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Pi~r,,§z~.· Dazwiska na lisiiłe;b ' okrc;dowgc:h
Ministrowie walcza o mandat, ' Walka o lokal DiJrtJłin,
przeważnie

w

okręgach

Jak. się :)owiadu,iemy, w BB.
kaad}'dowa.e będą na listach akr-:gowych: minister przemysIu i handlu Kw.iatkowski - w
Gdyni i Katowicach,: minister
rolnictwa Janła Połczyński ns Pomol'zu, płk. Sławek - w

a stoleanej

zachodnich i wschodnich rozstrzygnie
Wa'r szawie. minister pracy Pry
stor - w Święcianach, Po Jan
PiłSudski w Łodzi, min:ister
spraw~edliwośei Car w Bia\łYJBStoku;
b. minister Jędrzej
Moraczewski - w Stryju i Dro
hobyczu.

liście

Centrolewu

BUKARESZT, 8, 10. (PAT).
Król pow{erzył Mironescu misję pierwsze miejsce zajmuje de facto p. Thugutt
tworzenia
gabinetu.
Mironescu
Udało się naro zebrać gail'Ść i Pl'agier
(PPS.), Krakówprzedstawił królowi
listę swych informac.ii
o ustalonych już Daszyński i ŻuławSki (PPS.),
współpracowników. Członkami ga- niektórych listach okr(gowych Kraków
pow. - Daszyński l
. etu mają zostać wyłącznie człon Centrolewu.
Kwapiń8k.i (PPS.), Lublinkowie Ipartji narodowo-chłopsk~j.
w WaTSzawie z Ii8ty Centro-- lJausner (PPS.), Płock --- Niedziałkowski (PPS.). W[()cławe-k
~!!!!!!!!~~~~!jIjK::!&~!:::!i'GI!! lewa kandydują: Barlieki {P.P.
Piotrowski (PPS.) i Łypooe
S.l, Al'ciszewski (PPS.), Kulwicz (Wyzw.), Ostrów Mamczycki ,{N PR.) i Thugułt (Wy- RÓl! (Wyzw.) i OuiI... zwolenie). Ze względu na to, że wieeki
bois
(PPS.).
pp. Badicki i Arciszewski kan
Drobne wykroczenia dydu.ią
na liście państwowe.l. a
D, pos. Smoły i 'Dobrocha .p . Kulczycki kandyduje rów
Tydzień"
nież· do senatu, właściwie pierw
Warsz. koresp. ,;Gł~su Porann~- sze mie.~ce za.trouje p. TbuWarsz. koresp.. "Głosu Porannego" (Fr.) ·, te1efonuje:
!
guU.
go" (F...) telefonuJe:
"
Były, Poseł ThugUtt WIWOwiL.wy.
Przeciwko aresztowanym b._ pO-Na · 1l8taeh ~ CootrOłeW1C~-·in.;
słom Smole z "Wyzwolenia" i Do nych ok.l'egach stoją: WaTSZ3- dawnictwo swojego tygodnika p.
n •
brochowi ze Stronnictwa Chłopskie wa poWiat - NOSek (Wyzw.) t . " Tydzie'"

· k d • k
ZlarD O Oziarn

w

'"

-wychodzi

I
l

łłiemcy podnieśli
cło

na

pszenicę

BERLIN, 9, 10. (Tel. wł.). Cło
dotychczasowe od pszenicy w Niem
czech wynosiło 15 RM. od 100 kg.
Rząd niemiecki
upoważniony jest
do zmiany tej stawki w dÓł lub w
górę zależnie od poziomu cen psze
nicy. Ceny pszenicy w Niemczech
i na rynkaeh światowych kształtu
ją się ostatnio wybitnie ,zniżkowo.
Wobec tego rząd niemiecki postanowił podwyższyć cło od pszenicy
do 18 i pół RM. Nowa stawka celna obowiązuje ' już od 27 września.
W ten sposób protekcjonizm niemiecki został znowu zaostrzony;
rynek niemiecki staje się coraz
trudniej dostępnym dla krajów roI
niczych.

pieśń

w

sobotę

w

sądzie

warszawskjm

Warsz. kor. "Glosu PoraOJle wiaa i Tad,eusza Róż~liski e~u
go" (Fr.) telefonuje:
o gwałt, na.i~('ie i opanowanie
Sędzia XIII wydziału sądu 7.3'pomocą groźby kal·alne.i h,lul
powiatowego w Warszawie, p. lu stronnictwa i ,.Gazetv (;hh~ł)
Biedrzycki, ]WStanowił decyzją skiej" przy ul. Nowogrodz~dcj
z dnia 9 b. m., na wniosek nr. 27.
Stronnictwa ChłOpSkiego oraz
Celem zalatwienia wniosk.u (I
wydawnictwa "Gazeta Chłop- zabezpieczenie
powództwa
ak.a" w osobie adwokata dr. pruz natychmiastowe oddunie
HmmokI-Ostrowskiego, pOSf,a lokalu pl'a'Wnym właścicielom,
wić w st3iIl oskarżenia p. Anto- s~a Bk-drzycki wyzn3eZył w
ulego Hańkę, referenta pe1'8o- terminie skróoonym rozpraw~
nalnetJ,o dyrekcji monopolu ty- główną na sobotę, duła 11 paź·
toniowego w W 81'szawie, oraz dziernika, o I{Gdz. 1 W polu
b. posłów Jana Ledwocha, Ja-I dnie.
na MakMczyka, Jana Adamo-

,.Podejrzana metamorfoza
:R ezolucja p. Kowalczyka na

zjeździe

w Wieluniu

Warsz. koresp. "Grosu Poranne- kogo nie zdziwiło to, co ci p~wi.
go" telefonuje:
uczynili. Godnym natomiast uwągi
' Zarząd Stronnićtwa Chłopskiego jest fakt, że Kowalczyk na zjeź
komunikuje:
dzie
powiatowym
Stronnictwa
Występujący jako członkowie ChłoPskiego w' Wi~uniu złożył tak
Rady Naczelnej" PT'Zy rozłamie w ostrą rezolucję przeciwko marszał.
Strooni~ilVie~ Clrti5pSktem 'Kllrwan~'i kOWi Piłsudskiemu, ·że obecny dei\!
Kowalczyk byli płatnymi instrukto gat zarządu głównego musiał go
rami Stronnictwa Chłopskiego. Ni- powstrzymać w zapędach.

go toczą się przed sądem gro,dzkim
w Sandomierzu różne drobniejsze
sprawy o zniewaienie osób urzę Sprawozdanie z obrad nad rewizją kO,nstytucji
dowych, lub nielegałne zwoływa
Warsz. koresp. "Głosu Poranne- zdanie, by dać moZność zapoznanie wieców. W środę odbyła się go" (Fr.) telefonuje:
ola się wszystkim obywatelom z to ,
tam jedna z takich rozpraw przeKancelarja sejmowa rozesłałakiem prac n.ąd rewizją k~ucji. , .
ciwko wymienionym b. ·posłom o- ~zoraj s~~~..al~z~ 8pra~~~ . ; sprawozdanie' za"Wiera ,' l~ stron '
raz b. senatorowi Ciastkowi z "Wy me z rozpr..aw\ koruIS;JI .konstytucyJ- dr k
treścią j .....o l'eet tyłko
"
ko tuk'.·1
.. uólna
u, adyskusja. -.,
fiS J ....c~ •
zwolenia", oskarżonym z art, 532 nej nad rewIZJą
..
Przewodniczący tej k.onutlji proL ag
i 120. RozpraWę odroczono.
MakowBki, Pisze na wst~e, że ko
W załączniku znajdują się prom~ja ogłasza drukiem . to sprawo- jekty reformy kon8~tucji.

Przerwana

się

labedzia

. Humor wyborczy
"

"Iidna
Chata zamkniet~ ,
W rezultacie rewizji aresztowano 30 osob
ll

-

policji przeprowadziły w nocy z 8
na 9 bm. szereg rewizji, zarówno w
zarządzie
głównym
stowarzyszenia, jak i w jego fi1jach, rozsianych W powiecie, chełmskim, wło
dowskim, chrubieszowskim, tomaszowskim i basnystawskim. W
wyniku tych r~wizji ,,:ja,wniono bi
~ bułę komunistyczną, broń oraz ko

LUBLIN, 9, 10. (PAT). W dniu
dzisiejszym p. wojewoda lubelski
zarządził zamknięcie i rozwiązanie
ruskiego stowarzyszenia "Ridna
Chata" w Chełmie za upra wianie
działalności komunistycznej.
W związku z powy:isze~ organa

~r. budwik Palk
. 'pewró'il

cbor. skórne i weneryczne

Nawrot 7. tel. 128-07
od 10-12 i od 5-7.

respondencję, stwierdzającą iż człon

kowie tego stowarzyszenia byli
czynnymi działaczami partji komu
nistycznej.
.
W następstwie p1'ZepJ:owadzonych rewizji ares~tową.no okoi9 30 Drukarnie odmówiły dru.kowania odezw ,:yborezych, na k,~d}'ł
osób. Dalsze dochodzenia trwają. z ·powodu nłeuł'tlglllowani.a dotąd rachunk I 'V za wyGonr llh~
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Poznać biedę po zapachu. - Dlaczego się
konspiruję.- Na skromnem łonie natury.-

Pyjama jako strój uniwersalny. dzenie człowieka

Odr'o·

skich kąpieliskach. A tymczasem ta urocza Dalmac.ia jeSlZcze nie została zdeprawowana,
ale .iuż posiada pod względem
wygód wszystko, co przedęt1le
mu europe.rczykowi jest
potrzebne.

miejsca przeZ'llaczenia. Tchnie
od niego naprawdę jakieś serdecZ1D.e ciepło, radość i pogoda.
Sta:nowczo to nie jest s.ugestja,
zrodzona po prooC2:ytaniu szcl'egu poetycznych opisów tego
czarownego z·akąlka.
To bez-

wszelkich
przejawórw drob.
nych, a radoSlIlych, obok ki6fvch przewaZilllC przc~hodzi
my, nie dostrzegając ich nawet. Człowiek staje się wieIkim dzieciakiem, kt6rego wszy~tko
bawi,
wszyst'k o cieszy,
względnie bezpośrednie wraże- W~7.Ystko zachwyca. Następuje
nie, indywidualne
odczucie, swego rodzaju odrodzenie duktóre musi się stać
udziałem "7V jednocze'nie z renesansem
nawet największego sceptyka, ciała.
cynika i śledzielIllIlika.
Ą1ógłby mi ktoś 'p 'jwiedziet,
Nie będę opisywał pobytu 14- że przecież na zwykłej Wisi ródniowego w tej oazie, bowiem wnież taka metamorfoza jest
mogJJoby się w czytelniku zro- możliwa. Niestety nie, })owiem
dzić wrażenie peWlnej monoto- wieś nie posiada tych elemennji i nudów, co nie od;powia- tarnych warunków kuJlnraldałoby rzeczywistości,
która ,n ych, hell których życie, nawet
przy pozornej
jednostajności Itlajromantycxniejsze,
sta je się
jest niC"...słycha.nie bogata w prze udręką· Tułaj te warunki isLnie
życia indywiduaJne.
Pomyśleć ią. a przytem tak są jakoś skro
tylko, że wszystko, co się dzie- mnie wplecione w życie,
że
je w kotle czarownic, zwanym uie stają się balastem. .iak to
Europą, tutaj dociera tylko ja· ma znowu mie.jsce w wielkich,
ko dalekie echo. Nawet wypad- uświęconych miejscowościach
ki w ojczyinie w tej a1mosfe- Ikąpielowych, gdzie zagłuszają
rze robią wrażenie,
jakgdvhv <me swobodę i bezpretensjonaldziały się gdzieś na drugie i pół ,'ooŚĆ.
kuli.
Człowiek pTZp.staje hvć
Oto daczego,' acz już kawał
zmoroOWatną maszyną, obraca- Europy zwiedziłem i w l'ozmai
.iącą ~ię w
wielkiej, ponurl'j tych warunkach wypoczywamordowni, zwanej walką o byt. ł"-1D, nig-dzie nie czułem si~ tak
'Przytępienie
nerwów szyhko Mogo, jak w malej mleSCInle
mija, zmechanizowane rozrvw na północno - zachodniern wy·
ki, którym się zwykle odrlaje przeżu Adr iaLyku, w pobliżu
mv jakby z obowi~ku i przy- granicy włoskiej, w słynnej ze
'Lwyczajeni{ł,
ustępują mi~jsca "wych .win Dalmacji.
odczuwaniu piękna natury
G. '''assercug.

Droga z Budapesztu na aal- następnie wrócić na plażę do
Powiedziałem .już, że miejsco
matyl1Skie wvbrzcże nie kryje 6-ej, poczem, wciąż w pY.lamje, wość mo.la, jak zresz·tą niemal
w sobje a.ni spec.jalnycil wdzię wypić w cukierni świetną fili- wszystkie na wybrzeżu,
nie
ków, ani sensacji. \Vylg odny wa żaukę kawy i przeczytać wszy- posiada komunikac.ii kolejowej
J.{on pozwala się ZdI"Zelllfl1.ąć i slkie
europe,iskie
dzienniki Ponieważ wIzdłuż brzegu ci~"1Ilą
śnić już a con10 o tem, co nie- przy dźwiękach sympatycznej, się pasma dość wysokich g6r
bawem stać się mu jawą. Jedno niehałaśliwej orkiestry goaIono- i pagórków, więc droga autoco już po drodze łatwo zauwa- wej, aby wres:reie, ziadłszy ko- bu.sem
od stacJi
kolejowej,
~~'ć można, to biedę kraju, zwa lac,;ę, albo pogawędzić na wy- trwa.mca około trzech kwadran
nego Jug·osławją. Poczeka.lfl1.ia brzeżu ze zlI1ajomymi i wys.łu- sów, jest nieprzerwlil.ną bajecznr ldasv na bardzo przyozwoi- C'hać kilku ciekawych opowia- ną bajką. Serpentyny szosy wi
tej stacji, gdzie się z nnlSU pro- dalI rybae'k ich, albo, narzuciw- ją się fantastycznemi liJnjami
,,-ia'lltowałem, jal{o żywo przy- szy jaknajskromniejs.zą odzież, nad brzegiem uTwisk i przepapomina atmos,f'erę przedwoJen- połal'tczyć na świeżem powie- ści, co chwilę między g6rami
nej
malej stacy,iki rosyjs·k iej. uzu do godziny 11-ej kto wych"-Ila się na chwilę s.zafiroN a la w1kach i na podłodze Śopią w ten sposób chce SlpędlZić kil- Wla tafla morza,
by w oka
w lllalo"lyuiczych pozach ludzie ka tygodni, ten nie znajdzie ni- mgnienhl zniknąć,
ustępu.tąc
VI' łachmanach, spowici w kłę gdzie w Europie idcalniejszych mie.tsca wi:nnicom na zboczach
b" dymu z na.rgorszej machor- wa run.k ów.
pagórków i gwałtem wydartym
ki.
Przy brudnych stolach
MoŹ'na oc·zywiście i ila Lido naturze poklm upra'wnym, pr,zy
gdziclIiegdzie kloś popija kwaś
żywot Ale ta
na zwyczajOll1ym wśród gołych, su
pęd zić Laki
•
.
m
h k ł kt'
h
..
lIe piwo, lub herbat~ ze spo- człowieka
w py.}amie na ulicy l ~·0v.:yc s a, . o~yc czema SIę
declka.
\Y buf'('cie jest tyMto
patrzą, jak na dziwoląga, tain zyc~a łaknąca,. bleooa, .lecz w
kiełbasa. chleb ciemny l stare
swoboda jest zdecydowanie o- słoncu szczęślIwa roślmność.
ohwarzanki.
ups-Lrzone przez
a przedewszystPrzez cały czas autobus s.zyb
much:-.'. Nulomiu. t eellY .Już za- graniczona,
do
cz.\'Jlah
prz~' pominać Polskę. kiem tum roi się od podejrza- ko toczy się z.góry, dążąc
którym morza. Oto oSotatnie pasmo pa\\' prll wdzic \\' d\'tlUrach
wy- nej wartości pokus,
.11i,~ l1ia bufelowy fantaslycz. su jednak człowiek przyzwycza .yo- górków i Adrjatyk wychyla się
111\'. ale po przeliczeniu na zlo- ny, oprzeć si~ nie potrafi. I tak w całej swej krasie, by nam już
:e I t dynar = H; groszy) po- je l wszędzie w t. zw. europej- nieodłącZIIlie towarzyszyć do
]różny u'miedw. się radoŚ/nie i
;\Yooodnie, o ile na to pozwaJa
oanujący zaduch.
'Yyjcchałcm 7 Budapesztu o
godzinie 'i-cj wieczol'ccm,
o
nólnocv minąłem granic~, o 2
w nocy Zagrzeb, a o 8-ej rano
,już pod.ieżdrolem
do miejsca
prze.znaczenia.
Nie<:haj wam
będzie oboj~tl1a nazwa mie.jscowosCJ.
Chc~ tam pojechać w
Kongres międzynarodowy zgro- w wieku od dziewięciu do dwu na- nosi kapelusze, ~sem w wielkie cym do Ameryki łacińskIeJ, sw1:as&
przyszłym roku , a obawiam się, madził w Warszawie przedstawicie stu lat!
święto chodzi do kina j marzy, że cza na tych mniejszych ,jedzie hanże natłok łodzian
spowodu je li krajowych komitetów dla zwalTutaj nie można już mówić o poza suteryną, W' ktÓl'ej mieezka, dlarz ze swym "towarem". Po1ieJa
drożyznę. Zreszhl tych miejsco- czania handlu żywym towarem.
wolnej woli Jednostki.
francuska jest sprawna, wll2C "kujest inny, piękniejszy 'wiat.
woś<:i jest tam, na północy Da1Wyraźnie: dla zwalczania hanDziecko sprzedane w wieku gdy
ferki"
- tak się nazywa 'tV języka
Głupiutka jest - m Boże się u/IIa r ji, bez. liku, a jedna pięk- cllu żywym towarem. Nie jest to nie rozumie do czego jest używane,
fachowym
- ładuje się 'tV Lizbolituj - pozatew jest uczciwa i ....
llicjsza od dru~iej.
f
bowiem
fantazja
literatów
podróż,.., I to dziecJto ro"-'e w trują .....J a~~ ładna. No i stał si.e cud, )JO'J:nała nie, lub portach hiszpaó&kieh fVło
Przytem wsz..:dzie .iesocze tym
;,uJ
"'"
~Iczasem je~l sensacyjnie tanio. ników. Bynajmniej. Handel ludźmi I sferze, wyrasta na prostytutkę, a bulbo "eleganckiego" pana, przed go).
Ladny pokój z całodziennem istnieje dziś, jak istniał wcroraj i gdy zużyje się,
pierwszorzędny stawił się jej jako reżyser filmowy.
"Kuferki" jadą czasem za ldIeta
Ull'l\'lllanicm , pościelą, r(,:czni- nic nie Za!lOwiada, aby został wy- "dom" dbały o świeży. "towar", Kontrakt, pożegnanie z rodziną, m~ czasem bez biletóW w porozukami i światłem (bezpłatny o- tępiony do cna w najbliższej przy- wyrzuca ją na bruk i wtedy to nie pozostaWienie matce zaliczlq na mieniu ze służbą okrętową, nad
par ,zagwara ntowany przez stoń Ezłości.
winne dziecko, niewinnie staje się przyszłe miljony; a reszta wiado- ktÓi"ą, mówiąc nawiasem, wart~7
er) kosztuje od GO do 80 dy,nuPo~zielmy na wstępie przedmiot ulicznicą. Na jej widok naatki prze ma - fałszywy paszport - dom baczniejszy roztoczyć nadzór.
r{)w, ~zyli ~O . - 1:1 zlot!,ch. Ki- na dwie części, na prostytucję z prowadzają swe córki na drugą publiczny w Buenos Aires, potem
Wyładowanie następuje najc~
lo na.rcudllle.rszych
wmow oo , własnej woli i na wlaśc:iwy handel stronę ulicy. można je potrącić, pa coraz dalej i dalej w głuchy obcy ściel w Montewideo, a stamtąd jut
wonnych,lodkich i rOZPływa-, ""'wym towarem
trzeć na nie z pOgardą, bo... prze- kraj - ltarJera życiowa skończobez formalnośe~ turystycznym ,tat
jących goię w listach kosztu,je 3 -ol
•
dyllary, cz\li 50 gros,zy. I,nnc
Prostytucję z własnej woli, wszy ciei każdy jest kowalem swego na.
kiem, sprowadza się dziewczęta
(,(,11:-"
IDlC ol.x:hoQzą przecież stko jedno w jakiej formie, jedynie własnego losu, poco, zamiast uczOrganizacja handlarzy żywym to do Argentyny.
człowieka, którv chce napom- można kontrolować, ale wytępić cłwie pracować, są tem czem
warem pracuje wzorowo. Sieć plaZnane są wypadki, :i..e dziew~
pować siG ożywczem słollcem i jej nie możoa. Jeśli chodzi o hanAłe nikt nie
wie. że ona,
od cówelt obejmuje przedewszyst1{iem ta, które jakiś czas "przepracowawypłukać swe gl'zesZlIe ciatD w deł żywym towarem, o zwabianie dziecka była tem czem je6t dzisiaj, Europę, jako dostarczycielltę towa ły" w Argentynie, p-17..ewozi się do
cjrplych fałach Adrjatyku.
dziewcząt, p'od tysią{!em Pozorów że wy~howywała się w takiej, a ru: Ameryka Południowa, oraz Tien - Tsinu. Oto co się nazyw.
:\Iiejscowość, w której spędzi do wyjazdu zag1'anic~, o domy pu- nie ionej atmosferze, Ze nikt nie py Turcja, Egipt i VOrty chińskie, z organizacją - Europa - Amef)'km dwa Lygodnie, nie posiada bliczoe,
rekrutujące dziewczęta tał dziecka, by chce być prostytut- ceuka1ą w Tien-Tsin - oto kraje ka - Azja.
komunikacJi kole.towej. Już ten drogą po cistęPu, to ta otwiera SJę
• ką, czy tei nie chce nią być.
importujące·
J. M.
sam fakt czyni z niej jakąś olk'
pole
do
szerokiej
akcji
rządów
i
Oto
....
oblemat
wołaJ·"'''y
O J'nge.
Buenos Aires i Tien-Tsin są najaZl:, odległą od gwaru W1C " JeY & - . ' wo l ną o d uuga
... ~ t yc ll a- spOł~zeństw.
r .......
u. - nił 6_ 1- ~
....... .L-tw.
większemi punktami odbiorczemi.
go ZVCla,
~, .. &""1'""
"l""~"_UlJ
merykanów l anglików,
wyDochodzi bowiem do rzeczy
Na każdym praWie statku, idąERRATA.
A teraz druga sprawa. Zwabiabrvlantowanyc·h mairon i wypa skasznycb. Z okazji odbywające nie dziewcząt.
W za.mies~czonych przez nas Y/,
cviWwallych !>odlotków. które go się u nas kongresu, trzeba poTecbnika jest prosta, stanowczo
numerach 271 i m2 "Głosu Poran.\\' nocy ta~lczą, a ,w dzic6 śpią, wiedzieć jasno i wyrainie: w niebardziej prosta, niż walka z tym
nego" :mykułach p. Jakóba Wazalbo CIerpIą na ból g~owy. Kto , których domach schadzek, i to zahandlem. Opiera się bowiem na
•
> szawskiego p. t. "Karno - pra.wna
chce "uj;:-"w~ć ży~~a": kto chc.c równo w Europie jak Argentynie
Walka z bandytami ~ ochrona wyb{)rów" - wkradło Ei~
kontynllow~c SWOI] zy~"ot
~l: Brazylji i Egipcie, są dziewczynki głupocie ludzItiej, na naiwności
dziewczyny i powiedzmy jasno i 0w Chicago
kilka bł1ędów drukarskich, wypaIno"',." ktorcgo przY.1emJloOSCl
twarcie, na jej biedzie. Bieda jest
za warte są między dźwiękow
LONDYN, 9, 10. (PAT). Według ,c~~j?cych s~ns wyrażeIl, a któr,
erlll i dancin.giem - ten nienajpierwszym z sprzymierzeńców wiadomości z Oticago energiczna a DlzeJ prostuJemy:
.
('ha i omija dalmaLyt1skie wyhandlarza.
małżeńska
kcja, prowadzona zarówno przez
W numeJ'ze 271 z lHą.tku 3 b. m.:
hrzeże. Tych rozkoszy daremWeźmy przykład. Ona ma mat- władze federalne jak i przez stowa W tytule zamiast "wyborców", p.
wśród sław Hollywood
II ir szukać tam b~dzie.
kę chorą i nieletnie siostry. Jest rzyszenia samoobrony jakie zawią w'.inno być ,.wyborów"; w drugiej
.\1f' klo Jak,nie odpoczYlllk u w
NOWY YORK, 9, 10. (PAT). ładna, zgrabna, milutka, wie, ze zały się w Chicago, 'doprowadziła szpalcie wiersz 18 od góry zamiast
idralnych warunkach. klo chce I W Hollywood w Kalifornii na przy
również ładna, miła i zgrabna pan do kapitulacji jednego z przYWód-1 degener:wja "WY?O~CóW", "de.
rankirm wvirzeć na mil,ion C·7,a jęciu wydaneJD przez Douglasa
na
X.
Poznała jakiegoś fe-łysera ców wielkiej szajki bandyt6w ł i gencrillCJa wyborow .
l'l1jących kr·aJoorazów. o lO-ej Fairbanksa, znany reiyser filmowy
W numerze 272 z soboty 4 b. ~
w pyjami~ nu kQJTJielowym ko- Ernest Lubitsch uderzył swą roz- filmowego i dziś Jest "gwiazdą". kontrabandzistów słynnego Al Ca- 1
sl.iu1l1'i{· '''yjś('
na w:ybrz~ie. wiedzioną ronę Helenę Lubitsch f 1:ycicnysy tych "gwiazd", które z pone, kt6ry rzekomo miał zwrócić W trzeciej szpalcie zamiast "łap~
wygrze\\'aj~c. sit:
naprze~man .• tancerza Hansa Kraly. Panł wiosek i małych miasteczek zawę się do władz z propozycją podda- ki wyborczej", - "łapówkll wyborna ozdraWIUI:lC(!m
łOllCU l ba- Jej
_
drowały do Hollywood zna - na ula się. Władze odrzuciły wszyst- czej"; w 4 szpalcie w zdaniu "nie
.
. '..
f
Lubitscb jak podaje prasa amery\'aszku.l~c
'" szafirowych
a,
'
.
.
pamięć niemal.
kie warunki, proponowane przez powinno po""'stać na papierze" Jach morza,. aby o l-ej zjeść kanska, pobIła równie~ swojego
Al Capone.
za.mia..,t ,.powstać" - ,.pozosta6",
.ebiad. i prze~pać się do 3-ei. a- mę"t.a.

•

Nedza Dcha dzieci i dziewczeta w szpon, Drosl,tucii
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Przed lolem próbnJm balon, z gazem przeb-Io
Rewela,je
LONDYN, 9 X. Rząd 3'~iel
ski I'ozwaźa pl'oJekt ogłoszenia
im czci ofiar katastrofy "R
lOl" ol(ólne,i żałoby narodowej.
Jako dzielI żałoby wybrana
będzie
prawdopodobnie
na.tbliższa niedziela.
Uf\Z~dowe śledztwo
w spl'a.
\\'ie katastrofy, pod.tęte będzie
po mianowaniu nowego minish'a lotnictwa.
Niebywale pOl'uszenie wśl'ód
opin.ii publicznej wywołało donicsi{>llie .~dne.go z poważnych

po"ażD~eo

dziennika

zaniepokoiłg

60 mieiscac

VI

opinie

publiC:ZDć\

powrotu pel Tylko dzięki temu udało się WÓWC7J3S członkom załogi poda angielSkie.i eOl'az mocniej pruDym gazem na lotniSko w Car- sterowiec dopl'owadzić szczę- wania faktu tego do wiadomo- konanie, że "R 101" podczas
ści. publieznej.
swego ostatniego lotu padł ródington. Z balonu wypuszczono śliwie do portu.
natychmiast cały balast, złożo·
Władze wO.tskowe pod groźUjawnienie
obecnie
tych wnież ofiaTą 7,brodnic7.ego sany z wody i dwie tOlmy oliwy. bą sądu wojennego zabrOJliły szez.ególów utrwala w opinji botażu
natycbmiastowe~o

prz i

Drozą
Wśród

e
ort
cia
zwl
na
falac:b
l'IaDc:he.-"

-ąca

arzDloiów i piorunów
szalejął:gt:b
la
Pod suaszliwą UlfWą przfz pus1e ulice londgnu
Gdy tylko
9, 10. (Tel. wł.). - I
lLondynu pogoda
ponura uroczy

LONDYN,
Wczoraj odbyła się
dziellnikó",', iż nOdczM pierw- stość eksportacji zwłok ofiar kataszego lotu próbnego w lipcu r. strofy sterowca R. 101 z Francji
b .•,R 101" oOlal nie uległ 8tl'a- do Ang.lji przez kanał La Manche
szuej katastrofie. Fakt ten wla i później z Dover do Londynu.
Okolicznośo~ które towarzyszytlzc lotnicze skJ'zętllie ukrywały l)l'zcd Opill.ia publiczuą.
ly tej ceremonji złożyły się na 0POdczHs pokazów lobliezych braz, przywołujący na pamięć scenad Londynem, kapitan "R ny szekspirowskich tragedji.
101" z pJ'ZN'ażeniem stwierTrumny odbyły podróż do ojdzil, że sterowiec zaczyna na- czyzny na kontrtorpedowcu, który I
nosi nazwę "TemIJeSt", co znaczy I
~Ie opadać. PlYzy pObieźDem o- Burza".
.
be.i1'zeniu sterolwca zauważo-" Załadowa11ie trumien nastąpiło I
no, że pokrywa małych halo- przedwczoraj wieczorem we trannów. zuajdujących się we wnę cuskim porcie Boulogne sur M'er. I
trzu konstrukcji sterowca, zo- Tej ceremonii towarzyszyła prze \
dała pl'zez
lilbl'odniuą
"ękę piękna pogoda. To też obok władz I
przebita w 60 miejscach, co francuskich cywilnych. i wojsko- i
powodowało stale ulatnianie wych as~stow~y niezlIczone. tłu- I
się gazu.
my publIcznOŚCI. O godz. 7 mm. 5
Na sterowcu powalała pani_ kontrtorpedowiec podniósł kotwiTrumny, przykryta angielską Dagą przenoszone są na dworcu li~lejo
k~ którą zdołał oPanowacS ks- cę·
.
ił
IrwW, w da=- -.L.ceoie
Gdy tyłko oddalił się od brze..
lWfID ~torJa w Londynie do kara WiUlÓW.
p 3D
Y :.tO!"'-gów Francji I'O'lJhtała &1t hrza
ż
morska, ktcWa towarzyszyła żałobnemu statkoWi przez cały. CZ88 dro
Ma Clworcu oczekiwał premJer kondukt żałobny, zlo7ooy z 24 saBERLl " Q, O. Według donie- gi do Dover. Eksportacja odbywa- Mac Nonald w otoczeniu żołnierzy mochodów cięiarowych powoli rusień z M&.okwy szalały wczoraj na ła się wśród grzmotów i błyskawic i oricel'ów woJsk lotniczych. Po- szył z dworca. Za samochodami
północny zachód od miasta nieby- na miotających się falach.
ciąg przybył '0 godz. 1 min. 20 w jechał olbrzymi ciężarowy wóz z
wale silne śnieżyce. Na tak zwanej
Gdy do Dover przybito o
llOCy. tołnierze i oficerowie rozpo- kWiatami Franci~ następnie samopaździernikowej linji kolejowej po- 9 i pół wieczorem noc na oJczy- częIł wynoszenie z wagonów tru- chód Mac Donalda. Kondukt zamy
między Leningradem a Moskwą za stym lądzie Anglji nastawała pięk- mien, okrytych sztandarami brytyj kato 14 ludzi załogi sterowca R.
wieje śnieżne były tak silne, że na. Czekał specjalny pociąg, który sldemi, składając po dwie trumny 101, którzy nie brali udziału w olocie, oraz kompanja
samochodach
cięZarowyc\l. becnym
musiano przerwać komunikację na przewiózł trumny do Londynu na na
całej linji.
dworzec Victoria.
Trwało to prawie godzinę, poczem wojsk lotniczych.
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Walka decrduiaca

rozegra

się

spłatę

w Austrji między centroprawem
a socjalistami

amortyzacyjnych
Otrzymaliśmy

WIEDEŃ, 9 X. (PAT). Wczo dezwę wyborczą

ra-j wieczorem
były kanclerz
Schober wv~łosił wobec licznego zgromadzenia mowę k8Jndy
dacką, w której oświadczył, że
stanie na czele bloku stronnictw środkowych, aby przeszkodzić zwycię.5ltwu wyborcze
mu socjal-demokTat6w, "Reichs
post" dowiaduje się, że ~tron·
nictwo
chTześci~ń'Sko - sp<>łeczne i Heimwehra
wystawią
ws.pólną · listę
kandydatów w
Wiedniu i' doLnel Austrji. 0prócz tego jednak wHtawiona
będzie
osobna lista Heimwehry. ażeby umożliwić .głosowauie tym wyborcom, kt6rzy są
przeciwnikami
s-tronnictwa
chrześcijańsko - społecznego.
"Arbeiter Zeitullg" ogłasza o-

partji so.cjaldemo·k ratyczne,i. Odezwa W!l.ywa do zwalczania faszyzmu, do
obrony republiki, oraz do odparcia zamachu na ustawodawstwo robotnicze. W Sl)rawach rolnicz:yc.h
odezwa ()o>
świadcza się przecilWlko cliom
ochroDJ.1ym, domagając się zaprowadzenia
monopolu dla
handlu zbożem i mąką. W razie
zwycięstwa wyboTCzego
zapowiada odeziWa przeprowadzenie
rozbrojenia wewnętrznego na
podstawie w.zajemności i kontroli. wszystkie związki zbrQjne jednej i drugiej strony będą
rozwiąJlane. Odezwa ośW1iadcza
się Wlkońcu za Anschl'UJs·s em z
Niemcami.

~t

Ameryce.
Pożyczka będzie

wróci orszak weselny do

Bułgarji

wa obecnie księiniczka Giovanna.
Stamtąd uda się młoda para do
Rzymu celem w.dęcia ślubu. Bezpo
średnio potem nastąPi drugi ślub
w Bułgar]l, prawdopodobnie w koś
ciele w Przesłabiu, gdzie też koronował się car Szymon. Rzymski
orszak weselny uda się na 200 samolotach do BułgarJi.

miała

Jeszcze

jedno znaczenie: zwolni odpowied-

nie sumy w

budżecie państwa.

Skazani na

śmierć
komuniści

stanęli

Na 200 samolotach

WIEDEliI, 9, 10. (PAT). "Rekhspost" donosi z Sofji, że zanosi Eię
na rychły powrót byłego króla Fer
dynand,\ który zamieszka albo \T
klasztorze w górach RiIo albo nad
granicą macedońską. Zamierza on
poświęcić się wyłącznie studjum
naukowym. Król Borys udaje się
wkrótce do Sardynj~ gdzie przeby-

sensacyjnie brzmią
. uzyskał w
"Irving Columbia National Bank"
w Nowym Jorku poiyC2tkę krótkoterminową w wysokości 3 miljonów dolarów.
Pożyczka uZyta ma być na skup
obligacji amortyzacyjny,ch pożycz
ki stabilizacyjnej, mających obecnie nader niski kurs w Ameryce, a
to w celu opłaty procentów i amor
tyzaeji ~iyczki stabilizacyjnej w
cą wiadomość, że rząd

przed

ponownie
sądem

Ze Lwowa donoszą:
W dniu 12 czerwca rb. przed
tutejszym sądem przysięgłych zapadł wyrok, skazujący trzech komunistów, r. mianowicie Samuela
Jugenda, Izraela Hirscha i Naftala Propera, na karę śmierci przez
powieszenie.
Wskutek wniesionej skargi kasa
cyjnej sąd najwyższy w Warszawie
zniÓSł wyrok 1 instancji, polecając

Kom

niści

zwłoki przybyły

do

uległa gwałtow-

nej zmianie.

Rozpoczęła. się

straszli
wa ulewa. Pod strumieniami deszczu, przy zUPebtie opustos~ałych
ulicach o godz. 2 w nocy tragiczny
kondukt posuwający się przez stolicę Anglji sprawiał wraienie pełne
nieporównanej dramatycznej grozy.
Czterdzieści siedem trumien umieszczono w prosektorjum Westminsteru, które po raz ostatni słu
żyło do podobnej ceremonji w 1917
roku, gdy bomba rzucona z niemieckiego aeroplanu na londyńską
City zabjła 38 osób. Prosel{torjum
zmieniono na kaplicę, z której wyruszy kondukt pogrzebowy.
Jutro szczątki śmiertelne ofiar
katastrofy będą wystawione na wi
dok publiczny w historycznej sali
Westmi.nsteru, stanowiącej część
pałacu parlamentu.
BEAUVAIS, 9, 10. (PAT). Dziś
się
tu
W}P'owadzenie
zwłok ostatniej ofiary katastrofy
sterowca R. lOt CburdJa, który
zmarł wczoraj. Uroczystość udobna odbyła się w obecności wybitnych osobistości francuskich i angielskich oraz ojca i narzeczonej
żtnadego. Kom anja piechoty odda
la honory zwł om, które złożono
następnie na furgonie samochodowym i przewieziono do Calais,
skąd zostaną zabr.ane do Anglji.
odbyło

w Finlandii

utracili co do jednego wszystkie mandaty
HELSINGFORS, 9 X. (PAT).
Na ogó1Jną liczbę 200 mannatów ooralIlych jest dQtychczas
183 deputowanych, z czego 62
socjal-demokrruŁów, 49 agrarju
szy, 39 członik6w stronnictwa
zjednoczenia., 20 ze szwedzkiej
partji ludowej, jeden ze szwedz
kiej lewicy, 11 z partji postępowej i 1 ze strorunicŁwa drob·
nych rolnikow.
Kom1lJIliści
utracili dotychczas 22 z og6lnej liczby 23 ])Qsiadanych uprzednio m8JIlda-

ruż,n,
tworzą faszyści

Ł6w,

szwedzka part ja

fudowlI

lL'traciła jeden mandat, szwooz-

ka lewic1 jeden i alg rarjusze jeden mandrut. Stronmictwo zje.
dnoczenia zyskało 13 malUdatów, socjał-demokraci - 7, par
t ja ])Qstępowa - • j drobni roJ
nicy - 1 mruwar.
W końcowych wY'borach so·
c.fal-demQkraci otrzymali jeszcze 4 mandaty, zaJŚ komuniści
stracili ostatni sw6j mandat na
rzecz stronnictwa mies· zczań
skiego.

boiow

Włoszech z młodzie!y
z wyrazami hołdu dlA
giem posiedzeniu wielkiej rady kr6la Borysa bułgarsIkiego z
faszystowiSkiej pow'zięto decy- okazji je~o rychłych zaślubin
zję co do utworzenia mrodzień- 1. kSIężniczką Joan!Ilą, minister
czych drużyn bojowych, składa spra·w zagranicznych Grandi
jący<:h się z młodych ludzi od złożył sprawozdanie o polityce
18 - 21 lat, pochodzących z t. zagranicznej. Wielka rada przy
zw. przednich slrn!v oraz z o· Jęła sprawozdanie oklaskami i
chotnik6w. Po uchwaleniu a- uchwaliła porządek dzienny, ag:
trn....
....-.. p!'obujący całkowicie sprawoprzeprOWadzić ponownie rozprawę. zdanie milIlistra i potwierdzająW dniu dzisiejszym trzej ' wyżej cy w doniosłej s'Prawie pary tewymienięni oskarieni stanęli po. tu morskiego z Francją pr.zyj~
nownie przed trybunałem przysię- tą uiprzedniQ decyzję, gŁoszącą.
że ltal.ia nie może przyjąć pogłych we Lw(}wie pod zarzutem u- rozumienia, kt6re nie u.stali uprawiania działalności komurustycz przednio parytetu.
nej. Rowrawa pOtrwa 2 dni.

we

RZYM, 9 X. (PAT), Na dru- dresu
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CZY GL
w sile nych krajach sięga ona kiJku' posiedze1llie prezydjum rady mJ wartości tryumfy Hitlera, podi20.000 ludzi, 6.000 sztandar'ów pl'ocent".
nistrów f,r ancuskich, odbyte w rywa.fące zaufanie do Rzeszy i
3.800 samochodów, nieskoń.czoGdyby rozłożyć równomier- ubiegły piątek, razi szczególnie trwałości jej ustroju repubIikań
ne szeregi da'wnych wodzów ee nie
zapasy złota
pomiędzy heca szowinistyczna w Mogulll- skiego.
sarskich, gene.rał Seekt w galo- wszystkie kraje Europy, to nie- c.tł.
Pacyfikac.ta świata przez 0wym uniformie, ex kl'on'Prinz wątpliwie najprędzej
udałoby
Z jednej strony zapowiedź po garnięcie go siecią międzynarow pełnym mundul'ze, uaczelni- się zażegnać niejedną bolączkę żyezki dla Niemiec, które.1 ma dowego kapitalu, pl'Zy pomocy
ey ol'ganizae.ii
ugrupowań gospodarCllią, mom.aby
nawet udzielić konsorcjum fl'ancuskie wszeehkontynentaIne.i finansjewO.iskowych, 120.000 hełmów zapewnić pokó.i eurOpeJski.
podobno w wysokości 120 mil-II'y, przez związanie państw postalowych
def.ilujących 6 goNa tle łych tendene.ii reparty jonów dolarów, z drugiej za.ri l' życzkami i kredytami z gwaran
"zin przed trybunami, prowoka cypacji złota, wychodzących zre ~błąkańcze występy nacjonali- C.lą ogólną, byłaby rów'nież potyjne p:rzemówienia
kapitana sztą z Francji, o czeni świadczy stów niemieckich,
wątpliwe.1I ważnym elementem utrwalenia
Selde i pułkownika Diisterber~a, okrzyki za rewizją traktatów, za anują dla Niemiec, przy
sięgi oddania życia w walce o
8wietność prUSkich Niemiec oto bilans manifestacji wszechniemców, jaka Si~ odbyła
w
łyeh dniach w Koblencji, w nie
mieckim kącie, jaki tworzy Ren
Oddziały maszerujące

pokoJu, gdyby nie wybryki nie
odpo.w iedzialnych grup. marzą
cych
o odwecie, bUll'zących
wszelką myśl
o zaniechaniu
zbrojeń i wojennycb rozstrzy.
gnięć.

Dlatego też we F1rancji re»:.
lega się
coralZ więce.f głosów
przeciwko pomocy finansowej
dla Niemiec, które tak bardzo
Je.i dzisiaj potJ.·zebują.

-

B.

••

ja
e oluzw,citsko
li
Dosuwaj, sie naprzód
Powstańc,

z

Dymisja preZYdenta I ~~~~~~~~i'%'1t~iGii.

MO'Lelą.

Już

sama manifestacja stahlhelmu .iest najwyżSzym nietaktem. graniczącym z głupotą.
Nadanie je_l eh,ara,k tel'u prowokae.ii, ktÓl'a zagranicą llie przeszła bez echa,
która uważana
jest za wyra~ne na'r uswnie ten
dencji paeyf,i stycznych.
jakie
ujawniają niektórzy przedstawi
ciele oficjalnej polityIłi Rzeszy
- taki chał'akter ' teł man.ifestae.ii - to już pl'UStępstwo w
calem tego słowa znaczeniu.
Równocześnie, gdy takie rzeezy dzie.ią się nad Renem,
z
tamtej Sti'OIlY oceanu, ogłasza
Getulio VargaS
m. Schacht J)l'zed finansjerą aprzywódca rewolucjonistów bramerykańską
następujące zdazylijskich, który podczas ostatuie:
nich wyborów prezydenta zna·
lazł si~ w mniejszości.
"Próba podJęta pł'ZeZ Niemcy
uzyskania kredytu .\est być może ostatnią okaz.tą
dla śWliata
całego plI'zczwyciężania kl'yZYSU
w drodze współprscy między
narodowej" ,

LONDYN, 9 X. (U.) Wedłlug
z Rio de Janeiro, pre
zydenŁ Brazytlji
dr. Pereil'u
i Luiz podaJ się do dymisj'i, PoI twienl7.enia tej wjanomośd lioi ty-chczas brak.
·Według os[a: tni,eh ooniP.'si-ell 7hulTt:Łowała się
. poodobno flota h~·azyli.iiSka, prze
,
f'.hodząc na słro.nę ]1{)wsłnń .có·w .
doniesień

I

I.Perł1iłmbuCD zajęte
I

dawno dyrektor Banku Wypłat
międzynarodowych w B~ylei
- Pierre Quesney, który wyra
zjl żal, że istnieją kl'aje takie,
jak F1ran.e.ia, Szwajcaria, Anglja i Holandja, w których stopa dyskontowa nie przekiracza
2,5 proc.," / podczas, gdy w in-

brazyli~'icv

(PAT).
donoszą

I

I

powodzeniu ruchu rewolucyj
ne.go we wszystkich stalllach na I
północ od Pernambuco. Str:lty I
powstallCÓw przy zajęciu
PernamlYuco wynosiły iW IU-,
dzi. W bitwie bratl"y ud.ział sa· ,
mochody opa,ncerz()ne, a strJ;C'lani,ha z karahinów zwykłych ;
maszynowych była bar-dz~ oj,y I
wi'Ona. Rząd wysłał do Pernaro
huco ·statek wojenny z p03Hk&- Najbli~zym celem powsta6ców jes t stolica Rio de Janeil'o. W
rui wO.łskowemi, celem odebr.... · Obecny prezydent dr. Luiz Pereira, który usiłuje przeciW'8ławić
wolucjonistom.
nia mia:;cta pows.tąń<.:om. ·

I (\

m.,

Dr.

Tę samą mYśl podniÓSł nie~

NOWY JORK, 9 X.
Powstańcy

I'

l

hotnicy. zmieniaJą
. front

otoku~
się

re-

T eren wojny domowej

NOWY JORK, 9 X. (PAT).
Z frontu ~razyliJ'Sikiego donoszą, że 4 samuloty wojskowe,
wysłane w celu ZJbombardowama
mia'Sta BeBo Horizonto,
przyłączyły się
do poW\Stań
ców_ Również w Natalu przeszło na s·cr01J.oę powstańców 6 sa
molotów wojskowych. DOllJoszą
z Para, że policja i JIlarynarka,
znaJdujące się po s't ronie l'Iządu
związko 'i,ego, podjęły walkę ze
zrewoltowanemi
oddzialami
wojska w Para i za·c.zęły jtl o-

Senator (unha
przywódca rewolucjonistów
brazylijskich.

.Dziś i dni nastepn,ch!

strzeliwać.

Dr. Juan CamnjsteQ'uy

Wielki podwójny program
-I.-

Tragedia ras,
Wnuszający

skiego. -

dramat z ·
W rolach

życia żydow·
głównych:

Maurice Randol'
i Dora Dawid.on
-

II.-

'DOL DRES
· Wojenny dramat na tle walki domo·
wej Stan6w Zjednoczonych. Emocja.
Napięcie. Sensacja. W roli głównej
słynna gwiazda

Dolores Costello
Początek

seansów codziennie o
· g. 4-ej, w święta i soboty o 12'
· w poło Na pierwszy seans ceny
miejsc najbizsze.

-

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

Powstanie, które oga.rnęło 1Wią.1 nie. Bello HOl'llzonte, kwatera głó ....
J .lju,
opiera się na trzech na środkowej armji rewollllcyjnej,
)środkach: północy, centrum i pO-lbYło już wielokrotnie
bombard()o
~dl1;u kraju (na ilustracji pokryte wane przez rządowe samoloty. Na
zarnym tuszem). Południowa ar- pótnocy przy posuwaniu się na..nja rewolucyjna, uzbrojona bar- przód armji rewolucyjnej doszłl)
dzo starannie, maszeruje na Sao do potyczki pod miastem Bahia..
raolo i Rio de Janeiro. Jednocześ Marynarka, wierna rządowi, zosta.nie stolica R10 de Janeiro zagroio· la wysłana do pól!nocnych i do ])0na jest przez rewolucyjne oddziały łudniowych portów. Ostatm:e wia.centrum. od północy. Tym oby- domości o wierności marynarzy s,
prez.juvuL ulugwalu, przeciwko
dwum armjom rząd przeciwstawił często sprzeczne. Odnosi się wraprzyszły
prezydent
Brazylji, któremu zwraca się poważny
swoje wojska (punktowane), wy. że~e, ie zwycięstwo rewolucji Je!łł
który ma objąć swój urząd w ruch społeozny w tej południosyłając je na pólmoo i na połud- kwest ją. dni.
wo-amerykańskiej
repu
b
lice.
dniu 16 listopada.
J zęść

Giulio Prestel

-

10.X.- ,~,G~ PORANNY~- ·19:30

~r. 278 ·'

. ·\ViCBJJrBZ. Rapaiski
na

państwowej

radzie

spożywczej

zi -aj oplgwa"lf
sprawdzeniali,t. Wg_ę..~ó" do
Dziś wieczól' upływa ostatni
lermi,n sprawdzania list wybOl'CÓW cło seJmll i senatu w po '

W dniu dósie.~szym udaje szczególnych komis.iach ohwo~ię
'io \V a rszu \vy wiceprezydowych.
dent 111 . lodzi p. Rapaiski, ce·
.T utro upływa ostateczny ter
!err. un 1'~!j'il'Zenja ... / posiedze
niu gtÓWIlf>~ państwGwej rady min składania deklaracji przeSP'iŻVW( ·/L.! . k~ó " ~' odhędzie się ciwko pominięciu
w spis~ch
W gm:' Chll mJl1istcrsl.wa spraw
lub wpisaniu osoby uieuprawewnętrznych .
wn,ionei.
Na porządku dziennym poZ dniem jutrze.tszym w ob·
~iedzenia paI1stwowej rady spo
wodowych
komisjach wyborżywczej zna.ldują się zagadnie·
nia związane z ukształtowa r.7vc.h rozpocznie się pTaca nad
uzupełnie.niem list wyborcólW na
niem się cep w haiti. (d)
,klltek zgłoszonych i dowodami popartych reklamaq-jL
Przenie~iB§1ie
\V aniu 25 h. m. .obwodowe
komi\.'i te w:yoorezc prześlą oba
XłV
eg:zelnplarze ~Disów do komisji
do nowego lokalu
okręgowej dla ostatecznego za
_ W dniu wczorajszym przel1iesjo~ twierdzenia tych spisów.
W dniu 31 h. m . spisy te W1l'Ó
ny z!>stał XIV },orrJsal'jat policji z
CI'!
do obwodowych komisji wy
dotychczasowego lolialu z ulicy
borcz.vch
i z dniem , 4 listopada
N apiórkowskiego 58 do nowego
lokalu przy ulicy Warszawskiej wyłożone zostaną do pr:zeglądu
na JYięć dni ,t. i. do dnia 9 Jjs-to
Nr. 8. Numer telefonu 116-64 pozopflda r. b. (b)

Odroczona

uroczystość
Jak wiadomo, centralny komitet
obchodu dzies:ęciolecia odparcia

Ifjmu.

bllOkiem
Ok ręgowa konferencja stawienia

bolf\zewicki~.i
odroczył
celem wy· nawały
w niektórych okrę· obchód z dnia 17 p,tźc!zicruika na
gach . wspól.nych lis,t wybor, dziell 11 listopada, jedenastą rocz·
czych.
nicę odzyskania nicpolllcgło~ ~ i.
,V dniu onegdajszym w Lo·
W z\yiązku z tą dccyzj,[, lol~alnv
'd.,i hawił b. poseł GrynLaullI, komitet łódzki również ud !()~o ~:l
który konferoW'ał z blokiem
swe prace, związane z unujLlzl'lli (' iU
niemieckim,
jednak
wotych
uroc7.ystości.
(1))
bec nieosiąguięcia całkovdtego
pOr'ozumieJnia, konferencję prze
niesi.ono na teren warszawski,
łłieletni oskarżeni
dokąd wyjechał b. poseł TJtta.
żydowskim,

-

. P. P. S.-u

O. K. R. P. P. S. !Zwołał ' na
uiedzi elę do, sali rady , miejskiej konferencję partyjną, 'l'ia
której omawiane będą sprawy
wyborcze.
'
Na kO'llfel' encję tę przybywa
generaYt1j1 sekretarz parUi b;· po
set Puźak , kt6ry wygłosi referat o sytuac,!i W.y hoIczej. (h)

muszą mieć obrońców

PertraktacJe niemców Blok lewicy socja·

Jhk wiadomo, llieletui, pOlllZ"J
lat 18 mu si m::eć obroilcę już w to
ku śledztwa, o ile oskarżenie wnoszone jest przez wladze admini~tra
cyjne.

listycznej

z sjonistami

komisariatu

staje bez zmiany.

Zdarza, się jednak, że przy ,,-noszeniu oskarże!'1 nie jest Ladany
wiek oskarżonego i dopiero lIa roz
prawie okazuje się, że oskarżony
nie 11l~. lat 18 d powinien po;:ia l1:lć

SALA FILMAAMONJ.
EH

obrońcę już

poniedziałek,
października o g.

by przy ,,'nosze nill o;;k:1t'
żell przeciwko ]lieletnilll, " '"kn zy\"ano dokładnie wiek o ~karżo!lY{' h

W

. przeciwpożarowe
inspekcji budowlanej

dnia 13
8.30 W.

J~

ol"lewoCLniczącego
okręgow{~j
.
Inspekc ja bHdowlana m~gistrat1t komisji nr. 13, p. sędziegrtl Kor
wydo.ła zarządzenie o wyczyszc7.e· 'wi'n _ Korotkiewicza, naJożone
oraz
WU wszystkieh kominów na tere- wstały nowe kary na ozłon.
nie Łodzi.
kÓlw ohwodowych komisji wyf' ~rr
Zarządzenie to wydane zostało borczych za uchylanie si~ od
~Jra
. w związku ze zbliżającą się zimą. w.vpełniania . przydzielonych im
..i zwykłem w tym czasie zwiększe- funkcji.
U
,niem się ilOŚ0i pożarów, <;powodoUkarani zos-tali: czł1onko'wie
,
wauY'ch zaweczy zczenjem przewo komisji Robert '\Vcber gr,zY'WtDą
ł
dów komin ~·ycb.
. 200 zł., KOI1lS1anty Pawł<YWski
U
S
'a.lm k
l
b d ć b grzywną 200 zł.,. dr. Nata'll Bek
peCJ
.0~trJ) .orzy
a, a
ę, gr.zywną zł. 100, Teofil Pol
-' . ,
,
dąt ',fi
!!fZyWU<>
20 efektownych koełjumów
d d.y.mmko.~vdbJ w. wypa,
ł dk.-a.ch
l"
... zł. 100, Józef Rozen8 .Wler zeru~ ~anJl' ano w a·SClcle e berg gr,zywną zł. 200 oraz Lu.
~.
..
.il.et.y.w.k.a8l.6.F.ilh.3.rIn.o.n.1
nreruchomosCl karani będlł z całą. czakowski Witold grzywn~ 150 iiiillB
surowością.
(b)
złotych. (a)

l"
I.d·

·

J!I

I'

Zp

I

•
Ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod kier. LEONA K A N T O R A
i ś P i e w n a chóru rosyjskiego
\Jod

dyrekcją

Wyjaśnienie

kary
o

TEODORA RYDERA.

.

e nIe nowy
program. '

w

Zlwią;z.ku

władze

7,;1·

wzmianką

ze

paźrlziernika

( 11'1.)

z

dn. 7
b. 'r. p. tyto
"Pierwsza ofiara wybor6w"
rocznika 1910
proszeni jesteśmy przez zwią·
zek inwalidów pracy o umie~z.czooie następującego wy ja- Dziś, w piątek, duin. 10 pa:i.lhil'r
śnienia:
uika 1930 roku, do spisu po boro-

Prawdą jest, że L.
zos-tał wytprowadzony

Ko s i{llS'k i
z sali za
zachowanie się prowokacyjne,
nałomiaSlt nie odpowiada rzeczywistości, że KosiIliski z~tał
poturbowany i uległ zwichnięcm lewego ramienia
Kosińs:kiemu przy wyprowadzen'iu go z sali nie złamano
. d a on. wtprawdzie
prot czy. p
.oSIa
~tuczną ,ręikę,. lecz. Jest ona zro
b.Iona. z płótna
wypdniona
SIanetn, czy tei słomą.

I.l.

,'0

w śledztwie .

powyżi'zego

rządziły,

.' Drugi Dolegnalnr'
koncert .
na członków komisji
'~ ~ '~·II
W dniu onegda iszym decyzją ,'
'H I H
Iłowe

&ta.

'VoLec

1

wych w lokalu biurfL woj81w\Yopolicyjnego (piotrkowska 212) w
godzinach od 8 rano do 15 C'\' f,(lho
ty od 8 do 13,30) winni się zg'łosić
mężczyżni, urodzeni w 1910 rokll,
zamieszkali na terenie III kOll1i~:lr
jatu policji, których na,zwi~ka ro l,poczynaj!!! się na, litet'f: A. R, ( '.
D. i zamieszkali na terenie VJll ko
misarjMu policji, których nazwiska rozpoczynaja się od lill'I'; L
L. M. N. O. P. .

I

Giganl,cznr rozmaCh realizacji genia nego
rel,sera Str,iewskiego.
Porywające arcydz~eło filmo~e osnute na
tle rosyjskiego romansu

Początek seansów o godz. 4-ej pp., w soboty. ~ niedzi~le o godz. 12-ej w poło Ceny

mIelsc na plerwsze seanse od 1 zł., w Bobo:~ i niedziele o g. 12·ej po 75 gr. i 1 zł.

Dramat samotnej duszy

i szarpanej

kołysanej
rozgrywający się

ludzkiej,

namiętnościami,

miłością

na bez-

kresnych stepach rosyjskich.

ROLE

GŁóWNE ODTWARZAJĄ:

OJII Czechowa; H.I\.Schletlow

.e
7

KINO-TEATR

"

1930

Nr. 278

Hi~~~w~łaIDi~ ~ ~ JAI H,f

początek

4.1.1 E"

o godz.
4 po poło

Igllło

zakazang).

Właściwy człowiek,

na

~

miejscu

enES
Poradnia lawodowa
I

ló zha

b~zplaiDie

Decydującemi czynnikami G_iągnięcia dodatnich wyników
ka ż dej pracy ludzkiej bą.dź fiz;ycznej, b ądź ulllysłowej są:

Lamtcresowanie, stan zdrowia,
warunki fizyczne, tlzdolni e~ia i
umiej ę Lności.

Praca niclllbiana, wykonywa
na pod p'·7.ymuscm innych, lub
do kt órej sami si ę zmlls·z amy.
nie uaje za dowoknia - jest
p rz"kr.\'1Il cI E: żar e m.
Praca każda WJlllla dać maximl1l11 kOl'lv śei. prz" minimum zuż ~· te .i cnc ry,ji.
Praca 'cst ci ę z k ą i nie protluklywl1 q, gd y nie ' odpowiada
uzdolni eniom. slanowi zdrowiat ora z wa ml1 kom 'fizycznym człowieka.
Młodzie ż zmienia niekiedy
kilkakrotnie
swój
zawód,
lwłaszcza w pierwszych latach
nauki , zawodowej. jedynie dlatcgo, że przy wyborze zawodu
nie orjentuje się, czy ooranv
rodzaj zajęcia odpowiada jJoOsia
danym przez nią warunkom i
z tego powodu częste są wśród
młodzieżv rzemieślni,czcj wypadki rozcza t ow:u't, a nawet
zupełnego zniechęcenia 00 pra
cy. Z roku na rok wytwarzają
się licznc zast ępy młodzieży
niedostatecznie przygotowanej
do życia praktycz,n ego, zgorzkniafej i nUr? ekającei na swójl
los.
Pozostawienie nadal takiego

_1IIII_____IIllilI__
432

Dr. med.

Nie iai

."1

I•

Specjalista
chorób
skórnych
wenerycznych i moczopiciowych
eczenie światle m, badanie krwi
i wyd7:ielin

Andrzeja 5. telef. 159-40
Przyjmuje od B-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
Oddzielna poczekalnia dla pań

wsbazówek

stanu rzeczy jest nie do pomymusi mieć mofachowej porady w s.prawic doboru odp')wiednlego dla siebie zawodu.
To nader waŻdle zadanie, spcł
nić może ledynie poradnia zawodowa.
.
Poradnictwo zawodowe rozWill~lo się szeroko zagranicą i
da.ic bardzo pomyślne 'rezul1atv. Młodzież przed ukończeniem szkoły powszechnej jest
poinfornluwana, ja:k ie zawody
są dla !liej dostępne i w jaki
sposób może zdobyć wyksllnł
cenie zawodowe.
Lódź, idąca 'Iyielkiemi kroka·
mi naj":'l"zód w dziedzinie oswia
tv zawodowej, zdobyła się na
zorgaizo-,'lunie takiej poradni,
dzięki wysi1~wm miejskiej pracowni psychologicznej
oraz
tow. "Patronat nad młodzieżą
rzemieślnic.zą i przem)"SłQlWą" .
Poradlllia zawodowa udiziela
bczpłatnie każdemu zgłaszają'
cemu si ę szczegółowych 1nformacji, czy i w jakim stopniu
nadaje się do wykonywania 0branego zawodu, względnie jaki zawód byłby dlań .najoopowiedniejszy.
W kwietniu b. roku rozeslano do młodzieży, kollCząc~j
s·zkoły powszechn,e, odnośne 0clczwy. Narazie podajemy treM;
odezwy
przeznaczonej
dla
ehlopców:
ODEZWA DO CHLOPCOW.
ślenia. Młodzież
Ż'I10ŚĆ zasięgania

I

Twoja przyszłość wymaga
od ciebie w najbliższym czasie
ważnej decyzji wyboru zawodu.
C/z em możesz lostać?
Masz różne zawody do wyhoru:
Rzcmiosło i przemysł:
możesz zostać ślusarzem,
mechanikiem, monterem, Itzoferem,
piekarzem, rzeźnikiem, kraw-

rand-Kino
Dziś

,
Z S 1\

właściwem

-

i dni nastęDn,ch!

Wspaniałe arcydzieło, jakich mało. przepych wysta y.
Wysta.wa o jakiej nikt dotąd nie śmiał marzyć.

WJA
25 gwiazd polskich i amerykaIlskicb, 15 najpopul.
przebojów muzycznvch, 200 girls.
W rolach głównych: Hanka Ordonówna, K. Janusz,
John Gilbert, Norma Shea1'e1', Buster Keaton, Bessie
Lovc, Karol Dane (Slim), Conrad Nagcl, Jean Crawford, (mówi po polsku), Anita Page i wiele innych.
Ekstrawagancka kreacja Buster Keatona.
Poozątek seansów o godz. 4-ej po poł., ostatni o godz. 10.15,
w sobotę i niedziele o godz. 12-"!j w poł.

Ceny miejsc na porankach zniżone.

~

udzi~la

•

J:t~m,

szew-cem, drukarzem, tkaczem, farbiarzem, ele·kt.ro·t echni
kiem i t. d.
(iospoda'l'slwo wiejskie: możesz zostać roI,nikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, pszczelarzem,
mleczarzem i t. d.
Zawody handlowe i biurowe:
możesz zostać hiuralistą, kasje
rem, subjektem, agentem, buchaltercm i t. d.
Zawody umysłowe: 1110że~z
7.Ostać nauczyclClcm. lekarzem,
dentystą, adwokatem, inżynie
rem i t. d.
Czem powinieneś zostać?
Ażeby życie twoje ułożyło się
pomyślnie, powinieneś na uczyć
się jakiegoś zawodu. Zastanów
się dobrze nad zawodem, który
zamierzasz sohie obrać i pamię
taj, że wykwa·l ifikowany praco.
wnik więcej zarabia, bardziej
jest poszukiwany i rzadziej tra
ci pracę, aniżeli pra'coW1J.1ik nie
wykwalifi'kowa'llY·
Musisz wybrać sobie taki zawód, do ktÓlrego masz najwi~kszą ochotę, do którego najwięcej się nadajesz ze w~lędu
na twoje zdrowie i warunki fi
zyczne i do którego masz największe z~oln.ości.

Zastanów się dobrze nad temi sprawami, porozmawiaj z
rodzicami, a następnie przyjdź
do
POI,lADNI ZAWODOWEJ.
Przy.tdź z o.icem lub matką,
przynieś ze sobą ws~ysl tkje two
Je
cenzury, ry:sunki, roboty,
które
będą miały znaczenie
przy wyhorze zawoctu.
VV Poradni Zawodowej udzielą ci rady, jaki zawód będzie dla ciebie najodpowiedniej
s/zy, otrzymasz wskazówki, cze
go wymagają różne zawody, do
wi(''1z sie. o szkołach zawodowych, tenninach, o czasie trwa
nia i warunkach nauki.
Pora~y udziela się
bezplatnie.
Poradnia Zawodowa, ul. Piramowicza ur. 12, 1 piętro.
Godziny przyjęć w poniedziałki i środy od 9 do l-ej i od
5-ej do 7 -ej.
Dyrektor Poradni
Więckowska udziela
~odzien
nie wszelkich informa-c ii I)d g.
11 do 12-ej.
WYCIECZKI t. T. K.
Tow. Krajoznawcze Ol'gani
zuje następują)ce wycieczki:
\V sobotę, dnia 11 bm. - do fa
bryki tektury.
W sobotę, dnia 18 b. m. - do
państwowej fabryki wyrobów tyto
niowych.
W niedzielę, dnia 19 bm. - na
lotnisku w Lublinku.
W dniIU. 14 i 15 paździeruika , oraz 1 :i 2 listopada - do Warszawy. Koszta wynoszą. zł. 25.Zapisy przyjmuje sekreta.r jat
T-wa, przy ul. Piotrkow~kiej 56

doro5łgth'

dla

Europeizacja przedmie' Ć lodzi
Elektryfikacja przedmieść raźno postępuje naprzód

W związku z za1prowadzeniem świ·atła elektrycznego na
peryferjach łódzki-ch, zazna.cza
się osłatm.io ~ny pęd do za'Pro
wadzania śWl'aUa e:l€lktrycznego w domach, połOiŻonyoeh !Ila
najodlegle.iszych od -centrum
miasta ulicach.
Szczególnie wydatnie korzysta z dobrodziejstwa światła c!p.ktrycznego dzielni.ca chojeI'iska, gdzie nawet male, drewnia
ne domki, skazane na rozebranie za lat kilka ,zaopatrzone zo
,tały w przewody do lektrycznego oświetlenja.
W pierwszym rzędzie zaprowadza się oświetlenie elektry-cz
nością
klatek schodowyoeh

wnęk

u bram, oraz t. zw. ll/Umerków na bramach wjazdowych. Poza.tem zaprowadzenie
światła w poszczegółnych mieszkani.ach pozostawione jest do
uznania lokatorów, którzy - w
miarę
posiadania
d·OIstatecznych środków, chętnie korzystaja ze sposobności zaprawadzenia tanie1go i hygjeniczil1ego
oświetlenia.

Pozatem z reguły zaprowa'
dzane są przez wła·ś>Cide!i domów przewody do eJektrycZ!l1ości w tvch mieszkaniach, które
pTZeznaczone są do wynajęcia.
a to dla podniesienia w3rtOŚ("
i ew. ceny mieszkań.

iSZJlch

11

ób

O

sąd skazał za nieprawne pobieranie zapomóg
W dniu wczorajszym sąd powiatowy w Łodzi przystąpił ~o rozpatrywania spraw Fiszela Kelera, zą
mieszkałego przy ul. Zgierskiej 93.
Adolfa Geizlera, leka Korzucha,
Antoniego i Heleny małż. Gorcz~,
zamieszkałych przy ulicy Napiór~owskiego 58 i Emmy Lange, 0skarżonych o nieprawne pobieranie
An dl
zapom,,!,>
a najbi~niejs~y.cbL.~'
.Łodzi.
_
. Jak wymka z' przewodu sądowego, kierownik biura rejestracji wypłat zasiłków kipt. Stanisław Wiesz
cza otrzymał s.zereg anonimów, iż
wiele osóbnielegalnie korzysta z
zasiłków, wobec czego wydelegował na miasto kilku kontrolerów,
którzy mieli za zadanie stwięrdzić,
czy osoby pobierające zasiłki faktycznie zasługują na n'e.
Przeprowadwna kontrola wykazała, że niejaki Fiszel KeJler (Zgier
ska 12) zajmuje się handlem starzyzną i pobiera zapomogi. Zainda
gowany w tej sprawie właściciel te
go dOmU ośwjad~ył, iż zaświadcze
nie wydane rzelwmo przez niego,
a stwierdzające, że Keller jest
biednym, zostało sfałszowane.
Dalej stwierdzollo, że niE'jaki

•

Icek Korzuch jest chałupnikiem i
pracuje na własnYm warsztacie
tkackim, a pobiera zapemogi. Ponadto Antoni i Helena małż. Górczakowie (Chojny) pobierali po·
dwójne zasiłki.
Następnie ujawniono, iż właŚtCi.
ciel domu na Bałutach Adolf Geizler również pobiera zapomogi pomimo tego) ii. komorne s posiada)lego domu w zupełności wystarcza
to mu na utrzymanie. Na przewodzie sądowym wszyscy oskarżeni
przyznali się do winy.
. Sąd pod przewodnictwem sęcJ.de
go ~aIina po rozpoznaniu sprawy
skazał wszystkich oskarżonych po
2 tygodnie więzienia oraz zapłace
nie kosztów sądowych.

Dr. med.

8742

E

Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych

l

Dla

Południowa
tel. 201-93
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Od B-H rano i 5-9 W.
W niedziele od 9-1

niezamożnych ceny

lecznic.

Dźwiękowy Teatr Świetlny
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Żyd.

Ił

-

•
(OWOl

•

"GŁOS PORANNY" -

10 X -

i dni

następnych

I

Program humoru i śmiechu!

HI\ROLL y
w pierwszej swej dźwiękowej kreacji

II

OZ O

Niebez

ze

ieczeństwa

ll

Kapitalna komedja, tryskająca humorem i niezwykłemi sytuacjami, wywołująca bezustanny
•
śmiech - śmiech do łez!
Początek seansów o g. 4-ej, G-ej,
i niedzielę poranki od godz. 12-3

B-ej i 10-ej w., w sobot~
po cenach najniższych.

Nr. 278

10.X -

nił!wiasia

zi~IDa
L. Dimant nauczy

jak należy zachowyna ulicy

Onegdaj wieczorem "deptak"
W pewnej chwi'li jedna z pa.nieprzy ul. Piotrkowskiej, ulubione Inek, mianowilcie Konówna, odwrómicj..;ce spacerów łodzian, był wi- cila się i oświadczyła, iż śpiewanie
do wnią osobliwej sceny, spowodo- komu~1 nad uchem na ulicy jest owa,nej zbyt często zresztą mają bjawem złego wy.chowania.
cem m:ejsce zaczepianiem przechoW odpowiedzA na to Lucjan Didz ą.cych panien przez źle wychowa
mant bezceremonjalnie ują.!: pod
nych młodzieńców.
Mianowicie ramię energiczną. panienkę, a ta
dwaj tacy młodzień{!y, Roman Rowówczas wymierzyła mu tak silny
cenb1um, oraz Lucjan Dimant napoliczek, że krew rzuciła się nosem
tr~tnje
zaczep'iali
przechodzące
odpalonemu :tmantowi.
dwie panienki ni~jaką 16-letnią.
Utworzone w związku z tem zajJ. Weinkram.cównę oraz 17-letnią
G. Konównę. Kroczyli wślad za ściem zbiegowisko rozproszyła poniemi, śpiewaj~ dzieWlCzętom "nad li~ja, spisując sprawcom zajścia
protokuł.
(a)
~hem".

PORANNY"

,

·1930

Po krótkich cierpieniach

się już

wać się

"GŁO~

zmarła

dn. 2 paidziernika r. b. nasza Kochana córka i siostra

B. P.

Sz~plówna

Hala

prze:l:ywazy lat 23.

WyprowadJ:Enie drogich nam zwłok na cmentarz żydowski w Pabjanicach odbyło się
!l-go pllździernika r. b.
.
Wszystkim tym. którzy drogim nam zwłOKom oddali ostatnią posługę sIrlIIdają serdeczne
Bóg zapłać
W nieutulonym żalu pozost!lli

Matka, SiosIr,. Babcia i Rodzina.

Klas wcy .wspólnie z chadBkamprowadzić będą akcję

o wyrównanie płac w przemyśle włókienniczym

I

W dniu wczora.iszym odtbyło wyborami do sejmu i do senaw lo.kalu okręgowej komi- tu.
sji związków zawodowych ze·
Pierwtlt:ą z tych s'praw ret()·
branie rady delegatów fabrycz- rowal
kierownik klalsowY'ch
nvch, na któr6'm omówiono ca związk{~w zawodowych p. Wal
Dwie srebrne papierośnice zginęły z sali narad ły szc':eg aktualnych laga- c.zak \V skazał on w d~uż.szerm
dnielI. Na porząd'ku dzi ennym przemówieniu na to, że w wyZaledwie przy dwoma dniami do żony przez nikogo ulotnił się.
O powyższej kradzieży wicepre- zebrania znalazły się dwie spra' ui'ku.prowadzonego przez zwią
nosiliśmy o skradzeniu z gabinetu
sędziowskiego
palta sędziego wy- zes p. tółkwa powiadomił urząd wy. Mianowicie sprawa. a1kcji ze'k strejku w tych fabrykach,
wszczał do-chodze- o wyrównanie płac w przemy- w których nie przestrzegano 0działu apelacyjnego p. Pniewskie- śledczy, który
.~le włókienniczym
i sprawy bowią'Zu .lącego w przemyśle na
go. W dniu wczorajszym znowu za nie.
zwią'zane
ze zbliża iącemi się zasadzie zbiorowej umowy , cen
notowano podobny wypadek.
WA4444& -1ii8. . . mm·
Oto podczas rozprawy sądowej
w I wydziałe cywilnym na sali II
do przylegającego pokoju nr. 28,
dostał się jakiś nieznany sprawca i
skradł pozostawione na ~tole dwie
srebrne papierośnice, stanowiące
własność wiceprezesa sądu p, tół
zloł:zgót:g
kwy i sędziego wydziału cywilneodwiózł
5aIDO(bod~1D
to po Falta.
Jak należy przypuszczać, spraw
Od przeszło trzech lat, władzI'! przez nich włamywacz ukrywa się mon ta.
Antczak chętnie skorzystał z pro
ea upatrzył moment kiedy sędzio policyjne w całym kraju poszuki- w Łodzi.
Celem ujęcia sprytnego herszta pozycji "pijanego" i obydwaj we ·
wie z sali narad udali się na salę wały herszta szajki włamywaczy
Tozpraw i wiedząc zapewne o tem, Jerzego Antczaka, który po ujęciu szajki włamywaczy, władze policyj szli do baru "Satyr" przy placu
ie sala narad nie została zamknię przez policję całej bandy wyje-/ ne w Łodzi zarządził w dniu Reymonta 8.
Po WYPiciu 1,i1kunastu kieliszta na klucz od wewnątrz dostał chał przed rokiem z Warszawy w onegdajSzym obławę na terenie całego miasta, jednakże
Antczaka ków, Antczak był już pijany, przysię do niej z zamiarem skradzenia nieznanym kierunku.
palt. Nie znalazł jednak tam palt,
Mimo rozesłanych za nim listów nie udało się ująć.
czem ule zauważył, iż towarzysz
dowowił się wobec tego srebr- gończych, władzom policyjnym nie
Wczorajszego wieczoru wywia- jego stale wylewa wódkę ze swego
nemi papierośnicami i uiespostrze- udało się ująć sprytnego włamywa dowca wydziału śledczego, obtler- kieliszka pod stó!. Gdy Antczak
zdawał się być nie- wując znanego sobie złodzieja kie- byt już kompletnie pijany, wywiaQ~~~~~QQ&Q~~ cza, który
uchwytnym.
szonkowego, zauważył koło fabry- dowca uregulował rachunek, poPrzed kilku uniami, władze śled ki firmy Leonhard, Woelker i Gir- czem zaproponował mu przejażdż
bardt przy placu Reymonta, prze- kę samochodem. Po wyjściu z re~ze zostały poinformowane drogą
chodzącego osobnil{a, kt6rego rysy stauracji wywiadowca wybrał I,rykonfidencjonalną, iż poszukiwany
twarzy przypominały jakiegoś zło- tą taksówkę.
Pod pretekstem
czyńcę.
sprawdzenia, czy licznik nie jest
Nie spuszczając obserwowanego zepsuty, wywiadowca szepnął szofe
Dziś i dni nasleiJn,ch
przez siebie osobnika z oczu, wy- row~ aby zatrzymał się przed wywiadowca wyjął z kieszeni kilka działem śledczym na ul. Ki1ińskie
Dramat erotyczny wg, powieści
fotografji otrzymanych w wydziale go i udawał, że motor się zepsuł.
genialnego Olaude Farrere'a p, t.
Już wszystko jest przy2"otowane
•
'"
h ~.. N
śledczym, celem aresztowania w ra Następnie pod pozorem zreperowa
Cle
na pr:YJę
z;mlow~c gO~Cl. d0- zie ewentualnego zauważenia ich nia defektu szofe!' miał wejść do
wa o szerna la. a . mracYJna, 0- w mieście.
gmachu komendy polic,ii i zażądać
brze
ogrzewana l wlietrzona,
Odda-I Na JotneJ
'~..l •
. dow pomocy.
.
..
z fo t ogra f"
JI wywla
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usługi.
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. bez p'leczny,
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" bezpo ca zauwazy
sredniemu
' przy so'b'"
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. . . połaczeruu
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zas nazwls o poszu Iwanego
0- gdy szofer
"reperował" motbr, z
wadzarue kuracJi
bez względu
na rym by ł J erzy An t cza k .
'
.
.
obydwuch strOll amochodu nagle
pogodę· W wuelu hotelach l pensjo
Wówczas wywiadowca, począł otworzono drzwiczki i }{i1ku polinatach
z
centralnem
ogrzewaniem
d
.
..
.
,
u awac. .p.IJanego,
poczem zaCzePI'1 cjantów wyciągnęło Antczaka z sa
Tragedja niewinnie skazanego znaJdUJą. kuraCjusze .za ~lską opła- Antczaka i zaprosił go na kieliszek mochodu, by zamknąć go w areszoficera l Rada wojennego sądu tą dobre utrzymaJlle . l w~-godne
'dk' d
t
"
l
R
.
L"
domaga się kary śmierci! Wal- mieszkan~e, Specjalnem powodze- wo 1 o res auraiCJ1 .na pacu ey- cle po lCYJnym.
ka o honor ojczyzny, czy o niem cieszy się zakład zimowy, napiękną kobietę?
leiący do zarządu uzdrowiska i
W rolach głównych I
dom Marienbad, a to dzięlci wła5nym ką.pielom kwasowęglowym,
Wielka niesDodzianka dla zwolenników
Mikołaj
przyczem pierwszy posiada ta.kżr.
kąJPiele błotne i inne środki kuraNADPROGRAM:
cyjne. Dba się również o wszelkie
Artystyczny dodatek kreskowy rozrywki dla kuracjuszy. W hali
FLEISOHERA
huracyjnej odbywają się codziensię

Znowu ,kradzież w sądzie

,.,

I\reszłowilnii
Po opit:iu
ao

herszta włamywaczy
WÓd". wgwiadow(a

do aresz1tu
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BOP1B" ŚPI1ECHU!

Węgierska" n~e konc.erty m~yc~ne, Z!I.Ś
, .

:v lre~

.
Dle odW1edzaneJ WIeczorami sah
oraz aktualn~sCl z kraJU,.
kurac., wzgl. czytelni znajdują ku
Początek w dm powszedme. o racjusze bogatą lekturę i różne z.a
godz. 4 po poł, w soboty, me- \baw y towarzyskie Dla średIDoza
dziele i święta o godz. 12 w p.
.
h
. .
. l
moZillyc zorgaruzowano tu specJa

łłocne dyz·ury
Dziś w

c"

Wkrótce I W~iDie "

SUSANIN

Rapsodia

aptek ną kurację,utrzymaru.e,
zapewni~j!jjCą. za s~oIIl\IeszkalllJe,

nocy dyżurują nas tępują
ce apteki: M. Lipca (piotrkowska
193); M. Millera (piotrkowska 46);
W. Groszkowskiego (Konstant ynowska. 15); A. Perelmana (Cegielniana 64); H. Niewnarowskiego
(Aleksandrowska 37) ; Z. Jankielewiem (Stary Rynek 9).
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Jesienna i zimowa
kuracja W Kudowie

BILLIE DO VE

.,

nika - podwyż,szono place włó
niarzom prawie wszędzie, gdzie
a·kcja ta była przeprowadzona
Wska'z.uje to na powodzelllie
akcji podj ętej p r·z ez związ:ki.
N al>tęp.nie referent zakomu:niko
wał zebranym, że akcja będzie
w przyszłoś c i prowadzona ra·
zem ze zwią'z.kiem chadeckim
i w ten sposób powiększą się
szanse zwycięstwa klasy praclI
ją cej. Po wystucha'lliu r·e ferstu
zebrani delegaci fab r yczni przy
jęli re.zolu c .i ~, w której stwier ·
dzają, że akc ja zwiąak6w darła
pomyś,llJJe dla włókniarzy wvni
ki i że nale ży j ą w d a lsz ym cią
gu prowadzi ć . Po zu tem del eg~
ci opowiedzi eli si ~ za utrzymani em
ś'Cisł e g o
kontaklu 1e
7.wlązkiem ch:drcki m
dla dobra sprawy.
Sprawę wyborów
"de r o wal
b. senator Daniel e wl cz. Wska·
zał on na koni eczność masowe
go w,zi ęcia udzia,l u robotni.ków
w wyborach i głosowania Ila Ii.
~l <:, na kt ór ej figurują
pr.z edIOta wiciele kla sy robotniczej.
\V r ezoluc.ti powzi ęt e i prz ez
d.elegatów po refe mci e se n . Daniel e wilcza uchwalono wezwać
masy włókniarzy do gło&{Jwa
nia na listę "Związku obrony
oraw i wolnośd ludu" j J'ozpo{!ząć
w fabrykach i skupieniach robotniczych akcj ę agita·cyjną
ma
rzecz Centrolewu. (gl

mną cenę

opłatę kuracyjną,

wszelkie natural
ne środkv kuracyjne oraz pomoc le
karską. Urzą.dzeuia te cieszą się ze
względu na ciężkie warunki ekonomiczne dużem powodzeniem, na
co wskazują napływająJce licznie
do zarządu uzdro,V1iska zapytauia
i zgłoszenia.

BOPlB" ŚP1IECHU!

·
KIllY
[~~n I

ł\'

~..
ił'

SI

'tJ

powodu

przed wcz~snej

śmierci

B. P.

HALI SZEPSOWłlłlY
serdeczne
i Siostrom
Pabjanice.
gr

współczucie

Matce

wyraża

MIna Łaznowska
9065

J

"""*"*""''i

Me

ZJAZD PPS, DAWNA FRAKCJA
REWOLUCY JNA

W uiedzielę, dnia 12 bm. orlbę·
dzie się w lokalu OKR. pp:). d.
Fr. Rew. w Łodzi przy ul. P~otr
kowRkiej 73 zjazd delt>gtttów wszysf.ki.ch OKR. d. Fr. Rew. wojew.
łódzkie g o z nati tępują.cym porzą.d
Idem obrad: 1) ukonstytu Jwa11ie
s1 ę rady wojew. PPS. d. Fr. Rew"
2) wybór kandydatów do sem. . tu.

[O lO lm .J~~al" 1
są

środo

Tahletki-Togal
s lmfe cz nym
niem przeciwko reumatyzmowi, podagrtze, grypie, b6 10m ne rwowym,
b610nl giowy, mlg i'anie i przeziębieniom.

Nie wyrz~dza j cic sob ' e szb ody. u!}"
małowarto ś c i o w ych
wajllc
inny ch
środkó w .

Według
przeszło

W roli

głównej

wszechświatowi

komicy

rejentalnego poświcd czenia
6000 lekarzy wyrazilo 9 NOj~
uznanie dla skuteczności działania
Togalu. N abyć mo ż na
w!l ?:ystkicl\
aptekach. Nr. registr. 1361. Cena Zł. 5.
3371-1

w.,

lieąrge Sidney Zapisuicie Si, ....
Charlle Plurray na członków LJlP,P.
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Nr. 278

rai na lo erji?

5·ia ki .sa IOI~rji

pańsiwowej

•• ~1·lDg

dzień' .tiąeDi~Di
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. Po lW'Zerwte.

}lrzed przerwa.

811 992 73072 229 49 671 901 74133 224 34 499
20.000 zł. wygra! nr. 183191.
601 41 60 709.
5
15.000 zł. wygrał nr.: 168821.
12/
$~~ ~~/~180~~65~lf 6~~3 7W {JO~10~~
Po 5.000 zł. wygrafy n-ry: . 24893 543 713 901 52 80314 512 62 615 33 94 828 81014
19944.
148 246 328 74 94 787 822 82026 199 224 543
75 677 736 80 848 82014 130 461 587 977 99
P o3. 000 z.
ł wygra l y n-ry: 22599 84376
471 725 898 949 64 85004 116 296 431 578
26139 30320 31740 127116 135524;
716862855273084790587010 199 505 11 88177
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 41133 275351 7989090209174142255870889590059
85810 122085 144599 1686'3.
103 10 25 445 628 78 91277 421 573 606 911 73

25.0CO zł: wygrał nr.: 175997.
S.OOOzł. wygrał nr.: 113584,
Po 3.000 zł. wygrały n-ty: 2463
24103 122842 130995.
P 2 000 ł
t
28040
o.
z. wygra y n-ry:
34958 112929 180985 187171.
'
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 7941
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Dziś 8.30 "Kawaler Papa"
(premjera)

Jutro 4.00 .. Spór o
"

sierżanta

Griszę'"

8.30 "E,awaler Papa"

Dzliś premjel'a wesolej komedji
G. Carpenter'a "Kawaler-Papa" z
Józefem Winawerem w roli ty,tuło
wej.
Jutro premjera dla pl'~y i osób
zaproszonych. W niedzielę wieczorem w chloh'zym ci1!'t,<7U "Kawalor·
Papa".
W sobotę i w niedzielę o godz.
4 "Spór o sir.rŻullt<t GI1;szę".

TEATR KAMERALNY
i do niedzieli włą,cznie
.,TenJpo ponad sto".
W nie dzielę o godz. 5 "Egzotycz
na. kuzynka".
Dziś

79036 111 627 710 12 53 94 80145 411 78 500 98
666 785 978 87082 223 81 669 696 738 841 911 81
84 82204 322 658 750 78 83161 62 356 44 572 600
50285351 69 784825 9459786019 29 .162273.
87077 10465221 574245016187988075272
54894666 7 280 707 842 89021 257 '352 70576
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pawilonu dla chorych gruźliczych
TEATR. i>(jPD.LARNY
,my się na Kopernika" z . udziałem
. al Ann M"
.
Mając za zadanie szertenie, prz.y S1<Pl~ U.
y arJl, kOJDr.:et
Jjiiś p·rzedsta.wienie zawieszone . . ualego zespołu oraz now~zaangażo- popieranie i rozwój nauki or- ,pa~ tęgQz. szpitala urzą,.dza w meJutro premjera gloŚl)e1 . . 'rie.g-ra- wanych a,rtystów.
"
ga'lli.z-acji, zmierzające'j do wska dZielę, drua 26 b. m. Wleczorem VI
nej w teatrzo ,pop'~llafllym operetki ' :Począ,tek przedstawień o godz . . zywania na.ilepszych metod oe salach filharmonji przy ul. NaJlltow 3 aktach Auch:an'a "Lalka".
7,30 i 9,30, w soboty, niedz.lele i lem
osi~ięcianajwyż.szej wicza wielki koncert-raut z loterjlł
W niedzielę o godz. 3,30 po 'pol. , śW'1ęta o 5,30, 7,30 ] 9,30 wieez. .
s,prawnoscl w wykorzys.tywa- fantową oraz' tańcami Komitet
"Płomienna noc AntonH".
niu materjałQ'w, mecha:nizmów, ;pań'lie szczędzi trudów, aby poVASA PRIHODA PRZYJĘŹDŹA ?rządzeń tęch:ni.~m.ych, '~a.sI\1 · byt na raucie uczynić jaknajpl'zyl pra~y łudz~lel•. ;nstytut nau-jemniejszym i .moiliwie wasołym, I
TEATR POPULARNY
'DO LODZI
W SALI GEYERA
kowe] orgamzaCJI
ro~pQ'cz~ spodżiewa sie, że P. T. publicznoAl
'rV sobotę o godz. 8,15
mecz.
4, kODlCert 'mistrzowski, który cykl odC'zyt6w na '1erenle' waz-.
. .
' .
\
?~e- todm
.. ówu d~lekpo. IdąJC~g0 r:opaJ'oYl
teatr popularny w sali Geyera wy- odbędzie się w sali iilharmonJ'i w nieJS' zych ośrodlk6w I'>"'os~",Aar'SJ'VU
'zwartek, dnia 16 bm. u~""','etnl' J'e- C'zych. .
.:, : . .
l'
Cia ej lmpreZle. lace orgamzac
ID
1
Z
stltwia "Uprowadzenie 10-ciu więź- C
niów z Pawiaka.
. den z najgenjalniejszych skrzyp'Jeden z ta'kich 'odc'Zytów p. t., .ne są, Jui w pe ' ym to Ul.
apr()
ków doby obecneJ', Vasa Prihoda, "Z dziedziny l1JOwoczesmej. tech- szono zname siły artystyczne, kt6.
'yV nied'łl:elę, dnia 12 b. Dl. o go_!.1.· b'
." A.h"d·
.
.
nazywają U:Jl~l
IuroweJ Q~ Złe SIę w re ,?,ozmawą program.
którego powszechnie
dzinic12 w południe w teatrze poŁodzi, W dniu 10 b. m"
o go_ _
__
pularnym w sali Geyera (Piotrkow "Paganini-rediv:iJvus". . Przyjazd te dzinie .2()-ej w ' lok.:a1u Stowa,r.zyPiJOtrk'Owtika 295) odbędzie się specjalny po- g~: fenomenalnego skrzypka. wywo s:zeni.a. techrrlikÓW,
sIę
ranek dla dzieci; na którym odegra la niewątpliwie wielkie zadowole- ska 102~ . .
ny zostanie obrazek sceniczny w n.~e, ~śtód muzykalnych sfer nasze
k:ba przemysłowo - han.dloczłonków
3·ch akt. M tle ballady Adama Mic go miasta. Akompanjować będzie wa komUllliku.ją,c o . J)C)wyżs,zem,
kieWlicza p. t. "Powrót taty".
znakoIDfitemu artyście Cbarles Cer zwraca szczególną ' uwagę sfer ' .
UAUl'~'"
ne. Kasa zama.wiań filharmonji od ' przetnysiowych "j handI.owych "DOBRY WIECZÓR"
tlziś rozpoczyna jw. sprzedaź bile- mi ów 'odc,zy!; gdyż 'metody l.'a-' kó-wej' organizacji, mogą
zn.'
cjonalne.i pracy biurowej, ',pro- leźć niewątpliwie bardzo szero,
Dziś cieęząca się . niesłabllącem tów,
p-agowamej pl'!zez, 'Lnśtytruł. -nau- kie zas-tosQ"'arnlie.
powodzeniem rewja 'D, t. "Spotka-
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Warszawski
olbrzym
radiowy
!łP~~!!!~!~!~~~!.~YCh"'!a~
w
odległości

23 klm. od stolicy stanie nowa stacja nadawcza

Nowa centralna radjostacja polska odezwie się według przewidywań kierownictwa
technicznego
"Polskiego Radja" już w niedługim
czasie, bo z początkiem roku przy.złego. Przyszła wielka stacja warszawska będzie jedną z najsilniejszych europejskich stacji nadawczych. Stacja ta mieścić się będzie
w specjalnie wznoswnym dwupię
trowym budynku w pobliżu Raszyna, dokładniej opodal wsi Łazy, leZącej o 23 klm. od Warszawy. "Pol
skie Radjo" zakupiło 33 morgowy
teren, na którym sta~ą budynki i
wieże antenowe no,",ej stacji.
PRÓBY APARATURY STACYJNEJ W LONDYNIE.
W tej chwili prowadwne są leoń
cowe roboty przy gmachu stacyjnym, w którym zostanie zmontowana nowoczesna aparatura stacyjna.
Aparatura ta zamówiona została
przez "P()lskie Radjo" w angielkich zakładach Marconi'ego i jest
już gotowa. Niedawno odbyły się
w Londynie
próby z aparaturą,
przy ł,tórych obecny był naczelny
inżynier
"Polsklego
Radja", p.
Władysław Heller. Próby te wypadły bardzo dobrze,
wykazując

kach przekroczy granice

naszego

państwa.

WIEŻE ANTENOWE WYSOKOśCI

200 MTR.
antenowe stacji centralnej
poSiadają 200 mtr. wysokości. Jest
to wysokość odpowiadająca mniej
więcej 50 piętrom.
Jedna z tych
wież jest już całkowicie ukończona,
zaś montaż drugiej dobiega końca.
Każda z wież stoi na podstawie be
tonowej, zaopatrzonej w sześć izolatorów porcelanowych i posiada
izolatory boczne, zabezpieczające
podstawę wieży od
przesuruęcla
się. Wieże są konstrukcji żelaznej
o przekroju
prostokątnym i co
kilkadziesiąt metrów
przytrzymują konstrukcję wież silne stalowe
liny.
Wewnątrz konstrukcji wież
antenowych znajduje się drabinka,
za pośrednictwem której monterzy
dostają się na sam szczyt wieży.
Wejście na szczyt trwa około 40
minut.
Wieże

BUDYNEK, WIEzA CHŁODNICZA
Również i prace budowlane przy
gmachu są na ukończeniu. Aparatura stacji mieścić się będzie w dużej sali budynku stacyjnego, obok
której zmontowane zostaną urzą
doskonałą spra wność
techniczną dzenia amplikacyjne. Drugie piętro
skompikowanej aparatury stacyj- budynku zajmą biura stacji i lokanej Jak potężną będzie przyszła le mieszkalne dla obługi techniczstacja warszawska, świadczy fakt, nej. "Polskie Radjo" przeprowai ż audycje tej stacji będzie można dza budOWę stacji z dużym nakła
odbierać bez trudu za POmocą apa L I dem pieniężnym zaopatrując buratu detektorowego w promieniu dynki stacyjne w takie urządzenia
400 - 500 klm. Innemi słowy mó- jak: centralne ogczewanie i kanali• c, zasięg detektorowy central- zację, którą trzeba było specjalnie
tlej stacji polskiej
pokryje całą dla stac.ii przeprowadzić. Na tereP olskę, a nawet na wielu odein- nie stacji, który w najbliższym eza'Wy

Co
Łódź

USIUSzJm, dz.·s' DrzeZ radl·O"
,

•

11 ,fi8 - 12,05 S ygnał czasu i
Jlejllal z wieży marjackiej w Krakowie.
1i,05 - 13,16 Muzyka z płyt
gTamofonowych.
13,15 - 13,20 Odczytanie programu dziennego i repertuar teatrów i kin.
15,35 - 15,50 Kącik artystyczny L. S. G.
15,50 - 16,10 Odczyt.
16,10 - 17,15 Muzyka z płyt
gramofonowych.
17,15 - 17,40 "Z otwartych sar
kofagów na Wawelu" - wygł. ks.
dr. Tadeusz Kruszyński.
17,45 - 18,15 Audycja dla d7Jieej. Słuchowisko dla najmłodszych.
18,15 - 18,45 Koncert dla mło
dzie ży.

•
Zachodu" - wygł. red. Sta
Ilisław Dzikowski.
22,15 - 22,35 Płyty gramofonowe z Warszawy.
22,35 - 24,00 Komunikaty: meteoroI., polic., sportowy oraz muzyka taneczna. i salonowa z Polonja - Pa.lace - Ho}elu w Warszawie.
"Życie

(233,8)

I

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Konigswusterbausen (1635)
20,00 Transmisja koncertu ze
Stuttgartu (Symfonja
"Jowisz"
Mozarta,
KOOlcert
skrzypcowy
Vieuxtempsa, Suita Strawińskiego,
drobne utwory na skrzypce)
Langenberg (472)
20,30 Słuchowisko Rudolfa Leonharda "Kryzys".
Londyn (356)
21,00 Recital skrzypcowy (Sonata B-dur Mozarta, Air Goldmarka,
izby La capI'lcieuse Elgara).

18,45 - 19,10 Rozmaitości.
19.10 - 19,25\ Komuruikat
prz e mysłowo - handlowej w Łodzi
i odczytanie programu na dzień następny·

19,25 - 19,35 Płyty gramofonowe z Warszawy.
19,35 - 19,50 Prasowy dziennik
radjo~vy z Warszawy.
19,50 _ 20,00 Płyty gramofonowe z Warszawy.
20,00 - 20,15 Inż. J an Grabowski wygł. feljeton p. t. " Zamierzchła zapomniana stolica ".
20,15 - 2030,,0 kwestji polskoś.ci Fryderyka
Niet7..8cego" wygł. p. Cezary J ellenta.
20,30 - 22,00 Koncert muzyki
leklciej w· wykonaniu
orko P . .c<..
pod dyr. Stanisława Nawrota i tercetu Rapackich.
~2.00 22,15 Feljeton
p. t.

Paryż

(1724)

Minister komunikacji, mz. Al- uprzyjemniać sobie czas podróży
fons Kuhn, przyjął w dniu 8 b. m. słuchaniem audycji radjowych.
sie zostanie ogrodzony obok głów
Na tak wielką skalę ~krojona
dyrektora "Polskiego Radja", p.
nego gmachu wywiercono studnię Zygmunta Chamca, w sprawie u- organizacja audfłcji w pociągach
artezyjską o
głębokości 56 mtr.
dzielenia "Polskiemu Radju" kon- będzie jedyną w EurOPie; obecnie
Studnia ta dostarczać będzie wodę
cesji na wprowadzenie instalacji tylko koleje austrjackie, węgier
przedewszystkiem dla urządzeń odbiorczych w pociągach pośpiesz skie i niemieckie posiadają instakoniecznych
przy
chłodzących
nych na szeregu głównych linii lacje radjowe na kilku zaledwie lichłodzeniu rozgrzanych pracą stanjach. U nas ap'a raty odbiorcze zakomunikacyjnych.
cji lamp.
Jednym z fragmentów
instalowane są w pociągu WarszaMinister Kuhn obiecał przychyl- wa - Kraków;
urządzenia chłodzącego wybudowa
do ministerstwa
nym już jest 20-metrowej wysoko- nie rozpatrzyć ProPozycję "Pol- komunikacji nadchodzą zapytania
skiego Radja" tak, że prawdopo- od szeregu zagranicznych dyrekcji
ści wieża chłodnicza. .
dobnie już w niedługim czasie w kolejowych w sprawie techniczneOLBRZYMIE ZAPOTRZEBOW A- pociągach pośpiesznych na ważniej go rozwiązania tej instalacji, uwaNIE PRĄDU.
szych linjach pasażerowie
będą żanej zagranicą za wzorową.
Przyszła stacja warszawska czer
pać będzie energję elektryczną z
elektrowni pruszkowskiej. W tym
celu w odległości kilkudziesięciu
instytutu r'adjotechnicznego w Warszawie
metrów od budynku stacyjnego
Ze względu na stale zwiększają 0,5 proc. dla innych.
wznoswna jest podstacja transAźeby zaś radjostacje faktycznie
formatorowa elektrowni pruszkow- cą. &.ię ilość radjost3Jcji nadawczych
sltiej, która rozporządzać
będzie powstaje "ciasnota w eterze", wy- nadawały przydzielonemi im faladwoma transformatorami, o mocy magająca ścisłej regulacji fal na- mi, w krajach nal e żących do kondawczych, w tym celu, aby nada- wencji waszyngtońskie j zostały za100 kw. każdy.
wania
jednej st3lCji nie przeszka- instalowane specja lne stacje konNa podstawie specjalnego ukła
dzały
w
odbiorze innych.
centra lną
troln6. Tak np. mamy
du zawartego między
"Polskiem
Przeto,
według
przepisów
mię
dla
całej
Europy
stację
kontrolną
Radjem" a elektrownią pruszkowangie lską w Keston,
ską, elektrownia ta dostarczać bę dzynarodowych konferencji w Wa- w Brukseli,
szyngtonie
z
roku
1927
i
w
Hadze
niemi
ecką
w
Berlinie,
(', z eską w
dzie stacji w dnie powszednie do
godz. 18 600 kw. mocy pierwotnej, z roku 1929 każda stacja nadaw- Pradze, szwe dzką w Sztokholmie,
co odpowiada około 120 kw. w an- cza, tak radjotelegraficzna, jak his zpań ską w Madrycie i kilka in·
tenie. Natomiast Po godzinie 18 0- .róW'~ież radjofoniczna otrzymuje nych.
W Polsce taka stacja kontrolna
raz w niedziele i święta praca sta- jedną lub kilka ściśle określonych
cji wymagać będzie 1000 kw. mocy częstotliwości (długości fal) i jest została zainstalowana w instytupierwotnej, 00 odpowiada
około zobowiązana nadawać przydzielo- cie radjotechnicznym w Warszawie
ną jej falą, utrzymując ją z do- i prowadzi od dnia 1 lipca b. r. re180 kw. w antenie.
kładnośoią 0,3 kilocykla dla sta- gularną kontrolę fal polskich lita.
SZYBKA REALIZACJA PLANÓW cji radjofonicznych, a.lbo też 0,1 do "ji nadawczych.
"POLSKIEGO RAD JA".
Dzień uruchomienia potężnej stacji nadawczej pod Raszynem będzie
wielkiem świętem radjofonji pol- TRASMISJA li FILHARMONJI
skiego R<tdja" na,da.je "skrzynkę"
skiej. Olbrzym warszawski o mocy
WARSZAWSKIEJ
dziś, w pi ąt ek
wii6czorem, około
120 kw. w antenie, która w każdej
Pi4tkowe traJlSmisje
ra.djowe godz. 22,30 po t,ransIITisji koncertu
chwili może być
zwiększona bez koncertów symfoDicznych cieszą z filharmonji warszawskiej.
speeJalny~h trudności technicznych, się coraz większą popularnością Listy adresować naJwy "Techzrealizuje piękną ideę "Polskiego wśród najszerszych sfer radjosłu- niczna skrzynka pocztowa Polskie
Radja", które za główny cel posta- ch3lCZów i znakomicie przyczynia- go Radja", ul. Kredytowa Nr. 1 li
wiło sobie udostępnienie
radja I ją się do podniesieIllia poziomu na- Warszawie.
wszystkim obywatelom kraju. De- . szej kultury muzycznej.
KOMISJA PROGRAMOWA "POL·
mokratyzacja i popularyzacja raDziś, w piątek, dnia 10 paździer
SKIEGO RADJA"
dja nastąpi z chwilą uruchomienia nika o godz. 20,15 odbędzie się
W każdy ponie działek odbywanowej stacji, której głos donośny tra.nsmisja koncertu symfonilCzne- j~ się w "Polskiem Radjo" posiesłyszany będzie w naj dalszych za- go z filha.rmonji warszawskiej, z u- dzenia komisji programowej pod
kątkach Rzplitej przy pomocy ta- działem orkiestry filharmonicznej przewodnictwem naczelnego dyrel!
niego już dzisiaj aparatu detekto- pod dyrekcją Grzegorza łUtelber tor.a, p. Z. Chamca i w obe cnoś~i
rowego. Stołeczna centralna stacja ga oraz znakomitego wiolonczeli- prezesa rad progTamowych "Pol.
najgłówniejszym sty, Emanuela Feuermana.
skiego Radja", gen. Stachiey,')icza.
nadawcza jest
punktem wielkiego planu ·rozszerze • W programie trzecia symfonja
W obradach komisji programonia polskiej sieci stacji nadawcz~j. Brahmsa., dwa utwory orki-estrowe wej uczestniczą kierownicy poszPlan ten poza stacją centralną prze- Albana oraz kilka pięknych arcy- czególnych wydziałów i działów.
widuje również uruchomienie nowo- dzieł literatury wiolonczelowej.
Komisja. programowa zajmuje
czesnej 16 kw. stacji we Lwowie i
się omawianiem programów ubie-,
Wilnie, oraz przekaźnikowej radjoTECHNICZNA SKRZYNKA
glych, przeprowadzając ich rzeczo
stacji w Toruniu. Prace przy buwą krytykę oraz programów puyPOCZTOWA
dowie bądynków i wież antenoLicznych słuchaczów, korzysta- szłych, wydając decyzje w spra·
wych stacji we Lwowie i Wilnie po jących z porad radjowej "Poczto- wach pilnych i aktualnych, zwią
suwają się szybko naprzód, tak, że wej skrzynki technicznej" zaWliada zanych z całokształtem audycji ra
niedługo już poza stacją centralną miamy, że rozgłośnia łódzka "Pol- djowych.
odezwie się nowa stacja lwowska,
a po oiej wileńska. W przyszłym
roku przystąpi "Polskie Radjo" do
budowy pomorskiej stacji przekaź
nikowej.
Z uznaniem podnieść
nalriy
fakt, iż "Polskie
Radjo" w tak
trudnych warunkach finansowych
w dobie ostrego kryzysu przeprowadziło w szybkiem tempie budowę szeregu no
h stacji włas
nemi środkami, uzyskując na ten
cel 10,000,000 pożyczkę zagranicz-

21,45 Opera Masseneta "Żongler
Marji Panny'.'.
Medjolan (501)
20,40 Koncert (M. in. Symfonja
D-moll Schumam.a, Kaprys węgie r
t:ki Ranzato na' skrzypce z orkiestrą) Suitę baletową Gluck-Mottl).
Rzym (441)
17,30 Muzyka kameralna (K1"artet smyczkowy Longo, Sonata for
tepianowa G-dur Lualdiego, Kwar
tet smyczkowy op. 96 Dworzaka). ną·
W związku z uruchomieniem w
20,35 Operetka Ranzato "Cin najbliższym
już czasie
wielkiej
Oi, La".
radjostacji
warszawskiej,
. zanosi
Sztokholm (436).i Motała (1348)
się
również
na
szereg
zmian
w pro
22,15 Koncert organowy z udzia.
gramach audycji radjowych, nad
łem skrzypiec i ś.piewu solowego.
czem obecnie pracuje kierown:etwo
Budapeszt (550)
Opera Puociniego "Cyganerja". I,.Polskiego Radja".
Najświętszej

Stacja kontroli fal

Kronika
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"Królowie DUSZCZ'··
Wkrótce , kinie "ł:zarg"

,

IO.X. -

"GŁO~ PORANNY'- 1980

Nr.

OM SCI HANDLOWE ::
Moiliwośc

,wozu

łódzkiego

do Indji holenderskich

RJnfK ~nlfln,

Pomimo, że Japonja zalewa Ja- skich funtach, lub dolarach amery- Ceduła giełdy w Łodzi
wę, Sumatrę i Borneo swemi ta- kańskich fob port europejski. OferDolary St. Zjedn. 8,955 (8,945)
niemi ba1'wnemi drukowanemi ma- ty rob Gdańsk lub Gdynia muszą
5 proc. poż. dola.r. premjowa.
terjałami włókiellniczerni,
istnieje być nieco niższe od cen rob Ham- fI7.- (56,50)
Jednakże możność ~ieszczenia w burg, ponieważ nie istnieje jeszcze
4 proc. poi. inwest. 105,76 (105.)
Indjach holenderskich znacznych bezpośrednia komunikacja między
3 proc. poŹo ptemjowa budowla.
ilości tych wyrobów bawełnianych, Polską a Batawją. Najlepiej eks- na 50,10 (50.-)
które rynki tamtejsze chętnie spro portować via większy dom eksporBank Polski 164.- (163 i pół)
wadzają ",
Europy, a mianowicie: towy w Indjach, mający swoje binTendencja wyczekują.ca.
zefirów, perkali świecących, imitu- ro zakupu w Holandji.
jących jedwab
tkanin bawełnia
Warszawska giełda
Specjalnym popytem cieszą się
nych (t. zw. "tobralco''), oraz niepieniężna
te towary, które są zaopatrzone w
których trykotaży, jak pończochy,
GOTóWKA
egzotyczne marki ochronne, np.:
skarpetki i koszule siatkowe. Wazefiry "niebieski
słoń", perkale
Dolary 8,95,50
runkiem zasadniczym jest, aby ko"biały tygrys" itp. Marka taka mufranki franc. 35,02
lory tkanin nie blakły ani w słoń
si natnralnie zdobyć pewną popucu, ani w praniu.
CZEKI
larn()ść tem, że tkaniny, zaopatrzoPerkale jąsnych barw, drukowaHolandja 359,85
ne tą marlią, odznaczają się zawsze
ne w kwiaty i motywy wschodnie,
Kopenhaga 238,75
trwałością materjału i barwy.
winny posiadać szerokość 70 cm.,
Londyn 43,35
Traty, wystawiane na pierwszocena ich nie może przekraczać 28
N. Jork - czek~ 6,912
rzędlle
firmy holenderskie lub jace.nt. hol. za metr fob port europejN. Jork - kabel 8,922
ski. Zefiry w paski i w desenie ko- waj&kie, łatwo dadzą się dyskontoParyż 35,02
szulowe muszą być nieco szersze wać (przy 2 proc. skon ta) w więk
Praga 26,4'7
szyc.h bankach holenderskich, ew~n
(80 cm.).
Szwajcarja '173,35
Oferty należy
kalkulować we tualllie niemieckich, które posiadaWiedeń 125,87
florenach holenderskich, angiel- ją na Jawie swe agentury.
Włochy 46,72
BerHn nie notowany.

P.K.O.

złD-ł!uia

opiatg

AKCJE
Polski 164,Norblin serla A. 45,Starachowice 12,- 12,25
Węgiel 40,Ostrom:eckie serja B. 54,Haberbusch 114,-

SPO

Śmiała

wycieczka

Polska-laotwa
Międzypaństwowy
piłkarski

mecz

prawdopodobnie
drugorzędny
garnitur po'ls'ki, gdyż w tym
samym dniu polac~ gra ią, jak
wiadomo, w Prac'lze z Czechosłowacją o puhar drużyn środ
kowo - ~urope,jskich ola amato
rów.

Turniej gier sportowych

Dlyer-Genflemiln

Zawody

o puhar

samochodowe

•

polskich

wioślarzy

Necz ping-pongoWy
Łódź-Pabjanice
,

W nadchodzącą niedzielę o
Zarząd P. Z. P. N.
zak<ll11- godz. 6-eJ po PDłucnill rozegra
tra,kłowa! <lt'finitywnie m1ędzy ny zosŁanie w Pabja'11icach mię
pańsłwowe
spotkanie piłikar dzymiastoiWY mecz ping' - ponskie z Łotwą, które odbędzie gowy międ.zy reprezentacJa mi
się w dniu 26 b. m. w Warsza· Łodzi i Pabjanic. Łódzka rewie. Przeciwko Łotwie wystąpi prezentacja skIa.dać się hę-'

Unifikacja Drawa czekowego

Przekazy

• t

Przybyła. do Sta.mbułu łódź aka.Na podkreślenie zasługuj e fak~
demiokiego klubu włóczęgów wi- te jest to pierw'3za wyprawa sporleńskich "Sa.nszo Pa.nsza", której towa, która osillbonęła
wytknięty
osada w składzie
KorabieWicz i cel drogą wodną.. Wycieczka wIoLeśniewski przejechała 3000 klm. ślarzy polskich wywołała ogólny;
podziw nietylko w kołach sporta.
droglll wo~
Dzielni wioślarze udaJd się od wych, ale w calem spoleczeństwie
granic polskich przez Czechosłowa tureckiem. Prasa tutejsza zamieści
cję, Węgry, Jugosławję, Bułgarję ła szczegółowy opis wycieczki, ilu·
i Rumunję, kierująjC się
rzekami strowany podobiznami wio śl arzy.
Orawą., Wagiem, Dunajem do KonTurecluie kluby sportowe zamiestanzy, stamtąd zail morzem (}zar- rzają uczcić przybycie sportowców
polskieh do Stambułu
specjalną
nem do Sta.mbul'll.

I.K.P.

•

•

Wilno •• Siam ul

przemysłowo-handlowej
Dążąc do rac.tonalizacji do- stawowy kontyngent operacji
tvchczasowycr. opIat za wyko- P. K. O., izba wyraziła opin.ię,
nywauc czynn o ści , Pocztowa że potanienie operacji w obroltasa Oszcz(: d.uości w 'Varsza- cie czekowym P. K. O., opiewa
Jak jut donosiliśmy odbędzie
,,-ie zwróciła sj~ do izby prze· jących na wyższe kwoty, niemystowo - handlowej w Łodzi pow.ill1no być dokonane ko- PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY się w nadchodzącą sobotę otwarcie
sezolUl zimowego gier sportowych.
o wnaż e nie opinji w pl'zedmio sztem I~dniesienia stawek od
ZASTAWNE
c ie stawek opłat manipulacyj- operacji drobnych i srednich.
Program zawodów, który przewiInwestycyjna 105,75
DYCh i prowizyjnych, które ;ta:- Z tych wlZgl~dów i'zba zgłosiła
duje
koszykówkę męską. i teńską.
dolarówka 57,Il\ icrza P. K. O . •w najhli158zym wniosek, ażeby dotychczasowe
oraz
sia.tkówkę, przedstaw~a się
5 proc. konwersyjna ~,50
"'7 n. ie zmienić.
oDlaty od dopl1sanych do konta
następująco:
Sobota. Siatkówka
;) proc. kolejowa 48,50
wpłat o ile idzie o operacje
żeńska.
LKS
Tryumf, siatków" . odpowi cdzi izba wyraziła do zł. 500 włącznie - pozosła
8 proc. B. G. K. 94,ka
męska: YMCA (W-wa.) --=- LKS.
{)oglqd , iż zmiana dotychczaso- Iy bez zmiany, nawmia.st za
7 proc. ziemskie dołarowe 76,50
" 'ego sy::. teml1 pobieranych 0- wpłaty ponad 500 zł. obowiązy
4 i. pól proc. ziemskie zł. 53,25 koszykówka męska: LKS - Hasmonea i YMCA - Tryumf. NiepJat powinna iść w kier\lJIlku wałahy oplata zł. 0.30. Odnoś
1) proc. m. Warszawy 56,25
i<- h obniżenia, a nie podwyż.sze nie oplaŁ Z:l wszelkie wypłaty
dziela:
siatkówka żeńska.: WKS 8 proe. m. Wa.rszawy 74,75
nia. ,y sprawie opłat manipu- odpisane z konta, izba oświad
Tryumf, siatkówka męska: YMCA
8 proc. m. Częstochowy 64.lacyjnych od wpłat wzgl. wy- czyła się za uwolnieniem kh
- Tryumf, koszykówki męska:
8 proc. m. Kalisza 64.pIat izba zajęła stanowisko, iż od opłat, gdyż opłatę manilpula
Ha.smonea - Tryumf i YMCA 8 proc. m. Lodzi 67,75
'l tvtnlu wpłat i wypłat dopisa- cyjną pobierać s~ę powinno co
LKS.
Począ.tek zawodów w sobotę
8 proc. m. pijotrkowa 64,Tlvch na kontach zasadniczo najwyżej jedn{,razowo, t. .i. tyl
o
godz.
5, w niedzielę o godz. 10.
8 proc. m. Kielc 62,50
ni e należałoby wogóle pobierać ko
za dopisanie na ko.ncie
oułat manipulacyjnych, gdyż i wpIaty .
10 proc. Dl. Radomia 78,prywatne instytucje haIllkowe
'Vreszcie izba dala wyraz za
10 proc. m. Siedlec 78,Skład drużyny
nie zaliczają żadnych kos.ztÓw patrY~'aniu, ze prowizja od
3 l,>roc. poż. budowlana 50,przeciw A.Z.S.-owi
z tego tytułu.
przekazów czekowych w przyNOTOW ANIA BAWELNY
w nadchodzącą. niedzielę roz.poZważywszy, że za1p.isy drob- szrości nie bęctzie wcale pobi~
Bawełna amerykańska, zamknię
ne i średnie (do sumy &00 zło), rana przez P. K. O., a to z uczynają się jak wffadomo rozgrywdokonywane przez P. K. O., wagi na uza>StlCinioną potrze~ę cie:
kii w piłkę koszykową o mistrzoPaździ~m;k 5,42 listop3.d 5,46
przypuszczalnie sta.nowią Wi ę -! potanienia ope.w.:ji w obrOCIe
stwo Polski. Gra. mistrz Lodzi IKP
styczeń 5,57 luty
ks'zość, a w każdym raL.e pod- czekowym.
• grudzień 5,52
z A'lS. (poznań). Skład drużyny
5,62 marzec 5,69 kwiecień 5,73 maj
łódzkiej przedstawia się następu
5,79 czerwiec 5,82 lipiec 5,87 sierjąco: Przygoński, Rybaoczyk, Wę
pień 5,90 wrzesień. 5,93 loco 5,56.
gierski, Wieczorkiiewicz I i II. Moż
zajmuje się międzynarodowa konferencja
ALEKSANDRJA
liwy jest również udział Gąsior
w Genewie
Bawełna egipska, zamknięcie:
kiewicza..
Sakellaridis: list.opad 17,30 tltyDą;żąc do us.prawuiooia i u- czekowego należą m. in. kweproszczenia
międzynarodowp. stje, czy zakazać należy wysta- czeń 17,51 ma·rzec 17,85 maj 18,40
go obrotu handlowego, Liga Na wiania cze'k ów na osoby, które lipiec 18,75.
rodów powołała specjalny ko- nie wylwnuj.ą zawodu bankierAshmouni: paźdz'iernik 10,98 gru
W nadchodzącą sobotę o g.
mitet ekspertów, którego zada· skiego; .ia1i unormować należy dzień 11,23 luty 11,50
zostanie na
kwiecień 15-e'; roze,.,"l'aJIly
niem jest opracowanie projek- ob-ieg czeków post- wzgl. anty- 11,80 czerwiec 12,05.
boisku Geyera mooz o pubar
tu konwencJi o unifikacji pra- datowanych; czy wystawca cze
Geyer - Getlemalll.
wa wekslowego i r.'lekowe~o. 1c.u posiadać willien pokrycie u
NOWY ORLEAN
W sprawie unifi'kacji prawa traJSata już w cł.wili wystawie·
Bawełna amerykańska, zamknię
zapaśnicze
wekslowe"o odbyła się w maju nia neku, laki e przepisy - oho- cie:
b. r. pod egidą Ligi Narodów w;ązywać powinny w przedPaździern:k 10,05 grudzień 10,31
międzynarodowa
1confcrcncja mio('ie odpow~edzialności za ry stY1czeń 10,41
marzec 10,61 maj
w Genewie. Kwest ja prawa c:r.e 7:yko i si'kody, wyni'kające ze
w nadchodzącą' niedzielę f1)
10,78
lipiec
10,97
loco 10,05.
koweg<1 ws·t anie rozpatrzona sfałszowania czeków i t. p.
zegranv zostanie w sali kI.
w czasie następnej sesji, t. j. w
sportowego Widzewska MaJIlufaktura przy ul. Rokicińskiej
styczniu 1931 r.
pieniężne
Garaże
W związku Z po·w yzszem na
~1 międzyklubowy mecz zapado Norwegji
SnICzy
o puhar, ofiarowarny
żądanie ministerstwa s'Praw za
Jak nas ilnforffi'll'ją, zostały
Urzędy pocztowe w Lodzi przyj
przez
Bar-Kochbę łódzką.
\V
granicznych iJzba przemysłowo
przy placu Gen. Dąibrow&kiego
handlowa w ~i, po rozpisa- mują przekazy pieruężne do Npr- uru<:homione nowoczesne gan turnieju tYm wezmą udział naniu odnośnej ankiety, zgŁosiła wegji, zwykłe do wszystkich miast że samochodowe, zaopatrzone stępujące kluby: Widzewska
wnioski i postulaty co do po- a pospieszne - do większych.
w światło elektryczne i ogrzewa Manuf., Un.ja, Kruschender,
szczególnych punktów lladesla
WysyłAć moina kwotę do 1,000 nie oentraJne. Przy garaż.u znaj Sila i Makkahi pabjanicka. Sę
neA') kwestjonar.ius'za w przed złotych czyli 400 koron norwes- duje się slacja benrlY'nowo- dziuje na mecie p. Berger (Siła), punktowi: Tumme (Un.ja),
mio<!le ujednostajnienia prawa kich, a oplata za przekaz wynosi oleJowa oraz urządzcmie
do
czekowe.go.
od każdych 100 złotych 50 gro- mycia i kOllserwa<:ji samocho- Mroże'Woski (Siła). Gospodarz
Do najislotlliejszych ~aga
zawodow.y
p.
Maciejew5ki
szy, i 30 gro~zy. jako koszty mani- dów. Informacji udziela f-ma
dJliel~ dotyczących zasad
e(W.
M.).
" Karrpaty", tel. 214-70.
(b)
wentuaJne i unifilk acii prawa pulacyjne.

Opinia izby

278

dzie z 4 zawodników Hrusmonei łódzkiej, 1 zawodnika Oratorjum i 1 Kadimy. Pabjanice
reprezentowane będą przez klu
by T{ruschender i Makkabi.

nowe rekordy polskie
pobite w Warszawie

w środę odbyły się w Warszawie próby bicia rekordów.
Startowali członkowie A. Z. S.
warszawskiego. Próby udały
się
nadspodziewanie dQbrQe,
gdyż pobite zostały aż trzy nowe rekordy Polski. Bieg roz. "
sta.wll1y lOxlO, czas 1 min. 56,2.
Lepszy od dawnego rekordu o
3 se>k. 4x1500 m ., ~ 18,3.
10x100 m. dla pań . CID 2 min.
20 sek. Lepszy od rekordu o
0.02.5. 4xl00 - 55.2. Rekord
pohity o dwi e sek. W sztafecie
te j brała udział Konopac~a.

..

łłowe ZWycięstwa

nurmiego

Nurmj
STOCKHOLM.
ciągu swojego dłuższ~go tournee PIJ zagranicy, pn.yb-ył obce
nip do Szwecji , ~d7ie wziął ud,ial w wH:lkich zawodach, u ...
l17.ądwnydl w ~toliey Szwecji I
okazji wielkiego śwjęła spOrtoweg'O. lJdz~a! jego zak'Ończył
się zn'OWU wielkim Slukcesem i
zwyciQ.s twclll w biegu na 3 mi~
le ang., w którym zajął pierws'ze l)liejsce, mają.c czas 14.22.6"~
przed Jorgensonem (14.33.8)'.
Inne ciekawsze wylJiki
t~
metiil1gD le'w koa tletycz.nego 54
następujące: 3.000 m. Magll1Ulio.
s'On (8.51.6), 800 Ill'tr. Johanł'
son 1:54), rzut dyskiem Harri-.
SQn (44.86 m,)'

badoumegue

pobił

światowy

rekord
dr. Peltzera

PARYŻ. Na wielkich mi~dzf
llarodowyc1::. zawQdach lekkoatJletycznych kt6re odbyły si~
tu na stadjonie J(~an Bnuin.
majdując)T się w znakomitej Q.
statI::o furmie lekkQatleta francuski Ladoumegue pobił re·
kord światowy na 1.500 mtr..
który doty~hczas należał do dr.
Peltzera (Niemcy). Nowy rekord wynosi 3:4~ .2, dawny zaś.
uzyskany pn ez dr. Pr.lt~era VI
r. 1926, wynosH 3:51. Z uinych
ciekawszy d. w~ ników zasługu
je na pod!:.. reślenie 1f1.4 !i~k .
100 m . 'denzera lHnli1ndfa\ ·

n.
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czeka

utęsknieniem

"GŁOS PORANNY" -

nOWOCZEsnE
MUROWRnE

"KAŻE

wdzięku

ri(!ł! (bł!wal- ~r

najpopularniejszy artysta na kuli ziemskiej

~

dla samo[bodów prywatnych
puy plUB 68n. Dąbrowskiego
MIEJSCE zarezerwowane na
następnego
hlmu
w CASINIE.

na dogodnych warunkach
do wynajflcia.

reklamę

•••
elektryczne.

Oświetlenie

Mycie i Konserwacja
-: samochodów. : Centralne Ogrzewanie.

Stacja benzynowa
i ole;owa
firmy

"~!~!~:Je~-~~. ~~e~!~~ 71
~------

Wyładowany akumulator I
Najbli~szy

szlagier GRAND KINA.

•

odbiera,

ładuie

i odstawia z powrotem

[entralna Ładownia ~ l ~ UDl U\ atoI ów

LECZNICA

lekany specjalistów
pr.y G6rnym Rynku
~Iołrkowska 294, tel.12a-89
(przy przystenku tramw. pabjanickich
CEynna od lO-ej rano do 7-ej wieCE.
w niedziele i święta do 2-ej po poł
Wsays'kie specjalności - I den'tystyka. KąpIele śwlełlne, lampa
kwarcowa, alektryllacja, Roanllaan
slIc.eplenla, anaUilly (mocOlu, kalu
IIrwi, plwocin, wydzielin itd.) Ope.
racje, opatrunki.
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada dentystvcana orae wena
rotQgle.na dla chorób sltórnych
i wenerycznyQn
3

Piotrkowska 161.

" !J:!::~;l 2

Wygodnie I

Tanlol

5·

ZŁ.QT~.

Dr.

WI.Polakowski

ł"

Dr. med.

.1IJBI(1
specjalista chorób sk6rnych,
weneryczno I moczopłciow)'ch

wznowił

Drzviecia

przy ul. Cegielnianej 43.

I

tel. 141-32.
Przyjmuje od 8-10,12-2 i od 5-8
w niedzielę i święta od 9-1.
Dla pllń oddzielni! poczekalnia.

Doktór

Lełiarzy-specjal iełów

Zawadzka 1
czynna od 8 rano de 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-a pp,
, leczenie chorób
wenerycznych i skórnych
Badanie krwi i wyd!;ielin na
syfilis i tryper.
Konsultacje z neurQloglem
I urologie:n
Gabinet SWiaflto-ieczniell'
Kosmetyka lekal'ska.
Odd.a1elna poczekalnia. dla Kobiet

PORADA 3 Zł.

3~36

Dr. med.

~a~~kienki
Stomatolog-chirurg

choroby zęb6w, Sl:c:zIąk, dzIą
seł, podniebienIa, języka I t. d.

regulacja

l

Chorobv skórne i wenerycane

UL. NAWROT 2

'TElLEFON 179-89
Bby!muje do 10 1:. i od 4 - 8 wi~
w niedi5le1ę od 11. - 2 po poła.dn1u
Dla pań spec. od !Jodz. 4-0
Przyjmuje od 9-11 i od 6-8
po poL. dla. nielllWDoiD.J.Cb
OENY LElC_NIC.
Od 1-2 w Lec.nicy (PIotrkowalre Cl2)

WZDO"'·'

przgj.;,"a

Ogłoszenie

oraz lampą Kwareową
P'.yjmule od 1.3O-i.30 i od 5--'1

Komornik Sądu
Powiatowego w
Łodzi Leonard
Naborowski,
zamieszkały w
Dolddr
Łodlli,
przy ul.
Głównej 17, na
~asadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
CEGIELNIANA 25, TIiL. 1:.18-8f ogłasza, że w dniu
Z8 pa:tdziernika
1930 roku od godziny 1O-ej rano
SpellJallata ohorób ekórnyOh
w Łodzi, PUf ul.
I weneryc.nych
6800
NowoLECZHNm t:iW!A.'l'LEM,
Zarzewskiej 23
DJATERMJA
odbqdzie siq sprzedaż przez licytacjq
(lampą kwapcowq)
ruchomości, naleBadanie KIW' I wre"ielln.
żących do
PJli!1,moJe od 11-2 l od 6-Q.
Arnolda Krysztala
w nieClilleie i Św1~tIa. od 9-i.
~kładających się
Dla pań ud. 6 do 7 po paŁ
z urzlldzenia skleoCld&lelna pODII.kain1&.
powego, obrllzów
oleodruków i wyrob6w galenteryjngenJeur.chule Frankenhau..n
nych
Kyffhluser Wydział
Intynlerskll werk·
o8zacowanych na
mistrzowski dla budo
sumq .ł. 550.maszyn I umochodów, dla techniki pr,d'lw
slinych I słabych. Wytszy osobn) "'yŁ6dt. 7,10. 30 r.
ozlal dla budowy maszyn rolnlczycb I
Komornik
lotnlcłwa.
L. Naborowski

W liKO YSRI
powrócił

J

Dyrekcja koncl rt6w: Alfred STRAUCH
'/ el. 213-84.

SALA FILHARMON!I
XVI Sezon Koncert@t!J

I!lllnil~rfDk dnia 16-90 paidziernika,
IUłtJlrU h. ,1930 r. o godz. 8.30 Wlecz.

ł-ty K~n[f~I i1ł~Iftl~W~KI

A~ł

RIH~~ł

Fenomenalny akrzypok.
Przy fortep Ianie: C H A R L ~ S C E R N E.
PROGRAM:
GRIEG: Sonata C-moll
CZAJKOWSKI: Koncert skrzypcowy D-dur op. 35
MENDELSSOHN-PRIHODA: Pieśń bez słów
PAGANINI-PRIHODA: Sonatina
STRAUSS-PRIHODA: Walc "Rosenkav. . . .
BAZZINI: Les rondes des Lutins
Bilety nabywllć m o żna codziennie od godz.
10.30 rano do godz. 2-ej po poło oral: od godz.
9183
4-ej do godz. 7-ej wiecz,

Zam~ana m~eszkania
Zamienię 4-pokojowe mieszkanie z służbo ..
wym, z wszelkiemi wygodami na' l-em piętrze
przy zbiegu ul. Piotrkowskiej i Nawrot na 5'0
pokojowe w centrum miasta, 1-sze lub 2-gie
piętro z ewent. dopłatą. Oferty "Zamiana mieszkania" do adm. "Głosu Porannego". 9175-3

-

~~l(n~lK~l(

LKł[(H(l~~nA

(z ogródkiem)

Zapisy dzieci od 4 let przyjmuje Kancelarja przf
u!. Cegielnianej 28 w godz. 9-2 i 5-7 w.

Dziś

i dnU nastepnrch!

wielkich uczuć i poTragedja sponiewIeranej i wyszydzanej, upadłej kobiety.

Dramat

miłości,

święceń.

ząbów

Rentgen eleldroterapja
OrdynuJe 3-7
7627
PIOTRKOWSKA 164 'al. 114-20

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

należą

Do akt.
Nr. 1839 I 1930

dJatermokoagull!@ją

TEL. 205-38

chomości,

Choroby skórne I wenevvc.ne
Lec.anle dJatermJą.

ZAW ADOMlENIE.
Nedzorca slldowy firmy .Mejer Blurnenfeld· zawiadamia wierzycieli tejże firmy, że Sędzia Komiserz wyznaczył termin sprawdzenie wierzytelności na dzień 25 października 1930
r. godz. 11 w Wydziale HlIndlowym
Slldu Okręgowego w Łodzi przy PI,
Dąbrowskiego Nr. 5, a to celem ustalenia listy wierzycieli.
Stawienie się wierzycieli & dowodami naldycie poświadczonemi obowiązuje wszystkich wierzycieli - nie
wyłączając tych, którzy figurują w
bila.nsie firmy Majer Blumenfeld.
Dnia 3 listopada 1930 r. wyłożona
będzie lista ustalonych i sprawdzonych wierzytelności w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Łodzi i
od tej daty osoby zainteresowane
mogą zaskarżyć w terminie 7-dniowym
postanowienia nadzorcy slldowego co
do wciągnięcia lub odmowy wcillgnię
eia wierzytelności na listę do Sędzie110 Komisaru.
Nadaorca sądowy
f-my Majer Blumenfeld
1790
Alfred Beller, edwokat

Do akt.
Nr. 1611/30 l.
Ogłoszenie.
Komornik
Sądu Grodzkiego w Łodzi,
Zygmunt
Makowski
za.miesJ;kaly w Ło
dzi, przy ul. N 11.rutowicza 49, na
lIasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
że w dniu 22-go
paidziernika
1930 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Aleksandryjskiej
26/28
odbęd&iesiq sprseda.ż z przetargu
publicznego ru-

tel. 127-10.

ul. PIOTRKOWSKA 113

..________........';

.I~"a.

Mt~ee~e~eee&eefJe~e&eeeee&~

cych do
filmy: .Sz. Fein
i S-ka·
i składających slq
21 g beczek gumy
po 170 kg. każda
oszacowanych na.
sumq zł. 2000.Ł6dź, dn. 3.10.30
Komornik
Z. Ma.kowski

Przyjmuje od 'f-..,
choroby kobiece pałoinlctwo

Szybko I

____

_.11________•

ar. I
•e____
~J!!J!!ft!~ i'j~!~!~~~~~•I
:!O
NAJLEPSZE CIASTKA

I

MOTTO: Ci co

nią Itllrdzą, najwięcej

jej

pragną

Serce u icznicy
W rolach

głównych:

[orinol 6riffitb i Edmund lOWI.
Nadprogram: Dodatek dźwiąkowy.
w soboty, niedziele i święta
o godz. 3.30, w dni powszednie o godz.
5.30, 7.30, 9.15
Nast~pny program: Melodja Serc w roI.
gł. Dita ..I:'arlo i Willi Fritsch.
Początek:

t!
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SPLEnDI
'

DŹWltHOWY " .
KINO-lfJlIIł

I

"

•

Dziś pr~mj~ ił'
Największe arcydzieło techniki filmowej, które przekona, że wynalazek filmu dźwiękowego słusznie zaskarbił
względy publiczności.

Cudowna pieśń miłości i poświecenia.

UROCIA

D

kreuje postać tytułową pełnej temperamentu,
•
zmysłowej; kuszącej dziewczyny.

JOHN nOtES niezrównany bohater filmowy .
•

Najpiąkniejsze

melodje. - Wspaniała wystawa.
Harmonja kolorów naturalnych oraz balet ze 100
• • zgrabnych i powabnych girls. • • •
Początek codz. 6, 8, 10, w sob. i niedz. 4,
Passe-partouts oraz bilety ulgowe nieważne aż do

Teatr świetlny

Dziś

"Przedwiośnie"

Wielki erotyczny dramat współczesny. Najsubtelniejsze zjawisko ekranu Europy

i dni nastepnJch! •

Zeromskiego 74-76

<iI
------------------~~

:

. ...

,.

."

lorz~;!~~~

Dbały

kierowca

jeździ

tylko na oponach

dętkach

dJrież

restauruje 'zarówno nowej jak
i starej s~oły.
6999
Piotrkowska 82, pr. of. IV wejśc. I p
WATTENBERG, tel. 165-92

3-POKOJOWE,
mieszkanie z w.szelkj~.
mi nowoczesnem.i wygodami.
II piętro w oficynie przy Piotrkowskiej, niedaleko ulicy Naru
towlicza, do odstąpienia od zaraz. Wiadomość: telef. 105-66.
od 8-11 i od 2-5.

"SAN ATO"
Ogrodowa 10, tel. 213-57
I i II klasa

OPIEKA LEKARSKA

Posiada stale na

i dgieckiem.

4654

składzie:

Biuro Terbn. HindI. "RUTO-TECHnIKR" Udź, Piotrkowska 56, tel. 214-33

CENY PORODU
200 zl.

~głDIlenift ~ro~ne

piękne

POloinlelo -chlrurglclna

na II-ej klasie wraz z zabiegami

~

BIZUTERJA,
zegarki na raty, ceny gotówkowe.
"Preciosa,", Piotrkowska 123, w po
dwórzu.
7433--8

KLInIKA
matką

farbongi.

ro..: ł' o .. ''ł.....

________D.____________________________ .m ________________

eJI oraz wyroby z marmuru, szkła i ko6cl słonioweJ.
Wykonanie trwałe i tanio.
OBRAZY kupuje i sprzedaje tu-

nsd

w roli głównej,
w filmie p. t.'

Orkiestra symfoniczna pod batutą p. A. Czudnowskiego. Początek seansów w dni powszednie punktualnie o godz. 4, 6, 8,
i lO·ej. W niedziele i święta o g. 2 pp. Ostatni seans o godz. lO-ej w. Bilety ulgowe w soboty, niedziele i święta nieważne.
Ceny miejsc: I m. 1.25 gr., II m. 90 gr., III m. 60 gr. Uwaga: W salach poczekalni koncert radjofoniczny, a podcza~
przerwy na widowni.
Następny program: "Walka o Różą Marią" w roli głów. Jean Crawlord

l'6g Kopernika. Dojazd tramwajami
5, 6, 8, 9 i 16.

GRCElANE

odwołania.

(am.-Ila Horn

z najsympatyczniejszym bezsprzecznie amąntem łikiol'elD

•

6, 8, 10.

Polecamy akumulatory do wszelkich samochodów. Ładujemy je,

ZGUBIONO
weksel na Zł. 60.60 pł. 5/10 r. b.
na Kłodawę z wystawienia Ch.
D. Skowroński na zlecenie Ch.
S. Rutstein S-cy. Weksel pa'
wyższy unieważniam i ostrzegam przed nabyciem M. Faj-

~~~~~~~~~~~~~~.ja.k~r.ó~~.·e.~.n.a_~.·.a.m.Ya·~~~~~~~~9.1.38~~~~~ ~~, Ceg~~~na

57.

1792-1

Pora!lnego"
wszystkiemi. do- II Ogloszent-a
Prenumerata
datkamI wynosI w
odnoszeme groszy, z
pocztoW(\ w kraju zagranic", (str.
szpalt)
miesięc~na "Gł?su

40

przesyłkll

3e

ŁodZI zł. 5.60, ZII

31. 6.30'

•

•

RękoplSOW

zł.

'.

redakCJa rue zwraca.

Redaktor: EugenjuslE Kronman

Za W7daWDiotwo

10.-

:la wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpaH): l-aza strona 1 z .. , w tei.tacie 5J gr
nadesłane po tekście 40 gr.; nekrologi do 150 wierszy 30 gr., wyżej - 40 gr. Zwyc~ajn
10
12 gr., Drobne 15 gr. za wyraZi najmniejsze ogłoszenie zł. 1.50 gr. Poszukiwanie pracy 10 gr
:la wyraz, najmniejaze al. 1.90 gr. Ogloszenia za.ęcsynowe i za!ilubinowe 12 zł.
Ogloszenia zamiet~owe obli
o.ane s~ o SD proc. drołe}, firm .lIgrania.nych o 100 proc. Za ogłoszenia tabelarycllne- lub fantM. do1at~

.Prasa". WydawniCIIB sp. z

o~.

odp..: Eugenjusz Kronman.

W drokE\rni własnej :Pionkowska lal.

