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cila, jako niewazulJe zgłoszone, miast listy: nr. 22 - Jedność!
SąCZ
powodu niewra.śdwego wY's.t!łnastępujące
listy
okręgowe rohotniczo - chłoj:}ska i 24 -I
wienia j fa~szywych podpisÓJw.
\VARSZAWA, 28 październi. kandydatów do sejmu: Blok PPS. _ lewica.
NOWY S.\CZ, 28 paździe.miI<a. (WIP.) - Generalny komi- Ludowy - Samodzielne Sh'on·
ka. (PAT.) - Komisja wyiborsarz wyborClZY sędzia Giżycki nictwo Chłopskie, UkraiIl,ski i
i
cza okT~gu nr. 44 zatwierdziła
JASŁO, 28 października.
1,1;
1!.I:f!JI fi
•
zarządził rozplakatowanie
w Białoruski \Vybol'czy Blok Sa.
OSTRÓW MAZ 28
'd,'
hsty: m. 1 - BBWR., m. 6 (PAT.) Komisja okręgowa
przyszłym tygodniu
w całej lidarności RobotnikÓw i Chlo"Ok paz ZIer
P oaleJ' - S'.lon, nT. 14 - N aro.,
d nr. 46 z 11'
Po'1sce okr~gowych list kandy- pów w H1'ubieszow,s,zczyźnie,• 'k
(PAT)
k
lIst zgłoszony,ch za. " . Sel anS.tl
l'
D emo
. 1,ra- 111 " a.
d
k'
.
d
.
.
.
.
..
datów, które zostały zatwier- Uk
,-ramS.'-1
b . - nr. 4ęgowa
O O-jII BI o li Ż "OW-S
"l, natomIast o - twwrdZlła 5 lIst, a mlflnowaClC
dzone. Nadto dolwnane będzie tyczny SO.luz,
Blok Lewicy I mISJa wv oreza
w
siro- rzucila listę nr. 7 ~ Zw. Obro- BB'VR., Zw. Ob1'. Pr. i W·ol'Il.
i Sel- wiu Ma'zo",. zatwierdziła nas tę'l'ozplakatowa'nie państwowych ChłopskieJ' Sam01)0l11f1C
t
ny Praw i vVolnośd Ludu oraz Ludu, sjoiIlistyczną, Zw. ChI.
list wyborczych.
roh Jedność.
pujące
lłsty:
BeZijXutyjtnego
listę nr. 4 Kat. Bloku Ludowe- (Shlpińskiego) i B,loku KatJoli~·
W myśl zarządzenia już w
bloku w,g,półrp'raey z rządem, na
.
go. Unieważnienie nastą,pil:o z ko - ludowego.
przyszłym tygodniu
kfflllis,je
rodową, ogMno - żydowskiego
wyborcze okr~gowe będą przenarodowego Motku go·s·podarcze
sylaty GłÓWiI1emu llJrzę:d'owi staKATOWICE, 28 paździe-r:ni go, bloku obrony praw narodu
tystycznem~1
kopje plakatów
listę "Centrolewu" w Krakowie
wvborczyeh Si 'Q!o celem prze- ka. (Pat.) - Do państwowych żydows,kiego }V Polsce, żydow
kandydatów
KRAKÓW, 28,10.
(PAT)
wie na własną rękę i Iiocenłająe
prowadzenia przez główny u- lis,t wyborozych
skiego robotniczego komitetu
p'osłów do sejmu
p'l'zyłączo'ne
W zwią~u
z
unieważnieniem ważność sprawy zaprosilem do zba
rząd statystyczny danycl1, dozostały
we '\\1Szystkich 3-ch wyborczego Poalej - Sjon i li- p.rzez okręg.ową komisję wyborczą dania autentyczności wspomniat~'czących wyborów do sejmu
okTęgach na Śląsku następują g,fę związku
obrOD}" ]:Vr!lW
i nr_ 42 listy kandydatów do sejmu nych podpisóW dr. Leona Zupnika,
senatu.
ce listy okręgowe: nr., 1 Bez- wolności ludu.
zwlązku obrony
praw i wolności ~aprz~'!Slęmllllgo-biegJego wzakrepartyjny blok
W1Sp6łlp,1'aoey z
Komisja UlIliewa:z.lWa nastę~ ludu, przewodniczący' komisji ·dr. sie Pismozn![,vstwa i po ~kazai1itt
Skreślenie
rządem,
n-f. 12 - Niemiecki
blok wyborczy, rur. 14 Bllok na- pujące listy: glrupy drobnych AlItoni Matakiewicz, wice - prezes mu w ID.owie hę ·ącej listy wczwaGkręgowego w Krakowie, łem go, by co do
autent:ic.zńOści
rodowośd żydowskiej w Ma- rolników, jedności roootniozo- sądu
Okn'~owa komisja wyborcza 1Jopolsce, nr. 19 Katolicki blok chłops:kiej powiatu biels'kiego i udzieUl JliI'zeds.tawicielowi PAT na- podpisów wybol1cÓW na t,pj liście
okręgu
nT. 11 - Łowicz - ludowy.
po dokladnem jej z"aoaniu wydał
Hsty loka1IJ..e: robotlI1iczo-chlop stępujących informacji:
Kutno Gostynin Socha,,związek .obrony praw i wolno- orZCCL2n!:'!. ZU:lwca p. Leon Zupską, jedności robobnicżo-chłop
czew, skreśliła z listy kandydaści ludu" wniósł w przepisanym u- nik po eo'rl-:bc l zlJnda"iu nod }iskiej, bloku
lewicy socjalitów do se.tmu, zlgłoszo,nej ptrze'z
stawą terminie listy
kandyJatów sńw na }iście
zakwestjollowaI w
C~ntrolew b. posła
Andrzeja
KATOWICE, 28 październi stycznej (Bund i N. S. P. P.) i do sejmu i senatu, które tak ja l: i swe;:;';l o_;:;''!~e"jn au~"·.,tj·::Z!lOŚĆ
Czapskiego (StroiIl'llidwo CM.) ka. (PAT.) okręgowego
Z Cie.s zyna do· listę biaf.oruską
inne listy poddałem badaniom, czy 40 Podpisów osób zgłaszających Iiz powodu niewa'Ż!ności deklarawłościańsko - robobniczego ko- odpOWiadają przepisom ustawy a s,tę, zaznacza.ląc, że działał z nadno
S'z
ą:
cji.
mitetu wybo'rczego.
w szczególności, czy wyl.!orcy, wy- zw~rcz~jl1ą skrupulatno~cią Cr> do
Okrę!{O'wa komisja wyborcza
mienieni jako zgłaszający listę fi- tych 40 podpisów, a kierująz si~
nr. 40 w Cieszynie zatwierdzigurują w spisach wybor~zycb. Pcd zasadą "in dubio m,tius" nie wyła następują-ce li'sty
kandydaDowiadujemy się, że pod zaczas gdy lista do senatu s:porZt}l!zO mienił całego lZeie~" podpisów,
KRAKÓW, 28 paździerui'ka.
tów do sejmu: nr. 1 Bezpartyjtwierdzoną w dniu 27 b. m. libu.tizila które mają w sobie p.oszlaki pochD
na była poprawnie i nie
stą
Jedności
Robotniczo - ny hlok wspó1<p.racy z rządem, (PAT.) - Okręgowa komiSja żadnych wątpliwości, lista kandy- dze:tia z tej samej ręki. I\;imo orze(Kra.ków- d.atów do sejmu "Związku obrony czenia rz~czozl1awcy nie odrzuci.
Chłopskiej w Warszawie fi~u nr. 12 Niemiec,k i blok wybor- wybor-cza nr, 41
rowało 1.600 podpisów wyhor- czy, nr. 14 Blok narodowo- Miasto) zatwieTdziła w,s,zystkie IJraw i wolności ludu" już na pi er'\\" lem listy lecz przedstawiłem spraców, przyczem około 200 pod- ści żydowskiej w Mal'o'pol-sce, listy zgłoszone do sejmu z wyGZy rzut oka budziła powaźll'; "'ąi- wę na posiedzeniu oluęgowej komt.
pisĆ1W było
z3Jlegalirowanych
jątkiem listy nr. 18 (o,gól,no - pliwości co do własnoręczności pod sjt wyborczeJ w dniu 25 paidzlerninr.
19
KatoUcki
hlok
ludorejentalnie.
wy, nr. 23 - Blok socj.alistów narodowv żydowski blQk go- Visów zgłasz:uhcych tę Iilll',; općb. lm 1930 1". PO:i:il temi 40 poe/pisamł,
Nie chcąc liecydować w tej ,pra· zakwesjollowunemi przez rzeczo..
nato- s.podaifCzy).
zostały
Unieważnione
znrvcę co do ich autentycznoścf,
,jest WlllJHwycll dalszych 8 podpiLWÓW, 28 paźd!ziernika.-::
sów, albovłjem 8 os6b, zgłasza.iąOkTęgowa kOlIIlisja
wyborc.za
nf. 50 Lwów - miasto zatwier" cych H~tę, różni się co do wieku
dziła W\Szystkie zgło'szone okrę
od odnośnych osób tego imienia
gowe listy kamdydatów do se.ii nazwiska, wpisanych do slńsów
mu, oprócz .iednej, a mianowiwyborców w gl'anicach od 10 do 13
cie listy partji republikańskiej.
lat. Na posiedzeniu ol<ręgowej koPRZEMYŚL, 28 października wać czołowego kU!łUłydata listy
POZNAŃ, 28 paździe!'uik ł1 - misJi wybor,c zej uchwały zapacHy
(Tel. wł.) 'V~ol'aj Meszto- Stron. ChlopSł.:. w okrt;gu nr. Były poseł Piasta, obc'cn~ kao- większości f! glos' w, przYCzcm lwLUBLIN, 28 października. wano w Dobromilll czołowego' 61 Nowogl'ódek - Slonim, An- dydał na semłłora z liSty Zw. misja uznula, że 81 pod i3ów zgla
OkIręgowa komis.ja
wyborcza kandydata listy Zw. Obr.
toniego Kowalewsldcgo,
Ob!'. PlI.'aw i Wolu. VUllu Pło szających listę, tylko 33 podpisy
nr. 28 w Kxasnymstawie przywa
i
Wolności Ludu b. 1łOSła
Był 0-' ,...,rez~em ochotniczej sza.~ua:]~ zorHał WlC7{trai 31'esz- są ważne, wolJec czego listę u:majęła następujące listy kandyda
no w całości za uieważną".
tów na posłów:
lista BBWR. inż. Pawłowskiego (Słlt'. Chł.) straży ogniowe., w Zaostro-wi- tOWal y pod zal'zutilm mlewo.
nr. 1,
Bundu:'- Niezależnej pod Za1'2lUtem zbl'Gdni z par. 58 czu i na tern stanowisku P01)cł- lenia. i spr~niewieTzenia.
N.
n~~tarsbłD
Partf:ji Pra>cy nr. 9, Blok obro- i 65 (zdrada głó-wua i zabUJ]'ze· nil d~fraudacię pienię'iJną. 0U~
~1Iti» U
n
ny praw naTodowości żydow nie spokoju publicznego).
ska/l'Żouy on jest z art. 577, cz.
JASŁO, 28 paidziernika. metropolity Dyonizego
skiej w Polsce nT. 17, Ogólny
Areszrowooy b. pOs. Pawłow 2-ga K. K.
(pAT.)
W dnin wCZOł'ajszym
Dowiadujemy się, Ze prawdopoiydo'\\~ski narodowy
blok goAresztowany w Nowog.r6dku a;resztowany został za wywrro- dobnie już w duiu
spodarczy - nr. 18, Związek ski odstawiony zoStał do wię29-ylU b. fi,
Kowalewski zostal przewiezlo- tową ~iłac.ię kandydat
listy ukaże się list pasterski głOWy cerobrony prawa i wo}nośd lildu zienia w Przemyślu.
Stronnictw Centrolewu, wobec
ny do wi ...zienia w Nieświdn. Centrolewu na okr~ 46 StanJ- kwi prawosławnej w Polsce, metronieprzyłąozenia dO' lis~y
pallSław Bnćko
Dobrucowej. A- polity Dyonizego.
WILNO, 28 paidme1'Dika..- Sędzia śledczy postanowił
stwowej otrzymał lokalny nr.
List pasterslti traktować ma tJ
stasować,
.tako
środek
ząpobieres7lłowanego
oddano
(lo dyspo
prokurat.... sądu okręgowego w
22.
SJlł"awie wyborów.
gawezy
areszt
prewencyJn:r.
;JWcji
prokuratora
w
Jaśle.
polecił arCSzto..
Jcdnocześnie komilSja oorzu- N o·wog~ódku
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Berlin, w lwńcu pa-ZOJzierni'ka'r binetowa. Ta sama socjaldemo mentarnej próby _UUioia luPo b'Zydniowe.l bitwie parla- kl'ac.ia, która brała wybitny u- dowców l partji gospodaTez~j
mentarnej, niemająccj pl'cce- I dział w walce o rozwiązanie do hitlerowców otrzymały dodensu nawet w burzliwej hi- poprzednie.l izby, która pJ'owa- tkliwy
cios.
Komed.lanckie
stol'.ii niemieckiego parlamen- (biła bÓ.l wyborczy pod zn8- wkroczenie 107 posłÓW narod.taryzmu, rząd Brueninga od- kiem nieubłaganej wo.jny z socjalistycznych
w bronzolI'Ó~~ więkSzoŚcią 82 głosów ró- Brueniugiem i .lego projektami wych koszulkach,
wstrętne a"\, nie nieoczekiwane, iak wspa ~ ustawodawczymi, a w nowe.l wantury
podczas posit'dzeń
niałe zwycięstwo
nad swoimi izbie również za.14}1a stanowi-I pal'lamentu, rozbite okna wy·
pJ'z~(~iwnikami. Z ogólnej licz- lOko opozycyJne, ta sama socjał stawowe wielkich, domów towa
by 555 pOSłów głosowało 318 demokl'acJa
zmieniła
nagle I'Owych, jak wreszcie demagoza niepoddawaniem dyskusji front i głOSowala ławą Za ga- giczne "antykapitalistyczne"*l
złożonycb wniosków o votum binetem.
wniosk.i narodowyeh toIoc.ialinieufności i za przejściem nad
stów o.lliębily pouątki przyJatymi wnioskami do porządku
Jeśli prawicowi wl'ogowie sy źni między ludowcami i partją
stemu parlamentarnego sądzidziennego.
Jeśli
uwzględnić,
~ospodal'czą a hitlerowcami
7Al obecny Reichstag wykazuje li, że nadeszła już ich godzina i ile na obalenic rZ!ldu Brue
zwartą opozye.lę 107 hitleroWIninga
odpowiedzą
stworze*) Jak wiadomo hitlerowcy wy~ów.
77 komU!lltstów, 41 nieniem dyktatury, to odwaga so- stawili wniosek upaństwowienia
miecko .• narodowych i 26 po(!.ialdemokrac.ii, że narazi si~ banków prywatnych i banku Rzesłów prawicy Landvolku
i że
na niepopularność, pnekl'eśli sZY, zracjonalizowania większych
równi$
najsilnie.fs.za
partia
la wszystkie ich rachuby. O przedsiębiorstw i wywłaszczenia
!iucjal-demołu'atów znajdowała
~ręczne posunięcie soc.ialistów majątków 7ydowsl{icb. Oczywiście
się w najostrze.~e.i ollozyC.li
l'ozbiły
się
chwiłowo
plany komuniści głosowaliby równiei' za
względem gabinetu Brueninga,
tern, gdyż leży to na linji jego
dyktatorskie aal'odowvch soto znaezenie tego zwyci~hva
programu (naturalnie pOlDlJając
ejaNstów i mieszczańskiej praplatformę "rasową" wniosku). Gdy
'Ikaże sie w wyjątkowo jaskrawicy. Nic więc dziwnego, że by
scc.ia1demokraci pozostali
wem świetle.
cała
)l'I'awicoWtl pl'asa wybu- wierni czystej doktryr.ie, również
Dwa czynniki wpłynęły na
iż oddaliby swe głosy za upaństwo
to zdecydowane zwycięstwo chła wściekłem wyciem.
~ens wyborów z dnia 14 wl'Ze- wieniem. W ten sposób 107 hitlerządu:
w pierwszym rzędzie
śnia został sfałszowany. Z dru- rowców, 77 kOlllUllist1w nraz 143
państwowo • pozytywne ustogiej strony .iednak stwierdzić wcjal-clemokratów stanowiliby ra
sunkowanie się soc.ial-demokra
moilna, że lwia część praSy za zem 327 głosów - większość drułów,
idące rówillolegle z polizgocącą dla
obecnego ustroju j
~J'anieznej w Ameryce_ Anglji i
ty&nem ubóstwem
narodoprawa własności w Nieme.zech.
wyeh socjalistów. Dzięki tym Francji bez zastl'zeżeń uzna.le
oyn.nikom powstała nieocze- stanowisko socjaldemokracji i
ze s.zczególnem zadowoleniem
kiwanie silna większość pro~a~
wita zapewniony obecnie datsJłI'aw
szy
rorl1Wó_ł parlamentamy NieBraun
miCIe. O ile remUat wyborów
do Reichstagu wywołał zagranica wielkie zaniepokojenie i
~eptyeyzm
co do możliwości
zabezpieczone.i pracy parlamen
tamei i pokojowei polityki za
graniemej, to znamienne zwy'
cięstwo rządu BI'ueninga
rMwiało wiele obaw
i wątpliwo

Porannego H)

'I

przyczyniły się

znakomicie do kryzysu finansowego i f(ospowyjaśnienia zagmatwanej
8y- darczego. Od niemieckie.i par.
luacji
tji ludowe~
która zarządzać
Aezkolwiek na~'odowym so- ma spuścizną po Slresemannie,
cjaistom udało się zdob~ć puc I Od jei wyboru między soc.lalde
szlo 6 miIjonów głosów i wkro mokracją a hitleryzmem zaleczyć do Rt>lchstagu w charakte ży w poważnym stopniu dalrze drugie.i z kolei eo do Ii- szv los dziSiejszego rządu. Au
czebnośet frakc.ii, to iednak wy kolwiek trudno będzie
utrzv·
starczył jeden ty~eń, aby u- mać ~zisiejszą większość, pukazać ich całkowite ubóstwo pierającą gabinet Brueuing a , to
duchowe i politycme. Wybór .lednak nie należy zapominać,
socjaldemokraty Liibego
na że przynajmniej chwilowo los
stanowisko prezydenta Reiehs- oszczędził narodowi niemicctagu, votum zaufaf\nia dIa pre- kiemu niebezpiecznych wsłrzą
mjera pruskiego Brauna, 8 sów wewn4}łI"zno • polityczW1'C8zełe
!nVyeięstwo nątłu nych.
M. KAROW.
Brueninga muszą być nważane
za pierwsze trzy ciężkie poraź
ki part.ii narodowo - sodalistycznej po dniu 14 września.
W tei chwili nalerly wyrazić
wątpliwQŚć,
czy zwycięstwo
Brueni!llga będzie trwałe. boPERFUMERJA
wi-em zbyt silne są .leszczc siły
zwalczające się i ~byt rozbite
siły pOpieI'ające się w systemie
pa1'lamentarnym. Tvmczasem
Reichstag zOStał odl'oczony do
3 grudnia
i rz,l!d korzysta "przerwy, któl'a musi wyzyskać
dla przewyciężenia ciężkiego
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Zmiana w ,fuskiem t
ministerstwie
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Pruski prezydent

NieoczeJmwana większość dla
gabinetu nie doszłaby w ża
den SpOSób do skutku, gdyby
pieltwsze polityczne posunię
cia narodowych oocj9lh;tów nie
odepchnęły Od .nich wielu mło
dYM przY.laciół z obozu mieszczańskie.i
prawicy i środka.
rady ministrów. Juz· po tygodnl'u
pracy pat'la- Pruski minister spraw wewnętrz.
nych, dr. Waelltig, ustąPił
dziewanie,

Dziś

nastepn,ch!
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Majestatyczny areyłw6r mistrza reżyserów Słryżewskiego.
Niezwykle dzieje ur{)dziwej i pełnej temperamentu markietanki,
która zdobyła serce CARA PIOTRA WIELKIEGO

"KATARZY A 1."
Miłostki

~d:~a~~ÓDj;.e

"lłfWJJl

HOllYWOOD"

rewja świata, w międzynarodowej
obsadzie najwybitniejszych gwiazd ekranu i sceny l

i przygody erotyczne carowej.

,,10"Ol'lOI1'W4

lilia D" li DWER jako Katarzyna I.

~329"

Jedna z naj piękniejszych kreacji nieodżałowanego,
genjalnego aktora L O N C H A N E Y' A

Dymitr Smlrnow jako Piotr Wielki
Piotr Voss jako Książe Mieńszykow
Boris De Fass jako carewicz.

Wspaniała

ilustracja mm:yczna orkiestry symfonicznej pod kler.
K A N T O R A i śpiewna w wykonaniu ch6ru
p. dyr. T E O D O R A R Y D E R A
Początek seansów o g. 4 popo!., w 50b. i niedz. o g 12-ej.
w pol. Ceny miejsc na I seans od 1.- zł., w 50b. i niedz
od 12-3 po 75 gr. i 1.- zł.
9776

w•

WKRól [ (ł

Najpiękniejsza

Słynny śpiewak

L EONA

bittlerowiec, wiceprezy dent Reichstagu.

Najpiękniejsze,
najbardziej wystawne
perły repertuaru filmowego

i dni

a jego

na8tę~ został

mianowany

Severing.

Zapisujcie

na

członków

sią

L.O.P.P.
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Jak

Dowiadujemy się, Ze w dniach
dajbUiSzych ukaże się książka gen.
broni LU()jana teIigowskiego p. t.
"Wojna w roku 19Zo-ym".

(PAT.) -

MARSYLJA, 28.10. (PAT)
Na
drod1.e w okolicach Marsylji zamaskowani bandyci zaatakowali samochód Credit Lyonais, wiozący
pieniądze i po wybiciu szyb strzałami rewolwerowemi zabrali 50,000
franków i zbiegli.

Do prasy sQwieck~ej

donoszą, że znany propagator
francusko - niemieckiego zblizenia Rechberg zwrócił -się telegraficznie do Hitlera, Hugenberga i Zeldtego z zapytaniem,
czy zgodziliby się na zawarcie
SOj'uszu f.rancusko - niemieckae

. ...

~~~~~~~~~~.~=~~~~~,,~~~~~_~~~~a!!i"'~.~,,,~,,,,,~

Jednomvślna
związku

uchwala

syndykatów dziennikarzy polskich
"Głosu

Poranne- Zących zamknięciem całemu szeregowi warsztatów pracy dziellllikarskiej, zarząd zwi"'7KU syn
' dykatów
Zarząd
związku
syndykatów
"t"""
dziennikarzy polskich poleca vryd~ennikarzy polskiCh na posiedze,
działowi wykonawczemu
podjęcie
niu w dniu 26 października poze
kroków
ew.
w
porozumieniu
wziął jednomyślnie
następującą
związkiem
wydawców wobec odpo
aehwałę:
wiednich czynników celem uchyle·
"Wobec notorycznych zarządzeń nia lub złagodzenia tych zarząfi&kalnych j administracyjnych, gro dzeń".
Warsz. koresp.

-go" (Fr.) telefonuje:

wgr@l~

No-uwU
skazującego

ÓbD~

g

,obrazajil sobie Hiller, Rechberg i Herve warunki
soiuszu francusko-niemieckiego
warun- mieckimi i francUlSkimi faszy- Szu wojskoweRQ między Fu,nstami, dodaje dziennik sowiec- cją a Niemcami,
kQTliec~.nelll
l) anul'o wanie spłat repara- ki, należy brać łącznie z prze- jest, aby Hitler wYPQw1edział
cyjnych ~ tern, że Słany Zjed- glfUpQwaniami, jakie nastwiły się obecnie
również i w tej
11 oc ZOIl e zrezygmują z długów w ooozie imperjalistycznym w sprawie.
zwią.zku z rozwojem
kryzysu
międzysojuszniczych,
Jestem przekonany ppd2) zw,r ot niemcom
Gklf~u gospodarczegQ. "Prawda« przy kreśla Rechioorg że całe usto
Saary bez plebiscytu
przyłą- pomina, że w r. uh. pra's a nie- sUJIlkowanie się nietylkQ franczenie Austrji do Niemiee,
miecka dono,siła ju 't o prowa- emskiego
obozu narodQwego
3) zw"ot NI'em"'om
kol""",]'!'
~V\U
d'Zeniu tajnych rQzmów pornię- ale i całej Francji, jako najpoTogo i Kamenmu,
dzy wodzami Stalhellllu i fran- tężlnie.jszegQ obecnie pod wzgl~
4) zawarcie wojskowegG SQ- cuskimi działaczami politycz- dem militarnym mocarstwa ejuszu z Francją przy uznaniu nymi, w tej liczbie i z niektó- ur'o pe.jskiego, wobec nacjona·
prawa posiadania równych aT'- rymi ministrami gabinetu Po- Ji.zmu niemieckiego, zależeć bę
mji,
incare.
dzie w przyszłości od odJpowie5) Zwr6t Niemcom koryta1l'za
dzi Pańskiej.
BERLIN, 28 października.polskie~o.
Sojusz 'WojsklQwy francusko(PAT.) _ Biuro "Conti" ogła"Prawda" w komentarzu do
niemiecki uwaźa Rechberg za
• d
' • d
d'
sza nową depeszę Rechberga
tei Wla GmOSICI owo ZI, że onajistotDiejszy postuJ,at wy u. .
N'Je- do Hitlera pozostającą w związ nIęty
•
bawiając SIę połączenIa
p'rzez H ervego, przyezem
ku
z
artykułem Hervego, oglomiec z Włochami, pewne k QIa
jednak
postulaty te tworzą
francuskie lansują zawarcie so szonym w "La Victoire" w dn. zwartą całość. Wyrażenie zgojuszu francusko - niemieckie· 2G b. 111.
dy na nie nie narazi Hitlera
go. Dziennik pr.lypuszcza, że
WQbe1:: Qświadczenia Hitlera na żadne ryzyko. Po urzeczysą to próbne balony. puszcza- - oświadcza Rechberg że ,,'\ -istnieniu postulatów Hervego
ne z wiedzą Tardieu dla zbada- spo1eczeJlstwo niemiecli:ie gO- I Hitler uzyska powód dQ tytunla nastrQjów,
panującvch dzi się na wszystkie postulaty ~u jednego z tych mężów, Idówśród nacjonalistów niemiec- Her\'ego, z \Vyj~t~l.;em nie wy- I rzy oswobodzili Niemcy z oko,
kich. Rechborg, którego dden- jaśniQDe.i dotąd t.prawy aoju- wów traktatu wersalskiel'(o.
nik nazywa dostoj'nym Ilgen- ~:'''''"'i~~..wr,;~~~~~~~
tem francusk,iego imperjalizmu
"ma działać w porozuJlnieniu z
Gustawem Hen'e, wyst~,pu.ią
pod przywództwem Sokołowa i Weizmana
cym ostatnio z pQdobnemi pro
LONDYN, 28.10. (PAT) W po- mawiał prezes Weizman, który ala
jektami na łamach "La Victoi- niedziałek wieczorem w teatrze kował administrację palestyńską,
rę'.'. Pertraktacje pQmięd,zy nie Pavilon w Whitechapel odbył się twierdząc, że prze..zkadza ona tyl~

MOSKWA, 28 paździemika. kach:

na samochód banku

1930

astu(ZD~
go na

napad

ZuchwałY

PORAlm'Y" -

b. posła Kwapińskiego

W uzasadnieniu wyroku na b. ze jest cdowiekiem inteligentnym,
I'Os.. Kwapińskiego przewodmezą-' że posiada duze doświadczenie ży
ey trybunału podniósł, iż sąd oparł ciowe i że stopiell inteligencji sIusię na zeznaniach kilku funkc,jo- ehaezy jego musiał być niski.
narjuszy policji - świadków doJako okoliczność łagodzącą sąd
wodowycb, natomiast nie dał wja- przyjął pod uwagę przeszłość GsI{ar
ry świadkom
odwodowym, gdyż :ionego, który, będąc w przedwojen
świadkowie ei są
towarzyszami nych jeszcze czasach
członkiem
partyjnymi oskarżonego, względ- PPS, połozył niep'oślednie zasługi
nie sympatykami Jego. Sąd uznał, dla sprawy polskiej. Wreszcie sąd
7..e przem6wienie
Kwapińsklego, przyjął pod uwagę pewne zacietrze
wygłoszone na wieeu w Olkuszu, wienie partyjne i dlatego zastoso
'l:awierało wszelkie znamiona prze wawszy art. 53 k. k. wymierzy ,
stępstwa
przewidzianego w ari. oskarżonemu najl1iższy wymi~r I,c
129, punkt 1. w związku z art. 10'0 ry, przewidzianej w ust"wie i st-~.
cz. 3-cia kodeksu karnego. Przy wy zał go wskutel{ tego na 1 rok twieJ
miarze kary sąd przyJął pod uwa- dzy. Na wniosek pro',uratora Sld
gę, Jako okoliezność obciążającą, utrzymał dotycuCZ!ls.Qwy
śrorfel!
że oskarżony Jako ówczesny poseł zapobiegawezy t. j. areszt. O~rona
do sejmu miał szczególny posłuch, zapowiedziała zgłoszenie ape1acji.

następujących

•

"

iec protestaCJi'" iJd6w

WE

wiec protestacyjny żydów przy udziale około 4000 osób. Przewodni. czyI prezes wszechświatowej egze"utywy sjonistycznej Weizman.
Przydent Jewish Agency, Sokoow, zagajając obrady, podkreślił
tl')dzynarodowy charakter deldatacji Balfoura i zaznaczył, że prote.:t nie jest skierowany przeciwko
N. Brytanj~ lecz tylko
przeciw
,becnemu rządf)wi, usi'lt3~cemu na
dać odmienne znaczenie historycz~mu dokumentowi. Zkolei
prze-

I
I

~w,cjel:la

Polonia

tłumi

ko, nie czyniąc nic dobrego ani ży
dom, ani arabom. Deltlaraeja Balfoura - mówił WeiztDan - jest
zobowiązaniem wobec żydów calego świata. Tak samo wobec żydów
Palestyny, jak i żydów z Nalewek.
Wkońcu Weizman
zaznaczył, 'ie
rząd Labour Party bęrtzie odpowie
(~zialny, o ile ZIlOWU w Palestynie
lać się będzie krew.
Uchwalono jednom~,~1.,le rezo!u·

I

cję protes,tacyjną.

rewolucja
1M Iraz,IJi
ostatnie odruchy oporu

RIO DE JANEIRO, 28 paź-' nie zarządzenia wydane będ,.
filantropa amerykańskiego
dzi~IT1j.ka. (PAT.) Prowizo- po przybyciu do stoliev P'l'ezy28.10. (PAT). Ambasa- wi Chtapowsldemu, zapewniaj!l(
tyc'zJn a jUlnta wydala odezwę, denta Varqasa,
pozatem do
·( torostwo Chłapowsey podejmowa~ go o swem przywiązaniu do Polski
w której zapowiadaj jako k()lIl- wszystkich oddziałów wysłal1y
li wczoraj &nładaniem znanego fi- i gotowoŚCi przyczynienia się w
rozkaz przerwania
lantropa amerykańskiego Wiliama miarę mOżl1ości do jej ro'Zkwitu i którego koroua<)ja w stolicy Abisy- sekwencję zwycięstwa rewolu- zlQstanie
nji odbędzie się 2 listopada z nie- cji rozwi:fzanie k()iI1gresu i o~ kroków nieprzyjaciel:skich. W
Cromwella, stojącego na czele po- potęgi.
zwykłym
przepychem.
tęiJteJ organizacji zasilającej zalda
głoszenie amm.estji. Odpowied- zakończeniu odezwa glosi,
li
dy dla niewidomych w ksłą7Jd i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!2!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!~:!~!E!!!!!!!!!!!!! junta zapewni ład i porządek,
dndd wszelkiego rodzaju, ułożone
należyty wymiar sprawiedliwowedług metody Barille'a. Dzlałal
ści, poszan'o wanie traktatów t'
n~ Williama Cromwella rOZCią
raz jedność narodową.
ga słę równie! na Polskę, dokąd
wysyła on drukowaną jego koszLONDYN, 28,10, (WIP). Reuter
tem w Paryżu "Gazetę dla niewitlo
donos~ że w dniu
dzisieJszym w
mych" w języku polskim i gdzie
Rio ge Janwo doszło do nowych
ma zamiar w najbliższej przyszło
rozruchów. W godZinach rannych

dla

zasłużonego

PARY~,

zeki

ści założyć specjalną
drukarnię,
będzie istniejące

która obsłu~iwać
w Polsce zakłady
mych.

dla

niewido-

ezbralr Z Ił

ewak owanie I d

KATOWICE, 28,10. - Z powo-/ltieruje starosta cieszyński.
du trwających od kiUru dni ulewW ciągu nocy dzisieszej

nych deszczów wystąpiła w dniu
27 b. m. z brzegów rzeka Piotrówl-a, oraz rzeka Pielgrzymówka w
obrębie gminy Zebrzydowice,
w
pow. cieszyńskim, zalewając gośeiniee w okolicach I[o~cioła w ZebrzydoW'icach do wy30kośJcl pół'
kształcenia nłewidomych.
metra.
P. Raverat, sekretarz generalny
Ki1l{anaście domów było zagrowspomniane) organizacji, został u~ żonych zawaleniem. Ewakuowano
dekorowany krzył;em oficerskim. mieszkańców czterech domów. Na
P. William Cromwell, głębóko miejscu znajduje się pluton sapewa'USZOl1Y. d.zię.kowa} amba&ador6-.rów z łodz.iami. Mfw ratunkową

Przed
~niadaniem
ambasador
Chlapowski wręczył
Williamowi
Cromwellom krzyż komandorski
orderu Od1-odzenia Poskl, nadany
przez rząd polski za zasługi, poło
zone przez niego w
dziedzinie

W du deslcJó .··(ześciowe

ub~o opadła,

woda

ości

ełemeaty

wrogie obecnemIl
na eentralnyeh
rybnickiego wylała rzeka Sza.dulicadt miasta demonstracje, demet
kówka i zalała przeszło połowę tej
łając sklepy. W mieście zapanowa"
miejscowości. Ludność 20 domów
ła panika. Sitne oddzinły policji ..
ewakuowana. Wysokość wody w
~iło'lfały rozrucłty stłumić. Wywią
niektórych miejscach dochodzi do
zała się walka, w czasie której pa.
póHora metra.
Deszcze trwają i
dło ~ osób, włele jelit rannych. W
woda pnybiera w dalszym ełągu.
mł~ie ogłoszono stan
wojenny.
W okolicach mi~jscowoścl NieLokale publiczne są zamykane et
boczowa ł Ligota
Tworkowska
5 po południu.
wezbrała również rzeka Odra l %a~
gr~ zalaniem tych mIeJscowości. ~88Q~
Władze województwa foląsklego
wydały szereg zarządzeń eelem
bezpreczettra życia i mienia ludno...
D~
pewne

I

tak, że niebezpieczeń
stwo powodzi zdaje się być zmniejszone.
W Powiecie bielsitint wezbrała
w ciągu nocy rzeka Iłowica i zalala gościniec prowadzący z Zabrzega do Ligoty. Komunikacja m~ędzy temi miejscowo§ciami
jest
przerwana.
W ZalJ.rzeźu i w Zarzeczu wys.tąPiła z brzegów Włsła. Woda
Jl'rzybiera w dalszym ciągu.
W mIejscowości
Godru.r IIIQW. ścl.

rządowi urządziły

za-I

lallisoicie
sle
kó L PP
na c..,on Ul ••.•

,
Ślub królewski \v,. ,Assyżu

29.X -

"GŁO~

PORANNY" -

RODZICE I KREWNI W ORS ZAKU WESELNYM:
I pall'a - kJrÓ'1 Ferdynand bJu~aT5ki i królowa włoska Helena.
II para król Wikwr Emanuel wloski i królowa - matka Zofja greoka.
III para - książę Cyryl i księimi'Czka EudOlksja bulgaTsc y, rodzeństwo pana młodego.
IV para - arcyks. HUtmberl i 'księ7Jllic/zka Mafa'l da włosc y, rodzeń'stwo panny młodej.
V para - ksią.że Filip hes ki i jego sl'wagietrka, księżnioz ka l\1aTja włoska.

Młoda para po ' ślubie OpUSZ cza kościół św. F/ranciszka.

•

oz

le

Wraien-a

rządem ~~kAI~""

ków zna tamte strony doskonale,
jest to bowiem pas graniczny. Korzystając pr7,etO z zaproszenia zna
jornych,
którzy
wybierali się
autem na miejsce katastrofy, poje
chałem z nimi. PrQsto na wschód,
droga na Landen i Liege. Krótka
odprawa na granicy z okazaniem
niezbędnego tryptyku i
wkrótce
znaleźliśmy
się w
Akwizgnnie,
skąd już tylko
kilka kilometrów
dzieliło nas od miejsca katastrofy.

ludzi żywych, a wyciąga raz po
raz trupy. W ubocznej izbie urzą
dzollo plac opatrunkowy. Lecz lekarze czekają bezczynnie. Rannych odstawiono już do szpitali, a
teraz wydobywa się tylko zabi. Wychodzę Z' budynku j teraz
dopiero widzę na nadszybiu szereg
skrzyń nakrytych . derkami. Tu i
tam stoi "schupo". Podchodzę i, 0kazując moją legitymację dziennikarską, zdejmuję kapelusz
przed
tym. tTagicznym szeregiem martwych męczenników pracy. Liczę
skrzynie. Wymaga to dłuższego
czasu. Jest ich już 261, a coraz
prlybywają da,lsze.

-

Dziś

nad ranem
Zywych.

prz,estaliśmy

wydobywać

W pewnem oddaleniu od szybu,
oddzielona odeń szeregiem "scbupo", stoi grupa tych, którzy pracu
jąc w chw:ili wybuch~ 'V miejscach
oddalony\Cb, wyszli cało. Nie ode$Zli d.o dOlJlów, lecz stoją czarni
w milczeniu, oczekując na wiadomość o towarzyszach.
Raz wraz
podbiega do tej grupy urzędnik ł
rozdaje między oczekując~h ulotki, pisane na maszynie biuletyny,
na I<tórych lista nazwisk pogrzeba
nych w czeluściach górników wydłuża się raz po raz. Gromada stoi,
Jakby obojętna, nieruchoma, ZW;lr
Przyłączam się do drużyny, któ ta. Nie padnie w niej ani
jedno
ra właśnie wyniosła i ustawiła w słowo, tyllw od czasu do czasu
szeregu kilł\a skrzyń i pytam przo odezwie się westchnienie, ciężkie
downika:
Jak głaz.
_ Ilu jeszcze może być pod zieW tej chwili wybiega z budynku
mią?
jeden z ratowników i śmieje się

Nareszcie 'Altsdorf. Miła osadka
pożółkłej zieleni drzew, z czyste
mi domami robotników, gdzie jesz
cze we wtorek rallO o godzinie
7,24 panował cichy spokój. Część
przeraźliWym,
szatańskim
śmie
górników zeszła już da.wno do co- . Apel wykazał, że powinno
chem. Za nim wybiega dwuch indziennej pracy, inni, zdoławszy ich być jeszcze ,ze 30-tu.
nych; obejmują go, wsadzają do
się już umyć po pracy nocnej, spa
- Czy ' mogą być żywi?
ambulansu, który szybko odjeż
li niefrasobliwie. O godzinie 7,24
Uśmiećh~ął. się. smutnie, a ten
dia. Oszalał.
życie w kopalni płynęło zwykłym uś~iech' ~m~~ni.ł. się na jego czartrybem, zjeżdżały i wyjeżdżały na I neJ s~uP'loneJ tw:arzy w bolesny
Powoli odchodzę od tej gehenny
powierzchnię windy szybów Anna skur~z: . .
.
przez szeregi torów kolejowych,
I i Anna II, po nadszybiu uwijaJli ~
" ! _tUbE
t 'TE
@@
się robotnicy nawierzchni, lokomo
ływy przetaczały ładowne wagony. o godz. 7,25 z szybu Anna II
strzelił słup ognia i dymu i nastą
pił moment strasznego zniszczenia.
Pod ziemią zawaliły się galerje i
komory, grzebiąc kilkuset górników, nad ziemią wszystko zostało
złamane,
skruszone, starte na
proch. Runęła wie7;a ekstrakcyjna,
winda zerwana pogrążyła się w
czeluść, cały długi budynek admi-I
nistracyjny przedstawia jedno wieI
!<je rumowisko, z którego wciąż
jeszcze wydobywa się zabitych.

w

I

Zmiana w sowieckim komisarjacie gospodarki

I

Wokół

szybu Anna II pustka.
Całe tragiczne Zycie mieszkańców
AJtsdorfu skupiło się w szybie An
na I, gdzie skoncentrowana została akcja ratunkowa. Nadbiegły już
drużyny rątunkowe z dalekich nawet stron
kopalń
wesfalskich,
karne, ~wietnie zorganizowane i
wyekwipowane. Winda, która zwy
kle wyciągała na powierzchnie
tylko węgiel, dzi~ spuszcza w .dół

Zlote

PI"z.ewednkzą.cy najwyż:szej rady

gospodarczej

sowiet~w:

t' k
J k'
t
zapewne me powrocI na swe s anOWJS o. a' o .lego nas ęrp- .
ca wymieniany jest Lobow (na lewo), pozostający w najści,iiejszYl11 kantaJkcieze Sltalinv-•

•

r

•

Lincolna

jest przyczyną teraź
niejszości, a ta. stanie się przyczyną. przy!';złości.
W;;zystko to ~ą
ogniwa
bllU1 'ha, wi:jż,!'I'('g'r
skończoność

wagonami wydostaję się
na otwarte Pole, by dojść do rozwalonego szybu Amla II, oddalone
go o jakieś półtora kilometra. Z
trudem postęPUję naprzód wśród
coraz większego zniszczenia i podchodzę do grupy mężczyzn, uwijaiącei się wśród rumowisk. Jest w
tej grupie i dyrektor kopalni dr.
Braus. Nie wiem, po raz który już
opOWiada, ze dziwnym zbiegiem okoliczności znajdował się w chwili
katastrofy w oddaleniu około 1500
m. od szybu Anna II i właśnie patrzył w tę stronę, gdy nagle spostr~egł słup ognia, który wystrzelił z szybu na wysokość wieży kolońskiej katedry. RównoCześnie z
wnętrza
ziemi
dobył się jęk i
wstrząs i w jednej chwili wszystko
przed jego oczyma zaczęło się roz
sypywać w gruzy.

z llieskoI'lCzonością.

*

pomiędzy

W demokracji rzą.dzącej
większość i przy pOIJllocy

przel
kartki
wyborczej na podstawie prawa,
fizyczne powstania i krwawe bunty są zasadniczrill wykroczeniem
przeciwko konstytucji... Róv cie re ·
wolucje przy urnie wyborczej!

icziszu "ogUCZ·

A teraz: co było przyczyną katastrofy? Czy naprawdę wybuch
200 kg. dynamitu, magazynowane
go pod
ziemią dla rozsadzania
skał? Trudno to będzie ustalić, ale
z tego, co opowiada jeden z uratowanych, można wnioskować, że
nie jest wykluczone, iż przyczyną
był wybUCh gazów. Było ich 10 ra
zem ze sztygarem w chwili wybu- f
chu. Galerja, w której się znajdo- •
wali, zawaliła się i olbrzymie złomy odcięły im zupełnie odwtrót. i
Zanim zdołali się zorjentować w I
sytuacji, poczuli w gardle duszący
smak gazu. Ale w takim razie m.usiał się znajdować w ich zamknIeclu jakiś otwór, którym ten' gaz
arcybiskup 'Dokio, P'I',z ybyl do
się przeciskał. Niektórzy os~abli z
Berlina, aby s.f.udjować urzą
miejsca, inni jednak rzucili się na
dzenia koOścielne i społeczne
poszukiwanie otworu i O\lnaleźli
w stolicy Niemiec.
go. Wówczas rozebrali się zupełnie
i ubraniami zatkali jaknajszczelniej otwór, zamykając dopływ gazu. Kilka godzin czekali fla ratunek, aŻ się doczekali i wydohyd , "
zostali, lekko zatruci, na powierz- I ===========:::::Ii

I

I

chnię.

KUJby,sżew . (pa P'I'awo) rozpoczął dłużS'zy urlop, z którego lUtZ

myśU

Przeszłość

miejsca strasznei katastrof, kODalnian

Z

AKWIZGRAN, w październiku.
Straszna katastrofa w Altsdorf
wywołała w Brukseli wstrząsające
wnżenie, gdyż teren, na którym
leży kopalnia Wilhelm, pozostawał
przez kilka lat po wojnie pod za-
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Dynamit, czy gaz? Dwa maga- I'
zyny dynamitu są nietknięte. Do
trzeciego nie zdołano jeszcze do- .
trzeć. Nie zmienia to jednak faktu, I
że katastrofa pochłonęła przesz)o
'wi ć h . •
f'
c er L,rSląICa o la,r ...

I

:

M. S-t.

"

TŁUMACZENIA

PRZEPISYWANIE
NA MASZYNIE
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ciągłości

Radjo rozwija się w Polsce bardzo szybko, a dzięki na ogół sprę
żystej pracy naszych stacji i właś
ciwemu z Olałem i zastrzeżeniami
doborowi programów rozwój ten
napewno będzie coraz intensywniejszy i
NIE ULEGNIE ZAHAMOWANIU.
W Łodzi np. niemal w każdym
domu jest już jakiś aparat odbior~zy i dziesiątki
tysięcy
naszych
współobywateli korzysta z dobrodziejstw tego genjalnego wynalazku.
Jak zwylde przy nagłym szybkim rozwoju jakiejś gałęzi życia
tak i przy radju rzuciło się na ten
fach bardzo wielu przedsiębior
ców i handlujących, którzy bardzo
często nie mają o nim najmniejszego pojęcia, szlwdząc samej sprawie, przyprawiając ludzi o straty
materjalne i. co gorsza, o... ból
głowy i zdenerwowanie. Kto ma rę
ce i nogi fabrykuje dzisiaj odbiorniki na sprzedaż, zamienia części,
wbudowuje eliminatory itd. itd.
Niestety aż nazbyt często Ci
NIEPOWOŁANI FACHOWCY
TWORZĄ
NIEZNOSNE PUDŁA,
które skrzeczą. gwiżdżą, ryczą, bul
gocą, których posiadanie staje się
piekłem dla wszystkich domowników. Po pewnym czasie daremnych prób następuje oczywiście
zniechęcenie, potem wstręt do radja. Aparat idzie w kąt, a wszyscy
którzy doświadczyli jego "dobrodziejstw", opOwiadają na prawo i
lewo, te radjo to Jeszcze jest eksperyment, Ze o wiele lepiej sprawić sobie dobry patefon, Ze moina
przy tej skrzynce zwarjować, zanim się coś przyzwoitego usłyszy.
Jednem słowem
DYSKREDYTUJĄ

SERWI\CJł\

WSPANIAŁĄ

RI\DJOI\PI\RI\TU
.

i dobroci aud,cji

tyłeś go widział. Moż.esz sobie potem nogi odchodzić, aby coś popra
wił. Zawsze jakoś niema czasu, a
w g.l'lmCie rzeczy nie ma pojęcia o
fachu i nie wie, w jald sposób zabrać się do drobnej
nawet korektury. Woli zresztą szukać nowych amatorów okazyjnego, tanie
go kupna. Ale nawet wśród rzelw
mo pierwszorzędnych biur, pOsiadających frontowe lokale, istnieją
niesoIidne, których byt nie jest ugruntowany, albo też które cechu
je brak odpowiedzialności za d.')starczony spmęt radjowy.
Na Podstawie
osobistego doświadczenia i skrzętnie zbieranych

Dziś

z całego

informacji mogę z czystem sumieniem polecić do kupowania aparatów i c~ęści następujące poważne
naprawdę firmy:
"MARCONI", "NATAWIS"
"RADJO-LLOYD" i "AUDION"
W żadnem z tych przedsiębiorstw
nie s.przedadzą z premedytacją
przepalonej lampy, czy do połowy
wyładowan('j baterji anodowej. Je
śli się zdarzy .lakaś niedokładność,
firmy te z całą gotowością wymie
niają niedobrą część na inną. 8łowem
SĄ ODPOWIEDZIALNE I PONO-

I DŹWIĘKOWY
~
KINp-TEATR ,,\J'

SZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Pierwszy krol< zl·obiony. Aparat

lfNDID"

i dni nastepnych!

Pierwszy polski 100 film dźwiękowy , mówiony i
Wytwórni • As-film "

śpiewany.

-ebezpieczny Ko,mans

Wolna przeróbka z powieści ANDRZEJA STRUGA
nForhma ka,sjera Spiewanhiewicza"
Scenarjusz Antoni Stern.
Reżyser: Micha! Waszy ński.
Kierownik produkcji: Józef Rozen. Zdjęcia: Ja n Theyer.
Dekoracje: arch. Stefan Norris. - Kierownik literac ki: Karol
Husarski. - Teksty djalogów i piosenki: Konrad Tom.
~EKORDOWA

Bogusław

OBSADA:

Samborski,

Amano.

Bełty

Zula Pogorzelska, . Eugenjusz BOdo, Kazimierz Krukowskl, Adolf Dymsza, H. Stępowsl<a, ' Paweł Ovmrło,
5. Szwarc, L. Kraszewski, 6-cio letni Jó:rio Orski i irn1i.

Piosenki ch6ralne w wykonal)iu Chóru Dena.
Ilustracja muzyczna w wykonaniu Orkiesfy Filharmonji WarBlIawskiej. - Orkiestra jazzbandowa Henr'yka ' Golda.
Początek codziennie o g, 6, 8 i 10 w,
Passe-p'arfol:t oraz
bilety ulgowe bez',vzglęc:n'e niewaine
9752-

HUMOR ZAGRANICZNY

DZIEDZINĘ
twórc~ci j

genjuszu ludzkiego,
innych, albo naraża- o
ją się na śmieszn~ć ~h, którzy
mają przyzwoite aparaty.
Jest rzeczą obojętną na jakiej
wielkości i siły aparat może sobie
odstraszając

człowiek

pozwolić.

Róźniea

mię

dzy siłą aparatów polega tylko
na tern, że odbiera się większą,
'ł!Ey mniejszą ilość stacji.
TE STACJE, KTÓRE UDAJE
"IĘ POCHWYCIĆ, W DOBRYM
APARACIE BRZMIĄ ZAWSZE
DOBRZE.
Natomiast w złym aparacie moźna
stacji nałapać bez liku, ale prawie
niemoiliwem jest oddzielić od siebie sąsiadują.eych i wzmocnić wyeliminowaną stację do jej właści
wej siły bez '1warzyszenia gwizdu, brzęczenia i monotonnego szumu.
Dlatego też człowiek, który pra
gnie zaopatrzeć się w radjoaparat,
czy to detektor, czy odbiornik lam
powy, musi przedewszystkiem pamiętać o tern,
by aparat był dobry. Ciężlto polwtują ci, którzy
taszczą się na wyjątkowo tanią ce
nę ł stalują odbiornik w nieodpo_
wiedzialnej firmie, lub u Jakiegoś
!Jrywatnego partacza. A więc prze
dewszystkiem omijać trzeba Z<ła
teka te rozmaite
"FIRMY" W PRYWATNYCH
MIESZKANIACH
pozostające
pod kierownictwem
"fa~howych inżynierów". Uprawia
~ą oni bowiem przeważnie system
"a załapanego. Dostarczy aparat
zainkasuje gotówkę, czy weksle j

Człowiek

o żelaz nych

nerw~,ch.

(.,Humorisł")

Kochana Gr eto Garbo ...

'

świata

zmontowany w mieszkaniu, antena na dachu, uziemieJlie puy wodociągu,

niedoklJadności

usunięte,

nowa baterja i akumulator pracu, ją , wzorowo.
audY1CJe spifawiają
' ró~kosz
nielada, uprzyjemniając
dłUgie zimowe wieczory i na odpo,?zynek przeznaczoną godzinę obia
dową. Oczywiście co- pewien czas
trzeba zmieniać baterję anodową,
jeśli się nie ma prądu wprost z sie
ci.
Ale aparat radjowy jest instrumentem bardzo precyzyjnym i czu
łym. Po upływie
powiedzmy pół
rokUJ czy roku,
ZACZYNA W Nh'ł COŚ SZW ANKOWAĆ.
,

"GlOS PORANNY'·
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Kronika
"ZWARJOW ANY BAR".
Po transmisji rewji z ,)lorskiego Oka", którą radjosłuchacze całej Polski słyszeli w ubiegłym tygodniu nada stacja stołec7IDa oraz
wszystkie strucje prowincjonalne,
a więc i rozgłośnia łódzka dmś, w
środę, dnia 29 październik n, o godzinie 23,00 część programu miłe
go teatrzyku rewjowego "Uśmiech
W a.rszawy".
Teatrzyk ten, .mleszczący się
niema1żJ') na przedmieśc.iu Warszawy wystawia obecnie rewję p. t.
"Zwarjowany bar".
Drugn, część tej rewji za.prezentuje się radjosłuchaczom przez mi
krofon.
Część ta odznacza się dużą lio~
cią piosenek
w wykon3Jniu p.
Brochviticzówny, której głos wychodzr. bardzo ładnie przez radjo.
lwowia.ka, młodego aktora rewjowego i śpiewaka p. Budzyńsldego
i inny::n, znanych juz radjosłucha.
czom z poprzednich transmisji.
Sensacją tran'illlhiji będzie skec:Ł
pióra Zn!l.kOJ1~·t"go komedjopisarza
Z. K!l.weckiego, który występuje
tym raZ'lm llietylko jako autor,
lecz tak.7,(' j:lko, .. §picwak

Zazwyczaj jest to Jakaś drobąost
ka, ale laik nie może sobie z nią
dać rady.
Trudno
mu przedewS7.yst!'ię)n si wierdzić, gdzie jest
źródło niedomagania, a jeśli nawet
stwierdzi, to nie wie, ,jak się zabrać do l~go usunięcia. Konserwa
cja aparatu również ,jest ważną, OOOOCXXXXXXXXXXX)OOO
jak kupno.
432
Dr. med.
Wspomnial1e

JlIZ wiel!<.ie firmy
w każdej chwili do
dyspozycji swych Idijentów, jeśli
chodzi o usuwanie powstających z
czasem defel<1ów. Ą.le z natury
rzeczy firmy te, pochło.' ięte całko
wicie pracą kOilstrukCY.i,lą i udoskonalaniem typów zasadniczych
. ..
odblOrm!ww,
NIE S'Ą r Nit' ~!-b-G~ ''SYC''S''l'O'-'
PROCEŃTOWO
N.A~TA WIONĘ
NA ZABIEGI KONSERWACY JNE.

oczywiście są

gzie(zinie trzeba się bowiem wyspe~jalizować, trzeba dro
ga bogatego doświadczenia dojść
d~ szybkiego orjentow::nia się w
źródłach niedomagań i w
sposobach ich na1gruntownieisz~go usu',·ania. I oto znowu zaw~d, t. zw.
technika radJowego rozwinął się
bar.Lo w ostntnieh cząsach; przy~
ćze~ oczyw'1de ' żn~wu l;Via część
tych sJlecjaIis1ów nie ma o swoim
zawodzie zielonego pojęCia, a paso
rzytuje jedynie na nieś,wiadomości
lwiej części radjoamatorów, psując
nierzadko aparaty, zamiast , usuwać z lIich drohne, powstające z
czasem I,ISterki. I znowu na podsta
wie doświadczenia i zebranych informacji mogę polecić radjosłuch'a
czom wyspecjalizowaną firmę
"CENTRALN A ŁADOWNIA AKU
MULA TORÓW"
(plohkowska 167), która bardzo
tanio, szybko, a przedewszystkiem sumiennie i ze. wąjomością
rzeczy zajmuje się konserwlreją sa
mych radjoaparatów i wszystkiemi czynnościami (ładowanie akumulatorów, eliminatory, przebudowa etc.),
wchodzące w skład
utrzymywania ,insta.1aeji , radjowej
~ale na wyiynie. Wystarczy zate
1elonować pod numer 205-21, aby
natychmiast pojawU się specjalista
i doprowadził aparat do normalne·
go stanu.
Jestem głęboko przekonany, że
ci słuchacze, którzy przy' kupnie i
konserwacji aparatu zastosują się
do powyiszyc~ wskazówek,
NIE BĘDĄ · MIELI NIGDY POWO
DU DO SKARGI
i w całej pemi korzystać będą mogli staje z dobrodziejstw tego genja1ńego . -wynalazku.
Speaker. ,
I w tej

S. NI-eWI-aiskl-

..
Speciulista
chorób
skórnych
wenerycznych i moczopłciowyeh
eczenie ś~riatlem, badanie krwi
i wydzielin

Andrzeja 5. teleł. 159-40
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
Oddzielni': poczekalnia dla pań

\~\
, 'plE~WSZY ,!i0-N'.9?ą J.<.RA-. "
KOWSKI NA WSZYSTKIE STA.
CJE POLSKIE
W my~l nowego programu radjofonji polskiej, jeden kO'ncert w
miesiącu ma ,być z Krakowa trams
mitowany przez wszystkie stacje
pO'lskie. - a pierwszy taki koncert przypada na dziś, środę. dnia
29 października.
Przed mikrofonem, kra.kowskim
wystąpi Chór mieszany tow. IllU1Jycznego pod dyr. Bolesław~ Wal
lok·Walewskiego i soliści pp. Stefan Romag.owski (ba,ryton), Ha lina.
Ada.m ska - Grossmallowa (skrzypce), Zofja Adamska (wiolonczela) i Włodzimierz Ormicki (fort.).
W osobie pana Stefana. J tnm~
Ilowskiogo zyskuje radjo krakowskie bardzo cenną siłę artystyczną. Piękny baryton tego śpiewaka
który w operze poznańskiej i kat-Owickiej święcił tryumfy, znajdzie si'..eroktie pole dO' pr:wy przej
mikrofonem.
Z pelmą nadzieją należy sip; (,rlnosić do nowopowstałego zeHpołu
kameralnego, złożonego z pp. Ibliny Adamskiej-Grossmanowej, Zo
fji Adamskiej i Włodzimierza Or·
mick<iego.
"TriO''' Enrka BO'ssi'ego hędzi~
dla słuchaczy wykładnikiel1J kultury muzyki komnatowej w Jwnserwatorjum brukselskim któr€'go
laureatką (dyplom i wielki srebrny medal) dostała w ub. roku pan
na ZO'fja Adamska.
P. H. Grosgma.nowa jeRl clohrze
znruną w Krakowie
skrzypil!~;I,ką,
która wydat.Tie współdziahda w
koncertach symfonicznych związ
ku muzyków polskich.
Pierwszy ten koncert krakowski, transmitowany w myśl nowe·
go programu przez wszystkie ~t:t
cje polskie, stanowić będzie zarazem w Jkładnie życia mnzycznego
IW Krakowie.
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zakończyła

sit; porażką zwycit;zców i zwyciężonych

Dzieli nas zg6rą dwa mieod pier~zych posunięć
t. rwo kartelu pn:ędzaJnikÓIW.
prowadzących do zmniejszenia
produkcji • . zaostrzenia warunk6w, sprzedaży i - w konsekwencji - do poważnej hau.ssy
na przędzę bawebnianą.
Na łama~h prasy i nawet na
terenie wll!l'Mawskłm toczyta
się zaciekła walka o ceny przę<łzy, wal,k a, prowadzona przez
dwa . obozy: konsument6w z
Inna średniego j dTobnego prze
myslu tkackiego z jednej slTo·
ny j przędzalników «drugiej

Dolary St. Zjedn. 8,94
5 proc. poi. dol. premjswa sprze
dat 57,- kupno 56,50
4 proc. poź. inwestyc. sprzedaż
102,-, kupno 101,Bank Polski sprzedaż 156,kupno 155,Tendencja niejednolita.
Warszawska giełda

podczas haUSlSY' ro pTzędza Slpada, to spadną
cena ta -poszła w górę do 72 również
i wyroby
jitotowe.
centów. obecnie spadła do 62 przy niezwykle zaostrzonej i
cent6w. Spadek na tym nume· często prawie dzikiej
walce
rze wynosi około 14 procent. konkurencyjnej,
jaka
wrze
Przy innych, mniej poszuki ~ód drobnego kupiectwa łódz
wanvch gatunkach, spadek za- kiego, zwyźee przędzy łowa-rzy
myka się w gUlllieach 10 proc. szy z trudem najwyżej równ.opieniężna
BezWQ:Iględnle biorąc,
w ciągu mierna zwytk.a na gotowe tkaowych dwuch miesięcy walki o niny, mitka zaś cen na przę
GOTÓWKA
ceny przędzy, walki, w której dzę odbiJa się odrazu ostrą
Dolary 8,93,50
strony nie doszły do kompro- z.niŹ'ką, lub w każdym razie
CZEKI
misu, ceny spadły o około 7 znitkową teudeneją. na mateBelgja. 124,35
procent.
rjały. Tem się między innenli
Budapeszt 156,10
Ten spadek bezwzględny był tłomaczy obecna cisza na rynHolaJldja 359,30
nip.spodzianką i to bardzo nie- ku materjał6w bawcblianych.
Londyn 43,33
stmny.
miłą niespodzianką
zarówno Cis'Zł ta powoduje oczywista
N. Jork - czeki 8,912
"'-rr.1J'.lt61nie drobny przemysł dla przemysłu przędzalniczego, zmniejszenie się zapotrzeboParyż 35,~jdzi:l~ w zniżce cen na pnę- jak i dla przemysłu tkackiego. wania na przędzę i fej słabszą
Praga 26,45
dzę $w6.i cel elementarny, swe Zdawałoby się,
t.e tkat,'Ze wy- tendencję. Jest to bod.dj czy
Szwa.jca.rja 178,13
być albo nie być. Podrożenie grali wojnę, akoro cenv 8padły nie ostatnia, wtórna już, przyorzęd~y oznaczało podrożenie wygrali ją jednak "za bar- czyna spadku, raczej dalszego
Wiedeń 125,76
tkaniny gotowe.i, droga tkani- d·z o": ceny ' spadły zbyt 1)0- spadku, cen przędzy. PrzyczyWłochy 46,71
na wprowadzała dalsze zmniej watnie i owa miżka jest dla ny bezpośrednie - lo obceBerlin 212,45
szenie się konsumcji, otwierała zwycięzc6w więcej jeszcze mo· ność na rynku przędzy zagra,
AKCJE
nasz r:ynek konkurencji zagra- że niekorzystna, nU dla %wvcię niemej, lekki spadek surowca
Polski 100,nicznej.
'i.onyr.h.
i okTes świąt żydowskich, kt6Siła i Światło 66,Zaciekła la walka podnieciDla śred-niego i drobnego rv zazna('zył się osłabieniem
Cukier
85,la do lego stopnia nerwy i u- przemysłu tkackiego Jest owa zaootrzebowania na przedzę.
Modrzejów 8,mysly, że spdkoJna 19Zwyczaj baissa wysoce niepożądana dla
Hurtowy handel przędzą wy
Ostrow.;f'Ckif:', serja B. 46,i rzeczowa "Prawda" - organ tego, te wytwarza ona zniżko- s7.edł na tej wojnie szczeg6lHaberbusch 107,związku
wieJ,kiego przemysłu wą tendencję na materjały go- nie źle. Jest on tym trze<:im,
Handlowy Wartzltweki 105,- w odpowiedzi na Urtuty, towe: hurtownicy W$łrzymujl\ który nie tylko nic nie skorzystawiane pTzędzalnikom przez się z zakupami, sądząc, te sko stał. l~z bardlo wiele Ittrncił.
Czę!ltoeIce 36,ich przeciwnik6w
gospodar·
Hurtownicy, obawiając si~ wy
Lilpop 22,50
czvch, wystąpiła z Ilirtvkulem
eliminowania ieh z kręgu wy.
Norblin 85,ułrzymanym w tonie niezwymiany między
przędzalnieKlucze 99,kle ostrYm i mało powafnym.
nu
lwem a tkactwem, zabiegali u- PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
POl'ozun:llenia nie os-i:w(nię&a.noW111 Pa.nie Redaktorze!
silnie o zaopatrzenie się. w toZASTAWNE
to. Przędzal,nicy, poza dTobne- W m~ku I W'ezora.j8ą wzrrUm war. tem usiilIliej,
że kartel
mi ustępstwami, nie zmienili q o upadłej fll'Jnie L. P. R., pro- miał ich na ostatnim planie.
8 proc. premjowa budo""!. 50,w najgłóW!lliejszych zaI'Vs"tch $~ę uprzejmie o łaskawe umieszcze Wielu tedy hurtownikom "uInwestrcyjna. 100,50
swel polityki, tkacze zd skon nłe następują.eego
sproetowwa., dało się" zawrzeć kootrakfv
5 proc konwersyjna 48,50
solidowali sie, zasi~~ll ofert gdyt
•.
. ~ wy na większe dostawy. MUMą pła
10 proc kolejowa. 1~75
od prz~dzalni czes'kich i doko- mi • W' ~=le.J czod
• - cić za towar ..) 10 proc. drożej,
8 proc. B. G. K. 94,n ali kule.k,l ywnych zakup6w
eruona •
me
pcnna.- niż są go w stanie smzedać. Za
8 proc. B. G. K. budowI. 93.zagranicą
da. rzeM~
dużo zabiegać też nie należy.
8 proc.. obl B. komunalnego,
OJ suściu mniej więeP,j ty go 1 Upa.dłoś6 firmy L. P. R. ogłoJa-k słyc}>.ać, przędzalnicy po IV em. 93_
dni mamy na rynku
łódzkim ~oua. została
8wego czasu nie niedawnem powiększeniu za-,
.
.
1 proc. listy zastawne ziemsld9
pewne, n'cznacme zresztą ilo- wskutek poda.nia. jej wiaAcleieli, trudnienia, zamierza.ią obecnta d l arowe 7650
śei przędzy czeskiej. Od sze- j!',k niedokładnie podaje wzmian- zredukować
tydzień roboclv °8
.'
"-'
. ; . . t od'
• d nego ws pół do. 36 g_.J
~"odek ten wnłyn'le
proc. lIsty zastawne
dolarowe
~IU m~leJ wIęcej yg
Dl s~- ka., lecz tylko przez Je
'lJ'U z: ~.
•
t'
•
mo żyCIe gospodarcze modyfl- wła.śet:ciela. Reimit7.a., wbrew woli DlezawodDle regulu.Jąc.o na ~e- 91,-. 91:50
.
kUJ'e i ZThbia te warunki J'akie .• t
'.A • j
h . ny, jed-Illlk chaos, JakI zapano·
pół75proc. bsty zastawne zł.
,
l In eresom naJpowal-me szyc
wIe .
•
.
i 4 Ol 51
stworzvli antagoniŚ('! w przeT• l' J k k ' -'-t
wał na rvnku I porażka, Jaką 5 ,5
,
• • • me
• za rZyCle
a.K a upa8 proc. m. W arszawy z.ł 70,5nl'
wanej ale byna.J111l11eJ
dl" l.R'a. . wy aWJą
ł ił
dl 'ć o d'
Ole śl'I w wa lce o ceny przękoficz~nei walce o ceny pnęOSCI,
()J~l1tz og ?s
upa os dzy zaróW1Iw produeenci, jak i
4 i pół pt'o-c. m. Lodu 50,~
dzv. .
'
po uprze~mem ~taJemn~~ prze- konsumenci, osłudzi niewątpli
5 proc. m. Lodzi 52,75
W ciągu tych S'Ześciu fVgo- właszc:emu ~wol~b meblI. l .nawet wie z!łpałv woje~ne i wyt.wo: 8 proc. m. Łodzi 66,dni ceny spa!ltv do tego stop- l)'ewne] ez~ścl maJą.tku społki.
rzy atm<>sferę umlarkowama l
8 proc Piotrkowa 63.50
nia , ze .są one' obecnie nit..s~e.,
2. Nie od1)owiada teź .prawdzie.
tak
p~'żądanego
kompromisu.
6
•
~
B
proc.. obl. 1wnw. m. 'W arszawy
niż były przed pierwszą zwvt· jakoby drugi wsnółwlaśClclel, Kał
"..
1926
_ VIII • IX
49 rf5
ką cen po interwencji kartelu. manowicz, obchodził umowę 'Z Rei·
z NO;OW ,ANIA ~AW~~NY"
Najbardziej poszukiwany fll. m:tzem przy wyst!l.wianiu zobowią
LIVERPOOL
24 notowany był przed wojną zań firmowych, gdyż wsoomnia,na
Bawpe3na
h
3&
Q
2 2
umowa za.wltrta została kilka mieBawełna amerykańska, zamknt.
po 66 cent6w,

siące

obecny minister finansów, by·
ły prezydent
Paragwaju, za·
strzelił podczas sporu urzędni·

ka
ministerstwa
finansów,
p'rzyozem sam odni6sł ciężkie
rany, nas·
zmarł.
. k utek których
,

i nadzory

W październiku r.
tlpadło~'ć

uo.

ogłoszono

Sza.chno Buferu:ztajnowi,

włubi.':cielowi porzedsiębiorstwa włó

ki('nni0zt:go przy nI. Placowej' 2,
na prośbę f'amego Bufensztajna.
Przedsięm<>1'3two npadiego składa
ło się

re lnoWalnt, mieszczą.eej 'Się

przy ul. Placowej nr. 2 oraz skła
ou ,;przedaźy przy ul. Piotrkowskif:'j 16. BHans przedsiębiorstwa
'IV l}l'zC'dedniu ogłoszenia upadłości
wynosił: aktywa 84,519 zł., pasywn zaś 255,863 zł.
S:lrl na posiedzeniu 24 pa:idzier-

( .wka

rQ,~ppppą.'Yał

RO"YYuzll

ąpr,a

wę 3. poniewa~

stwierdzonem zostało, iż prowadzecie upadłego Bu·
fensztajD3. budzi d1lŹo ~tpliwości,
ponieważ majątek Jego wynosi zaledwie 10,(193 zł., przy pasywach,
obliczonych na 322,6S4 zł. i ta.
wielka. rozbieżnoM między stltIlem
biernym a. czynnym, nie została
należycie usprawiedliwiona.
przez
Bufeni'iztajna, postanowił zakomunlkować prokuratorowi pl;zy są.dzie
okręgowym w Łodzi o ·tem, że w
i'iprtlwie dopatruj6 się cC(jh ban·
kr\.łoCtwa.

•

1930 r

alka o tanią prZ(

Dr. Ryala

Upadło4ci

października

•

W spra.wie odroczema wypłat
firmy "Józef Lipski", przedsiębiorstwo wyrobu towarów włókienniczych przy uL Piotrkowskiej 56, u
którrj zarzą.dzone zostało otwar·
cia postępowania układowego prze
dłużony został termin sprawdzania.

.'IfvI' do Reda••11

Y K

Wi~j~:l;:~:z~~::!~i: do Eksport włókienniczy :~~cr. : . t;;i~i: ~~::;~:a~~:d~:

!lądu ' o wP.!-~ie z wierzycielami na.

<l.rogę postępowania układowego.

Jako propozyeje układowe przed
stawiła.: zmniejszenie ró:wnomiernie mzystkkh
należności o 30
proc. i spłacenie na.V~żności w czte
roch ratach półrocznych, z których pierwsza.
miała. być pła.tną.
w ciągu pół roku od daty za.twierdzen:a. nltł::tdn 1)l'Zez slId.

. I[
R.~ lwa er~wa

wykazuje poważny
. spa d e k

Wedltug tymczasOwych da.
nych statystyeznych. wyw6z to
waTÓW włókienniczych z całej
Rzeczypospolite 1 Polskie.i w cią
gil miesiąca września r. b. bardzo :wydatnie zmalał,
czego
najlepos.zym do~dem są liezby
nasłę'P"!.lące: • •
•

~ " W. _c~ą.gu mH!Sląc!l wneśma!
.
wyW.lenono z PolskI towarów l
surowców włóknistych oraz 0dzieży i konfekcji i gala·nler.ii
łącznie 5448 tonn, podczas gdy
w miesiącu styczniu b. r. wywóz ten wyni6sł 74.884 tonn,

NarutDwlcza 24, tel. 139-04.
Po powrocie z Pary!. stosuje nllj· we wrześniu zaś 1929 roku nowsze metody w dziedzinie kosmetyki 94,lń3 t011ln.
. . . . . . . . . .• • I W tym ,samym. prawie s!osunku zmalała wartość wywIe.
LEK. DENT.
ziooych wyrobów
wł6kiennic·z ych z Poiśki w miesiącu ~ze
•
śmu
r. b., która
wymosła
POWR6CIŁA
mniej. więcej zł. 47.652.000.KILIŃSKIEGO 113, r69 Nawrot w styczniu b. r. - 446.112.000
tel. 148.27 (winda)
oraz' we wrześniu 1929 rO'ku-1
łł,al/jmuje od 10-1 i 4-'1. 9500 533.711.000.- zŁ
'a~

Z a-,elakowska

istti8ły. Również nie zgadza się,

STANIEWSKICH Ci;;aździernik
na HnI. KOf[)-D'lbl-n10'nyRnony

5,86 listopad

5,97,

gn.tdzień 5,93 styczeń
5,93 luty
iakoby Kalmanowicz żyTował we6,02 marzec 6,10
'5wiecień 6,14
1,sle z fikcyjne!!o wystawienia. K.
~
~
maj 6,20 czerwcec 6,24 lipiec 6,3t'
Majewskiego i Wnrty.
sierpień 633 wrzesień 6,36
3. Natomiast, jak stwierdziłam przybywa VI piątek 31 b. m.
ALEKSANDRJA.
pT7.y badnniu spraw firmy, jedną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bawełna egipska, zamknięcle:
z ii'itotnych przyczyn, które doproSakelaridis:
listopail 17,73 sty·
wadziły spółkę dł) złego sh.nu {\lNARClłl[
L[1Jczeń
18,marzec
18,43 maj 18,88
nansowego, jest fakt, ze Rełmitz,
de c1b\.uc:y
lipiec 19,25.
'
wbrew umowie z pozostałymi sp61NAJLEPSZE PERfUMY AShmo~ni:. grudzień 11,89 1~t1
nih.mi, nie licząc się z potrzebami
r
. h ł L d . na ""'sa..- ,~~~ WODY KOLOłłSKIE 12,19 k~~eń. 12,52 czerWlOO
""
i
12,82 pazdzlernik 13,37.
Inny•. WYJec ~ z o 1.1
t'" •
dę i Tl!~ ~racllJą.c w spółce, poble- G8Q~~~~
rn.ł z mej stoslmkowo dute sumy,
nie odpowi:1da.ią.ee wcale jego maZAMIAST PRZYKRYCH I NIEWYGODNYCH
łemu wkładowi, a.ni taź motnoś
PROSZKÓW I UNIKAJĄC ROZSYPYWANIA
Il:om firmy. Gwoli bezstronności
I KRZTU!iZENIA SIĘ P R Z Y U Z Y C I U,
stwierdzić nalety, ze do Of!tatniej
BEZ PRZYKREGO SMAKU •
chwilti istnienilt firmy Kalma.no·
wicz uskuteczniał powatne wypta·
t d ta.
y os wco~ nowlt*~nien.

'lr ·

Syndyk. rr:vmeZ!lMWV uJ:)1ldłoś
CI frrmv Ł. F. R.
(-) Artur Pieńkowsl.j
Lódż. Piotrkowska, 104,

J3

TABLETKI
~~g~~
Mag. A. BIJKOW5H.IEfiO

USUWAJ" !~tBKO U'~RUZYurY Bdfa UlOWY.
20 TABLETEK W MAł.EM PUDEŁKU.
ZŁ. t.30.
ZĄDAĆ WSZĘDZIE.

•
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Echa

RT

GL

meczu

leszcze raz pUhar

środkowo-europejski
W niedzielę rano odbyła się tu
konferencja państw uczestniczących w rozgrywkach o puhar środ
kowo-europejski dla amatorów.
Pol skę reprezentowali inż. Kubar
\ mjr. Izdebski.

Nastąpiła lyg.odlliowa prezerwa w rozgrywkach ligowych,
dobrod.ziejstwa której nie odczuli nawet piłkarze ze wzglę
du na mecze międzynarodowe
i międzymiastowe i znów rozp-ocznie się stereotypową młoc
ka.

Dwa dni świąłeczne 1 i 2 listopada przyniosą dalszych 5
Spotkl;Ul.,
jednak Łódź pozbawiona będzie tej przyjemności,
gdyż zarówno zespół ŁKS. jak
Ł TSG. odrrabiać będzie
swą
pańsZlCzyznę
na obcych terenach.

"V Warszawie rozeg'rany będzie mecz Warszawianki z Gar
barnią, który o tyle jest ciekawy, iż \Varszwiance dziś jeszcze przyświeca cień nadziei na
utrzymanie się w lidze.
Zespóił ŁTSG. również od-

wiedzi Wa,rszawę dla zmierzenia swych sił z Legją. Próba
ta skończyć się może dla łodzian fatalną porażką; jest. t.o
ogólnie wiadome i uzasadnień
nie potrzebuje.
Kraków przeżywać będzie za
pewne wiele em-ocji na meczu
Cracovii z Polo/nią. Mecz ten
ma ko]p,s alne znaczenie. dla gospodany,
gdyż ut'r ata
pr.zez
nich punktów ZT'6wna ca1:kowicie szanSe Cracovii z Wisłą i
Wartą. A utrata choćby jednego punktu przez Cracovię jest
zupełnie możliwa,
gdyż
mecz
ten będzie dla nie.i niezwykle
ciężką przeprawą.
Drużyna ŁKS. wyjeżdża na
rewanż do lw,owskich Czarnych
wątpliwe jest, ażeby c,z erwoni

z eskapady tej powrócili
zwycięzcy. Za podstawę

gr~o~er~~~: n~j~~~::e~~a d~~~:~ nUW ' zwycl-ęslwa .

jako
tych

"",.~

"". y....

miu~ postępy

od ezas·u ,J)lrZyja;z;r·
·d.u z E'l.l'1'opy.
"
Za parę dni Raln bić się hę_I
25 lat istnieje klub
dzi.e w największej sali GhicaW · przyszłym roku CTaeovia go "Coloseum", potem jedzie
bę'dzie obchodzić niezwykle u- do Filadelfji. Zdaje się, że pro
'l'OCzyście, juł>iJeU'sz 25-lecia ist jekty powrotu do Europy spełzły na niczem. Amerrykanie
niania klubu..
Rana nie wypU8ZCZą.

Onegdaj w obeoności 0Sll111 u
klubów, odbyło się
pie'r wsze
walne zgromadzenie
klubów
szachowych pod przewodnic·
twem p. Gałązki.
·
W yb rano
nas t ępU}ąJCy
zarząd: prezes p. Regedziński
(Zw. Szach.), wicepr.: pp. De-j
genstein (Kad.) i Wróblewski

Han ma z'reszł.ą dobrych nau
czycieli, trenu.ie bowiem ni
mniej ni więcej, tylko z b. mi-]
sftrzem świata Jackie Fieldsem i z mistrzem wagi lekkiej l
Sammy Mand1em,
nie jako
"sparring p aTłmell' " , ale jako
i:~h r6wn,(jirzędny przeciwnik.
Edm Rulecki (WKS Legja)' ustaOIS-tatnI'o Ran odnIósł dwa nowił. nowy rekord polski w strze• stwa nokautu]'ąc
cenne zwyClę,
'laniu, wybiJ'aJ'ąc 580 pkt. na 600
w drugiej rundzie Geo'rge Kerwi'n a, którego już raz pokonał możliwych. Dotychczasowy rekord
na pll11kty, oraz bijąc na punk- mjr. Wrzoska (579) został więc po-

(Postęp).

ty

.

l

bilanse

Kp

Niechaj przychodzi
na księgowość
przebitkową

W

katdeJ chwili mo:2:lIwe.
Zaprowadzenie przyjmuje
blitszych Informacji udziela

D. R. P'eiller
t.6df, KopernIka !ST,
Tel. 166·88.
9645-3

REORGANIZACJE.

Zaprowadzenie też il\nych metod
Kontrola ksiiłg handlowych.
Spouiłdzanie bilansów

formę

wykazaną

przez ŁKS. w zawodach z Turystami.
vVrreszcie najciekawsze spotkanie przypada na Poz.nań: tu
WaTta zmierzy c,się z Wisłą. Bę
dzie to pój . zacięty, o l1:;l.jwyż
szą stawkę, ja.ką .teśt .tytut mistrza. Mimo, iż Wa'r tagra na

formalno·ść.

",łaslnym terenię
spodziewać
się należy jej przegranej, gdyż

Tabela te.i grupy przedsta·
forma zaprezentowana przez wia się następująco:
g>raczy Wa-r tv biorl!!cych udział
3 17: 4
1. AKS.
6
w reprezentacjach Polski, byla
4
8:12
2.
Wawel
3
naogół słaba, 'gdy natomiast za
4:13
3
3.
Warta
1
wodnicy Wisły byli najlepszą

l

częścią drużyn.

nowe

więc

A

władze

mecze
wspOlllltlia1lle'
w P.Z.G.S.
wyjaŚl11ić nam mogą ostatecznie zaró~no . losy ty-!ułu ~i!jadzwyczajne walne
zgr<lstrzowsklego l wyłonlC .. ~ruzy- madzernie
polskiego związku
nę skazaną bezapelacYJme na gier sportowych, które odbyło
spadek.
się w niedzielę w \VarszawiE',
następujący
ntOwy
wybrak>

I

Ś· " k' Sk b'k 01
ta. :z:.
l,. . ar'm:
' pe. k hWlns
R f
ałk .

.

~-osk~wic~

: (Łódź); hazena: p. Chru~zallokau1.em i nigdy jeszcze nie ' łowska. Wydz. G. i D.: por.
z~alazł S!ę na des~ach, juŻ.w Baran, człoilk.:
pp. WOjcic:
pIerwSZe]
rundzIe spotkaJl1la I chowski, Dąbrowski, Humen l
z. n~nem trzykrotnie ~eż~l ~al Zawiślak (Łódź). Wydz. spraw
ZIemI, dwa razy do dZlewlęcIu sęd.z. p. Waliszew&ki.
z trudem ratując się od nokau-

l

t~. Pozdstałe: siedem lnmd b~-li
Iv chyba najgOl"SoZent "skoll'obIciem", .T·akie Merz otflZy:n
- lał w ,i
życiu. Copll'awda Ran
iak t~ WięęZOTU, że
ni/kt na świ~ie nie mógllby go
pokooać!".
,...... _. "' •.. ~
. .'
..
"EddlP. ~an stał SIę na.łll?w"
5Zą sensaCją .bob?rską Chlcago po Z"Wyclę6!~le nok~utowem
w . d:uw e .1 rundzle 1
George Kerwmem. Był on gł?wnym . punktem pro~/r<l.mu WI~
ClZOrtl 1. swą rolę ,.'~l'lmad-o,~ny
w.ypehllł. z.nak~~Icle. Juz w
J)lC'rw..s.ze] rundZIe Ran ,zebrał
s.wem

walł.ezvł

ogromną

przawagę plmktową.

W drugiem staorclu krótkim
j:Xl'awY'm I'~rossem" rzucił prze
ciwnika na kolana. Lewa i
prawa powaliły Kerwina Z110wu do dziewięciu. W chwilę
pote~ Kerwib. po straszll1ym
. ,'e w SZ c Z ękę Je •
prra w ym c l'v~I
. ł na ZIemI.
. . S ę d"
za
zlOw1e mog l'I
byli liczyć do tysiąica. Kerwi.n
był bowiem "śmiertelnie" znokautowany".

Pierwszy krok
bokserski•

.
bokserski
... Łó.dzki\ zw.iązek.
sfaTa się b jtllkn-a.J8'zerszą·' pr?,. p~~~n.%.,t~~~ S!PO~ na tęreme
na's.zego mlasta, lo teź w celu
wyłowienia nowych talentów i
za~hęcenia początkuJących, or
ganizu.fe w dniach: 7, 8 i 10 li.
st-o pa da: "Pie-rw,szy krok 1Jo..
kSeTski" dla zawodnik61W nie.
stowarzyszonych,
oraz tych,
którzy nie walczyli więcej jak
pięć raZY.
..

Sztuczną ślizgawke
budują

w stolicy

Sztuoz.ny tor lodowy wybudowany zosfan!e w roku przyszfYm ' przez magistrat warszaw
ski na łąkach skaryszewskich
dzięki inicjatywie
Pol. Zw.
Hockey'owego i Łyżwiarskiego
Budowa rozpoczęta zostanie na
wiosnę, teren obejmuje 20 ty·

ITO
"

"

rozpuść

go w wodzie, wyszczotkuj
stare ubranie, a po wyprasowaniu
będziesz miał nowy garnitur!
Cena 1 pudełka Zł. 1.50.
Do nabycia wszędzie.
Przedstawiciel Jeneralny:
J. Janowski, Ł6dt, Szkolna 33.

4115-

Dr. med.

nr
!;.,,!
!~b
.!.~!
n
a~
~Stomatolog-chirurg
wznowil prz,jecia
nb1\ I· ~ drb1°
U

ulepszyć I uprościć swoją
buchalter)ę,
zaoszczędzić
czas I pracę mieć codzienne

na tę metodę

PTlewidywań bierzemy

D r. med •

Kto Dragnie

PRZEJŚCIE

W ubiegłą niedzielę rozeg'ra·
ny :został mecz rewanżowy pomiędzy Amatorskim KI. Sp.
i
Wawelem. który, .i ak już donosiliśmy, ząkończył się bezapelacyjną wygraną ślązaków
w
stosunku 6:0. Wynik ten oddaje mistrZQstwo grupy
w ręce
ślązaków._ pozostał im do rozeg'rania jes-z cze jedyny mecz z
Wartą (Zawiercie) odbycie którego uważać należy za ozystą

Bill y~M-=e=r~z'l-.:.~=-O-=w_a=lk=-a-.:c=h:-::b=-ity-==.:-:=-=--=:-::-:=-=~:-::=--;-;;;;;;;;=.=;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;===;;;:;~s;;ięc;;;:;y;;;:;m;;e;;h;;'o;:'w;;;;;k;;w;;;;;;;a;;;d:;;ra;;t;;o;;w;;y;;c;;;:h;;.:;

•

szwajcarską

mistrzem grupy

Rana wAmeryce'S~~r1~e~r~~~~:;t~::~~i:~~~~

rekord .pOlsk'-

Zebranie związku
szachistów

Amalorskl K. S.

siC ulubieót:em ' gankesów; ~;~Sk,I. ko:z;~~~~r.

Bokser polski

labnRUSI CracouU

29 października 1930

Sensacyjne spotkanie Warta-Wisła odbędzie się w Poznaniu

cia raz jeszcze puhar. Delegaci
PZPN:. zastrzegli sobie ostateczn~
decyrję do chwili walnego zebra·
s.aj~
tlia PZPN.
W razie wycof3!uia się Polski
Edwa<rd Ran zaczyna zdtOby- tych piszą ameryka{lskie gaze·
pozostałe państwa nie przerwą. jed wać soMe poważolle imj~ w A- ty w. sposób następujący:
na.k
ek
meryce.
·
"niIly Merz, rutynowany borozgryw .
D"
. . t
" k
.
klSer, którey. na 60 walk P'l'zeNowy komitet rozgrywek wy.
. ZIS me .le!> on J~z OPCl1~SiZ fofral zaledwle 3, a 24 wygrał
brll-DO w składzie nastęPUjąCym:! klCm, , który •. prze~Jem .mlUS~ał
.... 4
IFTP
•
..
•
s.zukac dTOIgl na nng, ale plęprzewodulCz~y KelIich (Aust.rJa), ściall"zem, kit6rego publiczność łłOWY
~f!JWodniczą.cy
KennJere",
, ,,"',,op"' .
. -:-.
~ lubi i ceni i którego wY'I'ywają
(Węgry), skltrbnEk - roz. K;uchar, sobie managerowie, .;ako aeekr&tialtz p. Hacker (Czechosło- t;ra~cję kasową. Polak _ zda--a.l
" ńiem am-I;"ałi" _ Z'l'obil ~
~

LODŹ

nili bliższe mBCZ e li g0\11 e

Ł.T.S.G. -Warszawianka
Dnwiadujemy się, że epi'Jog
oderrzenia w twarz Junga przez
rezerwoweRo bramkar:za Ł. T.
S. G., ThieJego w trakcie meczu Ł. T. S. G.
Warszawianka rozegrał się w wydzia
le G. i D. ligi w tr,n sposób, że
Thi?le zo!>tat zdvskwaIifikowanv na okres sześciu mir:sięcy,
począwszy od dn. 27 paździer
nika b. r. Na tern samem posie
dzeni u zostali zdyskwalifikowani na dwa tygodnie: MiIde
l
Ł. T. S. G.
i wyżej .luz
wspomniany Jung z Warszawianki za faul'Jwanie na wspo
nmianym meczu.

,.GlOS PORANNrI

choroby zęb6w, szczęk, dzlą.
seł, 'podnleblenla, Języka i t. d.

regulacja z A b6w
'OC

Rentgen elektroterapJa
O.d~nure 3-7
7627
PIOTRKOWSKA 164
114-20

'.1.

~A[lHlłt Ił
Ile zbllta,
osy masz jut

bielIme DI~lDoilłral
Do

nab~cla

u

·1••AYMEIA
Piotrkowska Nr. 7S
FIlJe Plotrlto.ska 112
Płotrkow_&a f 48

weneryczno I

moczopłciowych

przy ul. Cegielnianej 43,

tel. 141·32.
Przyjmuje od 8-10,12-2 i od 5-8
w niedzielę i święta od 9-1.
Dla pan oddzielna poczekalnia.

LECZNIC

leka~ specJallat6w
pl'lly G6rnym Rynku

Piotrkowska 294, te1.12~-89
(pny puystanku tramw. pabjanickich
Czynna od 10-ej rano do 7-ej wiec!:.
w niedziele i świeta do 2-ej po pot
W••ystkle specjalnoścI I dentystyka. KąpIele świetlne, lampa
kwarcowa, elektryaacJa, Roentgen
s.caeplenla, analla, (moczu, kału
luwł, plwocin, wydi:\elin ltd.) Ope.
racje, opatrunki.
Willyły na miasto. Porada 4 zł.
Porada dentyst,c.na orali: wen.,ologle.na dla chorób skórnych
i wenerycznych
3 Zt.OTE.

I

-

l2

"GŁO~ PORANNY"

!9.X.

MIM Z

•

KILlŃSKIEGO 118.

i dni naSleDnycb I

Wielka rlwja 4wiata. Najbardziej harmonijne
melodje. Najwspanialsze tańce. Imponujący
przepych wystawy. W programie największe
przeboje sezonu. O czem marzą kobiety. Współ
czesne dZlewozęta. Moja ty słodka dziewczyko.
Pod latarnią. Czarny Don Juan

(IDJ bardzo przySłePBl

1) Zł. 100.-, z
2). 100.-,.
3). 100.-,,,
4). 100.-,.
.5). 100.-,,,
3). 200.-,.

w soboty, niedziele i święta
o godz. 3.30, w dni powszednie o godz.
5.30, 7.30, 9.15
program: SPIEWM{ JAZZBANDU
W roli głównej genjalny AL JOLSON

ok~enn~, ~~~~:eent~r:~
szklem9 budowli po cenach mżeJ
k~;i~~l~~- J. OLEJłłICZ"K

Główna

Nr. 14 tel. 13004.
UWAGA: Szkło inspektowe w wielkim wyborze.

kosmetyki leczniczej
i toaletowej
t.leł.

'~Dd liBr. arf. Itf. Jana ZandmBra,
W

"S A N AT Ou

SD6łdzielni
Sienkiewicza 40

Ogrodowa 10, łel. 213-57
I i II klasa

linie

i

WŁOS6W WYJĄTKOWĄ METODĄ.

OPIEKA LEKARSKA

i od 4-8 wiecI:.

J. Chojn.cka, J. Leonowicz, E.
Waczyń8ka, W. Modrzeński, Lopek
Boruński, B.Orllńskl, Z. Suwalski
oraz para baletowa DubrowskaTaurydzkl i 6 revue-glrls.
W PROGRAMIE:
Inscenizaoje, skecze, numery solowe,
zespołowe, atrakcyjne i inne.
Własne dekoracje, kostjumy i efekty

W(H(~~l~~ł[lnA

•______DIIiIII_.

IPo
er.l
I NAJLEPSZE CIASTKA I

Badanie krwi i wydraielin na
syfilis i tryper.

i [U KI( RHll riOMllIH!Klf60 I I
C

TEL. 133-72 i 20~-87

I

8 ....- - -_ _ _ _8
Dr. med.

BEL ER

Hauka bIurowości

KonsultacJe z neuroteglem
i urologIem
Gabinet Swiatło-lecl!lniollf
Kosme9yka lekarska.
Odchielna poczekalnia dla Kobiet

PORADA 3

Zł.

~EN~ PORODU.
200

systemem nowoczesnym BuchaltevJa, arytmetyka
spec. chorób wenerycznych,
Chorob, skórne i weneryclIne
handlowa, kontoskórnych i włosów
korenty,
korespon
UL. NAWROT 2
dencIa handlowa, AndrzzaJa 2, tel. 132-28
TBLEFON 179·89
stenograf ja (pol&.J1Xllllje do 10 r. i od 4 - 8 wieo" sko-niemiecka) piwznowił
w n.iedlllel~ od 11 - 2 po polllt.1nlll sanie na milSzyDla pań spec. od godz. 4-ó
nie, UC&y szybko
po pol.. dla nieBąmomvah
Narutowicza 35
Przymuje od 9-1] i od 6~8
m. 14
9453 Od 1-2 w lecsnicy (PIotrkowska .,9)
OBNY LECZNIC.

przglc(ia

.

zł.

- I Ch
-·
Oddzla
IrurglcZnJ
D-RA MED. M. KANTORA
d
. Ć 1 2
go Z. przYl~
p. p.

DR.

SI.li er al
MONIUSZKI 11

TELEFON 188-22
Choroby skórne I wenerycane,
. . elektroterapIa
Prąłmułe od 8 ., O ł od 5-8 w.
w nleru:. od 10 11.

Or. med.

Z.
DI\T'
Y
ltB
Piramowacza 2

tel. 148-95

Choroby nerak, "chena I dróg
moczowych
Godz. przyjęć od 9-10 i od 6--8 w.

Dr. med.

J. M. Barciński
RENTGENOLOG

z a kła d rentgenowski leczniczy
i rozpoilnawczy. Zdjęcia i prześwie
tlenia rentgenowskie r6wnieź w mieszkaniu własnem pacjenta.
Przyjmuje od godz. 5-ej do B-ej.

lST. PRAPORT

3236

E

idzieokiem.

ul. 11 Listopada 20, tel. 214-50

Dokl6r

KLI

matką

na n-e] klaSIe wraz z zabIegamI

Wło-bora

F1ę<lzia Komisarz nadzorowanej firmy Jakób
Kon podaje do wiadomości, że zgodnie z § 50
Rozp. Prez. Rzplitej z dnia 23-go grudnia
świetlne.
1927 r. (Dz. Ust. Nr. 3/2B) termin ogólnego
Reżyserja: B. Orllńskl.
zgromadzenia wierzycieli powy~sze.i firmy wyConferencierka: J. Chojnacka.
znaczony został na dzień 7 listopada 1930 r.
Baletmistrz: J. Tauryd:r.kl.
o godz. 12 w gmachu Sądu Okręgowego w
Dekoracje: Wł. Nowakowski.
Łodzi Plac Dąbrowskiego Nr. 5.
Kier. muz. C. Kantor.
Udział VI ogólnem zgromadzeniu mogą wziąć
wszyscy wierzyciele, wpisani na listę ~rzez Początek przedstawień o godz. 7.45
Nadzorcę sądowego. Porządek dzienny obe]mu- i 9.45, w soboty, niedziele i święta
;; przedstawienia o godz. 5.45, 7.45
je: 1) sprawozdanie Nadzorcy sądowego, 2) odi 9.45 wiecz.
czytanie propozycji układowych i dyskusja, Ceny miejsc od zł. 1.30 do zł. 3.3) glosowanie nad propozycjami ukladowemi.
Wierzyciele, którzyby nie mogli przybyć na
ogólne zgromadzenie, mogą przesłać swe głosy
PORADNIA
na piśmie , jednakże podpis na takiem piśmie
winien być poświadczony urzędowo ..
Sędzia Komisarz Edward Weigt
Lekarzy-specjalistów
Nadzorcy Sądowi
Zawadzka 1
apI. adw. Jakób Chwat
TEL. 205-38
ul. Piotrkowska :>'0.
9768 czynna od 8 rano de 9 wiecz.
Alfred Raschig
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-~ PP.
leczenie chor6b
wenerycznych i skórnych

PRZEJAZD l,

nad

UDZIAŁ PRZYJMUJĄ:

Ogłoszenie.

I

25.1.

"

HI.2.

"

5.3.
25.3.

"
"

20.2.

WOlaK W~ KI

C.OIELNIANA 26,

Dr. med.

GINilKOLOO- UROLOG
CHOROB\' KOBIECE
i DRÓG MOCZOWVCH

Komornik ~du
Powiatowego
w todzi
Tomasz
Chorzelski
zamieszko w todzi,
przy ul. Sienkiewicl:a 67, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że

TEL. 126-911

pOwrÓG;i'

"

9p ecl!1i1Sła ohor6b skórnyoh
I wenerVCllnJch
f580~
Li~JaZENIE SWIATŁEM
DJATERMJA
'

(lampą kwa.cową)
Badanie kllWl I wJdalelln.
PI!I!l7tttmje od 8-2 i od 6_~
w nieda1ele i święta. od 9-11.:
Dla pań. dd. 6 do 7 po pot.

Ogłoszenie.

PololnlulO-ahlrurglulRI

w 2 części ach - 16 obrezach, pióra
Hemara, Toma, Remusa, Buma,

dla pań I USUWANIE BiEZPOWROTNE
I BEZ 2AONYCH ŚLADóW SZPECĄCYCH
ppoł.

10.1.1931 r.

Do akt. Nr.
1988 11930 ...

TEATR MINIATUR "

-

"Y/~ll~IK~ ~łf KRf[l"

Wełna

od 10-2

KlłRftKUłaó\v
Dokft6r

A

dni następnych
rewja Nr. 3 p. t.

wydr.:. lekElrak. unRw. OdeskIego

pnyjęć.

weksle:

wyst Zj. Ag. Pras. "Polpress- na zlec. Wyd. Ladzer Volkszeitung, pl. dn.
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" Kinoteatru "Casino"
«;<
" .
..
"
"

Dziś j

Z. SIWJłlBE,
Zielona 17.
NT. 127-99.
Qod1>iny

n8licpoiąt:e

K
L
I
n
I
K
11
KK
nM(l (n
n
UIIN'
e

.

sezonowe.

WISlIKI TRAnSPORT

Weksie powytsze unieważniam i ostrzegam przed ich nabyoiem.
EDM. GĄ.SIORKIEWICZ, ul. Sienkiewicza 147.

Następny

Abt'lo!wen~OcI

nadszedł

•

Skradziono

główne knmją:

Początek:

Gabinet

nowośt:j

9248-4

____
w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -__ _ • _ _ _ _~~~

SUE CAROLL, LalA LANE.

~ lHl ~

ŁODŹ, PIOTRKOWSKA 31, I piętro, tel. 105-84.

l ·a opaRzong we wszelkie

new York wnOCY
Role

Nr. 297

SKtllD flJTfll

D2wIĘKOWE KINO

Dziś

1930

oddńelna. pooasllalnia.

PORCELANie
:;~~:a~~~
cJI oraz wyroDlf z marmu-

ru, szkła i _ kości słonIoweJ.
W)'konanle łrwaqe i tanIo.
O~~AZY ku~uje i sprzedaje tudl!lez reste..lirU)e '~ar6wno nowej jak
l stare] szkoły.
6999
Piotrkowska 82, pr. ot. IV wejśc. I p

4 lls!n;:da
r. od gocie.
10 . rano
w Ł.OdZI, przy ul. WATTIENBERG, tel. 165-92
Zawadzkiej 14
odbędzie się spue
dat ~ przetargu
pubhcznego ruChOmOBCi, naleźą
cych do
firmy: "Henryk
Szumiraj"
i składaj4cych się NIEMKA (REICHSDEUTSC~
z mebli
oszacowanych nll udziela zajmująco lekcje po cesum e .ł. 410.- nach niskich. Juljusza 20 mioszk.
1.6dt, d. 11.1080 r. 24 róg Nawrot o 9-11' 3-5'
8-9 wieczorem.
Komorni":
T. Chorzelski

11930

II

•

LO~łomoia drOboea

190o-a

Do akt.
Nr. 2185 11930 r,
Ogłoszenie.
Komorni~ S/ldu
Grodzkiego
w Łodzi,
Tomasz
Chorzelski
zamieszkaly w
Łodl:i, przy ul.Sien
kiewicza 67, na
zasadzie art. 1050
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, te w dniu
4 listopada
1930 roku od godziny 1 O-ej rano
w Łodzi, przy ul.
Lesano 3
odbędzie sie
sprzedaż przu
licytację ruchomości, nalełących

do
firmy "Hubert
Miihle Spadkobiercy"
i

ABSOLWENTKA
Warszawskiego
udZIela lekcYJ zakres B-miu kl~
Speajalnoś4:' matematyka, fi~Y'
ka. Al. I-go maja 23. Hecht.
Un~wersytet~

BEZPŁATNIE !

Napisz natychmiast imię, rok',
miesiąc urodzenia,
otrzyma~z
analizę charakteru, zdolności,
przeznaczenia, określenie waż
niejszych faktów życia - dal'mo. 75 gr. (znaczki poc'ztowe)'
na przesvl'k.ę załączyć.
Warszawa,
Psycho Grafolog,
SzyIIer - Szkolnik, Nowowiejska 32.
596-8
LEKARZ-DENTYSTA
z kilkule.tnią praktyką przyjrnia
posad~, ' ewntl. zastępstwo w
Łodzi, lub .pkolicy. Oferty s~b.
"Dentystka do adm. "Głosu.

9766-4

składajllcych się

z wagi wozowej.

BItUTERJA,
okol:> 200 korcy
węgla oraz urzą. zegarki na raty, ceny gotówkowe.
dzenia biurowego
oszacowanych na "Preciosa.", Piotrkowska 12a, w po
sumę Zł. 1410.- dwórzu.
743~
Łódź, 1.10.1930 r.
Komornik

DRZE'\iVKA
owocowe, parkowe, róże, krZ&
wy, rośliny zimotrwałe i DaljeGdańska 77a, tal. 208-9&' Bottyoowao v
Gieorginje, Hjacynty holenderPmJJmuJe od 6-8 w. i w lec.I
skie do forsowania poleca w
nlo, ..SANITAB.. Cegielniana 29.
RU[BAlIf~ wielkim
wyborze Jerzy Kołacz
kowski, Zakład Ogrodniczy Łódź
ul. Piotrkowska 241. Ceny niskie.
Cenniki na żądanie.
9772 -1

r. • n~de
U

akuszerja
i chorobo kobiece
Godz. przyj~ć od 3-5 po poło

Pomorska

'Ił

fel. 11'1-81.

T.

Chorzełski

~~~~~m!ł:cm~~o~;

IIpOfllLldllanle btlans6w ewtl. stałe
POKÓJ
prowadl5enle ksiQg
umeblowany,
słoneczny z wsze!handlowych.
Pierwezorz~dne

kiemi wygodami, telefonem wy·

referencje.
najmę jednej osobie. Wschodnia
Łask .• glos.enia
36,
m. 13.
1904-1
pod "Bilansista".
ił

~rBnumDr~ta

miesi~czna "Głosu Porannego" lIe wsr:yatkiemi do-

...
II U
datkami wynosi w Łodzi zł. 5.60, za odnoszenie 4.0 groszy, z puesyłkLl pocztoWI\ w kraju - zł. 6.50' lIagranicll - :Il. 10.'.
. .

~

OnłOszD\ftI-a

.a wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 sl:paN): l-sza strona 1 .':., w tetłacie 50 g
,linII
nadesłane po tekście 40 gr.i nekrologi do 150 wierszy 30 gr., wyżej - 4!l gr. Zwyc2:aj,
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 gr. I:a wyrtU:i najmniejaze ogloszenie ilł. 1.50 gr. Poszukiwanie pracy 10 g
I:a wyraz, najmniejeze lIl. 1.20 gr. Ogłoszenia za'~(l.ynowe i zaślubinowe 12 zł. Ogłoszenia Zamie jBc')We obi
olane s~ o "'O proc. drołaj, flrlJ] .agreniomnych o 100 proc. Za oalosllenia taoeISl'i'ollne- lab fa:Jia.~. do:.bi ~f

RekoP180W redakCJa me zwraca.
Bedakiol': EuaenjusE KrOnłllsD
.za -W}"dawniotwo ..Prasa", Wydawnif38 sp. z agr. Qdp.: Eugenjusz Kronman.

W d:ru1t.arni

własnej

Piotrkowska 101.

