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Unieważnienie

I

wyborów

w

okręgu

Nr. 48

(Przemyśl)

Waru. kor••,Głosu POI'aone
..," (Fr.) telefonu.ie:
Sąd uajwyiJIzy na WdOl'aj-

szem pOSiedz4loiu rozpatrywał
protest przeeiwko wyborom z
okr~ M. 48 (Przemyśl).
W
wyniku prze;prowad.zooI;e.i rozprawy Wybory wstały uniewM
nWne.
Z okr~u t~ mySk.ał blok
BB. 4 mandaty (m. in. gen. AD
drze.i Gałka), zaś stronni,e;łlwo
ludowe i ukraińcy po 1 mandacie.
Wobec tego w tym okr~u ID
.taną zarządzone
przez ministra spraw wewnę~Z!Ilych ponowne wybory do seJmu.

zalD

o roieia Z leznie od 15 b. m. Drz,czem pOdwrżka
Drz znaczona zostala na Domoc dla bezrobotn,eh
10 groslY od listu
BliŻJsza aollaHza środlków,
pewniających
dotychczas

zasf.inansowalThie akcji pomocy dla
belzrobotIlych przez
naovelny
komitet do spraw bezrobocia,
przeprowadzona
przetz prezydjum tego komitetu, wykazała

ze al

W u'lu!pełnie:~i'll info;rmacji,
zamieszczonych w niedzielnym
Orał! wCtZorajszym
numeraclh
"Głosu Porannego", o na'Padzie
Ja:kóha Szlama na kas.iel'k~ firmy Mazo iLempert, dowiadujemy si.ę oboonie dalszych sensacyjlnych szczególólW o tym
niezwykle śmiałym
na,pad'zie,
,w:i adc ząC'YICh , iż był ()iIl
~ółowo i precyzyjnie
obmyślany.

Poda,n e poniżej szczegóły, uIV'Ska,n e przez na:s
ze źr6deł
miaroda.jInyc.h, pOltWlierdza.t.l cał
kowide tezę na:padll z ,p remedy
tac.tą..

W fdrmie wy:roh6w ha·we1lnia
N. lLieihermalIla i S-ika,
pnz:y ua. NaTUtoWIima 22 'Pracował od doŚĆ
dawlIla Samu.d
Szlam; zamies,zkały przy ulicy
MielczaI"Skiego 16. Sziłam, jako
eZ'1lowiek już staI\Szy, IIllie mógł
już rpraoOtwać. Dlałego też finna
postanowiła,
po Ulpr,zed!Il.ie:m
w'VID6wieniu.
lZJ'eduJlwwać J(O.
W Ó'WC!zas Samuel Sz,lam
na swe miejSce dał syna Jakóba
który z nałożO!llyoh lIlań 000wiązlków wy,wią, zvwał się
jaknajlepiej.
Jak6ib SZllam już ipO krótkliim c,zlłJSie zaskall'bił sobie pclne za,Ulfarue s~ef6w. Międz)' in~
nemi Jakó3:> Szlam :z,alaltwiał d~a
firmy WIS-z elkie srprawy finalIlsowe, wob~ CtZ~O harozo
~to był de~owany do Banku P018klieuo
nyclJ.

i skbdania

pieniędzy.

Przed kiq'k,u miesiącaqti. Jakób Sldam o;łtrtlymał urlorp i po
stanowił w'Vjechać do Zoppot.
W t,m eełlu zaOlpat1'1Z1Ył sie w

potrZebę wynalezienia nOWych
źródeł dochodów

druJków w,p rowadzone zostaną
dopłaty w wysokośd od 5 ~r.
do 50 groszy.
Ponadto wprowadJZlOina
dzie
dodatkowa opłata do miesiięcz"
",ego abonamentu Polski~o Ra
d.ia w wysokości 30 gil'OS~y na
noleconą,
czas od 1isłopada
do kwdełnia
wreszcie do opIat
za paczki, wł~CiZll1ie orarl: na teu sam okres
dla wY'Pta.canych
przekaJzów, spec,ia1lla opłata
od każd~o
dla wypłat czekowych o.raz dla
telefonu.
Te dodatki do opłat pocztowy·ch, dadzą uaazeJnenm korni"
tetow~ do !Spraw bezrobocia o
koło 15 milionów zrotycil,
zarządzone zaś dopłaty kolej'lwe
pr:z'Y1niosą okolo 5 mi~jOtnó~v zt
W wVlniik u tego porozumienia z dniem. 15 paźdiz-iernika r.
b wprowadzone zostaną na okres 6 ..óu miesięcy nastę,puj,ące
dopłaty dodatkowe:
10 ~. od listów zwykłych i kart
JHlcz,ł.owycb,
15 l -r . do opłat
za p~zesyłki i korespond.e!Jltc.fę

30 groszy miesięcznie dla skutecznego zreaHzowaollia
zadań komitetu.
od aparatu

UDlano"al Alpad, b,

dla podle.;mawania

-

~

&!MM

N aCiZelny kOlIIlJiitet zwró,cil się
przeto
o wprowadzenie
na
rzecz pomocy dla belZlrobotmy;ch
poza doda1Jkowemi opłatami ko
lejowemi,
również
dodatkow,"ch opłat od niektórych usług
pocztowych. Sprawa ta została
już uz,g~dniona z p. min. poozt.

o

-~
spłacie

zaciagniele

większą romę pieni'ędzy. Będąc na. Tam każdorazowo

widxial
na miejscu Szlam zajrzał
do Hertę \Va.inberżalIlkę
z firmy
ruletki i podczas gry udało mu Mazo i Lempert, która zaW's.z~
się wygrać większą s, umę pie- pode.imowflła
w,iększe
&fllIlllY
niędzv. Podozas da-lislZej gry .jed pie!fliędzy.
nak
Przyrzekając
wierzycielom,
całą wygraną stracił.
że zwróci poivC.iZ'one w Zop'PoPostano,wił w6W1Czas odeg,rlłJć tach pieniądze, miał w!laśill.ie na
się. Nie mając jednak
pienię- myśli udać się do Banku PoldJzy udał się do ki,llku
zlIlaJo- skiego i po stwierdzeJl~u,
iż
mych, baWliących
róW1l1ież w vVajm.berżalThka odebrała pielIlią
Zoppota-ch,
od któryc.h po,ży- dze, iść za nią W' ślad i Plienią
czył kNka ty\si (~ y złotych, przy dze te jej odemać.
Wohf'.tC te ..
rzekając IZWlfócić je po w~ra- go, że sobota wy,pad'la w Ślwięniu, luh też w LodJri.
bt żydoW\Slkie, kiedy Szlam bytl
Szcz<ę,ście jednak nie SJprzyja- wo'l ny od pracy, iwż z samego
lo mu i całą
rana ,;>:Illałazł się pJ.'lzed Ban1k iem
poiyezoillą gotówkę w krótkim Pols'lcim, oczeku.iąc
p!1'7.Vibvoi a
czasie J)l'z~rał.
WajlJlbe,rżanki.
Wobec tego Szlam wród~ do
Gdv ta pl'lZyhyla i podJę,la 7
LodlZli i zwrócił się do slz efów z
tys. złotych - co
prośhą o pożyczenie mU kilku
tV'S:ięcy złotyoh. Zabiegi lIlie pow o~onku,
wiodły się, bowiem kryzys UJIlie
możliwi'ł firmie rpó.iście na l"ękę poszedl aa nią. Przy IZbiegu ul:i
pracownikowi.
cv Piotrko·w skiej i NarU'to'Wi !za
Po knku dniach zaczęli przy- wy,przedził ją i co tch'll pOoS'Pi echodzić do Szlama wierzyciel'e, szył do we.iścia domu pxzy uł.
domagając się ZWIl'otu poży-czo Piłsuds!,je,go 76,
gdzie mieści
nych pieniędzy. Gdy kiJlikakwtne zwracania się idh nie odnosiły skutklU, zaczęto mlU
robić
awantury.
z powodu nieznośnej
Osła tnie Siootikanie ~ wierzyatmosfery
ciel}ami miało miejlsce w uibieWIEDEN~ 5. 10. Austrjacki mini
,dv Clzwartek.
ster
skarbu dr. Redlich wystosoJakób Szlam
przyrzekł wówwał list do kanclerza Burescha z
czas. że pieniądze odda na.ipóź
prośbą o dymisję.
niej w sobotę ubi~łego tygodnia.
Minister motywuje swą prośbll\
niemożliwością pracy w atmosferze
W ówc zais wiła,śnie wpadlł na walk partyjnych, jaka panuje od
mvśl dokona,n ia narpad'll
ban- dłuiszego czasu w parlamencie i
dyckiego. Jak wyiej powieclzip,· rządzie austrjacl{im.
liśmy, Jakób Sizl1am dość CiZęstO
Dymisja została przyjęta. Tekę
przychodził do Banku J>oliSkic- ministra skarbu obejmie l1aJ1'azie
~o z ram.iemia fiJrmv Lieoo11ma-l sam kanclerz.

Rezygnacja ministra

DOŻ,czki
się

firma Mazo i Lell1lperł lam
na jei p.rzybycie
P1anował ogłUJSze\llie swej ofiary, aby bez hała.·clU odebrać
jej pieniądze. Nie mając jednak
żadnego narzędzia ptf'tZ V sobit',
podniósł leżął'.ą w ~iełl!i butelke
od wódki
i trzymał ją w pogoto'wi'll.
W
chwili, gily nadeszła, Ude11zył ją
z całej siłv w twaN i UJSiJ,ował
wvdrzeć tr.z;yroaną teczkę z 'Oie-.
nięd],mi. co mu sic .icdlIlak nie
Qzekał

udało.

JaJk się uowiadujemv, w dniu
WtClzora,ilszym pl'1Zybvl do adwokata LHkera
ojciec
Szlama
wraz ze 'zmajomym, prosząc o
Pod.łęcie się obrony aresztowanego Ja-k óba Szlama.
Adwokat LiIker obrony SIe
,podJął.

Wreszcie dowiadujemy się, jż
aresztowruny Jakób Szlam. po
skOJ1frO!ll~~oiWta'lliu go z lIIapa.d-

niętą Hertą WajnbE:rżamka.
przyz n 8ł się do napadu bandvc-

ki~o.

w()lbec czegO niema jllLż żadnych
wątpliwości, iż stalIlie O1n \Dl'Ir.ed
sądem doraźnym.

ZatrUdnianie bezrobotnych
Z BędJzina donoszą:
\V związku z prowadzoną t n
akcJą zatrudnienia
bezrob otnych dowiadujemy się. że w ci~
glU miesiąca września b.
roku
zmalazło pracę w kopalniach i
hutach około 1000 robotni,k 6w
We wszystkich pira wie niema')
za,kładach przemysłowych znie.
sio.no zu:pełnie godzimy nadJliczbowe. W ciągu miesiąca paź.
dziernika spodziewana jest dał·
sza poprawa.

Widmo, redukcii

na

Sląsku

Katowicki kores'P. "GOS'll Po.
rannego" t'elefOtnuje:
Ddś odbyły sle
w Kałowicach WSpólne
obrady 1I;CSpołów związków ~órlliClZyeh meta
lowych i pl'acowtUli'k ów umysło
wych zatrudnionych w pu.emyśle. Tematem abJ'ad były aktualne obecnie sprawy masowych
zwolnień i obniilki płac w zaJda
dach pr~emysłowych. N a zebil'a
niu uchwalono stwOl"1lyć wsp(\)ny front do obrony il!'t eresów
wszystkich W3'1'Stw
praoowniC1Z,ych zatl'udnioill,y ch w przemy
śle śląskim a za~l'o!Źonyclt I'edukc.fą. J)d'acy i pł~c. W konkluz.ii p~f$l'Th1)wioJ1o zwrócić się do
władz o skuteczną interwClDiC ię.
Jest to
pierwszy
wypadek
wlSipćlne~ wystąpienia rob9tni
ków i urzędników
na Ś!łV>ku,
zmiel'zających
dla wspóliJ1~o
dobra.

Obeonie, po wplymiędu akt
spra wy do urzędJu prokura,t orsik i ego,
J)'l'IOkurator KOiZl);ow-ski
uzupełni je ~ przedstawi do decyzji prokurat,orowi naezeJ:pemu dr. Mal'lk o W1S:k i emu.
łaolwie
Jak na,s informują
wJadu:'
Sukcesy centrum
prokuratorskie, sprawa ta hęi komunistów
dzie w teJ.'lIllilIlie zakończolIla
RYGA, 5 października. (Tel. wł.
już w najbUżlSzych dniach
bę.- "Głosu Porannego").
W wyniku
dzie wVlgotoWa'!lv akt oskarże- wybor6w do parlamentu łotewskie
nia ktÓifY natychmials t wvłynie go part je prawicy oraz socjaldemo
'.
.
kraci ponieśli zdecydowaną klęsJ{ę,
,
do sądu doraźnego,
[natomiast p,all'tje centrum oraz kogdzie 'Wyznaczonv zOls-tamic ter · mnniści wy~łi z wyborów 7.e znacz
min "'l-'l'ora Wy. (Jw
nvm przybytkiem głosów.
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~ "OI5iPodarezy? który () .
21 Zda,niem innych faebOW-1 wane są egoJs,t yczne·m l inłere- l Francji 20 pl'OC. o"ólnych za- MIĘDZYNARODOWEGO IłU ..
CHU KAPITAłJU.
becnie dotknął całe śwdałow.. ców przyczyny kryzysu tkwią sami mlędzY'llarooowyeh li'Peku pasów złota, co doprowadziło
życie ~08pod8ircze, dOlSZ<Cdł do W lNFLACJI KREDYTOWEJ. łantów.
Machinacje takie do- do t~o, że k.ruszec ten stracił któremu kładzie się na drodze
tak olbr%ymieh rozmiarów ł
Inflacia kredytow~ od s ere- prowadza.lą do wstrząsów na Ilnaezenie ~ospodm'cze. Złoto różne pr'ZeslZkody, lub który
przybrał tak POWa0ne formy, ~ lat da,,ie sie' zatUlWożyi' ~ we l'ynJkaeh pien1ęrmlYch ł katplt~- leżące bez myt~u ~YI'l1.ądza .ie.. I;!dzieindlde.i znów .l«:sł zbyt silże ni,e może być nawet JK)ró~ wszyStkiCh państwach świa'taa łowych w poslllczególnyeb pan- dynie S!Zkody ZyClll ~osiJ)odar·· nie popierany. To mics7.anie sił}
wnywany z kryizysami, jaki~ zwł~zez.g w NiemC2eeh. An- "lwach, a to z ~ol~i prowadzi cz,emu. Trzeba .ic~akow~ż. po- do transakcji międzynarodo·
daWlllli·e j per.iodYCZllie nawiedza gUl l Stanach Z1edll1oczQn"cb ~ kat~troły. l~kle.t świadka- wiedzieć" ż~ teOl'Ja ta 'Wil~C~ wvch prowadzi do n:!il'us~euia
ły świat. Zl'ozumiałem jest. ie A: P. Koła ~osno{!a.I'cze nic D1l b!lJśmy w ~lemczech. a 'l- kryzys sw!atow y rL ~west]aml rów'l1<ow~i bilaJl/iiów
płatnl
wszyscy l.',zoorozn,IliWCY gospoł'"
tosu... k ........ I· 1,-,1
statu10 w Anglb.
walntmvem1
i kwes,t.lą złote~o
ezyeh, a w nasłępstlwi.e teio
. f I'h....
."y Y SI., ze s . ~. ""..
."" •
.
d
i
darczy. ckOiDomiści i u(',Zcm Ił nemi. nie fóI,pOSilrzegły w odpo4) W ostatnim CIZ_Ie baJl'dzlIl stan artu .fest ~al'dw pow",.erz~ ~ao.~tr!Za sie kry~s.
ehowcy
starają się
znaleie wiednlm elUlSie sztu1~nlCl!o .
często wskazuje się na
ehownem ocemen4em ",..1)61
Wszelkie te ł'óżnorodrnor.. wy·
prawdŹirwe przyczyny ciężkie- brobytu" w takt
ż ł lud- J '
, c z e s n y c h trudności w 4wiątokJuezające
sie wza.lmnie
i
go kryzysu; lecz bezskutecznie.
"
'.
',;tU,y a . ł NIEWŁAŚCIWĘ ROZDZIELA- wem życiu ~os.podal'ClZe.m.
uosć w wH~kszoSCI panstw I s a
NIE ZAPASÓW ZŁOTA'
. sprzeczne z sobą obja.<iiniellia
d
J{"dni priliyczyn kl'YZYSU
OipR- le l'ozszerzały prooy pomocy kre
5) Znaczna CZęść ekOinomlprz)"czyil1 kryzysn dowod~ą. że
lru.ią Slię w tern, iruti w owem.
.1. j
•
,.
tLIł świecie, 00 .test rówmeł je· łó
'
łas1lcza
ob
e
enie.
kiedy
Andytu
prodlU\,c
e.
r~cJOna~ł~wa.
s
w przypuszcza. ze J)~y('fI)IV- kałas'łrofa fi(.os,podarc.za, jakiej
Zw
.
,
ły 1 techn~'~znie przebudowy· dną z przyczyn obeen'e~o luy- na kryzysu .leat
ies'teśmy
świ,adkami.
.test o
~I.ią wstnąsiłlął kryzys waluto· wały przedsiębiorstwa. Brak zys,u świałowego. Zdanie to MIESZANIE SIĘ PAŃSTW DO wiele
większa
i poważniejsza,
wy. ekonomiŚci starają ~ię "'!l wBlnej konkurencji, f.Ilitetm'e'll· zwła&~za prop~owane jes,ł w PROBLEMÓW EKONOMICZ- aniżeli do niedawna
wszelką cenę poznać pr81wrlzl-. cia państw,
ustawodawstwo A~Ui, gdzlie m. in. ~,any cko- NYCH
I
O<iRANICZANIE roawcy przypuszc'ZaJf. ł"7.f,CZO·
!"e przye.zyny kryzY8~. ~ba snołeczne _ to wszyS,tJko 2.0po- ne"mislła Keynes s talmaw i temu
.
'no:r
.lC-ll.nak ~aznaezyć,
ze, zad, De bj,eało u.tawnienJ:u Slie na.siłcpstw pm'zwisuJe wielkie zna~zenj.e. WOJ.. NOSCI GOSPOvARC~E< KRYZYS TEN NIE MOŻE BYĆ
ob.taśnlemc te.~o k~łas~lOfalne- inflacii kJr.edyłowej w całej pel. W .Ao.~I.ti domagają się, aby na w0t(61e. Ekonomiki ci wycllo- USUNIĘTY PRZY POMOCY
~o ~J~wiska ~l1e ob.laśma ~óSła- ni. Obecnie ta inflac.ła ~08,p'O- tychmiast ~,ołll!na była konfe. dzą z różnych ulIoktów wio ZWYCZAJNYCH ŚRODI{ÓW.
te~iI1Ie przezrw.anych ł!udno- dal'cza dosię~ła taki'dh rłlO'mli!.. rencja między mwodow a, której d~ellia:
1''1 hTleba szukać nowych. po.śCl.i nle stwIerdza najCJekaw- rów. że 1:adJDie
zarządzenia l~elem miałoby być sprawiedlial PAŃSTWO SZTUCZNIE w ałmiejszyeh, ~1ł1'lZą.d7..eń.
żadne POl'o~utnienia we ł'ollM.!elauie Z.8 pasów ~łota PODTRZYMUJE SWEM USTA
sze] kwestjl: dJacrzego kryz~ państ,,·
Jedil1akowoż w tym chaosje
"~~I' "'~,() :zaostrza i dlac~e~o mc mi.edz:y~al'odo'we nie m~Q n- i Dl-zywrócenie złołu .teł(o da· WODAWSTWEM I ZARZĄ· OhSCl'wu,iemy z.iawisko bardv.o
1lJ., zWlastru.łe, aby ' kon.lll1lktllra b'zymać łych nie~drowych wa- wnle.fsze~o znac~..enla ~ospodar· DZENIAMI SOCJALNEMI WY
doniosłe. Światowe żveh:. :(CSJ10
",le poura,wlału.
rumów llos}lOdarozych i dlate- (',ze~o, jako regula,b lfowi i po- SOKI
POZIOM
ZYCIOWY. darcze jest obecnie w stad.tum
Ws.zelkie pl'zypuszc.zenla 1\' ~o też "il'yzys stał ' siię J)owlS~ech średnikowi w rOZl'8chunkat.h zwłaszeza z8Il"iObków. Ubezpie- (JIJ'~ooic.zil1ego przeradzania ~e.
tym kieJ'lIDku łnożna s:precyzo- nem nicsillRęściem. Jest to kry- mied~ynal'odowych. W Staml(~h, czenia a J)r~dewszystkiem za- Nde m6wląc .tuż o formarh ~o
wać następnjąco:
'Zys deflac.ii i jako
taki zJi- 'l.lednocwnych Atneryld Północ pomo,lli dla bezrohoł!nych rw ~llOdarkl sowleckie.i. która dol) PRZYCZYNY KRYZYSU kwidQwany może być dI'OJtą od nei leży obecnie 40 pr~., a lWe Atn~J.ti) powodują, że zł'IIl'obki prowadziła do zupełp~o zuhoMAJĄ RACZE,J CHARAKTER J)owiedniej rellnli:cji budżetów,
nie ~łnłenlają sie 7.Illcźnie ild żeni a }'osY.lskich mas, w talem
PSYCHOLOGICZNY I NIE WY obllliuma wydatków samo1'2ądochodów pr'zedsi.ębiorstw, sle życiu "OS'J)Oda.l'czem zauWi\źa·
Pł.YWA,JĄ
Z MOMENTÓW dowyc,b . cen. zarobków i ł. p.
wyzuacza11!e są nłez.aiJeŻinie od my powstawanie
GOSPODARCZYCH.
Inne z3il'ządq;enia mogą dopro~osJpOd8!l'~.l sytuacJi przemy~
wadz.ić .iedynie do PTzedłuże·
Siłu.
A pooiewał nie m~ua NOWYCH FORM W STOSUNChodzi przedews.zystkiem o nia lub nawet spotęgowania
przysłQ80wać zarobków do re- KACH GOSPODARCZYCH.
bl'ak zaufanila. Należy k.oniecz- kryzysu i nie J)II'zyclZvniłyby sił}
alnVcl1 potr2eb "ospoda.rc:zycb,
Te właśnie nowe formy, któnIe wzniecić w ~uropejskieh do OŻYWienia światowe~o życia
W
lnIe
S'lltn~ie wyw.ołuje si~ be~roho rych dotychczas nie zdołano ustosunkach społecznych i pollizgodnić ~e silal'ym porządkiem,
I~~::::~liwia
sie r~3eh i które dotychczas jes7.('..7.e ole
łycmyeh zaufanie, by ży(';i~ 20 gospodareze,llo.
3l Inne zjloła przyczyny za·
spod8ll'cze natychmiast .odżyło.
maczane są w pewnej grupie
bl Inni natomift8it hfił'.rd~· wrosły w nasze IJJNądzenia, pro
Międil-ynarodowy obrót haDdlo~
froocuskich kół lewlieowyeh. a
PAŃSTWO POPIERA ~RZE· wadzą do ci.ęlikich kirytzys6w.
l1'y I nieuiężny roZ\Szerzy się J
Pl'ze~,i~.ga.ilJ je
do njeskoń~zo
ieb
zdania
częściowo potlrtielal\łYSŁOWCÓW,
nastlł'J)i znów okr..,s koujunktnnoki
i stare recepty lec~Jlia
którzy starają się utrzymać
ty
gospodarcze.t.
Przesłanki .tą niemieccy nae.ion'ałi'e!. Zdaniem
tych~e
J)J.'zyczyny
kryzyswe
zyski
na niooOil'IDalnej, żveia ~OlSiPodarezeJ(o ezyrnią nie
p~yeb.oloaiezne w te.i ehwiIl o'
sknteClttlemi.
przesadzonej WYSOkości. Te .,.,0
l':D:a~za.ią w~eccj.
RIIlitelł une- su tkwią w tern.. te
KaMa 2: toorji o przyc:zyn9l'}i
czyDania plliÓStw wywołuią me
.,antki goslJ)Odarcze; boWliem wa KAPITAŁ FINANSOWY, OPA~
PRZEMYSŁ,
zdrowe objawy na rynku we-- krY'zySU, .iakie tu przytouyJiś
ruDki J(ospOO8ll'cze wła.4,..1w1e NOW AWSZY
ll'OełirlfJl1ym. ~tucznfe wdllf.(a.ia my. zawiera ziarno prawdy, aistnieją. a brak tylko odpowied- STRACIŁ SWE OBLICZE NARODOWE.
kapitał
do kraJn l p&t~'l1jR le .iesz.cze więcej błędów, bo·
meJ 9tmosfery psyeholOO'icznej,
Kapitał ten
przerzuca ~e
przes.adną ioo118'w.talizację, f'4) wiem przy twOO'zeniu łych t{'obrak spokoJu l pewności. b~..z
r.ii brano za podstawę stary
PDCią:J!a za sobą kryzys.
ezeQo nikt nie odważy ~jQ pod·· 4rodki finansowe z pańs,łwa do
st~n rzeczy. nie UW%t~!ędnia.tqe
jąć
jakąkolwiek
in!!e,iatywę. pańsiłwa,
~romadzi Je na je<'
f!) Wielkie znaczenie mlł 1'Ó
nowych form :iyeJa gos pod ar·
Każdy
obawia SIłę inwestowae dnem mit',iscu, aby u~tępnie
wtllież
czello.
maunle.1sze kapitały do no- przenieść je na mie.tsce mne,
MIESZANIE SIĘ PAŃSTW DO
te kierA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Im_ _ _ _ _. ._ _ _
przyc:zem
wych przedsięwrzdęć.
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GrandPrzełom

Le

jako

w polskiej produkcji kinematograficznej I
Dziś i dni nasteDftvch!
.

"Ili~~i~[iU l

SeMrelarha
~awiaka"

Graią:

Józef Wągrzyn, Bogusław Samborski.
Bałycka, Adam Brodzisz, Karolina
Lublefiska I Inni.
Nad program: Tygodnik dźwiękowy ~Foxa" Benja.
min GigU pierwszy tenor Metropolitain Opery odśpiewa arję z opery "Gioconda".

nauczy
jak należy wykony·
wać prace związane
z tą poważną funkcją
i co czynić wypada,
by zadowolić swego
dyrektora.

Zofja

Passe-partout l: wyjątkiem urzędowych, bilety bezpłatne oraz
ulgowe li: powodu wYlokich kosztów zwIązanych z prowadzeniem pow. filmu - nie ważne. Pocz. o 4-ej, w ,ob. i niedz. o
12, od 12-3 ceny znU:one.
•
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Dliś

i dni nastepnych !

Najweselszy film sezonu! - Stuprocentowy ekstrakt
francuskiego humoru, wesołości i beztroski życiowej

osoblSla

Film osnuty na tle przeiyć i wspommen bohaters
wiekopomnego czynu płk. Jura Gorzechowskiego.

,"

o

(JlS

Dźwiękowe

jest królem

wesołych, pełnych radości

W roli tytułowej:
Któl piosenki paryskiej

filmów!

Ge"rgeS M."lton
V

Nadprogram: "MICKY W MEKSYKU"
arcyzabawna groteska kreskowa.
Poezątek

Karty

codziennie o godz. 4.30, w sob. i niedz. o 12-ej
wstępu, passe-partout, prócz reprezentacyjnych
nieważne, aż do odwołania.
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Gziś

Narutowicza 20
i dni nasteDn,ch!
Clou bieŻilCegO sezonu
..a

W pozostałych rolach: VICTOR
I-sz, seans cen, zniżone!

leż,seril

JOze'a

v.

Slernberga.

Epopea odwagi, bohat!3rstwa, poświQoenia i wielkiej miłości. Fascynująca.
treść. Niebywała wystawa. Cudowne melodj e. - Interesująca akcj a

W roll

Narl~Da

tytułowej

i~ir-

MIC LAGLEN, G. v. Sc,'ertitz, Werner Oland, Lew COd, i Barr, Narlon
Początek

o g.

4-ei

~N~r.~~~7~3~

________________________________~\~~~.~X~-~.•~G=Ł~O~S~P~O~R~A~NN~~Y_~__~1~9~3~1r~.__________________________________~

Komisje sejmowe

rozpoczynają
sywną

inten-

pracę

Wars'z. kQr. ..Głosu Poranne
to" (Fr.) telefonuje:
Wozoraj w sejmie panowała
IUipeltna cisza. Do'p iero w d:nb
dzisiejL!lzym l'Ol'»o<lz,ną się prace komil'lji.
Na śrooowem po.siedzeniu ko
misji lS,k avbowej
pos. Czerni.
~how\Ski wvg<łosi referat o obu
rządolW'V'Ch
projekŁaJch,
dotyCiz<ą()~h podatJku docbodowe;go,
Komisja pracy IZ/b iera się 7 b.
.In. dla rozdziaru referatów
o
rządowych projektach wstaw o
s'k róceniu czasu pracy, zatl'll'dttianiu kobiet i młodocianych

etc.
W dniu W(!zorajszym WlPł)nnę
do sejmu w daqszym ciJą~
l1z,ądowe
proJekty
ustaw, a
w,§ród nich kUka projekltów min11sterstwa 5<pTa/w wojskowych
w spralw~e wO.iskowego postępo
walJlia karn~o, !Z(WQlnienia
I];
cła S'ądów d~a ann.iIi, · iIloweli do
llIstawy o ,po.WlSzechne.i sbwtbie
)rojsk'owej etc.
Pirz~UJSzcza:Inie, .lak .$wż donosiliśmy, p1enarne posiedzenie
seJmu rostamie wyznaczone dopieTO po Pl'zyjęci.u pl'IZe!Z komisje odesłmych tam projektów

Plac Donald chce wy ord

Syn Primo de Rivery
pobity w wyborach
do parlamentu

nie bcdzle (b"llowo usiabllizowang
banków,
LONDYN,
-Opozycja labDur parly troli
dyktatury oraz o "szale" taryfo
(Tel. wL "Glosu Porannego")5 października.

niebezpieczeńst \',

LONDYN, 5 pddziernika. -Oczekwane .test tu wydoo,i e de(Tel. wł.) - W jednem z Jjólkretu, rozwiązu.tąceJ(o
paI'lanocno - run~rje1lsikich miast 'Porment, w środę lub czwartek. - towyoh rozpoozęły się dziś doPremjer Mac Donald prowadzi rOCZille obrady labour party. W
cłąłi(le konferencje z przywódca mowie inaugul',a cyjnej atakowa
mi liberałów w cellU z,tednania no ostro rząd za projekt wprowadzenia ceł ochronnYICh.
B.
ich dla projektu
rozwłązaI1lia
min. Henderson
wtzywał o.góil
parlamentu. Prócz t~o konfe- człon,ków partji pracy
do su·
rował
prem.ter
~ szer~iem miennego przY'gotowaIllia się i
członków swel(o ~ablnetu i
z powa:ime.go wzięda Udziału .w
sekretaNil'Jn prywatnym bóla, nadcl10dz ących wyborach.
W ~ie odbywających sl~ 0.iedJ)akże wynik tych konferen- brad
przemawiał prezes narodowec.ii trzymany jest
w śclslej ta- go komitetu wykonawczego labour
party i wspomniał o publicznej kon
.ienmiCY.

"Sali~r

Jak

Sir Artur Salter,
krełtarjade

byty slZcf
w ~e

ligi, powziął "boha-

S,.. PrImo de Rivery, ktMy kan
UAoie pnwicowej, ofnymał połowę głoeów w porówoanłu

ze

zwyclązcą.

5 lat bez

zbroień

Doniosła

deklaracja
prez. Hoovera

samoNOWY JORK, 5. 10. Według
Ptimo wiadomoścł ze tródeł miarodajnych
prezydent Hoover ogłO&lć ma w
de Rłvery.
Policja rozpędziła demon&tran- pnyszłym tygodniu doni06łą deklaracj~ w spralWie zawieszenia
116w.
Na prowfncJl wybrano 5 kandy- zbrojeń morskich na okres 5-letnl.
Tłum obrzudł kamlenłamł
Jechał syn

ehócI, w którym

datów stronnIctwa radykalnego, do
Według pogłosek w deklaracji
którego nale:i:y mfnłster Lerroux. tej poruszone mają być równiez
~est to naJsłInłejsze stronnictwo kwest je podatków oraz itme zagad
w parlamencie.
nienia.

fermentg skrajDt!
mnożą się

na terenie Rzeszy

Demonstracja
uczniów

kopalniaCh
wybuchł
częściowy
strejk. Ogółem w Zagłębiu zasb'ajkowało dotychczas około 4,000 gór
ników.

ESSEN, 5. 1O. (PAT). Komunł~i
zainicjowali strejk w katolickiej
BERLIN, 5. 10. (Tel. wł. "Głosu
~zkołe powszechnej w Kolonii, w Porannego") Z zagł~bia Ruhry doodpowiedzi na wytoczenie docho- noszą, że ruch strejkowy wygasł
dzenia dyscyplinarnego przeciwko zupełnie. Dziś rano prawie wszystjednemu z nauClLycieli
komuni- Ide zahg; Mawiły się do pracy.
stycznych, będącym równocześnie
radnym miejskim. Częściowy strejk
uczniów trwa nadal.

Życzenia

Strejk w Zagłębiu
Ruhry
ESSEN, 5. 10. (P AT). Na wielu
kopalnIaCh w Zagłębiu Ruhry, w
związku 1; obniżeniem płac, komuniści rozpoczęli gorączkową agitację za strejkiem. Agitacja ta dała
już wynlk4 bo na poszczególnych
KINO OtWIĘKOWE

dla Hindenburga

KRÓLEWIEC, 5. 10. Królewiecki organ partJi Hitlera "Preussische Zettung" oewiadcza, że w
dniu urodzin 83-ej roczm.:y urodzin prezydenta Hindenburga ży
czy mu tylko jednego "aby jaknajszybciej ustąpił, gdyż w przecllW'nym razIe zepsuje sobie doszczęt
nie opinję w potomności".

Dziś

Dowt6rzenie
Dremjer, !

mówca

zaatako

wał politykę oszczędnościową rzą

du, która Sza zasadę

zdaniem jego -

SIĘ

U MEINL.A

Firma Meinl istnieje r. 1862
i jest specjalnym składem

herbaty.
Juljusz Meinl Piotrkowska 95.

naru

równości poświęceń.

Funt pozostanie
chwieiny

Skarb Alfonsa
powędrował

do zamku
hr. Zamoyskiego

Katowicki koresp. "Gło.su PoraD
LONDYN, 5. 10. "Times" donosi
nie należy się spodziewać stabi- Ilego" telefonuje:
"Iizacji funta już w najbliższej przy
Przez granicę stacji Bogumin
szłości, ponieważ stabilizacja taka
przewieziono wczoraj pod silną
wymagałaby pożyczki
zagranicznej, której Anglja nie chce zacią esl{ortą wojskową i policyjną skarbiec ex-króla hiszpańskiego Alfongać.
sa. Skarbiec ten, umieszczony w
5 wagonach towarowych, ulokowa
ny będzie na zamku hr. Zamoy~Ińego w Lubowni na Spiżu. Ponieważ władze czeskie zastosowały do
transportu warunkową odprawę
celną przy wpuszczeniu precjozów
na teren Czechosłowacji, do Lubow
ni udali się równocześnie rzeczoSiIJ.· Salter pope1lnił jednak tę znawcy z ramienia czechosłowac
nieostroŻ1IloŚ~,
że
zal)oznał Iciego min. skarbu, ktÓ1'zy na miej
przedtem ,1.e swoją mowa frall- scu oszacu.ią wartość skarbca i na
cuskiego
mini's tra fina.n~ów, te-j podstawie ustalą wysokość naFIa udina i kii.łku innych prze- le?.noŚci celnej.
wodnie.zących delegacjj, Wkl 1.l.i
P05 rÓo!ł
cennych p rzedmi{)tó~
skanda'I, zapytania w Londynie , jakie zawierają wagony towarow~
czy rząd angielski obecnie rze · znajduJe się kilkaset kilo złota w
czywiście chce zmien,ić s,we do- sztabach.
tY<l'he:.zasowe stanowi'sko
j;!f,.
tów jest zgodzić się na U1WOr'l~
nie woj's ka ligi.
\V
" SaIter zwarjował"I brlml a!l!
MADRYT, 5 października. (Tel.
lakoniczna oapowi. dź.
"Mu ,c;;
wł. " Głc,su Porannego". W dniu
znjlS ZCZYĆ swoj,e pa.piery"
"Ta patetyc:zna historja o s ~ dzis:ej zym w y bu chł w Madrycie
s trejk generalny. Robotnłey doma·
krełar,iacie rady
Ii~;,
który
gają Się podwyżki płac ł obniZenia
chciał
wreszcie
krzyrzeć v czynszów mie<s:d{aniowych. W wieswe.i biedzie, ale któLemu zar:u lu punktach miasta zaj~i strejkuzaJtkano usta ,
l.asłu~uie na to. jący obronne stanowiska na daby j, opow : edzieć" doda,;e do - chach domów, skąd ostrzeHwaIl
policję.
śIiWlie Pertinu.

re

liei narodów

PARYŻ. 5 naźdz,ier.ni<ka.
Chciał on w 'w uelkiej
mowie
Pert:iJnax z "Echo de Pa'l'i,s", ,kł6 za,proponować~
ry był t!,a'wsze
nieubJ.a,gll1lym
1) organiza(.~ję mię<d'l'(Oarndr.
wrogiem ligi narodów, opowia- wej amlji li,gi, którą rozporz::), ·
da wtem 'Piśmde Z niemałem dzał:aby <suwerennie rada li,,!.
2) utworzenie wiel'kiego funzadowoleniem o pewnem ..c'ha:
raJk1~rY'st~zne:m za.iściu" !pod- duszu pożv<C.z!kowego w celu zaczas ostatilliej sesji li.gi.
łagodzenia krYlzysu światowe: go .
oddz;ału gospodarczeRo

wym. Następnie

KUPUJE

j \la •
zw
'"
w zarodku idee uiworzenia

stłumiono
~rlDii

a7eby
PARYt, 5. 10. W Hiszpanjl od- te,r skie post.anowienie,
prlZleZ
uderzemie
j'n
extremis
ura
łyly lią wczoraj uzupełnjaJące Wfbory do parlamentu. W MadryClle łować wpadaJący prestiż H,j.(,i, II
wybrany został kandydat koalicji
8OOjalłstyczno - republikańskiej.
~ał na

HERBATĘ

f UD.

Iv

rządow'VlCh.

Dobra rada:

Czwartą część

bezroboWnych

we Francji stanowią
polacy

Strejk generalny
Madrycie

WedłWR
ostatnich danych
liczba bezoobotn~1h we Firancj;, wynosiła 39.952 osoby. Bez·
robocie prZl:!jawia się specja~<11je
w za'WOda('h metalurgliiCz.nym,
budowlanym, oraz wśród wyrobników.
Brakiem pracy doiflImiec.i są
w duiej mie1'11:e cmginmci " nolacy, którzy stanowią czw'utą
część
ogółu bez'r obotnych
we
FrancJi.
mianowlicie
około
10.000 osób. Prasa i onganizac.ie /Opołeczne na wychoditwie
staje dzisiaj przed sądem apelacyjnym
apelują
do SamOipomoey na
w Warszawie
rzec'z pozibawionYClh pracy ro·,
da'k ów,
oraa; do
wiładz polW trakcie dochodzenia p~licyjn(
Wszyscy pamiętają ZllIpewne poskich o IZlWiekszende fLllnduszów nurą zbrodnię, dokonaną w domu go stwierdzono, iż morderstwa dokonsulal'llych na te ce,l c.
przy ul. Wólczańskiej 95 w dniu konał Kazimierz Kaczmarek, mies2
22 maja r. b.
kaniec Sulejowa, gdzie podczas re
"Głos Poranny" donosił w swo- wIzji w jego mieszkaniu znaleziono
Prof. dr. Widma,r k
w
Lund im czasIe o szczeg6łach tego od szereg przedmiotów, nale~cych do
(Szwecja) opracował metodę bada- czasu Laniuchy nie notowanego Podolskiej. Wreszcie wzięty w
krzyżowy ogień pytań Kazimien
nia. krw'~ na. za.wartość alkoholu. mordu.
W wymienionym domu zamiesz Kaczmarek przyznał się do wIny
ZapaulO'cą. jego urządzenia maina
z zamlrlośoi aJkoholu we krwi o- kiwała od lat rodzina Podolskich, z chęci zysku. Gdy przybył do
Podolskich, rzekomo
kreślić ilość spożytego przez bada- złOŻQna z mat,k i, Emilji) urzędniCZ mieszkania
nego alkoholu. Joteli próba krwi ki izby skarbowej i syna Edwa,r da dla odwiedzenia krewnej
sweJ,
jest dokonywana zaraz po czynile, urzędnika magistratu. Początkowo AgnieszkI Kaczmarek, postanowił
(jak to robi policja w S~tokholmie) obchodzili się Podolscy bez służby, ograbić mieszkanie. W tym celu
n. p.
po
zabójstwde,
mofula JI() pewnym jednak czasie przyjęto zabił obecnego Wówczas w mieszczy rze- w charakterze kucharki 45-1etnią kaniu Edwarda Podolskiego, a na
z pewnośoią określić,
ozywdście
czyn
był dokom- Agnieszkę Kaczmarkowąl.
stępnIe swą krewną, celem zatarcia
ny pod wpływem alkoholu, IY/.y tei
W dniu 22 maja r. b. o godzinie śladów zbrodni.
oskarżony w ten sposób
pr6buje kwadrans na czwartą wróciła PoNa roz.prawie sądowej w dniu 8
zmniejszyć swą.
odpowtiedzialnoM do13ka do mieszkama, zastała jedwpca
r. b. Kazimierz Kaczmarek
za czyn. Skala rozpoznamia jest na nak drzwi zamknięte. Na pukanie
ska~ny zQSotał
na karę śmiercI
~tępująoa: do 1 promili alkoholu nikt nie odpowiadał, wobec czego
przez
powieszenie.
we krwjjJ - ozyn popełniony bez postanowiono otworzyć drzwi prze
W dniu dzisiejszym na skutek
wpływu alkoholu; od 1 do 16 prom. mocą. Podolska zastała w mieszka
okres niepewnoE'ci, orzelczenie zale nlu straszny nieład i wyraźne śla założenia apelacji przez adwokata
ży w dużym stopniu od lekarza, dy plądrowania. Na progu pokoju LlIkera sprawa ta będzie rozpatryktóry badał natychmiast po wypad leżało ciało Edwarda Podolskiego, wana przez sąd apelacyjny w Warku; powyżej 1,6 prom. czyn bez- spoczywające bez ruchu, a obok szawie, dokąd adwokat Lilker wywzględnie odbył
się pod
dzi:aiła w ka'uży krwi zwłoki Agnieszki Jechał.
(m)
IlI1~n alkoholu.
Kaczmarkowej.

Mor~eua ~~~IU~i~~~

i KanmBr~owej

Próba krwi

D010lłłS

w moonmeotalnem arcydziele dźwi~kowem osnutem
01" tle słynnej powieści "Ewangeline" p. t.

Anioł Miłości

DE

Dolores Dei Rio

Diosenkę

Początek' o

o

śgiewa

najnowszp
Al Jolsona

g. 4 pp., w sobotę i niedzielę o g. 12
Na I-azv seans wszystkie mieisea 00 50 SJ,l'. i l >Zł

ł
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Pabianice

I
6Jak robotnicy fabr,k których Inw·SZCZy
Lancashire
J

włókienniczych

przyjeli "nagiego fakiral.

MancheSter, w paźdz,i,eroiiku.
Dw6e,o. sekretarzy odczytuje
korespcmdemcję, którą tu otrlz,ym:uje Gandbi. Większa crzęść Ii
stów to zapll 'oszenia. Dzdesiątki,
"eUd za1proszeń - Ize w.szyt~t
kirch środowi<;;k. Niezliczona ró
audjemcję·

wny, czy nawet .złośliwy paradok,s, mOlżna ustalić iob duchoOwe DokrewieństwoO. Chaplin we
wszystkich filmach jest agail:aŁo
rem dotbrooi,
pobłażliwości,
wlSo61'rczuoia. Je~oO al"~umentem
jest łag.odny u~miech, jt gQ nau
.ką przebaczające serce, jego

gra tu zapewne sno
bizm, niell:nałą też - mOiIIlent
reklamy. CM dziwnego? Najrpo
postać na świe
pu1aifnie.IS'za
cie ... PoOd w7,gl'ędcm popu~ar'łlO
ści może 8ię z nim zmO.e1'lZyć ...
Charl,ie ChuipIin. ToO też wLyta tego O'statnielgo 11 Mahatmy
n.;e była podyktoOwana przez
.snobizm
czy żądzę. relldamy.
Ze. tlkru.ięcie się tyrch dwódh, tak

Na zgoła innej pła'Slzc7.yinie, w
innej sferze rzeczy ludz'kicih
dz,iaJa Mahatma Gandhi, cil'()wiek potężny. w:łada .i'ący duszą
l.biorową m~Uon6w swoich wier
nYdh. Ale potężny p'rzp.~ .~VIll1ipa
t.fą .lnolr'alną, przez wiarę w wa
1m'" i.'I,ulCha. rw oOdm.;ian~ c,z'ło
wj~t':.:. Rów.r.·ież, jak tamten --UJś~:hnięty, łagodny, ,"O rawie

wn-ież iłość próŚib

Q

Dużą rolę

różnych osobistości
wzibudziłoO
o~romne zain'teresowanie. Treści ~ieh roOlZmowy nie ogłoszono.

o pl'zyS'złoścl
to WlSZVStkO, co powiedział dziennilkarzom
mało
mówny Clhapllin.

-

Mówiliśmv

'w~ałJa -

Gandhi doOdał: "ChapI~n wierzy. że maszyna Qstatcr,znic WY
zwo1ń c złJOlw:i ek a " ...
Jeżel,i ich rOIzmowa z~odna
była z ich na.tistoOtniejszą w iy-,
ciu ;roOlą, to toc zyć się musiała
wok6J spraw g,łębokrich 1 wieIk,iClh. Choć to wygl ąda na zaba.

-

~.. .

.. .

~

teskno'tą

kali się w o!itoJ.i.cy na,jw.i~s'zego
ilJDiPer,ium, 'W momenc.i.e powszecihnego nieipokojlU li g,roź,ne
,go (')naols u. UlŚICi'SiIllęli sohie
dlQlń na znak prawdy, że ponad
wszystkie spra wy świata najwaiilliei'Szą jest sp;rawa sto.s'lllnku człowieka do czło'Wlietka, a
w~ęc nadewszvsbko walika 1

~prawiedld,w0ŚĆ.

przemocą,

- z prilectiw[likalJlli. Rozmowk
z przeci wnikami przypisu j~ 'HI. i
większe
znaczooie.
Przecież
tyle 11a z te~o właśnie wynika ,
że ludzie
nie chcą się l2::rQ11)·
mieć, :nie rozmawiają ze §()!hą
szcze,r ze i uczciwie.
- Trzeba no~adać - powła
rza wcią,ż Gandhi, niezraż(\n v
żadnymi atalkami.
Kiedy przed wyj.a:zdem tJo

&f; )tlik i prorok... Dobra seena
tla ohrazie
tra~likomedj~
l UdL\ ,i ej. Nie taka znów or'zepaś~ ,\ ch dzieli . jakhy sarę zdaWil.'to-. MoOgl.i się rp.odzielif wy·
moWłi swych U\śmiechów.
Mo·
gli m6wić "o orzyszłości świa
ta" I 'n.ajwi ększą powa,\tą. Spot

l'

.

..,.

~~ • .:.

~

....

j

~

.

~iOTRKOWSKA

....

II

• ;-'.

.

WYł! v-

ll'iesłycoonie rO'l '
winięty
zmysł ciekawości
iv
cia. Chciałby 'WszYiStko widztieć
poznać, zroOzumieć, że w..., z)'lstk i
mi 'PoroOzmawiać. A na.i1Clhę1tJniej

oJiw),}.

lENI

krlZywdą

skiem.
Gandhi ma

~

~

,. ...~

.

~

NR. 89.

Karol nielsen t
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TELEF. 223-38.

TŁUMACZENIA

PRZEPISYWANIE
NA MASZYNIE

POWIELANIE

Ina.uguracyjne przedstaWlienie te
rutru miejskiego w Pabjanicach odbędzie się w środę, dnia 7 pażd~ier
nika rb. o godz,iIIlie 8,30 wieczorem.
Wystawiona będzie znana komedja
w 3-ch aktach Tadeusz,a RUttnera
p. n. "Wilki w nocy" odegrana
przez zespół artystów łódzkiego te
Londynu do.nia'51o:no mu, że b. atru miejski~go pod Werownicminister WlilIlston Churchill w twem Glll"tystycwo-litracJ.dem Karo·
nieprzyja'lnYllll artY'kluJc nazwał la Borowskiilego.
goO pogalfdJiwie ",uag;im fa'k i.,
KOMITET WYKONAWCZY
rem", Gandhi o§wliadczy{:
NIESIENIA POMOCY BIEDNYM
- MUlszę w LondVnie złoOżyć
W skład komitetu wykonawczewizytę temu groźnemu ozłowie
go Grodzkiego Podkomitetu Niesie
koOw:i i po~adać z nim.
Chu rohill ,
ja,k <1otydlCzas, rua Pomocy Biednym. m. Pabjanic
n4e Izrdradza chęci do tego siJXl t - wchodzą pp.: dyr. Witold EA'Chler
kania, ale posłał do GnndhI'egoO - przewodniczący, WI1ceprezydent
swego syna, studenta. Młody Tomczak i ks. Petrz.yk - Z'astępcy
l{andoOlph Ghurchill po ,r ozmo- przewodniczącego, F. FoIlak wje z Gandh:im był zadlwyCoO- skarbnik i nacz. R. Jabłoński sekretarz oraz pp. dyr. Sokołcmskł
ny, WZIfU'szony ...
Ale de'ka wszą, bardziej cha- runi. Knothe, ks. MiTecl-a, pastor
rabinatu,
rokterY'sty1Czną i godn~ejlszą u- Schmidt, przedstawk,iel
wagi by;la rozmowa GaI1dhti'e~o iinspektor Steik, dyr. Bersi'Il, prof.
z rObotnikami fabryk włókien Salska, A. DajIl!i.ak i W. Majchrow
nłc.zyeh w Lancashire. RoOzmo- skID. Komitet już przys~pił do
wa z bezrobotnymi, którzy stra przeprowadzenia całego szeregv
.
cili prac· ę wskurtek bO.lkobu to- ak.cji.
wa,rÓlW angieJiskich windjach. ZMIANY W KIEROWNICTWIE
ZdawałoOby sk że kito jak kto,
KASY CHORYCH
ale ci ,roObotnicv mocno zamaW związku z przemiamowaniem
nifestwją SWoOją wro~ość dla a- Powia.towej K2..sy Chorych w Papostoła bO.ikotu,
który pozba- bjanicach na okręgową" nas~:pWl:y o
wJJ: ich pracy. Od dawjem. da~ 5tatnio pewne zmilany personalne..
wna szły s,tąd to,w ary do Lndj.i Komisarzem kasy miJamowany zoi, wszY'stko h ,v'l o .,w porządku". stał p. Lopuszański, komisarz łódz
Od paru lat .rynek. ten kurczył kiej kasy okręgowej. Zastępcą jego
Slię i kurczył. wres zcie odp.':ldl. (i f\ailrtycznym kieroWDliikliem na.
Sku:tek: fabryki pozamykane, mi~jscu) będzie p. Paweł Goliński•
bezrobocie. Gflldlhi'emu donie- W ubiegłym. tygodru'll odbyły silQ
g:OO\o, że tu zn a j'<lzi e najgo.- 2 konfere:ncje pomJirędzy komisa,rętJs,;ych swoicih wrogów. Posta
rzem Łopuszańskim, sastępcą Gonowil udać s~ę doO nich, poga- lińskim i naczelnym lekarzem dr.
dać z nimi.
Policja 'Przedsię. Eichlerem, na których poruszono
w,zięła 'W\SzYiStJkie środiki ostroż
dla uzdrowlOO~a stosunków w kr0ności. ŻywionoO powa.żlIle ohasie m. in. sprawy przes1lllli1ęć perso
wy. że .,dobrowolny wIęzień rZą nalnych I obrnirżek paIlIł, praooW'~
~o kll'óIewslcieJ mości"
(tak. o SQbie powiedział Galll- nic zych.

du

dhi po I'Przylbyciu do LOIIldym.u)
może się naraZIĆ na grube n~e
\:~ ~~,~'
przY.Temlllości.
Mahatma prz\:.""
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mÓlwH do robotników z wł:aśdwą sobie prostotą:
•
- Pomyślcie. cobyście zrobIPowódź
Śląsku
li na lJlaSZem mie.tscu.... edybyś
cie chcieli zrzucić obce .l8ll'.l.mO,
..'-,
wY'walCZyć nieipodl~łość, a w
tym celu twiOl"Zyć wił8SiIlle ~os'PQ
darrStwo narOdowe... Jeżeli jesteście dobrzy i sprawiedłitwi
ludzie (tu pierw,sze okrzyik.i:
"Niech żyje Gandhi)", to uznaDuński komp~r Karol Nie!cie n8Sll<ą ł'acJe. Mamy prawo
&m zmarl wczoraj w nocy w wieku
nie kUlj)Ować towar6w alIlgiel66 lat wskutek Choroby Sercowej.
skiCih, tak ja1k wy naszYiCh koO'Wraz z nim traci Północ najwięk
łowrotków. Jeden n~l'ód nie po
s~ego muzycznego genjusza, jakiewwen uciskać dr~~o, nie po
go k.iedykolwiek wydała,a którego
w1rn.i en zmuszać do ni,CiZC~o.
potężne i oryginalne stanowisko w
RoOzIeRiły $j,i;ę ok,rzy;kd: "Prawmtlj;yce europejskiej, Poza duńskim
da! tak jest!" A portem j'l.l!Ź chóświatem muzycznym,
będzie bezrem: "Niech żyJe Gandhi!"
wątpienia coraz bardlŁiej uznawaue.
Otlizvmał k.'w,i aty,
iegnalllY
Karol NielseJ.t był urodzonym an
był owacY.iJnie.
Pwszę pomyśleć: przez bezrOlbotlIlyoh, rkrtórzy
ttyromantykiem, nienawidził z całe
stIadli pra(',ę wSlkuitelk jego pre
go t'letOO napuszystości i przełado
wania, co płynęło z najgłębszej jepa~andv!... T.egO się pollic.r.a an
~:ełs'ka nie spodziewała.
go bezpośredniości ~ z najdelikatniejszego odczuwania natury. NoDziwne r.z.eezy dzieją się na
woczesność była mu wrodzona, a
tym zmaterjałizowa.r.ym śwtieśrodk,f wypowiadania się płyn~y z
de ...
głębi natury.
Zffi'asza mieszkańców do podr6żowa nia łodziami i kn,jakami.
J. W.
DRUKÓW_
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DziŚ
Wszecbpotężr,., arcydzieło

INAUGURACJA SEZONU TE·
ATRALNEGO

AFERA W
Nawiązując

ELEKTRO~NI

do ostatnio

odkrytych naduyć łlinansowych w elektrowni p'abjanickiej, magistrat wylonił spacjalną komisję dla szczegółowego badania sprawy w 0sobach: wiceprezydenta TOlllCUlka,
ławników Dąbrowskiego i Filcera
oraz naczelnika Jabłońskiego. W,
wyniku kootroli zawieszono- dwie
pracowniczki a ławnik Szymanowicz złmył mandat kierownika elektrowni. DOWiadujemy się, róWnież, że sprawą

tą

zainteresował

się prokurator, który też zaZąidał
protokułów badań komisji.

(h. t.)

Tomaszów
NOWY

Od 1

ROZKŁAD

JAZDY

paźdz!iernika obowiązuje

no
ja,w y kolejowej. Odcho
dzą z Tom!liSzowa, w SUrOOlę Koluszok następują.ce pooiągliJ: 2,13 do
War3zwwy,
7,05 lokalny, 8,14
Lwów - P07znaIl, 16,53 z bezpośredniem połą.ozeniem do Warsza,.
wy, 18,15 lokalny, 21)52 lokalny.
Przychodzą. do Tomaszowa: 4,07
z Warszawy, 10,28 lokalny 16,52
w stronę Skariyska, 18,40 lokalny
21,M Poz.nań - Lwów i 23,28 loikla1lny.
"
wy

rozkłoad

WYNIKI ZAWODÓW W PIŁKą

uroczUSle
otwarcie iezonu 1931132
I-szy przebój sensacyjny!
2 serie - 20 a810w razem

- Jutrznia 10:0, TomMzo
wj1amka. Victoria 9 :0 (6 :0),
Szczerbtiec - Lechja 2:2 (1 :0), Orlę
- O. D. S. 3:0 (3:0).

filmowe, w którem człowiek złotył dowody swej nieustra-

ECHA NADU1:YĆ KARTKAMI NA

'ROlęgl ~ Wó'ihlIDi ZWie"ęKol~łiG'A

N01:NĄ
Płoc,k

1:YWNOSć
nadużyci'a kartkami
iywnoścIDowemi magistratu została

Sprawa

o

w dniu wczorajszym na gospod,arcrem posIiedzeniu sądu umorzona.
ld'erownik związku klasowego Kiermas wyszedł ze sprawy tej,
nie jaJko oskarżony. ale jako świa
dek.
Były

Wapaniałf dramat sensacyjny, rozgrywający się w dżunglaeh afrykańskich.
Walki białycb .. szajką dzikich tubylców o ukryty ska.rb. Tvaiące gatunków
dzikich bestj} drykańskich. Jako to: Lwy, tygrysy, krokodyle, małpy, słonie i t. p.
Mnóa.two niebezpiecznyc b, zapierająoych krew w żyłach sytuaoji.
Sensacja l To czegu ieszcze na ekranie nie widziano.
Początek sea)... ów o godz. 4-ej po poł., w soboty i święta o godz. 12-ej w pol.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.

OSOBISTE

Nowy dyrektor K. K. O. ToIIl.Wszowa p. Wliltkowski objął w dnl'tl
wczorajszYm swe urze..dowaa:llie..

~i
"GŁOS

PORANNY"

CODZIENNY DODATEK POWIEŚCIOWY

~I

"GŁOS PORANNY"
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POWIESĆ

-SENSAcrINA z

ŻYCIA

WIELKIEGO MIASTA ADOLFA KARMCZA

Z DNIA 6.X 1931 R.
iCiąg dalszy}

Acztkolwie'k dręczyły IN wątpNwości, to jednak w gtłębi duszv był przek0nany, ::~ wszystkie historje, które ..,iy3zal o Do
bruckiej, miały swe źródło jedy
nie w nędznych plotkach, dla
któlry'ch najodpow:iedniej:szv'IIl
żerem była pr.zecież ta młoda,

Nr. 3.

kU!>7;ą,ca

IYdówtk a, ma.iąlCa przytern w za~h()lw,atoi\l
ta·k dużo
swo·b odv.
- Jank? luibi energiczny 1:1tak! - pov."iedział Stefan. Fred
C1.l1ł prz,~płvw nowych sił. JllIŻ
on im 'V.5zytstk,im po'każ,e, co
potrafi! On, Fred Rernicz, po-

iiiiiiil.M•••I ••M •

il
..I

trafił

nietylko l'Otzwiklc:ć wp,zeł hUII.nor
nie był prZc.l'llaczon-y
kryminalnej hi·storji. alp- llImiał dla niego; Śtn1liała się i żarto
również 'zdobvć kobietę!
wIała z każdym,
kto aknrat
Pełen pe,,"TIości siebie 1'7uCll przesunął się obok niej w tań
się w barwny w~'l'ivcia na ~ali cu.
CLwyciła go wściekła zazdrość. Jemu, wyl'ątaznie jemu
balowej.
Trzymał po chwili w ramIo- powinny
być' pośWiięcone
jej
nach roze 'mianą .Jankę. Ale iej spojrlZenia i słowa! Tyllk o do

Natomiast w sercu
Fredt[ł
Remi·eza, które było Stefanowi
tak dobrze rzekomo
'Znane,
istniał jeden punkt,
zU'Pe1n1(!
mu ohev i nueznanv. Był Il.bsolutnie pewien sympatji pliZyjaciela. Ale có-ż ,.. iedział on o be!!!:senny(!h nocach, które rujnowa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~!!!.!;.~~~W~~~~~'!=~~~W!~~'!M!'~k!r!.!ł~~~,e~~~!m! ni~o p~winn~ byb nak~ć ta
zachwV'Cająca kobieta!
Iv dUlSzę Freda, o tej tr>uciźn~p..
Com,z bardziej kULsząco rozktóra sąc.zyła się we krwi zabrzmiewały ...tkrzytp'Ce, co'r al wv
zdroś-nitk a i pOŻf}rała jel{o ko·
Ż'ej biły fale radości życia.
ki.
Nagle -powstał zator, k~ęibek'
Stefan
'POsiadał
wszystko,
rozluźnił się, mu'Zytka za01Htk~3.,
czego mężczyzna może zaprap-rzerwano taniec.
gnąć:
był b()gaty, nie:,aleillY,
Zarumieniona stała pani 00<lzarujący.
Należał do owych
brooka naprzeciwko swego tan
typów,
które uważane są za
Pod redakoją Ł6dziiego Okręgowego Związku <Szachowego
cer7a, poczem uniosło zlekka
piękne nietylko przez kobiety,
ale również przez mężell·Y1.n,
ją.c! Po uzyskaniu jakośc.~ cza·rne sukienkę i OIPUŚtCiła ~ alę tańcll.,
illJają. wygraną grę.
złorzec.ząc i oblUlZajątC ~~. HeF-.
bowiem czynią męskie wraże
Gc6:g2
nicz mial w tvm momencie tanie ..leszcze ozisiaj szczycić stię Poniższa elegancka partja, która trzyma w na- 15. O-O
16. Whl~el
Gg2-----e4
ki 'Wyra'z twarzy, że raczej momógł wysmukłą, spręży:;tą figuSf6 :ho
pięciu od początku do końca została rozegrana m. Ge2-h5
żna
go było wziąć za klowna,
rą, cechują~ą j;2dynie ml{ld7.ień
18. Wdl-d8+
Ke8-n
na
turnieju
w
Veldes
niż
za
dete.k tywa.
Ale w nR ·
ców. 'Wszvstkie 'SP;fca kobiece
19. Hh4:h5
Poddał się 8)
Colle
(bkJc)
Każdan
(czarne)
Uwagi:
1)
System
Oolle'go,
któUwagi: 1) Na zeszłorocznym· tur st~ne.i chwHi zn,alad się <lhoJc
leżały u jego stóp.
1. d2-d4
d7-d5
remu mistrz belgijski zawdzięcza nieju w. S. Remo AIjechin, gI'!ająr niell'(O gospodarz.
Istniałv
momenLy, podczas
2. Sgl-f3
Sg8-fG
IlIHejedno piękne zwycięstw{).
blilałemi, wygrał od Nimcowicza pat
~ Co się stało '7
których Fred nienawidz.ił sWf!3. e2-----e3
c7-c5
2) Zwykle Oolla grywał wtem tję, która się rozpoczęła w nastę·
Ugryzł mruie w ~hol &ZO DfZ yj·acida , dla które,go na4. c2-c3 1)
e7-e6
Illlfejscu 10. He2, lecz jak się oka- pujący sposób: 1. e4, e6, 2. d4, d5,
3.
Sc3,
Gb4
4.
e5
c5,
5.
Gd2,
Sge17
zawolała,
drżąc z obu~wniaf
5. Sbl-d2
Sb8-c6
zało mogą czarne na to z powodze
tura była tak roz-rzutnie sz~.z.o
6,
GU-d3
Gf8-d6
niem
za,stosować następującą. kontr 6. Sb5, G:d2+ 7. H:d2 O-O 8. cS, Janka.
dra, pooc,zas g·dy ies:o pod wie
7. O-O
0-0
gr~ Gd6! 11. Wel, Sg4! 12. h3, b6, 9, f4 Ga6, 10. Sf3, Hdf7, 11. a4,
~- A ona nie POWItała mu
lu względami zatlliedbała. ReI'8. d4:--<c5
Gd6:c5
Sge5 &tc.
seS
12. b4 c:b4 13 0:b4 Gb7 14. dłużna oiipowiedzi ~ odpowlenicz był w Jsposobieniu nieco
9. e3-e4
Hd8-c7
3) Izolowruny pionek nie odgry- Sd6 etc. Ta oko!dlCzność, że arcy, dział śm' h
.
d
..
.
le~
zgroma. zonych
ponury, nie miał szczęścia u 10. e4:d5 2)
e6:d5 3) wa w danym wypadku większej ro mistrz Nmncowicz mimo przykrego
Gc5-b6!
li, gdyż gJ.'la ezarnycb jest doskona doświadczenia zeszłorocznego sto- \ gOŚCI. - BIedny c'hłoplecl Cz .}'
kobiet, szczególnie tam. gd7.ic 11. Sd2-b3
suja jednak tą samą. obronę ~ na cię zęby bolą, Fredzi'U?
12.
Hdl-c2
Wf8-e8
le rozwweta.
jl'~(l własne :oerce pałalo najgo
13. Gcl-g5
Sf6-e4
4) NIi.e wolno było 15. St8-h4 proWladza czujnego Aljechina na
No, jazda, pOil6dźcil! ~ię,
rętszem uczuciem .
14. Wal--.el
Gc8-tlS!
wobeo S:f2!
myśl, że tu Sli,ię ma do czyni6~ z . dzieciI Nie zep·s ujecie mi prze.
Gf5-g6
5) Solidniej byłoby zagrać 16. dobrze 0J?:acO'Wa.ne~ ulepszemem. Jcaeż urodzin! Chodź Fredlie
Abv zapomnieć wewnętrzne 15. Gg5-e3 4)
Se4:f2+! 6) Sb3:d4.
I rzecz,ywlscle, badaJąc uważnie p o ,
.
' .
:
konflikt\" które mn w młodo 16. Sf3-h4 5)
f7. Ge3:f2 7)
l
Gb6:f2+
6)
Bard~o śmiałe zoofiarowa.nie wyższą. partję, m071ll!a stwierdzić bądź. ełegan~kI, . ~lCałuJ l'ą':lkl
ści zatrUJły .ż yde, nucił się na18. Kgl :f2
Hc7b6+ figury, dzięki któremu król białych że grając w 11 POSUnięo.illl c5-e4! 7agmewane.J bogInI.
mięLnie do stud,iów historji de·
19. K.f2-g3 8)
We8-e3+ zostaje zmuszony do wędrówkJii ai (zamiast Se6) otrzymałyby cz,arne
W Remiczu kirpiała krew ,
tektywiwcth i w ostatnich la- 20. Wel:e3 9)
Hb6:e3+ Dla h3.
dobrą. grę.
Czuł jednak, że jeś,li przepu,ści
tach już sam w powikłanych 21. WU-f3
He3-g5+
7) Najbli'Ższe, gdyi na 17, K:f2 . WyrafiiJnoWlaJn?m ;vi~c posun~ę- okazję, to przegra belapelacvj.
22.
Kg3-h3
SCO-OO
10)
nastą.p.ilłoby
Hf4+, na 17. W:f2+ CIem zmuszta mIstrz SWIata przecIW.
. lk
t k
P h '.
zbrodniach okazał się nieoczenWka do przyjęcia walki Dla niez.na- me WIe ą s aw ę·
oc wVCJł
23.
Wf3-g3
Hg5-h6
11)
17:
G:g6,
lub
17
S:g6
(w
tym
ostat
kiwanie pomysłowym i zdoI·
Wlięc jej rączkę. którąby n,1 ~ .
24. Gd3-f5
Wa8-e8
nim wypadku można z,a grae i S:d3) nym terenie.
n.vm, tak że niejeden hchowiec 25. Sb3-d4
Gg6-h5 12) W:e3!, a na lt7. H:f2 - G:d3. Jeśli
2) Jeśli 6... Sf6 to 7. Gg5 Sbd7 8. cJlętniej zmiażdżył i łJl1lycisn~ł
za,zdrościł mu jego sukce:sów.
26. Hc2-f2? 13)
g7-g5!
zaś 17. G:b6, to H:b6+'.
S :e4 i czarne mają trudno.ści z wy- do ust.
Kg8-f8! 15)
8) Jeżeli 19. Kf3? to Se5+ i czar róm:aniem gry! w?bec czego NirmNagle uszu jego dobie;g.J: z sa- '2:7. Gf5:b7+? 14)
Wy.rwała mu ~wałtoW'lljof 'l'~.
28.
Gh7-f5
g5:h4
ne
wygrywają.
COWlC,z decydUje SIę na n-f5 cho k'
. ł
".
"
li srebrzysty śmied1 Dobrwc..' .~'
~ b.
.
.....~ ę, • m'Ia a W1razefllle, ze dota:mę29. Wg3-e3
We8-e7! 16)
9) I tu nie było n:c lepszego, Claz
IN Ill!!eco OSl'a. la pozycJę pllVll ..
kiei i przerwał mu ponure roz- 30. We3-el
~~;} Ją rozpalonem żelazem Oba
Gf5-g4+! gdyż 20. Sf3 kosztoWIałoby gońca, kÓW'.

Partia

ważania.

---

Zdohądź ją

pTzesunął dłonią

poZm'wał się i
po czole, jak-

~dyby zacieTając

głupie myśli.

wiedział

Stefan.

sobie! -

nonsens! Był cho·
je;go rozpalony mózg 1'0d7.ił n~~raże,
z l,tól'ych w normalnym stanie śmiałby się erdecz'llie. Stefan i Janka: jakże
mógł przypuścić, że ona się do
tego stopnia zapomniata ! On,
który z ohu1'7.f'nif'111 ntakowal
każdego, kto ośmielił sip, podać
w 'wątpliwość jf'j d()hre jrnię!
Jakże
nienawidził trgo towarzvstwa" które, niby drapieżne
!wiconlę lzu'Cało się na he7.brol1
łych, bv iC'l1
To
rv,

przecież

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Gf5:g4
Hf2:h4
Kh3-g3
Kg3:h4
KM-g5
h2-h4
Gg4-f3
Sd4-f5
Kg5-f4
Sf5-e3
Se3-dl
h4-b5
Sdl-e3
Kf4-g3
Gf3:d5
h5--116

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
4.6.
47. Kę:3-f4.
48. Kf4-e4
49. Se3-f5

BiJałe poddały si~.

00 ,'EKlAIf GAZETOWYCH,
UKleć, RYfI/NKI,. RćTl/fZE

WYKONYWA WYTWÓRNIA KLISZ

"POLIGR

F"aDA

VP

'~:6oż, PIOTRKOWSKA 101. TEL.157-66.

...

.

a 20. Wf3 - w~eżę.
10) Groią.c Hg4+ i mat.
11) Krytyczny moment. Teraz
OolIa poWlńnien byłby zagrać 24.
G:g6! S:g6! (24. h7:g6? 25. Hd2!)
25. Wg4 Se5 26. Hd2 S:g4 27. K:g4
He6+ 28 Kg3 i z udowodnieniem
pop1'awno~ci ofw.r y na f2 miałby
Kai{1an jeszcze nielada trudno~'crlL
12) Z groźbą. 26 ... g'7-g5.
13) A teratZ niezłą. kontr-szansę
daw/alo 28. Ha4! (26. We7. 27. Ha5!)
14) Ookolw,iek lepie.i byłoby 27.
We3
15) Naturalnie nie 27 ... K:h7 wo~
bcc 28. Hf5+
16) Bardzo dobrze zagra.noco się wkrótce okazało, gdyż ...
17) jeśliby czarna wieża ~tała na
e8, to białe mogłyby bić ją , szachu

I

Par~iil Nr. :itl
Turniej w Vel des
Białe

PROfPEKTÓW, CENNIKdw itp.

Se5-d3! 17)
Sd3-f4+!
Hb6:h4+
Sf4:gd2+
We7-el
Sg2-e3
Se3-c4
Wel-gl+
Wgl-U
Wf1-f2
Wf2-b2
Sc4:b2
. Sb2-d3+
Wh2 :a2
Wa2-b2
Scl3--e5
Se5-g6+
b7-b6
Kf8-g8

F. 33

- Dr. Aljechin.
Czarne A. Nimcowicz.
1. e2-e4
e7-e6
2. d2-d4
d7-d5
Gf8-b4
3. Sbl-c3
4. Sgl-e2! 1)
d5:M
5. Se2:c3
f7-f5 2)
6. a2-.aS
~.>4:c3+

7. f2-f3! 3)
8. Hdl:f3
9. Hf3-g3! 4)
10. Hg3.:g7
11. Gf1-e2
12. Hg7-h6
13. HM-M
1,. Gcl-g5

3) Wzwiąlzku z 9 posuni~ciem
świetny pomysł. Ofiarą dW'u.cb
pio~ów biiałe z samego początku
nt adaJą, grze bM'dzo ostry cba.raker.
4) StawU!.
przeciwnika przed
trudnem zadani\e.m, gdyt po 9... Sc6
następuje 10. Ge3 i cza.rnym nie
wolno grać He5 wobec 11. H:e5 z
następnem 12. Gd4. Jeśli zaś 9.. , P,.5,
-

wliah się tego człow!ł'..ka i je.
czuła
do niego
WIStrę;t.
I natgle -podchwyciła
spojrzenie, które rzucił 001 Ja
S f
,t e anem i dres,z('·z Ją przejął.
Ujrztała otchłań niena wiś<cj ł
namięłlIloŚtci przed sobą.
(D. c.
dtnoczeŚlll.ie

n.r.

-

Dr Grula Kraulz
m:;;;ag

..

to \~. H:g'7, IDc4+11. 93 Hf6 12.
Gh6 .. (Sd7 13. Sd5).
•
5) AnaIiva po partji! wykazała,
OKULISTA
że nale~ało zagrać tu 9... Se,7! (10.
Sb5 He4+ 11. Ge2, Sb&-c6! 12.
S:c/7+ Kf7 13. S:a8 Sd4!)
PIOTRKOWSKA 86.
6) Niec o lepsze byłoby 10... Wg8
11. Hg6 Sg4.
7) Również niewystarcz,ające byKońcówka łłr.
łoby 14... Sc6 15. 000, 000 16.
S. Grubera
Gh5! S:h5 117 G:cl8 Sf4 18. Gg5
B~.'lłe Kg3; Wb3, weS (8)
S:g2 19. H:b7 etc.
Ozarne - Rhl; Wdl; pionki 8) Niema ratunku przed S:e4 z
a2, e2, f5, rt7 (6).
na.s t.ęrmem Wfl+
Białe zaczynają. i wygryw'aJą.

powrócił.

15

84: g
Końcówka łłr.
Hd8:d4
Rozwiązanie
Durasa
Sg8-f6 5)
końcówki
Hd4-e5+6)
Białe Kdl; Gb3; pionki -- f4
1. 'Hd3+ Kg2 2. Hg3-h Kf1 8.
Wh8-g8
h2 (4).
.
Wg8-g6
Czarne - K.f2; pionkli!: - d3, f5 Hgl+ Ke2, 4. Hdl+ Ke3 5. Hd3+
Gc8-d7
K:c13 6. g'7:h8W!! i m>ezależnie od
f6, (4).
Gd7-c67)
posuniecia czarnych następuje pat.

o.

Z4

nr. II

6.X

Wift~~m~~[i ~i~i~[~
w nadchodzący czwartek o go'dzinie 9 wiecz. odbędzie się w lokalu Klubu Towarzyslciego Stowarzyszenia Kupców m. ŁQdzi specjalna konferencja, zwołana celem
omówienia aktualnych spraw podatkowych.
Na konferencji tej prezes stowarzy~enia p. Juljusz Lewsztajn zło
ży sprawo®danie z konferencji, jaką odbyła przed paru dniami dele
gacja stowarzyszenia z wicemini,trem skarbu prof. Zawadzkim.
Wicedyrektor łÓd7Jkiej izby prze
mysłowo-handlowej dr. Sand oraz
dyrektor stowarzyszenia p. Heyman omówią na konferencji rządo
we projekty nowelizacji ustawy o
podatku dochodowym oraz przemy

abonentów łódzkiej
sieci telefonicznej
Staran:rem Władysława i Józefa
w końcu r. b.
spis abonentów na m. Łódź i okolice (pabjanice, Zgierz, Kalisz, To
maszów, oraz kilka Pomnie.iszych
miasteczek) niezależnie od wydane
go Już przez sfery urzędowe takIegoż oficjalnego spisu.
Wydawnictwo to podjęte zostało jedynie w celu umożliwienia
przedsiębiorstwom
handlowym i
przemysłowym, a także i osobom
prywatnym szybkiego odnalezienia
żądanego numeru abonenta telefoKsiąi.ków ukaże się

nów.
Redakcja alfabetycznego spisu
ul. Piotrkowska 111, tel.
245-76) zwraca się z:a naszem pośredni~twem do P. T. Abonentów
łódzkIej sieci telefonicznej i zainteresowanych miast w okolicy Ło
dzi, aby we własnym interesie
przez szybkie podawanie (bezpłat
nie) zmian oraz świeżo przybyłych
8 lbonentów, począwszy od dnia 1
CT.erwca 1931 r. jakie życzyliby s0bie uskutecznić w powyższym spisie, przyczynili się do zebrania ści
słego i dokładnego mat,erjału adre
&owego.
Jednocześnie
redakcja spisu uprasza P. T. Abonentów o szybkie
załatwianie
kontrolerów,
celem
sp,rawdzenia materjału adresowego.
(Łódź,

nocne

dyżury

Dziś

aptek

w nocy dyżurują nast~pu.ią
ee apteki: J. Koprowskiego (Nowomiejska 15), S. Trawkowskiej
(Brzezińska 56),
M. Rozenbluma
(Śródmiejska 21), M. Bartoszewskie
go (piotrkowska 95), J. Klupta
(Kątna 54), L. Czyńsh:iego
(RokicUiska 53).

193t

mają zaJść od 1 października w
zimowym rOillkładZiie jazdy ko.lejowej. Lokalne władze kole,iowe ot1'lZymały od ' wal.szawski~j
dyrekc.ii szczegółowe instriIkcje
....o dO skasowa!llia sZiCregu niezwykle wamych i dogodo~leh
połączeń koleJowych ŁOdzi z
wa~nie.is'zymi ośrodkami mlejskim} w kra.iu.
Wstrzymanie
ty'c h pociągów
.lesł wyrainą
Sl:fkoda, wYl'Ziądroną mieszkooeom, dfrugiego po stoUcy mias,t a

nie decyz.ii w sprawie skasowa~
nia najbard7ii.ej dogodneli!:o połącz· euia LodZIi z Warszawą. III
mianowicie pociągu osobowee:o. odl!hml:ząecgo o 7.45 rano
z dworca Łódź - Fabryczna. Po
ci~ ten k1lJl'sował
od szercllu
lat i CIESZYŁ SIĘ DUŻĄ FREKWENCJĄ PASAŻERÓW. Mj..
mo IiJOI'ma'I nych cen za ,urze.ia~d
poei~ wyżej wspomniany zaliozaJ s.ię do nielicZiIlych w Łodzi.
pochtgów przyspieszonych i tra

minuł. Było to połączenie. którem najcz~ściej posługiwało się
kupiectwo łódzkie, sfery prZICmysłowe. oraz wszyscy ci, którym zale:Łalo na szybkie.l,
do-

godne.i .i bezpośre~i~.i podr~ż~
do słO~CY. Obecme, .lak ło. łUZ
dOlJ101S'i,Llśmy, władz.e kolejowe
posrła~owiły ze względów OSZlWę
dn9Ścl?wYch zabrać nam to DOłączeme.
Poei~

(7.45 rano)

Łódź Warszawa
kursował .ieszcze

-

~73

I

••'skasowane

stolicą

Przed niespełna
ty~odni('m polsk.i~~o. Na.idotkIiwszym .ied- sę Łódź Wal'SZawa J)IY~bydOlliOSiliśmy o zmianach, .takie nak. ciosem byłoby 2il'ealizowa- wał w czasie dwuch ~od~n 30

pl'Zez kilka dni od dnia 1 Daździel'nika.
W DNIU
WCZORAJSZYM
POCIĄG TEN PORAZ PIERWSZY NIE WYRUSZYŁ JUŻ Z
DWORCA FABRYCZNEGO W
STRONĘ WARSZAWY. Poraz
niewiem który,
dano dowód
niezrozumienia żywotnych inte
resów naszego miasta, a nawet
ignol'owanda uajb3ird.zie.i uie
kący,ch bolączek kole.iowych Ło
d.zi. Miasło nasIZe - weba to
podkreślić _ .iest
stale przez
czynniki kole.iow~ krzywdzone.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!..
!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!! Skr~wdZono nas, przed dwoma
lały skasowaniem bezltośrednie

:

rady
mieiskiei
w d'a lszgm (i.eu
nifaktualne

Rozwiązanie

słowym.

Alfabetyczny spis

"GLOS PORANN y'c

Naidogodnieisze polaczenie kolejowe ze

Reforma podatkowa
w oświetleniu stow.
kupców m. Łodzi

. Nr.

- lo
olitglia ie oro ana

ł

j~st

połąozeDJia z Paryżem i Moskwą i s~kierowamem tego na.iwainie,is.ZICgo połączenia mię

go

dzynarodowego

na

Kutno

W kilku pismach łódzkicih u- wany naskutek inte,rweITlcjd pre ża.iący protest przeciWiko wprokazały się 'wd.adomości o rrze'k.o- zydenta Z,iemięc:kiego i dotych· wadzeniu w życie nowego regusłał ostatecznie skasowany.
mern rOlzwiąJzaln~u rady
miej- czas j'eszci11e nic iostał D'rzekro- laminu więziennego.
Również kłamliwe były wieslkiej m. Lodzi. Wedl~ tych in- CZOllV .
W GODZINACH
PORANfOTInae,ii rozwiązanie rady miej
Po~loski te
moglyJJy mieć ści o l.wołaniu posiedJzenia rady NYCH W STRONĘ W ARSZAskiej ma nastąpić z powodu nie tylko w tym wypadku pewien mie.'skiej na dzień <1z.isjej's zy.
WY ODEJDĄ Z ŁODZI TYLKO
~ajtbliższe obrady parlamentu NASTĘPU.JĄCE POCIĄGI:
nchwalenia ll'l.ldżetJu Ło-dzi na sens, gdvbv, jako powód rozrok 1931-32
w termmle do wiązania D~)dano IZgło'!!izony, a miejskiepo odbędą si~, jak zwy
Z dworca Łódź - FabrycZiIla
dnia 6 b. m., ~dyż władze nad- jeszoz'e nieuchwal<JllY Iwnioselk kłe w nadchodzący cz'wart~k.
o
godz.
5.50 rano, zaś z dworca
(.\?e)
zoroz,e nie mogą tol,erowa,ć sta-' frakcj,i więilcszościowych, wvra-

n,u belzbudżetowego w samorzą
dzie łódzkim.
Jak
utrzymu.i, ą
saewcy
wspomnianycih pogło'sek zer,
wanie ostatniego
posiedzenia
Efroim Tyller skazany za oszczerstwo
rady prz'ez pra,wicę miało wła
śnie na celu
uniemożliwi enie
W swoim czasie dużo wrzawy
W pierwszej instancii Tyller rouchwalenia budżetu 'W przClpi- narobiła w naszem mieście skarga stał skazany przez sąd grodzki na
S<OWY'm termilnie, a pooa,t em mia wniesiona do urzędu wojewódzkie 400 zł. grzywny z zamianą w razie
ło być zwolane zebranie frakcji go na
magistrat
łódzki przez nieściągalności na 2 miesiące aresz
opozvcyjlJ1ych, celem l.liStal eIJ1óa, współwłaściciela firmy budowla- tu. Naskutek apelacji skazanego,
czy frakcje te mają przybyć na nej L. H. TyIler, EfroUna TylIera. sąd okręgowy w Łodzi rozpatrywto'MoWle posiedz,enie rady, na
E. Tyller młiJmo 7lożenia taniej wał wczoraj pon()wnle całą sp·rawę.
którem bUidż,et ma być OIS.tatec:z,- oferty roboty nie otrzymał. l\łagi Efroima TylIera bronił mec. Bolenip. uchwalonv.
strat świadomie odrzucił tę ofertę, sław Pichna, z ramienia zaś magiW ~zylsłJkie t~ w:i~dOiIIloŚCi. i gdyż nie dawała ona żądanych i stratu wystąpił adw~ Żelazowski.
we!sJe abłsolu~lle nrre 0d:POWl~-, wymaganych gwarancji.
Obrońca Tyllera domagał się uchy
dają . 'l?rawUJzle ... R~~w:ązanJc
E. TylIer, czując się pokrzywdzo lenia 'Wy1'oku pierwszej instancji,
ł6dz~le.l .rady mle.llSkle.l .lest zu- nym złożył w dniJu 10 czerwca rb. wskazując na cały szereg okoliczpe~I1l~ meaktualn~m Samortząd obszerny ltit na . ręce wojewody ności łagodzących, przemawiają
16?zlkl ~·spod~~.le n~ p.o,dJsta- łódzkiego, w którym OlSkarżył ma- cych za tern, że Efroim TyIler nie
Wle budzetl! ;jlUZ lZ,a1:wlerdzone- gistrat o nielojalne traktowanie zamierzał zniesławić magistratu,
go przez m 1'Illsters.two . ISpr~w ofert pcszczególnych firm, a prze- czego najlepszym dowodem jest
we':"IJ1ę!nznych. ~le moze :"lęC dewszystkiem o fa"-oryzowanie u- fakt, że chciał wycofać list skierobyc mo,,:y o s!al?,le. ~ezhudzeJto- przywilejowanych firm przy po_ wany do urzędu wojewódzkiego.
wym gmlny ml.e.l'skle.l.
dZ!i,ale robót miejSkich.
Sąd po narad'Łie zatwierdził wy
Na WY1konallle za~, econych ~o
Wojewódzitwo łoo7Jkie, jako wła- rok sądu grodzkiego, uznając E.
l?rawek '~1\"ladze ~adzorcz~ ~dlZlJe .dza nadzorcza samorządu przesłała Tyli era winnym nieposzanowania
hly ma!{lls!ratoWJ d~ml1[eslęcz- odpis tej skargi magistratowi z władz. W motywach wyroku sąd
nego . terrrunu. :~e~n:u.n te.n zo- prośbą o wyjśnienia. Wyjaśnienia stwierdza na podstawie zeznań
:.::; J=~'k po·zme.1 sproloug;
te zo.stały złożone, a jednocześnie świadków, że zarzuty podniesione
magistrat wystąpił przeciwko Efro pTZe'L s-kazanego były bezpodstaw(el)
imowi Tyllerow~ na drogę sądową. ne.

Be odstawne zarzuty

lud:de,

cierpiący

na zaparcie

stolca i złączone z tem przekrwienie
organów podbrzusza, uderzenIa do
głowy, bóle głowy i bicie serca, jak
również z cierpieniami błony śluzowej
kiszek, na rozpadliny odbytu, hemoroidy i fistuły, pij4 po ćwierć
szklen1t! naturalnej wody g o l' Z K i e l
.FrancislZka~J6z@fa· Elana i na wie·
czór. Żądać w aptekach i drogerjach.

Komisję teatralną
wybierze w czwartek
. rada miejska

,
I
Kied, nie wol "V..ak.ms-towac·

p~wołania w. bieżącym roku komi-

teatralnej w nowym składzie.
powyiJSZej uchwały w
skład komisji wejdą, prezydent
miasta Ziemięcki, puewodnlcący
wydziału kultury i oświaty, ławnik
Smolik, przedstawiciel syndykatu
dzennikarzy m. Łodzi, oraz 6 obywateli, delegatów rady miejskiej.
Sprawa ta, jak się dowiadujemy,
objęta została porządkiem dziennym najbliŻlSzego posiedzenia rady
miejskiej, które wyznaczone z0stało na czwartek dnia 8 b. m.
Po wydelegowaniu przedstawicie
li rady miejskiej do komisji teatralnej, ławnik Smolik, który z urzędu przewodniczy komisjI, zwoła ją w najbliższych dniach, celem
omówienia
kwestji repertuaa'owych łódzkich teatrów, subwenc.ioDowanych przez miasto.
(el)
€Jl

bezrobotnego lokatora domu
W doble stale wzrastającego kry nJe do sądu O odroczenie terminu
!ysu, oraz potęgującego się bezro- nła,tności komornego, względnie o
bocia, szczególnie aktualną się sta rozłożenie sumy zaległego komorja kwest ja kiedy i w jakich okoIicz nego na raty. Wmosek taki może
nośclach wolno eksmitować bezro- być złozony tylko przed terminem
botnego. Jak informują z towarzy- płatności komornego.
stwa "Lok.a.tor" właściciel domu
Oć~.oczenie uchyla skutki zwło
ma prawo Wypowiedzenia mieszka
ki,
uzasadniające wypowiedzenie z
nia lokatorowi, który nie zapłaci
tytułu zaległości komornego.
conajmnie.i dWUl!h po sl>bie nastę
pujących rat komornego.
Zawies,zenie wykonania orzeczonej
przez sąd el.smisji może mieć
Je€1i jednak zaległość w za pIacie
miejsce w odniesieniu do lokatokomornego powstała z powodu bra rów, zajmujących mies:mania jedku pracy, lub też wyjątkowej nę
dzy :okatora, właściciel domu nie no i dwupokojowe.

kaliskiego o gOd'z. 5.04, O'I'atl
7.38 rano.
Na otal'cie łez wła-
dze kole.iowe postaIllJowiły do
le~o ostatniego pocią~u
(przybywającego do Wrlzi z Poznania) dodać na dwOI'Cu .ieden wa
gon pulmanOWSki dla w~ody
pasażerów.

Z

całe.i l'ewolue.łJ

w

I'Omła

d~ie

]alZdy kolejowe.t ocalał tył
ko jeden pociąg,
stosunk.owo
~odnY. a wąża.fący do Wars~awy w tempie
pl'zyspieszonem. JI mianowiCie pOciąg, odchodzący
z Lodzi- Fabrycznej
o ~od,z. 19.10 wiecz.
Jesł to rzoozywlśele bardzo
dogodne połączenie,
ale dla •••
warszawi~ powraca.iących, po
załatwien!i.u swych spra", i inteI'esów w Łodzi do słolicy. (el)

Krawczyński
na 1 rok

'skazany

więzienia

Rozpoczęta przed trzema dniami
w sądzie okręgowym w Łodzi spra
wa Wacława Krawczyńskiego, 0-

skarżonego
przez
wspólnU.ów
swych Jana i Oskara Wajsigów 0raz Aleksandra Pilca, o nadużycia
w zawartej przez .nich spółce z 0graniczoną odpowiedZiialllością., l.tó
re to nadużycia dosięgły sumy oko
lo
16,000 złotych, zakończona z0.Jutro wliaowisko Szekspilra "Co
stała w dniu wczorajszym.
chcecie".
Bilety w kasie zamawiań, TrauSąd okręgowy w Łodzi po rozgutta 1.
patrzeniu sprawy skazał 43-letnieW sobotę premjera "Świętego go Wacława Krawczyńskiego, zagaju" - świetnej komedji :mako- mieszkałego w Łodzi przy ul. Kąt
lllIitych lliIlItorów "Ładnej historjtV" nej 56 na 1 rok więzienia zast. dom
Flers'a i Caillavet'a. Pełną. humoru poprawy za osZ'U&twa w spółce 0ciętej satyry spolecz;nej i dyskret- raz na 6 miesięcy więzienia za
nej pikauterji sztukę tę re,tyseruje przekupienie urzędnika skarbowedya-. K. Borowski.
go i przeprowadzenie podstępnej li
TEATR KAMERALNY
cytacji. Wobec zbiegu p.rzestępstw
Dz.U~, wtorek, czwartek i piątek włączył obie kary na 1 rok więttie
w dalszym ciągu bawi i zaciekawia ma. Oskarżony Krawczyński został
widzów weMła soosacj3J' Hoodges'a osadzony w więzieniu.
(e)
i Peroivel'a. ,rHau Hau" w wybornej I!nteTlpl'etacji Milchala Znicza.
Na wzór wlede~skl
,;COCTAIL"
Te3Jtl' "Cocta..il" przyjąJ się. Tłu
my publiczności, nastrój przemiay
---i świetni wykonawcy oto walo
ry widowiIska. Codziennie 2 przedstaiW'ienr1a o godz. 8 i 10 wieczorem.
Karola 5
Kasa zamruwiań Gra,n d Cafe, Piotrpod kierunkiem
ko-mka. 73.

atr i Muzyka
Na ostatniem pOSiedzeniu magistratu powzięto uchwałę w sprawie
W

myśl

PRl cownlA
ORTOPEDYCZnA

OlIary

D-ra Lubiclia

wykonuje podług odlewów
Lol.ator trad prawo do morator
Zamiast kwiatów na grób ojca gipsowych: wkładki na zbodrogi~j kolevanki, Feli Janowskiej,
lałe stopy, gorsety na schorzaO ile lokator nie zarabia mie- jum mieszkaniowego o ile nie przyj
mie pracy
zaproponowanej mu
El. Orzeszkowej łe kręgosłupy, aparatv ortokI. ITI gimn.
TEATR MIEJSKI
sięcznie wi~ej, niż 80 zł. (samotny)
Dziś Wf) wtorek, czwartek i pią. sldada na rzecz samopomocy kolepedyczne na gruźlicę stawów,
albo jeśli zarabia mniej niż 120 zł. przez P. U. P. P., względnie o ile
odmówi przyjęcia pracy w zakła tek sztuha, Andrzeja :M2.rka "Pieś żeńskiej przy gimn. im. El. Orzesz- oraz sztuczne nogi, ręce etc.
(z rodziną) - może złożyć wniokowej zł. 25,- (dwadzieścia pięć). ':.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dach, objęrt;ych strejkiem(P) niarze Ghetta. ",.
eek do urZędu rozjemczego wz,lęd
ma tego prawa.

i

Strzałkowo. Obecnie znÓw dzie
.ie s.fe Łodzi kJ'lzywda. Jeden 1)
dwueh pociągów przyspieszo·
nych idący'ch do WaII'SZ3lwy . .-

,
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,
ir'a
proces
S
Blok akt:jonarjulzg Sp.
I. H.

;~~!~!~!Ow~!~.~;: Sensacyjny

CZ~~~ie~~o;;~~::an~:b;~ ::~

fa~~lbyc;~n:;~otyna~c;;;~~~
:~1
zgubIOny, ale przedewszyst r

W nocy z 17 na 18 sierpnia spot
Szczepaniak dwuch swoich

.,
.
sji sprawy wy too ZOIIl e] . przez
z.naln~go autora
5C~IC.Z~egO
Savoua (Alfreda Pozmansklego)
SIP ..Akc. I:. K. Pozna.ńsiki o wyda11lJ.e aklC.p.
• . .'
W początku TO!k'U.bi?Z. do są
d!u okręgowego w:n1e!Ho.ne ~o
s.tało 'Przez r~ec~mka
Savmra
adw. Dobra!llIcln~o ipOwództwo

.rzalg
prz"d
6'a&,-O"."
·
..,
.,

~~;~~kf~
g!~;ar:S:Ch~:;~7:~' ~
za chwill3 znalezli się w barze Ja- "I
gury na ul. Rzgows'k iej. Przez go-

=:;d,!::~~~~ ~~~;t::;:

ew

REW JA MODY W FILHARMONJI
W nadchodzą.cą nieihi:elę, dnita.
11 b. m. o godz. 12 w plOt w sali
filha.nnonji odbędzie sr!ę fascynują.
ca rf'wja mody p. t. "Piękna pani
w zwieo[,adle mody jesiennej". Arcybogatą kolekcję niebywałych toale,t zaprezentują. najw1iiększe warszawskie domy m0dy jak BoguchWiał Myszkorowski (kilkadziesiąt
najnowszych modeli pierwszorzęd
nych magazynów paryskich), Maksymi1jan Apfelbaum (futra), Lucjan Leszczyńs~n (obuwie), oraz naj
poważniejsze firmy łódzkie, a mla,.
nowicie: Ala Rubilliitein (ostatnie
kreacje salonów pa..ryskich), "A.
G. B." (najnowsze tkaniny, stanowią.ce dernier cniJ obecnej mody,
Wa,t tenberga
Salon Sztuki
St.
(wspanble dekoracje wnętrz) M.
Berman (nie~podziankii,) ii ń1n. Współ
uozktł w rewji wezmą. najpiękniej
sze artystkUJ sceny, to też przypuszc,zać należy, że eoleszyć się bę

zasłużonem powodzeniem i
ścią.g'nie do filharmonjjJ całą. wytwforną Lódź.

dzie

~ilety

w kaSlie fiIharmonji.

w kl61"Eml

Savoir żąda zwrotu w clavotU 3
dni od dnia wykon8lllia wyroku
415 akcji Sp. Ake. L K. Poznań
_1 niepra"'nie .1 wbrew Savoira
wydan'YCh bankowi .,Banea Comereiale ItaHlIHla" w Medjolanlie
Na wY'Padek niezwróce!Ilia Żią
dał powód ~a,sądzenia
I'ÓW1IlO-

-

kał

•

Poznański

prz.,t:iwko
pargskiemu komedJ·opisarzowi
.,

by
kiem kochał zbyt spirytualja. Lubił
.
'
pan Wincenty IlWPić sobie i po- i 28 wrzeŚinia. w sądzle okiv~ogrążyć się w otchłań zapomnienia. wym w LodzI . . rOllpOlznawana
Zapominał wówczas zupełnie, ~ po byiła w II teI'IllaD[e Siprawa, któśmierci zdawać będzie musiał ra- l'a 7j~ y."ZgIę.du na osoby. ~orące
chunek ze swego zalanego ~wota, w mej UJdZI:łl~ oraz .na Jej 1łJ:?,
ale głównie Ze istnieją jeszcze na wY'~ał~ duZJe ZaI'll'tresow1liIl'le
świecie sądy,
które
pomszczą! w mleścI~..
.
krzywd~ jaJką Po Pijanemu bliźnie
W !SW~ ICza~e " w "GrosIe
mu powyrządzał
'
Porannym· dO!IlIeśff'lsmy o I se-

a gdy już kaidy Wid7JiJał, miast
dwuch, czterech kompanów dokoła
siebie, a w dodatku stół, usuwają
cy się z pod łokci (co upodobniało
ten seans spirytusowy do spirytystycznego), wstali w komplecie ł
SWIl'ócili się z gwałtownemi p'reten
sjamł do gospodarza.
- Dlaczego ten piec, jucha, nie
stoi zwyczajnie, ino tańcuje?
- Coś ty taki wamy, - krzy~zeli może bić się pójdziesz?
Pan Jagura wiedział, jak zaspokoić ciekawość gości i czy wypada
--lU się bić z pijakami, wi~ poprosił ich g.rzecznie o pozostawllenłe
~h w spokoju.
- Nie chcesz gadać, - wołali
.- to my ej gnaty połamiemy!
Jagura zrejterował z restauracjt,
udając się po pomoc, a przez ten
czas obrażeni kompanł wzięli się
ero rozbijania lady, tłuczenia kum
I zrzucania pięknyeh landszaftów.
W reszcie oburzony wła§ciciel wy
rtrlcfł wandali z lokalu, przyczem
drzwi wej§c;.owe znalazły się na
chodniku.
Przed sądem g'rodzIdm, który
'WCzoraj r07lpa,trywał t~ sprawę,
każdy z oskarżonych zwalał winę
na dwuch pozostałych kompanQw.
Według ich relacji momaby sobi'e
było przedstawić całe zajście następująco: Trzech osobników drzemie przy stolikach, a kufle, flaszki
kieliszki spadają same na podłogę;
obrazy fruwają w powietrzu, a lada zapada się pod ciśnieniem tajem
niczej siły. Sąd jednak nie mógł Się
zdobyć na tyle fantazji i uwierzyć
świadkom awantury, wobec czego
skazał
27-letniego
Wincentego
Szcrepaniaka na 2 miesiące więzie
nia, a pozostałych dla braku dowo·dów uniewinnił. Przekonał s~ p,a n
Wincenty że wódl{a nietylko gubi
naród, ale i pojedyńczego człowieh może na pewien czas "ustabilizować".
Stal.

Iłkt:.

~

tiorlząt:e

pOlfcpowanle bgleRo rad neRO

Onegdaj wieczorem przed domem przy uJ. Piotrkowskiej 67,
gdzie mieści Się tea,t r świetlny .,Ca
sino" miał miejsce gorszący wypadek, który omal nie zakończył
się zabójstwem
jednej z wpływo
wych osób ze sfer bankowych.
Późno wieczorem przyjechał do
Łodzi samochodem,
prokurent oddziału poznańskiego Banku Francu
sko - Polskiego,
celem odbycia
na miejscu ważnej konferencji z dy
rektorem odmiału tegoz banku w
Lodzi, mieszczącego się przy ulicy
Piotrkowskiej 67.

Co

W chwlil

gdy

16,20 "Życie wód podzdemnych"
wygł. dr. M. Gieyezto1'.
16,40 Płyty gramofonO'W6 z Warszawy
17,10 "Osta.tm.ia. miłość kaiędila."
,'panie kochanku" wyg!. prof.
Cz.a.rtkowsIU
17,35 Koncert symfoniJcmly. Wykonawcy: Orko ffi'lharmonji: wusz,
Grzegorz Fitelberg (dyr.) li Emil
Frey (fort).
19.15 Komuruk.at
IirLby przem.
Thrundlawej w Łodz~.
19,25 Płyty gramofoowe.
19,30 KalWldarzyk filmowy, i repertuar teatrów.
19,40 Płyty gramofonowe.
20,00 Feljeton p. t. "Demostenes
Francji" - wygł. p- W. Rogowti,cz.
20,15 Koncert poświęoony muzyce iydowslcilej. Wyk. Ork. P. R,
pod dyrekcją Br. Szulca, chór miesvany wielkiej synagogi im. Noży1>.:a. w Warszawie pod dyr. Dawidowicm i nadkamtor H. L. Bomstein (ten&).
22,15 Solista.
22,40 KomunikJaJty.
23,00 Muzyka tane~na z Warszawy.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Heilsberg (276)
21,55 Koncert (Uwertura Mendelssohna, Sell"enooa op. 16 Brahmsa
Idylla Zygfryda Wagnera).
Wiedeń (516)
19,30 Transmisja z opery.
Ktllundborg (1153)
20,00 Operetka Offenbacha "Orfeusz w Jńiekle"
Londyn (356)
20,00 Kantaty J. S. Bacha Nr.
Nr. 104, 26 i 140
Daventry (399)
20,30 KW1a.l1."tety smycUrowe: Mo
?,arta. G-dur, Kodaly'ego op. 2 i
Beethovena F -moll.
Paryż (1724)
21,00 Opere,t ka Offenbacha "Zbój
cy".
Rzym (441)
21.00 Opem Mulego "Da!ni~".
Sztokholm (435)
20,00 Koncert ~SuiUta "Rokoko"

IIaInOChód wjet- licjaD!t, który

zastał

męimymę

d.i.ał w podwórze JlIO'WYi8zej posesji strzelającego jeszcze z rewolwerem
i zatrzymał się w bramie, wycho- w r~u. Doprowadzono go do VII
dzący z samochodu prokurent p. komisarja,tu policji, gdzie po wyleHenryk Bayle, niechcąco trącił gitymowaniu okazał ~ nim były
lekko wychodzącego z kIno-teatru radny miasta z ramienia N. P. R.
jak1egoś męrrezymę. Męi.ezyzna ów Francłszek Jaranowski, zamieszka..

na to zareagował bardzo ostro. Od
słowa do słowa trącony wyciągnął
nagle z kieszeni rewolwer i wymie
rzył lufę w stronę p. Bayte. Ten
widząc się zagrożonym chwycił go
za ręk~ dzIęki czemu strzał ebybił.

Na

odgłos strzału pnybiegł

usłyszymy

11,58 Sygnał czasu i hejnał.
12.10 Muzyka z płyt gramofonowych.
15,45 Płyty gcamofO'llOW'e z WILl"-

szaw;y.

~

"

su w dacie zasąd.ze:nla ZWTo.W.
Na pierwszej sesj:i adw. Lach
m31nowic,z w imnen,iu Slp. Alkc. I.
K. PoznańJski twierdzIił, że mocoda.~zy:n;i jegO
z de'POIIlo wała
a,k c,.f,e powoda
we wspomnianym włOls.kim banJku
na z~.sada:ie 'PiŚllIliennego
polecenilla
Ma wryce;go Herea i Jana Lewen\Sztajrrla,
którzy d:ziaJal~ w
tej Is.p rawie, jatko pemolmocnicy
wszvstkiJch akcjonarj!llJSzy wymieniOlIlej wvżej spMlci.
W ohec tego rzeczniiK .iP'Oz~.a.
nej filflIIlY 'Prosił o ;Pl"zV'Pozwanie ws,p omnia:nych. Herca i Le'Wea1\S ztta.lna jako o.sótb trz,ecich
do s,prawy ni!I1iejiSzej. Na selSji
z dnia 28 ulb. mies. w lilll1ie:niu
p'rzVIPozwane,go Ma'Ulryce,go Her
ea adw. lLiohten.balllJl1 zWarsza
wy złożył .g'zereg dok llIJl1 elIltó w,
a nUlędzy iThIlelll1i
szkic do umowy. która miała
być zawarta pomiędzy a]ccjonar
.ius'zami Sp. Akc. I. K. Poznań
ski w fO!l'mie bloku akc.fouar.iu
szy dla obrOlIly swych interesów
Członkowie bloku lZ·obowiąu.a-

li

się

nie wyzbywać,. ani leż nie obcią
żać akeji Sp. Ake. I. K. Poznań
ski, doż.ouych do bloku do 31
$"udnia 1939 rok~
~ wyj,ąJtlciem ,peryvIIlYC!h
wYlpadków
w
UIJl10wie
P'I'zewidzianYICIb
ozęścl symfonicwej zostaną w:ykonane prZEl'Z orkiestrę filharm()ni~ Jako zalPew!Ilientje dotrzymania
wa.r,sza:W\8kiej pod dyrekcją Grzego zobowiązań w UiIDowae IPl'IZ€.wti,rza, ntelbergla utwory ZM'ębs.kliego, dziana jest kara wad.iałna, ,k tóra przypada na rzedZ całoolków
Rółylekrogo j Lrubuńskiego. (r)
blo!ku 'Pro <raiła parte 't!ICbiału w
ta'k owvm. o.prooz ~wy1źsze.i uUTWORY SZUBERTA
mowy obrońca Herca
adw.
środowy koo.oot kameralny dni!a LiohłenhalllJl1 złożył uIPoważnie
'!7.10 o godz. 21.15 został poś~co nie wyda.ne na
imilę Jana Lenr w. radjo u11w'orom Franoisz.kla weiD:sz,tajlIla dotYlCizące zals,tęp-.
Schubert&. Ja.ko wykonawcy tego stwa na ipO'SiedJzeniu błolku alk w:ioozoru wystJhpią.: Stanisława. Ar- ejon,arjUiszów.
W obeIC złożenia nowych do.
ga.sińska., obdarLona pięknym sopra
nem i kwartet Dubdskffie.j, w skład kumentów s'Pra wa została odro
którego wchodzą: I-sze skrzypce CZOiIla. Z UIIl10lw y złożonej do
Irena. Dubi~ka, II skrzypce - Mie- SiPra1wy :na oIstat!I1iem posiedzen.iu ,sądu wy!Il.ika, Źle
\
ozysł.a.w Fhooocbaum, altówkia Mieczysła.w &aleski, Wiolonczela akdonar.łusze Sp. Akc. I. K. Poutworzyli specjalne
- Zofj8. Adamsm. W w:ykonamu mańSki
kwartetu usłyszą radjosłuchacze 7lfzesze.nie, aby uzgodnić ich sla
tryska.jący bogaotwem melodyj- noWJisko odnośnie umożliwie
nean kwartet smyczkowy D-moll lIIi,a dalsze~o istnienia firmy, u(Sm'ieró i dzieowczynlli) pełen re- stalenia .leJ bytu i 'lape'WllliOOlia
flek8ów. uczuCilJawych. P. ArgaA;iń- warunków rozwojn dr~ą u:zy.
skania kredytu.
ska odśpie~ szereg pi!eśni pelnych
Jest 't o p<ierWlSzy waadomv wy'
polobu ł iindyw:idualnego stylu. (r)
padek na gvuncie łódrz:kim i cieMARJAN RENTGEN PRZED MI- kawern. jest czy w innych sp6mKROFONEM
kacih a'kcyjnycih róWllllież i.stnie.
Miiłą i poią.d:aną a.tmkcją będde ją ta'lcie IZ1rze!S'ze:n::ia a'kc.fon'arju..dla. radjosłuchaczów; występ radjo- .,&1..V"'"·_ _ _ _ _•_ _ _ _ __

przez radio?

Praga (486j

19,00 Opera ~ "TOSQa...·

Koncert muzykI
jydowskiel
D~ we Witorek, dnia, 6 patdziOO'llika od godz. 20,15 do 21,55
traalSmituje rozgłOŚD1a łódzka "Pol
skiJego Radja" ze studja sflwcji war
szaIW'Skiej koncert poś~ony muzyo.e żydo'W'Skiej.
Wyk(J([law~ konoorilu będą
orkiestra "Polskiego Radja,'! pod
dyrekcją Bron~isław& &ulca, chór
mieszalIlY wielkiej synagogi im. N oiyka w Wl3J1"Szaw:i.e pod dyrekcją.
Dawtidowicza i! nad.kam.tor H. L.
Bomstein (tenor).
W programie usłyszymy śpi'ewy
religijne w wykoumiu p. Borns~

na, w. języku he~rnJsJdm, prócz tekH~ utW,oróWI kompozytorów
zydowskroh.
W pierwszej częśe~ koncertu p.
Bornstem odśipIieiWa pieśni! religiljne w układzie p. Dawido'WIDc1Ą mIiia
nomie "Lechu neraiIlWlu", (Idź i
śpiewaj), "Haszki~enu" (Nie pltlliCZ)
"Ahawas Ojlom'.! (Miłość Boża),
poooem (}rk~lestra odegra u'W'ertlN'ę
hebrajską "SWnak" J. Szulca i
szk]oo żydowskie - A. Kre.jm.
W drugie.j częroI programu p.
Bornst.ein odśpielW'a z towarzyszenlkm ()Iikiestry ,,Polslciego Radja"
Serenadę ludawą "Rachm" (Zlituj
się) -:- M. Cuka, PiJeśni ludowe
"KJaJtarlna" - IGpnisa i "DU6 Fischclle" (rybka) - Britza.
Ineresują.cy te<n koncert
zakoń
czy orkiestra odegraniem Fantazji "Dybuk" - BronisłaJWIa Sz.ulca.

f?O

1..._ł
k fi k
ewo ... ". zos....... mu s on s owany, ~ 8plsano protokuł,
kt~ ~lerowano do sądu, • cel.em
poCi~. go do odpoW'ledZlalnOŚCl karnej.
(m)
R

po-

Gunthera, Koncert skrzypoowy Cmo'll Nard:ilIliego, F3IDta.zja. F-moll
Mozarta, Cha.eoome na. skrzypce Vitaliego, Suita kamora,1na R. Stra.U8sar).
..,

-

ty przy uL 6-go Sierpnia 40.

warto.ści 3lkcji
podług{ kmrsu
gietklowe~ tychże, a gdyby akde noto'w ane nie były wed.liug wal"to.ŚoCi iCih podł!uJg biaan~

wy w dniu 8.10 o godz. 20.15 poptdarnego ~ lubiirunego piosooka.na.
Mrurjama. Rentgena, który wykona. szereg pi'e.śn!i z indywidualnego
03Wego repertu'llll'u. Resztę programu
w:ypełni orkiestra. Polskiego Radja
pod dyrekoją Stamisława NawrotaJ,
w wytkOlIlaa:iilu której usłyszy audytorjum radjawe utwory m.djowe
muzyki lekkiej. (r)

SYMFONJA Z
FILHARMONJI
WARSZAWSKIEJ
DnIiia 9.10 o godz. 20.15 rozgłoś
ni\3 "Polsldego Rruija" transmitować będą z filharm()nji WlLl"sza,wSlk:ie.j kOlIlcert symf()niJczny
Ul
współudziałem świetnego skrzypka
KONCERT EMILA FREY'A.
Na.tha.Illai Milsooi!na, w wykona.n.Lu
radjosłuchacze
Dnia 6.10 o godz. 18,35 Wystąpi którego usłyszą
kon.Ciltrt
skrzypcowy
Czajkowskiieprzed mikrofonem warszaWskim pib.
n1sta o ooropejskiej &ławie, Emil go o głębokie.m podlotu romantycz
Frey, którego talent zjednał mu
W
orkien',esze OOltuzjll..stóW. W Wykonaniu nem.
stra. filharmoruiezm
pod dyrekcją
tego świetnego artysty usłyszy WaIerjana
Berdi!ajewa.
O!degra
audytorjum radj'owe Koncert forte SkrjrubiiIla poemat
I!ymfoniczny
pianowy C-moll RJruchman!n()wa o "Ekstaza", &az Rytla. poemat sym
gł~bokim nastroju lirryoz.nym. W fooi~y "Swięty gaj". (r)

części ~ymfoniczneoj

Diwielca we Kino

"I\POLL "

---

ul. 11 Listopada 16.

Dziś

i dni

na.stępnych!

HOI-NIOBE
i inne odśpiewa fenomenalny ·
aktor i śpiewak

AL JOLSO
W porywającym dramacie czło.wieka .I tłumu, któremu rozpacz
i smutek szarpią serce, gdy dla.
sławy, zerwał z murami tradycji
i żydowskiego · ghetta p. t.
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r

JAll~AN~U
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Początek codziennie o godz. ~
W świ~ta, sobo*y i niedziele

o g. 12-ej.

Ł6dź,

6

października

l6d:!, 6

1931 r.

października

1931 r.
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elne i bawelną na warsztacie· m-n"·
aipll ,," ci w sprawie cia na iule

Stawki na' len jui utalone" ••
sł

rialo,

• ••

Cło

na

Jak sie dowiadu.temy, sprawa że cło to zmnie.iszy~.
lnu i konopi.
Nie jest .iednak
ela na len 'ztłStała już pl'zesądzo
SISAL ł MANILA, (!otąd wOl- wykluczone. że min, skarbu o
na i lIsłalonu stawki celne, któ- ne od cła, otrzymać mają cło. statecznie zdecydll.te sie na pew
re pl'IZedstawiają sie uastePn.iu- al«:' za zC'ZlWoleniem min. skre-bn ue wl{ie da o charakterze fi.
prz~wi1zi~ne są
ul~i
wohee skalnym.
SŁOMA LNIANA
nozostałe tych surowców, jalm
niezłH:d
CO DO CŁA
NA SUROWA
bez cła.
ny"h ala p.rodukdi sZCJ'egn al" WEŁNĘ istnie.ią również r;l)zWŁÓKNO TRZEPANE I MIĘ tykułów.
.iak Un okr'?'towyc!~ bieżności w opinjach
i i)o~llJDLONE płaci 60 zł. z.a' lCO klg. itp,
claC.l. Rozwiązapa .iest sprawa
WŁÓKNO CZESANE 100
W SPRAWIE CŁA NA .W· CŁA NA WEŁNĘ PRAN.~, co
złotych za 100 kIl!.
TĘ powstały na terenie m!iIlisł. prz.yc.zyrAłoby się do
uruchvPAKUŁY - 60 zł. za 100 klg. skal'lm noważne wątpliwośei II :n;(,Il~'a istnieJ~cych
w kraju
SZLACHETNE GATUNKI lnu sprawa uważ3lna .fesIt za nierloi- p!'~łni wełny.
przywożone z ~~ranicy
mo~ą J'za!a zwłaszcza poll IUJ;i~m wio
'Ve w,\lLy.sUdch
tych spra·
być zwolnione od ela za zezwo- d'Zenia mażiiwośCl
zastąl}ieuin w~eh izba
p)'zemy.to:łowo- ban·
leniem min. skarbu. któn mo- wyrobów z luty w y,robam i z diawa w 'VaJ's::zawie imienil'm
• ....

~

za-I

związku

izb zWI'óciła sie do
interesowanych ministerstw z
pootulatem, by wszystkie
nchwały pos;Z.(':z.e~ólnych komisji
illa spraw celnych
SUII'OWCÓW
wMldcThuiczych h'aktowane byIy iako matel',iał inforrn.!l.cyjuy
i lJl'zekazywane związkowi do
zao.!)iniowania.
Minis1elYStwa
skarbu do niedawna odnosiło
się krytycznie do pN).lekłów ~h
ciażenia e~zotycznych
surowców cIem,
zastrLe~a.ią.c sobie
!bawełna. sisal, manila) prawo
powrotu 00 te.i sprawy w I'az.ie notl'z~b builżetowyeb.
"W~~

.

_wa>

Ostatnio ministerstwo sk~l"hu
rlwrócHo sie do min. przem. 'słu
i handlu z p,ropozyc.ią WpJ'owadzenia ceł na SUl'owce ~zch('Z·
ne.
KomiSja, zleżana z wyższych
W'zęduików min. skarhu
HJ'a'];
min. przemysłu i Iumdlu SPRA-,
WĘ TĘ ZAŁATWILA W SENSIE
POZYTYWNYM
ZE
WZGLĘDU
NA KONIECZ 'OŚCI BUDŻETOWE,
Te knniccznośei S1i, oezywi.
śe:e momentem
b lU' l],O:.: W8żkim i PI'zemysl
włóli~ennjczv
ll!cz2wodnie b~clzie się 7. tern

. liczył.

.c\le iedno h'loeha znacisIdem
WPROWADZENIE

po{lkreśl'ić:

CEŁ

nasleDuie on olidacja D05Z
g .spada ~ ft~ a
w. Brgiau- dl Ii~a

(~~~~

@

~:L§ma

wwaga

WŁ(lKIENNICZYCH

.PRZY JEDNOCZESNEM ZNIE
SIENIU PODATI::U OBROTO'VEGO
bvłcbJ'
zn2~wm;t;~
(10
zI!kwldowaItia
!:amk,:,rC!lr,ii drotnl'~o l}l'zt'my(:iu. ł::łUi'Y alhrz:vm,l' straty przy
nusi l',n:-:'E'~C.i proonkc,fi. Nie pła

aitek iunta: !~:'ml!tiC'm

®,d? l~81ft(~

{'l"C:! PQ(tatl~ć.w

j

ś, 'hnlczeń

Eksport towarów włókienntiNa czele odb '(lICUW ŁO~l.i idO' :r.•. :!!' .. nie lwmuaikować 'ZWi,1Z- dla d-ccyz.ia zorganizowiłnia za drobny p·7."mysł, ldót'y l'Ozwija
czych w m. W1rześniu r. b. z JJO- czy w dalSzYm "iągu An:~i,ia. de I kowi",
intere~cwanych firm i wvstan:c I §j~ nm:ku!~k t~'ch właśnie modzi p.rzedstaV\o'lial się na1stęp'u.ią- ktÓre.i wywi e2. i ono m8!!lufa.ktu-! Analogi.cZ1l~1 uchwałę powzię' nin zhiorowo.
meDIów, musj~!uy dostosowa~
co:
~y 7,a 4.495.915 z-l.
la izba handlo\'. a w Liverpo{)lu,
Na terenie Polski toczą Si~ ~ie dO t~';::h warunków produkwywieziono towarów bawelniaEksport wJókienn!(;zy osiąg- Ir~zie nadlo utworzono spec.ial- wśród zainteresowanych gal('ll c"
. k' h
.
llych białych 5,027 }{,g. za złot. nął rw m. wrześniu r. b. cyfrę ny \'-ydział dla re.iestrow~ll1ia i ('lklSporŁll (w'cgiel, bekoiw, tka.j ,(~, ~ :,a -JC . pJ'acu.l~ p.rzemysł
62.920, towarów bawełnianych daleko większą, bo aż 00 zlot. rozpatrywania nadeszlych w tej niny 1 konfekcja) narady nad ,v!~!kJ l śrenn!. Ta relwmpensal"olowwych - 195.936 kg. za 2.100.000, aniżeli za tenże mi e- sprawie zażalc!l. Uchwala izby "y[\vorzoną Sytuacją.
ta mfl~If.!by sie ~)I'J!lyczynić' waJz1. 1.436.113, towarów wetnfa- I si·ąc mku ubieg-Iego i w dalszym Ii"erpool-!!kiej stwierdza przyW Łou'zi zauł;.;erwawano mi-lilie do .sanacJi wiókiean.idwa ł
ll'V'C'h 248.508
za ill 2.415.248, ciąg'u \vyka,zuje
lE'm, że
nic stwnfza żadnych mo ~padjm funta nawet spot~~o z.Jikl1':rlG'onm:a ~i'oźneJ konkutowarów półwełll1ianych 3.524 utrzymanie sie na pozicmie 1'0- pod~la'W da żąd~nia ewentualne wal1łe ~ksportll Ilotowei od.J .. do
ku ubie~łeł(o.
~o ctt?.IkcduwIJn1a, tembardziej, ty.
Nowe zamówienia ang-iel- :-!.'nrH •• czal'ne~o przemysłu".
kg. za zl 49.967, stożków
[ml~)
kapeluszy
- 530 kg. za złoto ieżeli nie uwz"'lędnić e.ksporŁu że istnieje możność l1.aoozpiccze skie opiewają iuż
na wyż,sze
14.656, odzieży 264.923 lq:{. .za konfekcji."
nia ~ię przed stratami. waluto- przeciętnie o 10 proc. cenv. Stu
zI. 2.797.235 przędzy bawełln!a- EkS. n' k f k . . '
wem! w drodze
ternllnowego re zamówienia wykony;wa.ne S:l
nej kolorowej - 2.559.- !Za zł.
i ~
on e c.p wynIÓSł w b. handlu dewizami.
w zasadzue po cenach n,i,p''l.mie17.676.-, przędzy wigoll1jowej m eSla:~ rek(}l'dOw~ cyf: e . olwOgromne straty, na jakie na- nionych, jednakże stwierdzono
- 1.982 z,a zl. 8.750,
przędzy lo zL·.oOO.ooo; co tan' WI olw Ulżeni są ek'~porte'l'ZY kontyrren knka wyoad:k6w
Ceduła 9!ełdy w Łodz\
czesankowej 33,109 za złotych lo 40 pl' e. całe] sumy ekSportu. łalni, sŁałv się
przedmiotem pl'ZY;1nania przCiZ odhiorców anDolary St. Zjedn. sprzedaż 8~9H
422.542.
Znac·zn'e przeSunięcia obser- najpoważlllie.iiSzej troski lainłe- ~ielSkich
pewnych oouirikał, kupno 8,91.
O~ółem
więc
wywieziono wujemy pny krajach, do któ- resowanych gałęzi przemysłu.
także w odniesieniu do starych
4 proc. Pożyczka Inwest. sprze756.098 wartoŚCi zł. 7,225,107,.
rych ek'sporl;ujemy. D9 Al1~l.ij
Z Francji donoszą, ż-e należ- koutnłktllw.
Tp ~poradyc70(, da,ż 71.- kupIDO 70.Ogólny eksport
w si'erp!Illu wyekSpo'rłowano prawie 65 pr. ności liońskich' eksporter6w je- zresztą posum.ięcia
lliektórycIl
Bank Polski sprzed:1ż 111,1931 roku - 641.474 kg. Iz a d. eałe.i wyeksportowane.i
sum)'. dwabju wynoszą w Anglii oko· 1'll1nor'tc1'6w angielskich pozo- kupno 110;50
6.578.943, ogóllJlY eklSport
we Następnie zanotowano eksport Jo 5 miJ.jonów funtów szrŁerlin- sb,iące w sprzeczrro.ści l uclhwa
Tendencja wyczekująca.
wlrz·eŚlD.iu
1930 roku wyniósł do S zlWa j1car.ti, Fran.c.ri i Ind,ili, gów, wobec czego ewentualne łami izb w Londynie i w Livel'Warszawska giełda
510.289 kg. wa,rtości
złoty;ch do których to krajów przemvsl sh'aiv ku!'sowe Rie~ać mo~ą 150 poolu wiążą się z obawą ewenpieniężna
5. 199.886.-.
Qg6Jll1y eksport wl.ókienn.iczy nie wywozn.
W mlHont'iw irłlnków. Zaintereso· I'll'alrrego
wprowadzenia
cel
przędzy czesan'kowej niooarwio sumie ek1sportu do 'Ru.mun.ili po wany pnemysł I.ioń,ski UJChwały przywozowych, co zach~.oCa od·.
ne w sier;pniu 1931 roku wy- dany jest eksport p.rzędzv
<1:) nie pow'ziął w ~pra.w.ie ustosun-, hiorców angielskich do wcz'eGOTÓWKA
niós~ 267.153 k,g. wartości zł. togo .kra.lu w wyso,koś-ci zlotY'~'h ko".. ania się do wypadków an- snego zaopatrzeZl'ia się w ronżli· . Dolary 8,91
3.677.133. .
21.400.-.
(ag)
gieJskich, niemniej .iledllak zapa \.vic duże zapasy. (agl
CZEKI
* * *
~;·=,·(;!:;C'Xt'~~!C:lI(;)C*CQ!:C:Or'::C<I(OOOOCX)oOOx)oOO
Belgja 124,80
W Londynie odbvlo się posie
Gdańsk 173,85
Układ
dzen,ie ,,\Vholesale Texbile A So
Holandja 359,50
wierzycieli O. Milgroma ciation", które powzięło uchwa
Londyn 34,- 33,90
łę, stwierdza.iąeą, że ,firmy ilnOjzerowi l\HgromoW1i., właścicie
Nowy Jork - czeki 8,925
giel,skie, które poczyniły ~aku
lowi
pl'1ledsuębiorstwa
hurtowej
Nowy Jork - kahel 8,929
py w obcej waltl.cie, muszą hezParyi 35,17
sprzedaży sukna i kortów przy ul.
warunkowo uiścić zapłatę także
Praga 26,42
Cegielnianej 43 udzieUł sąd apela.w walucie obcej, na'w!et wtedy,
SzwajcaJ'ja 174,60
cyjny odroczenia wypła.t na 3 miegdvhv to było przy'cz\"ną strat
siące 17 pa.ździernika r.
ub., do
Dostawcy zagraniczni również
którego Milgrom się odwołał, woAKCJE
muszą wykoll1ać ś-ci '!le kontra.kPolski 111.bec odmownego zala,twńenia przez
tv. NazwiSka dostawców za~ra
sąd okręgowy podania w
tym
3 proc. premjowa budowlana 2!J
niCZnyeh. kh'irzy nie ~pefnia.i:t
Inwestycyjn3. 71,50
przedmiocie.
lc,irunie kontraktów należy uieMilgrom wobeq niemoż,nośCli cał
lnwestycyjna seryjna 74,- 75,kowitego
spłacenia
wierzycieli,
74.Konwersyjna 42,50
zwrócił się do sądu o otwaro:e postępowania układowego.
7 proc. stabilizacyjni! 51,_ 53:2~
Sąd przychylił się do podani!a
52,50
8 proc. BGK 94.firmy, a na ostatecznern zebra.niu
w~el'Zycieli za..'tkceptowano warunS proc. B. Kom. ITT em. 93,ki układowe, zgłoszone przez Mil7 proc. ziemsld· duJ. 50.25
gromI\"
4 i pół pr. zie;mskie zI. 40.- 41,.....
Sąd układ zatwtilerdził, wobec
:3 proe. m. vVarszawy 57.- 58:50
czego wierzyciele otl'zymają swo57,50
Główni wykonawcy
je należności w następują.cych ter8 proc. Lodzi 57,- 56,50
rrunach ~ wysokościach - 15 proc.
8 proc. m. Piotrkowa 51.po dniu 2 czerwca 1932 r., 15 proc.
10 proc. m. Rarlom1::t 58,po dniu 2 stycznia 1933 r., 20
4 i pół proc. obI. warsz. z 1926 r.
V emisji, 40,prot' po dniu 2 czerwca 1933 r. i
20 proc. po d.ni,u 2 listopada 193:ł
10 wOC. m. Siedlec 59,10 proc. kolejowa 99,75
roku.
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regulacyjny

Telefon:

Lupe efez
John Bole,

GłOS

SPORTOWY

Międzymiastowy
piłkarski

Pozoslałe

mecz

Łódź-Kraków

w nadchodząq niedzielę ro·
Q'eg,ra!l1Y z()ls1aJnie w Łodzi mię·
dzymiastowy meo;»
piłkarski
między reprezentacjami Krako·
wa li Łodzi.
Rreprezentacja
krakowska
s, kłada·ć się będzie z za,wodni'k ów Wisły i Cracovili. Drwżyna
łódzka
zestawiona
zostanie
przez kapitana
związkow'ego
p. SztencIa w dniu jwtrzejls zym.

Kto iest mistrzem
Kalisza
w klasie B

Spotkanie o we,j;ście do klasy
ws,tnzem Łod.zi kI. B
'VIMA, a mistrzem podokr~u
kalisk'i-ego 2KGS. nie doszło do
skU/tlku, gd",ż okazało się,
że
2KGS. nie .iest fakty,cznie mi·
strzem lecz Prosna. RozstrzV'gnLęcie tej bądź co bądź ciekawej spfla'WY nastąjp'i w uadchoo.zą,cą środę na posied.zeniu wydlziaJ'u gier i dyscypliny.

A mi.ędzy

mistrzostw
POlski w tennisie
Finał

Flm alowv meC!Z tennisowy

{l

drużynowe mistrzostwo Po~ki
między

Lwowls,k im a Łódzkim
Lawn - Tenis KlUlbem odbędzie
się we Lwowie w najbHższą nie

dzielę.
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mecze ligowe

w druelfj polowif lisiopada nas'ilpi
t:zfnif sezonu pilkarskif80

W związku :z moc'z em pall'
stwowym Belgja - Pobka i
Jn,!!osł'awja Polska
zaszły
bardzo :poważne zmiany w kn
lendarzyku
rozgrywek o mi·
strzostWlO ligi. Cały s,zereg s'p ot
kań, wy.znaczonych na dnie 11
i 25 października, został z konieczności przesunięty {[la inne
terminy. Sezon spotkań IJgo.,
wV'Ch wstanie dzięki temu prze
dłUlżony i w najlepSZYm wYlpad
ku zakońc!Zony w dniu 22 listo
pada, ·W którym to p.rvewrudz,jane są ostatnie spo,t kanio ligo·
we
P olIli ż'eJ p'odajemy kale:ndarzyik meczy pozostalvch do rozeprania 'I. uwz,ględnieniem pO·,
c,zynionych w rum zmian.
11.10: Lec.hja - Ruch, Warta - Ozami.
18.10: Połonia - Gal'lbalrnia,
Wisła lLe~da, Lechja Pogoń, Ł. K. S. Warta i Ruch
-- Gz::lrni.
25 10: Mecze ligowe odwoła·
ne z powodu meczu mi,ędzYlPań
stwolw~go
Pohka - Ju~osla
wja w Poznaniu. W dnd,u tym
odbędzie się calłv
szer~g spot·
kań międlZvmiastowV'Ch.
1 11: Warszaw~a'llka -

barnia,

Cracovia -

GarPolonia,

"CAPITOI."

Łv.li, dnia 6 października 1931 r.

Pogoń

- Ruch, Warta ·- LeIl.ia.
fi 11 (sobota): Garbamia Lechja.
~ 11: Polonia - Ł. K. S., Wio
sła Wars.zawianka, Pogoń Warta, RlOClh - Cracovia•.
15 11: Legja - POg0l1, Ga,r barn,ia - Wri.,sła, Czarna - Cra·
covia, RUlch - Wars,zawlianka,.
22 11: Legja - Warszawian
ka, Cracovia - Ł. K. S., Lechja
- Ruch. Pogoń - Polonia.
Tcmnin 'Pow,t órzen,ia uniewa-

zakoń·

zruonego meczu Warszawlianka
- , Warta nie został ies,ZC'z:e uIs talony.
W niektórych grupaoh zakoń
c.zone zOIstały już roz,grywki o
:zakwalif,i kowanli,e się do walik o
wejt,śde do lli'g;i. Jedy1Ilie rw g,r u·
pie 'p6łnOClIlej i połudn~oWlo wschodniej dO.iŚć mUiSi do trzeCIe]
decydującej
rozCl'rywki.
Program spotkaft
finaJ'owroh
został ubożony nastę:pu.i~o:
11 10:
Naprzód - Ł TSG.

Dziś

mistrzostw Polski
w boksie
W dJniu dzisidszym dokona
nane zostaIllie w Poznaniu losowanie przeciwników w druży
nowych z,awodaoh bokserskich
o mi..strzostwo Polski. Cwierćfi
nałowe s/J}otikanj,a odbędą się w
dniu 18 b. m. półfinalo'we spot·
kania IW dniu 15 listopada j wre
szcie finał w)'1Z:naczono na dzielI
13 grudnia.
Oprócz tego do'Wiadudemy się
iż Po'lls ki związek bokserskii usialił, iż mi,sf,rzostwa indywidualne w bokLS,~e w poszczególnych
okl1~gaoh muszą być zakończo

i ne do dnia 29 lutego 1932 roku.
t<fZeclie dodaJtkowe s,p o,t lkania w
sędziego
grUlPach poJnocno i polluJdniowo . wschodniej.
18. 10: ŁTSG.: - Naiprzód i
trafił przypadkowo
mistrz grurpy północno _ wlScho
Wocka
dniej z mi'stl'lze:rn grupy poJJuNarutowIcza (OlIleIna) 9
dniowo ~ rw's 'chodniej, 'Przyczem
Na onegdajszych :V3Jwodach bo·
tel. 12B·gB
rewanż te,g.o drugiegQ
spotikakserskioh Łódź - Górny Śląsk za·
nia oc.zewidz,ia,u y j.esł na dzie11
powrócił
szedł niebywały wypadek. Oto wal
25 paździel'llika.
Specjalista chorób skórnyoh,
wenlryclnych I moczopłciowych
1. 11
rozegrany
zostanie c.zący w Wildze ciężJciej W oelm, ug1aniają.c się za un.i'kającym z powo
Pr.yJmuJe od B-10 i 4-B.
mec1. między milStrlzem zachoElektroterapJa
du (Naprzód lulb ł.TSG.) z mi- dzeruem nockautu Kłodasem, w
Odd~lelna pOClllekalnla dla Pan.
strzem 2ruPY wschodu (Rew e- forwol"le walki wymie1'Zył lewy
sierpowy... sędziemu niJIJgowemu p.
fa, 2:' pp.).
Ermanowiczowi
z Poznania.
8. 11 spotkanie \l'ełw'anżowe
Na
szczęście ctlOs nie był zbyt
miiS,łlrza wschodu IZ mistrlz1eID za
powrócił
silny li wywołaJ: wielką wesołość
dhodu.
'iV ten <s:posób mecze o na
choroby sk6rne I wenerycZlne.
widowni. Rozumie się, że W00we.ilście do J,igi zostaną !ZakOll.czone w pierwszych dniach li- lm, cieszący Slilę w Łodzi wielką
sympatją. wśród pubLiczności za
od 10-12 i od 5-7
stopada.
niezwykłą. swą. odwagę, natychmiast przeprosił poszkodowanego,
który z powodzeniem spełniał IIlar
Niezwyciężony Nurmi
dal swe odpowiedvi'aJne zadanie.

W

zamiasf
Klodasa

Dr. Ludwik Falk

Nawroi 1 tel. 128-07

Dr. m&ui.

Dziś

i dni nastepn,ch!
Najwiellłze arc,dzielo

RIUCH6R

Włz,łtkich CZałOW!

lacznle

Blakfroferapl
POŁUDNIOWA 28

"na zachodzie bez zmian"

dlafermlą ł

tel. 201-93

Od B-11 rano i od .5-8 w.
W niedziele od 9-1

Wstrząsający

dramat. ilustruiąey z jednej strony patrjotyzm, z drugiei zaś zwyrodnienie i rzeź miljonów
niewinnych ludzi
Role główne kreują po I;Ilistrzowsku: ,

Dr. med.

S. Niewiaiski

niezapomnianu (Bulba) Louis Wolhein,
Lewis Aures, John Wrau i inni.
Ceny miejsc popularne.
w dni

Specjalista
chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
elektroterapja, diatermja, badanie ktwi i wydzielin
starfulW'a~
UlZYiS,kując

znowu w Berlin,i e z najlJepszymi biegaczami Niemi;ec Andrzeja 5. telet. 159-40
na 5 klm. zW:yICięstwo. Dl"Ulg1 przybył Sy.ri:ng w ozaPrzyjmuje od B-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
sie 14.49,6 ustanawliająlC w ten sposólb nowy rekQlrd n.iemiecki.
Oddzielna poczekalnia dla pań
Od prawej sto.ią: pierwszy Nurmi,
dl1UJ{i Syriln.g.

Począ~ek

powszednie o godz. 4-ej.

Powieść

..

Ciąg

3)

i zakrel

kryminalno - sportowa.

'.. l

dalszy.

Właś~Clele drwlmil'lll w~erzyh bez
Zla.strzeze~, ~anu "gener~lnen:u dyrekt~rowL I dostarc.zah. wykona.ne
drukI c~emil. skrzymaml. W rruędzyczas~e .Paltsan~er przez s~er~g
pomoc~ww nawlą.zał s~osunl~l me
występuJąc sa~ na .. wI~owm, t:a~
te po przy?yc11l akc,Jl me było JUZ
trwino zaCIągnąć pozyczkę w wyso
koś? ~OO,OOO dolarów pod za~~aw
p~p:ler?W na lloml'llalną. wartosc 2
mllJonow.
Pieniądze le.żały w mieszkaniu
Pal~sandra i właśnie miano podviDlić się niemi, kidy na8i.ąJpił krach.
Jedna z drukarń zapomniała wydrukować "Prawo emisji dokonruIlo
w r. 19 ... ", co zwróc!lło uwagę za·
rzą.dcy depozytów jednego z banków. Zaczęto przeprowadzać śledztwo i już po p!\!I'U .dniach wyszło
na. jaw całe oszustwo, a w pismach
ukazały się sążniste sprawozdrunia.

Palisander i Szembolin postanowiH
wyjechać zagralDli~, samochód był
już przygotowany, ale Szemboliln
miał tego pecha, że poznał go na
ulicy jeden z wfaścicie1i! drukarń
prOWincjonalnych, który naskutek
alarmujących artykułów

l

:Specjalista chor6b .k&.n,ch
i wenerycznych

N8jokropniejsza wizja wssechświatowej wojny
w realistycrmem ujęciu, według słynnej powieści
E. M. Remarque'a

C. SEIBERT.

losowanie

przybył

do stolicy i oczywiście kazał go
:1fesztować.
Proces Szembolina stał M'ę jedną
z najwiekszych sensacji ostatnieo-o
roku. Tłumy publiczności zale;ły
gmach są.du, ~by dostać się na salę
rozpraw. Szembolin począ.tkowo zu
pełnie n~e zdawał sobie sprawy, w
jakim kierunku skierować sWą 0bronę. Nie znał Illa2wi'Sk JlQmocniMw Palisandra, któny zresztą.
już zdołali zbiec; ale wikt niIe podcjrzeWlał Palisandra w całej afarze i nazwisko jego jeszcze nie padto a.tlijl razu. Czy miał go zdradzić? Już był gotów ostatnJiego
dnia rozpralWy wymienić .,swego
wspólnika, kiedy ~ooił olciem jak

by przypadkowo na salę dla publ~
oznoścUl, W drugim rzędzie siedział
Palisande.r i skinął mu dwukrotnie
głową,. Szembolinl nie dał pozna, ć
po sobie zdumienia, zaprzeczał w
dalszym cią,gu jakoby był win~en·
jednaIde dalej uporczywie tWlerdził, że noo potrafi w"kazać swych
wspólników i nie zna ich mie~,sca.
zamieszkani'a,. Po przerwie Pal~SaJl
der znikł. Sąd również doszedł do
W'Iliosku, że SZffillbolim nie był głów
ną. sprężyną. całej afery i zasą.d7Jił
go jedynile na 3 lata więziern~a.
Lata te wła~'Ciwie przeszły doŚĆ
szybko. Początkowo dokuozało mu
to życie ' a przede'\vszystkiem wytywlienie, ale następnie przczyta..ł w
gazecie notatkę:

nie przeszły mu przez głowę i uspo spalił karteczkę, wyrzucając spopi.
koiły go znacznie. Szybko zbliżał lotlle resztki przez okno.
,się do mostu, z,a, którym wciąż
W zamyślenfu wędrował przes
jeszcze czekał jakiś męz.czyzna w kurytarze. Prawie wszystki>e okna

ukryciu. Gdy SzembeHn postawił
pierwszy krok na szosie za mostem, tamwn szybko wyszedł :z; za
słupa" WCISnął mu kartkę do ręki
i spokojnJiIe poszedłl swą drogą., bez
ukłonu, bez jednego słowa. Szembolm, mocno zdumiony, nie dał jed
nak nic po sobie poznać. WprawdzJile
nie wierzył, aby jeszcze teraz m1Jał
być ohserw'owany, gdyż
policja
spodzLewała się znaleźć jego wspól
ników raczej w Londynie lub Am·
sterdamie, ale w każdym lWLIie ostrożność była wska.za.na. Schował
krurtkę do ld:eszeni, od1dadają.c jej
odczytanie na później i szybkim
"Zna,ny sportsman Palisander krokiem mszył ku miastu.
buduje sam.ochody, przycZffill skonNa dworcu wykuplhl: l:illet i zają!
struował sobie sp€cjalny wóz wymoojsce w nocnym pociągu, który
ś0igowy i wygrał nagrodę na wy·
przybywał do stolicy o szóstej. Zna
śoigach w X".
htzł przedział drugiej klasy, w któ·
Teraz był spokojny, że nJilkt nie rym spała jakaś samotna kobieta.
wpadł na ślad jego wspólnika. N'~e Powiesił paJ.to w ką.cie Iii wyszedł
wątpliwie człowiek ten pozostanIe
na kurytarz, aby zapalić p3Jpilero w kra.ju i wyc.zeb trzy lata, ~tóre sa. Był zbyt zdenerwowaJly, alby
dzielą Szembolima od wolnOŚCI. o~ spokojnie siedzieć na miejscu. Wyowej chwilli stał się zupełnie spokoJ cń.ą.gnął z kieszeni kartkę i mmlazł
ny i cierpliwie ZiIlosdł swą brę·
na n.rej jedynie nazwę p€iVi''Ilego ho
WS7.ystkie te myśli błyskawicz telu. Wycią.gną.ł :vrupalki i spokojnie

były ZfuSłonięte,

nawet tam, gdzie
jeszcze światło, więk
szość podróżnych już spała, J edynie tu ~ oW'd7Jiie słyszało się ciche
romnowy. Nagle wpadło mu w ucho nazwisko, które :ID~ało mu się
zarorzymać: Palisande-r.
Powoli i
oicho zbliżył s~1ę
do p!l'zedzlil3Jłu ł
paliło się

naslucbhvał.

Wewnątrz

siedzi,ało

d'W'u pam.ów, którzy go nie zauważyli ńi prowadzili' dość głośną rozmo
wę przy wpółuchylonych drzwiach.
- A więc jeszcze raz, Correttł,
jak będzie? - pytał starszy pan,
- czy będzie pan dla mnie jec;hał?
- A wilęc jeszcze raz, panie
Schoettler, aczkolwiek je t mi bard>zo przykro, jest to jednal{ niemotliJw'e. Przedewszystldem za;war
łern już UJIIlowę z Kuglerem, pozatern pańskie wozy są. mi za powolne. Chcę nietylko jeźdvić i zar~
biać pielIilildze, ohoę także zwycię
tać.

SzemboLiln bardzo szybko zrozumiał, że panowie ci rozmawliają o
wyścigach samochodowych,
które
maJą. się odbyć

za dwta tygodnie.
(D. c. D.)
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CO POWINIEN WIEDZIEĆ KAtDY AMATOR o KONSTRUKCJI
CZĘŚCIACH
SKŁADOORAZ
WYCH APARATU FOTOGRA.
FICZNEGO
Z wielu bardzo drobnych oddziel
Dych części sMada się dobra nowoczesna kamera fotograficzna. Im
le.pszą. jest kamera, im bardZliej pre
cyzyjnie wykonane są. poszczególne części~ tern solidniejszy i również droższy jest wówcz.as aparat.
Nowy katalog Zeiss-Ikon dla amatorów z poradnikiem opisuje
obszernie wszystko, 00 jest godna
uwagi w każdej kamerze. Jest to
pewnego rodzaju mały podręcznik
naukowy, w którym wyszczególnio
ne są. prze]iisy oparte na ogólnych
podstallVach optycznych o światło
sile ogniskowej, głębi ostro8'ci i
czasin oświetlania, zależne jedne
od drugich i W1fulu innych okoLkzności, które stanowią. czynniki waż
ne dla. kaWego praktykująJCego
'l.matora.
Pl"Z6glą.dają.c najnowsze oryginalne ilustracje, dołą.czone do tego tekstu, ka,w y począ.tkują.cy, a
nawet i ten, który apara,tu fotogra.
ficwego nigdy w ręku nie trzymał,
mu~i się zapalić do fotografowania i łatwo się może z niego nauczyć, jak obchodzić się z lrormerą.

POSlUBUię

Takiego poradnika dotychc~a8 nam
brakowało i dlatego
z zado\yoleniem należy przyją.ć wiadomość re
prezentacji firmy Zeiss-Ikon, iż
lub dwuch pokojów, możliwie
ten kata,log o objętości 88 stron o- zjednego
oddzielnem ewent. niekr'lPującem

trzymać można be, zpłatnie,
wejściem.
Pot.ą.danem byłoby,
by kaMy Potądany telefon, eleganckie amebIoamator posiadał ów podręcznik, wIlnie. Oferty 5ub. .Dobrll zapłata"
685-3
tembardziej, iż w nim znaleźć moż do adm. "Gtosu Porannego·
na opis najważniejszych typów ka-

Dr. med.

H,IiUTSZTI\DT Z. DA
TVn6R
UROLOG
skuu.r- ginekolog

powr6clł
(Śr6dmleJaka 14)

;&sohodnla 6~
p~.ylmule

o Ił eprzeoiętnych nletach

J N II!!UMAN

akuszer sine k oloS
•
S;
11 Listopada 19
chirurg i ginekolog
(Kon~tan~ynowBk6) tel. 228-34 Zachodnia łS7 :reI. 128-95
przyJmuJe od 4 do 7 po poło
Dowr6cl'
od 1 do 2 W LecEnicy
przyjmuje 1/212 do 1121-ej.
"Pomoc"
Alekaandrowaka 1.
Dr. med.

przyjmuje od 5-7

ZIELONA ..,

H. Hammer
akusler ginekolog

Piłsudskiego

38. tel. 128-39

proimoia od l-ei do 5-ei popoI:

A Gotllb
6I
Dowr e'
Piotrkowska 16, IBl.
•

me~

" .

Akuszer-Ginekolog

Dr. med.

Na".,rot 32 tel. 213-18

Rachela Lewi

ordynacJfI
Specjalista chor6b sk6rnych, wenerycznych l moczopłciowych
prz,jmuje od 8-10 r. i od 4 Dla pa6 .ddzielna pouekalnla.

8

chorób, dzieci

W.

574

DOW

leI. 1115-48
Choroby
.kOrne, weneryc.n.
I moc.oplclowe
LecIlenIe LampQ Hwarcow4PuylmuJe od 5 do 8 p. P
Panie od 4-6. Nled.!ela od 9-1
Ole nlelEsmoinych cen, leolInOc.

1'1'1-80 - - - -,------"---

przyjmuje od 4-7 po poło

L. NI1ECICI
otworzył

i.

Zielona 30, tel. 115-27

Ir
-

Dr. med.

SlbBBRSTROPl
r6e

Choroby kobiece I akuazer}a

Dr. med.

Pl,amowOul 2 tel 148-96

Choroby nerQk, pQch.ru I drClg
mocPloWJch
Qod., pr.yJoć od 9-10 I G-8 •.

Dr. med.

Dr. med,

Rozenłal

tol. 119·02
od 9-10 i od 4-1 w.

JerZY SudYiI

mery Zeiss - Ikon wraz z na.jba.r
dzie,j szczegółowemi wskoaz6wkami
co do sposobu Ich użycia. Katalog
ten poleC:lmy jaknajgoręcej.

M.

Dr. med.

DOwr6ell.

•

Wr:

6.X- "GŁOS PORANNya -

MS

r

"81\""TO
"
-[blrorgtuDJ

"

Zakład PołoinlE1o

Diwi',

Ogrodowa. lO, tel. 213-67
ł

I

11

1931

l)

e Kino

Was.'!e zdrowie, 5z:.::!:~śeie i powodzenie iy.
elowe, Duże ofia..-y tnatef'jel;1e

II klasa

z~chwalany towar, lec:?:
w ciągu dziesiątków
w całym świecie wypr6bowana jakość zasługuje

Oddział
połoAniczo-ginekologiellOY

la~

na

Wasze zaufanie.

TYLKO "OLLA"

Dr. med.

SI. EigeroW8
Dr. Reitler Kurja.ńeka
Dr. med. J, Baum

_

Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na fi kI. wraz
zł.

zabiegami 200

Jl

dsłeckiem

Opieka nad

Dr. med. J. Pol.kow

Oddzłał oIllruł'glczny

Dr. med. M. Kantor.
gotU. prsyje6 l-li pp.

Odd.'" oa.n,

Dr. med. J. Kraua.
ods. ra ec 11-1I! w

WÓlki,
tożka Metalowe,

OZił wuiąlMOwa

oremieral

Superfilm produkcji "FOX-FILMU"
Najsłodsza

i najwspanialsza królowa ekranów dźwiękowych

Nalerace
naJł8l'iiej, najdogodniej
• naJodpowIedniej kupuje

w firmie

na Falach

namiętnośCi

Natohnione momenty miłosnel Wstr.ą
lIa,j ące sceny I
Porywający
dramat
d:iennikarza O;Jętanego czarem przemytniczlci.

i t. p.
się

Dziś rewelac. premjera sezonu!
Dawno niewidziany Włodzimierz
Gla!dorow oraz urocza !ts Rjna
w emocjonuJącem arcyd~iele dtwię
IlOwem pod tytułem:

P--;;-.e-zlt-to-k-s-;;-~~d=powsr;ednie
o g. 4, w sobo1y, niedziele i święta
o g. 2. 01:1tatni seans 9.15. Na pierwszy
seans WSEy stkie miejsca po 60 groszy.

.5920·14

"WAL"SZ"

---- ------,----------Narulowiczl 36.
Dr. med.

ROl'lllN

BORnSTEln
wznowił

w chor.

6'go Sier pnia 15/1';-, tel. 153-10

ord.

wewnętrznych

uruchomiony został oddział położniczy na III-ej kI.
Ceny porodu wral z 10-dniowym pob.

i nerw.

na I kl. zł. 350 -, na II kI. zł.
na III kI. :d. 190-.

Traugutta

250 -

przy kałdym p3i'oliz!1I Clb8llny Jllst D-r DRUEBIIt
Wznowiono przyjęcie chorych po cenaoh lecznic
od 9.30-11.
wec: .!JA
. . .~ 3

od 61/a-S-ej.

r«_

"

Praca"

KOMPLET FREBLOWSKI

GZli k·ch
•
prz:vjmuje zapisy , dzieci w wioku od lat 4-7

Kursy Zawodowe Żeńskie przy
Tow. Szerzenia Pracy Zawod.
wśród Kobiet Żyd.
W 610zańska 21. tel. H57 -15
Pr.yjmuje zapisy na nast.

w lokalu przy ul. Głównej nr. 9 front,
II piętro, tel. 224-10 w godzinach od 12-14
i od 16-18.

d.lały:

1. Krawiectwo-damskie
2. Haft rączny
3. Modniarstwo-kapel usze
4. Bleliinlarsłwo

nie
" w Polsce
SALA FILHARMONJI

5. Ondulacja
6. Manicure
Sekretarjat czynny od 9-1
i 3-7 po poło

Dz.'"

-

Dl. med..

Tel. 213-84.
~

dnia e-go patdziernika 1931 r.
.
o gods. 8.30 wlecz.

~,

WIELKI POETA HEBRAJSKI

Bfllflł

Chaim-Nachman

Specjalista chorób skórn,ch i weneryczny.h
UL. NAWROT 2
'1E~BPON

179-89

Brm}1mttje do 10 r. i od 4! - El ~r.
w niedi!lel~ od 11 - 2 po poln&lln

Dla.

pe.ń

ttH

spee. od godz. 4--ó pp.

t-ódź,

i p czaruj e wszystkich

Dr. Med.

• ais
Piotrkowska l04-b.
Choroby

tel. 114:-82

wewn~trzne.

żołądka, kiszek
i w~troby

przyjęć:

swoim najnowBzem

ółnl[Y

wygłosi

języku

ostatni od ozy t w

łgdowskllD
na temat:

"wa181

łęzuMOwe lU

dzieiaCh

narodu

JEANETTE

odśpiewa m. in. specjalnie dla niej skompo·
nowaną piosenkę: »KOCHANEK I NOC", '

J EA N El' 'E MAC DONALD

daje jako primadonna
Oarlotta prawdziwy koncert gry.

Nadprogram: ,,610IU ' iwiaia
i aktualności krajowe .
Początek o g. 4-ej.

ROENTGEN.
Godz.

"vV

arcydziele

Andrzeja 1.

Pra?imuje wll!lelkie roboty, wchod.~
GO w zakres czyszczenia !I.Iyb, boterowemia, cylllinownnła i drutowanIa
~oe!ldleb. Sgr.~tl!nłe biur i mIeszkań.
oras czyszczenie ohien fabrycsnych w
budynkach pIętrowy oh i parterowych
(t. zw. S.edowych)
Tel. 1015-47 (pryw.)

Spec.

olśni

fOIa"

w sob. i niedz. o g. 12-ej' w poł.

CZYTEbłllA

"Bum.a iit" ·
dawniej A. STRAUCHA

ul. Prez. Narutowicza Nr. 14

tel. 213~85.
Ostatnie nowości w 5 językach po 10 egzemplarz!,.
Na katde życIenie, czytelnik otrzpmuje wybran~
książkę. Czytelnia otwarta od 9 do 7 wieczorem
bez przerwJ.

Abonament

4-7 po pol.

.-

nOWOŚcI

miesięczny

2

złote.

-l'

Z A W I A D O H I E N IE~
Niniejszym zawiadamiam Sz. Klijent~lę, iż z dniem dzisiejszym mój skład

yZ S

prZeD-eS-

ł ~~gonł:k!I~ p~~~Z~:

ioirko"lld~j

I'ozbudowanego na wzór wielkich domów konfekcyjnych zagranicą.
Nowootworzony skład zaopatrzony został w naj wykwintniejsze artykuły mody.

Materjały

najprzedniejsze.

II:;

Ceny najniżsZ6.

Henr,k Pfeffer.

~OflkowJka 111.

08

Dźwl~kowy

wspaniala Premiera!

Dziś

Kino-Teatr

itPrzBd\ViośniB"

·
U "
a UI IC

Dramat młodej rosjanki, która pokoehała urzędnika
ministerjum p. t,

,

-'

Zb,s!ko Sawan, K. Juno~Za·SteDowslld.

-

c~

Akcja pełna fas·
eynujBtcej treści,

N'; ;o~ac~g~:"

Nadprogram dźwiękowa farsa i aktualności filmowe

Poeząte~ ~eansów w dni powszednie o godB.

4 po pol. W ruedziele i święta o godz. 2 po poł., ostatni o godz. 10 wieoz
Ceny mIe]se l. 1.2D, II. 90 gr.
6g gr,
NasU)pny pr?gram: "ODKUPIENIE" według powieści Lwa Tołstoj~
"Ż y w y T r u p w rolach tytułowych John Gllbert, Rene Adoree i Conrad Nagel.

m.

Zeromsklego 74-76

Kupony ulgowe po 75 gr. n~ w.Bzystkie miejs~a ~~ne we. w~zys~e dni z wyjątkiem sobót, niedziel
Passe-partouts l bilety wolnego weJścIa w ruedzIelę l święta bezwzględnie nie ważne.

r6g Kopernik!!. Doja.d tramwajami:
3, 6, 8, 9 i 16

r---- -.--___

· Olem wl-e'" ::u~a~~Odl~~~~:' kkue;~}: I O
Z
c;ę~~i,
~ot.rze- ISKRA RAOJO"
Skład
g ·zenla
·drob
I
•

Cala l '

Nr. B, 1249 I 19111

t!:
aparaty lampowe wszystkich
Og'05 zenie.
detekto.ry.
jakie tylko
UWAGA.
nllsz bobUJę, słuchawki głosmkl I t. p. w najwląk- H
gato zaopatrllony w najKomornik
8zym i najtańszym składzla radJowym ~arutowlcza 9 teI.177-79 nowsze oplIrat, i cZEjścl.
Ilłdu Grodzkiego
II rew. egzekucyjnego pow.
łódzkiego Piotr
_~_!Ij;
a ._ _ _ _ _ _ _ _...II:.!III___
Pilichowski, zam.
w m. Łodzi, przy
ul. Zielonej 63, na
zasad.ie art. 10S0
•
Post. Cyw. podaje
do wiadomości publicznej, te w dn.
20 października
Nłl dogadnylSh
1931 r. od god ••
warunkachł
10 rano
• gm. Bruss, we WllilKI WYB6R
poleca
wsi Stllre-Rokicie

fa~ryk,

ł·

• ••

~"~=-""""""""""""~!~.•E!_~

...........

__

D~

się licytllcla ruchomości, nalełlł

cych ,do
J6zefa Kluki

r

Komornik
P. Pllichowskl

[~ KI(~ HIAl.

lIóżek

NUOrBCóW

.sprętynowych

.PATBNT"

WylYmauek

N:~;~Y~:::!Clh
D'ZftYM

W fABByL
5K~ADZIE

aB&B.~. .

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

.

przed p. Zeromskiego 11 u p. Traugutta. Nr. 2, I p_ front.
Waldman, m. 7.
682-1

2616

PRZYJĘCIA

PARYtANKA,
dyplomowana nauczycielka udm.ela
lekcji języka francuskiego, gramatyki, pomocy szkolnej, literatury,
konwersacji po cenach umi.arkowanych. Południowa, 20, m. 20, w podwórzu w lewej oficynie na parteIZB. Tel. 150-12, od 3 5 Pll.
2452-15

~~M~lIH~KI(~~

EL

I

l'nt.m!~!~!~~~dZie!!go!l!łołzflk
NARUTOWICZA 47, m. 17.
245-08
Tel.

KOMPLET

Biuro uskutec:znia tłumaczenia wszelkiego rodzaju akt6w, dokumentów i korespondencyj.

na wy~ze uczelnie francuskie
i b~lgijskie z maturą lub bez
załatwia szybko Miss Mary od
5-8 Traugutta Nr. 2, I p. fr.
.
==-~
.
LE~CJE
frllJncusl{Jtego pOJedyńczo i w kompleta,ch dla dzieci i dorosłych p<>
"enach niskich. Piotrkowskrr 271,
m. 8, tel. 225.!75, od 10--12 i od
3-6.
2673-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~~~~==~~==::~~~~

.DO~~~ror
Ir. AJ. Infn la ~ MW
fH Iroiom[l na
Piotrkowska 73
Piotrkowska 109
';Blodr~~~~:

SKLEP

Tel. UO·!5

Zawadzka 1

J)owróc;I

ooynn.a od 8 rano de 9 wiem:.

urz~dzony

w najruchliw8Zym punkcie śródmieścia w Warszawie
odpowiedni dla konfekcji męskiej,
branły obuwillnej, łrykota!owej, futrzai PRZEDSZKOLE
neJ i t. p. do odstąpieni II, ewentualnie
oC.lekuję propozycji. Oferty pod .Niebywała okazja" do Międzynarodowego
Biura Ogłoszeń, Warszawa, Senator- w lokalu własnym Zaką!lna 85, m. 3
(przy Andrzeja) tel. 147-94.
• kll 29.
396 2
(Ogr6d. Języki). Rytmika I Plastyka
Do akt Nr. E. 2269, 22(70, pod kier. speojalistki. Zajęcia pued
i po południu. Zapis? od 10-1 i od
2271, 22(72, 22173, 2274-1931 r.
4-ej do 6-ej.

Komplety Przygofowawue

P. DOPlIUiOWICZóWnY

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

OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w
Lodm, Ludwik Hollas, 7.a.rrrieszkały
w Łodzi przy ul. PrzejMd pod nr.
40, na z,asadzie aft. 1030 U. P. C.
ogl:ruYza, że w d.nIi.lu 15 października
1931 roku od godz. 10 ramo w Ło
dzi pr>z.y ul. ŁagieW!llickiej nr. 49,
dworzec a.utobusowy, odbędzie się
spl''Ledati z przetargu publicznego
ruchomości~ należących do Hugona,
StrobacnllJ i składających silę z samochodu osobowego "Essex" ilpalinowy nr. siJ.nika 1012081, nr.
podwozia 946700 LD 81604, w śred,
nim sta.DJie, nr. magistracki 218,
oS'LacoWlaJIlego na sumę zł. 2500.Łódź, dntib. 23.9. 1931 roku.
Komornik L. Hollas.

II

Haliną Waldman. Zajęcia
MADEMOISELLE MARIE
się już r,?zpoczęłv od 10-1 enseigne anglaJs francais allemand.

-t~

POSZUKUJĘ

3-----4 pokojowego
umeblowanego
mieszkania w przyzwoitej dzielnicy
do wyłą.cznego użytku na rok. Oferty sub "Komfortowe" do adm'iin.
"Głosu Porannego".
2675--1'
,

Lekarzy-specjalistów

'ukSłl80WO

imDIIi~

i rytmika prowadzone pr~ez p.

PRZEJAZD 1. TEL. 133-72 i 209-87

metalowvch

l składallłc,ch się
z czterystu tysię
cy cegły palonej
ręcznej i maszy·
nowej
ollllacowanych na
sum(l Zł. 12,000.Spis rzeczy i.sz a.unek takowych
p••ejr.any być
Inole w dniu licytacJi.
ł.ód', 5110-31 ••

WllzkOw
dsleolnnych

świąt

Komplet przedsz.kolnego IRENE JARBLUM, DOCTEUR
Wychowania
DE L'UN[VERSITE DE PARIS
dla d~ieci od lat i-'l pod kier. DONNE DES ~QONS DE
p. S. Janowskiej. Gimnastyka FRANQAIS KILIN KIEGO 43

NAJLEPSZE CIASTKA

odbędlie

l

l'EL. a05-38

lil- }, ) przyjmuje
2- 3 ) kobleta-lekluz
w niedraiel~iświeta od 9-:} PPl
leozenie ohorób
wene'ycBnvch i sk6rn~ch

P@RIDA 3 ZI..
DoktOr

WYSKI
Wfa
Cegielniana

4,tel. 216-90

5peQ)all8Ia chorOb skórnyoh
I wenerycllnJch.
leczenfte djatermją
i elektroterapją
(lampą kwarcową)
BlfI11mn.je od 9-2 i od ~.
VI niel'hlele i śVł1Qłla od 9-1.
Dla pa.t! od fi do 6 po poł.
oddatelne. pooaebalnla.

Do akt nr. E. 2356·1931 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Są.du Grodzkiego w
Lodzi, Ludwik Holi as, zamieszkały
w Łodzi przy ul. Przejazd p<>d nr.
40, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
Gglasz.a, że w dniu 23 pa,ździernika
1931 roku od godz. 10 r&.o w Ło
dz/L, przy ul. Pałacowej nr. 12, odbędzie sŁę sprzedaż
z przetargu
publicznego ruchomości, należących
do Walentego Lisieckiego i składa
jących się z 2 maszyn stolarsk'ich
DOwr6c1la
"Dychtmaszyny" :i "Obrabiarki",
Chor. skórne i weneryczne
cszacoWlamych na sumę zł. 1100.Zawadzka 14, tel. 166-35
Łódź, dnia 1.10. 1931 roku.
Przyjmuje od 9-11 r. i 3-8 w.
Komornik L. HoBas

~r. m~~. MA~K~WI[I~Wn

PRZYJMĘ

na mieszkanie inteligentną pannę s
ABSOL WENTKA
utrzymaniem lub bez. Żeromskiego
konserwatorjum rosyjskiego udzie- 45, m. 39, I-sze piętro.
2642-1
la lekcji gry fortepianowej. Ceny
przystępne. Al. Kośc>iuszki 32 praUMEBLOWANY
wa oficyna pllJrter od godz. 10 do słoneczny pokój do wynaięcia.
12 i od 3 do 5.
2619--2 Wejście z klatki schodowej.
W ólczańska 37, m. 22.
87 -l
BERLITZ!
Specjalny komplet dla począ.tkują
POKóJ
cych. AngielsM, Francuski 9 zł. z kuchnią do odstąpienia. Wotr·
Niemiecki 8 zł. miesięcznie. Zapi- kowska 11~, m. 21.
2637-2
sy zaraz (6-7) School of LanguaWÓLCZANSKA 78,
9347-2
ges Piotrkowska 39.
m. 9, tel. 174-65, umeblowany pokój dla solidnego pana do wynaPOSZUKIWANA
jęcia.. Od 2 5 pp.
2657-2
starsza panna wychowawczyni
muzykalna, mo~liwie J: franZGUBIONO
cuskim do dwojga dzieci (8 i dowód osobisty wydamy przet
10 lat). OfeIiy do administracji Komendę Pol. Państw. w Łodzi na,
sub. "L. G."
684-1 nazwisko Władysławy Krajewskiej
za'm. Zielona, 12.
2674--2
NIE~

(Rekbsdeutsche) udzie,Ia. koo.wersa
ZGUBIONO
cji i gramatyka, prowadd lekcje i!l1- w nied7Jilelę c.zarną torbę damską·
teresują.co I za.pe!wlnia &zybkie po- UozoiJWY znalazca zecboo ł'lliSka'\\'ie
stępy po cenach przystępnych. Z& wyD.ag<rodM!I1iem zwrócić ja do
Główna 41, fr. n p. m. 9, tel.146-65 p. Przygody. Cegielnhnllla. 9.
2680
'I!

aDumerala

mlesi~o~na "Gł.osu POl1anneQo"

~
datkamI wynosI w
4Og,osIIiP, z p."esył"ł1 poozłow/\ w kraju -

"•

:Ile wSlllystkiemi. do4.60, ZII odnoszenIe,d. G.-· zelll'eniolł - 2lł. 9.-

Łodzi zł.

Rekopis6w redakoja nie zwraoa .
"Redaktor: Eugenjusz Kl'Onman

I

-!

wie,. milimetrowy 1-lIpaltowv (eł,oDa 5 s.palt) I I·• .,a stronił 1 Ił.
w tell'ole 00 gr. nadesZone po telr'ole 40 Ir.; oe"ologt 40 gr. ZWJClJ!II'ae
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 g•• llIIl wyrHj naJmnłeJs.e ogłolleanle &ł. 1 ..50 lIP. P088uklwanie praoy 10 gr.
2111 wyra", nlllmnieJsJte .t. 1.20 g•• Ogloasentll Z'1P~c.vnowe
21dlubinowe 11ł 1Ił. Ogłouenle zamleJsoowe obli
cune 9~ o !lO proo. drołel. firm ••jranla.n,oh o 10G Droc. ~a OQlollaeota tabelar,o,ne lab 'aot!II'. dodałk. BOOI

Ogłoszen.

7<8 wY<lewniotwo .Praaa". W:vdawniclra sp.

r;

2Iłl

ojp. oQp.: lJogeniUB& Keonman.

w drukami

własnej Plolr1rowalr.. 1,01

