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Dosl~w

stał i oSad~y w areszcie b. skarżenia z art. 578 kodeksu
*
senator
ks. Juljan Tałomlr karnego.
Z Wilna donosza:
(klub ukraiJiski). Polecente ave
.. * •
\Vczoraj aresz'lm~·allo w Zdol
sztowania opiel'a się Da art. Ei8
Również przed pa!'u dniami bllllmvie
Stanisława )fogilllic; -65 k. k. (PAT).
aresztowany został kandydat kiego, !)J'zJ'wódcę tamtejszego
na pOSła z listy Slil'. NarOdowe- Stronnictwa Narodowego
Z9
* * *
Z poleeerua prokurał01'a 'ią !lo. P. Jaxa - llą.kowSk.ł.
wygłoszenie mowy na
wiecu
:;: * *
du okregoiWcgo w Płocku arc
wvborezym SLronnicbYH.
\iV Wieluniu aresztowany ZO-I
.
sztowano w Sierpcu Feliksa 1 u
W .AHSZA WA, 20 X. (WIP).
ło-dzieekie~o,
czynIWgo dział~ , ~tał w dniu 18 b. m. dziakicz
cza P. p. S. i kandydata do sei~ partyjll1y Stronnictwa Chtop- \V \Vysokiclll Mazowiccklel1l askiego, Szymon Mendel, UliC , reszłm ·ano 5 komunistów, kan
mu z listy Centrolewu.
luńskie~
szkaniec
wsi iJzietrzkowiC't' dydujących na liście k{)muniTulooz,ieeki
był
przewodni* * *
W dniu 17 b. m. z pole unia czącym zarządu wspOłdzieh\i pod zarzutem dokonania pn;e · stycznej. Są to. Lnkaszyk, Krzy
stępstwa
przecIwko czyslośd tycki, Km',aIczuk, Grvciuk. SoDa konferenc'i gospodarczej na pro.kuratora sądu okr~owe~o księgarskiej "Wiedza".
.
łomiewski
Jest on postawiony w stan o wyborów. (Isk,ra)
Zamku w r arszawie oświadczył, w Samborze aresztowany wze rząd specjalną opieką otacza
Ziemię Wileńską i Nowogrodzką,
przykładem czego jest m. in. parcelacja. W tej dziedzinie 500 tys.
ha przypadających na całą Polslcę
w porównaniu z budżetem 1930-1931
__ 200 tys. przypada na te dwa
łub
będzie
kandydował
wojewódzhva. Co się ty~y koma\Varsz. kor. "Glos u Porawie dobJIo może .ieszcJ:e dziś
jntro. Sądząc !. 05tatnlego Wl'- Li~ty ,b.. prąm.jer:a_ Sławka i marsz. Piłsudskiego
sacji, to województwo nQwogrtXtz- go" (Fr.) telefonuje:
Przebywający
na kuracji w BB. i m. in. pisze: .
lUe skomasowane będzie w ciągu
J ak się dowiadujemy, cyfry wiadu marrs~łka Piłsudskiego,
Otwocku
b.
poseł Eljasz Kirsz"Umies:rezając nazwiska obywa15 lat, a wileńskie - w ciągu 20 globalne budż.etu pali~twa za .iako też informac.li z miułstCl'.
otrzymał w teli żydów na wspólnej liście obok
braun
(ortodoksa
tyd.)
lat. Sprawa serwitutów w tych wo rok 1931-32 mają być ostatecz- stwa skarbu, cyfry te będą niż
dniu 4 bm. od p. Sławka pismo z nazwisk najbardziej zasłużonych
t~ód7.twach zakończona będzie w uie ustalone i ogłoszone .tuż w sze. aniżeli budiJCtu roku ostapropozycją postawienia ~o kan- obywateli polaków, co stało
ciągu 5 - 6 lat.
dniach na.lbliższych i to po- tniego.
dydatury do sejmu. P. Kirszbraun faktem jedynie za zgodą i w~
opowiedział listem, w którym dzię Pana Marszałka,
raz na za wsze
kuje za propozycję, ale ze względu wskazałeś, Panie Marszałku, obecna stan zdrowia odmawia kandy- nemu i przyszłym pokoleniom, że
w Warszawie
każdej prowincji z kim innym
należy z przesądami i szowinizdowania.
Do Warszawy przybył wczoraj
Jednocześnie b. PoS. Ki.r szbraun mem zerwać".
Warsz.
kOI'
••
,Głosu poranne-I.test im bliższa .iako katolikom.
"drodze powrotnej z Rosji soNa zakończenie P. Kirszbraun
aniżeli
li;" ty Centrolewu. W wystosował dłuższy list do marsz.
wieckiej znakomity pisarz francus- go" (Fr.) telefonuje:
wyszczególnia
potrzeby - dezydera
Piłsudskiego,
wyrażając
swój
żal,
W kolach politycmych 2:Wra Małopolsce Zachodniej Chadeki, Paul Morand.
iż złożony ciężką chorobą serca nie ty
żydów,
których
wyPełnienia
Na cześć Morand'a odbędzie się cają uwa~ę na lawirowanie i C_ta zawarła blok z e nde('ją. Jl
moZe stanąć do wyborów na liście SPodziewa się od obecnego rządu.
przyj~ie
w ambasadzie francus- podwóJną gre Chadeeji, która także Imdobny blok na Wileń~
kiej, gdzie znakomity pisarz za- prawie że nigdzie nie wystę- szc.zyźnie. Jedynie w Pomań
mieszkiwał jako gość p~ ambasado pU.te samodzielnie do wyborów. skicm i niektórych wojewódzulsl!ą
ra Laroche'a.
I łak w Małopolsce Wscho- twach centralnych
Chadec.iJl
akta
wyborcze
poprze..
Skutki
podniecenia
lIJniej kandydaci Chadecji zna.i-I idzie do wybm'ów samodzieldniego sejmu
wyborczego
dują się na liście
BB.. któl'a nie.
ta spekulację żywnością
WARSZAW A, 20 X. (WIP).
SOSNOWIEC, 20, 10. (WIP).
MOSKWA, 20, 10. (PAT). Zakoń
Wczoraj Zawiercie miało nielada ZgodniE' z przepisami architzyła się rozprawa przeciwko 85
sensację.
Oto dwaj przywódcy walnemi, wkrótce odb~dzje 81ft
8pekulantom materjałów żywnoś
miejscowej
endecji p. Tomasz Kle- spalenie części aktów wyborprzeciwko unieważnieniu list kandydackich
ciowych w Moskwie. Większość
pa, były prezydent miasta Zawier- i>zych Q{) p{)p,r zedniego se fmu.
WARSZAWA, 20 X. (WIP). czą państwowych list komuni- cia i p. Bożysławsk~ dyrektor spół Spaleniu ulegną papiery, nie
oskarżonych stanowią pracownicy
Dziś
w godzinach popołudni3- stycznych do sejmu i senatu. dzielni rolniczo-handlowej "Rolsowieckiich spółdzielni. Jeden z
mając"
z,n aczenia historycznezostały przez
oskarżonych skazany został na ka wych powtórzyły się ponownie DemonstracJe te
nik" w lawierciu, ró7Jniący się podemonstrae.ie
kamun.istyc:me
w
polic.tę
zlikwidOowan.e
w
zarodglądami co do wystawienia wspól go .. Spalenie ~ch ~dbędzie się
rę śmierci; wielu innych skazano
związku
z
unieważnieniem ku. Ogółem 3J.res.dowallo S8 o- nej listy z Ch. D. podczas dyskusji iloPI~ro po złozoneJ p'rzez gen.
na ciężkie więzienie do lat 10. Kil
prozez główną komis.ię wybol '- sób.
pobili się tak dotkliwie laskami, komisarza ".yborczego od po.
leu podsądnych uniewinniono.
że zawezwany lekarz zmuszony wiedniej części aktów wvoo r •
Wszędzie węszą
był po opatrzeniu prowizm'ycznem czych do następnego sejmu, co
blok antysowiecki
przewieźć obu do szpitala.
lUź nastąpiło
"Dziennika Ludowego" we Lwowie
MOSKWA, 20, 10. (PAT). Pt'asa
Lwowski kor. "Głosu Poranne- nia. Wybili szyby, połamali stoły i
łowiecka ostro występuje przeciw
krzesła, pOprzewracali szafy i biur
ko bukareszteńskiej konferencji go" donosi:
Oltoło godz.
8,30
wieczorem,
ka, niszcząc całą ich zawartość.
państw agrarnych, przyczem nazybanda
w
liczbie
około
40
osób
nawa ją Próbą stworzenia nowego
Obecny przypadkowo w lokalu polskim kandydatem do literackiej nagrody Nobla
padła na lokal redakcyjny "Dzien
bloltu antysowieckiego.
jeden z WSPÓłpracowników zdążył
Niektóre książki prof. Zieliilski~
J ak się dowiaduje jedno z pi::lm
nika Ludowego", mieszczący się
na czas jeszcze uciec z dzieckiem
go
przetłumaczone zostały na. 13
polskim kandydatem do literaclciej
przy ul. Sykstuskiej 21, organu
swem do prywatnego mieszkania~
języków
a w tern nietylko na jonagrody Nobla w roku bieżą.cym
REGGIO EMILIO, 20. 10. (PAT) PPS.
dzięki czemu
uniknął niebezpiezyki
europejskie,
ale na chiński I
ma być znakomity UJCzony prof.
Po oddaniu kilkunastu strzałów czeństwa.
Przy próbnym skoku ze spad ochro
japoński.
Tadeusz Zieliński, którego dzieła.
Ilem z samolotu zabił się markiz do zamkniętych drzwi wchodoKandydatura prof Zieliń skiegl)
z
zakreslJ badań nad kulturą i piLiczne
ślady
kul
U
drzwiaclt
wych,
napastnicy
wyłamali
drzwi
f'umane.lli. Katastrofa została :po
śmiennictwem
starożytnem
zdobymia-łahy
bardzo poważne szanse.
wodowana tem. ?Je spadochrou nie i wpadli do środka, przystępując wchodowych świadeza o oddanych
ły
BObie
.
.
.
~
1\.
ą,.
do cier'!)'nwania eaWco urządze · strn la cIL
łtwol'zył się·

Na pole(lcnie sędziego śled
czego aresztowany został w
Wieluniu b. poseł Piotr Chwaliiiski (Piast).
B. pOseł ChwaIiński oskarż o
ny jest z art. 151 cz~ć 2 kod.
karno o nicposzanQwanie wła
dzy. Dochodzenie prowadzi wiceprokurator sadu okręgowego
w Kaliszu. B. poseł Chwaliiiski
osadzony jest w więzieniu wie-
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W,wiad prasow, z doradcą finansow m rzadu Dolskiego
Wycbodzący w

Detroit dziennik polslti "Rek()rd Codzienny"
pod Powyższym tył ułem niezmiernie intel'esujący wywiad z naszym doradcą finan sowym i członkiem zagranicznym
rady Banku Pols){iego p. Charles Dewey'em, który bawił ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Wywiad dotyczy sytuacji goslJOdarczej w Polsce, która s~cjalnie interesuje naszegIJ rodaka
dziennikarza w Ameryce, udającego się, ~k mówi p. Dewey,
"po wiadomości z pierwszej l·ęki".
Po wstępie, w którym redaktpr z wielkiem uznaniem podkreśla gruntowną znajomość stosunków polskich przez p. Dewey'a
jego jasność rozumowania i ujmująca up-rzejmość następuje szereg pytań i odpowiedzi
zamieścił

Jakie jest ogólne poloże Ilie gO"spodarcze Polski w t~j
~hwili? pyla dziennikarz.
_ Nao~ół dobł'e - odpowia
da p. Dewey.
Oczywiśc1('
hrać to trzeha w ze 'Iawicnill z
gospodarczel1l poł()żcn iem w en
kj Europie. Z osłabieniem po·
J))-tu w cał-e,i E.uropie, rzecz jasna, w pTZemyśłe polskim na
.. tal spokój i jak w il1n~' cb kra
jach, jest ))eWiCll zast6j. Polska
je~t w 60 proc.
krajem rolnicl,~-m.
Niskie ceny ziemioploliów oczywłścif' mus7.fl wn!v·
nąć na ohniżenie
siłY nabywC'.;ze.i. Jeddlak tell stan rzeczy
nie ~st i bez korzyś.ci i t.o h:l.r·
dzo pOWa7..Jllci. Olo owe zgóT:1
1)0 proc. ludności,
nie znajdując
zachęcaj<1<ccgo rynku
nI.'
~we potrzeby,
woli je ,.ama
spoiyć,
niż Irudzić się
malo
zyskownem odwożeniem ich n11
rynek zhytu. \V rezultacie ludność
wklska lcpiej się odż~ '
wia, a można śmiaIo powie·
dzieć, re od bardzo dawna Iudr.
kość nie by:a lak dobrze odży
wiana, .jak właśnie teraz. Zbyb'cZlne jest rozwodzić sit;; nad
iip{)lecznem znaczeniem tego
fllklu ze stanowiska zdrowotno
,;(!i J)uhlicznej. Co do przemy'
slu stosunki są znośne. bo }>ol~ka ma
stosunkowo niewielki
))l'oeoot bezrobotnych.
W po
l"/1wnaniu z ludnością 30 O1j1jo
nów, H{\ość bezrobotnych 175
tysięcy jest niewielką,
zwłasz
cza kiedy się je zestawi I cyfra
1:ni w j,llnych krajach.
• . Czy prztmy ł nie k;t kI'~
powany wy t wysoką stopą
procentową? Opowiada.ią ~u bn

pewne banki onarują
12 do 15 proc. 0proce.ntowani?, co oznaclałony,
'l.e pl'zemysl l1lusia1thv \Ipłacać
ogromne procenty.
- Ani 12 runi 15 prOt·. ta·
cil'11 bank nie płnd odpowm<la p. Dewey. - Tak nie jest.
til·7.ędowa 5\10pa Banku Polskie
go, który można por6wnać w pe
wnej mierze z naszym FederaJ
L1esen'e Bank, .Test obecnie 6.5
proc. (pr.z yp. Red. - wywiad
miał tUle.JSce
przed ostatnią
podwyżkn
stopy dyskontowej
w Banku Polskim o 1 proc.) i
po tej stopie piel'wszorzędne
7:aklady przemysłDwc
mogą
mleć tyle dyskDnta, Ue im potrzeba,
naturalnie, tak jak
wszędzie indzie.i, stopa procentowa nie ,lest dla wSozysLkich
jednal' a i sŁosuje się do stopnia oapowiedzialnośei dłuż,ni
ka.
Skoro pun por6w1nał Banlk
Polski z Federal Reserve Bank,
czy zeoehciaŁby pan, jako czło
llek rady Banku PQ]skiego, W~1bf.oma{;zyć dziwny na oko fakt,
że Bauk Len jako pallstwowy,
M
płacił w roku ubiegłym 20 pr' I"IIIUI1
dywidendy?
.
przed

wiem,

że

na tak wysokf-t dywidendę
logicznie.
- A czy jest czemkolwiek
realnem
uzasadniony
niskj
kurs papierów polskich na gicl
dzie?
- Te cyfry są ml dobrze
wiadome, - przerywa p. Dewey. - Tu nie decyduje tak
ba,r dzo rzeczywisty stam warto,
ści, Jak JlM)menł pSychologiez..
ny. Proszę sobie przedstawić
"BrokeTa", który u.1eca inwestyc.je. Uczyliśmy się w slikolach o Halji i Grecji. Polska
wtedy nie istniała na mapie.
"Broker" ofiaruje s:węmu klijentowi obligi takie, do który(!h umysł inw~"'OIl"·a pNy·
wyk!. Więc Dremo, Wiedeil:
A teraz "Broker" powiada. "tu
mam bardzo dobre bondy poJskie i warszawskie, tanio" ...
Co to jest? Dopieroż musi "Bro
ker" tłomaczyć, jako że Polska
dawniej istniała, że została
trzy razy dzielona, pierwsa:y
raz w 1772 r., w dwadzieścia
I'a t póŹil1iej powtórnie, w 1795 r.
znikła z mapy Elltropy. Prosz~
sobie wyobra'zić pracę umys.hlwą i psychologiczną owego inWC:iltora. NisWe kW1Iy papierów poJski~h nie odzwiercia,.
dla.tą wartości rzeczywiste.l,
a
tylko nastrój psyehol~CZDY
l'ynku iniWestycyjne1f,ti. Z czasem to się 7,mieni. Jeżeli obcy
zobaczą, co Polska zdziałała, to
opinja się urobi Spll"a wied1iwa.
.ląc

zupełnie

~a wkładki

Potrzeba na lo cierpliwości. przez Gdańs'k i Gdynię ofiaruZazwyczaj bywamy niecierpli- je naJbliY!zą FUlt} transpo:rło
wi i chcielibyśmy, aby w:szySil:- wą do centralneJ ł wSchodniej
ko naraz się zrobiło.
JEurropy, a w łączności z koleiaNiecierpliwość jest do
pc- mi romuń~kiemi do Czarnego
wInego stopnia cnotą. bo nas morza.
popędza do tern źwaw zej 1.'000
Dalsza \'ozmowa obraca się
ty, ale osądzając rzeezv tak dookoła
szereg.u
SLCZe#{Ól'OtrzeźW1O,
jak kUTs~ giełdowe, wych zagadnień naszego życia
należy się jej wyzhyć.
Sądzi- gospodarczegQ.
Na zapytanie,
my ludzi z zrzes~enia po prze- czy czynny bilans ek8portowy
szlości i z niej WIllosimy, jaka .lest naturalny, czy "rohiony",
będzie ich przyszło <ć. Polska w czy polega na wywozie
nad.
tych
dzi.esięeiu Jatach
tyle wyżki, czy na wywozie mająt
:tAldałala, że przySzłość .lej z8- ku narodowego, p. Dewey od·
powiada się obiecująco. Jeżeli powiada:
się pomyŚl1i, że Polska przecho
- Polska jest .iednym z uledziła wojnę przez sześć lat, nie wLeln krajów eUl'ove.lskicb, Ula
- jak tnne kraje - czteTy la· jąeyclI zbilansow8ny budż~t...
ta, że PO wo.inie pozostała opu- Wywóz .lest namralny.
nie
stos·zalym krajem, ogoło<:onym sztUC2'lJly, jest to wywÓlj; nad·
niemal ze wS'zystkiego, a zoba- wyżk·i.. Węg,icI, d:rzewo. ..
czymy dzisiaj .iej szkoły, jej
- Właśnie: drzewo<t
koleje, je.i nowe gościńee, to
- Wywóz drzewa surowego
mnsimy zdumieć się ·.nad eller- nie jest w tym wypadku W1WO
ł(.ła i spI'awnośc.ią tego narodu. zem mają'tku, tylko wywozem
To przyjdzie do wiadomości I)!'zyrosm, albowiem Polska ma
inwestorów
i to wpłynie
w bardzo surowe ustawy leśne,
przyszŁości
na to, że Polska które są wykQnywane, a które
słanlle w kursie swoich papie- nie pozwalają na wyrąb wię
rów nar';wm z innemi pań- kszy, niż jednej 80-ej części la·
slwami,
istnłejącemi
dłu:rej. sów. W ciągu lat 80 najlward·
Z czasem wejdzie w glęI.J'S.zą sze rodzaje drzew dochodzą
świadomo~
inwestor6w nie- d.o rębności, a zatem jedna oty},ko spra Wll.10ŚĆ PQlaków, ale i siemdziesiąta nie umniejsza sta
głębsze z·rozumienie geograficz nu -lasów W państwie zakOli
nego położenia Polski, która czyI P. Dewey. (Iskra).

Człowiek

Niewolnicb o oddawna już zosta rze, wszelkich pr:w. z za.krebu -.szy·
ło zniesione i zakazane. Nawet w cia, rzeźby, prowadzenia kS'iąg bildalekiej Abisynji na żądanie ligi chalteryjnych, pisania poematów,
narodów zabroniono handlowania nowel i sztuk scenicznych, uklllda
sądem
niewolnikami. lato w centrum nin. mów politycznych, pełnienia
Europy,
w jednem z lli8m transsyl funkcji prywatnego sekretarza, li
- Jest to rzecz zupelnie na- l \V sWQim czasie zavow1edzia
wańskieh
(w Rwnunji) ukazuje łożenia bibljoteki, fot.ografm\'allia
turaI·na. Bank Polski ma Dl-I ny
we Lwowie znany w
się następujące ogłoszenie:
i wywoływania, wykonania roMI
brzytuie - w stosunku do swe I Lodzi koncert "muzyki z po·
"Mam lat 39, jestem wysokiego ogrodniczych, hoc1o~rli kWiatów,
go własnego kapitału - wkład wieLrza" przy pomocy aparswzrostu. Gotów jesLem sprzedać doglądania uh..:, prowadzenia roki, osrozędności i depozyty. tów wYI1alaz~u prof. Theremisiebie
na. przeciąg 6 lat, a właści bót budowlanych. Na żądanie mo.....•
k I . na. Jedno z plsm w sprawozda· Ik
W Je
ą częsc pIe11lęwzy s· aruo
.
,
podda~o
k,...yt'.I~e wie swe siły fizyczne i umysło· gę złożyć kaucję"·
.
nI u WIeczoru
~... . .1·
wy ch sldada się w tym banku, tego rodz.a.lu pf()dukc.lę i Z"ł- we, temu, kto zaofiaruje najwyższą
Niestety, ogloszeJie nie pod:l~
tak samo jak wielu wkładają- strzegto się przedw'k o aranźu cenę. Prawo własności co do mej
ceny minimalnej, na jaką. o~zaco.
cych, tak, że zysk z opł'ocenło- waniu
imprez wprowadzają osoby przeleją na drodze prawnej.
wał siebie ów llniwersalny czł()
wantia wielu setek miljonów cy~h w •. bląd muzy·kal.ną
pu- Podejmuję się wykona.nia. robót
wiek.
l..
. ,
d l' obny s~~sunko
bhczl1osc.
artystycznych na jPdwabiu i skóSAu,lna
Sl~ na
,....
. .
wo kapitał akcyjny dozwalaKrytyką uczuła SIę dotknIęta • • • • • • • • • • • • • • • •0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• i
p. Mary Bran z Berlina i w cha
rakterze "właścicielki i posi1'
daczki wyłącwego prawa korzy
siania z wynalazku prof. TheSŁOWA
remina" zwanego także ,,muzy
ką z po,,;etrza", wyst~piła la
ŁODZIAN!
podziwiać
pośrednictwem adwokata prze'\'i;li.'H.'
./0..'<'..~, ":.
I~j'"
....i' , ·,_•.lłr..-t~-.}, .... ~l , :\.... ) ·.:'3t,. . l\';-'\.Ji·:F
i zachwycał!
(.:i"...... ",
••••
"
ciw'ko spółce wydaw1niczeJ oraz
się będzie
redaktorowi ze skargq sądową,
domaga.tącą się odszkodowania
najgłośniejszą, zna.w wysokości 20.200 zł.
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"\tV odpowiedzi na sk'aTfłę Sy!l
dyk obwńca stwierdził, że było
obowiązkiem
dziennikarskim
przestrzec puhlkz.nośĆ-, by nic
padła ofiarą łatwowierności, ;)raz na ogłoszony w swoim czasie list prof. Alberta Einsteina,
twórcy teor.ii Wzlgilędności , że
"a'n i o ile chodzi o wY'Dalazek,
a'lli z praktycznego stanowiska
nie uważa go za rzecz gvdną uwagi".
W dJniu onegda.fszym odbyła
się
w teI materji rozpra'.va
przed trybunałf'm. we Lwowie.
Sąd po przedstawieniu ~Lal1u ·.\-iska obrońcy na piśmie, oddalił
powódki

komitą, piękną

MARlfHl
OlfIRUU

która wystąpi w fil-

mie dramatycznym

[U~la HaUerIODa
<____ Dl
'"' róite

W

kinie .. P41Jl(E"

-

________
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Król Albanii
umierający?

WIEDEŃ,

20, 10. (PAT). "S<>nnMontagszeitung" donooi, że
koła albańskie we Wiedniu o,trzymały z Tirany wiadomość, jakoby
król albański Ahmed Zogu był umierający. Król cierpi podobno na
raka w krtani i cukrzycę. Włochy
trzymają w pogotowiu oddziały
wojskowe, I{tóre mają wkroczyć
do Albanji w razie niepokojów.
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I

dobrowoleił .oddajaa ił( W
pOlł(ji, tako sprawt:u Dprowadz~n

x.

-I

silllgf01's i oddania sic w r~ce
W związ'ku ze s.twierdzeniem, władz poUcyjnyeb..
iż przywódca lappowców KosoUczestnicy marsZlu ma ją się
la ukTywał u siebie sprawców zgłosić Jako sprawcy uprowauprowadzeń SZf'.regu polityków, clzeń do minist.ra suraw wepowstało
w całe.' FiuJa:ndji wnętrznyeh.
•
wielki-e oburze.nie.
W mieśde pa,nuje
wielkie
Wiadomości powyższe pojawiające
podniece:nie, gdyż nikt lIlie zna
Policja wezwała Kosolę do hliższych planów KosoH, ani
się' co pewien czas, a pochodzące
ze źródła jugosłowiańf'.kiego są w l.łoże-nia zeznali, gdyby jednak li,c,zby lal]Jpowców, jaka w dniu
wezwania tego nie U'sluchał, dz~sie.jszym ściąJglnrie do stolicy.
całe.i pełni nieprawdziwe.
llolicja
al'ozi a'l'p.sztowaru.em
Kosola chce przez ten ma~o.
newr udaremnić ws..zellde doPożar
śmierć
VV odpowied,zi lIla to Ko..<ilQla ebodzenia Dl'.ZeCliw zamacltowwskutek przerażenia wezwał wszystkich łappowców eom.
no urządzenia w dniu dzisiej-I Z drugiej slt rony władlZe poKRAKÓW, 20, 10. (PAT). Wczo szym drugiego marszu na Hel- stanowiły użyć energicznych
raj wieczorem wybuchł pożar w
tartaku parowym w Krośeienku
(powiat Nowy Targ). Akcja ratunkowa była niemoiJliwa, ponieważ
kocioł parowy gr()ził eksplozją.
Zabudowania tartaku zostały do
szczętnie s.palone. Straty wynoszą

HELSINGFORS,

20

l8jcli mialfo, od(jt;li

I)ORTO ALEGRE, 20 X. zmarWAT).
J{omunikat wojsk poła nagle na udar serca
Rachela
wstańczycłl
donosi 1\ zdoby('iu
Stamberger (lat 18), przerażona
miasta
VietOil·ja.
stolicy ~tanu
wypadkiem.
Ęspil'ito San.to.
łbi ek i
czemu
ndało się ode.iąć od rządu cenNerwy hrabiny nie wy- tl'alne~o wiel'llly mu stan Rahia. Według twi·erdzeń powstall.
bZfmały

Śmierć

wybu~bll pożaru

przy bridge'u

s.

bombami

t:u«:boQł:ł!lDi

hli

Zamiast

l

śmierci--wiezienie

dla matki, która zabiła nieśłubne dziecko
Wyroki~m

sądu

przysię-I

glv ch w. Tarnowk f),t'zed kilku

m~s~cami skazana zoslała ~

śmiel'ć młoda k~tu .za zaID{)l'
.Jowanie nieślubnego dziecl~a.

Zbrodnia

była

potwo:rna jak wiele
podobnych - na tle h'agic z llych stosulllk(,w społ-eCJZJll,yeh,
'1ędlY, opuszczenia i napięlno
W!l 1l1;J.
macierz vI'istwa nieśll1bpo,,",stała Jednakże -

W sprawie skazanej Józeiy
f'urdynówny
zabrały
glos
przedsta widelki organizacji ko
])lecych, domagajf)}C się kasacji
wvr~ku, jako zbyt surowego i
zasadniczo pot~pllająlc stoSOf\Va'1łe kary śmierci.
Ogłoszona odezwa organiza-

wywarła du~e
wywołała dyskUSJę

di kobiecych
wrażenie i

w opinji społecznel

.,
Obf'cnie, ~a ~nio;e.k P'Jt;tlllfl,tra sprawledhwoscl,
olze a
'0
Pnrclvnówma została u ł as k aWl
na na IllOCV reskryptu pana
lbp{."vl~nSDolite.i.

eł

wszelkip

ł!row(ów

llOWOCZei;l1e

urzą.d%cnia..

jak . centl'alue og'rzell':.luie. elek
tryczne oświetlenie, zimua, i gorą
Clt woda itd. Przytułek tell llW, pomies:uczcnio na 150 p~ów. ZbudO'.Y3
ny zOf<t.ał cześciowo z daru. "ofiaro'wancgo prze;' panią ~Ic. Lau;rhl in.
częściowo ze (;kladek p1l1)1 i(·;>;I1'.'('h.

e_
Rzesz,

~*".M_fM'SW&Ei"MD'ł'_tif#

Prolesl
rządu
przeciwko demonstracjom antyniemieckim
WARSZAWA, 20, 10. (WIP). -'---niemiecki w Warszawie
Ram.cher otrzymał instrukcje w
sprawie założenia protestu przeciw
ko demonstracjom ulicznym, jakie
odbyły się ubiegłej niedzieli w Po.
znaniu, rzekomo z powodu braku
odpowiedniej aktywności z.e strony władz bezpieczeństwa oraz
Dziś poseł

7Jlt;ckl/uJ do xelxtw.

* *

się pierw~z!/

górą

publiczności na przedstawienie komedji Dymowa "Cienie nad HarJemem". Policja kilkakrotnie musiała
rozpędzać demonstrantów pałkami
gttlllowemi.

w Czestochowie

strzałów

Sełle odbyła

Przytui k 11 psów

Podczas przeds-tawienia w teatrze frankfurckim opery "Rozwój
i upadek miasta Mahagoni" hitlerowcy wśród okrzyl{ów "HelI Hitler" l "Deutscbland erwache" rzu
elli kilka bomb cuchnących i rakiet. Obecny na przedstawieniu
brat cesarza japońskiego, ks. Takamatsu musiał opuścić salę, śeiga
ny wstrętną wonią bomb. Na salę
Mjr. Matula komisarzem kasy chorych
wkroczyła policja i awanturników
C:zęstoClwwsl,j
knl'_ .,GN)s'l! (PAT). Do Częstochowy nadearesztowała. Demonstrarcje powtóPor," tdef.:
szła 7 okrę,goweg.::. l.It'zę.du tJh{~l
rzyły
się następnie przed teatrem.
pieczeń we Lwowie nomi,nac ia
Aresz,t owau J W związki! n na komisarza powiatowej kR'
Podobne awantury miały miejśmiertelnemi ~~' zalami
w C7.Q· sy chorych v,- C.zęstodlOWH. p
sce
w Sztutgarcie, gdzie bandy histochowskiej kasie choryc,h t. \Vladysława Mstuli,
.U1ajor'l tlerowców usiłowały nie do<puścić
pos. Kaźmierczak osadzony zO- wojsk lotniczych w staniE' SP""
~tal w wi~ieilliu. Grozi mu od- czynku, dotychcz3soweło(Jl
lip,·
powiedzialność z art. 51,. 49, lU,
kretarza (zęsto(,howski~ I ka:;y
<1053 k. k. (wsp6łudział w zbro- chorych, na rr.iej-sce z'~strlelo
dni).
neg-o S. Ii FUl"\'L1 ::titczyka.

-Echa

prz~

sSao, zdobgli i ng

ts

k

wer -

lisy
z
jeden

ców. cały stan ES'Pirito Sanło
'fIna.idu1e się w i('h rękach.
BUENOS AIRES, 20, 10. (PAT).
Delegat wojsk powstańczych C()llor oświadczył, Ż~ powstańcy Z'lję
li elektrownię w Santa Catltarina,
pozbavdająe światła miasto FJOI1'ia
llopolis. Powstatlcy
zawładnęli
także mias-tem Herdiliolus, które

Nic tak nie pod"ieea temperamentów, i nie doprowadza do scy_ji, jak gra w brldge'a.
Jal{ bardzo niebezpieczne jest
takie przejmo -anie się grą w karty, wskazuje na to fakt, który wy
prz~d
darzył się ostatnio w Budapeszcie.
BERLIN, 20, 10. Narodowi soOto znana w tamtejszj'Ch kołach
cjaliści,
wydQSkonaliwszy się w
towarzyskicb hrabina Aladar Janurządzaniu burd ulicznych, specja1wwicz, zdenerwowaszy się nieforawanturach
tUilną licytacją partnera,
zmarła lizują się obecnie' w
teatral11ych.
przy bridge'u na ata'\: sercowy.

Wagon poruszany
pomocy śmigła

Ślrodków celem ukarania wi:n- próba komunikacji pasażerskiej wa
nych uprowadzeń.
gonem o napędzie śmigłowym.
HELSINGFORS, 20, 10. (PAT).
Wagon w kształcie wrzeciona,
Na wezwanie przywódców lappow- długości 26 metrów, zaopatrzony
ców zgłosiło się zgÓl'ą 400 osób, w silnik 500 koni mechanicznych,
które przyznały się do nielegal- mieścił obsługę i około 30 pasaże
nych wystąpień, jak porwania itp. l·ÓW. Podczas jazdy zużyto 60 liw stosunku do l{Ottlwtistów. Wy- trów benzyny na 100 klm. Dotychbrano delegację, która udała się do czas osiągnięto przy !lonlocy tego
ministra spraw wewnętrznych i wagonu maksymalną szybkość Hl.
złożyła na jego ręcę listę osób win 1dm. na godzinę.
nych wykroczeń tego rodzaju. Na
Hście znajdują się 404 nazwiska,
Nowy rekord lotniczy
między innemi 4.ch głównych przy
NOWY JORK, 20, 10. Kapitan
wódców rucbu lappo.
PranI. Hawks, jeden z najwybitniejszych lotników amerykańskich
który ma już kilka rek{)rdów, a m_
in. rekord lotu z San Frallcisko do
Nowego Jorku (w czasie 12 i pól
godziny), zdobył nowy rek()rd,
przelatując z Piladelfji do Nowego .Jorku (90 mil. ang. - 145 klm.)
łączy wyspę
Santa Catharina z w 20 minut czyli, i'c! szybowal 2
lądem.
szybkoścJą 270 mil (432 l<1m.) n~
godzinę·
.
RIO DE JANEIRO, 20, 10. PAT.
WedłJug
biuletynu
rządowego
~
powstańcy ponieśli klęskę w pobli
żu Cambuquirra, w stanie l\1inas Dzieło głośnej tancerki
Caraes. Straty Powstańców są barCHICAGO, 20, m. (P AT). - Z
dzo znaczne.
iniC'jatywy pani lrptl(' (';IS{ h, .:I[e
Laughlin. Rweg'o n::l"'ll g-lo':' l1('j tan
ep1']·;;. pow,;tal
tlI
pl'Z~ tu lek I1In,
bezc1ol1U1ych psów. Jl'st to Ih'u,
piętrowy
dom. zaopatrzony we

br

tysięcy złotych.

Coraz
W sobotę przed południem n<,
odlc inku toru !<olej{)wego Hanno-

I

i

W chwili

glurs

lappow6tg

WId

n

•

.-

~~u

ciar

ffJfJ1lS-71lajotą
V7.1fŚd ikcms~~

Straty

II

przeciwko stałym obelgom, jakie w'
prasie polskiej ukazują się przedw
ko Trevi.ranusowi, Ułożenie tej 110ty jest następs,twem nacisku, jai,j
nacjonalistyczne part je wywieraj~
na nasz rząd, k.tóry zdaniem ich
niedostatecznie broni niemieckieJ
godności narodowej.

fabr,ce 100.000
"karli

wynoszą

około

WLOCLAWEK,2O, 10. Nocy u- dwa samochody,

~ AAf~

zł.

ciężarowy

i osoM

biegłej wybucbł pożar w fabryce wy oraz 2 młockal'nie i inne mllszy
cykorji F. Bohma. Ogień ogarnął ny fabryczne. Znalazłszy łatwopal

Kal'a śmierci zo§tała zamie"........................
niona na trzy lata więzienia.

:rl
ł
.
zna,J"'owa y SIę ny m3Jterjał, ja1{ benzynę, smary
itp. pł()mienie przerzuciły się ry~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~ chło na szopę, mieszczącą wielkie
składy siana i paszy dla koni .
Zarówno. garaż, jak i szopa spJ,
nęły doszczętnie. Zabudowania fa·
hryczne uratowano.
słoneczną jesień Podczas gasz.enia ognia uległ po
wiośnie
słotnem
o
parzeniu jeden z robotników Edw.
Tegoroczne lato było bardzo dziać dziwne rzeczy. Natura jęła I W czoraj jak i dni poprzednich,
Puławski i szofer. Obaj przeWiezie
Itapryśne. Po upałacb w czerw~u się budzić do nowego żyrcia. Nie- w Polsce pogodnie, rrd;:j;;c:vmi mgli
ni zostali do szPitala, Przyczyną
nastały dni słotne i niepogodne. zwyczajne jej wybryl{i wywołują sto.
Temperatura o godz. 8 zra.na by pożaru, Jak stwierdzono, było nie·
Narzekano na wiosnę a lato spra- zdziwienie.
Oto np. w okolicach Wągrowca ła: w Warszawie, Lwowie, Tamo- ostrożne obchodzenie się z ogniem
wiło dopiero
prawdziwy zawód.
w garażu przy nalewaniu benzyny
Początel{
jesieni nic też dobrego zakwitły bzy i jabłonie, zupełnie polu, Brześciu nad Bugiem, Pnl:)do auta.
uie wróżył, bo des7jcz padał niemal jak w majn lub czerwcu. W Ja- myślu i w Poznaniu, w Piń13lm)
Straty, które poniosła f. Bohm,
codziennie i chłód pWllował ln'zei- nowcu (t'o[tryly się kwieciem dwie Łucku, Kielcruch, Gdyni 'i Pucku
wynoszą
około 100,000 zł. Fabrywiśnie. W innej miejscowośiCJi za- po 10 S., w Zaleszczykach 11, w
mujący.
ka
była
częściowo
ubezpieczl1oml.
Dopiero koniee września przy- llwaźono dojrzewanie malin. W Cieszynie 12 st., w Lublinie, Toru _G.IJt~.\'&W_
Poznaniu owocują truskawki. Na- mu i Kaliszu po 8 st., w Płocku 7
niósł zmianę na lellsze. Od .3 tygodni utrzymuje się pięlma ?('gc- wet cbrabą,'\zcze pojawiły się w 0- st., w Białymstoku, Suwałkach ł 11ie, mnkiem mglh;to) na zL\ichodzie
da i l1cL,,"za zIota jesiell w,)'n ~~r,! koHcach Gniezna, sprawiając wieI- Bydgoszczy po 6 st., w Wilnie, przejfciowy wzro·st zachmurzenia
Krakowie ~ ZaJwpaJlem po 5 st.
lłza Ifrzywr:y,
wyrządzone
(lrztw l{ą uciechę dziatwie szkolnej.
z moiKwością deszczu na Pomote
wywołują
rozmaite
ciepła.
Zzlawiska
I jej kapryśne rodzeństwo - wiosnę
komentarze. Czy są ()ne zapowiePrzewidywany przebi~g pogody rzu. Bardzo ciepło. Słabe wiatry
. - t
l.ta o.
pobldniowo-wsrhodlli . potem 'po.
Z nastaniem dni Pięknych w dzią .ialdchś większych zmian atmo w dniu dzisiejszym, t. j. 21 b. m.: I'nrllliowe, w górach ~- h '1lY.
'
sferycznych?
~a '\'!"Schodzi!' kraju d 0':;(' pogodo?;ł'Odach i sadach
zaczęły
się

rzy B De
•
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brzydkiej.

i

.
l t~
garaz, w {"r.ym

fS

o ody

lecie ;mamy

I

l

n

f

v

ł

21.X. Dr. med.

8742

'Swi_~

Specjalista chor6b skórnych
i wenerycznych

Połud'dowa
tel. 201-93

28

z~wo

,GŁOS

PORANNY"

1930

Nr. 289

owy miljoner

dz· ~ń i

zmi«!rzł:b (asiielioDi~do

"

miljony swoje zdobył dostarczająe'
armji njetylko automobili, ale i aeroplanów, o których mówiono, \ że
niejeden pilot musiał opłacić je swo
jem życiem. W jego portfelu znalazły się akcje rozmaitych przedsiębiorstw; podczas gdy stał się ea
stigllioni jednym z najpotężttiej
szych ludzi w Austrji.

Od 8-11 rano i 5-9 w.
W niedziele od 9-1
"
01/1 niezamożnych . ceny lec:lnic • .

Tajemniczy hindus'
na

uniwersytecie .'
w Londynie
.,

W 1888 roku n:l wydział
t>rawnv uniwersytetu . w Lon dynie zapisał się dziewiętna~to
letni hindus. Złożył maturę gimnaz.tum w Katyawar i został
przyjęty.
W.ś,roo
Sl\:udeutów
przebąlkiwanv ,
1Z OJCIec
jego
jest radżą hinduskim i prezy·
dentem mi'l1is·trów tyrański.ego
maharadży w Parbandar. Od 'in
nych k'Olegów collegium londV t1 skiego odró7.:niał .. ię jedynie ciemną oliwk'Ową cerą, kru
czerni falistemi włosanli · i nazbyt ods ta iącemi uszami. \V
centrum
kultury angielskiej
młody hindus zapra-ginął d~ró,·
wnać
białym swym
brac·i'Oin.
Ubierał się elegancko, według
ostatniej mody, dyktowanej na
ówczas prze·z
k,sięcia W'a:l.ił,
pr·zyszłego króla Edwarda VJJ.
Bywał w teatrze, r'Ozbijał s'i'ę
p-owo~ami,

rzucał
garściami , s ą dząc , iż
każdego gentelmana,

pieniądze

Zbiór· diieł sztuki Castigłioniego wys.tawiony w Berlinie n~ licytację.
Bezcenne :~biory . sztuki Castiglio
niego zostały przewie-zione do Berlina i mają ' być' wystawione w listopadzie b. r. na publiczną licytację. Jest to ostatni etap bajecznej
karjery człowieka niezwykłe faSiCy
nującego, który z ubogiego chłop
Ca stał się wielkim magnatem, ale
który potrafił też odpowiednio używać swej fortuny.
Camillo Castiglicni liczy obecnie
lat okolo 40; ale bądźcobądź w
tem krótkiem - życiu niezmiernie
wiele przeżyl~ . Niezłomna iego energja i fettOmena~a llr3JCowitość
są już wyczerpan-e,
a zmęcwny
Castiglioni z-licytacji skarbów sztu
ki, ktÓl'e ze,brał z taką miłością,

c~e przynajń1Di~

tyle wydobyć,
by ~nóc spokojnie żyć w Medjolanie. CastigIiolli nie zniknął nagle
z powierzchni życia jale to miało
miejsce z niejednym argonautą po
złote r:uno, lecz bronił się krok za
krokiem przeciwko nielitościwemu
fatum, które ' wyciągnęło po niego

zdając sobie sprawę 'f, tego tak daw
no już znanego faktu, ze niezależ
ne życie prowadzić mOZna tylko
wtenczas, gdy się ma miljony, od
wczesnej młodości pr~gotowywał
się do zawodu... miljonera. Z początku był

zwykłym komiwojaże

to cechuje
rem, potem objął zastępstwo na
a przed~
Austrję jakiejś fabryki części skła
swą rękę.
ws'z ystkiem dobrze nrodwne:
Jeszcze przed
Urodził się w Trjeście jako oby- dowych rowerów.
go anglika. Jedno tylko oprócz
wojną
zdobył
sobie
CastigIioni
watel
austrjaclci.
Większą
część
koloru skóry wyróżniało. go od
swego życia przepędził we Wiedniu wcale solidną pozycję, stojąc jako
otoczenia: nie pił will1a, nic j9.dll
ale po ukończeniu wojny optował dyrektor na czele fabryki wytwomięsa i stronił od kobiet. ~ic
więc azi wnego,
że
augie18kip.
za Włochami i pozostał włoskim rów gumowych.
lady i miJady pragnęły z nint.
Potem przyszła wojna, która sta
obywatelem, zdobywając w Austrji
za wiązać bliższe stosunki, ,sztur
i w Niemczech miljony. Syn rabina la się dla niego odskocznią od wiei
mowały d'O .Je·g'O S-Cl"ca nata.rc1:Y
nie okazywał żadnego pociągu do kicj fortuny. Jako dostawca armji
wie, gdyż romalliS z egzotyczspokojnego życia swego ojca, a austrjackiej stał się milionerem, a
nym "kiSlięciem hinduskim" hył
~
dla wieI!ll z nich gor~em luarzeniem. Hirndu.s wykr~cał się,
wreszcie wyjawil, że jest już
Paryżu
żonaty od 12 roku życia 'J. 8letnią hill1duską.
Po od'k ryr.kl
tej tajemnicy wvdawał się jes1
cze mniej zrozumiały.
'
Po l'IOku~ gdy uczuł plytkośt
życia wielikomiejskiego i pustkę w se·r cu, zamkll1ął s· ię w bibljotekach, ślęc7.ąc nad ksir<ftą
Rha'a gvad Gilta, której mądro:
ści stały się dla niego nowem,
żydem. Gdyby go wówczas ro-z
czytanego w wielkiej hali lO'Ił'
dYl1.skiej bib~jJOtek;i uniwersyteckiej przehit morderczy ~7.ty
lei, Wielka Brytanja nie - tn;ę
sI:aby się dziś w posadach w ,obawie o naj.bogats~e i na.jważ
niejsz.e swe dominjum: o b1d·je.
Bo studentem tym hył Mahatma Ghand.i, wódz 300 mil~o
nów zrew'Olucjonizowauych łun
dus~w.
" ,
Druga taka s·po.so:hnoś(: v.;v d'arzyła się
w 25 lat pó@1iej,
kiedv Ghandi porzucił lukra- miała mieJSCe na' dworcu St. Laza re, przyczem pięć osób zostało za bitych, a 30 odniosło ciężkie rany.
tywny zawód adwokata i 'orga~izh~ał 'slwych rodaków w AfTY
ce Południowej, jako redaktor
"Indian Opinio.n" w Johannęs
bur,g u. Pr'Owokatorzv angielscy nasłali na Ghandiego - Uuin
własnych jego rodaków, kt6r7Y
~'O . zaćwiczyli' na ułicy. Poc!.",polic ja
c'Onym, jako trupem,
prz,es·tała się interesować. A 'j.~
dnak przyszły wód.z · Indji odżył i dalej zaczą,l kroczyć' tli)
swego wielkie·g o pirzeznaczeni~.
Oto treść wspaniałej powie~i
R'Oroain R'OUandoa p. t. "Mahatma Gha.il1di", k>tó.r a nkazała
§.ię ostatnio w Po),sce.
Książ·ka ta narobiła wiele
lasu na zachodzie. Anglicy .obu
rzali się,
i·ż pilSarz francu~ki
mógł
apote'Ozować
tego, kto '
zorganizował rewolucję w .Indjach.
We Francji nakłady
"Ma haimy Ghandic'Ro" 2:osfa;ły
w której ciężkie rany odniosło 10. a lekkie-35 pasażerów.
"
rozchwytane.

Katastrofa kolejowa w

...

, ... i katastrofa automobilowa pod Kassel

ha·

Po wojnie następuje druga faza
w jego karjerze, a mianowicie faza
inflacji. Castiglioni staje się "Castibillionim", koncentrując w swem
ręku
około
80 wielkich towarzystw. Wta~gnął do Banku DepozytOWego, obejmując jego prezydjum, jako cudzoziemiec ma prawo
do rozmaitych interesów dewizami
którego to prawa nie mieli rodowicI austrjacy. Z banku ustęJ)uje, 0trzymując wzamian
olbrzymie odszkodowanie, ale obejmuje jeden z
jego najpowamiejszych bankó,v
wiedeńskich - Union Bank. Także
największe austrjackie przedsiębior
stwo Ałpine Montatigesellschaft
dostaje się w orbitę jego wpływów,
atoli w tern przedsiębiorstwie dzielić się musi z rządami ze StinneSetn. Zaczęła się wtenczas przyjaźń
między tymi dwoma ludźmi, którzy
mogIi o sobie powiedzieć, że są. pana~i Niemiec i Austrji.
Z początkiem roku 1924 stał Ca.
stiglioni u szczytu swej potęgi. Na
leżały do niego fabryki automobili
huty i kopalnie, fabrykI papieru.
KuPił sobie wspaniały
pałac we
Wiedniu, ożenił się z jedną z najpiękniejszych j najbardziej znanych
wiedeńskich artystek, stal się mece
uasem sztuki. Swemu przyjacielowi
Maksowi Reinhardtowi k11lP'ił .Josetstadteater we Wiedniu. Pracował tak zawzięcie,
że caly sztat
sekretarzy nie mógł porlołać.

wtenczas :-- ~2 ęły się zachmury na horywncie
jego swietnej karjery. AustrJaccy
bankierzy musieli oddać część
swoich dewiz dla stabilizacji walu·
ty, czego Castiglionł uczynić nie
chciał, zasłaniając się swojem wło
skiem obywatelstwem. Wziął na
siebie bardzo dużo zobowiązań,
święcie przekonany, że dzieło sta·
bilizacji waluty niemieckiej tak
P1'ędko nie będzie ukońcwne• .w
czem się jednakowoż przeliczył.
Prrespekulował się też na franku
f:rancuskim. na czem straJclł pra·
wie cały swój majątek.
Ale

już

rysowywać

Pozostało mu jeszcze kilka "mat
nych" miljonów. Rusza więc z nind
znowu do Niemiec, kupuje' bawarską wytwórnię motorów, pożycza
jąc sobie Pieniądze w bankaeh, kt6
rym musiał oddac swoje akcje. Ale
kurs tych akcji spadał, tak, Ze z
10 miljonów, do których znowu
doszedł stracił sześć.

Zaczął . więc sP1'zedawat! swoje
skarby sztuki. Na pierwszy ogiet\
~zły sławne jego orchidee, które
zakupiła dyrelreja austrjackich.,.
grodów państwowych. Pani Castł
głioni · Pieściła te orchidee, oświad.
czając nieraz, że sprawiają jej wlęk
szą . satysfakcję
niż najdroższe
perły, któremi
mąż ją obsypuje.
Potem sprzedaje swój pałac w.
Wiedniu za cztery milony szylin.
gów. Teraz przenosi się do Berlina z resztą swoich zbiorów i dob{tt .
wolnie wystawia je na publicZllt!
licytilcję. Spodziewa się uzyskd
za nie wcale pokaźną sumę, by
móc osią~ć w swej willi w Medjo1.anie, która. ma Jeszcze pozostała, ,
tam spokoJnIe tyć łako rent~...
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wta Gi@mosa_
(Ciąg dalszy)
_ Dyrektor Lammont twierdzi;
re w początkach lutego zwróciła
się pani do niego z p~ośbą, aby udzieli{ pani urlopu na wieczór premjerowy.
_ To jest prawda,
_ Przyznaje to pani? - zapytał
przewodniczący ze zdziwieniem.
Podniosła oczy zdumiona. Nie
rozumiała tonu
zdziwienia przy
tern pytaniu, nie rozumiała, dlaczego prokurator i obrońca robili ob'Zeme notatki.
_ Co jest prawdą. to przyznaJę - powiedziała z naciskiem.
_ I co odPowiedział Lammont?
.. -'-ł z·e to SI·" nl·e da
POW1·_CUL.Ial,
..
D'obić, Ma prawo udzielić aresztant
"ft ur1-pu J'edynie w bardzo waz·
....
...,
nych wypadkach • Debl·ut przYJ·a eiółki nie jest dość ważnym powodem
_ • A co powiedziała pani Lammon towi, kiedy odrzucił pan·I pros' ,
Zawahała sie na chwilę, poczem
unnała ze
'zonYD1 W7.fokiem:
_ Powiedziałam mu, aby nie
brałpnepis<),," tak poważnie. Prze
eie}; nikt nie zauważy, jeżeli opu8ZIC'.Zę W tajemnicy
więzienie na
łI'8!ę

godzin.

_ A eo on od:vowredział?
' - Powiedział, że'nle może tego
1II!ZJD.ł€. ~akkolwiek byłby rad nie'
edm~ mojej prośbie,
_ Nie otrzymała więc pani ur~PtIt _ stwierdził przewodniczący,
__ 'ftl. teraz niech pani opOWie, co
wedle pani twierdzenia wydarzyło
się 5 lutego,
Jej wzrok znowu powędrował
bezradnie do Isenbeila. Ten przy_
stąpl1 do niej, połoiył dł()ń na jej
ramieniu, J'akgdyby chciał J'e; u..
•
dzielić nieco swego spekoju.
h · wszystko opowie,
N'l e cpani
'
'od
• - N·lech pa~ dod a ł Jej
wagi.
ie
wyObrazi',
z·e mo'WI' tylko
ni sob

re

mną.

":l dłu
isza pauza. N a twaN ast ąy"a
·ol·
kazał
rzy V 1 I po
Y się ceglaste pla~

my. Schuring natychmiast zauwatył, ł.e chciała się skupić j dał

jej

czas. Gdy po chwili zaczęła mówić,
ntkwiła wzrok uporczywie w brzeg

~tołu sędziowskiego.

r - Było

Oskarżona wybuchnęła I*'tczem,
a on 'niechcąco
odwrócił ku niej
że byłam zdeprymowana, iż nie przy
- A Co pani na to odPQwieo::
:;:
*
głowę. Spojrzenie jego
wyrażało
znano mi tych paru godzin urlopu. działa?
Jednakże z chwilą, kied)' wezwa głębokie oburzenie i wbrew
woli
Nagle wieczorem o godz. 7-ej...
- Odepchnęłam go.
no do sltladania zeznaó Laipmonta, wyrwa~ mu śię słowa:
- Przepraszam,
przerwał
- Czy chce pani przez to powie- zatarło $ię wrażenie, wywołane ze- Dlaczego pani to uczynila,
Schuring, - skąd pani wiedziała, dzieć, że broniła się pani przed ninI znaniami Violi Andersen, ustępu- panno Andersen?
że' była 7 godzina wieczór?
również fizycznie?
jąc coraz badzie,i podziwolyi dla
Nie odpOWiedziała, ale jej szlo- O godzinie 6,30 była pora je- Przecież walcZYł ze mną; prze męskiego spoko.iu· Lammonta.
chanie wzmogło się·
dzenia dla uwięzionych. Jedzenie cież chciał mnie zmusić.
Był jak sYł to szczuply, przysto-jny męż- - Niech pan teraz opoWie, co wytrwało około pół godziny.
Około oszalały. I wówczas kopnęłam go. czyzna, z rasową twarzą, a w jego darzyl0 'się 5 lutego, panie radco
godz. 7 zabierano
naczynia. A
- A gdy zobaczył, r..e pani broni oczach malował się wyraz nieskoń- - zapytał Schuring.
wkrótce potem
gaszono światło, się uporczywie?
czonej dobrod i miękkości.
Miał
-- Nie mam nic do powiedzenia
ponieważ aresztantki winny były
- Wówczas zupełnie nagle od- dwoje marzycielskich oczu, które o 5 lutym OiIpowiedział Lammożliwie wcześnie chodzić spać.
szedł.
wprost uie c!o{Jtlszcjaly myśli, aby mont zdeeydowallie i z godnością.
_ Dobrze, niech pani teraz kcU}- - A potem?
ich posiadacz mógł komuś uczynić
,- Pan wie, o 00 Willi pana oS!iar
tynuuje swe zeznanie.
- Czy to nie wystarcza? - zapy- krzywdę· A gdy mówil, głos jego żona. J~li pan uczynił colwlwieli:,
tała l· podniosla po raz
pierwszy dźwięczał /Iliękko i . harmoniJ·nie, co ' może , świadczyć przeciwko pa·
_
Było krótko po 7-ej; ~hciałam
oczy na przewOiIniczącego. W tej jak skrzypce. Jeśli pomi.lO to wy- IU,I, lIlo·te Pan ()umówić odpowiedzi
się właśnie rozebrać, kiedy uslyszachwili znowu pociekły lej· łzy. Tyl1l wierał męs!~ie wrażenie,· - tO- 'wśku~ Nie r.;otrzelJuj·ę odlD'lwiać od
łam szmer
obracanego w zamkn
ł
.
razem nie uspokoiła J·e i nawet bIi- tel. spo:obu SW€!1'o zeznawania. Od ':I)~·.j euzi. ZapewIJiam
panów, żt
tdueza przy moich drzwiach.
•
Przerwała i spoglądała
przed skość obrO!lcy. Doty,:':1cZ!!S opano- ~)owielł~i jego były lirJtl,ie, Ja:one t ~gd;y, tal-re 5 lutego, nie b~/;e,u w
wywała się siłą, a teraz, kiedy już i rzeczowe.
celi cńltal"żouej. Ru.w>1ie:l; n;e ucz~'siebie, zatopiona w myślach. Miało mmę
. lo najwyższy pun k t napięcIa
p.lerwsza cz~~c. .!ego zeznań IN)- ,nitEm nig(~y najUejszej I.róby zhli.
się nieodparte wrażenie, że przejej zeznań, nastąpih reakcJ·a. Bez- krywala się prawie dO"!O\'inie z !!~- · :;Ja:., E!(> do c:l!:~ri.oneJ· w spc.,jb
żywa jeszcze raz tę przykrą scenę.
.
•Zcyt ,vywko .ią ceniradnie plakała !ril1<a minut.
zn~niami Violi Andersen. Potłli\reś- I~'
!'icmóralll~.
- Dalej - nalegał Schuring.
W tym momencie nawet proku- m, że uczyniła na nim wrażenie 11- ,~em.
- Gdy spojrzałam, stał przedeln rator Seiden był skłOlmy wierzyć 'l ytecznego, wartościowego człowie
- A jak tlmllaczy pan sobie wy
ną radca rządowy Lammont. By- w jej niewinność. Bowiem wypa- ka, którego jedynie
nieszczęscle dIanie skargi na palla?
łam bardziej zdziwiona, niż przera- dek, który opisywała, był możliWY; sprowadziło 1I0 więzienia .
Opisał
- NilHIv nie lIwaofałem
.jeJ za
żona. "Pan tutaj, panie radco?" za- a s!>osób, w jaki go malowała z ca- jak się nią za.iął "o ile · pozwc!Hy· zdolną clo 'oszc7l::\'stwa. Ale wyrJaje
pytałam. "Czego pan sobie życzy?" Jem wewnętrznem
wzruszeniem, na to jego obowiązki służllOwe", mi się, że te,t to akt zell1st~r.
Przerwała.
czynił opowiadanie nad wyl'az wia- sympatyzował z jej wytworną, d~'- I może pan to wszy"t!w za·
- . I <:Q ~n odpowiedział? - za-I rogodne~.
..
. .5tkre!l1.ą p()Sta~ją ~ . miał . sz,acttllek · J1rz,.YSi ą C.? - za l':vtal .Sclturing pO- '
pytał Scburmg.
- A Jak odnOSIł Się
Laml1l{)ut dla .!eJ pracowltoscr.
w37.!li\! i z jlaci ~ l{jelJ1. - Wi~ pan,
~ Że chce mnie...
do pa~i na~tępnego dnia? - pOdjąL ' .Równi.ei o~ roZl~o:~ ,W\~~W.~ .~~k_\!.~'_:~VtHm, lig mię~ ~ ,, ~r 'Ma
- A Potem?
Schunng Po paru chwilach przesłu- 'wie urlojlu zgailzał SIę z zeznal1lat'n oskarżoneJ.
- Potem rzucił się na mnie.
chanie.
artystki. Gdy odmówi! jej prośbie, . - Mo!!e zaprzysiąc.
Zaczęła łkać. Początkowo cicho,
- Kazał mnie wezwać do regi- była mocno zdeprymowana.
.Jego t~tl był
zdecydowany
pocze~ coraz głośniej. lsenbei1, po- stratury i dał. mi ro~otę. P~zytem
: ' ~m momencie wtrącił się otwarty. Nawet Isenbeil był ;du?~Wllle. do:ltnął. ręką ~spokajaJąco ~chowy~ł s~ę tak, Jakb~ s~ę nic Selden.
miony niepatetyczńym spokoJem,
Jej ramiema. KIedy ~Ię wreszcie me. stało.. Miałam ,~razeme, że
- Panie radco, gdy oskarżona okazywanym przez Lammonf:t. A
opanowała, odezwał Się Schuring chCIał mUle upokorzyc.
prosiła pana o ten urlop, czy nie moze tan spoI<ój ł1:tfrawdę był wy.
łagodnie.
- A pani nie czyniła aluzji do uczyniła wówczas uwagi, że będzie razem czystego sumienia?
- Niech się pani uspokoi, panno jego zachowania w dniu poprzed- panu wiecznie wdzięczna, jeśli pan
Attdersen. Twierdzi więc pani, że nim?
uczyni zadość jej prośbie?'
\Scburi.łlg był przez chwilę be;!_ Uczynih taką uwag·~~
ra;dtJy. Pr~el;!tęln _ , przel~o,l.a,!,o go
Lammont nagle zjawił się w pani
- Nie. Dagman był w pokoju.
~
tak siłuie teznallie Andusen, iż
h· ł·
ł 'ć?
Al epost anOWlllm
·1
- Czy miał pan wrai-ellie, że wierzył w jej niewinnoś::. A teraz
cel·'
l I C cia pall1ą zgwa CI .
....
u k ara c. go i przy
-~
~
k
prze- pod tą wdzięcznością należało się wystą,~ie-l1ie Lammonta podzhlalo
- TaI<, - wyszept a ł a.
go t owcu'.am
p.;;emną s argę
- Nie, broniłam się.
ciwk o Lammontowi.
domyślać jakichś wzglQdów w dzie t ak,~nie mógł go podejrzewac. o
·
ł
.
k
k?
T
t
•
d
•
ł
dzinie
sektSualnej?
- Cz Y Po d DIOS a paO! rzy.
ę o o, powie ZIa prze.jaklekolwiek świństwo. MimowoU
Ni
tł'
t
k
bk
d
•
ka·
.
Isenbeil
zerwał się Zdel)erWoWa- SZUKał SNmrillg rozwiązania, które
e, to s a o Się a szy o. wo mczący, 11'0 zUJąc papier, za. moWI
. .}"'<_.
d .
ł
d o a Ii tó w.
ny. JednaMe zanim jeszcze zdołał onu str()n,!>m przyznałoby słusznoś~
- C zy n i c me
1~le o sleączony
bie podczas tego?
Skinęła głową·
wybuchnąć, zabrzmiała uSPokaja-:- P~nno Andersen, czy nie ,jest
jącą odpowiedź Lammonta.
- Prawie nic.
- Panno
Andersen, - PowiempjUwe,że pani jedynie
śniła.
- Co to znaczy "prawie nic", dział Schuring, - wie
pani, że
- Nie miałem tego "wrażenia. tym·.,napad-zie?
a więc jednak coś?
Lammont zaprzecza, jakoby był w Uważałem ją za przyzwoitą ł{Obie_ On powiedział, że .ieżeli nie pani celi, nie mówiąc już o tem, tę·
·(d. c. n.)
aby się miał wobec pani zapomnieć.
to 5 lutego,

jak pan będę się OPierać, da mi

10 lutego 'że musiałam raz odsjedzie~ karę 2

słusznie zauwaiył. Muszę przyznać, urlop na premjerę.

l

Wz.uszyła

ramionami, z rezyjakby
chciała
powiedzi~ć: niema odwagi
przy'znać się do swego postępku. Natomiast głośno postawiła uzasadniony zarzut:

gnacją

Dziś
Wielki film

i dnS nasteDnvch!

śj:iiewno-dźwiękowy

pod tyt.:

f BY I~ III
Porywający

dramat dwuch serc, płonących wiłością, wśr6d
blasku kin!łietów, 5piewu i tańca.

W rolach głównych:
~r-"

~aWl

9419

kobieta o najwdzięczniejszym
glosie i najpiękn. n6żkach
Atl''Lnajbardz:iej rasowy amant
filmu dźwiękowego
Z~
.AZIIIJ
A
zwana .Chapli..
GIl
~
. . nem w spódnicy"
Początek seansów o g. 4.30, 6-ej, B-ej i 10-ej W' I w sobotę
i niedzielę poranki od godz. 12-3 po cenach najniższych.
U

l'L.

"".,

1G

J ...,n J.Róan
L I. .

miesięcy więzienia?

i

pogardą,

I DŹWIĘKOWY
KINO-TEAT ~ "

Dziś

i dni naSłeDn,ch!
I

- A w takim razie, dlaczego,
zdaniem p. Lammonta, wystosowałam skargę?

- PrzypusTlCZa on, a wraz z nim
akt oskarr..enia, że chciała pani pomścić za to, iż odmówił pani upragnionego urlopu, odpowiedział Schuring. Skarga jest
więc traktowana jako akt zemsty.
Znowu wzruszyła z rezygnacją
ramionami.
- Dlaczego wierzy się jemu, a
nie mnie?
A gdy Schuńng .nie odrazu odpowiedział, ciągnęła
dalej bolesnym tonem.
- Dlaczego wierzy się jemu, a
nie mnie; czy dlatego jestem tak
marnym, k~amliwym czbwiekiem,

Cudowna

pieśń miłości

i

poświęoenia.

UROCZA

B e ftnił!ls
kreuje postać tytułOWil pelrtei. temperamentu.
zwysłowej, kuszilcej dz'iewczYI\Y. -

J BN nOtES Dlezrównan bobater flJmow
Najpiękniejs.:e melodje. - Wspaniilła · rewja. I-Iarmonja kolorów naturalnych oraz balet ze 100 ;Jgr4,Pl1ych i powabnych
girls.
_
Początek c.odzientlie. o g. ó, B i 10 W.,
W sob. i nie dz. o g. 4, 6. 8 i 10 w ..
Passe-partout oraz bilety ulgowe nlewii.żne at 'do odwolan'ia.

le
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Osobiste
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Lisi, kand,dackie Dod IUDa komisji wyborcz,ch

W dniu wczorajszym po tygoNa k{)nferencji tej wskazano ul{)tki, wezwania i kartki z nn, \ wierll w ogólnych
zarysach.
WCZ<lra.joszy poniedziałek, po
dniowej chorobie naczelnik wydzia ś'Wi~cony był dals'zym pracom o('łnomocnik{)m f!a braki w li- merami.
platform~ wyborczą i program,
fu śledczego nadkomisarz Weyer z nad pTzygoŁowaniem aparatu s,Łach z wezwaniem, ahv pełno
Główna kampa,nja wyborcza z jakiemi stronnictwa te idą
technicznego wyborów, fi. prze- mocnicy w ciągu najbliższych rozp'ocznie się w Łodzi w osŁa- do wyborów.
powrotem objął urzędowanie.
dewszysłkiem legalizac.ti i ' ba- pięciu dni braki te usunęli. (a) tnich dniach miesiąca. ('b)
Deklaracja ta oddana zosŁa·
dani{)m, zgłoszonyoh jonż list
la WCZ{)Taj do druku. Jest to
kandydackich rfo se.Tmu i se.lUŻ druga z kolei
deklruracJa,
natu.
wydana przez P. P. S. i N. S.
Tyl'k{) dzisia j jeszcze pełno
P. P.
w okresie Wszystkich mocnicy list mogą uskutecznić
Pierwsza, jak wiadomo, ZO'>
wyłożone ponownie
łódzkiego Centrolewu
z!lruany na lis'lach kandydatów,
$więtych
stała przez łódzkie wladze adpoczem przewodnicząr.y {)krę·
do wglądu obywateli
r;konfiskowa'lla
W wyniku narad reprezen- ministracyjne
l\11nisterstwo
komuni,kacjj gQwych komisji , wyborczych up rzcd dwoma tygodiIliami.
tantów
pols,kiej
part.li
socjali·
'"
związku
ze
składaniem
przyznał{)
w drodze wy.tątku z-godnią w poro7.u11lieiu 7. peł·
Nowa deklaracja programowych{)wa:nkom wszysl-kich za· nomocnikami dostrzeż.onc w li- sp,rzeci\ovów od decyzji obwodo stycznej i niemieckieJ socjał.
kładów
naukowych,
nrócz stach braki i usterki formalne. wyeh k{)mi ji w~'borczyeh od- partji pracy, tworzących łódzki wa Centrolewll omawia słosu
szkół zawodowych d{)kształ~a
'V wyniku dotychczasowych będzif! się posiedzenie okręg{) Ce'!1Jtrolew, zredagowana zosta- nek ilemokracji p'Olskie i d{) u·
stroju paIlstwa, do parlamenta,
jących prawo korzystania z ulg 'Swluaniowych badalI list prze- wej komisji nr. 13 w dniu 31 ła przed kilku dlIliami dekłarb
ryzmu, rządów sanacji, do pocja
program{)wa
komitet,!1
b.
111.,
na
któl'em
lo
posiedzetaryfowych na kolejach w f)- wodniczący zawezwał do o;.r.
lityki
gospodarczej, oświato
niu
nastąpi
rozsLrzygnięci<!
zło,
związku
obrony
praw
i
wollllokresie Wszystkich Świętych ; 'Komisji kilku pełllomocników
wej, socjalnej i mniefszościa-
Dni!! Zadusz,n ego.
li:st.· m. in. również przedstawi żonych do 25 b. m. sprzeci- SCI lno.u stronnictw Centrolewów, oraz dokonane będzie ~a wu w Ł{)dzi. Deklaracja ta za- wej w Polsce. (~)
Ulgi kolejowe na ten okres cieli lis,t komullistyc7.l1:vch "J etwierdzenie spisów wvb{)rcó'W.
waŹlne będą
od dnia :W paź , d.ności robotniczo - chłopskiej"
Po zatwier'dzeniu spisów oi
"Listy
bloku
proleLarjatu".
ilziemika do dnia 5 listopada.
Zatwierdzenie list
nastąpi kręgowa komisja prześle je na
me WCZeSOl1le.l, jak nadchodzą ręce przewodniczących obwodo
cej s ohoty , dn. 25 październi wy<'h komisji wyborczych, cePremjera filmu, "Niebezpieczny romans" podka, na s'pecjalnem posiedzeniu lem ,vyłożen ia ich na przeciąg
rocznika 1910
ług powieści Andrzeja Struga udała się znakomicie.
plenarnem okręgowej komisji dni pi'ęcill, t. j. od dnia 4 listoDziś, we wtorek, dnia 21 paź
Jest to pierwszy polski stuprocentowy obraz dźwię
wyborczej i tego dnia, albo na- pada do 8 lisŁopada włą·cznie,
dziera;ka 1930 roku do spisu pobo- lujutrz dowiemy się dopiero, w komisjach obwodowych, do
kowo-śpiewnv i mówiony, który wywołał prawdziwy
rowych w lokalu biura policyjno- j'3kie z 17 zgłoszonych is,t zo- pnbl iczneg{) wglądu.
entuzjazm wśród zwolenników dźwiękowca w 'W arszawie.
Jiezrównana gra Bogusława Samborskiega
wO.iskowego (ul. Piotrkowska 212) sŁały zalegalizowane, a jakie uWgląd do spisów udostępnia
i Betty Amann poruszają widza do głębi. IV filmie
w godzinach od 8 do 15 (w soboty nIeważnione. (g)
n" b~dzie dla wybo·r eów w gotym popisują się znakomitą grą Zula Pogorzelska,
od 8 do 13,30) winni się zgłosić
dzinach urzędowania
komisji
Eugenjusz
Bodo, Kazimierz Krukowski i inni.
nd
6-ei
do
9-ei
wl<>czór.
(a)
m~żcLyźni urodzeni w 1910 roku,
pełno
Piosenki wykonuje ulubiony chór rewelersów
zamieszkali na terenie IV !(omisar
polskich IV. Dana. Tekst piosenek napisał Konrad
jatu, których nazwiska rozpoczyna
l
Tom.
w komisji okręgowej
ją się od liter: A. B. C. D. E. i zaW Łodzi film ten jest oczekiwany z duzem
w drukarniach
mieszkali na terenie XII komisarja
Nr. 14
zainteresowaniem.
9531
tu P. P., kt6r~rch nazwiska rozpoPrawie wszystkie drukarnie
Zgodnie z nasz;'! zapowieczynają się od liter: od A do G.
dzią __ przewodniczący okręgo łódzkie zarzucone są zamówie
wej k<lluisji nr. 14, p. prezes Idami na druki agitacyj,ne ko- l
Ił
dl~
Bełży!'iski odbył w dnill wczo- mitctów wyborczych.
ił
ra jszym konferencjE: t pel noNa razie ,.al111111 icja" chowaJla I
•
mocIlikami list kandydackich /jl' l na o~tatnie dwa trgoduie,!
uległa odroczeniu na pewien czas
spotkało
rozesłane
a ohecnie drukuje się od('Z\vy,
gwoździeLegji Inwalidów do sejmu i senatu.
, .
'
,
. ~ W dniu onegdajszym po- Ize za,łatw!enie obydwu sl· fa , ..
wrócił z Warszawy
prezydent ulega odroczeniu na pewien
Szerokie sfery obywateli naszego miasta iy\Yo zainteresowały się
Po nauce chodzenia po mieście
i Ziemi~cki,
który razem z la- czas, celem przeprowadz('nia
przyjazdem do Lodzi gen. Hydzawnikiem Kukiem, kieru.ląeym spec.ialnycb studiów i badali.
$migłego, który przybywa w Z,,1:ąZ
I finansami
miejskiemi w za- Dopiero potem władze (~entral
ku z oEal'owaniem pl'ze'l. ~połcczeil
i st~pstwie wiceprezydenta Wie- ue skomuniku.ią się z samorząstwo lódzki:) sztandaru legji inwalińskieg.(), interwenjował w mi- dem łódzkim i udzielą definilidów W. P.
nisttwstwach skat'bu i spraw tywn-e.l orlopowiedzi.
Jak siQ dowiadlljrmy, roze~lalle
wewnęłt'znych w sprawie
wyMiast.() nasze, .tak wiadomo,
pECZ lc:;jl' do sZl'rt'gn ohy,nttrli
J płacenia Łodzi reszty pożyczki znajduje się w ciężkiej sytuacji
i ln"(ytl1 l:ji gwożtlzic zo"ta!y przy: na rnboty kanalizacyjne i pll- fhum,sowej i pomoc wspomniajęte bardzo żyrzE" ie i pokwitowabUczne w wysokości 3 wUjo- na jest niemal kO!ltieczna, .ieśli
ne ofia-l'ą,. 7.łożoną. na Tv,r'hunek lenów złotych oraz w spl'awie roboty kanalizacyjne nie mają
gji w PKO , Reszta Wphll ofiar "po
odroc~enia terminu płałn.ości być przedwcześnie p1'~wane.
dzie\\'ana je~t jeRzcze w bieżącyr,1
Jedn:ej z pożyczek, zaciągni~
Należy mieć nadzieję., że stutygodniu.
.
tych z funduSZÓW Banku ~ospo d.i~ o któI'ych mówiono w miJcdno(;ze~nie dowia.dujemy
się,
l.e główny mOJllent uroczystości od
daJ'stwa kll'a.iowego.
nistCll'stwie, wstaną przeprowa
h~c1zie się w p01udn. przed katedrą
Prezydentowi Zi emięckriOOlu dwne szybko, a wynik ich hę
św. Stani;;ła";a, Kostki, gdzie zbio
oświadewno
w ministerstw,le, dzie dla miasta pomyśłny.
rą się liczne delegacje związków
'j zrzeszeń ze
sztandarami oraz
szerokie sfery ludnoEci Łodzi.

I

Ulgi kolejowe
dla uczniów

Zatwierdzone spisy
wyborców

Deklaracja
programowa

~ierW~lY ~oIJ~i film ~lwi~kowy.

Spis poborowych

Posiedzenie.
'mocników list

Wielkie zamówienia

łódzkich I

P'"
ozg(!Z

I

Życzliwe przyjęcie

lo

..

zł

l

I

I

Groin,

łłocne dyżury
Dziś

w nocy

ce aPteki: L.

aptek

dyżuru.ją następują

Pawłowskiego

(piotr
liowslm 307); S. Hamburga (Głów
na 50); B. Głuchowskiego (Narutowicza 4); J. Sitkiewicza (Kopernika 26); A. Charemzy (pomorska
10); A. Potasza (Plac Kościelny
10).

Dożar

Drz, ul. Zgierskiej

W dniu wczorajszym na posesji
Nr. 156 przy ul. Zgierskiej wybuchł pożar, który Gbjął znajdują
ce się tam szopy.
Wezwane do pożaru oddziały I i
Ja straży ogniowej po przybyoiu
na miejsce skonstatowały, że pożar
objął szopy ze słomą, składnicę jaKrótkowzroczny: Gdzież u licha jest linja prosta, po błek i garaż wraz ze zna,jdują.cym
której trzeba chodzić, ażeby przejść na drugą stronę ulicy?

Im

się

tam samochodem.
Po godzinnej akcji pożar został
opanowany. Dzięki intensywnej
pracy strażaków pożar nie przeniósł się na inne zabudowania.
Straty, spowodowane pożare~
a obejmujące również samochód,
którego nie zdołano wyprowadzit.
wynoszą. około 12,000 złotych.

R*5

•

frekwencji sprolongowany na jeszcze dni kilka
Dramat samotnej duszy ludzkiej.
kołysanej miłością i szarpanej

namiętnościami, rozgrywający sią

Ilustracja mUliyczna orkiestry symfonicznej pod kler. LEONA KANTO·
RA I śpiewna ch6ru rosyjskIego
pod dyr. TEODORA RYDERA.
Początek seansów o g. 4 popoł., w
sob. i nie dz. o g 12-ej w poł. Ceny
miejsc na I .. ans od 1,- et, w sob.
i niedz. wszystkie miejsca po 75 gr.
i 1.- zł..

"

"WroI. gl.

na

b~zkrf§ng,b

palb

Iga Czechowa i .H. 1\.

si~·
rosgjskilh. !ł39f

Schlałt .

Nr.

GŁOS
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Istrat r slrze a z rewolweru

Ni~bgwal~

,

PORANNY

I

wgbrgki orzcdnika Ika..bow~f!o

Liczni przechodnie byli świad
kUl11i niez,,"ykłcgo i .i~dynego w
swoim rodzaju zaj,ścia, jak i'ÓW
nicż st.rze lallin~- na rogu Marszalkowskiei i Pięlmej w \Var ",zawie.
Bohaterem ol'dvnarnej bm:'d\' - czytamy
w "Kurjerle
Polskim" był sekwesh'ałoł'
'11'z~du skarbowego, niejaki Ba·
nasiewicz.
Zarząd pogoLowia prywatneI{O (500) jest winien
urzędowi
skaroowemu pewną sumę
za
podatek obrotow~', która lOSl'-t ła rozłożona na raLy dwut~'g(ldniowe po 200 zł. Ponieważ tC'rmin płatności
bieżącej rui y
p-rzypadC15 b. m. zarząd pogolowia zaś nie wpłacił pieniędzy
przeto w soboŁę, o godz. 4 pop.
do 100kalu pogotowia, prl V t.].
Mar załkowskiej 67 p,rzyb.vl :,(._
kwesŁrator, Banasiewicz, hll1ając wydania stoją~ego przt'd
domem samochodu.
Gdy żądaniu urz<;dnika otlmó

mie,szczą siG magazyny skarbowe zasekwestrowanych przedmiotów.
\V drodze, na rog'u ul. ·Waliców i Grzybowskiej zerwał się
łaI'icuch i wówczas
kierowca
pogotowia, Leonard BuczYI1lSki,
chciał skierować karetkę do 7
komisarjatu, celem zameldowania o samowoli sek we~tratora.
Ten jednak znowu zaczął strzelać z rewolweru
na postrach
w górę·

Wła~nławWoj[i~l~O

awa1nturu,jącego

pracownik Wydziału Podatkowego
Magistratu m. Łodzi.

się urzęd!nika, względnie poddadzą go obserwac.łi lekarskie.l,
gdyż zachowanie się jego
w
pierwszym rzędzie świadozy O

Cześć

Jego PamiQci.

Magistrat m.

silnym rozst'ro.ju.

Strzały zaalarmował"" pełnią

cego służlbę na rogu uL Zelaznej i Grzybowsk,i ej policjanta.
Charakterystycznem jest, że
policjant (3556) zamiast uspokoić i pociągnąć do odpowiedzialności awantu.rnika, dopomógł mu dostarczyć samochód
do magazynów ska'flbowych.
Zaznaczyć należy, że zabrany samochód nie był,
w myśl
Juozcpisów zasekwestrowany.
GZYl1'l1OśCi tej dokonano dopi ero na terenie magazynów o

lat 31

ś.łp.

mocy w razie wY'Padku. Wypadku z ludźmi, w czasie dwukrotnej strzeJOO1iolly - na szczę
ście nie było.
Władze skarhowe niezawodnie pociągną do surowe j odpowiedzialności

października

W dniu 19
zmarł, przeżywszy

Chrońcie

Łodzi

dzieci

dorosłych przed chorobami
gardła, anginą i grypą· Właśnie

oraz

teraz w porze jesiennej, gdy
temperatura i pogoda ulegają
stałym zmianom, należy zwracać szczególnie baczną uwagę
na zdrowie. Każdy, kto bierze
udział Vi zebraniach, odwiedza
teatry lub kina, podróżuje, lub
,,"ogóle przebywa ,,, lokalu OLI
wicdu\l1ym jednocześnie przez
wieje osób, jak się to dziej e
wiono, wtedy zaczął on stl'zl'lnć godz. 6 wiecz., sporządzajqc od zwlaszcza z c1zie6mi szkolnemi.
7. rewolWCTll w gÓl"(~,
w,"wołu- powiedni protokół.
w którym pOWll1len od czasu do ezasu
ją<: na ruchliwej o tej porzf', H- jednak nie wskaz auo
godzin~'
licy, popłoch a nawet wslrzy- zaj<;da. Magazynier przyjmując zażyć pastylkę Panfla\'iny. Pastylki te, w.yróżnia~ące się domanie ruchu kałowego.
samochód
na przechowanie, brym. czekoladowylU
.1
smakiom,
Urzędnicy pogotowia widzqc, zwr(ół ~ckweslralorowi uwagę naJoży powoli przeżuwać w u7.C mają najwidocznicj do czv-- że jego postł""powall,ic .iest beznienia z nieobliczalnvm szald1- lH'awne.
Z czterech amocho- stach.
Ochl'Onią one nas niozawoJnie przed niebezpieczell'
cem, którego zachowanie
się dów l'ouolov,ia
dwa są
re stwem
, ,..,
,wzakażenia
chorobami
może
wywołać
niesłychanie mancie, pozosLałe zaś w ruchu.
'1'
Jedel1 z 11I'ch Cll,,-'Il~"-o llsz1~o- gardła i gr~'pą· Pastylki Pttnflawpros t rezu lt a~',
pozwo1I 1 za"
,,,
.
l
yin t:;ą do llHbyeia we wszvstbr- ć samochód.
elzom.' i slo.l·ąC".·., w S!aru7-u,
bvł
,.
J
kich aptekach.
Wówczas B ._",siewicz przy- zasekwestrowany, pomimo lo ,
~
A
mocował k e k~ po~otowia lalt zahrano d rugi nieob.i(~ Ły acuchem do s rowadlOnego sa- resztem.
~ajserc1eezllie.isze podzięko·
mochodu cic::źarowego i odjePozbawiono w Len sposób po wanie p. D-1'o\\'i li. Hóżanerowi.,
chał w stronę Smoczej, gdzie gotQwie możności niesienia po- 'Łód ź, ~arLltO\yicza Nr. 9, za
~~~~~~~:!:~~~~~!!~~!!!~~~~~~~~~~~~
bezinteresowno
\\'ygłoszenie
';
ozy tu w Brzezinach
w dniu od·
1]

Szymonowi
zgonu oóreczki

Fizyckiemu

z

B. P.

P01IJSI

serdeczne

współczucie wyrażają

ZARZI\D i PERSD EL PIRMY
Przem. Włók. MI[HAt fiLASfR, ~P. Akt Wlodzi.

PodalC!k
nie

będzie

pobierany w roku

bieżącym

w

swoim czasie zaprowadzono procencie ściągany był od osó'fi,
podatku od osóQ, zwol-1 które z powodu kryzysu - nie mają
nionych całkowicie od słu:iby w wogóIe zatr~dnienia i bąt:ź s,~ hez
wojsku, oraz od osób przy'dzielo- środków utrzymania, bądź zy,lą na
nych do służby w pospolitem ru- koszt rod~iców. Ściągilięcie rodat.
szeniu.
ku od takich osób jest wręcz nieJak się dowiadujemy, w dniu możliwe. W związlm z pGwy:~zelll
wczorajszym łódzlca izb:' .:karbowa kwoty, osiągane z tytułu tego pootrzymała telefonogram z minister- datku, nie pokrywały w zasa.lzie
stwa skarbu, nakazujący wstrzyma nawet wydatków adminisUacyjpaździernika b. r. składa
nie wysyłania przygotowanych 0- nych, zwią.zanych z odnośnemi cz~'n
becnie nakazów do uiszczenia po_ Ilościami. Wobec tego wladze cen·
ZARZĄD
datku z tego tytułu.
tralne przYJ.o.~QW\łją. . projekt zmoZnowu cztery osoby uległy . ciężkim poranieniom
dyfikowania systemu' pobierania ,
Onegdaj pod Turkiem w~da Sl7.onemi światłami z }towod·n
w Brzezinach -Łódzk.
Jak się bowiem oka'zuje - po- ściąga nia tego podatku.
!Zvla się straszna w sklltkach d'e fektu w motorze .
C!l
_ _. ._ _l!5iIi
. .!lIL4*I:::Dr..:::..:!
....
~ee""_rrr~--II!I........ datek wojskowy w przewaiającym

ł

raIzna atastrofa autobusowa

I

Ż.S.li.S.

Makabi

D d t· bOa nI o Ja\V

katas~rofa autobusow~, k,t órej
Trzask zderzających się saorzebIe.g
roochodów
z krzyz
do Turka
karni raILnych.
autobus łódzki zjednoczonych zuoełncmu rozbiciu. Przecho- oficerów rezerwy wŁodzi
~eferów "Siła". W
pobHżu dnie poczęli wydobywać ranOd kilku lat na terenie. m. LoT Ul"k a szofer zauważy.t inny ny'c h z pod szc7.1ltków rozbi• d ą''li' napr:zecIW.
.
t
l
l ddZJi istniały dwa związki oficerów
au t o h liS, .la
VC 1 samoc 10 ow
rezerwy. Jeden założony w 1922 r.,
Ci~żko
rauni
zostali zaZ początku szofer autobusu
'! '
.
ł zmnIe.1 .lyc'.
- stępca "stal·o~I
.{ konI'n'skI'ego
p.' który działalno~~ swą
rozpoczął
" I Y,
zamIerza
._'
.
5
S
szyhkość,
lecz w tei
samej \Vlkzvnskl. AIIl!OI1~ Ku.k~lskI. na teren calego województwa oraz
chwili przy drugim autobusie Bolesław. Gaw.rollsIil, StaJ1ls!~w drugi od 1926 r. Związki te różniIgaszono świaLła, ws,k utek czc- Dreszer 1 szot er autobus u ZJC- ly liię :w~:ltll;;{;zO ~ta.tutG"mi. Stan
go wydaw,ało się, że aut0bus dnoczenia .. Siła".
ten był l1ic[)oż~dnlly. wprowadził
ten skręcił z drogi. SaID''Jch6d
Pc udziekllill pomocy ciężko rozłam, który faktycznie powstał
"Sity" w dalszym ciągu jechał rannych odwieziono do szpi ta- z powodu ~UJlJicji pewnych jednobardzo szybko.
la w F_oninie. Policja prowadzi stek. Jakkolwiek członko,,':e obu
'1'
'l
d
dochodzenI'e
celelll ustalenI"l Z\"l·.(~zlro·w, CZ" lll'll' 1181'ło""'nl'a, zmI'e
o c WI I nastqpho 'I. er.z e,
<
" 0'_ ~
J
"",
. P dh'
h' d
. d
kto ponOSI' wI'nę za "'y\"ołanl' ń 1·-za.J·~·ce przez "zer'eg l"t do l)ol<lpze
me, g yz samoc o, .la ący z
". "
"...,.
.. ,.
w
-""
Kalisza słał na drodze ze zga- k atas t ro f y. (bl
nin. obu zW1iązk., to jedno niektórzy
cz'onkow';oe zc11"ządu
jedncgo ze
związków Z(l. żadną. cenę do tego
dopuścić nie chcieli.
W ubieglą. nicdzicl« nast~l!Pilo po
lączenie. Dużą. za łl1gę w tej pra,jMitM'Wj
ty położył prezes zwCązku wojewódzkiego b. senator W odziński,
Dziś i dni nasteDnJch!
Na otwarcie sezonu zimowego,
oraz wiceprezes
tegoż związku
imponująca kreacja króla PIORayski i prezes drugiego związku
senki i wdzięku naj popularniejChodaczek, którzy dla dobra ogó
s zego arty!lty na kuli ziemskiej

był następuJący:
Łodzi
jechał

DźwiękoWB

złączył się
Autobu~y uległy

Połączenie związków

W.-eczo' r ku CZCI- Kochanowski- eftO
~=

tu wiele pracy dla ogólnej sprawy
włożyli. Połą.czenie związków, jak
gillosi uchwa,ła,
obu organlzacjil,
nastą.piło w obecnym momencie w
celu zadokumentowania jednośd
oficerów rezerwy w odpowiedzi
wrogom na zakusy ich na granice
Rzeczypospolitej.
W dniu 25 pn.ździernika r. b. odbęd?Jie się walne zebra.nie W'szystkich członków w celu
wybra.nia
h ł d
Z b
.
b d'
n~wyc wa. z.
. erame
ę zle
~Ylelk? .manife~ta.cJą. z~.ody. oraz
JedllOSCl. Nalezy stWierdZIĆ, ze fuzj(l. obu związkó\\" jPPot
dodatnim
objawem w obcenem życiu I'pOłe~znem.

. d ZIe
. l G, . d n. 191 d ały odczuciu recytatorów, ł
11 b'leg t a me
b. m. odbył się w n'lGskiem !!im "Fraszki".
.,
nazjulll miC'jskiem im. PiłsudArt .Ysta dram.. p. Zbucki.
.
skiego
wieczór
poświ~cony jest kierownikiem
sekcji dratn-o'·r·'·z.
" ... -·J ~"Cl· ,Jana !{ochanoun"'
n""kl'e ma t yczne.J. k o ł a naukowego gigo. Nastrój wieczoru był poważ mnaz.,ium miejskiego , któr e' len
ny, program bogaty, urozmai- wieozór urządziło, a z po';\'ód
cony, dobrze l1aogół wykonany. młodych adeptów sztuki sre\Vieczór rozpoczął chór szkol nicz'nej wyróżollił się
najlba rny, który odś1)'iewał psa,l m 42 dziej ucz ell klasy VII, któn'go
pod muzykę Mikołaja Gomółki, licz.nie zebraolla młodzież da
z.l1anego kompozytora w. XVI, rzyła gorąco oklaskami.
w układzie
p·rof. Pędlzimp, ża. .......................................................
~
Poczem nastątpi!o przemówienie prof. HajkowlSkiego.
Prelegent poukreśm roae.z enie Kochanowskiego, jako cZ'lowieka i poety na tle ówczesnej
epoki i w stosunk u do epok, nastc~l:· nych (ai do Mick,iewicza największy poeta)
Kochanowski posiadał nietylko wielki ta\
len t, ale także b. s·zeroki horylOnt myślowy.
.jego europejskości ś'wiadczy na.jlepiej fakt,
że na zjazd naukowy, urzą.dzony w I{lr akowie przez Ak'ademJę Umiejętności w celu uczcze
nia 400-setnej rocznicy urodzin
wielkiego poety, z.lechali się uczeolli z Ameryki, "Vloch, Fran
cji
z referatami o twórczości
Kochanowskiego. - Uczcić pamię.ć wiel,~ieg? .zmarłego P?ety
mozna na.~lepIe.l odczytalJ1lem,
zaZ'l1ajo~ien~em się z je~ utworamI, ktorych bogactwo w
tyrt; .w:"padku . pod wzg,lę~~m
- Syn p<11l:-ki wti'lŻ ~jllr!.il1.ie'
tresel I formy Jest bardzo" leIkie, To też po przemówieniu , - Tak. chce Lo·" klll zo~t;\U 18nastąpiły recytacje bardzo u- karzem, w;c;c :r.ostaje diuiej w unJ.
miejętnie wybranych dzieł. Naj
wersytecie, bowieni pacjenci ma.lepiej wypadły wyjątki z "Odją więk,'ize zaufan:e· do /ltar!'zyal
prawy posłów greckich", które
panów.
widocznie na.jlepiei odpowia-

Dran

(lJauricB chevati'ii
WParadzie Miłości
Ernesta Libitscha.
Reżyserja

Film o niewyczerpanem źródle
emocji, darzący miljony widz6w
we ws:tystkich większych stolicach nit:wymowną rozkoszą·
Pooz. seansów o g. 4 pp. ost.
10.15, w sobotę , niedzielę i świę
ta o godz. 12-ej w pol. OstatnI
seans o 10.15. Wszelkie bilety
be zpłatne i passe-partouts na
przeciąg całego czasu wyświe
tlania tego obrazu nieważne za
wyjątbiem biletów urzędowych
wydanych przez Zrzesz. Teatr.
Świetln, Dla unikni ęcia natłoku
uprasza się o przybycie na
wcześniejsze seanse.

ściąganie

w gimnazjum miejskiem im. Piłsudskiego
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Humor zagraniczny

°

I
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21.X -

-

"GŁOf:l

PORANNY" -

1930

Kronika radiowa

Największy .

przebój kinematografj.
Dawno oczekiwanv film p. t.

Dzii

r~mjera'

Począt.Clk

seansów codziennie o
godz. 4-ej, w soboty o 12-ej w
poł. Na pierwszy seans ceny

Boha·terow·e
(Korsarz Jurcouf)
Monumentalny dramat morski, ilu~trujący dzieje najsłynniejszego francuskiego korsarza .wszystkieh czasów
ROBERTA SURCOUFA.
W roli korsarza, kt6rego imiEl siało postrach od Oceanu Lodowatego po r6wnik, niezr6wnany

JI\łł

...

A"OBlaD oraz NARJ" OIU.BAICI"
--------------------~--------------

...

mie~sc najniższe.

.....----------------

~~nat i wli~wl~a -- lamialł' magilłrału

Magistraty dzielnicowe w sŁolicy.-Zwiększona ingerencja rządu
W sfel:acll riądt1wych przy- ~ Poza tern 'Varszawa
jako
je się; dość intensywnie "wa1'szawskie
wO.lewództwo
projekt ustawy o samorządzie miejskie", byłaby podzieI<ma
.. toliey.
l na warszawtS,k ie powiaty miejProjekt len znalazł się obec-· skie, oraz obwody dzielnicowe.
nie w reku pl'zewodniczą,cego Ogół obywateli zamieszkałych
komis.ii dIn llspra\\mienia admi na terenie miejskiego wojenistra-cji publicznej. b. wice· wód·z twa ma być w myśl proministra s-praw wewn. dr. Ja- jektu poddany władzy "MiejroszyJ1skie~o,
który stara się, skich
związków
komunał311y projekt ustawy
u.lrznł nvch'·, wyposażonych we wIaświatło dzienne, jako rozporzą dz~ ustawodawczą i wykonawdzcl1ie prczYQcuta Rzeczypospo czą, ohowiąlZu,jącą obywateli,
hLcj.
\ 7amiesĄk,al ych na tc.renie dane
Sam projekt w.zorowan1 czę - go związku. - Władze ustawośdowo na ustawoda\vstwie nie dawcze będą stanowiły w myśl
mieckiem i francuskiem, nosi 7:lsad projektu rady komunal7.l13miona projektu wyhitnic Ile, a władze wykonawcq;e .rcwolucyjnego, gdyż zncsi do-. zlll'ządy związków.
tychczasowy centralny magtZwierzchnią władzą, a larastrat, l'~zbi.ia.Płc go Ba magisłI'a l1.em koroną całej struktury ma
ty dzielnicowe.
.
tbyć Senat stolicy. Natomiast
j!lIl0WlJ

cała władza wykonawcza była
hv skupiona w ręku woJewody
miasta i dwuch wicewojewodów, mi.anowanych przez prezydenta Rzeczypóspolitej i radę
ministrów.
Jak z tego widać--cały pro·
.iekt zmierza nader wybitnie do
wzmocnienia ingerenc.ti . rządu
na sprawy samouądul Zdobę
d,zie on niemal głos decydują
cv. gdyż ingerencja ta przejawiałaby się bardzo silnie wsze
wkich upl'awnieniach władzy
wykonawc.ze.i miejSkiej, .WlIe·
żlliolJlcj ściśle
od czynników
l'ządowyc.h..
Oczywiście projekt ten
t1ie
jest ostateczny; jest On raczej
podstaw~ i materjałem do dyskusji, trudno go więc poddawać przedwczesnej krytyce. Jednak sam fakt istnienia tak
splfeparowanego projektu go·
dzien jest uwagi i zahlteresowa
nia, przedewszystkiem ze stronv działacz.y samorządowych,
którzy powinni zawczasu przy·
regu innych pia.nistów. Znakomity gotować właSJny projekt noweten artysta wykona utwory Beetho go llstro.ru sto1icy pallstwa.
vena, Chopina, Alooniza i innych.

TE T MUZYKA i SZTUKA
Teatr miejski

Dzij

8.~

.. Spór o

sierżanta

Griszę"

Jutro 8.30 "Kawaler Papa"
Dziś, wtorek
oraz w piątek ..,Spór o sierżanta Griszę".
Jutro, środa skrząca się werwą
i humorem . wyporna , l>;omedja
wspó1czesna "Kawaler - Papa" z
J. Winawerem w roli tytułowej.
We czwartek "Pr~~prowadzka"
fe H. RostworowskJiego.
W pelnych próbach "Maman do

WIELKA REW JA MODY
W nied7lielę, dnia. 2 listopada od
bę&i'e się w teatrze miejskim wiei
ka rewja mody p. t. "Sezon idzie".

SUfzedat

\V

Ludzi

serji 3 proc. premjowej
pożyczki budowlanej

oszczędności,

Gościnny występ
Władysława
Pocztowa kasa
odWaltera, asa teatru "Morskie Oko" dział w Łodzi (ul. Narutowicza 45)
w Warszawie, dobrze zna.nego z
rozpoczęła
z dniem dzisiejszym
radja.
sprzedaż . 3 procentowej premjowej
Udział biorą. artyś1cU i artystki
p<>życzk.i budowlanej po kursie no
teatru Irjiejskiego.
towanym na giełdzie warszawskiej
:
w dniu poprzedzającym sprzedaż z
doliczeniem wartości kuponu i gr.
10 od każdej sztuki tytułem zwro
Trochę
;tvzięcia"
tu kosztów przesyłki.
DOBRY INTERES
Sprzedaż pożyczki odbywa.ć się
Na klinice uniwersyteckiej zjaTEATR KAMERALNY
'będzie codlienuie od godziny g -:lu
wia się wieśniak w 'Wieku około 40
Codzienie o godz. 9 "Święty plo.
1 popołudniu, w :lOb ot Y od 8 do l;}
lat i proponuje sprzedaż swego
mień".
Na dzień 21, 10. cena jednej sztu
szkieletu.
Iti
wynosi zł. 50,44 gr.
W próbach komedja. Verneuil'a
P~ofesor przyglą.da się mu i mó
.,Fotel 47".
- wi:
- Zdaję mi się, że za długo musię
TEATR POPULARNY
sieJlbyśmy czekać na wasz szkielet
Dzj~ i dni llastępnych "Lalka".
~ co chcielibyście
zrobić z pięczłonków
Najbliższą. premjerą. będzie "Pro niędzmi?
. ,
boszcz wśród bogaczy".
- Chcę wyemigrować do Austra •••••••• ~ •••••••••••••••

humoru

1

na

Sala .Mannteufel M Zaohodnla ,43
Żydowski Teatr
II
Kameralny"
n

ARAR T"

Dziś,

9,15 w.
"Dzień dobrv, kózko I"

Dziś gościnne występy Anny

I

Jakubowiez

"Amerykańskie wesele ~
Początek o godz. 9 wie cz.

KONCERT ROBERTA CASA·
DESUSA.
.
Jak już donosiliśmy, w środę,
dnia. 29 bm. odbędzie _ się w sali
filha,rroonji 5 koncert mif;trzowski,
na którym "'Y tąpI genjalny pianista Robert Casadef'us, którego
Jrasa zasz,czytnie wyrótnia w sze-

Ia.D.P.P.

'OOOOOOOCOOOOOO

lj1.

Na

łódzkich

ekraDacb

"Grand-Kino" - ,.Parada miłości"
z Maurycym Chevalier VI roli głównej
AnnaIe kin nie notowały jeszcze
takiego powodzellia.
"Parada miłości" na onegdajszej
premjerze wzbudziła ogólny za·
chwyt i uznanie dla filmów dźwię
kowych. Jest to film bardzo wysokiej klasy, film, który napewno
przejdzie do historji, jako pierwdźwiękowiec.
szy
prawdziwy
Wszystko w tym filmie postawione
jest· na najwyiszym poziomie, począwszy od
reżyserji,
techniki
zdjęć a skończywszy na koncercie
gry całego zespołu z genjalnym pio
senkarzem paryskim
Mauricem
Chevalier na czele. Chevalier'a zna

Sala FilliJarmonji NarLltowleza 20 dotychczas

Teatr Żydowski

.Zapisujcie

I

P. CHAMIEC W BUDAPESZCIE
Z Budapesztu donoszą:
Minister Bud wydał bankiet na.
cześć uczestników kOllg~esu między,
narodowej unji radjowej. W bankiecde m. in. wziął udział dyrektor
"Polskiego Radja", p. Chamiec.
ODCZYT WICEMINISTRA
PRZEZ RADJO
We wtorek, dnia 21 b. m. o godzinie 6 min. 15 po poło wygłosi
podsekretal'7J stanu w ministerstwie skarbu p. Stefan Starzyński
w Poznaniu odczyt na temat: "tycie gospodarcze a ustrój państwa".
Odczyt będzie transmitowany
przez radjo.

,

PORADY TECHNICZNE DLA
RADJOSLUCHACZÓW.
Wydział propagandy "Polskiego
Radja" udziela porad technicznych
i w mia.rę możnośoi przychodzi z
pomocą. wszystkim budują.cYm odbiorniki radjowe. Porady udzielane
są przez radjo w kaMy piątek p,o
koncercie wieczornym, oraz listownie i osobiście.
Zgła.szają.cym

Wm'szu,wie
populnrnej
opery
,.Aida." Verdi'ego.
Przy sposobnl~a: warto \\:'<poumieć kilka :;lów o po\\';;ta.uill 0pery.
Została napisana przez Yerdi'ego na za.mó\",2enie Izmaila Paszy,
kedywa Egiptu. na nroczystość 0twareia kanałll Sueskiego. Kompozytor otrzymał wówczas bajeczne,
jak na owe cza."y honorarjum, 100
tysięcy franków.
Premjcl'a .)Aidy" odbyla się 'v
roku 1871. Opera uzyskała odrazu
kolosalne powodzenie, które jej do
tychczas towarzyszy niezll)iennie.
Powodzenie to przypisać należy
pięknym świeiym
melodjom :u"j1i,
popartym jednocze' uie pierwiastkithn dram:otycznym) związanym
siluie węzłem logicznym z muzykąDo zainteresowania }Jrzy.czynia
sIę rÓWIJI;eż egzotyzm treści i interesują.ca akcja oraz wschodni nieco koloryt muzyki,
z, chowany
zwłaszcza w scenach
zbioro, -yd\
chóralnych.
przeno&i nas llo
Akcja opery
odleg~ych cza ów panowa.lllia Fa·
ranów w Egipcie.

rozsyłane " Są na
schematy do budowy .2lampowego odbiornika z lampami POCIĄł? . RADJOWY W AlłSZA·
WA - ŁÓDŹ.
. .","
..'
dwusiatkowemi, zasilanemi baterja
W niedzielę. clnia H) p~lźc1zkrni
mi snchemi, przeznaczonego specjalnie dla radjosłuchaczy prowin- b. odszedł pierwszy na tej linji po
e:jonalnycb, gdzie ładowanie aku- ciąg osobo,,'y z in"ta lae.ill rnc!jof o·
mulatorów sprawia wielkie trudno- Jl'iczną·
ści.
Kto chce pOsłuchać a.uclycji z ca
Zgłoszenia i prośby o porady kie lego świata jadąc z Łodzi albo do
rować należy pod adresem "Pol- Łodzi, nie.chaj pojedzie tym pociqsię godzi, że
5kiego Radja" - wydział propar giem. Przypomnieć
.takie "zradjofonizowane poC'i;W:i"
wa. nr. 1.
gandy, Wa.rsza.wa, ul. Kredy to- chodzą. już od dawnn na linji ,,'ar·
szawa -- Kraków.
TRANSMISJA OPERY "AIDA".
O zra.djofonizo1\ ;1uie in.uych lila·
kolei pan:\two- '
Dziś, we worek, dnia 21 paździer gistmłli pol!\kich
nika, odbędzie 1!-:ę o godz. 19,30 wydl , czyfii !\t:mniia, ,.Pol",lde Ha ·'
trMlsmisja 7; teatru 'Wielkiego w rljo" .
żądanie

Co uSIJsz,m,

dziś

Drzez radio!

certante na skrzypce li altówkę ,
Łódź (233,8)
11,58 Sygnał czasu z Warszawy orkiestrą, Symfonja Es-dur).
i hejnał z Wlleży marjacldej w KraKalundborg (1154)
kowie.
'
22,00 Muzyka kameralna na in
12,05 Muzyka z płyt gramofono- strumenty dęte (Kwint8t Ons10wa,
Pastorale Pierne'go, Divertissewych.
ment
na
kwintet z fm'tepiun(llr . .
. 13,15 Odczytanie programu dzien
Rossela).
nego i repertuar teatrów i kin.
15.35 "Chwilka lotWcza".
15,50 Odczyt p. t.
"Konkursy
zdrowia w szkoła.<!h<l - wygI. dr.
St. Kopczyński.
16,15 Muzyka z płyt gra.mofonowycb.
.'
17,45 Odczyt p. t, "Dniestrem do
ujśctia Zbrucza" - wygI. dr. Kazimierz Załuski.
17,45 Koncert popularny symfonicmy w wyk. orko fiIharm. pod
dyr. G. Fitelberga.
18,4;5 Rozmaitości.
19,10 Komunikat izby przemysło
wo - handlowej w Ladzi i odczyta
nie programu na dzień następny·
19,25 Muzyka z płyt gra.mofonowych z Warszawy.
19.35 Pra.'iowy d:riennik radjowy.
15,50 Opera "Borys Godunow"
M. Mussorgskiego z teatru wielkiego w Warszawie.
Po przerwie ' komunikaty: meteorologiczny, policyjny, sportowy,
oraz retransmisje ~e stacji. zagranicr..Dych.

LOndyn (356)

22,00 Muzyka kameralną (Kw31
tet Smyczkowy Es-dur BeethoveI)~ \.
Arja z kantaty Bacha, Pieśni Szn- v
berta., Kwartet smyczlw,vy nr. 8
Becka).
He~ingfors (221)

i Lathi (1796).
19,ÓO Koncert (Symfonja VI Si· '~;
bellIu&.'l., Si.nfonie espagnole Lalo
Uwertura Sibeliusa).
...
Paryi (1724)
21,45 Opera. Fevriera
Vanna".
Medjobn (501)
21;00 Opera Verdiego "Ernal1i'''.
Wiedeń

(516)

21,00 Koncert popularny (M. in.
my już z ekranu "Grand Kina"
Muzyka. jazzbandowa na 3 fortejako pieśniarza paryskiego. Już
prany).
wówczas pozyskał 011 naszą symS~tokholm (435) i Motała (1348)
patję. Chevalier, jako Jolson jest
21,40 KOn<?Crt (poncerto grośpiewakiem "ekspresjonistycznym"
sso Hli.ndla, Koncert fortepia.n owy
o niebywale . Wyrazistej m.imice i
Kallsteniusa,
Koncert na instru·
sile oddziaływania na audytorjum,
menty dęte i perkusję Moritza.). różni się jednak od "śpiewaka jazMorawska Ostrawa (263)
zbandu" nastrojonego przewaznle
21,30 Recital wiolonczelowy (80
na nutę smętną i tkliwą. ChevaIier
nata Marcella, Kol nidrei Brucha,
jest uosobieniem szczęścia: kipiąca
Divertimento Romberga, Pieśń beJ
radość życia tryska z każdego
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
~lów Czernocha).
spojrzenia, każdego uśmiechu, każ
Konigwusterhausen (1635)
Praga (486)
21,00 Utwory Mozarta (Uwertll'
dego niemal gestu. "Paradę mi19,150 Kwartet smyczkowy Esłości" należy stanowczo obejrzeć ra. "Don Juan", Koncert fortepia;i to nie jeden raz...
.nowy A-lluT. Arjl'. S~'1nphOl~e con- dnr Beethovena.
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Buffi

Piłkarski turniej klubów labrycznych

PisŁulla

Gentleman-Widzewska Manufaktura 2:1 (1:1); I.K.P.-Geyer 4:2
W ubiegl·ą niedzielę odbyły
się dallSze zawody dlrutyn piłka'r skich kJubów fabryczno o
p'Uharr. Pierwsze slpotkanie pomięktzy drużynami Geyer I.
.Ę:. P.,
rozegrarne na bniSlk'll L
K. P., zakorrczyłv się ~wycię<itwom gospoda ;. y w stosunku
4;2. Wy.nik ten absolutnie nie
mme być miernikiem sił, poniewai gos,p odarze przyzwycza
jeni są do miniaturowych roz-

mia'r ów własnego boiska, na
k:tórem każda iIl11a drużyna
nie jest w stanie rozwinąć gry.
Drugi mecz rozegrany na sta
djonie Widzewskiej Manufaoktu
ry pomiędzy drużyną oglSpodarzy a Gentlemanem przyniósł
sensacyjne zwycięstwo drużyny Gentleman w srŁosunku 2:1.
Już od początku zwycięzcy ma
ją wię~e.i z gry,
nie wykorzys.tują jednak
kilku ' dogodnych

20-lecie prac, sDortowei

Niezwykły

jubileusz kolarza Szym czyka

Na Dymasach
obchodzono
nJezwy,k le uroczyście juhi1eusz
20-1ecia cZyil1l1ej pracy sportowej słynnego kolarza in,ż. Szym
czyka.
ftństrz Ni~miec wagi p6łci~żkiei
,wyciężył

knockoutem w
rundzie włocha Buffiego.

rząrllla W

5

meczach

lig WYCh

Uroczystość
rozpoczęła
się
honorowem okrążeniem JubHa-

ta, poczem w.ręczono mu całą
masę kwiecia.
Pierwszy pn:emówił do .jubilata prez. SłoO.lew
s'ki z W. T. C., nastęjpnie p!rez.
Bodel\Skoi z Polskiego zw. to wa1'!Zystw kolankieh, dalej prez.
Bednarski z WarszawISkiego
()Ikr. zw. kolars,k iego, w imieniu
zawodni:k6w, którzy ścigali się
z jubilatem przed wojną, wrę
czył jubilatowi upomiinek oraz
wiąlZail1lkę kwiecia i przemówił
p. ZdzisIa w Gędzicrowski, zaś

Stosownie do terminarza rozgry
wek ligowyM następnej niedzieli)
~i. 26 bm. nie odbędzie się w kra.ju
ani jeden meez o rmstrzostwo ligi.
Najbliższem
spotkatniJ3m .będzie
Legia - LTSG . w Lodzi w ' 8obotę,
dDia 1 JMiopa.da.. W 2 listopada
gu.Jll W 3rs7."'wiaoka. - Garbarnia.
z Łotwą i
w W a.l'6za.W'~\', Craeovi'a. - PolOnia.
W najbliis,zą .niedzielę Pol"
~ i ą.kowie, Osami - LKS. we Sik a rozegra dwa mecze mi~dzy
Lwowiie ; ~a.rta - Wisła/w I',,~na państwowe: z Łotwą w Wa,rsza wie i z Czechosłowacją. w
mu.
Pradze o :puhar amatorski. Jak
już donosiliśmy. kapitan zwią,z
kawy P. Z. P. N. ustalił już
s:kłady obydwu d!rużyn
repreKorzy'stając z przerwy
w me- zentacyjnvch. jednak obc(mie
ua.ch ligowych, odbędą się w nad nie jest pewne, czy w składach
ohod~ niedzielę b. ciekawe spot Łych nie Zf~jdą jakieś 1.:rnia~IY·
Wybnńcy kapitana 7.wiąZlko
ka.nia o tytuł mistrza Łodzi, mię
wego,
a mianowicie: Ciszew'lki.
dzy drużynami WKS. - LTSG. 0N
agraba,
Na wrnt, Pychows·ki i
raz Turyści LKS. Mecze te
Smoczek nie zdradzaJ:. dobre.r
wzbud!!:iły wielkie zainteresowoore
formy na ostatnich zawodach
sportowCów.

w imienill zawodrni!ków, 7. którymi .jubilat ścigał się w latach
ł)s.tatnich, przemówił p. Szamotn, wręczając · jubilatowi upominek, oraz kwiaty.
Na zakoI1czenie uroczystości
odbyły się zawody, w których
finale biegu krótk·odystansowego pie·r wsze mie.fsce za.tą.ł Pusz,
drugie Szymczyk, w biegu dłu·
godystansowym pierwsze miejsce zdobył Włodarczyk, bieg za
motorami wygrał StaW. Powiodla się również próba pobicia
rekordu na t::tndemach, gdyż
Łączyńsoki i JanosiI1ski na dy.
stansie 200 m. os i ąglI1Jęl i czas
1.8, lepszy od .do;ychrczasowe.g o
reklO'rdu Pol,s ki.

sytuacji. Pierwsza bramka pada dopiero w 22 m inud e , zdohyta pI'lZez Kozola, co dopinguje nieco gospodarzy, którzy po
uporczywych atakach rewanżu.
.tą się wreszcie w 40 min·lcie
przez Waltera.
Po zmianie Iotron inicjatywę
nadal ujmu.ie drużyna Gentlemana, zadziwiając swą dobrą
formą. Rezu.1 tatem lckkiej p~ze
wagi jest drugi, 9. jak ,się później oka,zalo
decydu.fący
o
z.wycięstwie
gon],
zdobyty
p.rzez Pieca. Zespół Widzews'kiej Manu.faktury widocznie
załamuje się. Następll.fe szereg
przesunięć w drużynie, jednak
pociągnięcie to nic zdołało Już
uratować zespołu
gospodarzy
od porażiki, gdyż wynik zosiaJ
jee -'n z
ut.rzymany.
Zwycię7.cy graH lliezwvk1e 0fiarnie l ambitnie, walcząc o
każdą piłikę, a na specjalne wy
różnienie zasługuje bramkarz
SaliI1ski. Zaznaczyć naleiv, iż

_ód

Kusociński

Kaliski K. S.

I

~aawansował do A klasy
W dniu ~zorajszym na boisku
przy ul. Wodnej rozegrany został·
rewantowy mecz pomiędzy druży·
nami Zjednoczone i Kaliskim K.. S.
finalistami swych grup, w klasie
B, o wejście do klasy A. Jak wiar
domo wynik w Ka~i'Szu ' pierwszego
meczu brzmi 5:1 dla .kaliszan. W
dniu wczorajszym goście po raz
wtóry odnieśli zwy<,";ęstwo w stosunku 5:2, dowodząK! swą wyż
szoś'ć nad łódzkim
zespołem fa,..
brycznym i demonstrując ładną
grę. Dzięki temu w przyszłym ro
ku w zawodach o mistrzostwo A
~la.sy' start~wać będzie jedna dru·
zyna z KalIsza.

freyer startuje
w maratonie w Koszycach

Wilno, 19 października. W dniu
dzisiejszym odbył się bieg na przełaj o mistrzostwo Polski w którym
wzięło udział 9 uczestników. Tra·
sa biegu wynosiła 7 klm.
Zwycięstwo, oraz tytuł mistrzow
ski zdobył znany dług.odystanso·
wiec polski Kusociński, który przy

naprzełaj

14,18.
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~

6uroJiY

mistrzo- Diwlekow, Kinoteatr
stwa Europy

przygody rnłodychbuń
oficerów, serdeczna

i dni nastepn,ch I

PIerwszy raz w Łodz! I
Najwspanialsza
kreacja tragicz:nie
zmarłego mistrza maski

Lon Chane,l a
w arcydz:iele dzwiękowem p.

61(1

t.

BOżY

Dramat życiowy, na tle walki policji
z przestępcami. ~Ludzie podzierr.;"
wielkich miast Chicago i ~ew-Jork.v
W rolach gł6wnych:

Anita Page. Ma,e Buscb

Miłość

NADPROGRAM:
Świetna komedja dźwiękowa" Wszyst.

ko na Opak· z: najlepszymi komikami
Ameryki LAURY i HARDY.

~n~trz Polski w ma·ratonie B. słodkiego wiedeńskiego dziewcz~cia.
Freyer z Cracovii weźmie udział w
biegu maratońskim w Koszycach
(Czecbosłow8.('ja) w dniu 26 bm.

ilięściarskie

H<'. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ • •

Film pełen pogody, uroku,
uśmiechu, temperamentu,
pikanterji i komizmu!

Pierwsza

.

do mety w czasie 25,12. Na
dalszych miejscach Milcz (AZS) Zapaśnicze
26:12, Adamcllyk (Orzeł), Ziewo
(Orzeł), Dusilewicz (POgOlI, W,ilno)
Mistrzostwa Europy w zapasac.h
Jurkowski (AZS. Warszawa). Zwycięzcy wręczono p'llhar, resZC!ie zaś grecko-rzymsk1ch rozegrane zostaną w dIlliach od 27 30 marca w
zawodników żetony.
Pradze.
Dziś

I
czucznych

zawody

we hillowie

był

_____________________________...____
Arcydzieło

Międzynarodowe

BI-ag

nOWY rekord HellaSZa

mistrzem Polski

w biegu

bokserów

wloskich.

w· Filharmonji
wystą.pHi oni w osłabionym
s,kłlldzie (3 rezerwowych). SęNastępująca
niedziela będzie
dziował P. Rychtel'.
dla sportowej Lod:oi wydarzeniem
~~~~~~~~~~~~~-~ nielada wagi, gdyż międzynarodo
we zawody pięściarskie w fil harnaprzeła.monji uzupełnią. ską.py w imprezy
niedzielny clZ'.ell.
Nadzwyczajna
kondycja fizyl'zna naszych pugilatorów jak i zglo'szenia pierw~;:)
W biegu na przełaj we Lwowie
rzędnY'ch 7 z:l.gl'anićznych pięsda
zwyciężył Sawaryn pokrywając dy
~'zy ręczą w citlej pelni za emocjoCzechami
~ta,ns 5,5 klm. w czasie 17.19 m.
nujący
p.rzebieg
walk w 'filligowych, to też logj.:z.nie my_
harrnonji.
śJą;c, należałol)v oczekiwać pe.
wnych zmian
.
Według naszcllo zdania. dli§
w rzucie kulą
iYI~s'łrzostwa
na ich miejsce winni być wy
W niedzielę w Pozna,nju odbyła w podnoszeniu ciężarów
z.naczeni KisieliIiski, Revman I,
Wojciechowski, BiLl,' Ko:;;ok. się próba pobicia rekordu p'olskieMistrzostwa Europy w podnoi'ze
Należałob:v również wziąć pod go w rzude kulą przez Heljasza. niu cięża.rów odbędą się już w nad
uwagę ofobę Czulaka. kMry ze Próba, udała s~ę Heljasz
ooSiągnął chodzą,ey czwartek i piątek w ~Io
swą ha.teczną technika i ruty- rzuty: prawą 14,06 i lewą 12,09, nachjum. Konkurencja będł-ie barną, zdobytą na terenie spotkaI1 co razem wynosi
26,15 111. i jest dzo silna, gdyż weźm;e udzial 60
mIędzynarodowych,
naj'z\.Lpet- nowym rekordem polskim. W rzuzawodników z Francji, Niemi·ec,
niej na ten zaszczyt zasbuguje.
cie dyskiem oburącz postawił He- Czechosłowacji, Szwajcarji, Egiptu
Ciekawe czy l,eż kapitan związ
Luxemburga l
kowy będzie skfonny do po- ljasz rekord okręgowy poznański, Austrji, Wło·ch,
uzyskując
prawą.
ręką.
odleglość
Polski.
Barwy
polskie
rel}l'eZentoczynienia zmian .
40,37, a lewą 31,01 m., co ra.zem wać będą lI'Iinc z łódzkiej Bar
czyni 71,38 m. W rzucie. kulą jedno Kochby oraz Fryszel ; Mallko u
rącz osiągną.ł Helja.sz ładny ',:,ynik Śląska.

Przed meczami Polski

CiekalIlemecze III łiodzi

0biecujących

fta~t~pny ~ne~ói

Luny

Początek w dni powszednie o
godz. 4 po pol. w soboty, niedziele i święta o godz. 12 w ~p.
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Przesileniedanrch
gospodarcze
Ul bodzi ~~łO!,~ljp~~~ '!pałC!!:! t!S~
ministerstwa skarbu
świetle
k 316
..
4 przedsIębIorstw w

Ul

Ub
•
y te

szwedzkiego dla Polski

roku

ubiegłym

w

koresp. "Głosu Porannego" (M. G.) telefonJuje:
sferach gospodarczych stolicy krążą upo1'czywe pogło-

Warsz.

okręgu łódzkiej

w

skarbowej.-Największa liczba przedsiębiorstw znajduje się ski fł tern, że rząd dokłada wszelkich sUwań, ażeby doprowaW okręgu łódzkim. Odpływ walut zagranicznych z Banku dzić ~o finalizacji rokowań jeszcze pned wyborami do se.imu

Izby

p l

k'
O S lego.

-

•
•
.'
KIedy
spozywca
przestanIe
na eksporcie cukru?

.
(Od speCjalnego sprawozdawcy gospodarczego
\Val'szawa, w październik'u
Bardzo
ci ekawe światło na
palllu.iąc C
w okr~ gu łódzkim
przrsil enie rzuca.i:l dane ministerst wa
skarbu ,
dotyczące
rozwoju iloś,c iow ego przedsię
biors lw w okresie 1927-l929.
Zgodnie z temi d:1l1 emi ogólna
f1o~ć czynnych w Polsce przed
siQbiorstw
przpmy s ~owych i
handlowych lączn: e wynosiła w
roku 1929 - 642.769,
czyli w
stosunku do s1anu \\' 1927 roku ilość prz e dsi~biorstw zmniej
sz~' ła sit: o 8.(i54. t . j. o 1,3 procent. Na ogólne
zmniejszeni e
li czby pl'z e d s i E:'bior ~ l w . zlo ż yl
si c: zhr1ek ich w Ckl' ęgU łódz
kieJ
izhy skarbowej o 3164.
\Y 1!l29 r o ku ł:a iwkksza lloŃ<!
przt'dg i ~' biorstw z'~~~dowała sie
VI' Oklf<,ĘU izb;\' łt{l o: ki t''';. amiano wie;e 6ł.170 . n:ł .;mn l0.js za 20.812 - \Y okrt:g ll izb\' wilellski e j.
l'wzgl ł~ dlJiaj: lc t~' lko prz e d'iię
h in rs l wa przen1Y s łow-e ,
któ-

rY ch h~'lo \\. r. i929 - 182.470,
"" .pada. że w porównaniu zp
stanpll1 r. 1927
nie wykupiło
ś "'; flckctw przemyslowvch
na

r.

H'/29

10'.582 lJ)"zedsię

h jo)'s lw, t . .i. okolo 9,6 p'roc ., w
te j I i<'Zbie w okr~u łódZkiej iz
by skarbowej 234.1) ś",iadeclw
prz(,Dlyslow;\'cb..
N ajwię:ksza
ilo ść

prz e dsiębiorstw I V
kategorji położona jest w okrę
gu łódZkiej izby skarbowej -

1.454, Co stanowi okoł,o 16 ~
w stosun-ku do ogólnej ilOŚCI
tych przedsłębiorstw.
Co się tyczy prz~dsiQ!"':orstw
handlowy.ch, to il1Ść cz'.' nny'h
tego rodza.fu placów'k \-"nosi·
ła w roku 1\!29 og'lle 111 ·t50 29il
wobec 465.881 w r Jku 192!3
449.371 w roku 1927
~a : wil~'
ksza ilość przedsi ęhiorstw 'hal~
d10wych znajdowała się w 1929
roku w ok'l"Ggu lwowskiej izby
skarbowej 82.150 przedsię
biorstw. Nastę.pnie idą kole.j!.1o
okręgi izb: łódzkiej, kieleckiej,
krakowskiej,
warsza wskiej,
glrodziellskiej, wołytlskie,i, pomorskiej i wil eńskiej.
Należy stwierdzić rozwój ra -

pływ

walut zagranicznych
II
Bauku Polskiego, pomimo, że
.już od roku nasz bilans handlowy jest czynnym i .iego nadwyżka począwszy od stycznia
b. roku wynosi sto kHkadzie siąt miljonów złotych.
'V tej chwili walillty i naleźllości zagraniczne zaJiczf)n~ do
pokrycia wynoszą zaledwie 297
mi1jon. 110 tys. zł., przyczem
od poczqtku roku bieżącego z9p~s tell zmnic.\szył się o blisko
230 mHjonów złotych.
Natomiast wzrost
zapasu kruszcu
złotego odbywa się bardzo powoli i wynosi obecnie 561 milj.
911 tys. zł.
Przeciwdziałać temu s~kodliwemll zjawisku miała przeprowadzona
w końcu września
zamiana wi ę<kszej części zdeponowan ego zagranicą zapasu zło
ta Banku Polskiego na dewizy,
poni e waż zwiększone dzisia i ;:u
pOlrzpbowanie kieruje siQ prze
dewszystkiem ku tym ostat'nim
jako l e ż podwyżka stopy dy ..
skontoweJ przez naszą insłytuc.tę emi5Y.1J111.
W s'prawi e tej wybitny ekonomi ta i czynny na poJu gospr
darczem uzialaez prof. Edward
RO St~ wypowiada
nas~ t: pujqcą
ci e ka,vą opinŃ:

- Oczywiście , dalsze USZClU
plenie rezerw Banku Polskiego
w związku choóby z wv'.larze·
niami polityki międzynarodo
W€'.ł, mogłoby go zmusić do bardziej drastycznych i dla życia
gospodarczego
więcej dotkliwych zarządzeń
w dziedzinie
polityki kredytowej, Jednak o ·
chrona złotego,
któr:ł iedyn.ie
mogłaby takie zarządzenia
uspl'awiedJiwić, j(.!>t i bezwz!o:lęd·
nie będzie i nadal zapownioną
póki gospodarka skaroow J trzy
mać się będzie

b~z

żadnych

kompromisów zelsadv równowagi budżetowej.
Sik oro zaś ta zasa.h stn.ła się
dziś dogmatem ')bowiąztl.i~l'cym
nawet dla na.r bardziej zwakza.iących się w Polsce Judzi i obozów, moż,na być o losy złotego
chunkowości przedsiębiorstw w i nada] ca~kowicie SPOko.łnym
okresie ostatnich 3 lat.
WeProf. Rose jednakowoż przydług danych statystyczno - po- znaJe, że o ile chodzi o nasz ry
datkowych min. skarbu
dla nek,
to odegrhły tu niemałą
celów wymiaru
pallstwowego rolę owe wynikające z ~pię
podatku przemysłowego przed- eia poJ.ityczu~o czynniki pSysta wiły księ,gi handlowe nastę ebologicr.me, o których mÓlWi
pujące ilości
przedsiębiorstw: nawet ostatni biuletyn Instytuw roku 1927 - 23.431, w roku tu badania konj,unktur i cen.
1928 -- 29 .243, a w roku 1929
Kilka dni temu
zamieścił
- 31.509, co oznacza wzrost o " Głos Poranny" artykUł na te34 proc. W ten s.posób mimo mat "Venezuela koło Równego"
dość poważnego tempa wzrostu dotyczący niezwykle
dooiosłej
iloś-ci przedsiębiorstw
prowa- kwestii rozwo.tu naszego ryndzących księgi handlowe, stan ku wewIlH:trznego,
przyczem
księgowości w Polsce nie osią postawiona zostata teza, że zagną,t jeszcze wbaściwego pozio- miast forsować eksport na niemu, co wiąże się ściśJe z obec- pewne rynki zamorskie, lepiej
nym systemem podatkowym i dbać
o konsumentów kresozbyt wielką ingerencją podat- wych.
kowych urzędów wywiadowczo
Zagadnieniu temu w dziedzi- jln Iormacyjnych.
nie spożycia cukru
poświęca
* * •
"Społem" nast~pujące uwagi:
Położenie Banku PO]Sikiego w
" ... Zamiast p.rzeto marnować
eillJ,.,"'U ostal:nich tygoooi w szcze mil.iony na eksport,
powinno
~: ']"Y 111 "topniu zWlrócilo na sic się .ie p'l'zeznaczyć dla krajoweL: e li " .1 g~ pow.s-zeehną. Chodzi go !, p ŻYwcv. 'V6wezas strata
puedewszV1Stki r m ost:~h od- h c:dzle jed\ :lie r" zejściowa, a

,
pokrywac

"Głosu

przez
sumcji

straty

Porannego")

stopniowy WoZ!l'ost kOll1wy

może się całkowacie

równać.

Stanowisko nasze wobec probłemu cuikrowego jest jasne

niezmienne.

l

Wyraża się

o pozyczkę ze strony zapałezan ego trustu szwedzkiego.
Pożyezka ma wynieść około 25 mil.iOnów dolarów.
Jak wiadomo w I'Oku 1925 rząd pooJskli wydzierżawił trusłowi szwedzkiemu mOollOpOI zapałczany Umowę podpi~ na
lat dwadzieścia, a rząd polSki otrzymai od trustu S7J\Ved7ikic·
go jako awans 6 mil.lon. dolal'ó w.
Jak się okazuje obie strony nie są zadowolone z umowy.
TJ'ust szwedzki chciałby otrzy mać inne wal'1l1Jkli,
zaś rząd
polSki większą pożyczkę.
Trudno dociec ile w łyeh pogłoSkaeh jest prawdy, wyda·
ją się one .tednak bardm prawd opodobne, zwłaszcza, że, o ile
nam wiadomo, trust szwedzki prowadzi od pewnego czasu
pertraktacje w kieł'UOku zmia ny tekstu umowy
z rządem
polSkim.

ono w
nastę'Pujących punktach:
eu1) wysokość produkcji
kru uzaleŻin.ić od spożycia;
2) propagandę
wlzmożooia
spożycia cukru prowadzić zap'omocą samorządów, szkół i
instytucji społ-ec7mych, działa.rących na terenach ww.jskich i
fabr~znych oraz sam~h orga- wpłynęło w ciągu ośmiu miesięcy do izby skarbowej
nizacji spożywców, jako orgaW okresie od 1 marca do 15 tySięcy 300 rekursów od płat
nów najbaTdzie.ł do tego powopaździernika r. b.
do komisji ników
pallstwowego podatku
łanych;
odwoławczej, Ul'zędująeej pNy ,locb,odowego.
3) ograniczyć eksport do mi- izbie skarbowej łódzkiej, w
Z liczby wspomnianej kominimum, aż d·o czasu, dopóki nie skład ktÓl'cj to komisji wd1o- sja załatwiła około 30 % reku}'będzie opłacalny;
resztę
zaś
dzą przedstawiciele właM skat'- sów przychylnlie,
4) obniżyć cenę cukru
na bowycb, handlu, pnemysłu i pl'zeknzała do urzedów skarbo·
l'y,ni:k wewnętrz.ny, co będzie wolnyc.h zawodów, wpłyn~ło 25 wych.
(a)
najwięcej celową i pTaktyc'ZJ1~

l~.I~~ odwołań o~ Dodatku dO[hodowe~o

'propagandą jego kQnsll!ru!ji.

Na obnjżkę ceny O1lkru musi

się złożyć pańJstwo,
obniżając
a,kcyzę, i przemysłowiec , olmlża.jąc cenę podstawową, W6wczas przestanii: i stnieć to alłl1:>'r-

IJpadlośt:i

Na początku czerwca. r. b. ud~e
lono odrocz6'lia wypłat firmi'e
ma]'ne zjawisko, 1Je spożywca, .,PrzemySł Wehliany Izrael Birennie jedząc cukru . mu si straty cwajg" w Łodzi przy ul. PiotrkowlIa nim pokrywać".
skiej Dl. 78. Bila.ns firmy na dzień
Wywodom tym
trudno od· 22 kwietnia r. b. ULmknięty był
mówić słuszności.
S\lJIll.!ł 381,340 7.ł. z czego n.a.dwyika
M. G.
aktywów nad p&8ywa.mi 24'7,717 zł.
przy udzieleniu odroczenia wy-

Bawelna

W

Burople

płat firma przewidywa.ła., iż

uda
jej spła.cić całkowicie wszystW obac jednak
kich Wlierzycieli.
się

Sowiety zaprowadzają
kulturę na południu Rosji dalszego spadku materjałów weł
nianych w pierwszym okresie odro
W r, b. sowiety w ohszaue
nadmorskim w okręgach ode- czenia W)1lfut ,i za,wieszenia wyskim, chersotls'k im i meli,topol- płat przez cały szereg dłu.ż.ników,
Nrmy o tyle się
Sikim założyły tytułem J>["óby stan materjalny
plantacje ba wełny na t.erenie pogorszył, iż w końcu sierpIllia. rb.
20.000 ha. Próba powiodła się, złooyła ona za pośrednictwem sWe
gdyż zebrano z pier",~zei kul- go pełnomocnika adwokata Sta.lltury 300.000 pudów bawcJou\ sława. Pawłowskiego podanie o zeoraz 200.000 pudó/W nasiou.
zwolenie wejścia ze swoimi wyrzyPonieważ próba ta dała wy- ciełami na drogę postępowania uniki bardzo dobre, w przy- kładowego.
szłym roku sowiety zamierul Jł\
Jako propozycje układowe firobją'ć
plantacjami
bawełny
130.000 ha.
ma wskazała: zmniejszenie sumy
Należy podkreślić, te pruwa długów równomiernie dla wszyst·
dzenie kultur bawebly na połu· kich wierzycieli do 70 proc. i spła
ooiu Europy nalety do rzadko- oenie w ten sposób zmTI!eJszonej
Ś'Cl.
kwoty w następującyeh termlu8iCh
i wysokośoiach: pierwsza rata 'W
wysokośoi 25 proc., płatna po dwu
nastu miesią.cach, druga w wysokości 20 proc. po 18 miesiącach i
ma być wkrótce zawarta trzecta rata w wysokości 25 proc.
Od peWlIlego czasu pł'owadzo- po dwudziestu czterech miesiącach
ne są rokowania pomiędzy po- od daty wyroku zatwierdzają.c ego
s zc.zeg6lnemi fabrykami krawa układ.
tów w Polsce o zawarcie konSprawę poWJ"L.szą rozpoznawawencji celem l1Zdro'Wienia pa- no w dniu 23 września r. b., jednujących w tym przemyśle stosunkólW, zarówno kredytowych ••••••••••••••••••••••••
jak i handl'o wych.
Dr. m ed.
432 ·
W sprawie tej ws.pó.ł.działał
Związek przemysłu konfekcyj-I.
nego w Polsce oraz CentrallllY
..
..
związek polskiego przemysliu, SpecJahsta
c~ol'ob sk?l'Dyeb
aórnictwa handlu i finansów
wenerycznycb l moczopłcIOwycb
h
R k
'.
d b . d·
eezenie światłem, badanie krwi
o. owama są n~ o r~J ~i w'ydzielin
dze l pr~ypuszczac .naIezy, l t Andrzeja 5. telef. 159 .. 40
~o~wenc.l~ .• zos~ame za~a~ta
Przyjmuje od ą-11 i 5-9 w.
lUZ w na.rbhz,s.ze.l p,1'Zyszłoscl.
w niedziele i święta od 9-1

Konwencja

fabryk krawatów

S N-le ..
lalSk-I

(ag)

Oddzielne poc z ekalnia ella p a ń

i nadzoru
nak wobec nies.ta.wienni:ctwa na.d·
rorcy sądowego w tym dniu odroczono ją, na dzi eń 17 październi
ka r. b. Sąd przychylll &ft do podania firmy i ~ąd:l.il otwarcie
postępowania

ukła.d()wego.

•
Takież SMllO

• •

postqp<>w-anie ukb
dowe zarządzone zosWo u finny
"J. Dimandt i A. Nadel" sprzedał
manufaktury prq ul. Piotrkowskiej 42. Firma powyU>za uzyskała
odroczenie wypłat na trzy miesią
oe W dniu 1 lipca r. b., przyczem
Mlans firmy na dzień 80 kwietnia
r. b. już po skorygowa.n!iu przez
sędziego handlowego
Rurewioza,
zamyka.ł się sumą 565,550 d. ~
nadwyżka nad pasywami - 11,138
złote.

Firma ta zwróciła się .do . .
w dniIu 19 wneśnia r. b. o za.rzar
dzenie otwarcia postępowania 11'<
kładowego
z jej menyoiela.mi,
proponując spłatę naleinoścl w D&stępujący sposób: zobowią.zała ~
mianowicie spłacić 60 proe. W8Z)"Ił
kich wienytelnośiCi z rozłotooibm
spłaty na raty w terminie łącznym
nie dłuższym, ponad dwa lata.

* * *

W tym samym dniu

roz.pozna.
wano sprawę upadłości Abrama
Adlera w Pabjanicach, tkalnia i
prz~dzalnia przy
ul. Konstantynowskiej 40, któremu na żądanie
wierzycieli w dniu 13 sierpnia r. b.
ogło s zono
up a dło ść ,
przyC'zc!ll
wzglę dem
upadł ego
za8too.;ow.UlO
dozór policji.
Poni ewa.ż

jednak upadly AflJer

'tV końcu ubiegłego

1'okn vryjech ał
z Pn.bjanic w niewiallomYIll Iderunku i miej~ ca jego poh) t li pol1c:ja. nie zuola:n uAtali,·'. 11ozol'u Pll
lieji nic za,~to:-;o\\'al1q.
Są d.

wobrc

tp1:'

nin, upat1!('/.'·o

'

\" za!'ow y ~l'od
dozór pnli"ji
:\ dll'l''' \ .,'

-

l

. il f: ,Th,L' ". "/)' " i:~ i (" (1 '{o,

"aŁOS PO:rU.męy"

Kr. 289

Gdvnia •• Dortem
Pierwsze transporty
l

egipskiej już nadeszły

Ced&.i .a giełdy

I

W Łodzi

VI' dniu wczora.tszym przyby za pośrednictwem tejże

ły

firmy
Dolary St. Zjedn. sprzeda.Z 8,97,
.,PantaTei" wy s yłane są przez kupno 8,96
Gdynię co piątek każdego ty5 proc. poi. doL premj. sprzedaż
godnia statkami polsko - bry- 57,25, kupno 57,tyjskiego towarzystwa' okręto·
4 proc. Pożyczka mwest. sprzewego po dwa wagony łódzkiej
daż 100,50, kupno 100,- '
'Zaznaczyć ~szc.ze należy, iż; manufaktury do AJngl.ii.
(ag)
Bank: Polski sprzedaż 152,- kup
no 151,50

do Gdyni pierwsze transporty bawełny egipskiej wprost z
Bgiptu za pośrednictwem firmy
Pantarei". Pierwszy transport
wynosi około 300 bel.
'
j.

Ziaz

rzemr lu i handlu

pieniężna

Wal'SZ. kor. "Głosu porano' Chod'zi tu głównie o usuniędeJ(o" (M:. G.) tP.lefonllje:
c ie dzikie.i konkurencji i wproNa dzieli 21 b. m. zwołany zo wadzenie na terenie całej Polstał przez komisję ol'ga.nizacyj~ ski cennika detalicznego
ną zjazd wytwórców gałęzi pa-

pierniczo -

piśmieTllI1iczej,

na
dzień następny ZWQtany
jest
zjazd hurlo"mików, a wreszcie
na dzień 23 b. m. walne zebranie kupców - papierników.

z zasŁosowaniem s3.lJ1kcji karnych.
Ponadto m.aJą być zorganizowane na terenie
całe,; Polski
pos'zczeg60lne związki przemysłowc6w i hurtowników man-

ży

giełda

Warszawska

papierniczo-piśmienniczego

papierniczo - piśmienniczej.

11

Rrnek Dieniein,

bawełnianJm

bawełny

- 193()

GOTÓWKA
Dolary 8,95
CZEKI

Belgja 124,43
Londyn 43,25

N. Jork -

czeki 8,912
kabel 8,921
85,01,50

N. Jork Paryż

Praga 26,46
Szwajcarja 173,07

Włochy

4
zł.

46,72

Berlin 212,42
AKC.l

Polski 152,50
Cukier 33,Lilpop 22,50
Klucze 94,Zachodni 70,Kol. ~el. Dojazdowe 14,Ostrowieckie bez kuponu za rok

1929 -

1930.

Haberbusch 110,-

~ pół

Hsty zastawne

z,jemskii~

50,50

4 i pół proc. m. Warszawy zŁ
51,25, 51,50
5 pro,c. m. Warszawy zł. 55,25
8 pro~. m. Warsz8twy ' 71,--":' '.
8 pr6c. m. Lodzi 64,75
8 !>TOC. m. Piotrkowa 62,25
6 proc. obI. poi. konw. m. WaJ'>
-szawy z 1926 rl' VI em. 51,50, VIII
i IX em. 49,-

nowa Placówka
handlowa w laodzi

W ubiegłym tygodniu powstała
PAPIERY PANSTWOWE I LISTY na. terenie Lodzi przy ul. Andrzeja
ZASTAWNE
,nr. !" , róg, Piotrl{Owskiej, konoec3 proc. premjowa budowlana sjo'n owana sala prośredńiezo - tloy·
50,ta.cyjna, która już od 12 paździerinwestycyjna 100,50
nika r. b. rozpoczęta normalne udolarówka 57,25
rzędowanie.
5 proc. konwertlyjna 53,Biuro zosta.je pod fachowem kie10 proc. kolejowa. 104,rownictwem znanego na terenie Lo
8 proc. B. G. K. 94,dzi kupca p. M. Fi1ipowskiiego. ·

..-------------------~,gwaranfulB
------------------------------~
BBZpiBCZB(lslwo Ul..podróiy
znakomita opona
dA

~----------------~~
Sprawy podatkowe,
i t. d.
Sprawy buchalteryjne

odwołania
załatwia

nik

i

dętka

OIiGllE!LNIANA

fochowlec, były kierowskarbowego

DJATERłvIJA

(1ampq kwarcowfI'
Badanie k.wt I WJd.lalln.
PlaJrmnje od 8-B i od 6-0.
w nled2l1e1e i Ihvl~ta od 9-1.
Dla pań ud 6 do 7 po poło
od~ioln6 poe.skamla.

Dr. med.

arci's i

•

z a kła d

rentgenowski leczniczy
Zdjęcia i pue§wietlenia rentgenowskie r6wn!eż w mieszkaniu własnem pacJenta.
Przyjmuje od godz. 5-ej do 8-ej.
ul. 11 Lls\opa~a 20, tel. 214-50

i rozpoznawczy.

LE,CZNICI

I

l

lekarllr epecjaU.'ów
prllV Górnym Rvnku
!łlołrkowska 294, tel. 122.. S9
\puy prllysłifnkl;l t~lIm.w. PObjlłłtłoktcb
Posiada stale na składzie wszelkie' rozmiary
Czynna od lO-ej rano do 7-ej wie Oli.
w nied.hlle i święta do 2-ej po poł
W.ayetkłe specjalnoścI I danty.~,ka. Kąpiele świetlne, lampa
.t'olecawy akUIllulUtory UU \\ bu 0 1A1Cll samocuodów, ładujemy je,
iCwarcowa,elektrylliBcJa, Roen'gal'?
9141
Sile.eplenia, anaJlII~ (mOCIU, kału
jak również naprawiamy.
lirwi, plwocin, wydzielin ltd.) Ope~lBl••.
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . .~racJe. opatrunki.
WillY*Y na miasto. Porada " ••
Do akt.
Porada dentyatvcana' ora!E wena.
Nr. 2258/30 ,ologlo.na dla chorób sk6.nyQQ
I wenerycznych
Ogloszenie.·
3 Zr.OTE.

luJO terbu. HanGł. "RUTO-TECHniKA" Udź, PiotrKowska 56. tel. 214-33

Dr. med.

Ił

wvn
................................ ..

Chorobv skórne i weneryc.ne

UL. NAWROT 2
TELEFON 179-89
:to i od 4: - 8 wieaE

II~lHY[H AKWIIYJ~RóW

&S1fmuje do 10
niedBielę
Dla. pań

po

od 11 - 2 po południu
spec. od godz. 4-6

poł..

dla niel!ląmOŹllY®
OENY LBCilNIC.

Dr. med.

• LII

(Z

specjallata chorób skórnych.
weneryczno I moczopłciowych

wznowił Dłz,jęcia
przy ul. Cegielnianej 43,

I

tel. 141-32.
Prsy;muje od 8-10, 12-2 i od 5-8
w niedziele i §więta od 9-1.
Dla pań oddzielna poczekalnia.

Na dogodnyah
wMunkso I
WIELKI WYBóR

Wózków
dziecinnych
łaóiek

metalowych

Materaców

Komornik SĄdu
Powiatowego
w Łodzi,
Jan Rzymowski,
zamieszkały
w
Łodzi, przy ul.Sien
kiewicla'67, na
zalllldzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
30 palfdziernika
1930 roku od godziny 10·ej rano
w Łodzi, przy ul.
Żaromskiego 46
odbędzie sle
sprzedaż prZt..z
licytację ruchomo§ci, nale!l\cych
do
firmy .Prźed,.
Budowi. Alltert
Weber"'"
l sldadalllcych sle
z pianina
oszacowari'ego na
sumę Zł. 1800.-

zaangazuJemy do dobrze zaprowadzonego artykułu na m. Łódź.
Zarobek: zapewniony. Prowizja zagwarantowana. Potrzebne wyszkolenie
na miejscu.
Zgłoszenia

osobiste od godz. 8-10 przed

pał.

PObSKIE IRKIIRDY PHILIPSR S. B.

sprężynowych

.. PATENT-

Wyżymanek

amerykańskich

Nabyć można

W fABRYCZnYM
SKŁADZIE

IID~~R~~~l"
ŁÓDŹ,

Piotrkowska
73
w podw6rzu

WYPOŻYCZ LMIA KSIAŻEK

,,11

PIOTRKOWSKA 79.

IJRll"
KOśCIUSZKI

22

poleca wszelkie nowości w językach: polskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim.

8.JO 1930 r.
Komornik
J. Rzymowski

I

•

,l

i
Godz.

Pomorska

IBl. 117-84.

I

., .
,

ierwszorzedn,
fachowiec teks ,In,
długoletni

dJa'ermokoagulacJą

ora:.: lampq .kwareowq
P .. yjinu1e o,d 1.3o-.J.30 i od~'
ad

' Dr. med.

ST. P APORT
GINIiKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBieCE '
i DROG MOCZOWYCH ,

Bdańalva 71a" , tel. 208-.
PrBl1JmUje od 6-8 w. i .. le...
nlo, ..8ANITA... Cegielniana 29.

ngantaurschull Frlnkanhaulln
Kyffhllusar wydtlallntynlerald
I werk·
mlslrzowsld dla budo

"

"

..,"

. '. .

J

prąd'lw

silnych I słabych. Wytazy osobn!, wydzlal dla budowy maszyn rolnlczycb I
lotnlctwl!.
,

.

.,~

(.~

I

I

II
odpowiedniej posady.
Ie_
~!~!~Dn!.A l. f!~!l,~~~~~
I
l..-se

kierownik

pOSZUkuj B

Choroby skórne i wenel7l1eane
Lecaenle dJatęrmJq,

.------e
O ~O
.1
.

lofynowany
prllylmule na go·
d.lny wlec.orowe
sporll~d.lan!e
bilansów ewtl. stałe
p.owad.enle kslQg
handlowych.
akuszerJa
PlerwDzor:lledne
chorobo kobiece
referencje.
przyj~ć od 3-5 po poło
teElIr. ~J!oslenja
pod .. dllan.łata".
.'1,

ark

Moniuslilld 5, tel. 170-30

maszyn I samochodów, dla techniki

(R. ALTERMANOWA
włosc.1 ( F. ABUGOWOWA

,

BO[UAllfR

Dr. med.

Ł6dt,

NOWE, CZYSTE KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY.
DLA PRACUJĄCYCH ULGI

TEL. 158-61.

Dr. J. adel

'EL. 128-e7

powrócil

tel. 168-20
przyjmuje co d iennie od g. 4-7.

RENTGENOLOG

215,

SpeoJallsta oho rób ekórnyah
I weneryc.nyoh
G800
LllCZENIE 8WIATl.BM,

Piotrkowska 87

w

W liK WY8KI ·

urzędu

"Powiernik"
J.

Doktór

zakładów

9427

przemysłowych

Oferty do' adm. II Głosu Porannego"
pod • Pierwszorzędny fachowiec".

I

NAJLEPSZE CIASTKA
poleca

"Prz wiai ie"
Teatr

21.X.- "GŁOS PORANNY'- 193b

ozU

świetlny

G o,z'dz· sezonu'

PHEMHRAI

Coś, czego jeszcze nie było . • F:ascynujący .. dramat)otniuy, miłości

i poświęcenia, to walka d w&ćli ' kochających Bi~ serc

•

•

Nr. 2$9

'w filmie

p;'.t,

O"

iacI FAY W AJ i romanl,ezn, GARY COOP

W rolach
głównych:

Zeromskiego 74-76

r6a Kopernika.

Dojazd tramwajami

5, 6, 8, 9 i 16.

Zarząd ~półki

PORADNIA

Zawadzka 1
TEL. 205-38

11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz

z

w niedzielę i święta od 9-:l pp,
leczenie chorób

wenerycznych i skórnych

Gabinet Swiatło-leoenioey
Kosms9yka lekallska
Oddllielna. poczekalnia. dla. Kobiet
PORADA 3 · Zł. 3236

I

"D~~RY
Wlf[lóR"
lokalu
Kopernika 16

I na~l\VY[lBjne Walne l~roma~lenie

czynna od 8 rano de 9 wie oz.

I

następującym porządkiem

dojazd tramwajami: S, 6, 8, 9, 16.

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego
2) Zmiana wartości nominalnej akcji
3) Zatwierdze nie nowego statutu. uzgodnionego z
nowem prawem o spółkach akcyjnych (Rozporzi\dz.
Prez. Rozp. z d. 22 marca 1928 r. Dz. U. R. P.
Nr. 39 poz. 383)
4) Udzielenie Zarzi\dowi spółki pełnomocnictwa dla
ewentualnego dokonan)a zmian w nowym statucie spótki, jakichby zażi\dały władze zatwierdza-

Dziś!
Premiera -rBwBlacyjnej rewji

jące.

"TYb D
D fa CH"

DoktOr

SALA FILHARMONJI

Wt.lA~~JYń~KI

Andrzeja 2, tel. 132-28

wznowil
przgiet:ia
9-H i

Przyjmuje od
od 6-8
Od 1-2 " Lennicy (PIotrkowska (2)

wygłosi ~·Ri

KLiniKA
u SAN

ginekolog I położnik
23, tel 124-51
przyjmuje od 3.30 do 5 p. p.
Wólczańska

II

[lem

AT OU

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

r;.-_U5I111raa

ABSOLWENTKA
konserwatorjum rosyjskiego
udziela lekcje gry fortepial1()wej. Al. Kościuszki 32, m. lO.
od 10-11 i od 3-5.
864-3

l~łle~lyli~my i ia~ie
je~t wyj~[ie 1

Dziś

Bilety nabywać można codziennie w kasie
Filharmonji od godz. 10.30 rano do godz. 2-ej
po pot. oraz od godz. 4-ej po poło do godz.
7-ej wiecz.
9298

OPIEKA LEKARSKA
nad matką idzieokiem.

Firma Bazar B.

Oddział

chirurgiczn,

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

Dr. med.

Knast Pelplin,

:ró:,~~~~:

Pomorze
Do

wniosku

tego

oraz

nasz rodak leo Sgm,

Liliana Harvey, Harry Halm.

powzięcia

uchwały, czy odroczenie wypłat należy udzielić, wyznacza się termin na dzień 30.X. 1930 r.
godz. 11, pokój 15 podpisanego sądu. W powyższym terminie mogą jawić się na rozprawie

Nadprogram: Dodatek d:iwiąkowy.
Początek: w soboty, niedziele i święta
o godz. 3.30, w dni powszednie o godz.

5.30, 7.30, 9.15

wierzyciele firmy Bazar B. Knast Pelplin celem
udzielenia sądowi wyjaśnień.
Tczew, dnia

In

października

Sąd

9513

1930 r.

Powiatowy.

Stomatolog-chirurg
PRJłł:Jł

choroby zęb6w, sEczqk, dzią
seł, podniebienia, języka i t. d.

regu lacja

z~bów

Towarzystwo Szerzenia Pracy Zawodowej
wśr6d kobiet żydowskich w Łodzi, W61czańska 21,

Rentgen elektroterapja

Ofdynufe 3-7

7627

PIOTRKOWSKA 164 'al. 114-20

ORCELANE
::~~:;!~~~
eJI oraz wyroby z marmuru, s:zkła j kości słonioweJ.
Wykonanqe trwałe i tanio.
OBRAZY kupuje i sprzedaje tu-

uprzejmie prosi
bycie na

Towarzystwa o

w dn. 12-go Listopada b. r. w lokalu
Tow. o godzinie 8-ej wiecz. w pierwszym terminie o
godr:. 9-tej wiecz. w drugim terminie prawomoene bez
względu na ilość obecnych.
Porządek

dnie:

przewodniczącego i asesorów
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie I{omisji Rewizyjnej
Wybory do Zarządu
Wolne wnioski

1. Wybór

2.
3.
4.
5.

ZARZĄD.

9508

miesi~czna "Głosu Porannego" ze wszystkiemi dodatkami wynosi w Łod.ci zł. 5.60, za odnoszenie ~o groszy, z puesyłkll pocztow,\ w kraju - zł. 6.S0· :iagranic,\ - 2l. 10.-

R~ko pisów red fl kcja. nie zwraca.

Bedl:lktor: EUlle"~ U8Z KronmaI!

ozęści, detektory

BIŻUTERJA,

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

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ?
Mus/3z ukończyć. kursy fachowe,
korespondencyjne im. profesora Sakułowicza, Warszawa, Żórawia 42.
K.ursy wyut;zaią liBtownie: buchał
t-erji, rachunkowości
kupi<ecktiej,
korespondencji bandlowe!, stenogra.fii, nauki bandlu, prawa, kaligrafji., pisa.rua. na maszynach, t0waroznawstwa, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, piSOwni,
gramatykli polskiej oraz ekonomji.
Po ukończeniu ~'Wiadectwo. Żądaj
cię prospektów.

przy-

odbyć się mające

Prenumerata

-

łaskawe

Doroczne Walne Zgromadzenie

d.ież

restauruje 'zarówno nowej ja.k
i starej szkoły.
6999
Piotrkowska 82, pr. of. IV wejśc. I p
WATTENBIERG, tel. 165-92

Członków

RADIOAPARATY
komplet od
zł. 25.- " Radiol a .., Piotrkowska
88, tel. 105-a4. Najtaniej bo w
podwórzu.
7666-3

i

D usy Euro y

wniosła o udzielenie jej odroczenia wypłat.

rozpoznania

wielka premiera!

Wielki film produkc~i europejskiej.
Dole i niedole dziewczęcia zamorskiego,
która zakochała się w pięknym żeglarzu

CENY PORODU
oa II-ej klasie wraz z zabiegami
200 :zł.
3 Nn. 11130

=

,1I._
On/oszenia
drobue
__

odczyt

na temat:

Polotnłczo -Ilhłrupglcznn

-------K~AWfRY ~AWR~ń~KI
Dr. med.

udziałem całego zespołu, oraz nowozaangażowanych artystów scen stolicy.

dnia 28 października
1930 r. o godz. 8.30 wie cz.

Ogłoszenie.

Komornik Sądu
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
Powiatowego w Ło dzi Stefan Górski
dzi, Adam Jarozamieszka.ły
w
5zyński.
Łodzi, przy ul.
zam. w Łodzi, Sienkiewicza 9, na
przy ul. Pil'amo- zasadzie art. 1030
wicza 7 na zasa- Ust. Post. Cyw.
dzie art. 1030 U. p ogłasza, że w dniv
cywiln., ogłasza,
7 listopada
że w dniu
1930 roku od ga28 paźdlliernika dziny lO-ej rano
1930 od g.
w Łodzi, przy ul.
10 rano w Łodzi
Północnej 9
przy ul.
odb~dzie się
Lutomierskiej 172 sprzedaż z prze'
odbędliie się licy- targu publicznego
tacja ruchomości
ruchomości,
należących do
należących do
Władysława
Majera Geldmana
Suwalskiego
i składajilcych się
i składających się z maszyn tkackid
z mebli
z mebli
oszacowanych na oszacowanych na
sumę Zł. 575.sumę Zł. 495.Łódź, 16.10.1930 r. Łódt, 17.10.1930 r.
Komornik
Komornik
Adam Jaroszyński
S. Górski

Z

WTOREK,

s pec. chorób wenerycznych,
skórnych i włosów

Tel. 184-66.

Inauguracja sezonu zimowego.

S) Wolne wnioski.

LI IiB

własnym

W

dziennym:

Do akt.
Nr. 29321t\().

Obwiesznenie

TfillR DlWJI

komunikuje niniejszym, ~e w dniu 10 listopada r. b. o
godzinie 4 po pot. w pierwszym terminie, względnie w
dniu 20 listopada 1930 r. w drugim terminie odbędzie
się w lokalu Zarządu przy ul. Piotrkowskiej 17.5

Lekarzy-specjalistów

Konsultacje z neurologiem
i urologiem

Do akt. Nr_
Nr. 2408/30

Przemy~ł Włókienniny

acia Z ·bert WIlu zi

W[Hf~~l~~I[IHA

Badanie krwi i wyd3ielin na
syfilis i tryper.

Akcyjnej

LOtka DOłowe
Leżaki Krzesełka

dziecinne firm

"OPlłi6B"

z

wieloletni~

gwa-

rancj~. illdat: we

wszystkich
mebli

składach

Pabryka Ł6dt,
JulJusza 4

Hu,t

Detal

DR.

SI. iberg I
MONIUSZKI 11
TELEFON 188-22

Choroby skórne i weneryczna,
elektroterap Ja
P';'JJmu}e od 8 -tO ł ad 5-8 w.
w nie&. od to 12.

DO WYDZIERŻAWIENIA
na 6 lat teren łowiecki, składając,
s'ię z 654 morgów i 200 morgów
pod zagajnikiem mnitijszym i wiek
szym, razem 855 morgów, na tym
terenie niepolowano 21ata~ wydzierżawienie terenu odbędzie się prze~
przetarg publiczny dnia 26 paź
dz!iernika o godzinie 1 po południu,
li sołtysa w
Dąbrówce
Wielkiej,
gmina Lućmierz, pod Zgtierzem.

OgłoszenI nadesłane po łek§cJe 40 gr.; nekrologI do 150 wiersliy 30 gr.,
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 gr. za wyraz; najmniejs_e ogłoszenie al. 1.50 gr.

-a

za wiersz milimetro.wy I-szpaltowy (8ir.onl! S szpalt): l-sza strona.l .z.:., w te({§cie 50 ~r
wyzeJ - 40 gr. Zwycz:a)n
Posl:ukiwanie pracy 10 gr
za wyraz; najmniejsze zł. 1.90 gr. Ogloszenia zar~c~ynowe i za§!ubinowe 12 :rl. Ogloszenia zamiejacowe obU
Oii~ n ~ :l A o ,5 '1 O~')C. drotei. fi >·; 3l1g1anioznyoh o 10n ':)10'::. Z3 o;;!losa:enia tabelaryczne lub fantaz:. dodatk. SQoI

Za wydawnict wo ~Pra8a - , Wydawnioza SD.

)!

ogr. od p.: Eugenjlllilz K.rolUl1<W.

\\ drukarni wł".anei PiotrJIowaka 101.

