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Osoba komisarza nie iest jeszcze ustalona
Warezawski korespondęnt »Głosu Porannego" (Fr.) telef.
P. wojewoda Jaszczołt bawi w Warszawie i odbył w dniu wczorajszym konferencję z dyrektoren departamentu samorz dowego mini'1terstwa spraw wewnętrznych p. Korsakiem, podczas której omawiana
oyła sprawa nieprzedłużania kadencji rady' miejskiej i magistratu mia·3(../. Łodzi i ustanowienia aż do czasu normalnych wyborów komisarza
rządowego.

Decyzja w tej sprawie została ostatecznie powzięta
wprowadzona w życie w dniach najbliższych. Powodem
żania. kadencji rady mieiskiej iest przekonanie rządu, że
gistrat i rada miejska nie są wyrazem obecnego oblicza
wania się politycznego Łodzi. '

i ma

Rozeszła się również pogłoska o bliskiem rozwiązaniu rady miejskiej i magjstratu miasta Warszawy, a komisarzem miałby zostać b.
wicewojewoda krakowsJci, a obecnie urzędnik do specjalnych zleceń
w ministerstwie spraw wewnętrznych p. Duch. Pogłoska ta jednak nie
wydaje się prawdopodobna.
Jak się dowiadujemy z kolei l'ozwiązane być mają rady miejskie
i magistraty miast Radomia i Włocławka, a w Płorku podobno nie
być dojdzie do ukonstytuowania się rady miejskiej.

nieprzedłu
obecny mai uksz:J.łto-

Komisarz

rządow,

w Sosnowcu

SOSNOWIEC, l.X. (Pat). Na wczorajsze wieczorne posiedzenie rady
miejskiej przybył starosta będziński Boksa, który w imieniu wojewody kieOsoba komisarza rządowego dla Łodzi nie jest jeszcze uatalona. leckiego zakomunikował decyzję ministra spraw wewnętrznych, Tozwi~zującą
Rozważanych jest szereg kandydatur, pomiędzy które mI wymieniano radę miejską Sosnowca oraz magistratu. Równocześnie starosta wprowadził
nazwisko b. posła Wa.szkiewicza z N. , . R lewi~y.
noworoianbwego komisarza rządu m. Sosno.Jcą, in~pektora szk'o lhego Kullaiaka.
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Ostatnie przygoł UliI ia na froncie

'e~zfDWanie

Smoły

b. posła

Waru. koresp. "Głosu Poran
10" (F1'.) telefonuje:
vcZ()I'aj popołudJniu został
sztowany w swem mieszkaw WarszawIe były poseł
oła z Wyzwolenia. Nie wiano na razie, w iakiem wię
liu P. Smoła ~tanie umiesz
Iły. Wedle pogłOSek jeSt OD
Ill'żony z art. 153 K. K.
O'
lZę władzy.

Jwai b.

posłowIe

ukraińscy

7arsz. kor. "Głosu l»O'ranne
(Fr.) telefO'nuje:
"wowa donoszą, że w dniu
()rajszym zostali a'resztowapooel klS. prałat kanderz
,ckij Wł. (Undo) i b. poseł
al - radykaJny Dmitro Wła.
~. Obaj są oskarżeni o anŁy·
itwowe przem6wienia
w
1e piastowa.nia przez nich
datów poselskich.
s. prała,t KuliJCkij jest znany
prawa
r~a metropolity
tvckiego.

p.

lORek

dezw Ce ·, L t !ewu, skonfiskowa
nych w s\·:t:Jim czasie przez wła
dze. Pozatem podczas rewizji,
'Pl',z eprowadzonej w miesz,k aniu
Olczyka w Częstochowie, przy
ul. Ogrodowej, znaleziono 4 tysiące odezw i 57 ~usek karahinowy;ch. QJ,c zyk na mocy zarzą
'( benia urzędu prokuratorskiego osl'ldzony został w ares,zcie
śJedc7.ym w Cz~tochowje.

Jak
w

Żyją posłowie

więzieniu

w

Brześciu

Wedle miarodajnych wyJaś
nień, uzyskanych u prokuratora Michałowskiego, c allko wita
i'zolac ja b. posłów sejmowych
w Brześciu n. Bugiem stosowana będzie w dalszym ciągu. W
na.jb1i:bszej przyszłości ani 10dziDa, ani obrońcy nie zostaną
dopuszczeni do widzenia się z
uwię.zi-onymi. Natomiast
jeszcze w tygodniu bieżącym zo stanie przychylnie załatwiona
sprawa dostarczenia b. posłom
cieplejszych . ubrań
i rozmaitych przedmi(}tów
os(}bistego
użytku.

Wedle orzecżenia lekarza wię

niennego stan zdrow.ia wszyIStstronnictwa kich
b.
jest cabkowicie

chłopskiego

posłów

zadawalniający. Jedynie b. pIJ·
seł
Baćmaga cierpi w dalszym
:ĘSTOCHOWA, 1 paździer

. (Pat.) We w,si Przypow. częstochowskiego aQwany został członek Str.
pskiego
Czesław OlczYk.
eziono
przy nim 1000 0'-

ciągu z powodu przewlekłej ello
ro.by przepukliny, Jakiej nabawił się jeszcz.e przed laty.

PDgło sk. i co do złe~o stanu
zdro,,-oinego i sanitarnego \\'

więzieniu w
Brześciu n. Bugiem wedle kategorycznego oświadczenia p. prokuratora, są
cafkowicie niezgodne z prawdą.
Dwupiętrowy budynek
murowanv. w którym osadzeni zos,tali b. posłowie, ot~zony jest
ze wlSzech stron krzewami i
klom1J:Jami kw~atów.
Budynek
jest słoneczny i ze wszystkich
stron ma doskonały dopiyw powietrza.

.,

•
I

Y orczym

bista p'elnomocnictw
nadesłanych
Pełnomocnictwa

z

Brześci a

dla obrońców,
podpisane przez aresztowanych b.
posłów sejmowych,
zostały już
przez specjalnego kurjera przesła
ne na ręce prokuratora Michałow
skiego i rozesłane poszczególnym
adwokatom.

Włodzimierza

Zahajkiewlcza

Przemyślu.

Frakcja rew. PPS.
nie wystawia listy

w

Łodzi

"Iskra" donosi ze źródeł najbał
dziej miarodajnych, , że pierwsze
miejsc na listach
okręgowych
PPS dawno fr. rew. w całej Pol~
zarezerwowane zostały do dyspoAdwokatowi Smiarowskiemu do zycji centralnego komitetu robot.
Witos ci6SZY się -jaknajleppehlomocnictwo niczego tej partji. W okręgu Łódt
szem zdrowiem i odż'ywia się ręczone zostało
Powiat czołowym kandydatem
b.
posła
Liebermana,
Bagińskiego, normalnie. Ostatnio zarząd wię
będzie Wacław Preiss, zaś w okrę
Kohuta.
Ponadto
były
pos.
Bagiń
zienia zakupił na jego żvczenie
sweter z pieniędzy Z'tleponowa- ski przesłał swe pełnomocnictwo gu Łódź - miasto frakcja rewolunych w ka,ncelarJj więzienia. . jeszcze adwokatowi Graljńskiemu. cyjna PPS wogóle nie wystawf
Advrokat
Ujazdowski otrzymał swej listy.
B. pos . Wojcie<:h Korfanty
pełnomocnictwo posła Adolfa Sazostał przesbucha,n y przez proupływa
wiekiego.
B. pos. Wincenty Witos
kuratora Michałowskiego i sę
składania list państwo
dziego ś'ledcze,go zalpasowego z upoważnił do występowania w
wych
odw.
Stanisława
Warszawy Chmielarza w UJbie- swej obronie
Za
parę
dni,
bo dnia 7 b. m.
głą niedzielę w wi~,zieniu
w Szurleja i adw. Zygmunta DziewaBrześciu n. Bugiem. W wyniku nowskiego. Dr. Władysław Kiernik ulpływa termin składania palltego przesłuchania sędzia śJed - Stefana Urbanowicza i adw. R. stwowych list kandydatów na
posłów do sejmu.
Dotvchcza~
czy Chmielarz zastosował tymHofmana, b. pos. Stanisław Dubois jesz,cze nie została złożona ani
czas(}wy areszt jako środek zapobiegawczy.
P.
Korfanty - adw. Stanisława Bęgkla, Karol jedna lista. Listy' te z'a apatrzoPopiel ł dr. Prager oraz Putek i ne przez podpisy conajmnic i 5
wniósł do prot(}kułu przesłucha
Barlickl
- adw. Berensona, Adam posłów lub senatorów poprzednia skargę z powodu zastosowa
Ciołkosz
- adw. dr. Maurycego niego sejmu, względnie senatu.
nia tego środka zapobiegawcze
Sinkę
ł
adw.
Józefa Litauerą, b. alho
przez cona ,irnniej 1.060
go. Sędzia śledczy Chmielarz
z dwuch okr~gów
przekazał sprawę tej skargi du pos. Iwan Liszc.zyński - adw. Ste- wyborców
Lwowie, b. wyborczych muszą b~'ć z'OlosZ<l
wydziału III karnego Sfldu l)· fana Szukiewicza we
pos. Celewicz i palijew _ adw. Sta ne pisemnie na ręce ~el1eTalnf'
kręgowego w Wa,rszawie.
go komisarza wyborczego.
Sąd okręgowy nĄ posiedzi'- rosolsldego we Lwowie, b. pos. Liczba kandydatów
na Iiści'e
niu gospooarc'z em postanowił Kwiatkowski - dr. Czarneckiego pallstwowej nie m(}że przekraśrodek zapobiegawez'y
utl'ly- w WeyherowJe, b. pos. Mastek - czać 10.0,
nikt nie może być
mać w mocy., Ta'k wi(}c p. Kor· dr. Józefa
Woźni akowskIego w z/glos7.onv na dwuch, lub wir,ć<,j
fanly pozostanie w wi:'7j.':1i u, . Krakowie i b. , . . Wi >' ocld-adw. 11i&lach p{I Mwowych.
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FASZYZ

"GŁoe

l'ORANNr - 1930

T KI, JAK J
my

wdizy )'ótnych dziedzi'R prawo nów pai'18twowyeh, zapomoeą
uznali, jak", oryginalne, czy w robocie administracyjdawtllwa, wynika .iednak dobit- ustaw l rozporządzeń praw- koncepcje faszyzmu ' ~o do u- nej, zrozumiemy, że nlepooobnie, iż we Włoszech suwereu- nyeh wypowiada IWą najwyt- mów zbiorowych I~b sylittemu os 20 zaeleŚDiaó do p1'i)Ste.l zaDOŚĆ należy nie do państwa, a lizą wolę" faszyści powtarza syndykaJ!istyezno . JrorporacY.l- sady' tecbniki gospOdarczej. aldo partji faszyStowskie.l. któ- ją truizmy, ~zeclw którym ia nego. I tu faszy~ m,pożyczył bo zaSady li tyllio organiZ8eyjWs,półczesnego",
składający tej wszystko we Włoszech zo- den demokrata nie będzie opo- lłię u autorów przedwbjennych, o.ej. W tej, Jak i w każdej jn..
się z pJ'ZeSzło 20 artykułów o słało pOO'I)Orz.ądkowaue, którn DOwal, przy~:zem w rzeezywi. zwłaszcza francuzów, jak prof. nej diZiedzlnle, odtaoszc 51e
łJ
faszyzmie, pra'wie wyłącznie wszys-tko kont1'oluje, jest obec- -litości faszyści tych &Rsad nie Raoul Jay, lub soejQlista Paul niewiarą do l zw. fa,~howoow i
pióra wybitnych działaczy wlo- łUl i ma decydujący gł~ we 'przestQ'7.egają.
Boneour.
ludzi
jednostronllie kompe.
skiego f~zyzmu, omawiają·j WJ;zvstk~ch czt:śclaeh mechaTo samo dotyezy twierdzepozałem naldy I\!Prostować tentnych, nienagal1nycll, ści
cych róiJne dziedziny życia fa-I nizmu państwowego, tak czysto nia, zawartego w art. 'Z Kąrty pewną zasadniczą iłiedokład słych,
nleomymyeb,
ktÓl>zy
szystowskJicb Włoeb, a ta,kOń.)/ J.H)litycmych, .tak i lospodar- Pracy, iż prywatna organizacja ność w twierdzenIach P. Com przez speCjalizacje true~ jedno
CiZony b_uo ciekawemi, ob- f'1iych, zawotlow~eh i kultural- wytwórczości jeSt funkcją do- co do ustroju kOl'poraCly.fnego. lite, og~ln'e, syntetyczne, slo-szeJ'nemi notatkami bibljogl'a- nycb. Faszystowska organiza- bra pub);icznego i że przedsi~
"Faszyzm dąży, pis-ze p. Cor- wem, polityczne ujęcte zagaficznemi pióra }ł, prof. dl'. St. cja pallstwowa .iP,st wybitnie biorca jeSt odpowiedzialny wo- vi, do słwOlrzeni,a państwa, sta- dnień".
W ędkiewicza.
I'eźvmem pal'tj. .ieduci i .iedy- hec państwa
za kierownictwu Howiącego korporację korporaNie będziemy dalekimi od
Te dwie pubłikae.le wzajc- nej, tak Samo .iak sowiecka Ho r.aklatlem pracy. P1'zecid funk cjl, COlt cordium, . m~ąc,ego prawdy. gdy powiemy, te famnie się uzupełniają i słano· sja. W .jednym i drugim wy- cjonaln3 t-oorJa była dorob- przejawiać wolę .. ajwyźszą, za szyzm nie jest nieum inne~
wią bardzo
cenny wkład do psdkn mamy przed sobą jaskra klem myśli naukowej J IUłweł ,równo nalury prawnej, .lak i ~ jak syndylndizłJlem .reformitlolskiej literatury o faszyzmie~ wy przykład dyktatu:rv partii była propagowana przez t. IW. tycznej". ChociaiJby już na pod .lltYCUlY"3, 'Pt)łączooym l, dykta
aczkolwiek prace te zo.~tah nn polityeznv..i.
tlemokł'aeję społeezną
jet;u..ze stawie danyeh, któ:re t:awiera łUPą partji politycznej, naejOna
Sb,d też mnóStwo wspól- przed woJną światową. Zasto- książka same~ p. Coirvi, defi- Iizmem i imperjalizmem.
pisane przez gorących zwolenników fasz~mu i są wybitnie nych cech;
"osyjski bólsze- 80wanłe funkcjonalnej teorjl nleję powyżSzą nalcźy przyjąć
Uwaillly czytelnik ' pTacy p .
pro-faszystowskie,
wjzll1 i wIoski faszyzm są to do zjawiSk spO'Iee.znych i praw cum grano salia, z sze-reglem za Gom ' i "faszystowskiego" DUSkorzystamy z l)ojawienia bl'acja, którz~r S1«: nienawidzą i nych .fest nierozerwalnie zwlll- strzeżeń
bardzo poważnych. meru "Przeglądu WSpółczesne
łię tych prac, aby pokrótce o- zwalczają łembal'd,z-iei, it poza ~ane z nazwiskami francuskich Przedew.szystk,iem należy pa- go" z ła.fwością spostrzeże, iż
mówić faszyzm wioski. zwłasz- wsPólnym dogmatem dyktatn- profesorów
HaU1'Ioo, Ouguit, mlętać, iż miarodajlłemi są je- n86i J'Odzimi f;t.'izy,W,i w 95 pr.
eza na podstawie bardzie.i syste rv parł.ii politycznej, obydwa.' Cb8ll'mont'a, z kłÓll'ych niestety dynie korporacje, zwIązki za- nie ma.łą ni-c wspólnego z rzematyc~ne.i pl'aey p. Corvi, dy- IIleeli decydującemu wpływo- iaden już lIiie tyje.
wodowe, rządowe, fas~ysłow czywistym faszyzmem, pl'zesi:ł,
rektora wydawnietwa "PoJo- wi anarcho
avndykaHmm,
Nie można się zgodztt z p. skle, nRd kłóremi uietyle I'Ząd, knief'ym pomimo wszystko idea
nia - Italia",
zwłaSzcza soreHzmn i rewolu- Corvi i w1edy, gdy żąda, abyś- ile part.ła faszystowska spra- mi sntdykalizmu
demukl'ac jj
W swej pracy p, Corvi wy ja- cyjuej roulalltvkl.
wia nieustanną ktmtl'olę; zwiąll: s,połecznej.
FlłSzyzm.
jak i bols~wi'Zm
śllia g,enezę f aSZJ1zm n, łaszy
Określają~ ustrój fas-zystowId te są IIwl'czajnem narzę"lowskie refOI'Dly konstytucyj- Ski, iako suwerenność partji fa ·
łWarS ł dziem partji faszystowskiej, je} są to ruchy nuwskroś ludowe,
ne (wzmoell'ien<i~ władzy ~zefa szystowskiej. . bynajmniej nie I
ekspozyturą na 'gl'un...1e ekono- pomimo, iż dewizą tak faszyrządu, reforma }łarlamentarna, przesadzamy, a ' jedynie podkre I
mieznym. Pozatiem, ledel'acje stów, jako bols7.ewik(}W mogło 
reforma prawa stowarzyszenio ~lamY dominującą ccc!tę fallW'iązków ł najwyi;sza rada by być "dla ludu. ale bez ludu
wego, prawa ZgI'Omadzanł a l'iię, szyzmu, co pl'Zyzmaje pośrekorporacyjna są tak skonsll'no- i nawet wbrew ludowi", nie ba
prawa prasowego) i opisu.te ró- dnio
faszystowski
ministm' .
wane. iż podlega.fa supremacJi ",ząc na to, że tak faszyzm, jak
ine partyjne organizacje fnszy- sprawiedliwości, Alfredo Rocco.
I~zynnika politycznego, decyzje i bolszewizm występnj" • r oli
Itowsk>ie. Auto.- objaśnia, na gdy pisze, że wielka rada faszJ'
ieh w kwestiach usławodaw· "wewnętrznych okupant6w".
Na obydwa te ruchy XX lótuczem pol('~a fasl,ystowska or- ,'Iławska J~za.tęła p';śród ol'gO, iitwa mają Jedynw charakter
gamzacja korpOł'acyjna, Karta nów konstytucyjnycb państWa
doI'aclezy. W tych w.lUlkach leda wpłyn~ła z WUUłu 1'31Pracy i omawia prawoda~'stwo miejsce gÓTująee" tnadnedne).
nie może być mowy nie tylko F..zywa mechanistyczna k(tncc-pktów przcdmio~i(l Z'bioro'w ych uPne(lstawlając faszyzm. jaCł "won najwyŻSZej", ale. nawet cja z.ławisk społecznych,
mów o p'l'acę i różnego rodza- ko reakc.ję pI>zeeiw krańcoweo zwykłej.,
nteprzynul&zonej rej wady w zupełności ,d oróWIDUJą wadom . jndywjduali~ty cz
in ubezpieczeń społecznych. W mu indywtii.ualizmowi i atomlwoli.
koncepcji
libel'aliznm
końcowym rozdziale
P. COl'vi zacji społeczeństwa,
p. Col'Vi
Jak dalece koncepcja faszy- nej
XVIU
i
XIX
stul~cia.
próbuje d,ać liyntezę idei fa- zapomina, że pod tym w~~lę-6towska C>4biega nie tylko . od
Wreszcie zaTzueę p. Corv;
dem fa~yzm uie .test ideolog.tl!
foi'muły p. Corvi, leoz zwła$zszyzmu.
P. Corvi podk1'eśla,
iż fa.: O!l'y~inlllną. Ta sama uwa~a do
cza od uTojeń naszych polsldclt jak też i autorem artykuł5w ze
szyzm zakłada zasadę !Ouweren- tyezy "korpor llcyjJJego" pier.. w "zezególnoścJ lódzkiłch 00- branych w "Przegląd~ie Ws p()ł
ilOŚci .państwa, które .test wln- wiasłka państwa faszystowskie .
tuzjastów kmpOl'aeyjnego u- ezesnym", iż zupeł~ie nicshI57.·
dzą absolntną, PD11stwa, które go_
stro.lu - widać z nllstf'lDUjące- nie uwaiają za zas~ugi faszy~posiada własną etykę" (!) i
Twjft'dząc uaprz., że "supre- brat zmarłego króla Ludwika III.,
ustępu artykułu P. Giuseppe r.mu (to samo dotyczy bolszewików) róme bardzo ciekaw~
wiare~ właSny system sprawie- mada państw'a wYł'aŻp się VI IWU"szałek pOlny w czasie wojny Hołłai. ministra korporac.tł:
dliwości spolecZ'nei i doniosłe nakładaniu ograniczcli na wolę światowej, zmarł w swym pałacu
,.Jeżeli ro:zwRŻymy, .tak nale- .\ dodatnie zjawlis.ka kulturalne,
w Monachjum, przeżywszy lat 84.
tzadanie gospodarcze do spełnie .iednostki tam, gd.ne chodzi f) Latem 1915 roku stał on na czele 'Ży, nskój kOI'pO'l'acy,pay, Jako które są z faszyzm~m w wi ę
ola". Z opisu różnych fnszy- inłer4'Ji zbi OI'OW ości", że ..pań,
wynik wspólpraey "wl".~kÓ'W z cej, ,Jtii bardzo l~nym wiąz·
armji, która zajęła 'Warszawę.
lIto~kieh reform konstytucyj- stwo jest syntezą na'rodu;
że
'I'ządem, Czy to w J)l':IIeplsaeh, lin• .
s. Czeezehliektl.
nycb i administraeY.1nyeh, z a- nlłl'ód za pośrednictwem (}r~aBERLIN, 1.10. - Zwłoki "zdo- dołyezącyclt umów .zbiorowych,
bywcy Warszawy" kq. Leopolda
Bawarskiego zostały zabalsamoWane i ubrane w mlmdur feldmarszał
'.azy D!Wi"kowy Kino- Teatr w Łodzi
ka.
W pogrzebie weźmie udział Hindenburg,
polskich i
polskich i
NARUTOWICZA 20
Ostatnlo wylldy z clrukll
dwIe publtkacje o faszyzmi~.
Są to: .,Ustról faszy1itoW8ki w
(talji" A. M. Corvlego oraz fłoo
słałni
numer
,,Przeglądu

IK b

S. eopo

, -k-

Id B

"O

25 gwiazd

25 gwiazd

amer,kańskich

amer,kańskid'

fWll
Udział biorą:
Hanka Ordonówna, Karol Hanusz,
Busłer Keaton, Norma Shearer,
• John Gilbert, Anita Page.

"SP
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REICHER
Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
Południowa

28

Od 8-11 rano i 6-9 w.
W niedziele od 9-1
Dla nieztlmożnych ceny lecznic,

I dni

"

następnyc;h! Drugi przeb6j naszego Se~OIl\4

Pierwua europejska

Udział biorą:

d:fwiękowa

operetka wytw•• UFA·

niezrównana para kochank.ów:

LlUANA HARVEY, która po raz pierwszy przemówi
do nas z ekranu, WiLLI FRI,.SCH ulub. pub!. oraz
znakomite siły operetkowe, niezrównani: Georg Aleksander Hans Junkerman.
Bogata wystawa -

s~ampańsłti

humor - szlagierowe piosenki.
ostatni pr:r:eboje: 1. "Wole miło
przez Lilian~ Harvey i Willi Fritscha.2. "Ty Jesteś najsłodszą dziewczyną". odśpiewany przez
Georga Aleksandra i Willi Fritscha. 3. nBobbygalop" ostatni
szlagier amerykański, wykonany przez cały zespół. 4. "Wesoły
foxtrott' odtańczony przez balet ~ udziałem Liliany Harvey i
WillI Fritscha.
, Pon8dto: Pol~kie pios. W wyk. ulub. Warszawy H~n~s~a.
Poczlltek w dni powszednie o g. 6, 8 i 10. w. w soboty I medzlele
o g. 4, 6, 8 i 10 wiec~. Pa "s~ pariouts i bilety ulgowe nieważnf
, do odwołania.
Między innemi wykonane będ"
ści", od~piewany i odtańczony

Dr. med.
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ANALIZY LEKARSKIE

PIOTRKOWSKA 109.
Tel. 180-66

Dziś

EN' BI

1737-3

'.
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"GŁOS PORANNY" -

1930

•

Katolicki blok ludowy

Warszawski kor. "Gł. Poran
nego" Wr.) telefonuje:
Na wezorajszem posied2eniu
~y nacz.elnej Cli. D. zll!padła
formalna uchwała o połączeniu
.ię ze ś'ląs;ką grupą Ch. D.; przy
jęŁo s~e{eg rezolucji
odrnoO&lie Misja handlowa w New Yorku centralą wywiadu i sabotażu. Wykradanie tajemnic
wybor6lw; wreszcie poatanowio
wojskowych. - Sensacyjne zeznania
no prz)l'Stąą>ić do wyborów pod
nazwą
"Katolicki blok ludoNOWY JORK, 1 paździel1'ru nie rozruchów,
kieruje całą
Zeznaniom Delgasa
władze w Sowietach fachowcom amet'~
wy".
ka. Opin.ła amerykańska, działalnością komunjstvcma - amerykańskie przypisują tak kańskim ich paszporty, za któ
ru.eprzychylnie usposobiona dla Ameryce.
wielkie znaczenie, że w obawie remi wySłano do Ameryki agi.
Sowietów z powodu ostatnich
wpadli na stronę polską dumpingowych sprzedaż~ psze ~enci komunistyczni opła('.a pl'ZOO uprowadzeniem go przy- tatorów • W porcie nOlWojor.
ni są przez funduSQ;e płyn.ące z dzieliły do nicJ(o cały sztab de skim aresztowano kilku
wyWILNO, 1.10. (PAT) - Na od- nicy w Ameryce, wstrząśnięta mis.fi handlowe.i. Prócz organi- .ckływów. Na podstawie jego słannłków moskiewskich, zoocinku granicznym Dziana placówka ZOfltala nowemi rewelaejami o zac.ti komunfZDlu
w Stallac'
' znań dokonano .tuż
S:rel'egu pat1'zonych w legalne, ale C1l:
KOP zaalarmowana została od- pneeiwaDleTykańskie.f działal Zjednoczonych ~9Armłot'g stan
"esztowań
l wykryto bogaty d.ze paszporty amerykańskie.
sowieck.iej wf wielką cen!l1'aI~ s'.zpiegowsk
głosem strzałów karabinowych, a ności "Armtorgu",
ateI'.iał dowodowy.
Opinja amerykańska niezwy.
Licznie rOlUian, po całej Amf
w parę minut później żołnierze uj- mis.ii handlowej w Ameryce.
Zeznania Delgasa wstały ezę kle wzburzona temi l'ewel~ja.
Zastępca dyrektol'a .Armtor- rytle szpiedzy
nadsyłają
d
'iowo potwierdzone pl'~z Pio i mi i paniką jaka powstała l1a
rzeli 4 osoby, płynące Dzisną w
gu"
Bazyli
Delgas,
wezW8!ny
do
"ArmtOl'gu'~
Swe
sprawozd8lll!i:
a Sutherlanda, amerykaliskic g,iełdZ:ie zbożowe.i j wśród fa.rkierunku brzegu
polskiego, pod
powrotu do Moskwy, nie zasta- OStatnio wysłane zostały
d
()
eksperta technicznego w So- merów domaga się zlikwidowaogniem kul strażników sowieckich.
sował się d~ l'OZkazu i skazany MOSkwy szczegółowe in~Ol'mt
iełacb,
który stwierdził,
że nia sowieckiej mis.li handloweJ
Wszystkich udało się Szczęśliwie został pl'Zez sąd moskiewski za
cje o liczebności armji amer~
skonfiskowa
i zerW8>n,i a stosunków handło.
ladze
sowieckie
przedostać na obszar polski. Odpro ocznie na karę śmierci.
kańskiej, plany mobilizacyJne i '. wszystkim,
])rzehywającym wych z S9wietami.
wadzono ich do strażnicy do badaOhecnie ' Delgas złOŻYł pl'Zed plany dotyczące na.lnowszych
•
l1ia. W czasie śledztwa zbiegowie specjalną komisią kOOgl'e8U a- wynalazków z dziedziny uzbrooświadczyli, że są włościanami jed- merykańSkiego zeznanie, dóty- jenia .a1rmji amerykańskiej.
neJ z pogranicznych wsi sowiec- ezące akc.łi "A'l'mtOl'gu" na t(lchcą wspólnie napaść na Polskę!
kich, skąd zmuszeni byli
uciec
renie AmerykI.
PARYŻ. 1 l)aździernika. (P.A.j ,,1'OI'dre", a świadeząc)'ch o 1st
\ll'zez terorem bolszewickim.
"Armtorg", prócz akcji hanT.) - W dzienniku ,,~e yictoi- ,nieniu POl'ozumienia
mi-:dz~'
dloweJ. mające.i na celu zdezol'laureatów re" Gustaw Herve, mOW1ąc o stronnictwem Hitlua a Sowie\V
ganizowanie
amerykańskiego W
estońskich rewelacY.inych dokumentach, o- tarni, oświadcza, żc nic llO"'~

ODelali bolszewic,

cał,

·wiat

I

Pod gradem kul

Zls'

Kamienie

sądu

okna

i

GKOdoZ'nce20r't15

Radio

;ły~e~~~;g~M~~~~a~r~c~~;g;0~i~W~y~W~O~ł~3~-~~~~~~~~~~~~~~;~~~~z~on~y~c~h~~p~r~z~eiz~!~dZ~i~ciu~n~Th

WILNO, 1.10. (PAT) W związku

te skazaniem na śmierć komunistów
przez sądy polskie, wczoraj wieczorem grupy młodzieży komunistycznej zebrały się przed gmachem są
du okręgowego. Uczestnicy demonstracJi, rozrzuciwszy bibułę wywro
tową, po~ę1i wznosić okrzyki anty
państwowe przeciwko sądownictwu
polskiemu. Następnie, rozzuchwale
ni, poczęli bombudować kamiełtia
mi okna qdu. Policja rozproszyla
demonstrantów, aresztując
kilku
prowodyrów.

Drugi dzieli
raidu awionetek
WARSZAWA, 1.10. (PAT) Drugi
dpf.eń lotu okrężnego naokoło Pol-

ski zapowiada się znacznie lepie),
dzIeń Pierw8zy, w którym trzy
awionetki doznały lżejszych uszko
dzeń oraz jedna poważniejszych.
Uszkodzenia podwozia lub śmig
ła doznały: awionetka DKD 5 por.
GaŹdzika, PWS 52 por. Lewoniewskiego i SA kPi. Halewskieg". Poważniej u8zkodzona została awionetka inż'. Krasickiego PWS 50,
którą ostatec1J1le wycofano z konkursu. Wypadków z ludźmi nie bynit

a

•

Warsz. koresp. "GłQSU Poran
n ego " (Fr.) telefonuje:
Dziś o godz. lO-ej rauo odbę
dzie się zwyc'za.ine pos.iedzenie
pod
·r ady Bank'll Polskiego
przewodnictwem prezesa dora
Władysława WT6b1leWSikiego.
Na posiedzeniu, oprócz lIlIiesi~z.nych spl'awozdaii
z dziala]lJlośd ba·n ku, omawiane będą sprawy pruityki kl'edy1owej
Banku Polskiego.
W toku obrad wyłoni się z
pewnością
dy.skusja nad za mierzonem podniesieniem slopy dyskontowej Banku Polskie
go.
Ba.nk Polski zamierza pod-

WARSZAWA, 1.10. (PAT)
Z Białej Podlaskiej
donoszą, że
;lziś w południe wylądowały tu
kolejno
następujące awionetki:
por. Zwirko, linż.
Grzeszczyka,
kpt. Gedgowda, kpt. Otlitiskiego,
"ilota Sido, kpt. Hyckiego i ioz.
Rogalskiego.
Pozatem 6 awionetek, biorących
odział w locie okrężnym, wylądo
wało tu w godzinaeh popołudnio
wych. Brak jest wiadomości o awio
metce nr. 14, która wystartowała
biś przed południem w Mołodecz

ł
.
ł d
. t energI'czn;e t umIona przez w a ze
Jes

If

.
b
n erwencJiI
arey.
SZBPfyckiego

Warsz. kOl'. "Głosu Poranne
go" (Fr.) telefonuje:

Jednocześnie bawią w Wal'szawie wojewodowie wolyński
JózefSld i lwowski NakolJliecznikoif.
Melrollolita stura się
wpłynąć na czynuiki decydujące w kierunlm zmiany obecnego ostrego kursu w Małopolsce
Wedle
noglose]{ al'c,vb is kup
r
,T
Szepłycki stara się o audjencię
u marsz. Piłsudskiego, któl'emu chce przedstawić omawia-

Meh'opoJiła grecko - ł'zymskł
arcybiskup
Szepłycki został
wczora.i przyjęty pl"z.eZ ministra
spraw wewnętrmych generał a
Składkowskiego, z którym odbYł dłużSzą kOllferellc.ię· Tema- l1ą sprawę.
t~m rozmowy były, jak donosiIiśmy .iuż wczoraJ, spraWY zwią
LWÓW, 1.10. (PAT) - Wczoraj
zane z akc.ią władz pl'ZeCiwko
policja
przeprowadziła szereg rewisabotażowi ukraińskiemu w Ma
zji
w
Lubieniu
Wielkim,
obok
łopolsce wsehodnJiej.

I

-

Prenumeratorz,. kl6rz, dziS. Wczwartek. dnia 2

października

:'~7:~;e~;d~'k:t"l' na '0' w~łan ~el~oire~nio Wa~mini!na[ii JIO!U 'OraDne~o" (ul. 'iolr~ow!~a mo
. tlI D

(l

I

specjalista chorób skórnych,
weneryczno I moczopłclow~ch

wznowił

Drz,jecia

przy ul. Cegielnianej 43,
tel. 141-32.
Puyjmuje od 8-10, 12-2 i od 5-8
w niedzielę i święta od 9-1.
Dla ań oddzielna oczekalnill.

~~

J1\
j

prenumerafc za m.

październik

otrz,maia dot,chczasow,m zw,czajem

bi

EZ

e.u do pierwszorze

ub

I

i

(Według wiadomości

nadeszłych z BerliJna Bank Rzeszy
zamierza podwyższyć stopę dyskontową 00 2 procenty, pra~nąc w.strzymać masowy
odpływ kapitałów i oszczędności
ch waPrzez przyznanie l,..".,sz"'.
~.... .7
runków posiadaczom wkładów)
Dzisiejsze posiedzenie rady
Banku Polskiego przeprowadzi
wyczerpuJącą
dyskus.ię
nad
bieżącemi zagadnieniami polityki finansowej banku. W o·
statnich czasach pewne sfery fi
nansowe nie są zadowolone z
polityki dewizowe.i Banku Pol-

niem wojskowem i że c.zeka.ią
tylko odpowiednieJ chwili. aby
razem nal)aŚć na Po}sk('..
nfe
cofaJąc si~ nawet PI'Zed ewentualnością wywołania ogólnego
koufliktu zbl'ojnego w cale.t E·
uropie. Hcl'VC nie przypuszcza,
te wO.illa ta wybuchnie w I{rółkim cZbsic, ]c('z, ponicwa:i sła
la si ę 011a ewentllRlllośdą,
7.
którą należy się liezy~, przeto
żąda, aby Francja natychmiast
powl'óciła
do 18-miesięc7.np.i
służby wO.tskowe."

.!"liiNCS>\iIW!!!~!!NMi!!!!!!a!iii!dSQ&!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!~!,!!=!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~~!!!!!!!!!!.!

do 8.5 proc.

dalszą drogę.

poważnego
człowicka,
kłór~·
byłby pcwieu. że pan~el'm~~
niści niemieccy i komuniści rosyJscy złączeui są porozumh'-

ski ego, przedewszystkiem z poOdnośnie do zmiany polityki
wodu ostatnich wahań złotego. dewizowej Banku Pols'kiego bę
Rada Banku POls<kiego będzie dą wysuwane argumenty rzemusiała zdecydować nietylko o czowe, oparte na wyżej "'\'ipom
pewnych sprawach formalnych nianych wahaniach dotego. W
ella których się zbiera, ale rów- jakim kienmku i czy zapad.~ą
niei o spra,wach, które WYłoni-, decyzJe, o tem chwilowo me
ty się w ostatnich mie.s'iącach. ~,i~domo, 'panu.;.l jednak przeWniosek o podwyżs7"me stopy. sWladczeme,
ze rada Banku
dyskrl11tcwej jest u~asac1ni()I\y Polskiego, stojąc , wobec tak
ciasnota na rynku pienięimym poważnych wypadków, będzie
·n ietylko kra.fowym, ale i zagra- musiała powzIąć o-dpowiednie
nicznym.
decyzje.

wyższyć stopę dys·kontową

Dziś raiło o godz. 11,39
otrzymano depeszę, Ze pOi'. Lewoniew~ki po dokonaniu naprawy uszkodzen!a podwozia
wystartował w

z

n~ p~led~~o ~m, kt~

go śledza zhJiska za polityką
J'Zy
l\IoSkwy i pangm'manistów nie
mieckicb.
NIema ani Jednego
nie

Nowe decyzje w dziedzinie polityki dewizowej

z 6,5 procentu do 7.5 procCiOtu,
a stopę lombardową 7.5 proc.

ło.

Dr. med.
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Lwowa. U miejscowego
księdza
grecko - katolickiego Fabłńskiego
znaleziono dwa granaty
ręczne
oraz egzemplarze "Surmy". Rów.
nież u wikarego grecko - I{atolickie
go znaleziono materjały, stwierdza.
jące jego przyna' ?iność do UOW.
d t
Ks. Fablński i jego syn
stu en
oraz wikary zostali aresztowani.

LWÓW, 1.10. (PAT) - Pod za·
rzutem podpalenia 7-miu stert zbo.
ża w Wasylowie, pow. Rawa Ruska, aresztowano niejakiego Nazara Zająca, członka UOW., zajętego
\v miejscowej kooperatywie. Rów.
nież w związku z usiłowaniem pod
palenia domu tow. szkoły ludowej
na przedmieściu Lwowa, aresztowano pod zarzutem dokonania teJ
zbrodni Michała Pełecha, student~
trzeciego roku filomfji.

s,

LWÓW, 1.10. (PAT) - Przed
dem przysięgłych we Lwowie stanął wczoraj Hryńko Twin z Be·
łejowa obok Stryja, oskarżony II
przynależność do UOW., rozpowsze
chniaoie nielegalnego wydawnic·
twa "Surmy" oraz
fotografjl
.jednego ze
studenta Lnbowicza,
~prawców napadu rabun!,owego na
listonosza pieniężnego przy ulicy
Grodeckiej, który został w czasit
pościgu zastrzelony.
Na zas.'ldzie
werdyktu
przysięgł,'l'h trybuna'
skazał Twlna na 3 la;'"
ci!(:';it
wiezIenIa..
llt
"('

Nr. 270

Rezultat lustracil
biur wyborczych

Spis poborowych
:. rocznika 1910

w związku z decyzją okręgo
wej komisJi wyhorczej nr. 13,
dotyczącej ukarania
uchylają
cych się od obowiązku pracy w
komisjach obwodowych człon
ków i przewodniczących tych
komisji, Ol'a'z w związku z powolaniem nowych osób na miej
s'c e uwolnionych od tego obowiązku, praca w komisjach ob
wodowych odbywa się obecnie
normalne, co stwierdziły wyniki lustracJi, dokonanej przez
przewodnkzą,cego komisJi okrę
kowej, p. Korwin - Korotkiewicza, oraz komisarza wyborczego, p. dr. S,k alskiego. (a)

Dziś, w czwartek, dnitt 2 paź
dziernika 1930 toku dl) spi!lu pObo
rowych w lokalu b!ura wojskowopolicyjnego (Piotrkowska 212) w
godzinach od 8 do 15 (w soboty
od ę do 13.30) w.inni się zgłos'ić
mężcżyźni urodzeni w 1910 roku;
zamieszka\i na tęJenie J komisarjatu policji, których nazwiska rozpo
czynają się na litery: G, Ch., I, J,
K, i zamies2,ką,1i na terenie VII ko
misarjatu ' polieji, których nazwiska rozpoczynają się od liter: F.
G. H. Ch.

przekazów
.telegraficznych

Wypłaty

odbywają się obecnie
o tempie przyśpie

Przedstawiciele list
kontrolują spisy

szonem
Jak dotychczas wypłata prze
kazÓ!w telegraficznych odbywa
la się za pośrednictwem głów
nej poczty. Obecnie, dla usprawnienia funkcjonowania poczty, oraz dla spieszniejszego doręczania
adresatom ID·adesła·
nych
przekazem telegraficz nym pieniędzy, wyplata tych
przekazów dokonywana będzie
bezpośrednio przez ten urząd
telegraficzny, który odebrał DO
lecenie dot!wnania wypłaty, bez
uciekania się do pośrednictwa
poczty głównej.
Powyższa
zmiana wpłynie
niezawodnie na wzrost liczby
przekazów pieniężnych, kierowanvch w drodze tl'lp~raficz
ne,; ,ag)

Rozwiązanie

SprawdzaJllie liiSt wyborców
w komisjach oDwodowych na
terenie Łodzi, odbywa się, jak
ustaliliśmy,
w nader wolnem
ten;L'Pie,
zamacza się bowiem
wyraźny brak za.1 nteresowania
wyborców faktem, c'zy znajdują się na liście
uprawnionych
czy nie.
Jak dotychozas tylko przedstawiciele poszczególnych list
interesują się omawianą
kwestją, sprawdzaJąc, czy poszczególni członkowie organizacji fi
guruJą w spisach. (a)

Zduńskiej

Rozporządzeniem

CZy

Iaodzi

Są
monarchiści?

W

nie WlPisano urodzonych w roku 1909, a do sena't u z roku
1900 ponieważ właściciele domów nie podali daty urodzeń
tych wyborców. Okazuje się teraz, że w Łodzi właściciele domów daty urodzeń podawali i
magistrat
wszystkich wyborców tych roczników Wlpisał na
listy nawet w wypadkach pominięcia daty urodzin, wychodząc z założenia, że więcej jest
urodzonych w ośmiu
mIeSIą
cach roku niż w pozostałych
czterech. (b)

Agencja BlP. donosi: monarwojewództwa łódzkiego
postanowili pl"zys.tąvić do samodzielnej akcji wyborczej.
Obecnie odbywają się narady, głównie w powiecie
łódz
kim i piotrkowskim, gdzie zwo
lennicy monarchizmu
mają
większe powodzenie, niż w samej Łodzi i ośrodrkach miejskich. (b)
chiści

Rocznik 1909 glosuje
Ukazała się wiadomość,

na listy wyborców

DŹW1Qkowe
DziŚ

że

do sejmu

G AND-KINO

i dni nast4łpnych!

śmiertna

Najświetniejsza, przedkreacja genjalnego, niezaoomnianego

L H 'CHAHEY'A

l~KIM~JYWA
Wstrząsający

39

dramat z życia maszynisty

W roli głównej mistrz masek

lon (baoeg
oraz słynna z obrazu "Chicago"

Pbgllis

Dał'er

Początek seansów w dni powszednie o g. 4 po pol, ostatni
o g. 10.15 w., w soboty j niedz. o g. 12 ostatni o g. 10.15.

rady ka-

sy chorych

w

rt:zg", Łodzi

II f:b

-

[lU[iow~ uni~ru[~omi~ni~ auto~u~ów

Woli

ministr.a

pra-

ey i ( .,ieki społecznej rozwiązana
została rada kasy chorych w Zduń
się skończy
skieJ WolI, a komisarzem tej kasy
mianowany został p. Buczkowski,
Jak jutż donosiliśmy we
W związku z tern za"ądze- jest to .iuż sprawa przes!łmooa.
kQmisarz rządowy kasy chor,vch wczorajszym ' numerze "Głosu niem, centralny związek wła- ~dyż nie odpowiadały one waw . Kaliszu,
który
jednocześnie Porannego" naskutek zarządze ścicieli autobusów interwenjo- runkom sanitarnym, ani
wasprawować będzie obie funkcje.
nia starosty grodzkiego P. Dycb wał w starostwie grodzkie m i runkom bezpi~zeństwa pubIi~z

Jutro strejk demonstracyjnv prawdopodobnie

dalewicza, począwszy od d·nia urzędzie wojewódzkim, doma
mocy
wczora.iszego wszystkie autobu- ga.iąc się wstrzymania
łłocne
Dzi§ w nocy dyżurują następują Sy przyjeżdżające do Łodzi po- obomiązującej zarząM.enia ('.o
ce apteki: M. Epsteina · (piotrkow- winny zajechać
na wyłaezn4' do uruchomienia nowych dwor
M.
Bartoszewskiego miejsca posto.iów, przy ul. Wól eÓw.
ska 225);
(Piotrkowska 95); M. Rozenbluma ezańskie.1 232 ł ŁagieW1Dickiej
Jako motyw prośby włlłŚC'i(Cegielniana 12); Sukc, Gorfeina 49, gdzie urządzone zostały nO· ciele autobusów podali fakt, że
(Piłsudskiego 54); J. Koprowskiego
właściciele
nowych dworców
we dWOl'ce autobusowe.
(Nowomiejska 15).
wystawili zbyt wygórowane żą
a
ZP'
dania, a mianowicie: 3 i pól zł.
za postó.l autobusu, 3 proc. ud
sprzedaży biletów, 50 proc. z
'.
wyjeżdża dziś na krajową konferenCję
przewozu bagazów. i t. p.
..
,
.
urbanistów w Warszawie
Pomewaz liIlterwenc.la wlame odnIosła
Jak się dowiadujemy, w dniu nego",
, PoUtyka
gruntowa śelcleli autobusów.
.
skutku,
postanOWili
om roZPOdzisiejszym wyJeildża z Łodzi mias·t ", "Ochrona
zabytków
d~ Warszawy specjalna delega przyrodniczych' i historycz- cząć kilkudniowy strejk protf'cja magistratu na pierwszą kra nych", "Plany regjonalne i 0- stacY,lny, który rozp~ął się
,;ową konferencję
urba.n istów gól,ne wiel'k ich miast", "Hygje- cz~ciowo już w dniu wczol'alpolskich.
. na urbanistyki", "Tereny za- szym. W ten ~posób została czę
Konferencja ta będzie miała bawo-sportowe w planach roz- ściowo zahamowana komunika
c.ia autobusowa i kilkaset autodon}osłe 2ID.aczenie dla znajdu- budowy miast" i t. d.
busów
podmiejskich nie wyru.iąJCych się ciągle w stadjum roz
Na krajową konferencję zaszyło wczoraj z Łodzi.
budowy mia·s<f: polskich.
proszono przedstawicieli wię
Wezoraj delegac] właśeiełe
Porządek dzie'l111Y obrad Ul'kszy~
samorządów polskich.
Ii autobusów pOOlow ie konfe·
panistóws polskich
obeJmuJe
Z ramienia władz samorządo
rowała w urzęd7Jle wojewódzcały szereg referatów z dziedzi
wych Łodzi na zjazd ten wydekim.
OświadCZOillo lm, ż4' wany urbani.styld, które to refera
zOMali: wkeprezylegow.a ni
runki postawione przez właści
ty zostaną wygłoszone przez
dent RapaIski, łaW1Dik wydziacieli dworców nie zostały .iCSzznakomite aUJtoryteLy w dziełu zdrowia publicznego
magicze zatwierdzone, l dyrekr..ia 1'0
dzinie budownictwa współcze
stratu dr. Aleksander Margolis,
bót publicmyeh dokładnłe je
snego Polski.
oraz naczelnik wydziału
buzbada.
wyda decyzłę zatwier.
Międzv innymi
wygłoszone

dyzury aptf k

,

Delegacja magistratu

.. .

I

downictwa

inż.

Kwapiszewski.

nego. Nowe zaś dworce zostały
wybudowane zgodnie z wymogami współczesnej komunikac.fi autobusowej i całkowicie od
powiadaJą potrzebom wielki~o
ośrOłlk.l przemysłowo - handluwego, jak Łódź, i potrzebom
mieszkańców.

Jak słychać, strejk prot4',sła·

cyjny
właścicieli autobusów
na,iprawdopodobniej potrwa Jet Ik
d
szcze y o
przez
ZlSlCJSZy
dz' •
k'k •
len. poczem omum lWJa autob
t .
łoś i
usowa zos arue
w ea c
ó
przywr oona.
J
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byłych

wojskowych
armji rosyjskiej

w niedzielę,

dnia 28 wrze~lJl!a r.
Federacji polskich
związków obrońców ojczyzny, pod
przewodnictwem p. sędziego Pniew
skiego, odbyło się zebranie infor.
macyjne b. prezydjów związków
polaków
wojskowych
w Rosji
(1917 - 1918) kontynuując dal.
szą pracę komitetu organizacyjnego ogólnego zjazdu, odbytego w
Warszawie, pod protektoratem mar
szałka Polski Józefa BHsudskiego,
a przewodnictwem Wł. Raczkiewieza, b. prezesa zjazdu powsz. pola,.
ków w Piotrogrodzie 1917 r. 12 i
13 maja 1918 r.
b. w lokalu

Po zagajeniu zebran~a p. sędzia
Pniewski, między niektórerni zamuzył, że zebranie to uważa. jako
zebranie IDforma.cyjno - przygotowawcze i pr~O'Jlie przezeń spowodo
wać bliższe
zespolenie się wzaje,
mne wszystkich tych polaków wojskowych na terenie Rosji, którzy
jeszcze w żadnym związku nie są
zrzeszeni.
P. p. inż. Besser i dyr. W. Wajski zobrazowali historję związków
polaków wojskowych na Wschodzie, na podstawie czego można
było wyrobić sobie
dostatecznie
wyraźny
poglą.d o działalności
tychże związków.
Statystyka wykazała, iż wszystkich
polaków,
wcielonych do armji rosyjskiej było około 700,000 i zważywszy, że
w różnych korpusach wsch., brygadach, dywizjach itp. oddziała.ch
zebramo 70,000 - co stanOWfi zaIedW!ie 10 proc. ogólnej ilości, pozostaje więc b. poważna liczba polaków wojskowych, którzy przecież nie w ten, to inny ~yli rów
nież pewne usługi na polu odzyska
nia niepodległości Polsld w "rganf
z8JCjach na tereni~ ltosJi.

Komitet organizacyjny, w skład
którego wchodzI!!: pp. !!ędzia Stanisław Pniewski, ini. F. Besser, i
dyr. W. Wajski podejmuje pruCJ
zrzesz8Jl!ia wszystkich tych b. woJskowych polaków na terenie Ro- ,
sji, którzy natyehmiast II<> rewolacji mar:cowej starali się wywalczyć na terenie Rosji państwowość
polską., zwraca
się z apelem do
wszystkich b. polaków wojskowych niezrzeszonych o zarejestrowallie się, aby stanąć jak jeden
mą.ż w Federacji polskich związ
ków obrońców ojczyzny. Zapisy
odbędą się w sobotę, dnia 4 pddzieroika w lokalu Feder. Polsk.
Zw. Obr. Ojczyzny (ul. 6 Sierpnia
2, II piętro, front, od godz. 3 - 5
po pohtdniu).
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W dniu wczora,iszym paRował prówno na nowych dwM'cach,
jak 1 na sta.rych mieJscach postoju, chaos, w~~a
.iący z niellŚwiado.menia p~a
żerów, do któryeh nie dotarły
jeszcze wiadomOŚCi o zarząd z ,,
niu starosty grodzkiego l urn·
ehomie'lllu nowych
dworców
autobusowych. (gl

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

GRAND HOTEL

~AlA MAtlHOWl
Dzi"
OTWARCIE

~ (l~ H
U11M~Wf~~.
Wy~t~DY arły~ty[lne

li

pierwszorzędnych sił

1'1 lBIl

Tapicersko-Meblowy

W

W dutym wyborze poleca
Zakład

._
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i zagranicznych.
Nowoangatowany zespół koncerfowo-jazzbandowy pod dyr.
słynnego kapelmistrza- kompozytora

P. KWIATKOWSKI
l6d:ź,

ul. Nawrot 35

następujące
referaty:
dzającą.
tel. 153-28. Dogodne warunki,
Co .gi~ tyczy spr8IWy zamkDłę
"Nowo<:zcsne cele i główne wy
Konferencja potrwa przypucia sta1'yeh młej'Je postoju, to . . . . . . . . . . . .
tl'czne b.u do.wniotwa mies.zkał· sz'czalnie dwa dni.
~ostaną

Organizacja pOlaków

JAK6BA UGANA.
święta

i niedziele od g.5-7

fi'f~
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programu wieczo-

z
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Włamanie .do

Kasiarze

lirmy
"Progres"
dozort:c rozpruli

obezwładnili
kase o.nio.rwał..

'

PięTaIe włos.V. za parę gToq
Ob~

ł

klDicJo

teI

wczoraJszej
wydział otworzenia kasy. Pooiewaź nie rzędzia, oraz sposób dokonania
śledczy w Łodzi zaa,l armowany udało się im to, złoczyńcy roz- włamania, pozwolą prawdopo·
faczuszka wystarcz. na dla qzy r- kUliz!ujc- tY\'ko
zostaf, przez kierownika firmy pruli pancer", kasy, poczem wy dobnie w,paść na ślad przestęp
50 rron,.
"Progres", p. Izydora Wende-, dobyli z nIej kasetk~, Mó,rą roz ców.
'
la, że do hiura wspomnianej fir bili, wyjmująJC gotówkę. Weksle
Jak zdołalJśmy ustalić - kaPixaVOJl.Shampooo nie zawiera sody, daje pelo"
my, mieszczącego się przy uli- i inne papiery wartościowe po- siarze mieli dobre, jak widać,
miękk4 piant; i aadaje włOlom pięm, zapach.
cy Kilińskiego 63-65, zakradli zostaw.i1i. "Praca" złoczyńców inCormaeje, o postępowaniu Cir
się kasiarze, którzy pO sterory nad otwarciem kasy trwała Q- my, albowiem przypuszczali, że
zowaniu i obezwładnie. niu do-o kolo godziny.
firma dokona wypłat w dniu 1 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zorcy nocnego rozpru ll k asę l
Po dokonaniu rabunku wła- października i dlatego przygo- zrahowal,i pieniądze.
mywacze opuścili lokat Skrę- tuje sobie większą Siumę nie.Na miejsce ~yjechał natych- powany dozorca.,
nie mogą,<: niędzy. Tym razem jednak wy·
mIast. nadk~mlsarz Weyer, 0- k,rzyczeć, przyczo~gał się
do plały, które miały hyć dokonaraz kIerowmk
I brygady, p. drzwi zamieszkującego w tym ne w dll1iu 1 b. m.,
dokonane
K.ołodziejski dla przeprowadze- budynku lokatora i uderzeniem zostały jesz<:ze 30 wrzeŚlDia, tak
ma dochodzeń na miejscu.
butpw we drzWli wywołał go na iż w kasie znajdowa~o się ogóStrzelanina przy sprzeczce o rrHejsca
'VV toku pierwiastkowego do · korytarz. Po uw01nieniu dozor tern zaledwie nies'PelJna tysiąc
W zwią.zku z pogłoskamJ o nawprost ko§cioła św. Matel!~
chodzenia ustalono, że za rów- cy zawiadomiono bezzwłoczruie złotych, które s.tały się łupem
maJącym wybuchnąć
strejku sza.
no składy,
Jak i biura firmy dvrektora finny, który Z'aalar- złoczyńców.
Ponieważ odjeżdżający
(fo
"Progres", położone na prze- mowal policję.
W wY'ni,k u
śledztwa pier- właścicieli autobusów, ca.t v ,s,7P'
strzeni od ul. Ki1Jń5kiego do
Po przybyciu na miejsce oli- wiastkowego sŁw.ierdzono,
iż reg QSóh, które zamierzały wy Piotrkowa autobus nie mógł za
Sienkiewicza, dozorowane
są cerów wydziatu śIe~czego, uśta włamania
dokonali kasiarze jechać z Łodzi. pr1.~było OtlP· brać wszystkich tgłaszającycn
p!zez 53-1e~iego Gerli-nga Fran loilo, że robota wykonana zo- zamie.)seowi, przyhyli na.jpraw- gda,i wieczorem na stację auto- się-wynikła sprzecz,k a o miej·
clszka, Gerhng, obchodząc te- stała przez fachowców. Pozosta dopodobniei od niedaW1l1a do busów, przy ul. Rzgowskiej 9fi sca. Sprzec.zka przerodziła się
ren, musiał
Co pół godziny wione przez włamywaczy na. Lod:zi na gOścinne występy, (a) (róg Kaplicznej), mieszczącą się w awanturę między kilku kupwchQdz ić do hiura firmy, aby
cami i urzędnikami, a szoferem
nakręcić zegar kontrolny.
autobusu , którego poparli na ,
Około godziny 1 w nocy ,Ger
stępnie koledzy po fachu.
W
ting wszedł do biura, celem na
p ewnym momencie ktoś użył
kręcenia zegara. \V ślad za nim
broni palnej, a w chwil ę potem
wkroczyło do lokalu czterech
kilka osób dohijających się o
'z amaskowanych handytów,
z
miejsca,
zacz ęło strzelać , na
kt6rych dwa,i zagrozili mu reszczęśc i e w powietrze. Stl""lelal!
zarządził
okrł;eu
wolwerami, 'żądaJąc wydania
również szoferzy, z których kil
im kluczy od poszczególnych
Do obowiązku stawienia się do ku stawienia się do raportów kon- ku posiada rewolwery.
Dowód.ca Gkręgu korpusu IV zaubikacji biura. Gdy Gel'ling pró rządził raporty kontrolne dla ofi- raportów kontrolnych są zwolnie- trolnych w czasie pozostawania ich
Na odgłos strzałów nadbieglI
howal si~ bronić, zostal związa cerów rezerwy i pospolitego rusze- ui z urzędu: a) ministrowie i wice· na właściwych stanowiskach sluż· funkcjolloar,jus.ze polic,p, wobee
ny j rzueony do k,ąta w koryta- ni~.
ministrowie (podsekretarze lItanu), bowych, wzgl. przebywania zagra- czego awantura zos.tała z.Ii'k,wirzu. Po sikrępowaniu dozorcy,
t
du- nl'lf'-",
zaś w nunkcie
dowana.
.
do sanu
Powołani zostali do
raportów b) oso bY na leżące
'--: 'llfVmlenione
"ł"
XIII komisarjat prowadzi do
odebrano mU klucze, poczem
jeden
z napastników stanął kOJltrolnycb: a) oficerowie rezerwy cbowoego, c) oficerowie, którzy w e - na ~as pozostawania w aresz chodzenie: ,ieSlł: ono o tyle utrud
że nie motn.a ustauć
przy dozorcy na straży,
zaś i pOSPOlitego ruszenia, oraz byli b. r. odbyli ćwi~nia wojskowe, d) de lub odbywania kary pozbawie- nione,
urzędnicy
wojskowi
(zwolnieni
ze
oficerowie,
którzy
w
b.
r.
zgłosili
nia
wolności.
Siprawców
awantury, kt6łl'a wytrzej pozostali przy\Stą'Pili
do
służby czynnej w W. P.) rocznika się do ćwiczeń wojskowycb, lecz
Przez eały czas udziału w rapor nikła jakoby na tern tle, iż jf'TE77E
1883, b) oficerowie pospolitego ru- z powodu choroby łub wdroienia tach kontrolnych powołani podlega den z dobijających się o mieJNIE WOLNO OPUŚCIĆ DNIA
szenia i b. urzędnicy wojskowi postępowania rewizyjno - lekarskie Ją dyscyplinie wojskowej.
- see spolieZlkował szoCe" ten.
SPÓLDZIELCZOŚCI 5. X.
(zwolnieni z czynnej służby w w. go zostali z odbywania
~wiczeti
Oaoby, które podlegają powoła- czy któryś z jego kol~ odDzi~ń spółdzielczośoi jest bliski. P.) nromika 1878.
zwolnieni, e) znajdujący się w wię- nfu do raportów kontrolnych, któ- powiedział użyciem rewol<weru.Obowiązani do raportów kontroI złeniu śledcum lub karDem, oraz re bez uzasadnIonych przyczyn do
Nie mote on przejŚĆ bez echa..
~usi sprowadzić nowych członków. nych winni zgłosić się do nich we- umieszczeni w karnych zakładach tych raportów nie zgłosZł się w
Musi sprowadzić nowe udziały. dług przynależności terytorJalneJ poprawczych, f) oficerowie (unęd- oznaczonym terminie i miejscu, pohubczyńskł8g0
Musi na.wrócić starych a. opiesza- do PKU, a więc PKU na terenie nicy wojskowi), którzy wyjechali ciągnięte będą do odpowIedzialnołych. Musi poWijększyć zakupy i 0- której
zamieszkują,
względnie zagranicę, o ile wyjazd nie nas tą- ki karnej przed sądami woJskowy- Skarb państwa ponl6sł
broty.
przez którą prowadzeni są w ewi- pił z naruszeniem obowiązujących mi, a w wypadkach mniejszej wa6,000 zł. strat
.
.
d ji
przepisów.
'
gi do odpowiedzialności dyseypIiWtedy d oplero
ma sens l war· enc.
W dniu onegdajszym, jak jut
toŚć.
ZamieszkaU na obszarze PKUOsoby, wymienione w punkta:ch namej, w myśl wojskowych prze•
a, b, f - są zwolnione od obowiąz Pisów dyscyplinarnych.
(b) donOSiliśmy, aresztowany został
I
. D" S . d • 1
przeCIeż zreu pol ZJe CZOŚCl Łódź·miasto J, Łódź·miasto II i
naskutek decyzji prokuratora pr~
to osiąga. Bo niema jeszcze w Pol· ŁódŹ-pOwiat powinni zgłosić się do !r~!!~!!~~~~~~~!!!~~~~~~~~~-~..~~~~-~ sądzie wojskOWYm ~ Łodzi klerow
IDeetałow'".
nik drukarni D. O. K. 4, pOr. Lub,
sce takiego śroclowiska~ w które m raportu kontrolnego w dniu 4 listojuż 100 proc. ludności naJeżałoby pada r. b. o godz. 9 rano w lokalu
~
czyński.
cZYllnie do org:ullza.cji spółdziel. PKU Łódź·miasto II przy ul Jerze- zostaną ubezpieczeni w funduszu bezrobocia
Aresztowanie to stoi w zwiąUt1ł
czych.
go 2.
z dokonaniem przez por. LubczyńWięc co tu dużo gadać. Albo
Byli urzędnicy woJskowi, prowaNiżsi funkcjonarjusze miejscy Jednak, iż samorząd powinien ubez skiego malwersacji i nadużyć "'chcemy rozwoju naszych -pla('.ówek dzeni w ewidencji PKU Lódi-mla- nieetatowi nie byli dotychczas, jak pieczyć na wypadek braku pracy drukami D. O. K.
ł korzystamy z każdej sposobno~ci, sto I i PKU Łódź..powiat zgłoszą wiadomo, ubezpieczeni w funduszu wszystkich pra~owników i wystąpił
Porucznik Lubczyński wystaw.
by zjedna.ć im członków i powięk- się do raportu kontrolnego w PKU bezrobocia, bowiem poprzedni ma - wobec tego do funduszu bezrobo- nym trybem życia zwrócił uwa"
szyć ich zakupy - albo, jak struś, Łódź-miasto II.
glsłrat stał na stanowisku, iż pra- cia o ubezpieczenie niższych nieł"
k
d
cown:"" ci ubezpieozeniu temu nie etatowych pracowników miejskich zwierzchników, którzy prl<ed paru
h
e owamy g owę L.. Uele amy \)
Powołani do raportu kontrolne""3
dniami przeprowadzili lustrację, w
podlegają.
(gońcy, służba szpitalna, woźni itp.)
ty.ch sposobności, gdzie pieprz go mają się zgłosić:
oC'
Z
'1 ..
d
Obecnie władze miejskie uznały
wyniku której ujawniono, że por.
rOl)me. apewne, naj epleJ W' omn
a) w oznaczonym terminie i mleJPomimo wielokrotnych monitów, Lubczyński sfałszował szereg k\Vł..
'\)od sutą. pierzyną·
seu na koszt własny, b) w umun- _
ELU
ze strony
magistratu i związku tów i dokumentów, przywłuzczaMasy jeszcze nie doceniają. wagi durowaniu wojskowem (strój słuzpracowników komunalnych i insły. jąc sobie sumy, wynikłe z różnicy
Wielkf.ej Spra.wy spóldzielcz,')śd. bowy) z bronią boczną i oporządzetucji użyteczności publicznej, spra między efektywną sumą kwitów.
Ale nie ich w tern wina. Ma. y te niem połowem (lornetka polowa,
wa ta nie była przez instytucję od- sfałszowaną. Ogólna suma przywła.
trzeba budzić, trzeba uświadamiać. torba oficerska). c) z ksiąieczką
woławcor.. w funduszu załatwiona.
'
<
db ęd z i e Się
. . t....
szczonych pieniędzy wynosi, jak
Szczególniej - te masy polskie· stanu służby oficerskiej i kartą mo
O
JU ro
.
W ubiegłym miesiącu, związek słychać, 6,000 zł.
W
go ludu na Zachodzie.
billzacyjną wzgl. z Innymi posiada
warszawie
klasowy interwenjował w tej spra
Porucznik L. osadzony został w
Każdy dzień dla Poll"ki ma wa- nymi wojskowymi dokumentami 0Skazany 'W dniu onegdajszym wie za pośrednictwem centralnej wojskowem więzieniu ś1edcum do
gę złota., ale Dzień Spółdzielczdci sobistymi, oraz dowodami o ewen- przez łódzki sąd okręgowy na 8 lat komisji związków zawodowych.
dyspozycji sędziego śledczego. (a)
ma wagę dzie1!iętną.
tualnej zmianie zawodu cywilnego ciężkiego więzienia b. poseł komu.
·...t
uh.'k
... k i, w dni u J"
ł.,trzej
Naskutek tel' interwencJ'i spra\va
Uciekać od tego Dnia, to zdra- i OSIągm" ego
.. 3 sz t a łcenia c:y- nistyczny hars
'1
'
....
b
.
I
I._~h
została rozpatrzona przez komisJ'ę
dzić nie tylko
tęczowy szta.ndar Wl nego w cza"le prze ywanla w szym zasiada na ław e os....u.vnyc
spółdzielczości, ale jedr,(jcz('śni,~ z rezerwie wzgl. pos.palitem ruszeniu. sądu okręgowego w Warszawie.
odwoławczą
zarządu głównego w skrzynce z bawełną
"'--akkar.t.J
t
funduszu
bezrobocia
w Warszawie,
B- poseł IJ&I" I os ~ny es
nim masy naszego ludu.
Oficerowie rezerwy ł pospoliteW osadzie Soldin pod Berlinem
go ruszenia w stoPniu generała nie o nawoływanie podczas demonstra- który orzekł" iż stanowisko magi- dwuletnia dziewczynka schował/l
Punktem kulminacyjnym propa- zgłaszają się osobiście do raportu cJI ulicznych w WarszaWIe do p6J- strału jest słuszne, gdyż nieetatowi się z figlów do skrzynki z bawelllą.
gandy Bpółdlielczej w Łodzi bę- kontrolnego, lecz zawiadamiają tyl ścia pod więzienie I manifestowa- robotnicy i niżsi funkcjonarjusze Jej dziesięcioletni braciszek i ośmło
dzie, jak wiadomo, akademja spół- ko PKU o swym pobycie na obsza- nla przeciw więzieniq przestępców którzy nie są przez magistrat ubez letni kuzynek, chcąc ją stamtąd
dzielcza w dniu 5 b. m. w Rali fil- rze danego PKU.
politycznych, oraz o wygłaszanie pieczeni we
~łasny~ za~esie wypłoszyć, podpalili skrzynkę.
harmonji pny ul. Na.rutoWiicza.
Powołani do raPortów , liontrol- podburzaJlJICych przemówie6.
podlegają OboWIązkoWI ~bezPlecze- Drzewo ł bawełna buchnęły naty~h
UTstęp
'
b ezp ta t
_A_
W zw1~u
.. ~1r z J.UUliCl"Zą
..4-~ła sprawą ola W funduszu bezrobOCIa.
• t plomI
'
H
na. ak a d
emJę
nyeh n Ie ma j Ił Prawa d() VUbzkodomlas
entem,
chl opcy wys t raPo;czątek o 12,30 w południtt .
wania ze skarbu państwa z powo. w sądzie okręgowym warszamkim
W ten sposób ta
doniosła dla szyli się l uciekli. Zanim zaś nadWszystkie sklepy spółdzip.lm..e du zaniechania pracy lub U82'JCZe1'b- b. poseł tarskł odstawiony został 700 miejskich pracowników sprawa biegli z pomocą pracujący w pobUw Łodzi będą, w dn. Ii. X. bGgato ku w zarobku dziennym, wynikłych z więzienia przy Ul. Kopernika w została rozstrzygnięta na ich ko-I in robotnicy, dziewczynka spaliła
dekorowane.
wskutek powołania.
l.odzi do więzienia w Warszawie. ~~
(P) się na węgiel
Nocy
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szkieletu
Ostatnie dwie , premjery W te- dzie istotnie stała na poziomie, od- ,nie skróconego planu,
atrach miejsliim i popularnym sta- powiadającym potrzebom naszego p'owieści. To też na scenie otrzyly już na zupełnie innym poziomie, miasta i jego świetnym tradycjom maliśmy cały szereg doskonałych
niż widowiska
inauguracyjne, to teatralnym. Dochodzące nas słuchy ilustracji do powieści, ale nie było
też śmiało można powiedzieć, że o pracach i zamiarach kierownic- dostatecznego powiązania sceniczone dopiero stanowiły otwarcie se- twa teatru pozwalają mieć nadzie- nego, nie było psychologicznego
zonu teatralnego w naszem mieś ję, że istotnie tak będzie, a wów-, uzasadnienia charakterów poszcze·
cie. Łatwo pogodzimy się z tem czas łatwo da się usprawiedliwić i gólnych postaci i ich postępowaMoże jest to wina samego
dość zl1acznem opóźnieniem, jeśli wybaczyć nieco nieforttUmą inaugu i nia.
Zweiga, a może częściowo reżysemoment dzisiejszy będzie przełomo rację.
I ~ rji, która zwr6cila zbyt mało uwawym i dalsza praca w teatrach bę,
••
~ gi na tę stronę ujęcia poszczeg61-

I

Plomienna noc AntonJI

Teatr Popularny wystawił 4-akto
autora węgiersldego
M. Lengley'a "Płomienna noc"
Antonli". Sztuka ta była już wysta
wiana w naSl!:em mieście, jednakże
w obecnem ujęciu reżysersl<iem
Konstantego Tatarldewicza otrźymała nowe oblicze i wzbogacona
została szeregiem doskonałych mo
'l.entÓw rew,iowo-wodewilowych.
, :l czoło wykonawców wysunęJa się bezapelacyjnie P. Relewicz
Ziembińska, góru.iąc o całą klasę
>lad resztą zespołu. Ta doskonała,
$tuprccentowa artystka o ogrodtnym nerwie &cenlcznym, odegrala swą rolę z całą sumienuośdą,
c'tarując
wdziękiem i szczerością.
8~la prosta i naturalna zarówno
w <tkcie pierwszym, w roli zaniedbanej gospodyni wiejskiej, trzymającej cał~ gospodarstwo w swej
telaznej despotycznej dłoni, jak
fównież następnie w roli wspaniałeJ, podziwianej i ubó.stwianej, cza
rujące.i wdziękiem i urodą kobiety
światowej. Na tern tle stał się zupełnie zrozumiały wybuch powrotnej z przed 10 lat miłości starego
radcy Kowaczy i gwałtowne zakochanie się od pierwszego wejrzenia
młodego oficera angielsldego.
wą komedIę

Sp6r
Wiell(i~

;nycGrhaPOasktatCoir'ska

stała naogo'ł

na

_ Z pozostałych wykonawców do- bardzo wysokim poziOmie. Znakotyp stworzył p. Tatarkie-l mity, aktor Jerzy Woskowski dowicz w roli podstarzałego przed- skonale ujął główną postać sztuki,
wojennego hulaki, radcy Kowaczy, stwarzając od początku do końca
który nie może się pogodzić z po- kl}nsekwentną postać poczciwego
wojennymi stosunkami i panosze- ciemnego chlopa rosyjskiego, wieniem się nowobogackich, a w sercu rzącego w pewną sprawiedliwość,
tai czułę wspomnienie miłości do : którego jedyną tęsknotą jest jalrswej kochanki z przed laty. P. Ta- najszybszy powrót do żony, dziectarkiewicz doskonale połączył mo- ka i swego kawału pola, a który
menty rzewne i humorystyczne od z iście rosyjsliim fatalizmem potratwarzanej postaci.
fi się pogodzić z wszelkiemi
nie·
Poza tern na wyróżnienie zasługu zwalczonemi przeciwnościami losu.
ją P. Lapińska, ł<tóra n~rzucila wi Szczególnie ostatnia
scena przed
downi momenty szczerego humoru, rozstrzelaniem tchnęła niezmierną
p. Tatarkiewicz-Woskowska
za p-rostotą i naturalnością, wstrząwdzięk i umiar, oraz p. Krzywicka. sając do głębi i pozostawiając nieNiezly był również p. Krotke. P. zatarte wrażen!e.
Mada1iński
był za sztywny i nieNiemnie.i znakomicie wywiązał
ruchliwy nawet ja!, na anglika; tro się ze swej roli p. Winawer.
Już
chę bezbarwny
był
również p. samo jego zjawienie się na scenie
Lenk.
wystarczyło widzowi, aby wiedzieć,
Całość widowiska barwna, pro- że ma tu do czynienia z typowym
wadwna w żywem tempie, pod niE!mieckim generałem kawalerji.
każdym względem udana. W akcie Doskollale uwypukli! on zasadnicze
drugim bardzo miło wypadły popi- cechy charakteru von Lychowa:
sy choreograficzne p. Szmarówny, 'przywiązanie do munduru, cesarza,
oraz popisy wokalne p. Ziembiń- \ swego arystokratycznego pochoskiej i K~zywickieJ. Natomiast o dzenia i wiary w zwycięstwo, przy
muzyce cygańskiej i prymasie Ru- Ipewnej tępocie umysłowej, połączo
dim lepiej nie mówić.
nej jednak z poczuciem sprawied1iw()ści, które każe mu
kruszyć
.:
lropje w obronie Griszy.
Po mi-

f

skonały

I

O sierżanta

zainteresowanie wzbu~
w naSZCm mieście premjera
sztuki Arnolda ,Zweiga "Spór o
sierżanta Griszę", to też widownia
teatru miej"lriego wypełniona była
po brzegi.
Wśród szeregu dzieł literackich,
larówno powieściowych, jak i scenieZ1lych, które powstały w ostatgorący
niem 4ziesięcioleciu, jako
protest myśli ludzkiej przeciwko
okrutnej, bezwzględnej krwioierczości, przeciwko· bezlitosnemu mo!
dowaniu się wzajemnemu miljonów
ludzi dla chimery, dla jakiejś wyższej racji stanu, niezrozwniałej i
obcej dla poszczególnego człowieka, przeciwko przeklętemu muso~i wojny, który każe spokojnemu
poczciwemu człowiekowi zamienić
się na bestję i rzucić się z orężem ,
w dłoni na swego brata, przybranego w inny mundur - wśród szeArnolda
regu tych dzieł utwór
Zweiga zajmuje poczesne miejsce.
Charakterystyczny dla Zweiga jest
dobór ludzi i charakterów, odmienny, niż u innych pisarzy antywojennych. Wszystkie p,r awie postacie
są tu al'cyludzkie,
Iliepozbawione
dobrych instynktów i wspólczucia,
obdarzone wysokiem
po.czuciem
sprawiedliwości i krzywdy, wyrządzonej innemu człowiekowi, choćby to był
ograniczony,
prosty
chłop rosyjski.
Niema tu demonów zła, lub bezbrzeżnej głupoty,
boć przecież nawet Schieffenzahn
nie morduje z krwiożerczości, lecz
pod nakazem iakiejś wy:i;szeł rac H
-iziła
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Tempa Donad Slo

Cudowne dzieje jednej nocy
sjlf'ytnego młodzieńca, który w cią
gu 12 godzin, dzięki niezwykłemu
tupetowi, zdobywa piękną kobi~tę,
krociową fortunę i zaufanie bezgra
niczne miljardera, stanowią niezbyt już dzisiaj świeżą fabułę komedji Franciszka Cammelrohr'a,
wystawionej w teatrze Kameralnym. "Pieniądze leżą na ulicy",

"Potęga
reklamy" i wiele innych
utworów scenicznych stworzyło
już

ten typ zabawiania widowni,
do łatwych sposobów
zdobywania fortuny.
"Tempo ponad sto" zajmuje we
wspomnianym szeregu miejsce pośłednie. Njeznośna jest rozwlekła
ekSPozycja, zajmująca cały akt
pierwszy, a zawierająca surowiec
conajwyżej na jedną krótką scenę.
Akt drugi również grzeszy brakiem
akcji, bowiem sprowadza się do
dwuch długich djalogów, pozbawi o
nych momentów napięcia. Cały
akt trzeci jest właściwie jednym
djalogiem, o tyle szczęśliwym, że
obfituje w zmiany nastrojów. Ćały
jednak rozwój akcji zupełnie nie
usprawiedliwia tytułu, wskutek cze
go wszystko, co się dzieje, nie jest
przekonywujące.
Ta rozbieżność
między formą i treścią stanowi kar
dyna lny błąd konstrukcyjny kome
dji.
M.imo tego błędu sztukę mogła
by uratować pełna temperamentu
gra artysty, odtwarzającego postać
Jeana Berry'ego. Człowiek, któremu udaje się poprostu oczarować
i ogłuszyć takiego szczwanego lisa
jak miljarder Gould, człowiek, kt6rego kilka zdań wystarcza, aby
zdobyć bez zastrzeżeń wielką artystkę, oto.czoną stale w Paryżu rotęskniącej

osobisty, musi wyglądać, jak ksią
żę Walji, mówić, jak Heine i Cycero w jednej osobie, poruszać się,
jak Casanowa. Pan Nowakowski
grał poprawnie, ale z przeraźliwym
spokojem i chłodem, z ,ln'emedytacją w każdem zdaniu, w kaidem sło
wie. Nie było w postaci Berry'ego
ani krzty żYwiołu, niszczącego
swem tempem wszelkie przeszkody. Wobec tego widz nie mógł zrozumieć ani oszołomienia i uległości
pięknej Sorji, ani tembardziej le-kkomyś1ności starego Goullla. Zapo
mocą temp'a ponad sto moma być
może osiągnąć takie zawrotne sukcesy. Ale tempem plus minus siedem daleko człowiek nie zajedzie.
Pani Sk,rzydłowska była na prasowej premjerze niedysponowana
głosowo. Wyglądała wprawdzie uroczo, ale czuła się nieswojo w roli
salonowej damy. NajlePiej wypadły oczywiście
sceny o posmaku
dramatycznym pod koniec drugiego aktu i w akcie trzecim. Natomiast we fragmentach salonowokomedjowych wyraźnie, jak się to
mówi, nadrabiała miną. Nie można
jej jednak z tego tytułu czynić żad
nych zarzutów. Uczyniła maksym al
ny wysiłek, aby uporać się z pOwie
rzoną jej zupemie dla niej nieodpowiednią rolą, poświęciła się jakby na ołtarzu sprawnego funkcjonowania teatrów.

Doskonały był p_ Szu.,.. W roli
Goulda, aczkolwiek powolntlJf ł fle
gma Berry'ego utrudniały mu wpa·
danie w oszołomienie l entuzjazm.
Reżyserja
p. Nowakowskiego
bard~o dobra. Należałoby jedynie
w akcie pierwszym stonow~ nieco
zgiełk przy licytacji pocałunku. Te
ciągłe oklaski w
najmniej odpojem wykwalifikowanych wielbicie- wiednieh miejscach po pewnym
li i uwodzicieli, człowiek, który bez
czasie już nużą, zamiast rozśmIe.
grosza, ba, bez papierosa w kieszeszać swoją bezmyślnością.
ni, doprowadza do. skutku wielkie
Strona dekoracyjna i wystawo·
tranzakcje, jada z kobietami kolacje w najpierwszorzędniejszych re- wa w granicach technicznych moż
stauracjach, - taki człowiek mU- liwości 'teatru Kameralnego bez za
si dyszeć temperamentem, Jak wul rzutu.
G. W.
kan, musi mieć niewysłowiony czar

I

strzowsku wprost
odeg>rana była
scena rozmowy Lycbowa z Schiefst~nu, która każe mu w ten spo- fenzahnem.
sób dać odstraszający
przykład
Doskonale typy stwcrzy1i rówwłasnym żohlierzom, a więc dzia- nież p. Kijowski w roli Schieffenła z pobudek patrjotycznych i w zahna i Hajcluga w roli feldfebla
interesie swej ojczyzny, oczywiście Spierauge.
swoiście pojętym. 1 właśnie na tern
P. Horecl{a w roli "Babki" miała
tle, wśród ludzi, którzy z jednej znakomite momenty, szczególnie
strony chcieliby uratować biedne- w obrazie czwartym budziła zgrozę
go Griszę, zaplątanego we własne i współJczucie
dramatycznymi i
TEATR KAMERALNY
niewinne
kłamstwo, a z drugiej szczerymi akcentami. PowiedzieliCodziennie o godz. 9 nowa koTrupa Wileńska
strony nie mają osobiście przeciw- byśmy jedynie, że brak w niej byIw niemu żadnej zawziętości - 0- ło tej -siły woli i charakteru, któ- medja aktualna Fr. Cammelrohr'a \_---..;.---------"""'"
stateczna śmierć tego prostalCzka, rą miała "Babka" w intencji au- "Tempo ponad sto" z Zygmuntem
Nowakowskim w głównej roli męDziś O 9,30 P r e m jer a
znialtretowanego przez wojnę, jest tora.
skiej,
w
drugiej
Ka,zimierz
Szu"POTOP~ Komedja w
najsilniejszym głosem, oskarżająReszta zespołu prawie bez wyjąt
3-ch aktach
bert.
H. Bergen
cym tę wojnę, która rozsiewa
po ku zadowoliła. ReżyserJa staranna
I
świecie setki i tysiące takich ofiar. pod każdym względem, choć jak
W niedzip,lę o godz, 4,30 "EgzoJutro o godz. 8.30 wiecz.
Słyszeliśmy głosy. które chcia- zaznaczyliśmy, może zbyt
mało
tyczna kuzynka".
Koncert Kwartetu Drezly dopatrzeć się w sztuce Zweiga uwzględniła podłoże
psychiczne
deńskiego
apoteozy prusaków w przeciwstawie poszczególnych postlliCł.
TEATR POPULARNY
niu do chciwych krwi i pełnych myCa10ść widowiska bezwzględnie
cią,gu
D liś' i jutro w dalszym
Przed wyjazdem do Wiednia daśli zaborczych bawarczyków. Ot6ż godna
widzenia i niewątpliwie
!)0żtgn:dne
kto przez chwilę może przypisywać długo gościć będzie na repertuarze efektowna komedj:1 w~półczesna ją, wilnianie ost.atnie
ze śpiewami i tailcami świetnego przedstawienia.
Zweigowi
takie
tendencje, ten I teatru miejskiego.
autora węgier.5kiego
Leng-yel'a
Dziś, w czwartek, j patdzierniKRON.
zdradza zasadniczy brak zrozumieka o godz., 9,30 wiecz. 7·m:t i 0stat
\ "Płomienna noc Antonii".
nia lila intencji sztuki i siłą · odrynia premjera "Potop" -- kr.medja·
wa się od istotnego wrażenia, jaTEATR
POPULARNY
w 3 aktach.
kie sztuka wywiera. Z całego dzieW SALI GEYERA
ła, z odezwania się każdego proste-Dziś 8.30 ,.Spór o sierżanta
KONCERT KWARTETU DREZ.
go żołnierza tchnie nienawiść do
Griszę"
Dziśl wlecz. o godz , 8,15 puemjeDEŃSKlEGO.
wojny, do rozlewu krwi niewdnnej Jutro 8.30 "Spór o sierżanta ra znakomitego wodeTl"ilu Cyryla
Jutro
o
godz. 8:30 wiecz. odbę' '
Griszę"
i do
niepotrzebnej,
straszliwej
Danieleclciego p. t. "Polacy w A- dzie się w sali filharmonji zapowiemęki miljonów.
meryce" w 5 akt. ze śpiewami i tań dvia.n y 2·g'i koncert mistrzowski,
Dziś oraz w piątek, sobotę i nie
Wystawiona w Łodzi sztuka nie
cami.
na którym wystą.pi świa.towej słajest przeróbką z powieści Zweiga, dzielę o godz. 8,30 wlecz. "Spór
W niedzielę o godz. 12 powtó- wy Kwartet Drezdeń::;ld.
Artyśó
lecz jest sztuką sceniczną, napisa- o sierżanta Griazę".
Przedstawienia Popołudniowe: w rzona zostanie śliczna bajeczka dla wykonają, świetne kwartety Ra·
ną przez tegoż autora przed napisaniem powieści. Może właśnie z te sobotę.o go&z. 4 "Ojciec" z Karo- dzieci p. t. ,)Zaklęty królewicz" ·w vela, Beethov6'lla, oraz Dvoraka..
Bilety ~l'z('daie kafla filharmo
go pl)wodu sztuka jest trochę nie- lem Ad'Wentowticzemj VI niedzielę o 6 obrazach ze śpie1l"Mtli i taJl(>'1mi.
scenicznft. a ~ raczei wraże- 1r00z. 4 ...Kr.a.kowiacv ł sról..u","·

I

Teatr miejski

l

Sala Filharmonii
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Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie upraszam o łaskawe
umiesz:czenie poniższych słów kilku, dotyczących obchodzenia. się
nauczycielek z d~ioćmi w szkołach powszechnych.
Przed kilku zaledwie dniami wydarzyło się, że dzie:cko ~a cieposruszeństwo musiało
przez cztery
godzmy siedzieć na
podwórzu,
przyczem. go nawet nie WJptIlszczono do klasy po przyniesione z do-

śniadanie. Fakt ten miał miejw
oddziele szkoły powszech
Nr. 136 przy ul. Miolczarskiego
Przełożona tego oddziaJ:'Il uważa że miejsce nieposłusznego dziec
ka jest na podwórku, . a nie w klasie pod okiem :Jedagoga. Przytem
jeszcze prawi matce dziecka wielk'·le k azam'e na te m at , J'ak należy
wyollOwywać przyszłe pokolenie,
aby miało ~zacunek dla starszych
.w ogóle, a ella nauczycielstwa w
szczególności. Wspomniana przeło
żona zapomina. o tem, że na słocie
~'/,y chłodzie dziecko łatwo może
się przeziębić i zachorować poważnie. Przypcminam sobie wypadek
z przed elwuch lat. gdy uczeń. który się spóżnH o dwie minuty do
szkoły, nie zOi'tał wpuszczony na
lekcję. a. bojąc się pójść do domn,
wyczek Iwał n3. podwórzu, l)rzyczem nauawił ~ię na mrozie zapale
ni a płuc i umarł.
Pozatem wydaje mi sic:. żr tego
mu
Bce
nej
16.

m.

dokładniej

w stosunek niektórych

niepowołanych

sił nauczycielskich

do uczniów szkół powszechnych.
Uprzejmie dziękuję za umieszczenie słów powyższych l pozostaję
z poważaniem
S. Sz-er.
matka uczma
(Nazwi~ko i adres autorki listu
znajdują się w posiaclaniu redak-

cji).

MĘŻCZYZNA SZUKA

KOBIETY.
.
Amatorów piękna kobiecego. l
I wielbicie lek stu.-procentowych .męz.
~zyzn czeka Dlezwykle emocJonuJący po~anek erotyczno - sa:tyryczny :,Męzczyzna sz~ka k?,ble~ , koblOta szuka męzczyzny ,
ory
odbędzie się w teatrze
miejskim
, .,
b
w niedzielę, .5-go pazdzlernika r. .
o godz. 12-eJ w poło
W sposób poważny i żartobliwy,
ponury i pog'odny omawiana będzie
przez przedstawicieli sfer artystycz
nych li hltera.ckich - miłoślć w 1.yciu, literaturze, w kuchni i u Pitigrilliego.
Omówiona zostanie wszechstron
nie kobieta przez mężczyzn, ciężMe
zarzuty i słowa miłości pod adresem mężczyzny padać będą ze stro
ny kobiety.
Gorący kontakt między widownią. a "sceną" nawiąże konferansjer
poranku , Jan Mroziński.

l

Wiadomości literackie
6-stronicowy numer 39 "Wiadomości Literackich" przynosi cykl
nowych wierszy Tuwima na miejscu naczelnem. Dwie strony poświęcone są literaturze hiszpań
skiej i niemieckiej. Na stronie hiszpańskiej
znajdujemy wyjątki z
przygotowanego nowego pełnego
wydania "Don Kichota" w pt'zekła
dzie Boy'ego, interesującą relację
znakomitego Pisarza de Valery o
Warszawie lV poJowie ub. w., poda
ną przez Milnera, kronikę bieżącą.
.. _ _ _ -."..".--=r.-.-..... _
.
-~

.'Uo..~_'SUoO_

Stronę niemiecką wypełniają:

korespondencja Iwaszkiewicza z 0berammergau, korespondencja z
Norymbergi o premjerze sztuki Rutry, recenzje z nowości wydawni:
czych pióra Hulki - Laskowskiego
i Mischela, kronikę. Dalej idą recenzje z książek przez Napierskiego, Helsztyńskiego itd., artykuły
polemiczne i recenzje teatralne Sło
wnlSkiego, dokończenIe
ankiety
"W pracowniach pisarzy polskich"
dział saty·ry i humoru, aktualja.
OTW AReIE

SEZONU

W

POL-

SKIEJ Y. M. C. A.
W na.dchodzącą niedzielę, dnia 5
pażdviernika o godz. 7,30 wieczo-

rem odbędzie ~ię uroczyste otwarcie sezonu
związku
młodzieży
chrześcijańskiej pol!'k1ej Y. M. C. A.
w Łodzi, Piotrkowska 89.

W części koncertowej programu
rodzaju llIetody wych~wawc~e ~i~
Pozostałe. w niewIelkiej ilości biwy~tl!tpi
między innynń zespół mę
prowadzą
do celu l byna.)mmeJ lety ,,- cellle od 1 do 4 złotych
ski
towarzystwa
śpi.e~ego
dzi ecka nie wythowują. W leaż-, nabywać. można w kasie zamadym ra zie uwa.ż a m, że Kuratorjum wiań teatru miejskiego (piotrkow- "Echo".
.. ~olJle Dowinno wglądnąć nieco ska 74).

CZCij

Zjazd

łódzkiej

"Handlówki II

W dniu 5 p-a idziernika r. b. w Kupcó\"
gimnazjum Zgromadzenia Kupców
m. Lodzi przy ul. Prez. Narutowicza 68 odbędzie się, z okazji lO-lecia odparcia, od granic Rzeczypospolitej, najazdu bolszewickiego,
uroczystość odsłonięcia tabllicy pamiątkowej
ku czoi poległych wychowanków szkoły w bojach o nie
podległość ojczyzny w latach 1914
- 1920.
Program uroczystości: godz. 10
rano uroczyste wręczenie sztandaru pułku P. W. mistrzowskiemu
hufcowi szkolnemu gimn. Zgrom.
Kupców m. Łodzi za rok 1929-30.
Godz. 10,15 naboieństwo w kaplicy szkolnej. Godz. 11,15 uroczysta
akademja w auli g'lmnazjum. Godzina 12,30 poświęcenie i odsłonię
de tablicy.
Komitet honorowy: Władysław
Ja.gzczołt~ wojewoda łódzki,
ks.
dr. Wincenty Tymi6D.iecki, biskup
łódzki, ks. dr. Henryk Przeździecki,
biskup podlaski; ks. dr. Kazimierz
Tomczak, biskup sufragan łódzki;
Stanisław

Małichowslci,

generał

brygady, dowódca O. K. IV; Stefan Be1Zyń.ski, prezes sądu okręg o
wego w Łodzi; Jerzy Gadomski,
kurator okręgu szkolnego łódzkiego; Józef Olszyna-Wilczyński, generał brygady; Robert Geyer, prezes izby przemysłowo-haru:llowej w
Lodzi'; Jan Holicgreber, ?r~zes rady miejskiej w LodZ'i; Bronisław

ID. Łodzi;
dyr. WarbW'
Kloss, b. dyrektor szkoły Zgrom.
Kupców m. Łodzi; mecenas Józef
Adamow~cz, b. dyrektor Szkoły
ZgTom. Kupców m. Lodzi; dyr. Pa.
weł Ma.ciński , b. dyrektor szkoły
Zgrom. Kupców m. Łodzi: Stanisław Jarocińsmi, prezes urzędu sia r
szych Zgrom. Kupców nt. Łodzi;
Wilhelm Hordliczka, prezes rady
apiekuńcz. ej gimn. Zgrom. Kupców
m. Łodzi; mec. Afred Biłyk, wiceprezes kom. organizacyjnego; Zygmunt Fied1eJ;; wiceprezes kom. or
gan.; Antoni Jdźkowski, dyrektor
Zgrom. Kupców m. Łodzi.

Byli uczniowie i rodzice b. ucznqów proszeni są o wzięcie udziału
we wspólnym obiedzie. Na koszt
bankietu składać należy w kancelarii szkoły, Narutowicza 68. zł.
15.-

ChapIin jedzie do
Buropy

Char11je Chaplin udaje się w pa.ź
dziernil<u do Londynu, aby by(' nbecnym na pren::jerze swego pierwszego filmu dźwiękowego 'P. t.
,IŚwhtła wielkiego miasta". Chaplin pracował nad ty])] film e m dwa
lata. On ~am gra w filmi e rolę niemą. pl'zez co podkreśla odrębność
jej na tle part.ii mówionych i śpie
wa.nyeh.

Ziemięcki, prezydent m. Lodzi; ks. !'~~~~~~.~W~~~~~~_!!!
kanonik .Bolesław Dobrogowski, b.
prefekt szkoły ZgromlIiI z.ema K'lipców m. Lodzi; prof. dr. Józef Bo-

się

Zapisujcie

~,]d. h.4vrek~r s~d{Qt'l
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października

1930 r.

GLOS RADJOWY

Koncert kameralny

"Polskie!

Dziś, w czwartek, dnia. 2 paź
dziornika o godz. 18 odbędzie się
koncert kameralny w wykonaniu
piani, tki Leoka{Jji Nowackiej-liTegoroczne Międzynarodowe Tar
skiej, śkrzypka Józefa Oztimińskie
gi
Wschodnie we Lwowie ze wzglę
go ora.z flecisty Aleksandra Junodu
na swój jubileuszowy charakter
wic~>;a.
dziesięciolecia
istnienia, powinny
W programie trio Haenula i 2 so
być,
zdawałoby
się, bardziej imPo
l:\:1ty: }Iozarta i Bacha. Trio Haendla na flet, skrzypce i fortepia.n po nujące, bardziej obesłane l bardziej
siada charakter typowo polifonicz frekwentowane, nii: kiedyiudziej.
CięZ1de tegoroczne położenie go
uy i zarówno pod względem formy, jak i nastroju reprezentuje spodarcze kraju odbiło się fatalnie
i na Targach Wschodnich. Stwiertwórczość klasyczną..
Sonata b-dur op. 14 Moza.rta od dzić wszakZe trzeba bezstronnie,
:macza się melodyjnościq. i śpiew że akcja przygotowawcza Targów
nością tematów, zwłaszcza w prze- w tych ciężkkh dla kraju warwlróbce, w której płynie piękna kan- kach, osiągnęła poważne wyniki i
tylena w rozwinięoiu tak zwanego Ze niema dość złej konjwlktury, z
którejby ta placówka, znana ze
"tematu śpiewnego".
Najpowainiejszą.
i najgłębszą swej żywotności i prężności, uie
jest sonata Bacha na flet, skrzypce wyszła zwycięsko,
i fortepian. 'Budową zbliżona jest
ona do wlosldej formy dwugłoso
Teren Targów Wschodnich łą
wo, zaś skrzypce stanowią. głos czy się z terenem Polskiego Radja.
trzeci. Oałość składa l'ię z czteDwie pot~żl1e wieże antenowe norech części: wstępnego adagio o wej 16-k.ilowatowej lwowskiej star!harakterze fortepianowym, alle- cji nadawczej są tym imponującym
gro-fugato, środkowe adagio, mięk łącznikiem. Idąc dalej, sj)()strzegaIde, liryczne oraz allegro-jako fi- my z radością, Ze dział radjowy
nał.
na Targach Wschodnich jest mocniej od innych obesłany, tak iż wy
dzielono go w specjalną wystawę

Iładio"

na jobileulzowg(b lariat:b Wlt:bodnit:b
i blues'y, oraz poważne, dostojne I ty do ilustracji dźwiękowej fimów,
tony muzyki symfonicznej.
wreszcie cały szereg innych firm.
Z firm radjowych na terenie tarKaZda z wymienionych firm ma
gów rzuca się w oczy przedewszyst Jakieś specyficzne ciekawostki t
kiem stoisko Polskich Zakładów .iQwości z dziedziny radJosprzętll
PhilipS, S. A., ze światowej sławy I radjotechniki, o których nie spolampami katodowemI, głośnikami sób w szczuPłych ramach artykułu,
i t. d.
Pozatem wspaniała insta- pisa~
łacje wzmacniające do gramofoW kompleksie tegorocZJt)'1Cb Tar
nów, Dalej znana firma Polskich g6w wschodnich - wystawa raZakład6w MarcoD\ SP. Akc, z dJowa zajmuje nłew,tpliwie przomnóstwem radjoodbiorników, głoś- dujące miejsce, ze względu na jedników i innego radjosprzętu. Dalej no.lity charakter eksponat6w, ich
ruchliwe Zakłady Radjotechniczne staranny dobór, oraz na znaczenie.
"Natawis", odbiorniki, aparatura propagandowe tej dziedziny wymegafonowa, oraz ciekawe apata- twórczośc( polskiej.

-

*

fransmisia koncertu
laureatów konserwa- radJową.
torium ryskiego

6:

L

\7en5Ua

,-

Izm ,

fro~gzD1'

p .
.
itIgrilli W kSIążce pod tyto "Pas cnoty" mówi:
"Obyczaje są tak zepsute, że gdy się poślubia
pann"l, dziewięć razy na dziesi"l6 czeka rozczarowanie."
Ciekawy ten -problem rozwiąże na ekranie fim pod

tyto "KOBIETA 17-LETNIAu

Znaczny odsetek ekscesów płciowych wśród dziew-

Najbardziej imponująco wygląda cząt i chłopców zapisać należy na konto przedwczesnej
Rozgłośnia łódzka. "Polskiego stoisko Polskiego Radja, niezwy~ dojrzałości.
Z d' . t
fil
KOBIETA 17 LET
Radja" transmitować będzie z sali kle ciekawie i pouczająco skonstru
owane. W dość szczupłych pomieez
aga meme o porusza m"
••
kOlLc:;erwatorjlĄm
warszawskiego czenłach
:;łolsk zogniskowano NlAli, osnuty na •tle prawdziwogo
zdarzenia. •
.
,
dziś, w czwartak, dnia 2 paździer
Za brak uśWladonuema seksualnego u dZ1ewcZ4t odnika. o S·odz. 20,15 koncert laura- wszystko, co w dziedzinie nowoczesnego
radJosprzętu
na
wyróipowiada
najbliższe otoczenie, .które w sposób niepotądany
l,tów konserwatorjum ryskiego.
nienie
zasługiwało.
A
więc
od
naJbudzi
w
nich
drzemiąoe siły erotyczne.
Koncert ten jeden z cyklu wyprostszych
detektor6w
do
najwspa
Z
filmu
.,KOBIETA 17.LETNIA"
mienionych koncertów la.urea.tów
nialszych aparatów wlełolampowyższych uczelni muzycznych pol-

:~~o~~=:, S=~n~~:: tYlkO dla dOlolłytb t 06 iulla 1 mUlI

"GlaS POIANNY"
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października

1930 r.

radia na
Wlrost roślin

Wpływ
Już

dawno w świecie uczonycl
przypuszczenia, żo faIr::
eteru okazują wpływ na wzrost
roślin; dżiś na pot~ierdzenie tej
hypotezy składa się jU1, caly szereg doświadczeń, między innemi
doświadczenia dora Hildebrandta z
Wiednia.
Uczony ten poddaWał dZlała.1l'iu
krótkich fal wysiane we własnym
ogrodzie nasiona fasoli, rzodkiewki, melonów li pomidorów, przyczem okazało się, że napromieniane' rośIiny rozwijały się i dojrzewa
1y- szybciej; rzodkiewki np. zaczę
ły pędzić w górę już po dwóch tygodniach, podczas gdy normalnie
potrzebują na. to miesią.ca., pomido
ry dojrzewały jut po trzech miesiącach, podczas gdy zwykle okt811
dojrzewania następuje u nich dopiero po upływie siedmiu miesłęc;y
Itd.
O ile dośw!a.{Jczem& dora Bilde·
brandta
potwiedzą się w praktyce, zar6wno ogrodnictwo jak też
roln!ctwo znajduje się w przededniu Dowej meljoracyjnej doby
krą.żyły

wzbogacają.cej
oszczędnością.

ludzkość

Jiow~

czasu.

Odczyty I feli etany
radiowe
Bardzo urozmaacony program w
z&kręsle zyWego słowa przygotowało kierownictwo "Polskiego R&
d· "
dziś, dn'Ia 2 id· ika
J&o go.
DAdz' 1Ó80
pa prop&ga
ZIem t or
'·
, znany
krajoznawstwa. p. Józef Kołodziej
cEyk wygłosi odczyt p. to "Wycieezki w okolice Warszawy".
Wie ozorem podczas prserwy w
t.ranemIsjl s konserwa.torjum U!ły-

,,'alate" :!f~ ~~~~~~:~ M~~:.~C

skich j zagranicznych ma. na celu
zaznajomienie wzajemne z młode
mi siłami artystycznemi państw we, prostownłklt czeRt odbiornł- I ~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~ wreszcie po koncercie wieclornym
utalentowany powieś>ciopisan i noków, druty do anten ł mnogość _
środkowo-europejskich i nadba.łtyc
wszelkiego Innego radJosprzętu.
welł$ta. red. Eustachy CzekaJski ....
kich.
Wystawcy bardzo uprzejmie I
zajmują.eym feljetonie p. t. "RozTym razem usłyszymy pianistę
chętnie
udzielają
wyjaśnień
publicz
Broadcasbing
a,merykański
rQZAmsterdam
Roof
Theater,
który
mowa
dwuch duchów" przeprowaHugo Straussa i wiolonczelistę Aviności,
Jak
zwykle
ciekawej,
żądnej
porządza
obecnie
studjem,
które
teł
został
przezeń
na.byty
,
.
z
grun<hi
paralelę
między poglądami na
sa Tei.chmanisa, laureat6w państwń
zobaczyć
wszystko,
co
nowe,
co
jest
jednocześnie
teatrem.
Teatrtu
przebudowany.
naukę
"\'II'
~zasie
obecnym, a w J~X :
wej uczelni łotewskiej.
.'
przynoszą
ostatnie
wynalazki
z
studjo
powstał
w
sposób
następują
W
wyniku
tej
przebudowy
świat
stuleciu.
W programie m. in. dwa. n~ezna·
ne utwory łotewskiego kompozyto dziedziny ulepszeń i no\vych lIdo- cy: National Broa.{Jcasting Oorpo- wzbogacił się nowym typem insty- ~ 
ra Józefa Wilholsa: Kołysanka na godnień w radJotechnice. Lecz 0- ration, które za.{Jawalniało się do tucji rozrywkowej, mianowicie te. 7423
Dr. med,
fortepian oraz "Esqllisse" na wio- bjaśnieńia ustne -nie wystarczają, pewnego czasu lokalem o doŚĆ atrem, w którym poza sześ~i:uset_
trzeba przecież usłyszeć, "zobaczyć szczupłych
rozmiarach, stanęło uprzywilejowanymi widzami, zgrolonczelę.
na
własne
oczy
.•
,
Uprzejmi
wystaw
przed
rokiem
wobec alternatywy madzonymi rut sali, przedstawienia
Poza. tem usłyszymy mało znacy
nie
odmawiają
zyczeniom
pnwybudowania
nowego gmachu "słucha" dziesią.tki tysięcy, może Spec;alista
chorób skórnych
hy koncert wiolonczelowy Roberbliczności.
To tei: muzyka roz- lub przekształcenia na. dom radJ·o- D8IWet
U·
ad· b
tó
wenerycznych i moczopłciowych.
ta Volkmana, jednego z epigonów
m~ Jony
r Joa onen w. eczenieświatłem, badanie krwi '
i. wydzielin
.'
romantyzmu, dalej subtelne "Pa- Orzmlewa zewszą.d: słychać skocz- wy jakiejkolwiek istnieją.eej budo- Jednakte wyborowa publiczność te
ne
foxłrotty,
sentymentalne
walce
wli.
Wybór
t-wa
padł
na.
News
go
nowoczesnego
teatru,
'poczęteAndrzeja
5.
teleł.
159-40
pillOllS" Schumanna, utrzymane w
go z potrzeb radjfonji, jest raczej ,
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
formie warjacji oraz sonatę Es"rekwizytem"
ra.{Jjofonicznym
niż
-w niedziele i święta od 9-1
dur Beethovena.
Oddzielna poczekalnia dla pań
areopagiem sędziów, a. to z tej pro •••••••• "', •• t' ••••••••••
Sonata. ta, posia.{Jająca cechy
staj
przyczyny, te fluid duchoweprogramowości maluje trzy zaoiszgo
obcowwa
z widzem jest pono
ne obrazy: pożegnania, tęsknoty i
11,58 - 12,05 Sygnał czasu z na flet, skrz)"PCe i fortepian. 2) Mo
Jedna. z firm londyńskich wpapowrotu - Les Adieux, L'Absen- Warszawy, hejnał z wiety Marjac- zart: Sonata na skrzypce i fort. warunkiem reakcji peycliolog'icznej
otywia.ją.cej
grę
aktor6w.
dła
na pomysł produkowania sprzę
ce, Le Retour, które osnute zosta.- kiej w Krakcwie.
B-dur Nr. 14, 3) Bach: Sonata na
Na to wrzakże, by obecność W'i tu niebywale praktycznego dla za.ły na. motywie pożegnania.
12,05 - 13,15 Muzyka z płyt flet, skrzypce i fortepian.
dzów na sali nie zakłóciła emisji wZliętych radjo-amatorów. Jest to·
gramolonowych.
19,20 - 19,45 Płyty gramofon.
postronnemi szmera.m.i, j3.k . ka.- fotel bardzo wygodny, stanowią.cy
żyje
13,15 - 13,20 .Odczytanie pro19,45 - 20,00 Komunikat sporto szlem, kichaniem, głośnem przewra połą.czenie fotelu z. ra.{Jjowym apaWedług statystyki
amerykań gramu dziennego i repertuar tewy,
komunikat Izby przem.-hndl. caniem kartek progra.mu etc., wi- ratem odbior.czym. Aparat umieszskiej z ostatorich miesięcy w Sta- atrów i kin.
w
Łodzi, odczytanie programu na downła- jest oddZ'!elona od studja czony jest w siedzeniu, na poręczy
15,50 --: 16,15 Odczyt p. t. "Tunach Zjednoczonych Ameryki Pół
rystyczne
tereny_ okolic Wa.rs~a dzień następny i sygnał ~a.gu z kurtyną, z grubego szkłą, nie pr~e- zaA znajduje się drobny aparacik
nocnej pracuje w handlu radjoWa,rszawy.
puszeza.ją.Cl!I dmęków, widzowie. do ,n astawiania długośCll fali. W
wym około 300,000 ludzi. W tym wy" - wygI. . p. Józef Kołodziej
20,00
20,15
Prasowy
dziennik
za~ słuchają akror6w, jak reh s'lu- . oparciu f!?telu umocowano rucho.,
czyk.
samym okresie cza..su w roku uhlechają. r&djoabonenci __ przez głoŚ- me ' słuchawki, tak, ze mogą. one
radjowy.
głym pracowało tylko
200,000.
16,15 - 17,10 Muzyka. z płyt
nik.
być nastawiane· dowolnie. Wygod
20,15 - 22,00 Transmisja z kon
Liczby powytszc nie obejmują by- gra.mofonowych.
najmniej solistów i muzyków za17,10 - 17,35 Komunikat LOP. serwatorjum. Koncert laureatów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ne t ·praktyczne.
państJwowego konserwatorjum w
trudnionych w zespołach orkiestro
DR.
17,35 - 18,00 ,;Wśród książek"
Rydze. Wykouawcy: Hugo Strauss
wych, prelegentów, techników sta- przeglą,d
najnowszych wydaw(fort.) i Atis Tałchmanis (wioloncji na.{Jawczych.
nictw omówi prof. Henryk Mościc
czela).
ki.
22,00 - 22,15 Feljeton.
chorotly wewn ..trzne
. tIlorłby
18,00 - 19,00 Koncert kameralI zaburzenia nerwowe
.
I
ZIELONA SA
ny: WykoMwcy: Leokadja Nowac
22,15 - 24,00 Komu1l!ikat,y: me
CHIRURG
O
6 C --.
ka-IIska (fort.), Aleksander Juno-I teorologiczny, policyjny, ilportowy PIOTRKOWSKA Nr~ . 113,
tel, 200-08
.
D· \V
I
POWRÓCIŁ
1709 wicz (flet), dyr. Józef Ozimiński oraz muzyka taneczna z ka.wiarni
Przyjmuje od 4-6.
.SOf. prl,Jmuje ' od 12-1.30 po pol. f od"
4 do 7 w.
Traugutta 14, tel. 122-95 (skrzypce). 1) Haendel: trio Nr. 11 "Gastronomja" w Warszawie_
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Zawody bokserskie
w Helenowie i Pabjanicach
w :;abotę o godz. 19 odbędą się
'w matej sali Helenow'a, (I piętro),

zawody bokserskie z udziałem zawodników wszystkich blubów zrzeszonych w L. O. Z. B.
W Pabjanicach organizuje K. S.
Kruszender o godz. 11 w własnej
sali (Zwierzyniec 3) zawody bokser
skie z udziałem lódzkich pięścia
rzy.

Szenajch

porzucił
piłkę nożną

Doskonały

i'printer polski i znally piłkarz Warsza.,,-ianki, Aleksan
der Szenajch wycofał się definityw
ł1ie z gry w footbaL ·Szenajch po~tanowił więcej nie grywać i poświęcić się lekkiej atletyce.

63.

NIEDZIELA, 5... X. R. B.
e

2 października 1930r~

Turniej
pił rsKI Oprymat Lodzi
nif oszamierZODf80 ,elu
ąf!nif
łłieracjonalne rozciągnięcie

Jak wiadomo w

najbliższą

niedz'ielę miały się rozpocząć zawody
piłkarskie o tytuł najlepszej drużyny Łodzi i o puhar, do którego
pretendują LKS, ŁTSG, WKS i Tu
ryŚci. Przed kilku dniami władze
x,wiązkowe ogłosiły już terminarz
rozrywek, przyczem wykorzystane
zostały wolne terminy dmżyn ligowych ~ o wejście do ligi.
Na pier~szy ogień wyzna.czono
spotka,nie LTSG - Turyfci. Tymczasem, jak się dowiadujemy, z
nie wyjaśnionych przyczyn władze
7.wią.zkowe zdecydowały się zawo-.
dy te odwołać, a także i cały ka-

Teatr -ej ki lobie
Cegie~niana

PłJll),lftd ..
"QDŹ

..GlOS

kalendarzyka rozgrywek

lendarzyk, obiecujlllC
ogłosić nowy. Przy opracowaniu nowego ka
lendarzyka pod uwagę brane będll!
tylko niektóre wolne terminy i to
póżniejsze, resztę natomiast meczy
przeniesionych ma być na termin
wiosenny roku przyszłego.
Pomijając już to, iż przesunięcie
zawodów na. terminy późnej jesieni, ze względu na pogodę spowodu·
ją znacznie osłabioną. frekwencję
publiczności, co poczęści mija się
z celem samych zawodów, zwrócić
musimy specja1nll! uwagę na nieracjonalność rozciągania terminów
danej konkurencji niemal że w nieskończoność. Pierwszy mecz roze-

grano w kwietniu, kilka przypadnie na październik i listopad, resz·
tę natomiaE-t rezerwuje się na po.
CZll!tek sezonu roku przyszłego.
Czy rozegrane w ten sposób zawody mogą. być choć w przybliże
niu sprawtied.fiwym wyk.liadruikiem
sił? ile zmian może zajść w ciągu
roku w drużynach, jaka kolosalna
zmienność formy poszczególnych
graczy i całych zespołów jest możliwa? Weżmy przytem pod uwagę
stawkę jaka wchodzi tu w grę, a
zrozumiemy, że rozci~ganie turnieju na tak długi ezasokres jest pociągnięciem chybionem.
.

TooząlCe się już od kilku tygod.
ni rozgrywki drużyn prowincjonalnych o puhar wyłoniły już szereg
drużyn, które ubiegać się będll! o
pierwsze miejsce. S~ to następują.
cę zespoły: Sieradzanka., Sokół
aJeks&lldrowski oraz jedna • drużyn bełchatowskich. Rozgryni ukończone zosta.nll! w końcu paź
d7Jiemika.

Hocayowl mistrzostwa PIlIski

Kinoteatr

Najwspanialsza kreacja
pięknego "Poganina' .

Ramon Navarro
w pozostałych rolach głównych:

ANITA PAGE,
Ralph GRA VES
NADPROGRAM:
Najsłynniejszy baryton

11111\

świata

IłlJfO

odśpiewa arję "Credo"

z opery
~,Ot'3llo"
Pocz'<&tek W dni powszednie o
godz. 4 po ]:..oł. w soboty, niedziele i święta o godz. 12 w p.
Ceny popularne.

ZI.

prowincjonalnych

~~99~~~Q~OQQ~9Q~

~KRlYnlIII

o

drużyn

na Dynasach ze star1em o godz. 6.30 ra,no czterOPfapowv wyścig kQlarski do mo·
rza pols,\dego. Trasa wyścigu
prowadzi
~Tarszawa Gru·
dziądz Gdynia - Toruń \Varszawa. Razem 937 klm. Od
p<>ez:vnek nastąpi w dniu Jutrze.isz~·m w Gdyni. Zakoll~zr
nie biegu odbędzie się w .nIE'dzielę o godz. l5-ej na Dy11asach w Warszawie.
""V biegu
W'zjęłQ udział pru~s7.ło 70
za,,"odników.

lotni-

!

Rozgrywki puharowe

\V dniu wczoraJszym rozpo-

.,rycerzy przestworza ków" p. t.

Jak się dowiadujemy bawił
Drzed kilku dniami w Łodzi kolarz z Białego.st0'ku, JudkowskL kt6ry Drzedsięwział
DOdr6ż dookoła Europy na rowerze. Judkowski przejechał dotąd
Cze·chosłowację, Aust.r jP.:
Szwajcarję, Belgję, Holandle \
Niemcy.

ttV

-'4

e7. ąt się

Wspaniałe arcydzieło dźwiękowe
opiewające milość i bohaterstwo

Europy

z a e·(ZrZn, . eicz,zna SZ~ .a K~biei

Mecz footbalowy Niemcy-Węgry

morze polskie

i dni nasteDn,ch!

ROVlBrBm dookoła

Klingera o miłości i wzajemnem przyci~ganiu się płci (tropizm).
Udział najwybitniejszych ~ił Ilrtystycczny~ l ~ I er~~ Id 10_a~szawy I
Bllety w cenie od 1 do 4 zł. w Kasie Zamawiań, Piotrkowska 74. W dniu poranku w kaSIe Teatru, egle nlana
o
ej rano.

Bieg kolarski nad

Dziś

Pod koniec bieżącego miesią·
ca odbędzie się w Katowicach
walne zebranie Polski~o Zw.
Atlet. JaJk się dowjadujemy Bar
Kochba
ł6dZlka
p-ostanowiła
wnieść na zebra,n ie pro jeM. hv
Qd roku przyszłego Wiprowadzc
no drużynowe mistrzostwo Po}·
ski w podnoszeniu ciężarów.

WIELKI UTERACKI PORANEK EROTYCZNO-SATYRYCZNY

•

"C p••••T L"

mistrze·
stwa atletycznego

Miłość - M~żczYltna - Kobieta. Kobieta w życiu. Kobieta w salonie i w kucbni. Miłość u Pitigrilli'ego. - StudJh~ I~IO-PS{ct°\\rIlIczne dr: fadł~

p

Dźwiekowy

Bar. Kochl1a chce

drużynowego

rozegrany w

Dreźnie, zakończył się

niespodziewanie zwycięstwem gos POd~lrzy
sunku 5:3.

Co mi i

(białe

koszulki)

w

r i o rekordach

sto-

Jakie czasy w biegach długodystansowych można, zdaniem
wielkiego fina, osiągnąć
Granica rekordów §wiatowych i moż]iwośc,i ludz·k ich w
'sporcie - to prob~em, kt6ry
interesuje w r6wnym stopniu
"-portQwc6w, jak i fizJolog6w.
Uczeni, z laureatem Nobla dr.
HiUem na czele, da.tą tylko teo
t etyczną odpowiedź,
że nie 0slągnęłiśmy jeszcze naszych mo
żliwości
fizjologicznych. Hill
twierdzi naprzy'kład, żc rwło
wiek nie może przebiec 100
mtr. w czalSie poniżej 10 sek"
ade to wszystko.
W wielu dziedzinach, w kt6rych zdawało się nam, że powip.dzie1iśmy jui o'llafnie "ło
wo, rok bieżący zrewolucjonizował nasze pojęcia. W O~7,·cze
pie Jiirvinen pr7ekracza cią,gle
70 mtr.,
co uW3'żaliśmy
za
mrzonkę,
w dysku Jcssup i
Krenz przekroczyli 50 rotl'. Naj
mniej stosunkowo
postę-pów
jl'.st
na klasycznych cłvstan
sa ch biegQwy')h, usłabiIizowa
nvch i wahających się już w
~ranjcach d,ziesilttvch eześci se
kU'lldy.

W sorawie tci za,brał głos
najbardziej powoła
nv, kt6ry orzeżyl wlSzystkieo rekordy światowe i m6gł or.enić
"we zmęczenie, formę i mQż'li
wllŚoCi. jak niM inny
PII:lVO Nur:mi, w wywiadzie,
ml7.ieo'llym pewnemu dziennika
rzowi szwedzkiemu Qświadczył,
że uważa za możliwe osiąg·uję
cie następuJących czasÓw: 1500

Pols.ki zwią.zek hockey'owy
na trawie
wyzn:łczył na nadc'hodzącą sabotę i niedzielę mi
strzostwa PolSlk,i w hockey'u,
kt6re odbędą się w Poznaniu.
W zawodach tyoh biorą udział
drużyny hoc'k ey'owe
z P07.l1larn ia, ~ląs!ka. Ostrowa i PornO:

na.

Sekcja atletyczna Bar"

Kochby wzmocniona

Przed kilku dniami powr6cił
do Łodzi po ukoń<:zJlniu slużby
wo~skowej były wicemistrz Pol
ski w podnosumiu cietar6w
Dutkiewic7., który pnnownie za
sim sekcję ath~tvczną Bar ~
Kochhy. Dutldewjr:z wykazuje
obecnir, bard7-o rlobrą formę i
przyczyni się nipwąvpHwie du
wzmocl~ieiD.ia '3 e·kcji ~tlełY'czillej
Bar-K{\rhby.

metr6w - 3:47, 3.000 mtr. -8:17, 5.000 mtr. - 14:20, maraton - 2 g. 17 m:ll.
Zdanie Nurmiego jest pocie ..
stŻające dla żądnych rekordów
i sławy biegaczy. Sytuacja ich
nie jest hemadzie,jna, trzeba
mie~ tylko jeszcze więJ....szy ta- łłowe władze
lent i wytrzymałość, niż NurvVe wtorek w godzinach w'e(;l·oro","ych odbyło <;ię w I Jkm ił
mi.
Widze \Vskiej Manuhkt: f,V wal
n;, H'branie ł.J6dtki p go okrę~~l.
wego związku bokserskie~ ,) Z
ważnici~zych uchwal
lall~lto·
wać należy wprowadunie
oMecz reprezentacji amatorskich Węgry Austrja płat od klub6w bokserskich na
Ubiegłej niedzieli odbył
się 6 pkt., stos. bramek 14:15; fundusz lekaTski. Nowy zarząd
w Budapeszcie
prze<bstatni 4) Czechosłowacja 5 gier - 3 przedstawia się
następują.co:
mecz o puhalr Europy śroc~ko pkt., stos bram. 10:15,
~-ns Landeck, wi-ceprezes
wej między CzecllO'słowac.ią j
Pozostał jedynie do rozegQ'a- emowsrki (IKP.), sekretarz
Węgrami.
Zwyciężyli węgrzy nia mecz PQlska C.zechosło Chwast (IKP.), skarbnik w stosunku 4:1.
wacja, który odbędzie się w dn_ Wolf (Bar Kochha),
członek
Po tym wyni'k u tabela roz- 26 b. m. w Pradze i który ju·ź zarządu - Malicki (Widzew Manufaktura),
kapitau
grywek o puhar Europy środ- nie może wrpłyllląĆ na zmianę ta ska
(Zjednok-owej dla amator6w przedsła- beli, gdyż Polska na·wet w wy· zwią~·kowy - Milsz
wia się następują.(:o: 1) Polska pad'k u przegranej
zatrzyma czone). Sprawozdanie skarbnipol) gier, 7 pkt. st. bram. 14:8; 2) pierwoS'ze miejsce, a eresi zmu· ka wykazało, że związek
Węgry 6 gier 6 pkt.,
stos. szeni będą zatrzymać ostatnie ni6sł w sezonie ubiegłym b'lr·
dw poważmy deficyt.
bramek 13:13; 3) Aust.rja 6 gier miejsce w tabeli
l~7łl1wiek

tlDZB.

Polska zdobrla Duhar

I

·GlOS

PORANIłY"

G

LÓDŹ
2 października 1930,.

Obniżone sławki

kar

P.

ciągu października

minister

skarbu

osIa wojskowych

ReparlYlfę

obowiązują również

w

czet

nieodroczonych i nieroz·
łożonych na raty zaległości w
podatkach hez;pośrednich t 1)płlli'ach
stemplowych.
bez
w,ndędu na czas ich powstania
po~ier~nv jeszcze w ciągu paź:
d7.1p.rnika 1930 r. kary za zwło
kp, w wysokości mi'żonej do i
pół proc. miesięcznie, lic~f.!JC od
lIc;tawowego terminu . płatności
zamiast 2 proc. miesięcz,nie.

Ołllływ

walut zagranicznych

września 1930 roku
w Cenrtralnym związ
ku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i finansów konferencja przedstawideli trzech
ośrodków włókienmiczych welni'a nych,
mianowicie Łodzi,
Bielska i Białegostoku o repartycję dostaw wO.tskowych mię
dzy te trzy ośrodki, a to
w
związku z intencją rządu,
zasŁosowaną
zresztą już
przy
dos,tawach artykułów bawełnia
nych dla wojska, by nie rozpisywać w zakresie w16kien.nic-

Dnia 26

odbyła się

twa

więcej

przetargów,
lecz
dane dostawy organizacjom ośrodkowym do repar
tycJi
na podstawde kosfl6w
produkcji, ustalonych za wzajemnem porozumieniem intendentury z organizacjami, przy
doliczeniu 10 oroceoIlitoWe4!O zy·
sIw.
'
W wyniku zebrania udaJo sfę
doprowadzić do porozumienia
między Łodzią a Bielskiem w
tym sensie,
że na Lódź
ma
przypaść
52 procent,
a na
Bielsk i okręg 38 procent, pododdawać

czas gdy dla

Białegostoku

Dowy St. Zjednocz.

GOTÓWKA
Dolary 8,98 i pół
CZEKI
Belgja. 124,48
Gda.ńsk

Wiedeń

125,90
46,72 i pół
Berlin 212,22
Włochy

AKCJE
Polski 161,50
Cukier 31orOho dorów 125.Ostrowieckie, serja B. 50.-

izb

rbOBa

czynniki zdecydowaurzęduje od dziś w nowym gmachu
ły już sprawę przemiału w kierunku obrużerua granicy przemiału do
W dniu wczora,jszym 1)a·
N,ą oarterze mieści si~ ,k asa
50 proc. Odpowiednie zarządzenie końc1.011.0 .rUi przeprowadzkę urząd stemplowy, przeniesiony
w powyższej 8p~wie wyda,ne ~;o wszystkIch
wydział6 1 w
j'zby z ulicy Ogrodowej 28. Na I pię
st:{nie w najbliższym cza8ie.
~karbowe.i
z ulicy Zawadzkiej trze - wydział pierwszy ogól11 do nowego gmachu przy u- ny i gabinet prezesa izby. Na
lic:v Aleja Kośduszki 83.
\ rirugiem piętrze - wydmał dru
sądu
W związku z powy,ższem w gi podatkowy. Na trzeciem pię
w dniu W'oCzorajszym wydział nniu dzisiejszym rozpoczynają trze - wydziały: tf7.eci, C7.war
handlowy !lądu okręgowego w Lo- już normalną pracę wszystkie ty i piąty, t. j. kasowy, s,t em ·
dzi rozpoznawał
podanie firmy wydziały, które rozmieszczone plowv i koncesyjny. Numscy
telefonów pozostałY bez Ulllan.
"Michał Chigryn", przedsiębiorstwo zoStłały jak następuje:

handlowego

fWi~ ~ n[i a pO! ia~ a[l Y kO! ltowno~ [i

Drzewo rosJljs,kie o Anglii
korzystny

układ

Upadloać
wielkiego polskiego
przedsiębiorstwa
żeglugi
Wśród
'pOlJ's,k ich przedsiębiorstw żeglugi rzeczne} ogrom
ne poruszenie wywołQła wiadomośt o ogłoszeni,u
upQdłości
Zjednoczonego Warszawskiego
Towarzy$rŁwa Tra11lSportów i Ze
glugi S. A., rozporządzającego
na Wiśle olbrzymim taborem
25 paros.tatków,. około 35 ha-

:~

Jubilerzy protestują przeciwko nowemu
Opinja izby przemysłowo - hanrozporządzeniu władz
dlowej była przeciwna ud7tieleniu
odroczenia wypłat, natomiast opiPrzed kilku dniami ukazało gaJąocelliu się wptsywania na'znja. biegłego była przychylna dla się w "Dzienniku Ustaw" roz- WIsk i adresów kliJent6w.
Zebrani w rOl.porl~dzeniu
firmy i bilans w świetle tej opinji porządzenie,
w myśl którego
lbmykał się sUJn!l! 237,878 zł., zaś JubilelZY zmuszeni będą ,)fO· tern wid~ą zamach na i ta·k niw poszczególnYlCh pozycjach a,k ty war'l7.ić specjalne księgi, celem Id{' 7arohki Jubilerów i zegarwów uległ nie znacznej redukcji. zapisywanJa adresów i nal' mistrzów, bowiem klijenci bęPozycja towarów zmniejszoną zo- wi~k kli.tentów, oddają,cych hi- da unikać oddawania swvr,p
kosztowności do reperacji. Tem
stała do sumy 120,373 zł., dłuini żuferję do reperacji.
Uldzcy jubilerzy w SlJrawie samem zostar>.ie odebrany zaro
ków - 16,741 zł., protestów tej odbyli naradę i po dłulszcj bek wit>lu iUhiIerom. ze@.rmi-'
przeszło 15,500 zł.
dvskus,ji u~hwalo.no rezolucję, &t1'l':om i grawerom.
Izba rzemieślnkza podejmie
na.ienergiczniejszy
Sąd posta.nowił rozprawę odro- wvrażającą
tlzyć na dzień 21 października, a protes,t przeciwko paragrafowi w s.prawie tej ener~icr.nn i,n lerto celem sporządzenia szczegółowe :z wspomnianej u.stawy, doma- >gencie.
go oszacowania towarów, przędzy
1 urządzenia składu oraz mMzyn
go Mdchała Kona do przeprowadzenia tfICh czynności.

(berlinek) i 17 przystania-

NOTOWANIA BAWELNY
LIVERPOOL
Bawełna amerykańska, zamknIę

tach w posiadaniu skarbu pań
stwa. Wierzytelnoś~ skarbu wy cie:
październik 5,46 listopad 15,51
nosi około 2.500.000 złotych, a
grudzień 5,57 styczeń
5,62 luty
wierzytelnośt iJnstytucji i os.ób
5,63 marzec 5,73 kwiecień 5,f6 maj
prywatnych sięga około 900
5,83 czerW'iec 5,87 lip';ec 5,91 sier
tysięcy złotych.
pień 5,94 wrzesień 5,98 loco 5,70
U.padło~ ogłoszona na dwa
LIVERPOOL
miesiące przed końcem sezonu
Bawebta egipska, zamknięcie:
żeglugowego pozbawi pracy o.
październik 8,67 grudzień 8,68
koło 1.000 osób_
styczeń 8,74 marzec 8,92 maj 9,08

Ploreł

z sowieckim trustem

"Times" donosi, że między rosyj
skim trustem drzewnYm a spółką
angielską
"Central Sof t Wood
Buying Corporation Ltd.", do której naleiy 14 największych firm,
przyw07.ących
drzewo do Anglji,
zawarta została umowa, obejmują
ca wywóz drzewa miękkiego z Z.
S. S. R. do Anglji w r. 1931. Już
od r. 1929 wysyłka drze\va z Z. S.
S. R. do Anglji regulowana była
umową" która
zapewniała Rosji
zbyt drzewa na sumę ok. L. 7 miljo

PAPIERY PAŃSTWOWE I LIST'
ZASTAWNE
5 proc. konwersyjna 55,rso
8 proo. B. G. Kraj. 94.B proc. przem. polskiego 89,50
7 proo. listy za.stawne ziemski.
dolarowe 86,50
4 i pół proc. 11Gty zastaWIlI Ile"
skie zł. 54,25
5 proc. m. Warszawy 3lJ-.
8 proc. m. Warszawy 70,79
8 pro!'.. Częstochowy 62~
8 proc. Łodzi 63,50
8 proc. Piotrkowa 82.10 proc. Radomia 75.10 proc. Siedlee 74,50
3 proc. premjowa poż. budowla,
na 50.-

W towarz:YIStwie tem portfel
akcji jest prnwie w 50 proce.n-

(umowa regulowała
drzewa oraz ruch wy
syłek w ciągu całego sezonu), jedW tym samym dniu zatwierdzonak
w r. 1930 umowa ta została
tJy Z08tał układ w sprawie upadło
zerwana,
wobec żądania eksporteści Arona Berlinera, przy ul. Gdań
zwiększenia wysyrów
rosyjskich
skiej 72, któremu w październiku
łek
z
550
tys.
do
750 tys. standarr. ub. ogłoszono upadłość na żąda
tów
rocznie.
Nowy
układ ustananie firmy "Stephan i Werner".
wia
kontyngent
600
tys. stan darJak wynika ze
sprawozdania
tów, do czego dochodzi Jeszcze
syndyka tymczasowego masy upa100 tys. standartów Już znaJduJą
dłości .adwokata B.
Bruzdy,
cych się w Anglji. Cena standartu
aktywa upadłego zostalty osza.cow-g umowy wynosić będzie 11 (10)
wane na sumę 8,850 zł., zaś do maL, gdy przed jej zawarciem stasy zgłosiła się tylko jedna finna
nowUa 13 (5) - L. W pierwszych nowy gubernator Banku Franctt"Stepban i Wemer" na sumę 18,810 pieczonej na jego rzecz na nierulatacb po wojnie Z. S_ S. R. wywoskiego.
zł.. Na zebraniu wierzycieli w dniu chomoE'ci, na co firma powyższa
ził
do
Anglji
ok.
250,000
etandar2 lipca r. b. upaclly zaproponował. się zgodziła.
fi'·Pl ir. wie1"lyc,Ielce U8tl!!Pieuie całSąd wobec tego układ zatwier- tów drzewa rocznie, układ obecny
SIę
J, o: ~ ,: i uez żadnych zMtrzeteń dził i zalnn lifikowal upadłego do zapewnia więc Rosji zb)t pruszło
1
członków
IUJlll hipoteO'tnej 4166 ru )] i; z:\hpz; przywrócenia mu tzci kupieckiej. dwa razy większy.

* * •

173,31

Holandja 359,97
Londyn 43,34
Nowy Jork - czelm 8,912
Nowy Jork - kabel 8,922
Paryż 35,00 i pół
Praga 26,46 ~ trzy czwarte

Obni.enie granicy
przemiału do 50 proc. (ala

l wydelegował sędziego handlo~e

-

pieniężna

W ci:wu tygodnia będzie wy·
łoniony wsp6dny komitet
dla
rokowań z władzami
wojskowemi.
(ag)

Oczywista. iż w sumie Łej nie
zawarte zapasy kruszców.

,wypłat.

8,98

wprawdzie jes'z oze tej cyfry oficjalnie nie ,przyjął, ale nie
ulega wątpliwości,
że hędzie

złotych.

wyrobów włókienniczych, przy ul.
Piotrkowskiej nr. 58, o odroczenie

Łodzi

10 procent. Białystok

Zapas walut w Ball1.:ku Polskim Wyill0sił w styczniu r. b.
418.6 mil.i. zł., obecnie zredukowany jest do 176.2 miljonów

Z

1930 r.

Funty ang. 43,36
3 proc. poź. premj. budowI. sprze
da.ż 50,25, kupno 50,Bank Polski
Sipl'zedaż 163,-,
musiał się podporządkować.
kupno 162,-.
Tendencja wyczekująca.
Porozumienie między Łodzią
a Bielskiem zostało za warte na
dwa lata.
Warszawska giełda
zostałoby

'

~fiarodajne

października

po. 8,98&.

. Odpływ walut i dewiz zagramcz~ych
z Banku Polskiego
wymósł w ciągu dziesip.ciu dni
od 10 do 20 września sumG 34 8

są

2

RJnfH ·PlfnJfi~'
w

z Banj<u Polskiego

miljonów złotych.

ŁÓDŹ

Ceduła giełdy

uchwaliły związki przemysłu wełnianego

wydał

Jlłrządzenie, aby od wszelkich
wpłat uskutecznianych na po-

LOWY

A

te

..GlOS PORANU-

nów ro.cznie

również cenę

j Z··· .
aplSUJCle
Da
L.D.P.P.

ALEKSANDRJA
egipska:
Sakellaridis:
styczeń 18,32 marzec 18,75 ma.J
19,23 liip';ec 19,68 listopad 18,03.
Asbmouni:
luty 12,10 kwiecień 12,40 czet·
wiec 12,63 październik 11,45 gro
Bawełna

dzień

11,74

NOWY JORK
Bawełna amerykańska, zamknię

cie:
październik
grudzień

10,98 listopad 10,32
10,45 styrzeJl 10,55 loco

10,35.

kontrakty:
paźdz';ernik 10,18 listopad 10.29
grudzień 10,42 stycz<.'ll 10,3~ luty
10,61 marzec 10,72 kwiecień 10,78
maj 10,88 czerwiec 10.9R lipi c('
11,03 sierpiell 10.9:?

NOWY ORLE i ;,'
- - } iam!.:l1i~

Bawełna amer~rk··.

cie:
październik

lO.Hi ~I Ti1z:"!'l 10..11
10.52 Jl1;ll'ZI'" 1 'l 1:2 maj
10,81 rp'"c 11.m l cl!'o IO.GO
styczeń

l'
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Wlcr6tce ukaie

się

~a~o~i~n~i

na ekranie

Stomatolog-chirurg

Pr f. P. Halper

Do akt.
Nr. '361-1931"'.

Specjalność:

gra fortepianowa.

Zapisy początkujących (w ograniczonej liczbie) od 1-6

wf H( H~ l ~ ~ I[ l H~

. telef. 221-72. '
.
przyjmuie od 10-1
i od 4-7.30 wieczor.
w niedz. od 10~1 po pol

TEL. 205-36

cl!JIDna od 8 rano de 9 mecz.
11-12 ) przyjmui~
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od ~~ pp,
leczenie chorób

Dolldr

wenerycznych i skórnych

I

KonsultacJe z neurolaglem
I urologIem
Gtlbinet SwiBtło-ioollmClBY
Kosme'yk.1I tekBr.lka.
Odd.telna pocIskalnie. dla Kobiet '

Zł.

3236

45
Gabinet,
KOlmel,kl lekarskieJ
D-ramed. MerJI LI'śWINDONOWEJ
Cegielniane 8, 'eleł. 148-68.
Qod.:. pr.yj. dla pań i panów
10-2 i 4-8
01II)'t!Il& lIą n6etąpu1ąoe dJliały:
włoaOw.

l. chor. skóry i
2. Beout~

3. Kuracji odmłBdlle~cyo".
~ MBBBłu (ogÓlny i CII()OOIOwy).

5. Epilaoji (eleotrocoagulaoja.
eleItUo Iill II).
6. E1ektroterBpji(diBtermjs. d'Ar80nVlllill&oja, 81lIvanoła.mdyBlloojlll.

7. Halio.oEnpji. (Boentgen, kwaor,
sollux, kąpiele !lwletlne).
B. ChirurgII ocs'etuclEne' (bilD'
DY, tyla ki, miekBlilklłoonia,
nowoN'ol')' i t. p.),
pod kieronldem chirurga
D-re Z. LEWINSONA
)Idynująoeso oodL od goda. 1-4

OG

r-

ni .Piotrkowska 90

Zawadzka 1

PORADA 3

~

Specjalista chorób oczu
przeprowadzi' się

Lekarzy-specjalistów

Badanie krwi i wydaielin na
syfilis i tryper.

'?
d,

Dr. Donchin

PORADNIA

-c l

KLlłłG

spec. chorób wenerycznych,
skórnych i włosów
Andrzeja 2, tel. 132-28

wznowil

przgic;cia

Komornik
Siadu Powiatowego
w Łodzi, Stanisław
Dulkowski zamie
szkały w Łodzi,
przy ul. Gd ań
skiej 6 na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
że w dniu 10 paź
dziernika 1930 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi przy ul.
Piotrkowskrej 33
odbędzie się

Zwykłe 6zc~otkow~nie roztW~)I:e,m ~Mitolu" , wy-

Choroby skórne I weneryczne

Wielki wybór

wó:z1c6w dl!leclnnYllh krajowych t
sltgran.i(l6;nyell

:tek metalowych
W\'isym!lCllek amerykańskich, msieracy WfAa16l1luyoh

w

odb~dzie si~
sprzedaż z prze-

targu publicznego
ruchomości,

PułuinlClu· uhirofgł:nmml

"

SANATOH

-n 'fll
' Ch:0roby sk6rn.e i y:/bneryc.

UL. ' NAWR ' T 2
Payjmuje do 10 r.. i o j '* - s \Vi
medl!llelę od 11 - 2 pc południa
Dla pań spec. od ~(k ,ł-ó
po pol.. dla ruollamo , cli
OENY LBCII':N1C.

Ogrodowa 10, tel. 213-57 w
I i II klasa

OPIEKA LEKARSKI
nsd

matką

idzieokiem.

CENY PORDDU

Do 1Ikt.
Nr. 346-1930 r.

O g •oszen ie•

- - - - - - - - - - - -'.,

..

z.

4684

Dr. med.
Komornik
Siadu Powiatowego I rew. egzekucyjnego pow.
łódzkiego Piotr
DOWrócił
Pilichowski, zam.
specjalista chorób wewnętrznych
w m. Łodzi, przy
ul. Zielonej 63, na Zielona 32, tel. 166-49
przyjmuje od 8-9, 1.30-2.30
zasadzie IIlt. 1030
i od 8- 9 wiecz.
Post. Cyw. podaje
do wiadomości publicznej,:te w dn.
Doktór
13 pddziernika
1930 r. od godz.
10 rllno
w gm. Bruss,
wieś Sł. Rokicie caOIBLNIANA 25,
TEL. 128·8'

naleilacych do
odb~dzie
Lalpusia Wolfll 1
POWRÓCIŁA
Al. I·go Maja 37.
Tel. 166-35. S liry małi. Lip- siQ Vcytacja ruski ch i Hersza i chomości, należl\Przyjmuje od 9-11 i od 4-8 wiecz. Rlljzli maiż. Stift
cych do
GabInet kosmety~i lekarskiej
j składających si~
Józefa Kluki
z maszyn tkackich i skłlldlljllcych się
i rótnych mebli
110.000 cegieł
Lek.-dent.
oszacowanych na ouacowllnych na
sum~ Zł. &60.sum~ ZI. 5.100
tódt, 29.9.1930 r.
t.6dt,1/9-30 r.
Narutowicza 2
Komornik
Komornik
S. Górllrl
P. PiUchowaJd
POWRÓCIŁA

M. ReznikowI

IK

Dr. med..

lekar3y speeJell 16w
ua n-ej klasie wral!: z zabiegami
pray G6rnym
f nlc u
"00 ł
Piotrkowska 29 , ,tel.122·8

Do .kt.

zamieszkały
Łodzi, przy

Przedstawiciel Jeneralny:-J. J ano,,!s~i.,Łódź;Bzkol na 033

ł6-

nOOBBOPOL"

ul.
SienkiewiczII 9, na
zasadzie art. 1030
Przyjmuje od 9-11 i od 6-8 Ust. Post. Cyw.
.Od 1-2 w Lec.nicJ (Plotrkowlka eS) ogluza,:te w dniu
9 paidziernika
1930 roku od goDr. med.
,
dziny l()..ej rllno
w todzi, przy ul.
Nowomiejskiej a

Mark~wi[lowa

Na dOLlodnv
warunJraaM

sprzedat z prze- la!u:mBterBey
targu publicznego o.sprąiynowych
ruchomo§ci. naJe- ~p B te n t"
do
łących ido
mablowyoh łMak
Szymona Urbacha PO(Uug minry.
i składających się NB.być maina w
materjałów optyłabryoJloJm skłe.cznych i urządze
d.le :324g
nia slIładu
oszacowanych na
sumc; Zł. 680tt5dt,
t6dt, 23.9 30 r.
Plo.JlIowllka 715
Komornik
łel. 168-61.
S. Dulkowśhi
w podwÓ1!lU,

Nr. 1161111~O.
Ogłoszenie.
Komornik Slldu
Orodskiego w todzi Stefan Górski

fa pralnia ['~mi[l a
u~ i~ ~ i~ w~amu ,

starcza, aby bru'd hy m.aterjał wyczyścić chemicznie
.
i odnowić.
"Mitol", to tryumf chemji, gdyi zasada jego to jest czyszczenie .tkanin wodnym rozt.worem: gazów, niewątpliwie zastąpi w przyszłości , dotychczasowe sposoby chemicznego prania. .
-.
, . .
Cena 1 pudełka Zł,' 1.50. Do nabycia wszę_dite.

Ogłoszenie.

Sienkięwicz:a20

muzyki.

"

choroby zęb6w, szczęk, dlllą
seł, pOd"lebienia, języka i t. d.
regulacja zębów
Rentgen elektroterapJa
Ordynuje 3-7
7627
PIOTRKOWSKA 164 'al. 114-20

"C PITOLU".

wznowił wykła·dy

j

Dr. med.

wielkiego artysty
mistrz;a m ask ił

I

Dźwitlk

arcydzieło dźwiękowe

CH

,

Melodyjny

Świata

ICZ

b~dące

.. ,f

&*FtWR!IiIfifł .

Artyś,ei

Wielkie

pełnymprogr'.

M. Koludzki

pr~y.!ltanlcu trcsmw p bjllnie!cicb
Csynna od 10·ej rllno do 7-ej wiacł.
w nied.iele i §wi~ta d o 2'e j ~o II'
WSKys'''ie 8p~cJalnp ' cI I de.
słyka. Kąp/ale ŚNla tln e. l e'1U
kwarcowa, elektry.acJa, :) 91
uczepIenia, a"lIlIay "I<)~łlI lu t
krwi, plwocin, wyd:ieH
-l.) Op
rl!u~je, opat,
4
Wizyty na lJliasło. P
Porada de"tysłł'canl o
fOloglcllrul (lIii cho <Sb
i wenerycz I
f ll"Y

a."

3

ZŁ01

WDłaKDWYSKI

"IRE

powró,łl

PIOTRllO\11SKA ł

9peaJallsła ohorób

sk6rny"h
I wenerycl:nvch
(jBDO
LEOZm.'1E 8WIA'l'l..EM,
DJATERMJA
(lampą kwBP610Wą)
BadanIe krwi i w,dlll elln.
F.l!1!1ilnoJe od 8-2 i 00. 6-g.
w nledeteie i śwltjta od 9-il..
Dla pań ud 6 do 7 po pol
o44aleln.. pOGa"alnl&.

"r.

2'10

Arcydzieło, jakich m-ało f

Film, który upaja!
Film, który rozrzewnia I

",jat

Dziś

owa

pr'e iera!

~.,:"'"

-~

<.

•••

'.:'~:'~

droai przebój

Nasz

sezonu

~_.l,

. ,. ~ ... _.... ,

:.I~

l"

Dramat serc i wielkich

ieeoro(zn~eO !

namięt

ności, według doskonałej

noweli
Guido Kreutzera, realizacji najwybitniejszego europejskiego reżysera WIKTORA JANSENA.

,~-:-

•

_ _. . . . . .

=- .- ,. '--..' -:- ~-~ ----- ----- ROLE '--6ŁóWłJE

Q D 1WARZAJĄ:

LIL DAGOWER
DAISY D'ORA·
JAN STOWE
ALEKSANDER MURSKI
HARRY HA DT

Wspaniała

ilustracja muzyczna wielkiej
orkiestry symfonicznej pod dyrekcją
LEONA KANTORA.

Początek

seansów o g. 4-ej po poł.,
w so b. i niedz. o g. 12-ej w poło

Ceny miejsc na I seans od 1.-- zł.,
w sob. i niedz. wszystkie miejsca po
75 gr. i 1.- zł.

~~i~~uaj !WÓi ~om'
PIlIłł:OW IIł
właś[i[lel

A. Miiller,

Piłsudskiego

l'IE611

G. Giinther

65 (Wschodnia)
Film, kt6ry kaidy powInien

telefon 171-40

dzeń

gabinetów, mebli ku-

w stylu nowoczesnym. w wykoeieszącem

dobrą

sławą

na najdogodniej-

szych warunkach i
UPRASZA

SIĘ

się

każdej

O ODWIEDZENIE

cenie.

nad program: lespół1anetlny Jnałola fried landa oraz aktualnoł[J

SKŁADU.

Passe-partout prócz urzędowych i bilety wolnego wejścia niewatne
do odwołania. - Początek seansów ó g. 4.30, 6-ej, S-ej i lO-ej
w., w lob., niedz. poranki od godz. 12-3 po cenach najnitszych.

o O ar.iI

NAJLEPSZE CIASTKA

~ ~H!!!n!~ i'j~!l!~~~~~ I
~;~~""'''''''I.·''".
Dr. med.

1'1. E
40 groszy, z

prsesyłllll

dźwiękowy.

Początek:

w soboty, niedziele i święta
o godz. 3.30, wdni powszednie o godz.
5.30. 7.30. 9.15
Następny program: Melodja Serc w rol.
gł. Dita Parło i Willi Fritsch.

AllilU MiII~r

URZADZENIA BIUROWE

Ł6di,

-

32, front I p. tel.

które poleca po cenach fabrycznych

-

ul. Targowa

~34.

Choroby
trzne i

Józef leioD
Przejazd 4, tel. 102-23.
składzie stoły

z aiaprami stalowemi -

...
_ _.....,.._ _ '~_____________________

.. i'onmg n

Nadprogram: Rewelacyjny dodatek

: - - ·Dr. med•.

częściowo

mie9ięc~na " Gt~su Porannego~ ze w9zystkiemi. dodlltkaml wynosI w Łod;i zł. 5.60, za odnollomepocztow~ w kraju - zł. 6.~O· zagranicCl - al. 10.-

Badakłor: Eugeił ~usz

CZTERY PióR" "

W TYM CZASIE!!!

każde biure kupuje, całkowite lub uzupełnia

spec. chor. dzieci
przyjmuje od 3-5
ZachodnIa 64.
Tel. 113-09.

Prenumerata

ff

Wykonawcy r61 głównych: RICHARD ARLEN,
FAY WRAY, CLIVE BROOK, WILLIAM POWELL, NOACH BEERY.

aż

Na

~

film Paramountu,
obraz "BRA-

słynny

TERSTWO KRWI"

Niezmierzone i tajemnicze przestrzenie arktyczne uchylają rą
bek zasłony, za kt6rą kryje się
gorące, pulsujące tycie.
LEONORA ULRIC przechodzi jako wBIAŁA TALU· całe piekł1>
udręczeń i poniteń, by zginąć wreszcie u podn6h trzaskaj(\cych
Wł. Fox Film Corporatlon.
lodowc6w.

ehennvch i t. p. utrzymanych
naniu solidnem,

przypominający

IIAU JAl

skłaG. urzą

pokbiów sypialnych. sto-

łowych,

dni nasleDn,C"!

Wspaniały dźwiękowy

poleca swój bogato i wszech
stronnie zaopatrzony

Dziś ł

obejrzeć:

OgłoszenI

-a

kasowe
-

wewnę
~ak8ine.

Godz. przyjęć od
S-ej do 900 rano i
od 7-800 wiec~.

-

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ'
Mus!sz ukończyć kursy flU}howe,
kore-apondencyjne im. profesora Sakułowicza, Warszawa, Ż6rawia. 42.
Kursy ~t,"zają listownie: buchaJt~l'-j~ rac1ninkowoŚci
kupisckliej,
korespondencji handlowej, stenografii, nauki handhi, prawa, kaligrafji, pisania na niaszynlU}h; towlli'oznawstwa, angielskiego, fran.
cuskiego, niemieckiego, pisowni,
gramatylci polskiej oraz ekonomji.
Po ukończeniu ~wiadectwo. Żą.daj
cia prospektów.
BIZUTERJA,
zegarki na raty, ceny gotówkow~
"Preciosa", Piotrkowska 123, w po
dwórzu.
7433-8

wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpal~): l-sza strona 1 .I.!., w telf3cie 50 gr
po tekście 40 gr.; nekrologi do 150 wierszy 30 gr., wytej - 40 gr. Zwyczcjn
(Itr. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 lir. za wyru; najm~j8.e ogłoszenie lIl. 1.50 gr. Poszukiwanie pracy 10 gr
.a wyraz; naimniejsze al. 1..DO gr. Ogłoszenill .Illręczynowe i zsślubinowe 12 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obił
Ci'!n e ;)~ o .'JO proc. droiei. firm "agpanicsnych o 100 p.oe. Za -ogłossenill tabelaryczni!' lub fantaz. dodatk; ~OO I

!;a lyydaWJl.i ctwo • Prasa -, Wydawnioze. sp.

28

nadesłane

Z Ogl'.

od p.: Eugen.iU ti~ Kronwan.

W Q;-ukami

wł a'lnei Piotrkowska

101.

