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Rresztowanie
QSlaPB KobierskleR!l_
LWOW, 29.10. (pAT) - '28 ln!t.
A.r~7towany został w Sambor;';;
Osła.p KO~eł'ski~ członek ~
głównego ukraińskiej socjalisty~

porząd-

że

w zakresie swojej kumpetencj uczyni eo może.
Ponadto członkowie komis.ti
wSkazywali na objawia.iąeą si~
miejscami propagandę .iawności głosowania przy wyborach
i prosili generalnego komisarza
o wydanie zarządzeń, przypomina.tących konieczność pl'Zestrzeg.a nia tajności głosowll'llia
podczas aktu wybol'ccZego.
Genel'alny komisarz wybo:rC'...,:-

1,)ol'zyrzekł

wydać

odnośne

za:rzat"'.i" n·e, oparte o przepiSy
ostawy, kitlre zabezpieczają taJ

..

n~ć głosowania.

...

lq.łel!W~japp. PU7,ak~ K'l'y
był iłJż 'połnformo sy i UrbanowiCZa dotyczyła w

:niepl'awidł~wltścia.ch

·j.6iałąn.ia

w komisjach
wany i że w każdym konkretnym wypadku interwenjował
nie.zwłocznie. We WS'ka~anych
przez ezłonków komisJi konkretnych wypadkach . będzie
niezwłocznie interweniował
u
przewodniczących danych
komisJi wyborczych. da.ląc im od
powiednie wskazówki, w.reszcie sędzia Giżycki oświadczył,

pierwszym rzędzie uniewamionej listy Centrolewu w powiecie kl'akowskim.
Jak sie dowiadu.lemy
kIl'akoWSka kOmisja okł'ęgowa wyborcza zbierze si~ w czwartek
lub piątek na powtórne pOSiedzenie cełem ponownego rozpatrzenia sprawy uniewamionei listy Centrolewu 11'1'. 7.

rawg osadzongc:h

Tobotnicz.o • chłopska, nr. 23 WaJ'sz. kor. "GłO~u PoranPPS - lewica, nr. 24 - Zjednoeze- nego" (Fr.) telefonuje:
Ilie drobnych rolników, nr. 25 Według wiadomości ze sfer
Niezależne stronnictwo
Piast, Dr.
sądoWllliczych śled~two w spra26 - Związek obrony P!'a'W chłop wie b. posłów, osadzonych w
robotniezyeh.
więzieniu w Brześciu, pOSuwa
Na posiedzeniu tern nie zostały 5i~ szybko nap1'Z6d.
t.atwierdzone ze' względów formalWSzyscy b. posłowie są .tuż
nych dwie listy, a mianowicie lista zbadani pil'Zez p. sędziego ślednr. 1 - Związek
obrony praw i czego Demanta.
1V01no§cl Indu i lista pod nazwą
W toku śledztwa powstała ko
Zjednoczej
lewicy
chłopskiej nieezność powołania świadków,
zamieszkujących
w różnych
"Sam()J)OlDOe".

no • radykalnej partji, kanaydat
na 3 miejscu z listy białorusko
ukraińskiego bloku wyborczego z
okręgu nr, 39 w Sambon.e.
Koblerski aresztowany został pod za·

gę nieznaczną liczb~ tych podpisów. Dalej wskazywali na uzuawanie
cofania podpisów,
wbrew wyjaśnieniu sądu najwyżSzego, że podpisów na zgło
szeniach cofać nie wolno; wreszcie na niesłuszność badania
aułentyczuośei podpisów zgroszonych, ))()świadczouych notar.ialnie, ,oraz na s~eg iunych
wypadków unieważnienia list
kandydackich pod pretekstami
i
z narnszeniem odnośnych
przepisów ustawy.
Generalny komisarz wyborCZy sędzia Giżycki oświad~y'ł
w odpowiedzi.
że o rÓŻnych

Oskarżeni

do

Sądu Najwyższego

posłowie, są

Aresztowanie
b. posla Ouro

w
dalszym ciągu izolowani, .tako
więźniowie
pozostający
pod
śledztwem,
wolno im jednak
Warsz. koresp. "Głosu PorWl
porozumiewać si~ z rodzinami Ilego" (Fr.) telefonuje:
oraz załatwiać ważniejsze spl'a
Nocy nbiegłe,i aresztowany
wy f)8obiste i ma.iątkowe.
został w Opałowie wO.lew. kieleeki~o były poseł Andrzej Du
WAR SZA W A, 29 październi- ro, należący
do stronnictwa
ka. (WIP.) W związku z cbłopskiego. Aresztowanie nawezol'3.iSzemi
dOlłliesieniami stąpiło pod zalrzutem
wystąprasy stołeemej o możliwości pień przeciwl'Ządowych b. poprzeciągnięcia się śledztwa are sła Dury na wiecach. Były p.
sztowanych posłów, przebywa- Dnro posłował do wszystkieh
miejseowościach państwa.
.iących w BI'ześciu,
w g~i- seJmów.
nach wieczorowych odbyła się
Procesy b. posłów nie będą wspólna
konferencja wszystsię II10gly odbyć pTzed w ybor a- kich ob:rońców aresztowanych
mi, a to ze względu na koniecz POSłów w mieszkaniu adw. No• •• ność uzupełnienia śledztwa 0- wodworskiego. Na zebraniu po aresztowany na granicy
raz z uwagi na terminy, prze- wy~m poStanowiono wnieść
WILNO, 29 października. widziane przez obowiązującą skargę na d~yz.i~ sądu okł'~o Donoszą z pogl'anicza SDwieeprocedU!i'ę karną,
weg.. w Wał'Szawie, ktc»'Y to kiego, że na oociuku RubieżeGdyby nawet śledztwo już by sąd l)(}StIJuowił zastosować ja- wieze at'esztowany zoStał prze?;
lo ukońCZOne. to samo zredago ko
środek
zapobiegawczy polSkie władze g.ranlc.mle niewanie aktu oSkarienia, termin ~ł~em
ał'esztmvanych b. .laki Bl'udzki, czynny działacz
Siedmiodniowy,
pozostawi'OIlY jlOSłów bezwzględny areszt. - PPS.-Iewicv z ŁodzI.
przez prawo oskarżonym dla Skarga ta będzie rozpatrywana
Brudzkiego aresztowano
w
pl'Zejl'zenia tego aktu. rozesła- przez sąd najwyższy, a to z te-l chwili. gdy usiłowDł Iliel~alnie
nie zawiadomień do świadkÓIW go wqflędu, ii omawini ona przekroezye granic~ l zbiec do
i I. P. nie pozwołllyhy na o!<I<>- będde _ _ a d z I ki.~
szenie łei'minu rozprawy przed• .ści s - "
Aresztowanego ~ pOd

~i!bOI'''''''
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S(dzia tiiig'ki przgrz~kl SW" inierwent:jc
W wgpadkath niewlaś,iweeo pOsi(powania
.
komisji wgbor,zg'b

Tomasz
Szymański notarjusz;
Jerzy
Wnrsz. kor. "Glos u POl'ailneJwanowski - inżynier; Wojciech go" (Fr.) telefonuje:
Rostworowsld - redaktor; Stefan
W dniu wezorajszym byli po
Rutkowski - rolnik; Jan Rogo- słowie Pużak i Krysa oraz mewiJe z, Kar(ll Wyganowski no- cenas Urbanowicz, członkowie
tarjllsz.
palls twowej komisji wyborczej,
zgłosili sie do generalnego komisarza wyborczego
sędziego
Giżyckicgo. u którego intel'weKAUSZ, 29.10. (PAT) Wy- n.łowali w sprawie unicwamieborcza komisja
okręgowa nr. 161 nia w szeregu okręgów zgłoszo
zatwierdziła na dz.isie,iszem posie- nych list kandydackiCh.
Chodzeniu listę Obrony praw ludności dziło oczywiście
o listy nI'. 7
żydowskiej w Polsce nr. 17. Posta- Centrolewu.
wiono na dzisiejszem posiedzeniu
Interwenjujący
wskazywali
wyborczej kom. okr. wni!)sek o re- na szereg
nieprawidłowości,
1lsumpcję
postanowienia k~mis}i związanych z unieważnieniem
nie2.atwiet dzenta listy Centrolewu. łych list, podkreślając szezeWniosek ten zc.stat przez komisj;: g6lnie niesłuszność unieważnie
łdrzucony, z zaznaczeniem, że po_ nia list dla rzekomego braku
dostateeznej
ilości podpisów
słanc.wienia
komisji 'reasumpcji
zgłasza.iących w związku z upodlegać nie mogą·
niew3:iJnieniem reszty podpisów
na podstawie ekspertyzy grafologiczne.l, podnosząe, że sPraw
dzenie autentyczności
podpiKONIN, 29,10. (PAT) - okrę sów u źródła w okręgaCh jest
gowa komisja wyborcza nr. 15 w rzeczą łatwą, bio:rąc pod nwaKoninie, obejmująca powiaty: koniński, słupecki i łęczycki, zatwier
dziła listy: nr. 1 ,- BB., nt". 2 PPS d. f. r., nr . .:\ Narodowa, m. 5
socjalistyeznej
_ Blok lewiry
~und i NSPP), M. 6 -Poalej
Sjon, nr. 12 - Niemiecki blok wyborczy, nr. 18 - Ogólno - 2ydowski narodowy blok gospodarczy do
sejmu ł senatu, m. 22 -
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Święciaoy
ŚWIĘCIAN\',
Okręgowa

64,

29,10. (PAT)
komisja wyborcza nr.

ŚwięcianYJ

przedłożonych

ważniła

rozpatrywała 28

list. Komisja unie-

2 listy wyborcze a mianol.istę

Zjednoczonego Bloku
listę 2ydowskiego
Komitetu
Wyborczego
Poa1e,iSjon, komisja odroczyła decyzję
co do listy Zw. Obr. Pr. i W. L.,
listy Kresowej Jedności Ludowe,i.
Zatwierdziła
następujące
listy:
Listę BBWR, Ukraińsko - Bia!o.
rusldego Bloku~ listę narodową,
Centralnego Zwią:zku Białoruskich
kulturalnych, oświatowych i gospo
darczych organizacji i instytuejł,
lIstę białoruskich niezależnych ra·
dykalnych, BJoku obrony praw narodowości
żydowskiej w Polsce,
Blok lewiry sOIC:jalistycznej Bund
i N. S. P. P., Niez'Jleżne stronnic·
two chłopsl,ie l listę łIr1ęciań
&kich c!tło.r;ów. (Szapie!).
wicie:

Białoruskiego i

Biala Padlask

LUBLIN, 29.10. (PAT) - Komlsja okręgowa wyborcza nr. 5 Bi ała
Podlaska zatwierdziła następuj ące
listy: BBWR, lista naro-dowa nr..
4, Związek obrony Prawa i W 01ności Ludu nr. 7, Zjednoczenie
Chłopów i Rolników Podlasia (lokalna) - nr. 22, Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy Poale.iSjon - nr. 6, Blok Lewicowy Socjalistłyezny i N. S. P. P. nr. 5,
Blok Obrony Praw Narodowości
Żydowskiej w Polsce nr , 17,
Ogólny " Żydowsld
Narodowy
Blok Gospodarczy 00 sejmu i senatu - nr. 12.
Jednocześnie

komisja unieważni·
listy: Stronnictwo Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
(li&ta Sterniczuka), Główny Kom'·
tet Wyborczy Zjednoczenia Chło
pów i Robotników Obrony Gospodarczej (lista Skiby), Jedność Robotnicz:o - Chłopska, Zjednoczente
Lewicy Chłopskiej "samopomoc",
Blok Lewicy Chłopsl{ieJ Samopomoc i Se1rob, Stronnictwo Cbłop
slde ZjednOC"Lone,
PPS
dawni'
Frakcja Rewolucyina.
ła

rzemyŚ
PRZEr.tYŚL, 29.10. (PAT)

_

Okręgowa komisja

wyborcza nr.
48 w Przemyślu zatwierdziła na·
stęp1)jące listy kandydatów do seJ
mu: Nr. 1 - BBWR, Itr. 4 - 11stę narodową., nr. 5 - Buud, nr. 7
- Zwiazek obronv praw i wolnośei lud~. nr. 11 ' Ukl aiński I
Białoruski b10k wyborczy, nr. 14
__ 2~Tdowski narodowy blok wyborezy. Pozatem zatwierdziła listy
Ukraińskiej sie1ańskiej jednoścl, U-

... Jednoś<i ,.bot.iew. ,hlop·
sklej oraz listę indywidualną. Ś!t-

,
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Palest,nie

,l aby prs- mo jednak wszelkieh komenta- ~l'obiła w Palestynie w kierun- junkłurra polityczna tego wy-.
wa iydowskifl w hli11ycll kJ'ft· 1'\ly dekłaracj'a HalfDlu'a otrzy- ku zl'caUzowania. nałoWinycb maga. Dziś chodzi Je.i o pozyjach nie zostały l)l'zez stworze · mała sankc.i~ międzynarooo- na nią zarówno l}Uez dcklara- skanie sympat.ii świata muzu'"
nic tydowski".i siedziby na,,.- wą na konferellCji w Wersalu, ejt: Balfoul'a, jak i mandat pa- mańskiego dla przeciwdziała
dowej w PaJestYJli~ uszezupl0· a
następnie
zalwierchenie les-tyński, OIl'az umow~ angIo - nia rewolucy,lne.' nawałnicy,
ue".
wszystkich państw
koalicyj- amel'ykańsk.ą,
obowiązków idącej
z Indii b'l'amińskich.
Dekbll'uc,ia ta, kU.l'a stł}i na Jłyeh łJ'aktat~m w San Remo. przy odbudowie ,,»atlonal ho- Niech jednak Wielka Brytan.ta
słanowisJiu niewątl)liwie 'Pro- W r. 1922 komisja mandatowa me for the Jewish people"? jutro pogodzi się z Gbandim, a
żydowskjm~ zawiera .ieden ea · ligi na'i'odów
po wysłuchaniu Otó~ Uteralnie nie. 1S-letni bi- opuści z zilWlą Jwwią mozuł
sus, który dyplomacja a:n!{i-el- opin.li reprezentacji żydowskiej lans
wielkobrytyiskich rzą- manów hinduskich, tak jak
ska ,wsławiła sobie .iako fu'J'ł- 1 uznała p,r awa pierwsze1lstwa d6w w Palestynie wYł'aia się zdradza thiś żydów, aby się
kę do o{lwrotu. Co znaezy bo· bl,yty.łskiego do Palestyny J w rubryce netto cyfrą O. Zarru PI'z~dobać muzuhnallom pa·
zębia się .0 każde in,oe ~agadnie wiem ów .zWlI'ot, aby .,:mozegze· oddała rządowi angielskiemn ca.lą to zresztą Anglji niełylko lestyńskim.
n/e 'mi4łdzynał'odowe. 'l. po4rM oia nieżydowski-c na niezem maudat palestyński. podkreśla- ', żydzi, ale i arabowie. WykazaBaIdwin, Składając Irondopowo}ennyrh UaBÓW, które sy nie ucierpiały"? Pl'awnego Slll .Iąc łącZllOŚć tego mandatu z la to w sposób drrastyezny bry- lende Weizmannowi dał wy~
S'tematyc'ZiJlie 'Podkopują mlę- czenia owo r;dąltic .uie ,posi~da, wyżej wSJłomnianą dekblJ'~Ją ty.tska komisJa Sharre'a dla raz swemu obmrzeniu na takty
~.z~'llal'odQwy )}l'csłi.e AlMonu, nałomhł~ł joż'Cli sh~uwata Pa- Balfoura.
Art. n
maudatu zbadania słynnych sieTpnio- k~ LallO'ur Parły, która gl'ZCna.lbardzie.i bolesneml sq te. Irstynę za si~dzib~ na,)'OdoW'i hl'zmiał: "Władza manda,łowa wych 1'OZl'uehów. W samem bie wiarę w łradyeY.iną "uezci
któl'c godzą w k(}lon~ ....... "wą żydów, tern sam,e~ daje to a- lest odJ)owicdzia)na~a to, aby społeC'Lieńsłwie .a ngieJsklem po wość" angielskiej polityki kopiętę
achlllesw.n!
Wi-eJldel s.umpt hm)':m lllłil'Qdowoś,dmn kraj znalazł się w łakłeh wa- gJądy na kwest.lę agielskie.i po- lonjatnej.· Ex-premjer konse:rll1'yłanli . E~lpt. Clduy, lmłje, do twim'dzenia, 1...e ich prawa runkach politycznych, OOmi- lityki w palestynie są rozbicż- wY :- p:rzesawa. Nikt nic wad
Ił ostatnio P:.destyna -- oh' .·ą łl8 lC,i płaszcrtyźnie "uciCil'Pia- llislra:eyJnych i ł{ospodar.ezyeb, ue, PI'ZYczem nie pobywa.łą te.ł wiQll'y, chociażby d)alego~
pHszczególn~ ogniwa }u':;1yj- ły", Władz.' an~iełskic dały Jdó:reby u1'Ządzenie żydOWSkiej się wcale z uk!adem sił par- te nikt nigdy .ie.i nie posIadał.
'.SkIego łaiiclłłJh.l. O}ł'UiU,i1w.c1l1l przez ów ltłll,fjdll)' zW~Ql alut o;iedziby nąr(}{lowej ulatwity i tyjnych.
Tak więc liberali Jt; Polityka brytyJSka test. ktasycz
l)if'~ N~I::ści świału, lf.b'ire 01'ohl~ polłłyczny łll'abom, nie chc~c kłól'eb~' jedu()JllWŚnie minly 113 LIoyd Gem'gem na czele są .za.. nym wzorem na.iba,r dzieJ beztnio zlwzyl1a.il~ sit~ wyłamywał Zl'YW:1Ć ostatecznie ze ~Wilł- celu rozwó.i samQl'ządów 'i la- sadlliczo loJalni wQłJee dekla- względuej, najba.rd1zie.i perfidz pod ShłW(lłn(' i :m~ł~l~kłej tem
Jllłłzuhnat'isldm,
który J'ÓWłlO obywatelskich, jak i re- racji Balfom'a, natomiast w n~l, naJbardziej egoistycznej
dyse~' łlJin;l' kololl.jahu'.i 1 nłdr-- m~ł jN;zczc z .inki(~hkolwłek· I U~ij:nych wszystkich mieszkań- obo~ie zarówno k1iłJłSerwy, jak polityki impcr.talistycZIle.i. Slodnl1 I)l'zykł'~! sZ:Y'ku,lą nieslw- bądź wz~lf!dów 1}ł'Zyd~ć siQ lWY eów Pal('słvl1v bez różnicy ras i Lahonr Pat'ty zdania są po- wo "uczciwość" małe posiada
c1zianl{l~. Z~ w~głtidu na llkln- ly.is kle.l 1>6łH~ ce koloujalnej.
i feli~ii".
dzielon". Obecny rząd Moc ~asłosowanie
u
panów w
ahlOść ~auali1'",I.iellly lJaj.,ll~"W
D1:lsta,~ furtka ta 'Jl'Zydllła
\V łe~ l~zmienin
1lloodał Donalda popełnił dwa kardy- FOil'eigne - Office'u. Nad wszyJ1cl, tul'b~H'jl' angiełsv.iej l)IlHty· si~ Mac OOllaldowi. Aż do ,r o· t~n rałyfilwwały osobno 'IN nalne błędy: pl'zez ogłoszenie stkiem panuie aDl~iet~ka rac.ia
ki kolou.luluc.i w Pait'slyuic',
ku lU28 dł\kla. I'acjn B~Ifoura 1924 ł'tJ.kn Stany Z.tedno.czo-ne. Białej Ksi~i zanulował zobo· \ilanu.
"i<
* '"
komentowana hyła dosłownif': ltonieważ do Ii"i narodów nil' wi~ania mandatowe, co daie
1'. Ag.
P'lblifYLnO - llł'3wną 1łutlsta·· dopiel'o w Ołlhl,tnieh lałllcb de- ualożą. Dlatego dziś wydanI" I s.ionistom podstawę tło wsz~ę
wą ~tlt'llowil!ikłł Wi,c lkie.i Ur;v. Jda~'acJa ta ZlnaJllzła tiwoistych Białej Ksi~~i ChU'rchilJu :r. 1922 J cia ake.ii międzynarodO'We.ł na I
tanji w l}aIest~'uic .łPsf głuwna iuteł'pretatOll"'W.
l\'liąnowieif'. I'., któ1'8 wy1'ainie nIweczy na-/ ~orum Jifd ,uarodów; pl'zez ()oo
1ziś ze W74(I{tdu na osłlltn~~ po- komenła'I'z antyżydowski «l 0- dzł~.łe sjj).ujzmu, .iest uważane, głoszClD:ie
zaś raportu Bope
!lJuni~ci8 l'ządu londyiłskie~o-·- szukiwał si~ w podstawowej w ameryknńsldeh koła~h sjoul Simpsona, ogrnnieza.;ącego imi
dcJdm'll(·jd lorda RI1H~~nra "tł'zic «leklal'scji: "UłWOHe-ł)j~ słYCliuycb. za po~wałcel1je w' lI'ację żydów do Palestyny,
dniu 2 iisłopo(la 19~7 1'. Dlp iydowskie.i siedziby narodowej mowy aiD~ło - amerykańskiej wywołał burze obul'zenia świa
/('nszcj
m·.tentac.fl szcrokif'h w Palr,stynie" ukrytego .iakoby z 1924 l'. W 6Pl'awie ratyfikacji towego sjOOlizmu.
zwłaszcza
UlHS ezyłehlików
nodaiemy . ~ sensu, że tu nic chOllzł o P a~ te~o też koła te
zamie'l'Zają zaś amerykańskiego, który miin extenso:
I e s t y n ~,
.,t.ki()
stedrdbę, sIdC>POwać
ostrą interpelację Ijony funtów szterliru!.ńw wpal"ol'd A.'tbul' ,1ames .R".łfour le~1Z o s!w01"zeuic siedziby w do depa1'łamenłu połityC1Jllflgo Irował w dzieło odbudowy hlminister Slu'aw z&.gl>aJtiCrl'uyeh p a l e s t y n i e,
ą wl~e
o w Waszyngtonie dla wywarreia storycZIlej siedziby n",rodu ŻY"
An~Hi - do si'ra Rołszylda w słworzeni'e żydowskiego (};ś.'od- uaeis,k n na Londyn.
dowskiej(o w Paleslynie; opieLondynie: ,.PI·OgZ~ o pOłlanle k.a Wl'wnąfrz Palestyny, oI"\ok
Ciekawą .fest geneza owej ra.'ąc się na odnośnej umowie
Państw.
Blałe.t Księgi~ Na jednym z i obietnicach lor&'a Passftelda i
dn wi::uloJllośei o~a'ld'zaeji sio- innyeh na'rodftwo$ci.
zak~piony
w
słynnej ze
niHt:vc:z-ne j Iż .~'ZW] .1. 1\:. :.\1. IltlS.foni'm ! od początku xwal~ wi~eów w Londynie prczydent samego Mac Donaldo..
szczęścia
kolekturze
IltHli sit: z e a"ł sympatjl' "I) (lZał Qwą t endenc.i~ komC'lllól- swiaiow'!.i egzekutywy sjoniTe dwulicową grę angicls':wo1'zenia w Pfllesłynie ź:v . \ rza, 'ldążająl\e~o do u.i!I'Zu.plc- Mtyez,ne.i dr. Weizm~n w za- sklej poIłtyki koloo.tałneJ nadowskie,i siedzib y narodowd nia tezy Balfoura ,lo pewnf'j paie rełOl'skim
oświadezył: leiy sobie tłomaczyć dymiS.lę
(natioual nome f Ul' tne .T~wjsb ~zerokośd ~eogl' a[jcznej w gra "Dążymy do łe~(), aby PaJcsly- władz kierowniczych cgzekuGł6wna wygrana
pcop]c) i z"obi, co mQże>.. aby i1icach Pales tyny, łwle.rdJr;ąc, na bYła tlIk żyt!OW$!{ą, jt\k t:rwy ~jonisłyczne.ł i Agenc.ii
uhu hd ć ooi~gui~cie te1!V celu. iż .~sl fo nic inncf!,o. Jak pI' 0" FrlllJlcj.!l .i es! francuską, a An- ŻYdowskie.i: Weizmanna i Wat"
NaJeż" j crJmtk t-o uczyn i ć w ten 1»<1~an.d.a, now~go gbetła w kra- fi(I,ia - 311gieJską. .." Ten fr..es bUl'ga, którzy W"f l'owaoeni w
23 PREMJE!!!
sI1~asób, aby Zl'Zeszt>uia u~eży· .lu, k iól'y miał sic stRć o(lbudo- e~ysio z.reszią wiecowy roiemi- błąd pq'zez grę .zupełnie nie
Ogólna suma wygrilnycll
rJowskie w Palestvnie na n~- wsną o.lezyZlłu~ mll'odową. Mi- le podrainił
panów z Fo- fair angiels.kiego kontrlilienta,
ZŁ. 32 MILJONY
relgne - Oifiee~u,. w rezultacie sami z koJ~J wpI'owadzili w
Co drugi los wygrywąl
~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~ ezego powstała Biała Księga, błąd sl}Ołee.zeńsłwo żydowskie
Uszczęśliwiliśmy i~ż tYlłiąC:8
rodzin, wyplacaj~c za kupiow które.i Angl.ls, nie wyrzeka- i opin.fę publiezną co do istot·
fi DŹWIĘKOWY
ne i wygrane u ~qs IOJ}'
jąc się poparcia żydów w dzit>- nych ZSlJIUarÓw Anglji.
miljoTlY, miljony złotych.
~ 1 NOftTEA 7R H ~
Nasze szczęśliwe adresy:
Je odbudowy , żydowskiej sicArabowie, IitÓl'ZY z ~ałJu'Y
d,;liby mwodoiwe.i w Palestynie, l>zeczy słanowią Wl'~i dla ży
PIOTRKOWSKR 11
zasłl'zega
się,
je
nie
naleiy
tedów
element
\V
Palestynie,
I PIOTRKOWSKA 'lZ
Picr\! ;:,7y polski 100 Wrn d·: v.ękow '. mó wiony i ś piewany.
;j1t'il'6~r:i nł\:;-fi(n"
Warszawa,
~o rozuDlieć w sensie "tak źy~ traktują o..'itatni k rok AogI.łi jaCentrala Marszałkowska 146
dowska, ,iali Francja .fest f'r an· ko sukces swoich dą~ń uiepoŁaskawe zlecenia prowincji
euska, a {\n.głja - augieIskll'" d1egłośeiowyeb, przekonają stę
załatwiamy odwrotną poczt,.
Konto P.K.O. 642Q9.
Tu
więc
była
dl'uga
furl'łka
do
jednak
rychło
o
swym
hłęWoh\o p rzer ó bk ą z !1owiaś ci ANDRZEJA STRUGA
Firma egz. od 1835 roku.
,·Fortuna kasjera SpiewankiewlclO /)'''
6t1wl'Oiu, którą rząd angiel- d:zie. Angl.(a poto wogóle angaPREMIA nled.w" ~
Scenarjusz )l,ntoni Stern.
Reiyser: Nich ał Wfl3zyński.
"ki dziś wykor!!lystał.
wwala się w Palestynie, aby
",kończonej , 5-eJ
klasy
Kierown:k produkcji: Józef Rozen . ~ Zdj~cia: Jan Theyer.
21·eJ Loterjl Pań.twowa)
Należy sobie teraz J)Mtawlć przez wtłoezenie żydów siwoDekoracle: arch. Steflln Norris. - Kierownik llterllcki. Karol
Hus::rsh - Telłst y djalogów i piosenki: Konrad Tom.
zł. 250.000 w raz &
J=~ rzyć piI'ztlciwwagę rIo świata mu
ostatnią naj1łliększł!ł wyREKORDOWA OBSADA:
zułmallskiego i aby w oparciu
graną zl. 50.000 razem
zł. 300.000 r6w.
2
~
o
silny
żywioł
żydow(!ki,
choć
Bogusław
"mannł
niet i tym razem przez
!li
by nawet w postaci żydowskie
Zula Po a orxe łsks p EugenjUSl!: Bodo, Kazimierz Krunaszych P. T.
Graczy
kowsk!, Ado lf Dymsza, H. Stępowska, Pęweł Owarło,
go domin ium, osłąglUlć drogę
$:a;C1; ..liwie zdobyta - ... o~
S, Szwarc, L. KraszGwaki, 6·cio letni Józio Orakl i Inni.
Specjalista
chorób sk6rnych
stała .
wenerycznych i moczopłciowych lądową d.o Ind .li ze względu na
Piosenki ch6ralne w wykonaniu Chóru Dana.
Wzywamy wszystkich, którzy
swych wpływ6w
eczenię światłem, badanie krwi oslabicnle
I1\1stracja musyczna w wykonaniu Orklesty Filharmonji Warnie zrelllizowali jesicze wygranych u nas los6w do
8zQwslt,i ej. - Orkiestra jllzzbandowa Henryka Gołd •.
nad klt~ Rłem Sneskim (wypadi wydzielin
%Qłoszenla się do nas po
PQczll1ek cpdt;iennieo g. o} S i 10 w. - Passe-pArtout 0'4%
Andrzeja 5. teleł. 159-40 ki V( E gipcie !). Jeicli dzJś Anodbiór iot6wki. 980;;
bilety ulgowe bezwzgl~dnie nieW8Źne
9752Przyjmuje od 8-11 i 5--9 w.
glia nan za interesy t)'dowskle
w niedziele. i święta od 9-1
Oddzielna poczekalnia dla pań
czyni to tylko dlatet!o. te łooIn-

Ostatnio polityka Anglji obrt
tuJe w t#k ;niezwyk~ ;powikb..
nla zarówno na teJ'ooie w#. ·
wnętrmym (be:t'lfoboolel. jak I
m$ędzyn3l'Odowym,
Jlie od
rzeezy będzie zarpal~wą~ ~..sta'blle posuuję4!in "~ol'eigne-Officefn, !Zwłaszcza tv wl('fko~
bl·~'ty.is·ka polityka
kolonJałna
si~a swemi ma~,kaml du Iła,łdalszych zakątków kuli If.łem~
sld ej, z na,tw'Y wię4' rzeczy 7..a1·

ClAeJl} ..Je ucierpiały

ze

l

I

I
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22 'laot.
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ZI.1.000.000 (milion)
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ojowa
mowa
uss
li Francji
w,wolala Dowaine zanieDokoienie we
PARYZ, 29 października. Prasa wsz~7stkich odcieni komcntuje
obszernie
ostatnie
przemówienic Mussoliniego. Za
v.y.iątkiem paru dzienników o
charakterze raczej il1formacvj.n'm niż polityc,zoym,
które
ograniczyły' si~ do skonstatowa
nia faklu, że :\fussolini oświad·
czyI wyraźnie, iż Italja nie dąży do wO.lny i WO.ll1\' nic chce,
- inne pi.sma upatrują w nowem wystąpieniu wodza
fa5ZyZI1111 poważną grQźbę dla p<)
koju. '\V"sttllpienie to mówi
Augusl Ganvain
w "JournaJ
des Debats"
jest daleko
gwałlowl1ic.isze, niż przemówi e
nia wyglQ~zone w maju
we
FIQH·n<.:ji i i\ledjolanie. l\1USSQ11111 wyszedł tYm razem z ogólników
i zaznaczył wyraźnie
swoje zamiary i rzucił groźby.
Nigdv żaden szef pallstwa lub
szpf rządu, nawet Bisl1lark, a
nawet Wilhelm II, nie przemawiali w ten sposób.
Mussolini - oświadcza Perlinax w "Echo de Paris"
chciał jcszcze ra'z dać do Zf{)'1.'U
mienia Europie, że zamiary 0góihlCgO rozbrojnia spełzną na
niczem, .ieżeli pat'istwa europej
skie nie uczynią zadość ż~a·
niu Italji.
ZachęcOOlY przez
powodzenie sba';nych eIemoo-

tów w NienlClzech i Aust'r p, uważa l\{usSQ.]ilDi, że silne srowa
znakomicie przygo,towują prąd
do PQstanQwieii stanQwczych.
Oby polityka francuska odrzucHa nareszcie opaskę,
którą
ma na oczach i bacznie zaczę
la śledzić za utrzymaniem pokoju. Niewiele pozostaje jej bl'ę
dów do popelll1ienia.
\\Tedług
,L'HQmme LiliI-e"
przemówienie
Mussolinie~
pTzynosi nowy dowód tegQ, jak
potrzebną jest federacja eurQpejska.
Socjalistyczny "Populaire"
widzi w niem zapowiedź wzmo
żenia się działalności d:\--plomatycznej faszyzmu.
Mussolillli
przybiera, według Lego dzienuika, postawę szefa ruchu fag,zystowskie~
we wszystkich
kll'ajach,
w których. reakcja
rozpoczęła ofenzywę
przeciwkQ demokra{:ji i SQcjaIizmQwi.
Oficjalnie występuje on poza
granicami półwyspu własnego,
gdzie dotąd okopał się i zapQwiada ch~ć odegrania pierwszo
rzędnej roli na cenie eUfopejskie.i.

I

-

dopuszcza koncentryczny atak na traktat wersalski

Mac
Danaid tlómaCZy
'iI

wlarzymarue dalszych spłat I'epru'acyjnycb. Do drugiej gl'UPY
zaliczono wnioski "Landvolku"
i chrz. · - soc.iałistów wzywają
ce rząd do podjęcia kroków Celem UZySkania zgody mocarstw
wieil'zyeielskich na rewizJe plann spłat reparacY.inych, względ
nie
uzyskania
moratorjum
łych spłat.

Bezpośrednio

decyzję

w sprawie
Palestyny

ryfą celną, mogącą mieć jakąkol

wiek wartość dla dominjów byłaby
taryfa celna od artykułóW spoiyw
czych.
Niema innych sposobóW
dopomożenia wymianie handlowej
między dominjami, jak tylko wpro
wad;r.enie taryfy celnej - zakoń
ezył premjer -

i sp.rawę tę sta-

wmie badamy.

Krwawy hauad
bandycki
na wóz pocztowy
LUBLIN, 29.10. (PAT) - W R0ty z 28 na 29 b. m. między Tomaszowem Lubelskim a Bełzcem (Ra
wa RUSka), na wóz pocztowy, dą1.ący z Tomaszowa LubeI&kiego do
Belzca napadło S-ciu osobników,
którzy zabili furmana Stanisława
Hapka, clęZko zranili poeztylJoDa
Bernarda Ignaciuka, przyezem zra
bowali 13,720 zł. gotówką, oraz
list wartościowy. Władze proW'adZl energiezny poście:.

na

powódź

*

narad
przybYł
,1\
kancJcl'z Brtinnillg,
który o(lbył
konfcl'enc.lc z
przedstawicielami wszystkicli
stronnictw, z wyJątIdem komunistów. W rozmowach tycIl
kanclerz apelował do pI'zedsta
wicieli stronnictw opozycji, aby wstrzymali się od uchwał
radykalnych. UCh,w aly te mOprzed otwar., głyby ze względu a. poIityk~
zagranic7Jllą,
przynieść niemcOm niepowetowane szkody.KanclCll'z podkJrcśUł, że z powodu kryzysu
gospodaI'czego
musi dojść do ustalenia istotnej zdolności Niemiec do spłat

Sląsku

B~rlin-Poznań-Warszawa

WARSZAWA. 29 październi
ka. (WIP.) - Dziś dO ministra
komunikacji nadeszła alarmu·
jąca depesza od władz kole.lowyeh niemieckich z Fl'ankfurtu n3d ()dJrą. Skutki powodzi
są katastrofalne. Poziom rzeki
podniÓSł się w ciągu ostatniej
doby o 2,15 metr. i wynosi obecnie 6.17 metrów.
Zegluga
została przerwana. Rueh kole.łowy został całkowicie wsU'zymany. Przerwana została głów
na Unja, łącząca Berlin - Poznań W81l'Szawę.
Na pł'ze
strzeni jednego kilometra został podmyty teN' między
stacją granicmą Zbąszyniem
a
stacją graniczną niemiecką.

Nadto I"Uch komunikacyjny z0stał przerwany na Iin,ii Poppschueb: - Miełschlau i Barnan
- Grtinbe:rg.
BERLIN, 29 patdziel'lnilka.(PAT.) Katastrofa powodu
rozszerza się i obejmuje .JUZ
nawet dolny i górny SląJSk. W
Raciborzu poziom wody podniósł się. z normamego o 1,60
metra. Gztemaście oko.1icm.ych
~i jest zupellnie odciętych od
świata r powodu zalania ,p rauci.a -~s,t1dch szos. RÓW11lleŻ

miljonowych

sum

eiem

Reicbsta~u

-

powodem przerwaoia komunikat:Ji na linji
Straty

Humor polityczny

hitlerowców i k muni

1\ niemcy

Katastrolalna

Sl;ąmpoon

BERLIN, 29 październi'ka.
(WIP.) - Dopie,r o dziś prasa
berlińska
za.imuje się mową
MussQIiniego. Cala prasa stoleCiwa Rzeszy podkreśla z na·
cis'k iem ustęp mowy MUSSQIiniego traktujący, że jakoby rewizja traktatów
pOkojowych
miała służyć interesom
Europy i pokoju światowego. Prasa
niemiecka specjalnie ten moment mowy podkreśla, gdyż
Kamal Pasza cywilizuje.
zgQdny on jest z ostatnio pw· (Wiadomość prasowa: Powstani~
wadzoną polityką
rewiz.toni- kurdów stlumiono. Powstańcv
zostali wytępieni)
oł
styczną Niemiec.

BERLIN, 29 października.
\V (lniu dzisic.lszym komis.la za
gł'aniczua Reichstagu
obradowała uad wnioskiem komunisię cieszą stów i hitlerowców. Wnioski
BERLIN, 29,10. (PAT) Jeden z podzielono na dwic gl'llPy: Do
czołowych przywódców parJamen- pierwsze., zaIicw.no
wnioski
tarnych niemieckiej partji ludowej skrajne hUler&wców, o obale4 - gen. von Seckt w wywiadzie z ko- r uJe trRktatu wersalskiego i plarespondentem herlińskim podkreś- nu Younga ł W\Ili()Ski komunilit, że Niemcy mogą powitać wystą styerm.e
o
natychmiastowe

LONDYN, 29,10. (PAT). W wy~'toszonem wczoraj
Przemówieniu
premjer Mac Donald oświadczył
jeszcze, iż naleiy spróbować, postę
pująe w duchu mandatu nad Palestyną i stosując się ściśle do jego
litery usunąć rozbieżności między
wTogiemi stronami przez złoZenie
pewnych deklaracji. Nic nie zasko
czyło bardziej ministerstwa
kolonji jak niezwykle interwencje, przy
pisywane temu ministerstwu i całemu rządowi w związku z oświad
czeniem rządowem o Palestynie.
Mówiąc o konferencji imperium,
Mac Donald zaznaczył, iż konferen
~ja ta wykazała, Ze rzekoma wollla wymiana pomiędzy pos7mególtlemi częściami imperjum jest a1Jso..
lutnym nonsensem i Ze jedyną ta-

wEaJ'!):

PIXAVON·

cznych, którzy porwać się mogą na
istniejące traktaty. Gen. von Seckt
wskazuje również na niebezpieczeństwo ze strony agitacji bolsze
wickiej.

pienie Musoliniego z radością poono za rewizją
traktatów pokojowych. Uwagi kierownika polityki włoskiej są zachę
tą dla Niemi~ w walce z traktatem wersalskim. Delegacje niemiec
kie na przyszłej konferencji pOkojowej będą musiały radykalne zarządać wstrzymania
zbrojeń
innych mocarstw i domagać się przy
znania parytetu zbrojeń odpowiednio do zaludnienia i geograficznego
położenia Rzeszy,
Następnie gen. VOn Seckt zwrócił
się z apelem do Stanów Zjednoczo
nych aby zwróciły uwagę na sytu
ację gospodarczą Niemiec i koniecznoŚĆ zredukowania świadczeń re
paracyjuych niemieckich. Dals~e
trwanie kryzysu
gospodarczego
może rzucić szerokie rzesze w obję
cia eksperymentatorów nacjonalisty
nieoważ występuje

s ó ka

.5:J'.l'/(J'1e

rep~racy.fnych.

BERLIN, 29 października.
Wez()l'a.i odbyło się w jedne.i .z
sal berlińskich zebranie hitle.,
rowców, na które pl'zybYł poseł Neuma.u.ll z grupą komunistów. Po przemówieniu hitlerowca Goebelsa zabl'ał glos Neu
mann wzywając dfl zaniechanIa
walki bl'atob6,iczei między komunlJStami i hitlerowcami i po.
łą~(1nia się celem rozwinięcIa
w~lne.i akc.ii przeciw Frandi. Neumann zapewniał, że .z
chwilą wojny z Franc,ją ann.ta
czerwona pośpieszy z pomocą
nacjonalistom niemiC{!kim.

samemu miastu grozi przerwa dyn'ki zagrQżone wadą, w 2-ch
budynkach woda z pól zalała
nie komunikacji z okolicą. Stan wody podniósł
Zniszczenie
na Śltllsku OpoI. piwnice.
skim
w:trasta w nocy nadal. się w goo:zinach ra,nnych nie.
Pod Wrocławiem cały szereg zlnacznie. W powiecie pSZCZy11miejscowości jest zupe1Jnie po- skim przybrała woda w Wiśl-e.
W miejscQwościach Goczalzbawiony światła i prądu elektryeznego. Na niektórych od- kowice o okołQ 10 cm. W Nocinkach musiano przerwać ko- wym Bieruniu stan wody wymUlIli'kację kQlejową. W godzi- noslił 3.95 mtr. pOlIlad norroał'ny
na ch wieczorowych zaczęły na pOlZiQffi.
W powiecie rybnicpływać wiadoJI1()ści o obniża- kim sytuacja się polepISzyła. niu się poziomu wody w r6ż- Stan wody w rzekach S,looków
Wysoko'ści ce i Odrze obniżył się od 5-20
lIlych okolicach.
strat nie można narazi e, ocenić, cm. Woda w dalsa:ym ciągu nie
sięgają one w każdym razie I'Zll1aCZnie opada. W pow. kaŁQsum miljanowych. Na szczęście wickim
stam. wody w rlZece
16 ofiar nieszczęścia
nie zanQtowanQ żadnych ofiar Przemszy podJniwł się o 1 i
BORDEAUX, 29,10. (PAT) w ludziach.
pół mtr. Między Mysłowicami
Express
Genewa - Bordeaux wya Modrzejowem na terenie pokoleił się dziś o godz. 4-ej rallo w
KATOWICE, 29 paiAhicl'IIli- wiatu będ,zhlskiego woda zała
odległości 25 ldm. od Perigueu x•
ka. (PAT.) - W ciągu dzisie.i- ła nadbrzeżne pola i łąki na
Cztery osoby, wśród nich maszy
~egQ PT'Zedtpołudnia stan wo· dłu.gQściiednego kim. i szero!lista
i palacz zginęli. Kilka osółt
dy na Wiśle w pow. oieszyń- k,ości 500 mtT. Żadnej miejsca
odniosło rany. Przyczyna katastr(
&kim pozostawał bez zmiany. wości nie z~aża be.zlpośred f y nie jest znana.
Rzeka Olza przybrała w nocy nie niebe~piec.zeńJSltwo. Mienie
o- 30 cm. Wisła w pow. biel- ludzkie zostało odpowiednio za
PERIGUEUX, 29,10. (PAT) We.
skim i jej dopływy Wapieniec beZ'PioozolIle.
Ze w~ględu na dług ostatnich wiadomości liczba
i Iłownica o k:Hkanaśde
cm. zmniejSzenie się opadów na'le- ofiar katastrofy expre·ssu genewo
W obrębie gmilD Zahrzeg, Zar-ze ży ooze·kiwać vo:prawy sybua- skiego wynosi 16 osób.
oze i Strumie:Ói
podniosła się cji.
wOOa w WUle od 4,20 - 4.50 II!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!~~!!!;!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~
mtr. ponad stan nonnamy. W
gmłinie Bronów były trzy bu-

Kataetrofa kolejowa
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giełdy

ostro

g'

loskiego Slinnesa, 'kr61a sztucznego jedwabiu

Ta,k zWlie obeon.ie sensacyj-' ba:n'k ructwo.
Gdy niedawno' niemiec·k iego potentata powoprasa włoska niedaw,ne2'o "ił duce"
m6wdł o
bardziej jen,nego Hugo Stinnesa.
potentata f~nansowego, założv- sprytnych
ruz
przedsiębiOTBędąe sam
dość zam~:bnvm
ciela kilku na wielką skalę 1a.- czych "akrobatach giełdy j adwokatem, puścił się GualilIlo
krojonych przedsiębiorstw , bę · przemysłu" - wiedziano w ea na przedsięwzięcia filIlansowe
lących
gospodarczą
,lulIlą łych
Włoszech dobrze,
'koOgo w wielkam stylu i o wieI'k im
Wło ch f.a szystowskich .
ma na myśJi.
rozmachu. Było to Jat temu
Tym " Cagliostrą giełdy", na
Jednocześnie niemaI "Banoo ki\.ka.
Władzę objęli Już
fapiętnowalIlym ostatnio publir1.· Agrkola ItaJiana"
w TUll'ynie szyści '. całą swą energją rląży
nie przez samego Mussolini/). - kasa i s'k arb całego ko.ncer- li do zapewnienia Włochom
I{O, .iest Gualilllo, adwokat Ri- nu Gualino pTlZechodziła pod mocarstwowego
stanowiska.
cardo Gualiilo, założyciel i kontrolę państwową, a pań. E/poka marzeń o wznowienin
(do niedawna) nac'zelny dyrek sfwo zagal'lliało 7. ty·t ulu dłn- "i.m perjum romanum", "adotof "Snia Viscosa" centrali wło gów lwią część niedawlllo 01- wienia się w Alb alll ii , zerkania
skich wytw órni sztucznego je- Qnvmdej fortuny.
na Niceę j Maltę, pamiętnej
dwabiu, kierowniku plemr)iJ}CRicardo GuaIino należał rze- "caIIllpagna deI wamo". Fakiego trustu "Unione Ibllia'l1a czywIscle do tych nielicznych ' •_ _ _ __
Zamenti", dy;rekrt-or "Unica" i ludzi o nie~ap,zeczOlllym f~'l1an !
Godz.
21.30
"Salpa".
SOwYm gen.1 uszu - ale o JCS'Z·
Sygnał
Wszystkie te tytuły wl1oskie.i cze większej ~Qrączce pieniąfi.nanskry 7.waJiłv .. ię flh{'''Tlit~ d,~a. ~ającei k~ ku ni~uJtikjak misternip., ale nif>trwlll~ n- mone.1 katastrofIe. CzłoWIek O
.'.
stawialllY pałac z kart - a pokro.iu historycz·np.go Law'a
przed Ricardo Guali,no stanęło 7. epoki Regencji, czy raczej szyzm
dą&ył do rozwinięcia
/ta

OZls'

i

WRadJ·o

Drachenburg nad Renem

Z MarSI

Włochami,

tak,

że stał' się

nanowych g.ro.
mów Mus.soHniego.
Wydatki i ma.iąt~k usribist)
Gualina są tematem fanŁasycz ·
nych obliczeń i rojeń wc Wło ·
szech. Wchodziła w każdym ra
zie w ,jej skład na.r1epiej dz,iś
postawiona stajlllia wyścigowa
we WJJoszech, co lIlie jest malo.
i podoooo na.jbogats.za w tym
kraju prywatna galerja obrazów,
U6ra obeonie w lwiej
części przechodzi na r.zecz pań
stwa. Gualino był właścicielem
i of.iarodawcą jednego z teatrów włoskich, k,t óry dzięki Je
go hojności mógł wystawiać
sztuki. mając na oku prawd'ziwie wysoki poziom artystyczny, a nie tyJ.ko robienie kasy.
Niefortunny l "c'złowaelt - mucha"
włoskiego
przemysłu
miał i mecooa,sow.s.kie aspiruwet

przyczyną

I

największa świątynia ortodoksyjna na Bałkanach, gdzie

król Borys po raz drugi weźmle ślub według rytuału gra-

wszystkich dzi~dzin PTO<lukc.ii c.j!!!e!!!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!C!k!!!O!-k!!!!at!!!o!!!1i!!!'c~ki!!!'e~g~t!'J!!.!!!~!!
narodowej Włoch. Zwłaszcza r---wówczas, gdy chodziło bądź o
stworzenie n()wej
rueznamej
zŁandar Legji Inwalidów W. P.
dotąd we Włos7.ech gałl)Zi produkcji, lub o rozwiniecie wege
tującei tyJ'k o.
W takim momencie pojawił
sie na horyz()ncie giełd pó1nocDoO-wloskich Gua'lilIlo - scqwydł w m~~ sens ,,knnjtmkturv" ,
i DO mi5tI"Zow,s.ku ją wyko·r zy·
słał. Z wielkim nakładem pra-]
cy i ener.gji, je.uJOze zaś wię
kszvm
rozmachem
za;kłada
Snia Viscosa", największą W'ło
ską fabQkę sz,tUCflIOOgO jedwabiu Powitał ją radośnie rlZ'ąd
.;n·k o nowe źród~ bOfCaotwa na
rodoweg.o, powaIlo ją - szcze
g6lnie. radośnie-----wlQs!kie roilllisterst.wo wojny. Dla ~ oot;a;niego sztucmv jedwab kujE>-

S

wy~ał
s.re~6ł:mt =~~ 'W ezasłe poświęcenia
ez

w

ubiegłą ni1:ldzielę

sztandaru

L egiI

~ę ~ l .'
Inwalidów W. P. w Łodzi rodzice 0hrzestni p. generał Rydz'Ca ~1 .m.p k
.~~! ej B~ Smi~ły i pani generałowa Małachowska wbili w drzewee gwoździa
~!.....~
on
t
' .~
pauu\tkowe. Obok prezes zarządu głównego Legji kpl Połoński
t;"J-"i-

!

n~m

ozać

cemen u.

"'J-".vwa-

go mus-zą z zagtra,n icy.

Więc znowu pojaiWia się,

wy.-posażony w kosztowne urządzenia wnętrz
galerję obrazów, ma być przebudowany

i warto ś ciową
na szkołę.

Uwalnianie niewolników w Abisynji

ozy

Ra°d
l

k1
k
motocy owy, ierowany przez ra djo

tylko rozbudowuje piemonck:i
trust cemetlltowy: "Unione I'ta"
liama Zementi" z karpitałem za ·
kładowym 50 milj()lIlów Jirów.
Na czele, naturalnie, Gua'li'l1()
W r. 1924 powstaje wielki
trust czekoladowo - wermum·
wy "Unica", bijąc konkuren·
tów, opanowu.iąc ryn·k i W}4lski e, szturmując zagrallliczne.
Znowu zakłada go Guałino.
Zkolei poJawia się na ho,ryzffl1oie zakrojony na międzynaro
dową skalę
trus,t wyrobów ~
sztucZ'nej ' skóry "Salpa". I jltft
cze ra?: Gualino.
rym razem, po ray osta~ni.
Jeżeli

pie~ze

J>T'Zedsięwzię·

cia "akrobatv przemysru" ZiDIł
lazły i popai-cie i zaufalIlie,
f.o
następne majdywały go mnlej,
a ostatnie niemal wcale. TymClZa\Sem Gualino wycofywał J)If)
woli swe karpitały z świetnie
prospeTU.iących pierwszych,
"
l()kował je
w niepewnych 'lJak się dowiadujemy, w Łodzi odbył się raid motocykIowl',
statnkh. One właśnie nie ZIlla· którego ucze.stnicy zainstalowane mieli przy motorach odbiotcże
lazły za.ufania. p()pytu na no~paraty . radJowe, prze~ kfóre ze stacji nadawczej odbierali
we akcJe Gualina nie było.
lDstru~eJ.e, d<?tyezące bH~gu. Eksperyment udał się doskonale.
Jednocześnie F-lł-Ś bantk i
q.
W naJbhższeJ przyszłości będzie zorganizowany podobny rai<l
częłv zamykać swój kredy.t naj
ogólnokrajowy. Na zdjęciu zwycięzca raidu, p. Kestenbarg, przy"
potężlniejs-renMI
do niedllW1Ra
~l do mety bez punktów karnych.
potenlła:łow'i
fioa.mowemu.
Włoch.

~ć,
łać

który je obiad,

kMie zawo-

gospodarza i robi mu wyl'~uty.
7;e w zupie znalazł kawaJ.ek żelaza.
Gospoda.rz wysłruchuje, macha
ręką i odoood7;iJ z I)JQWTotem do bu
fetu, mruezą.c do siebie':
- O jej - (CO za. awantura o
ghlpi. kawałek żelaza! Gdyby zna
mzł tam 5'lta.bę ~ to by n.rupew
no oowel hnzr nie otworzył . .

SPECJALNY DODATEK POWIEŚCIOWY "GŁOSU PORANNEGO" Z DNIA 30.X. 1930 R.

NR. 12.

omons

UJm GI~@mosa.
I

(Ciąg dals~y)

ROZDZIAł.

VI.

łłiespodzianki
Kiedy Seiden parę mmut po szóstej wchodził po schodach, prowa·
d~cych do mieszkania Lammonta,
miał w hieszeni nakaz aresztowania go. Choć trudno mu było uwle
rzyć w winę Lammonta, to Jednak
był zdecydowany
aresztować go,
jeżeli nie zdoła
się
usprawiedli'Wić.

Bezpośrednio za sobą,
usłyszał
kroki na schodach; obejrzał &ę.
Za nim stała owa młoda dama, któ
ra dziś rano tak dziwnie mu się
vrzyglą«tała ua sali rozpraw. Skinęła mu swobodnie głową i podała
\'ękę:

~ Chce pan napewno odwiedzić
mego brata, panie prokuratorze!
Teraz zdziwił się, że nie poznał
jej zrana. Podobieństwo do brata
!Jyło niewątpJiwe: ta sama wąskat
podłuw.a twarz, te same ładne
oczy z długiemi rzęsami. Gdy powiedziała: ,;Sl'at mój napewno bę
dzie w domu. Proszę, niech ~n
wejd7.e" - skQnstatował, że i głos
Jej miał podobne brzmienie, jak 11
brata l my:ponmiał sobie dziwną
clwagę Carsrena, że ludzie z połu
dnia ma:ją bartlzo charakterystyczoy akcent.
Otworzyłą dnwi do pHeezkania
ł poproat'ła Seidena, aby wszedł. Za
uwa;;ył; ile przez ram.ię Pl'zew\t$zo
Dą miała torbę;
widocznie czynił
zakupy w mIeście. Słymlł Już kledyA, ze Lammont jest kawalerem
ł prowadli wspólne go~podarstwo

Po 1{i1l{u minutach Heda Lam- , by się wstydzlła spojrzeć mu w
mont weszł3 do pokoju. Zdjęła już oczy 1 wyjaśniła:
płaszcz i knpe1usz. Pomimo U1zędo
~ Mówią, że panną Andersen
wego charakteru wizyty, Selden je~t. nielylko Idijentką adwokata
musiał skonstatować, że w prostej, IseJlbei1a. Czy PaR w to wierty.?
wysol{o zapiętej bluzce jedwabne.i
Seiden nlc riie -słyszał o tej- plut·,
wyglndała elegancko i symPatycz ce: Wzru&zvl ramionami.
.,
J
I l i e . - Robię pewnie wrażenie,. J'akHeda LammQnt ro~poczęła roz. gdybym lubiła plotkować? - za' . h"
.
mowę zapewnieniem, :i.e ona i brat py t a ła, usmlec ając SIę z zazenonigdy nie zapomną, jak on bronił walliem, przyczem błysnęły jej
jej brata przed oszczerstwem pan.. śliczne zęby, a na twarzy zarysony Ande"et1.
wał się k okieteryjny do'eczek. T
. ł
k
l
Seiden s.tarał się wymknąć od te
O . nIe Jest s łOIl!1OŚć do P o tek.
.
.
l
go komplementu, zapytując, !!dzłe u pełme co nrnego interesuje mnie
~
Jlest brat. Heda Lnmmont pokazała w tej sprawie. ' k
mu skrawek papieru. mówiąc:
- J est pant se ullllantką swe'
go brata, - odpowiedział ' Se:<lell
- Pozostawił mi lIa karteczce
z uśmiechem, - i jak mi się zdaję,
wyjaśnienie, że wróci w ciągu pół
bardzo odrlaaą sel{undantką. Jeżegodziny. Zestał odwołany. Niech
li pani bęrlzie wobec siebie zU1Ie!pall ma tl'Ochę cierpliwości. Napew nie szczera, to m!)~e paul doi'1zit'
no wrćd 7.a chwilę.
'".0 ,nn· . . .,. . ,
-'l .7,~ ! . . . ,.,t 0 .... '1"• 7 .... ~t ..... - .... f)
- Czyiby coś prze~"u\ i (bce '~'ll"l, l'k"" J tt~'''3'7y __ o, C~' ,,'~' "'
zwiać? PQmyś1ał s.obie pro!{ur~
rzystlle~o o !,~tnnie A'1: ~rEe'1.
tor i zastanawiał ~ię, czy mOże
_ To nie to, ~ zaprzeczyła.
wziąć na swoją odpowiedzialność,
_ Więc co właściWie? - zapy
aby tu pozostać. Ale zachowanie
tał prokurator. .
lledy Latumont wykluczało wszelNie odpowiedziała na jego pyta
ki sprzeciw. Zmusiła go, aby zd.iąl
~~~~~~~~'łg~g
płaszcz i kapelusz ł posadziła go
w foteJu klubowym pod stojącą
Dźwiękowy
lampą. Sama siadła naprzeciw i · spo
glądała
nań
z
nieukrywaną
~.

,
•
Adwokat Isenbeil był wstrętny
wobec mego brata, czy nie uważa
••••
pan? - Myśli" jej krąiyły nieusbn Dziś i dni r,astepn,ch,!
nie wokół pr:T.edpołudniowej rOF o:. ~
.'
,.
.
'
prawy sądowej.
~~Jwspamal~ze arc~dzląło dŹWiękowo
splewne, ktorem Sl~ zacl).wyca cały
~wiat
- Ostatecznie PostęPował zgodnie ze swym obowiązkiem, - tłu
maczył go Seiden. - On walczy o
'U! swą siostrą.
wolność swej k1ijentki. A poza ra- Muszę zob~c, ,d~e Mat my dozwolone nie wyszedł ani na
tkwi, ~ P9wiedziała z uśmiechem. chwilę·
W foli 9'6wnej:
- Niech pan z łaski swojej pocze- Nie wiem, - OdPowiedziała.
ka cłtwi1~~ - poProsiła, prowa - Mam wrażenie, że traktuje medąc go dD gabinetu.
go brata jak osobistego wroga.
Sełden ozuł się mOWo uie w hu.
S~iden wuuszył nuniol1ąmi. Po
lniOl'Ze. Nie zwróeił zupełnie uwagi ~rótkiej Pau~ie Heda ponownie poNADPROGRAM:
na gt1stowne urządzenie pokoju, djęła rozmowę:
słynny skrzypek Duci de Ke"
, prawdziwy perski dywan i nowo- Czy doszły również do palI. riekarto wykona 1.
"Taniec
czesne g:ł!ildJQe meble. Poczuwał się sktch uszu, panie pro~uratorze. Hiszpmiski I' n. "Romans Andaluzyjski"
wprost jakby do jakiejś winy, bo- wiadomości o Isenbeilu i Violi Anwł_ Heda LammQnt traktowata. dersen?
Początek w dni powszednie o
go Jak przyjaciela, a on przyszedł,
Nie rozumiał jej. Utl<wiła w1,rok godz. 4 po poło w soboty. nieaby a.tęsztować jej brata.
w swą deHkatl1ą, wąską rę\ię, jak- dj'.ielę i świ\ta o godz. 12 w p.

"

"

Ramon Navarro
Renee Adoree

Wybitne

między

pal1ną Andersen i Iseft<
beilem.
- A to co za przyczyna?
- Bo Isenbeil nie byłby pierw.
szym, któremu ona zawróciła głowę·

Nagle stała się bardzo poważn:\
Mam czas, pocieszal ją
i Seiden zaczął się domyślać, co
prokurator. Zupełnie nie mial ocho
k
mu zamierza opowiedzieć.
ty odejść. Jego towarzysz a roz_ To śmieszne, że powierzam
mowy interesowała go l1iewymownie.
panu tę tajemnicę, choć znaro pana dopiero od pół godziny. Ale czu
- Przepraszam palla na chwilę, J·e. potrzebę w"..T' p·o wiedzenia sle. l
- powiedriała n<'.gle i wyszła z wierzę, że mnie pan zrozumie. Stra
k
bl .
I
l
~o' o,ju szy {Im, e~astyCZi1Ym \:f o' eiIiśmy rodziców. kiedy byliśmy
I
S 'd
ł dł'
.
.. iem.. eJ en spog ą a za ll!ą ,l1Ie- jeszcze dziećmi. Matki, że tak po.
I
k
zUjl'eln e pro 'urators m
,,,zro- wiem, wogółe nie znaliśmy, a gdy
.
!{jem. Po ch, iii wróciła i przyOlO- . zmClrł ojciec, brat mój właśnie od:Ja papierosy,
byw:!.l siulbę wojskową. Ja chodzi
- Ahy się pa'm tak bard:!O nie łam jeszzze na pensję. Zrozumie
nudzHo, - wyjaśniła. - Jest to "an, że w tych warunkach ro uzeilulubiony gatunek meao brata. Nie stwo ogromnie się do siebie przyt..,.""~<) ".,....<,,1'1 n l e"11 e~" C7 1'-:ft,le. I wia.zu,~e.
Dopóki byłam J'zncze
_
?'~"""1 l'.,--~t" r:-. i~' lr~'-;~'''_ '.0,1'0·' '''m, brat r(':! "Qczał
nn de.-,' ,l! ~r',,--l;i '1'1 t·-'~~7".
f~'l,,~
111
o::;ow~lq ofl:e!lę, a ro:em,
nie kazał się prosić, Lub!! pali'\ a gdy stałam się samodzielna ! dojpapierosy Lammollta byly dosko- rzal"za, zastępowałam mu matkę
nalej marki.
a bodaj częściowo i żonę. Byliśmy
- Już dawno nie paliłem tych do sil!bie tak przyzwyczajeni, że
dosl{olJałych papierosów, powie rozslanie nasze bylo czemś zupeł
dział zadowolony. Brat pani nie wylduczone1l1. Nie wiem, czy
może lJall odczuć, co się we lllnie
zdaje się ma suhtelny smak.
.
.
d
.
dzialo,
gdy mó,j brat zapytał llwie,
J est to Jego Je yna przYJe,
Illność - odpowiedziała. _ Poza- nie bez pewnego zamiaru" czy nie
tern jest to najskromniejszy czlo- miałabym ochoty wyjść }Ja.mąt.
wiek i nigdzie nie wychodzi.
Zapaliła nowego papierosa i cią
Po chwili dorzuciła z uśmie, gnęła dalej.
- Kobiety są bardzo subtelne
chem:
w sprawach uC2:uciowych, Przed
- Czy uie zgorszy się pan, je- paru mie3iącami l:mieniło się zażeli również zapale papierosa?
chownnie mego brata; oczywiście
Seiden zaśmiał Eię.
at.ofłlutn:e nie w tym kierunl.u,
- Można być dobrą gospodynią ~l:>y mi miało sprawi&ć przykro§ć,
nawet jeśli się pali papierosy.
de miałam uczuC'ie, że bltercsuje
Przez parę chwil nii! nie mówi- się kimś innym.
li, lecz otac7.a1i, się obłokami dy- Paui~ Andet'Sen? - zapytał
mu. Nie było to przykre miIc~e C:c:dca. Nie uważałby tego za m!)
nie, lecz cisza wzajemnego zaufa- żliwe.
nia. Trak towała go, ~'lI( wie!o'etHeda Lammol1t s!ilnęła g!ową,
liego przyjaeiela 1'0 :J:dny. Po chwi
- Nie mam żadnych do.vodó_
li znowu ona Pl'zel'wafn mU~zenie: - wY.iaśnf1'a. ~ Nie wypowied'1:iał
- Jest coś szczególnego w spra się w tej ~J1rawle wohec mnie. Ale
wie panny Andersen, - powiedzia i~dl1ak się zdradził. Pewnego dnia
ta ogólnikowo, a on wyczuł, że onowiedział mi, :re ma w zal;:hdzie
chciała mu coś zał\omuniknwać. aresztantkę, wł~śłlie pannę Anderfstnieje pewna zupełnie ol{reśl~na s~n, ktt5ra jest wyjątkowo taktowo
przyczyna, dla której chciałabym '1ym człowie!dem,
powiedzieć,
jakie są stosunhi po(d. C. n.)

"• J I L
Kinoteatr

wdzięcznością·

nie, spojrzała na zegarek na ręku
pOWiedziała niespokojnym tollem:
Już zara7: siórlma. Nie rozumiem, dlaczego brata jeszcze nie.
ma.

arcydzieło

produkcji europejskiej, będ~ceł przeróbką głośnej
"PAMIĘTNIK DAMY Z POŁSWIATKA"

Film Ulnan,

jałto

jeden z nailepsz,ch

bieżacego

powieści:

sezonu p. t. '

Dli~ rew~la[Jina Dr~mj~ra'
Doskonała

iluatracja ~-nuzyozna
pod kierunkiem M. LIDAUERA

Początek

•

seansów codzienuie o
godz. 4-e] po poL, w .soboty i
niediSielt) o godz. 12'6J W pol.

Nł'

pierwsze liieause cepy lUiejsc

najniflz~.

•

.: , .

• I )

Potężny

lllecmego

• • ,,'

':=- ~ ::.

,

• ".

'. .

",.~ ~,

•,

dramat erotyaz-uy, ilustrująoy" tragedję
podstępu, przechodzi cał~ gehenn~

W rolach

MAR' KlD.

f((

głównych

młodego
cierpień

dziewczęcia,
l

stacza

się

które, jako ofiara
na dno upadku.
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Wszystkich

niespełtna

z przypadającem na
dzień 1 listopada świętem Wszystkich świętych - w sobotę czynny
będzie tyUto główny urząd pocztoWy przy ul. Przejazd 38 i to jedynie dział sprzedaży
znaczków i
przyjmowania listów poleconych,
w godzinach od 9-ej do ll-ej rano.
W niedzielę, dnia 2 listopada czyn
ny będzie również tylko
główny
urząd pocztowy, p1'lly ul.
Przejazd, dla wszystkich działów służ
by pocztowej, w godzinach ou 9-ej
do U-ej rano.

spodziewać się należy wzmoże

Zmiana godzin

"Jedności

Ją głosować.

Okręgowe

pogl1oska, że
folkiści wycofać mają w Łodzi
swą listę do sejmu, jak i do
senatu.
Dla ścisłości za:lJnaczyć należy, że zasadniczo listy z okrę
gowei komisji
wycofać
nie
movna. Ustawa bowiem takiej
ewentualności nie przewiduje.
Zainteresowall1.e stronnictwa
komitety wyborcze mogą .ledna.k nie podawać do publicznej wiadomości, że z,głosili kilka list, a wysunąć w ogłosze
niach tylko jedną z nich. (dl

komisje wyborcze
nr. 13 i 14 na m. Łódź i powiat łódzki oddały w dniu wCl.O
rajszym do druku listy kandydatów do sejmu i senatu_ Listy
te zostaną za kilka dni rozpła
katowane na murach miasta.
,V dniu dzisieJszym zostan~
ostatecznie zatwierdzone spisy
wyborców łódzkich, które wc
wtorek wy}tożone zostaną poraz ostatni do. wglądu puhlicznego
w obwodowych komisjach wyborczych.
Spisy te możll1a będ.zie przeglądać do dnia 9 listopada, poczem zostaną p-l 'zechowane do
dnia głosowania. Przy przeglą
daillau spisów, żadnych reklamacji składać już nie moma.

.7

Sumy, które s arb

trar~

aptek

Obecnie mamy znów do zaw nocy dyżurują nastę.pu- no t owama
. ..las k rawy wy pa dek
(ące :Lpteki: M. Lipca (Piotrkow- hołdowania św. Biwrok'r acemu,
;ka 193); M. Miil!pra (Piotrkowska tym razem w innym resorcie,
>16); W. Groszkowskiego (Konstan- a mianowicie w łódzkim Ull'Zę
tyu01n;ka 15); A. Perelmana (Ce- dzie pocztowym.
gielniana 64): H. Niev.darowskiej
W głównym gmachu urzędu
(Aleks:1lldrow ka 37); Z_ J:mkiele-! pocztowego znajduje się kiosk,
,,-i C7; <l. (Stary Rynek 9)w którym nabyć można nieDziś

Dziś

i dni
nastepn"h!

•
I\TARZVnl\ 1."

Majestatyczny arcyfw6r mistrza reżyserów 5tryżewskiego.
Niezwylde dzieje urodziwej i pełnej temperamentu markietanki,
która zdobyła serce CARA PIOTRA WIELKIEGO

Jak wiadomo władze poczto
we
udzielają
sprzedawcom
znaczków pocztowych pewne~o rabatu. Skorzystał z tej oka
z.ji dzierżawca kiosku,
który
-r obi
na
handlu maczkami
świetne interesy. Godnym uwa
gi .lest fakt. że podczas,
gdy
p-rzy okienkach sprzedających
znaczki pocztowe niema żywej
duszy,
niektórzy urzędnicy
kierują dQ kiosku
interesantów, niewjadomo, czy dla wygody obywateli,
czy też dla
swej własnej wygody. Czy nie
jest to śmieszne,
a zara,zem
szkodliwe dla kasy pocztowej?
Czy można w JXl'ywatnem ży
ciu handlowem wskazać
na
podobny fakt, że jedno przedsiębiorstwo
toleruje w swym
lokalu przedSiębiorstwo konkurencyJne t w dodatku dopłae a
_,eszeze
do artykułów swego
własnego

i przygody erotyczne carowej.

bila Dft li DWER iako Katarzyna I.

:::ilynny śpiewak Dymiłr Smlrnow jako Piotr Wielki

Piotr Voss jako Książe Mieńszykow
Boris De Fass jako carewicz.
ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod kter_
K A N T O R A i śpiewna w wykonaniu chóru
p. dyr. T E O D O R A R Y D E R A
Początek seans6w o g. 4 popoł., w sob. i niedz. o g 12-ej.
w poł. Ceny miejsc: na I seans od 1,- eł., w !lob. i niedz
od 12-3 po 7S gr. i 1.- zł.
9776
LE O NA

urząd

pośrednictwa

wYł'obn

prowizję?

Sądzimy, że władze
kompetentne powinny zbadać ca-łą tę
spl'awę
i zastano'wić się nad
tern, czy istotnie
tolerowarnie
tego Todzaju rażących fa-M ów
zbiurokll'aty,zowania
u~ędu,
nie podll'ywa autorytetu wła
dzy. Jeśli się nie mylimy, wyżej opiJsany stan w urzędz,ie po
cztowym Łodzi trwa już kilkanaście mieSięcy.
(gl

Poe:atem

była

wał

krąży

Sędzia Piłsudski
bawił

że

najbliższych

robotniczo-chłop

spisów wyborczych

Inspekcja ministe"
rialna

I

już

wyjątkiem

nia akcji agitacyjnej.
Niemal w.szystkie stron.nieurzędowych
.
t
wa
zwołać mają
zgromad-ze- Komuniści glosować
, Z dniem 1 listopada następuje
nia
na
nadchodzącą
sobotę
i
w myśl rozporządzenia władz cen
będą
niedzielę.
Na
te
dwa
dni
świą
trll1nych zmiana gauzin urzędowa
na listę "Jedności
teczne wyznaczono dotychczas
nia w instytucjach rządowych.
Urzędowanie odbywać eię będzie kilkanaście waeców
w fahry- robotniczo-chłopskiej"
od 8,30 do 15,30, a w cohoty od kach łódzkich.
.Jak wiadomo,
komuniści
8,30 do 14-ej.
(h)
Uderzający
przy obecnych łódzcy zgłosili w okrę!{owe i ko
wyborach jest fakt oszczędne misji wyhorczej kilka list klłJIl
go szafowania wszelkimi dru- dydackich do se.Pnu, l,icząc na
kami agitacyjnemi,
a nawet to, że niektóre ·z nkh zostlłJIlą
plakatami. W drukarniach na- uniewazilllone. Ponieważ jedna Plowincji
szego miasta niema tylu zamó- nak wszystkie listy, jak "SoliJak się dowiadujemy, wczoraj wień na druki co przy
po- darność", "Jedność robotniczorozpoczęta została inspekcja mini-I przednich wyborach sejmo- cMopska", "PPS.
lewica",
sterjalna insPl'ktoratów
pracy i
h
d'
. i
.
h
• "Blok n roletar.J·atu" , zostały za
państwowych urzędów pośrednic- f WYCI '
y: WIe e z mC
bnIe
f"
r zap acl1.O .leszcze swyc h zo 0- legalizowane, komuniści pos,t a
twa pracy
••
wiązań z przed kilku lat. (d) nowdli wszystkie listy wycofać
Inspel.cja prowadzona jest przez ~_~!!~!!!!!!!:'!'.~!!!~m!!!~~~~~~~~~~~~~~:"~~~!!:~
delegatów ministerstwa
pracy w
urzędach podległych temu
mlnlsterstwu w Kole, Turku, Sieradzu,
Wieluniu i Kaliszu.
Do wyżej
Urząd pocztowy przy ulicy Przejazd toleruje
wspomniany::'h miejscowości wy jekonkurencję w swym własnym gmachu
{!hał okręgowy
i!ls!1ektor pracy
'uż. WojtIdewicz, celem asystowaPrzed kHku dniami pjsaliś tylko wszelkie
materjaly piś
nia podczas inspekcji ministerjal- my
o wybujałej hiurokll'acji, mienne, widokówki i t. p., ale
nej.
(b) która wszechwładnie
zapano- również znaczki i d·l'Uki poczto
wała w łódzkim urzędzie
cel- we, które są do nabycia w onym.
kienkach na tej samej sali.

Wspaniała

Państwowy

którą komuniści

borach sejmowych był' lUZ o
tej porze kolosalny ruch wybor
czy w naszem mieście. Ał:ita
cja i propaganda znajdowała
s~ę u zenitu.
Obecnie tych ohjawów ogólnego ożywienia dopatrzeć się
nie moŻina. Na.fwidocroieJ komitety wyborcze strOllIDictw po
litycznych postanowiły punkt
ciężkości kampan_ti . wyborczej
przenIesc
na ostatnia chwilę.
Podobno
wlJ)lynęły na to w poOddzialy
pocztowe na terenie
Łodzi ani w sobotę, 1 U!'topada, ważneJ mierze względy oszczę
~lOi w niedzielę czynne nie będą. dinościowe.
Obecnie
po zatwierdzeniu
Rozniesienie Przesyłek pocztoIt'ych nastąpi w niedzielę, przy- list kandydackich
w okręgu
czem w dniu tym poczta roznoszo- łódzkim, kiedy wszystkie liną będzie jeden raz.
(a) sty otrzymały już swe numery,

~d~!a~~aj~e

do Brazylji

rozpo.:znie sic de la.:io w nad.:hodzć\.:. niedziele pracy
zawiadomienie,
w
dniach wznowio
Za
trzy
tygodnie
za
jednej, mianoMOstateczne
zatwierna zostanie emigracja do Brazylji.
wyl>O'ry do sejmu i
de
Emigracja
od tygodnia
dzenie
senatu. Przy poprzednich wyskiej", na
ma- wstrzymana i konsulat nie wyciaodbędą się

związku

Miłostki

Wznowienie emigracji
otrzymał

Świętych

Nocne

Nr. 298

Kampania wyborcza w bodzi

Poczta

dzień

-

onegdaj w

Łodzi

Onegdaj odbyło się w lokalu
stowarzyszenia
urzędmrl.'ków
skarbowych zebrlłJIlie orgllJThiza
cyjnego komitetu wyborczego

R B. przy udziale szeregu

01'-

ganizacji społecznych. Na zebraniu
był obecny czołowy
kandydat łódzki na liście Bezpartyjnego Bloku sędzia p. J.
Pi1lsudski.
W przemówieniu, jaklie sędzia Piłsudski wygłosił,
uzasadnił on powody, dla których
sanacja idzie do wyborów pod
hasłem zmiany konstytucji. "
.
ZdlłJIllem. mowcy
ko~tytu~.fa
polska me zdała egzam1ll1u zycia.
Nasz aparat państwowy
nie dimala tak sprawnie, ja~
tego i.n teres państwa wymaga I
..
dlatego
refonna konstytuc.ll
_,
•
wydaje SIe bvc nakazem chwlli. (dl

wiz z powodu wypadków rewolucyjnych. Obecnie wydawanie
wiz zostanie wznowione według
dotychczasowych przepisów. (b)

Spis poborowych
rocznika 1910
Dziś, w czwartek, dnia 30 pazo
dziernik:1 1930 r. do spisu poborowych w lokalu biura policyjnowojskowego (ul. Piotrkowska 212)
w godvinach od S-ej do 15-ej winni się zgłosić mężczyźni, urodzeni
w 1910 roku, zamie~zkali na terenie V komisarjatu, których nazwiska rozpoczynają się od liter H
do K i zamieszkałd na terenie XIII
komisarjatu, których nazwiska roz
poczynają się od liter: H do Ł_

WIADOMOŚCI

nr. 43-356
mości literackich" i za,w iem art ykuł Kornela MakuszyńskiegoPochwa.}!!. X Bokacjusza; wiersze
Juljusza. Tuwima; a.rtykuł Edwarda. Wpfonieckiego - Na margine!':ie stulecia romantyzmu we FranCj1; artykuł Zygmunta Toneckiego - Film awangardy; Kronikę
tygodniowlł Antoniego Słonimskłe
go; sprawozdanie z opery "plOra
K. S. dział "Polska zagranic::!,",
sprawozdanie komitetu budowy
mauzoleum Kasprowicza,
korpspondencję. Numer niezwykle b()
gato ilustrowany.
• • Wi
S iGiJ!SE!W_
:ans

Jn genleUflChUI8 Frankenhaul8n
Kyffhliuser Wy~zlał
lotynlerskllwerkmIstrzowski dla budo~

I

maszyn I samocbodów, dla techniki ,,~ądow
silnych I słabych. Wytszy osobny wydzlal dla budowy maszyn rolniczych I
lotnictwa.

Montai figur, T.
rozpoczęto

LITERACKIE

Ukazał się

I

Kościuszki

w dniu wczorajszym

Prace
nad wykończeniem
po1TIlnika Tadeusza Kościus.zki
na Placu Wo}.ności
dobiegają
już ostatecZJl,ie końca.
.
Pod obserwacją twórcy pOl11
nika, inż. Lubelskiego zostały
już wmurowane ze ws.zystkich
czterech strO'll pomnika efektowne płaskorzexby, przedstawiające Kościuszkę w rÓIŹIIlych
okresach jego żYClia.
W dmiu wczora.jszym s.prowadzono już do Łodzi figuTę

Kościuszki, która składa się !
dwuch częśd.
Pierwsza część zos.tała lUZ
wciągnięta na ll-metrową ~ysokość cokołu
i zmontowallla,
druga część zaś przybywa
w
dniu dzisiejszym.
Pomn.ik Kościusz,ki ma okolo' 16 metTów wys-okości.
Po zmontowaniu figury, pon1'l1ik zostanrie oczyszczony, po
ozem nastąpi usunięcie rus·zto·
wania.

Najpiękniejsze,
najbardziei wystawne
perły repertuaru filmowego

Klnl ,,[APn~r'
"REWJ1\

WKRól[(I

••••
BOIIYWOOB"

Najpiękniejszll

rewje świata, w międzynarodowej
obsadzie najwybitniejszych gwiazd ekranu i sceny!

"lOKOl'lOIYW4.

~l~9"

Jedna z najpiękniejszych kreacji nieodiałowanego,
genjalnego aktora L O N C H A N E Y • A

,,1 Ił Ó J K 4"
Pierwszy film diwię\cowy W Języku rosyjskim
nil tle słvnnego romansu i pieśni ludowej p. t .
•• HaJda Tr6Jka" z O L G Ą C Z E C H O W Ą

I S C H L E T T O W E M.

9765
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TEATR. (ł1 ZYKA i SZTUKA

I

OSTRZEŻENIE.

Nieuczciwi "fabrykanci" podrabiają nasze mydła
i falsyfikaty te, naśladujące jednostronnym napisem nasze
gatunki, polecane są w sprzedaży. •
Dla łatwiejszego odróżnienia naszych rozpowszechnionych mydeł postanowiliśmy wytłaczać dodatkowo na
mydle .firmę naszą i markę fabryczną.

1a •••••• D~ ••••••••••••••••• ga •• B•••••••• Ba•••••• &•••••••••••••••••••••••• :

Twórczość

w SI uee odtwórczej

TEATR MIEJSKI.
Dzi':; oraz w sobot~ o godz. .,l-ej
po eennch zniżonych "Ka"waler
Od dzieł sztuld wymagamy twór
papa" z J. Winawerelll.
czoś~i, która
jest emanacją naJutro teatr miejski występuje z tchnienia. Gdzie jej niema, nie mópr e mj r.·rą. wybornej farsy A. Grzy- wimy o
sztuce, lecz o technice.
mały - Siedleckiego "Maman do Granica między
utworem twór.
wzięcia".
czym a nietwórczym jest płynna,
"\Y sobotę o godz. 12-ej w nocy przechylająca się raz mniej raz
raz jedell wyi:itą.pi w teatrze miej- więcej w jedną lub drugą stronę·
lkim niezrówuaml. Elna Gisted i Wirtuozostwo techniczne
może
{('uol Hanusz, oraz para baletowa. w dziele artysty przeważać do te"-VierZYliskich.
go stopnia, że budzi się powątpiewanie, czy tam w istocie hyórTEATR KAMERALNY
czość jest zawarta. DługoletnIa i
Dzi~ .. S,,·:ęty plomiel'!" .
usilna praca może doprowadzić taW sobotę premjera
salonowej lent nietwórczy do mistrzostwa w
komedji ..Fotel -17".
kopjowaniu. W malarstwie orygiJutro wieczorom, w s obotę o 5 nał jest wypJywem twórczej konpo po!. i w niedzielę
wieczorem cepcji; a kopja nim nie jest, a miwystąpi głoiŚny zespól
..Reduty" lIlo to budzi te same wzruszenia.
le :'(ztllką Dicken~'a "Świer;.;zcz za W muzyce ten problemat jest
f~olllillem" .
mniej niepokojący, gdyż odtworzenie dzieła muzycznego jest w pro
TEATR POPULARNY
stej zależności od indywidualności
Dzi;; prcmjera 5-aktowej kome- wirtuQza, l{tóry wnosi do wykonydji ..Probo·zC'z wśród bogaczy".
wanego utworu swoje "ja" i przeSala FiI~armonji Narutowicza 20 puszcza idee twórcy przez szkła
własnego temperamentu.
Tu wieTeatr Żydowski
my dokładnie, gdzie się kończy
Dzi~ przedstawi enie
wirtuoz, a gdzie się zaczyna twórzawieszone.
czy artysta. Większość wirtuozów
~______________
nie wnika głębiej ani w ducha da-

I

POGORZELSKA ) KRUKOWSKI nej epoki, ani w okoliczności, toW ŁODZI
\warzyszące narodzinom dane,i kom
Dnia 9-go listopada
oczekuje pozycji. ~ stąd też l~iezdo.l~ą jest
Łódź niebywały evenement art y- uchwyclc ~~ewnętrzneJ ~rescI p~lo
styczny. Po raz pierwszy wystąPią) tu poetyckiego, stanowiącego me. Ik'Im p ora nku art y - "raz główny
razem na wie
. urok utworu. Zdawało
stycznym w teatrze miejskim o J by si~,. że wystarczający~ przeO' d
12-' w poło Zula pogorzel-j wDdl1Jklem w tym względZie bywa
"'o z.
ej
.
l'
..
d t
&ka i Kazimierz Krukowski. Dwa \ tradYCJa. A e Jest to ~IC na er r~nazwiska, które nie potrzebują re- \ dna do pochwycenia I nader POWlIdana, bo można w rozmaity spoklamy.
W programie najnowsze, niesly- sób wypowiadać myśl kompozyto~zal1e w Łodzi,
przeboie
tych ra, nie sprzeniewierzaj:,!c się ducho
dwuch gwiazd polskiego kabaretu. wi jego dz.ieła, a pedantyczna i
Przedsprzedaż biletów, w cenie przesadna ścisłość w koPjowaniu
od 1.- zł., od czwartku, dnia 30 mistn:ów wytwarza oschłość i sza
zamawiań teatru blon.
b. m. w kasie
miejskiego, przy ul. Piotkowskiej
Słyszałem
"Idyllę Zygfryda"
tH. 74.
pod batutą pierwszorzędnych dyry
Sala .Mannteufel" Za@hod:"lla 43 gentów. Odmienne :labarwienie da
Żydows~j Teatr
II ft
II II wali jej Richter, Mottl, Nikisch Kameralny
Un
n n
nie mol.na im było je<lnak uczynić
Z3 l'ZUtu na pun!icie pojmowania
-~DZiŚ:-1 przedstawienie
o godz. 9.15 w.
Wagnera.

R R T

1

.

"Dzień dobry, kózko l"~

TEATR POPULARNY
w Sali Geyera.
\Y FiobotC;. dnia. 1 li"topac1a o
i!'0l1z. 8.Hi wiecz. teatr poplllal'lIy
w ~:,ji (' CYNa wy~ta\\':a we'Roly.
r( len hUllloru woLlewi1 w 3 akt.
~e Kpil'lYl1mi i tańcami p. t. .. Rozko><7.c ,Y()j~kowe".
W n:Hh·hodzą.rą ,",obot<;, (lnia 11
Jj .. topa(b o godz.
12 w południe
w teatrze' popularnym w Fiali Geyera (piotrkowska 295) , orlh ę dzic
~if~ przed. tawiel1J:e dla
dzieci, na
I, tÓI'CIll powtórzoną. bęazie prze:ó;liezna bajeczka w 3 akt. "Czerw o
'IV K:llrtlll'elt".
LEONID SOBINOW W ŁODZI.
Znakomity śpiewak rosyjski, te·
nor opery moskiewskiej, Leonid
8ohinow. artysta światowej sławy,
11rzyjc-żdźa po raz pierwszy do Lo(Izi ~ wystąpi z własnym koncertem, który odbędzie się w sali filharmonji w środę, dnia 5 listopada. .\rtysta odśpiewa cały szereg
najpiękniC'j<;zyeh pieśni, romansów
rosyjskich oraz arji ope.rowy'Ch.
Udzial w koncercie bierze słytnny
pianista Borys Sobinow (junior),
który wykona różne utwory fartl'Dianowe.
Kasa. fiIharmonji od dziś ro~po
tzym ~przedat hiletów.

ACAC'A
ORCHIDEE
OEILLET
LI LAS

Temperament, szkoła i inteligen
cja samorzutna, zespolone w jednym osobniku, stanowią artystę,
jednostkę
indywidualną! Samym
temperamentem nie wiele w sztuce
zwojować
można; sama szkoła,
szczepiąc wyłącznie
prawdy znane i uznane, rozwija jedynie widnokrąg artysty i ułatWia
ponieI{ąd zdobycie środków tehnicznych
grania, śpiewania, czy kom ponowa
nia przez proste naśladownictwo;
w samej inteligencji człowiek znajdzie tylko źródło dociekań teoretycznych, a teorja nie wydaje ani
twórców ani wykonawców w sztu
ce. Muzykiem, wogóle jednostką z
usposobieniem artystycznem trzeba się urodzić, trzeba mieć temperament wyratny i z jednej strony
tak podatny do przyjęcia prawideł
szkoły, aby się nie zUZył w czasie
terminowania, z drugiej zaś tak od
porny na wpływ konwenansu, niwelującego w szkole wszelIde swoiste cechy talentu, aby nie temperament w szkole, lecz szkoła w jego temperamencie przetopiła się
na ciało żywe . i artystycznie wra·
żliwe.
Inteligencja
samorzutna,
wzbogacona _wiedzą ogólną doP~;
nia reszty i wytwarza artystę samodzielnego t. J. takiego, którego
w języku krytyki zwykło się nazywać "prawdziwym artystą"·

Wobec ukazania się w sp 'zedaży licznych falsyfikatów, uprzejmie prosimy Sza.n ownych Konsumentów o
zwrócenie uwagi na umieszczoną na każdym wyrobie
firmę Jaaszą.
Przemysł

Spółka Akcyjna
Warszawa, ul. Wierzbowa 11. .

Prgslor

'Iustruje kasy chorych województwa łódzkiego
Wczoraj o godzinie 12 przydo Kola minister Al. PrystOI'. Z Koła p. minister udał
się do Turku, poczem
przez
wieś Lisków do Kalisza. Z Kalisza uda się
w dniu dzisiejszym do powiatu wieluń.s.kiego.
Pobyt
P. ministra Prystora
zw:ią. zany jest z Iustrac.ią
kas
chorych, zakładów należą.cych
do kas cho,r ych, oraz komunalbył

Kqtlk 1:ila

~

Środki

na

odświe

żenie ciała

Gdy pani jest

zmęczona

starannie i wycierać grubym ogrzanym ręcznikiem, masując głowę. Codzień trzeba dokła
i chce dnie wyszaNkować włosy twarda

się odświeżyć, należy wziąć gorą

Ita

łódzkIch

i dolać do niej następu
jący roztwÓr:
40 gr. ekstraktu
sosnowego i 10 gramów Olejku lawendowego rozpuścić w 250 gr.
alkoholu; następnie 40 gr. soli kuchennej rozpuścić w 150 gr. wody
- zmieszać oba roztwory i wlać
do kąpieli.
O ile pani ma zdrowe nerwy pol~a się zimny prycnisz. O ile zaś
pani jest nerwowa - dobrze pani
zrobi nacieranie zimną wodą.
Zwykły ocet jest
doskonałym
dodatkiem do kąpieli: orzeźwia i

ekranach

"Przedwiośnie"
"Szatańska miłość"

wlosy

-

WIHI~lUIA
~':. I) ...

należy

szczotką.

cą kąpiel

I

.-,. ..~.'

nych i społecznych insl"ytucji
opieki społecznej. Panu ministrowi towarzysz\"
pan wojewoda Jaszczolt oraz naczelnik
wydziału ol)ieki społecznej
w
województwie
p. Kazimierz
Jagiełło. Podczas objazdu zlustruje p. minister również zakłady P. U. P. P. oraz zakłady
emigracY.Ine w powiecie wiehn'iskim.

, . .",.,"

Dyrekcji kina "Przed\",lośnie"
tym razem również się poszczęści
Antoni Rubinstein rOZlk>czynał ło w doborze filmów do podwójnemarsza żalobnego w "Sonacie" go programu. Powaga i humor _.
a na- oto zbieg okoliczności w tym naSzol'ena p i a n i s s i m o,
stępnie
umiarkowallem
c r e s- prawdę doborowym programie.
c e n d IJ doprowadzał do meloMarja Corda w roli śpiewaczki,
dji, którą. traktował jak Pieśń eletworzy kreację dotychczas nitlwigijną z akcentacją silną., a przejdzianą. Miejscami jest ona bosko
mującą. Nie sentymentalna skarga
odświeża.
ale okrzyk męsl{iej rozpaczy i szar piękna.
MiUon Sills s tworzył rolę lorda
piącego serce bólu wyłaniał się z
Tłuste
wstrząsającego
potęzną grozą ra- wvśmienieie.
'W f'l'
R
~'<ł'
O ile włosy pani szybko robią
peodu tragicznego. Każdy z wirr 1ll1e " omltllS WS]!U czesneJ
.• . h
'c
tuozów rozporządza innymi zasoba panny" CoII en M
• oore t worzy głó w się tłuste, niech pani nie mYJe
.
"I
często, gdyż to
wpływa Jeszcze
mi, a i wrażenie chwili wywiera
ną. ro ę·
. myc. me
. częgorzej.. Wł. osy na l ezy
nieraz wpływ dominujący. BeethoTo
chyba
wysta.rczy
na
długie ściej, niż raz na tydzień.
Mydlić
ven wykonywał swoje sOnaty za
powodzenie w kinie "Przed\VI;oś- włosy należy bardzo dokładnie i
każdym razem inaczej, zależnie od
mocno trzeć skórę. Płókać włosy
usposobienia. Artysta poza wyra- nie".

• ~ ."; t,:!'

Mydlarski I Perfumeryjna

FRYDERYK PULS
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Feliks Halpern.

I

Ceny popularne.

zem charakterystycznym swojego
uczucia powinien " nadto wznosić
do sztuki wyraz ogólny swojej inteligencji. W jego krzyku indywidualnym boleści, rozpaczy, radości
czy miłości wszystkich ludzi, podo
bnie czujących, a więc nuta ogólno
ludzka, którą tylko w psychologicz
nem pogłębieniu objawów Zycia
odnaleźć można. Bez
pogłębienia
psychologicznego niema sztuki.

•
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Podbródek
Specjalnie

niebezpieczną

i zdra-

dliwą okolicę podbródkową należy
traktować

z wielką pieczołowitoś
Poleca się masaż tej częścł
twarzy i wcieranie olejków sło
necznikowych, migdałowych lub
oliwy. Masaż należy robić szybl\O
od dołu ku górze, nie całą ręką.
ale górną częścią palców.
cią.

Odt:zgmg
"ARTE E CULTURA NEL
VENETO",
Stnmniem tow. im. .,Dant AI~.
ghieri" odbęd:lie 8i~ dziti, w ('7.Wt11'
tek, dnia 30 b .. m. o godz.
9-e)
wiecz. w 10kt1111 miC'jskiej hihljotl'ki publicznej (ul. Anclrzej[1. 14)
odczyt w języku wło"kim: ,.Arte
o Cultura ne1 Veneto". Odrzyt wy
głosi dr. Ga~parjni , lektor języks
włoskiego na nniwersyte(' ie
W [1.1"
F,z[1.wskim.
"HISTORJA I ROZWÓJ ŁODZI",
Dziś, o godz. 8,30 wiecz., w loka
lu stow. W. J. Z. O., przy ul. Sienkiewicza 26, p. dr. F. Freidman wy
głosi odczyt n. t. "Hi!rtor,ia i ro'l:wój łA>dzi".
"ORGANIZACJA
żYDOWSKIB
GO SPORTU KOBIECEGO
W POLSCE".
Dzi \ w czwartek. (lilia 30 b. m.
o godz. 20,30 w lokaln .. Hazomini" przy Al. Ko:,eill:'(zki 21 p.
Mira Jakubowiczowa wyglotii odczyt p. t. "Organ~za(',ja ~ydowskic-·
go lIportu kobirrego w Polsce"

!ą'r.

29&

M.X. -

1930

, GBOS PORANNY"'

Brs
I domowych zlodziB·i
po
poszuhj"aniftt:b, reszioWilnu
dwul~ini(h l

W roku 1929 w Lodzi. było ,
dokouaJnych 8 kradzieży. mi(!!s2!kuniowych z udziałem służhy
domowej, przyczem władze poHcyj'lle ustaliły, it we WS7:ystkich tych w. pRdka.ch występo
wuli jedni i ci sal11i włalllywa~ze.

We wszy tkich tych 8 wyl)adkach, do bogatszych
domów w naszem mi oście, z.głaszała siQ przyzwoicie 'Ubr na

m~~ k~cta, wykaz~~n ~ę

bardzo dobremi
którą

świadectwami,

przY.łmowano

w charaktc.rze

do pracy

służącej.

Po upływie krótkiego czasu,
~dv

służącej

udało

się Uis-~ar

bić

zaufa,nie swych pracodawców, "służąca" ta w nllibliisz&
niedzielę, gdy państwa nie było w domu, otwierała
drzwi
swemu kochankowi
PQe~em
ro okl'Udzeniu lllieszkan1ia Ztl
wszystkich warlościowych rzeczy, opuszczali Lo mieszkanie,
by !)oszukać nowe ofiarv.
Po dłl1ź,szem
doe.hod,zeniu,
tlda lo się policji jeSZGze w fQk.u 1929 ująć Stanislawa Karpińskiego,
Zofję Mczepanik,
Antoniego
Blaicjewskjego
Czesla wę Adamczewską, którzy należeli do sza,jki, 1lI,ąjącej
na celu okradanie mieszkall. w
wyżei nodany sposób.
Dopiero przed
niedawnv.m
tzasem udało się policJi g'ledczei ustalić nazw>iska 1nicjatora tej sza.tki i iednoezeŚillie hel'
szła, którym o)ilullł się niebez.
J)ieemy włamywacz ~nany DO'
~ieji 31-1C'ł>ni
Antoni W()jeir
ehowsJd, &raz koehanki
j@1ifO
~4 Iemaej Brooisławy
CiszewsIl dei,

"
two sasiadek

Barbarz,ń
Chorą

I

obłąkaną staruszkę pobiły

Do redakcji naszej zgłosiło się
Nieszczęśliwej tej
kobiecie źli
przed kilku dniami kilku obywate- ludzie i dziatwa dokucza w nie·
Wczora.mej nocy, POdczas sławą Ci-szewską.
li Rudy Pabjanickiej z prośbą o po Uloźliwy sposób, czyniąc sobie Zl)
ohławy, zarządzonej w zwią'z
Pode.irzana parę zatrzymaillJO ruszenie na łamach »Głosu Poran- bawę z nieszcześcia.
ku z poszukiwaniami mord er- i dp'prowadrono
do wydziału nego" następującego faktu:
A~ W, CQ miało miejsce w dnill
cy PQ terunkowe~ Korzeniow- ~ledc~ego.
g<ltlie stwierdlZonQ,
Pny ul. Traułutta 10 w Rullzie 15 b. m. przekrllC7.3 już wszelIde
skie"o w Sulcjowie, funkcjo- iż podejrzenia wywiado~ów Pahjanłcki';j ulPieszkuje od kilku granice etyki. ,
Uląfu ze PQJic.ti ledcz.i za4wa pOli<:ji były sbusl/ne. Do:prowa- nutu lat &tar.<~ kobiet~ nazwiTego dnia miał miejsce skanda,.
tyli na uJicy Sląsldej
jakąś d l;OO ymi byli faktYc.lnie Woj- s1dent Rajmanowa, która na.jpraw- lic:my 'wYPadek dotkliwego pobł~
młodą parę, które! rY$opis zga ciechowski i Cislewska.
dopodobniej po stracie męża, ztnar cia Rajmanowej przez rozwydrwdza! s-ię l opi em w Ustach gOll
AresztowR1nych, o.sadJ()Jllo w lego w ubiegłym roku i wskutek Ile sąsiadki. Chorą kobietę bito nie
czych u poszukiwanymi
do- więzieniu do dyspm~ycJi sędzie- skrajne! ~i6Y w jtll{iej się od dłuż miłosiernie, zaś grupa sllSiadek,
SJ;ego ępsu ~tajduj.e, popadła w która z sadyzmem pr7iypatTywała
tych-q s bezskutecznie
Ant-o. 110 śledczego.
obłęd.
się temu katowaniu"
zachęcała
nim Vl .iciechowskjm i Broni.
~wyfodnilllców do dalszego znęca
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nia się.

Tragiczna
slrzałY wiwalowa
Si\d
ali,je cgwlloft w lumif 2 'us,
przyznał

W dniu wczora.iuvm sędlia! skarżeni przyznali się do winy,
puyorern zaznaczyli. ii nie zą·
CI' ,ln"m w 'sądzie okręgowyt11 w lU\ . rzali ubić Nowickie/(o.
1.oo1.i rOl.uatrywał sprawę 36·
Po wysłuchaniu mowy proletniego
Edmunda Labućha, kuratflra, wno~zą(:fl~O o surowe
zam, przy ulicy Tokarzewskie- ukaranie podsądny~h
zabrali
Helen" Ja- ~ło,s QbrOllcy
oskartouyeh a·
go 26 i M-letniej
snak.owskioj (Marysińs~a 59), dwokaei Robyliński. ł T... andau,
oskarżonycl~ o zabój,s two 7-lel· wnosz.ąc Q Jagodnv wymiar kanie/N ch' opca. node.las strz~la l'y zalnacza.i':c,
iż o!tkarienł
nia na wiwat z rewolweru.
bvli pQuchmieleni,
przvc~erl1
Jak wynika
z dezvtane~Q strzelali na. wiwat, nie mając
na ro!prawi@ akłu oskarżone- zamianl zabić 7-lęŁniego chłop·
go i zeznal\ świadj{6w, _
za- ca.
rtł~ aOw. Ka·
Z koleI' z'l'brał
b6jsłwo
zo tąło dokonane w
"",w
następujących ()koloioznośdaeb: lecki, wyłQpu.jący jako powód
Skałdc~ewski w trybie uprosz.

Okoro ~odzłny 11 fano w dn.
20 kwietnia r. b. z nlies7,ktmia
J?ieialf.iegQ Jasna,kowskięgo (ul
Maryshlska 59), :le-letni Edmund Labuch
oraz 30-letnia

OSTATNIE 2 DNU

ImponUl110l\ kreaaia król a- piosenki i wólięku naj-

popularniejsg;eli:O artysty n/l.

kul~ liemakięj

~!valier

auri[!

zł.

Reżyser'"

(eng

I

ta r l s

kierowca, p. Dymsza, zbiegł po wypadku,
bez opieki rannego kolegę

Z p. Bukowskim llostanowili wrócić artysta t~atr~
"Qui
pro quo" p. DymszQ wru z toną. P. Dyms~a siadł kol~
zofera i oświadczył
Iłe s.un J)OpfOWłlOai D\UlyDtt·

Katastrofa skończyła się bar
dzo szczęśliwie,
gdyż Jedynie
p. Bukowsld odnióSł dwi~ rallY
głowy jednakże powiefzehow"
ne i nie~agra.iające komplika·
c.iami.
Inne osoby, które wy~zły bez
szwanku, zupelInie straciły f{ło
wę. Szofer, bojąc się odpowiedzi~ln'Ośei. że tak lekkomyślnie
pQwięrzvt auto w nieo<lpowiedlli0 ręce ucieJd. P. {)yms~owje
ząś llOzostaW\WSłV
zalanego
kl'wia kolegę, skorzystali z piCll'
w~ej , IęPS~i łakllówki ł od,techali do Warsząwy.
W jakiś ez.s póinięj powraoali równid ze wSil'omnianej

Znledw\ę JJją.l

I

ści

Zula Pogol'zeJska I ot.
aTtyści
teatru
"Morskie Oko". Oni to zaop.iekowali się
rannym Bukowskim.
Obmyw~zy go
i otrzeźwiw
szy posiadaną wódką, odwieźH
do
pogotowia ratunkowego,
f{dzie lel<arz za,tął ~ię ofjarą wy
padkl1,
Zaznaczyć należy,
że samochody p. l{arl11iszyna prześladu
je dziwny pech na III mościeW lipcu b. roku nad rąnem
p. Kłll'1liszyu prowadząc sam
ą1J.ło ?:derzYl się
z taksówką·
W wypadku tym klika osób od
niosło rany.
wizyty:

iabczyńSki
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CZAREM

liRDTY GARBO

kilometra

W

od mostu,
na wiadukcie po
stTOOlie pTaslciej
uderzyło

•

NAPRÓŻNO BRO~IĆ SIĘ BĘ

~a kiQrowuic~,

nnłej ' wię-oeJ p6ł

pozosŁa-

DZIE OPORNY WIDZ PR3ED

auto pom.kmęł1o
z nieopisaną
wpro-st szybkością i w oą1ęglo

... '."4,".,.

) ..

Cl\łaUnKU

bal"jerę,

a

tarn. ta Lubit.C ....

lei.: normalne.

doeho~

grzez okno

uleł{ając zniszc~ęniu.

Film o niewyc~erpllnem iródle emocji, darz",y miljony wid,ó".
we w9cystldch większych słQlicach n.iewYIl\\lwl'\\ I'O~'koIIQ.
Po Ol'. sean:;6w €I -g. 4 pp. ost. 10.15, w so'botę 'l\iedalole i liwiO
ta o goch:. 12·ri- w -pol. Ostatnt !jeans o 10.15_ Wuelkle bilety
bez~łl)tne i l)il~lie-partQ\ltll na ,,,,eci,,g całego czasu wyświe
tlania tego obrazu nlewaine Złł WYi,tkiem biletów vPJ.etiowyoh
wydllnyGh puoa 4rłe:ll. Teatr. Swłetln.

po przeprowadzeniu

d.zęnia, pocIągnąć

'-

s

ł

dze

~!!!!~~~~!!~~~!!~p~!!!!!!!!"~~!!e!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N' f

li od-Kino

POWillJ1~

Smutnym 1ym faktem

sIę niezwłocznie zająć odnośne wła

winnych do od~
powiedzlalności karnej.
Również władze opieki społecz·
nej powinny się zainteresować cho
(:ywHuy
w HU18niu rodziców rą fizycznie i umysłowQ starus7.ką
z:abiłego <lhło\')ca,
PfOu:ąC o i umieścić ją w .iakiemś schronisku
(d)
l'r7.y~nani@ jego klij~ntonl mał- ozy domu zdrow!a.
tonkom Nowi kim
1.500 7ło
tych, z tytułu odszkooowania
tnoralnego Ofaz 421 złotych z ",,,uadł
tytułu zwrotu kosztów pogrze.
ł zabił się na miejscu
bu.
W czo\'aj w godzinach wieczoroPQ dtlliszej naradz~e sąd 0- 'vych 7"m;esz!{"ły 1lfZ" ul. GdańgtQsil wY!'ol, skaza in cy Edm un ~I{ie; 105. na dfu~ielll
piętrze z
da TA\bucha na 6 miesi~cy wię· frontu malarz pokojowy, 6O-letni
zienia oruz n,Cl zupła.ceniQ rodzi Ou~taw EIsner, usłyszał fJq:ed do
eom h'ugicznie zmarłego chłop- mem bójkę. Otworzył okno i wyea Slllllę
1.921 złotych,
zaś ehylił się, przyczem stracił równoHelenQ Ja nlikow ka na trzy \' wagę, wypadł i zabił sję na mieJnl!csłące więzienia.
scp.
(p)

rodzi(om zabiJeIi. 'blop(ft

Helena Ja nakowska z okazji
t
nadch<. dza~Y h 'wil\t Wielkiej
le or unny
wiając
Nocy, strzelali na 1.Il1ianę z re'
w01w('rll na wiwat.
Z Warszawy donoszą nam:
P"ldt!a
tl'~elnnia ~ostąl 'la·
Nocy ubieji:łej na l11QŚci~ PoMimo Jednak
energicznych hitv kulll rewo-Twerowłł ba wi &.
.
ninłowskieJlo wydal'J:ył SIę k3
po~ulkiwań, nie udało siQ po- cy Su~ J)!Htą pl'zed domem n'l", tastrQfa saulochQdowa.
ofiarą
licJi łódzkiej ująć niebezpiecz- 6' przy tejże nlicv 7 ,letni Sta- I której padł al'tyst3 teatru Polnych opryszków przez przeciąg nisław Nowicki. syn robotnika I skie~o p. Jerzy Bukowski.
(Fl'ancislkul\ska 11).
pTawie dwuch Jat.
Na Saskiej Kępie, w sw<'Jem
Dochodzenie jedynie ustaliPrzeprowadzone dDchodzel1ie pl'ywatnem mieszkaniu,
wy·
iż z okna da\vca czasopisma "Toatr i :1yło, iż herszt wspomnianej szaj- policyjne ustamo ,
ki W>l'alZ z k'Ochanl<ą wyjecha.1i w pomnianego mieszl,ania La· c,je wyl\Vorn(\" p. Karni51yn qhucll l<ilkakrotnic strzelił 1. re- rzącb:ił pl'zyj"eie dla ldlkun9,.
t Łodzi zagranicę.
.
stu osóh ·wiata. tC!ltrulncgo.
Za zbiegłymi
opryszkami wolwel'll na llltCę, POC7.CUl odJas.nakowsld~i,
Około pO~i. 5 rano, j~.~n z
Mad,z e śl~dc'ze ro~esłały listy dl'ł l'owolwer
. ~.
ł· '·
BukQwskl w v
kt6rł\
trzymał
lia
r\1'k~
'i
ki
'ro.0l!-.łf>
~1, w ~snle p.
,!
g()l1.cze, jednakże udało się zło
,
l'auł ch~c J)OWrotll do domu ,
czyńoom rm:ekroezyć
Jffanicę wał rewolwerem.
wówczas gDspodarz
zaotiaroniemiecką_
Na rozprawie sądowej
0- wał swoje auto.
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Od 8-11 rano i 5-9 w.
W niedziele od 9-1
Dla niezamo:i:nych ceny lecznic.
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usłyszymy dziś

przez radio 7

11,58 - 12,10 Sygnał czasu 2
Warszawy 1 hejn.a.ł z wieży Marjar
!dej w Krakowie.

12,10 - 12,35 Ką.cik dla kobiet
Dzisiejsza
radjofonja znaj I im: mówcie, panowie, do lam-, czem Jest wiolonczela, nowo- k-'iięgo.zbiory popularne krze~ "Ośmiogodzinny dzień pracy pani
duje się w całej Europie, a pyl!
czesny ferteplan, czem jest wienia oświaty. Proszę posłu domu" - wygł. p, Marja Ankiezwlas7.oza na Zachodzie w staRadjo jest dobrodziejstwem, dziwna żywa książka, bardziej chać programu naszych !Stacji wiczowa.
nie znakomitego rozwoju i roz podobuem . do. sztuki drukar-I powszechna i sugestywllll, niż i posmakQwać tę intelektualną
12,35 - 14,00 Koncert szkolny
kwitu. Hasło: "cały kraj na de stwa, i sarno :noże stać si.ę sztu lektura? I w tem tkwi tragicz - mączkę Nest1a dla wszystkich.
z
Filharmonji
warsz. W programie
tektor!" rozlega się niemal we ką. Tu powtarzi.. się kłopotliwe ny paradoks teglO czarOWlle~o
Jak na tem wyjdzie literatuCholina
i Moniuszkiutwory
ws,zystkich stolicach. Pal1stwa zagadnienie, z'nrune w stal'oży- wynalazku, - że jest dla wSlyst· ra, panująca w żywem słowie
przescIgają się
wzajemnie w tności: ten bożek z drzewa i kich dostępne i po\V!.zechnr- i torturowa-na przez słQWO ra·
15,35 - 16,30 KomlLn.ikat L. O.
budowaniu po1ęŻlllych sta~ji na metalu przemawia do stucha- i przez te cechy, które uczyni- djonadawcy? Tak,ie nasumęły P. P.
dawczych ' i istotnie, -illlne mia- czy. pięknie i mądrze, który w ty go ,,'ielkim łącznikiem czlo mi sie reHp.ksje, gdy d{)wiedzia
15,50 - 16,10 "Udział szkoły
sto co kilka miesięcy zagluS7a swem próż'nem wnętrzu scho- wieka ' z 'ozłowiekiem wstało. lem SIę, 'te moJe piCTW!lze w
silniejszą falą
swych rywrlli, wał mądrego k!lplana. A kto w zarodku skaz:.mc na przv- Polsce słucho.wisko poetyckie w obchodzie rocznicy odzyskania
dotychczas, zdawałoby się, nie nie ma nic do powiedzenia w mus popularyzacji. I pr.lez to "Sygnał'z Marsa" będzie trnns niepodległoE'Ci" - wygł. dyr. Midoścignio.nych. Był czas, kiedy cztery oczy, ien nie ma praWll nie może sobie pozwalać częsfo mitowane- przez wszystkie kra- chał Szyszko.
Moskwa "przebijała się" przez podchodzić
do
mikrofonu, na luksus wysokiego poziomu. jowe rozgłośnie. Napisałem u·
16,15 - 17,15 Mu'lyka. z płyt
transmisję warszawską,
kiedy chyba że mik/t ofon w.vłąqll.
Tak zrozumieli rolę i charu~ twó~ w nowej formie "słucho
Rzym był ledwie dosłyszalny,
I oto jest pytanie: czy rad.TQ ter radjofonji .iel~o zwolennicy wiska", rzecz non de visu scd gramofonowych.
• Kopenhaga i Langenberg wy ma po.zostać jedynie d{)brem na całym świecie. Każą nie za- de auditu - a oto prof. S. z
17,15 - 17,40 "Kulturalne Wil·
kluczały
mo. imosc
~lllchania materjalnem, dorohkiem r,vwi pominać, że t ę samą audycje " II. Kurjera" nazwał je po da·
no w roku ubiegłym" - wygI. p.
niektórych mniejszych miaste- lizacji, czy ma służyć tylko jot· słyszy każdy przechodzień, że wnemu: poematem dramatvcz·
Tadeusz Łopalewskl.
c~ek niemieckich. Dzisiaj "Ra· nikQm,
giełdziarzom,
poliłv
trzeba dla niegQ specjalni(; l1ł4'l nym.
.
17,45 - 18,45 Koncert solistów.
dio - Roma - Napoli"
roz- kom i. amatorom modnego " ·m · ŻyĆ program i dopasować po·
Dyrekcja "PollSkiego RadJa"
brzmiewa pięknym hymnem w f{a, ~Zv ma być tanim instru- zioll1 , form~ i treść słuchowi w \V arsza wie zastrzegła sobie Wykonawcy: Gabrjela Gawrońska
ZdUllskiej '''oli, Oslo daje siG mentel1l muzycznym, pateru ska.
p.rawo dokonania zmian w kie- (skrz.), Janina Niekraszowa (alt),
lłc;hwytać na sprzęt dwulampo- nem
bez płyt?
Czy ma hvć
Cn .Jednak polO związało się runku zradjoforuzowania i przy prof. Jerzy Lefeld (fort.) i pro!.
wy, Moskwy nie słychać przez s.przętem salonowym,
srnd" Zachód ze \VschQdem i Po- stosowania do. poziomu nit)1.na Ludwik Urstein (akomp.).
~'arszawę, kt6ra za kilka mie kiem handlowej reklamy ,
110' tlJdnie z P6t,nocą, żeby !lztucz- nego radjosłuchacza
te~Q
u·
18,45 - 19,10 Rozmaitości.
sięcy będzie najmocniejszą sła pularvzatorem piosenki i pastv ne kwiQtv rzucać na płytę Nie- twO'ru. I chociaż był to utwór
r:ją w Eu,r opie. \Vo.j!lla radjo- do zębów, bo przecież nall· znanego Hadjoamałora'7 Toż zgóry pomvślany, jako transmi
19,10 - 19,25 Komunikat izby
foniczna ]>l'zynosi laury coraz ki popularyzować nie roMnn.\ to Łak samo, ja h~dvbv wszvst- sja radjowa, jed.nak fachow,przem. handl. w Łodzi i odczyta·
to innym kra.iom.
Czv też ' ma hyć tI!m salnt'm, kic bihl.ioteki zamieniono IlU ołówek reżysera poczynił w
nie programu na dzień następny.
~
nim DgrOJlme przeobrażeni:t i
I dlatego w momencie, gdy
19,25 - 19,35 Płyty gramofono
spustoszenia. Mało tego! Ojcit'l'
anteny osnuły \twe pajęcie
córką
zamienił
się
w
męża
lwe
z Warszawy.
z
łLleci nietylko
obok bociancgo
Arcydzieła
żoną, delegat paI1.stwa europej~niazda na ok.ręcie, lecz i obak
19,35 - 19:55 Pra9O'W\y cIIlieIIo
skiego stal się studelIltem w se·
takiegoż /;!'uiazda na słomianej
n~k radjowy.
minaTjum, a na mieJscu n:iera7
"t.r'zesze
na pnrtcrowych
s<zczęś<Jiwych djalogów poet7"~
20,00 - 20,15 Fełjetoo p, 1:.
domkach
prowincjonalnych,
k:ich pustka i słychać "wv- "Polityka a pieniąd7Je" "1'gl. red.
urosIy wif~l,kie' zagad-nienia w
cie wichru".
nziedz1nic radja i czekają na
S. Dzikowski. .
roz\viązanie. Już istnieje mi~
Jestem pr.zekonany o na.jlep
~hY~l'odowa' -liiera\mfl radjoszej woli i wieciz~ mojego s7:,a- , 20,15 - 20,30 O~ ftądowy.
techniczna 00 popularnych wy
nownego
"b'atnsfonnatora",
20,30 - 21,30 Mu.,.,. lekka.
dawnidw amatorskich do pc'llIlanego w szerokich koła'ch l'a
21,30
- 22,15 SNebowisko p. 1:.
rrod~'ków ml\lkn.wvch.
Ambid .łokonesera
i lHera,t a, P. M.
"
Sygnał
z Ma.rsa" - p. Je.rzego
cją s/.tubuka i technika domo'Veronicza. · Wiem, że w stanie
Brąuna
w
radjofonba.eji Maksy.
wego z hożej łaski jesl zblldo"surowym" nie mo:l.:na bvł<l
wanie odbiornika z części s.kła
montować mego sJiucłY>W1i,s.ka, miJlja:na Weraniem.
rlowych, nieraz prymitywcUyćh.
22,15 - 22,35 ReełtaI Iknypee
napisanE'go z amatorską. MajoPosiadacz pęCzka drutu i śWi-,
moś:cią
wa.runków technicz· wy LiIi Hakowslciej.
rlerka .iest .iuż ma rconistą i \Y
nych i niek,rępowrunego zby- ,22,35 - 24,00 KomUJD.ika.ty: mep"'omicnn~'m zapale
łączy zietnio moż~iwościami mikrofl()oi'lu . teor., policyjny, sportowy, oraz
mi r. j niebo, mówiąc o yolDlatego. też z pełnem zaufa- muzyka truneczna z Wa.rszawy.
tach i amperach, jak o starych /
niem Z<gO<1zi.J,em się na P'(Z~·
d{)hrych znajomych . .T uź radjoróbkę
"wf.:-dług
Mieczysła WIl
AUDYCJE ZAGRANICZNE
szał, ('7V rflrliow.'~cif'klizna wc Brauna". Ale czy kolega We
Daventry
(479)
s~ły w kre',.v i przyzwyczaJenie
roniclI nie zadał sobie zbytecz"7~l-okich mas, już łatwa i dJ20,30
Kon{:ert
(M. in. Koncert
nego trudu przv wyciskalli'l
stę,pna
stała sir. kOl1lllnikl'\cja
kwintesencji z 70 stroni,c na fortepianowy F-moll S~opena VI'
iskrowa, i w sposób n:iecwki5 ka'rtkach, gwaŁcąc tę niewin· wyk. M. Orłowa, Symfonja Es-dur
wany ziściły się pro.rOCle sło·
ną radiomuzę?Może właŚlIllie ten Sibeliusa).
wa: "a kto ma uszy ku słucha'·
pęd
do wszechpopularyzacji
Medjolan (501)
11iu - niechaj sl-uchat" - Ale
winien zatrzymać się na prDgu
21,00 Opera Ma:fiseneta. "Ma.nOJlI6
czego. słuchać? , - . •Ira iest p~- .
literatury, żeby je i s ub stalllCji
Rzym (441)
tanie.
nlie naruszać? Myślę, że eks·pe·
20,35
Operetka. Ra,nza.to .,KnrymelD.t z mojem słuchowi·
I{rui;ganek w katedrze w Gloucester (Anglja).
Dopra wdy pięlwe .fest radjo.
ina
dzwonów",
skiem
(ooia
30
październi'
k
a
r.
Piękne
jest ślu~h:l1'l.ic słów,
Bukareszt (394)
bież) ' przyczy,n i się do rozwią
P'rzecina.ią~ych
przestrzeń
i
zania problematu literatury rą·
20,00 . Koncert (M in. Uwertur.
czas, i radOSlne jest po.znawaDźwiękowy Teatr ŚwIetlny
d.iowej.
nic ludzi niewidzialnych i dla
"Latający Holender"
W agners.
łe,go czarll ią.cv<:h.
Ni~ch
ta \ll
4. moźe to jest problem lite· Koncert fortepianowy D-moll MGsobie przeciwnicy rudjotyl'IIlu
ra't urv w ~ó~ności?
zarta, SuJita "Peer Gynt" Nr. !
ł!grz:vtają zębami na :r.g, rzytają
Griega).
Mieczysław Brauo.
.c:e odbiorniki, a gdy pochwalą
iro.nicznie ten mistyczny 1nstrn
Dziś i dni
ment tylko dlatego., że· zu jell
dl{}ero naciŚlIlięeiem mQgą Zf\mKto pragnie podziwiać
daleki, nawpół dziki, a·
kirląĆ usta Całenl\l światu: i odjędnak tak piękny kraj,
czytom, i kOll1uni!katom, i muDZIiś,' w czwartek, ' dnia 30 paź 2nMtych
ziem, rozsypanych •
. ten musi obejrzeć film
J.:yce . ta'Ilecz.nej, - 'rny' wiem)
Fox'e.
.
dziern.ika stacja warszawska nada wszechświecie.
s'~uchacze, pat'l'Ząc
na srehrną
je dla wszystkich strucji polśkich,
W sbuchowisku rolę profesora
mówiącą
lampę,
powiedzmy
a więc i dla Łodzi, o godz. 21,30 astronoma grać będzie artysta te.
Il!iezmiernie . ciekawe ' slruchowtsko atrów miejskich w Warszawie, Po
p. t. "Sygnał z Ma.rsa".
Z. Róż.ycki, zaś rolę jego żony p.
Ewa Kunina..
PodPis "Speaker", zamieszczony
Słuchowisko to oparte na. poPozatem weVmie udział w eh)pod artyktd.em; . wydrukowanym
w którym Marv Duncan, Mona Morrl., Warwieści Brauna. zradjofonizjowal p. chowisku znany już radjosłucba
we wczorajszym numerze "Głosu
ner Baxter oraz; Antonio Moreno olśniewają
M. Weronicz.
.ezom aktor p. F. Dominiak.
grą i · śpiewem.
90rannego" w dziale
radjowym,
Jest to piękna. forma. literncOryginalne meksykańskie melodje, wspaniłlłe
Słuchowisko
re~yseruje
p. M.
pseudonimem naszego współ
sceny zwyczajowe, żywiołowe, tempo &kcji.
ka., wizja
usiłowa.ń
uczonyoh, Melina.
łracownika, który
oczYWista nie
Początek seansów o g. 4.30, 6-ej, B-ej i 10-ej w
zdążających I do nawiązania. konAkcja. tej pięknej audycji pne·
.na nic wspólnego z żadnym z rak;
lIP sobotę
i niedzie~ poranki od godz. 12-3
taktu ze ~iatem innych planet, platana. jest kilkoma piosenka.m·
~eznych speakeró,.,
,,~
~" \)O_'.celllnllla.c.hlln~a.j.nlllit_s.ZYIIIC_h•._ .......91158..4,........_ . .- . wizja. uka.zują.ca. ea.łą nędzę ziemi śpiewa.nemi przy wtórze ba.nJo i
ladJa".
..
". obłie7.;n gwia;Xl i da.lekieh nłe. fMtepiMJ1L
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w drodze dekretu nie
Mlniste'1'8two skarbu zawiadomiło związek izb przemysło
wo - bandlowycb, iż nie zamie
rza zasadniczo
spowodowaC
przeprowadzenia reformy usta
1lI'ooawstwa podatkowego zapomoeą rozporządzeń prezydenta
Rzp1itej, wydawanych na podstawie art. 44 ust. 5 konstytu-

dl.

Jedllloc.ześni~

<tV

nastąpi

skarbu pTosi jednak o przesła
nie mu wniosków ustawodaw- I
czych, zaznaczając 7.tC swe.i SłN'
ny, że opracowywany obecnie
przez ministerstwo skw'bu pro
.lekt ordynac.i.i podatkowej b~-I
dzie we właściwym czasie u'
dzielony Związkowi izb prze- I
mySłowo - handlowych do wia

domości.

i

na zor

W listopadzie r. ub. firma "Bra- nr. 54 - wniosła podanie o odrocia Cytryn" w Łodzi przy ul. Wol czenie wypat.
Bilans firmy powyi8zej zamykał
tJorskiej 44 zwróciła się do sądu
o ogłoszenie upadłości firnie "M. się kwotą zł. 412;000,- w tem kaw. Piotrkowski" oraz jej właści pitału 183,000 zł., reszta zaś zobocielowi Mendlowi - W olfowi Piotr- wiązali w kwocie 229,000 zł. znakowskiemu, prowadzą.cemu przed- lazła pokrycie w towarach, oszasiębiorstwo
wyrobu j sprzedaży cowanych na 217,000 zł. oraz nieru
trykotaży w Łodzi przy ul. Cegiel- chomościach - 115,000 zł.
Delegowany
przez sąd biegły
Ili~nej nr. 33.
zmniejszył bilans
ten do sumy
Obecnie firma "Bracia. Cytryn" 290.000 zŁ
W lutym r. b. sąd
przedstawiła sądowi weksel proteuwzględIiają.e
podanie
Frenkla
stowany, podpisany przez Izraela oraz ze W1.głędu na przyohylną 0Piotrkowskiego,
sJna uprulllego pinję biegłego udzielił odroczenh
Mendla - W olfa PiotrkowskIego,
wypłat na przeciąg trzech miesię
wystawiony na zlecenie tego ostat cy, poczynając od -dnia 22 lutego
niego.
1930 roku, !'ędzią komisarzem mia
Sąd na ostaJlie,i
swej
sesji, nowano s. h. Stanisława JaroC):ń
uwzględniają.c poda.nie firmy ,Bra skiego, a nadzoreą sądowym W 01cia Cytryn" postanowił ogłosić fa Halberstadta, ul. Przejazd 40.
dodatkowo upadłość handlujące
Po u,p1'vwIie
trzym.ies~cznego
mu Izraelowi Piotrkowsroiemu, ja- nadzoru. FreDkel zWTócił się do są
upadłej
firmy du z prośbą. o zarządzenie otwarko wspólnikowi
"Mendel Piotrkowski" i współwla cia postępowa.nia układowego. Pro
ś~iielowi tejże firmy Medlowi- pozycje układowe przedstawił następujące; spłatę zmniejszonych o
'~lfowi Pibtrkowskiemu.
30
proc. należnośoi w ciągu dwu ch
ChwUę otwarcia oznaczono tymtzasowo na dzień 5 maja. 1929 r., lat w ratach róWJl()mier)lych co
przyC"Lem
sędzią - komisarzem
mianowano szeŚĆ miesi'ęcy kaMa,
pierwsza
rata
płatna
będzie
w (li~
sędziego l1audłO'Wego
Hermana;
gu
:;;ześdu miesięcy od daty zaŻmigroda, a kuratorem
MW. Z.
Sztraucha - w Łodzi, Piotrkow- twierdzcnia układu przez sąd.
Sąd na. olrl.atniem swem posiedze
lka 10.
rou w dnłu wczorajs'lym układ ten
...
zat~Tdził. Wyrok z dnia. 22 luteW styczniu r. b. firma.
"Aron go 1930 r. w przedmiocie odroeze
F'renkel" - sprzedaż manufaktu- l1i::l. wvnłat Arona F:renkla lIebylory w Łodzi przy ul. Piotrkow'Skiej no.
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ogranIczenIe produkcJI, sIęgające do 20 procent

W poniedz,iarek w sali sqdu
Pod wpływem ogólnoświato- rskiej konferencji
jmperjaJnej
vkręgowegp wygłosił pr-okura- wei depresji gospoda.r ozej, wa-/' eksport kanadyjski
otrzyma
tor sądu najwyższego p. Gl.l- dHwy już oddaWlIla
stosunek stanoWliJSko
uJ»'tywile.jowane
miński odcz~ na temat "Ustawa karno _ skarbowa w prak- między konsumc.ią papieru, a na rynku angielskim. W 's kutek
tycz.nem zastosowaniu". Wo- produkcją celuJo'zy uległ dal- tego europejscy producenci cehec lic'z nego audytorjum, sk.Ja- sze~nu pogorszeniu. Wal'k a kOlI lulozy,
reprezentowani pmez
da jącego ?ię z. przedstawicieli J kurencyjlIla o wy t celulozy to- f zastępców przemysłu SlZwecji,
palestr,. l Jt,lagl.stratury, oral ozy się główlIlie między produ- / Norwegji, FiIIlłandji, Niemiec,
reprezentantow
samorządu
.
. k'·
·00 t A
... Gz h~~~
., _..l'L
preleoent analizowat pO!<1cze. centamI
europejS lml z } - I l1&trJl l
ec VMowacJl. UUlI.Iygólne" punkty ustawy karno ' nej, a kallladyjskimi z druł{iej ' Ii ostatnlo konferencję w Koskarbowej. Chodziło w pierw- strony.
~ penhadze, a to celem omówieszym rzędzie o unikillięde mylNajważniejszym rynkiem są, ' nia kwestji ograniczenia pronego i~!eTj.)reto.wania .?!zez .są dla produkcji kanadyjskiej St. ł dukcji. Konferencja ta zody
mz.szych ll1stancJl wyzeJ .
. .
.
wymienionej ustaw . Jako ro Z]ed'DOCwne, gdzIe kOlIlsumc.1a stała J)O'Przedzona pertraktacja
kt'uator sądu najl~Vyższego p p . (na jednego mieszkańca)
jest I mi
środkowo - europejskich
Gumh'iski często spotykał si~ . dwa ra,zy większa, niż w Niem- przemysłowców celulozowych
w SWOJel prakty·c e z Hcznt'mi l czech. Wśród krajów europej- w Kopenhadze.
wvpadkami oddalenia skarg Iskich najwaimierszym k<liIlsuMocą umowy, osią:gniętej na
jed'vnie wskutek niewłaściwe·
'~A '1"
kuf·'
d
. f"
go intervretowania . prawa.
me~te~ lest
n~ .la.
,
ar enCJI , pro <ucenCl lllSCy
Odczyt powyższy jest pierw.
Silme postępująca
naprzod 1 skalIldynawscy, wyrabiający
.~lvm z cyklu referatów, urzą- rozbudowa kanadyjskiej
pro- przewaimie celulozę sulfa:tową,
dzanych przez z~zeszenie sę- I dukcJi celulozowej stwarza dla mają zmrniejs.zyć swą produkdziów
adwokatow w
eumpe.łskich
p'rzemysłowców cję o 20 proc., podczas gdy pro
dzi. (n)
naglącą konieczność konsol id a- ducenci niemieccy, austrjaccy
EL
2!&Wii
.
cji.
i czechosłowaccy wyrabiający
Przy otyłości, artretyzmie i cha- I Dotąd głównymi dostawcami celulozę sulfitową,
która to
lobie cukrowel. naturalna woda Anglji były kraje skandynaw- produkcja była
w ostatmich
go!zka "Fra,n~i~zka-J6~ef~" wzma-j skie. Obeonie istnieje
obawa
cnili ezynnoscl zołądka ! J.nszek oraz
.
, że ml·esl·""'a"'h ll1IJll·e.l· l-nten~ywną,
ułatwia trawienie. Ządać w aptekach. na n a.lbl i ż,sze.i
wszechbrytyj- obowjązani są do zmniejszenia
produkcji tylko o 15 proc.
Dzięki tym
ogra'n iczeniom
produkcji, przemysłowcy mają

R~ OrlDił

RJlfH Plfl/lllJ

nadzieJę

przystosowalIlia się do
obeenych potrzeb rytnku oraz
wstrzymalIlia zniżJki cen. Jednocześnie sądzą, że za'PQffiiocą sła

bi}izacji

Ce<l1

uzyskają. wi~zą

GOTóWKA
Dolary 8,93 i jedna czwarta
CZEKI
Belgja 124,37
Buda.peszt 156,10
Bukareszt 5,30
Holandja 359,30
Londyn 43,33
Nowy Jork - czeki 8,911
Nowy Jork - kabel 8.92

swobodę ruchu w walce konkurencyjnej na ty.::h terenach,
Móre jak np. ~li3, Francja,
Belgja i k,raje 1.amol·side
są
szczególlllie wystawicne na ataParyż 35,08
ki
ze strony kanadyjskiego
Praga 26,45
p r.zemysłu , oferującego towar
Szwajcarja 173,13
po niskich cenach.
Berlin 212,50
Co do widoków na przys.złoŚć
to nastrój na konferencji był
AKCJE
pełen jaknajlepSlZych nadziei, a
Polski 157,50
to dlatego, że zaróW\Do w wię
Węgiel 38.Ostrowieckie, Serja B 46.kszości
krajów emopejskich
CulO.er 35.jak
i na Dalekim Wschodzie
Norblin 35.oraz w Ameryce Porudniowej,
Rudzki 12,75
konsum~.ia papieru
nie doszła
jeszcze do z el1Jtu , tak że ist- PAPIERY PAŃSTWÓWE I LISTY
nieje jeszcze możność znaczneZASTAWNE
go .lei wzmożenia.
3 proc. premjowa budowlana.
Zarówno
europe.jscy jak i
50.kanadyjscy producenci nasta·
Inwestycyjna 100.- 103.5 proc. konwersyjna 49,50
wili się .iuż na tę poten~.ialną
10 proc. kolejowa 103,75
skłonność rynku,
i'l1westują.c
proc. B. G. K. 94.8
kapitały w szeregu większych
7
proc.
listy zastawne z.i~mski«
fabryk celulozy w Szwecji i
dolarowe 76,50
Finlandji,
które maJą zostać
8 proc. m. Warszawy 71,75
uruchomione w wku 1931-32.

Nowy dom administracji

8 proc. Częstochowy 62,75
8 proc. Łodzi 66,50
6 proc. ob1. poi. konw. W 3l'SZ'

wy

z

1926

T, -

VII

ero.

51/l5

NOTOWANIA BAWELNY.
LIVERPOOL
Bawełna

amerykańska,

zamknI,

cle:
Styczeń 6,21 luty ~
manet
6,33 kwiecień 6,37 ma.j ł,48 ezMwiec 6,47 lipiec 6,53 sierpień 6,58

I

I

wrzesień 6,59 paźćbJiernik 6,10 łf.
stopad 6,10 grlldzień 6,16 1000 6,26

l

ALEKSANDRJA.
Bawełna

egipska,

zamknięcie:

Salteł1aridis: stj1Czeń

18,71 marzec 19,17 maj 19,55 li'piec 19,98
listopad 18,37.
Ashmouni: luty 12,68 kwiecieł
12,98 c-zerwiec 13,29 paźd.7iernił'
13,95 grullzień 12,38.
NOWY JORK

na lotnisku

lnli~a

mona~hijskiem

w Oberwiesenfeld.

[en towarów

~awełniany[~

Bawełna amerykańska.
Zamknięcle: styczeń

12,86

grndzień

11,77

łipłeł

11,56 loeo 11,65.

Kontrakty: styczen

11,76

lut,

11,82 marzec 11,94 kwiecień 12,09
wprowadzona została w życie przez wielki przemysł maj 12.16 czerwiec 12,23 lipiee
W związku z bardzo niepo- których dostawcom najbardziej 12,35 sierpień 12,42 wrzesień 12,57
listapad 11,36 grodzien 11,58.
myślną konjunkturą, jaka pa- zaleiy. (ag)
4
nuje obecnie
na rynku goto- s

owych tkanin bawe~n.ianvch w
Łodzi, poszczegól'n e fi'l"1llY wjeI
kie, należące do zwią'l.ku przemysłu włókieruniczego w pań
stwie polskiem, obniżyły ceny
swych wyrobów zimow··ch o
kiFka procent. Zaroac.zyć pnytem nalety, iż żnii'ka ta przy
niektórych artykułach dosz.'J:a
do macmaejszych rQZlllliaJf'ów,
bo wymosi około 18 proc.
WiękSiZ~ć jednakie artykllłów obniżono w sWsookw
od
4 do 7 procent. Firmy mają
nadzieję,
że pnez posunięcie

KUDC' DOlsc, sa apolit,czni

Zebranie rady kupiectwa debatuje nad upadkiem
handlu

Na OIS'tatniem posiedzeniIu ra minowała ~łęboka uoska o naj
dy Stowar.zys zend a kupców pol Mii'Qą przyszłość wielu warskich w Warszawie, ktÓTe od- sztatów kupieckich,
d2iś jut
było się przy liC'ZJlym udziale najpowaŹlIliej zagrożona
z poczłonków
omawialJlO przede- wodu prcZewJekłe~ kryzysu go
wszySiłlkiem obeoną sytu~jępo SIPQ(larczego, niezmiernie
o·
UtycZino - go.srpodarcr&ą
oraz s.trego nacisku podatkowCll(!O ł
stanowisko, jakie winni w tym mriększaiących się stale trudwrz.ględzie zająć kuipCy. Jedno- ności kJredytowych.
WiadomyśSnie
potwierdzono a.poi- moŚĆ o braku SUlD5 na zrealiminimalnych
to spowodują zwię.szenie się tycmość s.towarzyszenia oralZ zowanie nawet
zapotr:zebowama na tował'}' ba nieaDRażowanie się ollr.llJlitz~ji ]>05tulat6w podałIkowych handlu na drodze dekretowej 'Wywełniane zimowe, na spnedaiy w auji wyborcz:ej.
róWlD.ież wołala ogólne
PrzeprowadzOiDo
rozczaifowanie
szczegółową dyskusję w ' zakre- wśród wszystkich uezestn.i:kó"
się
sie bieżących pobrzeb życia ku- posiedzenia.
1a.D.P~P. pi.ecilóego. W dyskus.ji tei d.

Zapisujcie

oa wanki.,

PłJIłAłfll9'

.GlOS

.,GlOS POlANNr'
LODŹ

&'ÓDZ

30 października 19"0

30 pąidziernika 1930 f.

LBKK I\TLETYKI\ U nl\ I I\Ii 1\ ICft

tegOrOCZne o dorobku.·· Pelkiewicz- i Ku ociiskl

ilan

na

ajlep zrch

liście

Tegoroc~l1y se~pn lekJroailetycz '10,4, dalej Jonath, holender Berby w Europio zaoią.żył Ogrom,nie ; gar i anglik, Hanion. Wynik 10,7
na już i tak moc.no wyi3rubowa- nie wchodr.i w sł\ład pierwszej
nych rekordach. Po millej bezczyn dziesiątki.
ności, po olimp jadzie amsterdamNa 200 mU. p;erwszy Kornig 21
skiiej rozpoczęły pańtswa intensyw Rel~., dalej holender Berger 21,1.
ną pracę na<l
krysWlizowaniem Dwudziesty W tej serji
Kiwitis
młcdych talentów. dotY'chczas nie
(Łotwa) ma czas 21,9 dużo lepeksploatowanych zbyt intensywnie szy od Biciakowskiego 22,3 sek.
i do stopniowego doprowadzania
Na 400 mtr. prowadzi
włoch
ich do formy, na olimpja.dę w L08
C:trlini
48,6,
dalej
ciemiec
BuchAngelos.
ner 49 sek.. węgier Barsi i austrju.k
Dla Polski bilans tegorocznych
Rinner mają. CZaB po 49, ale u?: ypmc i wyników nie wypadł, jeżeli
skali ten czas tylko dwukrotnie.
chodzi o konkurencjo męskie, zbyt
I tu nie mamy miejsca w pierwPlzej
korzystnie w każdym razie ujmy
20-ce, gdyż Kti.gelberg klasyfikoł'ie przynosi. Rok 1930 przyniósł
waIlY ako 20 ma czas 49,5, Bin,aro~wój raczej wszerz ni~
'\\"Zwyż.
kowtki miał 50,4 ek.
At 16 zawodników przebiegło w
W bieg'u na 800 mtr. prowadzi
!.ym roku !'etkę w 10,6 sek. l a w
21-y z rzędu sprinter na 200 mtr. Anglja W oilob:e Hankpsona, któma czas poniżej 22 sek.
ry ma świetny czns 1,51,7.
Po
.
.
nim nnf\tępuje doskonały francuz
Spnnty wr.az ze sk~lnem wdal są ' LadollUleguc (1,51,2). Petkiewicz,
na~~ą odwIeczną ,,~H,tą, ACbl:lle~o-1 który uzyskał na tym dystansie
\vą:' W konkurencJUlch tych nikt 1"I~'
"'''' ,_') J'e s t 9.1
~
tuz
' z....
" Le<l u'"' ·"zym
Z naszych zawodników nie
może
i
ficrurowac. na n adł"
uzszeJ b o d aJ. l'1- c em.
P'
d .
k
~ •
n
l
lC"/'W8zytu praw ZHVym su ce!:ime naJ epf:zyc l.
. . .
\ som na n.ren}e lll:ędzynarodoweJ
Raz uzYBka.ny, a nigdy nie po- jest 4·te miejl>ce Petkiewic~a na
wt6rzony wynik Szenajcha n~ .100 I 1500 mtr. (3,57,2). Rekord na tym
mtr. - 10,7 dałby mu 14 mIeJBce dystansie pob:ty u schyłku sezonu
'IV tej konkurencji, niestety, jed- ~ n~Jeży do fenomenalnego
Ladou1łak lie jest zatwierdzony.
megue'~t (3,49,;3), Kusocillsl<i zeza
W najkrótszych sprinta,ch dorni- sem 3,59 ~amuje dziewiąte miejD-ują w tym roku bez.!lpelacyjnie \1ice - 2(}-ty J ob3.l1sen mil czaf'
Niemcy. Lammcrs 10,4, K~rnig 4,00,4.

I

I

c:::

Na JOOO QU't. kla8yfikacja jest
dla nas je/!l~ze bl\.r<l\lieJ korzystna.
PetliiewScz mą trzeci
wyn1k w
El.lropie z C~lU!elJl 8,27,8. Wyprzedzają. gq furje i Virta./leon. KUSQciński zajmuje B.ta miejsce. Zazna
czyĆ należy, że na,
pierwszych
6 miejso:wh jest 4 finów i 2 polaków.
5000 mtr. należy do Nurmiego
(14,40,7). KUB06ińsld z wynikiem
Aczkolwiek
14,55,6 jest ósmy,
występ Pet~ewicza nie naletał do
najbardziej udauyoh. to
jednak
wynik 15,01 kwalifikuje go na 16
midsce.
10 klm. prowadzi Nurmi 31,O~,O,
pią.ty Kusocińskj 31,09.8. Petkjewicz na tym dystansie nie starto-

mn.

W biegu 400
~
płotka1lti
czas Karolkiewicza 56,8 odbiega
daleltQ od Dfl.jleps1Iyoh. Kost~ew
ski w tym roku nie startował, ale
za swym ~ęlizłorocznYIIl czasem za
jąłby 4 miejllee.
EuropejsJd rekord
w
skpku
na, Mena.rd!L 1,9Q
mtr. Meyro miał 1,80 cm., (lO nie
wystarcza do
zltkwaUfikowauia
si~ do 20 najlepl!1.yeh.
wzwyż należy

W Skoku w dał SvenS(}n ma wy sprzedana została na lieytaeJl
nik 1,88 mtr. Sikorsld ZM (7,14) dobroczynnej ~a 10 tysięcy zł.
kroczy tuż za. dwttdz.iestym TomInMi (7,15).

Ad".n1e~a.k
W sl(oku o tyezee
(370,0 )estna O iemna.stem miejscu z.'l, Lindbbdem (.t.10 mtr.)
W dYbIe u najlepszy wynik nale·
wał.
ży do Wintera: 47,92 m~r_ najW płotkach zawodYicy nasi nie
pohk
Oejzik
l'zucił
43,78
lepszy
Jdegrali żadnej roli. Listę 20 najlep::\zych otwiera a.nglil\: lłtJrg'hley mtr.

ła.K.S.-Bracovia
faworyt m w kos~y.
k6wkłł

Zeńs~a

t

ń ką

drużyou

łJ,

K. S.

spotka się w nadchodzącą nie·
dzielę w Lodzi
To Orncovią
w

Znnkomity Jtlrvinen pnel~racza
14,5, zamyka RClster 15,5. Nowo·
w
oszczepie 72 mtl', Pomtd 60 mt"/', k.os7.ykówce w walcc o ty,tllł
sialliki mial 15.6 sek.
rzuca
47 europt.\jczyk6w. Najlep- mistrza Polski. Wobec dosko·
"'z!#Qh'''&a,t_~
szy pol<1ki wynik uzvskal LUQk- nałej formy mlstrzyil Łodzi na
11:\.1ls 58,05 mir.
leiy liczyć się z ich wygraną,
W kuli Helja"z 111 El.jąc
wynil, t0mhll'rdziej, że Cracovia d4ł
Dowiadujemy
się, że LKS domożo konkurować"{. ni- Z'llała wYlwkiej poraż'ki od d'l'Q
szedł do porozumienia z Gedan,'ą 14,04 nie
co do rozegrania zawodów w piłkę k':m w pierwszeJ dwudziestce, któ żynv, pokonanei już przez torą rozpcczyna niemiec Hir$lzfeld z rlzianki,
t..i. A. Z. S.-warSoJ.
noiną. Zawody te zapowiadają się
. vnikiem 15,46.
W ruje ewent.' wy~ranei. ł,. K .
r,jelmwie ze względu na dobrą for·
llltiwięce.i r.zans
!uę Gedanii, a odbędą się w listoO wynikach naszych pań n9Jpi- S. pofiiadłby
padzie ewont. na począ.tku grud· szemy oddzielnie.
na rdnbvcie mistrz~e.IlO tv
nia.
tutu.
l !!~jN
Jotetł.

la. K. S.-Gedania

tEAtR MINIATUR:=;

.,KAMflf~n"
Klnie S.,óBdzielnl
Sienkiewicza 40
i dni następnych
rewja Nr. 3 p. t.

.,W~ll~lK~ ~If KRf[1'4
2 częściach -16 obrazach, pl6rlł
Hemal'a, Toma, Remu80. Buma,
i WJo-bora

TOMAS~OWSKIE

ANGIEL$K E
poleca po cenatlh \JfIli~,kQ"'llnych

UDZIAŁ PRZYJMUJĄ:

nad

Taurydzkl i 6 revue-glrls.
W PROGRAMIE:
!J\scenitracje, skecze, nl.lmery solowe,
Jespołowe, Cltl'akcyjne i inne.
Nłasne dekorac;je, kostjum, j efekty

KblnliER
speo. ohorób wenerycznyoh,

J. Janowski, Łódt. Szkolna 33

Reżyseria:

lekarę

. pr.v

specJaUstOw
GO'"Vm Rynku

~lołrkow8ka 294, te1.122-89
(przy przystanku łramw. pabianickich
Cllynna od 10.6j I'ano do 7-ej wiece.
w niedliele i §wieł~ do 2-ej po poł
W•• y.łkle specjalności I dentysąka.

Kąpiele

śwIetlne,

lampa
Roentgen

kwarcowa.alektry••c:J.,
s&cseplenla, anallllV (moc~"ł k~lu
krwi. plwocin. wydzielin itd.) Ope.
I'acje. opatrunkI.
Wisyty na miasto. Porad. 4 ał.
Porada denty.tv!:.na 0"'1: wena'
10109108na dla c:horób słr61'",ah
i weno'l'Glnvcn
:i

ZŁOTE.

PORADNIA

Wfn(ftll~61[lHn
Lekal1lv-spepjaliałów

ZlIwadlk 1
TEL. 205-38

oąnne

od 8 rano de 9 wiaca.

11-12) pnsyjmujo
3- :3 ) ke>bieta-lekBfZ

'!I pied~ielłi.wiita od 9~~ pp,
lec~ellie ehorób

wenerycllnych I skórnvch

Badanie krwi i wydlielin na
svfiUs i tryper.
Ko".ul\acl~ z neuroI8gl.",

i urologIem
a.binet SwlnUo-leceftlol,
Kosmetyka leUtol1la.
Oddl1.lDł poollOk~ dl. Kobiet
,
PORADA 3 Zł. HM

I

Wzywam p. 'kandydata na posła na
Sejm, prelese tQWIlP:':. ~Hitec:hd"th·
p. J6zofo Lewi, um. .. ł.od.i Prl)'
q\lcy Piotrkowskiej 84 do niezwłocz
nego zaplacenia zł. 50.- wraz ko,zta",i z .,tułu weksla z wlllsne'Q wystawienia pt. ~ lutego .. b. w przeciwnYm 'lI:lio WInowit; przeciw1co Panil kroki egzekucyjne.
1007
L Sz. r,ódl, Gcłd,lf. ~

Dr. med.

~a~okien~i
Stomatolog-chirurg
res," eJa ztab6w

olejJtroter.pJ.

O,d,,,u'. :J-I1

7627

PIOTRKOWSKA.'. t.l.114·20

..

PIANINA
renomowanyoh firm .
Arnold Fiblger, Kaliez
Heinrlohsdorff, Gdańsk

poleca wył!\czny pnedsłewic:i~ll" t,d"

przg-~(Ia

PIotrkowska 154, tel, 141-96.
PS. Małoużywane pianina i fortepiao
n~ "rai owe I ~,"pal\iezne ,tal.

Prumuje od 9-11 i od 6-8

Od 1-2 .. leq.nic:y (Plot,lto"",kQ OB)

DR. MED"

16. MARGOLIS
oper.tor
okulista

DOeDraWadl.ł si•
9 &61, 166-1 'f

ERNEST W ILBACH
na

składzie.

0589.1

eniE
W dutym wybQ,••
L
poleca
N
Zakład T!!.elcer.ko-MebloWJ
P.u,.KWiATKOWSKI

LOdi,
Nllwrot 85, tel. 1158-28.
Konkuruje doll,ocil\ towaru or8Z daje
dOGodne warunki.
9472-8

AaAI.K06ęlu ••kl

SZKOŁA TAŃCA

KRRoLR
członka

TRlłtKHRSR

I'U.I.C. w Pary

i Z.N.CH. w Polsce

oho,o"~ zębOw,

uca-.k. dalqset, podnle"'.nlll. Jeazykll I t. d.

zł.

skórnych i włosów
Andr.eJa 2, tel. 132-28

wznowił

fłenlgen

n-ej klSEłię wraz z zabi()g4mł

Oddliał chlrurgicln,
D-RA MED. M. KANTORA
godz, przyjoć 1-2 p. p.

DollIOr

j~st

Przedstąwiciel Jenęralny:

świetlne.

i dlieckiem .

200

"Mitol", to tryumf cbemji. gdy~ ~as"da jegoczyszozenie tkanin wodnym roztworem ga.zow, niew~tp1iwie zastąpi w pny$~łaśoi dQtyehousowo sposoby chemio2<nego prania.
CeTla 1 pudełka Zł. 1.50. Do 1ll\byci{1o wjlz~dzie.

to

tl\Btk~

CENY PORODU

110

odnQwić.

i

Waczyń_ka, W. MOdraeń.kl, Lopel(
orl,lńskl. B. Orn~skl, Z. Suwal.kl
uaz pąr~ baletowa Oubrow.ka-

"SAN ATO"

OgrCJdowa 10, tel. 213-.7
I , II klasa
.

OPIEKA LEKARSKA

Zwykłe szezotkowanie roztworem rMitolu· wystarcz!}, aby brudny materjał wyQzyioić chemicznie

l. Cholnacka, J. Leonowlcz, E,

LECZ ICI

PołoAnlclo" ahlro,glclna

LEONHĄRDA
BIELSKI~

to pralnia [~!mi[lna
uJi~ ~ ie w~omu'

Dziś

B. Orllńs'd.
Conferencierkal J. (:hojnlilcka.
Baletmistu, J. T.urydaki.
Delforacje: Wł. NowakowskI.
Kier. muz. C. Kant9r.
Pocel\tek przedstawień o godz. 7.45
i 9.45, w soboty, niedziele i §wl~t"
3 przedstawienia o godJ. 1J.45, 7.4.$
i 9.45 wiecz.
Ceny miejsc od zł. 1.30 do zł. 3.-

Sukna

"PIet I"

pud allr. arr. Uf. Jana zan&lmara

w

Rakieta BetŁy Nathal

Udł,

t,

Andrzeja 17, fsl. Z07-91

Wyucz. pod gwarancją warupIlch
i odcl~ielnif), tQńco populo'M i oltat..

nie

nowości.

9(i48

Leke;e praktyGlne tylko dla uez"l.

PORCElANE le~~;!~!~

011 orez ~robv l: ma,muru, szkła I 1(0601 słonioweJ.
WykonanIe trwałe I tll"lo.
OBRAZY kupuje i l!IJ!'lIeda.je wduel: ree&n.umje'llIu6wno nowej jak
i starei sekoły.
60911
Plotrkow.kll e~, pr, of, IV wejśc. Ip

WATTENBERO, tel. 166-92

. t!

~O.X.- "GŁOS

SALA Tel.
FILHARMONII
213-84.

S"RODR,

dnia

S-go

na

1

października

Kasa i sumy do dyspozycji
Waluty %agraniczne
Papiery wartośc. własne
i ust. kap. za.pas.
Banki krajowe
• zagraniczne
Weksle zdyskontowano
•
protestowane
R-ki bieżące

Znakomity śpiewak rosyjski
Artysta światowej sław)'

Pierwszy tenor opery Moskiewskiej

BORYSR

SDBlłtOWR
w PROGRAMIE:

DARGOMYŻSKI: Cavatina księcia z op.

Ruchomości

"Rusałka"

Nieruchomości

e l e"
CZAJKOWSKI: .Eugenjusz Onegin"
Oraz pieśni i romanse: GLINKI, RIMSKIEGOBAŁAKIREWA, RACHMANINOKORSAKOW
KONIUSA i wielu in.
II

fHORńB8rlU

1930 r.

Stan bierny

Stan czyn n,

I OW

DARGOMYŻSKI: "W e

dzień

R6żne rachunki
Koszty handlowe
OddZiały

Udzielone gwarancje
Inkaso

zł.

Kapitały własne:

1,241,195.62
499,310.11

"

a) zakładowy zł. 2.520.000.b) zapasowy ,,1.128.257.35

"
721,608.71
•
136,988.48
"
320,270.35
" 12,672,321.56
"
199,Q75.40
" 6,370,318.82
"
74,729.39
"
193,740.63
"
585,619.35
" 1,433,888.04
" 1,297,77~.61
zł. 25,746,840.07
• 2,000,589.81
" 3,161,361.87
zł. 30,908,791.75

Wkłady

R-ki

bieżące

Zobowiązania

inkasowe
Redys.konto weksli
Banki krajowe
" zagraniczne
% %, prowizje
r6żne
zyski

OTWARTA

lf(ZNIł:4

lIódzkiego Banku Depozytowego, SP. Rkc. w lIodzi

WIHZÓR PIUnl i 4RJI OPEROWYCH

;ia~~::;łem

ZOSTAŁA

BILANS BRU'TO

listopada 193,? r.
o godz. 8.30 wlecz.

TYLKO JEDEN

l[~HI~ S

PORANNY"- 1930

słałemi ł6żkami

ze

~-ra

zł.

3,648,257.35
• 10,405,910.13
• 1,219,362,07
•
112,128.01
" 2,600,189.34
"
499,658.17
" 2,831,494.94

Donchina

Przyjmuje się chorych wymagających przebywania w Jec.nicy (operacje etc.), a także chorych przychodzących. Godz.
przyjęć od 9-1 i od 4-7 1/ 2

ul. Piotrkowska 90,
tel. 221-72. 9546

•
"
•
"

2,440,508.06
Oddziały
1,183,141.20
R6żne rachunki
264,623.21
Zyski z lat ubiegłych
541,567..59
zł. 25.746,840.07
Zobowiąz, z tyto udziel. gwar. "
2,OOC,589.81
Różni za inkaso
" 3.161,361.87
zł. 30,908,791.75

-m

Dr. med.

HIllfR
Cho,obV sk6,ne I wenerJc.ne

UL, NAWROT 2
TAK WYGLĄDA
nowoczesna opatentowana

SWIECR nACi

'TELEFON 179-89
BllIJ1mnje do 10 r. i od 4 - B wisu.
w niedde1Q od 11 -,,2 po południu
Dla pań spec. od go ch. ~
po pot.. dla nieHmoitIvab
QENY LEC_NIC.

luiy[}e gum jest daleko mniejsze przy opon8[b

~~I(OWA

"P O
z k
M I!TA LO'
N

II

Na dogodnyah

praWniF

warunkachl
WIELKI WYB6R

Żi\d

Fabryk

Wózków
dziecinnych

I

II

li

I OgłO~lenja ~ro~ne I

..

-=-

NIEMKA (REICHSDEUTSCHE)
udziela zajmująco lekcje po cenach niskich. Juljusza 20, mieszko
24 róg Nawrot o 9-11; 3-5;
8-9 wieczorem.
1900-3

lIóiek
metalowych
(ł1ateruów

sprężynowych
~PATENTQ

WYżYmanuk

amery kańskich

Nabyć można

W fABRYCZNYM
SKŁADZIE

PoU

BW

"DORRD'Dl"

latarmą

ŁÓDŹ,

VO'

Role

Piotrkowska 73
w podwórzu
TEL. 158-61.

głóv.

SUE CAROLL,
w soboty, l
o godz. 3.30, w dni pc
5.30, 7.30,
słale

na

DOwr6cil

składzie

Łódź,

RESTAURACJA

OL F

NARUTOWICZA 5

Wydaje znane ze swej dobroci:
Śniadanie od 60 gr.
od 12-ej do 5-ej pp.
z 2·ch
OBIADY ,,3-ch

dańzl.

"

135 gr.
"250,,

porcje cały dzleń.Wieczorem koncert.
Lokal otwarty do 2 w nocy.

-

Małe

Dokt6r

WOłaKOWYSKI
CIQIELNIANA

26,

'TEL.

128-a,

powrócił

wrgłoszenie

•

Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi Stefan Górski
zamieszkały
w
Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
13 listopada
1930 roku od godziny lO-e j rano
w Łodzi, przy ul.
Pomors kiej 41 a
odbędzie
sprz'e.daż z

(lampą kwarcową)

się

ruchomości,
należących do

firmy .Bracia
Dawid j Icek
Działowscy·
składajllcych się

Łódź,

24.10.1930 r.

Komornik
S. Górski

.
Prenumerata datkami wynosI w
40 groszy, z prsesylkll pocztOWi\ w kraju -

rzev.:Y, ros my ZImo t rwa

. .

R~kopIsow

..

~

l

a Je- leorwnJe

HJacynły holenderskie do forsowama

.--------.
IPo !O e .1
Cenniki na żądanie.

NAJLEPSZE CIASTKA

n
nIA t·iDMOlln!KI(~O I
• ________e
I [I KI

I

PRZEJAZD 1,

zagranicą

-

31. 10.-

I

TEL. 138-72 i 2011-87

Ł6d~, ul. Targowa

Godz. przyjeć od
8-eJ do 980 rano i
po 7-880 wiec%.

Tel, 198-07;

Kursy

~!I~~I~l![.~

Dr.

I

med.

listownie: bucha!-

grafji., pisanfu. na maszynach,

fb.
waa"oznaw·stwa., a~lBkiego, fran-

POTRZEBNE
wykwalifikowane haf
ciarki i podręczne do damskiej
wikwintnej bielizny. Zglaszać
się w firmie "Zygmunt", Piotr'
kowska 67. między 2,30-4-ej
1908-1
FUTRO
fokowe damElkie, uźywane sprzedam ul. Piotrkowska 182. m. 21
od 9-11 przed pol.
1906-1

specjalista chorób skórnych,
weneryczno I moczopłciowych

wznowil Drz,iecia

I

wyuczają

Pierwszorz~dne sdolne

referencIe.
t.aek. Igtoalenia
pod "Bnan918ta~.

D.11161(1
Cegielnianej 43,
tel. 141-32.
Puyjmuje od 8-10,12-2 i od 5-8
w niedzielę i święta od 9-1.
Dla pań oddzielna poczekalnia.
przy

POSADĘ?

cuskiego, niemieckiego, pisowni,
gramatylci polskiej oraz ekonomji.
d.lny wieceorowe Po ukończeniu świadectwo. Żą,da,ł
sporlJl\dzanle bllans6w ewtl. stałe cie. prospektów.

••••••••••••••••••••••••

I

OTRZYMAĆ

od 10-!21 od S-i t-erji, rachunkowości
kupi,eck1iej,
koresPondencji handlowe!, stenGgrafli, nauki handlu, pra,wa, kali-

Ct~~~br z~~~~:~ Proha~~~~;c~iQg

Jerzg Kola(zkowski

I

Ant:;, iiiler
~06-34.

Zakład Ogrodniczy Łódf, ul. Piotrkowska 241.

lub ~okolicy" Oferty su}>.
"Dentystka do adm. "Głosu.
9766-4

CHCESZ

Rutynowany

32, front I p. tel.

poleca w wielkim wyborze

ŁodZI zł. 5.60, za odnoszeme -

6.50'

znajdują

~ R~6 W~1\Jr~::::

miesi~c~na nGł!,su POl'a!,nego~ ze wszystkiemi. do3ł.

tel. 214-33.

9143
. .. ._______. a________m.______________
...

prze- Ceny niskie.
targu publicznego

i
SpeoJallsta oho,ób skórnyoh
z mauyny do pii wener,c.nrch
6800
sania, i mebli
osza cowanych na
LJl)a~ENIEl 8WIATŁEM,
sumę Zł. 800.DJATERMJA
Badanie k.wl I wyd.lelln.
PJlłl1łmuje od 8-2 i od 6-g.
w nledalele i ~w1~ta. od 9-1,
ma. pBtl od 6 do 7 po poł.
oddztelna. poosa!lalnla..

Piotrkowska 56,

Akumulator, do wszelkIch samochodów
się &tale na składzie.

_JS/30.

Łodzi,

specjalista cho~ób
MuSDsz ukończyć kursy fa.chowe,
skórnych i wene·
korespondencyjne
im. profesora SerycznVClh
kułowicza, Warszawa., Zórawia 42.
NAWROT 7.

Biuro Te[bn. Handl. "RUTO-TECHniKA"

M.

LEKARZ-DENTYSTA
kilkuletnią praktyką przyjmie
posadę,
ewntl. zastępstwo w

lu~wil fai~
Posiada

WZOROWY
komplet freblowski i przygoto·
wawczy dla dzieci od lat 4-9
(rytmika, języki, oy;ród) Zapisy:
Zakątna 85, m. 3, tprzy _ lldrzeja).
H11O-1
z

DR.

Początek:

WlEDENKA
udziela niemieckiego, francuskiego, gramatyki, literatury'l
Godzina 2 zł. Cegielniana 4,
m. 9, od 9-1 p. p.
1909-1

ul.

I

BItUTERJA,
zegarki na raty, ceny gotówkowe.
,'preciosa", Piotrkowska 123, w po
dwórzu.
7433·-f

Ogłoszen.-a za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (atrona 5 szpalt): l-sza strona 1 d., w tekście SD gr
nadesłane po tekacie 40 gr.i nekrololli do 150 wier8JY 30 gr., wyżej - 40 gr. Zwyczaj
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 lir. za wyralJi najmniefsae ogłoazenie ał. 1.50 gr. Posr:ukiwanie ' pracy 10 g
la wyraz; najmniejaze :rł. 1.20 lir. Ogloszenia zar~csynowe i zaślubinowe 12 zł. Ogloszenia zamiejscowe obi
osane Sil o ,O proc. drołej, firm lIIa)tranlo.nvoh o 100 O.OC. Z'! ortl'lss'iln;'1 ł"I,'311\1'vc-'neo lub fantaz. dodatk. 5001

redakcJll me zwraca.
Redaktor: Eugenjus2 KronmBn
Za wydawnictwo ",PrasB", WydawuioKa sp. z ogr. odp.: Eugenjusz Kronman.

W drukarni wlasnej Piotrkowska 101.

