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P.Car tworzy nowy gabi et?
lonf!renda na Zamku

znaczne od,reienie srtuacii
zucfa
ilnł~ ' sle iako, zwoleDDic:zka ",z_otBie i
.
.
' . .' ' is~ąbiDzat:jł rząd
.
Prace nad zmiana konstJltucji , DD'lecza sie gładko '
I

P. D. Switalski i Car
oraz 10

posłów

()~kiwana z wielkiem zainteresowaniem konferencJa u p
prezydenta Rzplitej l'ozpoez~a
,1-: o godz. 11-ej.

na Zamku

przrniosła

Mówiono o WSzJSlkiem

Gotowość WSPółpracy
OpOZycji

oprócz przesilenia gabinetowego

ski (Ch. D.), Jau_Dąbski (Piast) nad zmianą , konstytucji
Powyższa relacJa jest lI:Fek,o n' nic komunikat urzędowy.
(N. P: R. prawica)"
Z koJ(,i zabtał glos POSEł ~tl'tiowaniem 'rozmów dziennika Wbrew orzewidywaniom ,>k..
Róg
(Wyzwolenie),
Dębski N~I?ZULl\.OWSKI, k!Ól'Y i- ' rzy z przedstaw!ciela.rul
kJu ~uje si~ 'iż na Zamku NIE BY(stronnictwo ehłopskie)
Nie- I!ll~nlems,,:eg~ ' stronlllet.w:., n, 'I b()w. którzy brah udzl3ł .w nara LA
PORUSZANA
SPRA WA
, .
' . , swladczył" ze ZAWSZE (.0 ro- dach u prezydenta R1!pbtej.
PRZESILENIA RZADQWT:GO
O godz. 10 min. 30 p. pl't'zy- dZlałk~wskl (P. P. ~.), Smóll- i WE JEST ONO STAN·,V: , NAI Jak widzimy,
I{nnf'lwenda ("RAZ SPRAWA UTWOUZEdenl odbył krótką BaJ'ade z pre l kowsk~ (fr. re~.) ,i '8ozmarvn ))VEZWANIE P. PRE~"lJ)E~TA z~mko~a miała c,harakter A~- NU
NOWEGO GABINETU
:
Ś . al k'
(koło zydowskte).
, , BEZ WZGLĘDU NA ro~ [~TO KIHTl' P. PREZYDENTA ,CO lecz sprawy, dotyczące zagal!mlerem p. wIt s lm.
Pr,ó cz 08>6blstośel 'wyźeJ" Wy_/IZNAJDU,JE SIĘ W JEGU OTO DO WARUNK()W I MO;~LI~O :t:enia 're,,:iz-ii konstytue,ii "
N, konferencję, która odbyła mienionych na · zaproszenie p. CZENIU. .
śq PRAC S~JMU NAD Rł:WJ ZamvkaYłl'. obrady p . <":'f.>ZV·
si w sali ,Rycerskiej"' Ił ramie i pre7.'Ydenta w~i równ!et u_W dalszym ~rągu • ruwllo '(l. Zl
!J'~!J'DGH.
I dent Rzpltte.! podziekow~ł. za·
,ę
. ' .
\"
.'
Nledziałkowsk~ ,~k' i wsz~ey
l{~nfereneJa skończyła sl~ n \ pl'oszonyr"
przedstaWlł'll'lom
1)
lIla SC]DlU , zyby11 posłowie:
dział 'tV konferen~li:
PRF.M.łER ()b ecnl• zab""
gI '
$HJz1nie
12 min.
klubów
pal'lamenłarn,,"c
i
.
!...
ler~ląc
os w I l'y:;k' u
.
• 45 , po n,nłu
ł"" . '
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Sławek Walery (BB.). Rybar\ p. SWITALSKI i m.J.nuotel' "pra- p"
ypOWl' 'd 'Ieli swą GOTo. 1dB1u.
O przeblegu kou!ereucll , czło'l1kom rządu za udzla~ Y. na
'01:
' .
•
sWOSC
w,
e z WSPOLPRACY wy d any b ę d zi e prawd opud"
d·
ski (kłnb narodowy), ChacI...
wledbwośCI p. CAR.
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0"- ra zJe.

iChądzyńs'ki

I

I

I

I

.

ZMIANĄ
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KONSTYTUCJI
p. Dltbskiego
;" ' . "
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•,
ktńreg~ stanowfsk~, .lak władogłoszą swe zwycięstwo
O . ko,nieczności.~zmiany konstytucji
'
, mo, bY',?" poprzedl1lo "odmIe~ne;
mianOWICIe p, DąbskI o~w'ladP. PREZYDENT n3 wstępie iż po nchwalenin takiej zmIany czyi, że nIe należy do enłtIz.taW kolach politycznych utrzy I CIĘSTWO, a mianow. utrzymn
Mwiad.ezył, • iż zaprosił prem.ie kon~tyłucJi nastąpić może mlęJ stó~v W spraw:ł~ zm[~ny .konsty- mn,lą, że wsp()lne zetkni~cie się ją, że konferenc,ia ta Jest CHĘ
ra~ ŚWltu:klego, kt61'Y łU~d?;ł,~ d~y rządem , a . seJmem harmu- łUCJI, ale w~'czuwa. I.Ż W SP?- przedstawicieli różnych kiel'un- ClĄ NAWIAZANJA l'lORlUA ł ..
przewodnIczył ' ''radmll, albo- nJ3,
która ' WZBUDZI ZA· łJECZENSTWIE ,n"ST uĄ2. 'k'
n
h
b
I
'
, ,
-.
wie~ : p. IVrezy(lenł' .t~hc~ ml'le. iDROŚĆ W INNYCH P-\N- NOŚĆ DO TEJ ZMIANY;
ow .po ~ yczn~c ze so ą IJrzy· NYCH STOSUNKOW ~'lIJ-~D~t
możność wysłuchania dvskusl'i, STW ACH.
'
" l i .' czynIĆ SIę moze do złagodzenIa nZĄDElU A SEJMEM. N!lto', J :.
"
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'V ' dalszyn;a cl,,~n
!Ivs US]l ,
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.
zaś w ~beenych warunkach, . n- ,
•,
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WSZYSCy . PRZEi)STA wIcm- 1 n8pręzoneJ ostatnIO atmosrery. mI3st · w kotach, zbllżonycb do
iśC1e BYŁOBY MIl TRUO"
ZallFosllem pan(n~ pnsłów- .',,"'.
"
."
~
•
~z.yw
ć'"
l
•
mówił p 'Prezydt
i t Ik LE ' "KLtJBOW
WYPOWIE·
.Jeśl1 chodzi o pogłoskI w sfer mhm~dainych utrzvl~tnJłł
NO POWIERZY P. "WITAI- '
' . en - n e y o DZIELI QIĘ ZA ZMIANA KON " ,
ZW'YCIE' W ~
SKIEMU MISJĘ łJ'fWOR~E, po .t~, ~y 1m to powtedzie~,
'
' '1 , ~.
, '
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: z~lrtzku z tą ko~r('nc.(ą, , to VI' ,z~ lesł ,10
,
• tS: O IłZ.\NIA RZĄDU.
' . ' , "'fecz' ,zel:JYieb pfmlM -o' PRÓ:BĘ ' S1;'YTUCJI
:w J{IĘ;~~K~ I pIerwszym )\Z~Z!{~, z obowIąz- OOWE; gdyz se,\m, JI:lIK wJullta
'l
C
t k
b ł g DYSKUSJI ' NAD "ŻMIt\N.\ ty- "Z''y7ZDl\EI0NCT~IE~ZAEWciY%~1)O~I ku ' dzjenikarskfegozanotowu~ ' :II o~wiadcz, en ' przetbJf:n"leit>1 1
Z"ap'l'081 p. ara .Ia o . ve o STROłł.T
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Ii~fa ~~ari(ltiarji}cy~ibieJ~ 'oraz ;: '
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, ,,' TEJ I Str4..lULIZACJl ,R:lĄUU. nai~~, r jz ~Oł>A , ~ EJM?,:':E klubo)", ,zgadza S1t~. ~ba!ł){"116
sw~o ('(Oradcę w sprawaeb k9!1
Nle mozna ,mleć pretens.t5, ~e
Wi NIK KONFEllENC.Ąl ł, '
nad pro,lektem zmiany konsty·
styłuc)"jnych, gdyż .. pragn1e, aby by konferenc.ia d,zisie,tsza była
S'w-łt!2ł@kt- tłum~"zy ~ACZĄ JAKO SWO,lE ZWY-I tucjl.
,
właśnl,e ZĄ.GAD~JENIOMKON WSTEPEM DO D'VSKUS.]J W
' .
M"
.
~u
,
.
STYTUCY.JNYM
BYŁA ,PO- SEJMIE, .iednakż.... p~ Pr.('zyd~llł ; pesymizm rządu
"v'. 't ' Ij
"'t
!SWI~C:QNA ~ONFERENt:,JA.
t1!~o~ył' l'lR0.ro ol':~e~,t~c.ii : w, rOz-"
""~" ,,"
' ' , ' .
p'( ~Prezyde";'t ..-oś ''taił ł it mowacJJ poszczególnvch; , tel'at, I W trak~le dysknsjl zabrał
sdaje, sobie s-Pra,;,tr. p:Z:nteco- cbce zdobyć ,OGÓLNRWRA~I~ ', ~los również , PRE~J,~R .S":Ipremjerem nowego gabinetu
,
fi.o·
"
·oo
k
NIE...
T ALSKI, podkreślając, ze Je.
'
~~ n~s ,lU," ma , ~• . Jła. wr:,'
żeli chodzi o ' argument, ~e rzą<l
Co sIę tyczy P9głosek tUl' te- spr8wa~h kon.~ty.łl!eyJbyeh 610
~nJe,' ze nastrój takI da sIę zmf~
'nie zajął stanowiska w spra- mat przyszlego gabtnl'łU I !}so·wy pansfwa l NA.ffiARDZIł!:J
n1,ć.
,.
' >,
' POJ~ Sławe,k
wie pr'oJektu BB., a .tedyn,łe po. , by przysz.l~o pl'ein.!er~, \11 prz~ NADAJE sm NA ,OSOBĘ ' PRR
USJ)os,obiony , pOj'e-' , szczególni ministrowIe wyraźn- \ dewsz.vstk1em wyml(,~lany JC~~ 1 l'tIJ~RĄ W TYM ,OKRESIE. , W
OezYWlscie NIE WYOBl!AZA
SOBlE, ABY PODRA1;~iENIE
Ii swe z,apatl'ywanlH, to zpzna 10becnie MINISTEN SPJ,łA wn, KTÓRYM
, ZAGAD~fĘNIE
MOGLO Z PUNKTll, USTĄPIC~
dnawczo
czy~ należy, że RADA MINI· DLIWOŚCI P. C~.
.
ZMIANY KONSTYTUCJI Wf;.J.
lecz wspóJneml wySiłkami da
"
STROW WOGOLE PRO.m«Podstawą do tej pogł01'\kl Jest
'
~
~ to zw.olna oslągna~.
~ dyskus,11 Jl!e!wszy pl'zema· TEM ,ZMIANY KONSTYTUCJI to, iż p. Car, jak to zamauył DZIE NA PORZĄDEK DZIEN·
T k'
k ki
d
k '
wl3ł prz~dstawl~el klubu RB. NIE ZAJMOW ALA SIĘ ~dyby p. Prezydent, byl doradcą w ,NY OBRAD SEJMU.
..'
.
• a Im ro cm o uspo oJe- poseł WALERY SLAWEK.
nla byłoby
przeprowarlzenie
.,
'"
1
zaś l'Ząd 7;aJmowal sIę n~ą, to
ZMIANY KONSTYTUCJI. Nte
Mowca. pr.zypomlllał, źe , .łesz- , wówczas mó~dby sejmowI tylko
będ~e. to !atwe Z:łdanlc. Musi I ~~e ': ,łes 1cn•t , propol1owa~ Odb:Y- \ llh'tIdni ć sytuację·
nasł~plć, ,. ~es1eze " ~:tanl~ sh~ . ,<le ;~ ,sl),61ne.Lnar~.d~ w spraw,l e ,R'z.ąd nie . zwoływał s~jt na~O konferencji na Zamku
lIapatrywań, gdYby .1e&akż~ naj' ~mlany. konstY~c.ii; 'Yó!"czas zwyczainej se,b nu, albowiem
stąpiła' zmiana konstytqc,ll, lo , Jedna:ze opozyr.od
>la .odtmo!"Jla z nie mial nadziei, ' ażeby spra:wa
WARSZAWA, 1712 (PAT) Dz1ś ea.r oraz przedstawIciele ugrupoUSTĄPIŁ YBY POG~OSKI O JlmY.o ą ~zego
nos ł SIę po- ~miany konstytucji omawiana
,.,
.
'
.
Ol{TROJOW ANIU,
ZAMA- WŚcląglt~ , c~ do zamierze?, hvła W TEJ ATMOSFERZE, o godzinie, 10 rano na Zamku mis- w:w ~lamentarnych. KonferenCja
ClIACH. , ~T,)!:J~KCll GENE. uch~alenta , zmIany konstytucji 'NA JAKĄ ZASLUGU.m. ,
la m1ef~c~, konferencja, w której na mIała char~kter ankłeto~ i miała
RALNYCH I REWOLUCJI '3
Ob
.
" '· kt'ó h
' S •
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•
zaproszeme pa'l1a prezydenta Rze- na celu pomformowanłe pana pre.
•
•'
eCBlC
z nIe ryc
r07r
eJm mug zas swo ae seJJJę
...
dR
' r .
gdyby t;"\wet t~kIC pOJ!lo~kl by- mó.w odniósłwraicnie, że na. a rząd byłby WÓ.WCZU!il musiał czypospGhiiej op rocz , pana pre~y- ozy, en~a zc:czYp~spo trel o w.arunty, to nIkł by Im nie dał w~rY"I .str!,).te ~e' ..ki~ły PEWNE.J:,ZMiA wyciągnąć kon.~titucyJną ' kon- denta wzięli udział: 'tmn: premJet kaeh t mO~lwoselach . prac seJtllt'
P. Prezydent wyrua zdanIe, NIE NA LEPSZE.. ' ' ' .
sekweneJę.
:
, Swłtalskl, p. m.tn. JpraiWiedltwości w przedmIOCIe rewiz~ ltoJ1'StytucU.
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r I, ale

Obok l'ewłzjl kOtlldytU.~jł na pl'ZeWaZU1.e IJiebędąey ezłooezoło zagłldllień publicznych w kłem part.li,
nie 1118 żadn,ego
Polsce wysuwa się obecnie kwe- wpływu na te sprawy.
.'
Itja naprawy ORDYNACJI WY
Sylitem ten, panujący w _Nrem
BORCZr~J.
czech i w Polsce oraz w nlekt6Uważam. że ogólne
zasady

:l:;:!Omr~:':o:!::,rcze!~ąc!~
jąc propol'c.ionalno8ć) powinny
być

utrzymane. Może być rówub'zymaoy system.
t. liW.
premJl wyborczych, faworyzu.
)teych silne part je i krzywdzą·
eyeh małe; z pwddu widzellla
!łbsolutne.l sprawiedliwości jest
lo może brzydkie, LECZ ZATO
POŻYTECZNE, gdyż system ten
~apobiega zbytniemu rozproszkowanin stronnictw i ułatwia
wytworzenie wi~kszości w S1!j.
mie. Mając do wybOI'U między
. t ecznAm
b. rzy dk'lem - ~y
~
a pie<
.
• t
kil.em .."... nlepo~y.eez~em, wyacI
b teram.y .oc,ZY.w~
e .plerwsze...
ktci
1

e.1ei

rą

należałoby wprowadzić o na5zeJ ordynacji, jest GŁOSOW ANm NA OSOBY, a nietylko na
partje. U nas w Polsce, pod.obnie .tak w- Niemclcch, głosuje
się na numerki, któremi są Olona
ezone l'Ó'lne stronnictwa poli~czne. Kwstje pl'8OUalne - a
wjęc: KTO ma kandydowae do
I
l ' W JAKIEJ KO
paT amen u ,I
-

LEJNOŚCI fIgurować D13ję n~
IWełe kandydat~w p08~~gólnl

poHtyey partY.fOl, - ua~ nie.
podzielnie do kompetencJi eentralnyeh władz stronnictw, które to władze zatwłerd~ają proponowane im przez organizacje
prowinejonalne listy kandydałów. W ten sposób wyborca,

-

P.

POBAmn' ..;.

•

n

NaJW3zn eJSzą zm~~ą'd

GŁO!

1'9.

Nr. 915

•

na os

rJch
lnnyeh
państwaeh jak np. Francja. Wprawd.te we
nie dalby ~ pomyślee w kra- Francji istnieje jednomandatojach,. których )u~OŚ~ .odzua~1 wy sysł~m .wyborczy
(z,2-ma
~ 81lnym i~dywldualizmem . I skr~tynJaml~, s kt~retlo ł5toty
kultem wyb1tnych
jednostek. wynika konIeczność głosowania

na jednostki, lecz nie ulesa wąl
pliwośei, że gdyby wprowadzo~
no tam p"opol'ciona~e pru",:o
wyborcze - o ezem Się ostatnIo
dużo mówi, -- to wyborca za4
chowałby swoje p ..awo wypisy-

I

Db'-I"II ZB dZ,- S-I IID I- S Bg SB1mu ;::;Kn~y=:r:~:zi:~~:~:~ ~!;
\J..

':Llad

widzieC w parl:uncl.lcle.

uarodowolt:lowg I zawodowg

POSŁOWIE WEDŁUG
WOśCI.

Zresztą, we Ftiaucji ln'ze~ ,

NARODO- (pos. Jeremiez), 2-eh do B. B., je. d:allej idą.
den "dziki".
ziemianłe,
W sejmie ~becnym jest 350 poPoza'teru jest Jeden czech (z Wo- których
w obecnym sejmio 27
słów l1<\)aków i 94 innych narodo. tynfa), należący do klubu B. B.. o- (w poprzednim tylko 10);
"'~
t" .. jedel1 ..... słn-in, nlenale.ł ..cy do ur""'dnic'Y p1'V'll781D1 26, nauczyciele
wośe.l. Ci osłabli dzielą łię na ukra:"'"
4V .fGU
6"f
~
-ol"
żadnego klubu.
21 (poprzednio 50);
ińców, niemców, żydów, białorusl~ POSLOWlĘ WEDŁUG ZAWODÓW
przetn~~Wc1 i ~upcy, 21.
nów, czechów i rosjan.
JewU ułożymy auatystykę ~.a:w~ Jniy.q.ieJ:ów i tlecbników ł0$t tS
Ukraińców jest w obecneJ izbie dową człOOków obecnego %jmu (w lxxpr~iej izbie 25).
44. D~lą się oni .podłu g klu~ów w (na postav.rie danych kancela,rjr l!ei Robotników statystyka wykazuje
następujący sposob: 26 nal~zy. do mowej), to pr,wkona.my stę, :te
\ tylko 14,
klubu
narodowo
ukraińskiego
•
'ęc
j
łn-t
w
becne~"błe
po
h!r
.
··z
wyo.d.
rębnia
0,.M,' W
odd2-.iel'l"
(
D.tr L l ki), 8 d kI
naJWi e FI' , o
J ~
-"
_
• '"
prezes yru.
ew c
o u- słów rolnl'ków, ... m;Q." wicl'e 89 ka.teQ"f\/rJ'ę s.,krow,rzy l''''botn'o'l'Vch
bu radykałów ukraińskich (prezes
... "".~
q"""
.", "'. "J .,
ogól n.. l~bę 4.41) W 1'\ioprzt'd- o7;yli fun!u;jQlIL,1i1''iuszy ~w1" 'zków ro
Lew Baczyn'ski), 6 do koruunjzUJ-!l- (LIa
'
-t'
'
'.
ł"
J
""'ł'
~ DJm (2-gim) sejmie pył!) również bptlrJllilCzY(}l1; ~orj'a ta )iczy tU
cego Selrobu, 3 do Bezpartyjnego 89 posłów rohiików, naJtomilast w osób. Jeszcze mniej robotników
bloku współpracy z rządem, wreszpiOTWSŻym (pod koniec kiwaneji) było w poprwdnlm sejmie, bo tylcle jeden ukrainiec nie naleiy do _ 141.
ko ctterech, w pierws~ym natożadnego klubu.
Drul€j idą.
mlast było iJch 24-ch.
Niemców jest w sejmie 21, w
prawl;liey, literaci
Lekarzy jest w obecnym sejmie 12.
t~m 19 naleiy do Zjednoczenia nie- (zaliczono, do nich i dziennikarzy) Duchownych (księża, pastorzy, r8mlecłdeg~ a 2 stanowi sprzyruiei prołellOtowle.
hm!) 11-tuj
noną z P. P. S. grupę socja.[tiSiów Każda ~ tych kategm)1 Uo~y Po
iloŚĆ duchownych w s-ejmaeh naniemieckich (~łowie Zerl1.!.. i ~o43-cb członków,
tsrzych zmniejsza, się st.rule: w pierwnig); zostali Oni wybrani na, lISty Uezblll prruwnlków w II1a8zych SIej- &~ym sejmiJe było icb 34, w druP. P. S., lecz do klubu lej nle we· m,ach sŁ'aJe W"młJsta; 'IV p:~rw8zym g:m 17, a. w obecnym tylko 11.
8zli.
~jroie było ieh 15..tu, w drugim WUa6ta llatomla6t litzba wojskoŻyddw Jest 15. Trzynutu nale- ::JO-tu, a w obeonym 48_ Przypusz~
w)'cb (zawodowych).
7.y do Koła iydow~rego, 2 do Bez- "U1Ć naJe'ty, te sporo prawników, W pierws7.:ym soimie był tylko
partyjnego bloku (posłowie W ślic- b~ycb prof~otaJJlli un1wer$yte- den, '\IV drug.hn 7-miu, &. w obecnym
Iti i KirszłJaum).
tu, 7..aJicmno do tej drngi~j brogI;)- 9-01'11.
Białorusinów jest w sejmie 12, Iji, więc w r&eozywli&toe'oi mamy
P(J:I;!ttem j~t. w obecnej j~bie 4
wtem 5·ci« naJeży do blałorusUe- w obeonym sejmlle więcej, nil}; 48 a.pte.karzy, 4 koopez-atystów, 2 rzogo klubu chłopsko. rebctniczego pT'lltwnik6w.
mieś~~ków, OT31Z 3 po-słów, którzy
"ZDjIlganie" (pos. Ga.wryllk), 4-ch
Nalstępne mie.j,sce zajmujll
nie podali z·n!!'i'odtt.
do klubu ml!"odow~ ~ b1ałorusklego unędnicy publiczni w , J1cltble 38;
A. P.

lat (od 19l9-go do 1927-go) obowiązywało pl'Op6rejonaJne pra.
wo wyborcze (z pewnemi ograniewniaillli: p~m.je wi~kszo§ei
abSOlutnej i wzgI~dnej) i nawet
wtenczas obywatele
głosowali
na osoby, wypisu.tąc ua kartce
wy~orczej tyle łlazwisk.~
Uu
posłów wybieJ'ał
dany okręg
wyborczy; zresztą,
wyborca
mógł napisać na swym biulety:~ L-~ąn d f(l a t'ow, propO!lC»
n J'e sp.."
.
••
.
wagy mu pr?Jei: :icgo pal'łJ~
•
Nłl~J ehyba nie zaIlrzeczy. 7!

mt

O·

persomlłna jest w WJl
borach )'zeezą niezmiernie waż.
ną. Prawda, że tl'zeba glosowa6
NA PARTJE, NA PROGRAMY,
NA TDEE, - ale to nie wystar~
cu. ł'ROGRAMYSĄ UUZECZY
WISTNIANE
PRZEZ LUDZI.
Mało jest głQsować na program
reprezentowany ()rzez .iakąś pal'
t.ł~; h'zeba ~arll"Lem wybrał LUDZJ któ
b
h'"
'
'eJ!
"•
rzy y c c:e t
) uml,
,ten program zreahzowae.
Ludzie, proponowani przez eentraIne 'władze jakiegoś sb'onnie
hnł,
nia3wsze Zada'l'21niają
wyborc~; zdarza się cz~sł11kroć,
że chciałby on widzle~ na naezelnem miejscu
jakąś osobę,
która zosiała przez zar~~(l st.'on
n!dwa umieSZCIMfl8 na dalszcm
kwest ja

je-I

4..

•

Barłel I

•

pul o nicy

2

miejseu - i naodWl"ót. Cóż nam
po programan.h,
llaJpi.;knie.fszych, jeżeli niema ludzi, ~łó
~yby dawali rękoJ~~ umiejęt

nego wprowadzenia

w i.yeie

tych programów?

Obserwując boem!ej obecne
W piątek nie odwiedził pwf. wej, Kołodziejskiego. Czasy te ba ostro tądać od sejmu dal.
WiruJmy więc, ze kwest.ie o~s11el!ie gablneWwe, nalety BarŁel tJkogo. Przez trzy god z1- minęty. Nie przychodzą już lu, szych praw :i. dalszych przywile· sób odgrywaJą w wybol'ach niedo)ć do pnekonania, IŻ w 000- ny był
u Prezydenta Państwa dzie z rady ministrów na flirt jów;
.
. mnie.i ważuą l'olę, niż kwest je
de ną4zącym ścIerają się dwa na Zamku, wysłał tylko karty z N1edziałkowskim i Thuguttem
Clcbo odszedł premier . Bar, programów.
kierunki, rómlące ślę prrede-- wizytowe mars:załkom sejmu i u niego w gabinecie.
tel. Przed podróżą zagranIcę Pl)
$
.;:
(I
W piątek przybył tam nawet
c1esz.ano
go, że wróci tla sŁano·
--triem co do taktyk wobec senatu_ Wieczorem poszedł do
•
.
•
,
i oświad~zył
mIni· wlsko premjera. Czekał cIerpliNajlepszcm rozwlązuniem o.eirnu: Jeden z nieb. jest u gteatru
od
o - . dzieuJ1Iika- wyŻSZy urzędnik rady
" .
rwm, że nie udzielI żadnej in· strów, ale tylko po statystvkę- WIe zagranilCą - zaczął s~ de mawianego w niui(".~SZYDl al'ly.
wy i pojedJll8!wcay 'tV stC)5unku formacji, alhowdem .lest tylko chciał zebrać cyfry dla mowy nerwować. Powróciwszy
do kule probtl'mu byłoby POŁĄ..
do parlamentu biU'tJowski, ,,.b:ułym" ... albowiem nie chce prem.l·era, by skompromitować Lwowa
dowiedział
si~, że
....rugl zas- boj &WY I Dleprze~.
1_" niepokoić
, l .
'
C
ZENIE ZASADY GLOSO", A•
nowych ludzI, IZinaj- jeSi7,CZe bardz:ej seim.
wszystkIe
mosły
są .tuż spalone
Dany - pułkownikowtkL Do.- dujących się u steru.
Były ongiś dobre czasy. Pre ź€ wszyscy dawni towarzysze 1; NIA NA NUMERKI Z Gł_OSOu.onale stan ten charakteryzuPQkryjo-mu przybyło do niego mjer umiał mówić ,z. sejm,em rady min1-strów opuścili go, że W ANIEM NA NAZWISKA.
te p. B. S., korespondent war- na Zamek k~lku wyższych u- PiC}k'u emi słówkami wydobyw3ł czę~ć z nich obaw!tt ~ię .pozostal;
Tak jest w Belg.~. Glosuje s!~
azawskl lednego z pism. które rZędnik6w, ale otwarde n;kt od nle~o budżety, kr€dyty, n z mm w kontakCIe, ze .Jego p'olt
, •
można zaJ:ezyć do rzędu r..... nL3 był ł! wizytą u byłego pre- stawy.
Se,rm wiedz:ał, ŻP. nil.' tyczny przyjaciel KDŚc1f1 l kf'\w.1 ~a~ .łedlloezesn1e
,,~yfroWG'
.uj sympatyzujących z obec- mjera Bart;la. .
..
wsz~stk~ jest ~ porządk.u. Ale ski śpiewa juź inne pieśni. Zło. Im1ennie". Wyborf!a oprócz nuftym systemem
WSZystkIch Jego bhskl~h US'U- płaCIł w1ernośclą 1 uZ!1l91l1em za żył wi~~ mandat poselski i po I merku, repJ'ł'xcutującego :iakął
n~to z ur.zędu. Towarzysze, któ iluzję, za iskrę rzekomej wła- stanowIł pozostać
profesorem partję, wypisnje na kańce wy.
W piątek, o godz, 8,30 ran'Ol rzy pOkrywali
jego pol'tykę dzv. za pozór, że si~ z nim li po,Jitec,hniki lw~ws~ie.i,. ni;- mie· , borCl'lc.i nazwiska osób, któ~
przybył do Warszawy były pre· śpiewają dzisia.i inne pie§ni. M1-1 czą·
szać Sl e do polItyk]. p!sac pa· h i łb
idzi'
l
mjer prof. Kazim1erz Bane' nistcl' handlu Kwiatkowsksri stał
Jedwabncnji
rękawkzkatnl1 • miętl1'i'k. Tylko od (".~asu do ezu- c. e a ~ w
ec ,,:par amenRanek był didtysty, de!\ZC7; pa· się niemal "pułkownikiem", a pJ'7.ez środek llsyp:a i3Cy pi~k- su dochodziły do prasy je~o po., cle. Moze - rzecz Jasna - wydał nieustannie, ulice za,l ane b~ !l1lawet spokojny, zawsze flegma- nych słów wydostał BaTtel od glądy o obecnych rządach. Były pisać hcz zmian listę, p'~opono
ły błotem_ Na dworcu ~ze~l- ty~zny, Jakby n.ap6ł zaspany mi I s~.imu dwa hudżety i przed śW1a to goryczą przepoJone uwagi waną przez stronnictwa., lecz _
wało b. pl'emjera zaledWie kIl· nister spraw zagrannc:znych za- I lem stworzył iluz.ię, Że kwitnne ,niejako dawnych .;zesłanvch" u- jeśli chce - może Ją odpowied.
ka os~~: były jegO adjuta'tlt por. 'leski. który ze względów pol:. parl!l.l11ellta~y~Ill w Pols~c.
rzędników. Stal. ~lę ,trochę roz- nio skorygować, .
Zaćwihch'Owskl, były szef ,Jego Itycz'nych zwykle kokIetował 50'
NIespokOJnI pu'tkOWn1CY s'Ze- goryczony, ale ,lUZ nleodpowied.
gabinetu, Stępowski i dwaj oli- cjallst6w i sławał
po stroni('! mrali, intrygowali
przeciwko 111 cło rzndzenia,
Wprowadzając powymy sy~rowłe _ adJutant. Prezydenta marszałka sejmu Dauyńskiego I niemu, zarzucali mu, że osłabia
Przybył do Warszawy iakby sfem w POlsce, uczynilibyśmy za
Z prezydjum rady minJ's tr6w - słał stię "wojskowo" nastraja siln.ą władzę, że waha się_ A jed na złość .sw~im . przeciwnikom; I dość
najdemokratycznle,tszym
nikt nie przybył. Złośliwe .ięzy' nym, ogłasza oświadc:zenia prze I nak nrzez dwa ,lata był premje· u?owodnIć,. ze n!e .padł całkOWIj zasadom prawa wyborczego' 0ki opowiadają, te w RIDachu ra· ciwko marszałkowi sejmu i za- I rem ~ wieeprem.ierem, aż - _. Cle, że ma Jeszcze Jednego przy· r
.' • '
dr ministr6w panował • ndep<!- pewnia. że wewnętrzny kryzys I Aż nadszedł drugi okres: Za ,iadeJa w ohozie rz.adowym, ż. bok ~l'oporcj~alnoscl 1 eztekój, WZ1'1lszano tam rarolrOnaml: 'll~ szkodzi pol~tyce Zla,graniąz'l bawa w kryjówkę była zbytecz w pewnych momentach może I rech Innych zasad Dowo~,e.\
poC'O?...
nej...
ną. Sejm dał już wszystko, co na',:et mie~ d,<?stęp .do Belwede., OrdynacJi (pOws~echność, rówPoeo przybył ten ezłowłek
Tylko w bibljotece sejmowej mógł i 00 powinien dać . ..Bartel TU l opowledZleć WIele złego o DOŚĆ, bezpośrednl(}ść, tajnmł]
zbankrutowany w oezaeh obec- siedzi człowiek, kt6ry ezeka na! stał się r6wnież zbytecznym. Cs pułkownik.ach; A potem - - mielibyśmy jeszcze jedną: moi
n~ systemu rządowego, e71o- Barrtlll ju~ od tak dawna._. Były ' ły aparat był już 'Opanowany potem WV.ledzIe Bartel do Lwo
. . .
•
wiek, z kt6r. dawne.i wielko· ong:lś dobre czasy - 'Opozycja Wszystko przeszło w r~e s8lna· wa, będzie wykładał goometr,ię ność obywatel1 wpływania n.
lei pozostało tylko jedno: przy- spotykała się II rządem w poko· cji_ Nadszedł rozkaz: USWląĆ w. i pisał wspomnienia o dawnych skład osobowy parlamentu.
JuJi I haudentem Państwa ... ju dyrektora ~joteki sejmo· bających sieI doŚĆ zabawył Tne azasac;h....
B. W.

. . -oJ.....

I'8.X'n. -

laponja

w zatarg chińsko
sowiecki

zlikwidowała

LONDYN, 17,12. (ATE); Według
otrzymanych donieSień z Nankinu
ponja zdecydowała się podJąe wojska powstańcze dowodzone
kroki przeciwko daIszenm pob, przez generała Czang-Fa..Wera po
łowi wojsk 8Owieeki~h na tery' niosły pod Kantonem dotkliwą potorjum Cbin i konłynuowanio rażkę i inajdują się w rozsypce.
przez sowiety działań wojen.. : Oddziały powstańcze w pehtym od
DYch. J aponja zamierza w sp.", wrocie są o~cnie od~lone od Kan
sób kategoryczny zażJłdac! od tonu o 50 m I. Rówwez wojska pro
Rosji przyrzeczenia w sprawie wlncU Kwangsj, k!óre połączyły
..:_: łeryt Olj um ehi'n- się z armią Czang-Fa-Weja w poneu t r alno".,.
•
bliżu rzeki, północnej, zostały roz.ktego.
bite.

..

Ja-

-.

=
podróż
D. Kościalkawskiego

Napowietrzna

do prof. Bartla do Lwowa
Warszawski koresp. "Głosu Polannego" teleronuje:
W związku z Z31powiedzianym
przyjazdem b. premjera p. K. Bar,
do Warszawy dowiaduj·etny się
że w ponled:lO:lałek
rano odleciał
i8.Illolotem do Lwowa jeden z przy
wódców związku pracy miast i wsi,
wchodzącego w skład klubu B. B.,
pos. Kościałkowski i odbył z p. Bar

tla

tłem

dłuższą

konferencję.

Poseł

KOŚCiałkowski

wczoraj rano pcwró
cił tą samą drogą do Warszaiw y.
I{onferencja dOttyczyla spraw, %WIOl
zanych z utworzeniem nowego g.a bi
~tu. Wynikiem tel konferencji ma

Min. Zaleski
.
.

Wielki proces

komunistyczny
w

ostatecznie ruch powstańczy w Chinach'

JfOSKWA, 1'7 'XII. lA.TU). Z
że

ta

PQRANN'r -

Wielka bitwa pod Kantooe

się wtrąca

donos ..... ,
Wlad Jv.r08toku
••
--.

.,G'ŁOS

W nanktńskich kołach rządo
wych panule wielki optymizm. Inspektor generalny wojsk nank·ń·
skich, który wrócił z objazdu tere
nów Objętych działaniami wojenne
mi oświadczył przedstaWicielom
prasy, że ruch powstańczy w pohtd
nlowych Chinach moina uważać za
opanowany. B}twa, którą wygrały
wolska rządowe, p_ada decyduią
ce znaczenie.
Okręty angielskie, które znajduJą się w W uczau, stoją w pogotowiu celem ewakuacji cudzoznemców w razie gdyby cofające się
wojska Kwangsi dopuszczały się
ekscesów i zagrażały bezp'eczeń-

-

15 osób na

UZl

'i •

śmierć

skazimo w procesie
o korupcję w Asłrachaniu

być

PQnowny przyjazd proł. Bartla do Warszawy w dniu jutrzeJszym. Według tych informacji p.
BERLIN, 17, 12. (Tel. wł.) Z MoBaTtel ma odbyć szereg rozmów z skwy donO'Szą, iż w wielkim procedecydującymi czynnikami.
sie o kontpcję w Astrachaniu z 1'cz
Panuje też w kołach politycz- by 15 skazanych na śmierć jednenych przekonanie, że sprawa two- mu zamłeniono karę na dozywotnie
rzenia nowego rządu wchodzi na więzienie, po~stałych zaś 14 roztllry pozytywnego załatwienia tego strzelano.
W północnym Kaukiuie aresztoproblematu. Utrzymują z całą pewwielu
nością, że pogłoski jakoby miS<jlli wano w ostatnich dn'ach
utworzenia nowego gahlnetu mia- "kułaków" oraz wydano szereg dal
ła być powierzona ponownie p. Ka. S%ych wyroków śmiercI. 5 "kuła
zimierzowI Świtalsldemu, są bez- ków" stracono. Oczekiwane są da'l
sze egzel[ucje.
podstawne.

Powódź \II

stwo obcych obywateli. Ze Swatau
donoszą o porwaniu
przez bandy
pGwstańcze czwartego
misjonarza
szwajcarskiego. Jak wi'lldomo o
trzech m1sjona:tzach uprowadzonych przez powstańców w końcu
SIerpnia, niema żadnych wiadOllDoś
ci. Krążą pogłO'Skl, że dowódca
powstańców generał Czang-Fa-WeJ
fest ciężko ranny.
Inne pogłoski mówią o jego samobójstwie.

Mi~~lynaronlw~a lomuni~ty[lna

ustalić

ma nowy program dla robotników

całego
RYGA, 17, 12. (ATU). Z Moskwy
donoszą. W związku z otwarciem
kongresu komun'stycznej międzynarodówkl robotniczej, pisze oflcjal
na "Prawda" że mIędzynarodówlta
komunistyczna będzie zmuszona
l,oddać swoją polt'tykę pewnej rewizji i ustalić nowy program. O·
statn'e walki socjalne w Niemczech, FrallcJi i Am.eryce wykazały, że nowy ruch komunistyczny
rzeczywiście P«"lada wszelkie widoki zrewolucjonnlzoMlttia proletar

BERLIN, 17, 12.
k

Igl naro ow

tualn'e w terminie do dnia 15 lute misji mandatowej,
Sii:czególnle ago przyszłego roku. Wedle do tych ktualne ze względu na luwawe wy
CZ3!sowych
oświadczeń
liczba darzenia w Palestynie, pocz.em rapaństw, które deklarowały goto- da ligi przystąpi jeszcze nz do roz
wość zaniechania walI ki celnej, WY-I patrywania węgiersko - rumuńskie
noSi zaledwie 6, z czego 4 europeJ go sporu optantów.
"kie (AngIJa, Ho!andja, Danja I
.

Smiertelna ucieczka przemytnika
na śląskiej granicy
ZAWIERCIE, 17, 12. Późną no.
cą pa·trol straży granicznej lalttru
jący granicę natknął się na grupę
przemytników, idących z Niemiec
do Polski z towarem.
Na oIuzyl{ k:erownika plIltro]u:
stój! - przemytnicy rzucili się do
ucieczki. · Patrol dał salwę. Dwu
przemyttt1ków padło na ziemię.

Jeden z nich - BolesłaiW Cbwi'Jt
z osady Jastrzębie (pow. Zaw,ierciel został zabity na miejscu. Jego
towarzysz - Stanisław Ciule, zamle-«zltały w Slielcach, tegoż powia
tu, został dość ciężko poS'trzelony
w stopę.
Przemyt odem-ano. Rannego prze
mytnika umieszczono w szpitalu.

(gkłon
W

najbliższej przyszłości nastąpią

zaburzenia

atmosferyczne
Z \Varszawy donoszą~
Chmurki lodowe Ull()S~ą się
Ub iegłej n()(;y na niebie mo· Ź na wysokości 10.000 metrów, a
na było zaobserwować niezwy· ... aukowa ich nazwa brzmi .. eir
rus". I te to właśnie "Cilff1łsy"
kłe zjawisko.
Księżyc zmieniał swe kształ· powodując załamanie promIeni
ty w sposób dziwnie fantllstycz światła księżycowego, wywołu
ny, to występując w postaci .tą owo dziwaczne optyczne zjapierścienia,
to w ,jakiejś innpj wisko.
formie.
Clunurki lodowe są zwiastu·
Według informacji astrono- n-aml nadchodzącego cyklonu j
mów zjawisko to spowodowane zapowiadaJą w najbliższej pay
było. pojawieniem się ehmurek s:dości zmianę pogody i poważ
_łożonych z drobnych igIełek lo
ne zaburzenia atmosferyczne.

dowych.

Rozpoczynający się d:dś kongres
komunistyczny ma zatem poważne
zadanie opracowania nowych linii
wytycznych dJ.a walk socjalllych
Ilroletarjatu świalta przeciw partjt
hurżuazyjnej. Pierwsze posiedzenie
otwarteg'O dz;'ś kongresu przeznaczone jest omówienEu s(ITawy streJ
ków w Europie, zwłaszcza w .poJmow:aniu strejku jako broni dla
obostrzenfa walki robo·t nlka z pracodawcaml.

i·w

wprowadzona będzie w Niemczech
od Nowego Roku

Berlinie

llgi narodów, a w tłuzegóJJ]o~i u- załan.a wodą. MJanmvlcie o godzIzgodnienie go z p~ktem KeIloga. t\le 13 m. 40 pękła jedna z głów.
Kwestię powy1.s7:ą przygotowała nieJs%)"ch rur wodociągowych, skUł
już komisja 11 pTawnlków w lidze• .kiem czego na pl'7.ll!Słrzen1 dwucb
Ponadto rozpatu,y rada ligi 4 za· kUometrów kwadratowych utworzy
żallenia mniejszości narodowych & ło Słę Jezioro.
Górnego Śląska, sprawczdan'e ko- . Woda zalała dzłeJnicę przez ma-

świata
jatu całego świa,ta.

Podw,żka Dodał
(ATU).

Pod- stycznia! 1930 r. i

db'

lała całą dzielnicę
celnej, poza ull_mi o YWiaJą się
liczne
narady w sprawie przeproGENEWA, 17, 12. (ATU). Ogło- Belgja), a 2 pozaelłropejskle. Inną
BERLIN, 17, 12. (AW). DZleInjwadzenia
ustaw, stanQwiących t.
'%ODy tutaj d&$ porządek dzJenny wainą sprawą jest reforma. statutu ea włl~ Zeblendorf, zosłała dziSlllal
n afblli1iZego llosiedzenla rady ligi
narodów, zbleretjącej s!ę 13 stycznla 1930 r. pod przewodnictwem
polskiego członka rady min. Zaleskiego, na naczelnem miejscu wy
mienia sprawę ZWOł/lnia międzynarodowej konferencji celnej, ewen-

- -....

,

przewodniczCIerm
Skutki~m pę~nięcia rury ;:~ęgd~b~~:m ::~:~~ :::~
.. I' .
d'
Iwodociągowej woda za-

styczniOWej sesJI

Bułgarji

WIEDEN, 17, 12. (PAT). Dzlen-nikl donoszą z Sofii, że w dniu
wczorajsrz;ym tamtejszy sąd okrę
gowy wydał wyrok .w sprawie prze
clwko 52 komun 'stom, oskarżonym
o usiłowanie założenia nowej partii
komunistycznej. Głównych 3 osltar
ż011ych a l1łianowlcle Keslakowa,
Panowa i Stoj'CIJllowa sk.azano każ
dego po 15 lat wię~'enla, dalszych
36 oskarwnych na kary od półtora
do 12 łat więzienia, pozostałych
zaś oskarżonych uwolniono.

zw ."program natychmiastowy" rzą
du Rzeszy. Jutr~ po południu odbę
dą Il·ię m,'ędzy ministrem finansów
I przywódc'ami paTtjl konferencja
w sprawie podwyz'szen1a podatku
tytoniowego. Podatek ten ma, jak
wiadomo, obow:łązywać fut od 1

nadwyżkę

przynieść

pat\-

stwu
220 milJ.
Min. robót tymczasem zajmuje
się przygotowaniami do projektu
ustawy, mocą której składki ubez
pieczeniowe przeciw bezroboc'u
zna.ją być podniesione o pół proc.,
czyli na 3 j pół od dnia 1 styczl1;a
1930 r. aż do 31 marca 1931 r. i tutaj ostatecznłe ustalenIe pr-ojektll
poprzedzić małą rozmowy min:strJ
z partJa}nł.

400 mlSlll-onów marek DOZ"czki

gistrat, kióry jest punktem .central
uym ważnego ośrodka komunika•
cyjnego.
otrzymać ma rząd Rzeszy z Ameryki
Wzbierafąca ti'tale woda zaczęJa
BERLIN, 17, 12. (PAT). Na POdoi e,owa!ła już dziś, jak pOdaje "Vospodmywać nasyp kolejowy pod st3!wie Informacji ze strony miaro ~Ische Zeitung" w godzinach popoWansee s{mtki.em czego ruch kole- dajnej, donosi biuro Wolfa, że ro- łudniowych pogłoska, iż rokowa;lawy ł szosowy został wstrzymany II{owania rządy Rzeszy o pożyczkę nia p~życzkowe doprowadzono do
i skiero,wany drogą oliręŻDą.
amerykańsl{ą nie zostady do tej po pomyślnego wyniku, w N!iZuitacie
Po kiłłkogodzinnych wysiłkach ry wprawdzie zakończone, że jed- którego skarb Rzeszy otrzymałby
udało się przypływ wody zahamo- lUllk na podstawk dotychczasowe., -od banku amerykańskiego
Dillon
wać.'
go ich przebiegu, spodziewać się Read & Co pożyczkę w wysokości
Woole mieszkań zalanycb. Sira- możn.a zakończenia pertJ1a.kt:acji po 400 mIljonów marek. - Według
ty bardZQ znaczne.
:iyczkowych w dniach najbliższych, "Borsen Courrler" p<r.iyczka amery
a w każdym razie w terminie, któ- kańskia będzie krótkotrwała i udzie
ry umożliwiłby przezwyciężen~ lona na wa.r unkach clężkicb, s·topa
Pokłady złota
trudności kasowych, związanych z procentowa wyniesie 8 proc. od
oat<ry LO na ~10erji
~amknlęciem rachunków roku bie- sta.
MOSKWA, 17, 12. (Tel. wł.) - zącego. Na giełdzie berlińskieJ kur
Ekspedycja prowadzona przez uczonego, prc.resora Obraszewa, odkrym wokolicy położonej na pół.
JlOC
od Jakutska, na północno. 125 robotnic odciętych zostało od klatki schodowe
LONDYN, 17 XII. (ATE). Do- ki pożar, który rozsze'f.Zyl się z
wschodnich krańcach Syberp, ogronme pokłady złota, rozpośc,era noszą z Nowego Jorku, że w o'gromną szybkością na wszys,tjące się na przestrzeni przeszło 700 jednej z fabryk papicI'u w Bal- kle budynki fahryczne. Rozgi'y
klm.
timore wybuchł wczoraj wiel- wały się prawdziwie l1untejskie

Smierć VI płomieniach

"

Prz,jaźń

MłNł""" -

, .F k"""~~

sowieckoulurecka

ZOS\i:::m:a ~~n).on~owana

przez oba

państwa

sceny.
Dostęp do trzeciego piętra .
gdzie pracowała większ.ość 125

r.obotnac, zatrudnionych w fa·
ANGORA, 17 XII. (PAT). - dziSIejszym.
bryce, został odcięty. Niłszezc:Biuro Prasowe komun1.kuje: Ho
ANGORA, 17 XII. (l'AT) . kowan.ta, prowadzone w Ango· Prezydent republiki prZYjął !lo- sne robotnice wyskakiwały z o
rze pomiędzy komisarzem spr Illlsarza spraw zagrana::z.nych kien na I'Ozciąguięte płachty •
zagranicwych KarachaneUl, a Z. S. R. R., Karachana, z klÓ ·
Wiele z nich ocln!oslo cię~kie
rządem tureckiól,
l.ostaly po I rym odbył dwugodzinną l()ll·
myśJnie zakończone. Postano· mowę. W '::"usle roz0111WY bylI 'Obrażenia, zaś kilkunastu nie
Wlona została prolongala tUl'ec- 'Obecni minister spraw zagra - Izdołaoo uratować. Według 'OsŁa
ko - sowieckiego traktatu przy- nicznych Tewfik Ruhdl Be,!, am tllich
donlesieli 10 robotnic
jaźnl i neutralnoścI, zawartego I' basador sowiecki vraz ~d.re · I spłonęło żywcem . zaś k ilku nie
w Paryżu w 1925.r. Protoliuł ~o tarz generalny prezy<l,ttJ!U radY t zd'Ołano dotychr..': 'lf odszukać.
stanle podpISany JeSlcze w dn.1u mln1strów
L
.

GŁOS

1S XII -

PORANNY -

192~

botnicy .Ira c sey przeJecie i
z Sewilli do llmergki

-I

Południowej

~r:

Kata~trofa ~olejowa JotI 'iofr~owem

Pociąg pospieszny wpadł na manewrujący parow6~
Dnia 17-go grudnia r. b_ o go- 'I ka i wagon s;pialny. Poranie·
niom uległ: prowadzący salonkę 'Mieczysław Szelka i kond~·
ktor bagażowy Władysław MIchalczak.

PARYZ, 17 XII. (PAT), ",.,./ mias~ rauny jest lekko ChDU~s, dzinie l m. 15 na stacji kolejC',
Lotn,icy Challes i Larre-Borgas dług ostatnieh wiadomości, 0'1 Wiadomość ostatnia zaprzecza w~j w Piotrkowie. pociąg
po ·
którzy w nledzielę w połudrue trzymauych z Rio dł' JaneIro, ścisłości wiadomoś"j poprzed śpIeszny nr. 5 dązący do War
wys.ut;·waJi z Sewilli jr, lułu, ' lotnik Larre Borgas wysudl niej i podana jest w formie .~ał- sza wy, przejechał przejazd przy
dniowej Amerykt.
f)llt"fcieh z wypadku bez szwanku, nato- . kowicie pewnej.
ulicy Słowackiego i
.odległowcrora i godz. 15 ID r 3& opo
ści 200 metró.w. od m1eJs:a, w
BUENOS AIRES, 17 XII.

dał wysp~

Fernan.do N :)roł.hł.l
Sanlolut znajd0wał .. it; mm.ej·
więcej w oifległości 1 2Uh kilo-

Re· ord

Pociągiem pospiesznym jecha
la misja handlowa zagraniCln&
którem powIDlen był SIę za - do Warszawy i komisja P. K. P
trzymać, wpadł na manewrUją· z Warszawy.

gły tłumy

śWiatow, długOŚCi

lotu r:v

pobili lotnicy francuscy Costes i Codes
PARYZ, 17,12. (AW). Znani lot-I dem tym rekord zeszłoroczny,

od NałaIu.
Na ul'ce Buenos

5ię

i

v:

°

mełrGw

O'.lb

palOWÓZ.

~ku!\;iem zderzenia llszkodz'l'lP

"

MaszynIstę pociągu

posplesz-

pobi zostałv poważnie oba parDw " nego zatrzymano.
AttE& ~;yle, nicy francuscy Co!ltes i Codes, dziś ty przez lotników włoskich: Sarrazy oraz wagon pocztowy, salonDochodzenie w toku
ludności, gr _ madząc o godzinie 13 m'n. 24 wylądowali ri i deI Prete, którzy ustanowili go

przed redakcJami dzienni- na lotnisku Istre, pod Marsylią, po w lipcu r. z.,
ków, ktÓlre bez przerwy agła- 52 godzinach 40 minutach pobytu lornetrów.

przebywa~lc

Ksi!:!z·ka •• lo grzez·Ulek
11

7600 ki

I~

sl,alv
wiadomośc1 o prze- w powietrzu i przebyciu 8,100 kilo
Powl'eść na stalowej' tas' ml'e
.- nowe
Costes i Codes odbyli lot na Sabiegu
lotu. Podniecenie wśród metrów. Jest to ostatni re!wrd
I.
S-towy dugosc.
l ' 1. Iotu ok
'
molocie "Znak zapytania", na litó
W Londynie powstało towarZY-1 ren poleg-a na ntrwaleniu głosu
ludności wzrastało w mIarę na. ~w
...
ręznego.
Rek
d
t
ta
i
t
'
d
rym
usiłowano
dokonać
lotu
nad
~two,
mające 11a celu eksploatowa- ludzkiego na stalowej taśmie, gruor
en ros n e za Wler zony
•.
K b
Ph. rwania dQniesień O zbhżnniu przez
międzynarodowy aeroklub. Atlantykiem Jednocz.esnte z u a- u'e wynalazku niemieckiego uczo- bości s~rully, )lO'ączonei z mikro!lię lotników do wvhneh brazv Lotnicy francuscy pobili rekor- lą I Id7ikowskim.
nego, 'Ott011a Stillego. Wynalazek fonem i prze"uszczającej
prąd ele.-

li~i~_
LONDYN.

17 XII, (PAT). Reuter donosi z Rio de Janeiro.
że lotnicy francU8cy CltaUe."I t

_Mf*PMN'5*fW*"&i-W
iSiS2Iltif.
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~~k~~~
~~~ ~~~~
---"Wystarczy nal>i ę!inie zastąpić mi.
*i~.

krofon głośnik'em, by ą.trzymClĆ do

kladną repredukcję słów,

EksploZl· a w Pittsbur,F.O'u

zap'sa-

Larre Borgas przelecietl AłłantyJ. z Europy do południowej
,\meryki, jednakże lądu,tąc '"
pobfiu Maraeajas w prowincji
Rii) Grande w B1'8Zyl,il, ulegli
wypadkowi, jeden z lotnik{~w.
",edłu~ niesprawdzony,."
dotycbcza.s wiadomośct m~\ b.~ ć

nych na

dętko ranny.

Pierwszą książką w ten sposób
zredagow. będzie Biblja. Zamiast
na 600 stronicach b~dzie ona sp"
na na 1524 metrach taśmy. Na lektora Je.i tel.stu upatrzony został
słynny aktor
ang:el!lki - Henry
Alnley.
Dalszym etapem rozwoju "czyta
nej kSiążki" będzie pra'wdopobnie
Shakespeare.

Otóż lońdyńakie lowarzystwo zamierza zastcsować wynalazek Stlllego do zr~formowania czytelnl~twa l dać puhliczuości zamiast
ks.iążki drulww2nej tekst żywy,
od~worz:my z caly:n artyzmem
-';'zez dobrego lektora. CzyI' czytclnik zamienilhy się w słuchacza.

=

Weysenhołł
otrzymał nagrodę

Poznania
POZNAA, 17, 12. (PAT). Dzi§
odbyło 8łę tu uroczyste
wręczenie
nagrody literackiej - m. Poznania
Im. Jana Kasprowicza znakomitemu powłeAeiopłsarzowi Józetowi
WeysenhoHowł.

Na

....."....,. p:;

uroczystości

byli obecnI m. In.

wojewoda RaczyńskI, mi.. BertonI, przedstawiciele mt.a.ta, prasy itd.

~niszczyła oddział poczty. Z pOd gruzów wydobyło 4-eb zabitych

' Przerażenie W

Monachium

Dr. med. lJłJł:Hiflł
SI01'l41010ti

zamordował młodą

Upl6r z DUsseldorfu (?)

dziewczynę

Chor_

szczęk, dziąseł,
języka i t.

podniebienia,
p.

miec wstrząsnęła nowa zbrod· nie ma nic wspólnego ze zbrodniarzem dilsseIdOrfski m ,
nia, dokonana na młodej dz1ew
PRZEPROWADZiła Się
Zagadka
tych okrutnych mor
eoz,ynie w sposób,
na ZIELONĄ 9. I p., front,
erstw jest zatem nadal niP.'l'()Z·
przypomina,tący zupełnie meto- wiązana.
tel, 149-66, od'11/2-5 po pol.
.......
_ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - dy morderey diisseldorfskiego •
Terenem tej zbrodn,i było
tym razem 'Monachjum, gdzie
na podmiejskiej łączce znaleziono
P lOT R K
W S K A 100
-ZWłoki 16-letniej dziewezyny z
rozpłataną czaszką,
POLECA
Dochodzenia policyjne wyka
zały, że zamordowaną jest 16letmia szwaczka Berta Weinman. ZbrodnłaI1z zamordował
Z masą MIGDAŁOWĄ
ją. na jednej z ulic p1'7.edmieORZECHOWĄ
"
ścia, gdzie odkryto dwie kałuże
PIS TAeJ o \VĄ
"
krwi, następnie uś
PONCZOW
"
s-włoki swojej ofiary wywlókł
MAK
E
na łąkę.
Około północy kilka n ..bb
.łvszało rozpaczliwe kI1Zyki, do
chodzą('e l miejsca, w którem
następnie odkryto ślady krwi .
~

.t;.),.~~, ~.

o

Na Swięła Bożego Narodzenia

s

T

R
'U

Równocześnie donoszą,

że

polic.ta berlińska odwołała z
pOWOdu bezskutec:mOśrl ponu. kiwań swoich detektywów,
wysłanych do Diissełdorfu ,Ua
tropienia upiora.
Równie! ujęty w Chebie w
Czechosłowacji
J6zef Mllver.
jak !ltwierdziły dochodzenia,

taśmie.

owe

il

C
L

E

PIERNIKI
pl'ZekładaDe

paCUlo'We,

(kr6Iew.kle)
bakaJjowe drobu.

PIECZYWO WYBOROWE
WŁASNEGO WYPIEKU

na

i 26 rannyeh

Komisarz

aua

LU;

Zapisujcie
członków

Etłf'f

...... _ _

się

b.D.f.P.

rządowu

w magistracie lubelskim
Ministerstwo spra·w wewnętrzJednocześnie m'afiowany został
nych dekretem specjalnym rozwla- komisarz rządowy m. Lublina w •
zało radę miejską m. Lublina., któ- sobie p. Józefa Piechoty - wicera wybrana została w czerwcu r,b. . Irezesa s dyka,tu rolniczego ...
i dotychczas nie mogla się ukonsty
yn
tuowac,, an i tez' wy br...·,.c' władz m!eJ'- Lublime, b. radnego miasta, człoDka klubu BB.
kich.

l' .

Długie
wskazują

na słabą kompleksję fizyczną

Długie rzęSy uważane były

sze za jenną

zaW-1 siągają

oznak urody. Ale
oto obecnie po1awia się lekarz japoński i niweczy radość, ośwladczając, że długie rzęsy są być moie
-altrybutem urody, ale w każdym
razie są dowodem, że nie wszystko
jest ze zdrowiem w porządku. DokI.

tór Tamaoki z klin 'ki pełjatrycznej cesarskiego uniwersytetu w
Kyushu, obserwował przez dwa lata 7 tysięcy dzieci i stwierdził, te
iwna część latorośli z długiemi rzę
sami nie cies1.Y się dobrem zdrowiem. Szczególnie rzęsy dziec.l, cier
plących na chroniczną gruźlicę, wy
rasta·ją dwa razy dłuższe n : ż dzieci zdrowych. Wogóle -duecl, które
często Chorują, mają dłttme

I ład
lloie~q;e rzęsy, nIt łeh stilOwi ró-

wieśnicy. Rzęsy

dzieci zdrowych
w pierwszym roku iycla
długość 0,3
centymetra, podczas
gdy rzęsy skTtlfulieznyeh dzieci ..
osiągają

rzes,

dlugcś~ 0,6. centymetra.
Dr, Tamaoki Jedyrue skonstatował
to niezwykłe ~jawisko, nie mogąc
go jednak ~aśnić. R:-zultaty ~.
go badań nle mogą byc ocZYWi~cle
chwilowo . uznane za kryterlum
przy a1awianiu djagnozy Co do
zdrowia dz:ecka.

-------.--~-

Za 600 zl.
do sprzedania komplet
orzechowych mebli stylowych: kanapa, 2 fotele, 4: krzesła

Wiadomość w godzinach rallnych do
11·ej i od 2-4 pp. Przejazd 4, m. fi,
tel. 127·70.
9109

91ml8Sff]tmHl~I!JI!HIE

(zu.ajt:ie

"lilos Poranny"

c..,odzienny dodatek powieściowy do Nr. 315 "Głosu Porannego" z dnia 18 grudnia 1929 roku.

-
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POWIEŚĆ SENSACYJNA Z ŻYCIA 'WIELKIEGO MIASTA' V. WILLIAMSA
Ciąg tbJszy). , .
- .. Wzi'ą,łem je z małej IDO."
sieinej popieltNc.-z.ki, sto.ią~(1j · na
stoll' w atelier. Na jednvm nicdopąłku może pan przeczvtać:
fi:rmę: .. Gazelle". ~est to najpo·
pularolejszy papieros w Stanach
ZjPodnoczonych. Lecz to jest 0boil'tn/>: nas obchodzi fakt, Że
nie wolno tych papierosów wy·
w07.i ć . Wiem przypadkowo na
pewno, że tak Jest, bowiem .zwrÓ
t:iłem się przed k:Iku dniami do
mi'Jlistedum z prośbą o pozvvo,
lenie pr~ywozu tych papierosńw
.
.
'- pt'OSlł mn1e o to przyjacIel
.
.
_ i odmówiono mI.. Co z tego
wvnika? To, że wczoraj w 'a te

• ~ Quąyre'a był ame~ykanin

ich poglądów. Nie powiedziałem Neapolu widzi się tego bardw
panu wszystkiego. Mam jesz- dużo.
cze inne' dowody...
Manderton wziął amulet do
- Niech paru mówi! Pros7.ę! ręki i obeJrzał ~o pobieżnie.
- Na wapnie przed domem
- Ba'rdzo ładn.yl - rzekł od
znalazłem jeszcze odcisk szpi- dając go francuzowi.
czastego pantofla damskiego. A - Nie chce go pan s<:hować?
na broszce zamordowanej zna
..-: Nie ma on nic wspólnegc
lazłem to...
,z naszym wypadkiem. Quayre.
Wydągnął 1. kieszeni kawałek I jest mężczyzną, o tem pąn wie
waty i rozwi,nął go. Na białem BouIot.
tle odc:nał się długi rudy włos.
Francuz wzruszył ramionami..
_ Włos kobiecy! I co pan na wziął ~apelusz i wyciągnął rę'
'to powie?
kę ku Inspektorowi:
M d' t '
ł}
' - Pan jest pewien swego I
an er on potrzasną g.owa
T
.
l' , . h ł"
. ak, peWIen. - odparł a,n
usnl1ec ną Się.
.
.
"
gl1k, - że dziś oddam Ju1,jana
,- Co SIę tyczy OdCISkow na I Quayre w r~e sędziego śIeduh:,Y, po kt~re.i wszy~cy
cho- czego, .lako cflkarżonego o za·
dz \c mogą, nIC. A. co S.lę t~<:zy. te mordowar.. ;~ (armen Cranmo.
ł
t
go w osa, o mo~e nie wIe pan re! .
b k
O tem, ze ostatnIa o~o ą,
tóra
,
.'
mÓWIła z panIą Cranmore, była
ROZDZIAŁ XVIII
"
rudowf.osa kelnerka...
Gd Y B'OU lo t wy~z\OU
~,..Jł
z k omen

cżąć? Należałoby ustalić, w ja
kim celu zmarła przybywała w
te okolice. Jej mąż, przyjadele
służba, ni<: o tern powiedzieć nie
umieJą;
w jej korespondencji
nie znaleziono żadnych wskazc).·
wek w tym kierunku. Stale....
Nagle przerwał i rzekł:
- Pan czyta gazety'
- Czy ja ... 11 Siedemnaście do
dwudziestu gazet dziennie...
- Również "Kurjer Wieczor
ny' fi
- Naturaln;e.
Francuz wyJ'ął z kieszeni ,J'akąś gazetę.
- To jest specjalne wydanie
"Kurjera Wi~zot'lnego" -rzekł
.i ro.złoożył gazet~ na stoJe.

Gdzie znajduje ~ię biuro ~kręt.~
we'?
Zmien!'ł się cał\owieie. ' Wyglądał,
jait stul koń boj.; ~'Y
ktor, usłysz!)ł .!>tj zały.
- Biuro okrętowe Jesl lUZ
zamknięte! - odpowiedział ż-Jzi
wiony March.
- Ale panowie macte pewno
w redakcji listę pasaźerów?l Niech pan zaraz zatelefonuje, a·
by natychmiast ją tu przysłali
Ja zaś muszę wysłać kablogram
Niech pan wystara się o chłop.
ca, kłóryby zaniósł go na poeztę! Prędko! DJaczego pan się
.
Dle rusza ... - słyszał pan, co

mówiłem!

Słowa p1'ynęły z Jego ust, jak
ma;ucy wielkie stopy i palą~'Il
potok lawy, Reporter. zaprowa·
....
J
- Proszę, niech pan prze~zy·
apiero~y, które moina dostać
dził go do biurka i oddalił się
P
ta ją od początku do końca,
n id. .
t
szybko.
tvłko
,
\1i' Amel'Jce. n
zJ pan \
powie 'mi, czy znajduje się w
~,~
w· ki'
ób d
d'
. ,
•
. Gdy March po kilku minu"
r.......
Ja
SP " Ii
osze .. .:U)
nIej cośkolwIek, co mogłoby spo'
.,
.
z wiadomością,
że
wodować panią Crantnore
do tach wróc:ł
.
.
do naplsarua owego pyta'n:a na
kartce, którą pan podał Quay
- A na wewnętrznych scho· dy policji śledczej,
podszedł d '
. d t'
d
. d . l natychmIast przynIosą do klu·
d
u anIa Się o el nę zneJ zle·
..
'..
re'owi. Sądzę, że ten ameryka
ach znala:złe~
kawałek suche do niego jakiś młody, zgrahny·
d bu lrstę pasażerów
'
n:cy, w kt'"
oreJ zos tł'
a a zamor 0- D~ l
.
.
" "Glganttc'a"
.
mn jest właśnie owym Ramo, go wap-na, k tory napewno przy mężczyzna i pozdrowił go.
DUU ot sIedZIał JUz na swoJem
nem.
niósł kt06 na obllWiu z ulicy...
- Jestem March z "Planely" wana... .
.'
m:ejscu i palił papierosa. DzieD
. '1 Q
S'
•
- Czy to 'ma bye Jaik1ś h - 'k
A.~
óooWiłł wyonsens! - krzyknął Man
- B ezwątplen
a
uayre. M o· ~ Tzek
ł.
potkalIśmy SIę jlli
•
Dl ar~ naprvzM pr
derton. .
źe słyszał jakiś szmer na ulicy w()zoraj, a.le pan Pewno mnie w~ł: Czy pa~ robie ze mUle żar dobyć choć słowo z francuz.:.
_ Ramon Wi(')góle nie istnie- i pobiegł na górę, poniewaZ wie· nie zauwazył.
tUJe.,
Po upływie kwądransa kelner
'jE? Ozy pan n;e rozumie,
że dział, źe górne piętro .fest nieza
Boulot podał dziennikarzowi
- Ale skąd! To będzie tyl~o podał Marchowi na tacy długą
pańskie przeklęte pytanie, na mieIJzkałe...
dwa palce.
mały eksperyment,
zbadanta błękitną kope~.
postawienie którego nie powinie
- Na ,jego butach nie było ' - PI'zypomiruun robie. Czy pańskich zdolności detektywno
&ulot w~ ją uybk-9 do r~'
Ilem był pozwoUt, naprowadzi· śladu wapna...
pan ma jakieś nowoki?
- reporterskich.
ki, M%erwał. wyjął Ifstę pasażelo Quayxe'a na zasf.onięcie się
_ Nie moina ~ę t ...mu d..~i" ;-r. ~n .mnie O to pyta! Mlłn, Marćh upalił papieT08a i rów i zaczął ją studjować . .Gdy
~ą tajemnkzą osobistością'H Mój wić, pTZooiet puez kiakanaście c1~rton. jest bk zajęty, ie nie s-po,irzał ,t u«miechem na fTłD- skończył, opujełł smutnie gło"
drogi przyjadelu,
pozwoliłem godzin kręci! się po mieśd.e. . ma dla nas czasu ... i na dziś nic cuza.
wę·
panu wtrącić się i z tego po.
_ Pozatem na schodach zna nic mamy nowego! A ludzie ta·
- O ile pan .już szukał i .nic - NazwisJia,
kt6-reg<l pan
wstał ten cały rozgardjas.z...
lazJem jeszcz.e coś...
kną sensacji.
Tymczasem nic nie znalazł, czy spodziewa się szuka, niema Da lUcie?
- A odcisk amerykańskiego
Boulot podsunął
rOllwartq nowego jeszcze n:e wiem.
pan, że ja. .. Ale o ile pan chce!
- Niel
buta?
dłoń Mandertonowl. Leżał na Poczem March zapropO'l1ował March zaczął metodycznie stu
-Pan chyba wie,
lista m4)
~ Połowa londyńczyków no- niej cienki srebrny łaftcuszek ~ Boulot'owi, aby poszedł z nim d,iować gazetę. Po pewnym cza· że nie zawierać wszystkich na'
si a~erykańskie obuwie. Ja np owalnym, emaljowanym wisinr do klubu napić się czegoś zim- sie odłożył ją na bok i wyjął pa zwisk ...
(d. e. uJ
też je noszę!
kiem, który wyobrażał oko ludz nego.
pierosa z ust.
A papierosy?
kic'.
BouIot roześmiał się i kiwnął
- O ile stwierdziłem,
,- Należą do Quayre'a. Mie- Czy pan wie, co to jest?
głową..
.,
oświadczył, - niema w tej ga·
sl:kał <?n przecieź przedtem w
Manderton pohząsnął głow:}
W klubie March umieŚCił swe zecie nic, Co miałoby jakiś zwią
Ameryce. Prawdopodobnie przy .Ale był zaCiekawiony. j1aresz go g.ościa. w wygodnym fotelu ,zek z panią Cranmore. Najwy.
wiózł ze, sobą znaczny zapa~ ~~ I cic coś namacalncio,o w szereg:! przy ~knle, zamówił dwa wer- żej może.ia.ko amerykankę zabo .proslł: aby mu to załatWił mglistych Pl'zy')Uszczeń.
muty l.poszedł do t.elefonu. Bou i.nteresowało ją to, że wczoraj
e
Ja1ciś znajomy...
~ Amute-t
l)~zeciw zi..m~ lot lubił sławny
WIdok
·
. na r4 - rano przybył do Londynu "Gi' l Odbiorniki najwyższej jakości
- Trudno p3llla przekonać,- spojrzeru.u, kt:li:\' noszą knhic k-ę, a le dZIŚ nawet D1e wyjrzał gantic".
NA PRĄD, pokazy w naszym
fzekł BouIot Z szacunkiem.
ty ua pol u!n::.J '''''"loch i któr" przez okno. My~j jego. krążyły
Boulot zerWał się gwałto~nie
salonie radjowym. Prosimy l
.
8498
- Ja jednak nie zmienię mo, zawieszają dzieciom na szyi. W bez pr.zerwy w{)kól im:enIa Ra·
- Wielki Bożel - krzvknąl
mon.
Gdy March usiadł obok niego
podskoczył gwaltownie.
- Nic. nowego! - mówił smu
tnie reporter. - A mus'zę naph
sać oona.fmn:ej dwie szpalty. O
SZCZEG6LNOśCI PlEĆ
Lle niczego się nie dowiem, trze
ha będzie coś wyssać z palca.
Od pewnego czasu grasuje w większych miastach,
Pańskie zdrowie!
wytworny
i dystyngowany
W milczeniu wychylili kieIisz
ki. Następnie Bó.ulot spytał reportera, co ludzie mówią o mor
derstwie.
- Wszyscy uważają malw
za winowa.icę. Trudno tylko odktóry w wyrafinow~ny sposób uwodzi, okrada i szantagadnąć, .TakLe motywy nim k:eW rolach głównych:
żuje piękne i bogate panie. Bezczelność swą posun~ł
rowały.
ULIANA HARVEY. WILLI FRITSCH
tak daleko; że zapowiedział swój przyjazd do ŁodZI.
- O to idzie, - rzekł żywo
HARRY HALM
ZIGFRID AIł NO
A więc bądźcie ostrożni !
francuz.
- Manderton, tak saWARWICI ARD
Dalsze dzieje tego .. Króla Niebieskich
mo, jak ja, n.ie potrafi panu te·
Ptaków" i największego awanturnika
go powiedzieć. Ma on swoją te
opowie film świąteczny
orję, ja mam swoją, i pan pe.
W:Oo też ma .jakieś przypusz,cze·
-nia. Ale nikt z nas nie nic o
motywach! Cóż więc mamy po-
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Z POPIODO 1\ REJESTRACJA BEZROROTn CH

Tłumacze przysięgli Wypłacon,
sądzie

w

okręgowym

zostanie w golówce ieClnorazow,

Do naszej notatki o ustanowiebiu tłumaozy przysi ęgłych w lód1.kim okręgu są.d,olwym wkradł słę
błąd zecerski, miano<wtlcie dl!L ję::y
ków filam.cuski~go, JJieJl1i.e<..\k.;ego i
l'osyjskiego mianowano p. Jadwigę
Miechowską (Główn!L 55), 3! nie
NIJechowską., j!\lk mylnie wydruko-

Magistrat m. Łodzi, w wykonaniu zarządzenia wojewody łódzkie
go, podaje do wiadom<>ŚOl osób zaIlntereS'iOWIlInych, że począwszy od
dnia 16 grudnia 1929 r. w godzinach od 9-eJ rano do 2-ej popołu
dnrlu, odbywa się rejestracja bezrobotnych robotników fizycznych
w lokalach urzędu zaSiłkowego dla
bezrobotnych na państwo.wą Z34l0-

wanO'.

mogę zimową.

w

Łodzi

Kongresy naukowe
w rOKU 19S0

Wielka liczb.a
międzynarodowych kongresów, przewidzianych
na rok 1930, w$kazuJe, w jakim
s'topniu rozwija się międzynarodo
wa współpraca na polu nauki. K~
lendarz kongresów przewIduje:
24 do 25 kwietnIa - Niemieckie
stowarzyszenie
psychatrjów
w
Stuttgarcie.
6 do 10 maja - Pierwszy mię
dzynarodowy kongres hygjeny fizjologicznej w W'aszyngonie.
17 maja - Międzynarodowa wystawa hygjeny w Dreznie.
19 do 21 maja - Międzynarodo
wy kongres malaryczny w Algierze.
12 do 13 cz.erwca -- Niemieckie
srowarzyszenie gruźlicze w Norde:.
Daj.
25 czerwca _ Pierwszy kon~res
międzynarodoWfego
~warzystwa
mikro _ biologicznego w ParyiaJ.
3 do 9 sierpnia - Międzynarodo
wy kongre6 dermatolog1i i syf ill)grafit w Kopenhadze.
17 do 20 !lierpnia - Międzyna~o
'd cwy kongres pedf,atrjl w Sztokhol
mle.

,.

Prawo do zapomogi przysługuje
bezrobotnym robotnikom flłzycz
nym, zarejestrowanym w P. U. P.
pracy w Łodzi, którzy: ,
I. wyczerpali wszys,tk~e zasiłki
ustawowe z funduszu bezrobocia
PO DNIU 31 PAŹDZIERNIKA RB.
II. zgłosill się po zapomogę w
magistracie w ciągu mles'ąca od
dnia, za który pobrali ostatni zasiłek z funduszu bezrobocia, wzglę
dnie później, n'ż w ciągu 2-ch miesięcy od dnia rozpoczęcia w Łodzi
akc ,~ państwowej pomocy,
III. utrzymują się samodzielnie
jedynie z własnej pracy najemnej,
IV. n:e poSliad'ają ani majątku,
łłni jakichkclw:leJ.;: stałych lub nlestałych dochndów,
równych lub
prz~wyzszaJących ewent.
zapomogę,

V. zaje'itrowałi się w P. U. P. P.
w L'Jdzi do dnia 10 grudnia 1929
~1_
ł
. I "
l'
r UlliU w ąl:znle, uz Ole zost~ 1 np~wn1eru: do pobieranla ~5dkó~
uSJtawowych, o i!e ~os/adaJą rodzlnę na utrzymaniu • tlle są stanu
wolnego.
NIE OTRZYMAJĄ ZAPOMOGI
bezrobotni robotnicy fizyczni, którzy poa;ostaJą bez pracy:
I. przez czas przejściowy ntezcl{)}

I
I

..

•

'

~

Do gOdzin, g-ei w,ieczór
mogą

otwarte

być

sklepy

w

tygodniu

przedświątecznym

zimowI

zasiłek

zarejesiłrowani dopi.ero W miesiącu mieszkuje, i poświadczeniu podjJilistopadzie, lub grudniu 1929 f.
su właściciela nieruchomości pr:teł
z tytułu ubezp~eczenia na wypadek
Bezrobotni, którym przysługuje oonośny komlsarjat policyjny, 'fUjchoroby;
prawo do zapomogi zimowej, win- nien być zwrócony magistratowi
II. przez cały czas niezdolnoścł ni się zgłos,ić do rejestracJi w na. najpózniej w ciągu tygodnia od da·
do pracy spowodowanej przez in- stępujących lokalach urzędu:
iY otrzymania go przez bezrobotner_
walidztwo, o ile popierają renty
....
przy ul. Piotrkowskiej 273, nalelinwaJl dz(Krlel;
Aby uniknąć licznego skupienia,
żący
do I oddziału P. U. P. P. w
III. o ile po wyczerpaniu wszystrejestracja odbywać się będzie w
kich rat zasiłku Po dniu 31 paź Łod:rJ.
ciągu tygodnia, przyczem dziś re
dziernika 1929 r., wzgl. po zarejeprzy ul Protrkowskiej 212, nale- jestrowanł będą bezrobotni, któ
strowaniu się na pracę do dnia. 10 żący do 11 oddziału P. U. P. P. w rych nazwiska rozpoczynają sj~
gt udn'a 1929 r. włącznie, jeśli nie- ŁodZi
od liter: F, G, H, I, J,
przysługiwało im prawo do pobie'tV trzec'm dniu, w
środę,
dnIa
i posladać przy sobie: a) dowód 0rania zasiłków ustawowych, nie SObisty, wzgl. Inne urzędowe za- 18 grudnia r. b., re,estro~ać się
zgłosili się do kontroli we właści
świadczenie tożsamości, b) : lregity- będą bezrobotni, których nazwislia
wym oddziale P. U. P. przynajmaję P. U. P. P. w Łodzi, stwier- rozpoczynają się od liter: K, L, Ł,
mniej w miesiącach listopadzie i dzającą fakt wyczerpaÓia wszyst.
w czwartym dni'u, w czwartek.
grudniU 1929 r., chyba, że zostali zasilków z funduszu bezrobocla po
dnia 19 grudnia r. b., których na
dniu 31 października 1929 r., wzgl. zwi.,ka rozpoczynają s'ę od liter>
fakt zarejestrowania się na rracę M, N, 0,
do dUja 10 grudn:a 1929 r. wlącz
w piątym dniu, w piątek, dnia
nie, o ile bezrobotnemu nie przysłu
20
grudnia r. b., których nazwi~ka
gJwało prawo do pobierania zl!sił
rozpoczynają się od liter: P, R, S,
kI! ustawowego - oraz stemple,
WIEDZIEĆ
stl\·ierdzające fakt zgłoS2:en;a
się , w szóstym dniu, w sobotę, dnia
że najdoskonalsze wina
dCl kontroli ~ P. U. P. P., w mie- 21 grudnia r. b" których nazw~ska
i trunki
.;iącu listopadzie l grudniu 1929 r. rozpoczynają się od lI.łiar: T, U,
Bezrobotn~ którym przyslug'wać W, Z.
będące
ozdobą
stołów
gwiazdkowych
będzie prawo do zapomogi zimo'" ysokość zapomogi wynOSi zł.
że
kosze podarunkowe wej, otrzymają do wypełnieili'a f Uf- 20.- miesięcznie dla samQtnych,
od n a j t a ń s z y c h do mularz o przyznanie zapomogi, złotych 30. - dla obarczonych raluksusowych
kió. y - Po wypełllienlu i ponvier- dz'ną do 3-ch osób (łącznie z bezr<J
dzeniu
przez właściciela nierllcho- ho(r.ym), złotych 45.- dla obarcz'
będące nejmilszym
najchęfniej widzianym
mości, w której
bezrobotny za- Ilych ' rodziną pon-ad 3 osoby.
pre,zentem
ności

do pracy, spowodowanej cho-

robą, jeśli otrzymują

świadczenia.

WSZYSCY

POWINNI

nabyć można

fi

n a i I e ., i e j

po cenach naprawdę
konkurencyjnych
w najsolidniejszym i najstarsz,m
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Aresztowanie 40 komunisnarady
Policja

wkroczyła na salę podczas
członków partji

tH

LIX'
"
.'
PIOTRKOWSKA ZO,

Sprawa przedłużenia gOdzin] Począwszy od dnia 18 gruhandlu w okresie przedświątec7. dnia b. r. do 23 tegoż miesiąca
Rym została ostatecznie w dniu , na mocy rozporządzenia miniwczorajszym
zadecydowana I sterstwa spraw wewnętrznych i
przez czynniki miarodajne.
Iministra pracy i opieki społ.eez,
Wczoraj wJaśnie łódzki.~ sta" l· nej godziny handlu sklepów. za
rostwo grOdzkie wydało odnoś I kładów
i mie.1sc zawodowej
ne zarządzenie, na mocy które- sprzedaży "!' dnie po,!"szed~ie Andrzeja
telet. 159-40.
go dorocznym zwyczajem skle. 1 przedłuża się o 2 godziny, je d- Przyimuje od 8-11 i od 5-9 wiecz
•
a k ' dl . . • k d
od'
w niedziele i święta od 9-1.
py będą mogły we wspomnla- n
nic
uze), .1a
o g zlDY
Oddzielna poczekalnia dla pań.
nym okresie być otw3.l'te do 1(0- 21-ej.
dziuy D-ej wieczorem.
W niedzielę zaś uprawianie
Komunikat starostwa grodz- handlu zostało na mocy tegot
kiego w tym przedmiocie brzmij rozporządzenia zezwolOne od g
iak następnje:
13 do 18 wiecz.
(rd)

Policja poUtyCZDl3i w

Lcdżi

poswych
konfident6w, iż młodzież komunistyezna w Z~terzu postanowiła odbyć walne narady w dnIu onegdajszym w lokalu ~tJi P. P. S. w
Zgierzu
przy ulicy 3-go Maja 31.
telefon 136·78.
9108
Lokal ten poddano obserwacji.
W chwiU gdy obrady były w toku
-4598 policja otoczyła lo~al i wliroczyła
Dr. med.
na salę.
Wśród obecnych
powstał
•
płoch,
jednakie
pOdjęte
Specialista
chorób skórnych środki ostrożności pr7lCz policję uwene )'cznych i moczopłciowych niemciliw.iły !akąkolwiek uCleczl<ę.
leczenie światłem, badanie krwi
i wydzielin
Ogółem aresztowano 40 oSób, któ.~

wiadomicma została przez

iewiaiski

,.,0-

I e odpr{)wadzono
do urzędu śled ,
czego w Łodzi.
Po ,przeprowadzonem dcchodze
niu kill5udziesięciu zwoluiono, pozostałych zaś pozostawiGl1o w ' are
ucie.
Jak nas informują w ręce por ci i
jid;tycznej wpadły poważne siły
lwmunisttyczne, które
pl'zybyły
specjalnie do Zgierza z Warszawy
i Łodzi. Przyjazd ten i niedaszle zebranie mial o na celu zorganizowanie silnej organizac,ii mło 'lzieży ko,
munistycznej, nici 'których prowa.
dziły do różnych miast prowincjo,
nalnych.

5.

=-

100
podatków na
Społeczeństwo

zł. rot:zni~

głowę ludności

miast w Polsce

zali-I Oprócz tych 102 złotych pod
tzyć
można
śmiało
do rÓ1żnego
ro~zaju
postaciami
najwięcej opodatkowanych
na bądi pośrednlO lub beq;pośred.
kuli ;ziemskiej.
nio ściąganemi., każdy przecięŁTo wybitne obciążenie podal. ny śmiertelnik. w Polsce (cyfry
kowe wpływa na zahamowanie pr.zeciętne) musi płacić na !"Zecz
rozwoju g()spodarczego i sprzy- gmin, powiatów lub tez m~ast,
ja wzrostowi bezrobocia.
Bardzo często się zdarza, iż
Budżet państwa polskiego wy opodatkowanie mieszkańca ponosi w. roku bieżącym przeszło s,zczegól'nego miasta, sięga dwu,
trzy m1l.iardy (3.059.090) .zlot. krotnej sumy obciążenia na
co przeciętnie na głowę wypada rzecz pal1s1wa.
około 102 zł. r()Czni~. Jeżeli cho
_1~ ' "
bywate': na
P.lastyaz.nym przykładem tego
d Z1. o (}'IJ'-ląZe'Dle
o
'IJL
•
b ' W
kt' . b
to Polsk aJ'mu moze yc
arszawa,
oreJ u·
• t
rzecz pans wa.
. a z .
d'
uha
k
200' 'l
.
t
i ' ce
POIZatem zet gr
, prze 'racza
m: J~ cz.war e m ~~Js •. ID l' rn~' T.c' jonów złotych. Jeżeli więc wei
Clcrptmy na ,."erow om e '\Rj
•
Ik
rozłożend.a poda'tków na wszyst mIemy pod. uwagę ty. o tę s.u:
kie warstwy społeczeństwa, kt6- mę, to ob.ywat~l. stO'llCy na Jej
re tak obciążone jest sekwestra\ rzeoz mUSl płaclc okolo dwustu
mi. te ledwie oddychać może złotych.
pOil.skie

Dźwiękowy Kino~ Teatr

SPLENDID" .
"
Narutowicza 20.
Naruto,w lcza 20.
9105

Dziś ,i

dni nasteDn,ch!

Koncert gry dwóch
Dziś

i dni nasteDn,ch!

Okrutna wizja wojny §wiatowej w wielkim drem acie miłości matczynej p. t

Ostalni Syn
reż.

Margareta Mann
jako 4 synowie:

Charles Morton,
James Hall,
Francis Bushmen.
George Mecker.
Wielka orkiestra symfoniczna
batut~ Sz. BaJgelmana.

znakomitych

śpiewaków:

JOL O
(nJAMln~ Gl LI
iako ttIPIEWl\JI\CY BłaRZEII"

JOHN FORD

W roli głównej: Niezrównana tragiczka
jako matke

w

......................--\Y

operze uCl\VRIaERIR RUSTIC"łt"'~

Film wyświetlany na aparatach światowej sławy
firmy WESTERN ELECTRIC COMPANY
seansów o godz. 5.45, 7.45

l

10

Nr.
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sąd
poborowych i wojskowych

Labi ga p zed

oskarżony

o zwilnianie od.

służby

Proces wojsk wego lekarza jest wsieDem do olbrz,miej rozpraw, przeCiwka
zamieszanrm w łódzka afere Doborowa
W duiu wezora.iszym rozpo·
w sądzie wojskow.)'m
w ł<odzi ('ozprawa 11\'1:eciwko
POl'ucznikowi Antouienm \\'10·
dzimie('zowi Labiedzie, lekarzo.
wi wojskowemu tute.lszego szpi
tala okI'~gowego, -oskarżonemu
o współudział przy
ZWALNIANIU
WOJSKOWYCH OD SŁUŻBY WO.J~
WEJ
~zęła się

przy pomocy fałszywych orzeCZCIJ lekal'skich.
Należy zaznaczyć.
W. pJ'lll'M&
ten jest jedynie ogniwem całe·
!!(l lizel'egu procesów woJskQw~'('b, oraz olbrzymiego procesu w łódzkim sądzic okręgu
wym, na ławie któI'ego zasi:,dq
w na.\ l1ższ~'m czasie synowie i
o.ieowit> ze świata przemysło
w.-go i kupieckie~o. usiłu,i!!cy
PRZY POMOCY MACHERÓW
llw(llnić się lub zwolnić swych
synów od służby wojskowej.
PI'oces rozpoczął się około go·
'dziny 10 z rana, pod przewod·
~if'twem !\ędziego wojskowego
ma,iora Koryckiego. Uskarżał
kpt. Smoła, bronił oskarżonego
adw. Nawarskf.
Po odczytaniu personalji 0skarżonego

przewodniczący

zwrooil się z zapytanIem, esy
przyznaie się do tcgo, ił dnia
7 lipca 1927 roku, podpisał analizę szeregowca EugenjulW.o
EIsnera,
ZALICZAJĄC GO W POCZET
KATEGORJI "C".
Oskarżony porucznIk Labiega oświadczył, iż w roku 1927
ukOliczył studja lekarskIe i został przydzielony w charakteL4S

Jed,n, przeb6j

rze praktykanta do sz,pitalal zala zupelnie coś innego, a mial nych towarów nR dogodnyeb
wojskowego D. O. K. IV. W nowicie, że EIsner powyżs18e warunkach.
ciągu krótkiego czasu zdQłal się składniki w sobie posiada, od.
Po zbadaniu oskarłonego sąd
wyspecjalizować tak dalece, iż powiedział, iż możliwem Jest 11rzesłuchał cały szereg światło.
powierzano mu w zastępIiIwie że Elsner przed każdol'awwem ków. rekl'utującycb się przt:kIerownika wydziału
badaniem /(0 w Łodzi i pcdda- ważnie z pośród pel'sonem szpt
PODPISYW ANIE ANALIZ.
niem annli'd e zażywal
tala wojskowego. Świadkowie
Wogóle Jest w szpitalu tym JAKIEŚ CHEMICZNE ŚRODK1; ci byli badani wyłącznie w eelu
przy,ięty zwyczaJ, iż w zastęp- usuwaJące chwilowo substancje wyjaśnienia,
czy oskariori~
stwie nieobecnego kierownika azotowe z ~ołądka.
miał prawo podpisywat w za,
analizy przedstawiane I,rzez ~tn
Następnie
prze\Vodni~ząey stępstwie kierownika dz.iakI a·
sh'y szpitala są podpisywane zapytuje oskarżongo, czy zna naHz i czy zna.ią BęczKowską
przez poszczególnych ordynują jakąś Bęczkowską. Należy za. Zbadano majOJ'a lekarza JalDa
Żnrkowskiego,
siostrę Marję
cych tam lekal'ZY.
znaczyć, iż Bęczkowska .fest o.W ezasie przydzielenła ~o sią całego procesu, nietyJko ,to Rudolfową, kaprala Józefa J)y.
daka. Wszyscy stwierdzili, te
do powyższego szpitala leżał nu hecnego, lecz też proces6w OSKARŻONY MIAŁ PRAWO
sali w celu rozpoznanIa ebfWo ,przyszłych, gdzie wysł~pJwat!
PODPISYW AC
by niejaki Eugenjusz EJsner, będzie w charakterze oskarżo- ' . B
.
•
•
1 ze
ęezkowska przychodziła
Był on dwukrotnie
badamy nC.l,• .lako
m~cheł'ka, p o d e . l r z a n 8 .
•
•• .t.
•
•
I e k arzy (O
l zwa11na teren
szpItala, pl'oponuJą.e
JH'ZCZ oskarzonego
l' kaz.dor~o.
o namawIanIe
•
,
.
.
fuukcJonar)'uszom
kupno rM:,
wo badania wykazały
nianIa za wysoklem w y n a g l ' a - '
Dvch
towarOwo
BRAK KWASU AZOTOWEtiO dzaniem z woJska.
•
.
~
.
.
Następnle byb baoanY JÓzel
'01 dk
m
r.l
epl'
Na
zapytanIe
pl'ZeWodnIczące S
•
•
w z ą ·U. co w
y~ prz
.. •
..
' tęplewskI l Zygmunt Czeczek.
sów zwalnia od odbyda sluźby go oskarzony o~wladczył, I~ zna I którzy kole.ino służyli u pol'. tn
woJskowej.
Bęczkowską, .lako handlal'kt: bl~gi w charakterze ordynall.
W trakcie badania I'JSkado· manufakturą.
sów. Na zapytania pnewodlli.
nego przewodniczący zapytał PRZYCHODZILA ONA no 1.0· czącego
oświadczyli oni, Ił
dlaczego analiza, przesłaua 40
NY JEGO
Bęczkowska klIka razy w tyloWarszawy tegoż EIsnera, wyka :z PI'OPOZYCją sprzedawania rót- dniu stale

PRZYCHODZILA DO MIESZ·
KANIA

li"

pol'. Labiegi, lecz nigdy nit:
szeli na jaki temat toczyły st~
l'ozmowy.

Z kolei sąd przesluehal ~wiud
ka odwodowego Szlamę PIach·
chlskiego, którego zeznania mil
ją bal'dzo ważne znaczenie dla
sądu. Zeznał on mianowici~, i~
Bęczkowską zna od doś~ dn",·
na, jeszcze z pl'zed wo.fny I
Piotrkowa. Zna .ią z bal'dzo zle,~
liit'r ony. Za czasów rosyjski('b
trudniła się ona w Piotrkowt.
ZW ALNIANIEM
POBOROWYCH Z WOJSKA.
Był to dla l"
n e.l b al,'d Zo 'Int ra t nJ
interes'
W J'oku
ubIegłym B....
II
.
'<~
kił sk
I
'
l
d
ł d '
w a posz a z n m o .• e ne.,
'
z res t ~UraC.1I" przy IIlcyi}>IołrImwsklej. Tam OP9 w icdzhita
'
mu, iż pewnemu

MA.JOROWI LEKARZOWI ')0
DAROWAł.. A ZŁOTY ZEGA.
REK,
zaś syn je.i podarował pOruC7.nl
kowi Labiedzie dywan n1eoee-

I
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PrlemnłOW[łWi lra~owaRO

III ~olarów

nioncj

wartości,

który

pl'7.y

wiózł z Palestyny. Za co llrt>ZCJI

ty te
działa

W

były dawane l1i~
mu.
trakcie
badanta

!'Imvi~

tego

świadka obrońca za<łał Jlyta.nir.

• ezego świadek się obetn!t' utrzymuje. Oświamyl on, ł.c u·
łHymuje go
OBROŃCA: - A Ile lat .,.
W dniu wczorajszym przemyl gielickiej 13 ...- ] /} po odhiórl go. Po ohwili nadbiegł poszko·
pański liczy!
słow1ec tuteJszy p. Kenig, 'a· 300 dolarów. Po wykonaniu for dowany. Złodzie,ja poddano 0.mieszkały przy ulicy Karola 81 malnośe . związanych z otrzy- 'iobistej rew~zjt i znaleziooo
Prokurator 8przectwłł st~ teudał się <.~n Ranku Pr~emysłow maniem należności p. K. pienią przy ?im
w tylnej
kieSlzeni mu pytaniu, oświadczając. te
ców Ł5j7kich przy ulIcy Ewan dze zainkas!lwał i włożył do spodni 300 dolarów skradzione nie ma to nic wspóhtego ze
_........
bocznej kieszeni paHa i wy· p. Kenigow-i.
sprawą·
szedł, kierUjąc się w stron~ 11·
Tłum stawał się coraz więkWówczas
mec.
Nawarskł
licy Sienkiewicza.
szy i po poilIlformowaniu się o wskazał, że ma lo du:lo wspÓJ.
Gdy p. Kenig mijał dom Q- zajściu wszyscy bez wyjątku nego, bowie~ .iak wie
znaczony numerem 81, poczuł czem popadło zac,zęti okładać SYN TEN JEST MALULE1'NI
że ktoś ci'ągnie go za palto, się· dodzieja. Dopiero polic.ia przy'
i nie może utrzymywać o,ica.
gnąl więc do kieszeni i ku swe· wrÓCIła porządek i wyrwała po
Wobec sprzeczno§ci
zdań
mu przerażeniu stwierdził, że krwawionego złodzieja z tąlc
stron
sąd
udał
się
na
naradę
ł
pieniądze zniknęły. Pr.zemysło- Humu.
śmiechu i dowcipu!
postanowił pytanie obrolley II'
Podczas dochodzenia okaz,.awlec odwrócił się i zauważył
chylić.
jakiegoś uciekającego osobnika lo się, iż złodziejem jest nieja·
wobec czego wszczął alarm ki 38·letni CMl Symcha Binem
Następnic sensację na sali
wołając "Trzymajcie złodzie· trojga imioo Tchórz, który już wywołało wezwanie w charakja". Pr.zechodnie puścili się w był 16 razy daktyloskopowany tel'ze świadka HucJCU Bęczku,",
~ pogoń za uciekającym i p1ZY zaś 10 razy odsiadywał kaTy skiej, zamieszkałej puy uHcy
!a:::!:;:'~:':~~=: więzienia za różne kradz1eż~ zaNchodnie.i ~1 w kŁ04zt,

Oltradziong przg pomotg przetbodniów
przggzgmal złodzieJa
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Tchórz oświadczył, if po oa wstępIe ws azala "na t,
w W1ę· oburzeniem na fakt, tli jest ona
ueniu nic nie zarobił, wobec pod~jrzana o jakieś ujeczyste
czego postanowił "szukać szczę ,.interesy" wojskowt', poczem
ścia". W tym celu udał się do oświadczyła, ie zna })orucznlka
Rsmku Przemysłowców LÓdz-\ Labiegę z tego te pl'Zvehodztła
kich, gdzie spodziewał się lep- do żony je~o do .~omu, w ('Cru
szego "zarobku".
W pCWlJJej SI)rzedawanIa roznyeh
Ip",,'a·
chwili zauwdył jak Jeden ~ rów.

t k staŁniern odsiadywaniu
B

~
Dziś, w nocy dyżurują następu,.,....... -" iące apteki: Sukc. Wóicickiego
oJt' III!! (Na.p:orlwwl5\kiiego 27); W. DaiJlieleck;ego (Piot.rlwwska. 127); Ilnickiego i Cymera (WóI0zańska. 37);
Jtt'
Lejnwebem (pl. WoIlności 2); Sukc.
HArtmana (.~ynarska, 1); J. K!a,..
"kIijentów" jego włofyt pienią
Zeznanie jej wczoł'aj ule ~o...... .
t,II&- hane (Alekar.drowskru 80).
, ')
dze do wierz~hniej kiesze~i .p~] s~ało ukońez?ne, gdyź pI'zewodta, co go kUSlł'o, tembardzle.J, IŻ nlezący ses.1ę zamknął i odro
lapisołtie
była to grubsza gotówka,
czył do dnia dzisieJszego do go

r,.,....... !!:
_
=Cj

l

......
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nainowszym filmie produkcji 1929-30.

CORAZ PRDDZE

III

sit;
na ,złO ków
I.O.P.P.

Po ukończeniu śledztwa ~lie· dziny 9 rano.
fortunnego złodzieja osadl;OiM
Wyrok jest spOdziewany dziś
w więzieniu.
w godzinach wie('.ZOrowych.

fla srebrnym ekranie
F\ii1my

opiew&jąoo k.rw&wą epo-

(:Kld~ 'Woj1\JIDą cie&~ąsię
pu1a!l'nością,

dutą

jeśli potmiJą

kować się do wojny

IYłUZYKA

TBATR.

CAPITOL "Ostatni synU

Dr. Slidr

po--

ustQlS!un

Usłyszymy dzłi

Co

i SZTUKA

radio 1

prlBZ

lu R. 8tolO8> "Za. dawnych dobrych
sensaeyj· cza.sów". Reij'1SeroWlal Wł. Ziem-

WAP.i!JZAWA, 1411,8 JD.
12.05 - 18.10 Kooeert z pł1'
na komedja. z łyci.a.iydowskiego biński. EwooJuvje ta.n00Zl\~ • u~u 'gramofOillowych.
0Srripa. DymDWa. "Bxoux - ExpreS$H P. Relewioz • 1AembińakleJ. Ob~
16.15 Andy. ezkoJn8J w wykokWl"!\J dz:ęki swym waJorom !lice- dę 8tMl<Jw.ią: Bronowska, . Górecki, na,niu uczmów i uozenie szkoły
lliCzLym jak ,I wybornej grze cale-- Pibrsk/., Pluci~, Tart;a.k()~cz, po'i'łZechnej (chóry, ' recyta.Cje BOgo zespołu zdobyła. powodtenie.
TaJta,TSJd, Trapez6~~ lW«;wi~z. ~ lowe ł 1eIIpOł<l'\lV8).
TEATR POPULARNY.
Ziemli.ńf!kia, S. Zlelińalw., Wozmk
16.45 _ 17.15 MUJzyka. z płyt
DZIiś pręmje~ wesołego
wodew~
OIl'M
M.
I.
A.
żabezyttsey,
b ' ...
_ _ _ _ _ _. _ _ _
gIlam!olonowyc.
TEATR KAMERALNY.

Dl!liś ~ dni nalStępnyw

talk, j.aJk na to

krwawa met miJjonów Z36ługuje.
Sympa.tje olbrzymkh mas popiera
ią każdy wysiłek, dążący do zohy
dzenia. myśli o wojni'e i do wykaokropnych stron tego e>traiSlZkrullaJklilzrnu d~ej()wego. A
1uŻ gorący poklask na.1eiy się filmom, które jak ten p. t. "Ostatru
&ania,

neg'o

17.46 Koncert OIl"ki~stry pod dyr
Józefa. 02:bnJńsk!Jego.

I Premjerg teatralne

syn" wyka.zują całą głębi~ bólu
terM ma.tezynego, której nieLJafllycony moloch wojny porywa jedno
dziooko po drug;em. Bez względu
czy to jest po tej ()Z.y. -po tamtej
oI!trcmie ()kopów współczujemy ~ litujemy się MIl niepotrzebną ofi!a-

"Król ~awełnr'·· w J~at[le miej~im

19.25 -

19.35 'Mqt;yka

gttm'lOfODOwych.

z

płyt

.

19.35 "W mgllaeh- śmierdi"
kpt. LepeeklL
20.00 Feil.~on p; t. "Starn Jerozolima. i młody Tel - AVli!V"wygł. p. J anu9Z Makarczyk.
. 20.15 Audycja ' (lI8lrOd. niemfecka.

,wy'gł.
IWą fabrykę

Pierws~ą próbę sceniczną p. A. który musi odst,pić
Szenberga należy traktować z w el anglikom. Przemysłowiec, który
k;cm po.błażaniem. Trudno je&t roz przez cały ciąg sztukI. JM'zedstapćltrywać' is~(}tną treść tego "repor- wJony fest Jako genjusa org.an;zaą młodych, pełnych życia. istn:eń
łudzk"Jl)h i nad głębią bólu ziarna.tazu", !'!i.k go autor sam n~zywa, cyjny ł uosobienie energj1, wodzo
nego serca. Wszyscy ludziie, kt6· dyrygent opery be,rlińsk.i'8j, ma 0- a to z tego względu, :ile prz\!z pew ny Jest Za nos przez flwego dyre22.25 "Z dymkiem p'~:erosacc tym idea. pa.cyftzmu leży dopz;aw b:ą:ć sk'linow.sko g eneralnego dyre- ne jaskrawe akcenty w doborze po- ktora i kochankę, i najcbęłnieJ pra wygł. p. Zygmunt Kawecki.
dy na sercu, ws~ystkie matki win- l!:tora muzycznego w MOI~kW'. e i Le- staci I ich charaktel'yitykl cały u- gnąłby rzucić całą fabrykę l kłopot
23.00 - 24.00 Mu'lyka. tam.ecZlll
ningradzie.
;wór nosI piętno paszkwilu, nie f)- O nią na cudze bark', nagle tak się z Sa,l i Malinowej botelu "Br1$ł.ol"
ny obejrzeć ten 'daskonaly obraz.
li Uj
• ~ !l"'-t'! .. ,.O" ....ifiill,.. bjaw'~jąc przytem oblicza choćby : wzrusza koniecznOflcią rozstanIa Orkfest(l'a, Artul'.3I GoIda. i J6JIIeg'O
Oalość doskonal&, do t:zego w n' etrafnej satyry, ho!du.~ąc raczej .s en-I się fabryką i to za dobre pienią PęteItlbusk.iego.
małym stopniu przyczyn;a Się rówTEATR MIEJSKI
sacjł. IdeOlogU utwór nie ma żad- dze, ie z .rozpaczy um1era... To w
nim; b. do~ra Ylustrar.ja·. Ill:uzycma.
Dziś, w środę, "Pan TOPlliZ", ka- nej. Widzimy »z'dyn}e luźno powlą Łodzi do n'}{ogo dZ"ś nie przema.
RADiO ZAGRANICZNE.
pitalna komed~a. P agnola z pp. z;: ne ze sobą źle ~flJtograrowane 0- wta przekonywuJąco.
.,
•
Berlin (418)
Grywillską.
i Zn:czem w rol:1Ch hr.:zy z żyC :l tódzkiegc maiące
A
• d
czołowy ch.
.
czyn\! wl'a~n:e tr-"giCzn~j pra;'dy
_o, utor . przytem nie czynI za 20.00 Utwory nieniieckich · kOtJł..
..
• d
.
ml1Jej~zeJ choćby
próby pokaza..r.ł, ~. '
(C'" l " Be tł.· ..
D Zl'8
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w ączme co Zlellme rawa z 1}1).
l ' e m1TL l. ;a,
krz
,
u.owc.,
I
k
~
tT,(
'
l
:n,,,
p l·-r ... ?O'nl
lr~
o
"na
I
..
•
Wrocław
(32")'
t
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'!
~:' -" ....... ,
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"
~' y . YCZ'lP
;Jod godz. 10 r , do 10 wiecz. Tegci f' k ą, Sz ("z~sną, K jows!:i JJI. Krze- n 2sze f;tG~'tld_ ; I'i)DOt:1 cza, ten
19.20 Reci\t.al
fort.epiitanO'\'V1,
dnlia O godz. D-ej wlecz. odbędzie rrteńskim i Zniczem 11ft czele.
śmiechnie się na te seeny, bo n~e
Teatr mieJski wys,tawił "Króla (Br~thms, Szopen, Liszt, Skrja.~).
6łę. koncert - raut, . w <Jz.wall·tak,
N::L afii'z repertun.rn św(:tt er, z ne- tak mówi obecnie rchotnik :rort;,!!nl bawellIY" z wielką staranncścią I
20.30 ŻyctlOO'Ysy wielkidJ Dfem.t
d_ 19 o godz: 9_ d.a,ncing z atra- go wchodzi
.. D o brt..e
s kro,i ony 2.vwany z przemysłem. Nat{)mlabt to zarówl1{) ped w:I!ględem gry akto, ców (Bach,
1I61dt}r1in, .MozadI
kejami, w sobotę, dnia. '21 o godz. frak", a\rc yweso~<1J
k rotoc hwila. akt trzcc; na~n'espcdziewanie)' wy- rów, ia.l< i :nsceni.zacli, lecz nleste1"< __
4: _J....,
KIEciJ!tt, Bem.hoVetl, uore:bbe, Wo1:f).
._'W~ kostj1.tnlOW~ ~rruz z pod- Próby odbyw·a,ją. si~ p od kir:!. re ż . lewa potok lirycznego rozczule1l1a ty ~ o n'e uratowało smuki.
Wł.iie()f;orkiem dla dziecI w sobotę, K. Ta.t:l..rk'·€wj'c.za,.
na tern::.t tragedii pr zew yzłowca,
Za!!t.
Langenberg (473)
dnia, 21 o godz. 9 w. odczyt p. au.uJZl!JlW.\l;;;;;;
lCUł4bJW.&Wj(liilf(iil!4liW&łiJitwi~ . . . . . . . . .2&iE ' '.",lida.iii;
h,_
20.00 Wieczór Diemi1ecki (COIJlCl31'
prof. Ba1a.baJna., w niedzIelę, , dnj;)!
a_~
to grosso Handle, Koncert skrzyp!2 o godz. 9 wiecz. Five'o clock.
cowy BeethoveDla, Symfonja. IV
Przez
VMB trwania kiennaszu
Brahmsa).
M)'t.lIle 2 bufety, hM', muzyka, k0l6.~
Lipsk (2S9)
..~ I t. p; Mrakoje. Okl3,22ja
21.S0 Kwartety smyer,Jrqwe: M<)
meswykle ba~iego zakupu. Insta!a
z:art:t.D-dur V Volkmana G-moll
I.ła radJowa. p. inż. Rozenbluma.
h

w. -I. Z.

D.

I
I

<'

<

-

U-I' " . ,.

I

PANI

eałt

.

JEJ TOALETA

ł

Londyn (356)

WystJa.wa. obfazów maJa.rzy :&y_
~kkh..

21.00 Opera.
Htmperdintłil
"Dzied królewskie".

Przemianowanie

Paryż

(1726).

21.00 Opera

IIrmy "BarotU"

łtt3/9Seoota.

"W.

ther".

00raJZ brurdziej zacieśniające się

Medjolan (501)

tt.osunha handlowe między Polsk1}
a w()lL~m mIastem Gda.u.skiem zna'
dUją SWÓj wyraJz i w forma,ch 'Le~

20.30 Opera 13l',zeta "Oa:rmen".
WIedeń

517)

20.45 Utwory J. S. Bacha. (S.
C-tiur, Arja, Sumta. H-móU, Ka.n~
Suita, D-dur).

wnętrznych,
co widz)my boda,j z
tf!go, te ZIWla fabryka czekolady
w Gd'ań.ku "Sa.rotti" zostaje z koń

cam bie:tą<.;ego roku przemianowa.-

Leningrad (1000)

na na. "Kosma.CI , sp. akc. w Gda.nb.
.'
.

19.30 Sztuka, Trigeral "Łódź pod
wodna U. 12".

WJ'!'O'by "Sa.rotti'< zmne ~ ze
awej doskonałości, przeto ·smako.
ft6cwolady winni to przemilam.owani;e firmy przyjąć do WOOdomoś
IIi, by kupując ezekola.dę "KO&na."
wiedzieli, . te jest to nie inna, lecz
da.wna, ~kola.da. "Sarotti".
:t. Kostjum " bronzl)wej kashv'wą spódni,eą - luźny żakiet.
1). Krótki płaszell włeczOrOwy
Fi;rma "Kosma", sp. akc. w z ';"Iugim, wą"i6.1m su,)«;m.
bJ,'amowa~ly futrem. .
• z łagodnej w kolorze panne ze
2. Komplet pOpOłudnIowy:. ża
4. Suknia popołudnIowa z ~e- srebrnym lisem.
Gdańsku (da.wniej "SarottB" dąży
kiecik
:bolero,
szeroka
nierów
.
lone.ł
crepe - salin.
Ciekawy 6. Płaszc~ sukienny _ szalo',
dągle do ulepszema i tak jut wy.
kształt zakładek"" podkreśla el~'l wym .kohi1erzem i podwójnymi
jinienityc-h . gt\itunków SWej czeko- na sukIenka

20.00 Koncealt
(Bl1aIIlder..burakl
koncert Bacha., Wa.rja.oje Rege~
Pieśni Brahmsa, Serenada. na. dętl
instru,menty R. Stra.ussa, Uwert~
"Fa.Ullt" R. Wl8.gne'l'tt,).
=-=.:'-~===::=====~

*ly.

(1 ele/onem od wł. korespondenta)

0·1
I

I

3. Spacerowa suknta z kloszo-

Czytelnikom nuzym

pOlleeamy

egłoszenie firmy "Kosma." w dt:iif\~jszym

numerze ulszego p;sma.

•
'Stowarzyszenie Wierzycieli
dla Ochrony Handlu i Przemysłu

prosi niniejsz,m wszystkich wierzyfirm _Wolf O;zlaldow, Gdańsk
I Kop.' Rudnicki Ł6dt, ul. Skwerewa 6 o przybycie na zebranie do
lokalu Krajowego Zwil\zku Moniuszki
S, w czwartek dn. 19 bm. o godz.
8.30 .wiec!:. celem powzięcia decyzji
Ił sprClwie SIlwiessenia wypłat przez
1Vvmieniol\e firmy.
9096cięli

Przedpołudniowy

strój

Zam:ast jumpra i spódniczki plisowanej, lub układanej w kontra.fałdy, który to strój był do uiedawn'3J unIformem na przedpołud
nIe, nosi się obecnie sukienkę z
tweedu lub innej grutrej wełny. Co
się tyczy fasonu, to najbardziej lubi:ana. jest spódn'czlta poszerzQua,
f~l łdaJll:l; lub wSltawion~mi klpszami i bluzeczka w formie źakJ~ciku.
zapięta z przodu na c'ztery guziki,
z PilSkiem 1 kieszen/oaJlli.

j

I

gancję.

,

ciły tę część k~e1yki,

Życie

(550)

Tomaszowa

STOWARZYSZENIE

"LOKA-

l'ooiew.i TOR" 71WrórHo ~ do sądu grodzmalowane
powieki
postarzaj
.. ' Ale kiego w Tom.a~ z proEbą o 0ile nie ma pani wyrazistych

Piękna

o

mankietami.

Buda~szt

oprawa oczu

oczu, może pani śmiało 'na wieczór
uMrzeć zlekka pOWieki suchym róźem. Poprzednio kosmetyka
przywiązywała znaczną wagę do pielęg
t!owania powiek. Również aktorki
zużywały znaczne
ilości
rózu i
ołówków l1łebi esJ.ich, szarych I liliowych dla "zrobienia" powiek i
okol'c oczu. To podnosiło 'ł't'y1"U
oczu i czyniło Je łnteresującemi
Jub oej~łetnł. DsM kobiety odm!

kobieta młoda, posiacbtJąca oczy
!esne, wodniste lub .małe, ntOZe
śmiało zlekka uróżować powiekł.
Nale~y wówczas wyżej namalować
{toliczki. Lublany przez panie ~
mnvy błęklt~' ~ożna uzywać przy

gnruni<.wnie wyroków . eksm:syjDych w okreSie 1!im.myym.

GMINA
1980-81
tych.

taln)".

Il;aJ sumę

bt.tdU;yt

200

w TQlńrr
na roll

tYfiięcy zło·

ILOŚĆ BEZROBOTNyCH w~·
wyru sentymen- statnim tygodniu ~ 18\)0
w ozem 1185 mtb~ i 760 ko·

bardzo )alneJ eet:l;~, ale oaztzęclrtle.
Nadaje on oeJOm

żYDOWSKA

~zow~ wyłotyła.

bitt.

LO'.ly

PORAłlIIr
N~."'II.Ź&.0 DŹ
VV
18 grudnia 1929 r.
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- s.

artiński i

Ska

uzgskala od..o(zeni~ wgplaf
Przed kilku tygodniami sensaeją Wynosi 5,700,000.-, podczas gdy
Plan sanacji firmy oparty jest wokatów Cygańskiego l Romana
ania stało się wn'esienle podania krótkoterminowe
zobowiązania na zasileniu środków obrotowych Wajtllkonlsa oraz dyrektora Józeprzedstawiają sumę bl"sko dwa ra.- przez wypuszczenie na rynel{ obli- fu Pinkusa - Z'elona 8.
o odroczenie wyplat przez. firmę
gacH w wysokości 400,000 dola,PRZEMYSŁ WEŁNIANY S. BAR z.y większą, bo 9,800,000 zł.
Dużym minusem w sprawozda- rów. Pozycji tej w bilansie nie uwNa tejże samej sesji rozpatrywa
CIŃSKI I S-KA" SP. AKC.
IljU jest brak rachunku strat I zy- 7oględn·o[lo.
Zdaniem biegłych zły no podanie o odroczenie wypłat
W dniu wczorajszym sprawa t~, sków, któryby pozwolił na zorjen- r.talJ przedsięb'orstwa Jest wyłącz- "TKAq~O GUMOWA MANUFA~zygotowana pr?Jez sprawozdanIe lowanle się w jakim czasie powsta nie wynikiem kryzysu gospodarcze ł{TURA EMIL WICKE, SP. AKC.
biegłych, znalazła się na wokan- fa znaczna strata 3,700,000 zł., t. J. go i nie ma charakteru organiczne- W ŁODZI" przy uL Kopernika 36.
jzie sądowej.
więcej niż połowa kap'tału akcyj- go, wynlka.!ącego z ekspedytury Przedsiębiorstwo istnieje od 1881
Firma istnieje.d roku 1884; na "ego i zapasowego. Jest , ona bar- przedsjęblorstwa.
roku, jako spółka akcyjna zaś _
spółkę akcyjną została przemiano- dza wit>Ik a równit>ż i w porównaSĄD UDZIELIŁ F1RMIE "PRZE od ubiegłego roku.
wana w roku 1921, przyczem ka- niu z obrotami firmy, które w hie- i\1YSŁ WEŁNIANY s. BAI{CIŃ'-l Stan
majątkowy przedsiębior
pitał wynosił pierwotnie 30.000.000 zącym roku do grudnia wyniosły SKI SP. AKC." odroczenia wypłat stwa przed wojną był ba'l'd1.Q do.
mk., a obecnie zł. 4,500,000.- tj. 6,COO,OOO zł. W tycb warunkach l1a 3 m'es'ące, poczynając od dnia bly, podczas wojny natom'a s'! ule60.000 akcji po 75 zł. każda. Dy- sądzić należy, re strata powyższa 17 grudnia 1929 r. miannwał s~dzią gla ona zn.szczeniu, co spowodowa
re.ktoramt zarządzającymi są bra- jest rezultatem dłuższego okresu komislrzem D-ra Erunona Blder- io konieczność więl{szych lnwestycia Henryk i Stefan Barcińscy. produkcji.
maua, a nadzorcami sądowemi ad- cji. Potrzebne kapitały uzyskano
Przedsiębiorstwo trudni się wyro=:a:M=,_~::::::~_=:"'::~::::""':_:
' ::_:::!:':~=\:.:o;:.w:::
::*':':":w:_:::, z długoterminowych pożyczek pod
bem tow·a rów wełnianych ł półzastaw hipoteczny, a między in-

* • •

I

I

=::'_::::IR:..

~;:'~~~~:~n~O:";,:::::;
zatrudniała
pełobecnie 230, a w

•

..

....::.;;:._=:.

nOwe . nmo~i~~ioutwa
~uemJ~lowe
P

~:~~,:~~:=~:. 3:~~~,~:~'~, ::

lynfK ~lfHlfiHY

-

GOTÓWKA
Dolary 8.89
CZEKI
Belgja 124.70
HolalIldja 359.50
Kopenhaga 239.06
Londyn 43.468
N. Jork 8.88,50
P>lłl!J't 35.08
Praga. 26.43:50
Szwajcarja 1i3.19
.sztokholm 240:34
Wiedeń 125.36
Włochy 46.68
Berlin 213.27

•

AKCJE
Dyskontowy 125.ZachodLi 80.Elektr. Dą-brow. 60Węg:el 71.Norblin 72.- 72.50
Polski 174.50 179.-Zarobkowy 78.50
Firley 39.Lilpop 37.25 39.Staracbow':ce 20.25 20.7:)

b' l
l
d . b· t
u .eg,ego ro (U prze Slę lors wo
nym rucbu 600 robotników.
.
nie wystawiało własnych weksli,
Magistrat miasta Piotrkowa w ~ą.gu dziesię<;iu .lat, hezą·· od dopiero trudności roku ubi.egłego
Bilans załączony przez firmę do
podania zamknięty był sumą 21 pragnąc zainteresować przemy clnvll1 uruchomlema fabrykI J ' zmusiły do odstąpie11ia od tej zazg6rą mU)onów złotych.
słowc6w w rozbudowie przemy; r~z 3) ~szelk:~ in!le u~ogo(tnte sady, ale n'e uratowało to firmy
BIEGLI WYKAUJĄ BILANS
!iłu piotrkowskiego, dbaJąc o ota, Jakle okazą. SIę nlelbędn~ od strat i rok 1928 zarulm:ęty był
PAPIERY PAŃSTWOWE
rozwol życia przemvsłowe:.(o z tytuł 1 d'/labnla zakładu 1'1 (
•
WNIEJSZY, W SUMIE 16 l PÓŁ postanowił poczynić llOWOpo- np. p[?LlJr~wadzenie na ko'~zt niedoborem w wysokOŚCI 20,000
I LISTY ZASTAWNE
MIWONA.
wstającym na tym teren1e la · miast'! sieci wodociąg{Jwo - ka.
Bilans przedstaWia Się następuPoż. inwestycyjna 118.- .119.W neagółach przedstawia ~ kładom przemysłowym rozh~%· naiL·uryjI'.ej, budowy dr6g
jąco:
Dola.rÓwka
70.50 71.fil)
Wans w ustępujący sposób:
ne ulgi.
cho~ników
do poseSJI
fabkolejowa 102.50
Otóż na mocy uchwały rady. rycz.nyrh i t. p.
BILANS NA DZIEŃ 31 LISTO8 proc. B. G. K. 94.lILANS NA DZIEN 30 WRZE- miejski~j miasta Pi~trkowa~.
Jak się dowiadujemy uchwaPADA 1929 R.
4 proc. L Z. ziemlS1kie zI. 39.50
śNlA 1929 r.
stanoWIono ZapeWnIĆ przedSIę: ł t wywołała żywy oddźw:ęk
AKTYWA
4% proc. L. Z. ziemsk:e zł. 47.2'
UTYWA
hiorsłwom pr.zemysłowym, k~ó ; sferach przemysłowych na- Gotówka
910,86
8
prot.. m. Wm'S'z'31'y ' zł. 67.50
iCqI
151,794,05
r~ ze<:~cą wy~udować na telc- szego miasta i niektórzy z prze Weksle
20,204,74
,?-,_I._L.
1,176,797,87
nIe miasta
Pl0trkowa
zakłady
ł"
.
o
komentllJ'ą
8
pruc. m. Lodzi 61,- 60,75
d • .
. i ' ~oo mys OVlCOW zyw
Towary
138,825,25
8 proc. m. P'QtI;ko\va 56.75
~ ~.
1,500.zabotru '~kl~Jące cona~Jmn CJ u d ten fakt, dający łak poważne
116,001,43
10 proc. m. R:tdomia 70.- .
~ .tu.l w n9:stęp,!Ją~e u d ogo ulgi, kt6re przyczynić. się, 010- Surowce
Dłużnicy
103,206,99
men1a.
1)
udZlelenl~
pod
budo·
do
poważne<1o
'Obn
żen
a
kal
1,397,359,31
8 proc. ohl. kcmw. m. War!<7Cl
I 1
Place
365,500.w.ę l?lacu bez,1l1aŁnle, 2) .zwol- ~{l ~i· cen p~odukcji.
2t8,21~10
wy
z 1926 r. - 30.~
NenIe od podatków mlej-il7Ch
l aCJ . 1
417,926.396,138,07
~
NOTOWANIA BA WEŁNY
(łflftq
1,51~977,29
7996
1,906,781,27
21,657,80
LIVERPOOL
W GRUDNIU W
PASYWA
27,498,72
1

W

Piotrkowie otrzymaią w'elkie ulgi od magistratu

I

.W_

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_ _ _ _ _- .

........
..........

zakf.
500,000.Kapitał amortyz.
28,194.W erzyciele z otwartych rachunków
232,628,50.Akcepty
109.067.,L
Dług hipoteczny
356,000.Nadwyżka
680,981,77

2,194,693,23
DIIdaą:

2,120,228,80

.GraDtJ

1,202,119.-

BuęDkI

2,152.869.-

NatIąą ł anądz.

2,515.903.-

CeIitnIa elektr.

1,176,025.7,186,916.3,730.142.57

Ił.uem

16,549,939,91

PASYWA

RachUDltt

.nr.

AkceptJ
Przedwolecme

81,953,78

Kapitał akc.
Zapasowy

1,152,716,15
4,500,000.2,250,000.-

6,750,000.Zdaniem biegłych maszyny, Jakkolwiek przedwojenne, są utrzymane w bardzo dobrym stanie ł
przy sprzyjającej konjunkturze mo
gą pomyślnie produkować. S1łą po
~Iędową Jest centrala elektryczna,
l'upełnie nowoczesna. Ogólna war
tość nieruchomoścI, maszyn i urzą
dzeń popędowych wynosi 7,000,000
d. luz po potrąceniu amortyzacJi,
która równ'ei; nIe została uwzględ
lłona po stronie pasywów.
Ogół
sktywów płynnych l półpłynnych

.'

i wiele innych sensacyjnych audycji

Bawełna eR1:lpska, zaknięcle:
SaJcellw:dis:
StycZ€ń 27.19,
ma;rzsec 27,5~
ma,j ~7,80, lipiec 28,01, lstopa~
28,40.

to naipiękniejszv podarek

Luty 19.17, kW'iec:eń 19.36. ezet'
wiec 19,53, sierp':eń 19,87 paźd,zier·
lik 20,50, grudzień 19.110,

23-24-25-go AUDYCJE

SWIĄTECZNE

Ashrnoun1i:

241,830,19

R.eJurwy specjalna 1
na stra.ty u dłuż..
ników

ALEKSANDRJ J\

5,911,689,93

25,000.-

cie.
Styczeli 9,10, luty 9,12, marz:e(
9,20, kwiec::eń 9.22. maj 9,30, czerwiec.. 9,30. lipiec 9,35, s:erpień 9,33,
wrz:e"iell 9,32, paźdz:ernik 9,31 lJl.
iStopad 9,32, grud'lień 9,02. loco
9,42.

g-go EGON PETRI
16-go RENRI MARTEAU
19-9o ADA SARI

2,411,749,86

8,565,269,98
Nałeżoości wątpL
56,953.78

Stemplowe

Balwcł na amerykańska~ 13,~

Kapitał

na

GWIAZDKą

NOWY ORLEAN
Bruwełna amerykańska.,

zamkMt

cie.

s Knl\
dla

Pań

i Panów

LEONHARDA
ANGIELSKIE
BIELSKIE
TOMASZOWSKIE
Wielki wyb6r
Umiarkowane ceny.

_OW@4' ._

. . . . '"' • . :UJ

.......,

Styczeń 16.76 16,77, mall'ze<:
17,05 - 17,06, mad 17,28 - 17,30,
lipiflc 17,44 - 17,46, paździenłik.
17,35, grudi.eń 16,71, loco 16.78,

Kupi~

nan ~al~ty la 'l~~ Ił.
w dowolnej ilości. Trom bkow-

ski,

Składowa

23

203

okazyjnie do sprzedania
urządzenie sypialni (2 lói~a,
2 stoliki nocne, umywalma)
w dobrym stanie. Piotrkawska 80, m. 4. III p. fr.
W g. od 1-2 i od 4--8.

•
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Dążenia

separ,a tystycil!ne

RT

Kirszbaum
gra w Unionie

li~a ~Iij!ka pIly~i~ra r~alne ~utałty

piłkarzy śląskich

Pogłoski

o utworzeniu na. Ślą wa.ne podpisały pakt zgodnego
.ku własnej J.igf pitkalrskiej z.Ofitały dZiiaili.w.ia i współpracy. DO<tychwprowadzone w czyn. Dz:ś jeSt już ooas podpisy swe zło-żyły: IKS.,
f.aiktem dokO'llanym, i.e lqga taka Naprzód, Amatorski KS., Poticyjpowst.aalie i iniAJjg,to~y j~ stJan-ają ny KS., Załęże 06, OI1aIZ Ruch, jedsię zweroow.ać dla niej jakna,j~ nak 'Slta.nQwisko
Ruchu uie jeat
.."'j klubów ślf!!Skich. Krąą nawet jeszcze ostJate0wie sprecyzowaille,
pogłoska, że Ruch 'VJ'oofuje się s choć daue się zauwa~yć pewna niepo~jlej liigli piłki r..lQtnej i prtystę chęć tegO klubu do ligii PZPN.
pu,jJe do ligi śląskiej. Sprawa stała
Gdy ut,worzer.le ligi śląskiej stasię obeond'e temb:1Tdzroj
aiktuaJ.na, lo S'i~ f3Jkt.em dokonanym i to z uRIL Śląsku po przegranej Naprzo· dZlilałem Ruchu, wówczas Cza.rni uIłu z ŁTSG. Drużyna. lliJpińska rów ul"Zymalńby się w lndze. NiezaJeż·
nież m'3l zoatać cdonkiem Hgj, ślą. de od tego Cza·m i zdecydowali się

••&105 POR.R.'·
.L6t;ł~
18 grudnia 1929 r.
-li

"

Sonia Henie

Ju,k nas iufoTmuje kierownictwo
noznej UIlionu, były
doskonały obrońca &Jy swego cUt

znalazła

-

..,wal.ka

Znakomita łyżwiarka Szabo sięga po utracony
tytuł mistrzyni
--

~' ekliii piłki

Sonia Henje obecna mistrzy- innych waT1~nków, jakie jej Tl8
ni świata i zwyeiętC7.yni osła· l':awooach w Oslo tamtejsi sę·
su zdyskwalirfilkow.a.ny pt'7.eIZ PZPN
tniej oJimpjady w jeidz-ip.· figu. dz10wie podyktowali. W6wczas
a obecme uŁaskawiony wskutek arIll!I16Stji, wstąpił do Unionu a Lie Towej na lodzie, znajdzie w to po raz pierwsl':Y Sooia Henje
jak uprzednio podano do Kl. Tury- tym TQku poważną I> onkrrren- weszła na listę czołowych sporo
łowców świata.
stów. Kirszb3Jum podpisał już zgl<> cję w p. Jarosz _ Sza.bo.
szame do Unronu i zajmie pozycj<:
Ta ostatnia posiadała mi.
Obecnie p. JaroS'Z - Szabo tre
obrońcy.
strrostwo świata aż do ~hwili nu,je usilnie i s,z ybko powraca
. występu na taflę lodową mło· do swej normalnt>.i lanny i
Bogały
dej norwe~ki W 1927 roku p. przypuszczaln1e niedługo wyhockey'ist6w Berlina Szabo wycofała silę z czynnego stąpi ponownie w baTwach Auudziału sportowego
z pow u strjl.
W
nad.
c
hodzącą
sobotQ
ł
nie~
·
""""*,,,,"*~~:!!_~~*~z~~~~"~Lll~.~"'~JGii&~!""""""'~~""":::!:
!!iiO!i*4ii;~!4i~6iiM1Z~!!!OS~.!!!!~~~
~kiej.
podda.ć na walnem
zgromadzeniu
Według
ostatnich witailomości l~gi 'wIDooek o powsta,wienie ich w dzielę od~dzie !i\ię lIn6w turniej hockeyowy w pałacu lodot.wchodzą.cych z Katowic, DaJ astat extra kla~ie
wym stolicy Niemiec.
, 'Ud'aj kooferencji kluby 7lamnterooO'Tym razem, opr6ru berliń
czyków i innych drużyn czoło
wych niemieckich. słanie na lodowej tafli reprezentacja Stock
\V
Pretkiewioz zamieszkuje oOOonie
Nowozalłożona sekcja sportów holmu. Kapitanem skandynaw.
w Nowym J Órku W'1'aQ: z _delegata 2'ffiowych w ŁKS. pl":?;ygotowui e skiej dTużyny .fest Gustaw Jo.
mi PZLA w ho:t elu PilScha. Posiar
hansoll, który sam ~ł przez
da on tam specjalną salę do tra- ' się bdruro en~oz.n:ie do sezonu dłuższy c~as graczem Berl1ner
ningów, którym odd:a.je się co- zi.mowego. Sekcja hockey'O'W'a skła, Schlittschuhclubu.
dziennie. PierWszy' et&rt Petki'ewi· da,ć Się będZile z gra.c1;y drużyn
Po powyższych ta wodach. 10
·m nastą.pi w nadchodzący p i l'tt6k. gimn. Kopernika i S~oły Handlozegra drt~żyna Oxfordu meC:l z
wej. Jak wiiadomo wśród graczy B. S. C., a od 2lJ do 22 b.m. go·
tych znadduje się kilk.a oem.. ych ścić będzie w Berlinie słynna POdczas okresu narzeczeństwa meZczyzna siew
i vrowadzi,
jednostek. Hockey'iści ŁKS. wratZ druży:na kanadyjc%yk6w a:
w Dadchodzą.ce . świ,ęt& Boiega z łytwiatrremi t,roo()w~.ć b~dą. na routo, którzy przybywaj" do
Nuodzenja, odbędzie się w Lodz.B t.renmgO'Wem bottsku ŁKS., gdzie u- Europy w dniu ' 6 stycznia.
doroozny świątetlmy ~ gier
rnehomłe!lly 7J05ta.n~ tor łyżwiarsportowyCh ,. uds.em kilku ~
ski.
śląska
DyU drułyu lr:ioe&ykówki w Polace.
p.ułMje p1'OWI8Idli 'l'ryumf, któ
winę
'Cf - - . . . sPro~ do Lod.zi Tournłe
za burdy w Lipinach
T.rsyna.stkę ,. POSllairoa..
W ~wiąiku z niedhi!elnemi z,a,wo
AZS. WII'U&'W8kł i CmrovIię.

program

od....

u

•
Humor zagranIczny'

Przed startem Petkie- Sezon sportów
wicza Ameryce zimowych w llKS- ie

Turniej gier
sportowych

ro·

PrasI

polskioh

o.rn.

ZBi.

IPolólll hockeyowych

Kto.

Jak. WIadomo dwi-e polskie drn- dailIlt w L1piilla.eh dotMladujemy &i~
iyny OOekey'owe wyiec;hały nru że część pral'!'Y śląs.kiej w Mtyku-

zdobył

..asłrzostwo

piłkarskie
Łodzi

tournee Z3Igraniczne, Legja do Bu- 'L~aTeSbGPrzed załw~ druNa~rzódNi•
•
r"
•
nawo yw<t.WJ
zynę
11\1dapesztu l Pogon do " , ledma.. Pro , pr-rodu do nreprzeb'.tera.mla w ~m-

w łAd:4 po całoroeznych spot- gra.m spotkań
'b nJaeh ~eh o mi&trzo.. pt'I2lOOetawh aię
sbro poszczególny~h ldM zdobyły
M6tępuj~ kluby: klasa. A L,
T. S. G., klJasa B. - Bi~g, kll/llSa,

C. -

pOnosi

Wid%ew

m.

Do niŻM.ej kl~

sy spadły drntyny PTC. i Sokoła.
pabja.niekIDego. Z 1da$y B. do C. me
sprudJ!a, ładna. drntyna..

drużyn

poIskioeh kaoh w Sp()tkailllu li LTSG. PraB&
o niepl"'Lychylnem
gQń -- 16 i 18 we WiOOIJV, 20 i 23 traktowaniu drntyr.y NalPl"'Lodu w
w Budapeszdie, a. 25 i 26 w Opa- Łodzi i nawoływaba do rewaillŻu.
&ecz zrozumbla, że tego rodz.:łiju
w:ile. Legj<a - 17 i 18 w BucLapesznCJtatlti zrol:f.~y swoje. SzkodUwaJ
cie~. 21 b. m. we Wiedniu, 22 w Loe pro~"'3.nda
sportu
stosOWlan&
ben. 25 w Klangetnlurt, 26 w ViI· przez część prMy śląfJldej winna
IMh, a 27 b. m. w Potlerdorlie.
być napiętnoW1alD.a.
oo,stępują.co: Po- przypomnia.łia

Małżeństwo sprowadza zwykle zmiane

--~r. E.Gul

mieJsc 11d.1'1!.w 6."
: ,Hum r ",t'"

--------~--~~.,...,..,",~..

choroby d;;:ieci

9ISf?

przeprowadzl~ się

na ul. Piotrkowską

11

( Zawadzka 1. Tel. 173·00)
przyjmuje od 11-12 i od 4-5

....&Ji!EW=

EV

lMdZM 8M

Dr. med.

PIKIELnV

WlflH/ł

Nawrot 8, telef. 219-90
prsyjmuje 4-7.

(i"iazdkowa
Kupowanie resziek bezc:el...e, skoro ze

Wgprz~

urolog

ohoroby nerek, pęchersa
i dróg lD~wych

I

Izguki

8953-5

PORADNIA

l

lnA H f l l f
Zawadzka 1

W( n(~ ~ ~ ~ I[

Dr. med.

Lekarzy-specjalistów

j

wupadnle i~Die,!

Ił

Choroby sk6rne I wenaryo.ne

c."uha od 8 rano d0 9 wiecz.
'
11- 12) przYlmuj~
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i świota od 9-2 pp,
leczenie chorób
wenerycznych i skórnych

Badanie krwi i wydzielin na
svfilis i tryper.

Kon,ul\ac;Je z neurol_slem
I urologiem
Gabinet Swiatło-leowcli,
Kosmetyka lekarska.
Oddalelna poczekalniI. dla. Kobiet
PORADA 3 Zł. 8422

da~~~ o~~~~ie

Jedwab drukowany do prania
Popelina jedwabna
5.50
Adamaszek
4.75

Satin "LUX"

UL N A WR O T 2

TEL. 205-38

aż

TELEFON 179-80
d
S .....
p..Jimuje do 10 r. i o 4: waGOr.
'IV nledB1elę od 11- 2 po południu
Dla pań spec. od godll. 4-ó
00 pol.. dla niellamoflnł'cb
CBNY LECZNIC.
8421

8.50

Toile de 80ie

3.80
3.75
6.-

8.50
6.50
'1.50 5.50
8 50 6 50
..
10.- 5.12.50 9.50
15.- H.-

Satinette

Atłas kołdrowy
Cbiffon
Crene de China
Meteor

i t. d.

\

Dokt6r

·W. lagunowski
Specjalista c:h.orób skcSrnych, wenerycznych i moczopłciowych.
przeprowadził się .n& ul.
Piotrkowsk~ 70 (r6g Traugutta)

Tel. 81-83.
Prsyjmuje od 8.30 do 10.30 rano, od
'-ej do 2.30 pp., od 6 do 8.33 wiecI.
w ftledaiele i §~ta od 10 do 1.ej.

8979

c8.

PIOIHOWSU

Dokt6r

DłiKDWYSKI

CEGIELNIANA ~5, TEL. 128-87
9peoJaliela chorÓb sk6rnvoh
ł weneryc.nych
8420

LECZENIE 8WIATLEM
kwarcową)
Badenia krwI I wydzrlelln.
P1's1jmuje od 8-2 i od 5-0.
w niecWele i śmęta. od 9-1
Dla pań ud 5 do 6 po poL
oddzIelno. pocukQlnia.

(lampES

Dr mecl.

~748-

Z. D"IYNER
Urokł ~J

Iłharollr nllnk, !;ilWl. ::~!Sa
mallll\!\IJYUł1

i 1.17:'J

Plramowic:ls t~r. 2 'r'o\.ll<ltf. 148·9.5
\ God!!.. llnyi~6 od 9 11) i od 6 - h

Nr.3Hi

lnana ze

S.Uf;

Gdań$~".

aiUDkł:

.,~

+:-..
___..,........

!.~

Kosma-Vollmilch
Kosma-NapoJitalns
Kosma-Reliefs

'ą.J

ur

..

Ił (lfIłOllłDY

Ił
Sp. Akc. w

I

-= ;

.II. . . . .IW

.~.I.

Ż i~raz wszędzie do nabycia.
-

I _ _ _ _ _ _""l1li""'"

Sp. Akc. VI

Gdańsku.

NDll! I
nałoowszy
i najpraktyczołe;szJ

spoSÓb prowadzenia
ł~siegowoś[i.

ProSUliij

'IllI danl'e
na Z

TRZYMACZ

META:"OWV

l
·
OI~ ez

PRZEDSTAWICIEL

p

-

-------~--

- - - - - - - -••- -••- - - - - - - - -. .

DIi' i dM następ"ych

~ieDa[1 [anki
film

rosyjski, osnuty
na tle prawdziwego zdarzenia w
roku 1905-rm .... &ryl!tokutycznej
rodzil1ie, polllkiej oliedlonej w
gł~bi Rosji.
W rolach gł6wnych:
Klara KImbalI Joung. Lou
Telegen I Inni.
Nutcpnv program:

"ULlCA GRZECHU"

W TolI ,Id.nej: Emil Jannlngs

W d"i powszednie, , wyjlltkiem
10&6ł, pOC:'lltek seansów o- godr;.
w soboty, niedeiele
i '.Icta o g. U-ej w pol. Ostatni
aean. o god,. 10.Na ł seanl cen miejsc ,nitone.

...." zu

LECZNICA
Plotrkowaka 294, tel. 122-89

es,..,

,,",1.a"lI.u łramw. pabjaniclńch
Cs,nne od 1G-ej rano do 7-ej wiecz:.
,. niedaiele i '.ięła do Z-ej po poł
W..,...". apecJelnołcl I den"..

~.. ",piele tWle"ne, lampa
....rcow•• alektrpacJa. Roentgen.
_c..pl.nle. an_n.V (moczu, kolu

Ope-

racJe.
WI.,.,
Porad. dan""'"na orac wen.
no

o,atrunkl.

mielło.

Porada 4

rologlun. d.la chor6b

i .eneryccnV:;h
3 Z"OTE.

zł.

sk6rnvch
84~

Dr. med.

J.l~~~~j~lJ~i I
_lrurgJ. 8ZClUtk. Jemy unne,
I pl.etylea.

REGULACJA ZEBOW
RENTOENOOrAGNOsfvKA.
Ord,nuJe 3-7
850Z

11.

PI"".....

tlił.

SIW41Bf, Zifllona 17.

Pielęgnowanie

cery, usuwIlnie łirodawek, 1:marszczek, piegów, wągrów i innych defektów. Masllt
kosmetyczny. Maski parafinowe, bs!samlczne
i in. Utrzymywanie włosów i usuwanie łupieżu etc.
UWAGA: USUWIlnie be:lpowrotne I bez ładnych ślad6w szpecących włosów wyjątkową

-f.r. 1I7·aa.

Do akt.
Nr. 3383-27 r.

oc;eni~n~:~lin.

odbędzie się

sumę Zł.

373.tódt,
'2.1Z.1929 r.
Komornik
S. Górski
00 akt.
Nr. 2347-1929 r.

spr.edał

li

prze-

targll publicznego
ruehomojci, nalej~c}'ch do
Fryderyka Starka
i lt_ładaiQ.cyeh siC
I: okrl\glak6w sosOgłoszenie. nowych, ma5lyny
i 3-Cft .tołów
Komornik Sl\du
GrodzkIego m. Ło oellac:eowe"ych !\II
SUnlC Zł. 435
d:ti VII rewiru
Stefan Górski
t.6d', f 0.11. 29 r
VI

ul.
Sienkiewicza 9, na
za~adzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłaszlI, te w dniu
metodą. Całkowite usuwanIe odmrożeń.
3 ~tycznia
1930 ro ku od goGodziny przyjęć: od 10-2 ppoł. i oą 4-8 '1\·iecz.
d1:iny 10-ej r~nQ
- - -_ _ _ _ _ _IIa_ _ _ _5lII1lD
_ _iI:l5a_'1'I!'I!J'm
__. w
przy ul.
PIliC VVo!ności 1f
. .- - - - - - - -_ _ _ _ _ _IIl!!!lI_ _ "i1!ID!'!
odbl<dzie się
sprzedał przez
8640 . licytację rucho-

Dr.

Ogloszenle.

Komornik
VII rewiru
SQdu Grod:tkiego
w Łod:ti, Stefan
Górski, zamie.
szkały VI todzi,
przy ul. Sienkiewicza 9 na zaodbęd,ie ~ię
sadzie art. 1030
sprzed d pUU U .P. C. ogłasza,
licytacjI< ruchote IW dniu 3
mości. naletll-Cyc;h stycznia 1930 r.
od godz. 10 rano
\V todzi, pn;y ul.
I składaJ~c)'ch su:
Pomors\t!ej 37

zamieszkały
Łodzi, przy

PIlBJJłNIł:E

Biuro Dzie~n.ik6w ~. Zators~iego
wPab]amcacb, ~amkowa ID
przyjmuie wszelkie ogloszenia

DO

"

GŁ· OSU P O RA N N E G Ol'

II

po cenach redakcyjnych.
.

W~lwani~ JU~Ii[ln2.

mości, należ~cych

naprzeciw

CENTRALNE STOWARZYSZENIE
KUpe6W i PRZEMYSłOWCóW
WOJ. t6DZKIEGO
Piotrkowska. 10
zawiadamia P. T. Członków, że kanoola.r-ja
Stowarzyszenia rozpoczyna z dniem dzisiejszym przyjmowanie wpłat celem wykupienia świadect przemysłowych
na rok 1930, które tr'iYać będzie do

UROLOG.
Choroby nerek,
pechern i dróg
moczowych.

Komornik Sqdu
Grad~\liello ~V rewir"" t.od~i, J6,ef T9mll5:tflwslri
,am. w Łodzi, puy
ul. Zachodniej 36,
obwiencn,
te w dniu 30
trudnla f929 r.
o g. 10 rano, w
Łodzi, lIrz, ul.
PiGtrlC9wliiej
P9tił Ar. 109 odbędzie się sprzedaż prlell licytac;jc
ruehomo'ci
skład"j~cYc<łl sic I
ina.zin do llliycia,
I ~tró\ll i kasy

4

,"m,

Sekretarz (-) T. CIchecki.

UlW. 10. f2.l0 ,.
KomornIk

St. G<frski

t6tU, 9.XII." r.
Komornik

J.

385

OG40SZENIE.

DR. MED.

Przewodniczący Wydziału Handlowego Są. L' d .
.
d U Ok ręgowego W
{Jo 71 na zasadzle art. 4
Rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 23 grudnia 1927 roku o zapobieganiu upadłości (Dz. U. Nr. 3 I 28 r., poz.
. damIa,
. ze
~
I cs k-Be~ .L e~k
'
20) zaw~a
OWICZ, z~~.
W ŁodZI, przy ul. Zachodme] Nr. 16, wmoą~
W dniu 5 grudnia 192!J roku podanie do Sądu
Okręgowego w Łodzi o udzielenie mu odro.
ł·
. d
.
czeDla wyp at l ~e termm o rozpOZnaDlI\ POwyższego podania został wyznaczony na dzień
18 stycznia 1lj30 roku, nl) godzinę lO-tą ra.no
w gmachu S..du Okręgowego w Łodzi ul. Zeogniotrwałej
.
,
należ~cych do
romskiego N r. 115, pokÓJ Nr. 40.
firmy
Wierzyciele powy~szej firmy mogą przybyć dobelon~e1esenio "Dom Wiedeński
na .r~z~r~wę sądową, celem udlielenia S,dowi OSi licowaneJ nil O. .IIc;owan,ch na
U. 500.
wy]asmen.
d. 430.-

Wice-Prezes: (-) J. KI ••ml_ajan

Kościoła.

S,,,dyk tymczasowy masy upadłości .• ~hi1a-~olleh
Gotliba a na mocy art. 502 KH. W7:ywa wlerz:yclelf powytuej uplldlości. apy w terlT!inie 40-dniowym od dllły n!nieis~ego oglo$zenill stawili się osobiście lub przez
pełnomocników praea nim w kaRcelnji jego przy ul:
Cegielnienej 57 w godzinach 4-6 po pot, z dowodami,
usprawiedliwiajltcemi ich wierzytelności i oświadczyli
li ;okiego tytułu i do jakiej sumy są. wierzycielllmi tejże masy, oral: IIby złożyli tytuły slI'ych wierzytelnl"lści.
Sł'rau.dzenie wi~rzytelno§~1 odb~dzie si~ w dniu 3?
stycznia o godz. f-I") Ul S~dzle Okręgowym w ŁodZI,
Wydział Handlowy, przy ul. St. Żeromskiego Nr. 115.
pokój Nr. 64.
Syndyk tymczaso ..... y
MW. An... Heft6row!c:
t.odt, ul. Ceglelnial\a 57, tel. 1.57-58.

iwi.iiiiiiiiiiiii

Obwieuuenie.
ObwielUlenit
Komornik
Grod:tkiego 7
rewiru w Łodzi
Stefen Górski, :tllm. ~ Ł?dz!
przy ul. Slenklewl
c;za 9 obwieuC1:a, 'że w dniu
3 stycznia
1930. r. od godz.
lO-e) z rana w
todzi, przy ul.
flac Wolności
pod. Nr .. 11 odb~dzle Ilę spru:dat przez pubhcznlł licytację ruchomości
n~.lełl\cych 40
. Zehgll !ielfgott~
I sklcdall\cych SIę
SI!: 120 metrów

ordynuje od 15 grudnia

PENSJONAT VOGLA

Komomik
S. Górski

Zeliga ~elfgott_ Pr. tłer",toWlcaa
21 (Dzielna)
sklacilljllcycn si~
ze l00-tu metrów telefon 144-10.
chodnika jutowego
Prs,jm"je
oszacowanych na od 1-2 i 4-8 11'.
sumc; Zł. 550.2063
Łódź, 10.12.1929 r.
Komornik
s. Górski
Do akt.
. Do akt.
Nr. 2240' 29 r.
Nr. 234Ci I 29 r.
S~du

Hlłl'Nłł:Jł
l~on Szaj~ro"i,z

w cierpieniach serc i przemiany materji.

Łodzi,

Akta sprawy Nr. Z. 294 I 29 r.

p,.. G6rnym Rynku

plwocin. wyd,ielin ltd.)

Abeotwentkl wydz. lekarsko ur.Iw. OdeskIego

..

I• • RY apeeJanstOw

łrrwi,

Gabinet kosmetyki leczniczej
i toaletowej

l~

.................................................

n~encch~ZYSma~

Przejazd 4, tel. 10-223.

KinoSienkIewicza
SPółaOZIEIaNI
40.

ODlo.zenle.

Komornik S~dll
Orodzkieao VI
rewiru w Łod,i,
Stefan GcSrsld
zamieukały w
Łodzi, przy uJ.
Sienkiewicza 9, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. €yw.
ogła$'II, że w dniu
3 stycznia
1930 roku od go• dziny 10-ej rano
w Łod:ti, przy ul.
Piłsudskiego 27
,

Wlpattt.łr

=

Do akt.
Nr. 551 i 1929 ,.

TOIft.sze,"~

dnia 29 grudnia r. b.

I

włącznie.

Uprasza się o bezzwłoczne zgłaszanie
do kancelarji w godz. biur. od 9 do 2
i od 4-7 w.
9095
się

Do akf.
Nr. 223) I 20 r.

Do akt.
Nr. 3478-1929

T.

Obwientlenłe. Osło.zenle.

Komornik V( reKomornik Slldu wiru S~du GrodzXV
kiego
rewiru w Łod1:i w Łodzi, Leon
J6:tef Tomauew- W~sow3kl zlImieski, :tam. w Łod'd szkały w Łodzi,
ul. Zachod- przy ul. Wólc:tań
nie 36, obwieu- skiej 10, na zacn, te w dniu sadzie art. 1030
30 trudni a
U. P. C. ogłasza,
1H9 r. od god:t. że
w dniu 23
1().ej I rana w grudnia 1929 od
Łodt:l,
pur ul. godz. 10 rano w
AndrzeJc
Łodzi, przy ul.
pod Nr. 58 odWschodniej j8
bcdzie sic: sprzeodb~d1:ie się
dei pr1:ez pubU- sprzeda! 1: przeC'''1l licyłacj~ ru- targu publicznego
chomołci składa- ruchomo~c;i, nale;Ilcych się ..
ż~cych do
m(:bli
Gedaljl Kurea
na1etllcych do
i skladajQ.cych się
Jllk6ba
z mebli
Szmirgolda
oszacowanyc;h na
ossllcowanych "a sum~ Zl 140.5.al. 500.t6dt, 17.12. ~ r.
Grod~kiel1o

przr

ŁÓdt.

9.XII." r.

Komornik

J. Tomoszew3kl

Komornik
L. WIlsowslri

Nil dogodnych
warunkachl
Wielki wybór
w6ak6w dlieeinnych krajo .... ych i
!a~raDic~ńyeh ł6-

tek metalowych
vyiymaclek amerykańskich. mataracy wyecielanycb
OUt m a t e r e. c ,
I!pr~żynowyeh

"P ate nt"
do
meblowych ł6żt>k
podług miary.
Nabyć moina 'Ir
fabrycznym Bldadtie 8915

"DOBRoPor
Łódt,

Piokkowllt. 7'

.. podw6rn,
teL 15B-6S.

12 .

GŁOS

18.Xll. -

PORANNY -1929

Nr.

31~

Naifi.. l~rnieisza
Naizgrabnieisza
Naimilsza
Nairozkosznieisza aktorka twlala
w swoim ostatnim

IiRZ Z I

.

,

•

,_:'

*

I

_

~..

•

1

filmi. p. t.

,

i..

1

głównej ' roli mąskiej Andre Roanne. Urocza Anny
osiągn~ła w filmie tym rekord powodzenia, stwarzając

W

t

Począ.tek seansów o
święta o 12, w poło

Ondra
sceny

zdrowego humoru i pikanterji.

i

godz. 4-ej, o.tatn. 10,15, w &Ob. niedz.
, ,Orkiestra pod dyr. p. R. Kantora.

Nad program R,o man. Monka I Kronika filmowa P. A. P.

9098

e iera.

ziS

; ;

Dramat

pięknej

~,

..

-=.

i

'

a.ngielki, przeżywającej w stolicy Węgier pierwezy romans , miłosny.

W,ol.ch "

•

n8ipi.kantniejll~

•

Wspaniała

ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyr. A. CZUDNOWSKIEGO.

Początek przed st. o godz. 4-ej pp., w sobo~ i niedzielę ej godz. 12-ej w poł Ceny miejse na pierwszy seans od 1.- zł.
w sobotę i niedzielę od godz. 12-e) do 3-ej wszystkie miejsca po 50 gr. i 1.- zł.
9090-

. . .I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

Skład

arlykuldur BIBklrafBchnlcznych

R.i F. Krauss

Księżna

J,," SIMIIII\K

Ł6di,:" PłOłrkowska 146

poleca w wielkim wyborze tYRANDOLE ELE.
KTRYCZNE, LAMPY 5TO~ĄCE E.LEKTRYCZ·
NE I NAFTOWE, ŻARÓWKI OSRAM, PHI.IPS
I TUNGSRAM. ZaP.,alniczki, lampki kieszonkowe,
. baterje, koszulki g~zowe i naftowe, thermossy,
maszynki do słrzyłenla .łos6w, brzytwy do
golenia i t. d.
8225
.,
\ .

------ - KURSY KOSMETYCZNE - ' ~
--------~--~---- ~.------.....

K, iężn

. a akanowa

Księżna

74341

ny

Ksi~~na

KINO-TEATR

IMDZI

';ui.. K~i.IŃSKIEGO

Nr. '178.

Księżna

Od ' wtorku dńia 17 do poniedziałku, dnia 23
grudnia 1929 r. wł"cznie

(THE DRAGNET)

W roli
głównej:

IWAN

Księżna

GBORGE BI"tCROFT

~t~ir~~; ;. lłdj••an•
~OZlUCHIN

w roli

.'ara
głównej.

4.0

poe.,

Księ~na
1NąSUńe~

Porannego" Ile
dodAtbIlli. WJtlOlll w toda at. 5,ro. la odnoMaoie _
z pneeylką poe~.., IISaju - lIII. &.6O;...mett
... 10.l

'

Redaktor: EUienjusz Kronman

tronem carów

'.'

panowania ,Katarzy'
.

arakanow·a

Tarakanowa

to film fenomenalny, w którym bogactwo . tre~ci' wcgczy
o lepsze że świetnością wystawy, z koncertem ' gry
aktorskiej

arakanowa
kinematograficznej

to korona

POWAŻNE

przedsi~biorstwopo~ukułe

film,
bę'dzie wyświetlany
tY wielkich stolicach eu ropeiskjch
-.

Ł9d,zi

·15i'h

i".

teligentnych i e1\ergicznych. pan6w
dla łatwej akwizycji, b~d"cej jednocześnie wdzi~czn" działalności" społecznll.
Dochód miesięc~ny około
2000 złotych. Oferty: tódź- Poczta
Główna-Skrytka 501.
8970-5
ZAKOPANE
Willa .Maryśka" ul. do Białego. E.
Wasilkowska poleca " 'pbkoje jasne,
bardzo słoneczne kom1Qrtowo 'urzll'
dzone. •
przepięknym"
położen i u.
Ceny przystępne.
399 -2
RADJOAPARAT
3olampowy, cały komplet, luksusowe
wykonanie okazyjnie do sprzedania.
Zawadzka 22, mieszko 15.
401-1

twórczości

Tarakanowa'
to
który
w

,.' .

( ~~łomnia ~ro~ne)

to miłość i entuzjazm --" Wzniosłość i poświęcenie Fatalizm, który rządzi losami ludzi
Epopea snów rozwianych i niespełnionych marzeń.

nil.

',aBumi,a'.' , ~~esięc~.. .Gł~

wstrząsnęła

PIOTRKOWSKA 83, fr.
Tel. 210·40. 1499-

I

,

ZrelOWC
e . rozbitki

arakanówa
to awanturnicza epopea, która

za;

D·ra MARJI LEWINSONOWEJ
Cegielniana 8, front I p.
InformacJe I zapisy codziennie od 10-8 wlecz.

-

PRZVJMUJE
od 5-7 p. p.

to wierne oddanie dżiejów pięknej cyganki, która
podniesiona do godności książęcej sięgnęła po tron
rosyjski

_ wcześniej.

BUCHALTER·BILANSIST .~
poszukuje posady lub pra~y' do·
rywczej. Oferty sub.: 8Długoletnia
rutyna"
,
' 4()O-'

za 'Wł~!rl mł1imetroWf' I-•• paltowy (_one 5 .-palt -): W tek4cie 50 /IP.. nadesłane po telto
!cie 40 ,r.i nelrrcho,i do 150 wierszy 30 gr., wyłeJ - 40
Z.,csajne
10 szpalt) 1~
"., Drobne 15 gr. sa .,ras; najmniejese o,łoszenie al 1.50 p. P.oseulli.anie pl'aCJ tO Itr. ~a wyraz; naJmniejsze sł. 1.20 ar. OlfłcueRia nrQCąnowe i nflu&ilto.. 1Z 21. OQlo.enia HDlieiecoll'e obhcnne !I~ o j()
proc. drotej, firm:ł ani cz. ch o 100 proc.
I

Ogłaszenl

ar.

<str.

