielkich mocarstw z powodu jego co-I U-łoiste
raz wyraźniejszej orjentacji sowiec M
IIJ
kiei..
Inne źródła upewniają, że decydu jący wpływ na dymisję Wal deWarsz. koresp, "Głosu Puran w~, Ogólne obliclenia WSk!\lil- zadągniętych
przez państwo, pncfywać normalnego trybu
marasa miały kompromitujące donego" telefonuje:
.ią., iż na p ważną zwyżk t: \ '.J' W roku
przyszłym musim~ pracy. Układanie budżetu
n't:
Immenty, ujawnione przy aresztoK'lerOWDl' kmIDlsterstwa
' .
skar chodów w. roku przyszłym
w !l.wr6cić zagranic» i wt:wnątr;, I ulegnie
zasadniczej zmianIe,
waniu Pleczkajtisa.
bu płk. Matuszewsk,
udzielił stosunku do bieżącego
li,' "
kraju o kilkadziesiąt miljonó" aC'lkolwiek szemat budżl~l()wv
Obecne przesitenie może być wywiadu prasowe~l' na temat nie należy. Jedyną droga
po więcej procentów i rat.
IfJos:ada pp-wne braki, jednak!.;:
równ~eż uważane, jako manewr wyt~'cznych. jakiemi kiel'Uje się temu r,·',-·-·, :.." "owanie no· \ Aby znaleźć pokrycie
le'go l ma w sobie ten plus, Ż~ zdołam
taktyczny, zmierzający do przy· rząd
przy układaniu bUrlŻ(·tll. wych poważnych obciąze{t Pt) ' wydatku i nie przekroczyć ogoł I my się do niego przVlwyclad~
wrócenia rządów parlamentarnych Mi<:dzy innemi p. mInister (J datkowych. Ta droga Jest Ztl ! nei sumy dochodu, należy ogr,,- I Minister nie zamierza zatem w
na Litwie. Nie jest również wyklu ś,,; jadczył:
względu na obecną sytuację g()' niczyć inne pożyteczne nawey : c iJecnie układanym prel:mina·
czonem, że ostatnie wydarzenia po
Konferencja z przedstawicie spodarczą niewskai'ana.
i pociągające. To też prawd/)p'" rzu wprowadzać daleko idących
lityczne
zapoczątkują doniosły lami klubów sejmowych
nie
Obniżenit: dochod6w pr,z('są- dobnie budżety wszystkich prn- j zmian w stosunku do lat uniI'.
doszła do śkutku, wobec l'Zf'jlO dZ,a całkOWICIe w. yualki. , klM" l' w,je ministerstw, będą musiały głych.
przewrót w rządach, jak j w sa- I
d k
'
mym ustroju Litwy.
p aD gospo ar i panstwowej 11a ~le. mogą być WIę~lSl:, ~'1.
być r:~ przy~zły okres bud:ieto I Wkońcu minisl.:l' Jświ:,dc/H
rok 1930-31 zostanie ofic;:llnie hm1nowane na r ~~ bieląC!,. '-~' wy mzsze, Olż dotychczas.
! że przy ocenie całok:;;dt\HI. h'J
Dziś po pohtdniu rozszerzyły się zt'łoszony na poezątku sesji bu- \rzyszły. rok buo~d()wy roznłć
~rzedewszysłkicm będ,
Za· I dżetu, w mydl zasad," .,oszczr,d.
pogłOSki o internowaniu Waldema- dżetowej. Punktem wyjścia Jest SIl.t: będzIe ~d okresu DOP~'Ió!(f· koncz!"le JowesłyeJe, file ror- ! r.dci", będzie atal[o'~nny 'ł''l lo.
rasa w Jego prywatnem mieszka- założenie, Że
n ego tem, ze
poc~Olemy ładnych
nowycn. te nie jest nU."Izy od l.ł\'iz.łc\,(H:rf
niu. Pogłoski te wywołały wielkie wpływy roku przyszłego nie mo te~po rozwoJowe, wydntk6w skoncz~~y rozpocz~te ...PewneJ nego. przy r.:uważanIU p';szc;;"
poruszenie w mieście i duie oZy- g.ą 'Przekroe.zy~ dochodów. pre- panstwowyeh mU!\l ulee zatrz~- redukclI ulegną r6wmez. etat3 , I gólnych pozycji rozlegną się pła
wllenie w organizacji t. zw. "te. bminowanych na. ~k biełący.
maniu.,
naprzyklad poz~ ,szkolmctwel1'! cze i biadania, że rząd zanip·
Pewne orzeSUnlf>Cla nas~9,?1ą.
Dotyc?-cza~ szahwant~
po w żadnem z m!Dlsterstw etaty dbał taką czy inną dziedzin h
laznego Wilka".
~ :tr6~nach docbodu, pOtnIę<tzy tf1~baml panst~a m'.)~ło, hyć nie zostaną pOWIększone, a \T cia państwowego.
e
In n eml
zW·Jększane. DZlS teg·') czymć m,. mekł6rych nawet uleaną zmntej
. '
U
"'reliminować t, • lem" wply- możemy "''szt>niu. Pozatem W wvdałkal'h
Wyznam otwarCie ~~
i niema go na Litwie
"
wy z, cel nłtsze,
musimy zatl'zyma~ ,()~wój wy-l ueCŁOWO. administracyj'lyrll pan .mini~t~r :-- że t~o ro~zajU
BERLIN, 20, 9. (Tel. wł.) Z Kow mz w roku bIeżącym, gdyż r~d
datków l uczynimy to.
szukam dalszych oszczędności. atakI , JezelI nfl~tąplą
I b_el.
dołoż~ wszelkich starali,
aby
Są jednakże wydatki kon!ecz ' Iderując się taktyką, że nie moz w:zględu na.
gdZIe. nastąpią.
na donoszą, że przewidziane powie zapobIec zbędnemu przywozo- ne, a mianowicie spłata długów, I na preliminować nierealnie, ani me zmącą mI spokOJU ducha,
rzellie misli utworzenia nowego
iM
d'
gabinetu dotychczasowemu ministrowi finansów TubeIiU80wi wywołało w stolicy Litwy wielką sen
fSację. Jak wiadomo TubeUus Jest
od dłuższego czaw ciężko chory
i przebywa w Czecho.łowacji i nie
lest pewnem, czy wogóle przyjul;e
powierzoną mu misję polityczną.

choć różne

i~
wrdatki

i~z ni~-sz D
zredukowane, -ze wzgledu na

Cd

będą
konieczność

SlIlaly

dług6w

r Matuszewski o zasadach projektu
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usiłowanie'

Zamkniecie

kradzież

miljona dolarów
w New Yorku

śledztwa

Wczoraj o godz. 10,45 w pr~e·
sie Wó.Jcika wznowione zostało po
siedzenie sądu. Na wstępie por,
Cebrowski na wniosek adw. K1Jeń
skiego okazuje swoją szablę, której pan obrońca bada ostrze, oraz
szpikulec.
Następnie oglądają
szablę: lekarz, obrońca i oskarżony. \
Por. Nowaczyński na pytanie
stwi~dz~ 7ie dwa strzały pacUJy
jaden po drugim.

NOWY JORK, 20, 9. (Tel. wł.)
Donoszą o wielkiej kradzieży do·

konanej przez nłewykrytych zło
dziei na kurjerze towarzystwa agenturowego Hiscoe & Co. Kurjer
ten z ramienia wspomnianej firmy
wiózł papiery wartościowe na sumę 512,000 dolarów. Jedynym śla
dem jest telefoniczne zawiadomiev-.ie znikłego kuriera z Brooklynu,
m zos,tał okradziony i zawleczony
do Brooklynu. Dalszych śladów tej
Prokurator (do Wójcika): Czy
Wielkiej kradzieży jeszcze nle wy.
kryto.
pan był karany przez władze wo.ł
skowe?
Osk. Wójcik: Kiedy składałtem
kulturalny dom,
6
bIuro, lokal pu- podanie w sprawie złożenia przeze
bliczny odwanilJ
i odkaża swe ubikacje. Automatyczne mnie stopnia oficerskiego.
dezynfekfory wystarczające na cały
W międzyczasie wzywano oficelok wysyła za nadesłaniem :5 2:1. fabr,
rów
do raportu kontrolnego, do
chem. farm,
II którego uwdałem, iż nie mam luz
obowiązku zgłaszania się. Z tego
'I
powodu komendant P. K. U. złow BYDGOSZCZY.
Zył doniesienie karne. Sprawa odZastępcy poszukiwani. Składy w ap5888.4 była się przed wojsk. sądem W
tekach i drogeJjllch

Zeznania Wójcika

\ IIAiDY
R
ł

NATO

l

zab6jstwa dwuch oficerów

sadowegoll- Przemówienie prokuratora.

Warszawie. Za uchylanie się od ra - U por. Nowaczyńskiego stwier
portu kontrolnego skazany zosta· dziłem - mówi dalej dr. Felc łem na 2 tygodnie obostrzonego a· ranę w dłoni. Ruchy palcami 2 i
resztu.
\ 3-cim były po zranieniu niemoUi.
~ Prokurator: Czy nie uważa pan we. U szkodzenie to należy do cięż
to za karę?
kich.
'
Wójcik: Nie.
U' pani W ójcłkowej stwierdziłem
Prokurator: Więc dlatego mÓ-I poprzeczne rany palców, wskutek
wi pan sądowi O swej n1ekaralnoA- czego została upośledzona zdoI·
ność do pracy zaledwie
o kilka
ci sądowej?
Wójcik: Tak.
procent.

z

Opinia
kolei

sąd

biegłego
przystąpił

do wysłuchania opinJl biegłego
lekarza
dr. Felca, który badał rannych o·
ticerów, oraz rękę p. WóJclkowe}.
Lekarz szczegółowo opisuJe rodzaJ zadanych ran, stwierdzając,
Iż zranienie ręki por. Cebrowskiego nalety zaliczyć do ciężkich uszkodzeń ciała. Obecnie poszkodowany ma ruchy ręki upośledzone.
Po zranieniu ręka była zupełnie
nlezdoloa do wydatnieJszych ruchów. Mó~ najwyżej utrzymać ,.,
tej ręce czapk~

Nowa
prokuratora
Po

rator doszedł do przekonania, ~e
zeznania oskarżonego są niewiary
godne i że Jedynie prawdopodobne są zeznania oficerów. którzy
przybyli do Wójcika 1 w pierwszej
chwili zostali zupeklie bezpodstaw
nie zaatakowani. Prokurator prosi o ukarknie Wójcika za usiłowa.
ni<e zabójstwa w afekcie z art. 49
i 458 część I K. K. i za zniewagę
36 pułku piechoty i ,adjutanta puł.
ku kap. Lewińskiego z art. 532 K.
l{.

zakończeltlu śledztwa sądowe
Po przemówieniu prokuratora
go zabrał głos prokurator Grabow- rozprawa została odroczona do
sk~ który wygłosił przesallo 3-go- dnia dzisiejszego do godz. 10 radzinne przemówienie. Po napiętno no. Pierwszy przemawiać będzie w
imieniu
poszkodowanych
adw.
waniu metod obrony, która za
wszelką cenę pragnie nadać spra- Paschaiski, wnosząc symboliczne
wie wszelkie cechy procesu poli- powództwo cywilne w wysokości
1 złotego, tytułem odszkodowania
tycznego, prokurator przeszedł do
• la
t
J
ł d
d
om Ówlen ma er a u owo owego. za szkody.moralne.
. . , Po adwokacie
.
W'j'k
b
k
•
t PaschalslulU mowie będzie obroń·
W sprawie
o CI a
ra Jes
Wó' .
K" ,
• dkó
,Jełka,
ac wIarę a I ca
.
,adw. IJenski poczen
w i sąd mus i d"
Śwla
lb nastąpI repltka prokuratora. W"
•
bo zezoanl om ositarzonego, a o
l<.,·
J rok spodZiewany Jest w Itodzlnn
t W łerd ::rleIllo m ofi cer Ów. P o dlUZsze
ł d i
h
analizie okoliczności sprawy proku popo u n owyc .

I

"

.
r
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mi bawełny i ich polityką pJar.
OsŁatn10 mr. P;;ui S'.humaon (był to kucharz) swem1 olbrzy,
Meldunki natychmiast ~'o um miał genjal!1y p~mysł. Zf.łp:.>mo- mierni dłońmi - prawie WS1.y.
Wysunął
lekko
dolM JJrywatnego".
cą mechanicznego zmienignia scy nadzorcy domu towaroweną wargę i wydał z siebie n1eWłaśnie,
gdy
skońcl,yf,
l.lS!:l!
przełącznika
zm"ieiszył
dzia- go "The Spring" byH poprzedokreślony
dźwięk,
coś w rodo
telefonu
()flet
łalność
maszyn
k9.~owych
z
iji6 nio atletami - pochylił go pod
,zawezwany
dzaju "Pchy!". Następnie uosamego
Brookera,
który
zwyld
poszczególnych
ruch6w
/Ja
:..
..
JC. kranem wody, i trzymają.c go
tknął mechanicznie meloml,a
był się zgłaszać pod p~eud(llli. OznaczaIo to tyl~ Ił tyle lllaf'.Z~'1l jedną ręką za głowę, drugą brul miał jeszcze tyle przytomnomem Peters. Okazałe się, )c kasowych illnieJ; iednocześnie talni.e mył mu włosy. Kucharz
ści umysłu, że szybko zamknął
Brooker znajduje si~ w pocią-·z ebstalunkiem nnwych ma· jęczał i bił rOZ1)3cdiwie 'log:!·
za sobą drzwi. Wielki wazon
gu
pośpiesznym, jadącym w kit> lizyn wypowie !I;v,,~ p'Jsadv aa mi w powietrze.
rozbił się z hałasem o futrynę·
runku granicy meksykańskiej. l-go najb]i7.~!e~u mj{'s(~tt'a l:m
- Co tu wyrabiacie"
ROZDZIAL XIV.
Zaiądał, aby poczta i~') .lrlrsla urzędnikom. JI'c!en 7. p07f''lwin.
Nadzorca puścił swą ofiarę.
na była natychmiast tam pod nycll pos::t::lv spntk:Jł Wikt:'nl w dnł mu jednak .ieszcze 113 poieBrooker wyjechał. Udał się
adresem: C. A. PclE'rsa. ilfa1 oddziale g ...lI1lCifvU'.w\·llJ. gd7il' ~nanje pchni~cie, które rzuci·
w jedną z tych podróży, (I któaby Wiktor podał kierunek był prz}d.: don\' Jrl k:H" kM ło nim o ścianę. Teraz zallW8'
rych nie mówił Wiktorowi nic
i ceł podróży ministf'Tstwu woi ra mIała ..,.,';, likas ~war!fl Zada- żvł Wiktor, że na mokrej tW:lwięcej, poza poi.nformowaniem
go o fakcie wyjazdu i dacie
ny. \Viktor ze zdxiwi.enem od- niem lego
b\'b n!lriskanil' rzy kucharza widnieia hrw1Zoprzypuszczalnego powrotu.
wiesił słuchawkę. Nie wiedział trze::ll .ruz "; 'l\\' w:ts",)'",' r lI~r· we pasy.
Wiktor miał konferencję 'I.
.leszcze dotychczas, że Brooker wonego. n'f.h:('~ki('g) i 1.6ltcg!l,
-- Oszust, panie Brooker, zno
przedstawicielami wielkich plan
jest w stosunkach z minister- które \Vv~",':\laly 10ózel ('g sam:'·
wu jeden oszust!
tacji bawełny. M.iał na sobie ko
stwem wojny. Kazał się jednak dZ1i~lnych
funkcji.
Zastąpił
tlatychmlast llolllCi'!Vć.
iltrLV- 'Viktorowi drogę. Na twalZy
Wiktor nie odrazu zrozumiał.
szuJę i ubranie milJonerl1, a na
mał wydział VIa, po uprzed- jego widać było rozpacz z po. Nadzorca wskazał 11a głowe ku
wet fałdy jego twarzy. Nu proś
hę Brookera nie nosił już okuniem
zameldowaNiu §ię w wodu utracenia posady.
charza.
larOw, lecz szklane lewe oko,
trzech Jekretarjatach. aŻ wresz- Co mam teraz robić, pa- Spójrz pan, hanie Brooktóre było wprawIone nICzwycie usłyszał głos w aparacie, nie Brooker? W ciągu 10 lat ker. ufarbował sobie włosy llll
kle umie.iętnie. Nikt me zau·
który tak radośnie ch'iękował nad-skałem guziki.
bromowo. Jest już zupełnie si.
ważył, gdy Brooker wychodził
mu za wiadomość, it mimoWiktor chcial oopowiedzieć. wy. Ma_ przeszło ezterdzipstkę
z domu towarowego z falszywolł .' nabrał pr.zekonan-ia, ze Ale urzędnik już odszedł. 1'0' i żre pańskie dobre pienklfJ7c
wą brodą swego sekretarza, a
właśnie ' przed chwiIl\ przesłał czucie logiki było w n'!lI tll.k Zamelduję go natychmiast
y
Wiktor wstępował w rolę swebardzo ważną wiado:tność jedne silne, że sam dodał:
biurze.
mu z wysokich urzP.dnlj,k 6w Sta- Ja to rozumiem, vanJe
Nie czekając na odpowic::ltl',
go chlebodawcy.
- Nie mogę przyjąć waszej
n6w Zjednoczonych.
Brooker, te nie mate .runie pan kiwnął
glową
Bmokel "I' f,
oferty, moi panowie - zak~ńWstał zamyślony i rozpoczą.ł w~ce.i potrzebowaĆ.
r.hwycil zdemasK.I.YI;Ą' '-'\\t·!l.\ l. ':1
llzył swe dłuższe badania i odobch6d inspekcyjny, który co- Zgłoś się pan. do biura per kołnierz i pociągnął /,
,'1::1.
'sunął od siebie tabele cennikodz-iennie prowadtlI go przez in- sonalnego! - powłedział Wi'k · "riktor pozostał .iesz~l.' k:JJHI
we. - Jesteście
panowie la
ne piętro gmachu. Dłutszy C7.as tor' i poszedł daJe';'
sekund na tern samem miei',-:u
drodzy. Ponieważ pracuJemy
zabawił w oddziale planów. SIle
W sali restauracY.ineJ przy- Przypomniał .sohie u~I'... mllit:niE'
Lez pośrednictwa, powinn~ście
działo tu w wielkiej, dobne ". grywaly dwie orkiestry. Strasz· Brookera:
podać niższe cenv. Przecież !H'-- A jeśli b~1zic l',*Jl pi rYj·
Wiktor podał mu dloń nn- św.iefłonej sali rysunkowej oKO- ny hałas panował w lokalu, zawet uwzględnia.ląc cła, kupię w przez stół.
ło 30 młodych mętczyzn' i li..u" pełnionym
uszminkowanymi m( wał pra~r-;"J1jk6rw
rJi oszę
Kanadzie o wiele taniej.
biet, pochylonych nad rysunka· gośćmi. Maszyny do lodów i Ił'gdy nie ar.gużować h.elli w
- Słowo. Dziękuję wam, mai mi, pracu.fących nad modelami, kremów wypluwały w kuchui, ,,;{-ku ponad 4G lat
,Vłaściciel wielkieJ plantaeji
'J lJJnie
w Miami lerwał zdencrwowal1y panowie.
przed stosami ks1ążck. MIał., jak wśdekłe, jedną porcję za ,::nocznie .,0C7VSleZ!l S)~'· ::str:
binokle z nosa.
Za dr,zwiami Atklnson syknął się wrażenie, Że słyszy się szum drugą, posyłając je ha bufet. tJuędników według chh' ich u.- Jest tylko Jc<1na droga. do towarzysza:
mvśli, krążących po c7!aszkaeh.
Wiktor
szybko
przeszedł roazenia. Wyjątki p,)tw.i(·~·Jza Ją
Musiałbym
zmnie.Fszyć
płace
Panowała
absolutna
C~!!Ztt.
przez
barjerę,
oddzielającą
sa- jedynie regułę. Niedl pi:n "ic
- Brooker staje się S~Ilh'
rObotnicze. Ale wówczas znowu
Nikt
nie
podniósł
głowy.
Bylo
lę
restauracyjną
od
mie.fsc
wynie mówi. Bóg stworzył ludzi,
mentalny. Zdaje się, ~e ogarn\n
będziemy mieli
wielką awanto
ulubione
mle.l'sce
pobytu
dawania
potraw.
Zauwaiył, 2'f'l aby ich zużywać, a nie po to,
ją go humanitarne warJacklł.
turę,
jak przed dwoma laty.
idee. W New Yorku pal',{L.;t j2d Brookera. Zwvkł był s'ladał na urzędnik, który nosił na ręka- aby się włóczyli i ;'nnym 7.fIMusiałem wtedy naS'zej milicji
wysokiem krześle obrotowem. wie ubrania srebrną gwiazdkę bieraIi miejsce. Jeśli znajdzie
nak mezdrowa atmosfera.
k;u;a~ zastrzeUć
~l'terdzicstu
sto.iącem · przy weJściu i spogJą nadzorcy,
wypędził Jakiegoś pan genjusza,
może mi
pau
naJlepszych moich robotników,
Plantator z Mianli spojrza' dać na tych 30 ludzi, Idórrych mężczyznę, tylnem wejśr.ietn z przecież powiedzieć. Wtedy je,
którzy hyli przywódcami !Itr ej- nań Ilieufni~.
jedynem zadaniem było wyprą'.. kuchni. Dogonił ieh w sionce. stem ~ot6w o tern pogadać.
ku·łą.cych. Nie robi~ !lobie z te(Il l' . n)
- Dobrze, ale czy ty (l~C~l COW)TWa:ć plany ul,epszeń ppcu NadzorcJl chwycił swą ofiarę
10 wiele, ale te przeklęte gal(,'- rzeczywiście ... '}
.iących w dQmu towarowym ma
•• iW _ _
ty, rozmazywały tę r 'lCCZ pt:i.'~l
szyn. w celu oszczędzenia iloAtkinson za~miał się;
wiele tygodni.
- OczywiśCie nie. lw1lnie ści zatrudnionych ludzi i me~
J~go sąsiad przerwał lltU:
najzwvcza.}me.l wszystkich ro. chanizacji pracy. Dokonywano
Wkr6lce!
Wkrótce!
" Nie wjem. czy pańskie !len botników, kt6rzy maJą rmizi'H,: tu zdumiewających rzeczy. Te
fymenty uczynią 11a pan li Brno · i zatrudnię na ich mi(;.i~cC! ~a· 30 czaszek pracowało ściśle
kerze wrafenie. Ja, ze ~wcj walerów. Wtedy będ~ placfł i nie wY'Puszczało jut żadnej
strony,
daJę jutro parę ogło mniejszą sŁawkę j tę różnicę o- ide'i, kt6ra raz w głowie za~wi
szeń, te poszukuję robotnik6w. puszczę Brookerowi.
tała. Wieczorem siedziało tych
Napewno dostaniemy całą maw przepotężnym dramacie p. t.
Wiktor spoglądał wlłal 1.3 30 osób w kole rodzin ncm
sę ludzi za tańsze pieniq,dze 1. troskany. Następnie chwycił fn przy stole. zJadało ~oś bezmJ~!
Downtown.
r~ dyktafonu i wydał D:\Si~'PI' n1e i szybko, a potem wlll;ło SIę
Wiktor przeraiony podniósł jące polecenie:
oghlrpiałe i wyczerpane do 16.łówek.
"W okręgu Miaml ,!tla.rą b\"6 żek, aby przy pomocy SIW fUl
Wkrótce!
Wkrótce!
- Alei proszę, panie Atkin- w na.ibliższym r.l:WC [.I(t~TyntO· nowo naładować się §Hą n"śte·
łOn, oczywiście nie myślałem te ne obserwacje nad plantataro· nia .
. . . . . . . . . . . .______. . . . . . . . . .__. .__. . . . . . . . . .__m.. . . . . . . . . . . .
. . . . . .____
__. ._____'. .__.cmm____
____m
(Ciąg

dalszy). .

go w ten sposób. Czy mog~ jesz
cze raz prosić o cenniki?
Udawał, że obli&a nil 110WO,
ale wiedział doskonale, źe pod
wyższenie cen
ponad stawkę
normalną nie jest spowodowane stosunkowo niewysokiemi
płacami robotniczemi, lecz zbvf
wysoką stawką zysku plantato"
ra.
~ A jakby to byto ~-- powiedział powoli, g<lybyśr.ie moźe
stawkę zysku zmnie.łszyli Ae
100 proc. na 80, wtedy nie po.
trzebowaIibyśmy zajmować się
ol'zykrą sławką plac robotniczych?
Plantator z Mbmi t10dnińsl
sie sz"bko:
-- Mr. Brooker, """7.wól pan
sobie powiedzieć, że oslpteczni~
nic to pana nie obchodzi, w jaki sposób .b oSlagnll t\'1ilSką
minimalną cenę. Pan ma wIadzę, może mi nan dziś dvktować ceny 1 ja będę posłuszny.
Ale pozatem nic pana ni" JlI)winno obchodtić.
Mały Atkinson uśmiechnął
się chytrze i uprzejqtie. Trącił
pod stołem plantatora z Miami
i wykf.zyknął głośno przez stół:
_ Alei; oczywiście,
panie
Brooker, oczywiście, nie będzie
my się z panem ~przeczać o glu
pie 20 proc. Jest pan najwię
kszym odbiorcą, będzie pan ob
służony ku swemu zadowoli.niu.

Iwan Petrowicz
Nra Agnes Esterhaz,

"Ostatni Romans"

. . . . .111l1li. . . . . . .. .

~

~

~

Nowoprzgbgwająt:g prenulD~raiorzg oirzglDuią
pOł:zą_ek powieśt:i bezplainie.

.~,tt.

Nr. 2mJ

W dniu 20 b. m.

rozstała się

-

"crŁOS

z tym

PORANNr -

ntli:!J

światem, przeżywszy

lat 76

B. P.

. z Birnbaumów
oza arcińsk
.,

nasza ukochana Matka, Siostra, Babka i Prababka.
O smutnym tym fakcie zawiadamia krewnych,
w żałobie
nastąpią

przyjaciół

.

znajomych,

1

pogrążona

RODZINie

osobne zawiadomienia.

.;,

Cala

lIódź

nOWB nORPlYPODI\TKOW MIBJSKICH

przyjdzie

z pomocą

dzielnej swej straży
ogniowej

uchwalił

•
posiedzeniu
·m agistrat na wczora)szem

Zarząd i Komenda straży ognia
wej z3Jprosiła na dzień 17 b. m.
przedsta.wicieIj. róinych stowarzyszeń i instytucji społecznych na.
wspólną naradę w celu urządzenia
w dniach od 22 do 29 września
włącznie "Tygodnia dla straży o~
gniowej". Lioznie obecni przedsta
wiciele stowa.rzyszeń i instytucji

Wczoraj,
pod przewodnic- psa zwykłego pokojowełlo
od oper, przedstawIeń aranlll-\ O ile te filmy· polskie (z wy jąŁtwem p. prezydenta Ziemięckie 50 złotych rocznle;
tycznvch, z wyjątkiem farsy. f)rł kiem t. zw. małowartościowych)
go, odbyło się kolejne posiedzec) od psa mvśliwskie~o - IlO koncertów, odczytów, prZCj<;t:ł- wyświetlane będą jako dodatki
nie magistratu, na którem zała- złotych;
wień amatorskich, zabaw taw,,- do programu, ogólna suma DOtwiono m. in. szereg wniosków
d) od każdego
uastępnego rzyskich bez tańców,
Śhz~:l- datkowa obniża się od 5 r:wc.
wydziału podatkowego, dotycz:;\ psa myśliwskiego - zł. RO i
wek z muzyką, zawodów SD
do 10 nroc. w zależności 0,1 r.ycych zmian i uzupełrień mieje) od każdego nastęunego psą towych,
zabaw ogrodowyt:u, frv metrażu.
skich statutów podatkowych. \ laiicuchowelZo - zł. lO
niepolączonych z atrakc jawi o
Do dnia wejścia w żvde noTak więc ustalił magistrat na
Wolne są od podatku: psy charakterze kabaretowym Itp. wego sLatutu podatku wid .. wirok 1930 stawki dodatku komu- należ~ce
do władz paIlstwo.b) 15 proc. od opłaty za we.!- skowego, magistrat upoważnił
'bardzo przychylnie i jednomyślnie nalne~o do opIat państwowyrb \ wych i komunalnych lub kh ŚCle na farsę i operetkę, _ ,-lo wydział podatkowy dl) kontynuprzyrzekli straży ogniowej j.ak naj od patent6w na wyrób l sprze- fllnkcjonarjuszóiW', o ile psy te cyrków I t. zw, .. Luna-Park~~"; owania - w kwestji wymianl
dalej id8eeą pomoc w ~bieran.tu nie dai trunl.. ów, w wysokości na- są utrzymywane wyłącznie dlQ
50 proc. od opłaty za wejscle podatku od widowisk kinemato
zbędnych funduszów na tę obywa- stępującej:
celów służbowych; psy młode,
a) 10 ~roc. opłaty za wejśde- graficznych - trybu. stosowatelską instytucję samoobrony prze
a) 75 proc. opłaty państwo- do 8 tygodni; psy, należące (lo na SZOpkI artystyczne, zabawy nego od dnia 1 kwietnia r. bież.
ciw wszytltko nisztlZącemu żywio- wej od patentu na wyrób trun- osób przebywaJących w Lodzi taneczne, przedstawienia sylwe- Z dniem tYm miejskie wlnd7e
łowi Po krótkich naradach w8pól- k6w,
czasowo nie dłużej niż 4 tygo- strowe, wyścigi samochodowe • podatkowe
podporzadkowałv
_1_ ul-A.
.
b) 50 proc. opłat'y panstwo- dnie lub też zamieszkałycb st;a- konne;
minh:!prstwa
U.IO
""ono na.stęPUJą.cy
program
t się okólnikowi
~ygodnia. zbiórki
wej od patentu na sprzedaż trun le w obrębie innego związku ko
75 proc. od opla ty za wejśc e spraw wewnętrznych z dnia 27
k6w.
munalnego, w którym podatek dą teatrów - varIetes i kabar"- listopada 1928 roku, o ilf> "linW niedzirelę dnia 22 września
Ustalono następnIe
na rok o~ psów jest pobierany;
.~sy! łów, na maskarady i bale, na dziło o podział filmów i1~ :!f!l, .
1930 stawki dodatku komunał- należące
do przedstaWICIela wyśdgi konne i t. - p., połącw- py, t. j. o Toasadę bezspol'1l:J. 11r. b, na. rozpo<lzęcle ogólna. pobud: nego do państwowego podatku państw obcych; .\eden ples i~ń·ne z grą i zakładami.
stanowiuną. w drodze lI<;~:nV(l
ka. w:kona.na. przeTo 6 orkiestr .stra. od świadeełw PUeml!\oWJcb l cuchowy do pilnowania gospn.Podatek?d przedstawi~ ki- dawczej, Pozostała iednlłlc n_
żacklch oraa. konnych l'Iygna.llza.to kart rejestraeljnlch w wysoko- cb.!'Stwa; psy, stanowiące ~rze~- nematograf1cznvch wynOSIĆ ma twarta kwest ja uprawnitllia mi
rów - strla.t!llIków, poczem kwesta- ścl 30 proc. ceny,
pobieranei mi~t handlu
w przeds1 ębiu.. od 10 proc. do 60 proc. opIaty nisterstwa co do okreqplli'ł CHił
rze - 8traiŻacy zwrócą. się na. uli- przez p'aństwowe władze sklł.!'- sLwie, zajmującem się ich SDr7 P ~a wejście, zależnie od stampi- każdego rodzaju filmu Itl:d,:,vt.:ach po ofia.ry do publiczności W bowe.
datą.
lowej oceny ministerstwa sDr. malnej stawki, obowiąlll il1('f'j
tym samym dniu w ogrodzie "MarW dalszym cIągu obrad u·
":reszcie uchwali! ~llagistrat wew~ę~rznycb
.
dla wszystkich
gmin Rq,litej.
celin" przy ul. Zgierskiej odbędzie chwalono statut mieJskiego pu- prOJekt ~tatutu mIeJskiego poNaJn 1 ższv wymIar
podatku Aby uniknąć stanu ex lex mllsię wielka zabaWIa. ogrodowa z róż datku od psów,
z uwzględl1ie- datku Widowiskowego!
ktor", stosowany będzie ,,~~v wyświe- gistrat postanowił
kontvll1lO. trak' .
niem wszystkich popra_"!k 7a'l dostosowany został ŚCIśle do pn_ tIaniu fiImó,,,: naukowych. hi- wać
tJotychczasowy tryb wy '
neID.l a.
cJaml.
'
. - n kóJ'k
- . t '~r s t orycznyc h l k
'
h miaru podatkowego, st.-)'·.Gwany
leconych reskryptem ministprs t anOWlen
III a
mmlS
ra]Oznawczyc,
W środę, dnia 25 września o go- stwa spraw wewnętrznych.
stwa .~praw . wewnętrznych. w najwyższy przy wyŚwietlaniu od 1 kwietnia 1929 roku. t. j.
dzinie 8 wiecz zrzeszenie towaS
k'
d k
'ć kwest]1 wymIaru podatku WIdu- filmów, ocenionych. jako mało- od nowe~o okresu budżf'f,lWf'
.,
taw I tego po at u WYIlClSl WIS
• k
• - w·
t - .
F'l
polskich i nie- maJ'ą:
owego o d prze d st awICn
1- war osclOwe.
I my. zaopa t rw, /lU.
rzystw śpiewaczych
. ,-' h
.
H
nematograficznych
ne w dodatkową stampiIę "Te· .
.
. . ,."
ID.le~~:c 0ą.draz ~towarzaJy~Zef~lhe "a a) od psa zwyklego pokojowe Normy podatku widowj~\- -' mat polski" korzvstać hędą ze
WszystkIe uc.hwaly .lh)W,,1.~I •.
zomrr urz zaJą. w s l l. anno
'
.
.
podleaa n zatwlerdzt'1l r·! pl'Zl'7
..
.\l....d . - go - 15 zł. rocmie;
we go nowy statut przewIduje w zniżek podatkowych, wynoszą-I. d n .,< • k
. '
DJ! uroczysty koncert z wspo~u. ZIa
b) od każdego
następnegu .vysokości następującejcych od 5 proc. do 20 procent. ra ę mlejS a.
łem solistów i deklamatorów. Pod
'
cw;z
iłHWiiW
czas całego tygodnia ro~sprzedawa
ae...
6
ne będą. naklejlcl okienne. Przednierucho- . . ._ . _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1

V'-I

I

I

stawi<,'ie~e

moścJ,

do zbiórki ogólnej przyczyw ten sposób, iż objęli
w cią~ tygodnia tego zbieranie
ofiar pomiędzy lokatorami swych
domów za specjaInemi listami,
których straż ogniowa roześle ooko
lo 11,000.
niają S!ię

W nied:uieię, dnia 29 września
we wszystkich kilnach pobierany
będzie doda.tek do biletów wejścio
wych na strali ogniową., w kinach
w śródmieśoiu po 20 gr. i na przed
mieśdach po 10 gr.
Na zakończenie w tym samym
dniu w Helenowd.e odbędzie się
wielka zahawa ogrodowa. z różno
rodnemi atrakcjami.
Między

......

stowarzyszeń

innemi

tę zabawę uśwjet

nią swemi śpiewami 8 chórów polskJch, 6 chórów niemieckich
1
tydowski.

Tydzień stra.ży ogniowej pokaże,
•zy fabryczna J... ódź doceni pomoc
IV
niebezpieczoo.stwie, jaką jej
straż ogniowa o<,hotnicza stale oka
zuje.

Wielkie arcydzieło erotyczne, psnute na tle ży
cia Paryża, jego uciech, rozkoszy i bogactwa pt.

Lustracja uliC' Piotrkowskiej
Asfaltowanie jezdni

"Miasto
Plilości"
z
P€lrowi(zem

opóźnione

W dniu wczorajszym, w godzinach poranny<,h, odbyła. się lustracja robót asfaltowych na ulicy
Piotrkowskiej.
W lustracji wzięli udział wicewo
Iwan~m
lewoda. dr. Rorżniewskj z sekretarzem p. Dunajewskim, prezydent
(arm~n
Ziemięcki, ławnik lzdebski, komen
Wkrótce w "CAPITOL"
dant policji insp. Niedzielski, staro
sta grodzki Dychdalewicz, dyrektor
~----------------------":: KEL., Ring inżynierowie miejscy,
wojewódzcy i tramwajowi, oraz
przedstawiciele firmyasfaltoOwej.
Stwierdzono, że tylko prawa
SALON MOD
strona oddnka pomiędzy Nawrotem a Andrzeja oddana zostab od
onegdaj do użytku publicznego,
wła§cicielka
podcza.s gdy obie strony jezdni roia
ALA RUBINS1EINOWNA

Boni

i

dII

"AV PETIT PARISu
powr6ciła

z Pary!a li najnowszymi modelami na
sezon jesienny i zimowy. Ceny przystt;pne.

Pz'ofrkowska 81, lei. 38-65•

O po.rzebat:h
naszej IRaż"

PalDictajmg

----

,

jest o 3 . dni

już być

gotowe w poniedziaJek.
niewykońcwny niewiei
ki kawałek jezdni przy nI. Przejazd, jednak przedstawiciele firmy
proponowali, by narazie cały odci
Dek oddać do użytku mchu kolowego, a wykończenie jezdni nast~
pi w nocy.
ObecnIe asfalt:>wa,n a jest praw}
strona ulicy Piotrkowskiej od Andrzeja w stronę 6-go Sierpnia,
Po zbadaniu stanu robót na dal·
szych odcinkach i przy zmianie
podkładów tramwajowych, człon
kowie komisji lu&tracyjnej zebrali
się w westibulu Grand Hotelu,
gd~e włożono program dalszycb
prac na najblitszy tydzień.
ly

Pozostał

.
Teatr Swietlny

"SPLBnDł

Narutowicza 20.

$

l
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Ze

,

.

Co

apaszow

sh"owycl1 uchodziło za hs~ytuwzajemnej pomocy, a które
w rzeczywistości działalnośclq
swą poważnie
dawalo się we
znaki średniemu kupiectwu żydowskiemu.
Zdarzały się wypadki, ż.~ do
owego towarzystwa zgłaszali się
o wyegzekwowanie ..Dfl-leźllośc'i
ludzie, kŁó.rzy naskuŁek rozmaitych przewinieI1 utracili posady, i nie otrzymali
od swych
pracodaw-ców niesłusznie żądanych wynagrodzeń.
Pomimo, że pretensje w prreważnej liczbie
były zupełnie
niesłuszne, co potwierdzoll_e było niejednokrotnie przez sądy
pracy. członkowie bandy drogą
gróźb i teroru zmuszali zainteresowanych pracodawców do
płacenia żądanych sum.
Większość członków
"towarzystwa" składał,a się z sute'lerów i to właśnie posłużyło do
całego szeregu szantaży. Banda
łą tę aferę.
Banda "Ślepego Maks.a" była podsuwała kobiety lekkiego pro
zamo!niejako sekc.ią pE'Wnego towa- wadzenia rozmaitym
rzystwa, które wobec wł·adz pań nym ludziom, by potem wyludzać od nich pi~niądze.
Jeden z takich właśnie wypadków mial pewien prlemysto
wiec z ul. 28 p. Strz. K Pował
on kiedyś jakąś "damę",
na
brat b. ministra komuni- której wdzięki nie był oboiet-

Krwawa rozprawa, jaka roze
wieczorem lJO
między dwoma członkami baudy złodziejskiej wywolała ~,~roki oddźwipk w D1icści.~ 11;1szem.
Dwiema kulami tewolweromi zabity został 42-1elni Srul
Kalman Balblmnan, -ezło •.r1eI.:
popularny wiele .. w ~l'ernch szu
lllcwin i sutenerów wielkarnie,lskich.
;'.:RI11 o l'dował go herszt
bandy złodziejskiej .. Dardanele" i prezes stowarzyszenia "Du
sicieli" Maks Bornstcin znany
pod
przezwiskiem
"Slepy
Maks". Aresztowano go i osady.o
no w więzieniu.
Dzięki temu wypadkowi, ~J.l.o
łecze(lstwo łódzkie pozhyło s·jE;:
(h-uch wielel" szkodliwych ip.dnotek, żerujących nih\- h~Cl1y
na naiwnoSC'I
slabośc1 Jun.l{ie,i.
Zdawałoby s ię,
że morOersiwo przy zhiegu ulic Wsehmjniej i Pomorskiej, poza samym
f:ł kŁem przestępstwa, nie zain teresu ie
spec.ialnie licznvc.h

rzesz mieszkalIców Łodzi. A jed
nak tak nie jest. Od,biło się 0110
t. pewnem uczuciem ulgi wśrórl
sfer średniego mie!JJJ(~Zallstwa I
kupiec~a żydowskiego,
klOr"
wprust teroryzowane było pnez
bandę, na czele której stał "Sl ... py Maks".
Banda, o której mowa, ma BIJ
sumieniu
niejedno przestęp·
stwo, niejeden szantaż.
Głośna h~'ła przed
niedawnym czasem sprawa syna pewnego kupca z ul. Nowomie.lski ej. Dostał się on w sidła prze
stępczej bandy,
kt6ra drogą
szantażu i teroru wydostała od
owego kupca kilkadziesiąt tysię
cy złotych. Cała ta historja nie
przedostała się jedyIJ..ie do prasy ze wzgl~u na osobę owego
kupca, którego imię jest przez
łódzkie sfery kupi~kie bardzo
szanowane. Pomimo to jednak
poczta pantoflowa rozniosła eR-

cję

Tajemnica truDa ",jaśniona

.Zmarłym okazał

się

ny.

kacji Romockiego

w dniu wczorajszym donosiliśmy o znalemooiu we wsi Sta.re
Gadki pod Łodzią. trupa niezn8inego mężczyzny. Poniewa.ż przy nieboszczyku ni<e maleziono żadnych
dokumentów policja miMa wielką.
trudność z ustaleniem nazwi&ka j~
go. Co się tyczy powodów śmierci,
to lekarze ustaldlli, :te nieznlłljomy
wa W

łMJfiHi4W

Nr. 228

i sutenerów "SleDegO Maksali

szantażystów

grała .się onefłdaj

PORANNY -1929 r.

pod te orem

Z
band,

świata łódzkich

GŁOS

ZJIl!arł na. anewryzm serca. W czoraj w godzinach wieczorowych ud,alI:o się policji ustalić nazwisko
zma.rłego. Okazał. się nim administrrutor mają.tku Gołygów, gminy
Kru&zów, p. RomockJ·, brat b. ministra komunikacji. Zwłoki po. R,o..
moc.kdego wYdano rodzinie.

.-

•

••

"Dama" ta zosłała po otutszem obcowaniu zaproszona do)
garsoniery przemysłowca. Gdy
się tam znalazła, rozdarla
118
sobie suknie i zagroziła, :!I' jeżeli natychmiast
nie otrzyma
większej sumy,
zacznie krn·
czeć i oskarży przemysłowca "

usiłowanie gwałtu.

Przemysło

prześcigającym szatańską swą grą

Wstrząsajs,cy dramat
nerwy w napięciu.

I

I DNI NASTĘPNYCH!

"I

obecnie wyświetlanym w GRAND-KINIE

JANNINGSA

z filmu "NIEPOTRZEBNY OZŁOWIEK"

OSTATNIE DNIE l!!w
12

nocne

dyrekCją

L. KANTORA.

UWAGA:
1) Bilety wejścia nie Sil podniesione. Ceny normalne.
2) Wszystkie miejsca parterowe są nienumerowane.
3) Wszystkie miejsca na I piętrze, a więc loże gabinetowe, loże otwarte i krzesła są. numerowane, pomimo -fo
Sz. Publiczn. wchodzić może na każdil część programu.
4) Bufety obficie zaopatrzone wyrobami firmy nE. Wedel·
5) Początek seansów o godz. 12-ej.
Na

REWJA MOPY W TEATRZE
MIEJSKIM.
W ni'edz.ielę, dnia 29 b. m. o
godz. 12 w południe odbędzie Plię
arcyciekawa, niewidz.iana dotąd w

MODES MA/SON NOUVELLE

Na. I-szy seans wszystkie miejsca po 1

zł.

.

aptek

10).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[

poło

dyżury

D~ś w nocy dyżurują. na.stępują
ce 8ipteki: L. Pawłowskiego (Piotr'
kowska 307); S. Hamburga (Głów
na 50); B. Głuchowskiego (Naruu,wicza 4); J. Si·tkiewieza (Koperni.
ka 26); A. Charemzy (pomorska
10); A. Pota.sza (p1~ Kościelny

ci/łg akcji
głównych:

Ja(k Dol~ i Doroia Hewiłr

a I"

Dziś początek o g.

morski, trzymajl\cy przez
W rolach

Orkiestra pod

w arcyfi1mie p. t.

WARSZAWA, 1395 m.
12.50 Koncert z płyt
gramofonowych.
16.15 Kącik artystyczny L. S. G.
Występ p. Ustarbowskiej
16.30 - 17.15 Koncert z płyt
gramofonowych.
17.25 Przechadzki· art.ystyczne
po W'arszawie.
18.00 Słuchowisko dl!a dzieci J
Krakowa.
19.00 Komunika.t Tow. zachęty
do hod(jwli koni w Polsce.
20.30 Koncert wieczorny. Muzy.
ka. lekka.
2'2.45 - 23.45 Transmisja muzyki tanecznej z danciIlo<TU "Oaza".
12.05 -

wiec, chcąc uniknąć skandalu,
zapłacił wymuszoną sume.
Poza takiemi
czynnościami
Praga (487)
banda "Dusicieli"
zajmow::lłll
się egzekwowaniem należności
19.30 Operetka Piskaceka "Per.
wynikających z tytułu zaprołc ła dziewicy Serafiny"
stowanych weksli. Takie egzeku
WIedeń (516)
cje kończyły się niejednokrot18.15 Kwartety smyczkowe: Men
nie pobiciem a nawet poranieniem płatnika, będącego CZI!sto- delssohna Es-dur i Schumallla A·
kroć w ciężkiem położeniu ma· moll.
terjalnem.
Egzekutorem był
20.15 Operetka Jaschy
"Reprzewazllle "Ślepy Maks", któ- wanż".
ry ze względu na swą siłę ~ hez
Turyn (274)
względność wzbudzał
wielki
21.00 Operetka Oskara Strau~s~
postrach.
"Czar ·w alca".
Dużo jeszcze przestępstw leHamburg (372)
ży na sumieniu na.ibliższcgo 020,00 Operetka. Goetzego "J ej
toczenia "Ślepego Maksa". Trndno je wszystkie wyliczyć. ale WysQkość tancerka".
Wrocław (325)
przypuszczamy, Że przez 11Iezgodę, jaka w ' łonie bandy w\"20.15 Operetka Gi,lberta "Uschi"
nikła, a rezultatem kt6rei jest
.'negdaisze morderstwo,
uch!
RADIO W WATYKANIE.
się władzom śledczym zlikwido
St-<>lica
Apostolska przystępuje
wać całkowicie te Drzestępezą
do
wykonania.
na szeroką. miarę
ban de.
.
zakrOjonego planu budowy szeregu
radjowych stacji nadawczYGh.
Plan przewiduje budowę st-abjJ
r:adjowej dalekOSiężnej o mocy 20
krotnie silniejszej, niż uasza 8ta.cja
wa.rszawska i szeregu stacjti llIniejszych .nadawczych,. Stacje te j.
c-ały ich system slutyć mają 111. in . .
celom misyjnym w Afryce i w Chinach.

tl~lla!ł~~trYIOWana "tó~t Po~wo~na t łf
Jl\nłłlnnSEPI

przez radio?

..a. "t:iiiNO"
oz Ś

fenomenalnym

Usłyszymy dziś

Łodzi rewa mody. Udz.ial biorą. a.rtystki i artyści te·a tru miejskiego.
Modele pierwszorzędnych fkm łódz
kich. Będzie to przegląd of\tatme.
go "Krzyku mody".

I

Warszawa, Królewska 35.
=~~~~=~~====~
po powrocie z Paryża zaprezentuje
Pamiętajcie
w niedzielę, 22 bm. swoje najnowsze modele.
Przyjmuje Moniuszki " m. 72, fel. 4-84.
straży!

Właścicielka

o potrz e-

bach naszej

-

E

Dziś

i dni nasteDn,ch I
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2-gi film z naszego tegorocznego przebojowego repertuaru!

TRAGEDJA UWIEDZIONEJ.

Realizacja Gustawa Machaty. W rolach

i młodziutka ITA RINA
Gwiazdor ekranów szwedzkich Olaf Fjord

Wielka orkiestra symfoniczna pod dyrekcją A. Czud nowskiego•
i niedzielę o godzinie 12 w

Początek przedstawień o godzinie 4-ej po południu, w sobotę

HamOD Nowarro

głównych

Pi~kna

południe .

-

oczaruje wszystkich i zachwyci swą wspanialą kreacją
jako pirat, w roli głównej:
NADPROGRAM: Rekordowy tydzień aktualności i wydarzeń w Polsce: Nurml w Warszawie. Poświęcenie Domu Wypoczynkowego wobec Pane
Prezydenta Rzeczypospolitei w Smardzewicach i ł. ci.
Pocz. w dni "owlI~ednie o II. 4.30, w soboty, niedz. i świeta o 2.30

:r:~:er~::t~~~ki

Nart:elina Bag.

!fr. 228
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TEATR, MUZYKA i SZTUKA Pełna
Premjery teatralne
Il

.,Rzecz,wisIOŚĆ W Kameralnym

Bolesław Gorczyński, jako autor
dramatyczny, nie dotrzymał kroku
rwącemu naprzód potokowi życia.
Nie rozumie, a przedewszystkiem
nie odczuwa duchowo naszej epoki. Musi Jednak mieć świadomość
tego faktu, bowiem milczy już od
wielu lat. Zamkną. bilans swej
twórczo~cl, zajął w historji literatury bardzo honorowe miejsce, jako jeden z wybitniejszych przedstawicieli schyłkowców i spoczął
na laurach.
Wystawienie
"Rzeczywistości"
WSkazuje, niestety, że krytyczny
stosunek do możliwości twórczych
nfe idzie u p. Gorczyńskiego w pa!'Ze z krytycznym stosunkiem do
dorobku. Komedja, która !Dogła
przed ćwierć wiekiem wzruszać, a
może nawet wstrząs.ać, dzisiaj jest
absulutnie nieprzekonywuiąca 'i,
pomimo swej świetnej techniki, robi wrażnie naiwnej. Nie takie mamy dzisiaj troski, smutki i dylematy, a w każdym razie nie tak
'ię do nich ustosunkowujemy.
Moinaby jeszcze zgodzić się z tą
premjerą, gdyby możliwe było oglą
lianie jej z perspel<tywy, jako oder
wianego widowiska. Ale na to bohaterowie są leszc~ zbyt współ

w sali Malinowej pojawU się wieczorem sam pan Zabłocki w swej
peruce z warkoczykiem i w rokoko
wym fraczku. Niezwykły, ale pełen wdzięku i uroku.
Natomiast
grotes.kowe wrażenie zrobiłby narewno nasz dobry znajomy z kawiarni} powiedzmy np. pan Iksa".
ski, sunący przez Piotrkowską ulicę na... bicyklu.
Na czoło wykonawców wysunę
ła się p. Ziembińska, wnosząc w
sztuczną już
atmosferę
komedii
wiele
temperamentu, swobody;
bezpośredniości.
Dzięki
niej od
czasu
do
czasu
migała
nam przed oczyma rzeczywistość.
W cały swój wdzięk przyrodzony wyposażyła postać Karolki }I.

1929_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

tabela wygranych

IOlerji pańliwow~j
.~czoraj.w 12-ym ?niu ci~g: .~~~ ~~03~~~43;oO~; ~~2,~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~1'8~b ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~;~ ~~~
me ma 5-e] klasy 19-e] polskIe] 84 386 414 53 71 86 515 27 786 817 93 313 26 53 430 69 75 502 14 93 678

loterji
państwowej, wygrane
padły na numery następujące:
10,000 złotych
na Nr.:
91024 157388
5.000 złotych na Nr. Nr.:
20854 88182 90533
3 ,000 złotych na Nr. Nr.:
7289.2
98356 120991 161202
..
2.000 złotych na Nr. Nr.:
2533 29138 48311 61321 75560
82684
87438
94193 97487
124857 162357 166093 177533
1,000 złoty~h
na
Nr.:

914 38103 19 284 306 7 48 503 59 667 828 40 61 912 29 51 64 125041 61 67
784 881 37005 41 164 205 85 90 362 ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ib ~~/I4 ~~60~~
76 946
5 343 450 71 82
841 63 97 916
8g 114 322 465 514 607 45 59 844 907 41 86 98 127089 96 119 32 86 246 351
21 4201 O 112 19 33 57 95 221 404 09 421 31 66 507 36 706 25 67964128022
518 835 94 913 63 43148 215
26 370 44 151 242 84 86 452 608 763 965 95
3 423 842 45 97 917 62 66 129000 8 38 77
447 653 83 750 73 44082 236 37
81 102 236 74 335 55 60 440 679 726
791 92 813 98 966 45000 58 103 211
407 29 69 572 745 918 46197 279 333 81 808 20 78 94
92 548 621 64 74 795 825 912
47154
130078 151 269 79 96 309 18 405
203 60 92 341 49 472 98 673 90 729 550 83 608 720 48 802 19 56 90 97
803 43 910 53 85 86 48005 84 92 132 959 61 62 131016 32 109 229 57 395
64 559 62 92 640 861 62 132025 26 39
~~ ~~~ :~~ ~;65~9g~~ ~~06~:75~~9446 161 7829637072453506 626 827 44
7495 15468 23277 23543 28453 34017 59 552 737 53 67 800 929 23
56 59 978 133034 155 224 28 313 63
42012 45336 50550 54597 76724 99400
50078 300 54 491 533 626 786 965 636 793 839 40 86 914 31 80 99 134008
100688 106178 114550 148419 158552 5 1047 49 59 406 20 561 717 821 40 96 33 150 306 13 16 35 444 58 564 613
159353 161702 177025 179868
900 85 52000 07 39 52 99 338 695 702 22 713 23 39 58 871 928 34 62 89
600 zł. 3217 :7493 15244 22453 11 15 847 85 53026 272 325 551 748
135254 96 443 502 07 20 01 74 86
23175 35879 43593 58762 63860 66471 70 83 98 886 98 54061 142 263 83 573 606 708 25 56 83 99 811 72 920 63
69461 70223 71343 84629 98392 119526 616 745 79 989
86 92 136121 72 225 40 50 8~ 542 74
123330 125096 133195 135517 141299
55018 137 223 86 3133 501 610 624 91 693 716 47 96 809 30 921 07 137043
142512 145283 151498 157028 160986 74 741 78 866 913 56041 83 173 292 169 98 218 28 47 63 344 52 69 90 503
162379
162469 164643 166297 174795 544 86 646 92 723 800 41 58 64 76 86 602 11 17 31 56 726 83 884 138077
Lubieńska.
57037327419 60 669 758 9147258013 1026084301 21 043072 87 88 411
175949180944
P. Kol( owska dobrze ukrywała
500 zł. 953 2720 3532 3650 4289 16 147 301 75 609 83 94 74792659223 17 22 85 513 702 906 76 80 139059
113 25 263 310 22 74 435 36 40 58 83
swe spóźnione przebudzenie się 7145 12217 14963 15065 16897 21400 323 77 525 951 90
21764 21857 23320 23856 24162 24321
600 216 322 31 58 419 83537 659 87 685 731 72 894
wiosny pod płaszczykim sawantki. 24758 25988 26690 27305 32534 47710 705 40 56 78 803 32 949 64 61044 74
140104 62 81 400 61 591 689 777 81
Natomiast Jedyny reprezentant 36366 37497 38448 39821 43623 43835 257 345 485 536 37 80 615 38 740 41 820 996 141029 119 205 47 406 76 91
płci brzydkiej, malarz
z niepraw- 46248 47065 47456 47631 48264 48919 65 75 840 94 62083 118 331 32 641 43 5 592 95 6 641 73 713 35 809 29 935
50695 52853 53746 58155 58734 59592 704 44 932 42 63032 59 73 135 217 76 70 142132 39 60 225 32 357 62 421 40
dziwego zdarzenia, był w interpre- 62308 62636 64397 67214 §8639 68741 369 746 800 11 83 85 917 42 62 64162 537 61 624 32 773 845 95 935 49 77
143050 85 117 318 421 35 543 73 80 6
tacji p. Meliny raczej niemrawy, 69902 72880 74102 74979 78000 79141 348 417 513 89 789 817 75
80283 81060 82026 84322 85866 86833
65035 78 287 359 424 50 609 773 74 602 742 982 94 144010 16 27 119 30
niż nieszczęśliwy.
90795 90085 92631 92788 92792 93634 96 839 67 930 66013 266 311 84 587 70 86 233 62 329 483 547 638 61 737
Oczekujemy z niecierpliwością 94322 94843 96320 97071 97927 100114 625 32 759 922 67014 30 47 95 252 57 884 923
.właściwego rozpoczęcia sezonu w 100850 101076 101903 102070 104810 333 431 526 614 76 757 820 77 922 52
105231 105394 106833 106984 108232 57 91 95 68009 165 294 362 65 78 400
145085 228 623 886 954 146077 85
Teatrze Kameralnym. W Europie 108835 109257 110865 110986 112454 42 63 512 51 611 967 80 690 04 139 162
94 203
304147018
5 45350639
778
84 9880800
7 8318960
174 20e
wiele się działo i wciąż się dzieje. 113754 114094 114888 117522 118738 212 1457 367 89 446 506 627 707 17 36 38 321 68 512 738 51 69882148141
cześnI.
119643 119917 120984 122589 123915 929 66
203 86 350 63 472 5 519 654 64 744
Rzeczywistość woła!
124035 124173 124205 124413 125860
70011 38 124 31 221 300 88 515 64 72 825 54 954 149081 170 257 385 347
Niezwykły byłhy widok, gdyby
G. Was.
125939 126567 127121 128055 128755 650 773 93 896 71011 68 103 226 41 560 613 809 86
129533 139949 131007 131502 133230 495 579 843 21 913 72086 128 48 24
150025 76 108 38 300 86 94 425 28
, TEATR lUIEJSKI
odbędzie się w sali filharmonii we 135022 137488 137817 139472 140201 66 305 406 48 501 58 65 81 614 21 27 31 519 54 76 83 684 775 800 01 90
140598 140669 141304
86 94 798 816 57 73 73037 107 15 249 909 11 151025 45 55 129 35 41 56 302
DLiś w sobotę, dnia 21 b. m. pre wtorek, dnia 24 b. m., wywołał 143487
144659 144670 145668 147173 73 325 522 37 76 676 79 89 727 43 55 45 52 82 428 55 503 657 72 737 39 55
łtljera " Henryka IV na lo ach" wśród melomanów na.szego miasta. 148136 150441 151590 151863 154592 812 60 71 83 74000 31 70 326 80 90 59 882 152042 48 76 181 209 352 402
komedji Wo jciecha Bogusławskie- kolosalne za~nteresowanie.
Cała 155685 156347 158295' l11Hi6 161406 491 570 79 785 833 46 57 909 13
30 SS 61 547 53 621 59 94 736 59 83
161799 162365 163033 164343 165120
75001 59 123 71 277 444 99 527 608 821 33 153077 172 320 417 24 5J3 19
go, którego
~tuletnią. rocznicę prasa różnych odcieni wyraża się 165365 166802 166839 168392 169953 703 7 823 67 914 56 96 76041 46 121 24 25 80 651 713 821 42 57 60 154)09
śmierci uczci teatr miejski tern z za.chwytem i entuzjazmem o po- 170201 170776 171088 171689 171715 205 44 47 484 514 18 600 845 77081 134 46 93 262 496 521 7.4 81 7')3 51
175140 176771 177033 189186 182302 167 87 300 41 90 461 80 560 611 792 900 03 17
przedstawieuiem poprzedzonem sło przednim kon<:erole tego wyjątko- 183046 183162 183398 184296
835 40 78076 124 98 298 558 689 701
155016 46 48 57 81 224 363 435 93
;wem wstępnem świetnego teatro- ,vego kwartetu. Ha.r monja zespołu
Stawki:
879 79198 284 329 35 571 693 794 857 542 76 673 782 920 61 85 1 ,5018 160
loga Wiktora Brumera.Xomedla artystyczne wykonanie
tecbni!ka.
100 55 76 252 378 9 454 67 87 553
80015 44 25675 32490 92 42462 208 30 36 497 704 75 15705) 174 3)1
'•
.. . .
'..
.•
' 7 0 7 23 83 902 53 1045 95 271 3S5 705 68 543 78 698 728 '12 882 919 62 64 445 509 39 629 713 79 825 46 15S003
~ rezyserll \ mSCeUl"L:J.Cjl E. Wler- wYll\tkowa i zdolność do utf'Lyma3 19 '16 53336 81148 96 228 48 58 323 97 411 89 510 52 104 31 238 50 99 656 831- 58 942
cińskiego grana jest przez pp.• ma stylu wykonywanych kompozy ~l:~ ~
135 06
16 610 15 741 92 821 985 82222 369 159062 177 249 91 317 82
522 43
Skrzydlowską, Malinowską, Cho- eji, - wszystko w W"Lnio~o ten 720 50 63 71 839 98 941 983010 71 86 460 85 658 706 07 42 809 83311 54 6G 736 67 98 822 949 85
.
• er
•
"
102 23 217 22 41 42 360 61 402 522 662 867 88 84052 53 124 222 401 51
160020 30 46 326 32 35 41 4o ~ 5S4
deckIego,
Rzęckiebo,
HaJduga, kwartet do szczytu _ławy wszech- 32 650 737 78 827 58 76 79 4026 261 596 602 92 723
'570 717 68 833 920
75
161243
Lenka., Pilarskieo-o. Krzemieniew- św1J&towej. W programie kwartety 89 95 415 77 520 643 65 726 36 910
85032 54 223 ~4 90 371 91 687 857 71
354 404
95 575 691 92 95
•
•
b.
•
.
.
7 1 28 865 73 60 69 70 963 86168 91 293 339 434 96
162049 66 142
B~ego, Kliszew.sklego, Wo~zc~ero- smyczkowe Schuberta J Beethove- ~~8~,~~ ~~ ~~32~123~~ 4~ 425 36500 761 800 964 87042 178 270 436 70 533 ~g~ ~g55~g36~~ ~~B4~35 76 9153557
Wlcza. DekoraCJe K. MackIewIcza... !t.
609 65 95 804 931 73 7002 31 90 113 49 737 64 94 88063 79 98 120 234 99 65 163002 14 198 310 412 46 47 541
MIra Efros" dziś o erodz 4 po
KONCERT ADY SARI
45 311 14 435 79 93 95 623 85 99 857 301 21 45 47 67 97 559 604 19 58 78 79 760 889 981 164094 115 204 576
"
•
.
' b.
•
61 72 8084 63 206 217 43 334 573 617 745 805 41 935 51 79 89024 57 60 116 635 53 59 77 86 829 91 999
połuduiU - przedsta.wl'eme popu- Jak już podaliśmy w nadchodzą 24 51 712 60 828 9007 76 151 85 240 18 37 606 29 760 811 915 85
165010 263 499 583 86 620 786 818
larne - ceny Ilajniższe.
ty czwartek, dnia 26 b .m. odbę- 492 545 612 19 79 732 688
90116 205 93 96 421 49 99 527 629 64 913 15 41 166002 19 374 462 681
OPERA W ŁODZI
10050 121 633 66 85 720 924 56 84 36 91 771 851 83 907 11 91068 154 95 707 871 167011 93 115 27 78 93 16
W poniedzialek inauguracyjne dzie się 3-ci koncert mistrzowski, 91 11153 224 370 72 91 456 92 549 56 351 67 82 401 4 11 16 593 703 11 22 39 54 347 88 444 55 69 85 681 7i3 07
na którym wyst<,!,pi nasza ulubiona 83 763 966 78 12000 50 78 'J16 88 217 860 983 84 92002 91 252 73 31458 79 841 89 984 168064 65 69 87 153 223
tJrzedstawienie operowe - "Truba
30 51 412 67 633 13087 90 97 380 432 458 596 637 40 763 925 32 93061 107 54 331 430 503 695 760 95 97 816 86
oper zagrani<.,znych 88 611 6S 739 55 76 846 73 978 14023 64 250 404 6 8 553 646 82 96 788 950 924 41 44 85 169170 74 450 48 501
dur" z wystęl" ~1U St. Grus zczyń primadonna
Ada. Sari, która tak w Europie jak 37 139 99 234 63 4/5 76 509 85 669 65 94080 136 92 202 548 621 67 95 668 79 766 861 964
skiego, oraz pp. LiljallY Zamor- .
A
846 49 88 902 38 63 15058 65 121 244 721 83 811 19 66 990
170288 364 619 22 91 743 81 885
95012 35 156 202 13 99 411 , 75 548 171050 73 206 465 540 89 630 94 703
skiej, Hęleny Fotygo, Augusta l W meryce je&t przyjmowana 79 408 68 523 86 624 778 94 826 921
entuzjastycz- 24 16032 72 104 311 90 407 10 41 63 82 619 27 717 816 31 960 9600030636 849 50 76 172040 68 73 116 208 79 87
Wiśniewskiego, Józefa Trembiń przez publiczność'
nie. r nic dziwnego, gdyż Ada Sa- 531 619 79 802 97 926 17132 852 223 92 401 34 92 ~33 715 88 866 97038 473 588 740 812 47 55 923 173125 31
skiego. Dekoracje K: lIrackiewicza.
33 302 44 454 505 20 94 686 98 731 132 238 517 630 41 733 852 64 924 56 46 75 363 548 622 26 34 45 718 92
Id, jak mówi krytyk, jest aniołem 34 92 834 913 80 18108 32 48 61 230 58 98341 48 428 52 507 ~ 54 84 93 653 887 98 174162 403 23 83 96 541 42
TEATR KAl\1ERA~Y
śpiewu, a głos Jej jest fenomenaJ 36 308 41 43 413 16 47 87 541 792 727 89 806 29 51 908 3" 62 99098 353 731 844 914
Dziś i dni następnych trzyaktoArt t
806 69 88 956 70 19018 32 74 185 305 555 628 881 917 26
175011 35 345 477 78 500 21 695
' b
I
ys ce acompanjowac
ę- 7343561 51020651 898 947
100069 72 143 46 309 24 48 61 524 746 78 869 907 176063 174225 39 401
~'a
komedja B. Gorl.zyńskiego ny.
dzie dyr. Teodor Ryder. Począ.tek 20019 47 178 79. 257 322 508 621 50 40 673 739 893 935 75 101074 811 139 83 698 752 64 821 7;J 942 6268177076
uRzeczyw ~stość" .
Bilety ulgowe koncertu o godzinie 8,30 wieczo- 950732111416 2fi8 330 53 400 9699 203808434295464615266376917 1632543155065798 81372 53 955
ważne.
515 694 763 64 857 22033 34 59 78 74 80 102022 30 90 125 223 417 531 178011 85 115 201 13 88 488 555 623
rE'm.
764 689 753 95 816 40 103003 25 167 328 729 954 179039 158 292 356 461 603
168 206 353 453 93 584 65 " 8?
,,~
575600 26 754 71 85 912 20 104180
TEATR POPULARNY
JUTRZEJSZY WYSTĘP
862 957 23107 75 244 73 320 75 491 233 95 96 419 25 87 507 49 83 85 87 80 767 99 852 930
Dziś premjera komed ji Al. hr.
MUSI DAJCHESÓWNY
5606495698 761 97 80947 56 938 774869 941
180027 51 202 47 306 18 29 626 68
723 34 41 181041 198 204 52 305 67
rredry (syna) "Oj, młody, młody"
Jutro, t. j. w niedzi elę o godz. 4. 50 24084 162 242 44 321 51 62 67 79
498 509 97 634 707 58 82 993 25006
105051 69 86 419 31 77 86 514 93 69 471 612 82 98 997 182004 126 67
W roli głównej St. Michalak. Ob ~ a~ po południu odbędzie się w sali 369 542 848 26~18 132 75 87 334 535 627 34 44 106126 194 73 294 611 91 498 578 672 74 713 34 43 844 76 957
dę stanowi ą: Bronowska, Kędzier filharmonji jedyny występ 8-mio 607 33 745 932 22006 132 254 647 811 779 814 23 59 985 107063 92 104 37 183012 99 315 18 74 517 775 86 92
28022 59 70 220 35 464 513 61
754 58 261 328 64 438 57 69 552 732 934 887 994 184025 27 139 336 57 59 465
f!ka, Paczk6wna., Pilarska., Puch- letniej fenomenalnej tancerki Musi 832
29027 121 201 07 55 493 644 720 46 108021 188 99 209 313 411 71 80 80 94 580 803 74 952
rdewska, Wernisówna., Zielińska., Dajcbesówny. Udział w koncercie 865 997
614 35 721 31 35 75 76 836 961 8411!jR
-~!!!!!!!!!!!!!!RJiN!!,!!!"!!'W!!!""!!!!!!!!!!F*!!!!i_!!
30100 356 527 604 22 862 31021 22 109035 45 65 79 81 108 15 90 261 75 ~
Dębiez, Danilowicz, Górecki, Ma- bierze ceniony artysta teatru miej
96 109 258 311 446 79 525 76 657 940 357 61 401 451 69 84 603 68 81 778
tuszkiewicz, Puchaiski, Tartako- skiego Michał Znicz. Przyjazd Mu 32004 78 94 100 204 44 593 614 716 81 800 52 948 56
Dr. med.
33087
110018 51 256 97 363 412 17 42 89
wicz.
si Dajchesówny wywob~
wśród 18 28 35 34 854 96 99 969 72
302 3 63 68 544 639 705 877 79 34141 98 512 29 677 89 920 62 64 95 96
Dz.iś popołudniu i jutro popołu młodzieży wielkie zainteresowanie 98 216304450502 9613 39786 35173 111018168257 620 40 50 734 67 805
dniu i wieczorem "Oj, młody , mło Młodociana artystka, wykona nowy 244 463 599 671 714 66 838 39 42 68 87 112148 87 265 98 330 46 85 481
chorób skórnych
509 47 75 95 694 757 87 863 900 34 Specjalista
dy!"
dotychUw.s niewid.~iany program w
58 352 414 668 79 99 716 72 114015 wenerycznych i moczoplciowycl~
Lodzi w 20Jtu nowych olśniewa
TEATR GEYEROWSKI
77 186 201 327 32 43 475 512 84 644 leczenie światłem, badanie krWI
jących
kostjumach. Bi'lety sprzeda- znakomity komik i piosenkarz ulu- 61 742 44 69 806 59 96 115036 39 64
i wydzielin
Dziś o godz. 8.15 wi~cz. ora.z
bienie<: łódzko publ. Tamara Orłów 77 173 89 416 568 75 609 46 61 771
futro o godz. 4-ej i 8-ej wieczorem je bsa fiIharmonji.
.
.,
.
. . 116075 99 109 91 255 335 467 531 32 Andrzeja 5. telef. 59·40.
na, WandzIa W olmska l lIhecLO 94 650 62 729 50 64 88 832 74 87 92 Przyjmujezod 8-11 i od 5-9 wiecz
"Balladyna" Juljusza S,owaukieWYSTĘPY W HELENOWIE
Leski nowozoongażowany humory-..-. 17041 88 220 36 410 37 69 586 655
w niediele i święta od 9-l.
go".
Oddzielna poczekalnia dla pań .
733 878 912 118082 128 237 458 509
Prócz konc€frtu populameg"o o
sta.
47 75 95 694 756 87 863 90034119012
POŻEGNALNY KONCERT
godz. 4-ej pp. dziś o godz. 7 wiecz.
W programie t alice, monologi, 102 256 65 68 544 50 671 775 978
KWARTETU GŁAZUNOWA
odbędą się nH, scenie Helenowa wy humor i satyra. Doskonały skecz
120057 99 109 250 385 570 620 41
Zapowiedi drugiego a zarazem stępy znanych artystów scen łódz p. t. "Swaty", "Romans wiosenny" 899 121054 68 201 54 73 82 337 474
pożegnalnego koncertu znakomite- kich.
l· "Sen stareJ' panny". Ceny zniżo- 505 94 695 783 808 53 63 916 37 122087
185 331 620 730 42 59 855 64 901 58 członku'
8'0 kwa.r tetu Gla7.unowa.. który
Bi'Ora udz.iał Janu~z Szyndler ną,
87 123005 6 14 '13 30 32 59 137 47 70

9jog~g ~~ri9;58l,3g83;~24g~ ~~o~i ~i ~~3'~~ :~/~,~29~
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SMUTNA STATYSTYKA.
obUczeu z lat osta,tnich
Wywozu w poszczególnyeh krajach
na jednostkę w ztocie przypada. na
Polskę 33, na o wieje mniejszą Cze
Według

H D
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W okresie ciężkiego kryzysu' charakterystyczną tegl) ckllpor- junktury wywozowe w przemyna rvn,ku wewnętrznym i ni·! tu jest zwiększający się ek$port śle bielskim, w kt6rym, wzrost
'I s~iei konsul11cji
tkanin .włó~i(,ll I towarów. bawełnianych ~OS7.- eksportu jest .iedynym jaśniej
Illczych przemysł włóluenmclV I tcm ·wehllanyeh.
szym punktem na tle niepocoraz silniejszą rozpoczyna
.Przyczyn należy ~zu~a~ w myślnej naogół sytuacji.
fe'lZywę, na fron~l~ eksfJo~tu .. I w\ę~szem z~potrzel:;owaI1IU .,.:~ Eksp"rt bielskich wyrun6w
. Pomyslne wyl1lkl w dZIadZI" i ,n.1(11
' : Y;ełn~a nych pncz l~ f'llJ: włókiennic~y~h był pod ,,:zglęn,c eksportu wymal{l:l.1ll mOlol- BlIskIego \\ schodu, TurcJ~ l I dpIlI wartosclOwym w ple'fWSprawa gazyfika-cji Poliiki roz- n~ ch i długotrwałych ł'U;Y~Gtl)- Persj\" wskutek nak:lz:::ncj tmn sz<>m półroczu 1929 r, (10201000
fiiia się obecnię jaknajlepiej. Pro- wlln.
cl!;"opeizacji ubiorów Ol;n w zł) o 14,5 proc. większym od
Jtlkt gazyfikacji jest tem,Ltem roz!if'alizQcja tych poczynaf\ r1a możno$ cl produko~~nj~l przez eksportu w pierwszem )l(,łrol'zu
ważań :. uzgodnień między pOSZCZ0 .i'~ juz ostatnio
pewn\! rf'zuH)- Ilasz Drz(>lTI~'sł wełnlr':!\7 specjaJ Hl28 r. (8.910.000 zł.).
g'ólnami zainteresowa.nemi O'rupa.mi ty, wyrażające się wzr()~1t>m pks nych t::u;szych gatt~lIków.
~
,
.
Eksport Bielska
obeJmuje
portu włókiennIczego w 11 r.
Dalsza przyC'zyr: a lego f>lanu l'
k'
. k'
1• w na.bli'Ź:szynl czaSl'e Spod"icwac'
w
g owne ryn I europe.1s le.
się naleriy dalszych pozytywnych
Już pierwsze miesiąc!' letnie I rzeczy leży w lem, że zwrot ceł
przyniosły wydatny Wlfost eks Z:ł barwniki i chemikalia jest
\V
r.
1927
wywieliono
. poczynań w dziedzinie rozbudowy portu tak, iż w okrclIie pierW-I ,Y: r ~; "z" n";>:\' \YY"'r,z'p
. trW!lT'/lW
,.,-.,
"(lO k ' ·
h
, .:>;)..:.,n
g. tl{anUJ we ł'
nłan)'C
garownie twa w Polsce.
Po(lana szych 5 miesięcy warto~ć eks- " '('lnianych, niż baweinbnych. ' i kolorowych oraz półwe"'lia
przez prasę wiadomość o złożonej portu wynosiła 222,647.0011, II I' Pozatem r-alcży p()dkreś!i(~ I nyrh
kolorowych
wartości
rządowi poMdemu propozyt,;ji fran w analogicznym okresie ub. (II- fakt. iż przenwsl włókienni.~zy ; 15.194.000 zł., a w r. 1928 wyGusko-belg'ijskiej g'rupy kapitali- ku 21.073.000. Dynamika t.Jgo pr,lski rozwi.ia obecni~ więksHl , wóz ten wzrósł do 373,200 kg.
8tów, dotyczącej rozbudowy sieci w .. rostu zaznaczała się silnie in:c in t "",-C' \Y zdobywanilJ no- wuŁości 18.162.500 z!. Wuost
gazowe;, ok~zuje się nievra.wdZJi- już od kwietnia.
l'okai.nie i w~'cl1 rynków zbytu.
!ten co do wartości w 1928 r. w
wą i bezpodstawną. Plan gazyfika- przedstawał się wzrost ekslJortn
Elrsport (\0 Humufljl, który I porównaniu z 1927 r. wynosił
której
r. z. spadł był głównie wsku- . 19,5 proc., a co do wagi 5.8
eji przeprowadzony jest przez zw:lą pr,zędzy czesankowe.i,
.
wartość za okres 5 mie~ięcy r. tek panującego tam przesilenIa
\Vidać z tego, że eksportowalek gazownictwa i wodociąg:ustwa bież. nrzedstawial wartoś(~ oko- gosp"darczego, obecnie znowu no w r. 1H28 towary lepszej jaReczypospolitej Polskiej w ścisłem IQ 18.000.000, wzrf1s(a hl l! w tf'm ' w"wnn się podnnsić.
kości, niż w roku poprzednnn;
porozlUnieniu II sferami koksowni- r. ie wprost rekordowem. C<,r!lą j Podobnie kształtują siG kon- I Ten proces u)epsz311ia .iakośf'T
czerni i węglowemi Polski i oparty
~_:I!Z.Dlir& • UQSl&USJS_
iest na porozumieniu z grupą fi....,..lIi&'ii'l§)U
e.
•
dMli

o-I

I

i

l

\W

pT.

I
I

nansową fll8.ncuską.

Podania o odroczenie

MIĘDZYPARLAMENTARNA

KONFERENCJA HANDLOWA
Miięd~yparll!lmentarna
konferenW dniu wczorajszym wpł:,cja handlowa, która si~ zbierze w nęły do w~działu hand1.owego
Berlinie w dniu 23 b. m., zajmie dwa pod~llla o. ?drOCZellle wy• bad'
.... ~...
płat, a mIanOWICIe:
&lę z amem 1<>WJ.1ejącego .ustawoFirmy "Bracia Kaffeman i
da~wa. gospodarczego,. blOrących \ Rangi~wi(!z" _
przedsiębiorudział w obradach pan.'ltw ora,z siwo wyrobu towarów włókien•.
mo"l'
.. lW05Clą
uzgodn"lenIa tyc h ust:.t , niczych przy ul. Piotrkowskiej
W'Oda.mtw. W koruerencj,i weźmie 1121, siedziha przy ul. Piotrkow
udz~ł 260 przedstawicieli obcych skiej nr. 116 w imieniu kt6rej
parla.mentów, wśród których z An- występuJe ad,y. Goldring.
glji 25, Francji 18, Ja.pon;i 26, PolJako tru~ności płatnicze firekti 28 Wł()(;h 28 Austrj'i 13 Bel- ma wskaZUJe na kryzys gospogii 9 ~ra.zYH 11 'Rumu '. 17.' Gru-I dar~zy, ,niewypłac.a1ność swoich
'..
J,
~
,
ódbIorcow. a takze straty popa nmuecka sld.a dać SIę bęOzJe z ""stałe
z W"111·kłe.J·
kr'ndzJ·ez·
.,'.' w
,
,J
.....'

złotych.

33.000 Ceduła giełdy pieniężnej

w arszawski'ej

Bilans firmy na dzień 3I-go
sierpnia wykazuje aktywa na
sumę 425.693 złotych, z cze1!0
towary wynoszą
175.344 zła..
oraz dlutnicy 195.421 zł.
.
. Passywa
zaś firmy wynoszą
o 45 .00U zł. mni"i
". '" '\:
Drugie podanie wpłynęł.) od
a. adw. Natana Grynberga
w
imien'hl
Lewiego
Szymonll

WarszaWB, 20-go września
DEWIZY
.
Belgia 123,94

BankrBctwo nrleltsj.GiJj
•-

.W dniu wczorajszym na 1:\- I powodu utrnty majątku zachorc,
Par.'YiY3 zaś wvnos?:]
w.e os~arionych sądu okręgo- wala bard~o poważnie i zmarła złotych.

1:lI), 74!i 91,50
4 proc. poi. inw~stycyjna 118,50
Plan sanacji przedsh~bjorstwa 119,00

JeGvnv svn oskarżonego jest
studentem zalZranicl~el1'.')
unio pr:;:ewiduje spłatę wierzycielI \V
we'rsytetu i oskarżony
musiał miRrę s n r,J{Q.ine~o illl,asowanw
wysyłać mu pieniądze. To wła. r,[)lerpości orl dlu7niJt6w 0raz w
śnie popchncło IW do czynu.
ll1iare wyrobienia posiadany,~h
ł~odzellhl policy.in.eg~, ~ys!!INa przeworizk Slldow:,-;m
zapasf",~, surOW~::l
WI'~ł weksle, po~PISU.JąC .Je flk- skarżony ze łzami
w oczach
cYJnem ~:lzw;tskl~m.
pOC7.f:rll przyznał się
do popełnionego
UQadłGść
pu~'zczał .te w obleg.
orzestępstwa.
Zbadany przez policip która
"Hersz Młynarzewski"
wpadła na trop te<1O OS~GStWI\
Sąd po przemówieniu proku·W d . ,
ł "
d'"I'
ratora Grze<1orzewskie<1o i o
'
OlU WCZOY'a l~1!ym ol{łm,/o
l
z~zlla • n~ czYOn1bu egC! OPdusck brońcy oska~żone '~ad~r Ba na - no uDadłość Hers7.0wi MłvnarSię z n '<'-l lV.
•
·
'I
k rzvnlle
'. kt po at . t sza skazał Rozenhauma na 6 I"k'lemu. zanI. w B rzezJ,nacb
i mepomv~na
OD !un
ura zm..
. . ' .'
J ~
A'
d .. _
IlCZ ł
łk' i
Ż
~ mles'IGcy WlęZlema. (o)
przy 11 • sw. nn" sprze aL ~o
y y go ca OWIC e. o n a . . . ·
towycll ubralI, na żądanie wte@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IO' ,~~ycicJj Le.ibusza Lipskiego J
~ 11rmy "A. Taub i .T. Sztajer"
--_....... D O M B A N K O W Y III,. +
. . . . . . . Młyna~7.:wski • p~zostat w,..
men wyzeJ wymlemor:ym W1C~
ł!
rzyciclom z tytułu doslalcz!J·
1\ \Tch
towarów manufakturoŁ6dź, Piotrkowska 24, łel. 8-44 i 46-54
wych. około f/l.OOO ~t. Llpsli.lc,
Konto w Banku Polskim, konto P. K. O. Nr. 64659
mu •za !aprotestowane wekslCl
Przeprowadza wszelkie tranzakcje wchodzące
kUPleck.le, " weksle z własl1ć'go
W zakres bankowości
wystawlen1a OTaz z otwartego
rachunku, zaś firmie nA. Taub
i J. Sztajer"
z tych samych
na
wszelki~
miejscow?ści
w Polsce l z a g r a n l c 1\
tytułów
około
B.OOO
zt
na dogodnych warunkach
Większość weksli KupIeckich
PRZYJMUJE ZLECENIA GIEŁDOWE
zaprotestowanych jest li! wysfawłenia. Joela Befholca. teścia
Obroty papierami war1ościoweml.
upadtei?o. ktMy sam jQst nłeKa•• czynna od 9-6 w.
wypłacainy, za~ przeprowadtoDA e"zekuc.ia U samcao unadle-
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eksportu trwa równiet w 1929
r., wykazującym dalszy wzrost
wartości.

Podczas, gdy wywóz z okrę
gu łódzkiego ma lepszy sezon
na wiosnę, to wyw6z z okręgu
Bielsko - Bialskiego przypada
w wyższej mierze n~ miesiące
Jesienne i zimowe.
Wyroby włókiennicze okrę
gu Bielsko - Bialskiego skierowywane są do Czechosłowacji,
Austr.ii . .Węgier, Jugosławji, kra
jów bałtyckich i skandynawskich, pozatem do Afryki (10
proc.), na Bliski Wschód (9 pr.)',
Rllmun.ii, Bułgarji, Grecji i t. d.
Daleki Wschód i AnglJa partycypują w tym eksporcie po'
i pół proc.
Włókiennictwo polskie ogaI'
nia coraz dalsze rynki zamorskie i to jest momentem nie.
zwykle dodatnim. Eksport pIOnierski bowiem świadczy o zdoi
nościach konkurencyjnych włd
kiennictwa Dolskiego.

M.K.

g!>

wvkazała

także

da_

'lalkowitą

l1lewyplacalność tegot.
Sprowadzony plze! pełno wIe
rzycieli. adw. Grvnbet>ga, św;.aIlek, komol"ll'ik na powIat brz(~ziński
r. 'Vacław Ko:szeJik
stwierdził, że przy pierwotneIll
poszukiwaniu należnQ§ci J'ednc-

go z wierzycieli widział na skła
f1 0 ol"'ło 200
dZI'e u upadłe l'>'~300 ubral'} "aś przv wr"czaOlU
,...
...
nakazu o zapłatę naletno§ci dru
giemu wierzycielowi po upływie
3-ch dni zastał skład eałkowicie opróżniony, co potwierdziło
całkowicie niezbite okolicz·n ości złoślIwego bankructwa
pllez Młynarzewskiego, który,
.lak twierdzą wierzyciele. nosił
SI.ę z zamiarem wyjawu zagr!t·
mcę·
...
Z tego Lez powodu sąd l3'

I

stosował

względem

5 proc. państw. pM. PTemjomr
dolarowa 61,00
5 proc. poż. konwersyjna 49,50
49,75

~O proc·LpoZŹ' Bk°nklejoWiG3. 102,50 .
proc.

I

wego zasiadł Lajb Rozenbaufil,
wła.~ciciel sklepu konfekcy,inego,
któremu akt oskarżenia
carzuca fałszowanie weksli.
Oskarżony jak wvn'ika L dr>-

'§929

polskiego

.

~4,OO -

lIolandla 357,55

Kopenhaga 237.38
Londyn 43,22
Nowy Jork 8,90
Pa.ryż 34,00
Praga 26,38 i pół
Wrońskiego, prowadzącego faS~W!a.jcarja 171,82
brykę wyrobów półwełnianych Wi>edeń 125,43
k' . W o l'l, O( t 1921
W Zd'
UlIS ' leJ
•
. ro,
TendencjlL dla wa.!ut europej5 po6łów do Re.LChst.agu.
w firmip na początku czerwca ku. siedziba której miI'Ści się w skich przeważnie słabsza. Dolar go
=U,blIłi _ _lł"~~'~'-, ,,,= ,,,,,,~,, _,,,.. ,,,,,,,,,·Lodzl, przv ul. PiotrkowskieJ 8.
Akty-wn firmy na dzień 18-go tówkowy \v obrotach pozagiełdo"1:~t\V~ wrześn:n wynosz::) 200.fJ74 zloi. wyeh 8,8825. Rubel złoty 4,63 i
1)4'.
}fI:iI
g
lla całość których sklada.ią sj~ trzy czwarte. Gram czystego złota,
nOdł\llSl
(!łównip.lsze pozycJe: towarv - 5,9244.
1Iij Ata
105,()02 zł. oraz prz(}dzn
40.:HO
PAPIERY PROCENTOWE
.
pchnąła kupca na drogą wy!dępku
złotycłl.
I 7 proc. poz. stabilizacyjna 91,00

--, *-

,

Rynek pieniein,

w,płat

r. b. na sumę Drzesdo

wl'ześil15a

włókienniczego

wzrastającej ekspansji
przemysłu włókienniczego

świadczą

cLosłowaeję 03; Włochy 114, Ni('~u
ey 290, FranCJę 291, na AuglJę
n:resw~e 520. Z obl~czeń tych wyDlka, ze nasz!:: żywe gospoda'l'cze
jest najmniej rozwinięte w stosunku do wielk'ch państw Europy.
PROJEKT GAZYFIKACJI POLSKI

*ER

NeatS PURiiRWt.

upadłego

pr;>:ymus osobisty, wydając pulecenie zaTl1iano,,;~nemu . kUNItorowi a. adw. Józefowi Pili'"
sowi t;aaresztf)'\\;anie upadłeg,\).
Sędzia komisarzem mianowa.
nn S. h. Pawła Szulca, ~ cbw;lę
"lłwarcia uoadłości
oznaczono
na dzień 1 )iDea r. b.

8 proc.
94,00
7, proc.
83.25
7 proc.
83.25
8
94.00pror..
7 proc.

.

a

osp. KraJ.

u

oblig. Banku Gosp. Kraj.
L. Z. Banku Gosp. Kraj,
oblig. Ba.n ku Gosp. Kraj.
L Z
. .
L.

Z.

n

na

R In

nk
U

Banku

R3.25

O

egc

Rolneg"
"

4 i pół proc. L, Z. ziemskie 49,ct
48,50
5 proc. L. Z. Warszawy 52,00
8 proc. T~. Z. W arszawy 6750
, _
(i8,00

8 proc. L. Z. Łodzi 59,00
AKCJE
Bank Polsk:i 167,00 Zachodni 71,00
Spółki 78,50
Spiess 135,00
Cukier 30,50 - 31,00
Norblin 103,35
Tendencja przeważnie
NOTOWANIA

LIVERPOOL
wrzesień

9,93

październik

9,93
listopad 9,88
grudzień 9,90
styczeń 9,94
luty 9,96
marzec 10,02
kwiecień 10,02
maj 10,05
czerwiec 10,05
lipiec 10,04
sierpień 9,99
wrzfllSień ~ł~

sła.bsza..

BAWEŁNY

NOWY JORK
loco 18,65
wrzesień 18,40
październik 18,90
listopad 18,61

loco 10,22

166,50

.GlOS PORANNr'

GLO

..GlOS PORAny-
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Świetne ZWycięstwo
Ubiegłej środy odbyły się

Skład

"Miss America 7"

Langego.

stępującym

Głowacki.

------------DR. MED.

~
najszybsza motorówka

świaia, osiągająca szybkość

na Lido o

SZAtO},
porażka

::

Czarne:
Aljechin
8g8-f6
67-e6
Gf8-b4
Dd8-e7
Gbhe3+
b7-b6
d7-d5
8f6 xd5

24. Sc3-b5
25. b2-b4
26. KeI-dl
27. Gf4-c7
28. Kdl-c2
29. Gc7-d6
30. !3-i4:
31. p;3xi4:
32. Kc2-b3
33. h2-h4
34. f4-f5
Białe ofiarują piona, by szyb- 35. Gd6-f4
mej rozwinąć grę,
36. Wd2-g2
9.
De7-h5+
37. Wg2-c2
10. g2-g3
J)h4xd4
38. e4xf5
11. e2-e4
Sd5-e7
39. Wc2-e~t
12. Gcl-f4
GcS-d7
40. We2-e6
13. Wal-dl
DM-a4
41. We6xf6
14. Dc2-c7
Da4-c6
42. Wf6-e6t
15. Sgl-e2
Dc6xc7
43. Gf4-d6
16. Gf4xc7
Sb8-ab
44. We6xd6t
17. Gc7-d6
Gd7-b5
45: Sb5xa7
18. 8e2-c3
Gb5-f1
46. Kb3-a4

gOdzinę, rozbiła się

w

skały nadbrzeżne.

Przyjmuje od 11-1
I środy od 1-:;
w nlad:zlele od 12-1.

poniedziałki

e w hWAFr m1 a&OO:lt«Liiiłittbiltw:::mn:aitILWJltaIiiJ!ljll8

arrmont .a tri T. SB Gte
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Kalendarzyk sportowy na

Kalendarzyk sportowy na nadtydziell przeclstawht się
CEGIELNIANA !l5,
TEL. 26-87 niezwykle bogato. Obok int€resujących meczów piłkarskich ujrzywrześnia)
my spotka.nde o mistrzostwo Polski
Specjalista chorOb . skórnych
I wenerycznych
f7-f6
w hazenie i koszykówCe oraz pięLECZENIE SWIATl..E!>I
S68-e7
dobój lekkoatletyczny.
Se 7-g6
(lampą kwarcową)
SOBOTA:
BadanIe krwi J wydzIelin.
06-e5
Piłka nożna: Boisko ŁKS. godz.
Przyjmuje od 8-2 i od 5-Q.
Sg6-f8
15,30 mecz towarzyski Halwah w niedziele i śW:Qte. od 9-1.
SfS-e6
Burza.. Boli1sko WKS. godz. 14,00
Dla. pa.ń ud 5 do 6 po pot.
e5xi4:
oddziolnn. poczoklllnin..
Hasmonea U - Tur U, godz. 16-ta
WaS-cS+
Wg
Hasmooea I - Tur 1. Boisko przy
W c8 -aS
ul. Wodnej godz. 16-ta Zjednot:zoKeS-f7
Dr. med.
Se6-d8
ue - Słowacki. Półfinałowy mecz
Kf7-e7
o mistrzostwo klasy O.
g6xg6
Lekko8itletyka:
Boisko Widz.
CHOROBY DZIECI
gGxf5
:Man.
godz.
15-ta
pięciobój lekkoPRZEPROWADZIŁ SIĘ
SdS-f7
atletyC'zny dla pań o mistrzostwo

Aliechina

(Partja, grana w Wiesbadenle 15 i 16

•
150 km. na

CEGIElNIANA 15•

iM'APS W'e='l""MltiiSjlMfM»&ai
8M

Ghod.zący

powrót:il.

-

J. MAKO ,SKI

Ke7-d7
WaS-gS
Kd7-e7
Ke7-d7
Sf7xd6
Kdf-e8
WgS-g3i"
Wg3-g7

CEGIELNUUli 8, fBI. 50-OZ
przyjm. od 4-6

okręgu. łódzkiego.

NIEDZIELA
boisko przy ul.
Wodnej godz. 114:1 Wddzew l~[lHI[n Uni·on. Spotkanie o mistrzostwo
i ilzyłm}Di~J
klasy A. Boisko ŁKS. godz. 1l-ta
Gentleman Geyer. Mistrzostwo kl.
C. Boisko WKS. godz. 14-ta. De0yczarzabawny
dujący mecz o mistrzostwo reze-rw
nych stale się pogarsza. Nale- warjant: 47. Sbó, Wg4, 48. Se5 Gimhastyka lecznicza. oddechowa, kl:Lsy A mdędzy H[tkoah II-Ł.
źalo grać WaS-dS.
mat.
lampa kwarcowa, diathermia, kąpiele
T. S. G. II. Godz. 16-ta LTSG 20. Gd6-f4
KeS-e7
47.
Sa6-c7
świetlne.
21. Wf1-f2
WhS-d8
\4S. We6-f6
101 PiOTRKOWSKA 101 ~,Iarymont Mecz o wejście do extra
klasy. Bo,isko Widz. Man. godz.
22. WdlxdS
Ke7xd8
TEL. 30-76. A!.:tOFi1. 210-76.
23. Wf2-d2+ Kd8-cS
Czarne poddały się·
''''''4'!ł\?IW
A4 11,30 Widz. lUan.
Rakoah 1.
Spotkanie towa.rzyskie.
Boisko
Geyem godz. 14-ta SSK~r. U Geyer II. Godz. 16-ta. SSKM I Geyer 1. SpotkaIl!ie towarzyskie.
Gry sporto~ve: O godz. ll-ej na

01f't:h~~~ili s~~acj~8

Ci . LDBERG
O~(ULIS1'A

,
5Md'

Białe:

składzie.

ERb
DpowróE:il.

W dniu dzisiejszym o godz. 15,30
~będą się na stadjoIllie Widzewskiej Ma.nufaktury zawody pań o
mistrz;ostwo Łodzi w pięcioboju,
",organizowane prrez ŁOZLA.
W skład pięcioboju kobiecego
'Wchodzą biegi 60 i 200 mtr., rzuty kulą i oszczepem i skok w dal.

Bogoljubow
1. d2-d4
2. oa-e4
3. Sbl-eS
'- Ddi -ba
ó. a.~-a3
6. Db3xe3
7. f2-fS
8. c4xd5
9. Dc3-e2

Marymonfu

Walczyk, Turczyński, Sokolo;nki,
Kulias, Gocbel, Przeoro"i\'ski, NRpiórkowski, Chudzikiewicz, Ug·leni
ca, Rudnc.ikj.
Najlepszą cZE:ścią
drużyny Marrymontu
jest obrona.
Niezłym graczem je12t również' śroc
kowy pomocnik Kll:isR.

Pięciobói pań

Druga

·d ~29 rQk

Jak się dow:i.adujemy mistrz sto·
licy MilJrymont wystą.pi w dniu jutrzejszym przeciwko ŁTSG. w na-

na Dynasach międzyna1ro
dowe zawody kolankie za prowadzeniem motorów z udziałem doskonałego duńczyka Carpusa. Longarda, Erxlebenga, Langego i 0ksiutycza. N a zawodach Lange po
bił rekoTd Polski ustanowiony dopiero zeszłej niedzieli na dystansie 15 klm. uzyskuj!l!c znakomity
czas 12:34. Do finalu doszli: Ca.r pus, Erxleben, Oksiutycz i Lange i
ostatec·znie zwyciężył Lange w ('za
sie 43 :16, 2) Carpus o 5 okrążeń,
8) Oksiutycz o 12 okr!l!ień, 4) Er~leben o 18 okrążeń.

o

~a

przeciwko II. T. SJ.i.

w War

5z~nde

~.:~

wrześ

\~!~t~at:-;~ZytoCZYĆ

IIB'PtWR"'!fM4J!!!"i1iEldEVMM*qw.., 4;'&

6abinet filMHAUYKI

Piłka nożna:

J

feraJ'!Ji

~~d. [~[ylji f~~uań~Ki~j

Unieważnienie

dziś j

jutro

boisku ŁKS. spotkanie w pnkę ko
szykową o mistrzostwo Polski mię
dzy Cracovią. i ŁKS. gra.z w hazenę między Gratiyną i ŁKS. :Na.
przedmeczu
spoltkania towarzyskie w koszykówkę. X.l boi,kn
Widz. i)fan. spotkania ". piJk~ koszykową., siatkową, hazell~ oral.
pokazy gimn:l.Styczne. Początek w
wodów o godz. 9-ej.
Kolarstwo: MiędzykhbQ,,"c y~
ścigi kolarskie na ::'ZOSil~ " Krzy.~ pod Zgierzem zorganizowane
przez T. G Sila oraz Zgierskie Towarzystwo Cyklistów.
Prowincja: Sobota w Babjanicach o godz. 16-ej towarzyskie
spotkanie K[tdimah Makkabi.
Niedziela w Pa.bja.nicach godz.
13;30 Sokół (Pabjani(;e) - Bnrza.
Mecz towarzyski. W Zgierzu .) go
dzinie 15,30 Kadimah Sokół.
Spotkanie towarzyskie.
W kraju: Walszawa. Mecz o JJLIstrz0SWO Li;.~J Warslc,,,;ianka Czarni Lwów. Me(,:~ o mistrw~two
Ligi Pogoń - Turyści. Katowice:
Mecz o mistrzostwo Ligi IFe Polonia. Krr.kÓw. Mecz o mi~trzo
stwo Lig·j Wi~la - Cracovia. Po·
znań. l\Iec-z o mk~trzos( \'.'0 Ligi Gar
barnia - Warta oraz spotk:mie o
wejście do Li;;·j Legja. Polonia.
Lipiny. l\Iecz o weJście do Ligi
Naprzód - RKS H.adom. Grodno.
Cresovia
Ognisko (Wilno).
1I1ecz o "lej~cie do Ligi

mistrzostw Ugewyc

Za wsze.lką cenę kluby chcą utrzymać Pogoń
w ekstra-klasie

K

l
I
N
ńW
.
~[~~~; ~~;;z;D:ny;l~rt;;tów
HL II
~

U

ki

Dziś . O g. 4 pp.
KONC~T POP~LARNY

poć.

dyr. ~. TELGA.
Jutro o 11 przed pol.
DORANEK MUZYCZNY.

na

Janusz Szyndler, Tamara GorWandzia Wolif1ska
I Miecz. Leski.

ł6wna,

oN pro gr.

tańce,

monologi, humor i satyra.

Ceny zniżone 1 zł. i 50 gr.
Powrót tramwajami do ll-ei w. zaDewnionv.

Przyjmuje od l1-f i od 5-8.
Panie od 5-6.
'i

-p

Ht'

o potrz e-bach naszei straży!

Pamiętajcie

Po ostatniej poratce Pogoni
lwowskiej z Warszawianką. sprawa
unieważnienia rozgrywek ligowych
bieżą.cego sezonu stała się znów b.
aktualną.. Grupa
leaderów ligowych pragnie za wszelką ecnę utrzymać w r. b. Pogoń w lidze i
nie cofa się przed żadnemi środkami.
Na nadzwycza.jne walne zgromadzenie ligi, które odbędzie się w
dniach 5 i 6 paździerika przygot{)
wują kluby sprzyjające projektow.i
uniewalinienia tegorocznych rozgry
wek ligowych, mu.terjał niezwykle

obciążający wydz,iał

gier J dyscypliny. Materj:H ten jest podohno
sensacyjny i opozycja ligowa liczy
się b. poważnie z tem, że wn:osel.
(. uniewazm eme rozgrywek znaj.
dzie na walnem zgromacheniu wi'i
kszoŚć.
.
Sprawa ma być postawiona "
ten sposób, że liga liczyłaby w
przybzlym r()ku 14 drużyn. t. j. 13,
plUii tegoroczny llllstrzrozgrywek
A-klasowych. Nadzwyczajne ,,·al·
ne zgroma(henie li!!i o(,zekiwam
jest przez sfery sportowe w Pol:'!"
z ni ezwykłem z,a:nterf'sowaniem.

I
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Wytworny

wygląd

Podzłt;kowaDi~.
Ze względu na szybkie wypłacenie mi przez T-wo Ubezpieczeń
.EUROPA" Sp. Akc. w Warszawie kwoty
/
Dol. amer. 5.000.- (piąć tysiący)
tytułem kapitału pośmiertnego z polis Nr. Nr. 11131, 12965, 13213
podług których ubezpieczony był w powyższem Towarzystwie od
roku mllż mój b. p. Majtesz Szwajcer, Dyrektor GImnazjum
Tow. Szerz. OśwIaty i Wiedzy TeChnIcznej w ŁodzI - na
tej drodze wyrażam Zarządowi' Towarzystwa wEUROPA* w Warszawie i Dyrekcji Oddziału w Łodzi (6-go Sierpnia 4) najserdeczniejsze podziękowanie.

i przestronność

C· )
Ł6dt,

Ell

dnia 17

Chevrolet wyróż
nia się wśród wszystkich samochodów
swej klasy niebywale niską ceną i umiarkowanymi kosztami utrzymania. Popularność swą zawdzięcza on pierwszo.rzędnym zaletom wśród których uderzają
przedewszystkiem siła, szybkość, sprawność. komfort i wytworny wygląd. Moc
jego silnika powiększono o 32.6% przez
co szybkość samochodu wzrosła 020 % ,
pozatem wprowadzono cały szereg najnowszych ulepszeń technicznych, jak
specjalna pompka przy karburatorze,
pomka do benzyny, nowy system wentylacji karteru i oliwienia, wzmocniono
wał korbowy i rozrządczy oraz amorty-

POŁUDNIOWA

zatory hydrauliczoe Lovejoy. Hamulce
na cztery koła oraz kierownica na łożys
kach kulkowych zapewniają zupełnie
bezpieczeństwo i niezmierną łatwość kierowania, zarówno w najtrudniejszych
warunkach ruchu ulicznego jak i podczas
szybkiej jazdy na otwartej szosie.

Obwieuuenie

Chevrolet dzięki
tym wszystkim zaletom od chwili ukazania się na rynku stal się ulubieńcem
publiczności. Wobec ułatwionych warunków płatności jest on dostępny dla
najszerszego ogółu. Najbliższe upoważ.
nione zastępstwo udzieli wszelkich informacji.

Rafał Sa.kkiłari,
zamieszkały w Ło-

<hi, przy ul. Radwańskiej Nr. 3. na
zasadzie 1030 art.
Post. cywiln., ogłasza, że w dniu
1 październ. 1929 r.
od godz. 10 rano
w domu Nr 5
przy ul.
Ks,tnej
odbędzie sill
licytacja ruchomości, naJeilłCych

do:firmy "Bracia
Gelade"
sklada.je.cych 8i~
z treibmaszyn
oszacowanych na
zł.

z.PRZEJAZD
fiOI'lOllN5KlltiO
1. :: TEL. 9-87.

Spis rzeczy i szacunek tychże
przejrzany być
może w dniu licytacji.
Komornik
R. 8akkilari.

10

ObwielUZ8nie

.

Obw',eIZ[ZeD,'e

l O~ OWnia [entralna
Piotrkowska 116
dostarcza ka'żdą ilość lod u
dla mieszkań prywatny ch
oraz restauracji i t. p.
U II
Szybka dostawa
Ceny niskie.
Dostawa do do~?w pr-ywa~
ł:.ADAW Ja nych, restauracJI, cukierm,
"V U
".. sklepów itp. Szybka obsługa!

!1tuf!1lny

D

"'004.

Komornik Sądu
Grodzkiego w Łodzi XVI rewiru
Rafał SallUari '
zamieszkały w Ł'odzi, przy ul. Radwańskiej Nr. 3 na
zasadzie 1030 'art.
P08t. cywiln., ogłasza, że w dniu
4pa.ździern.1929 r.
od godz. 10 rano
'W domu Nr. 137
przy ulicy

WlASNA SIEDZIBA

Letniskowe tereny leśne pod Łodzi"
do sprzedania w działkach, jeden kilom~tr o~ mias.ta ~o~~.ębic Pl'ZY. stacF
kolejowej, S%osle I IIn)1 telefonJc%nel.
Komunikacja z Łod%ill autobusami co
dwie godziny. Cena od 50-80 gr. za
1 metr kwadratowy na długotermi~o:
we. s~łaty bez p~ocentu. Bu~o~a wllh
najtansza w kraJU, bo na mIeJscu do
nabycia na kredyt doskonały kamień
budowlany dziesięć ..razy !ańszy od
cegły. , -. InformaCJI . udZIela s~lep
Magrlansklego w ŁodZI, W6!czanska
149 oraz w Poddębicach. Grabiszewski, ulica Sworawska.
34-2

Gdańskiej

odbIIdzie sill
licytacjI!.
ruchomości należących do
firmy "A.. Prussak"
składajl\cych sill
s towa.ru wełnia
nego
oszacowanego na
zł. 15000.Spis rzeczy i szacunek tychże
przejrzany by6
może w dniu licy
tacji.
Komornik
R. Sakkiłari

PROFESOR

~tani~ław nlftH~Jfłn
DO DOWrocie
wznowił

lekcje gry fortepia.
nOWe].

Zapisy od 4-6.

Trauguffa 11, frant III p.

Rafał Sakkiłari,

w Lodzi, przy ul. Radwańskiej Nr. 3, na
zasadzie 1030 art.
Post. cywiln., o
gIlosza, że w dniu
4 października
1929 r. od gods.
10 rano w domu
Nr. 138 przyulicy
Gdańskiej odb'ldzie się licytacja ruchomości
należących do
firmy
"loek Brzoza
i S-ka."
składających 1Ii~ z
5 skręcarek mechanicznych i in.
oszacowanyeh 11.11.
zł. 2500.Spis rz6C1}' i 8zacunek tychże
przejraany by6
może w dniu licytacji.
Komornik
R. Sakkillori.
zamieszkały

Nr. 1666129

%ł.1.20

Nr. 1628/29

BOO.-

Dr. med.

ObwlesuIen\e

Komornik Sądu
Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło Grodzkiego w Ło
dzi, XVI rewiru, dzi, XVI rewiru,

Salon fryzjerski

POLECA CUKIERNIA

Nr. 1280 I 29 r.

Nr_ 1703/29

Sześciocylindrowy

A CZERNIAK, ul. Andrz eja
Golenie %wod" Jcolońsk,,50 gr.
Strzytenie z vegetaJem zł. 1.Masa! elektryczny
zł. 1.Mycie głowy z elektr. wysusz.
zł. 1.zł. 1.Str%ytenle pań
,.
uczenicy 80 gr.
Mycie głowy z elektr. wysusz.
zł. 150

23 (parter), tel. 14-27

Zapisy dzieci od lat 3-ch codziennie.
Zającia przed I po południu.

GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA

HYGJErtlCZi'lEGD \IJ y i' I EKU

.I.onteSSOfl-

pod kierownictwem p. KAPŁAN

Wólczańska

Upowatnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski i w Wolnem Młekie Gdmsku:

WYBOIOWE, SMACZNE

Dom .liI
M-I uSlns
-, k-tehU

"Dom Dzieciec," M6NTESSORI

Wyrób G eneral Motors

gr.

18, TEL. 68-82.
codziennIe od godz. 12-2 I od 5-7 p.p.
Egzaminy systemem lekcyjnym.
syst. M
prof.
dla dzieci od lat 4-ch.

nowowstąpuJących

PRZEDSZKOLE

słowem

CHEVROLET

DO 20

UL. POMORSKA 48.

Z prawami gimnazjdw państwowych
GIMNAZJUM ZEŃSKIE

Przy
gimnazjum "

Sześciocylindrowy

1929.

Jaszuńskiej·Zeligmanowej

ZapIsy

Karoserja Fishera jest osłatniem
wytworności i komfortu

września

Zofia Szwlicerow.

w ŁODZI,

Nr. 1886 /29.

Obwieszuente.

Komornik Sądu
Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi, XVI rewiru, Grodzkiego w Ło
dzi XVI rewiru,
Rafał SakkUari,
Rafał SakkUari,
zamieszkały W Ło
dzi, przy ul. Rad- zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Radwańskiej Nr. 3, na
zasadzie 1030 arl wańskiej Nr. 3, na
Post. cywiln., o- nsadzie 1030 art.
głasza, że w dniu Post. Cywiln. o1 październ.1929 r. głasza, że w dniu
od godz. 10 rano 1 październ.1929r.
w domu Nr. 12 od godz. 10 rano
w domu Nr. 12114
przy ul.
przy ulicy
Wiznera
Ka,tnej
odbIIdzie się
odbędzie się licyliłytacja ruchomości należących tacja ruchomości
należących do
do Ferdynanda
firmy "J. Leder i
Purhana
M. Heyman"
składających się
składających
Bill
z kamieni-na.dz samochodu i in.
grobków
ouacowanych na 08lóacowanych na
zł. 16.000.zł. 1050.Spis rzeczy i szaSpis rzeczy i szacunek tychże
cunek tychże
przejrzany być
przejrzany być
może w dniu li- może w dniu licytaeji.
cytacji.
Komornik
Komornik
R. Sakltiłari.
R. Sakkiłari.

f Dl N

Choroby kobiece i akuszerja

Gdańska 72, tel. 24-52
przyjmuje od 5.30 do 7-ej oraz
w .Lecznicy" Piotrkowska 157,
od 4-5 po poł.

Dr. mea.

ST. PRAPCRT
Gdańska

778, tel. 8-95.

GINEKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBIECE
i DRÓG MOCZOWY CH
Przyjmuje od 3-7 pp.

Lekarz

denłysk

~owrócił.
Dr. med.

Ba

DDłłCHlłł

Specjalista chorób oczu

przyjmuje codziennie od 10-1 i
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp

ul. Moniuszki 1.
tel. 9--97

Dr. med.

Z. Da

rner

urolog

Ilhoroby nBuk, pęchBrza ( drllg
moczowych
powr6dł

LEKCJE GRY
FOR TEPIANOWEJ

Plramowlcza Nr. 2 Telef. 48-95.
Godz. pnyjęć od 9- 10 i od 6 - 8

wznowiła

Le n GOLDLUST

HEbEnA K łł

Dr. med.

powró[I•.

Sienkiewicza 20,
Choroby wewn~trzne.
tel. 50-46.
od godz. 2-4. 6 Sierpnia 2, tel. 58-68.

_.

Nr. 227

1-Gimnazjum
- ~pra=i.g=az=

pa:ow::'

Zeńskie

I
I
I

Łodzi,

w

Józefa Aba

Zielona 10, tel. 22-12

lłD
przyjmuje dalsze zapisy.
25 września.

.- - --

III

tE

Zajęcia rozpoczynają się

w dn.

------Dyrektor: (-) J. AB.

llwaa
W Kompl~(i~ fr~blowskilD
Ap

A4

....

?T

•

RogozińSkich

s· óslr: A. i H.
rozpoczęły się

I
I
I
I

-

Łódź, Główna 9, m. 6.
Przyjmuje zapisy dzieci od lat 4 godz. 10-1 i od 4-6.

zajęcia.

7 od

.ia.BBRm~"MmBm"~~~DI..........i·~
Nr. 1410/29

I KlnOSle~~~~c~aZ}P'Lłłl
DzIś

I dni

Obwieszneule Obwieszn@nle
Komornik Si\du
Grodzkiego w Ło
dzi, XVI rewiru
Rafał Salt 1:illlri,
zamieszka.y w Ło
dzi, przy ul. Radwańskiej 3 na zasadzie 1030 art·
Post. cywiln., ogłasza, że w dniu
1 październ.1929 r.
od godz. 10 rano
w domu Nr. 139
przy ul. .

nastąpnychl

Uśmiech

losu

Dramat serc w 12 wielkich aktach
W rolach głównych:

Jadwiga Smosarska, Kaz.

program:

,niebieska myszka"
Szampańska

komedja salonowa.

W rolach

głównych:

Jenny Jugo, Harry Halm.
W dni powszednie, z wyjątkiem
sobót, początek seansów o godz.
ol-ej, zaś w soboty,
niedziele
i §więta o g. 2-ej po pol. Ostatni
seans o godz. 10.Na l seans ceny miejsc zniżone.

Miei,~t

Kinemarauraf OBwlałowy

Wodny Rynek (róg

ObwieszczenIe.

Od 17. IX. do 23JX.1929 r.
DLA DOROSŁYCH:

Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi XVI Iewiru,

"Dus'l,e d'l,iecię.ce

Rafał Sakkiła.ń,
zamieszkały w Ło

Was"

dzi, przy ul. RadNr. 3, na
za.sadzie 1030 art.
Post. Cywilno ogłasza, że w dniu
4 październ. 1929r.
od godz. 10 rano
w domu Nr. 9
przy ulicy
Staro-

Dramat wspótczesny.
DLA MŁODZIEżY:

wańskiej

ll

dis
UO
Dramat osnuty na tle powie.5ci

Ił

HENRYKA SIENKIEWICZA
Pocz~tek sellnsów dla dorosłych o
godz. 18.45 i 21, w soboty i w
niedziele 16.45, 18.45 i 21.
Pocz~tek seansów
dla mlodziety
o g. 15-ej i 17.-, w soboty i niedziel e o 13 i 1S-ej.

Wólczańskiej
odbędzie się licytacja ruchomości
należących do

masy upadłości
f. "Goński
i Engelman~

składa.jących
się
z zespołów
przędzalniczych

PORAD"IA

WfnfH~l~~I[lHA
Lekarzy-specjalistów
Zawadzka 1
czynna od 8 rano de 9 wie cz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp,

oszacowanych na
zł. 2.100.Spis rzeczy i 87;&cunek tychże
przejrzany być
może w dniu licytacji.
Komornik
R. SakkUari.

Dr. med.

Ohwierzczeufe

REGULACJA ZEBOW
RENTGENODIAGNOstYKA.
Ordynuje 3--7
uł.

• LU ICZ

Komornik S~du
Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz Chorzelslli, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza
Nr. 67, na zasadzie
art. 1030 UPC. ogłasza, te w dn.
27 września 1929 r •
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Zachodniej 49
odb~dzfe

sprzedaż

sl~

z prietargu publicznego
ruchomości, należ~cych do
Szaji Cygelberha
i składających się
z mebli
OSZ!lcowanych na
sumę Zł. 780.Łódź, dn. 23.8-29
Komornik
T. ChorzeIski

Do akt.
Nr. 1157 11929 r.
Komornik
S~du Grodzkiego
w Łodzi, Tomasz
Chorzelski, zam.
w Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 67,
na zasadzie art.
1030 U. P. C. oglasza, że oN dniu
30 września 1929 r.
od godz. 10 rano
we wsi Stare Rokicie, gm. Brus,
odbędzie się
sprzedaż z prze-

PlafrkDwlka 161. -

,.ł.

n-sI.

Dr. med.

Lec_enie la~Pł\ kwarcowllt
(wypadanie wloa6w)

powrół:il.
Plrtyjmnje od g 8 do 10 rAUO
i od fi - 8 wieCE.
Oddltelna. poclekalnia dla. "Doń.

Do akt.
Nr. 1268 129 r.
Ogło& zenie.

Komornik
S'ldu Grodzkiego
w Łodzi, Tomasz
Chorzelski, zamieIIzkały w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030
UPC. ogłasza, że
wdniu 30 wrze~nia
1929 r. od godz.
10 rDnO we wsi
Stare Rokicie, gm. Brus,
odbędzie

siO sprzedał z
przetargu publicznego ruchomo~ci,
należących do
Józefa Kluki
chor. sk6rne, włos6w I weneryczne
i składaj~cych się
12,000 sztuk cegieł
oszacowanych na
telefon 66-35

AleJRa 1-g0 Ma.-a 37

..owr6eila
przyjmuje od 3-9 po pol.
Gabln.t Ko.met. Lekuakhe1:

•

Gabinet,
Kosmet,ki lekarSkiej

I

D-ra med. Marjl LEWIN50NOWEJ
Cegielniana 6, telef. 43-63.
Godz. przyj. dla pań i panów
10-2 i 4-8
C.ynne są n/lstępująco d~io.ły:
1. sk6 ry I włos6w.
2. Beaute
3. Kuracji odmładzających.
4. Masażu (og6lny i częściowy).
5. Epilacji (eleotrocoagulaoja
elektroliZII).
6. Elektroterapji (diatermja. d' Arsonvalizacja., galvanofaradyzacja.
7. Helioterapji (Roentgen, kwarc,
sollux. kąpiele świetlne).
8. ChIrurgII eltetYczneJ (blizny, tylaki, zniekształcenia,
nowotwory i t. p.),
pod kierunkiem chirurga
D·ra Z. LEWINSONA
ordynującego codz. od godz. 12-2.

sumę Zł.

600.L6d', 28/8-29 r.
Komornik
T. Chorzelski

dni[~

a...

ł,

Do powytszego obrazu zaanga!owano ch6r
przy kolonJI rosyjskiej w Łodzi, kt6ry odśpIe
wa pieśni rosyJskIe.
Następny program: "Boska kobieta" z Gretą
Garbo w roli głównej.
UWAGAI Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o
przybywanie na pierwsze seanse, celem uniknięcia natłoku. Początek seansów w dni powszednie o godz. 5.30, 7.30, 9.15, w soboty o g.
4-ej, w niedzielę o godz. 3-ej. Ceny miejsc nie
~yższone, pomimo wlli!!ch kz;:12w obrazu.
Nr. 1846/29

Nr. 1810, 1922/29. Nr. 1845/29

Obwiesuzenie Obwieunenie
Komornik

Obwieunenie

AbsolwentkI wydz. lekarsk. unlw
Odeskiego

Komornik Sądu
Sądu
Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło Grodzkiego w Ło
dzi, XVI rewiru, dzi, XVI rewiru, Grodzkiego w Ło
dzi, XVI Iewiru,
Rafał Sakkiłari,
Rafał Sakkiłari,
Rafał Sakkiłari.
zamieszkały w Ło zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Rad- dzi. przy ul. Rad- zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Radwańskiej Nr. 3, na wańskiej Nr. 3, na
wańskiej Nr. 3. na
zasadzie 1030 art. zasadzie 1030 art.
Post. cywiln., o- Post. cywiIn. o- za.sadzie 1030 art.
Post. cywiln., ogłasza, że w dniu głasza, że w dniu
4 paidziern.1929 r. 4 październ.1929 r. głasza, że w dniu
1 paidziern. 1929 r.
od godz. 10 rano od godz. 10 rano od godz. 10 ranI)
w domu Nr. 12 w domu Nr. 167
w domu Nr 2
przy uJ.
przy ul.
przy ul.
·Wiznera
Piotrkowskiej
Zeglina
odb~dzie się
odbędzie się
odbE)dzie siEl
liGyt:l.cj3. rucholicytacja rucholicytaoja rucho'
mośoi na.leżących mości należących
mości, należących
do Ferdynanda
do Hersza
do Jana Deutscha
Purhana
Sendowskiego
składająoych
się
składających się
skłlldających się z
z mebli
z mebli
warsztatów i inn.
oszacowanych na oszacowanych na OSllar.O\\·:1u"t'"ch na
7./.670.zł. 1000.zł. 1375.Spis ueczy i sza- Spis rzeczy i sza Spis rzeczy i szs.·
cunek tychże
cunek tychże
cunek tycMe
przejrzany być
przejrza.ny być
przejrzany być może w dniu limoże w dniu li- może w dniu lioytacji.
cytacji.
cytacji.
Komornik
Komornik
Komornik
R. Sakkiła.ri.
R. S!\'ddłari
R. Sakkiłari

Z. SZW 41111
Zielona 17.

Z

"

Największa premjera lat ostatnich t. j.
Romantyczne dzieje słynnego 5tienkl Razlna

i toaletowej

DOwr6cila

ZI\"

Kiliiiskiegc 178.
Od soboty dnia 21 do poniedziałku
30 września 1929 r. wł.

6ablnet kosmetyki letloInej

Wiednia

Pielęgnowanie

cery, usuwanie
brodawek, zmarszczek, piegów,
wągrów i innych defektów. Masaż kosmetyczny. Maski balsemiczne i inne. Pielęgnacja
włosów i usuwanie łupieżu i t. p.
Godziny przvjęć: od 10 r. do 8
wieczór.
Dr. med.

DELIE

fZPI

Do akt.
Nr. 718-1929 r.

Cs~~~~!~~~:eCh!~6b T:~or!!~!~ ,. MA~ K~ WI[lI WA
wenerycznych I moczopłcIowych

--

1929

targu publicznego
ruchomości, nale·
Choroby sk6rne I weneryczne
żących do
Józefa Kluki
UL. NAWROT 2
i składajllcych się
TELEFON 79-89
z kasy ogniotrw.
Puyjmuje do 10 r. i od 4 - 8 wieol!l
oszacowanej na
w n1ed.lll.elę od 11 - 2 po południu
sumę Zł. 700.Dla pań spec. od godz. 4-ó
Łódź, d. 28.8.29 r.
"GO poł.. dla niela.możnycb
Komornik
CENY LECZNIC.
T. Chorzelski

Komornik Sl\du
Gro<hkiego w Ło Ogłos zenIe.
dzi XVI rewiru,
Komornik Slldu
Rafał Sa.kldłań,
Grodzkiego w Ło
zamieszka.ły w Ło
dzi, Tomasz
dzi, przy ul. RadChorzel!lki,
wańskiej Nr. 3, na
zamieszko w Łodzi,
zasadzie 1030 art. przy ul. SienkiePost. cywiln., o· wicza 67, na zasa
głasza, że w dniu
dzie art. 1030 U.
4 paźdz[ern.1929 r. P. C. ogłasza, że
od god7i. 10 rano w dn. 30 września
w domu Nr. 189 1929 r. od godz.
pny ulicy
10 rano w Łodzi
PIotrkowskiej
przy ul.
odbędzie się
Żeromskiego 6
licytacja
odb~dzie się sprze
ruohomości naledaż z przetargu
żących do
publicznego ruStanisława Galewchomości, naletll
skiego
cych do Jana
składających się
Baranowskiego
z mebli
i !lkładajllcych się
oszacowanych na z 2 tokarń i borzł. 1,185.maszyny
Spis rzeczy i sza- oszacowanych na
cunek tychże
sumę zł. 520.przejrzany być Łódź, d. 14.9.29 r.
może w dniu licy
Komornik:
tacji.
T. Chorzelski
Komornik
R. SakkUari

chlrurgja azczęk, Jamy ".tneJ
I plastyka,

Zł.

Ogłoszenie.

Nr. 1935/%9

STOMATOLOG

I urologiem
Gabinet Swiatlo-lecznicl!lY
Kosmetyka lekarska
OddJlelna poczekalnia. dlo. Kobiet

PORADA 3

wa.ńskiej

1. ~a~o~ien~i

Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.
Konsultacje z neurologiem

Do akt.
Nr. 1351-29 r.

dzi, przy ul. Rad- Ogłoszenie.

Dr. med.

leczenie chorób
wenerycznych i skórnych

I

Rafał Sakkiła.ri,
zamieszkały w Lo-

Nr. 1860, 1861129.

Rokicińskiej)

oskarżają

Komornik Sa,du
Grodzkiego w Ło
dzi, XVI rewiru,

Nr. 3, na
zasad"ie 1030 art.
Post. cywil n., o
glasza, że w dniu
30 września.
1929 r. od godz.
10 rano w domu
Nr. /35 przy ulicy
Karola odWólczańskiej
będzie się licrta.odb~dzie się licytacja ruchomo~ cja rucllOmo~ci
należących do
ci należących do
firmy
Anny i Marjana
.S. Rozenblat«
Grzegorzewskiego
składających się z ekb.dających Bill z
Urzlldzenia biuromebli
wego i przędzy
oszacowanych nil
osza.cowane~o
na
zł. 600.SpIs rzeczy i sza- zł. 51,201 gr. 50
Spis ueczy i eza.cunek tychże
cunek tychże
przejrzany być
przejrzn.ny być
może w dniu licy
może w dniu litacji.
cytacji.
Komornik
Komornik
R. Sakkiłari
R. Sa.kkilari.

Junosza-St~powski, Józef
W~grzyn, Eugenjusz Bodo
i Romuale! Gierasieński.
Następny

Nr. 1620 1 29 r.

21 ..lJ~.- "GŁOS PORANN1 -

WlflKA

IIIJSIIłOWJlN/ł

HISTORJtl Ś
Kto chce

poznać

zorjentować si~

w

wziąć udział

i

zrozumieć

dzieje

całości otaczających

w tworzeniu nowego

tlI
współczesne,

kto chce

zagadnień,

kto chce

go

życia

musi

poznać:

DZIEJE ŚWIATA, w którym żyje i działa.
Musi poznać mSTORJĘ POWSZEOHNĄ, mSTORJĘ LITERATURY l SZTUKI i HISTORJĘ KRAJU RODZINNEGO.
Znane szerokim kołom czytelników wydawnictwo "NASZEJ BIBLJOTEKI" przystąpi w najbliższym czasie do wydania Wielkiej lIustrowan3j
Historji świata w 10 tom. zawierających 1600 str. druku, kilkaset ilustr.,
tablic i map.
W celach reklamy i spopularyzowania swoich wydawnictw "Nasza Bibljoteka" postanowiła ro~dać pewną ilość egzemplarzy bezpłatnie Katd)',
kto w przeciągu 8 dni nadeśle niżej załączony kupon pod naszym warSl:IlWskim adresem otrzyma bezpłatnie to wspaniałe dzieło. Tylko tytulem zwrotu
kosztów reklamy i ekspedycji liczymy 70 gr. od tomu. Po upŁywie tego
terminu będziemy przyjmować zamówienia iuż tylko za oprawne, ozdobw
wydanie, drukowane na bezdrzewnym papierze w cenie zł. 3 za tom.
"NASZA BIBLJOTEKA"
Warszawa, Wspólna 25.
Głos

Poranny

Dnia 21

września

Niżej podpisany prosi o przesłanie szczegółowego pro:;pektu na reklamowe wydanie Historii Świata.
Imię

i nazwisko---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adres - - - -_________________ ._ - _.
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"GŁOS

PORANNY"" -

192!t

,

PIOTRKOWSKA 108

PIOTRKOWSKA 108
•

D·ś premierai .'••. Uroczyste otwarcie sezonu I
Nasz l-SZU Jesienno superfillD prod. 1929-:10.
•

Z PlO

1\ KIl Z
Potężny

dramat na tle przedwojennych stosunków
rosyjskich książąt, panujących na dworze carskim

W rolat:b alówngt:b:

Nasza radaczka

a

księżniczki

w roli

or
Fedory

Orki~lir~
Passe-partout i

Do akt.
Nr. 2002 11929 r.

Rasow, amant

w roli Borysa Iwanowa

lidau~ra

ttI.

wejściówki nieważne.

Początek o g.

pOWit;klzODa.

12. Od 12-2 wszystkie miejsca po

,

~

Ogłoszenie.

R~W[~'

odbędzie się
sprzedaż przt.z
licytację ruchomości, należących

do ChanyRapoport
składających się z
mebli i innych
oszacowanych na
sumę ZI. 685.t6dt, 13.9.1929 r.
Komornik
St. Górski

"HYGIENA"
Andrzeja 1. Tel. 5-47. Przyjmuje wszelkie roboty, wchodzące
w zakres czyszczenia szyb, froterowania, cyklinowania i drutowania posadzek. Sprzątanie biur

Łódź,

zagranicznych

października

nabyć można

najłaniej i
najdogodniej

mieszkań.

w fabrycznym
składzie

"DOBROPOL"
Łódź,

Piotrkowska 73
w podwórzu

I

tel. 58-61.

lłamOD
czarować będzie

LECZNICA

ze

(przy przystanku tramw. pabjanickich
Czynna od 10-ej rano do 7-ej wie cz.
w niedziele i świeła do 2-ej po pol
Wozystkle specl1!llnołcl Ident,.
slrka. Kąpiele śwlełlne, lampa
kwarcowa, elektryzacja, Roentgen,
szczepIenIa, analizy (moczu, kału,
krwi, plwocin, wydzielin ltd.) OperacJe, opatrunkI.
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada dentystyci:na oraz wenerologIczna dla chor6b
sk6rnych
i weneryczny::h
3 ZŁOTE.

partnerkl\

s~~r~~~~k: NOlłl'lĄ SHfJllłflł

(Alt Heildelberg)

5281-10

W WARSZAWIE
pokój z doskonałem utrzymaniem
dla studjującyt:h, przy inteligen·
tnej rodzinie. Wszelkie wygody
Królewska 45 m. 5.
W Lodzi informacje "Violet"
Piotrkowska, 83.
25-2
WYKWALIFIKOW ANA
sprwdawtJzyni branży konfekcyjnej., znaj~a język niemiecki, może
sdę zgłosić Zeromskiego 12, ,mieszk.

15,2-4
POKÓJ
I p. front (przy in.
tel. i.zr. rodzinie) do odnajęCia.
Oferty pod "Dobra okazja" do
adm.
3!'>-2
miły, słoneczny,

GONIEC
m,ote się zgłosić. Ceut.raltit! Stowa.
rzyszenie Właścici.,h Nlen.:c!l(\ffio'ci. Piotrkowska 46.
1!'>-2

I
,Głosu

Porannego" ae wesystkiemi dodatkami wynosi
w Łodzi al 5.60, z.a odnossenie - 40 gro8.S)' z przesyłką pocztową
w krajU -- lIooI. 6.50: ~agrnnicl\ - at. 10.-

Redaktor; Jan Urb.ch.

Nowarro

publiczno§~ ze SW" urOCZI\

"Książę Student"

Piotrkowska 294, tel. 22-89

miesięczna

wkr6tce

w wieikim filmie E. LUBleZA

lekarzy specJallst6w
przy G6rnym Rlfnku

Prenumerata

~głOJlenja
_ _ _ ~rOnne
_ _tII

PLACE
przy ulicy Morskiej do sprzeda.nia,
5635--3
Telefon 41-55.

ZawadzkiEgO,

1

"MW

~

Komornik Sądu
Grodzkiego VII
rewiru w Łodzi,
Stefan Górski,
zamieszkały w
Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na
Kamińskiego
zasadzie art. 1030
i
innych oraz
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu różnych marek
1929 roku od godziny lO-ej rano
'N Łodzi, przy ul.
Pomorskiej 79

zł. 1 i 1.25.

v.;'ersz milimetrowy l-szpaltowy: l strona; " tekście. 40 ar., !tron. '-' !l11l~1!
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