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Str. Chłopskiego

" ...onll~g(zng,h i komunizuj_cg(h dOig'ht:zas

Warsz. kor. "GIGSu Poran- uych i komunizująeych (JednoścS
robotniczo - chlopska,
.ego" (Fr.) telefonuje:
robotniczo - wioW ~aJ o J!Odz. 7 wleczo.. BiałorUSka
tem zOO!'ała się generalna komi lkiańsb lista "Zmaganje", Usja wyhoreaa eelem skontrolo- kraińSko - socjalistyczna parwania, zatwierdzenia I opatrze- tja "selrob - Jedność", ZjednoDla a1lDlerami sctouooyeh USt CZOna lewica chłopska Samo-

...-twowydl.
O
2-eJ w nocy mMle

,ods.

67ły lUII~uJatee rezuI~y

ob-

rad koma.jI (pfty każdej liśde
podajemy 1UIIDeI', jaki jej pr.ay
4IdeJJla komisji, jaki wobee te
ło Obo'WhpJw8Ć
Mdzłe we
WSSySłJdeh' okJtęgach

b

esołow,-cb.

oraz nak.albłyd....

łów):

1. -

S8Dae (mar8'&. Pilsud·
8k1, Sławek).

B. B. S. (JaworowaJd,
WoJeieeh MallDoWSkll.
.f. - Endeeja (Tl'ąmpesyń
Sld, BybarskJ).
fi. - Blok "Bundu" I NlezaIeŻDYch
soejaliStów
(Ehł'lieh. Kł"uk, Alter).
I. - Po aleJ .. Sjon
(Lew,
Duk8baum).
'1. - Cenll'oIew (Das&yńskl,
Maksymłljan MalinowI. -

Ski).

11. -

Blok

łoruski

12. 14. -

wiez).
Niftncy (Utta, DudaD.
Sjonłśd

małopolsey

(Thon, SzlllOl'~ Rozryn, Sommerstein l.
(Grynbaum,
17. - Sjonłśei
ł'arbStein, Hartglasl.
18. - Aguda (rabin SOI'Oekln,
Suryc, Glocerl.
19. - Chadecja (PonlkoWSki,
Tempka, Ch8cińSki).
20. - Monarchiśei (Bessowski, Sapieha, Ćwiekow
ski).
WSzystkie
powyżSze
listy
lenel'aJna komis.i a wyborcza
watwlerdziła.

Unieważniono

narazie listę
Stron·nielowa
Chłopskiego z czołowymi kandydatami: Plutą i Tatarcmkiem. Decyzję w sprawie te.' U.ty komis.ia uzasadniła tem, że
na pięciu kandydatów trzej by
łi posłami, a nie zlO'lyli ślubo
wania.
Co Się tyczy J1!tł komuni~tv~
łOzłamowców

pomoc", RuSskajll sieianskaja tyehuasową prae~.)
organbacJa. P. P. S. - lewica),
Rada naczelna piętnu.le ban- to generalna komis.l a wyboi' dycki napad, dokoDanv pl'zez
cza listy te chwilowo zawle8l- grupę warchołów, na lokal i
la, odraczając powzięcie decy- mlenie Stronnictwa Chłopskie
zji do .i ednego z następuycb po- go, stwierdzając, Iż wielu z
siedzeń.
"ieh nictylko nie piastowało
źadneJ(o mandatu
w stronnictwie, leez wogóle do nicze~o
nie nale-J:ało.
Rada naczelna Stronnictwa Chłopskiego stwierdza
Rada naczelna, wierna idei
zwartość obozu, któremu przewodz i
demokraoji,
stoi ulezłomnie
Warsz. kor• .,Głosu PorannePosiedzenie otworzYł o godz. pod Jej sztandarami, wita z rago" (Fr.) telefonuje:
10 rano pl'e&eS rady naeselneJ, dością
powstanie wspólnego
Andl'Zej
Waleron. Po ukOllSty- frontu ehlopów i robotników,
Na łelegrafleme zaproszenie C. K. W. Stronnictwa Chłop _waniu Się pre2;ydjnm referai .;ako plerwszy krok do zjednoskiego zebrała sie wezoraj w o sytuacji, wytworzonej przez ezenia, i uznaje, że listą wyWa1'8zawie rada naczelna tego ostatni zamach na stronu.łe borczą
demokTacji
polskiej
stronnictwa. Przybyli przedsta- two wygłosił p. W 8Jeron, zaś Jest "związek obrony praw ł
wiciele wszystldch niemal 0- sp1'8wozdanJe z dzlalalnośd C. wolnok1 ludn"
b. pos. Fi jalkowskł.
kręgów oraz goście. Uczba 0- K. W. becnych wynosUa przeszło 120 Po dyskusji przyjęto JednoOSób.
Pw"ezydjum ołnymało myślnie następująeą rezoluck:
unika więzienia
Rada naczelna Stronniełwa
szereg depeSz od orga.nizacJi
li
Małopolski ChłopskJtlgo przyjmuje do zawojewódzkich
Z Kielc donoszą:
Przed sądem okręgowym w
Wschodniej, Ol'az województw twierdzająceJ wiadOmości 'prs
l lubelskiego, wozdanie, złożone przez C. K. Kielcach odbyła si.ę rozprawa
ki'akO-WSklego
b. posłowi Ledwo·
świadczących o jeduolitym fron W., akceptuje bez zastrzdeń przeciwko
cle stroamctwa, zaufaniu do C. zawarele bloku wyborczego i chowi ze Stronnictwa Chłop
K. W. i wierności dla Centro- wyraża C. K. W. całkowite zaD skiego, oska.rżonemu o wygta·
fanie. l podziękowanie 70a do- ~zanie na wiecach mów, skic·
lewu.

Baiki

ze

Wreszcie rada naczelna zlo-Wyl'ozy wcpółczuc,ia' ci-:ź.
ko choremu wicemarszałkowi
~~.łmu, Janowi Dąbskiemu.
iyła

* * ..
Andl'ze.i Wit'OS, brat b. pos.
Wincentego Witosa, który miał
stać
na czele frondy z "Pia.
sta" w Małopolsce, złotył oś'wjadczerue, iż stoi nadal wier
lIie przy sztandarze Cenh'Olewu.
B posłowie Stefan Tatarczuk
l TaboJ', wnicw.zczem Da liście
esju-nistów
'dwa
Chłollskicgo,
nadesłali
prasie
lwowskiej Jlsty, iż z seces.ią nie
ma.ią nie wspólnego, a nłl1l;'Wi
ska ich nmiesz~no na tei li·
ście bez leh wiedzy.

Secesjonista

rft

ukraińSko

.. bia(Lewicki, Cele-

rozl.rzgenieto

Di~

-

; .WiliJiii

Z
Brześcia do Warszawy
plzg"lezlono
pos. Bubolla na
z

b.

(iełkO

Warsz. ~or. "Glos u Poranne
go" (Fr.) telef~)DuJe:
W czwartek po południu adwokat lle.nkel, obI'ońca OSadzonego w Brześciu\ b. pOS. DuOOis , zwrócłł alę do prokuratora Budnlck.i ego z ~ą o ze
zwoJenie na przyjarro do ~ar,.zawy jego kJljentowi ~Iem
widzenia się 21 ('Jęiko chorą
wną, przebywającą w kUmce
połoŹBiczeJ,
(
~~dzia śledczy p. Dem ant,
do którego SpJ'awa została skle
rowaua, wyraził ~odę I w~dał
ojd,p owiednie zarządzenia. I
WC7.oraj o godz. 8 rano Ib.
poseł Duboie w otoezemu pc.neJt mundurowej l wywlado-wców przybYł samochodem I do
WarwL8WY, ~dzie Mzeld-wal ,eo

widz~Die

(ho..ą

łon_

prokwator sądu okręgowefID w
Warszawie p. Ch.róśelcki w otoczeniu wywiadowców.
Po
krótkich formabuMełach are"ztowany b. pos. został przeprowadzony do lamochoclu !'Są
cłowego l w towarzyStwie prokuraIma uraz wywiadowców,
którzy nie odstępowali go ani
na krok, odjechał na ul. Złotą
ar. 3. Dom ten. w którym mle
ki się leeznłea "Zdrowłe", był
od samego rana otoe.zon'y przez
wywiadowców policji poUtyeznet.
Okolo god~ 9 rano p. Dn·
hols przybył do klinlkJ. W hallu oczekiwała go mr.tk., oje1ee i dwie siostry. Po krótklem przyw1t anłn bez zamłenie
nla nawet kl1kn sl.~·.", eo ,;re.sw-

I

tą

u.nlemożl1wili

Ir!>

eamnestji
woch

rowanych przed wko i-slniejące
mu ustrojowi państwa i o ~i.
nie nienaw;iśd pomiędzy poszezególnemi kl3Jsa.mi społe.
czeństwa.

Świadkowie

potwierozili llltw śledztwie.
Późnym wieczorem trybu.nał
wydał wyrok, ~kaz'Ująey b. P 'l'
sla Ledwocha na karę 8 mie·
,\i~y więzien,ia,
darowa.ną
..
całości na mocy &.ml~estji. Pne
dwko wyrokowi prok\lrator ,~
złożone

roanda,

powiedzi<Jł app.hłrję.

~aru

ulidami b. poseł
podobnI:! pru·
stę'pstwo odpowhdał przed SIldem kieJe(kim i wstał skAl!ł'
ny na rok twierdzy. Równie!
tę poprzednią kalfę
darowan 'l
mu w r.arośei na podstawi\!
amnestii.
Należy dodać że b. pos. hdwoch je;Ł jednym z !vc:h, k~6·
rzy stworzyli secesję ze Stronnictwa Chłt-,,-.sklego i nawet
POCll

f>.skortująey L~dwoch

wYWiadowcy, aresdowany udo :pokoju, w któt'Ym
przebywa lego ŻOO8.
Odwłeddny,
którym asystował pJ'ZeQl cały ezas proknrator ChI'óśelcki, trwały do godz.
12 w połudllfe, pOeZem b. pos.
w otoczemu prokuratora i wyw.ladowców od.lechal tym Samym samochodem do aresztu
centralnego przy ul. Dan.iłowi
ezowsklej, gdzie przyJ(otowano
dlań celę b. pos. Wrony, przeDldłonego dó Innej celi.
P. Dubols ma pozostać w
Warszawie do czasu poprawienia się stanu zdrowia jego żo
ny, która .test obłożnie chora
po urodzenł.u mań\Ve~o (Ideedał się

dzięki

2:głosil<i

za

własn~ li.SiŁę

~r. bu

wyborcLą.

will falk

pOWlr6til

cbor. skórne i weneryczne
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Sprawa repatriacji
Wielka

prosl,lulek.··Angażowanie

Zebrani delegad k.omitetów
do walki z handlem żywym towarem na międzynarodowym
kongresie w Warszawie
pośWllęcili wczorajszy dzień sprawie repa1lrja-cji
przymusowej
prostytutek.
,,, dyskus.ti okazało si'ę,
że
problem ten
wymaga jeszcze
P.oważuvch studjów. Większość
delegacji wypowiedziała się jednak przeciwk.o przymusowej
repatrjll!cji.

sta,

I
I
Z
art,stek zagranice.·· Emigracja

kobiet samot",ch

dgslłusja

•

.

na micdzgnarodowglD koneresle w Warszawie

do kt6rego

każdy

może

Delegat brytyjski., Cohen., uże SP'I'awą repatr.iaeji
winna się zająć liga narodów.
W każdym razie wydalanie 100
derportowanie kobiety jedymie
dlatego, że jest pr.ostytutką, je6t
niedopuiszczalne.
Jak już zaznruc:zy1iśmy, biuro
międzY'narodlOwe i delegaci Belgji 'POpierali repatrjację, napo-

przybyć bez pasz;portu· i wizy. waża,

W tych warUiIlkach
Gdallsk
jest schroniskiem dla ruepo<żądanych osobn~ków
z rozmaitych krajów. Mówca uwalża, że
w każdym wypadku pięciOiletni
pobyt dziewczyny
w danym
kraju P.owi'Ilien upowll!ŻiIlić ją
do uzyskania prawa stałego po

I

;=.===.:-=--=====

bytu.
l?iękne przemówienie wygłosił pastor prof. Unde (NJemcy),
który uwaza prostytThCję za obPrzeważająca
iIoś~ delega- jaw patologic2)ny.
Ze zjawikonieozność skiem tern nie moŻin.a walczyć
.ów stwierdziła
przesłania sprawy ., teJ do pono- środkami policyjnemi.
wlIleg.o r01)patrzerna i badania
przez
między.narodowe' biur.o
walI ki z hand1em żywym towarem.
Szczątki
Z dyrs.k;ulS.ji, .jaka prowadzona była na ten temat
należy
zanotować niezwykle interesujące wystą'Pienie delegatki niemieckiej, p. Dittmer, kieJl".owniczki wydziału opieki s.polec~
llej w pil'ezydjum policji w Berlinie, która stwieJ.:d.ziła,:, .~e "J'V.
Niemczech istlnieje dum MOŚĆ
domów popr~ych dla prostytutek, utrzymywanych kosztem rządu, władz komunalnych
i rod:z.in. Niepożądane pl'ostyturtki pełnolel:lnie zOlStają wydalone w razie przewinień, pr'ze·z
policję. Pozosta,lemogą pozostać w Niemczech, lecz Lstnieją ograniczenia 00 do miejsc,
gdzie mogą Uiprawiać swój zawód.
P. V.orsteeg, komi's an polic.ii
w , Amsterdamie i przedstawiciel rządu holenderSIkiego llaznaozył',
że .jUiŻ od l'oku 1911
skasowana jest w Holand.ii regł~entaeja prostytucji
i zamlmięto . domy pubdicme.
Nie
dało to jednak P.o,żądalIlych rezultatów. Po otwarciu granic
holenderskich po wojnd.e napły
nęła do knjU cała masa kobiet
przeważnie w cbaJrrukterze słu
żących. Więks:za. część była jednak repa't rjowana,
a'1:bowiem
stanoWliła kondmreno.ię dlla pro
stytutek holellJderskkh. Podług
mówcy, licma cUldizJoziem'Slo:ich
prostyh.!!l:ek zmnie.lstZa się w Ho
landji,
lecz z drugiej strony
prowadzenie się młodych cudzo~iemek w s]lużhie domowej
daje wiele powodów d.o nieza
dowolenia, chociaż nie są pros,ty,tutlmmi, lecz tyilk.o kobietallli lekkich obY'Czajów.
Delegat J'1lIl.łUSZ Becker z w.
m. Gdańska, mówH o odręb
nem stanowisku
te'go mia-
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tykają.c na ostry sprzeciw ze nia gości do konsumcji na'P(7strony delegacji polskieJ i ea- j6w wYiSkOlk.owych.
W sprawie tej delegacja polłe~ szeregu innych bajów.
ska opracowała
cały szereg
ANGAtowANm ARTYSTEK. wniosków, zdą.żających do tego
Z'wiązki zawodowe
we
Pozostała część sesji poipO))u- aby
dniowej poświęcona była spra- wszystkich krajach dążyły do
wie angażowania artystek do W'Pro1wadzenia d.o umów punklokali zaba'W()wych zagranicę. tów chroniących moralność arCały szereg mówców zwrócił tystek.
Wśród ilnnych wniosków na
uwagę na tę okoIicZlDOść,
że
artystki zakontJraktowane
na leży wymienić uastępujące:
WnIosek poleca.ł!fcy k.omitewyjazd zagranicę podlegają czę
sto powaź;nym niebez'Pieezeń tOiffi narodowym, by zainicjostwom, zwłlaszcza, jeżeli zmu- wały i przeprowadziły wydanie
sza się
je
do przebywania we wszystkich państwach prze
zawŚiród pwbJic.zności i na.maWlia- pi8ów administracYJnych,
braniających artystkOiffi
widort
wiJSkowym
przebywa'nia podczas plrzedsta wlien.i"a
lub po
skońc·zooem przeds<tawieniu pO

.c

Andreego i towarzyszy

Nowy gabinet austrjacki

między p!UbLicz.nośdą.
D~1 wnl<A5ek hrzani, jak na
stępuje:
Poniew,a;i: pod przykTyw1ką za.wodu for,t ancerzy
i
fortlllncere'k staJe jesŁ ulprav,ri'a ny nierząd, kong;res poleca ko-

mitetom na,rodowYm zbadanie
waruJnlków fortancerzv i wprowadzeme koniecznych Zim ia n,
ktÓlre umo.iliwiłyby ~m uczci'we
wy'konamJie swego zawodu, zul'ÓW\IlO w kra.}u jak j zagralli c ą.
W dy&!k.u:sji
przedstawiono
rÓ"WlIli-eż mteresującą
propozycję ustanowienia
okreś}' onego
wieku, poniże.i którego dziewClZynie nie wojno byłoJ)y ll)Słu
giwać i ~tęvować w lokalu z
wyszynkiem alkohoiju.
OPIEKA

NAD KOBIETAMI

Delegatka komitetu pohkie,go zdała relac,ję z tego, co dotychczas w·ykonano w Polsce Vi
celu zapewnienia .opieki kOtbie
tom i dziewc~ętQm podróżują
cym samotnie na sta,t kach emigracyjnych i m.
Ze s:prawozdania tego widać,
że wladze emigracy'lne od dłu!
s'z ego cza:su poświęcają specjalną uw, agę akcji
walki z handlem kohietami i dziećmi.
N·a ich to wniosek minister'
stwo spraw wewnętl'ZnyClh zaprzestMo wydawać palSz.porty,
em:i;gracyjne kohiet.om 'Iliepeł
nole1mim. Do starostw rozesła
no
szczegółowe iIlis,t rukcj,e co
d.o przez,omości w wyda'waniu
pas1)porŁów
zag.ranilcznych
wS'zystkim samorŁnie wyjeżdża'
jący'lll kobiet.om.
W sprawie tej złażono również całv szereg rezolucji, które nrzesłano do komisJi red.takcY.inej.

,= MrIIi1'

-

Dr. med.
Dr. med.

S. Niewia!ski

Specjalista
chorób
skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
eczenie światłem, badanie krwi
i wydzielin

Andrzeja 5. łeleł. 159-40
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
Oddzielna Doczekalnia dla pań

8742

RB C ER

432 --7

Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych

1ewej): SCHNI~ wicekanclerz i minister urządzeń społecznych - VAUGOIN, kanclerz i
minister spraw wojskowych - prałat dr. SEIPEL, minister spraw zagranicznych.
STOJĄ (od lewej): Prof. Czecmak (oświata) - dr. Jucl1 (sprawiedU wość) - Heindl (handel) ks.
Stał'hemberg (sprawy :wewnętrzne) - ' Thaller (rolnictwo),.

Południowa

SIEDZĄ (od

tel. 201.93

28

Od S-ll rano i 5-9 w.
W niedziele od 9-1
Dla

niezamożnych

ceny lecznic. I

·
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DrzedefiloVlsl,
LONDYN, 10 X. (PAT). D74ś
wezesnym ranJdem trumnv ze
Izcząlkamj ofiar katastrofy ste
'owca R 101 przeweslone zoafały w uroczystym orszaku ża
IobnJlD do katedry Westmin.ler, gdzie ZOStały ustawione
na katafalku,
przed którym
wartę honorową pelnłą wojska
'otniC2e. W uroczystości prze-

wczorai Drzed trumnami ofiar kalaslro" slerowca "I. 101

I

trumnach ollar kptastrofy 8te-1 korpus dyplomatyemy I olbrzy sprawia olbrzymie wrażenie.
R 101 olbrzymie masy młe flumy publiezn~. Nabo- Ostabli raz w tej sali wystakwiatów. Wśród ogromnej U. żeÓ8twa wysłuehało 5.000 osób. wione były R'lold króla Edśel
wieńców.
nadesłlll1ych Straż honorową pełaiIy wojIJka warda VU. Od .ob. 8 rano do
przez osoby prywatne, znajdu- lotnicze.
M88y poblłemo8d wj po pol. przed trumnami
rowca

ją się

l8Ul'owe wieńce, złOŻOIle przes eslv ranek przoot_aIy
przez k1'óla i kslęcla WaJjl. Na przed ł1'1uDDą. aJdadaJąc hołd

menlu dO dworca Eoston.

11

skąd

specjalny pociąg zawiezIe ł1'umny dO Cardington, gdzie ste-

1'owlec był stacjooowany. Zwlo
ki spoczną
na wejsoowym
przedefłlowało
000.000 ludzi. cmentarzu we wspólnYJD groSznur OSób, oezekująeyeh kolei bie o godz. 4 po południu. Na
claole się w czwÓ1'kaeh na znak żałob,. \ f t wszystkieh me
przestrzeni dwoch kilometrów. czach footbalowych w eslej
Q«ółem w ciągu dnia do półno Anglji, rozgrywMyCh, jak wia
ey przedefiluje we mniei. niż domo, stale w sobot~ pO połu
2 mUlony osób,
dniu, zarządzona będzie na boi
Jutro o gorJz. 10 rano odbę- skaeh pl'zed rozpoczęciem dwu
dzle się 1Il'oezysły pourzeb. 01'- minutowa cisza,

urOOZy8tem nabO-};eństwłe, któ-mtarłym.
re odbyło się o 12-ej w kałedrze św. Pawła,
obecny był
T.oNDYN, 10
(pATl. Lonułesienia zwłok ucz(;Stn.i<;zyły kSiążę walji, Jako przedstawi- dyn czcił dtdsiaj pan:.ięć ofiar
tłumy pubUczn~cł.
ciel kr61a, członkowif, gablne- katastrofy sterowca R. 101. Utu, premjel'owle dom1njów, de- roczyate wystawienie Zwłok w
LONDYN, 10 X. W opactwie legaei Da konferencję łmpe- 48 trumnaełJ. w starej sal1 partvestmiosterskiem złożono na rjum. ezłoukow:łe pa1'lamentu, lamentu w WeltmlDstu Bali szak żałobny wyruszy z parla-

x.

c;d hliilerow(óW
otrodnia nieslgt:banłe prace lIaDcolld.
zwolennikom porozDlDlenla z NlelftcalBi
PARYŻ, 10 X. (PAT). Ro,z.wój
wypadków w Niemczech wywolał
niewątpliwie
pewien
l.wrot
w opin,p publicznej
Francji. Apostotowie pacyfizmu, którzy \1Za1e~niali dotąd
utrzymanie ~~t.o}·u
od bez!oI"względnego
po'wzumJetUa 7.
Niemcami, zaczynają wykuJwaĆ J)eWlOe waharue.
7R1amie.nne są w tym kienm
ku niedawne wystątpienia w tej
kwestji leader6w &tronniclwa
l"ddvkal.nego pp. Herriot'a i Da
J;:Jdier'a, którzy, UJfJr.zymując
s we uprzednie stanowjsko w(,.
~ porozumJienia fl'3Jlleusk.o njemieckie~, WY6'UlWają jednak konie<.,''ZIlość uwzgl(!dn:ienfa
pr.zedeWS tkłem
~agań
bezpiemeńltwa Praneji.
Dzisiejszy soc,iałistyczny "Le
S,oir" zawraca na tę Samą, drogę.

J(>g<> red~,ktor

po1it~1.D!.

Robert Lazurwk, przyma,lC, ze
U8't atnie manifestacje stahlhelmowców wywoł~ly we. F!ancjł
~61ne porOSzenIe. OplillJa Pllblicz,na straciła od kijku tygodni swój pogodny nastrój. Niema dnia, aby nie spotkać ludzi,
za'zwyc 1. a i spoko jnych i zr6wnowai.onych, kt6rzy wypowia
daja zdwia o możtilWośc:i prę<!kie~o wybuchu wO.iny.
Nie należy wprawdzie UJwaiJać łych obaw za zł>yt poważne - piS'Ze dzieJmi.k - lecz
trzeba prZY7JlUiĆ, że przegląd
sił hittIerowtSkich
ieh ma:new,r y i przemówie'nia wystawiają Basze nerwy na poważną
w6bę.
Hittlerowcy JX)stęp,ują

oni egzystowa'li
w Niemczech.
Oprócz
uich są przecież tam jeszcze
w's'z yscy ci, którzy nie przestańli P-iętd nować .L~waJ~:~ć szaJe stw em.gogu.., z o~u na-

postanowienia,
ich rewizję. Naród niemiecki
nie mOż4; nigdy uznać obecDych grmlie na wschodzie Rze..
szy.
Wk.oń1::u Hugenberg dO'1larodowG - ioc..;a.list..-cmełro.
Są
oJ'"
Rał się rewizji pnepis6w o roz
jeszcze centrowcy, • ~M\"rtłie br~jeniu Niemiec, ora! no'WeRO
"'ocjal - demokraei. &l:z.em wzię uregWowania epW repa.racyjte stronnictwa te stanowiq wdę n)'dł.
k&rość nuodu
niemieckiego.
Przyjaciele pokoju i mtilZenja
francusko _ Biemieckiego Ndzi:by byli wiedzieć. jak ~ot
la NI
ją oni na te w.seys4\kie młNarzymart
emcy
iające zjawifta.
Z Ameryki

15 mlUano., dolarów

i dni nastepnrch I

IORITA

I

Warszawy donoszą:

P. WróbleWSki

ustępuje

u

którą UZySkał

przed paru dnia wa, gdzie obejmie iI powrolem
mi u prezydenta RzeC2ypospo- katedrę uniwers)łccką.
litej preses n ajwyŻ5zei izby kon
Jako następcę p. Wróblewuoli paDstwa,
P. Stamiław .lIkiego wymieniają gen ••T. Krze

Wróblew»k1,

pozostawała

w mieńSklego,

dotychczasowego

zwłąflD z t.m, te p~ Wr6-blew- pl'elIf.'8a najwy~z~o sądu ",'O ,il1d Z10iył proiJu~ o dymlsię.
skowe«o.

We....

~I.I...

wReJkiego prawdo-

W _

....

r;

dymis,ill P. WI'Ó

.,...-.ńahna ' dymi&ja będzie blewsklego mÓ1rill o lIIł4Pienł'"

~JęIa.

ODM......................... . .
da ~. u.anJaa .....
stów -cr~
połJc:&q

t25 mIlJoa6w doIar6w

•

Da

poUJde

..-;vwsU. .

Eksport z Polski

dellqrta hdł.etowep SOItaI7.
wzrósł we wrześniu r. b. o 5 procent
ko6czoae. Na aeIe P'UPJ fiDaaII..
Według
dotychczasowych obUWzróSł równie-i; wywóz wp •
stów nowojorskich stoi Lee HJggłn
czeń,
dokonanych
przez Główny 2,8 milJ. zł., benzyny o 0,4 milj. zł.
Do Fonualne podpisanie poiycado"'achwaleai urząd statystyczny, wywóz z Pol- Otaz parafiny o 0,5 milj. zł. Z me-...... J'lAV po
.a ski, łącznie z w. os. Gdańskiem wy tali wzrósł wywóz cynku o 3,7
pr~ ~chstag WIła"". apowaz- niósł we wrześniu t. b. 1,749,412 milj. zł., natomiast obniżył się wyniaJąceJ rząd do ałworzema specjał toan towarów, pnyczem wartość wóz ołowiu o 1;1 milj. zł.
nego funduszu amortyzacyjnego. wywozu osiągnęła sumę 211,721,000
W porównaniu do sierpnia r. b.
Po:iyczka oproceatowana JMt na
zł. W porównaniu do sie4'pnia r. b. zmniejszył się wywóz
papierówki
~75 procent pllll półton prowizji.
wyw{yr. we wrześniu r. b. zwiększył o 1,t mUj. zł. oraz nawozów sztua
Czas trwania poąakl obliczooy się w wadze o t21,541 tonD, w war nyeh o 0,8 milJ. zł.
Jest na 2 lata. Rztd Rzeszy za- tości - o 10,237,000 zł.
W porównaniu do sierpnia r. b.
strzegł sobie prawo spłacania ~
wzrósł
wywóz we wrześniu r. b. w
śclowo pożyczki 1f ra.tach półroc:z..
żyla
następujących
artykułach spożywnych.
czych: w pszenicy o 2,9 milJ. zł.,
Z WarsZ4\vy donoszą:
Zycie - 0,6 milj. zL, jęczmieniu Nadwyżki żyta '" Polsce wedle
3,6 milJ. zł. oraz strą.czkowych: najbardziej optymistycznych obUgrocha - 2,6 milJ. zł., fasoli - czeó
wynoszą w tym roku od
0,3 milj. zł. Ponadto zwiększył się 1320,000 do 350,000 tOnD.
przeciwko planowi
1f7WÓZ irz.ody chlewnej o 1,7 mUl.
Wyeksportowanie tej ilości na
zł., oraz gęsi - o 0,7 mil). zł. rynki zagtaniczne, głównie bałty~
Younga
Również wzrósł wywóz nasion, kle, nie przedstawia zbyt wielkich
BERLIN, 10, 10. (pAT). Koma- zwłaszcza oleistych o 1,4 miljon. trudności. Chłonność bowiem tyca
oiatyczoa "Rote Fahne" dooOli, że zł. i buraków cukrowych o 0,7 rynków jest dwukroinie wyższa.
w dnia 7 b. IDo odbyła si4 w Berli- milJ. zł. ,Natomiast żmniejszył się
Już prawie połowa posiadu.,
nie konferencja posłów komunl- wyw'- cukru o 6,2 milJ. zł.
nadwyżki 2lO6tata sprzedana.
atyanych do parlamentów niemiec
kiego ł francuskłego. KonfereacJa
ustaliła plan wap6lneJ akcji parla-

Sprzedajemy 'nadmiar

WSPólny Iront
komunistów

mentarnej komunistów przeehrko
pianowi YOIIDCL

abB Danieli

Ftakcje konnmMatycme oba parlamesatów ogłaaaJt komunikat, w
którym os. la. podkreślają, Ze niemleecy kODl1mUcI w RełclJstagu
wystąPią z wnioSkiem onatychuda
stowe wstrzymanie przez rząd Rze
szy dalszych spłat reparac)"jnych.
Frakcja komunistyczna", parlamencie francuskim zgłosiła Jał faterpelaejQ, domaPMc tlę, t t.eby

UROCZA

kreuje
-

najwyższej

prezesem
izby kontroli?

• Da~ izb,. kGaII'ołi kil.
W ",~)'Ill pogIo- Im wJ_,dJ. arzędIa&ków.
.... o .......... prezesa naj- N_ępec p. ~
..,-ej izb,. konłł'oli ~. w n.jwy~ym sądzie wojskoWróble
ł
potwłerdIUa
pppuN, lO, lO. (pAT).""'" po
. . eco
wym bJ'lby ~ ..... MH-

9201

Cudowna pieśń miłości i poświ~oenia.

z

Krzemieński

WSZY.·: ...-..'"

I DŹWIĘKOWY ~PlfaJDm"
KINO-TEATR U"
l'
Dziś

Generał

W kolach politycznych roze- swego sfanowiska 15 paździel'umożliwiające szla się pogłoska, Iż audjenc.la, nika i przenosi się do Krako.-

tak. jakby tV'lko

BERLIN, 10 X .(PA". Pn.ewodnicząey partji niemiecko ..
OA'l'odowej HUffenberg udzielił
przedstawicidowd
chiennika
"Tidens Tegen'~ (Oslo) wywiadIu, w kt6rJID m. in. podkre41~ Ze każdej chwili tJlógllby w
Nlemczech powsta.ć rząd większośd (zdolny do pracy), o He
b! tego .sobie i~czyły
kle part je praWlcowe.
Jednym z warunków 'Ulwonenia TZąCU większości musi
być zaktywizowanie
niemieckiej polityki za.graIliCZIllej, której celem będzie r<n!ądna TAwizis traktatów pDkojoWJ'ch.
oraz plaIm Younga.
Niedor.zecznością
zdaniem Hugenherga - je&t mówić o niebezpieczeństwie wojuy z racji wysuwania przez
Niemcy postulatów rewi2ionistycznych. N;~mcy są mpełole
rozbrojone.
PozaŁem
same
tra1k taty pokojowe zawierają

D,misja DrGf. Wr6blewskiego

postać tytułowIl pełnej temperamentu,
zwysłowej, kuszącej dziewczyny. -

JOHN nOtES nIezrównany bohater f:!mOIl
Najpiękniejue melodje. - Wspaniała rewja. HarmonIa kolor6w naturalnych oraz balet ze 100 zgrabnych i powabnych
girls.
Po~tek codziennie 6. 8, '0, w $ob. ł nie dz. 4, 6, 8, 10 w.
Passe-partout oraz bilety ulgowe niewIIŻne at do odwołania.

~lymD!OWe I~~owanie ,,[llum~ir

wskutek uszkodzenia zbiornika z benzyn21

NOWY JORK, tO, 10. Kanadyjsld kapitan-lotnik Etrol Boyd wystartował wczoraj w południe o
gou. 12,05 (czas nowofunlandzkl)
w towarzystwie por. Harry Connore s Harbo... Grace do lotu przez
Atlantyk.
Celem Joto jest Loodyn.
Boyd leci na aparacie typu Bellanca "Miss Columbia", na którym
rząd francuski .ezyguowal I dal- w t927 r. Cbamberlin i Levine doszych spłat reparacyjnych NIcmiec konali lotu Ameryka - NIemcy.
Jak cIoao8i parow:lee "Lancai skretUD Niemeom długi wojemJe.

stria", "Miss Oolumbia" widziant
była OItatnio w odległOŚCi 760 kilo
metrów na południe od Harbour
Grace. Warunki atmosferyczne nad
Atlantykiem są korzystne.
LONDYN, 10, tO. (PAT). Samolot ame:'ykań&ki "Columbia". odbywaJący Jot ponad Atlantykiem
wylądował o godz. 16,30 na wy.
Pacll SciUy wskutek uszkodzenia
zbiornika z benzyną. "Columbiac;
podejmie dalszy lot do LondYl.
w dniu

dzisIeJ~1.ym.

ł

11.X.

"lłur Fliglł"
przyleci do Warszawy
W czasie najbliższym prąJeei
Ao Warszawy niemieeki samolotolbrzym Junkersa, typu ..Nar PIfi..
gel" wraz z 56 pasażerami. Jeet to
samolot komunikacyjny, odbywa",
ey loty propagandowe w więk
'zych krajach Europy. Po krótkim.
pobycie w Polsce i kilku próbaydt
lotach samo!ot-()lbrzym odleci de

GŁOS
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Polowa armii

Ił

grzeszła
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CI WBRAZYLJI

na strone DOVlstania

lłerIina.

Zbrodniarzpodpalacz
skc;lzany na 15 lat
ciężkiego

więzienia

z

O:lirwic donoszą:
W czora.j przed sądem

~ym

zakończyła

się

ław,m

ro~a W&

przeciwko Józefowi Kiszce, oskaro podpalenie domu, .w któ
rym wskutek
pożaru
poniosło
śmierć czworo dzieci, a matka ich
zmarła w szpitalu
z poparzenia.
Sąd ska.zał Kiszkę na 15 la.t cięż
żoo emu

~go więzienia.

Karę śmierci
chcą zaprowadzić

faszyści

Panika na ROIIO-

Jurskiei

giełdlie

"Baisse'a" spowodowała
setki miljonów dolarów
strat
NOWY JORK, 10, 10. Katastrofałna baisse'a, g ranicząca z paniką,- ogarnęła tutejszą giełdę na wia
domość o bankructwie jednej z naj
większych firm malderskich firmy

"Prince i WbEstley".
Gdy rozeszła się wiadomość, że
firma ta zawiesiła wypłaty, na ' gieł
cizie nastąpił krach papierów wartościowych. Straty wynoszą setld
mil,jonów dolarów; olbrzymia ilość
akcji obniżyła się w wartości w takim stopniu, jaki jeszcze nigdy nie
był notowany na giełdzie.
. Panika udzieliła się również ł
innym giełdom amerykańskim, aez
nie w tym stopniu, co w Nowym
Jorku - i objęła również giełdy
towarowe i zbożowe.

na

miasto Ballia (u gÓl'y na prawo), trzec ie co do wi elkoŚci mi~s to brazy łi.iskie prz.esz!o na stron ę poJ)Otlczas gdy miasto ' Pernambuco (u dołu na lewo) zostało P'l'zez rewolucjon is tów zdobyte w kł· w awe.i hit~ie.
Itewoluc.fa przypomina wojnę d omową z roku 19:'.4, z które.t p oda.lemy biwakujące wO.15ka I'Z ądowe (u ~óry na lewo) i po.
W\Stańezyeh żołnierzy i obywał eH w Rio de Janeiro Cu dOlu n a prawo).
W dniu 8

RZYM, 10, 10. (PAT). Wielka
rada fasZystowska omawiała sprawę wprowadzenia do nowego kodeksu karnego kary śmierci. Rada
przyjęa porządek dzienny, stwierdzając konieczność wprowadzenia
){ary śmierci do nowego kodeksu
karnego, " eeltJ tłumienia zbrodni
przeciwko bezpieczeństwu państwa
l}rzewidzianyi:b obecnie przez faszy
stowską ustawę o obronie państwa,
jak również w celu zwa,lczania
srrezegó1nie powainych pne5tęfł6tw
natury kryminalnej..

Zapisujcie

się

członków

Ia.D.P.P.

października

wstańców,

Chile: Losy rewolucji brazylijskiej dalszego pogarszania się sy tuacji jeszcze doklaullie c l.Jliczy ć, w każ
rozstrzygną się na dwuch frontach. Washington Luis zrzeknie się wla- dym razie są znaczne. To też prze·
W stanach północnych sytuacja dzy. Deputowany nacjonalistyczny widują, iż walka będzie długa j
jest jeszcze nier02'8trzygnięta. Ze z Parahiby Suasuna, który ogłosił k rwawa.
PORTO ALEGP...E, 10, 10. (PAT)
strony rządowej zapewniają, że swą solidarność z powstańcami, zo
Według wiadomości z kół powstań
sprawozdania powstańców o ich stał ścięty.
czych wo-jska powstańcze przekrosukcesach w stanie Para nie odporządu
czyły granice stanu Minas Geraes
wiadają faktom. Panuje oba~ że
niepokoje w Brazylji P1'Zeciągną Marynarka jest n:ezde- i zaczęły zajmować stan,y Sao-Pa010. Rio de Janeiro i Espjrvto Sao
się jeszcze
prze"J: dłUŻ'8zy czas.
cydowana
Istnieje niebezJlieczeńatwo, że żad
RIO DE JANEIRO, 10, 10. PAT. to. Miasta Itaperuana i Miracema
na ze stron nie odniesie stanowcze Wojska związkowe stanęły wczo- w stanie Rio de J aneiro zostały za
go n')'C;ięstwa i nie ~ wyklucz0- raj wieczorem naprzeciw siebie w jęte przez powstańców, których
stronę powstaÓICÓw przeehodzi oko- ne, fi stany
południowe ogłoszą wielu punktach kraju. Oc-rekiwane wojska dochodzą do Ciudad Caroh) 2,000 ł.ołnieay rządowyi:h, któ- swą niezawisłość, naruszając pnez są lada chwila krwawe starcia, pos. Krążą wiadomości o przejściu
rzy przyłączają się natychmiast do to jedność Brazylji.
Rząd związkowy, !,tóry zrazu był na stronę woje I. PiJwstańczych kilmarszu na Sao Paulo, władze pozaskoczony wypadkami, obecnie ku krążowllil{ów, w każdym razie
wstańcze zamknęły biura werbunrozpoczyna energiczną kontrakcję jeden krążownik istotnie :,włączył
kowe w Rio Grande, jako zbyte<:z.
I
ł
przeciwko pOwstańlCOm w różnych się z wojskami powstań czemi. Ponieomy ne znakis abości częściach kraju. Regularne wojslUl wstańcy prowadzą usilną agitację
ne.
Wydana przez }lQwstańców odez
BUENOS AIRES, 10, 10. (PAT). liczą 46,000 żołnierza, w tem 2,000 wśród marynarki wojenn ej.
wa stwierdza, że 'wojska całego o- Wprowadzono tu cenzurę wiado- oficerów i dysponują 130,000 rezer
kręgu PernambuCo przyłączyły się mości pochodzącyclt z zagranicy. wistów. Armja związkowa, która .
do powstania. Na 47 korpusów pie Wielkie zaniepokojenie panuje w od roku 1919 była szkolona pod l'
nie jest na ręką
cboty . 27 ' przeszło na stronę rewo- Rio de Janeiro, gdzie lliema lUZ kierownictwem misji francuskiej,
St.
Zjednoczon~ m
lucji, dalej 15 korpusów kawalerj~ ani jednego oddziału wojsk regu- jest w większej swej części łojął- \
NOWY JORK, 10, 10. (PAT) 18 'artylerJi, 7 saperów i 17 samo- lamych. Równie pesymistyczny na nie usposobiona dla rządu związk~
lotów; ,
strój zapanował w Sao Paoło. Po- wego, natomiast marynarka brazy l Na łamach "New York Tribune"
W stanie Minas Gueras toczą się wstańcy zdają się być już bliscy lijska, szkolona pod kierownic- II Coolidge omawia l)rzy~zyny rewow chwili obecnej krwawe walki o zwycięstwa przy pomocy 5 korpu- twent misji amerykańskiej zajmuje lucji brazylijskiej i przYIJisuje wyzdobycie miasta Palmira, zajętego su, który przyłą.czył się do buntu. niezdecydowane stanowisko. Siły ~ buch jej Pł'zedewszystkiem depreprzez powstańców.
Niektóre koła .twierdzą, iż w razie wojsk rewolucyjnych nie dadzą się ! sji gospodarczej i zniżce cen proRząd brazylijski wysłał do Sta. duktów brazylijskich. Należy U.
nów Zjednoczonych misję, która
śmierci-wolność juczyć z możliwością długiego kqma zakupić kilkanaście najbMdzieJ
jzysu.
Ze Lwowa donoszą:
Rozprawa
ta odbyła się I Zdaniem Coolidge'a gdyby liga
now~ych Samolotów bomboDnia 12 czerwca r. b. przed przed tutejszym sądem p,r z y -,' narodów albo też którekolwiek •
wych.
tU!tejszym. sądem przyslięgłych sięgłych w dn. 9 b. m. Wczoraj {:aństw ofiarowało się wystąpić VI
zapadł w~ Skazu.jąey 3 ko- zapa~ W)"rok, na .mocy k~óre- charakterze pośrednika i gdybJ
południOWI munisłów
na kare
śmiet'cl go PIerwszy oskarwny Hiil'sch
.,.
.
przez pow,i eszenie. Na skutek skazany zoStał na półiora roku przest~o. Jedn~c~esnte dostCU'CZ3Ó
chcą ogłosić niezawniesionej kasacji sąd najwyż więzienia, drugi. Jugend na 1 1zapasow ZywnOSCl walcząc!~ strowisłość
szy w Wal'&zawie wyrok ten rok eiężkiego więzienia, zaś nom, byłoby to z korzy&Clą dla
WIEDE~. lO, 10. (PAT). "Uni- znióSł, polecaJąc pouowue prze trzooi, Pl'oppe1', został uwol- . sprawy ogólnej, obchodzącej eaq
łed Press" donosi z Santiago de prowadzenie rozp1'awy.
niony.
lludzko~ć.
LONDYN, 10, 10, Według ostatnich doniesień z Brazylii, wódz po
wstania gen. Vargas opuścił swą
główną ~waterę
Rio Grawie Sui
i osobiście objął komendę wojsk re
wolucyjnych, masze:rują.cych na
Sao Paulo. Po zdobyciu tego stanu
upade.c rządu nie ulega już żadnej
wątpliwości.
.
W . porcie Rio Graade. powstańcy
zniszczyli kilka okrętów, a wjazd
do portu zablokowali minami.
Wobec tep" ii eodzieonie na

w

I

KontrakCja

Cenzura i terror

Wojna domowa

Zamiast kar,

SIB'DY

I

KINO-TEATR

"PJllJl(f" •

ZICE!

początek

o godz.
12 w poło

Obowiązkiem

nie~~wołalni~ ~ ~ IAIHII

Waszym jest zobaczyć
film, który porusza niesłychanie ważny
·pro blem wychowania Waszych dzieci
a uchronicie je niechybnie od czyhającej na ka~ kroku zguby.

19'k. dla doroltgt:h'

iI
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zakazanu).
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bÓDŹ W D LICZU WYBOR'

Wia~omo~[i ~ieia[e
Tylko dzisiai
"inlster komunikacJi wyborcy
jeszcze
w

Zduńskiej

mogą
reklamować nieścisłości

Woli

'J utro przybędzie do ZduńsJtiej
w spisach
\Voli ~łttec komunikacji, p.
Kuhn, eelem dokonania inspekcji
w dniu woC7..orajszym \l!płv 
D-owej linji kolejowej, łączącej nął ostateczny term,i.n sprawsejmo·
Zduńską Wolę ze Śląskiem, a sta- dzenia list wyborców
nowiącej odcinek nowowybudowa- wych. Ih~iaj kOnllsjE-ł te przyj
oej Hnj!. kolejowej Zagłębie Węglo mować będą poraz ostatni reklamacje na wypadek, gdyby
1\'e _ Gdynia.
kog·o pomim.ięto w s'Pisach. Ró1l1&pekcja dokonaną zostanie w
W!I1ież dziś peŁn.ornocnrey li's t,
asyście urzędników węzła kolejom~io"i~ zaufania
komirtetów
wego ł6dzltiego.
(a)
wyborczych j wyborcy mogą
pora.z oJtatni reklamować w
sprav..ue sklrcślenia osób meuprawnionych do głosowania ze
spisów, ewenbu ailJnjf: w spra··
do odsłoniącia pomnika wie dodatkowego Wlniesi{!nia
wyborców na list-ę.
Kościuszki
Od .!utro począw:sz)', obwodlJ

RObety

prlygotowaWcl1

we komd.sje 7..ajmą się urupelTlieniem spb,'lw, poczem sp.isy
dntitu obchodu setnej rocz.niey wyoorców przesłane 7iOstaną
Powstania Listopadowego, !.lO do oklręgowcj kO!I':sji wyboI"
.,zej ~t·. 13 do zal'.v\udzfmia .
1istopada b. r.
W 7."ią;zku z tern przyspieszone zostało mtacwie tempo
robót dokoła wykończenie popod listy kandydackie
tna'.i:ka.
PlT'Zed kidlku dJn.i,amj zmonło~
We w.szystkiclt komitetach
Wa!IlO
na Pl. Wolności nowe wvboTCZveh od1ywa !oię obcelampy, pTzyczern u&tawiono .fe ni~ 7b'eTauic podvs6w pod litak, aby racjonaLnde oświetlały st\" k8nd)'d~tów da sejmu.
pomnik
Poszt'zegó:l1e komitEty spraw
Na onegdajsr-em "osied'Zc- dlały listy wY'borców, z któ~
niu magilstratu posta!llowiQo'DO rych wynotowano 50 nazwisk
po'lecić wydrlałowi
'budowmc- sW'jch cuonków, gdyż podpisu
twa wykonauie prowilZoryczne i~y muszą być wyborcami.
go chodnika z wamtwy żwiru POIZIatem sprawdza §ię i~h adre
wokoło polIlJ1.ika.
Oboonie zwożone są płyty
meWowe, któremi obija s1-:
Kopnae pomnika i c:ak6ł.
Odsłonięcie pomnika Tadeu·
Kośdusz:ki odbedzie się w

Moa

ZbieranIe podpisów

Blok sjonistóUl
Z

niemcami

KonferenCje i wiece

współczesnej

Dziś, " ~ dnia 11 pa.idzier
!lika. 1930 r. do spisu poborowych

Z inicjatywy towarzystwa ur
w lokalu biur& policyjno - wojsko- \ baJni6t6w przy wydziale archiwego (ul. Piotrkowska. 212) w go- tektury Politechniki wa.ruawdzinach od 8-ej d~ 11-30, winni skiej odbyła się
przed k.Wtu
się zgłosić męiczyźni, urodzeni w dniami
pierwsza konferencja
1910 roku, zamieszkali na. terenie UlI'ban~stów polskich.
m-go komisarjatu, których na.Na konferencję tę przybyło
z~ska. rozpoczynają się od liter z eałej Polski
piIzeszło
stu
E F G i zamieszka.li na terenie przedstawicieli kół naukowych,
komisarjatu, kt-óryeh nuwi- fa<:howych, d~egatów samorzą
ska rozpoczynają się od liter R d6w
or!,-z dzlał,aczów spole:znych, .zamteresowanych racJOd U
o •
nalną rozbudową miast współczesnych.
dYŻUry
z ramienia samorządu łódzkiego
wyjechali na konfe'l'enD7Jiś w nocy dyżurują następują
cję wiceprezydent Rapaiski i
ce apteki: L. Pawłowskiego (Piotr inżynier K wapiszew:ski. Konfekowska 307), S. Hamburga. (Głów~ rencja odbyła się
kolejn!> w
na 50), B. Głuchowskiego (Naruto- Krakowie i Katowicach i nosiwicza. 4), J. Sitkiewieza (Koperni- ła naogół charakter czysto naka. 26), A. Cha.remzy (pomorska. ukowy. Obrady zjazdu, skro.m10), A. PotasZ& (Pl. Kościelny 10). nie naz-wanego, konferencją, 0-

vm'

aptek

DźwiękOWI

Iirand. Kino

I dni nasteDnJch!

Wspaniałe arcydzieło. jakich mało. przepych wysiawy.
Wystawa o jakiej nikt dotą:d nie śmiał marzyć.

WJA HlllYWllBD
amerykańskich,

15 najpopul.

przebojów muzycznych, 200 girls.
W rolach głównych: Hanka Ordonówna, K. J anU8Z,
John Gilbert, Norma Sbearer, Buster Keaton, Bessie
Love, Karo) Dane (Slim), Conrad Nagel. Jean Crawford, (mówi po polsku), Anita .Page i wiele innych.
Ekstrawagancka kreacja Buster Keatona.
Pocz~tek

seans6w o godz. "-ej po poł., ostatni o godz. 10.16,
w .obot, i niedzielo o godz. U-ej w pol.

Cen, miejsc

19 października. rb.

ogniowa ochotnicza zmuszoną jest poraz drugll w roku bieiłr
cym odwołać się do ofiarności pubUcznej, przez urządzenie dnia
znaczka..
Tym razem celem apelu llaszElg.O
jest zasilenie wyczerpanych fund..
szów kasy inwalidów strata.ków.
Ograniczone w roku bieżącym,
normalne wpływy budżetowe, da·
remnc kołata.nie do władz o wydatniejszą. pomoc, nie pozwaJaj~
nam na przelanie ja.kichkolwiek
kwot do kasy inwaJidzkrej.
Wierzymy jedna.k.ie, te apel
nasz do społeczeństwa., znajdzie
n:tl6Żyte poparcie, które dla. pował
nago grona stra.żaków~inwalid6w:
steranych prrucą ochotniczą w J'foo
towructwie życia. i mienili. ogółu
mieszkańców naszego miasta., et.
nowić będzie osłodę za ich szczyt.
ną. a pożyteczną. pracę.
Składajcie zatem hojne datki dG
puszek strażaków-kwestarzy.
Zarząd i Komenda
L6dzkiej Straży OgnioweJ
Ochotniczej.

lekka i ciepła tylko z finny

f~mun~ ~o~!leitner

••••••••••••••• i ••••••••

rozbBdewg IDlasi

Dził

bejmowały

.8

porankach znltone.

I dni nasleDn,e" r

nietylko referaty z tanci zainteresowanych w radziedziny urbalnistyki. ue rów- cjonalnej rozbudowie miast, sa Wielki podwójny program
niet cały szereg praktycznych morząd6w polsk.ich.
-Lpokazów, wycieczek i badań.
Jak jUIi za.znac.zylłśmy, kon~
W Krakowie k()nl~rencja od- ferencja nosiła charakter nader
poważny
i ubolewać należy Wzruszaj~cy dramat z .tycia żydow
była się w sali muzeum przemy
nad
tem,
te
nie była ona kom~
skiego. - W rolach głównych: y
słowego. Referaty wygłosUi pro
pełen tną do wstanawiania
u~
Cesorowie
politechniki wa-rszawskiej
i l wOWlSk iej. oraz chwał, luh przynajmniej przyi
Dawidłon
gotowania projektów w dziedziałacze samorządowi na polu
d~inie, którą się gorąco zajmuurbanistyki. Wygłosron<> na-llje. Była to
jednak dopiero
stępujące prace:
"N~zesne
cele i główne wytyczne plano- pierw5.l.a z k~nferencji polskich
wania miast w dobie obecnej" urbanistów, kt6rzy, - miejmy
dramat na tle walki domo(prof. Tolwiński),
"Polityka na.dzieję, - poczynią odpowied Wojenny
wej Stan6w Zjednoczonych. Emocja.
nie
starania,
aby
i
oni
mogli
grun.towa miast" (Teodor ToeNapięcie. Sensacja. W roli główne;
decydujący wpływ
słynna gwiazda
plitz), "Obrona zabytków archi wywierać
tektwry i przyrody" (inż. arch. na rozbudowywu,iące się oCosłeRo
środki miejlskie w Polsce, a w
Kareze'\VISki) .
szczególności na przepisy nor- Początek seansów codziennie.
Drugi dzień zjazdu zapemiły mujące ruch budowlany
w g. 4-ej, 'Vi święta i soboty o 12
dalsze referaty prot. Różańskie miastacl1 R,z,plitej.
w pol. Na pierwszy seans Cfm'l
go p. t.
"Planv regjonalne j
miejsc najniższe.
ge.
plany ogólne wiel,k ich miast",
"
'.';">.'.
~~
~:,.'"
~
inż. Zygmunta Rudolfa "HYf{je·
na urbanistyczna", prof. DrexDźwllłkowy Teatr Świetlny
tera "Sieć komunilkacY.ina mia
sta nowoczesnego" Lilii. Zaczyń
skiego "Tereny zabawowo-spor
t().we w planie ro.zibudowy", i
inne.

Tragedia r s,
Mauriee Randolf
Dora '

DOLO·RES
Dolores

t .. •

25 gwiazd polskich i

w niedzielę,
straż

ak.ualnemł

rocznika 1910

Dzlł

mieszkańców

Sienkiewicza 79 tel. 141 T9

Pierwsza
konferencja
urbanistów
obradowala nad
zaliadnieniainl

Ip's palIorolIJeb

flocne

l

strażaków

naszego miasta

IiV,
któll'e rówtnież muszą być
Wiec ten był poś'Wi-ę.oony W
!lm.ic5zczone przy podpisach.
lwiej części omówieniu sprawy,
dlaczego nie doszło do poro.zumienia
między
"Poa,lej-SjoN,żowie
nem" Il ,.Burndem.".
Każdy
komitet
wybO'rc.zy;
r,.gła.szający listę kandydatów
ma prawo wydelegować swego
męża zaufani,a
do obwodowej
komisji wyborez~ w dn~u glosowania.
W Łodzi i okr~gu łódzkim
Mężowie zaufarua mogą kwe
JaJk już donosiliśmy, .baW1ił
~tjonować identyczność glosu ·
w
dniu wczora.i5.l.)"1l1 w Lodzi
jącego, a wówczas przewodniw
sp.rawach wyborczych leal:Zą\!y musi zażądać od glosują
der
organizacji s.iomstycznej w
c ego dowodu osobistego, tub
Polsce, b. poseł na sejm Gryn~
powołania się na świadków.
Mężowie zaufania narówni z baum.
W zwdąJZku z tem dowiadup.7.łonkami komi5ji obwodowej
podpiJsują proŁokuł wyci.k u gło jemy się
z miarodajnego źrósowarua. W uzie jakieg.okol- cNa, że w .czasie pobytu p.
wiek uieporozUlIDlc.nJa
mają Grynba'lllJlla w naszem mieście
prawo zażądania, by sprzeciiW zawarła została umowa z nłe~
ich wniesiO'l1Y 70stal do proto- miookIiemi mieszczańskiemi ugnt.powan~ami w sprawie wy_
kułu . (hl
stawioo,i a wsp611Ilej listy do wy
borów sejmoWJICh w 6 okrę~
~aeh. Ustalono, że WlSpó1ne liNa dzień jutrzejszy zwołano sty wy:sfawione rostaną w tych
w mieśde szereg wlcców przed okręgaeh, w których sjoniśei i
wyborc·zych i konferencji. par- niemev ma ją szanse przeprowa
thenia mandatu. przyczem w
tyjnych.
Konferencje partyjne odbędą trzech okręgach na pierw$Zem miejscu fi.gwrować będzie
się w Ch. D., P. P. S., P. P. S.nazwRiko
tan1ydata sjonisł6w.
f.r. Wiece organi,z uje lewica so
:r:8oŚ w porostałych
trzech na
cjaUstyc1Z1Ila i "Bund". (b)
pi~rwszem
miejscu
kaJlldydoW dniu wczoraJszym odby~
wać
bedzde
p.rzedstawiciel
niem
ło się w filharmonji walne zebramie cz.łon'ków i sympa.tyków oow.
partji "Poalej - Sjon - lewica",
Ws'P6lne liSty !OStaną przyłą
na którem omawiano ~rawy czone
do państwowej listy
wyborcze.
ikaooydatów. (g)

zaufania

Bpel

ogółu

do

....

'".:.

• • ".

..'

(4S NO

Po referata~h uczestnicy Iron
ferencji rwiedziU górnośląski
okJręg przemysłowy i Zagłębie
Dąbrowskie.

Konferenoja. jalk widać obra~
dowala nad szeregiem bolączek
miast polskich, ujmując zaRad~
menie nietyl'ko z teoretycmego
punktu widrz:enia, ale r6wnież
pod kątem potrzeb j W}"IllOgów
chwili. Świacb:y o tern najdosadniej
eooćby referat arch.
Józefa Ja,n kowskiego na temat
"Rozbudowa miast ' 'fil zwią.z.ku
z kwest ją mieszkaniową". Wy~
wody wybiltnych pTZedstawicfe.
Ii świata naukowego, jak i dzia
łaezy na polu urba.nistyki wywołały wielkie zainteresowaoie,
~ dali ~~ r~r~

Dziś

i dni nasteDnJch I
Program humoru i śmiechu!

HAROLD bL YD
w pierwszej swej

..Rozkosz

dzwi~kowej
.l

kreacji

<'". : .,' ......\ ,~

NiebeZDiecze ., siwali

Kapitalna komedja, tryskająca humorem i niesytuacjami, wywołująca bezustanny
śmiech śmiech do łez I
Poczlltek se.ns6w o g. 4-ej, 6-ej, S-ej i 10-ej w., w sobot,
zwykłem i

i niedzielI:! porllnki od godz. 12-3 po cenach najnitszych.

~~~~__~.,,,~__, .__~.,,,~~,,__~__. .- .
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Spisywanie na straty
przy podatku dochodowym
W ciągle aktua).nei sprn,wie,
jakich wypadkach
wolno
"TZedsię~rstwom spisywać na
leżn()ś.ci na straty, ustalił Naj~

-

"GŁOS

PORANNY" -

193f.

oli[ja r~IProIlyła na oli[y 'iolrkow~ki~j

ilum

8.r~jlill" f

(U th

robońllków

W swoim CiZasie zakład abez tn1ków u za;rlzą(}u f,irmy nie
wyższy Tryhunał
Adm~nhstra- pieczeń pracowni.k 6w umyslo- odniosła skutku, Bijak zorgani
eyjny lla1\tQ!)u.ląeą tezę: "o.ko- wych w Warszawie powierzył 70Wad: wiee na placu przy buliczność, że spółka a,kcy.jną wąt finnie "Konstruktor" bUJdowt; dowli,
na którym oświadczył,
pIiwe nale7...noś<:i spisała na stra hl-o ków mieszkalnych p,r zy nI. 'i.e wymówiono mu pracę, paty pTzy uznaniu rachunku sum Nowo-Pabjanickiej. Przed 6 ty nieważ. walczył o wyrównanie
prze-chodnich, a nie rachu:nk61W godniami firma "Konstruktor" cennilka murarzy, którym firosobistych 'dłużników, sama zaangażowaŁa do pracy przed· ma płaci 1 zJ. 40 gr., numo, że
przez się nie uzasadnia wnio- siębioreów murarsk.ich, którzy stawka wynosi 1 zI. 60 gir. W
liku o stworzeniu ' funduszu re-I z kolei z-akonŁraktowa li robot- konkluzji wiecu robotnky po·
zerwo-w ego, w rozumieniu us1. ników. Do pracy zaangaż,owa- stanowili zażądać od firmy
2 art. 21 ustawy o państwowym ny zOlStl'll między innymi nieja- podwyższenia stawki do 1 zł.
podatku dochodowym", a za- ki BiJak, który w krótkim ezu- ',0 f{r.
tern nie uzasadni,a podciąg.nię- sie zdołał zdobyć zaufanie roŻądaniu powyższemu firma
cia danych sum pod wymiar po botników, kt6rrzy wybmli go odmówiła, tłomacząc, że s'taw'datku dochodowego.
(ag) swym delegatem.
ka 1 zł. 60 gr. jest przeznacza·
NieusŁQpliwość Bijaka w stu 1l~ dla wykwa~ifikowanyoh., .a
do firmy "Kunstruk- n~e poczlł'tkuJą.cych robotn!tablicę sunku
tor" i przedsiębiolTców Ulurar-, kow, przy~ze~ .r.aznaC7.'OIIl.o,. ze
s.kich w oblTonie ceilUlilk a sŁała dob~ze prACtli}ący ~yk~aMiJko
pamiątkową
gimnazjum zgroma- się powodem wymó,w ienia mu wam mura~ze p~blera.Ją na.wet
pracy z dwU'ty~odniowym ter- l 7.1. 70 hr., .0, przcwyzsza
dzenia kupców
minem. Nie zważając na wynlÓ sŁawkę o 1.0 gr. Wowczas wszy
Bijak
po upływie "I~y robobJucy, prac-ujący przy
Gimna.zjum męsklle zgromadze- wi-e nie,
nia kupców m. Łodzi (N arutowtcza dwuch tygodni przyszedł nu bu
M) podaje do wiadomości, że w dowlę, by kontynuować pracę·
robót z ramienia
nadchodzącą niedzielę, dria 12 b. Kierowni'k
m. gmach szkoły będzie otwarty fill'my oZiIlajmił mu jednak, że Właścicielka Salonu hi!!ienicznoza dalszą p1racę nie będzie mu
kosmetycznego "JAQUellNE"
dla zwiedzających.
płacił.
W odpowiedzi na to·
powróciła z Paryża
Udostępnienie
·.'hu dla zwie- ws'zys'c y robotnicy, zatrudnieni
a wZillowiła przyjęcia
(bają.cych nastą~L- _ 11:1, skutek licz przy budowie, porzll!cili prac.ę i
ul. NARUTOWICZA 24, tel. 139-04.
nych próśb o pozwolenie zwiedze- zagrozili strejkiem w · wypadku
nia szkoły i nowo-Wmurowa.nej ta njeprzyjęcia
ich delegata do
pra:cy. Gdy interwencja roboblicy ku czci poległych u"Czmów.

Zwiedzaicie

w
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Inauguracyjne
zebranie

*

Piękny kościół w Łodzi

prZ1 ul. św. Anny pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej.
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Sienkiewicza 20

wznowił

wykłady

Specjalność :

Nr. 279

muzy ki.

gra fortepianowa.

Zapisy początkujących (w ograniczonej liczbie) od 4-6

koła

budowlangt:b

Diwiekow,

Kinoteatr
~,

I
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nasteDn!fch!

hlldowie bloków przystąpili dtJ Dziś i dni
strejku i uchwaliJli interwencję Dramat erotyczny wg. powieści
" Inspektora pracy.
•
o.koło. godziny 10 rano trum genjalnego Claude Farrere'a p. t.
strejklUją-cych
robotników w
li(:zbie okolo 300 o.sób udał .!>ię
chodnikatłti przez ulicę PiotrkOWlSką ~l() ims-pekŁoratu pracy
przy ulicy Południowej 4.
Przy zbiegu uIk Piotrkowskiej i Przejazd siJny oddLiał
polkji zastąpił drogę idącym,
W'7.vwając ich do f'(',lejśda się.
Gdy wezwanie nie odniosło
pożąd.anego. skutku, policjanci Tragedja niewinnie skazanego
Rada wojennego sądu
Pf'ZystąpiU do ro~pras-zaJllia tłu oficera!
mu, zezwalaJąc jedynie iść da- domaga się kaTY śmierci! Wallaj delet-:tacji lilre jkujących ro- ka o honor ojczyzny, czy Q
piękną kobietę?
botnil:ów.
Na prośbę delegacji inspekW rolach głównych I
tor Wo.itkiewicr. ~wołał konfe·
renetę
przedstawicieli stron.
N'a konferencji tej przedsię
Mikołaj
himca budowlany p. AlIltkiewi.cz oświadczył, że wyrównać
NADPROGRAM:
może stawki, tylko tym robotni
kom, którzy na to zasługują, I Artystyczny dodatek kreskowy
lecz nie ogółowi tiracujących '
FLEISCHERA
mmarzy. Ostatecznie konfemnWęgierska"
da nie pogod,z ila stron i strejk Ił
oraz aktualności z kraju.
robotników budowlanych, zaPoczątek
w dni powszednie o
kudnionyc-J>, Dr~v budowie hlogodz.
4
po
pał. w soboty, nieków prz} ul. Nowo - PabjD.lnicdziele i święta o godz. 12 w P.
]..lei trwa nadal
~. . . . . .sa.sr
. . . ..u. . . . . . . . . . . .~.w. . . . . . . . . . . .m\. . . .~

BILLIE DOVE
SUSANIN

Rapsodia

mechaników

W ubiegłą. środę, dnia 8 pażdzier
nika, · przy licznym udziale człon
ków odbyło się inauguracyjne zebranie koła mechaników przy stowarzyszeniu techników w Łodzi,
na którem inż. Mieczysław Tyszka
w krótkim referacie "IIlJŻynier i 8ta
nowka kierownicze" przedstawił
czynny udział inżyniera w iyeilU
MIEJSOE zarezerwowane na
gospodarczem i wykazał jego zale
~eklamę następnego
fIlmu
ty i wady. Pewne luki w wyk.szta.ł
w CASINIE.
ceniu bandlowem i gospodarczem
lllzyniera PPW Oll l1 Ją <nęsto brak
zaufania sfer przemysłowych do
,vysunJlęcia inżyniera na stanowi- I
sko czołowe.
~
Zwrócił się więc prelegent z apelem do sił technicznych, aby poś więcały się studjom nad nauką. o
gospodarce przemysłowej, streęz
czenie której zostało przez prelegenta obrazowo przedstawione. W
przyszłości lD.Zyni~rowie powinrui ii._ _ _II!ISI_lmiąl.l:",...,a.E:R=_IIIIIiEIIIDIIIIIIII_ _ _~"_m!lI_~i1JIiiII:::8illII!IIa_.
zająć ' stanowiska nac25elne, które,
ze względu na i.ch wykształcenie,
słusznie

im

Następnie

się należą..

podczas 'wspólnej ko-

rt,ści

prowadza teatr,
z magistratem

Wczorai podpisali oficjalnie

umowę

Jak się dowiadujemy, w dniu staJa przez prezydenta Ziemięckie
Jacji członkowie zarządu koła
}X>dpisana została po- go wspólna konferencja z kierowo
wczorajszym
przedstawlili program dzjałalno~('j
między magistratem a zrzeszeniem nictwem
artystycznem i Iitera.c.
koła na najbliższą. przyszłość.
i
pracowników
artystów
ZASP'u
kiem
teatrów
poświęcona specjaJ..
Między innemi zapowiedziano na
teatralnych, umowa w sprawie pro nie sprawom repertuarowym.
środę, dnia 15 b. m. odczyt inż. R.
Konferencja ta odbędzie się"
t? Cegielskiego z Warszawy o kopal- wadzenia teatrów: miejskiego, pod, nianych pompach odśrokowych, na pularnego i kameralnego w sewnie nadchodzący wtorek, dnia 14 pa~
1930-31, na warunkach identycz- dziernil<a.
(g)
~ 29 października odczyt inż. Sucho nych, co w kontrakcie z b. dyrek- ~!8Y
&JdilMUJE&~~
prof. Politechniki warszaw
się
sk'iej, n. t. "N owoczesne urządze- torem Adwelltowiczem.
Umowa zastrzega jednak maginia transportowe, zwłaszcza w por
członków
t:1Ch" , wreszcie na m. listopad ód- stratmYi prawo ścisłego kontrolowania
gospodarki
teatralnej.
Za
czyt inż. Józefa Landau'a z BerliDR.
finanse nowej dyrekcji odpowiadać
na o akumulatorach Rutbs'a.
będzie w myśl umowy, związek za
wodowy artystów scen polskich w
II
r TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE Warszawie.
MONIf!JSZKi 11
Wzorem innych większych miast
Pozatcm przedstawiciele miasta
TiEl.EFON 168·22
w Polsce zostało zawiązane w Ło uzyskali zgodę dyrekcji teatralnej
Choroby skórne i weneFic;,;;ne,
dzi towarzystwo filozoUczne.
na wspólne decydowanie o repertuelekarołerapja
Założycielami są mgr. pr. i fil. arze teatrów.
P'I1I,jrnuje od 8 ·10 i od S-B w.
S. Rabinowicz, dr. fil. N. Lubnickł,
W związku z tem wyznaczona zo
w niedal. od 10 12.
~.
dr. fil. J. Margolin.
Opracowany statut towarzystwa
WŁAŚCICIELKA SALONU MÓD
zostanie przedłożony władzom do
zatwierdzenia.
Infonnacji w sprawie towarzyWARSZAWA, KRÓLEWSKA 35
stwa udziela Samuel Rabinow~
Łódź, Zielona 42 od 4 do 6 telefon
ł'..ódi. A l. Ko~c:illszki 1. !II. 9. tel. 113·46.
!:~;11
1.24-54.

'-_------------------------t'o-!\ 'Yla~a,

Zapisujcie

na

b.O.P.P.
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modele zimowe n pp.
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Cosie dzieiewT masIowie!
ZABAWA W LICYTACJE
Kasa chorych Tomaszowa opisala wczoraj za długi w wysokości
20,000 zŁ majątek magistratu, jak
~ble biurowe itP.,
wyznaczając
li.cytację ruchomo8ei na dzień 15
października b. m.
Jako rewanż, magistrat opisał
., kasie chorych dwa auta i maszy
lIy do pisania, za należności na
fteCZ miasta '" wysokości 12 tysię

I

$.

zostanie bez samochodów, a magistrat bez mebli biurowych. Zabawa
w
licytacje
pOdrywa autorytet obydwu instytucJl.

t P.

Teodora z Dobrowolskich

po długich cierpieniach zasnęła

»REMONT" SZOSY WARSZAW.,
SKlEJ
Mieszkańcy Tomaszowa od lat
C7.ekali na zreperowanie szosy war
sZllwskiej. Wreszcie starostwo za-

S,n. s,nowa, wnuk i wnuczka.

Jełosię tą sprawą.

ł7 złotych.

Jak tylko wa1ee parowy został
magistrat wystąpił z szosy zabrany, okazało się, że
fla drogę sądową przeciwko kasie stan jej niezem się nie różni od wy
ehorych z ł.ądaniem zwrotu nalei- glądu szosy przed remontem. Pieności z tytułu korzystania ze 8zpi- niądze wydane na naprawę drogi,
tata miejskiego, w sumie około zostały wyrzucone na marne.
100 tysięcy złotych.
Kompetentne czynniki powinny
Każdy z obywateli zdaje sobie się zająć wyświetleniem tej spraIprawę z tego, Ze kasa chorych nie wy.

~trla~~ina ta~~~wka nB nłi[Y

Jednocześnie

Rany

odnieśli

ekranacb

śledcze zaalarmowane
zostałv
wi'adomością
o popelnionej
kroolzieży w składzie ma'Ilufa,

I

chać
ryk krowy, odgłos harmonijki, krzyk, śmiechy i 7-iiełk d~iel-

nicy chińskiej.
Jednak wyłąc1.ną niemal rolę
grają walory wzrokowe. Istot.ą. filmu Ib.rolda Lloyda jest nadaJ eks
presja wzrokowa., poparta jedynie
efektami aku.sty.cznemi.
Haroldek
jest tu gh.rpa.wym
młodzia.nem, który wstępuje do
r .. Kie .
f-"
ó
uereg W' po lCJI.
rulą go na. M
,zYW'T. trop jakiegoś bandyty chiń
ego, swanego "Smokiem". Oka,.
!Uje siQ tymcz em, że trop ten
•
'[]-ld ek zdobywa
b1ł pr&Wdzrwry
.ua.<()
ll~ ludzkie Q••• rączkę ukochauej.

I

Ta-Iemn-"'ze zabo'I·slwo pol,-CI- ~nl~
U

[egielniaoei

dwaj wywiadowcy policji oraz kierowca auta

W dniu wczorajszym władze dowca Józef HeJl'kowskL
Szofer samochodu
f,. 1).
82765 Władysław Sikorski , 7::1mies'Z'kały przy ulicy 11 Listo,
łódzkich
ktury przy ulicy Cegielnianej pada 51, nai-{le zauwnżył prze"Casino" - "Rozkosze niebezpieczeństwa"
68 na 'izkodę Berka Ben edv:k ta.. hiega jącą pr~ez jezd,nię kobie ,
. st . . t
t'ć
poi'iadająccgo swój skład na I tę·
T empo Je SW1e .ne,
res za- ):Hęrze.
. ł
. . .
Harold Lloyd umiał przystosor:l'lem Hn,lkmęcla
wypadku
b
wać się do "rewolucji talkiesów". awna..
...
Na mi,e jsce kradzieży lld~1i ::.zofer momentalnie skręcił 53"Rozkosze
niebezpieczeństwa"
Ha,rołd Lloyd Jest ru~ocen~o- się samochodem kierowni!k 1 mocbooem w bok, dzięki ewto pierwszy film komiczny dźwię- nym lekarze~ smut.ku,. tysIące Je~ brygady
wy~i~ht. śledczego mu niewtroż,ua. kob~eta 1.{)st~kowo-mówiony.
go ,,kawałów wywołuJą na sah Leopold KołodZle}Slo, przodo- la uderzona Jedyme hł.otru'
Film komiczny w swojej edycji niemilknące .galwy śmiechu.
wnUk Posp.iech Alfons i wywia- ldf'm, na.tomiu-st samochód na
dźwiękowej
znacznie
zyskaŁ
•
'.
Dźwięk daje widzom większą emo
cję, a nieraz śmieszy do łez. Sły-

Na

Chrościcka

Bogu 10 października r. b. przeżywszy lat 77.
Wyprowadzenie zwłok z mieszkania do Stllrego Kościołka w Tomaszowie na!tąpi w niedzieJe;, 12 b. m. o IIodzinie 5 po pol.
Nabo!eństwo !ałobne odbędzie się w poniedziałek, dn, 'fJ b, m. godz, 12 w poł., poczem
nastilpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy.
Na smutne te obrJ:ędy zapraszajll krewnych i znajomych pogri\żeni w głębokim smutku
\Y

II

II

jechał

na słup z prz~wodami
elektrycznem,i, ulegając strzas'k ani'u.
" Tskutek najechania na "łn;p
.. jedzący obok szof(!Ta wywiadowca Renkowski wstał n:uco
II)' ze swei-{o siedzenia na licz'k
k' k'
l
nI, - ta SOW'l, pr.zyczcm g ow~
stłukł s'zybę ochronną w liamor.hod7.ie, ulcgająr. ranom twarzy, gło~vy i l?icrsi. Również i
s7.0f(,J" SIkorskI ~łową uderzył
w szybę, tłukąc ją na kawai'ki,
pr:zyc'zem odłamkami szkln z,osta,ł również powufnic pomnio
nv, przodownik Pospiech uległ

l

Ci::~;n~tł~~~~~t~
11 ; 'aSLro
f y bez szwanku kkl'ownik hl'Y
Ó

Rfldy KołodzieJski. Zawczw:m!
lekarz pogoltn,iu rulunkow cgo
po na)(}żeniu opaLrunków ranW dniu wuorajuym w ~o· wym komisarjacie 1an Korze- straszny wid()k.
W ka!utży nvm, przewiÓZł Renkov.-sldego
dzj.nach rQIllIlvch, un~ śled- niow.ski , który w dniu onegdaj krwi z roztrzaskaną głową. od do domu na kurację.
ozy w Lodni. · powiadomiony zo- szym udał się w słuibę pwtrolo- ktuii rewolwerowej kalibru 7.65
W toku dochodozenia policja
stał telefopicmie prtez komen- wą o goddnie 12 w nocy, pa}'- mm. leżał trup zamOłl"dowanego llsta,1J.ła, iż kobietą., która była
dę poJicji w P,iotrkowie o la- czem ooowiątz>any był o gOlCłt!- postm-uD'k owego
Korzeniow- pr,zyczyną ka,tastrofy, jest 3;;·,
jemnicrem ~bój.ftwie, dokona- nie 8 rano stawić się na&t~pne- $kiego.
letnia R. Hecht, zamiQszkala
1'
-lI.
h o kdn'
'"
Podczas d oc h od
'
P l'" V ul, Składo"n - r!j'
20. 1)0 lInem w zagaUllLowyc
\NIemo
~
. Ja w k
omJ.sa.I'jacm,
re Iem
Lema,
u d a lo..,
ściach na posesji niezamieszka złożenia sprawozdQ,nia z obcho 8ię wład1:om po)acyjnym usta- dzieleniu ki pomocy przez Je ..
łego domu w Sułejowie.
duo
lić, iż po zamordowaniu Korze- kama. pogoto.wia, 20Itała rówGdy do O'odziny g rUlO Kon:e niow.,I,~ ........o,
morderca zra.bo- me'Z l ol1a odwic1Jiona do doNiezwłocznie po o t n y m a n i u ' "
~
niowski n,ie goławU si'" do ko- wal mU
służbowy rewolwer hę mu, po UJprzedniem spisaniu
wiadomości, na miejsce zhrod~
ni udał się samochodem z W misa rjatu , z.w~erzcbnie W1ładtr.e ben.kowy.
jej protokułu za nieostrnzllf
dzi naczelllliat urzędu śledczego wsmzęly Ul !nim posz.ukiwania.
ObOk zwłok zabitego znale- przechodzenie ulką.
P&rtnerq Ruolcla. Uoyda jest pod.in$pekto.t' Nosek, celem ujęPodczas poszukilW'ań na tere liOllO wystrzeloną łuskę z na·
Strzaskany samochód zoslał
tIiczn.& Barbara Kent.
cia kierowniolwa dochodzenia nie,
na k'łÓ!l'ym Korzeniowski boju ł"ewOllwerowego, ' kalibru załadowany na rol~ę i przeBardzo dobrym pomysłem oka- w swoje ręce.
prz~ całą noc mial słlutbę pa- 7.65 mm., co wska'Z.uje na to., wJ-ezlony do warsztatów repe.•
.
.
trolową,
funkcJO'narJ'usze """"liilź 'l'W>.sterun.kowy Korzeniowski racy jnycal.
zały Się ruesamowlte sytuacJe w
J a k Wy1ll1'lka '/; t re""l",
"..... ~ńlef"'.. ~ cyjni między
I"'~
...~
iJn,nymi. udali'I""się zamordowany
zosła,ł z rewolwe ~w~~QQQ~-stylu Pa.wła. Leni, pokazane od gramu, w Sulejowie od <tlu:ższe
na posesję przy uHcy Póhtocnej ru systemu magazynow~o.
strony komicznej.
go czasu pracuje
w mi.ejsco- 30, gdzie zna,jdowa,l się niedaw
Według ,przypuszczeń władz
no wykończony,
l~~ jeszcze policyjnych, Korzeniowski
zoniezamieszkały dam.
słał zamo.rdowany przez oprysz
Posesja ta była w ostatnich ka,
którego nsiłoWlał ares.z.toakuszerja
Dził dni
czasach kryjówką mętów $pO- wat na posesji, przy ul. Północ
chorobo kobiece
łecZlI1ych, które uczynily z niej nej 30.
swoją melinę. Policjanci z.naPo do,konaniu ohydnego mo,r .Gooz. przyjęć od 3-5 po pol.
leźli na posesji pod płotem słer- du z:brodmiarz z.raho<wał swej oPomorska 'I. fel. 11!-84.
tę starej słomy,
którą poczęli fierze rewolwer, zaś z'Włioki uGigantyczny rozmach realizacjI genJalnego reżyser.
ro-zrz.ucać.
klrył w stercie starej słomy, ce- ~
stryiewsklego.
Nagle po.UcjaiIlei ujrzeli wy- lem o.późnienia wykrycia zbrostające z pod stogu słomy no.gi dni i dania sobie czasu do u- DLA STUDENTóW WYJEŻDŻA.
obute w buty z cholewami.
cieczki z Su.Ie.fowa.
JĄCYCH ZAGRANICĘ·
Po roz!f'Zuceniu sterty, oeronł
Energiczne śledztwo w to.ku.
Akademickie biuro informacyjQl
policjantów
przedstawił
się
(p)
przy centr. kom. wyk. w Wars1.a.wie (pI. Żela.znej Bramy nr. 6) komunikuje, że przyjmuje zapisy d.
Drama.ł samotnej duszy ludzkiej, Kołysanej miłością i szarpanej namiętnościami, rozgrywaillcy się na bezkresnych stepach
gmp wyjeżdża.jących 16, 20 i 27
rosyjskich.
padziernika. i 2 , 9 i 16 listopada..
Role gł6wne odtwarzają:
Wyjeżdżają.cy proszeni są o jakWielka niesDHzlanka dla zwolennik6w
najszybsze dokonanie
zapisu do
Ołga
ł
jednej z grup, przesyłając jednoIlustracja
muzyczna
orkiestry symfonicznej pod kler.
cześnie zł. 5 tytułem kosztów rejeLEONA KANTORA l śpIewna ch6ru roayjsklego pod dyr.
stracyjny;ch. Grupy ma.j~ za.rezerTEODORA RYDERA.
wowane wagony w międzynarodo
POCZiltek seans6w o g. 4 popoł., w sob. i nie dz. o g 12 w poło
wych pociągach pośpiesznych iblCeny miejsc na l seans od f.- eł., w sob. i niedz. wszystkie
miejsca po 7S ar. i f.- zł.
9203
let kol III klasy Wa.rsza.wa - P.,.
ryż kosztuje 71. 95._
Biuro wydaje dowody międz~
rodowej konfederacji studentów
"Przedwiośnie" - "Serce na bruku"
(C. l. E.) na potlstalwie których o, trzymuje tłię ulgowe i bezpła.tne wlrem w klubie emigrantów mów
"Przedwiośnie" dało nam w 0zy oraz wiele innych ulg.
\
ltatn&m tygodniu film o niebywa- ksiątę..•
Biuro załatwia. paszporty, wizy.
W
roli
głównej
Technika. na najwyższym podołem napięciu dramatycznem, któprzyjęci;},
na wyisze uczelnie W' Eumie. Wystawa przebogr.ta.. Re~y.
wszechświatowi komicy
ry zupełnie jaskrawo odsła.nja tajropie
i
poza.
Europą oraz udziela
serja osiągnęła punkt kulminacyjtliki życia codziennego.
wszelkirch
informacji
związanycla
ny.
z
wyja.zdom
studentów
zagralli<!~
Rosyjska emigracja w Paryżu.
Michał Varconyi i Camila Horn
Informacje pisemne udzielane !Ił
Podwójne życie uciekinierów by- tworzą pmwdzlwy koncer\ gry a.po uprzedniern przelbl,lliu d. I Dl
'lych książąt, hrałiów, w dzień keI ktorskiej. Muzyka D.'t wysokości za
pokrycie kosztów,
lerem, sprzedawcą. gazet, a wieczo dania.
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Wkrólce I W'iuie "PalIce"

Czechowa

H. R, Schleffow.

humoru I dow(ipu!
BOMBR ŚMIECHU r
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W SI otJI

lieorge Sidney
C~arlie Pl UrriI y

IO.X. -

"GrJOA PORANNY" -
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to wygr

5·ia klasa loterii

Nr. 278

1930

pańsiwowC!j

e -enia

.• ~8·~

8.P08T 142 725 809 ~4 70335 415 66 724 872 962 T
Po przerwie.
69016 82 84 423 74 70002 66 145 407 35 721 66
71032 252 701 84 900 72122 317 452 588 760 947
20.000 zł. wygrał n-r: 107718.
959 71272 490 708 72704 857 949 73087 841 74003
72 73103 44 223 469 725 880 972 74212 21 474
9 78 226 332 769.
539 48.
15.000 zł. wygrał n-r: 3140.
75207 16 18 399 498 561 689 968 71 76168 297
75132 38 71 280 640 765 846 76081 390 607
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 13281 751 968 77123 304 78151 233 481 818 81 79190
31987 77049 171 6467810370 21287 3129645286613 J26466 180216.
394 510 760 801 78 80405 543 613 84 829 81111
~
••
JI
D-ry:
848 939 79011 158 455 591 80197 260 458 62 93
544 86 654 833 963 82033 720 27 50 891 83024
00509.
81257 341 728 61 899 904 82144 386 598 655 60
Po 3,000 zł. wygrały nr-y: 67196 204 492 550 658 61 729 84085 158 389 85072 127
Po 3,000 zł. wygrały n-r}': 55763 7729408283471 76584996681 8424782316454 146712.
338 82 635 755 61 89 859 86006 290 389 5ao 774
180916.
613 975 85333 36 450 734 818 936 !lO 86444 845
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 3693 I 967 87286 437 854 88076 128 99 243 418 989
95 994 87187 263 422 655 748 824 933 88013 87
" 89012 33 127 36 238 98 785 93 970 90115 "'1" 4 \.)
Po ·Z.OOO zł. wygrały n-r}': 164121 339 425' 82 631 65 981 89124 28 363 632 39 41 48381 49369 139041 178000.
334 456 711 56 884 91076 134 415 51 653·92054
176955 208368.
68 836 67 71 918 90022 87 119 647 758 83 874
Po 1,000 zł. wygrały n-ry: 4857 288 482 585 681 93574 76 737 819 94489 551 60(1
Po l 000 ł
I
10883 954 91044 121 204 517 928 92017 445 46 577 856 14471 23804 45209 65995 116991 15b-751 14 28 49 710 95097 96001 349 92 675 735 7l 9709~
.
'
z. wygra y n-ry:
910 35 93578 820 94065 162 248 402 565 604 771
)37 393 411 63 674 98055 90 101 79 909 21 24
41890 49085 55369 72329 80105 98931 835 95024 601 96079 399 638 68 97069 421 725 33 185999 193477 196452 199260.
72 99021 46 237 78 323 93.
124256 163566 199217.
98048 95 240 391 699 99290 353 79 9,36 40.
Po 600 zł. wygrały n-ry: 57850 61244
100359 68 505 31 676 879 903 101273 314 40{l
100077 110 93 409 902 101279 780 818 939 74930 ' 100355 103323 111192 115543 :/.3 102089 322 523 664 821 58 904 10309.3 14C
P o 600 z.ł wygrały n-ry: 736 4799 102078
349 516 623 723 103003 302 572 611 26 141266
'~, 30 613 31 802 51 104083 318 447 90 7eJ5970
33172 35485 62597 88153 88749 98694 83994 104069 86 387 581 625711 801 106013270
148752 172089 198186 204315 : lG3U30 40 92 121436759 964 106238 340 818 930
109196 110641 148908 15960? 173137 324 471 675 93 703 71 95 8 107089 203 501 900 208467.
19i. 107219 533 800 907 108106 319 557 785 882
174715 187414 201068 209646 ..,
45 10ą036 86 133 65 392 498 613 733 842 936.
Po 50a zł. wygrały n-ry: 8935 13886 983 109043 162 296 352 518 749 110086 326 553
.
109017 44 487 937 110060 234 56 383 56 407 56 '1 1854 8 19192 21140 23415 ? 5854 26444 906 69 111394 46& 584 813 910 112274 304 748
Po 500 zł. wygrały n-ry: 2933 6356 72663 11104858 177 531 635 784 843 112025216, ( t
~
_
_
907 113005 180 282 304 62 682 766 873 114069
7342 10068 12020 14361 i6289 lT94 856 941 57 113129 216 64 325 588 812 50 65129090 28218 30,,82 326::>8 34646 346::>7 291 519 602 16 794 8pO 946 115258 356 501 694
2 ?
b
114407 · 592 949 115259 562 756 940 116095 10:1 41892 42288 42542 44120 46083 46159 707 879 116189 327 58 637 60 961 64 Jl7163 20a
I~A 21556 26803 27876 29077 ~8915 52 56' 404 602 117084 230 80 92 305 697 718 57 ! 46960 46502 54620 55078 56480 58161 121 66~ 785 993 118113 441 62 648 119617 68 86
42b01 42658 45006 46575 47442 481441846 920 -q8218 560 625 11 0 090 2528432285570 ' -998961740 64404 7?219 72585 -946511725 845 56 920 26 120253 359 487 585 855 990
53671 54051 55622 60893 61587 63050 666 120165 353 553 57 684 760 121024 114 5.5 31"
..,
(121017 368 804 970 122036 403 549 65 677 910
71772 72604 7r16 7780" 80880 81538 55 785 122440 86 501 76 3907 124m 72 95 211 83048 95312 97759 980 44 99637 1001371123150 84 208 22 366 454 625 124014 45 79 93 36a
"
~a
723 880 923.
.
1005 75 10329 106857 107405 112385 564 91 620 717 37.
83506 84206 88570 9274" 98982 lOj732
125099 158 293 334429 574 82 607 914 126127 1153 06 1183? 9 119646 119979 121173\
125097 166 231 316 544 951 59 75 126022 68

Przed przenva.

15.000 zł. wyarały n-ry.'
1175"'8.
•
'"
10.000 zł. wygrał nr: 31290.
Po 5,000 zł. wy"'-ał v

Po

66791

!

1~~052

~Ó23gg86~Ó31~~I~~ ~~i ~~9~~~ ~~~ ~~81~~ ;0~66~~jl23841 123981 12,5461 128089 131072 ~~09~~ ;~9g~56~~/~~~75593l1996t51Ng~4P31i8g~
88 130060 79 106278419998 131053 131 219 301 ~ 131569 1351 8 7 13709? 13839 0 140494199 657 806 131325 69 622 132191 505 21 86 747
l3,')889
1,,8460
471 60) 68 835 132192 453 534 641 807 1331"{2 141172 14?689 14? 894 145433 15013?' 829 921 133108 54 310 473 646 732 53 891 994
14.0896
148842
65~ 134063 86 149 260 64 368 437 559 84 622 23 153731 153996 15426? 156084 159078/134135 54 85 282 3370 631
867 135241 !55 585
6
1.50266
164011
i 159500 161657 161658 164864 165?1O
44J
7l 472 028 681
169~25
175622
50 138029 112 355 7l 702 74 916 139044 149 63 i 107018 167264 170565 176654 177829
1~8174 415 626 41 139236 55 69 427 7l 533
179n15
182036
243 30453543 14007943259771241 988 141167 1178941 180317 181295 184538 187??6 78 600 944 140053 555 83579 928 141150 201 60
198654
70 447 69 621 728 864 142018 282 858 143110 27 I
~ 336 526 62 618 93 753 933 142056 124 387 575
188754
~
385 408 563 8Ó5 144073 178 565 675 145206 444 ; 189890 196880 202280 203544 206109 676 761 143062 266 ·79 477 82 638 967 144146 643
207118
146102 90 314 425 97 736 53 8-11 147102 235 525' 208426 208798 .
·145895 920 78 146015 592 740 816 147123 47 480
747 838 912 85 148116 239 392 563 680 149431
573 98 82i 148000 167 312 4.50 540 705 823 995
St k'
. 1619 56.
,
Stawki.
149206 86 414 548 72 707 94<'.
aw l.
150334 506 30 737 40 934 88 151130 336 48t
66 148 583 757 866 971 1206 20 651 948 2109
150201 56 397 411 867 84 151236 74 152091
44 462 686 882 1101 71 247 702 28 ~o5 .67 , 6061521 .35 '67 731 58 907 152150459740 153171 32496 649 944 65 3125 371 637 4083 268 419 86 111 13 18 297 441 74 519 862 153103 421 909
8] 96 2046 174 294 434 592 782 3010 292 652 324 523 3J 744 965 154227 322 47 515 633 954 532 5073 350 403 63 960 78 6001 54 93 641 44 154104 78 264 628 993 155112 22 41 277 401 "
770 4028 422 595 5023 50 796 868 6191 302 35 155247 467 564 852 62 926 48 156070 213 563 76 66 53 99 543 723 909 71 92 7152 227 418 17 653 713 844 931 156122 42 67 457 729 54 831 157160
434 .69 607 803 904 7109 411 76 560 613 55 731 672 784 823 947 157104 228 78 821 90' 158096 128 833 959 65 8105 7 417 18 905 63 9391 468 516 329 59 495 98 525 605 22 86 77 778 878 999
901 8108 255 358 561 9392 464 729 802 934 35 54 249 632 78 159258 430 5'1 622 93 755 160538 10127 50 420 539 11143 522 82 87 616 90 840 57 158371 93 416 67 855 159369 5155 780 915 16
50 10124 353 94 772 829 11219 301 81 482 503 50 70 729 65 871 161257 446-568 834 74 94 162254 916 12233 335 756 99 13038 456 505 15 37 .27 1602153 835 962 161128 865 162169 226 70 341
811 917 86 12116 453 559 404 6 9 805 70 937 311 414 32 81 578 97 626 926 163091 316 29 559 89 918 86 14003 181 232 64 393 499 739 78 15299 74 455 93 963 163074 79 380 90 441 520 57 627
'13 95 13271 390 734 950 14201 29 4U988 692 9.3 658 83 -823 164372491 551 92741 815 920 165061 351 445 805 940 45 16005 27 697 737 17176 381 717
86 91 164157 214 51 319 49 54 409 85
182 977 15012 15.1 53 255 403 64 534 686 . 72~ 258 79 529 73 654 812 166198 263 314 626 939197 439 18170 381 97 573 847 937 76 19127 76 250 568 628 50 75 965 74 165214 338 63 89 90 98
16009 132 273 302 880 17001 64 239 405 757 1802;1 85 167015 299 309 16 79 669 757 64 65 882 916 416 695 7..81 991.
766 166162 283 430 901 167093 192 12 201 367
6ti4.. 97~ 81U9Q§0. 190318 726 956 20279 311 5.1 168068 136 445 56 700 828 84 169438 530 37 676
20447 648 727 21132 68 311 411 557 60 734 449 793 818 168346 79 634 964 16Qlla 380 99
59J!Ja5 iłl,B4,.48 68 .465- 537 996 22000 1~ 159
170002 16688354423873 171313 1921 546471940 22059 168 319 457 705 860 91 23318 449 91 420 41 697 848 946 170001 262 308 418 68 523
878 23124 217 385 453 708 24192 784 961.
172210 326 788 855 961 85 173166 601 174318 891818 967 24036 350 583 610 794.
!73 923 171091 214 371 92 724 98G 172397 563
25177 344 45 96 489 590 26145 234 793 848 421 62 544.
25124 45 397 95 546 837 905 26425 734 857 /76 873 994 173005 212 18 369 82 508 60 38 623
928 55 27002 19 53 98 470 781 944 28108 389
175048 660 766 919 176075 388 444 803 18 932 27012 313 730 38 95 28442 705 58 915 29195 54 834 902 174057 98 201 340 8~6.
691 737 884 965 29356 451 65 83;:! 30184 239 97 177337 748 879 178039 242 86 575 659 781 86.3 1203 697 997.
175413 704 174020 59 378 452 aa 663 66 788
364 87 508 647 734 815 62 31012 263 73 528 94 970 179086 126 39 43 232 306 21 82 443 71 580 :
30027 61 336 583 31049 388 885 32181 602 775 177177 95 388 579 86 891 948 178042 273 78 381
893 32360 78 467 507 663 773 854 M 33140 94 960 180107 28 62 654 59 766 181050 268 340 80 1903 63 33081 253 672 905 34095 214 377 439 66 556 87 622 25 26 701 862 179034 193 383 95 414
236 652 946 34116 425 722 57 863 35235 368 5~7 491 726 182028 178 360 640 831 183013 306 12: 557 797 895 961 35187 278 324 457 745 835 922 49 625 902 180038 213 361 651 743 181013 75 126
783 943 36085 96 124 450 69 74 83 522 76 87 605 744 54 950 83 184045 77 484 873 947 185320 63 l 70 35187 278 324 457 745 835 922 70 36223 25 315 457 623 706 885 97 969 182070 125 205 58
50 90 894 37084 89 220 766 951 73 90 38134 1507 432 749 69 972 186077 242 440 819 187137 51 66 1351 827 37050 691 38000 243 88 418 754 '39281 341 586 1559 764 183193 340 7tJ 421 !04 53 184488
992 39060 320 793 832 43 40099 193 378 434 89 371 543 188022 327 73 666 894 943 189290 322 99 326 667 889.
63~ 185023 324 442 815 42 64 186200 389 444 761
41205 347 450 553 608 82 95 80i 42452 564 630 91 526 744 863 951 190123 326 446 520 926 95 !
40066 523 64 674 725 41103 78 407 18 627 840 548 187369 188943 101 4 5 753 925 27 64
763 962 43156 585 623 30 748 44050 110 275 191495 680 88 741 964 192293 193375 524 25 88 . 29 777 42301 59 96 563 812 34 43119 33 403 836 189701 75 929 190087 258 600 82 760 865 951
320 76 87 94 851 73 981 45059 201 22 423 91 600 97 892 95 900 194020 37 598 678 94 701 75 849 . 55 926 44129 314 82 595 45280 31I!I 716 44 66 71 191157 200 20 675 839 192051 83 493 574 7e
905 26461 82 294 614 72.3 864 975 4(j182 294 614 904 195012 137 204 372 426 508 23 941 196080 S91 46278 537 709 17 75 47084 369 872 946 47 193182 81 366 95 437 63 77 658 790 194060 150
723 864 975 47195 343 48151 323 58 584 683 90 476 546 57 88 627 861 197399 416 570 850 916 . 7.3 48097 310 15 46 686 803 928 49300 433.
.97 310 15 735 995 195035 94 216 363 478 623 84
842 49107 543 923.
41 198065 85 128 315 82 424 504 19 705 33 51
50121 94 207 90 327 411 560 737 51154 281 : 90 742 71 875 976 196036 392 698 197082 106 231
50655 909 51443 1537 868 944 54 52184 203674 823 59 199164 241 64 378 89.
508 23 665 86 816 52278 89 524 871 931 53356 168 405 91602 53 748 817 958 198178 311 674 81
783 53112 302 5 528 54201 10 50 313 509 55071
200021 212 97 370 84 598 636 967 201101 309 88 468 511 735 840 985 89 54166 349 498 501 61 702 942 66 199121 284 601 20 847 966 71 81.
311 429 993 56199 338 423 714 896 57002 159 48.5 34 59 454 609 202154 366 406 83 642 45 963 68 607 18 911 55147 210 16 413 575 90 56249 578 ł
200174 237 76 429 612 44 201181 209 68 499
745909581805036589.5 8189959110 6299 28i 203189 324 53 655 911 204111 339 50 64 99 54~ 748 54 57587 823 953 58059 273 312490 719 895 , 50276580034 202376 416 565 69595871203321
533 618 87 840 60056 207 22 558 611 92 739 838 99 603 31 702 801 823 205119 400 27 513 664 7 ( 942 57 59004 412 527 713 60481 57 700 813 61215 181 549 699 204013 201 94 81 947 57 205027 30
956 61000 256 379 749 845 61 69 62100 306 627 878 206077 234 527 576 617 803 900 207219 56': l' 435 617 94,5 62350 480 688 63210 362 667 64075 162 288 780 939 206183 379 599 719 97 826 sa
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- we wtorek, dnia 14 i środę ~
b. m. - słynny zespół operetko-.;
wo-rewjowy glośnego z~<>'Tanicą. •
atru murzyńskiego "Black F1o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 ••••••• u ••••••• B •••••••• §~M
vers" (Czarne Kwiaty). Zespół skła
więc dziwnego, że zapowiedź juda się z 50 osób i przyjeżdża do
Jutro
o
godz.
5
"Egzotyczna
ku
TEATR MINJATUR
,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _""'! zynka".
wywołała
trzejszego
koncertu
Polski z wła.snemi, niezwykle ory"KAMELEON"
wśród łódzkiej publiczności kon·
ginalnemi dekoracjami, kostjllIllaTEATR POPULARNY
Dziś
i
codziennie
wielka inaugu mi, rekwizytami., z własną jazz-orDziś 4.00 "Spór o sierżanta
certowej tak olbrzymie za.intereDziś po raz pierwszy efektowna
racyjna rewja, która stała się sen· kiestrą, chórem, gkls'aroi itd.
Grisz~~
.
sowanie.
megrana w teatrze popularnym osacją dnia, - p. t. "A w1ięc zat zy'
"
8.30 ~Kawaler Papa"
Wysta.wiona będzie operetka mil
peretka w 3 aktach Andra~'ao "Lal POŻEGNALNY WYSTĘP KOM- namy". W rewji tej udziaJ bierze
rzyńska w 8 obrazach (45 scenach)
ka.".
POZYTORA
HISZPAŃSKIEGO
cały zespół teatralny
Kameleona
Jutro 4.00 .Spór o sierżanta
p. t. "Liza".
W niedzielę o godz. 3,30 po poło
Grisz~"
Olbrzymie powodzenie z ja.kiem z przemiłą Janką. Leonowicz, do·
"Płomienna noc Antonii" .
skonałym
komikiem
Orlińskim
,
ka
Bilety w cewe od 2 zł. są. jlUl
"
8.30 "Kawaler Papa"
spotkał
się czwartkowy
występ
pitalnym
Lopkiem-Boruńskim, Wa- do n abY'O;a w
kasie zamawiaj'
słynnego kompozytora hiszpańsJcie
KWARTET WIEDEŃSKI
czyńską., Modrzeńskim, Suwalsk'im Piotrkowska, 74 od 10 rano do -.;
Jutro przybywa do Lodzi słyn· go Jose Padilla i jego uroczej
Dziś ,\ieczorem premjera "Ka.wa
wieczorem bez przerwy.
partnerki znakomitej śpi ewaczki, i innymi.
{era Pa.py" dla prasy i osób zapro ny kwartet wiedeński, który jeden
W
pomedziałek druga premjera
paDi Lidji Ferreira, skłonił artylzonych z Józefem Win8Jwerem w raz tylko wystą,pi w filharmonji
"DOBRY WIECZó R"
stów
do -powtórzenia koncertu w przebojowej rewji p. t. "Lopek tak
w niedzielę, dnia 12 października
:o.li tytułowej.
<;hce",
z
której
próby
pod
wy
trawD'"
d"
.
..
po,uedzl:ał'ek, dnia 13 paździe rni
d
.
Z,IS l co ZlenUle
rewJa p. at
. O J'"
Jutro wieczorem po ra.z trzeci o godz. 4 PO ' pol. Zna.komity ten
k
ną.
rę
ą
rez.
r
illsluego
o
bywaJą,
S
tk
.
K
'l"
ó
•
dz'
•
" po -aroy SH~ na operru "a' pl zespół, ciesz~y się wszędzie ogro- ka o godz. 8,30 wiecz.
"Kawaler Papa".
SIę co lennIe.
.
....r
1'a J a s trz ę b ca., St a·r slnego,
~, el a ł
Padilla
przygotował na swój po
mnem
powodzeniem
ze
W'7..g1ędu
Dziś i jutro o godz. 4 "Spór o
MUR~SKA OPERETKA
• innych.
na. swe Wysokie wa.rtOŚCi artystycz żegnalny występ w Łodzi szereg
~ierźa.nta Griszę".
ne, grać będzie w Lodzi zupełnde nowych fascynują.cych pieśni i
Rewję wyreżyser ował
Stefaa
w ŁODZI
TEATR KAMERALNY
bez nut. Kwartet Kolischa zajmu- tang, a palIli Lidja Ferrt~ira zachwy
W przejeździe przez J?olllkę Laskowski, zapowil:l.da p. Alekean.
Dziś i jutro "Tempo"
ponad je pierwsze mifJjsce wETód europej oać będiie publicmość nowemi e- przed Warszawą, - wyst~pi w Lo der Kon.
sklich zespołów karp.eralnyoo, nic fektownemi strojami i swym nie- dzi dwukrotnie w teatrze IllIiejskim
.to".

i

TEATR. PlUZYKA i SZTUKA

Teatr miejski

I

zwykłym wdziękiem. Zupełni{l nowy program, w którynl zD3,jdnje
się 20 nowych przebojów.
Bilety sprzedaje już k asa rilht~r
monji.

I

.GlOS PORANNY"
11 paźd z jarnika1920 r.

w

Łodzi

J ak się dowiadujemy, odbę
dzie się w Łodzi w dniach 14 i
siód emkowy turniej
15 b. m ,
pil'ka,rski , który polega na tem,
że
w grze bierze udział tylko
siedmiu graczv w każdej dru!ynje,
przyczem mecz trwa 2
fazy po 15 m1nut. Udział w tym
turnieju biorą następujące 'zespoły: WKS., Turyści, Hakoah,
Kadi·n lah, Gentleman, Kraft, Ju
łrzenka , Trumpheldor i Sztern.

Hakoiih-Bieg ,
W dniu dzisiejszym odb~ dą. się
zawody na bolsku DOK.
IV. Zawody zapD w iadają. się nadzwyczaj ciekawie ze wzgl ę du na
dobrą formę, wyka zaną, przez obydwie drużyny w ostatnich spot..
kaniach li lkar E'kich.
pDwyższe

'olankowa

11

•

a
e
wyn.
I
tennisislów Dolskich w DuharIe Lenza

siódemkowy

odbędzie się

&.ODŹ

•

turn iIi

Piłkarski

•• GtOSPORINHY"

T

ŁÓDZ

jędrzejowska

w finale.-Zaszc~ytny wynik Tłoczyńskiego z Boussus

Odbywający się obecnie jubileuszowy turniej tennisowy o puhar
Lenza bogatego bankiera berlińskie
go, zgromadził na kDrcie 'Ogromną
ilość graczy wysokiej klasy.
W śród pań na pierwszem miejscu postawić należy najlepszą rakie
tę Eur'OPy, partnerkę
TildenaOilly All.~Sem, młodziutką, utalentowaną,
mistrzynię
Szwajcarji
Payst i pierwszą rakietą. Włoch:
Valenio. Te trzy zaw'Odniczki będą
przeciwniczkami Jędrzejowskiej w
finale (cztery z.awodniczkli w finale gra.i~ każda z każką). Zeszłorocz
ny sukces naszej mistrzyni, która
przy silnej k'Onkurencji pDtrafiła
zająć trzecie miejsce, spotęg'Owany
jest w tym roku faktem, że w pobitem polu zostawiły finalistkli takie sławy, jak: Fńedleben, SchDmberg, Rost i paryżankę
Neufeld.
Polska zdobyła
miejsce w finale

do fiinału ·zwycięi-ają.c lekko swoje przeciwniczki i nie oddając aIIli
jednegD seta.. Payst, bardzo utalentowana tennilsistka. szwajcarska rozegrała po drodze dD fin&łu. dęt
ką walkę z drugą reprezentantką
Polski - Dubieńską., zwyciężając
8:6, 6:2; pobili!. Baumga.rten 6:0,
7:5 i Rost 6:1, 2:6, 6:4. ValeriD, wy
eliminowała w
ćwierćfinale Neufeld po zaciętej walce 1:6, 6:4, 6:8.
W konkurencji pa.ń o mistrzostwo
Meranu nasza mistrzyni rozegrała
dotychczas tylko jednD spotkanie,
zwyciężając łatwo węgierkę Baumgarten 6:2, 6:3. Dubt1eńska, która
walczyła. b. ładnie z Payst, przegrała niespodziewanie
ła.tw'O dD

października

1930 ł,

Tu rniej ping-pongowy
Jak się d'Owlladujemy, tumiej
ping-pongowy urządzony przez sekcję piIJg pongDW% żSGS "Ha.koah" Pod . protektoratem zwią.zku
~lW'iatDwegD "Makabi" o mistrz.
żyd. żeńskich drużyn okręgu łódz

kieg'O o puhar wędrowny, za.powianie znanej tennisistJn Kam&rtz 1 :6, da się nadzwyczaj
ciekawie ze
4:6.
względu na !ilDŚĆ zgłoszDnych druGry pojedyńcze panów wyłoniły żyn. D'O turnieju zgłosiły się nast.
już ośmiu finalistów,
pośród któ- drużyny: Makabi (Zgierz), Makabi
(pabjanice), Kadimah, Hasmonea,
rych niema. arni jedneg'O polaka.
Tłoczyński po zwycięstwie
nad Bar-K'Ochba i drużyna 'OrganizatoMenziem 8:6, 6:4 i nad włochem rów. Turniej odbędzie się w dniach
Ool'Ombo 7:5, 4:6, 6:2 uległ nie- 14, 15 u 18 bm. w lokalu ŻSGS.
z:na.czn.i.e lO-ej rakiecie świata han "Hakoah", PiDtrkowska 83.
cuzowi BDUSSUS po zaciętej walce
4:6, 5:7. W grze podwójnej Tł'O
ezyński li StolarC)w
przegrali z
łłiemiec
Hu.ghesem, Fischerem 1:6, 6:8.
pokonany w Bydgoszczy
Ogólny bilans wa.lk , w Meranie
Ubiegłej niedzieli odbyły się w
przyniósł PDlsce zaszczytne miejsce Bydgoszczy zawody motocyklowe,
w fiale puha.ru Lenza i piękny suk- które wzbud.zilly' duże zai nteresoces w postaci walki Tłoczyńskiego wanie ze względu na udział w nich
z ~S1ls·e'1D.
'dwukrotnego mistrza Niemiec. Hoh

Mistrz motocyklowy

ra, który jednokowoż w jednym 2
biegów zajął tylko drug-je miejsce,
ustępując zawodnikom bydgo<;Jdm.
w turnieju pań o mistrzostwo Meranu
W nadchodz ąc ::), niedzielę od
Zwycięzcą Rohra jest Beitsch, ki ó
bę dzie się w Królewskiej Hucie
MERAN, 10,10. (Tel. wl "Głosu Matejko pokonał znakomitego fran- ry w bfegu dla maszyn do 1000
ostatnia konkurencja IekkoatIe dzięki pięknemu zwycięstwu Ję Porannego"). W turnieju pań ewa, dziesiątą rakietę; świata - CIDa zajlłł miejsce przed ' mistrzen
tvczna
o mi strzostwo Polski drzejowsktej nad d'Oskonałą niem- o mistrzostwo Metanu (naleźy od- Boussus'a 6:0, 6:4! '
191sp1iec.
dla pań. a miano w ide bieg na ką Friec1leben w stDsunku 6:1, 4:6,
różnić tę konltureneję od turnieju -!!!!!'!!!
' !!!!!!!!!!!!!!!F!,!!!!~r~!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""
prz e łai na tl'a.,i (' 1.200 mtl'. \V
6:2. Zwycięstwo to m'Ożna śmiało o puhar Lenz'a) mistrzyni Szwajca- ;.'
biegu tym między innelUi bierze udzial łodzianka p_ Głażew uważać za największy d'Otychczaso- rji Pa1St pokonała Jadwigę Ję
ska (ŁKS .) . Największą jednak wy sukces naszej młodej mlstny- ckzejowską 5:7, 6:1, 6:1. Polka załamała się Po pierwszym secie.
sensacją jest start bezkonku- ni.
na dziś i Jutro
A teraz parę słów o przeciwniez:enc yjnej naszej narciarki Broo
Wielką seosacją tego
8a111e8'0
Gentle
~i Staszel - P o,Iankowe.i.
kacb w finale. ClIly AU88eID doszła turnieju jest pnegraua pienra:eJ
KaJend&nyk sporiowy na dzień ra godz. 15-ta Geyer
rakiety ~ nleaaki au, dziIIiejuy i jutnejRy pRedstawia ma.n.
• • • • • • ~~6~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aaseem z dobrą ~ paryską ~ ~jąeo:
Boks. Sala Helenowa: godz. 16.
- Adamott. Niemka ~ ku
SOBOTA. Plika 1IiOW: , Boisko zawody bokserskie Unionu.
D1amieaiu widował wsgIęcbde łat- WK.S.ll gocls. 1t$-ta.
Ha.koah Gry sportowe. Sa.1a. .-., nieWO 6:4, 6:3.
. -Bitig. ' ~ ~r~yskie: Bo--- nliecki:ego: gQlh.1701óa -Włm.ef giar
Drugą sens~ę prąniósł tamiej isko pny ul. Wodnej godz. 15-ta sportowych. Jednocv.eśnie na bopaDÓW. Młe4R AustrJl - leworęki Hasmonea Orkaon. Boisko ~e- iskach dalszy ciąg spotkań o mi·
strzostwo.
NIEDZIELA. Piłka nożna. Bo\łJeźm i e udział w biegu
nap,rzełaj pań

Jedrzeiowska Dokonana

I

KalendarlJk SDorIO",

zawodr bokse-rskie

Dlis,-.aiSle
.,

na sali w Helenowie

aeona obsade zawodów

wprowadzają

sędziowie

Ć ~ gier

~
~

..

"n,o

Wtorek. H.X i

powitać

1ail1t~re·s<)wa'l1Y.

15X

teatru
"Blaek Flowers"
pod
siG wy
d y rekci~ ś wiatowej

tancerza i aktora

"I

Jnowaeję tę należy

środa

słynnego óperet~owo-łewiowego

l~WI

ni:k t, z wyjątkiem refcrenta obsady i wy.lillaezonego
sędziego
nie będzie wiedział
kto prowadz;i dane zawody. Na
bOI] sku zgłosi się sędzia i po
okazaniu gospodarzom zaJWOdów pitSemnego upoważnienia,
orzysiąpi
do spełmenia swej
fUiIl1kcji.

WJSi~p,.

... >;J.- .:;s:x<=-_ _ __

dwa

Otóż

u7illaniem, położy bowiem ona kres wszelkJim, dotychcza,s
często spotykanym, plotkom o
"ura.bianill" wyzn.aezonego jawillie sędziego przez jak,ilś klub

Operetka
Miejskim.

~

nożnej

sportowych

Dowiadujemy si ę, iż sędzio
wie piłkar s cy Łodzi wprowadt a j ą zmian ę w obsadzaniu za
wodów, idącą w tym kierunku.
iż m iast dotychczasowego ogła·
szania w organie oficjalnym
nazwisk sędziów desygnowa
nych dr) prowadzenia meczów.
stosowana będzie metoda ta jna.

MurzJńska
Uf teatrze

piłki

OUGLASA

z ud zialem kolorowych

śpi e wacl:ek

Valada Snow iMamret Be[kett
50 ouób zespołu I
Oryginalny balet murzyński!
Kolorowa jazz.ori<iestra!
Włl.!Qne deka racje!
Odegrana będzie operetka-rewja
w 8 obr. (45 scen) p. t. "L I Z A"
Bilety od ~ zł. w kasie zamawiań Piot rkowska 74, tel. 164-00
od godz. 10 rano do 7 wieczorem
bez przerwy.
9202

P:

Dziś, o godziJDie 19, w malej (Union) - SZCiZepani'a lk (Sokół)
sali Helenowa
c'zeka miJioŚIliWaga piórkowa:
Zielińs'ki
ków sportu pię.ściarskiego nie- , (Wilna) - Li,p iec (Geye)
lada sensaeja. Doborowy proWaga lekka: Wudef (Uni<>n)
gtram i szczyWwa fOi'ma
na- - Gan.czarek (IKP.)
szych zawodnikó.w każe się Sipo
Waga lekka: Klimozak (So-'
dziewać
sensacyjnych walk. ' kół) - Chmielewski (IKP.)
Oprócz kilku spotkań doskonaWaga Śl'ednia: Wurm (IKP.)
le za.powiadają,eego się n~yh- - Kucha:rsk~ (Ge!er) . .
'
k'll, wałez.yć będą nasttpUjące
Waga półCIężka. StliliI (IKP.)
pary:
_ Rosła.w (Zjednoczone).
Waga musza: Linde (UlI1ion)
Waga ciężka: Stilibe -Kre<llc
(obaj Union).
- Pawlak (I. K. P.)
Waga kog.: Frank (Union)Z powy~zego
zesŁa.wienia
Wojdechows>ki (IKP.)
-wynika, że pil'zebieg walk hęWaga koguel a : Szlegie (U.) dzie nadzwyezaj emocjonujący
- Kluszozyński (Geyer).
i napewno zadowoli najwybl'ed
Waga piÓl'kowa : Pi.ąt'k.owski niejszego widza.

lamkni~[ie JelOnU kolaukie~o W tO~li

Przemarsz przez ulice miasta.-100-kilometrowy
wyścig szosowy
1930 ro- skąd nastąpi wymarsz z rower3.llli
oficjalna. uroczy- pochodem przez uL Na.wrot, Pi'OtrstDŚĆ za.mknięciJa sezonu kDla.rskie- k'Owską do Placu W olnośgi, gdzie
g'O w LDdzi, zorganizowana przez k'Olarze siadają na rowery i jadą
kDmiSję międzyklubową kolarską. do Krzywi&.
Zbiórka kDlany (blubami) wyznaPo przyjeździe, na Krzywiu naczona została na placu przy 8ie- stl\lpi sta.rt 100 klm. wyścigu, podZlibie sekcji kolarskiej "Resursa", czem k'Olarze jadą na nabDżeństwo
ul. Kilińskiego 123, Q godz. 7-ej, do klasztoru ,w La.giewnikach. Po
nabożeństwie kolarze
wracają na.
Krzywie,
gdzie
'Oczekują powr'Otu
NIC SIĘ NIE ZMIENILO.
- PDpatrz, że tu się nic nie zawodników.

W dniu 12
ku odbędzie

października

się

Zaznaczyć należy,
ii tajny
,>ystem obsady zawodów SWS'Owalny jest za,granicą od szeregu
lat z wielkiell1 powodzeniem.
w Niemczech naprzykład zdarz,ył się nawet wypadek
UiIlieważnienia zawodów tyl1
ko z tego powodu, irL jednemu z 'Jd,u.
bów, uczesłnkzący·ch w spotkaniu, dowiedziono, że wiedział
on wcześ.niej., który z sędziów
Po ukończ 'Onym wyścigu, urD;ro<;tal wyZlIlacZIOny do prowa- zmieI!iło od ezasu jakeśmy byli tuICZystoŚ'Ć
zostanie rozmąza.na i kotaj
w
zeszłym
roku,
mówi
mąt
dzenia meczu.
lane powracają dD LodŻi '- kluba.na. zamiejskiej letniej wycieczce.
Jak się dowiadujemy, !tv- A tak, nic, potwierdza grobo- mi. W ra.zie niepogody i deszczu,
~lem tajnej
obsady 7A1wroów
na.wet mój projektowany 100 klm. wyścig za
wym
tonem ŻDna ma być również wprowad'ZO<Ily
8tałhy odłożony.
kapelusz.
w grach sportoW)dl

-5.""'"

isko WKS-u-: godz. 9 WKSIII Orkań lIT. Mistrzostwo rezerw klasy o. Godz. H-ta Skra (warszaWa)
- WKS. Spotk.acie Q wejwe do
ligi. Godz. 15-ta P'Olonja (War szawa) - LTSG. SpDtkanie ligO'we.
Bo'tsk'O Widzewa: g'Odz. ~1-ta HU1'a.
'gan '~ Widzewska Manufaktura.
Międ2iygnlp'Owe spotkanie D wejE'cif'
dD klasy B.
Gry sport'Owe: Drugi dzień tur.
nieju w sali ginln. niemieckieg'O. Po
, t k ' ' d 10" N b' 1- h
czą e D. go z.
a 'OlS "ac
d~szy CIąg spotkan rozgrywek o

-:J.

mlSt~ostwo.

W"

Leklta atletyka:
Stadjon
dzewsldej ManufaktUIY: gDdz 9-ta
wielkie propagandowe zawody lekk'Oatletyczne.
Tennis. KDrty łódzkiegD Lawo.
Ten. Klubu: godz. lO-ta mecz ten·
nis'Owy Turyści - LLTK. W razie
deszczu zawody nie odbędą się.
KoIars-two. N a sz'Osie w Knywiu zakollCzenie sezonu k'Olarskiego: wyścig 100 kilometrowy.
Motocyklizm. Na zakDńczenie sezonu motocykloweg'O impreza towarzyska pod nazwą "Wyjazd do
nieznanego celu". ,
Prowincja: W Pabjanicach w sobDtę na boisku Burzy o g'Odz. 15-ej
BUIza m ~ Makabi. W DJiedzielQ
o g'Odz. 15-ej
Kruszender - Ha.ka'O* (Kalis2<). Zawody D mistrzoStw'O. BoiskD Burzy -,- Burza PTO. ZaWDdy D puhar.
W sali Krusehendera w niedz1eł4
o godz: 16-ej mecz ping - pongowy Łódź - Pabjanice.
Zapaśnictwo. Sala
WIMY (ul
Rokicińska
81)
międzyklub'Owy
mecz zapaśniczy o pUha.r Dfia.rowany pnez Bal' - K'Oehbf}

·
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GL S HANDLOWY

według

projektu

Ujemne skutki gospodarc7e
obecnego systemu
państwnwych podatków bezpośrediIlich ,
koncentru.jltcych się głównie
koło
]Y.:'datku przemysłowelZo
(Obrotowego) zdają się nie uli>.gać wątpliwośd. Sfery gospodarcze niejednokirotnie podk'r e-

warszawskiej

mienia warszawskiej i1:by rm:e
mysłowo - handlowej przez dr.
Jerzego Lubowickiego,
Przy
przeprowadzeniu reformy podatkowej chodzi przedewszystIdem o zapewnienie skarbowi
dotychczasowych , dochodów
lub więkłizych, wY'nikających z
elastyczności sv.stemu i POprawy konjuIllktury przy zmn.ejszonym ciężal'ze podatkowym
wskntek sprawiedliwefro
nodziału obciążenia pomiędzy ron
py społeczne.
Z przesłanek
powyżs~h
wniosek sam się narzuca: system podatków państwowych
winien zach~wać najwięcej z
dotychczas obowiązujących zasad, zmieniają.c te, któ:re z nakreślonych pwrrktów widzenia
są S'zkodlliwe, lub wrprowadzając takie, jakich w U6tawodawstwie naszem brakuje. Ohowiązująca budowa podatku dochodowego, .iako ogólnego, winna
być. pO wprowadzeniu niektóry<:h zmian, zachowana.
Do
najważniejszych należą:
U51lnięcie podwójnego opodatkowa
nia osób praWiIlych, zła.god·zeilie
progresji, rozszerzenie podstaw
podatku i ustalenie jednej skali
dla wszystkich rodzajów
(j()chodu.

izby

Prezydenta Rzplifej

bre dokonana

w sprawach gospodarczych

przemysłowo-handlowej

zwraca uwagę, że podałek c:W'
chodowy,
odrpÓwiadający
wszystkim nakreślonym prz,.·
słankom reformy, daje duże i
coraz większe wpływy (w row
1925 - 1926 70 m iIjo.n6w• .,
roku 1929 - 30 - 278 miljonózłotych.) i zasadni~o najmniei
utrudnia kapitalizację.
Podatek dochodowy sam i'"
den nie jest jednak wysta1'CZ9'
iącem źródłem dochodów skar
bowych; obok niego muszą. i.9
nieć illllle podatki dodatkowe. Z
pośród tych podatków p .
z,nacza w swo.jem spnwozditniu prof. Kemmerer - najslu·
sznie.jszym jest poda,t ek mająt' on bowiem do
kowy, st<lSuje SIę
WtSzystkich w jednakowym stop
ruu i pObierany bywa z kaidej
włamości równomiernie. Poo.tek mają.tkowy w samej zasp·
dzie zatem jest słu.sZiDy,
Tak
poję tv podatek winien być jednakże niski i r6W1Ilomierny, a
wi~ nie może mieć ani pr~e·
sji ani degresji. gdyż zadaniem
jego jest łagodzenie ruer6wności mnvch podatków, co przea
'\VJ()rowadizenie pr<>«resji byłoby
przebeślone. Stawka więc powiJnna być proporej<laal.na i nie
prz?kraczać
2 proe. WartoW:i

ŁÓDŹ
11 października 193b"r

Dekrety

REFORMA SYSTEMU PODl\TKOWEIi
W iakim kierunku Dowinna

"GlaS POAA"Nr

Dnia 9 b. JD. rozpoczął się w
Warszawie zjazd związku izb
przemysło-wo - handlowych.
Na zjeździe tym izby pnemy"
słowo - ha.ndlowe w konktretnej formie gotowych uchwa:ł
ustalą
swe wmio-s'ki,
cełem
przedłożenia ich od:p<1WiedJnJim
ministerstW100ll dla ewenJtual<ne,
g.o wydania ich w formie dekJre
tów p. Prezydenta RZ1plitej z
mocą ustawy.
(ag)

dach podatkowych skarbu, a
nawet gdyby w ci~ jednego
lub dwuch htt po reformie podatkowej dochody trochę się
obniżyły - to ewentualne nip.dobory pokryje
z nadwyżką
w~rosl dochodów
i obrotów.
wynikający, czy to ze wzrostu
ślały. że najważnie.iszą szkodą
moralności podatkowej, pobuwynikającą z pwatku przemvdzonej niŹ4zemi od obecnych
słowego, jest ta , iż podatek ten
stawkami podałkowemi, czy z
słał się w rzeczywistości
po·
poprawy konjunktury i svluadatkiem ud substancji, pośreil,
cji poszezeg61nych płatników.
nim poJatkiem
majątkowym
Kreśląc Iinje reformy systektóry wysysa z przedsiębiorstw
mu poąatk6w państwowych nie
środki obrotowe i kapitat 73moma pominąć za,radni.ooia no
kłado\. . . y,
powoduJąc z.naC7AlP
dałkow samorządowych.
p()_ Ceduła giełdy w Łodzi
przeciąż-cnie j za<llużenie Dl':ll"chody
.......ł-tkowc samorzn-łu
. l
dl n .
ąu.
Dolary St. Zjedn. sprzedali 8,95,
mys łu lIan
lIlOgłyby IIV'IA
się opierać w Pol8C~
'Prócz licZllych upadłości, nic
albo na dodatkach do podat- kupno 8,94
wypłacalności, nadzorów sanI'
k6w pafłstwowych. 'takie uBank Polski sprzedai 163,&l,
wych i t. p., które w znacznej
dział w tych podatkach), albo kupno 163,cięści' są skutkami tego przecią
na podatkach. samoisłlnyeb. _
Tendencja W'yCIrelrująca.
żcnia, powyżej opisany proces
Ten drugi sposób uważa warwywołał ponadto
cały szereg
SClawska i2'ba handlowa u nas
Warszawska giełda
zja,visk wtórnych, również WY
'za właściwy, zwłaszcza że za
soce s-zkodliwych i zdolln vch dn
rozgraniczeniem źródeł' docho.
pieniążna
podminowania i poderwania Cłł
dowych państwa i samorządu
GOTÓWKA
lej gospoda:rki.
Pierwszem ~
wypowiada się więk.!zość poltych zjawisk jest, iż małomiasldeh autorytetów ... ckied2iDola.ty 8,95,50
steczkowy
kupiec - dcŁaIisłlł
skarbowości. Do podatków
CZB~I
zniszczył hurt, a w kO.JlJsekwcll·
które państwo mogłoby samo:
cji dalszej pode rwał Drzemvsl i
rządowi odstąpić należą: podaBelgja. l24,45
zarazem przestał być odpowie'
tek gruntowy. poda,t ek od weBuda.peazt 156,14
t!zialnyDl dłużnikiem i od'bioT
mająJtku.
ruchomości miejskich i niekt6Hola.ndja 359,85
cą·
Należy wziąć pod uwa§:ę, żr.
Oprócz podatku dochodow~· rJCh wiejskich
i świadectwa
Londyn 43,34,50
Prócz szkód powyższych wy· zasady polskiego podatku do- go ba'l'd%o powame zaczenie bu przemysłowe. Do tego trzebaby
N. Jork - czeki 8,$W!
stąpiły nowe i ni ezmiernie cha · chodowego
nie uw1Zogil~iają dżetowe pr:z~pada
podatkowi dodać podatek od nie:ruchomoN.
Jork - kabel 8,m
raklcr.fstycznC. Oto obci ą żaDl~ stosunku dochodu do kapiltahI przemysłowemu, 8 pnedewszy- .ści mieszkalnych wiejskich. kt6
Pa.ryi 35,00
podatkowe wytworzyło jeszcL~ wlo.W.nego w przedsiębiorstwo, stkiem jego części zwanej po- re należałoby opodatkować,
Sztokholm 239,66
specjalne skutki w przedsiehior a tylko dochód ogólny. Projekt datkiem ohrotoWJm, J: kt6rego
p
ku
n-ł
.
Szwa.jC3.l"ja. 173,40
sh.- ach więk sz ych - zWłaSlCZ$ł prof. Kemmeret'a np. słusrroit> to źródła skarb paDstwa powi~ ,ywane samon..o~
w przemysłowych, które nara- l'ozróinia przy opodatkowaJliu nien otrzymywać
około 250 b:!atk~śc~m.npody
refo:o:nue
Wiedeń 125,87
żone są na to, że podaŁek i.w osób praWlIlych, obowią,zanycb miljonów ~ot~h rocznie. Poci- • k ywl l~od a
~~.
Berlin 212,22
wymierzony jest większy, nij do publicznego składania spra stawą wymiaru podatku, 810- J~ o })I'z~ d ~', me po-:~.
podatek przedsięhiorstw mniel wozdań dwie stopy podatkowe . sującego 81~ do wnelkieJ WJ- Dlen mac egr~Jl l P'!~~Jl .
AKCJE
szych, nie prowadzący,ch prawi 6 proc. od całego czystego do twórezośei, powinny by~ rseuy a, ~rzede~s~~tk:em tej ostatPolski 162,50
dłowych ksią.g-. Ponadto księgi chodu
dla wszystkich towa- wiście oslągnJ~te sumy wpI;y- mej,
ek
Lilpop 24,50
bandlowe stają się postrachem rzvsiw akcyjnych i nadto 3 % wów. Przy takiej pocbtawle wy- BJ'~~ .. ~
Parowozy
I i II ElID. 18,60
dla odbiorc6w, których wYllli9 od tych osób prawnyc14 któT~ m.laroweJ, eliminująeeJ obeene
S~y z
,Ił poSiła 70,ry opierane są na tychże kl'>ie nie rozdzielają uzyskanych do opodatkowanie obrotów defleJ' . u. ~
~egOt l zulpeł
Modrzejów 8,25
gach. Zrozumiałym zatem staj" chodów miedzy osoby fizyC1.1l(,. towveb, ,kala DOdatku ohroto~łe c owo ~
~uc;;anY
się fakt, że mały od..biv-rc8 unJ·
RÓW1I1ież zrównanie skali pt'" wetCo winDa by~
dla
a a y w s~
'lI ~
goka większego przedsiębiorstwa. dat-kowej dla wszelkiego rodzH wszelkiego rodzaju jedno6ta. spod~~ydl'edllz. założerupaod~~~: PAPIERY PASSTWOWE I LISTY
. . l'l me
. c h ce, b· y .lego
'
. d oc hodó w, z wYJą.
. tk'lem do W y80 kOSC
" ",Jej J)owl!DlDa
,
b y ć dl a 1(0
lwy. . _l,' ha'.e...
ZASTAWNE
Jeze
ob ro t v JU
o dmespt'awI
'
h
śc'
.
były znane. Wytworzyło to ne> r.hodÓw osób prawnych,
wy wszy.stkich nie wyższa od
Dleruc omo l ml~".,...\C nIp. 3 proc. budowlana. 50,wy niepożądany element w sy daje się być zupełnie celowem z wyjąJtkiem
już kony..tają- n~trtęcza u~~§. nal~=L_. na~~ inwestycyjna. 104,50
. lwn k UJ'enCjl'. w b rew IW P
" ląC
.
.. po d a lk 11 cyc h z pVl'vroeen~1:n.
towej. ....
....op y, z . mlas
s t emle
omIja
wyso k OSC
podatkpodD.l~
od ni lI'WOJIDaue
bomośei d- dola.rówka. 56,50
erIUl
wszechnie znartemu prawidtu dla osób prawnych skąla oodał tern jednak, it ntądowi będzie
ów u ' ki h.
•
. oi
5
proc. konw. 55,65
gospodarczemu, Ze im wi~kszp ku powinna być zwalory>Zow:- -przysŁugiwało prawo mii:ania:;a
k'Y eJS. c d ~k ~l~U~CJ"
proc. kolejowa 26 r. 48,50
5
pr7.edsię,biorstwo, tern stosUJ) na i ujęta w formie taryfy stop stopy jednoprocentowej, w mia ~ t~ l~gO~ ,po ~ ,u om "'; ~
8
proc. B. G. K. 94,p
kowo tańsze są jeg@ koszty pro niowanej. ZniesjEmia przywiJ
rę, jak W!pływy będą pnekra~c" OW~ll~Z ~~~vs
t
8 proc. przem. polskiego 89,25
dukcji, względnie handlow"
ju w podatku dochodowym dla cz-ać przewidywania
budżetoe WlnnYn ..
0"" ląz~:._na
" SU~
. ł o rowmez
'
..,
, .
d'
_I
.
, doa zasa d li
r.z~ samorz. .u
Odb1,Ja
7 proc. dolarowa 76,50
Ujem' mmers'Zvch gospo arstw
rU.
we. I jeszcze,Je
W t ' dz'ed ,. ~rv
• tu'Ol'lŁUl.Ueł
nie na naSzych stOSUnkach w)- nych, wynikającego z z,as.tOSQ płatnicy mniejsi (nietyłko drob '~kt
..~ 1 Z~lle ts la kt~'
4 i p6ł proc. ziemskie zł. 6S,ljO
miennych z zag,rauicą. Ohcią wa1nia nieTuchomych norm sz~ ni) powiedzmy osią.gająey do ~e
F'ł""o'ry' a y tza .~rzl .a5 proc. Warsza.wy 55,50
żenie podatkowe, podwyż-szają- cUl11kowych dochodów, domag9 50 tys. zł. zysku - obrotu
(we de~ rancJl PO::' aW(1 t
8 proc. In. Warsza.wy 74.25
koszty
produkcji względni" się też interes skarbu. Doma~R Francji do 300 ty,s, fr,), pow;»- ja~ Mi ~~emys
~ l>a~ ..~
8 proc. In. Lodz.i 67,00
wę
handlowe, ujemnie wpływa n:a się tego rów,nież
sprawiedIi ni mieć p'rawo żądania wvmie- k o po
d wymIaru łI"'"" 10 proc. m. Radomia 77,50
. 'lmpot"ł wosc
. • oraz sama za sa d a po d 3 f
• •lm p oda tk u na o k res 2 uWsamorzą
owe20.
nasz e k sport l. u l atwIa
rzama
t
ób zb d
do kraju towarów ob-cych, Pf' ku dochod-owego, którą w od· letni w fonnie ryc7.abtowej, bez t
podens:s
u ~wanYd
NOTOWANIA BAWELNY
nadto
dotychczasowy system niesieniu
do szerokich rzesz szczegółowego ustalania wyso- s e;: śl a oWYdacz,ym. za o ile
podatkowy podrywa tajemnice płatników
przywilej dla włfl- kości zys'k u
n: re onym.za d~omhc ) J a LIVERPOOL
handlową, zdaje płatnika
D}I ścian nle ma,jący sobie podob
Zaleeane reformr w poda t- s wu za1X;wma żt" o .yc tZaOOwfł
Bawełna ameryka~"""" zamkat.,
łaskę i niełaskę komi sji, będą- nego DJigooe .na' świecie zupt'ł- kach państwowych nie spo~ doc~y l um~~.la !!.,~!mr
•..,....,
~ych c:ęsto powol.n em narze- nie przekreślił. Dr. Lubowicki dują wi~kszych zmian w docho wa·me ,,=,~rz.ys t :,.;wI7JC , cle:
dziem przewodniczących. tWi) Q
Mi
•
'1'
Ił samorzquvWl
ea..J·.orJll nemu
Styczeń 5,64 lwty 5,69 ma.nea
rzy z komisji organ k-onkure;pdaje trwałe źródł~ doohodo~, ~75 kwiooień 5,79 maj 5,86 czar:ji, rozwija denuncjaiorstwo ;
prod.ukeji i wymianie WTeszci.,. wiec 5,88 lipiec 5,93 sierpień 5,96
protekcjonizm, stwarza stan
~:~CCu!~IJ~e:~:~ó~Ybu- wrzesień 5,99 paździem:k 5,48 listawicznej niepewnoś-ci i oienia
stopad 5,52 grudzień 5,58.
ctwa podatkowego. .
pobierane bądą przez magistrat do 31 października Projekt. powym%y, kt6rv ma
W jakim więc kierunku pobyć
WlZlęty
pod
uwag~
NOWY JORK
winna pójść reforma lla,sZ~~'O
Nil ostatniem
posiedzeniu m . Lodz,i., ulgowej sławki od· przez s!a~y komi.tet podatko~y
Bawełna
ames'Ykańska:
systemu podaŁkowe.g'o,
której ma,glls tratu postanowiono pil'ze- setek za zwłokę w wysGkOtŚci przy m~nLSter')tWle skarbu, ~lle
Zamknięcie: styczeń 10,38 pa..
potrzeba uznana zosta~a r6w· iHużvć, opierając się na ok61- 1 i pół proc. miesiecmic.
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Kontrakty poł.: styczeń 10,38 l•
.. terstwie stałego komitetu DO- obowiazuią.{:ą uchwały w spra- na poczet wymienionych wytej nia na)bardziej odIpowiada,jącp.
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10,49 marzec 10,60
kwiecień
datkowego.
wie Il\lhierania od wlSzelkkh za'!egłości, pobierane będą od- go naszym warunkom gos,p odal'
10,69
maj
10,78
czerwiec
10,86 11Pod tYm względem zasrug\)- WD-łat, tlJSkuteczniany<!h na po- setki za zwłokę w pełJnef wyso czym
syst~mu podatkow~ ,
ptee
10,96
sierpień
10,95
paździer
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Po.rl'<n.. y, Ploclon'
Id, 'l'R.Duiny, 01:1111
miodil. do filtrów,
.Ba.bite" do JOb6t
betonowyoh, we
wBayoiltioh motilIach wyrabia i po-

PULSA , 4

leoli

RIm!:1(!~~

Jama

S a}1lop'I{9pąey

PP<?bZek
nIe nIszezy bIelIzny

Ł6dó, W6lonńske.

151, iel. 128-97.

i PE~FUM. FR. PUl.l> S.A, WAU.~ZAWA \VI~~II'R
KĄCIK

RADiOWY

Co

Kronika
WYSTAWA W BRUKSELI.

Doroczna wystawa
radjowa w
Brukseli odbędzie się w dniach 18
- ~ października w Pal ais du Cin
quantenaire.
KONCERT MUZYKI

z

LEKKIEJ

udziałem

tria Rapackich.
Dziś, w sobotę, dIlia 11 paździer
nika o godz. 20,30 uslyszymy podczas koncertu muzyki lekkiej znane z ostatnich występów w teatrze
"Morskie Oko" popularne trio Rapackich: Halmę. Adama i Wincen-

............
DR.

Lc5dź (233,8 m.)
11,40 Przegląd prasy

krajowej

I

tego, którzy odśIY.~ewają dwa tan· PAT.
11,58 Sygnał czasu.
ga "Morze" i "Samoa" Adama Ra12,10 Muzyka z płyt gramofonopackiego, oraz foxtrott "Wróbelwych.
walca Straussa
ki" i parafrazę
13,00 Komunikat meteorolOgHcz"Nad modrym Dunajem".
ny.
14,30 Przegląd wydawnictw pe'
ROZGLOŚNIA LÓDZKA DZIErjodycznych - omówi prof. HenCIOM.
Rozgło~rua łódzka
"Polskiego ryk Mościeki.
15,00 Komlmikat gospodarczy.
Radja" transmituje dziś, w sobotę,
15,35 Ką.cik artystyczny L.S.G.
dnia 11 października ze stacji sto15,50 Odczyt "Kapitalizacja w
łecznej dla dzieci najmłodszych we
Polsce".
sołe, pełne
werwy i niezwyklych
16,15 Muzyka z płyt gramofonoprzygód słuchowisko pióra K. Konarskiego p. t. "Awantura w piwni- wych.
cy".
17,15 ,;l otwartych sarkofagów
na Wawelu" - wygł. ks. dr. Tad.

E. onnenberg

NOW A MISJA GLO$NIKA.

Jak podaje :wgielskie czasopismo radjowe "Wireless World",
pewien przedsiębiorczy właściciel
WgU~fYClne auta
w Wednesbury zastą.pił trą.b
ZIELONA 8~
kQ samochodową w swem aueie
powrócił
przez instalację głośnikową. Dzięki
mtyjmuje od 12-1.30 po pał.
od temu może on ostrzegać prZE'chod4 co 7 w.
niów już z odległości 100 mtr.

'bOlOny sHOrae i

19,35 Prasowy dziennik radjowy., wiolonczelowa, . Ganimed, Prome.
20,00 Inż. Jan Grabowski wygło teusz, Warjacje B-dur).
si odczyt p. t~ "Zamierzchła, zapo·
00,00 Mfstrzowie' muzyki jaz7.ban

IIlIJJiana stolica".

dowej (Whiteman, Weber, Hyltoll.,
Ceczy, Glu skin).
20,15 ,,0 kwestji polskości FryLondyn (356)
deryka Nietzschego" - opowie p.
2:.?,OO Muzyka kameralna (Septet
Cezary Jellenta.
Es-dur Beethovena; Pieśni, Oktet
20,30 Muzyka. lekka.
F-dur Szuberta).
22,00 Red. Stanisław Dzikowski
Paryż 1724)
wygłosi feljeton p. t. "Życie Zar
22,30 Koncert chóru rosyjskiego
chodu".
Ch
" orowo d" .
22,15 Muzyka z płyt gramofonowYch.
. .'
Bukareszt (394)
?O,OO OPBra Doniiettiego "Don
22;15 Komunikaty: meteorololPcz Pasquale".
ny, policyjny, sportowy.
Leningrad (1000)
23,00 Muzyka taneczna z hotelu
19,00 Transmisja opery lub ope
"Polonja.".
retki. .
Praga (486)
Kruszyński.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
11,15 Klasyczna nwzyka kame17,45 Audy<:ja dla d~ieci.
KonigswlIsterhausen (1635)
ralna. (Kwartet smyczkowy Es-dur
18,15 Koncert popołudniowy.
20,30 Sztuka. Mol.nara. ,,Bajka o Mozarta, Trio B-dur na klarnet,
18,45 RozmaitośCJi.
żelaznym wilku".
wiolonczelę i fortepian Beethove19,10 Centralne tow. organizacji
na,
Menuet Es-dm H;aydna.).
. , ,_ ~ ..
Langenberg (472)
i kółek rolniczych do swych człon
'
B
lii:lilpeszf
(550) "- ':..' ..~ .~
17,30 Kameralne · utwory Szuberków i ogółu rolników.
21,00
'Iransmlisja
~
dh"lQ"
ta
(Sonata.
fortepianowa,
Podróź
19,25 1Iuzyka z pyt gramofonodo
Hadesu,
N
a
DUillaju,
Sonata
kowego
"Tylko
ty".
wych.

In·mu·

-

Do akt.

R. NtłDfll'ltlNó
"'Nil
pracowni sukien i
współwł.

okryć

pfe "MAISON MIGNONNE"

owróc·ila

Z Par,ża.

Wznawia pracę od poniedz. 13 października 1930 r.
Łódź, ZACHODNIA 33, front. I p. tel. 123-09.

KLInIK1\

PORADNIA

wf n[ ~ ~ l ~ ~ I[ l nA
Lekarzy-specjalistów

Zawadzka
1
TEL. 205-38

c!ilynna. od 8 rano de 9 wiecz.
11-12 ) pl'zyjmui~
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-~ PP.
l.eczenie chor6b
wenerycznych i skórnych
Badanie krwi i wydaielin na
svtilis i tryper.
Konsu'lscJe z neuroleglam
I urologiem
Gabinet Swiat1o-1eomioll,
Kosmetyka lewsB.&
Oddalama poczekalnia dla. Kobiet
PORADA 3 Zł. 3~36

Dr. med.

HEllER

Choroby sk6rne I wenerycane

UL. NAWROT 2
TBL.EFON 118·89
ElIaYJtntlje do 10 l:. i od 4 - 8 wieQ
w nieds1el~ od 11 - 2 po południa
Dla. pań spec. od godz. ~-ó
po pol.. dla nielillllDoMi'®
OSNY L.aa_NIC.

Po'ojnlalo -chirurgleinIl
"

S A N AT O"

Nr. 1984/30
Ogłoszenie.

Komornik Slldu
Powiatowego
w Łodzi,
Jan Rzymowski,
zamieszkały
w
Łodzi, przy ul.Sien
kiewicza 67, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
22 paidziernika
1930 roku od godziny lO-ej rano
w Łodzi, przy uJ.
Andrzeja 29
odb~dzie

się

sprzedat przt.z
licytację ruchomo§ci, n/lleillcych
do
Jak6ba
Sałanowskiego

Ogrodowa 10, tel. 213-57 i skladajllcych si~
z mebli
I i II klasa
osz'acowanych na

OPIEKA LEKARSKA
nsd

matką

idzieokiem.

CENY PORODU
na n-ej .klasie wraz z zabiegami

200

chirurgiczny
D-RA MED. M. KANTORA
godz. przyjęć 1-2 p. p.

Dokldr

KLI

sumę Zł.

1080.-

Łódt,

25.9 1930 r.
Komornik
J. Rzymowski

E

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

wznowił

przgictia
Przyjmuje od 9-11 i od 6-8
Od 1-2 - Lec.nicy (Plobko •• Jra Gal

~e~[ja

lIy[uowania ~rle~u~oln~~o

lAW. ZRZESZEHIU HAO[Z. SIK. POW SI. (POŁUDHIOWA 3)
komunikuJe, te
He dogodn)/Oh
warunłfaal"l!

wó:ków dziecinnyoh krajowych i
Ilagyanior;nfch 16tek metala wyeh
wyily!pllCzek amerykańskich,

mate-

raoy w1~ole.iDnyoh

.

. BIURO POŚREDłłlCTWR PRRCY
czynne codziennie w godz. 6-8 wtecz.

Wielki wyb6r

· . me~.
IT. PRAPORT
Dr• .

•.

1. ECZ·NI CA
iekar.y specjalls'ów
prlily G6rnym Rynku

GINlSKOL.OG- UROL.OG
~Io.rkowska 294, te1.l2B-89
CHOROBY KOBlBCE
(przy pu~stanlcu tramw. pabjanickich
i DRÓG MOCZOWYCH
"P ate n i"
do
meblowyoh ł6'6k (łdafl.~a 71a, tel. 208.9a. CI~nna . od lO-ej rano do 7-ej wiece.
w niedziele i święta do 2-ej po poł
pO<Ullg miluy.
Nab76 moina VI Pm,Jm",e od 6-8 w. i w lec.- Wscy8łkle specjalności i denty.
nlar ,.8ANITA8" Cegielniana 29. słJka. Kąpiele świetlne, lamp.
łabryeMOJtIl skła·
kwarcowa, elektry.acja, Roen'ga"
dllte 3240
811C.eplenla, anallal1 (moc&u, kału
IIrwi, plwocin, wydzielin ltd.) Oporacje, opatrunki.
Dr. med.
t6dt,
WiJyty na miasto. Porada 4 ;at.
Plo'o=lIowoka 75
Porada dentystyclIna oraE wene.
tel. 1!iB-6t .
,ologle.na dla ChOl'ób sk6rnyQA
i weneryc&nych
w podw6l1U,
3 Zt.OTE.

Jaallmat&raoy

o. spl~.fI1owyoh

"OOBHOPOL"

~a~~kienki
Stomatolog-chirurg

Lekarz-Dentysta

Paulina Hurwie!
Piłsudskiego

36
(Wschodnia) tel. 141-95

POWR6CIŁA

Przyimuje od 4-7 po

Choroby uszu, noSll,

gardła

powrótil

choroby z~b6w, uC:IIEłk. dzIEł
sCllł, podniebienia, J~zyka I t. d;

regulacja

ząb6w

Rentgen .'ektrołerapJe
O,dfnułe 3-'1
7627
PIOTRKOWSKA 164 '11.114-20

••••••••••••
DokU6r

WDłJKOWY
CEGIELNIANA

poło

Dr. med. A. Mazur

łatwo

ul. Wschodnia 65
TeL 166-01.

i techniki

bi~~

Wjado~lOŚć

w adminietJBeii. .Głosu Pora.nne-

go" lub Da
mieszk.45.

miejst,~ Kilińskiego

25,

TElL.

KI

12e~9'

powró(il

POladc

znajdzie , ten kto ukonczy
kurs buchalterii pod kierownici krtani tweIr1 rutynowamego pedagoga. 15pe
cjlaJLy kurs buehalterjt bank,)wej

ordynuje od 12.30-1.30 i od 5-7;
w niedziele i święto od 12-1.
I'PiłsudskieaA)

wg

PRZY

ał.

Oddział

Drzez radio!

uSł,sz,m, dziś

60

SpeoJallsta ohor6b ekórnvolt
I wenefVciln1ch
6801
LIllOZENIE ~WIATl..EM,
DJATERMJA

(lampą kWBruową)
Badanie kMI I wrdlllalln.
llllqJmoje od 8-2 i od a-a
w rrledldele i swl,_ od 9-i.
Ula pań ud 6 do 7 po pol.
ot\<htelna. pOOIIakaln\a..

11.X.Restauracja-Dancing

••

.Pi((adillg"
Zawadzka 1.

Dziś

najwięcej

fotografIczny

"BERNARDII'

~

poc.tówek bez .względu ~ Ił
na pozę w plerwszorzędnem wykonaniu
•

Ogłoszenie.

jej pragn!\

Syndyk

masy
wobec uznania prze~ Sędziego Komisarza zebrania wierzycieli,
zwołanego na dzień 18 sierpnia
1930 r. za niedoszłe do skutku,
na mocy art. 502 K. H. wzywa
wierzycieli powyż~zej upadłości,
aby stawili się osobiście lub
przez pełnomocników, z dowodami, usprawiedlhviającemi ich
wierzytelności w kancelarji 'jego
w Łodzi, przy ul. Narutowicza
Nr. 3, telef. 185-74, w godzinach
od 5 do 7 i oświadczyli z jakiego tytułu i do jakiej sumy
są wierzycielami masy upadłości.
Sprawdzenie wierzytelności na
mocy art. 503 K. H. nastąpi w
obecności Sędziego Komisarza
dnia 17 paź-dzie.rnika 1930 roku
o godz. 12 w południe, w Wydziale Handlowym Sądu Okrę
gowego w Łodzi, przy Placu
Dąbrowskiego Nr. 5.
Syndyk Tymczasowy
A.dwokat A. KALECKI
Łódź, ul. N aru towicza 3.
upadłości

głównych:

[OriODe 6riffitb I Edmund
Lowe.
,
Nadprogram: Dodatek dźwiąkowy.
w soboty, niedziele i święta
o godz. 3.30, w dni powszednie o godz.
5.30. 7.30, 9.15
Następny program: Melodja Serc w roI.
gł. Dita Parło i Willi Fritsch.
Początek:

Zamiana mieszkania
Zamienię

4-pokojowe mieszkanie z sruzbowym, z wszelkiemi wygodami na 1-em piętrze
przy zbiegu ul. Piot,rkowskiej i Nawrot na 5-0
pokojowe w centrum miasta, 1-sze lub 2-gie
piętro z ewent. dopłatą. Oferty 1IZamiana mieszkania" do adm. "Głosu Porannego". 9175-3

GabinalJ
KOlmatykl hellaralliel
D-r. MARII
9366
LEWINSONOWEI
front I P.. te'.90n 143-83.

•

•

tymczasowy

A.

Brzezińskiego

9_2_13______________

er.
lUKIuniA ifilMIUIUWffiO I naPpi:f.~:~!~;i90
e____ __eI
I

20
I Dr. Donchin
NAJLEPSZE CIASTKA I
Specjalista chorób oczu

PRZEJAZD l,

przyjmuje od 10-1
i od 4-7.30 wieczor.
w niedz. od 10-1 po poł.

TEL. 138-72 i 2~~87

7

Film, na kfdry

laddź

PARADA
w roli

głównej

z

ufęsknl8nlsm

MItOśCI
Król pios"nki i

l'Iauriee

1930 r.Dika
od god%.
10 rano
w Łodzi, przy ul.
AL Kościuszki 21
odbędzie aię aprze
dat :Ii przetargu
publicznego ru-

ceny

Zarzll<i firmy "Ch. Tabacznik i S-ka- wzywa wszystkich

współwłaścicieli "Gościnnego Dworu" na ogólne zebranie odbyć

li~ mające dziś w sobotę, dnia n-go października 1930 roku
o godz. 6-ej wiecz. w lokaju firmy w Łodzi, przy ul Podrzecznej 10, celem omówienia niecierpiącyeh zwłoki bietąeych spraw
firmy. Obecność wszystkich ozłonków nif/zbędna. W razie
nieprzybveia któregoś z członków, zarząd zdecyduje bez niego.
9192
ZARZĄD.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HOTEL ••ROY AL

chomości, naletą

Serce ulicznic,

II

Komornik S,du
Powiatoweao
'W todzi
Jan Rsymow.kl,
zamies.k.
w Łodd,
prz, ul. SIenkiewicza 67, na zllladlie art. f 030 U.
P. C. ogłaua, te
w dn. 22 paździer-

Piotrkowska 17. tel. 144-11

Dziś i dni nasteDn,ch I
Dramat miłości, wielkich uczuć i poświ~ceń. Tragedja sponiewieranej i wy8zydzanej, upadłej kobiety.
'

e,

Ogło.zenle.

Pierwszorzędny

obni2ył

OdloszeDi~a

244111929 ..

.--------IJII-..
zakład

Nr. 279

Do akt. Nr.

najl. artysto kraj. i lagr. - W świeta, soboły I
niedl. FIVE O'CLOCKI • udz. całego zespołu.

KILlŃSKIEGO 118.

Ceglalnlena

I codziennie

:Ii

I OZA
W rolach

PORANNY'- 1930

labaret Arl,slJczn,

D::twIĘKOWE KINO

MOTTO: Ci co nill Qardzll,

.,GŁ03

cych do
firmy .Rafał 00manowicz i S-kai skladajllcych się
z przędzy jedwa·
bnej sztucznej,
szali pluszowych
i maszyn,.
oberlock
oszacowanych na
sumę lIIł. 3200.Ł6dź, d. f.l0 30 r.
Komornik:
J. Rzymowski

WARSZAWA, CHMIELNA 31.

Telefony od 340-00 do 340-04 włącanle.

•

Woda bleząca gorąca i zimna. Telefony
w pokojach. Telefon międzymiastowy.
Ogrzewanie centralne. Usługa restauracyjna.
_
W i n d a.
_
Wa n n y.

CENY UMIARKOWANE.

Do akt.
•
Nr. 107-19;50 r.
Ogłoszenie

M

Komornik Slldu
Powiatowego
w Łodzi

Wyładowany

Bronisław

Pingielski
zam. w Łodsi
przy ul.
Południowej 20
na zasadzie lUt.
1030 U. P. C. ogła
SZli, że
w dniu
23 października
1930 r. od godz.
10-ej rano w
Łodzi, prsy
ul
Paryskiej S
odbędzie się sprl:e
dat , przetargu
publicl:nego ru·

odbiera, ładuje I odstswla z Dowrotem

[enlralna tm'lll1ia ~ A'·~ Umulatorów
PIO.łko"ska ł61.

" !:~:!:;~~l :!05..21 ,.

chomo~ci
nald~cych
do
firmy Łódzlri

Tanio!

WygodnIe!

Zakład

RytowniCZJ

i

składai~c,ch się

z maszyny do
prasowania
walc6w
oSl:acowanej na
sumę 3Ł 4000.Ud',8.10. 30 r.
Komornik
Br , Pingielski

czska

-

wdzięku

(bł!wali~r

r-O-g-'O-Sz-e--;;;'-o~n·e--I
............___.._u._....._......
~

~

DZIECI NERWOWE, MAŁONATYCHMIAST
ZDOLNE COFNIĘTE,
do sprzedania użvwane mebloumysłowo-upośledzone i trudne
do prowadzenia. 8~ przyjmO"\~a
ne do kompletu, prowadzonego
według najnowszych specjalnych
metod przez dyplomowane siły
nauczycielskie z kilkuletnią
praktyktł (po zwiedzeniu zakła
dów tego ~ypu zagranicą). Informacje: Zeromskiego 9lJ m. 3,
od 4: do 6 pop.
1780-3

we łóżka z materacami. nocne
stoliki i umywalnia . .:: marmurem razem 150 złoty~b, stołowy
pok6i dębowy za 350 zł. , 2 d~
bowa szafy za 100 zł" . tamże
lodownia, stolik z samowarem
i do kart, etażerka, gazowe
lampy, kuchenny kredens, waga. Gdańska. 95, niieszk. 4:, od
11-4:-ej.
1800-1

RYTMikA
dla DZIECI
w wieku przedszkolnym i szkolnym

WYTWóRNIA KRAWATóW
Traugutta 9, UlUchomiła specjalny . dział reperacji i odświe
żania krawatów.
1795-1

I

Ilajpopularniejszy artysta na kuli ziemskiej

(od 4 do 15 lat)
pny 7-111. Szlrole i Zakładzie
Freblowskim

J{A[EftEUOn· NAtHUłłOW
ul. Pomorska 20

LEKARZ DENT.

91Ci1

B WA
• POWR6CI&.A
przyjm. od 10-11 i od 5-7

ppoł.

"'===========
Piotrkowska 85,

teL 178-21.

-

Poszukiwane

Najbliższy

szlagier GRAND KINA.

pokOje

elegantko umeblowBDI z telefonem

Przyjęcia
od 4-7 PR'

1 tel

40

I Przyjęciapp.

~ 4-7
Przyjmuje się również za"isy dzieci
obcych szkól za Op1atll zł. 20 mies.
Dla dzieci n ••zej 7 -kl. szkoły
83-

(O

_

miesięczna "Głoau Poranneao" ze w8zyatkiemi dodatkami wynoai w Łodai al. 5.60, za odno.zenie groszy, z przesyih/\ pocztow, w kraju - at. 6.~.• aarani~ - 31.10.'.
.

MAJSTER TKACKI
desynator, z długoletnią praktyką, na samodzielnem kierowniczem stanowisku, 'specjalista VI
towarach bawełnianych poszukuje posady. Oferty pod: "Desynator Kierownik"'.
1799-1

•

I przedazkola rrtmlka

BEZPlATNA

POKÓJ
wneblowany z osobuem wejściem
z utrzymaniem lub bez do wynaj~cia.
Andrzeja 4:'>', I-sz&
RADIOAPARATY
piętro, front, mieszko 4.
798-1
i OJ~oi, detektory komplet od
zł. 26.- "Radiola", Piotrkowska
88, tel. 105-34. Naitaruej bo w
Dr. med.
podwórzu.
7666-3

------------------------

BJtUTERJA,

zegarki na raty, ceny gotówkowe.

1'1. LER fi
spec. cho r. d:leci

pr.z;.Jmuj e od 3 - fj
Oferty do adm. tt Głosu Poran- ,,Preciosa", Piotrkowska. 123, w po
Zachodnia
64.
·!al. 113.0,"
7433-8
nego" pod "S. K.
1797-2 dwórzu.

•

PrBDUmerU!Jita

Szybkol

Mechaniczny

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

~

akumulator

•. __.,._=

=--;;;;.;:.-=-2"",""

OgłOszBill-a 3a wiersz milimetrowy l-szpaltowy ' (.łr~>nll 5 szpah): l-"z~ str 0l13 l;;: ,
. .. .1j <.l,; -,) lf
H
nadesłane po telUcie 40 ar.; nekro1ogi do 150 Wiei'8zy 3J gr., wyi; ~ j·łr . Z fi';:; ; al"
(Itr. 10 sapalt) 12 ar., Drobne 15 lir. za w,r.c; RlljmnieJs:le ogioa::enie al. 1.50 fłI'. P3il.n! " l ; p'l,, >, 1) gr
sa wyru, naimnlejue al. t.90 gr. OgłosIl8nia zUQcaynowe i urł/ubinowe 12 zł. Og~():;in l i l ~, Lo!.' ~) V! ·):)11
olane s~ 0!J0 roc. drołe" firm .a lanloln oh O 100 proc. Za 0(!lo8zenia tabd31'1c,: l !' ~ I :J::2....::....~i.. 1 : .!.:..~

fukopIsów redakCJe OlEI zwraca.
BIdaktor: Euge"J'~sz: Krcnmsn
2Al wy dll',miotwo "PraIa-, Wydawniom sp. --G8I'- odp.: Eugeujuas Kronmal1

W drolmmi w l-"';;n .... i h: T;.)

', ! ' l
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