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Be reig Dominat:gjne podpisane bt;d. najwt:zeiniei w niedzifl
Warsz. koresp. "Głosu Porau go iuspcklOl'atu sil
~bro.lnych, pogłoski o "clou" rozmowy }"I tematem wielu. rówuież
IL~-I W NIEDZIELl~

I'
U DAŁBY SIĘ
nego" (Cz.) telefon.:
,gdzie odbył konferenc.ię
Bartla z marszałkiem Daszyń- sprawdzonych wiadomości. Po
DO SPAŁY.
Wczoraj o godz. 8.25 l'allO, w
Z MARSZ. PIŁSUDSKIM.
skim. Wdług informa(lji ze sfer koufe~encji prof. Bal'tła z mai'· gdzie bawi p. pl'ezy('ent RzpIitej
myśl zapowiedzi, ł)l'zybył pro~' 1 któremu zdał sprawę z dotych- zainteresowanych marsz, Daszyll szałkiem Piłsudskim, a więc waby pl'Zedstawić mu łist~ do 110Bartel ze Lwowa do 'Varszawy, czasowego Ilrzebiegu swoje,i mi-I ski miał wyrazić
goozinach wieczorowych, w
minac,ii.
witany na dworcu przez mm'- \ sji. Konferencja trwała półtorej ZASTRZEŻENIE W STOSUN- formacjach sfer miarodajnych I Niezależll;c od tego prez~'dent
szalka senatu Szymańskiego. wi ' godziny.
I KU DO POWIERZENIA TEK, BRZMIAŁA NUTA ZW ĄTPlE- RzpJite.i WI'aea po wypoczynku
ceministra komunikat.'j.i Czap.! Po powl'ocic prof. B~~tel 041.1 w nowym rządzie następnjącym
NIA
świątecznym ze Spały do Warskiego, pos a Ii ośc~an{QwSkieg{) był ko"cowc ~ol1ferenCje
ministrom: ?arowi, p,rystoro~j'l \V skut~eznoś.ć akcji prof. Bal'- I szawy w poniedziałek.
oraz grono dziennlkal'z~'.
Po ,
Z lUIN1STRAMI
Moraczewsklemu, Bb~nerowl l tla, ktory miał w poszezegól- j
~
łl ~ii'''' Ił
powitaniach prof. Rarte) p3je- sprawiedliwości Ca~m, poczt i Składkowskiemu. Prof. Bartel nych konferencjach nkłtrafić na I
ł
ł ~ .
chał na Zamek, gdzie zatrz~'maJ tcle~rafów Bornerem, oświaty mial odpowiedzieć w",.dług .led· pl·ze.'izkody większego kalibl'U / wyznaczor:ae na p onlesię chwilowo aż do dcfinit,r\\ liC Czerwińskim i robói publi~z- neJ wers.ti, iż w sprawach perso- Na giełdzie poIityeloe,i DotowadZiałek
=0 ukcńcZ'r:'niu s '('.i m; f .
n~ cb lUoraczewsldm. l'rof. Bar- nąJuych mo: . Jlfłroz1J,rnieW8~ ~ it: na tę pogł~kę p9 kUnPl!! .bs7dz9 WAR SZA WA, 27 g nu.".a. PAT)
O godz. 11 prof. Rartel ud' ł tel ukoiicz~-l zatem rozmowy ze' TYLKO Z P. PREZYDE~T.EM wysokim.
Plenarne pos1ed~nie ~enatu W YZ:l1
si~ do Rmachu sl"lnm. gdzie z!o w!>zystkimi ministrami gabineRZPLlTE.T,
Niezależnie od powyż 'zego na CZC!le zosta~o n~ dzien 30 gru'
.tył witlytę p.
tu p. ŚwitaJsklego.
który powierzył mu misJę for- ogół sądzą, że do nowego rządu t..). w pon.edz a.'ek, na ~ouZ'. a
10
MARSZAŁKOiH DASZY~SI\IE ' . Nezależoie od
~Oł PkoPodhbldndlu ...~ówllie~ dW 1 •
. przesiienia
• . mowania gabinetu.
' . WE,TDĄ WSZYSCY MINISTRO· 1~lOd'
uJe ZJa e o ę a ",tę posle zen a
MlT,
dziś odbędZie
Według drngIej
notowane.l
•.omIS)I
' " s euac l·ich"
•.
•SIę
.•
.'.
"
.
•WIE
• _
...
~
. N".. porządku
Ihlnetowego
KonfCl·e~ c.ia tnn, a ukoło llb! I dy.skus,l a budzetow~ w kom~sJ1 Wel'S,lI mIal odpo';IedZleć,
~. dotychczasO~l
Z? wy~ątklem dziennym komisji budżetowej znal
torej godzIny.
sejmowej nad bndzetem pl'ezy- rOzmowy na l)owyzszy temat nIe dwuch, a mtanoWIcIe mlD.
duje się zmiana niektórych rozpoNasl~lłłlie p. BaHcł udał się l den ta Rzplite,i, se.imu, senatu 0- , nadają się do prowadzenia w seJ CARA I MORACZEWSKIEGO. rządzeń pana Prezydenta o przedlu
do
' I'az najwyższej izby kontroli pa( mie. Naogół rOzmowa
W późnych godzinach wieczo iJeniu mocy obow iązuJącej ustawy
MARSZ. SZYMA~SKlEGO. !stwa.
Refel'enłem jest poseł I MIAŁA MIEĆ CHARAKTER rowy ch pogłoska ta znalazła po- z dnia 1.IV 1925 w sprawie wymiaz którym konfel'ował okało 15 Kwapiński.
I
SERDECZNY.
twierdzenie nieoficjalne w kiJku fU i poboru państwowego po(latku
minut. Przed POWl'otem na Za.
t,
* ,.
I Prawdziwości tych pogłosek I różnych źródłach.
od nieruch.omoścl m~eisl{jch i niemek des~'gnowru1y lu,eill.iel' odZa kulisami poufnych konfe- stwierdzić nie zdołano, notuje·
W każdym bądź razie nie na- których meruchomosci wiejskicb,
.f B tl k '
ó'
~.
b - k d I •
•
•
•
ponadto na porząd.ku dziennym
był fU'ótką l'ozmow'" z pI'zyiac1e l'encJI pro. al' a rązą l' zne my ,1e W1ęc z o owląz u Z1en- ezy spodZiewać SIę w dnIu dzł. I rel\rra
IL... t6
"
' .1
I
•
•
•
I
.
•
• :
•
znaj du j e sIę IlOdZła
w pre1
j
lem swym
pos. KościałkowskilJł I pogłoskI co do wyntltu
rozmow nlkarsk ego.
sle.iszym nowego gabmd'·. Gdyl'Imtnarza
.
bud'ze towego na r ok
•
•
" .
•
•
.
,
_
pOl'zem od,{echał
na Zamek, z p~zczególny~l m~nlSh'aml b.
Zag.adul>CUle._kto ,;e}dzI.~, a I by
l)1'of. Bal'~lowł udało s~~ 1930 _ 31. Na porządku obrad kogdzie przy.iął z kalei ministra gabInetu p. ŚwItaIskIego.
kto nIe, z byłych mlnlstrłJlW (J~ I skompletować lIstę sweg-o gabI- mi/S,f,i gospodarstwa spofiecznego
przemysłu i handlu
Na.iweześniej notowane były gabinetu. prof'l 'Bartlal
bYiło netu, wów~zas
senatu znajduje się pro~kt ustawy
KWIATKO'VSKIEGO.
hL
kU»
w:
E
WF'
•
o zmbnle nłekt6rY'Ch postanowień
O godz. 4 popołudniu p. Bal'ustawy z lipca 1924 roku o za bez-
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Ejsmonda do ministerstwa rolnictwa

Z WarSzawy doncszą:

piec..n'u..:, wypadek beuobocl'.,

Slamisch

pom'naJą, wyśm'ewał orderomanję'j j,ako p'erwsze publiczne stwlerdze-

Resfytuc 1:t Ej.!"monda w minister nie w PolSce Wielkiego pr.awa kut-I
Julian Ej- stwle rol!1łctwa przyfęta zostanie tury, prawa do uśmreehu.
smond~ p(}wołany został ponownIe przez wszystkich z wielką radośc:ą,
Znakowity

l

pisarz,

na
kierownika
łowiec· _';:==~==::!:::==~=====~~~===::~::~~
twa stanow;sl{o
w min"sterstwie
rolnIctwa.
,=
=Gii....u_
_'" _w
...

Wiadomość tę przyjmą wszys.cy

Nach m Sa

w olsce

prawdziwego zadośćuczynieni~. Jeden
z najlepszyCh
stolicę i Łódź
:1:Jtawców myśrwstwa w Polsce, któ
ły zorganizował i od szeregu lat
'\Vaisz. koresp. "Głosu Por." leI.: w ambasaod~e angi'elski&!, mlnistro '
prowadzH referat łOWiectwa, zoW llad-chodzący
ponIedziałek wi spraw zagra,nicznych, prezesowI
stał, jak t() czytelnicy pamiętają, przybywa do Warszawy prezes rady ministrów l t. d. Dnia 2 stycz.
z dnia na dzień zwolniony ze swe-I św~atowej organizacji sjonistyczlleJ nila odbędzie się odczyt p. Sokologo stanowiska i wydalony ze służ·
..... h
Sok
k"b d .
• t
.
t
j k
p. 1,ac UUl.. olow, tory ę zle wa w filharmonii warszawskiej.
by pans
WOWC) za o a
mu
wyraźnie i or:cjaln"e oświadczono powitany uroczyście przez miejscoZ Warszawy p. Sokołow wyJe z- komisarz oszczędnośc'owy Rzeszy,
- Iż zamieścił feljetcn pod tytu- wą organizacje sJonistyczne.
M..a do Łodzi, a' stąd do Genewy.
upatrzOllly, po u8tąpJenł,u Hnterdln·
b. prezydent republiki franCuSkiej, łem "Udekorow.ane bydlę". FeIJeP, Sokołow złoZy kolejno wl~fty
ga, na mnowisko ministra finall'
zmarł w 91 roku życia.
WIl te", Jak sobie czytelnIcy przyz uczuciem

odwiedzi

-sw.

!8.XII.- GŁOS PORANNX -
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Nr. 32;'1

IłuJ!ellbel'g l,oJlosi lueskc 73 prze~J jego śm!ercią. U~łady ,tel nalizmu niemiecki~go.. Stl'onllie-! sów, Rudolfa HILFERD1NGA-17właszcza pl'Ze<~W .jego sO~.iali.
Id «:ską.
nalozyly na Niemcy nieco Wlę' twa, które wypowiedziały się za obalonego wspólnym wysiłkiem stycznym członkom. Dł'. RHdoJf
Ambitny wódz naclonał~stów 11~sze zobowiązania,
Il'ez wza-I wnioskiem Hugenberga, zcbra- Schachta oraz wielkie.i finansj.. iIilferding
("Z pocbcdzda żyt!
nidul'tunny uasł~1!ea mularko- mlan za to Bel'lin uzyskał wcze ły podc:tl8S ostatnicb wyborów ry - SĄ POLICZONE. Z chwi- I polski. rodem ze Lwowa" dwu.
wancgo (w pOl'ównaniu z nim) śnie.iszą ewakuację
Nadrenji.! parlamental'nycb
(maj 1,.28) I lą zaś, gdy padnie obceoy rząd.: kl'otny ministel' skarbu Rz~sz~
lll'ahi('go W cslal'pa. którego osu która będzie zupełnie oC7ysze~o , 6,800,00U głosów, a Ob(ICuie
nastąpi rozwią·zanie parlamel1- ntł'mieekiej, uch!xlząc,' za najnął niedawno z "Icaderstwa" par na do 30 czerwca 1930 r. (w MIMO
DEMAGOGICZNYCH tu Rzeszy i nOwe wybory. l\"i(.1 tęższą głowę soc.iah1emokracji
t.li niemiecko - narodowej, po- I myśl traktatu wersa)skie..~o oku· I HASEŁ, pod któremi zainicjowa hawiąc się w pl'zellowiednie, I Jliemie~kic.i, znakomity teol'~'
nitlsł w kl'ótkim przeeią~ll ~za-I pac.1a miała trwa~ do roku no plebiscyt - padło na nie O można się spodziewać, że obee· I tyk - ekonomista
(HNerdillg
~u trzy dotkliwe ))oraiki.
19:15). Hugenberg posłanowił 11·· MILJON GŁOSÓW MNIEJ. nIt ny Reichstag "nie pociągnie'" .fesł
autorem zancgo drzlcła
Pierwszą z nich była porażka kuć z tego "ustępstwa" oręż a- wtenczas...
dłużej, .iak do wiosny, a na.idu ,.nAS
FINA NZ - KAPITAL".
(Ul c.lon ali."tó w
w niedawJ~ych gitaeyjny.
Wystąpił." wnioOkazuje się wi~e, ł.e opo&~eja lcj Jesieni, 1930 J'oku.
tłomaczonego
na klika j~z~'
w;vborach sa~ol'ządowyeh.
skiem {Vo~ksbege~en} o pl'ze- ll~eZaW8ze popłaca. Nac.tonaMe11 ,Być
może,_ GDY~Y. ZYŁ I ków) l znawca stosunków flnao
Deulschn.atloJlalc VOlks p al'leij prowadzenle plebIscytu (VOIks- n1emioocy, mimo iż są od poliu- SrRESElUAN~, ten nleZI'Owna sowych Niemiec i zagranIcy straciła sporo głosów i manda· enłscheid) w spI'awje ukła., ra roku w zaciekłe.l opozycji n,y mistrz kompromisu, cieszący I został
dwukrotnie
obalon3J
łów na rzecz skl'a,inego ko<>ku- haskiego. Zdawało sł.ę, ~e ak....ia łJrzeciwko koalicyjnemu r.ządo. i SIę gorącą sympat.ią we ws>zyst_I,N'zez feodałów wielkiego kapi.
,
H ugenb erga
.. •
, Iw
·1 Miillera, kierowanemu przez k'leh nIemal
'
.'
. I talu: po rM piel'wszy w roku
,'enta swe~o.
Adolfa HItlera
odnresle
!Jewtel1
pali,lach
niemiecjako minister gabinetu
.,wodza" faszystów niemieckich , sukces; nastro,te nacjonaJistycz. soc,ialistów, nietylko nie nie u-i kich, - żywot obecnej koalicji 1923,
(t. zw. nac.i?naJ _ soc.faliści), ~t~; ne w Niemczech są .doŚć silnf~ a zyskali na. ~,,:ej opozyc.ti, Jec:t ~ałby się może. prze~łu~yĆ. ~e~z Ml'esemanna, pO raz d.u~1 ol'y okazał SIę .jeszcze bard-zle] I pozatem
demagogIczny wnlo- nawet stracIlI 1 to dużo...
S!resemanna ulema .luz na SWI(' beocnłe, .fakt" członrk rządu MUl••katolickim". niż sam ,.palti~ż" sek, domaga,lący sfę odrzucenta
'J:
.;,
*
Cle a llal'tja .tego
(Deułsrhe /Iera.
. '
, ~olkspartei), ,kierowana. 8-beC-, • Ciekawe, że łJ'Dł razem Hilfer
nac.tonalizmu niemieckier:to...
klauzul finansowy"J~ -- Ił tern
Wbótce IJotcm p"yszła dru- samem ZMNIEJSZENIA ł'l}-I Plebiscyt gwIazdkowy :1,(la.1e nIe 1~l'Zez zaCiętych ~,anłI - mar- dIng załamał SIę częśełowo 2!
głl porażka "JJapieża" Hugen-I DATKOW - ~ógł Uczy~ na lIC- si~ być ]lomy~luYl':" ,!I'Og~~St~'- xlsfów". rzuca cor.az grubsze własnej WIlly. Polityka ,tl'go na
b~l'g~. Był nią ROZŁAM w pur- wne powodzeD11! w~ród mas. . 1 kle~ dla l~~~y n1eml.eck1eJ w I kłody pod ~l~i k1f'l'ow.au.emu stanowisku ministra finausówt]1 nlem.-narodowej. Dwunallhl
Tymczasem nadZIeJe te za wiO oblIczu zbllZa.1ących Się wybo- ~J'Zez marxlstow ..zadowI.
NIEZMIERNIE TRUDNA ZE
posłów _ nac.ionalisłów. zniech~- dły. Plebiscyt, przeprowadrrony rów. Albowiem NOWE WYBO.. • •
WZGLĘDU NA KOALICYJNY
DymisJa Hilferdillga, b. mlni- CHARAKTER RZĄDU, łaczące('onych szaJeńcz? polityką swe- w zeszłą uledzielę, zaknńezył ~~1 RY do Reichstagu zbliżają s~
go lead('l'a. w~'stąpiło z paJ't.ii ZVPELNYM KRACłlE.M: lia 42 szybkiemi kl'okami. Zy~vot ob~(' sh'ft finansów, jest naJlepszą Ilu go w sobie IJl"Zedstawki~li pro
(między innymi Illłany fio1ityk miJ.iolly upI'awuionycb (lo glosn nego se.inm l!zcszy nlc będzIl' lstl'3r.ią IC.i OfCllZywy, którą pro- Ictar.iatu i wielkiego kavitalu Tl'l,vil'alllls oraz Hartwig. przy-I wania padlo zal,..dwi~ r;,8~5,OOO długi. DNI OBEC~E.J KO. I..ICn wadZI
finausjera nł"Uli-edi.a, nie była IJez błędow, - nlełYle
"ódea robotniczego skl'zydla ezyli niecale 14 p..1It1)l"eot. wnio" RZĄDOWEJ - jak to widać, z, kierowana przez Scha~hta. ~y- gospodarczo - finansowych, ~aJi
Ilat'Uj niemiecko _ narodowej) i sek ~c~ywiście u.padł.
zao,,~zaj~c~.' si,ę COI'~ baJ'(1z~('il rektora Banku Rzeszy, a wspo- tyk tyczno - pOlitycznych. Stwier
założyłO nową grupę pod nazwą
Na.lclekawsze .\ednak, ~e pIc- walki w Je] łOllle. ktOl'a d~pJł)- I magana
przez wleJki I'3plłał <łza to nawet "Vorwiirts", 01'DcutsclmatiollaIe AI'beitsgemein hiscyt nieddelny w~·kuxal .. dł-, wadzi!a wlaśnie ~o, ustą'i,Icnia przc~ysłowy (': clkspartei!), - gan eentralny soc.falistów ui _
sehafł (niemieeko _ narodowa l'za.iąey spadek wpływów nacjo- &ocial1styezm'go Jllln1Stl'a fllląll.l przeCIwko ohecnemu rządowi, a mie('k~h, zarzucaj~cy nb\'ei·uiu
cal •
gowi nie udatne posulli~a takwspólnota
pracy).
Seeefija
- -'1

--I
,I
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I
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pociągnęła

sobą

"Dwunastu"
za
liczne
rzesze "szeregowców"
niemiecko - naro!Iowych, jak to
"'idać z wyników NIEDZIELNEGO PLEBISCYTU, który od
był się na wniosek Hugenberga
i przyniósł mu istny rozgrom.
Plebiscyt len miał IJn etłu fld
J'zuce.nie planu Younga oraz uIdndów
haskich,
znwW'h'ch
przez Strcsemanna,
nredługo

DCI-all-~aCIGiI

H.ampanja
MOSKWA, (Ceps). W R(}SjJi i1t()
w'ó.eLkiej prowadwm,a jest w c,za,..
sach ostatn:lch ożywti,Otn1lJ kampanja.
na rzecz "socjali7Jaocji życia codzietDIleg-o". Komuniści chcą rJietyl
ko wybudowae Gały szereg no-

Ostatnie dni!
KR6L HUMORU

--c..

z· cI-a CD ZI-Bnnego
--

W ROS)I

IłsowIet:
lej

wych IOOast, których życi'e orl
pierw.szych chwil ilch istn:enia op:oe
radoby się we wszystkiem na zał;::!dach komuni!zmu, lecz pragnl} rów
uież w staa-ych mllast?d1 żyuie ",n~
dzienne zsoc,jalizowa.ć.
Znany kQt11luni~ha. POdWOjlS~h pi.
sze w zWJą!tkn z wm na łamach
_,Krasnej Gazety", że życie ludn",.
c" ZSSR zna~,ctowalo się dot.ycllcZ'a wCJ:ąż je"zczo pou wpływem
wrogjej komunisto)l1 ideologii burżuazyjnej. "Precz z m'eszczańską
przytuluośc:ą", woła Podwojski,
wzywaljąc bud,oWIlliczych do zani,€:chatnia budowanIa, starych domów
burżuruzyjnych
z małemi ir,dywi-

Równocze~'n'e
potępia Podwojska wwrowaQuo sift w Rosji TIcL modzie eurapejskl:1el.i, na modzie, - je
go zda,n:em, - wybjtmie btlriua,zYj
nej. Obywalt.el proleta,rjackiej republrJki powinien ubierać f'ię zupeł
n',e int1Jcz€j, PO\v111icJl SIWą. odzież
IlJ.zystosO'Wa-ć do
(,hall'akteru pań
stwa, które je>:t prz.ecież parostwem
robotników - komunistów.
Jalk słychać, rząd ID.O'St1{j'ewski
ma zam!I3Jl' w llaJblf.iŻ8zym czasje
w zwią.zku z problemem socjał~za.cji

-4598

S. Niewiaiski

Spec;alista chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
leczenie światłem, badanie krwi
i wyd:idelin
Andrzeja 5. łelef. 159-40

Przyjmuje od 8-11 i od 5-9 wiec z
w niedziele i święta od 9-1.
Oddzielna ooc1:ekalnia dla Dań

"

Na I-szy sMns wszystkie mi\)jsca po 50 gr. i 1
Początek o g. 12-ej.

zł.

lapilui(i~

si.;
na t:z onków

I.O.P.P.

calem państwi~ specjalny miesiąc
pmpagandowy, który zapoznać ma
~izerokie rzesze ludnośoil z główne·

mi zasadami projektowamej "rekon

strukc;Pi" żyCl3a. pllbliicznego.

Oraz

zbytnią

.. miek·

Okazuje się więc raz jCSl:CZC
że SILNA GŁOWA w polityc('
nie wystarcza.
Opl'ÓCZ sihwj
głowy trzeba mieć - na stano·
wisku kierownika J'ządu lub
ważnego resortu mioistel'Jalnc·
go - SILNE NERWY i TWAUDĄ WOLĘ ...
B. W.

==.:"===============_=_=::~I"'::,.:.!.~-~~!!!!!!!!!!!,

, "Plodność •
l

to najmilsza powieść

E.

Z O L ł

,Ilodnoś ' I I
to szczyt realizmu francuskiego

" lo

rozstrzyga o losach narodów. cywiHzowauyoh

clualnemi mJ;ieszka'll ialJl1i.

Dr. med.

żYOila COdu.elmeg:o, z.orgaa:lliZOwl1JĆ w

tyczne
kość".

"Płodność '
l

to

najodważniejszy

film sezonu

"Płodność"

to droga wybawienia dla wymierających narodów

"PlodnoŚell
to nietylko arcydz. literatury, ale przebojowy film

"Płodność"

otwipra nową erę w kinematografii

"Plodnośell

, ,

to najrealniejszy film, przorobiony z uai _~ mielszei
powieśei

• • •
PŁODNOSĆ
BEZPŁODNOŚĆ
wkrótce w fira d· inlr

-
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lokarneńskie

tiorą.:a dłfbata polii.tzna "
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o

W~iowgc:h Nił!lDi~( ,

gwarantują

nie
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olsce poszanowania granic

parlameo'ie kantuskim
Minister Brrand: - To nie rząd
polski wypowiedział te ~owa.
Dep. Franklin Bouillon:
- Będlle palIl miał swobodę <Jdpow[edz6e~ mi z te<j oto trybuny. W
ka.idym jednak ralLie chcę panu
powiedweć, że jest t.o sposób nie·
bbyt szcze'ry r()l~~zynall1ia debaty
gdy naJ <.:ytaltę słów jednego z przywódców wl1ększ-ośc,i rządQIWe.j pan
mówi: "To Illie rzą,d". Oczywiście,
że to n~'e rząd. Nigdy j.a tego ni~
tw1i<erd1f.iłem. leoz czyi jest to dla.tego mniej godne naszej uwagi.
Dep. Emil Boreta,:
- Pan jest pIlzec:ei: cuonkdeI1

PARYZ, 27 grudnia. (P AT.) ! Briand zazna-ezył, że bezpieczeń 1prezydentowi r·epubrki i prezc- dług autentycznego tekstu był na·
W dniu dzisiejszym prowadza· stwo w Nadrenji zostało zapew- , s'owi rady ministrów, lecz, te stępują.cy:
no dalsz~ dyskusję nad budże- . nione i przed ewakuacją dru·1on sam go nie otrzymał. Foch
Dep. Franklin Boullon:
tem minIsterstwa spraw zagra- ' glej strefy przed,s.ięwzięto wsze] zakomunikował zapewnie woJ- - Sły ' zdem onegdatl w Eenad~,
nicznych.
Depuknvany Fran-I kiego rodzaju środkI ostrot.no· skowej kom:sji międzyso.fnszni- jiUk prezes l\tdy miru;t1I'ów twierklin Boui.l1on zarzucił Briando- śc1.
czeJ o posiadani.u tego rodzaju dzd, że n ssp Spl"zynl~-e>rzeńGy w Euwio' iż prze~isy t:a~t~tu wersalPo tcm oświadczeniu zahrał dokumentu, ,lecz Ja, kt~ry pra- rapie środkowej są balrdzo rodowosk1e.go są nl~własC1wle ,st~sowa- głos deputowany Re;be], ~tór' c?wał~m ~ rom raze~, nIc ~ y~m, leni z politYki lokr"rneński'8j. Mam
ne 1 starał SIe wykazac, ze u- ·odczvtał dokument, pOdplS~:tn" me WIedZIałem. Dop'el'o dZl.s do
d o b
k t z . .jen' wy
kład lokarneń~ki, będący pocho- pl'ze~ marsz. Focha w roku -1926 wiedziałem się, o isLn'eniu tego p~ze - '0 ą e lSd pr e~~~ ~';1: t
dzenla germallskiego, przyczy- w któlfym Foch zazna·c za.
te dokumentu, który hvl na -pue. <:( oszont'go za e Will e
.
m enil się do zmniejszenła gwarun- Niemcy sta.ią się narodem CIOral chowaniu u dco.' Reibera. .Jest mu
cji, posiadanych przez Francję. liczniejszym i coraz bardz:ej 13 to bardzo smutną rzeczą - oto przez ks. Radzw1Ua', Jednego z przy
Przeciwko tym zarzutom zapro- kną odwetu. Wobec tego maT· wszystko, co chcę powiedtZ:eć wódców koalicji rządowej w parlatestował Briand, przypominając szałek Fach domagał się, aby - zakończył Briand.
menc1e polskIm.
ur o~ zystq deklarac.ię kanc1ern' nie skracać terminów
przewi.
Czyt,am tam co następuje: "Jedyną
MiUIera uznającą sprawę Alza- dz'anych dla ewakuacJi, zwłasz'
rzeczą, j,!J.kiei domagaliśmy 1'f.tę, by
c.ii i Lotaryngji za ostatecznie cza mając na llwadze przepro)·D~t
ło po,sz:1:llowa.n;le naszej gra,n icy zazlikwidowaną.
wadzoną reorganizację
ann F
(;t;D
JW nu~ a
.
D ł
k t d k
chQd1JI~e,j. Otóż ni<e jeS~ rzec·zą obcą,
B~.al1d dodał, ż<c układ lok ar· ~rancuskle.i i n.i~zapewni{mą OS owny te s
ys u- że po1ityka. tak zw~tna loJmlfneńsk31
neIlski został zawarty w porozu- Jeszc.ze obron~ gr~nlc.
sji paryskiej
r-i'E' da.je nam pod tym wzglę.dem
mien:u 7. ligą narodów i ZgOd-1 B; ;and,. za~fera .la~ ~rt?s, ood,
PARYŻ, 27 e:rudda. (PAT).
' .. . J '
•
r..._ . •
nie z ·e· zasadami.
kresl1ł wlelk~e ~n3:czell'le te~o
.
" _ ~,
.
,
.
z':!lU!ne] gwar:JlIlc)'i. VliU Jes" zastrzeJ .I
•
dokumentu d oswladczył,
ŹI' Przeb,eg dy:;kusj15 1,}onllędzy BnaJl- wnie, które czynimy właśn'e przePo tveh slowacl~ Brlal1da z~- dokumen.t ten został dOl'ęcz.ony dem a depo FraiIlklin Bou.illon we- omko paktom lobil'neń:3kim".
bral głos pon!O\Vnle
FranklIn ,,'<" .. QL5i'J!iI"WihkiWiQ.!&IQ XAe .Wt[itJW4 ,W ....~ . . . -' 3 ,t e t;;;;I ~~~--"
""'I
.•
E '''41 Q gt,,,i&U
Bouinou, stwierdzając, że dzi:-:ki sowiecko - niemieckiej współ
głównej'
pracy w dz:~dzinie chemii i a-e-re
noatyki Chiny zostały zmiaiożo
ne w Mandżurji, przyczem dodał. że szereg wybitnych osobistoki niemieckich ni{l ukl'vwa
się we.ale z tern, że wolą niebez
-pieczeństwo bolszewizacji Nicmiec od pol'lozumienia z Frau-

t

CZY 'piska

sn, obnin'.!?

większości. rządowe.j.

Bln. Briand:
ZI.am bardzo dobrze ro~,
prowadzoną, wobec (ruupres) niektóqch czynników Jrolskich i
nie jestem pewIen, iż jest ona kC)rzystna d~a utrzymanIa pokoju.
Dep. Franklin BOninon:
To, co pan tu mówi, panie mi..
nistrze, jest o wiele poważniej
sze od moLch twierdzeń. Są t<l

-

I

lQAIi

i

ulicy Kabulu

Widok

słowa sz.c,~gólnie nier,ozważn.e.

Nie wins'zuję ich pa.nn. Zobaczy
pan, jakie wywołają one Wraże
nie w Po:lsce. LepłeJby pan UCzy.
nił. gdyb~ mi nie pl'zervw.ał:
Min. Brland: - A ja sobIe tego winszuję.
.Ja liczę się tyUio z rząd~m polskim, :ł ten przyłączył Sl~
du
dzieła lokameńskiego,
I('ez w
Polsce, niestety, jak wc wszy",-

cją.

Przeciwko temu

zaprotesto-

wał namiętnie deputowany Grun

bach. Z koJei pn:emawial pono wnie Briand, zaznacza j?C, iż w
Hadze poczynione zostały wszell
kiego rodzaju, zastrzeżenia , aby
żadne zobowiązan~a
nie m; a łv
charakteru ostatecznego przed
dok<maniem ratyfikac.ji.
Jeżeli -

kich krajach, istnieją szowiniś(·i.
(Oklaski na lewicy i na skraj
nej lewicy).

Votum

zaufan~a

PARYt, 27 grudnia. (pat.)
Izba depntowanych w glosowaniu nchwalił.. 342 glosami przeciwko 17 votnm zanfania dla po

zakoń~zył Brand. -

uważacie, że rząd · naraża
na
szwank bezpieczeństwo narodowe, to obaloie go.
Następnie Franklin Bouillon
wystąpił z kr}iyką
ewakuacji
Nadrenji. W odpoWLedzi na to

Utyki zagranicznej
po osta1nlch
et

zaciętych wałkach

e

o

stolicę AfganłoSitanu.

we

ma

:o_

łłiezłomna "łiódź'~
...w Walmlr Ovor W sta't1'e KM'G·
...na wybrzeżach
Antlantyku
ł'ina Półn. 43 - letni l'olnik Smith, :;:roiy się burza n~'e"ły'.!haneJ gwał
postradawszy zmysły, w pnystęr ~owU()ści. Dwa statki uległy rozbipie szału zamordował siekierą swo- ciu, załogę zdołano uratować.
ją żonę ot"az sześc'oro
dzlec~ a
w jednym 2: banków w Nicei
wkGńcu popełnił samobójstwo.
nastąp·ł wybuch bomby, siłą które
...Jaklś nieznany bllilej osobnik
go zniszczona została jedna ze
dał 3 strzały w Buenos A. res do
ścian kasy ognlotnvałe). Kradz:eprezydenta lrigoyena, lelCz wszystży żadnej nIe dokonano.
kie chyb 'ły celu i prezydent wyszedł bez s.:wanku. Natomiast za... wczoraj wieczorem k~ło sta(:ji
bity został towarzyszący prezyden- Prerau na Morawach pociąg poś
towJ dyrektor , pclicji a ciężko ran- :}·es·zny Begumln - Praga wykony został jego szofer. Sprawca za- leił się. Lokomotywa przewróc~ła się
machu zastrzelony został prze·z przyczem maszynista został zabity.
jednego z policjantów. Zamach wy 9-Ciiu pasazerów cdniosło lekk:e rakonany został w pobfZu prywatne- ny.
go mieszkania p'rezydenta.
...w Rio de Janeiro, w następ•..faszystowska
liga Ameryki
&twie sprzeczki, wywołanej rGzbleż
pÓłli., obejmująca 90 grup miejscoMśCią poglądów per tycznych, dewych J około 12 tys. członków, w
putowany SImoes Lopoes za,bił na
myśl uchwały walnego zgrom adzesali obrad wystrzałem z rewolwen'la &ama się rozwiązała. Stało SJię
to na życzenie samego MussoVnie- rtt jednego ze swych przeciWników.
...w czas.ie ś'y:iąt Boilego Narodze
go, wskutek zastrzeżeń, podniesiolI~a w gmachu ministerstwa oświa
nych ~ strony rządu Stan. Zjedn.
ty w Pradze czeskiej wybuchł po... Quarry"iIle (pensyiwanja) na żar, który straż pożaiJ.'na po kilku
skutek 7.awalenla się górnego p'ę- godzinach zdołała ugaSłć. M'mo to
tra budynku, stanOWiącego s;ledzl- iec!nak ofiarą pożaru padł szereg
bę miejsoowego oddziału legjl ame aktów i zbiorów z zabytków sztuk!
rykańsk1e" 40 osób odniosło rany.llttdOwel.
Stao ,Iwócb osób jest poważny.
o ••

wyszła cało

ze zderzenia

GDA~SK) 27 grudnia. (A W.). -Statek polsko - brytySJk:ego toW.8>rzys·t wa okrętowego, "Łódi", który r..awinął do portu w Gdańsku 24
b. m., po omin'ęclu urzędu pilotów
portowych zderzył się ze statJrlem
"Baltavia~;.

się

Pra-

głosowania.

leOlł fraZ_ił
,

iliza

'IN Po):;ce niepodległej ś. p. EZmalrł w War~zawio minister peł
nonlOcny Erazm P:;ltz, w 80 roku r&ZIll Piltz przeszedł do słutby dyp10matycznej i w r. 1919 był pierw
ży<,ia
szym posłem polskiim w PradzeŚ. p. Er::tzm Pjlbz (urodzony w r.
Czeskiej, następni{) przez pe'Wlien
1851) przez obes la,t kilkudz'es(ę
CZlltS wilceministrem s.praw m,.
din oddawał s'ę pracy publ'cystycz
gIani~:mych .
nej. W r. 1879 wil;oiył ~,Nowilny
P:rzed paru l.alty wycofał się •
waIflE1~,wsk.ie", zaś w r. 1882 pir.tOwodu
podeszłego wieku i złego
tmo "KraJ'" "tV Petersburgu, organ
ugodowców, stronników rezygna- f"lla!1lU zarowi3, z aJktywnej 3łutby
(ji z ~d€ałów DI;epodleglośoi, na. poUtyc'ZDo-dyploma.tycznej.

I
I

Statek "Baltavia" odniósł poważ
niejsze
uszkodzenia, n-atom',agt
"Łódź" wySzła bez szwanku.
plaMormie porozumjen~a z Rcsją..
W okresie Wielkiej wojny ś. p.
Era,zm PilnI'; jako pl'zedstawiQ'.:el Na,
rudowej Demokracji był członkem
komitetu n1urodowego na!JP'!erw w
F etersburgu , a nruStępn;e w Pa:ryprzez Polskę do Rosji ZU •

Cziczerin
iednak wraca

0(1

rządu.

powsłl'zymala

wie cala lewica

Z prac pub)j.cysty()~ych ~. p. Pil
t7J:J, wymien'ć naJeży: "Chwilę obecną" (1898),
"N /!JSYi;ą,
DJłodzie~"
(1901), ~,Nasze stroon:ctwo skrajne" (1902) i "PoHtykę rosyjsk~ w
Po)sce" (1908).
", ",.:pac_ "Wf 4 ==lUW: aa

sowieckiej

Zniesienie ekstery-

~rof. f[lłK~ HAl~[~H

Warsz. koresp. "Głosu Por." te1.:
Dnlia 4 stycznia komlsarz ludowy do spraw zagranicznych Z. S.
UJZIIDWII8 LEKCJE
S. R., p. Cziczerin przejeżd7,ać bę
liRY FORTEPIBItOWEJ.
d2tie przez Polskę, a mianowicie po
2 godzinnym postoju w Katowicach, przybędzie do Warszawy, a
następnie uda się do staei:l pogranicznej Niegorełoje, udając się do
sowretów.
II p.fr.
______________
,~

Sienkiewicza 20

torialności

uchwalił rząd chiński
NANKIN, 27 grudnia. (PAT). Na zwołanem terminowo posiedzeniu centralnej rady politycznej postanowiono ogłos' ć w dniu 1 stycz"ila
ro:>:porządzellt.e o zn 1eslen~u
eksterytorjalnoścl, Co spowoduJe,
ż-e wszy!cy cudzoziemcy, zam'eszIrali
wwn w Chinach, Dodlo!!!~{. będą pra-

I

chińdrinL
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Sensacyjny proces w Litomierzycach.--O:myłki dowcipnego jasnowidza.--Za co aresztowano telep atę Hanussena? ...
Oskarżony chciał na rozprawie sądowej przekłuć sobie szczękę igłą. - Odroczenie sensacyjnego procesu
PRAGA, w grudniu.
Przed sądem okręgowym w Litoru.ierzycach (Czechosłowacja) toczy
się od kilku dti; n~ezmiernie sensacyjny proces przeciwko pseudo-jas
lIQwidzcwi ErlKowl Hanussenowi,
k.tóry w 7lTęczny sposób wyłudzał
od ła1twowie-rnych olbrzymie sumy
p :enięine.

Hanussen grasował w rozmaitych miastach czeskich (pr:lledtem
lJyl też na "gościnnych występach"
w Polsce), llawiadamiając wszędzie "P. T. Publ.czJlQŚć" przy pomocy olbrzymich plakatów ulicznych, że do m.'Jasta przybył "znany
okultysta, grafolog, chiromanta,
znający wszySitkie tajemn:ce indyj
skich fakirów". Dla śc:SłośCj trzeba
jednak stwierdzić, ie do odpow~edzialności poc:ągnięty został HauUS8en nie za swe seansy telepatyczne, nie Za wykłady o "indyjltk;ej gimnastyce nerwów", lecz za
których
uajpospoIitsze oszustwa,
wyrazem było całkiem niegodne
"i'elkiego "jasnOWidza" wyłudzanie pieniędzy od swych naiwnych
ij~ar. Erik Hanussen zajmował się
mianowicie zawodowo przepow:adaniem przyszłości, za co pobierał
clbrzymie honorarja, mimo iż "wy
cl.yny" znakomitego "okultysty"
n:e wlITte były dwuch złamanych
groszy.
Tak Raoprzykład razu pewnego
;rja'wia Się w ,pTacowlll~' Hanusse
lIa piekarz ScbGller, które os%olomiły jaskrawe plakaty uliczne
" ,jasnowidza" do tego stopnia, że
poStanow'Jł za jego pośredn·ctw.em
lapoznae się z przyszłym swym lo
~em. ~rwsze PYltatUe, jaklem "jasnowidz" pos.tawił swemu kli1ento
wi, było: "Ile chce pan płacić: 150,
czy 100 korcn?".
A k~edy skromny piekarz zdecy
dował, że 100 koron powinno wystarczyć, Hanussen spojrzał prze-

lotnie na jego rękę i zawyrokował: przy stosowaniu normalnych me"Otworzy pan wkrótce własny t(id śledczych nie potrafiono wy ja5klep, ożeni sJ.ę pan ł zbogaci. - śnrć. W jednym z takich wypadMoje uszanowanie".
ków pan "jasnowidz" zawyrokoAudiencja była skoliczona, a wał, że przestępca wpadnie w ręce
b edny piekarz, bieilnieiszy o 100 rollc}l najwyżej w ciągu dwu lat".
Zbiegiem okoliczności porcja
koron, nie mógł przez dłuższy czas
wyjść z pcduW'tl nad ... bezczelnoś aresztowała przestępcę przed kUku
clą tak
drogiego "j;lsllOwidza", dniami, a w'ęc łuż po rozpoczęciu
który tylko po to kazał sobie dać s:ę procesu Hanussena. Kiedy o100 kQfon, by powiedzieć naiwne- brońca tego ostatniego dowiedział
mu p'ekaTzow~ że jego dotychcza- się o tym f",kcie, nOe omieszkał na&Owe :tycie było tylko fantazją. Bo
jakżeż mogło być łnaczeJ, skoro
pan Scholler właSny sklep mia'ł już
znikną
od 6 lat, a iJonaty był nawet od lat Z dworców rosyjskich
8. Pan ScholIer przyszedłszy po
chwili do siebie, perswaduje "jaMle 8zka.ń<,;y byłego zaboru rosyjsnowidzowi", Ze coś tu Jest n'e w skjego pamiętają jeszoze dobrz03
pOTządku: albo myli się on, piekarz d'zwony, k~re um:eszczon~ były
Scholler, żyjąc w mniemaniu że od I na wszystkIch dworoach i które słu
100t 8 jest wnaty, a od lat' 6 ma żyły do sygual!:,zowania odjazdu
własny sklep, albo myU się pan pooiągów. DZWOLy takf.:e dot,ychHanussen, który uważa, że itd.
cza,s zachowały się w Rosj:i, leoz
Ale "Jasnowidz z BOZej łaski" już tam skalzane są na ~gł.adę·
n~ miał czasu Da wysłuchiwanle Jak dou<Jszą pisma mosltiewskie,
takach bzdurstw 1 przy pomocy swe dzwony sygnałowe z dniem 15 mar
go s.ekretlarza wyrzucił natrętne- ja. roku pTzy;szłego usun:ęte zostar
go knenta poprostu za drzwi...
uą z w8zystkkh dworców rosyjAkt oskarżenia przytacza ogó- sk;'ch, a odja;z.d pociągów sygnal,z<J
łem 34 wypadki OSZU&tw, pope'nio- wany będ~te, j.@k w innych pań
nych przez HanuSSena. Najciekaw- HWlLLh europejskr.\:h, jedynie gw:zd
szem przy tem wszystkiem jest ,ied kiem koudukrora.
nak, :r..e Hatllu5Sen nawet w oczach
poważnIejszych obywateli bynaJ..
mnit)J nie uchodz.'ł za Jakiegoś tam
zawooowego "czarodzieJa",
Jatzwykło się nazywa<: wszelkiego
brać udziału w impredzaju cwanych awanturników, Zezach religijnych
rulących na naJwności ludzkiej. Ha
,,~ja. Gazeta"
donOSi, że
nussen w pewnych kołacb bardzo C€:'Il'Wadny komilteŁ
wykGnawozy
nawet wpływowych tr.aktowany związku robotmków sztuki zah..obył b:alrdZlo pcwam~. Tak np. zdo- nH swym oz]:ouwm występowania.
łano stwlerdD~ że do znakqmitego rui. wszelkllego rod-zadn imprezacll
"jasnowIdza" zwracały się niektóre rel:g':ljnych, W swzególności nie
oddziały
prowtncJonalnepolicJ; wolno śpiewak.m sowieokim śpieśledczej, prosząc go o "łaskawe za wać w chór:llCh kościelnych Or'ł7
iuteresowanie się" rozmilJitew taJe- na. koncertach, których progI'Mll
ł1'l1l!czemi
wypadkaml,
któryc) ma :,tendencię rel!giljn~".
a: eeHG

Dzwony

Artyslom sowieckim
nie wolno

*

I

na
okultystyczne swego klilenta, który pra:cież powiedz ał,
że przestępca
przed upływem
dwuch lat znajdZie s'-ę za kratkami.
Długi szereg świadków, który w
ciągu kUku p,erwszych dni procesu
przewinął się przed trybunałem są
dowym, potwierdz ł w całej pełnl
oszuk.ańczy charakter dziabllności
okultystyczno - telepatycznej HanuS6ena, który tez, pod wpływem
cbc~ążających go zeznań,
zacz~ta
tracić pewność siebie, która cecho
wała go w pIerwszym dniu rozpra"'y sądowej.
Z wlelk'm sceptycyzmem odnoszą Silę do zdolności okuItystyczf!ych oskarżonego równIeż uczeni
rzeczoznawcy, którzy jednJk zamaczaJą, że Hanussen jest dobrem
medjum.
.
Hanl1ssen, Jak już wspomniano,
okazuje ostatnio dość s.lne zdener
wowanie, które wyraz swój znajdu
Je w ciągłych sprzeczkach z zeznazdolności

l

za ku is
(Z

BlfDiłżfrji

węgierskiego)

1.
Hugon J. Sto.p - do. BIla Mortona.
Kochany Billu!
Nigdy nie zapomnę t)'fch piękl1ych chwil, które spędziłem w waszej menażerji jako trygrys. Z mojej własnej winy stracłłem tę posadę; byłem młody i lekkomyślny i
nie umiałem oeenić pańskich ojcow
liklch napomnień. Gorzko. teraz tego żałuję. Od tego czasu n;e mogłem znaleźć żadnego
intratnego
zajęcia i po lataIch całych beznadZiejnej tulaczki jestem oto znów
bez pracy, bez dachu i zarobku.
Na dobitek sredzi mi jeszcze na kar
ku mój wuj, który przez dwadzieśCLl pięć lat bez skutku był zatrudIliony jako poszukiwacz złota w Alasce. Ponieważ zrob:t mnie w swo
im czasie Jedynym spadkobiercą,
mu&zę go teraz lle swej strony utrzymywać, co należy rozumieć w
ten spOSób, że obaj jak nledźwielIze liiJemy Z głodtt łapy.
Czy w menażerji pańskiej nie wa
kuje czasem stanowisko tygrysa?
Byłbym wnieboWZięty, gdybym je
mógł otrzymać. Dziś już umiem ryc~eć bez zarzutu i orlzw:czaiłem
Cię nawet od przykrych dzwięków
pobocznych.

1ównIeż do pańskilch obowiązków.
Na śniadanie dostawać pan bę
dziesz kawę lub czekoladę, w połuąn"e funt mięsa. Po obiedzie wolno panu będzie spać pół godziny.
Zwiedzających wolno panu kąsać
jedynie za mojem zezwoleniem,
każd-e wyłamanie się z klatki WInno być zameldowane na dwa dni
przedtem.
Przybywaj pan, laik tylko pan
będzie mógŁ Mam nadz~ję, że tym
razem będzie pan rozsądny l zasto
suje S!ę do. regulaminu i !'ie będzie
się upłja'ł dwa razy d%iennie. Gdyby się pan był wtedy stosował do
przepisów, mógłby pan być u mnie
dz'ś Juź słoniem, a po dwu latach
przejść w Sttan spoczynku z pełną
gażą. Teraz musi pan zaczynać cd
początku. Spuśćmy jednak zasłonę
na to, co było.
BUl Morton

Oczekując pańskiej łaskaWej od}Jowiedz;, pozostaję jak zawsze oddany panu
Hugon J. Stop
Były generał-major w Nikaragui
2.
Bill Morton - do. Hugona J. Stop'a
Mój drogi Hugonie Jeremiaszu!
List pański sprawił mi wielką ra
dość. Nigdy nłe jest zapóźno, gdy
się chce wejść na drogę poprawy.
Bogini szczęścia sprzyja panu tym
razem. W men,atżerjl mojej wakuje
!'ze~zyw:ście ~s.ada tygrysa., którą
}Jan może, jeśli to panu dogadza,
zająć od zaraz. Warunki moje są
takie jak dawnIel: dwadzieścia dolarów tygodniowo g.a1y początko·
Właśdclel menażer.~.
we.~ m'eszkanie, opał, światło, śnla
P.
s.
C7y
nie mógłby mi pan podan~a i obiady. O k.ol3ICję muszą
lec:~ solidnego hipopotama? Był
się zWierzęta same troszczyć. Skóbym panu bardzo wdzięczny.
rę 1ygrysią mUSi pan mieć również
Bill.
własną. Wychodnie raz na trzy ty
godnie. Czas pracy wynoSi 12 go3.
dzi11, od ósmej rano do ósmej wJeKochany Billu!
czór. Każde zwierzę jest ob~vląza
Zgadzam się na pańskie warunki
tle znajdować się punktualnie o go przyjeżdżam w końcu tego tygoddzinie ósmej rano w Swojej klatce nla. Na hlpoJYolltama mogę panu poI przeciągłym rykiem starać S:ę leclć mego pr%YJacieJa Toma Rizwr~ić na siebie uwagę PUbIlCZ-/ chards.~a, który chętnie podejmie
nośc'. Utrzymywanie klatki w na- się tej pracy, prosi pana tylko o
leiytym porzędkll należeć bedzle wpuszczenie Clb Jego basenu za..

I
I

powszechną wesołość.

Bardzo niezadowotooy był Ha,
lIussen z z.e2:nań profesora He:nza,
I,tóry, jako rzeczoznawca, oświad
czył, iż oskarżony niema o okultyź
m'e najmnlelszego pojęcia.
Sensację przyniósł
trzeci dzień
rrocesu, kdedy ku ogólnemu zdum 'enlu publiczności przewodniczą·
cy oświadczył, że ~d postanow1i
odroczyć proces na 6 tygodn;. Odre
rzenie to nastąpiło na żądanie pro,
kuratora, który uważa, że prze7
wzgląd na "ieIkie zainteresowani1l
jakie prcces lit.omierzycki wywołał zagranicą, należy zebrać jak·
największą ilość materjału i rozpra
wę przepJ'l()wadzić
jaknajsumien.
tde}.
Wiadomość o odroczeniu proce.su podz'ałała na oskarżonego jak
grom z j~snego nieba. Pełen oburze
n!a zaczął pr21ec'wko decyzji sądu
protestować, domag'aiąc si~ natycb
miastowego agloszenia wyroku.
Przec~ąganie llfCCesU
wpływa bo,
w'em ujemn:e na jego nerwy, a poz<IJtem wyrządza mu olbrzymie ~tra
ty materjalne.
Po wy!ściu z saU sądowei, Hanussen cbwyc:ł się za głowę i zaczął w sraszliwy sposób krzyczeć,
wołaJąc: "DaJcie mi wcdę, dajc:e
mi wodę..."
Na tem skończył się p.~rwszy
akt procesu znakomitego "ia~nowi,
d7" }'. Dalszy ciąg proce311 n'ewąt,'
.,liwie obfitować będzie w bardzo
~ensacy1ne momenty, gdyż na i>cd
stawie orzeczeń ekspertów na eali
r.ądowej wywiąże się prawdo"odob
nie ozyw'ona dyskusja naukowa na
temat okultyzmu l -telepatjl

jącym ' śwł..dkam1.

Tak np. kiedy jeden ze świad
ków powiada, iż Hanussen na jednym ze swych seanSów bezsku.eczn e usił(lwał przekłuć scb!e
szczękę igłą, mimo,
iż uprzedn'o
zapow:adał, że sztukę tę wykona,
oskarżony w najwyżSzem uniesien)u przerywa świadkowi, wołając
pod adresem trybunału "To nieprawda, - proszę pozwol'ć mi,
bym mógł zaraz w tej chwili przekłuć sob'e igłą szczękę". Sąd jedna
kowoż nle poIm'aIa Da t.o.
Gdy niektórzy ze śwładków zaczęU się uskarżać, że Hanussen pobierał za przepow'adanie przyszłoś
cl zbyt wysoką opłatę, oskarżony
poP1"06ił o glos i stwierdził, ze"
niektórych wypadkach istotnie, na
skutek n1edopatrzen~ honoraria
były nIeco wygórowane. Nie chcąc
jednak uchodzić w oczach swych
•

rn
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byJych klijentów za człow~eka nieuczciwego, Hanussen pos,tanowiJ
~m p'enlądze zwrócić, co też natycb
miast na sali sądowej uczynił... Ten
gest oskarżonego wywołał na S,al'

tycbm~ast zwrócić uwagę sądu
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miast wody rumu. Czy nie potrzeb- iyć jako dromadera, sam dostar·
'
ny panu w;elbłąd? Miałbym kogoś czyć drugiego garbu.
Nie maQ żadnego dzikiego osła
odpowiedniego. Proszę o odwrotną
na Widoku, ale wuja mo~-ego, o któ
odpowiedź.
Iym panu wspomniałem w pierwHugon J. Stop.
szym moim liśc'e, możnaby wytre4.
sować bez W'ielkWch zachodów na
Kochany HugonIe Jaremiaszu!
Bardzo mi przykro, ale tego wa- doskonałe gnu. Wuj mój jest doIJroduszny i pojętny, moine by więe
I unku Co do rumu w :baden spoz
nim spróbować. Moieby się pan
sób przyjąć nie mogę. Chcę mieć
mógł przez pe\'! Len cr""
wówczas
hipopotama rzecznego, a nie rumo
obejść
bez
dzikiego osła.
wego, Wodę cukrową lub lemoniaHugon J. Stop.
dę mógłbym os1JaJteczn:e dać, nie
mogę

iednak ryzykowae, żeby mi
6.
mój hipopotam upiJał i podkoKochany Przyjae'elu!
pywał przez to dOGrą oplnJę, jaką
Na gnu nie mam żailnege 2'!ap6
się cieszy mój stuletni zakład metrzebowanła. Przyślij mi pan ,ied<
na.żeryjny!
nak swego wuja, i to zaraz. Mam
Jeżelł wymagania
wielbłąda są dla niego dość dobre zajęcie.
niewygórowane, niech przybędzie
Bill.
jak również dziki osiW, o Ueby pan
7.
miał w swoJem kole znajomych koWuj
do
Hugona
J. Stop.
goś odpOWiedniego. Z moim obecDrogi
chłopcze!
nym dzllcłm osłem s~wa źle stoi;
W myśl naszego porozumienia
w zeszłym tygQdni'U rozpoczął a.udałem
s'ę do Billa l\fortona. Wło
wanturę z lwem I obaj pobili si"ę
iyłem
na
grzbtet ubranie ooświęt
tak straszliwie, Ze ledwie :iyJą.
Prosząc o natychmiastową odpo ne. Musiałem Jednak sprzedać bu"1edź, pozostaję przyjacielem pań ty, by sIę ogolić i pozbyć Się swej
olbrzymiej brody, którą od półtora
skim.
loku tak starannie pielęgnowałem.
Bi'1I.
I
to było mc.:.,m nreszczęściem. Gdy
5.
Bill
mnie ujrzał ktwnął 1..e SOlut·
Kochany Dyrektorze!
Idem
ręką i odprawił mnie 7. ni,
Wymagan'a wielbłąda. są nade,.
ezem.
Pomyśl tylko: chciał mnie Ul
skromne. Może o.n jednak dostarangażować
na sępa b~~datego!
czyć tylko jeden garb, tak, że muTwój
nreszczęśrwy wuJ.
siałby pali, o Ile go pan zechce usię
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POWIEŚĆ SENSACYJNA Z ŻYCIA WIELKIEGO MIAST A V. WILLIAMSA
'iąg dalszy)
Ndreszc~e ujrzeli go. Na %ałm,'
cie mignęła zdaja p'Odłużna,ciem
na plama. CranmOl'c n.'\ przed
mC'h kołach ' wll"ął zakręt, pn
czem z rozpędem wje<'hat na
stromą w tern miejscu szosę, iłte mimoto od.1e~ło§Ć ml~I'łLv I\imi i czerwonem a utf'm pra WIt>
s;ę nie zmniejszała_ rera.z ~wsa
!

bvta

zupełnie płaski"

świszczał

Wicher

hn w uszach, szybko-

v.:~r. ladący pned nimi w mJ(Il'lf'
nin oka skręCił w bok, uderzv'
o tywopłot i prtewróei-ł s.i/! ko·
łarni do g6ry...
ROZDZIAL XX VI.
Dokoła panowała 1ZUpclna CI
sza. Cranmore sledzącv n.ad~l
nietuchoDl0 Drzy stcr,.e. ,,~eD

Przerwał. na czole j(!go wid,

sk~em księżyca. Nad letącą na
- Nasz'a farma znn.tduJe ~~
ziemi pod p.rzcwróconem iłU w pobliżu, z tamtej strony SlO
tern ciemną postacią mężczytrn sy, - odrzekł drug t •
stał pochylony Cranmore. Skrzy
- Tam go umdes!em~, II. po·
oło l111ta spooz'lwało na p · ~rr. tem pobiegniemy po lekarza do
lezącego, z czoła .f(~go I U!it "Ił' sąs:edniej ws1.
~7:vła "ię krew. O~1.v m1uł zam·
- Mój przyJaciel pojedzIe 7
knięte: czal'ne, przyprószone si wami autem po tekal"lZla.
nał~
wi'llną włosy spadały na czo~ 1
Inspektor s'PoJrzał pytając{J
-_ :rp.chał l: szybkościa 1211 "kron1e_ '~lyc'ągnl~te ręC'e n,ie· na Cranmore'a.
kilometrów - napewno nie
ruchomo sJXJ<Czy:waly na trawip
Naturalnie! je!
t:ranmore osłupIały Jlnh'z"ł nn giełdziarz l powoli odwró-~it o.
Nagle wyskoozrył z auta i p~ leżącą postać.
czy od szarej, skrzyw1oOnl'j twa ·
dem pobiegł do miejsca, w kM
--. ezy on n:e l.vie? -- "PY'j rzv n1eszor.ęśliwca.
rem leźał.a ezerwona wvkiJl6w, tal Clcho.
,
.
Jed~ll z farmerow
przy CIa
ł
ł
kil
Ma nder ton potrząsną g ~wą 'I
. '
•
.
gnął tymczasem
k'lka desek
Oba.i krym;uolodzy szli tli wskazał na krew, 5ąCZąCą g!~ z
podczas gdy drugi z Cranmonim, Dla nich koniec polowan'~ ust, z której unos~ty się drob!Je
•
re'm udał się w stronę auta. In'Oznaczał tylko koniec Jednego z banie<'1ZI1d pow1etrz:1.
spektor i Boulot ułożyli ostroiwielu podobnych wyp-adków
- Nuea, - lzekf kr6tko.
nie rannego na zaimprowizowa
PNeżyli już wieie takich hlsto
Skoczył naprz6d, potożył ~h·
nych noszach. Pod wpływp.ll1 ru
rji, w któ1rych przestępcy wyry na ziemi i ram:onam! pr6bo\val chu a chwilę oprzytollln'at
wali się z rąk kata przy oomo- unieść auto. U!'li~()wa:t1a ,18f!o by
Gd b
ł t
I
cy strzału rewolwerow~go, tru' ty oaremne; tylko l pml HadlY
y ym zna ę szosc,:. •
..
D b
B'
. t
c1zny lub s~rycz·l,~.
wydarł SlQ głrchy jęk. Hanm' szepną1. o ry oze - 1'~

,oiały duźe

-

ży-

,

te-

rzekł Manderton.
Ranny kiW'Dął głową.
- Mcże będzie mógł dać tn!
coś, Co pozwoli mi mówić bez
takiego straSlznego bólu. Wówczas usłyszycie ~ośl Nleoraw.

karz! -

"

I

r
I-

krople potu.
Lada chwila nadE'jdxic

(laż,

mruknął

-

Boulot?
Pan zna

mo,ie

nazwilik()

Flagg?

I

mierz wskaarvw.. ł ł:tO kiloma- Naturalnie. Znam ...
łrnw.
- A to jest inspektor Man·
- teby tylko oponv wy trzyderton z angielskiej po}:cj.i.
mały ! k rzyk nął Mlm d er t 011
l1mi~rający znów pró~)owaJ
przytrzymując kapelusz.
.
się
uśmiechnąć.
Powoli zbliżali SIę do (!\,:crwo
nego auta. W świetle kS'±ęz:'fca
- Cieszę się z po,z'nania pa
widz,ieIi juź postać mężczyzny
na. Ale obawiam slę, że je"t jut
•
si'edzącego przy k!erowD'!cy. No·
zapóźno.
si'1 skórzaną czapkę t nausZll~'
Za drzwiami rozleg~y się kI<»
karni. Gdy odwrócił glo"I'Vę, aby
ki. Po chwil1 do pokoju wszedł
spo.jrzeć za slebie, nl1l1.ph \)stry
.
.•
l' k
farmt:r z małym, grllnym czIt)·
k
9rom, wystające osci po ~cz o·
I"
.
.
b'
,. k . ,
w~cCJz,klem, trzymającym w re·
we i 'Orli DOS. Wskllzńwka szvb
Idąe zamienili 'le sobą tylko Qtv.orzył oczy.
ma Y'C mOJ Oll1ec....
ku czarna tekę. Zą ' n:~ ws'tln~l
komierza stała na 132 klm.
dwa zdan1a. Maooerlon rzekł:
- N~'e zauwdylem skrptu. WSZyscy troJe powoli zanieśli się Ji m Craonmore. Mężczyzni
Nagle Cranmore knyknąl:
- Nie zdziwię się wcale, o sl'eopnąt i pr6bowl\t się uŚrrt1t'Ch· rannego do domku farmera i u cofn~li się do okna, teka'n nś
-- Pagórek Manetl
ile okaie się, że złamał lobie 'l1ąć. Poczem zamru~zał: -- Adl łożyli g'O na tapClzanie. G05pO. ~djął palto i maryrtarkę, umyl
Wsku6wka sunęła napr.roo.: kark.
Boże, moja pier~l - ł i'-llczął ~a'fZ pos~edł do ku-ch'lli i zaJął ręce';' zabrał się do bu tiania.
'1 34... 135 kilomel·r ów. Naglt>
Bou:lot zaś lakou!Clnle cdpo, jęczcć.
SIę ~rzanlem W'Odv. MandcrŁon
.
.
aerwonv w6z zniknął.
wiedział:
Zdala ubtzało s1~ §w!ntło. Na ;. Boulot postawili - s'Ol'>ie krzesła
Gdy nlec<> p6:hnlej kk:l~1 iJrtl
- Uwaga! Szosa Idzie w dół!
- S~kodar
kOllcu poJa JJojaw1!i s~ dwaj obok tapczanu. W mączeniu SlZ'edł do trzech
CZ"LIL~~' dl
Czerwony WÓl: (lJJlsidtlwał ~pZ żywopłotu wystawl!ła mar.- mężcl:vźni z zaparoncmj Jatar czekali na pnz'y hyde I~karza m~żc~yzn . mina jegoO 1I\l111 nPf!l3
\V promieniu
reflektorów auta kształtna, czarnll masa prze· wami. Biegli. oni w słron~ "'iq- Słychać było tylko Ś\\-iiZCZ·lf'J· l l.ros I{l.
pędzącego za nim.
"CY4089" wróconego auta. KaToserja była CC"1!0 auła. Byl; 'I1icdbale !tnrfl· oddech umieraj:'tcego i tykani!~1 - Niema !ladzie:, - I/.e:,~ . .-widniało na białej płytoee. przy- połamana, kola z popękanemi o- n i , j
prawd'tlpodohnl<, hał",> zegtlra,
Pierś jest zgniecionA. fl"lr'l :).
tmerdzanej d'O auta.
siami sterczały w powielr:r..u spo,,:ooowany "·ypadkteru. W\!f
Nagle Ramou oh,orzył ocz,' iOzkodzonc. Nie Wie-lll Cl~' I '. 'l'
Męte~zna. kierująey wyśei Przednia część wozu wryła się wał Ich z łózek.
spojrzał na siedzących prlZ\" zy;e tę noc. Dałem mu m "r" CI:
gówką. weią! się odwraenł- W w obmurowanie szosy, przyczem
-- Zostawde zdała latJin!e! i nim mężczyzn. Na twarzy .irgn aby się nie m ęczył, O {: e C:lre
św!etI~ reflektorów widać było \ auto przewróciło s:ę i z silą upa - krz~·kn.ął Ma'11derton. - Tu ukazał się uśmiech.
de pano\"'\'ie z nim mówić ...
t7 l1"
'cno
dzikie
oczy,
trunio
bIndą
dło
na
pole.
otoczone
iywopło
wszystko
"'st
oblane
ben,z
T
I
ł
J ~
r•.
..~
" . . J' ",
-:00 wy szepną cicho
Trzej mc,:żczyźni potł"""li d o
twarz i łnietne z~by, błyskajl\ tem.
SPleSZe1e
Slę, pomozOOIe mI pOd,_ Ach ' ~~
iok boli mnie e7V za- t
.
J
• •
.,
apc!Z'ana.
ce p<>Śr6d uchylooych ust.
Koledzy przedarli SI~ prte1 nleść auk· J wydobyć z pod t11{' den ~ was, nie ma przy SOhiel
(d· c. n.)
Nagle Cranmore krzyknal . ivwoplot i spojrzeł1 na wldow· go rann~[.(o człowieka.
morfinv ... ?
f'vałtoW'Die zahamował
auto nię nieszczęścia, oświetloną b'a ·
l'okazal lttdz .om w .lakI !lpO
s6b maja ~odnie~ć auto, a sam
pochylił się nad leżącym, lt.lJy
wycią~nąć go z pod wozu. Na
Dziś i dni
jego gło~ny okrzyk "W g61~!"
nastellft,chf
mężczyźni un:eśJi naeco auit', Ił
inspektor, klęczący na Zi(!ll11
WIliąl rannego w ramiona. notl
Poraz plerwslI:y w Poleca (równocześnie w Werszawie)
lota zadZJiwiła pieszczoUlw Ił (t
Dz!ś I dni następnychI Monumentalny film (leaFzacia
strożność,
z ja,ką ten oscl1ły
króla reżyserów Raymonda Bernarda, twórcy "Cudu Wilków·)
p. t.
ctłoW'Iek obchO<łtił się J! ni.e·

,. -

I

I

:1

I

~W-nl~Kn

l Uny

drama.t miłości,
W roli Lady liamllton

KORI
w roli

admirała

łez

Nieznajomy był n1l'przytolll
Iły. Od .czasu do czasu jęelaf 1
za każdym razem na ustach Je·
go pojawńała się krwawa ban

i ch wały.

HE GRIFF"H

Nelsona

pt'?:vl>ys.Z<ł.

IRENY ilÓŻANSKIEJ

-

i niedzielę o godz. 12-ej w dni
powszednie o godz. 4 pp.

-

.
spytał. -

świetność wystawy walczą o lepsze
tem reżyserji i gry aktorskiej.

MUS!HI~

Pocz'ltek seansów o godz. 4.30, 6, 8 i 10 wiecz. W
i niedzie ę o godz. 12-ej w południe.
Ceny miejsc na pierwszy seans wszystkie po 1

9398
zł.

•

sc: :w

Dzii i dni nastepn"h! Waelk) SwJą!etzn,
:11skie'

sobotę

przybędz;e lekarz. Zdaje si~, te
długo nie pożyje.

cz.,.....
KI

z koncer-

"Jak siPt robi film".
Ilustracja muzyczna układu p. Leona KA TTOR..t\

gdzl~ zanie~ć rannego, aby le·
tał spokojnie i wygodme. Iłl
l'

głównych:

Edyta JebaOD!, RudOlf Klein-Rogge, Olaf fiord.
Przepych i

Czy pan mieszka tu \' pt

bNżu?

sobotę

-

W rolach

Manderton skinął n:1 ~t1ll~O

Duetracja śpiewna w wykonaniu śpiewaczki operowej

«

iJustrui'lcy dzieje pi~knej cyglInki, pretendentki do tronu carów za czasów panowania Katarzyny II

b.

VIKTOR VARCONI

a

Ksiei a

Sl7:oCzęśth~ cem

.. filmo'

.

PrD!łram!.
y obyczajowy

film polski p.

~X~~~~ł nwj\;~i:~he gł.z~~l~ki P;:~~i~;!ego lJoeu$ław

t.

"
"Wi ,~~

Sambers

oraz nal'wybitnie]'si artyści polskiego ekranu i sceny. Na,)·więk·
.
.,
'
.
• .
. .
sz,,: dra~a~ poswlęcony t~slącom shanblOnykb, demask?Hcy
ualhardzlel ponure ta]emlllCe handlu żywym towarem w XX W.

II
.

I

ł, JłI

I ,j al'

a li

dl vJ~~~:~\~;

Orkiestra pod d~r. ~. R•. Kantora •. --:- ~asse-pllrtout oi'a.z bilet~
ulgowe bezwględme mewazne. Dla unlkm~cla natło!m dyreltc]a upra·
sza o łasl<awe przybycie na wcześ niejsze seanse W sob. i niedz. po'
czątek seansów o IZ. 12 w pał. Od 12-3 pp. wszystkie mieisca DO 1 zł

28.XII. -

-

\V śród ogłoszonych w dni,u
wczorajszym przez nas nowych
nominacJi na generałów widnieją dwa nazwisku oflcerów.
przydzielonych do Łodzi, amia
nowide generała MTllera Stanidługoletniego

dowódcę

IV grupy artylerji w Lodzi, po·
pDzednio szefa artylerii D. O. l{
IV, oraz generała Franka Sianisława, dow. piech. dvw:z. DOK.
IV, byłego attache ~ojs·koweg()
Polski w Rosji sowieckiej.

Domowe obiady

będą

przez władze
kontrolowane

Sprawa dQmowych obiadów nie
jest dotyc.hcz,<łIs unormowana i wobe<.. tego wywoIuJe cZQste konfli·
kty z władzami, jaJco również pornię
azy wydająoomi takie obruly a reiJt.a uraltorami.
Obecnie dowiadujemy się, że na
podstame ustJalWy o prawie przemy
słowem sprawa domowych
objJ...
dów będ2'Jle uregulowam.a w formie
przepisów. Wszy'Stkle osoby, zajmu
jące siQ zawodo\yo
wyda.wtlniem
Ill:.:tnych obiadów. będą musi.ały
SiC; za.rejestrować, przedstaWiĆ pl:liIl
!ckali, w których obmdy są wyda·
wane. W ten sposób będlli'e 7!:łI",oowJ.
1'8ntoWaL'a kontrola nad niemi.

Ziazd

Polskiego Związku
Myśli Wolnej
Min.

~raw wewnętrznych f01!pO

lząd71eD!lem

z dnia 20 grudnia odl1ló-wi[o Polskiemu ZwiąukowW Myśli Wolnej urzą.dzeIDa. zjarrou
w
:lniu 26 i 27 grudnia, natomiast udzielJł.o po7:\volen1a na odbycJe tegoż zja,zdu w dniu 29 j 30 grudnia..
Zj.llfZd odbędzi!8 się w dn~Mh 29
i 30 b. m. o godz. 10 r.ano w sali
t~-atru "At.eneum", u1ica. OzeorwoI.e~'o Kl'IZy~a, 20 w Warszawie.
POl"ządek obrad: 1) Otwa:rCi:e
zjazdu. 2) Wybór prezydj:um zja~
du. 3) Pral'. Romual MlCnkiewicz ogólny referat
programowy. 4)
SprCllwozdani'e Zllil"6ądU głównego i
kół. 5) Red. Henryk Wrońskli. _
referllit: Postulaty wolnomyślilCi<eli
polskich. 6) Wybory do władz uwia
zku. 7) Referat p. Ha!Ilemana ~

prCllwllem potożellllU bezwyznaiJ.lio·
wyclJ. 8) Prof. Ma''l'jall WaWl'zenioo
kti - odczyt: Kler a sztuki plastyez
.>·
JJe. 9) Prof. St. Aste - odczyt: O
A nlll'~ju NJemojewS,kim, jako reli
g·jon:śc.ie.

Wieczorem ban.kJiet dIn. delegatów i zCllpro~z(my(,h gości.

W drugim dniu obrad: 1) Refer-3Jt: "ŚWfia.t pracy i ret;gj:.t", dr.
Mierzyński. 2) Prof. St. Aste - 0(1
czy t: Walka o duszę d~ecka. 3)
J all1 Wolski - refEl1l1aJt p. t.: Projekt orgaID.izaoji szkoły spółdziel
czej, beuwyznaniowej. 4) Referat:
O konieczności założenia stowanyezerjja z,wolenników kremaeji. 5)
Wolne wn:oskt. 6) Odozytam.ie 'j!
przyjęcie wniosków. 7) Zakończe·
nic zja.zdu.

łłocne dyżury

PORANNY -

1929.

·
Podziemny kabe IBIBIonlczn,

Dwai nowi
generałowie w liodzi

sława,

GŁOS

aptek

w nocy dyżurują ll.aiStępują
c;e aptelti: Sukc. F. Wó~ickieg.o
(Na,p.órkowsltiego 27); W. Damiel~ck:ego (pitobrkowska 127); Dnickiego i Cymera (Wólczańska 37);
Su kc. Lemwooera (pla.c Woluości
2); Sukc, J. Ha.rtmana (Młynarska
t); J. Kathan.!l. AleksC1JD.drowska 80).

Warszawa-Łódź

joż

Wobec pow~echnego zainte-I strali Warszawa - Cieszyll, a
resowania, jakle wzbudza budo: mianowicie Warszawa - Łódź
~a pierwszego w Poł~ce p~-I jes~ już na ukończeniu i okoł?
ZIemnego nabla dla m1ędzym.aa-. 1 hpca 1930 r. należy oczekt·
slowej komunikacji telefonicz- i wać otwarcia linji. Brygada tenaj,
przedstawdciel
agencji ,I f'hniczna,
prowadząca prace
"Iskra" zwrócił się do p. pod- przy iZ"akładaniu kabla podziem
sekretaflza sla·nu poczt i telegra nego o 200 pf'lewodach doiaria
fów, inż. Włodzimierza Dobro-! już do Łodzi.
wolskiego z pros'bą o in forma- Jakie prace wykonywać
cje na temat obecnego itanu się będżle obeonile',
robót.
Poza ułożeniem samego ka.-. Celem zaradZlen.ia trudno- bla, które udałn sl~ , szczęśliwie
ściom, wynikającym z przecią- :"Jkcńczyć Plzed mrozami. p~}lO
unia linji telefoniC0ne.ł m!~dzy stają .1eszC',e do wykonania roWarszawą, a środkami pr7.emy- ltoty dodatkowe, jak to: 1) mla
słowymi - mówi inż. Dobro- wi~nie i włączenie cewek Puwolski, min'sterstwo poczt i te- pin'a w slud;l11ach pobu.Lwalę?rafów przedsięwzięło,
ja~ nych na tras1P kabI<?wej c~~
1830 m.~ 2) ~rządzeD1.e st.ac.1i
w.1.adomo w .1928 . r. ~udowę
nJ! kabloweJ, maJące.l polączJ:ć wzmaCn1akowej w speCJalneJ na
Wal'Szawę pMeZ Lódz. Katowl- ten cel pobudowanym budynku
cc z zagranica. W miarę mot-I w Lowiczu 3) wvkonnn1e uną•...
"
no.sc!
fllnansowych, praca postę I
dzeJ} '
wp'l'owadza}'ących w WarpUJC naprzod i p1erwsza część szaw:e, Ladri I unędach po.
robót na projektowanej magi- średnich:
Błonie, Sochaozew,

11'1

.

..

I'"

.'

D~koriłt:ja Ordł!riłDli
zasłużonych

obywateli naszego miasta

W wig;l,ję Bożego Na·rodzenia
w sali reprezentacyjnej urzędu
wojewódzkiego,
p. wojewoda
Jaszczołt dokonał
w imieniu
rządu dekoracji krzvżami zasIugi i orderów Polonia Restituta
!Zasłużonych obywateli, za dzia·
łalność na polu pracy państwowo - twórczej.
Udekorowani zostali: inspektor pol. Zygmunt Nosek, naczelnik woj. urzędu śledczego złotym krzyżem zasłu.gi, nacz,elny

w

świetlicach

miejskich

~~w~~~

aoiów
•

Strykow: Gł6wl1?' Ho~oty. te hę

dą prowadzone 1,ntensy\i nIe po-

mimo pory zimowej, tak j.e postawiony wyżej termin tU'uchomienia będzie dotrzvmanv.
.
. . ...
Z ChWIlą uruchOm!enla hl1J1,
ilość przewodów pomiędzy War
szawą, a Łodzią wzrośnie z 6 na
17, a w miaf(~ potrzeby _ do
30 przewodów, co umożliwi 0trzymanie połączeń przy rozmo
wach zwykłych w czasie kilku

sk.i.ch odbęd:aie się w niedzielę, dUo
29-go b. m. według n3JSltępują.wgo
programu: 1) świetlica I (Kopernik l C ) od . d 9
dl'
.:t:.1.
go. Z. ra~ o
pp.
dla pJerws~eJ gTUpy l od 3~J popol. do 6·eJ popol. dla drUgiej gropy; 2) śwMlica II (Lokatorska 16)
od 7 . d 10 e' W'i
ej
o - J acz.
.
W obcJ~odJa.ch tych ~emlą. udZiał

-e!

pl'Zewodmczący WydZl.ału

oświ'aty

p. Smolik, O>!'IaZ wyż~i
urzę(~nicy wydziału l oorsonel śwde.
tIie.

i kultury -

minut.
Następny etap prac kablo·
wych, obejmujący oddnek Łódź
- Katowice jest puewidzi2.n:v
~'iuiejszym zawUladamiarny, że
na 1930 r.
d.n.JIa, 29 b. m. o godz. 4-ej popoPreliminarz budżetowy
na łud.niu, w saH cechu pi'ekal!zy ty.
rok 1930-31 przewidu je na budo clowskich w Łodzi, ul. P!iłsudt;Iriego
wę kalrIi 5,859,140 1i.. jest to nr. 57 (dawniGi WSGhodma) odb.'ed k ni
t'
~
ę
suma .1 na
.ewys arcza]ąca dZlie Się uroczystość przyodz;iewa...
na doprowadlz'eDle
robót_.łdo kKa'j.'
. d . t
l t'
.
k'
ma. lied
~ ne] zaa .wy, na.. '- orą f:atOWlC onczv p. plX~se re· prasza czł on k"ow l syropu;t Yk'ow totan stn'llu.
. wa!l'zystwa. :lIałbi>sz Arumin.
•

Komunikat

I

Me

W!

t~ChoiRka"

Ko isie egzaminac,jne
egzaminować

będą

llekarz

eksternów

Kasy Chorych m. Łodzi
Donosiliśmy
przed pewnym iszczonej na rachunek
W. R
dr. Bogusławski, orderem Polo- czasem o tem, że m~nisterstwo i O. P., PKU. Nr. 30110; opłata
nia Resbtuta, oraz l'nana dria- O. P. i W. R. postanovdło powo- za egzam:n wynosi 60 złol,·ch.
laczka społeorna p. Lipińska or- łać do życia specjalne komisje \V podaniu tem zaznaczyć n3lerem Polania Restituta.
egzaminacyjne, których zada- ży, czy kandydat chce 'składać
W czasie tej uroczystości o' niem byłoby egzaminowanie e- maturę humanistyczną, czy ma·
hecni byli również wszyscy na- kstern.6w.
tematyczno - przyrodniczą oraz
czeln1cy wydziałów urzędu woEgzaminy te, jak się dowiadu z jakiego .j~zyka nowożytn.e~o
jewódzkiego, a następnie odbył jemy, odbywać się będą dwa ra - francuskiego czy n;em!eckie.
się bankiet w kasynie oficerów my do roku we wrześniu i lUtynl go.
Na terenie wojewódltwa
pal. państw., pr:oy ulicy KiIiń-1 W związku z tem dowńadujemy łódzkiego eg.z·amilly ,,, zakrC'sie
skiego 152.
(w) się z kurat<orjum okTęgu szkol- 6 klas będą się odbywał} w t~'ch
nego łódzkiego, że podania o samych terminach co ('~zan';n"
dopuszczenie
do tych eg;Z'al111- do.irzalo.ści: w Kaliszu w gi lll •
nów można składać do dnia 1 naz,l12m im. Kościuszki. Lodzi
stycznia 1930 roku. Do pod3:lnia - gimn. państwowem im. Kodołączyć należy metrykę Ul'odze pcrnika i Piotrkowie gim n.
wzywają robotników pokrewnych zawodów
nla, życiorys własnoręczn:ie na- im. Bolesława Chrobrego.
pisany,
E,
.
dl a eksternow
.
do poparcia ich akcji
. 1_: Ś i kiedy • ekstern
• '
gzamIny
l. .!
· ł gdzie
skIa d a Jaltu.e egzamlny,
SWla- kI
t
h
••
dl
'l'
. d
as zos a'J· IZ'nleSllone, o ~YW3C.
W zw1.ą'Zku z obniżeniem plac pończosmiczych i trykotaTskich d t
eckwa ISlzk'ktO l ne, o. l e kle posltak' a, się natomiast będą egzaminy z 7
robotnikom w przemyśle POń-I w innych miejscowościach Pol- wy
az e ury z Języ a po s ~- kI
k ł
h . P d
_1-..
h d .' fot
f'
as sz o y powszec neJ. o acZQszniczym, w kilku fabrykach sk:i do rozpoClzęda strejku proi ~cy.c, wle I d ogtra Je z n.ie o dopuszcztmie do tych 0gOd
łódzkich wybuchł strejk, który test:.::łCyjnego, wzywają robotni- po p l saIl1l1 oraz w a ec W!D mo- . t t . h
' •
..
l
dt
ł
•
l s a nIC egzammow nalezy s \la
l .' P
objął dotychozas około 1.000 ro- k6w innych pokrewnych zawo~a
nos?L.
~na
o
za
ączyc
,na
edać
w
wnspektoratach
s>;:.k
lnych.
botników. W dniu wczorajszym d.ów do poparcia ich akc.ii strej- zy kwit z opłaty !Z'a egzamIn, u.
w sali związku, przy ulicy Gdall kowej, gdyż obniżan;e płac, zaskiej 40, odbył się wiec strejku- slosowane obecnie do pończosz
jących robotników przy udziale n-ików, z chwilą gdy nie będzie
około 1.000 osób,
na kt6rem Ilwalczane może następnie za sto·
powzięto następującą rerolucję: sowane być również do innych
na jednorazowe zapomogi zimowe
Robotnicy fabryk pończosz- gałęzi przemysłu.
W dni'U dzi&iJejszym, t. j. w 80- urz~dowe zaśwjadczenie to;i;"umc,
n1czych w Lodzi rozpoczynaja
Niezależnie od powyższego ro
bote, upływa. ostaJtec~ny termiJn ści, b) Icgiitym.!lcję PUPP. w Łodzi,
akcję stre.jkową, przeciw obni- botnicy wyłonili z pośród siebie
'''yczerpmlia.
żan.iu plac. która w ntektórvch komisję strejkowq oraz posla· rejestracji na zapomogi dla tych, etwJerdza.ją.(;ą. fakt
.
.•
•
lZ'akładach przemysłowych
do- MW'lli zwryclć Slę do lnspe!tto- których nazwiska. za,oz,ynaią się wszystkf.lCh zasiłków z fl1uduszu
chodzi do 50 proc. poprzedldch ra pracy o wszc:z·ęcie akcji me- 00 ~M;ery od A d.o L wlą'(''?mie, a bezrobocia w pażdzierniku 1929 r.
zarobków, wzywają robotników djacyjnej.
a. którzy nie zan:eje-tlrowaH Się dO'- względr.ie fa.kt za.reje9 tro·wan.a, się
a _ _ tychczas w biurach urzędu z.asil- JJ.a pracę do dn13. 15 g'l'Udni,. 1929 T.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~
włą,owie, O iQe be7.JI'obotllemu
nie
kO'Wego.
Rejestra-cja dokonywana je~ w przyslug1iwało prowo do pobierania
lokaJu przy ul. Piotrrkowsk.i~j 273, :i.'asiłku ustawowego, oraz c) stemw god~nach od 9 do 13 (l-ej po- ple stwierdJzające fakt ~'laszania
południu) a zglasZ'adący się bez.ro~ się do kontlroIi w PUPP ·w listopa~
bofID:i pow~nni posi\ac1ać przy sobie d~e f grudniu 1929 r.
31) dowód osobi's'ty, względnie inne

StrejkuiacJ

j'

DończosznicJ
l

ś

I

Rejestracja bezrobotn,ch

Dodatkowe zebra'nis konlr Ine
szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia

Dzika
ort:hidea
odwieczny trójkąt małżeński
Zmysłowa kusicielka.

Dziś

W

Greła

Garbo

swej najlepszej kreacji

Mąż:

Lewis Słone

Kochanek

Dus,

Na dodwtkowe zebrania kontrolr. b.,
w lo- ne naJeży stawić się o god~llie 9-6j
kalu P. K. U. - UilC1sto I, przy ul. rano punktualnie z książeczką wolNowo - TaJrgowej 18, podlega.ją.cy
skową~ kaltą lllohill~cyjną i innedod>IDtkowej
kOllltroU
męże,zyźni
roozrJika. 1902, zamieszkaH w obrę- mi posi.adanemi dokumentami wojbie 2, 3, 5, 8, 9 ~ 11 komk"'arja.tów skowemi. l={ezerwi~ci., którzy w cza
(\ n~wiskat.h ro~poczynających SI:e pr'lebywa!llia. wrezerwip z;miesię na ~!tery od A do Z.
T.ili z.ruwód cywilny, uzyskali dy·
W loka.Iu P. K. U,. - .~rdtl~to ,..II, plamy naukowe lub ukończyli spe·
przy ul: ~owo - ~eglelmall:J 49-:>1,
aJlne suk.oły i kursy (')"vllue, po.
powinm Się stawlC podlegll. .1ący do·
..
. ,.
b d
"00
l•
k-ontr oli męzczyzn
.
I'OC"- WInnl pr1.yruesc ze so a. o pOWI .
d a.t ~owel
"
'.
.
nika 1904, zaDllre.szkaJi w obrębie ni dokument (uaśwr.ooczeme, ŚWIa'
7 komisarj!3.tu.
dectwo)
W

w sobot~,

dniu 28 grudnia

pawmni

st&Wić się

lcr

28 Xli.

•

anie podpalacza wbodzi

1\ eszlo

MśCiwy chłop podpalił

W wigilję Boźego NarodJ:enia,
gdy cała rodzina Kazlmierza Fogla, we wsi Nlesięcln, gminy Rą
b:eń powiatu łódzkiego
siedziała
przy kolacji, nagle kłęby dymu do
stały się do mieszkanIa przez niedomknięte drzwi z sieni.
Jak się okazało palił się dom
mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Zaalarmowana straż ()-o
gn;owa po godzinnej akcji ratowni
czej pow ugaSllła, Jednal<że z zamOZnego gospodarstwa pozostały
~edynie zgliszcza.
Podczas akcji ratowniczej uległ
ciężkim poparzeniom Kazimierz FG
gel oraz syn jego Oskar.
Przeprowadzone dochodzenie pol;cyJne us.taliło, iż pożar wybuchł

z zemsty bogate gospodarstwo sąsiada

jednocześrde

w domu mieszkalnym
l zabudowaniach gospodarczych.
Po dłuższych poszukIwanrach w
zgliszczach udało się poliejl odnaleźć blasztnkę, z której zalatywał
zapach nafty, oru w odległoŚCI 5
metrów od Spalonej stodoły garść
gałganów przes'ąkniętych naftą.

Po pokazanłu gałganów tych
KardmierzowI F ogłOWI, poznał on,
iż są one podobne do starej bluzki
należącej do żony ąsfada jego An
ny Banastakowej.
Podczas przeprowadzonej rewi~ji
w m'eszkaniu Banasiaka policja
faktyczn!e znalazła kUka gałganów
ident)'ICznych ze znalez10neml obok
spalonej stodoły Fogla.
Badana przez policję Banasiako-

Obchód 10-lecia Tow.IIGiwiata ll
TOWlU'zystwo "Oświata", utnyruując 'W Łodz.1t jedną: z lepszych
stkół m~kich gimn. im. ks. 8korupk!!, obchodziło w dniu 17 grudnia r. b. 1l1'oczystość dzie..9ięciole('Ja,
swego istnienia.
Rano odbyło
iałobne

za

się

dus>zę

SkorupkJ, jednego

ś.

ni Tomlli'5rewski, poczem dlu'isze
pr,zemówien.ie wygło;il dyr. Da.vison obrazując bistorję pow.stania. i
rozwoju trwa i szkoły. Prtema,w!iali następnie llrzedst:l1woi~le rady
pedagogt(,.'Znej gimnaJUjum, rodzinabożeństwo ców uczniów i samych uc.,'mit)w, fI(,
p. ks. Igu. ezem naS1tąI*-ło wręezeni'e dyploz założycieli mów uznaJlro, tym I..'auezycielom i

t-wa, ś. p. prof. dr. l\Iikulsk,;e,; o i członkom varzą.du, którzy ru3przeri ś. p. }1~oa" Niteck:;iego, byłych wanie przez cały okres d~i.ałalno
członków zllJrzR.du t-w~, jak rów- śd pracują na terenio instytucji,
nież

i poległych
profe5orów J ',-ychowrur.k.ów szkoły. Nabożeństwo w rzęsiśoie oEwietlonym j udekorowanym kwltata,mi
kośtJiele katedIalnym św. Stanisła
Wa Kostki odpraw'ił prefekt szkoły
ks. prob. Stan. Rabhiskj wasysten cji ks. ŚWief,llińskiego 01'a,z aJumnów semillll&l'ium, wychowanków
gimnazjum im. ks. Skorupki.
Po nabożeństwie, w tn1kcie któ'
rego grała. w chórze orkiestl'a sz.kol
na, odbyła się podniosb akademja
w sali g5mna.zjalnej.
Przybyłych
gośCi powfrtal prezes t-'IWt fu. Anto-

za

duszę zmarłyell

oraz dyplomów członków honorowych czterem zasluionym d'lliala.·
cwm t-)VlL.
Na zakońVrenie dr. DavIsc}U Gglo
s] uehwałQ z3Jfządu, mocą której
dla upamięłlr1eUia d~esięC!ol",cj~l, 1.0
~tało uchwalone przy ,~Lkole s typendjum dla uomia - Si6roty, wy(,.howanka "Gniazda "iero(:cgc" lV
Kaba<.h pod Lod~ią, którell1 szkoła.
od szoregu lat szczególnie się opiekuje.

Po.r21ytec znej placówce przY""Yła·
my życzenia. d~lszego pomyślnego
rozwoju.

1-5zy DiwiElkowy Kino-Teatr w

Łodzi

"SPLENDID"
Narutowicza ,20.
Dziś

i dni

następnych!

Narutowicza 20.

Fenomenalny film
który olśnił <:&ły św:ia'

śpiewno

- dźwiękowy,

"SPI WAJ'ACY BlAZEN"

Dramat wesołka, który musi bawić tłum \V chwili gdy serce mu pęka
]'Hm śpiewno-dźwiękowy, który miesiąca.mi jest wyświetlany w eałvm ś~iecie, - Film śpiewno-dźwiękowy, który już 3 miesiące jest
,;yświetla.ny Da. ekranie kina. "Splendid" w Warszawie.-Film śpiewno
dźwiękowy, którego rolr, tytułową odtwarza. znakomity aktor świ&b

Ala JOLSOn

Bo:i;yezcze tłumów obu półkul, śpiewak o akl!a.mitnym głosie ~wany
"Sz&ljapinem filmu~ - Wzruszaja.cym. do łez p&rtnerem Al Joleona

6:0NN" BO""

je~t najrnłodszy
(SŁONECZKO),
aktor świata, zwany,,"
•
•
którego imię nosi piosenk a. śpiewana. i grall3 obecnie przez całl\ Amerykę i EurOptl.
Ponadto: ABE LlEMAN i jego orkieRtra JazzbandowI. w New-Yorku

Dziś 3 seanse o godz. 5,45, 8 i lO-ej wiecz.
W sobotę i niedzielę 4 seanse: początek o godz. 3,30,
5,45, 8 i lO-ej wieez,
Film wyświetlany na aparatach firmy Western Eleetric
Company.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . .. a .. . . ..

PORRNEK RUTORSKI
PlRRJRłłR PIBCHIU.R
Staraniem GRUPY POETÓW "METEOR" w niedzielę dn. 29 grudnIe r. b. o godz. 12-el w poło
odbędzie się w Sali Rady MIejskIej (Pomoraka16)

I 'oranek ~t~~U~L~~!~~~!!!~~~~
I

9380-2

7

-GŁOS PO.R.ANNY-l~~

z pr~gotowywanego obecnIe do druku DRUGIEGO
TOMU POEZJI p. t. "ELEGJE CAt.OPALNE" OleZ
fragmenty powIeki p, t. "PIĄTA EWANGELJA".

wa zeznała, iż podpalenia gospoda,
stwa Foglów dokonał Jej mąż Fran
cłszek, który nartychmiast po podpalen:u uciekł do Łodzi.
Niezwłocznie komendant
posterunku poUcji skomunikował się z
komendą poUcji na powtlt łódzki
nadając telefonogram i prosząc o
zarządzenłe poszukiwań Baoaslaka
na terenie Łodzi.
W dniu wczorajszym około godz.
9 rano wywiadowcy wydziału śled
czego w plwJ,arni na BałuckIm ~yn
ku zasiali jaldegoś pfjanego osobni
ka, który podczas sprzeczki z właś
cicielem piwlaTnł groził, iż o ile n;e
zrezygnuje z ZalJłaty to spaH mu Pt
wiarn'ę, jak to uczyni" ze swym są
siadem FogIem. Zorjentowaws~
się w sytuacji wywiado~y niezwłocznie aresztowali pijaka i prze
wieŹli go do wydziału śledczego.
Badany przez kierownika brygady
osobnik ów oświadczył, iż nazywa
się Franciszek Banasiak przyczem
przyznał się do podJlClłenla gospodarstwa sąslada swego Fogla, podając jako motywy zbrodni, zaskar
zenie go do sądu przez Fogla za po
bicie jego żony. Otrzymawszy wezwanie do sądu na rozprawę postanowił podpalić gospodarstwo Pogla, co też uczynił w wigilję Boże
go Narodzenia.
Z decyzji sędziego śledczego Da
powiat łódzki p. Natkesa, Banasiak
osadzony został w w1ęz1enłu przy
ulicy . Kopernika.

Na lódzkit:b ekranach
LUNA "Królowa bez
Osławione

djljieje pięknej
lady
Hamilton ~ adrrU/raJla Ne;t.sona~
z!.:ów stały Się tematem filmu, tem
dlekwwszego, ze biorą udział w nim
,toakie gwUa.zdy jak Connne Griffith
i Victor VaTCOuJ. Wiecznie młody
i afekalwy ten dl'ama.t tym ra,zem
dz.ięki niebywałemu rozmachowli re
~sera, pięknej wy:'iw;wie li rz.<łdko
spotykamej grze bohaterów, zasltl-

guje

korony"

na

specja,Ine

wyrozllll:mie.

Treść filmu obraca Się dookoIa mi.ł(l~Ci wyżej

w,spomnta:r:ych bolwtcrów i !iJch nadzwyozajnych [ll'ZOjsL
rozgrywaJą.cych się na tle pięknycJ:
scen mOl'sltich. Całość rob! pot~ż·
ne wrażenie.
Spec.j~ln..'1

oraz

lustraCja,

U1uzyezua

~pjewlla

sik:~go

pod. dYl'. CZlldnow.
zlSll1g'uje na wyróźnicuie.

"Przedwiośniell
Nowy
W

teatr

świetlny

najbliższych

Łodzi

w

uniach Loclzi
przybędl1ie nowy teM.r świetlny,
który, pod wzglQdern urtądzen.ia i
wytworność, n i-e ma sobie rÓ\'tDych
w L'36Zem mi~śtiie. Powstaje on w
dZiie!nicy, która. dotą.d najball'dz.iej

unik.adąc słupów i kolumn. szpeCił.
cych salę .i zakrywaJących widok
na ekran. 1bJ.otit krzeseł, tal. bardzo
niewyg:oc1nych,
za3toSQ.wano wyłącznie fotelE., uając tern możność
spędzC'nia w' kinie długich, przy

odczuwala brak kinotea1tru, a mj<ar
nowi,me w speCJalnie wybucl(}wa.nym n~ ten cel gma~hu przy ul.
ŻeroIDskieg{) 74-76.
Tea,t.r śwtietJny "Przedwiośnie",
t.a.k bowiem. nazyw\.'tć sę będzie ten
nowy przybytek X muzy, p<tS.,a.da
l1.ll>jba.nlz.iej nowoczesne urządze
nie, które stawia, go w l'Zędziie najelegant-szych i najlepiej wyposażonych
k'iinote'altrów.
Wspamiała
wentylaLJa., wid<JlWlliJ& obliczona na
1068 WIldzów, zapewni'a wszy.sJtkiim,
ze wszystkich miejGc jednakowy
widok, albowiem w pcmysłowy sp{)
eób rozwiązano .sprawę sklepienia,

Jc:mnych chwil.
Nadto wygodue po~zek;llnje i obfi~!e

zeopata.'zony bufet zappwn.i~
przyjemne spęd ze

ją publi'ClZno~'ci

nie czasu.
Zwróc.ić naleiy uwag~, iż dyrek-

cja z.akontra,ktowala szereg picrw.
szorzędnych
obra.zów będących
szlag-leram; Sztuki kinerna.togl'afJicz;nej, które w 2-wycięskim pocho{Jzie
obeszły wszystkie n~jwiększe ekra_

ny 8wia,ta. To

wsz,yo~tko

pozwala

żywić nadz.lcję, iż -,Przedwio~uje'

stnnie Się llujba,l'dziej ucZę~Z(,Z;l,
nym i llCJjruilszym' kiuotenhcm \~
Łodzi.

=-111............
Arcydzieła architektury

łaodzianka

kokainistka

uciekła

ze szpitala
warszawskiego

Urząd śledczy w Łodzi zostal powmdomiO'L'Y, że ze sllpita.la św.
.Tana, Boiego, przy ul. Bonifraterskiej w Wa.rsza~ie, ucielda. 24-letllia
miesd.ank a Łodzi, Emma
Jeschke, która w Lod!lil ma rodr.fnę. J eschkówna nn, tle n>ałogtl 7lażyw!lJlia. kok.3any i morf\fny dostała

pomiesZ:Lrua zmysłów i zamknięta.
w szpitalu.

była

Za

zbiegła. wszczętlQ

poszukJw~

~.

~)

Trup na torze
kolejowym

w dniu wczorafszym dróżnik ko
lejowy będący w obchodz:e znalazł na torze kolejowym pomiędzy
Chojnami a stacją Karolew trupa
mę71czyzny wieku około 30 lat.

~~~~~~~~~~.~_~;~~~~~~~~~~~~~~~~~

O odkryciu swem powiadomił:
on natychmiast władze policyjne,
które przt!prowadJ:iły do.chodzente,
ustalając, że jest to niejaki- BHż
czak Franciszek, zamieszkały przy
ul. Polnej 31, w Lodzi, z zawodu
robotnik, lat 31, który prawdopodobnie przez nieu\Włgę dostał Się
pod kDla pociągu, które zmasakrowały go.
Zwłoki przewiezicno do prosekto
rjum przy ul. Łąkowej. Nad wyjaś
nieniem sprawy prowadzi dochodzenie policja.

H ZDPll R"

Towarzystwo
II
Muz.· Liter. "
n
Al. Kościuszki 21.

D z i ś, w sobołe; o godz. 9 wieczór
punktualnie odbędzie się

Najpotężniej8ze

mowe ostatniej

arcydzielo fil
reżyserji

Jouy

Roi
d v. Lee
genjalnalnego twórcy "Drutu
Kolczastego ,.

•

I

życie"

przedstawiające dzieje arystokratki,

p

którą jeden

fa]azywy krok:

spycha w otchłań upadku.

Obsada wybitnie miqdzynarodowa:

Tradycyjuy l{oD[ert (baDokowy
z: udziałem p. Rotształ6wny (skrzypce)

p. Zylberberga (śpiew), p. Moszkowicza (recytacje) oraz chóru i orkiestry
W progr~mie: Zulcer, Szk.1a.r. ~chrolł,
Handel, Jrendsen I InnI.
Bilety do nabycia przy kasie w cenie
od zł. 2.- do 3.9395

.

Olga Ba kł anowa, Tu l'10 Carrol.nati ,
W arner Bax Fer 1· Paul Lukas '
Wił ' A j

lu

ł:e

Li
n no." Pala"""
.,..,

~8.XII.- GŁOS PORA~NA-

Ha io~ta[j~

w Wanlawi~, lw~w'~

PJerwszg eiall

Opracowany już oddawJla w najdrobn.ejszycll s.JCA::egL'acb gigantyczny pian rozs~e:rzen.>a V01""\.icil
it'\Cjl nadawczyclI, jest reaUzQwaity przez wyd;,; al tecillliczny "Pol'ikiego R<.ója" w bardzo szybJdem
tempi'El. W pierwszym rzęjzie, zresz
tą w myśl ustalom.go planu, wzno·
S2.one są prowJzoryczne ~tacie o
małej mocy w W.<;!fszaWie l ' Lwo'l\"le, or.a~ stacja przekaźnikowa w
Lodzl.
Prace przy budowe prowizorycz
uej mMej stacji w Warsza\)'ie posunęły S>lę o tyle naprzód, iż stacla ta, jeżelt nic nie stanie na przeszkodzie, uruchomiona zostanie w
drug'el połowie stycznia roku przy
szłego. Ja,k wiadomo stacja o mocy 1 I pół kw. będzie drugą Sltacją
stołeczną o charakterze wybitnie
lokalnym. Stacja ta umożl.W1 radio
słuchaczom Warszawy odbiór audy
~JI na antenę wewnętrzną, co usunie konieczność zakładan >a k>osztownych zwykle anten zewnętrz1yCh.

W połowie
przyszłego
roku
Lwów otrzyma stałą stację nadawczą o mocy 16 kw. Stacja lwowska
iak o stacja prowizoryczna korzystać będzie w głównej mierze z pro
gramów stacji warszawskiej.

Teatr Kameralny

"IłRJlRJlI"

Aleja I Maja 2.
I<ierown. artysto
Dyrektor
M. Broder,on
J. Strugacz
Kierownik muzyczny D. ' Bajgelman.
D Z I Ś w sobotę o godz. 9.30
i codziennie

II

Wielki pneboJowy program:

NtllłfSZC:lf

, •••

zo!tały Już całkow ' cle wykoń

Obecnie f-ma Cegielski mon' ufe dla stacjłłódzklejdwle wieie
antenowe. Każda o wysokości 30
metrów.
Urucbom~nie radio stac!ł łódz
li'ej nastąpi z końcem stycznia roku przyszłego.
Stacja
przekaźnikowa
łódzka
tak !aUJo lak i st::eja przel,ażniko
wa tego samego typu, która w
przysztośC1 stllniew ·Torunlu, korzystać będzie ' z programów sta~.~1
V\'arszawsk~J, aczk(1lwlek
programy tych stacf: odźwierchdlać bę
dą równ'eż l przeJawy Zycia mieJscowego.

płyt

RADJOWY

NAGRODY

°

Od 1 ~ tJradycyjnyrn zwyc.zajem CMa Lódź Włta. Nowy Rok
~TaJZ ze swymi ulubieńoami z uli...
ey Ceg:oelmamej, gdyż jWt zwykle
jedyną. niezawodną mpr6Zą
SylwestlI'ową jest Weaolek

w N oc
w te-

a,t rze M4ejsltim.
Ulublenioa LodZij Stefa,nja J ał'
}tomka. przyjeżdża. Da. ten wieczór
by wztąć udział w progIlamie We-

ISymfonj3l I Wetza).

-

TO

.", -

ZM QC!MS!XLi

i&$ł

Mali

w pon i ed21iałek wodewil Stol- SYLWESTER W TEATRACH POPULARNYCH
r-a' "Za, dJlljrmych dobrych CzaJ8ów".
' We wtarek (w-;e<.:zór SylwestroWe wtorek, 31 b. m. WiZ01'em la<t
wy) premiera krotoc.bwili ·fpancu- ułt'eglych ~1)Ół artystów tea,tru
sk'wj ,,Pam na.cze1nik, to ia".
popula.rnego daJe dwa. p~baJwi€'
L"1a, o godz. 12 i 2 w nooy p. n.
TEATR GEYEROWSKI
"Wesoły Sylw68tCT".
Dziś, sobota. wiooz,o,rem i ju~ro t.
J.nied1<łel~ wl:Jecz.otrem wyst~py ze.
' KONCERT "HAZOMIRU"
spału teatru Kameralnego w ko.
Dzw w lokalu tow. "JIa..z.omit''' o
medH "Mężczyzna. i kobieta.". Wido godz. 9 wlecz. odbęd1ie się tr~
wisko uzupełni część koncerfiowo- Clycyjny koncert cha.nukowy z utameClZIla.. Jutro popoludniJu "Pan działem ao~tów ł chóru orali 01'naczelruk to ja".
ldestry. Koncerty tow. "Hazomir"
We wtorek (wieuwr Sylwestro- mają już s\vą. ustaloI.,'lo sławę i eiewy) wooewl:ł Stolza. "Za dawnych f-2:ą sr!ę zarw-='Ze powoawrr6m II
aobrych Ct3i Slów".
·
~wych sto(łłych bywalców. Obemy
.
koncert przyoią.,,17Iite niewątpliw:-e
KOPCIUSZEK W FILHARMONJI jeszcz.e więcej słucha;C'zy z poW<l'Jutro t. j. w rjedZlielę raz j-eden du udziału ~nanej skrzypa<;1.ki, p.
o godz. 12 w południe dany 'będzie Rots:zta1.ówny, oraz bogategO' pro': W:1f_~:e.j saN filhannoniłi "Kop- gramu muzyki tydowsk:ej, którą.
('.JUszek.
kułtywuje jedyn:e tow. "H3I7;Om~,r".
or~IZ

ec:wą C:łf#lVi4(JiitC· UJ

Wf;:

z

".,sa;

;;p

:;aQqA4

e 4':

;

Sala koncertowa w Sztokholmie

TEATR KAMERALNY
sobota, dwa. r~y (popołud
nJu po cenach naljnit8zy(,h), jutro
n:edzjela. dwa ra.zy (popołudniu po
0eDlach zniż(}nych) OIl'aJZ w pon.edziałek ~ wto,r ekWieczorem ostrutnie przed&tamenia, lłIIIlerykańSlko-ży
dowskiej komOOji Dymowa "Bron.x
Dziś,

iWiątBczny

Express'\

SYLWESTER W TEATRZE KAMERALNYM

"

W e wtorek, 31 grudnia o godz.
12 w nocy zwycz'a.jem doroczl.ym
dana będ!~e w tea1Jrze Klll!llera,l nym

"Plano es

(DżenfElmen-Włamywacz)

RetyserIi Turzańskiego
W rolach głównych:

Iwan Moziuchin,

Henry George,
Br,gida Helm,
Dila Parlo.

specJa,lna DO(,nn. premjerra sylw estroWlEUm - 3-aktowej komedii bu
duarowej A. Bibesco: "Która to
by~1V'·.

.hygjeniczno-kosmetyczny

DO'WIiladu.iemy Solę, ilł; M~
zosta.ł nowocześnie urządzony «a.lan hygjeniczJlQ - kosmetycwypod
trmą. "Ja<..qeLin,a,". Salon- ten --ińlC'śc;
f\ię przy ul. N-arutow:cza 24 j bę
d2lie p:r()IWadJz,ony przez p R. Szwaj
cerową, wdowę po adwokacie J.
SZ~1aJj.cerze,
która
powroo1J:a z
Wiednia, gdzie poznał.'ł. na,jnowsze
metody hygjeni<.;zneg;o leczenia t'W~
I'ZY, głowy; włosów i t. d:

Do dnia 1 stycznia

-

musz·ą

być złożooe

zeznania o dochodzie

w dniu wczorajszym urzęd,
podatkowe w Łodzi rozpoczęły
wysyłanie wszystk:m pf.atnikom
'f", -' ~ "'11 d~hodowego formula·
rzy do zeznań o do-chodzJ.e . l i
Zeznania o dochod'z!e 1nustą
przedstawione przez wszyst
'I kich obywateJ,i.
za , pośredhie
ctwem adm:nistrator6w domo·
wych najpóźniej do dn~a 1 styc'Z
nla 1930 roku.
Niestosowanif
się do tego terminu
pociągn;~
za sobą nakładanie grzywien d<l
300 złotych.

I

być

PROFESOR

~tani~ław HI~H~Ifnl

I'

wznowił

Występy l!fllllickl:ej, Węg< 'erki, Sa
wana rozpoczną S)ę w ozwal'tek, 2
sf,ycznia w nowej l... medji,

Wielka orkiestra symfoniczna
TEATR POPULARNY
pod batutą Sz. BaJgeJmana.
Dziś, sobota, dwa razy, jutro
Gmach kina centralnie oqrzewany. T'ń ec12(,e!a popołudniu i wieczorem

-

" . l~.::J.

.

program!

............
nOWY salon

_"...~

łIIggg8DDDD~

Dziś i dni nasteDn,ch!

gra

I

dołka.
(KOJM MIT CURES I) •
Bilet, sprzedaje kasa teatru od godz.
Dane będą 2 przedst&wroma. o go
11-1 l od 5 wiecz.
9397
dzini-e 12-ej i 2 w nocy.

WiBllli

Drzez radio!

Budowa drugiej stacji w st1>licy
oraz stacji prowizorycznej we Lwowie i przekaźnikowej w Łodzi, zakończy pierwszy etap prac prowadzony przy rcz.;zerzenłu S'fel pol- w:::il'~zaWl'!kiego obserwllltor~1l.m a,..
wdówka".
kich ~tacjj nadawczych. Dopiero z s>tronorua~ego.
Wiedeń (517)
chWilą uruch'Gmienla 120 kw. stacji
20,15 Feljeton p. t. , "Kraeh w
18,50 Kwalftet smyozk6wy Gw stolicy i silnych stałych stacf na
moll Mozarta.
dawclych w WilnIe i Lwowie, roz- ~~owym Jorku".
20,30 Muzyka lekka..
Brno (342)
w Jązane zostanie niezmiern' e waż
22,00 Feljetoll p. t. "Ścr:lOOr-Ma.r
19,30 Operetka Offenbacha "Orne iagadl1!en:e zasięgu detektorofeusz w piekle".
wego 'n a cbszane całej PolskI, co chocki, król Minkaw:e".
22,25 "Ostatni,a fala".
Praga (t!87)
pos.iada tak Zl!sadnicze znaczenie,
23,00
24,00
Mu.zyka
taneczna.
19,00 Opera Mozarta "D(}n:Juan"
zwłaszcza dla
mniej zamo~nych
u
FVt&W . . .'W=
sfer ludnośc'. Cały program budoRADJO ZAGRANICZNE
wy stacji nadawczych wykonany
Królewiec (276)
będzie w ciągu przyszłego roku.
18,15 Muzyka rosyjska ("Steńka
Ra,z,.lll" GłIDztffiowoa" Koncert skrzyp
rowy Prokofiewa, Symfom,j;a II Bo
DNIA 29.XII.19L9 O G. 8.30 WlECZ.
WSZYSTKiE RADJO S T A C J E
rodina).
W POLSCE NADAWAĆ BĘDĄ
Konigswusterhausen (1635)
20,00 Konoort (Sona,ta D-dur Ba
WIELKI KONKURS MUZYCZNY
cha na V~oh d'amore i Cemballo,
Sonalt a C-moll Bacha na. Cemb~llo,
DOSTĘPNY DLA WSZYSTIUCH
Sonruta AItJost~ego, Sona.ta C-dur
RADJOSŁUCH~ACZ y
Mozuta n~ Cemballo., Sonata
NIEZWYKLE LICZNE I CENNE
Ha,ydna. na skrzyp<:e i CembaUo).
21,00 Jamz symfonibz.ny.
Lipsk (259)
OFIARO W ANE PRZEZ WIELKIE
21,00 Koncert (Uwertura. BleyFIRlIfY
RADJOWE.!e'a., Temat z wrurjaejamł Rezrucka.,
Szczegóły Konkursu podawane będą codziennie wiec:. przez Radjo.

czel

81.

-

dziś

Daventry Exp. (479)
22,00 Konce,rt (Uwertura "Rien·
zi" Wagnera., K(}ncert fortep.atJ.()o
15,45 Kącik a.rty~tyczny "L8G". wy Es-dur Beethovel.~, Symfonj?
16,15 - 17,15 Muzyka z płyt gra A-moll Mendelssohna, Muzyka balE
towa. Masseneta.).
mofonowych.
Hilversum (t07t)
17,45 SluchoW'jgko z WilLa.
20,40
Koncert żydowski (CbóJ
19,25 - 19,40 MUlzyka. z płyt gra.
wielk)ej
synagogi).
mofonowych.
Turyn (291)
19,58 - 20,00 Sygnlllł oz,ssu z
21,05 Operetka Lehrura "Wesob :.
WARSZAWA, 14,11.
12,05 - 13,10 Muzyka z
m()fonowych.

oCZOńe.

Trzeciem niezmiernie wa~em po
Jest budowa przeka.fnł
TEATR MIEJSKI
ltowej stacji w Lodzl, która jako
drugte eo do Wielkości po Waraza,.
Dziś, w sobotę O godz. 4 popołud
w~e młasto w Polsce f ośrodek prze
niu "PalIł ToP<ll"".
mysłu
wł6kłennJczego,
.sługuje
D7liś, w sobo~ o ·godz. 8,80 wienłkowlcłe na poe&adanie wlaJ!lne' czorem .,Dobrze skrOjony frak". ,tacJl.
JutJro w niedzielę o god/z. 12 w'
UdśaI
.aeJa pnlekMntkowa połudD;:te dla d~eoi komedj<>-ba,jka:
mJeśe1~
~e przy zbiegu ul~ "Staś l~".
Jutro, w Diedzie1~ o godz. 4 poInżyllierskłeł I WołoweJ,
gdzie
połudJlm
"Dzif:lny wojak Szweik';.
"Polskie RadJo" nabyło plac. Budynki przekdnikoweJ stacji nadaw
WE SOLEK W TEATRZE MIEJp
4 WW.
•
SKIM.

•

i tlli

statjł DlłllJlWt:l]Jtb

sunięciem,

Łódzki

o usl szrm,

:ratg przD ro:!§zlrzeDiu . si~ti

olsk tb

tŁ,

Nr. 323

1929

lekcie gry
nowej.

Zapisy od

I

gdzie

ID

bieżącym miesiącu odbyło $i~

uroczgde mręczenie
tegorocznych nagród Nobla.

fortepi~·

4-6.

'Trauguffa lZ, front: lU p.

.GlOS POIAIOIY"
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28 grudnia H:l29 r.

Handel
zagraniczny
Rosji
.tale
ale jest znat:znie
w~ralfa,

nii przed

Ptsma sowieckie pubUkują c~
kawe dane statystyczne, dotyczące
rozwoju stosunków
handlowych
ZSSR z państwami zagranicznemi
w ciągu ubiegłych lat 8. Pisma mo..
.kiewsk'e podkreślają przytem, ze
ehoć produkc~ rGSyjska
zdołała
Rok
1913
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29

el\sport

wOjną

już osiągnąć

swój poziom przedwo
lenny, udział Rosli w handlu mię
dzynarodowym pozosiawla jeszcze
bardzo wiele do Zyczenlat, Jak to
wynfka z następuł!!cego zeslawielI'a (w tysiącach rubU):

imp-ort

akt.

1.520.135 1.374.034
63.916
270.856
133.241
147.892
522.635
439.400
558.632
723.501
676.620
7~6.332
770.543
712.651
773.900
944.700
877.700
829.~OO

pas

146.101
206.940
14.651

83.235
164.839
79.712

lU• •

&..aź
28 grudr,ia 1929

r.
M

Banknot, Drzedwoienne
Rzeszy niemieckiej

- .,i61ZU,
IDO "oP"

W ostat,nrch dnia.ch uka,zało się ska Zwią.zek Ba'nkJlerów oświada:.\
w oałym swregu pism sI'-wajcar- krutegoryc7mie, że akcja w sprawie
n'emieck:~h

nat przedwojemlych.
nie ma uadmu;,ejszych \V1:doków pc
woQ,z~nia. ~ ostn:e~ wszy 5tkieb
prrRd a,ngażow3ill."()1l1 sic w tak hel
nadZiejnej ianprel'-ie.
Poni.eważ, jruk :;,;ę dowiadujemy,
Globo<.,apital Corpora1tion wydnl:l
równ::eż w Polsce ode~wę nawołują
cą do I'-gIu.sz3Juia się] rejes1t,rowaniJa pos'1 3dac:<:y llIiemieck'cb b:mknotów pr7.cdwojcnnyeh, zwracamy uwagę :z:a:!Ilte<rcsowanych La o
str:<:eżenie
b311lkierów
szwajca:r·
sk1ich.

&kich ostl'zcieu'lc Szwajcarsk:ego
_
Zmą.zku Bankierów doty<.,zą.ce IlIieZ zestaw5enła tego wynika, ze u- I mie(jkich bamk.oo'tów prLoowojendział Rosji w roku gospodarczym l1yclt. Ost.rzeżenje to zwraoa. się
1927-28 (~ rok 1928-29 staty!ltyka prneciwko ilE1t<Il!'o'ącej w SzwaJcarji
nie została jeszcze sporządzona) instytucji pad f1rmą, GloboCCl;pitol
Co.rpora,tion, która stara s~ę wcią
sfanowlł w porównaniu z rokiem
gnąć posiadJl'("zy l1:iem:eck.'ich bal11913: w imporcie 38 proc., w eksknotów prredwojemlych do w5pólporcie - 30 proc., w ogólnym ().. nej akcji mada,cej na celu częś,:',j:.l
brocie - 34 proc. Jak z tego wi- we przywróceni'e warboś-::l ty,~h
dać zna:cz-enie udziału Rosji w han l>anknotów i za, te rzekomo sw}je
dlu światowym po woln'e i Po re- staJraJlia, każe sob:e płacić duże
kwoty tytułem opłat mMlipulav'y"jwolueh llpadło bardzo poważnie.
I.ycb i zwrotu kosztów. Szwa~I!Uir

-

KIfł_

57.852

Martwota
w
Dn~myU~
wU~i~nni[lym
(alg

170.800
46.800

W porównaniu ze stanem z roku dellcyt sowieckiego handlu zagra1913 eksport w ostatnim roku go- tucznego za ubiegłych 8 lat docho--

szeree labrgk zosiał IłnierD~bolDjODg
z pD_olln braliu zamDwleń

tpOdarczym w absolutnych cyfrach dzi do jednego m'ljarda rubli.
wynosił 60,4 proc. eksportu przed
Przyczyny tego olbrzymiego eks
wojennego, a import - 57,7 proc. portu tkwią w b.ndzo powolnem

I

~portu przed~ojennego. . Cyfry te tempie rozwoju eksportu sowleePrzemysł włókienniczy Łodz:
Wiadomość tę sprawdziliśmy mysłu
włókienniczego, gdzit
Jednak nic są tic:słe, gdyz ~o wo~. krego., W latach o~ioatnich, w szcze żyje obronie pod znakiem świąt zarówno w związku przemysłu ~ oświadczono nam, że wyczerpu.

~~ :ubel r?sy~skl uległ. d~~alu:. gó~nos~i

bardzo OIe~lyslnłe ~oz- I B~żeNo Narod,zenia
W całym
n
•
.
a ego tez ptsma "'Owec 'le o - \ Wija s ę wywóz zbQza z RosJI, a I
ną waTtilść handlu zagranicznego jak wiadcmo w czasach przedwo- ' szeregu zakładów
pn..emysło,
przeliCzają na ruble przedwoienne iennych zboiJe było właśnie głów- I wych praca zamarła jesi.cze w
t dopiero otrzymane w ten sposób \nym przedmiotem rosyjskiego eks I przededniu wigilji świąt. Fabry
cyfry porównywuią ~yfra~ti z ro portu. Równiej; eksp~rt innych
ki czynne 3 dni w tygodnu ~ra
ku. 1913•.przy tem obliczeDłU oka- tyku łów kształtuj~ Się mezbyt po- oowały w okresie
pr,redśw'lązoJe się, ze eksport w roku gospo- myś1nle. Z drugiej strony 'PI zw'ąz tecznym przez dni 6, poozem
darczym 1928-29 wynosił tylko ku z przeprowadzanym przez rząd
ały
dn' 21 b
k·
34,4 proc. wart'<lŚCi eksportu przed rosyjski konsekwentnie planem in- ro~
'; _'1~
• m: z.am nlę
wojennego, a, import - 35,8 proc. dustTjaUzaCji państw;ł zwiększa się te, 11 mają, .Jak ;ape.wn1aN przew-ńG8ci importu przedwojennego. staJe import maS7.yJI i urządzeń mysłowcy 1 lZW1ązkll przem~słoZ podanej Powyżej tabelki wyni tecbn!czn~ co na bilans handlu we, ruszyć dopiero 2 stycm1a r.
ka dalej że handel za antem Ro
f •
wply_ 1930, albo po Tn~h Kr6Iaclt,
.'
gr
y
zagran c~ego, ~ Jasna,
.... ,
I!j~ <la ubiegłych lat 8 wykazule o- wa uJemnte. Zdanmn ekonomistów t. J. dOla 7 tegoz: mles1ąea.
lolny deficyt w w~sokości 448 mU: SOWiee~b w naJbUższych I~ńłch
Wśród wdększyclt urm
nłe
jenów rubU. Prócz tego - jak obli nie moma myśleć o gruntoVr'OeJ po- _1..~'
k~ d
·
lec
b'
pracują ~nle za' ta y przef K au rman, R051a
czył pro.
50W - prawie ilansu handlu zagraniczne
ł
S h 'bl
. G hm
ka wydatkuje rocznie 50-60 millo go.
mys owe ,-C:l era.\
ro
at!6w rubli na pokrywanie kosztów
.
na, Poznansklego, Elserta, BenUdz 'ał ROSjI w handlu świaif'o- nlC
'ha .l t. p.
tnlllSportu z.agran'cznego. Jei.lelr.
Iło tego dodamy jeszcze wydatki so \Yym wyrażał się w poszczegól.
wteck.teh, przedstaw:cielstw handlo- n~~h tittach następu'ącemł cyfraW pewnych kol~ch gospodat·
}'- t
tw·Jer d'
. mi (w procentach):
czych lansowana
"• ych
. zagr<>
,gł ""ą. () s
ZImy, ze
.
. Jest pogłoska:
że fabryk!1 łódZ'k1C mają
być
1913 1924 1925 1926 1927-28
zamknięte na dłuższy okres czaw imporcie
4,2
0,8
1,3
1,1
1,6
su. Powodem t~go st!ll1U rz;er.z'·
5,1
0,9
'" eksporcie
1,0
1,2
1,5
jest podobno brak zam6wień j
w obrocie
4,6
0,8
1,1
1,2
1,6
przesycenie rynk u. Fabryki nif'
~
mają dla kogo produkować.

z

-=---

pieniein, .

Ceduła giełdy pienięinej PAPIERY PA.1'ilSTWOWE I LISTY

warszawskiej
GOTóWKA
Dolrury 8,98
CZEKI
lkngja 124,61
Rolandja, 359,30

KopeLlw,ga, 238,80
LondYn 43,43 ~ jedna, Cl'iwalŃ
Nowy Jork 8,87
PMyź 35,00 i pół
Praga 26~40 li trzy tz;waiTte
S~ajca.titl 173,06
WJedeń 125,30
WŁoohy 46,68
Bbrlin 213,13
Gdańsk 173,71
AKCJE

Polski 178._
Kjewski 60.Lazy 4.bfodrzejów 18.Haberbusch 105.Za.robkowy 78,50
Cukier 27.Lilpop 37,50
Sbarachowi<.,e 21,75
lfa;iewski 60.-

__

Przeciwko
udzielaniu
nadzorów
interwenjują banki łódzkie

ar-I

I

-Rynek

włókJenn:iezego w pa(lslwie po] jące informacje z Bielska jesz.
sk,i m J'ak i zw. robotnikc'w prz:!-I cze dotąd nie nadeszły.
~__ .J~
Jwa~~-____

ZASTAWNE

Inwestycyjna 119.-:- 118,50
Dolarówka 67,50 67.5 ,roc. konwersyjna 49,75
Dolarow\'łJ 80.4 ~ pół proc. rsty z,a&balWne ziemskię 48.- 48,10
8 proc. m. Walrs~aJwy 67,75 67,50

8 proc. m. Lod.1Jil 61.-

~',4Q '{e,....,.....~.~.~;~~!:::::_~

'

I

. yższej jakości
Odbiorniki nai w
NA PRĄD, pokazy w naszym
salonie radjowym. Prosimy l
8498

••

~oryczenie wśród przedstawi w,! .s~.talna. delegacja pr7A~dst.3

~i sfer b~owyclt naszego ,,:WelI łodzkl.ch ban~t?w do mł
lBlasta. CZ~fkl bankow~ wy- nlstr~ spraw1edl}woscI, ! lr' "',ra
stępują przeel,,:ko zbyt liberał- ma. SIę doma~ae wydali a
.{!nemu stosowanIU ns~wy o nad cema do tułe.~zyeh władz" llo-

zorach. Z ostawy tel,
według
niell, korzystają zwłaszcza
w
Łodzi osoby i firm,. które nie
ZMlugują na ułatwieuie im ~z~
•
stene.1i. Sprawa nadzorn stała
się zjawiskiem codziennem. masowem ł w ten sposób forma ta,
•
maJłlca
tlC h rOn 1" e dlu'zn\·k a prze(1
upadłością, sta~a ~ę jakby sposo~m uchylenIa SIę od płatnośCl.

Stare

wych, by te nIc wydawały kup.
com i firmf)JU bez grułowniej

szeJto rozpoznania zuwies~nił
"Vr-yplat.
.'
•
••
d I
Jak Się dowJadujemy, do ~ e'
gaeji te.i ma się przył~ezyć rów"
nież delegac.i.a sfer baukowych
•
b y w t en spos ób '
stułecznycd.

ws~cząć ene.r~iczną. wspólną
keJ~ na terenIe stol1cy•

nowe na *zor,

•

I

Na ostatniej sesji przed

ś\vię-

li:

Asekuracja

Przeciw bankructwom

r

I

me.

I

przyjm. od 9-10 rano
i od 4-7 pp.
8507-4

'.. _

a.

11:

tami, w dniu 21 grudnia sąd 0'\V h,nże samym dniu udzie.
kręgo",,-y w wydziale handlowym lono odroczenia 'wyplat .,{innie
prwdlużył na ostatni okres 3-ch ~,A. Kl'otsztein i Ch. H. Gurke'miesięcy odroczenie wyplat flr. sprzedaż artykułów jedwabn",ch
Kryzys gospodarc1zy dotknął ",Przemysł 'Wełniany
Franci- przy ul. P:otrkowsk:ej '22, 1l~
'
w równym stopniu, co Łódź, tak szek Kinderman, Sp. Ake~", przy przebieg trzech Iniesi~cy.
Opinia bieg}epo była prz~'chvJ
że i przemysł biels,ki,
któTy ul. Andrzeja 12.
Ja'k wynika z por6wn.an-ia bi· na, to też wmąwszy jeszcze pod
podobno jest całkowi c : e unieruhll1SU z okresu
przed odrocze- uwagę, że \v:erzyc1ele nIe OP,H'I1
chomiony.
n:em wypłat ze stanem na dZ-eIl war przeciwko odroczeniu ,.
~_~!!!!!:!!._~:!""~SIG!C'!!!!.!:!!t.!!!!!!!!!!!!!!!!!=:!A~~_~ 15 grudnia pozycja wierzycieli płat sąd uwzględnił prośbę fir·
zmniejszona
została z sumy my.
429.462 zł. (rachunki otwarte)
Sędzią - komisarzem m:al11o·
na 255.591 zł. oraz przedwojen- wany został S. ' H. Herman 2min.ych z 184.506 zł. na 133.530 I g-rod. a nadzorcą apl. ad\\'. Leon
wchodzi na drogę
złotych. Natomiast należy pOdoI PoznaI'iski.
realizacji
kreślić tutaj znikomo małą liczNatomiast s~d ll:e uwzględn.ił
.
. .
bp \">'vkup:o!Jych akceptów, gdyż . podania firmy M. Kirszłarn" Od dłuzszego .luz czasu a!crv zaledwie na niecałe 2.000 zlot.! sOfzedaż różnej garderoby pr~
kupieckie w Łodzi zastana\7,ia~y pvUCl:l.S ~dy n.a dz' eń
31 gru- , Pla-cu W oln:ości 7 i oomówll u·
się nad kwest ją stworzenia ta- dnI, 1928 roku firma posl.adała: d0elenia wypłat.
sy asekuracyjnej, któraby UM. ioh na przeszło półtor~ m.lljona I Hila'? s f~rmy. zło7ony
przY
.
.
dotych. Inne
pozycJe bllaI),su podan'u wynoslł
w aldyw!I('h
1
p eezała od bankructw.
f~Ymy nie uległy prawie Zlnia· 237.092 złot. i passywach W ostatnich d'O:ach prv,st
zaś lljec~fe 200.000 zł., a według
piono do zrealizowania tego pro
" * •
oceny bl.eg'ego VI' aktywach jektu. W myśl projektu, kaźd'
Na ta~i s'a m termin. zostało 23?092 zł.
i paa:sywachf b k t d li
łb d
J
przedłuzone odroczemc wypłat 153.053. Same towal y po stroa ry a~ o cza y o rac lU' Szoela Chimowicza,
sprzedaż nie aktywów przedstawialy war
ku. pewJ.en. procent, kt6ryby był I m~llufaktury, przy ~I. P:otT~ow to~ć, wedhlg opinii
bie"J"~,,
z:uzyty na fU'ndu~z kasy aseku- skaej
nr. 41, ktOTY w c 1 ągu 119.290 złotych, resztę aktywów
rat:yjnej. Wpływy b~łyby. de~o-I drugiego okresu o~roczenia wv:: pr.ze~sta.w~ały wartość, weilluf.l
obecnej I op] 11 11 ble..,łego
119 290 z~ot
nowanoe w centralne J kasle łodz płat od 20. wrz~~ma
k' .. Z bł'
h dl
pOry spla~'ł w1erzyclelt na su- resztę aktywów przedstawIała
le~ l y ~Tzemys .owo - a.n 0- . mę 18.426 zł., a b:orąc pod uwa zaś wartość domu,
na leż?ecg-c
weJ a kazdy kup1ec,
kto ryby gę całkowJty czas od 22 czeTW- do petenta i 3 place w Po~rlphu.
padł ofiarą bankrudwa, otrxy .! ell bit ogólną sumę 32.021 z
razem na ~umę pr7eszło 80000
małb.\' Dcwne odszlFOdnw3.'n.ie
stól'nei ~mnv orles%ł<l 121.000 zł. .,!otvth.

I

PIOTRKOWSKA 85. TEL. 178-21

I

Częste udzlelante firmom ~a~
~ najblIzszych dnIach
ma
ZOrów. WyWOłało oddawna .~UZI byc wydelegowaua do Warsza·

I

?o.

I

0'1

POIłANłIr'
LÓD!
28 grudnia 1929 r.
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Polacy nie

Jadą

do Davos

.fa'k

się

W

na ,hodza"UID
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(z~erg

1929 r.

28 grudnia

"

.iak:e ukazały się w prasie mIej
soowej i krajowej, jakoby TuryoŚci dali kilku zawodnikom drużyny ligowej zwolnienia, proszł'
ni jesteśmy o podanie do Wla.:
T
ó
domośot, ze klub uryst w po.
.
. ,
stanoWIł mkomu l2'lWolnlen . n1c
da_wa~, przyezem zazD~czyć nal~zy, ze
. dotychczas iadoo
• z gra,..
"zy nle żądał 1XW0Ini~n.la
.
.

PIIlłłillllr'

W

w

sali

Ł.

T. S. G.

I'

dniu dzisiejszym o gQdz.
puy

'i! odbędą się w sali LTSG.,

ul. Zakątnej 82 następujące za.
t.d w stadjum organ,i'z acji, lecz i on wody w piłkę siatkową l koszy•
.z:nakom~tymi łyżwiarzami. kt6- zacznie treningi już w najbJii- kową: LKS. - WKS. s1atkó",k~
. . k nrRS
P
. k: k
rym rokują
wspan13łą
przy- szym czasiIi!
zen s a, l'V
• oznans" ok zens
.• k'a. LKS . - Ab SiUOŚĆ, jako hockey'istom.
Slly'kó w'a
ZesDół Unionu występować PabJaniczanie~ na ez~le kt?- solw~nci, siatkówka męska oraz
b"""
uhl'"
k ł rych' .stoi energiczny kIcrOWIllI,
WKS
Poznan' .skI' • kosz\Tko'w
,<"Ile często p
lcznte l ta.."
' . ' _
, . 'p. Lnz. Kann~nberg zabralI Się k
W d"
.
procz rozgrywek o rnlstrZO!itwo:
.
.
_ .
a męsk~
JUU Jutrzejszym
roz~gra on szereg spotKań towa- t~z do prac.y , tak. ze bezwątpIe- w tejże sali o godz. lO-ej przed

Hockey lo~wy popula-rny już
• •
w szeregu mttast polskIch, u nas
'd'
. .
'.
Iz'naJ uJe SIę jeszcze w p<)WlJak ac.
h J ed yna d
'
Unlonu;
.
ruzyna
która grała w roku uhiegł)ml w
łe
. B -kl aSle
. 1. k'll
d'
s t oczneJ
-l Ka
zlk'
[ch drużyn szkolnych, to, jak
na miasto tak
usportowione,
stanowczo zbyt mało. Rozumie
to doskonale twórca i kierownik
sekcji Unionu p. Dreger, popularny ongiś piłkarz łódzki, niestrudz:ony obecnie
propagator
hockey'owy, inicjatywie którego
zawdzięczać możemy, że szereg
klubów łódzkich myśli poważ-

. . "

Hoffman i Izrael. bedącv

lll~ .odegra Ją

l'IZyskich z drużynami stołecznemi. Na o:erwszy ogień pójdzie
mecz ze znakomitą Legią, która przvbędz,ie do LQdzi w po.
('iz'ątkach stycznia, to jest
na.
tvchmiast po ukOliczClliu mię.
dzynarodowego 1urnicJu k!'y,nk
kiego.

DOważna role PQludniem odbędą się następujq
wsrod,
naszych
zr.sp.ołów ce spotkania w piłkę koszyko
hockey owych,
wą: LTSG. III - Siła II, łJ TSG
Rozwój zupełnie zadawalają- (komb.) - WKS. OTalZ LTSG.
cy, przyczem godnym podkreślI" contra
Tryumf -- \Vojskowi
nia jest fakt, że wszystk,ie ThQw'O-: przebywając.v obecnie na urlo,
zorganizowane sekcje powstały pic w Lodzi.
w ciągu ostatnich kilku tyg{)dni.

dow[adujemy, PQlucy
w t~gor.
ny~h zimowych igrzyskach akademickich w Davos, które odbę
dą się między 4, Il 12 stycz;nia.
Powodem odmowy
polak6w
jest bra,k naleiytego pnzygot{)- nie o organ~~ac.~ drużyn hł}CkeKi'erowntk:em sekcji Unionu l
Wobec tego, iż Lódź posiadnć
stołecznej
wania polskich zawodnik6w.
y~wy~h: a Illektore n~wet zakn- kauitanem drużyny jest p. Dre- będzie pięć klubów, dysponują·
I··
ł_
PIły JUZ ~ot.rz~ny lnwe~t,al'lZ: g;:r, !ego zastępca zaś p, próch' cyc~ sekcjami, p. ~reger prz\'tak, że '-:' najbhz~zym czas1f'~ 111' nlew'1C7.
stąpIł do organizacjI okręgowe·
Tryumf to na,jruchliwszy o.
11 stycznia
~zymy Je n~ t~flI IOd~wej. DruW ŁKS-ie znów wre
pf!1Cn i go związku hockey'owego, któ- becnie zespół koszylwwy . w Ło
Kierown'ctwo . ry może by{~ utwol'zony
.iu;) dzi. Po whycie 'złożonej Y. M.
Pierwszy start Petkiewicza w zyn~ orgamz~Ją PQnoc: L. K. S .. Ol'~anizacyjn.a.
KadJimah,
WIdzewska
Manufasf'kcji
objął
p_
Chelmic1d,
były
przy
czterech
klubach.
Pod
prz<,
C. A. w stOlicy i rewizycie tE'jże
Ameryce nastąpi deflinitywnie w
dniu
11 stycznia w Madison klura i pabjanicki kl~b Kruszc.n c7łonek Un1onu, poróżniony 0- wodnictwem inicjatoru odbyło w Łodzi, w czasie dwudnioweSquare. PrzeciWlIlikami naszego der. Z. tWQrzących Slę ClZlerech stałnio z kierowllidwem zi~lo' S1ię k'lka przedwstępnych zebra-' go turnieju g:er sPQrłowych, u.
nn , na których postanowaono zwró-' rządza on znów turniej, tym radługodystansowca będą dosko- zespołow, tr~y dysp.onować be nvch. ŁKS. ćwiczyć bl!d7;i~
nali biegacze Ameryki oraz Pu- dą ",:łas,nyml tora~l, . eo b:z. włas.nym torze, nr~1dzony~ na cić się do P. Z. H. L. z pro~bf! .zem przy. współudziale stołeczbolsku plłk:n- o %ezwolenie na założenie l!wląZ 'Tlej Polomi.
rie i Ritola. PetkiewiQz w dal- wątp1~nla przyczyll'l Slę d<l lc.h trf!nln~WelU
szym ciągu trenuje
~ krytej szyb~le~O rozwoJU. .
skiE'm w Al. Unji. Skład osobo- ku okręgowego. W razie przyTurniej ten
oab~dz;c siG '\'.
hali.
NaJWIę~SIZ~ą rue~]Iw.ość wyka- wy drużyny nie został jeszc,,, chv1nego załatwienia ~prawy przyszłą nicdz:elę .i świl!feczny
te oCl!yw1ście ~lJllOn, . którr
ltstatoDV.
przez naczeln~
magistratttrę poniedziałek, to jest w dninch
graoC7-e konyst~~ą~ ~ pitnrw5z~gO
Kadimah, posiadająca jedyn.ą hockey'a pOls1de'Co, odb.,dą ~I~ 5 i 6 stycznia prz)'Sozłf'go rok !l .
lodu, przystąpltl:t JUz do trent n- wśród towaJ'izystw żydowskich w Lodzi, jesizcze
w bieżąrvtn
gów na placu klubowym, przy sekcję sportów rimowych, zgro- seron,ie, mistrzostwa okręgowE'
Koszykarze Poloni;, lU!sfrrow
P~zejalZd.
Uprzednio,
~1''ZeZ
madzi
w
swych
szeregach
na,iw
prreciwnvm
razie
Union,
Ił
ski
zesp61 stollcy, którzy si~ tol,
ul.
W ezuie świ1\t Bo~ego Naro~ia druiyna bockey'owa Po- caly ~lS~Opa~ i Ct~Ć grudn!a, u., lepszych łyżwiarzy i hockily'i- prawdopodobnie tet i poz{)słałc dzielnic spisali na mislrz/lwplacu stów ż<rd"'wsklch
Lodzi. BJ'ało _ zesp-~
Polski, zajmu
goni lwowskiej bawiła w Op a- prawlaJll 001 na tvmte
J
lJly rOtgryw3 ć bę<!'
a mlstrzo stwnch
'.
. . ,.iąc <1rll~":f'
u prZ~:L
wie (Ttoppau), gdzie l'O%egrała IOuchy tren:ing, Z~ szcze~6lnell1 niebloescy przystąpili do P.Z.H.L. stwo w klasie B. okrę~u war- mleJsce za CraCOYl:~,
l1wzgędnieniem
biegów.
Zespół
hockey'.owy
WidzewszawskieJlO.
zesPQłem
Czarnej
Trzyllastk:.
dwa spotkania ! Toppauer fMi·
W zespole z!elonych nie Il.ajdp skiej Manufaktury jest dopiero
Ił. Gol_
r?zegra.ią .w ~odzi. dw.a. spotka·
\aufver6n.
ll~:>wte te żadne zm,iany,
tak
_
_
_
._.....-;;
nta.
PrzOOlwll1kanll gOSC! ze stoW pierwszym dnIu PogO'1i prze
WJęc
staną
znów
na
lodzie:
K.oliey
będą
nasze najlepsze zespo«.rała 5:1 (0:1, 1:0, 4:0). Pogoń
ły - mistrzowski L.K.S. iTrywystąp.ila w składzie następują bylińskl, Wegner, Stetka. Prócb
...
:kwicz.
Glicensztajn,
Dreger,
_
g
•
•
um!.
eym: Wańczyeki, Maurer. StwoHeidenreich i Kumor W Łodzi
rzeński. Sokołowski, Sabiński i Gotwald i Dressler, stanowiący
pierwsze.j druzyZimmer. Przebieg gry nie uspra- oełną obsadę
Bocheńskiego
,
Jak się dowiadujemy obrońca I się, że środkowy
- 'n apastnik Nawiedliwiał tak wysokiej poraż ny. Obok nttch grać będą: Knap
we Francji
Zajdel,
Hill en, SŁrvchaTski. ~FC~ ~e~d~nreich ćPrzenosi się przodu Rumor, jeden z naJlepki Pogoni.
Werk, IlZ'l'ael i Hoffman.
o o Zl I gry~a' będzie
w szych zawodników tej drużyny
Doskonały polski płvwak &.
\V drughn dniu P~ń u%yska
przyszłym sezonie w drużynje' opuszcza swó.,· klub l' na.,'praw chellsktt, przebywający na stu• . .
Z poSród S'Wlezo
pozyskany~h
r
.
L
TSG
ta zaszczytny wynik remisowv
dla hockey'a, specjalną uwag~ jlgOwe.J.
dopodobniej równ:eż grywać b djach we Francji odniósł znów
1:1 (1:0, 0:1, 0:0). Drużyna
",wracają
znani
piłkar~e
Unionu
JednoCiZeśnie
oowiadujemy
dzie w drużynie LTSG. K~erow- kilka świetnych sukcesów, zaJłwowska była zespołem ttlpeł
nictwo sekc.~ piłki nofn~j L. T, mując w wielkich !Zawodach pły
s
w
....
iD_ a 3AłIiE....-=:tiU »
ni~ równorzędnym dla doskona
~~-~'S • G
'
be'
• JUŻ o cnI e
sta·ra sk wackich Gandawa - BrukseIla
lego zespoluezeskiegu, w barwzmoonić swój zespół. by dru- pierwsze IDIi~js~a
w pływanie
wach którego grało 2 reporezenżyna była należycie przygotowa na 100 i 400 mtr.
tacyjnych zawodników Czechona do mistrzostw J1gowych.
słowac,ji. Bramkę dla polaków
Reprezentacja Europy przegrywa znów
§trzelił w 4-ej mi.nueie pierwszej tercji Mau'r er, dla T.E.V.
w spotkaniu rewanżowem
wyrównał Heinz.
?t!i~trze hockey'a . lodowe~o
cbosłow3loję 30:0, 2Iaś Szwecję już
IstniejlIc, od 35 lał
lladYJCzycy rozegrali w .~ed;ńsldm 1,.tYlko" 22:0. Razem l\1ięc w t.a.'zech
PilIW,cu sporto~ sWOJ
~rz.ecb meczach zdobyli ka.nadyjczycy 85
Aljechin najpopularniej- n:ec z. PrlIeohvni!dl'8lIl kanadyj,'Czy- bramek, nie tracąe pI'zy tern a.ni
szym szachistą świata kow była, tym razem drużyna repre jednej.
zenfl!t.cyjna Europy, która w poZa na,stępnym swym pobytem w
NaJwiększy francuski dzif'n- przedniem Eipotkanilu prze~rała. 7:2.
Europie,
to jest 1V roku ub:eglym
nik sportowy "L'Auto" rozptsal Trzet.j występ k»,na,clyjczyków na
niedawno ankietę na najlepszc'b'ls
uzysk~ą. kanadyjczycy już mniej~o szachistę świata, która dała gruncIe
errl kim, fl3kończony Sze wyniki, bijąc Szwaju.urję 13 :0,
nasfępujący wynik:
zwycięstwem 4:1, wyka,zał z;nów
POLECA:
zna,kO'mite wYl'ob;,enje techn.ic~e Szwecję 11:0 i AmgUę 14:0, li. więc
l. Aljechl'll - 870 głosów
goścI, którym brak jednak zupełnie ewie jeszoze do zera..
Okulary i binokle z wyborowemi szkłami oraz
2. CapabJancn - 809 gł".ów. wykoilczenia strZlałowego.
W S Z e I k i e a r t y kuł y, w zakres optyki
Obecnile wIJi.l'a~M.j on.i już na. sil:3. Laskcl' - 729 grosów
Ciekawie wypada porównaJllie 0wchodzące
...
.a............~..... .
v.iejt!zy
opór,
t.aik,
te
stosunek
Lra
...
t.. Niemcowitsch 686 5:10~ów
sią.gnlętych obecnie wyników :II re- mak uzyskar.ych w trzech meczach
8913
5. Bogoljubow _ 651 gło~ów :ultataoD~1 uzyskan~mi przez kair.oa-. ber]ińsk,i<,h brzmi 17:5. ZMlIlMzyć
6. Sp:eJmaan
o.YJczykow w ~Je i/ch poprze<!- iednak WlM'to, Ze tJa3c jak ł w po.7. Ruhinstein (PooIska)
nich bytności w Europie w latach przednich lataeh, tak flet j teraz
8. Vidmar
olimpi.j.,*ich 1924 i 1928.
nre mają. oni w EurOpie pneci.wni
W roku 1924 rozgromili on! ków, któnyh,V zdołali ich zwyeię- f
9 Euwe
10. Tartakowt:r (Polska)
SZ""iljCa,rję w st.as'lmku 33:0, eze- żyć.
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Nowe zWIcieSIwo kanad,jczrkiw w Berlinie
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pO cenach konkurencyjnych.

ReDeracje subkie i staranne

~8

Szybki rozwój I wzrost popularpięśei;;u~:ltwla łódzkiego jest
pra)Vie ze wyłączną zasługą obecne
~o zarządu O. Z. B., wyka·zującego
niezwykłą energię w organilOOwaniu
imprez j ~tałei dąZności do werbowania pięśc:arstwu cora;!! śwież
!'zych · sił.
Jednem z ogniw wielkiego łańcu
t:ha propagandy, przyczYD!iająL'!ej
srę do rozrostu naszego p'ęściar
stwa, jest zainaugurowana wczoraj
wieczorem impreza pięściarska, któ
rą nazwano "p'erwszym krokiem
bo~serskint' i to zupełnie słusznie,
gdyż zawodnicy, których ujrzeI'ś
my, to nowicjusze debjutujący dopiero na ringu.

"

w sali K. S. Widze sklei Manufaktur,

Ciekawa imDreza

tośej

11
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ry, przy ul. Rokicjńsk1ej 81. Tam
również odbędą się S:potkania dzisieJsze. Walki zaś ru.alowe odbędą
się w nied;!!jelę, o godz. 11.30 przed
południem, w sall teatru poputa!l'nego przy ul. Ogrodowej 34.
Walltj wczorajsze wypadły nadzwyczaj interesująco. Wśród zawo·
dników, którzy startowali w 1"ingu
znajduje się Wielę jednostek, za<po-

nych p~ęściarzy. Szczególnie dzielW wadze
>iórkowej walczyły
nie sp1sali się wychowankowie Ko- cztery pary. W plerw.s'z ej Petrynarzew~kiego (Poznański) i pup'ł- kowsI,l (Sokół) przegrał l1iespodzia
kowi~ Wendego (Geyer), którzy w nie 11a puukty do Mantaja (poznań
przeważnej
części zakwaIrkowaIi ski). MarcinIak (SokM) zWYCliężył
&ię do dalszych spotkań.
Kmina (Zjednoczone), który podda,1
W wadze koguc'ej MOl1s~ain (nie się w pierwszej rundz'e, Kullński
zrzeszony) uległ na punkt.y Wyr- (n 'lezrzes~ol1y) zwyciężył na punkty
wasoWi (niezrzeszGuy) I Kalden KrzywalIskiego (ZiedllO'Czolle)
l
(Geyer) uległ równieź na p'Unkty Kawczyński (Widzewska Manufakwiada.lą~ycb się na p~lJ'wszorzęd- Jachow'czowi (Sokół).
tura) pO!iOnał równ'ez na punkty

~~="""Wk&_

I

;qPbU!J""E"H"'&Be::.UA3iiiZ~!ij~~

SL&

Katastrofa

okrętu

bnjowy, który
trzydziestu pięś.
ciarzy, dla nlejec1nego z nich bę
dZ!ie wstępem do wspaniałej karjery sportowej. Imprezy podobne tej
mają to do s'ebie, Ze· wydobywają
światło dzienne Jednostki szer'szemu ogółoWi dotychczas niezna·
ne. A że jest tam wielu utalentowa~
nych zawodników dowodzi naj~e
p'ej fakt, iż szereg czołowych pięś
ciarzy stolicy ze znakomitym Mizerskiln" na <czele rozpoczęło swą
liarjerę wl-aśnie w pierwszym kl'Oku.
otrzymało

zaciekaw'el\f.e

wzbu-

KinoS'"klewlcza
SPólaDZIELłłl
40.

--=-

Dziś

następnych

i dni

{mil Janning~
w wielkim filmie p. t.

~li[a Ofle[~u
W rolach

głównyh:

Fav Wfa,

i 0111 Baklanowa

Następny,

program,

.

'.I~ZIEWCZĘCE ŁZY"

'

,W dni powszednie, z wyjątltiem
sobót, początek seans6w o godł!:o
4-oj, zaś w soboty, niedżiele
i , święta o g. 12-ej w pol. Ostatni
.
seans o godz. 10.Na I seans cen mieisc znizone.

I

wo du Iliestawienią 'SJę,. :Ś~1ątC1.li'ka

(Zj?dnoczom;j . .' ',''':.

który na

29 r.

t(omornik Sądu
(jrodzkiego w 1:.0'
dzi,Stanislaw Dulkowski, zamieszkały w Łodzi ,przy
Gdańskiej Nj·. 7
Nr. 67, nil zasadzie
art. 1030 UPC. 0gtasza, że w d n.
7 stycznia 1930 r.
od godz. 10 rano
II Łodzi przy ul.
Nowo.Cegielnia"ei 19
odbędzie się
!!przed1U: z przetar/olu publicznego
'uchomoś c i, nale. żących ,, '
Samuela
'
G ar b ars k le/ol0

=

II

. ,
to~z, dn. ?0.,2-29
Eomormk
St. Dulkowski

czynna od 8 rano d@ 9 Wlecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielęlświęta od 9-2 pp,
leczenie chorób
wenerycznych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.
Konsultacje z neurolGglem
i urologiem
Gabinet Swiatło-lecznicl'lY
Kosmetyka lekarska
Odd.telna poczekalnia. dla. Kobiet

PORADA 3

odbędzie

j

Zł.

8422

Dr. med.

się sprzedaż z
pr);etargu ,pub-licz-

oszacowanych na
!lume; Zł. 560.Ł6dź, 13/12-Z9 r.
Komornik
St. Dulkowski

Zakładzie
bBCZłłICZO

Dr. med.

fi 13

RokicińskieJ)

Od

poniedzillłku,

DLA

9393 '

dn. 23.xn. 19l!9 r.

TELEFON 179-89
Plilllyjmuje do 10 r. i od .. 4 -B Wi~
w niedJ5ielę od 11 -

fregata

Pora
n
i!i
Pedologiczna.
f~

dla dzieci od lat 4-16.
(Badanie- inteligencji, poraua
pedagogiczna i lekarska),

·w ..... i g ilj ~

2 po polndnbl
spec. od godz. 4-5
no pol.. dle. nielllamo.';nyeh _
CENY LEC~NIC • . , 84:2 t

Dla

Role główne kre ują:
Estara R Iston,
Wallace Beery
Charles Farrell.
UWRll;a!

Chorg,by sk6rne I weneryczne

UL. NAWROT 2

DOROSŁYCH:

łłiezwyciężona

została w czwartki
od 4-6 pp.

P1'!':"8I!P.l

ś wiąt Boże go

Narouz'enia kino llieczynne.
Poc:Iątek seansów dla dorosłyoh o
god:;;. 18,45 i 21, w soboły i w
niedziele 16.45, 18.45 i 21 .
Początek seansów
dla m~odzieły
o g. 15-ej i 17.-, w soboty i niedt:iele o 13 i 15-ej,
9058

.

.,~ ..,....~~

pe.ń

Dokt6r

• agunaw ki

Specjalista chorób skórnych. wena
rycznych i moczopłciowych
przeprowadził się . na ul.
, PiotrkQwską 70 (róg Traugutta)
.
Tel. 81-83.
Przl j \Uje od 8.30 do 10.30 rano! od
1-ej do 2.30 pp., od ·6 do 8.30 wlecz.
w niedziele i święta od 10 do l-ej.
9405

TEL. 205-38

Sądu Grod2:kiego
w Łodzi, Stanisł.
Dulkowski zamie' I'lzkały w Łodzi,
przy ul. Gdańskiej
Nr. 6, na zasadzie art. 1030
UPC. ogłasza, że
wdn. 7 stycznia
1930 r. od godz.
10 rano
w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 29

sumę Zł. 2030

był

MieJskI
Kinematograf OlllatoWJ
Wodny Rynek (róg

Przy

ił

'l-:,-'

8 osób.

•

*

•

Q,Ci .J pL!tAiQiUi

otwarta

Lekarzy.specjalisłów

! ' -'.,: . ' :-,

Zna'komitYlIl sędzią r'ngo wym
p. Eugeniusz Nowak.
(g:'

W skutek katastrofy

W. SPEKTOROWEJ
PiOTRKOWSKA 224

IW[ft ir~ii~[ln~

Romornik

należących
do
Jcka
Pistermana
składających
.
hSl(~
'
bl' si ę I. Sr>1'1a d 8)i'lCYc
oszaczo\~a~y~h na z 7 palt damskich

utonęło

uderzył o <skałę.

Dr. med.

Kredens, stół, pomocnik
i szafa.
9409 ..
Piotrkowska 80, III p. fr. II
m. 4 od 1-2 i 4-8.

Zawadzka 1

Wa/ji

WY6HOWJ\WRZYI4

=
•
•
=
=
1.•••••••• a ••••••••••• 'O
•

Ogłoszenie.

~go ruchomości,

-

•= okazyjnie do sprzedania •=
: w dobrym stanie dębowe: =

Nr. 3368 I 29 r.

Ogłoszenie.

wybrzeżu Południowe;

r--ii1ri-ifl

Do akt.

Do IIkt.

Nr. 3281

Szczepa-

I

dza start dwuch zawodników wagi
półciężkiej, gdyż jak wiadomo w
wadze tej JeSt olbrzymia lKlsucha.
Walka ta odbędzie s'ę w rii~dzielę.
W.alki wczcrajsze odbyły się w
~ali K. S. Wldzewskrej Manufaktu-

pMśledniej

W wadze

ttiak (Poznansk') pokonał na pun4:·

W wad1e średniej walczyły dwie
pary. W p'eI wszej BińkCi','sl ,i (zjedlloczone) pokonał, sw~ga liOlegę
!dubowego Dzieri all'owsk !<ego. BiJlkowsjd zwyciężył na punkty. Kucharski (niezr;!!eszony) zwyciężył
kncck - autem GracZY!<it (SGkól).
W czas'e caJzj walki stała przewHga Kucharskiego, który te·ż w ostatnieJ rundzie wykańcza przeciwnika. Łępis (poznrul9ki) przeszedł
do dalszej kolej!;.! bez . walk} 7; po-

na

Sllecjalne

(n:ezrzeszony).
W wadze lekk,l ei walczyli Gawrysiak (Sokół) z Pawlakiem (WIdzewska Manufaktura), przycx.em
walka w Ilo,r malnym czas;e llie da·
ła rezultatu. W deda,tkowej ' czwar·
tej rundzie zwycię.źył Gaw.rysial,
przez 1{. Q. W tejże wadlle Richtęr
(poznański) pokonaoJ na punl{ty BUl
tosiaka (Zjednoczone).

ty Franka (uiezrzeszony), jednakże
do dalszych walk przejdzie prawdo
flGdobuie Fran!<, gdyż Szczepaniiak
walczył już podobno ' kilkakrotnie
i w turu '~iu dzi8,i~jszym uczestniczy n.ieprawllie: l\Uszczak (Poznaliski) pOtkonał Szylera (Zjednoczone)
już w 34 sek. przez knocli -.' aut.
Malec (Geyer) pokGuał na punkiy
Gembatn~ka (Ziedncczone),

"Molesy"

~brzest

" Pierwszy

w'czoraj

Zieliński

J

• !a~O~i~rI~i
CHIRURG-

STOMATOLOG

choroby dziąseł, jązyka, szcząk
i t. d.
Renłgenod-

Jagno

si k

ul. Plo_rtto\ll§ka 1fe. -tal.
Ordynuje 3-7

y a

tał-r' .

8520

na
9147

dogodnY'b

Do akt.
Nr. 1376 I 29 r.
Do akt.
Nr. 689 11929 r.

W8fODia[h Obwiesznenie.
Komornik

Ogłoszenie. Ogłoszenie.

Sądu

I

Wielki wyb6r
6 ! e k metalowych. w 6 z k 6 w
dziecinnych krajowych i za!łra
nicznych. Materace wyściełane,
druciane orar: materace spręf:ynowe
higjeniczne "Pa
łent· do meblowych ł6!ek podług
miary.
Nabyć można w
Febrycznym
ł

składzie

"DOBHOPOL"
Ł6d:ł'

Piotrkowska 73
w('odwórzu
tel. 158-61.

Grodzkiego
XV
rewiru, w Łodzi
Józef 'romaszew~ki, zam. w Łodzi
przy ul. Zachodniej 36, obwieszcza, że w dniu
3 stycznia
1930 r. od godz.
lO-ej z ral'la w
Łodzi,
pr.ty ul.
Kopern ' ka
pod Nr. 19 odbędzie się sprzedai przez publi·
czną licytację ruchomości składa·

j~cych się
z mebli
do
Joska
Frajdenrajcha
oszacowanych na
zł. 600.należ~cych

Łódt,

21. XII.29 r .

I{omornik
J. Tom!lszewsk i

Do akt.
Nr. 3254-29

~;q~~netJ

KO$me~r,~d

8542

Bekarskie.

D-ra med. Mar)i L~WINSONOWEJ
CElf,łleln!Bna 6, telef. 143-63.
Godz. przyj. dla pań i panów
10-2 i 4-8
OPlynne s ą nMtt::tlUje,ce działy:

I

l. chor. skóry i włos6w.
3. Rest1tc
3. Kuracji odmłedzanących.
4, Mas ażu (ogólnV i częściowy),
ii. Epilacj i (el ectrocosgu1f!cja
elektroliza\,
6. Eloktroterapji(diat emlja, d'Ar-·
8onvnlizaoja, gBlvano,f 8Iadyzacja.
7. H elioterapji (Roentgen, kwacr,
sollux, kąpi el e HW' etlno).
R. Chirurg ~ i estetycznej (bliz'
ny, tylaki, zniekształcenia,
nowotwory i t, p.),
pod kierunkiem chIrurga
D ra Z. LEWINSONA
ordynuj l\cego codz. od god,;, 12-2

Komornik
Sądu Grodzl{iego
w Łodzi, Stanisł.
Dulkowski, zam.
w Łodzi, przy ul.
Gdańskiej 6,
na zasadzie art.
1030 U. P. C, o·
glasza, że w dniu
7 stycznia 1930
,od godz. 10 rano
w Łodzi przy uJ.
Zielonej 47

Komornik Sądll
Grodzkiego w /. '.
dzi, Stanisla .. ,
Dulkowsk:.
zamieszko w Łoc.:zi,
przy ul. Gdań
skiej 6, na zasadzie art. 1030 U.

P. C.

ogłasza,

że

w dn. 7 stycznia
1930 r. od godz:.
10 rano
w Łodzi, przy ul.
Piotrkowskiej 29
odbędzie si ę
odbędzie się sprze
spr ze daż z prze- daż z przetargu
t argu publicznego
publicznego ru'
ruchomości, nale- chomości, należą
żących do
cyc h do
Da wida Jzbickiego ! cka Pist~rmana
i składających się i składających !"ię
z mebli
z towarów jed ·
oszacowanych na
wabny ch
sumę ZI. 620oszacowanych nil
Łódź, d. 16.12.29 r. sumę zł. 600, Łódź, d. 10,12 29 r.
Komornik
I{omornik:
Sł. Dulkowski J
S, Dldkowski

'.

.t~~
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CAFE-RESTAURANT

ł,PICCI\DlbbY"
ZAWADZKA 1

=:I

~

I

do rana. - 2 orkiestry. - NIespodzianki.
Uprasza się o wczesne :z:amawlanie stolików
n\"AGAI W święta, soboty i niedzit>ie odbtlda, się

Wysłtłpy plerwszorztłdnych sił

artystycznych.

e

FIVE O·CLOCKI
9394-3

(Arty'ci Teatru Miejskiego).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .. . . .I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . . . . . . .aa. . . . . .3D-=. . . .DE. .~~. . . ..

KRYNIł:Jl

Jui wkrólce olwarcie

Dr. leon Szajerowic:z
ordynuje od 15 grudnia
w cierpieniach serc i przemiany materji.
Kościoła.

Mi[~ała ~eit~~r~era

ANDRZEJA 7, TEL. 157-92
Przyjmuje do wykupienia śwla
dectwa przemysłowe i woJaier·
skie (patenty) na rok 1930•
których termin wykupna upływa z
dniem 31 GRUDNIA R. B.

j!~n~~O l·naiwi~~!lY[~
•

PENSJONAT VOGLA
naprzeciw

Poradnia Podatkowa

385

i naj~I~~antJlY[~
wietlnych \V lodzi

Tea .rów
,

.

. F: , .'

':~"

"

~ ~'::

. -'

' ".

.~,

•. ,

. "

.".

.

,

p

na ~lierlaw~

. '

,,"

Szczeg6ły W

poszukiwany.

jutrzejszych dziennikach.

Oferty sub "B. D. " do adm
.. GłOSi' Porannego"
9371-1
l

głównej.

_ _ _ _ II1II

Chanuka!

WIELKI UROCZYSTY KOłłCERT

Do powyższego obrazu zosta.ł zaangażowany
chór rosyjski, który odśpiewa pieśni rosyjskie

Udział

Znakomita wykonawczyni

Następny INllłYfi.lNł

biorą:
żyd.

pie <ni ludowych

f LD

Z MAA Z
Słynny

I

8-::1'

f

Biuro Dzienników A. Zatorskiego
w Pabjanicach, Zamkowa 15

DO

świ~ta

okazji

Z

Iwan f1Iaz!uchin i Carmen Bani

PtlBJ4

FILHARMON II

W CZWARTEK,m dniao godz.
2 stycznia 19~O r.
8.30 wlecz.

Adiutant
(ara
w
roli

-

SALA

Od 'rody dnia 25 do poniedziałku, dnia
grudnia 1929 r. włącznie

prz)imuie wszelkie ogłoszenia
"GŁOSU P ORAN N EGO"
po cenach redakcyjnych.

której czarowi nse Dotrafi
oprzeć si, ia en metczyzna
w erolJ(zn,m f Umie

Przy fortepianie: prof. Ignacy Sterling.

w PROGRAMIE: Najpiękniejsze i najnowsze pieśni

liryczno-romantyczne, motywy chasydskie,
kompozycje synagogalne, arje operowe,
oraz klasyczne utwory skrzypco1.11C.

D
PRąli

cz

prof.

AlEksander

~

,M;;

§piewak, nadkantor wielkiej synagogi
warszawskiej

DYREKCJR lułsTVlOWłH Sg~ilb y
WLóKIEnłłłCZEJ W ~~~;;:i

RB
"AńB

wzywa pp. absolwentów tej szkof.", I,; '~'rz~
odbyli obowiązkową poszkolną praktyką
zawollową do złożenia Dyl'ekcji do dnia
15 stycznia 1930 r. sprawo?'dań z prakty·
ki, popartych świadectwami odnośnycb
zakładów przemysłowych.
DO MATURY
I
i ustnej przyspasabia polonista i filolog z języka polsk. i ła
cińsk. Lekcje indywidualne i zbioro- ,
we. Zgłoszenia mi.:;dzy 3-5 pp. ul. .
433·2
Ansztadta 5, fr. 4 piętro.

9377-3

piśmiennej

•

NllEP

JAłt SIMI

NA.JBLIŻSZY

1/\

OBROłłR

Ul SPRRWACH
PODATKOWYCH
PRZVJMUJE
od 5-7 p. p.

PIOTRKOWSKA 83, fr.
Tel. 210-40. 8499-

KI

Na dogodnych
warunkachl
Wielki wybór
w6zków dzi,cinnych krajowych i . . . . . . . . . . 0 •••••• $ •••••••••••••••••• •••••••••••. .
2Li!rnoiC'znych ł6~el< motalowyC'h
wyżymaczek a.mary!mńsltich. mate·
lekarzy spec;allstów
racy wyścielanych
OTSZ m 11 t e r 1\ c r
Wil

LECZ

sprężynowych
~p a te n t~
do
meblowych ł6ż('k
podług mhry.

CA ·I'WNMM

"DOBRO POL"

M"

4IJ gł08lY

li

mi88ięczna .Głosu Porannego":l8 wlIlI}'8łkiemi d0Łodlll :.I. 5.60. za odnOlllenie -

datkami wynosi w
prsesyłk, poC.łOwlł w 1I'''lu -

Redaktor: EUleniusz Kronman.

Ił.

'!*

,..,

kilkuletnią praktyką

I
~~łO~I!nla ~ro~n~ I ________
Plo'rk~~:~~~9::~e1~122-89 \h.....
_tł

lpuy przystanku tramw. pabjanickich
Czynna od 10-ej rano do 7-ej wiecz:.
w niedr:iele i święła do 2-ej po pol
CEGIELNIANA 26, TEL. 128-87 Nabyć można w W..ystkie speclalnoścl i dentySpeoJallela chorób ekórnvch
fabrycznym skln- styka. Kąpiele świetlne, lampa
i wenerycan)'ch
8420
dzie 9407 kwarcowa, elektryzacja, Roentgen,
sltc.eplenla, anallzv (moczu, kalu
LEOZENIE 8WIATLEM
krwi, plwocin, wydzielin ltd.) Ope(lampą kwarlCo"yq)
racJe, opatrunki.
BadanIe krwi I wyd_łelln.
t.6di.
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Piotrkowska. 13 Porada denty.tycx:na oraE wena
Plllyjmuja od 8-~ i od 5-9.
'IV n1ed.lale i twlfjta. od 9-1.
rOloglc.ne dla chorób skórnych
",,' podwórun,
Dla pal'l ud 5 do 6 po poło
i wenerycznych
tel. 15R-61.
oddslolnl\ lloolllc1mlnia.
3 ZŁOTE.
8496

'raD1ilmlllrata

LEKARZ-DENTYSTA
\09łOszenle.
przyjmie posa•
dę asystentki. Oferty sub. "Dentyst- Kom~rnak S~dll
ka~ do adm. Głosu"
243łGro~Zklego. w Łon
dZl, Stanasław
04t.
Dulkowski.
I?,ET (I(O~.>o\L!KI) .
zamieszko w Łod'"
Robo~y dzetowe przYJmuJe:. Plotrkow- j' przy ul. Gdań
ska 131, m. 5. Potrzebne panny.
skiej 6, na nsa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4_41_-_2 j dzie art. 1030 U.
RNIA
P. C. ogłasza. te
WYTWó
•
w dn. 8 stycznia
Wyrobów Dżetowych Gdanska Nr. 92 1930 r od ,od.
poleca: Kołnierzyki. ś\inia~i ~ kom10' rano
•
piety z korali po cenach niskich.
w Łodzi, przy ul.
_ _ _4_39_-2 Zielonej Nr. 9
UMEBLOWANY
odbędzie się sprz.
pokój do wynajęcia Andrzeja 42, I p. daż .z przetargu
publicznego ru'
front m. 3 od 10-1 i od 7-9.

<

PHZEBÓJ

6.60; aagraniDtl

1ł.

10.-

Wvda... ! łftIa".

STUDENTKA
udzielo lekcyj. Ceny bardzo
ne. Piotrkowsko 16, m. 27.

przystęp

439-1

POLISY AMERYKAńSKIE
Wobec zakończenia likwidacji starych
polis Tow. "New-Jork~ (należności
wplywaJq kolejno) przyjmuję do załatw. nowe polisy codziennie od 4 do
6. Sz, Goldmen, Wschodnia 36.
434-1

Do akt.
lr. 3061-29

.

436-2 chomości, należ"

,

cych do
.,
Ludwika Prussak ..
pokój do wynajęcia. Wladomosc: ul: i sl(ładaj,\cych .:ę
Piotrkowska 117, m. 46 od 1-4 pp. I
z 25 swetrów
od 8-9 w.
440-1
damskich
oszacowanych nr
ZGUBIONO
sumę 1.1. 700.legitymację zapomogową wydaną p:zez
Fundusz Bezrobocia na nazwisko Łódź, d. 18.12 29r.
Władysława Koźmierczaka, zam. Za.
437-1
Komormk:
gajnikowa 89.
S. Dulkowskl
ZGUBIONO
kwit kaucyjny wydany przez
trownię t.. na t\!'~.\yis.b2.. 1::.- Sfrpi7pn.
ber;;~. .A..,··;zt.adta 5.
~==~~~~---.--

UMEBLOW~NY

. wiecu mi1imetrowr 1-lZpalłowy (strona 5 sepalt -): łekście 50.1V.. nadesłane Pit te,~
g
OSZenła geie 40 gr; nehl'o.ogf do 150 wierszy 30 gr., wyżej -:-40 ~. ZwyCfl 1ne (str. 10 s::z~
D
ł
IV., Drobne 15 gr. n wyraz; najmnieisee ojlłoszenie si. 1.50 gr. pO!Eukiwa~ue pr~c.y 10 gr. ~a wy 'o"b
71&

W

8

mniejsze zł. 1.20 Itr. Oglosaellia l .. r~c:eJl\owe i za4lubinowe 12 zł. Ogłosr.:enla zmmleJscowe obhczane Sil
"roc. dl'ołel. firm zagrania.Jeh o 100 proc.
Wyd.WIli.,.. 80ólka • CWI'. odA.
W cUukami włam.j Piovko~k.a 101.

)1\0'"

=

:

