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Podrói

Piłsudskiego

oświetleniu

prasy
sowieckiej

CHARKÓW, 19. 10. Zamiesa:eza
ląc telegram ~ Wiednia o podróży
marszałka Piłsudskiego do Rumunji organ ukraińskiego rządu S&wi~kiego "Wi~ci" dodaje, iż w Bu
kareszcie b~dzfe omawiana kwestja reorgan'zacji armji rumuńskiej
, •
·h.
I
. . '
oraz stosunek Polski i Rumun" do
LONDYN, .19. p~a:dzlernIl1\a.- łv w p.ogot~lU, ad~ lada chWl nów, kolonizacyjnych. Tu, w Gf' ka podaje, że mIędzy Japonją 8
•
f
~k
. I~
1W edł~ domesIenIa "Excha'O~e la mogą bvc przvduelone
do newle, )esteśmy holowam.i., lecz nowoutwor'LOnemi l'Zą~ami w
zawarcIa rancu_'o - SOWlec uego :
.
."
.
f'
..
Tok.....
eł
J
.
ktu
o
nieagres,'i,
Telegraph"
w
Japonskll?h
k.olotV.
WOJ,e,'llne
w
'U panuJe zup
ua l1X111lV" , Mukdoo1.e i Kir me
i ł b ć
pa
• .
. łach urzędowych ooWilOOCzaJą.
" Tirn es donoszą z Szaneh9' .
myśIność
I
y
m aa y
Jedn~ześnle ,prasa. wskazuje że nota genewska je'St dla Ja.po. .tU, że rząd · chińska. Pl1ZVgotO'WU' l .niema ,różni~ PQIIl1iędzv strOlll' za,;art~. umowa w spl'awie pana to, ze wybrzeze ~o.rza. Czarne- nji absolutnie' nie dQ przyjęcia. je wydanie msta/WY o poW!Szech· nlctwam L".
Icyflkac.ll słosu.nkÓw w Malldżugo w obecnym czaSIe nie Jest odpo
nvm obowiązku służby wojsk ()o I Na pvtalJli'e Drzedstawicieb r.li. J3ipOn.ia ma uzyskae pod
wie~i~ dla os~b skłonnych do za·
LONDYN, 10 październllka.- w~.i. Ustawa ta mi:=tłruby natych- 1"Dailv Telef{~aiPh", czy Japon.ia Ink.ou w południowe.i l\:Iandżuzlęb. ellla; panU,tą tam teraz burze, "Da~Iv Telegrarph" pnzynosi IZ mI1ast wejść w ż~le
wystllipi z 1!1gil. narodów, dele~al r.ii, węzeł kole.towy Audun łąa mIejscowość Carmen Silva, gdzie Tokio sensacyjną wiadomość o
japoń1ski odparł:
przebywa p. maJrszałek, opustosza- częśdo' wej mooiłi,za,cji floty ja'
GENEWA, 19 paźdz,iJernilka.
"Mamv do wyboru dwie dro. c.zący kO'l'e,islią linJ~ !,c!r ~Ol·",·ą
ła: wyjeżdżają stamtąd o tej porze pońskiej.
Delegat Jarponji przy lidze nMo gi: albo ustąpić z Mandżurji, aj. z kole.ią poło Mandżur.ii
oraz
nietylko kuracjusze, ale i więkRozmaa,te okrętv wojenne, wv I d?~ w Genewie złożył przeds~a bo UJstllipić ·z liRi narod6,w . Otóż prawo do budowania kolei kiszość kupców.
oofane jUiŻ ze służby.
z()lStałv wIcI~lom prlł5v
OŚWiadczP<tl.f.e mo,gę panów zapewnić, że z ryńsko - koreJskiej.
znów urudhomione. Załogi ich tej treści:
Mandżurii nie ustąpimy".
mają być uZUlpełnione z wois,k
"Jeż~li rada li~ na,rodów ~ie
Rządy Mu1uIenu i Kh'ynu za·
rezerwowych.
StOiCz,nie ja'Poń· I zna.idzle sl>O'sobu na zaheZlplPpeWJiia.ią J8ipOO.ii swobodę osie·
zamierza chwycić się s.kie pracują ,Pełną pa'rą nad Ic~en~~ praw jaipOńlS1kich w Man·
d t
. b
r
d dlenia sie w .Mandżurii, pl'zyro8
obstrukcj'i
PI1ZY'stosowan:tem tych o~rętów J dżur" t o .
na ~o s aWle ez~os~e - jąc prawa nabywania i dzierdo s!'11tbv.
I bed'IJlemy musielI tam pOzoStał· niego porozumienia ża~en:'a ~ I tłumi'
ł
Prócz tego remontuje si~ na
Jruponja C1erpi na brak Drze. '
••
'.. 1 • em.' .•
ellle W(.
Wal'8Z. koresp. "Głosu Poranne·
~ałt stare okręty tankowe. 20 s trz.en i, na wyspa~h pa,n ulje nie·
MOSKWA.. 19 .pazdziet'n1kll>-l tac.P 8!IltY.lsponskle.1 na tym te'o" (F) telefonuje:
Na dzisiej~zem posiedzeniu seJ- prywatnych parowców tankp-J prawdopodobna clalSnota. musi· I (PaL) - OpIera.ląC 8i~ na źr6- rem'e itd.
mu majdzłe się w'· -1ek BB. o wyeh otrzyma.ło rozkaz, by sts mv więc szulkać nO'WYCh terę· dłach eldńsłdc:14 prasa sowiee•
smlanę regulaminu,
!y, jak lut
podawaliśmy, 'W kierunku ognniezenia praw opozycji. Spodziewane
są gwałtoWll1e wystąpienia przeciw
Im wnIoskowi klubów opozycyJnych. Mówią o tern, że kluby te

D~I~dai

(zgl,

Że!

mikada przg lidZe! narodów oś"ład·
japoń~zg,g nie ustąpią Z !'Iao żurii

!'

_..:1-

l

I

OpOZYCI·

a seJmowa

PacyfikaCja

I

eheą się 'W! ostatecznośof

Smutna rola d·ra

chwycić

obstrukcji.

Rrchlińskiego

w tej katowni

wił on s,"UkllĆ sa.tysfa.kc.ii
na
- Więzienile 'W Orle było
Obrońca: Dr. Rychlński ()
drodze sądowej i zaskarżył pO$ pr8Jwdzi· wą katorgą.
Dr. Ry- tern w~edział?
Kwal>ilńlSkjego o zniesła'Wieni~
chliń&ld. cieszył się naog6ł bar·
Św.: Oczywiście.
Proces roz:,począł się od prze dzo złą OIPilJlją pO'Śr6d więźniów
Obroiica: - Czy czytał Dan
mówienia
dr. RvchJi.ńJski~o polaków. Chociaż był polakiem
kt6.ry ośw:1ladczvł:
z więźniami polakami
~6wił wspomniooia Kwalp hl's k i ego ?
.
stale po rosyjsku, a jeżelI kt~
Św.: - Ta'k jest.
- P~?,wa~em :pod przy.mu odez.wał się do n:ego DO polsku.
s~m, z wlęmlami. obchodziłem I ordyillarnie wymyślał. WiedJzial , Obrońca: - C~y są przesa ".
o lu'dzku
nl""dv żadn ...m-t ..l, b
·ft.l . · ' · '
t k
az,one, l,uh prze.',a skrruw:lone?
Podłoże s.prawv jest na.stęIPu, SI. "D
. ' ,...
"""" uO rze, Ji:UIlo. WIlęznlOlW ra towa
1
ParyŻ
ciemnościach jące:
chorego nIe uderzyłem.
~o. ale. ni!g-dy nre ~r600wał jn·
Ś,,:.: - !?rzeciw~ie,. m?.iem
W roiku 1927 UJkazruły się w
W te.m miejlScu ()Iskarży(:iel do IlerwenJOwać.
rzd.amem me o.d~w~~rcI,adla.)ą Clł
z powodu pożaru
'tłobotniiku" WlSDomnien.ia
,T staje sllnych SIP a.T.IIIl ÓW,
wobec
Ad
R d ., ~.'. _ CZY
n'"
!
leJ gehenny Wlęznlow w Orle.
-A •
W.
U Zl'DlSA.l.
'łV<V' ,
elektorowni
wlJę'1.Jenia w Orle z lat 1907 .-. cz~o przew~dnlcząCY
s",,71a bito?
I Po zamkni ęciu przewodu sa·
PARYŻ, 19, 10. Wczoraj wieczo- 1913. We W1SpomnienllłJCh tyt:h SmctgorzewskJ. Dll'Zerywa rOCZlPra
dowego zalb.rał głos pe'nomoc ..em połowa Paryża PQgl'ążona by· pOlSeł KwapińlSki oPisał lekar~a I wę.
.Świadek:
TlłI'k. jest. Bili nik oskarżyciela, adw Niedziella w ciemnościach z powodu poZa- wi.ę~ien~ego w Orle dr. ~ychl~' Pa przerwie zadają pytania wlętniv~. W'szytScv, • począwszy ski, domalgając się SUrQIWe,go u·
ru który koło godziny 330 wy. Skleg(l .lako łot,ra z pod CIemnej obrońcy Kwa,pińSlkłego,
od sŁra ,nlik~. a ~k~nc~yw'Sz.v na karania os ka.r'Żon ego.
bdchł n~ jednej z paryskich central gwiazdy, który więźniów mor· Adw BerenSO!D.' ._ CZY był komendancIe Wl1ęzlema..
Raz
Adw. Niedzielski
stwierdl..it,
eleki.rycznych. Z powodu Cliem- dował, jak moskale,
którveh
n k~ran
ądo~n1e?'
wVW1~o nas do ~abanl.a .d-rz~. że stosunki w więzieniu w Orle
noścl wstrzymano ruch tramw~jo.1 zbrodn~e buszował.
'Pa
Y s
wa. Szl .lŚmv pow~11. Staznlk .hlł IstoŁnie były potworne, ale dr.
..
dł' d' I . '
Pk'
't
t k
Dr. Rvchlilń8ki:
- Tak, 'Za nas pO twarzach l ka7.al
blec R hl" k' .
,
6 ł
wy. Po.go d ~nte u a o SIę, Zlę~'
o Ul lłIZailllu SIę ego ar .Yi Ut· nn.'kroczenia atdm~onistrlłJCyjne.
Nagle ziawił się kierowni,k wię.
y<: ln~ l lllC me m g na to
włączentu ktlku ~tral. prowinCjO 1'11, dr. Rvchlińs.k.i stracił posad\, " .r
zienia f zaczął na,s p.oliCZ-kOIW8Ć poradzie, a sam dzilłlłal pod te·
naln;ich, prZY'Y'l'ÓCIĆ &w1iatło.
w kasie chorych w Kalilszu , 'W
Adw. Berenson:
- Czy nie fa. to, że biegniemy.
• rorem.
odpowiedJzi na artykuł 'poota:oo· był pam. przy/padkiem karany ! l - ,
..
Obrol'icy oskarżonego posła
.!:;::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ letniem .wLęzieniem pNez właOb\onc~: - CZY dr. Rychlm- Kwapi!15kiego i przv'P Gzwmne!.,o
dze sowiookie za okrutne dbcIlw ski wl'eQllał o tem?
! do Sprawy redaktora od'Powie.
dzenie się z wię.źnia~?
Świadek: _ Najdokładmiej. I dzialnego "Robotni,k a", p. Du.
R'lV'hliński:
- Talk .
"l' e bo:s,
wnosili o ca·l kowite unie·
.J~
•
Ohroń'!",' Czy u";,,,
n,""Z'nI' o',,,
.
Czy
nie
pr()lSLł
pan
sędzIów
ll'lT'l'!rQ.}i
od
bicia?
.
winnienie
podsądnych .
pozbawił życia kilkunastu górników
o łaJgodny wymiar kary?
•
Sw.: _ Owszem.
O godz ..1.1 s~d zar~ądził prler
ESSEN, 19. 10. (PAT). Wysłany z których 9 jest zabitych, wśród
Rychli'lllski: - Nie 'DrzYIPom1
wę, zaJpowIUda.lfłC og oozente wv
.ta miejsce katastrofy w kopalni nich 1 sztygar, 17 ciężko rannych, nam sobie.
Obwńca: - CZY dork tM ..,ilSa} mIm na dzisiaj o godz. 10 rano ,
"Mont Cenis" korespondent PA T. i 10 lżej rannych. Reszta wyszła z
Przewodn.iJczącv: - Truki e Nt' rapo'r ty, czy bywały ś.Jed:r.twa? GlN#.'!ł'll(!I;i-r.";l'I'< , - ... .
katastrofy bez szwanku. Między za czy zwykło się pamietać.
donosi:
Św.:
_ Nie było żadnych
Katastrofa nastąpiła wskutek bitymi majduje się polak, obywa
. Rychliński; . - Ale ja sobi,(' śledz.tw,
Wynoszono zabitych
wybuchu gazów i pyłu węglowego tel niemiecki, nazw1skiem Zalisz. nIe
przVtpomlnam.
n.a cmentarz i kO'Ili-. .
I
~ lt
li
BERLIN, 19. 10. (PAT) Katao godz. 8,30 rano. Powodem wybu
Z ~~lei. zeznóaje
~ka,rż~ny
Obrońca: -:- CZy były oogólnc
GENEWA, 19, 10. Zmarł tu
chu gazów' było wadliwe założenie strofa jaka miała mie.jsce w kopal. .
. .
K waplnskl, kt rv prOSI o '/1Vanaboju, wskutek czego za.ięła się ni Mont Cenis jest największą od danie
świadków.
malSakry?'
w 71 roku zyc.a znany w5rółpnlkatastrofą
w Zagłębiu
sąsiednia, nieczynna sztolnia. W 20 lat
NajcharaJ1.tery st vcznLe,łSlzym Św.: - Raz pr;zy prowadzc- cownik i biograf L. Tołstoja, Pa
cbwili wybuchu IJod ziemią znajdo Ruhry, W t~i samej kopalni miała
zt'
świadków
jest niejaki' Moraw niu nalS do łaźll~
ustawion? wet Biriukow
miejsce
kafaskofa
przed
10
lat-J,
wało sIę 290 gómików. W miejscu
wszystkich nago i bito paNtamI
bta9trofy pracowało 60 J/:Ól'ników, która pociągnęła za &obą 88 ofiar. ski, który OIPowiada;

korespondent
(F) teleI.:
Sąd ok.ręgowy w Warsza'wie
Warsz. koresp. "Głosu PoranneprzysŁąJpił wOlora-j do r("zwaj,8"
go" (F) telefonuje:
nia
kilklłlkrotnie od~'aczmcj
Sąd najwyis.zy odrzucił wczoraj
spra'w v b. Dosła Jana Kwapm·
protest przeciwko wyborom w 0- skiego, oskarżOOlegQ 'Przez
dr .
k!'ęgu
Krasnystaw - Hrubieszów B . RV{!hl.irń.,skiego z Kal%za
o
- Janów.
lniesławienie.

Zatwierdzone wybory

Warsza/W.skj

"Głosu Porann~o"

w
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w kopalni
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S" m!er ·Bi-r.-u· kowa

I

l

j

.-!-________________________________ __
~

..

~20~.X~~G~L~O~S~P~O~R~AN~N~Y!':·~l19~a~1________________________________~łN~r.~2~8~T

LAURO DE 80SIS

" :~vzm źle c~yni, gdy w drodze bitnwh osobistości z AngIji i I mam do końca) podnieś ć tyl'k o
tQrtur
wydziera
wyznania Amervki, 'Położenie Vincig>uery może skuteczność lotu. Całe nie
swych jell>Có'W; jeśli chce żyć., i jego towarzysza nendi~o ule- hezp:e<:zeństwo lotu luyje si~
t~ie more czynić inuctej. Prasa ~lo polepszeniu. Mussolini po- tylko
w drodze
powrotn ej,
musi zrozumJec 'uną.!' się tak daleko, że zapro- śmj'erć zateTtl mo,źe za'stać
do
z3lgran;czll1a
tpn stan rzecz·y. Nie można l.y ponowa~ j:m uwolnienie pod piel:o po nadaniu 400.000 mvch
< lyĆ
faJSZYZ111owi, by siał się war~nklem poopisani ll ośw1ad- "listÓIw", które WOWClas b ędą
ludzldm i p{),kojawym, nie ży· ez.e!lla hQłdu dla rZ ąflu. Odmó-, tc:m lepiej "p ol e<: on e". \\1 gmin
cząc mu zarazem ulJudku. \Vie w.iJl~!
.
cle rzeczy chodzI oto, by dać
o tem fas.zyzm i dlatego od lat
Gdv arCJSztOlwano mY>Gih przy- mały przykład du.cha obywatelsiedmiu zamicniłv sic. Włof:hv lació!, byłem właśnie w drodze Ii'k ie,g o i zwrócić
uwagę wlo'" pOIwrotnej do Włoch. W pierw- chów na idh rzeczywiste polow jedno wielkie w if'z i" n ic
któ~em nczą dzieci, - by
szej chwili zamierzałem udać f,mi e. Sądzę, że je·~1i fus-tyzm
stw"-ały swe kaJd~lly i ~ardzHv "ie. do Rzymu, by podzielić ich ma lllpaść,
to kiJkud:.nesiędu
tymi, którzy kajclanów nie no- lo.s; lecz potem uświadomiłcm młooV'ch lud'zi bedzle musiało
S7ą. Dwudziestoletni młodzień· sobie, że ooowiązkłem żołnIe- po,święcilĆ swe życie, by podcv nie pamięŁa,ją już poprzed- rza .i~st nie wydarwać ~ię w rę- nieść włochów na duchu.
niego Teijmu. NazwitSko Mat- ce nieprzyjació~, ale prowadzić
\Vszakże
za cza,sów risorgiteottiego jest · im pra,~' ic nie.zna walkę aż .do końc~.
WÓWCZI\S mento były Lysiące loozi, gotone. Od 13-go roku życ:a ulQZOIno pOlStano·,v:,Jem U!dac SIG d() Rzv- wy()h do ofiary żyda, a dzisiaj
na chi:mCfl"Y, lecz IPOprzez mor,ze loch,
że luc}.lJle nie ma.{ą ża~ · mu, , nie, bv wydać się na łup jest ich tak mało.
Dlaczego?
urzvniesiem\, orędzie wolności (~n"ch DrRW , a tv!'k o te przywi- fnszV5towshl. lecz by dalej po- Odwaga
m!odych hlJdzi dnia
ludo'w i, zakwtemu w kajdamv. leje, którrl, im Tlań~hv() ",:edle prowa,dzić pracę 'lAlIeanza Na- dzisiejsz ego .iest mni€j,"iUl od
Aby nie posłulgiwalĆ się dalej swego kaprysu udziela.
tionale", by ~J'zUC1Ć z pr'lreShvo odwa:gi ich ojcÓ'W; poznali li ni
przenośniam,i _
niezbędnemi,
Lecz niie należv s·ndr.i( .
7e rzy 400.000 .,listów". bv potpm dobrze istotę faszyzmu; a .:2dby osłonić pochodzenie mego 'V~ochv dadzą się w hłąd wpro polec w walce luJ) powrócić do nak liczą oni wszy~cV nu szybsamolOltu __ lecimy nad RZym. wadzić. Rząd sarm daje rjowód. swej podstawy operaocyj'11ej i go ki jc,go koni cc i dlatego wydaje
aby rm.!i.a'Ć ,~, D~\'ietr.7.'ll owe że olbrzymia wjększość w10- tO'wać dalsze ciosy. Nilgdy jCf>7.· im się niepotrzebna ofiara t y~~owa wolnoJści _ zaka~ane od ch6w jest przeciwna fa'~zY'z:mo- cze nie kr:;ivł nad Rzymem ~q cia dla przyspi.eszenia kOllca
la,t si,e.dmi,u , .ia·k zbrodnia. A wi. Ty'm do'wodem jest 1<:J~ . Q.len molot al;·'faszV'stowski. Ręne rz~dn,
który i taj{ nupeWl10
n.U1Sza one być wzhronione, pO- zywam1 j)rzez rząr, tym down- pierwszy - powiedziaJem ~n- wkrótce siG załamie. L ecz to
jest okrucicll,stwo, z ja- bie ~ przystą,p~lem clo jJf7.Vg oto jest błqd. Trzeba j, ść na śml:rć;
niewrui tyran.ia faszyzmu zaIa- d~m
ma,łaby się w eilU!l~ kilku sm- klem rząd ~ c i ga na.idmhniej:szy wama lolu. Nle. byto. to .ln tw~' spod.7i,ewam się, że w ślady me
(lzi'n, ~dyby słowu zwrócono wyra,7, myśli nie2.a! e ż11cj. R,z;~d Dla poety,
ta'kl!e~o .Jak .Ja, nll~ p ójdzie w: elu innych l ze naswobode.
ldóry ezu.it> t";i .. m(ł~j",.
nic jest nawet łatwe zarobić soble resz1cic poruszvmy opinj ę puKażdy rzad śwht1!l , na,wet w pofTZebuje t~ldch ~rodkÓw.
na chleb <..odzienny, a p<.eta na blj.cznq.
Turc;~ l Afga;ni.stMi1.~, pozosta- \V czerwcu 1930 r . u l!czalem wygnaniu szybko spada w
Po przeleceniu na wysokooki
wra swym poddanym nieoo wol rozpo\" sz echn iać rodza i biulet-· swvm c~ańskirm byde n:l ~a ' 4.000 m. na d Korsyką i wyspaności. Jedynie fas7vzm .musi nu, który uk azywał się co dni mn dno.
.
mi MOtnŁ·e Christo, winienem 0za,bijać myśli, ał>y mógł llS1mieć. czternahie, a rcda.lZowally był
Po::zątkowo. zr:alazlem P?SlI- ko10 8 wiec? przybyć nad
Ni,e możemy mu czytlić zarzu- t w dudhu naw skroś wiernym de, lako port.ler hotelu "Vat n- Rzym. PrzPl -:.statnich 20 kUotów z tego, że surOlWiej ściga kvustytucji. W biuletynie tym rio Emanuel III"
w ParY711 metr6w będG prowa>\hit ~nmo·
wia.rę w woJ'ność i WiCl"ilOŚĆ dla Z3Jzunc zalem kQniccznośG sJeu· Moi przyjaciele, repubHka'l1ii>. lot loLem ślizgowym . Cho,c lllź
konsłVf'ucj~~ ruż OjC0!h6jiShvo ... I pienia się wsz],stki>eh Judzi, .,.łłl powi'edzieli n;ti, że tam będę !I. mam ogółem tylko kiJka I{odzirn
Ty!~o tvm Siposobem mOże "iQ jąey.ch na ~l'llnd,. kon.'!tytuf'ii. ~aral~Y, ~ gdZle g:zeszyłem. ~. dośw i adczenia lotnj>cz~o. to jl' .
on utrzymi:l'Ć lHiZY zYlCiu. Nie na I aby porozumieć się
~o do i~h lstocle, lJylen;t TIl~tvlko por.tle- tlnak wi em, że spadn~ nie Sk'lt
leży mU zarzucać, że bez p~e- stan-owilSka w razie upadku f<ł rem, .a~e takz~ kS1ę,gowym I to\.' kiem błędu w kierowaniu ·,n3 !Su ~.lIyła na WYf(nanłe tysiące szyzmu. Ponieważ fas'zyzm _. ~ef~)TIlltSt~.
N te było. t'l nazbyt ratem. :\lój samolot rohi tvllpl
ludzi. Jalkźeby in8JCzej m~l pa .ialk sie zdaje - wylbrał sohie SWletne przygotowanIe do loh' 150 klm . na godzi-r.p.. a <;;J1n 0 lonO'wać nul ~'.)ll1 .ym narodem. za ha'sło "po nas poton", przpn na? Rzym: Bą~ź co lt,dź oboli. tv MUl's(\liniego robią 300 km.
,gdyiby go nie teroryzOlWał \iwa sięw 7 ięcie to hyło ca,l kiem nil z~Jm()IWa'n!,a Sl,ę. rachUlJ1'k an:, Jest ich 900, mają one rozk·~1.
czarną z'!lJło~ą 400.000 zbirów? czalSie. Istotnie biuletyn, którv plekarza l goścmJ hotelowY1lIl:' , na ws'z elki w~'padek oStl'zeli Falszyzm nie ma wyboru. Kto rozsyłano dro~ą pocztową. 7.11f1 znala:zł.em ~za'S n~ spoT.ządzenlf' wać Ilażdy pode,irz3illY Samo]flt
podziela jego p'u,n kt wwhcnjfl , lad oddźwi,ęk, a ponieważ 'z'f}. "Est6w"
l stU?J()'~runle
ma- z karabinu mns':r-,'n{)we~o. Puc
musi wraz z a'Postołem falS7.v- st0501\\:ano sw,tP.01 law:nowv. py tnOl'7.a Tyrc n sklego.
ślado,...cy moi wiedzą w ksi~
zmu, MuslSoHnalm, głosm, że woj przp.to w obh~,gu zna idowalJ'v
•
c1:vrn ra:c.:e o mnie, że ryje moność jest tylko zhutwi41lvm It'll się tyrs.Lące e~zem'Plarzy: Przez
NajbaTdz'iej zajmującą cZę' żna się spodziewać,
bym po
pem. H:to ~hce fnlS1YZmU, mu.~i pięć miesięcy mo.głem pr9.C~ · ścią tej histQll'ji
byłby opi~ pierwszej pró1bie zaniechał swe
!POChwalić zamordowanie Mat- wać sllJI1l! co czternaście dni wy mych przygotowań, ale muszą go przedsięwzięcin. Tr~li H~lhon
teotłeJ(o, wynagrodzenie .k~8 syła,lem sześćsp.t liSi/IW 7 'f)Onpi one, niestety, pozostać tajemni. speŁnił swój obowią' z' ek, to sił
mOl1'derców, rzniS'Zczenłe ~ySł· sem "AlIeanza Nationale" i pil'O- cą. W maju latałem 'Po raz pl~r oni gotowi i cze'kają na mnie
kich ~ąiZet włoSkich, spu.sto:sze. I siłem każde.go 7. odbiorrc6w, hv wszy sam aeroplanem Farma- Tem leniej. Zabity bedę wiocej
nie miezkania senatora (~ror.p. !!porządził sześć odlp js6w i wv- na pod Wersalem. Do.wieoziR· wart n~,!! - - - - - - - - mi:1ja,rdy wyda,wane na szpy.· sIał pod sześciu innymi adiresa.. lem się jednalk,
że
falSzyści
l6w i rprOlW ok atorów , krótko _. mi. Na nieszczęścic w grudnh\ odkryli mą tajemnicę, mu:slamiecz DllJI1l()lkIClSa, w.iszący nad podczas gdy na krótki cZaJS wy Jem zniknąć i uciekłem pod jiJl
głową kalżde~o z O\SoJ:ma.
jechałem zagranicę, policja za- Ilem na!zlW~kli'em do AngIji.
Wiem barozo dobrze, że au- aresztowała obyd'wu mych prlV Dnia 13 JiJpca oPuściłe.m Canst'T)!łCY w r. 1850, BurbOłl1owie jaciól, którzy na czas mojej nie ll~' S
na dwupłatowcu Ilngirl·
i inni ~ęhidele WłOiClh ni~~lv obecności przejęli wydarwani(' skim z ładunkiem
80 kg. ulonie posunęli się talk d?Jeko. ~i (~wycb ,.listów". Byli oni tnl'- te,k . Moje jedyne doświadczenie
~dy nie wysyłali oni na 'Zesla~ tUl'trn:ani i ska~ano icb na 15 lotnicze sbmowiło 6 godzin w
n;i\ hez procesu sądowe~o, n.i- lat wl~zieuia. Mario Vindguer3! poWlietrzu; leciałem sam, by nie I
gdy nie zUlwvfokowali w ciąflU ieden z najlepszych literatów i narILŻać życia przyjaciela.
'la
(' .:te1'pch lat 7.000 lał wirę7)enla. kryt~ków wloskich, ln;vmanv nieszczęście
motor zawiódł i
Pn;pdewszyostkiem - TIli~y nip był przez ca!ą noc
całkowicłe plan mói został unJcestwiony
wcielali oni synów swWh ofi,a,r na~o na terasie po'licji rzym \1usialem wylądować na Korw zastępy swych tbirÓ'w.
;,llk skiej. Było to w grudniu i Vin- syce i 'Pozostawić mój samolot
to ~zyri fas7.yzm, któ.ry porywa ciKUera rozchorował się. Na- Jtdiz'ieś w 'po}'u. We WłG<Szech
dZ~ci ośmioletnie .z tO'lla rodzin stępnie pOIbito go ta,l~ brutalnie, niedl~ żywiono wątpl:i!Wość
Iiiberalnych 1 sOlCja1l!sty-cznyr.h. r.e oghIchł
na jf:dno
licho. co do osoby ta.jCiIlliIUJczego lotni
odziewa je w mundur kat6w j Wreszcie zamknięto ~o w celi. ka. Prancuskie i 8!ll~els,kie wła
da..le im barbarzYllsk1e wycbO- dłui:!{ośd 2 m. i szerokości 2 Ql" dze polooyjne troipiły
.mnie z
wanie wojenne. W pewnym ar z której co rana zahieraiIlo bar- gorHwością
nad7lWycza.i dla
tykule dla dzielCi naipi1sal Mus- lóg. Skutki'e m protestu pewne- mnie p ochlttJ:mą. Czyniły, CH mo
sołini: "l\liłujeie karabł,n, uM- "O rz u 'zllgrank7.ne O j wy- giV, aby zdobyć mQją fort~ra~twiafci.e kal'abin ma's:tvnowV ł
fję.. Nie mogę uczynić nic wlęme ~QIPOD1łna.ide o sŻtylceie".
Dr. med.
cel jak pro-sdJĆ fe o wylbaczenie

Ni~a";lo OjJhllJ8 ca~ego świata! POl'USZOOU została niezwy
kle t3i.lernm~zym 'W~a~klem. Oto nad Rzymem, stolilcą rząd!u
fa.szylStow..skle,.,"'O, PO.lUl~iJ: się rprywa,t ny samolo,t, 'Z kt6rego
ro,zrzru::o~o odezwy, skJerowan e pr.zeciwko dyktaru'l'ze faszyl!owsk.leJ we Wlo~zech. Tajemnkzy lotnik
rzelkomo oddalH
~l~
~~erozpoznan:y .i. nalWet WSiZCZęto śledztwo celem wy ja·
~nlEmla sp:a,,:~, ch~la,z osoby lepiej zna'jącc spralwy w:<llSkie,
były Zdalllll8-, 1Z J()t~lk &w .hez,wąbpienia zginął podczas nrzelotu nad morzem - l tl() naJIPrawdQIPodoihniej od kól karalbinów
maszynowych ł: liamo!.lJtów lllYśliWLSkich ~rmjl fa.sz~slcwsldej.
Ja.k by~ nrupralWd~, ,te:go chyba taJt prędko nikt nie wyjaśn'i,
a kto WIe, czy WY.laSlIll to hllStor.ia; -- chyba że 'z najdzie się
ktoś, u ko~o gaduls~w? i niedYSkrecja jJrzełamią tajellmiJcę.
Odwa~llym lotn.ilI{}~ ?kUal s~ę młvdy poeta włoski Lau·
ro de Bo.<:l\i o,kazu.le Sl'ę, liż leciał on na tę wYlPra,wę gotów
bez lZastrze:i:eń nil ~miCfl"ć .
.
.Przed swym lotem poIIlad Rzym, złożył Lalllro de Bosis
SWÓJ testalln~t ,w r~e prz~jac,i ' ół w RruK.seli. LiLst ten, nap isanv w przeddzlen śrmertelne.l wYpra'wy, brzmi na.stępująco:

.Jutro o trzecie'; rano, na łą ·
na ,.h!ękitnem wy1brzeżu"
spotkam ~1ę z Pegazem".
~e~a.z" - to nazwa mcg;o
samolotu; ma czerwom.' kadJtuD
i białe skmzydła; ma siłę ooiem~ziesi~iu kooi: lecz
zwinny
.lClSt jak jaskólka. UpiJja się ben
z:vną i szturmuje niebo, jak je·
go mitologiczny brat, leCz j~li
,('chce -~ może i nocą ś'liiz'gać
się w przestworzac.h, bezgłośnie
jn.k UfPi6r. Odkryłem go w lejego
sie ErciJnia
i 'Pi e I'IWIS zy
władca oza!w.ieząe mnie nad mo..
ł'ze Tyreńskie w najlepszej wie
r.ze, że ma służyć rozpróżnia
czonemu alIlRlikowi do za:bicia
czasu. Mólj zły akcent angielski
ni~ zwrócił jego 'ulw8lgi; niechaj
nu wy1baJCzy, że go wa>rowadziłpm w bl'ąd.
Nie hędziemv atoli polQIWali

ee

OlwlOMowv Hino ·lealr
Dziś

i dni nasteDnJch!

Sezon zimowy, kt6rym rozpoezynamy pochód olbrzymiego
powodzenia!

NQwy i walny tryumf Kinematografji franeuskief!
Wielkie wydarzenie artystyczne
.dla całej kulturalnej .t.odzi!
Film, kt6rym świat
jest zachwycony.

.MILJO
RENE CLAIR'A
Role
._am....
główne:

RnnabBlIa. Wanda GrBuIllB.
Rana
hafaura.
~.J""i2ri'
_

,pp;

Nadprogram: ~Głosy świata foxa"
i aktual"o§ci ieżllce.
_ _ _I!!II!I~_ _ _~IiII!_ _aa'

Poc z ątek

seansów j o gObdZt' 4~
wiecz., I w so o ę l
o godz. 12-ej w polKarty premiowe oraz pai&3 partout, prócz urzędowyeh bezwzględnie niewa:2:ne.

Nie mOJ~ina jednocześnje podzi'W.iaJĆ fa1szy.7mu i potępiać ie
~o eks()e'S6w. F'alS'z yzm żyje tylko przez swe wvhrvki. j~o wy
bryki tą j~() lo,gllk". Faezy-ml
jest pO'słt!Jizny logice sWt'~o jllltnienia, gdy sławi skrytoib6jców
Uprasza. się publicZTJOŚĆ o przy i policzkuJe T(}sc~'lliniego, Mó~
bywanie na początek seansów. wi się, że Zamord()iWarni~ Matfeottie,_."
<J'o ,
było
bł~.:łem. Ze stano.
<u
wil'ka faszystowskiego był to
czyn genjaJny. Mówi się, że fa-

8i o
niedzielę

6,

l

ubó-I

I

!

I

Cecil
B. de
Mil e,

REl' ER

~ ~~odu kłopotu,

WJt'CUI.

m~łem zaJ1em już lina z3JSkocZeUle 'Przeciuwnika" eo było naJlepSlym mym a·
tutW1.
POI11l!mS to, Rzym u-I
t~wid mi w ~low~e,
jak Cap
H om ] l) ta·JąlCemu l~::lO1.1
enl.i.fOWJ.. •
Po:pmysi~łem sobie, że osłąn
gile ~o~( ł.ywy, CZY unull'ły.
.
dZao
mój
acz'kolW1iek nlepoi:ą any,
~yi tyle jeszcze doprowadzić
I\!ie

Ip.~jlllista

czyć

chor6b .kól'nych

i wenerycznych

181!zl!nle' dlalermJ, I ItBlrtrDterapl
POŁUDNIOWA 28
tel. 201-SłI

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

jaiki im stPT'a'

&1'.2R7

ae
Ulał Edison
wuoa azt:. przez dlulii czas

iy
Wielki
Głośnem

pGtOS PORANNY" ..- 1931

20.X

•
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sit; z losem

borgkał

echem rozbrzm1ała po
ocalmy globie hiobowa wieść: Tomasz
Alva Edison zakończył iycle! tało
ba okryła wszyst1cich, żal głęboko
wdziera się w serca tych, co zdają
sobie sprawę z tego, jak wiele dał
ten genjusz ludzkości, co stworzył
i udoskonalił Całe jego życie jast
szeregiem długotrwałych prób tech
nieznych i wysiłków, które prawie I
zawsze były uwieńczone pomyśl
nym rezultatem.
Po ojcu szkocie odz~driczył Edi
son wytrwałość I żelazną siłę woli.
Matka holenderka obdarowała swe
go syna niezwykłą głę;bią umysłu
i pożądaniem wiedzy.
Edison był samoukiem i tylko I
lntensywnej pracy nad sobą zawdzięezał wszystko,
co umwł i
stworzył. Szukał on wiedzy i uganiał się za nią, gdzie się tylIco dało.
Tomasz Alva Edison
Skrzętnie gromadził
z niezwykłą
systematycznością najniepozornJejsze i najdrobniejsze szczegóły, two wybierał z innyeh pism.
Tak więc dzięki temu stał się stu
rząc gigantyczne
dzieło,
mogące
piTocentowym dziennikarum, bo
wzbogacić ludzkość w nowe, bezbył redaktorem, reporterem, druka
cenne zdobycze.
rzem i ekspedjentem w jednej osoZdolności Ed1sona
sięgają najbie. A ponieważ wrodzona chęć ba
wcześniejszej młodości.
W szkole
dań przyrodniczych i czyniel1ia doJednak nie odznaczał się niczem
świadczeń nie wygasała w nJm, uszczególnem. "Gdy u~załem
rządz.ił sobie w drugim kąc'ie "swtedo szkoły powszechnej - opowiago" wagonu pracownię chemiczną.
da Edison sam o sobie - byłem oAle podczas swej pracy eksperystatnim uczniem. Nauczyciel zły,
mentalnej podpalił prze1: nieostroż
że nigdy nie umiałem lekcji, naność '-'ały wagQl1, wobec ca.ego dry
zwał mnie pustą
głową, a ponietowany mechanik nietylko go wywa~ jak twierdził,
psułem
jego
rzucił z pociągu, lecz l poturbował
szkole dobrą opinję, ~dalił mnie
dotkliwie; od tego czasu Edison
:c niej po trzech miesiącach, poda- już stale niedosłyszał. ,
jąc, jako przyczynę wydalenia, na
- Pierwszą ważną rzeczą, jakwartalnem świadectwie: "Zanadkie,i doł{Onałem - pisze Edison to głupi, ażeby go można zatrzybyło wyratowanie dziecka z nara·
qmĆ w mole".
żeniem własnego życia z pod kół
Matka Tomasza, kobieta rozumnadjeżdżającego
pociągu.
Ojciec
na, z Uml.echem przeczytała to wyratowanego dziecka, który był
IIwtiadectwo. Znała dobrze swego
telegrafistą,
nauczył
mnie
z
Iyna l lVtedztała, że na zdolnoś wdzięczności telegrafować.
ciach mu nie zbywa. Zaczęła więc
W trzy miesiące potem umiał
uczyć go sama i w krótkim czasie
Edison tak dobr~ telegrafować, ż.e
nauka stała 8łę dla niego prawdzimógł już objąć posadę w Port Hu'W!ą rozkoszą.
ron. Ale rychło poznano się na je.
Pociąg do badali I doświadczeń go zdolnościach. Otrzymał awans.
ł)bud:etł się w nim bardzo wcześnie. Na nowej posadzie powierzono mu
Razu pewnego, gdy matlta szukaJa czynność b. trudną; dano mu bogo napróŻ110 po całym domu, zna- w4em do przyjmowania i przepisylazła go w kącie kumlka, gdzie 4- wania depesze, wysyłane prz~ pew
letni Tomek siedział skulony. Gdy nego telegrafistę, który słynął z ta
zapytała go, co tam robi, chłopiec kiej szybkości telegrafowania, te
odrzekł:
mało kto mógł za nim nadążyć. E- Chciałem si~ przekonać, czy dison jednak twierdził, że ten telepotrafię, tak, jak kura, W\ySiedzieć grafista był rozpaczliwie powolny
z jaj kurczątka?
i w prul'wach zapełniał sobie czas
Jako 10-letni chłopiec doszedł śpiewem.
luż do wniosku, że gdyby człowiek
- Spostrzegłem wtedy, - owchłaniał w s!ebie pewną ilość ga- powiada Edison ŻEl drganła gło
zu, mógłby w.znleść się w powie- su wprawiiały w dr~ie d~ut Jll~ta
trze. Kupił wi~ kilka musujących lowy, , którego dotkni~je wywoły.
proszków, dał je do , spożycia ko- wało w mym palcu uc~ucie takie,
ledze i... czekał,
aż niedoszły jakby mnie kto ukłuł. To mnie za·
aeronauta pojechał nagle do ... Ry- stanowiło i doprowadziło do wnioV;i.
sku, że możnaby drgania drutu pod
Mimo, że konsekwencją tego wpływem glosu podchwycić i od·
"wynalazku" były rózgi, młOdy tworzyć.
Tomek nie zniechęcił się i nadal
N astępstwem tego spostrzeżenła
myf,lał o "niebieskich migdałach". był wynalazek fonografu.
Nie chcąc, aby mu przeszkadzano
Od tej chwili datuje się rozwój
w badaniach, urządził sobie w piw- wynalazczości Edisona. Zapytamy,
nlry pierwszą chemiczną pracow- co jest przyczyną powodzenia jego
n ię, gdzie ustawił przeszło 200 bu- prac, odpowiedział.
- Tajemnicą powodz.enia jest
telek z rozmaitemi substancjami,
które zbierał długo i mozolnie.
zaWlsze wytrwała praca, opierająca
Kupił również elementarny pod- .sIę na idei, głęboko w umyśle zako
r~czn:t{ chemji i rozpoczął doświad rzenionej. A pierwszym warunkiem
powodzenia jest wytrn'l81e stol1owa.
czenia.
"Sam niejednokrotnie dziwiłem nie el'ergji fizycznej i umysłowej do
&ię p'otem - mówi Edison, już jako rozwiązania obranego ~ładania i nie
wy nalazca - że n'e zająłem się Itorldawan!e się znuieniu.
Edison pracował bez wypoczynchem.ią, do które., mialem wielId
pociąg, lecz elektrycznością".
Po- ku całe życie, nacechowane niewy
niew a ż rodzice byli ubodzy,
n'e gasającą al.ływnością i szalonym
ro zmachem wynalazczym. A. I.
mogU mu dawać pieniędzy pctrzeb
pych na doświadczenia, wobec teEdi~on urodził się 10 lutego 1841
go sp r zedażą gazet na ulicach zdoJako siedbywał gotÓwl{ ę. Spr ,;; edawał pis ma roku w Milanie (Ohio).
w pociągu na Un,ii Port Huron - mioletni chłopiec zarabiał już na
Detroit, a potem Stratfort - A- życie w charal{terze sprzedawcy
drhm. W kącie wagonu bagażowe gazet. Pierwszym ,iego wynalazgo urządził sob:e ręczną drukarnIt< I{iem był automat telegraficznY1
i po;:zął wydawać sam własne pi- litóry znalazł później zastosoWIanie
smo, do którego potrzebne w'iado- na stacjach telegraficz,nych w Ame
;'
IlOŚci zbierał od podróżujących i ryce.
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Od roku 1868 Edison pracuje w
dziedzinie wynalazków. W r. 1876
Edison zbudował pierwsze własne
labotatorJum w Menlopark pod No
wyru Jorkiem W r. 1880 załoiył
drugie Wlielkie laboratorjum wynal~ów w Orange (New Jersey).
Z pośród 1300 patentów, które
uzyskał Edison na swoje ">tynala:v
ki, wymienić należy najważnłejsze
z któryeh ludzkość po dziś drleń
korzYIłta. Sił to: mikrofotl tdetol1ic~y megafon, fonograf, z którogo powstał d7Jisiejszy gramofon j
patefon, ~asadnicze tdepszenła w
aparatąclt tele~raficznych I telefoni~ycb, oraz żarówka owłóknię
węglowem, z które.ł drogą ulepszeń
powst.ały w$półc~e lampy iarowe.
EQisQn był aWIa razy żonaty l
po'l:ostawH po sobie plęeioro dmeci.
PARY!, 19, 10. (PAT) Laval w
drodze radjowe,l pol~ił ambasado·
rowi fra1lc~kielUu w Was:t.yllgtO·
nie wyraienJe 'WI imieniu n:ądu fran
cuskiego konqolencji rodzinie Edisona.
NOWY JORK, 19, 10. (PAT). -

Chcesz być
piękn~?
010

najprosts~y

sposób

pJclfgnowaflia urody iliony kobiet na całym świecie
przekonały się, ie niezrównanym ~rodldem do zachowania
świeiej i pięknej cery jest mydło

M

PAlMOllVE.
Mydło

to jest wytwarzane z olejów owoców oliwnych, palm i
on~hów kokosowych. Dlatego tei
piana jego wywiera tak zbawienny
wpływ na cer~) gdyż usuwa
cząsteczki nieczystości i szminki, które osiadając w p<>rach,
utrudniają

oddychanie

leży ją wcierać łagodnie w skórę,

zaś zimną wodą.

potem
Pani,

Zobaczy
iak prosty ten zabieg
uczyni cerę J~j de-

-~--

Gęsta

naskórka.

phlIla
PALMOllVE zmywa i

odświeża

Dwa

likatną

i piękna.

Colgafr- Palmo/jut.

idealnie skó~.

ra~y

Sp.~(J.(J••

dziennie na-

Rymal'JM l, War.t!{ad'i

Zwłoki Edisona złożo,no w bibljote

ce jego laboratorjum w We$t Oran
Pogł'zeb odbędzIe się
Weźmłe w nim udział

ge.

w środę.
prezydent

MYDtO PAL
hl

Hoover.

-
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wykazują rezultaty wyborów gminnych we Francji

PARVZ, 19, 10. W dniu wc;z;oraJ
izym odbyły się we Franc~ wybory gminne i do rad generalnych.
Wybory miały naogół przebieg
spokojny, z wyjątkiem incyde.ntu
w Lł1le, gd2Jle komuniści pobilł bur
mistrza Salengro.
Nie przyniosły one widwych
ilTzesunięć w stanie posiadania po$zczególnych sfrcnnictw. W \\1elu
okręgach wobec nłeos1ągnię,cla oho
WltązująeeJ w'ięks:r-oścl
absolutnoJ,

odbędą się dQda 41i:()we
nadchodząQą l1i~dzie!~.

wybory

'IV

Godne uwagi je6t. ię w okr~u
Aude przepadł przywódca socjalistów, Leon Blm11, pobity ~icl{szoś
clą 112 głosów przez radykałÓ'l"·.
Z innych wybitnych posłów 80cjalłstycmYGh nie zoetaill wybrani
Baron, Lafaye, Audrand, Lizairę.

danyellI',

dot:y~zącYch

1010 man-

datów na o.gółlJl1 ilość 1117, wy

;H'ano 53

kO!1S01' W aily.t6w,

146

cJ:łon~6w ~,jednooC:tenift republi.

ka6skle.go, 122 lew icowych re-

puhJi.ka n6w , 55 ra dykałó>w , :168
radykałów społcezn yeh, 21 repUJblikanów • soojaHstÓIW, 90 sO
c.ial:lstów zjednoczonych, 2·ch
komun~st6w .
W 153 wypadW śród kandydatów figurowało ka,c h odbędą ~ię powtórne gło
1 ministrów obecnego rządu. Wszy ~owania, Wybrano 81 senatoscy są obrani ponownie ~ wyjąt· r6w ,i 136 deputowanych, Dokiem podsekretarza stanu w mini. l:vchcZQS znane wyniki [li e od·
sterstwie teglugi powietr7.!l1ej, Ri. bieQają,
od ob~n~o , uikładu
che. Z b. mi-nłstró'\v przeszli ' Herriot i Całllaux.
Naog6ł
moma
stwierdzić zwrot na rzecz
stron.
nictw umiarkowanych na niekorzyść socjalistów.

stronnictw.

"Le Matin", komentując wynLki wyborów stwierdza, iż opin.ia. puhlkzna,
zaniepokojona
wydarzeniami T)OlitVlk i
,zagranicznej, ZH)Zumia.la,
że ozas
jest nieodpowiedni na ekspery-

PARV2;, 19 pa,ździerni'ka. (Pat.) - WedłlJig [lieof~ł(~.ialnych menty,

Swiadkowie sie nie stawili

Proces sędziego Demanta przeciwko "Robotn'~
kowi" odroczony
Z Wa1'8zawy d()n06zą:
Podczas prowadzenia pn.ez sę
dziego śledczego p. Demanta śledz
twa w sprawie b. posłÓVt'l uwię:mo
nych w Brzdeiu, w "Robotniku"
ukazał sIę aTtykuł, 'W' którym poda

Glówna komenda policji

nowy mtni,s ter

-

...

spraw

wewnętrz

nych Reichswehry

ma

Mk

być zastąpiona

Z Warszawy

przez inspektota przy
ministerstwie

dooO&Zą:

Podobno czynniki

1 Ze do Polsl{j powroolł po wojnie
poJsko-sowJeckiej, korzystając s
pl'yW1atnej pomocy komisarza boI'"
szewickiego, Leszczyńskiego.
Za ten artykuł odpowiedzialnego
redaktora "Robotnika" p. Stefana
Stcfanowskiego pociągnięto do od.

eęd7Ja Demant był zaitępcą
komiąarza sowlieckiego w Kazaniu powiedzialności.
!iW

no, Ze

Sąd okręgowy orzekł, że artykuł

"Robotnika" zaWlLera wszelkie cechy zniewaienla i skazał p. StefanOWlSkiego na 6 miesl~y więzienia
oraz 520 zł. kary pieniężnej.

Wyrok ten zaekariył zarówno
prok. Kawczak, jak ł obrońcy p.
miast głównego komendanta, gene Stefanawskiego.
ralny iln8pektor policJI z tern, M
Prokurator wnosi o podwyi1lzeo
policja podlegałaby bezpośrednio
Il:e
kary dQ roku więzienia, obrod
admitifstraejł ogólnej,
oficerowie
cy
proszą o całkowite uniewinniepolicji przydzieleni do województw
mieliby zadanie piJnOW\auia apraw nie.

miarodajne
reorganizacji policji. Według projek
tu zniesiona ma by główna komen
da policji i stanowisko głÓ:WIllego
W dniu W'Czorajszym sprawa ta
I.omendanta. Funkcje głÓWnej ko-- ściśle gospod.vczycb.
1l1311dy policji obJ~liby oficerowie
Projekty te. ~ane są z pun- znalazła się na wokandzie sądu ałnepekcyjn~ przydzielenI do wlDJe ktu W'id~~ redukcji budmu mi- pelacyjnego. Z powodu niestawienla się świadków sąd spraWIę 0 (1"0
wMm.
nisterstwa spraw wewnętrznych.
Taka reorganizacja musiałaby czył.
Przy m!nbtrze 19!Pt"aw wewnętrz
nych miałby być mi:an~y TAl- prze~ przez ..".
rozpatrują spraWIę

zasadnl~ej

a

następnie spłukać wpierw ciepłą,

~o.x

Nr. 287

streik

Czterej konkurenci
podpalili

zagrodę

Ubiegłej

nocy mieszkańcy wsi
Nagatki pod Łodzią zbudzeni zosia
li przeraźliwe mi krzykami.
W zagrodzie gospodarza Tade"sza Przeździeckiegt> wybuchł poiar. Prawie jednocześnie buchnęły
płomienie z d'W'uch stogów zboia,
stojących opodal na polu,
naleią
cych do tegoż gospodarza. .
Mimo walki ochotniczej straży o
gnia,w ej z rozszalałym żywiołem,
ofiarą ognia padły dwie stodoły 0raz stogi. Ogień przerzucił się na
stojące obok budynki gospodarskie
został jednak slumiony.
Poszkodowany oblicza swe straty na kilkanaście tysięcy złotych.
Policja wszczęła ellf~rgiczne śledz
two, które doprowadziło do ustale
nia, że pożar wybuchł na.skutek
podpalenia. Sprawców było cz1erech, przyczem udało się policji
ująć dWltch; nazwisk ich jednak
Jeszcze nie możemy podać. Jak się
dowiadujemy dziala!i oni pod wpły
wiem ntechęci do Przeździeckiego,
Bpowodowanej względami konkurencyjnemi.
(m)

Pożar

-

"GLOS PORANNY- --

W przemYśle włókienniczym
ma być proklamowany Doiutrze

Sprawa za,warcia umowy zbio' dalsiej akcji 'W p'rzemylŚ1e wJ.6
rowej
w nieZ!rzes7.0l1vm prll!· kioennoozym w sprawie zawar
m.vśle ruszyła w dniu ~z(,..ra; cia Ullllowy zhiorowej i. llW'z~Ię
slym z ma·rtw~o punktu.
dniooia w",sunięty;ch żądań do
OkręgOowa insopekeja j)ra'!V tvczącydh wyrównania płac, Z'ł
wznowija wczoraj pert~alktacje ;lłatv za godziny nadliczbowe i
z prz~mysłowcami i po OOZ;lllO' 2'9. postoje wVl'.ikłe nie " wh:v
wie z dyrektorem 'związ,ku fa. roibotnilków, oraz p,r1.estT'le,~a
bI y,kant6w przemyl'lW -włókien niJa 8-godz. dnia. pracy.
niczego p. B]bergalem, WYZhllPo dłuż,szej dyskusji prz~d
czyła na środę,
dn. 21 b. TU·, stawkiele związków przyszłl Je
konferencję z przedstawid<;la· dnomVślnie do przekOOlania. że
mi D-rz~m~łowców. Konfcrpn· żądania włókniaJtzy na drodze

c~ Oodhędrie dę

arbiirażowa obniża
pońc:zoszni€zgDl prl~(i~tDle

związku

ze ZW<lt'lu 1.mn
konferencji, odbyły się WoCZOtaj
,,, godzinach porannych w 10kalu klasowego l.wią:T..l1ll lf1'WOdowe"o przy ul. Na,ruiowicza
'"
50 pod przewIH.'Inic1wem ptlISh
Szczerkowskie~o WSopólne nara-

C&&iliiiWiMJtł"WJQłOl&Ki&"JWJIWJ!AM'. . . . .'

piH

",,"la

Re.

i

7E

eodzin na dobC;
p~a(uj. 'z~ladni(U

piekar.tU

Przeciwko temu wyzyskowi podjęli oni wspólną
Z wi3,lt'k robotn i l,ów I,rwlUV
spożywczego w Łod7.i konlll
nikui~ nam,
7.P pogłoski jnlo?
rOlPOW5lf'chnia <;:ę tHl m!eśc : e
o lem. ;a!if,bv 7.wią7.ki clplndr,i
ld.w p;(,!ul'ski-ch proklamov.'ał ... ' .V nied1.:el<:. 18 b m., ę<\":.ik
w ;)i€'karnborh. nil' ("IdDowi'lI:b·
I~ !)!'u\"\d 7:e.

ZW:llzki pod.ię:y oSLaLnio 'łk
r.ie \V Dlt'karniach, ~mierza.ią~ą
do zmnie iszenia v:vlvsku pracowników ze strO'll)' pieka,p;"
Na DOds!a ',>, ie umowy zbior/J.
WC! (Jbow.iązującej
od 1929 r.,
czeladnicy piekarscy DOWLUllb
DraCOW!l{! tylko 8 Rodzin d7!Cf\nie. Piekarze jednak 1>fale zmuszają r;racowników do pracowa
nia pvnsd tę normę, a oStatnio

pol UlboWlIlej załatlwić się nie da, oJ:oowią'zu.iąea przemysł rrzeszo
i, te należy
wobec tl'gQ l1y umowa.
przystąn>ić nie'z:wło'Cznie do QkW'ikoUcu Do.stan{)wiono
na
cji st'rejkr,wej we wszystkich fa naddhodzący czwartek, dnia 22
brykach okręgu łódzkiego,
w b. m. , zwołać
we wszystkich
których nie są stosOWllne wa·· 7w:iązkach zebrania Jele~aiow
rU!Iliki płacy i prR'CY. wr~dług u~ faJbryrczn,~h, na których PO o·
morwy zbiorowej.
mówieniu rezultQrtów lf(~feren..
W d~ktl5ji stwlierdzono rów- c.ii śmdowej w ins,pek<:ji pracy,
n.;ei.
że umowa w faJ,ryk3Co Ja'paść ~l1a.ią ostateczne uchwa ..
nic~rzeszonych I)ł}wi1lina być za łv w ~Dlawie daJ.szej a,k cii :. ..,
wlł!rta na tych samych warun- wenłualne·go
proklamowa11 ia
hch, jakie przewiduje obecnIe • t,rdku w DajtbUższych dniach.
d.lą.

Koniec
zatargu
z
kotoniarzami
Detgzja
plate" przemglle

W dnilu wozorru;szym zosW
przez
okręgow~o
irnspektora
chorych
pracy inż. Wojtkiew.ircza roz'
W laboratorjum kasy chorych
. .
strzvlZnięty długołirwlały zatarg
przy ul. Plotrkowsklej 81 z n:ewia
domej przyczyny powstał poiar w
w łódzkim przemyśle pońezOS z t~l\ ZV:. SllSzarce. Dzięki natychniczym.
);,li1stawcj al,cii ratunkowej pra- 'iV w~z';stkkh tr~ech zWląlzków
Jruk wladoll1o, konflikt mię.
c:;,-::ni!;:ów laboratcrjum ogIeń .zo- wł6kienniczy.-m.
d1.Y kotoniarzami,
a przem"
s~&ł Ilg<:~zony
przed przybyc:em \
.
•
straży ogniowej. Straty wynoszą
Narady mIały n .1i cetu om6· sloweami pończoch poIWstał w
przeszło 500 z·otych.
(s)
wienie
sprawy prowadzenia połOo'Wlie września b. r., kiedy

..b

•

,1d~ak ~~~m~~~~4~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~'~~~

pny

delegatów wszystJkich
związ··
" .ÓV'7
zavmdowych i Teprer.eI1·.
tan:tćIW wsp{)[l)nia;ne~o pflwvid
lwiąz:ku przemy.słowców, który
w swoim c'zasie nie p0'dpitSa.ł (lbowiązującej
umowy
,biore,
wej.

,V

w laboratorjum kasy

19:n

akcję

W robotnwy, jruko prOltest pUt'redU1kcJi płac,
ciwlko znaczne i
porzucili Dracę,
prO'klamuja.,
strejk VI całym przemyśle poń
oZO!sznicz\'llIl. Strejk został jedna,k zrukońcwny po Ulpływ~e nia
spełna dwuch ty,godni, pow ola..
niem do życia specJalnej kom!"
Sjl mieszanej, która miała
uzl-(odntć s'POl'ne pookty.
Misja
tej kOlll11-sji n4e udała się, i do.piero na konferencji odbytej w
iIn'~ekcji prrucy przez prz.edsta.
wicieli przemysłowc{;w i 'zw!l'ąz ków rabotn~ych, obie strony
ZROO~ się na jednooSobowy
arbitraż insp. Wojtkiewicza. Na
tejże konferencji, która odbvła
się w dn3Ju 1 pa:id2ierniika, strOo-

o

~O

prOt.

wyrabiających ,iedwaibne i bawelinliane pończoclhy lila maszynach kotonowyeh, wStały obnł•
żOne przeciętnie blisko o 20 pr.
Nowy cenn~k zarwiera kilka ..
naście Dozyeii, kt6re w porównaniu z płacami stOlSowaneroi
obecnie w wielu fllibfYIkacll są
wyłjize o około 10 proc.

Orzeczenie to obowiąrzywa6
od dnia 11 ~
ula r. b .... a zaehowa 8\WI moc
4lbowi ązuJącą
dla wszystkich

będzie wstecz

.1_

L

POońeZOSZ!lJn1 do dlll;a,ą 11 grudn..."
b. roku.
Obie strony ID<lIRą -.,m~
taryfę arbiltra,tową

dopiero po

dn:i.iu 11 grudnia, Pl'Q

l..tyw{o-

doszło nawet do tel-(O, że w nie utrudnieni po 18 godrin na do nv na wn10sek ins'Pelktora Dra' dniOowem wYlJ>OWiedzendlu

których piekl'.mi~h pracowni- bę, i stwierdza, że na wYlPadetk,
cv zatrudnieni są po 16 i 18 ~o gdvby roboci·z na w DiekamiaJCb
dzin na do'bę. Naskutek akcji. ł6dzkieh staniała, to rówlJliet
związku ilnspeke,ia przeprowa- I musi pota'nieć pieczywo, gdy-l
dla w pieka,rniach częste kon- kOlIUirsja cennikowa przy magitrole i sporządza protokuly za stracie wzięła przy kal,k ulacj1
przekroczenie cza'Su pra'Cy. Ta cen pod U'wagę oboonę pł8JCe, o
skłoniło p-raowdoopodOobnie pie- raz 8-god.zi,n nv dzień p"'acy w
karzy do wypowiedzenia w <In piekarniach. (dl
17 b. m. um-owy zbiorOlwcj. N/ł
*_
Fe

cy ~ziJły się, aby za podstaw.~ i 'Pu.nlkt Wyj~ dla orzeczema arbItra przYJąć 'Pł~e, stoS?
wane w pmemyśle ponczOlSznlezY'Dl w Oosta'tnittn tygodniu m1esiąca sierpnia .
Na zasadzie orzeczena~ tego
stawki plac dla rorbotn1ków, '~ahiUdnionych w pończoozarni'ach

FaIszerze 500-zIolawek
"

wa·
rum,ków DIacy.
FahfYIki, w któr~ 'ą obee~
nie stooOowane wY'7Js'~e sławki.
od struwe!k u.stalonveh arbit,ra.
żem, nie mogą ockazu obniży~
plac robotnikom; muszą ooe wv
powiedzieć obecne warunki pła
cy na 2 ty,gOodn1e ~óry i doopłero po upływie
tego
czasu
przejść na nową tarvfę.

razie więc mote być tylko moJruk wynilka z powyilszej dewa o polubownych rokowanaa.ch
cyzji arbitra, ro/botnikom, kt6na
terenie
inspekcji, gdyż
rvm pllłJCOno dotyehcza5 niżej
',1_
• k
. h me
• Je"
. ł
Po filmowym pojcigu aresztowano dwuch
s t reJIA
w PJoe
armac
nowych stawek taryfowyeh, na
.ie'szc1e wcale aktualny.
kolporterów
leżeć się będ'zie od pnzemysłOlW
Wkońcu związek przemysłu
Policja, prowad:ząc energiczne kolporterów are&tOWiaJlo i osadzo- eów różnica zaropku, liczlł!e od
spo,ży-wczego nadmie'n ia. te nie śledztwo, mające na celu ostateez.. no w więdeniu w Kaliszu.
dnia 11 września. (f{)
gNl7i się
pod żadn}'ffi pozo- ne zIikWlidowanie bandy fałszerzy
(m)
r('m na to, ahv pracownicy byJf 500-złotówek, dotarła w swych po6a;ukoiwanlach
do lAsku,
gdiie
stw.ierdrono obecność dWlUch głów
Współpraca świata
nych ·kolporterów.
Gdy policja
przystąpiła do ich aresztowania, uprzei1zeni W1doczme złoczyńcy,
zbiegli samochodem wstronę Piotr
. Dziś i dni nastepn,chl
I{OWlll. Zawiadomiono niezwłocznie
Czołowe arcydzieło produkcji francu8ki~j
polick piotrkowską i rozpoe~o
/ pościg. Na odludnym odcInku szoReżyserji
sy Lask - Piotrków rozpoczął się
wyścig, 'jakby wyjęty z sensacyjne
go filmu. Mimo, że auto policyjne
było loiezgorsze, może udałoby się
fałsz-erzom zbiec, gdyby w pe\\'I11ym
~
'.~
momencie auto poliCji piotrkowPotę!ny dramat eroty'czny na tle cudownych krajobraskiej nie stanęło w poprzek drogt f
zów słonecznej Ital]i. UpoJne i melodyjne piosenki
nie uniemożliwiło im ucieczkI. Obu
włoskie! Uczta artystyczna dla sporto1Voów.
xc
c
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W rolach

głównych:

Marie Bell, Jean Mural
"Radosna Szkoła

Nadprogram: Wspaniały dodatek dźwiękowy

al

oraz aktualnośei
Początek w dni powszednie o g. 4.30.
W
i niedziele o g. 12.30.

~'!!!!
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~KTow,.ChWt'OW
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IWIt'ONYWA WYTWQRNIA KLISZ

fłrrPO'LIGRAFJA" ,
~~PłOTR!COWlKA ~~ Tą,1,5,7-~

;

Jeden

połyka

drugiego ...

"GŁOS

M.X -

li

mor agraniczny

nr.

PORANNY" ~ 1931

munikacja miejska i po

łlielka debala dzisiejsza
.

odbędzie szłym
-,
I I

W dniu dzisiejszym

iej

w urzedzle wojewódzkim w lodzi

wyk Ollczon a,

CZY.

zebrany pTzez przybyłą do I mMm dla w~aśnięcia koncesji
wy·

upływałby dopiero w rOku 1995 Łodzi
komisję
m1ędzymi- l Ł WEKD. magi,s brat łódzki
w W'zędZ'ie wojewódzkim w ŁoPonieważ częściowe wy,kupy- nisterjalną, przedstawiony zo- I' suwa tezę

.H ę

,

I
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"

słanie .władzom centraJnym .?O wYpchnięcia pOza mias,t o wS'Zy.
Wvd8l111a os.tatec'~~~h ?ecYZJI. Istkleb ~olei doia~ow~ch, z I'OZ
W debacIe , dZ1sleJszej wezmą sZerzenIem linii łódzkIej kOlei
udział: przedstawiciele
mini- I elektrrezne.i do /;(rantc ~iasta,
slerstw: spraw wewenętrzn~h, np. u1Icą Limanowskiego do 2a
robót puhliczn~h i komunllka- bieńca, ul. Z~ierską do RadoaocH (jako ~i~ło komis,:jnel, ora~ Szcza. &zO'Są Prubjrunicką do Ma.
przedstaWICIele łódzkIego ma,gI rysina itd.
stratt. (w osOil?ach ,:i~eiprezyDyrekcja kOilei dojazdowych,
denta .RapalskIego,. lillZ. Br~o- stając przedewszystkiem na sta
~ow:sklegO, n~zelmka. Josta. Iill- nowisku, iż do roku
1949 nie
zynIera KWrupl.5,ze w sklego, ~ral może by~ mowy
o jakiemkolradcy pra.w.nego .St;ohmaJe:a) wie'k wsunięciu tramwai doja'z
przedstawICIele seJmIku powm- dO'wych poza obręb mirusta utowego łÓd;zlkie.go, oraz liczni re waż~, LŻ - wbrew twierdz~niu
rządów ~1nnych.
l powIałO'- I p~ez~tancl samorządó:w
pr~- mag1stratu - w interesie nieohc Łodz I ! tylko robotników, lecz nm'et i
wvch wokOIł ŁodzI.
w1llcJ~alny~~ z
tYm celu wyznacz;mo d~J- wreszcIe koleI dOJazcrowych
całego społeczeństwa
nie leż,;
SH:JiSJZą. debatę w .urz~zle, wOJe- K. E. L.
.
prlZeS'llwanie \iJn,ii "doj.a,z dówek"
wodz.kllIn w ŁadzI. OSlą~męty W
Przy sposOb~OŚCl debaty nad poza granice miasta jeżeli bo.
tE''ll spo'sób materjał opinjodaw- ' s'Prarwą U1Sta~enIa ' jednego ter- wiem chodzi o
'
~""*"..,,,,w~
aj alllLIIMW'
U4&iiiJ Bałucki Rynek - .lest on punktem
o olbrzymiell1 'IDuczenłu
PrzenieSJłn~e
handlowcm,
Nojewódzkiej komendy
z którego bez,pośrednio i do kt6
,
policii
rego bezpośrednio docierać mogą dmstawcy ze wsi okolicznych
Dotychczas komend::t wojewódzka
or8JZ. kupcy i przemy!SłolWcy Z
j)olicji pal'lstwowej mieściła 8ię w
Z~
rOlrtłU
okolIc'znych osiedli.
siedzibie u,rz ę du wojewódzkiego,
Tramwa.fe doJazdowe ~
(hodow~eo
zlib~r
lizowaD~
przy uj. Ogrodowej.
wożą bezpośrednio do Bałuckie
W d!1iu wczorajszym 6icrlziba
I,icząc się z kotTI' eCZl10ścią rLl ' sów llIsta.wy o PW1:t'Wowym fun pr.zypuszczalnie wypadnie jej /;(0 Rynkn wszelki towar,
jaki
kom e~d y przo,ni eSJ~ona • 'Jstah do cjonallIlcgo unor '/wania calo- I duszu ,:ro,gowvm, złiJkwildować także ust()lsulIlkować się do sP<l' zostaJe do w~on6w LWEKD.
'za~a<.lJtleń,
lw:ąza ·' nalf'';:V s~"ste.m
l'óLnorodny
. dh 0- sOtbu ich real~zac.J·i. Wedlug pozaładOWany,
nowego lu1ralu przy ul. ' [OIl:'l:>Zl':1 "~7Ia:tu
~
,
lIy'Ch z jMnej strony ze sprawą ' płat na tenże sam cel, gdyŻ' r6- silłoa:nvch bowiem infurmacjii POdczas gdy trarrnwaje miejskie
W'. 2 (drug'fl piQtro).
(p)
" I
. k
.
k'
planowej
gospodarki bud{)wy i 'vnoznaczne iest to z gospodar proJe
to'Wane
WISt
po 'l'v<:le ładunkarw pro'Wiantow~h nie
S' , p'O~Ornilł'i,)'l!'k,.
!l0ll1s,erwuc ji dró~, z drugiej zaś C10 niedopuszczalną wieI Otkrot- dróg asfaJltem (szosa Łód,ź - przyjmują.
P'rzedbwżen.ie lilll fi
~
"uw li ;.! ~,
z poL'rzebami i możliwo,ściami nościa opodatkowania;
Pabjanice), 00 na~tręczać mu- łramwai mieJskich
do lll'an1c
rocznika 1911
roZ\,:ojowemi lokomocji !luto I G) aby odpowiedniej rewizji 'Ii J~nak '~a~t~zeżenia, 'W~bf"C Łoozi spowooowałOlhy 'Z>atem
. .
ITIHbIlowej, :7ba przemysłowo
ulc ~lv ~lIsadv or.,J-JvTU podatł:ku bOWIem dUJZel }JlltensV'Wnoś~,'l ru trudnoŚCi w doStawach żywnoDz;ś do . SplSOW poborowych po- handlowa w Lor17i uustręcudą- od przedmiotów zbytku w od- chu, nawierzchnia aJSfaItowa nśCiowyeh dla m. ŁOd~
winnJ się zglo5ić mE:żczyźni, urodze, cym się w tej mierze kwestiom niesieniu do samochodów. sta l~e szybkiemu ,znisZCJ:eniu,
ni w 1911 roku, zamieszkali na. te- poświędła ostatnio szczególną nowiącY'Ch wła~mQJść fiJrm prze wskutek czego niew5półmier' a pozałem podwyższyłyby zna..
czuie koszŁy dost8iWv, pudrłlża
rrn!te D 'komi sa,r'atu któr ch na.-,l llWagę.
mys~owvch i ha~dJ~wych, a Shl nie ~V'soki bylliy kOlSzt konser ją.c
cenę prodUlktÓIW,
flik owo,),
y
..
.
.
żąc'Vch wvlączll1e 1 bezpośrf>d · wacl~ drÓR·
Jetwisk~ rwpoezynają się od liter P. .'~ ~hWl~J o~ecne) prace.l 1.1!- nio dla celów zarOtbkow~h.
Wkońcu zaznruczvĆ należy. ce, ll1abiał ja,rzyny i ł. d.
R. i zami~szkaIi na terenie IX komi bleRJ Izby zml~rza.Ją Sipe~.Jalnlle
Izba przemysł()lwo. handlo- i.t 'Z inilcjatywy
izby ł6dZlkiej żeli chodzi o punkt widzenia 0sarjatu, kttSrych nazwiska zaczyna- do uregulowanIa następuJący~h wa 'w Łodzi p-oświęci r61wniez sprawa Illowelizacji UćStawv o brony interesów robobni:k a _
dojruzd()-.
ją. ~.~ od liter Ł do R.
spraw:
specjalną uwagę
:programQwi fundUJSzu drogowym w najbHż- towarz;ystwo koilei
1) ll!hv w interesip. złagodze- prac drogowych, planowalnych szyan czas~e znajdzie się na po- wyc.h opiera się na jasnych zuwię
nia ciężarów
wynirr,ającvclh z I w nadchodzącym roku na tere- rządku obrad zwi~ku izb PI're pel:nie przesłankach, iż
kszość
robotników,
zamieszkawprowadzonej w roku bieżą- nie województwa,
przyczem mvsło'Wo - handlo'WycU •.
Bałuckiego
cym
lls!awy o pańsL\'· owvm ~ "....... ~~"::'ll" ~~ łych w okolicruch
R}"llku,
pracuje,
kwpu,
j e i mieszfunduszu drogowym, w drodZe
VI «;1:11 dz':;:z ,;.:~y m tliuchom;ona
ka w jednym i tym
samyrm
rozp'~rzfJdze1'i
wvk{)naw~zV<'h
P'l1llkcie i używa prwdcwszyst.
zc.:>ta2e w"}dzi rytualna, kuchnia zliberalizowaniu ułe~ł system i
k.Lem linji dojazdówck l,ódi dla ÓJ~;Y,~ (kn ia' bezrdbotn~'ch wy- tryb zapłaty, przewiilirlanvch
Żabieniec, gidzie pInd 'z a przew
fpiżp.
uStawie
Dodatków
wZl!k.
Zil~,:l' a n:rtjżeszowego.
W z"':ązku
jazd nie 2,5. lecz 10 ~roszy, a w
i
dni
opłat.
z h:::!1 'I.cm'tet do spraw hezrobocia
wVlpadku udawania się do cen::!) I ahy wobec ni e.zaip rzec zozaang::żował specjalnego kontroletrum miasta - gl'Olszy 30 za bi01'1 potrze,b y
no'w elhacji omaTego
jeszcze
l6dź let kombin()lwany, t. j. tyle, iJle
ra wyz.'1u'nla mojieszoWlZ-go, który
wianei u1st:łJwy. zmiruna jej dopłaci się za ka'żdy bilet z przebędzle
kontrolował
uprawnienia czekała sie realizacji w toku 0nie widziała!
siadaniem W samem mieście.
bezrobotnych żydów.
becnej kadt;ndi
ciał ustawoZdani,e m tO'WarzY'stwa nie trzeZ nieśmiertelnej powieści
rlawc,zw.h. pp:vcwm W1l1l'OWa'L.
Tołstoja, stworzył Edwin ba nawet pnzedstawiać dowodzić należy system kombinowa
Carewe wielkie arcydzieło dów ahy s1Jwierdlić, IŻ koslty
N . wz~r wUedeńskl
nych opłat. t. i. od wa.g:i pO'jazprzejazdu tramwujl:lllli rodzin
dźwiękowe p. t.
dÓtw i 00 7użY'Ci'a materja'łów
robotniczycJh,
zamieszkałych
pędlIlvch;
w'zd!uż Uil. lLimanowslciego i jej
3) aby WlJ)ływy na rzecz fun
bardzo lilazn~h przecznic
w
wypadku przesunięcia l,m ji K.
duszu dro~owe~o,
Dłvnace z
E. Ł. do gra,n ic m.1asta
podatków wzg!. O'płr.t. 7u,żywa
Karola 5
w roll Katiuszy. Masło
ne
były
w
orloowiedJnie.i
propod ilierunkiem
&. &. L weJ przechodZI saml\ w~osną w spoSób bardZQ wyn-oreji p-rzedews.zystIdem na ce
siebIe.
datny.
D-ra Lubic2Ja
Je kOlIlserwacji
i hurlowy no- l
Przepiekne melodje i ple'ni rosyjskie
Stanow1lsko ŁWEKD. J)OIkry.vykonuje podług odlewów wv(',h dróe w tych w9iewódZ-1
chóry wojsk kozackich.
wa sję całkowicie
ze stanowigipaowych: wkładki na zbo- lwach, 7. których p~hodza odskiem ludności wiej's kiej w oko
Nadprogram:
Kohn
I
Kelly
lałe stopy, gorsety na schorzanośne sum.. wpływów;
licach Łodzi, w związku l czem
w straży ogniowej,
łe kręgosłupy, aparatv orto4) aby mlłgi,,,traty mi,alSt 0dsamonządy okolioeznvch
gmin
arcywesoła groteska.
pedyczne na gruźlicę stawów, stąpiły
wypowiadaJą się, za
od poboru samoi's tPoczl\łek o godz. 4.30, w sobote
oraz sztuczne nogi, ręce etc. nvch oDłat za '1.1lJ7"V'<'ie dr&! w
utrzymaniem ObecJ1Cgo stanu
i niedcielt; o godz. 12-eJ w pol.
obrebie mj'."łISta, wobec horwiem
rZeczy.
świadczeń.
cią, żllcvoeh
obecnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .U . . . . . . . . . . . umO'żIi,wiającym
dotarde d
na właścicielach odazdów mełódzkiego ośrodka hrundloweg~
łłiebezpieczny
chaniCZlIlych
na mocy orzeniII"
jakim jest "Bałucki Rynek, ty
dostał się w ręce władz
W
• sięcznym d()lStawcom środkó\\
• • •
•
żywnoŚlCiowych dla Łodzi, temW dniu wczorajszym władze śled
cze atesztowały niejakiego M.aTci- SYNDYKAT DZIENNIKARZY W TajemniCZe zwłoki znalezione na torze kolejowym I bardziej, ~,ż zarÓWJ1ll. w najwię;,
ŁODZI
nM W ojc:echowskiego. Jak się) okaW dniu WlCzorajsz'y'ill doiko· krydlu najbliższy pOlSterun<'-k. kszvc.h ~Iastach ~ru.lu (~alt~w!
zało, był on poszultiwany listami podaje do wi'adomoścl, iż w dniu nali rOtbotnicy,
zdążający do Przybyli fUll1kcjonarjusze poB- ~e), lak I .zagr~llJJcą (Wle~en l
gończemi pr~ez władze wojskowe 19 bm. wszyscy członkowie syndy- llracy
torem kulei, ni'eOlpoonl cji nie znaleźli pr.zy zwtokfl~h Inne) k.oleJ~ dOJazdowe metyli cywilne za ' dezercję z garnizon,u katu otrzymali nowe legitymacje. ,>trucH Łódź - KalLska straszne· żardnY'Ch dokumentów, m~ą- ko dOCIeraJą do cent~ . mll~.
st~erd'zić
t{}żsamość, sta, lec~ nawet prz~blegaJą . Je
piotrkowskiego i za szereg krad:m.e Nowe legitymacje wystawione są go odkrycia. Na szynach kjA- cych
iy. Przy qalszem badaniu okazało na rok
bieżący i odznaczają się lo dało jakiejś kohiety, zmaM Wszczęto natychmi-a,s t energ1c7 na całcl przest~ze'lll .. knrsuJąc
sposób: ne śledztwo, które ustali,
I.!zy w ~ran cach mlalSta jlłku tramsię, że jest to niebezpieczny wła tern, ze na okładce posiadaJą ukoś krowanej w straszny
mywacz, mający na sumieniu wie- ną linję granatową. W związku Z .e:łowa bvłd. zmiażdżOna. palce chodzi tu o zbrodnię, samobój waJe iOlkalne.
le pnestępstw. Osadzono go w tern dotychczasowe
legitymacje u nóg i ręce obcięte, a całe cia· stwo
czy nies.zczęślilwv WY-\ Debata dzisie,isla budzi
lfIII
w~ęzieniu przy ulicy Kopernika do Syndykatu Dziennikarzy w Łodzi lo ' Oikropnie pokaleczone.
Ro- padek. (m)
Łodzi olbrzymie Izaintl:lresow,adyspozycji władz sądowych.
(m) zostały unieważnione.
.
nie. (p)
OOtnicy zawiadomili o tern od

d'7.i debata
kwestji wvró'''''l1ania
terminów konICesji
na eksploatację
linji łódzkich kolejek doja'zdo·
wych.
Należy przedewszystkiem zawaczyć, iż towarzystwo
łódz
k;ch wąskotorowych elektrycz·
nych kolei doja'zdowych uzyski
wało koncesję na eksploatację
roszczególny>ct'h Hnj,i
w miarę
Praktyczna
kolejlllości ich u:kOllczenia i ' odda,nia do użybku pubHcznego .
..... Ja tam wolę wyjść na gpaTak więc na ,~s1arsza Un.ia kolei
~er z Frankiem, n;ż siedzieć w dodojazdowych
Łódi Zgierz
mu z portret.em Chevaliera.
stanowi właJsność towar'z ystwa
do roku 1949, podczas gdy ' term!n wyl:{8JŚ!nięcia prawa wła'sno
ści do nai,późnie.rszej lin ii, Q ile·
by linia ta na tra~' ,e Łódź Brzezinv została w roku przy,'I

•

•

Uln
w-ong bgt

wanie od towarzystwa l~nji kolei dojalzd,oowych mogłoby być
njedogodnc z8Jrówno dla
pańsiwa, jako nowOll1abywcy, jak
i dla samego tOJwarzystwa, po.
wziętą została myśl. aby kon·
cesję na prawo korzystania 'ze
wszystk:lCh ł'!nji dojazdowych
sprowadzie dl'
jedn~o w pI'zeci('tne.i ustalone~o term\nu.
Właruze central!:e. ktCre maja zadecydować o tej sprawie,
postanowiły zrusię,gnąć O'P:Ill.ii sa
morządu ł6dzlkiego, o.ra'z s~mo-
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długich i ciężkich cierpieniaoh rozstał się
światem mój ukochany Mąż, nasz drogi Ojciec,

.,GŁOS PORANNY" -
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Z powod ... zgonu

Dziś, we wtorek, dnia IW-go
b. m. o godz. 1 p. p., jako
w pierwszą, boles nl\ rocznicQ
śmiercI naszego na j ukochań
szego

z tym
Syn, Brat, Szwagier i Wuj

B. P.

,

f.

b. p.

wyraż a my

serdecllne

p. Dr.

Edwardowi

odbędzie się na cmentarzu
~ydowskim nabożeństwo, oraz

przeżywszy

Zabil

odslon it<cle pomnika, na które krewn ych, przyjaciół l znaiomych zaprasza

Wyprowadzenie drogich nam Jwłok nastąpi dziś, we
wtorek, dn. 20 października 1931 r. o godz. 2 po poł. z domu
żałoby przy ul. 6-go Sierpnia 30, o CIem zawiadamia pozostala
w głębokim smutku
Sł
k
R d .

Walfiszowi oraz Rodzinie

wsp ółczucie

Personel f-my R. hlpszyc, Sp. "kc.

b. p. Chaima Pgórko

EO OLD .I$SERMA
lat 47.

Jero'hima Waliisza
teściowa

podczas gwałtownej kłótni
26-letni Franciszek Berkowski, n!ezgodzie z teściową swoją, 56-leł
. zamieszkały w Łagiewlllikach żył w llIą l\farjann ą Brzozowską,.
W dniu 25 czerwca rb. Berkow~
ski, Idąc z pałką do tłuczenia kartofil w ręku, Sjpotkał na torze kolejowym w Łagiewnikach teściową,
niosącą bańkę od mleka.
Między obojgiem doszło do kłót
nr, podczas której Berkowski udeSfałszował księgi, wystawiał
przywłaszczał
gotówkę
rzył teciową pałką w głowę, poczem powtórzył uderzenie kawałem żelaza. Kobieta, brocząc kwrią
upadła na tor. Przechodnie zawez,
~fera dyrektora "Sta~~ni:.i-I nie listów. prze~OZOWyeh,
szanł inw .leszcze UT'Zędnicy. 'ł6drlde'go dr. TartRlk ow er, kt6- wali pomoc lekarską i Brozowską
odwieziono do szpitala. 11 lipca
sklego Banku Ludowego MJI- a w rzeczywIstOŚCJl. na własny
Referat ten wywołał bardzo ry wyjaŚil1i1, te
R:oma, p~zybr~ła b~rdl~ sz~ro- I użytek. Jalk wynika z bi~ansu o~YwUoną, kiiIJmgodzinną d.ysku jest nad,je.ia utrzymalllia przy Brzozowska zmada.
BerkcmlSki stanął w dniu wczok le rozmIary 1 odbIła S I ę g . OŚ- I banku aktywa wynoszą 25.000 SJę, podczas której
zableraI1
życiu b&Illku,
rnJszym przed sądem. Przyznał s~ ę
nem echem na walnem zel,ra- złotych, palSsvwa za'ś
54.000, , glos wszyscy obecni. W ti."akcie I lecz jedynie własnemi
siłami. do uderzen:a teściowej, twierdzi
niu członków tegolż bdJJku . któ-· ~rzy~z~ do aktywów wlaczony d~sku'Sji p<>~zczególni członko- Motywowa~ to tern, że obecnie, jednak, li ta pierwsza uderzyła go
re oc1było si,ę w dniu wczoraJ- .Jest .~ portfel na 10.000 złot. i Wle wyrażalll żal pod adresem po wykrycJLU nadużyć, nie móż bańką. Sąd s,kazał Berkowskiego
(p)
szvm..
wekslI ,za'Prottestowan~h, z któ członków zarządu, a zwłaszcza na liczyć na jalkiekolwiek po- na 5 lat w1ięzienia.
Na wst.ę,PIe prezes rady ban- rvch w najlepszym razie da się p. Ptasznika, który nie sprww- parcie ~e strony zwruązku rewi
ku dr ..Euchner o?czytal profet· . inkasować koło 6.000 zlot~h.
dując,
zyjnego banków sPółd1}!elczych
ku1 ZWląJzku rewuzyjnego, kt6-, Z DOwyż,szego wynika, że w na ślepo podpiSywał Milgromo' lub też innych banków. Jed~ak
rv brzmi iak naJSt~puje:
I kasie banku
wi wSzelkie czeIcl i·n bl81100 oraz że po pe'Wllym czrusie, gdy ban.k
..,W dniu 10 wrześnIa
r. b . brakuJe prZeSzło 40.000 złOtych,
całą korespolDdenc.l~,
wykaże żywotną
działalność, I
~d'V przewodniczący lady b'łn· 1 które 7Jdefraudował Mi~om. co. właśnie UJffiożJi~iło defraU- nie jest wykluczone, że wszySJtku p~;zegl.qdał ~~ięgę kasową, ra
Po .odczytaniu p.rotOlkułu, pre dantowi sZMowa'IlJle c~ężko za- j ko da się naprlllWić i bank bę
d~ 'i' .edzlala .1UIZ ~
malwersa· 1ze;s Er'<fuiller zwrOcltł uwagę Ize- PI acowanY'll'i grOOlZami drobne dzie korzystał nadad z kredytów
c .1 alc h dyre~tora ,Mdgrom.a. Ple· \ branym, .że .władze śledcze za- go kupiectwa.
pokrewn~h mstytucji.
zes zauwazyl WOWCZ'łS ze ma brały kS1ęgl
barllku,
celem
Z kolei zabrał głOlS w crtm!i'eniu
Wkońcu
przed sobą jakąś inną, niż XNy- stwierdzenia,
komitetu rejonowego banków
wybrano komis.i~ .anaeyjną
Trochę
kle, , ksi ęgę kasową. Pr7epwwa- czy w nadużycia te nie są ~ie spółdzielczych
'Województwa
banku,
WYKRĘT.
dzone przez przewodn1czącegC. :- : .:-:
. ...
:::
"""'"'"'
: :"':"'~~~~~~~~~~~~~~~~~=:::=~::' zadaniem której będzie ktiero'- Czem mogę służyć?
ś,l edztwo w tej sprawie ujawn~
wanie ba.nik iem i zabiegi wśr6d
- Proszę mi dać kawy.
ło, fe Milgrom zmusił urzędni
bY'łvch i oboonych ozłonkÓJw ra
- Czy pan sobie tyczy cal~
k ów banku przed Clzterema dnia
dy banku celem 'z ebrania sumy, czarną czy pół, zakr3i~ białą,
mi do
zdefra'Udowanej przez nti~uczci ozy kapucyna?
przepiSania ksi~i kaSOwej,
w~o dyrektora, dla spłacenia
- Chciałbym... wie pan 00, daj
podając cały szereg fiikcyjnych
mi pan herbaty.
wszystkicl1 wńerz~ie1i. (m)
'Pozycji, poczem dawną księgę
ros ana

o z.na

a

z

fikcyjne weksle i

Nie obór kasow, banku

sobie

w,nG~i przeszło

I

ł,siec,

40

zlotJch

I

I

humora

Torpedy pocztowe

ka s ową zniszczył.

Pozatem okazało się , H jeŚzelze w roku
1930
M !a.g rom
wniósł do k sd-ę.gi protokuł, że
bank zarobił do 15 proc., podczas gdy b~nk
właściwie nie
zal'obiJ nawet 5 p1'oc.
Dalej wyni:ka z tego 'PTmolkUlłu, że Milgrom
wystawiał fafSzywe wekSle,
żyrując pOd onecz·ątką
banku,
poozem dyskontował je prywrut
nie na mieście. Dalej dr. Eich- I
ner odczytuje litanję fil'Ill, w
których Mi~.grom bratł
l)ien1ądze, rzekomo na wykupie do tra.o.spo'rtoswania. listów

Każdy pragnąłby przeżyć

ROlnans
z

lirat lia

I

l

z sz

Pan Bonifacy obudziJ się z bólem
Wczorajszy Wlieczór upamiętnił się) zbyt długą i bezowocną
obroną dobra, w nocy prześladowa
ły go męcząlCe majaki, a już nad
samem ranem narowisty kundel zaalarmował pół kam:el1icy najposęp
nieJszem, na jakie stać go było,
wyciem.
Taki był początek dnia, a koniec
nocy.
Teraz się dop,ero zaczęło.
tyletka oka2nła s!ę tak nieprawdopodobnie tępą, że przy goleniu
pan Bonifacy wyczuwał każdy pojedyńczy włosek na SW'em zachmurzonem obliczu. Zaciął się jednak,
te się tą żyletką ogoli. No i zaciął
'>ię. I to nie raz.
Potem sznurowadło. Z zadziwiaJącą beztrOlSką pękło akurat na pół
w moihencie, kiedy już oba budki
były związ:ane.

Pan Bonifacy ścisnął tylko

uJrJ·

kJm. na godJz.iIn'ę·

Jej poprostu
nigdzie. wane zatory, sygnały świetlne, któ Pan Bonifacy rzucił okiem na gło
kłedy pan Bonifacy u- re d2lwKlUią I dzwonki, które świe śnik. Był włąC'Wny. Zaczęły pada~
Aha, słuchO'Wisko.,.
siadł w zupełnej bezsile na łóżku, cą. Przez wszystko to przeszedł pan jakieś słowa. Słuchał. Uśm:ecbał się
nawet
noga jego natrafiła na COŚ twarde- Booifacy.
końcu
i
westchnął.
Kobiece
przy
rozpoczął
urzędowa
Wreszcie
go pod dywanem. To była właśnie
nie. O tem co cUf.ało się w biurze imię wypowiedziane miękkim, ma·
spinka.
towym głosem zadźwięczaJo mu
Zbytecznem cbyba byłoby doda- nie warto wogóle wspomina~
dawno zaJl(lmnianą pies.zczotą.
Kiedy
około
godziny
czwartej
wać, że krawat zawiązał słę fatalNie

ECH
głowy.

y>bkością 400

•

było

Wreszcie,

Wreszcie spinka. Podchodził do
niej ostrowie, bał się "'prost tego,
momentu, kiedy będz:e
musiał
wziąć tę spłnkę do ręki, gdyi wiedział już zgóry, że COŚ się z nią
stać musi. No i nie mylił si~ Upadła. Tylko to. Zdawałoby się, te
cała trudnośe Jl()lega tylko na schy
leniu się l podniesieniu jej z podło
gi. Pan Bonifacy scbylił się i szukał. A szukał cierpliwie, gdyż była
to ostatnia z zapasu, jaki posiadał.
Jednak złośUwlość rzeczy martwych niejednokrotnie przewyisza
ludzką, chociaż jest do niej mocno
zblirona.
Nie było jej ani pod M-afą, gdzie
sięgał pan B()ll!facy najprzód ręką,
potem "rajszyną", a potem laską,
anl pod komodą, pod którą penetro
wała już
Marysia pogrzebaczem,
ani pod biurkiem, gdzie św:ecili razem z l\farysłą zapałkami I latarką
elektryczną z kończącą się baterJą·

.-

nie. O punI{tualnem Pt"zyjści u do wracał do domu czuł już tylko ucisk
biura nawet już mowy być nie f1W- w tyle gł~lY, miał podkrążone
oczy i trzęsące się ręce. Było mu
gło.
Już wog61e ~tko jedno. ZaleWyszedł.
Będąc · jeszcze w bramie zobaczył żało mu tylko na tern, ażeby zaodchodzący tramwaj, do
którego wiadomienie o płattności tego wektoś jeszcze. zdążył jednak wsko- ksla, który wasiał nad nim jak 0czyć. Tym razem zaklął głośno I statni liść jesienny, żeby tylko to
nie
szpetnle - po marynarsku, hum!"- zaWiadomietilil przyniesiono
dziś, ale jutro. Pon:eważ przez czas
sku czy doro7.k.arsku.
nieobecnoścl pana Bonifacego całe
Trzeba było wziąć taksówkę.
Każde m':asto., które ma już pre- miesaJ<anie, z wyją;tkłem gabinetu
tensję do "wielkiego mia~ta" ma wypełniło się at pod sufit dymem
ten charakteryst. objaw, że zdaje - w piecach zapalono po raz
mu się, iż posiada znacznIe większy pSerw!>zy - pan Bonrfacy z olimpiji bardziej skomplikowany ruch, niż skim spokojem przeszedł do gabito Jest istotnie. Powstają wtedy netu ł opa dł na otoman~ jak wyw'YS~ki dla reguluiących ruchem, blakły pi.errot.
Dzwonek.
które należy objeżdżać, tak zwany
- No naturabIie, musiał przyjś~
ruch jt>41nostronuy, z dużym nakła
dem woli i poświęcenia fabryko- dzM - Nikt Jednak nie wchodził.

-

Lili•.,

Pan Bonifacy wyciągnął
godnie ł słuchał.

się

;''Il
.

Płyty.
Słuchał

jak rewelIersi przerzucamelodje, ,l ak p:łlu~,
a potem wyciągają ją, jak strunę,
po której biega refren. słyszał bezżałosne zawodzenie bawajsl{ich
gitar i piQsenki hiszpańskie i saxofon.
Pan Bonifacy zapomniał teraz
na chwilę o spince, biurze, wekslu
i dymie w mi~alliu, zapomniał
nawet, że zmierzch już zaczął w
szyby zaglądać.
•.,,,Za chwilę usłysą państwG
piosenkę "Nola" w wyk()llaniu rewellersów"•
Służącą odprawił ruchem ręki.
!ą między sobą

h'
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Teatr i Muzy

loakomiig ariglta
Wczoraj zawitał do naszego mla
,ta znakomity gość, świetny arty·
sta sceniczny i filmowy Bogusław
Samborski, który Wraz ze swym
zespołem
da trzy występy w na·
szym teatrze miejskim. Oczyw;ście
nie mogliśmy sobie odmówić przy·
jemnośa
porozmawiania za zna·
kom:tym gościem, majomym z daw
nych lat.
Sympatyczny artysta przyjmuje
nas w towarzystw1ie swej Zony i jui
od pil'.lrWszego wejrzenia konstatu
jemy z radością, że miły "Boguś"
nieodmiennie tryska zdrowiem i hu
morem.
Po serdecznem przywitaniu oznajmiamy, że przyszliśmy dla doko
lania wywiadu, wobec tego Samborsl{i natychmiast p,rzyobleka ar·
cypoważną minę, choc chOchlik
dowcipu nadal błyszczy w jego sta
/owych oczach.
- Gdzie pw1 się ostatnio podzie
wa? - zaczynamy.
- Po jedenastu sewnach nieprzerwanej pracy u Szyfmana w
Warszawie, robię obecnie po raz
pierwszy generalny objazd Rzeczy
pospolitej, który trwać ~zie 3
miesiące. Zjeździliśll;lY już 48 miast
a mamy prz-ed sobą prawie drugie
tyle.
- A powodzenie? Nie wątpię,
że sła'wa
pańskiego nazwiska na
taśmie filmowej
popl'zedzl1a pań
skie występy we w$zystkich zakąt
kach kraju.
- Nie mogę narzekać; tylko że
medal ma t swą odwrotną s1ronę.
Jeieli w jakiem miasteczku wyświetlali akurat .tak!ś film ze mną,
to targom przy kasie nie było koń
ea.
-

Co, bUet trzy złote? Bardzo
chciałabym zobaczyć
Samborskie-

oj~ ~ra(i

- Czeka na mnie _aż 6 filmów:
Lejtes, Ordyński, S7..aro, Waszyń
ski etc. Trudno, muszą jeszcze tro
chę poczekać. Zresztą,
o ile ich
zna,m, to niewątpliwie czel{ają jesz
cze na forsę, a w takim razie napewno zdążę na czas.
- A powrót do Warszawy?
- Wrócę napewno bardzo zmęczony.
- Ale ja pytam kiedy?
- Prawdopodobnie w początkach grudnia.
- A co z planami scenicznel1li?
- Bóg to jeszcze
raczy wiedzieć. Propozycje narazie są. Pł'ze·
dewlS2ystkiem mam propozycję wa

Dziś

humoru

szego dyrektora Karola BorQwskie
go, abym zagrał w Łodzi w "Aze..
fie" i "Defraudantach". Pozatem
ciągnie mnie Poznań, no a w pierw
szym rzędzie biorę pod uwagę pro
pozycje Szyfmana.
- Jednem słowem pracy huk. A
jak z forsą?
- O to musi pan spytać molej
żony. To mój
minister finansów,
spraw wewnętrznych, najlepszy dy
plomata i najsufOWlSzy sędzia.
Całuję rączld miłej pani i ser·
decznie ściskam dłoń Samborskiego, iycząc im nadal wszelakiej pomyślności.

premiera I

Porywajf\cy film dźwiękowy podług noweli
Aleksandra Lapinere.
Potężny dramat miło ś ci, nienawiści, podstępu
i zdrady p. t.

,,~liew[l~ l na~ W~łlj"

go, ale tu obok poliazują go za 75
groszy.
Oto typowe rozmówki.
- Niechże pan nie narzeka na
sł-awę. A że ludzie muszą oszczę
dzać, to ,już takie dzl.§ czasy. Ale
za to autografów musiał pan pewnie kup~ porozdzielać.
- Ach, z tem były zawsze kawały. Musi pan bowiem wiedzieć,
ł.e zasadniczo nie rozdaję autografów. Ale raz, oblę'!ony formalnie
iJrzez uczniaków, wykręciłem się
." ten sJlosób, ie autografy dawała
tnoja żoneczka która jest zresztą
m:strzem w zdejmov."<łniu mi 1.10])0
ław

-

z

zamiary na

nej Polsce".

Chcą.c zapoznać

bliżej

swoich.

członków i wprowadzonych gośc~ 
działami przemysłu
'Włókienniczego koło mechaników
przy łódzkiem stowarzyszeniu tech
uików urządza cykl odczytów, a
mianowicie: z przędzalnictwa bawełnianego,
~zebnego i odpad-

z zasadniczymi

kowego,

tkactwa,

wykończalnictwa
c zyty powyż.sze.,

dziewiarstwa,

iJ fa.rbiarstwa: Od

które będą m~e1i
'1:nani fachowcy, ilustrowane będą
Ilcznemi przezroczam~ w czasie
pre.lekcji oraz praktycUllie na wyf
cieczce.
Jako drugi! z kolei odbędz.ie się
" najbliższą środę, t. j. 21 paźdz.ier
o,ika o g·odz. 8,30 wiecz. odczyt p .
•J. Mathisa na t·emat: "Przędzalnr- ł
ctwo zgrzebne i odpadkoW9".

dziś

Drzez radjo!

Bruksela (508)
21,00 Operetka

Audrana

,,La

Strassburg {345)

21,30 Utwory Lalo
16,40 Płyty gramofonowe.
17,10 Odczyt z KraJkQW& pt. "O Symfonja hiszpańska,

E

PRZĘDZALNICTWIE.

uSlrszrm,

wych.
Mascotte".
15,23 "Twóroza, praca pani doDaventry (399)
mu".
20,30 Kwartet fortepianowy O1~50 Program dla. dzieoi.
moll Faure'go.
16,20 Odczyt pt. ,,Pooz.ł4Ii w daw-

marreNiemtzech, zaczynając od Berlina. Nie~ątpię, że mi pozwolą, bo powołam si~ na ośW"tądczenie Liedtkego
w Polsce, że sztuka jest nuędzyna·
rodoW8. Nota bene Liedt1.e pov.,iedział to jtd; po pobiciu artystów
polskich w C"Polu. BoJe się tylko,
że jak to nieraz u niemców bywa,
sztuka jeit międzynarodowa, ale
tylko poza granicami reh kraju! Po
zatem marzę o wprowadzeniu odę
dzynarodowe.i waluty, oprócz mię
dzynarodowej sztuki...
- A zamiary realne?
ODCZYT O

I

11,58 Sygnał CZMU i hejnał.
12,10 Muzyka. z płyt gramofono>.

trzyszość?
- Najgłębszem mojem
niem jest małe tournee po

,

Karasdń:;ka, primabalerina opel'~
w
Haanburgu, Irena Różyńska
artystka teatru "Qui Pro Quo
oraz Sam Salvano, autentyczny m'
lat. Będz.~ to wieczór emocji i hu
moru. Orkiestra występująca pod
nazwą Columbia Jazz d'Or wykona najnowsze przflboje stolicy i za~ranicy. Początek o godzinie 8,30
wkcz.

KONCERT CECYLJI HANSEN.
Fenomenalna skrzypaczka - wirtuozka, solistka koncertów symfonOOznych w Paryżu,
Loudynie,
Sz.tA:>kholmi.e, BerLiroie, Wiedniu i
i!Jluych miastach uś\Yl~tni drugi
koncert mistrzowski, k~óry odbę
d2'iie się w dniu dzisiejszym w s:lli
TAETR KAMERALNY
fillhannonji i wykona bogaty proDz.iś t dni następnyoh komedja.
g'ram, złoiolly z pięknych utworów
Hoodges'a i Percivel'a "Hau Hau" liteoratury skrzypcowej.
z Michałem Zniczem.
OPERA WARSZAWSKA W TE- - tYDOWSKI - TEATR KAi\1E~
RALNY
ATRZE MIEJSKIM
Al. I Maja 2
Krerow.nictwu teMru Miejskiego
Dziś, we w10rek o godz. 9,15
udało p.ię pozyskać trupę - opery
warszawskiej, która. wraz z całą WlłecZ. w dalszym ciągu niescbodzą
orkiestrą zjedzie wkrótce rus. dwa ca z afisza już od 3 tygodni i ciedni do teatru Mi~jskiego w. Łodzi. sząca się nadzwyczajnem powodze
WystawiJone bę<lą.: "Borys Godu- niem sztuka życiowa "Serce, które
tęskni" z p. Bertą Zasławską. Ze
now" i "Tosca".
wrzględu na ciężki kryzys gospoTEATR POPULARNY
darczy, dyrekcja teatru kameralne
Dziś o godz. 8,15 wieczorem ope
h
·'
. W',t- . •..
"
g~ c cąc
uprzyst
ępmc szerszym
re~ka" ~t()1'Jas:1 Jej ~uz.a.r z go- masom obejrzenie te.i świetnej sz1u
śC1~ym występe<m MarJ~a W 3jW'rz ki, obniiyła ceny biletów do 2 zło
koWlcza, ~tóry swym .p1ękn~ gło ł tych pierwszy rząd. Na zakończe.
sem podbił serca całeJ ŁodZI.
J nie dzisiejszego przedstaw'ienia daTEATR "COCTAIL"
ny będzie wielki koncert z udziu·
Humor, piękna piosenka., za.- II lem czołowych sił teatru Kameral
wrotne tańce, przepysz.ua "prawa nego.
deko~acyPla, oto w!l'lory o~tatuiej
RAUT MAKABI
W
bot dn' 31 b
aJl
premJery "Blondynlu, ach blondynk!j". Bl!loty w
kasie 7,lIdllawiań O ,~o ę ul1aN
m: w ods
Grand _ Cale, Piotrkowska. 72, od ' ~za. pr~y . arutoWJca.a
bę
rT 'Wiecz. w kae.ie watru .,Coetail" d~Ie SIę p~rwszy raut w tym sezo.
me zorgaJlJJJ/LOwany przez. Żyd. kL
Przejazd 34.
sportowy Makabi. StaranIem koml
KONCERT ORKIESTRY JAZZBAN tetu r.an.ltu w:prowadzone będą. liczDOWEJ KARASINSKIEGO I KA- ne nil6spodzianki i gry towarzyT ASZKA.
skie.
Uprasza się czlonków • podanie
Jubro, t. j. w. środę, odbędz.ie się
W' sali filharmonji kvncert znakomi adresów swoich znajom" celem
tej orkiestry jaazb3JIldo~ej pod dy- wysłania zapros7.eń.
racją KarMiński'Elg'o i KataS2ka.
Sekretarjat klubu czynny jest co
Udział w k<YD.oorcie biorą Hanka dmennie od godz. 19 do 22.

Co

głowy.

A jalde ma pan

K.

TEATR MIEJSKI.
DzM·, we wtorek i w środę dwa
ostatnie występy króla. ekranu i
scooy Bogusława S3ilIlborskiego,
który oczarował Łódź kreacją., jaką stworzył w przeboju Lajosa
Larjo "Prawda . czy kłamstwo".
W e czwartek i pi~tek o~ta.tnie
powtórzenia arcywesołej komedji
Flers'a i Oailla.vet'a ,,$więty gaj"
w świOOlcj reżyserji dyr. K. Borowskiego. Oeny najnlteze.
W sobotę premjera przygotowywanej przez reżysera "Wilków w
nocy" i "Hau HaJU" Z. Ziembińskie
go lekkiej, uroczej typowo francuskiej farsy Webera "SpódtUczka
czy toga".

a

Wielki film rosyjski, pełen sentymentalnego
nastroju i romansów VI jęz,ku -ros,jskim.
W rolach głównych: urocza EWELINA HOL' jako dziewczę
z nad Wołgi.
BGO SYM jako porucznik wojsk rosyjskich.
Ozamjące melodje rosyjskie!
Nastrojowe pieśni i tańce rosyjskie!
Początek

seansów o g. 4-ej po poł., w soboty
i niedziele _o g. 12-ej w poł.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.
i 1 zł.
Aparatura dźwiękowa najnowszego typu firmy
"KLANGFILM"

(Uwertura.,
D1vertisse.
niebezpieczcń6twre utywa.nia. kosme ment, Koncert wiolon.czelowy, Suita orkiioestrowa).
tykÓIW".
1'7,35 Popularny koncert symf.
MedjOlan (501)
W' wyk. ork. fliJ.hann. warsz3Iwskiej
21,00 Koncert (Conoerto grosso
pod dyr~ G. Fii&lberga.
Nr. 2 Handla, Uw~rtur.a Bazzinie18,50 Rozma.itości
go, SymfOOlja VI Bethovena, Suita
19,15 Komun.iikat i-rby pnem.- Strawiń.skrego ).
handlowej w Lodu.
Praga (486)
19,25 Płyty gram()fonowe.
20,00 Koncert (KOOlcert na. BotA
19,30 R.aJ.e-ndarzyk filmow.y i reNaradzenie
Corellego, Nokturny
pertuaa: teatrów.
Debu,ssy'sgo, Symfonja IX z ch6ra,.
19,40 Płyty gramofonowe.
mi Beethovena).
19,.45 D7Jie!ll.Il'ik radjO'W'y.
20,00 Feljeton pt. "Wywia.dowBudaPeSzt (550)
czynie".
19,30 Op&ra. Wagnera "Lohetao
20,15 Muzyka. lekka..
gńJn".
21.55 Sk:rz,ynka; poc~.a - teehKONCERT MUZYKI LEKKIEJ.
nicz.na.
22.1tl Koncert ze Lwowa.
D:z;i~:, ""e wtorek, od godz. 17:35
22,40 KomuniIkaty meteor., po!., -18,50 transmituje rozgłośn~a łÓ{1z
i wiadomości sportoW'e.
ka P. R. z Warszawy koncert po23,00 Muzyka. lekka i taneezna pularny, podczas którego ze lżej
z Warszawy.
szej muzyki symfonicznej usłyszy
my suitę Maurycego R.avel'a "Ma
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Mere rOie", złOlioną z pięcillu obra.z
Koni~sterhauSen (1635)
k6w symfonicznych skreślonycl
21.10
Kwartety
smycx.l<owe: na. temruty fra.n.01lskich bajek dl:
Haydna G-{iur i Dehussy'ego G- małych d~ie(li1.
moll.
Pozatem usłyszymy "Zac7.a.rowane jezioro" Anatola Ljadowa, które
Heil8 l)erg (273)
18,25 Collegium musilcum (Diver. jest już nie bajką., ale baśIlli·ą., &
timento na 2 skrzypiec Haydna, więc muzyczMm opowjadaniem z
Koncert na. skrzypce z orkiootrą przymieszką. romantyczną..
Szubel'ta, Serenada Moza.rta.).
Rzadziej słysz3Jna
"Serenadą."
20,00 Tria for'te:pli:aJnwe: Mozarta Mieczysł:J.wa Karłowicza (róWlDlie~
G-dur, Haydna nr. 1 ł Szuoorta wykonana na tym koncercie) pacho
B-dur.
dm I lat młodzieńczych autora.

GłOS

SPORTOWY
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Łodź, ania 20 października 1931 r.

Echa meczu łat T. S.li.•• naprzód

ReprezentacJa Polski
przeciw

II1ll11nllllillillllhllliiillihiilllilililiilliiiiilllliiiiiiiiiiilliMllllllrnllhiilliiunmnmmnmlRlRlmnnmnnnnmilililmrnlllmmnhnlmlllllHilRUmiiiliiiiiimiiihnnllRn1lmllmmmhIlIliM_

Jugosławji

W nadchodzącą niedzielę rozegrany zostanie w Poznaniu między Kłamliwe
państwowy me!!z piłkarski Polska
- Jugosławja. Kapitan zw1ązkowy PZPN mjr. Loth zestawił naN' d . l
. t
LTSG
stępujący skład reprezentacji PoldIe.l Zl~ ne ILWNVCl ęs w o _.lt..''''
"
' na. uruzyną
aprzodu uuvhO
SkI: FontowLCz Martyna, Bułanow, si
l ś '
h
śl kol'
Kotlarczyk II, Kotlarczyk I, Myę ~ o nem ec. ero .w
~s ej
. k R'
u_, ł
N
t Ci praSle sportowej codZIenne], któ
sm,
iesIler .""ulO a,
aWTO , .
"
d
d' .
sI' B I
Skł d t
d
ra me o,.,crranllC'za SIę o po ama
sz~v b li; ~ cer.. . a
en J?faw 0- recenz.Ji z przebiegu ~rv. lecz
po o D1~ egme Jeszcze nreznacz- sze,r o,k o za.mtuje się wY'Pa.d.kalJlli
nym Zlt\l·anom.
które jakoby
miary miej'Sce
przed .zawodami i po. ich z:!koń
czeIliiu.
Dział
Okazu'e się, że na 'z awodach
Komunikat Nr.23W.G. i D. tych
obecny byl jeden z dzien·
W związku z ogłoszeniem reguła nikarzy ś,ląskich, który w tf!'lT
.mnu
mistrzostw drużynowych sposób zdaJe z niego. relację:
LOZSz przez W. G. i D. komunika"Mecz ten odbył się w ska:n
tem Nr. 22 z dn. 17 X br., WG i D
dalicznych warUlDkach. Ślazll
wzywa na konferencję na dzień
cv wolelri przyJ~hać c.am do
22. X br. godz. 19 lokal YMCA,
Katowic, n~ż zwyciężyć i dać
Piotrkowska 89
przed.staW'ieleli
się obić przez rozfanatyzow8
klubów, zrzesz011ych w LOZSz., ce
na pUJbliJczność łódzką.
lem omówienia szczegółów, tyczą
POIIllIi>JaJąc iWż fakt, że pfZl'!d
cych się mistrzos,t w drużynowych
meczem pUJbI~czność pOlbiła
LOZSz za rok 1931-32. StawiennicNastuJę i Moskalika,
dodać
two obowiązkowe.
trzeba, że po meczu tym, tyl ·
W dniu 14. X br. w lokalu
ko dzięki omenie 60 polkjan
I\'MCA w Łodzi przy ul. Piotrkowt6w, ślązacy mQgli udać S1ę
skiej 89 sekretarz zarządu LOZSz
do sw~h sza,t ni WIŚród gwi,,!p. Wróblewski
wręczył
nagrody
dów i wyzwisk puJb,lr.iCzności
dla zwycięzcÓW! turnieju indywiduFakt pobicia graclzy
śląalnego LOZSz. Nagrody otrzymali
s,k ich przed meczem zdepryI grupa: p. A. Szpiro, złoty Zet()n
mował iJch do tego st()pnia, że
za zdobycie I-go mie-jsca., II nagrowakzvli tylko poto, by ujM:
d~ otrzymał p. Ro~nblat · J. dycało. Dowodem jak łodzianie
plom, III nagrodę - p. Kozłowskf
grali ostro. jest 46 fouli dy&L. dyplom, II grupa p_ Chmiel kt()1Wan~h przez sędziego.
~on za zd()bycie I miejsca, II naZac!how!lll111e się .talk grac'zy
.od~ otrzymał p. Dreger dY-\ .iruk j, publiczności wz,ględem
plom, III nagrodę - p_ PiJałkow
§l·ą.l:aikÓ'W nie licOIWał{)l z :powa
~ - dyplom.
gą s1>Ortową i na(lewno mecz

enun€ja(je o rzekomg€h eks€esa€h
blE! - I- pob-1'111
- lAr"
g E!I
pu .€Zn03€1
i a.,z
3....III:.k- h

oficjalny laDZSz.
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Kolarski zjazd

_~

gwiaździstr

policyjnych klub6w sportowych
dniu 18 października. rb. za,. \ klm. przeciętna. Ilzybk.o6ć na. goPolicyjnego klubu sportow&- dmę 19,580 kIm.
1'0 w. Lodzi zorga.ruzowal kolarski
3- miejsce - posterunkowy Przy
.ja,zd gwila.źd7.is.ty do Łodzi, który gara Józef z PKS. Laak, 115 klm.
~był się przy udziale 19 kolarzy przeciętna szybkość na god7.inę 18
• 6 policyjnych klubów !!porto- klm.
IWYch tj. z Kallilza, Brzezin, Toma.4 miejsce - posterunkowy UrIIZOWa. Maz., Lasku, Pabjanic i Lo- baniak J.run z PKS. Lask 110 klm.
'dz~.
przeeiętna szybkość na godz,iJnę 18
Wynik zja.zdu był następujący: klm.
I miejsce zajął Modrzejgwski Mi
Nagrody w postaci żetonów par
ehał posterunkowy z PKS. KaliSz, miątkowych
otrzymali
piJerwsi
przejechawszy 117 klm. osiągają.c trzej zawodnicy, przycze.m Modrze
23 klm.. 500 mtr. przeciętną szyb- jewski Mi~hał ot.rzymał 2 żetony
koŚĆ przejech3lllych khlometrów na za n,a,jwiększą ilość przejechasnych
I'odzinę.
killometrów i za najlepszą przecięt
2 miejsce zajął Pawelski Leon ną. przejechanych kilometrów na
posteru.nkowy z PKS. Kalisz 117 godzmę.
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Powieść

kryminalno- sportowa.

(C'1ąg dalszy}

10.
Weronika nie długo pozostawała
Aama, kiedy zjawił się u niej nagle
Palisander. U służą.cej, która mu
otworzyła, zamówił eobie
mocnl:j
k awy, poczem wszedł do pokoju
Weroruki.
Palisander

nie

był

SZc~lIpłym
dość

mężczyzn% lecz przy swym
wysokilm. Wlroście watyl \-15

kilo.
Pomimo to nie czynił wra.żellu\' gru
basa, lecz mężczyz.ny dość propJrcjonalni{l zbudowanego. Ubtierał się
zawsze bardzo elegancko i szczególnie lubił biżuterję, zarówno na
palcach rąk, jak i w krawade. Kiedy teraz wszedł, niosąc pod pachą ciężl~ą. p.'l.czkę,
zawiniętą,
w
bronzowy papier, wyglądał raczej
na. posłańca.
Dz i~il dobry, moje dziecko, odezwał się kładąc paczkę na !:itół.

-

- Czy mógłbym się przebrać u
ciebie?
- Oczywiśoi~ czemu
Przecież nieraz już to robiłeś. Czy mam
ci dać to bronz()owe ubranie, które
tu jeszcze W!isi?
- Nie, daj spokój, sam sobie
przyniosłem odpowiednI strój.
Wpakował kolejno niebieską blu
zę robotniczą, grube poplamdone
olejem spodnie, prostą. koszulę i
podbIte gwoźdzIami buty. Weronika była zdumiona, a jednoczemii8
szczerze ubawiona.
- Cóż to za dziwna ma.skarada?
Czy jesteś zaproszony na. bal gaJ:ganiarzy?
- Niezupełnie, ale muszę załllJt

me?

fen będzie rOZlJ)atrYWaiIlY

I'

l

w dniu 16 bm. nasr.ą.pRo uroczyste zamknięcie turnieju ping-pongo
wego' organ.irz. przE!'Ł KS. Jutrzenkę
W finałowe-m spotkaniu o I miejsce
w tJaibeli między KS. Jutrzenką a.
KS. Mak:tbi zakończyło 8i.ę wynl'kilem 7:3 dla Makabi Przedmectl
między ZMP. a Halwahem zakoń

w Lipinach tydzień temu,
lub
przed dwoma laty. Niecp.ęć oka
dbecny na zywana była przez łod,zlan
w
tych zawodach, wie ile w tej s'POIS~b dOlpuszcza1Jny, a pomaenuncjacji kryJe się prawdy, II wianIe naszego s,p ortmvego S.Po.ile perfidnego kłamstwa. Stali:§ łeczeń,stwa o ekscesy jest w[emy zawsze na tern stanowiisku. mtnem kłamstwem. Zresztą ślą czył się wyni,kdtem 8:2 dla ZMP.
że wszelkie ekscesy
na boi I zaków ochraniało
aż 60 po.Ji- Po zweryfikowaniU zawodów kom$skach są nioedOfPUis'zczalne, a kto cjantów. a tak wielka ich l:iCzba sja turniejowa przyz.nała, I m.ilsjsce
na nie soJyie poz'wala, g()dzien napewno. połraf1łahy QC.brolIlli.ć Makabi (Łódź), II mi{ljsce Jutrzoojest miana ł()b'llza. Wypadki ta- śląiskich gości. "Naprzód" grał ce, ID - Sztern (Łódź), IV _ Z.
kie, ieśli miały mieJsce, piętno- słabo
i okazał się
drużyną
waliśmy zawsze,
w niedzńelę mocno
przereklamowaną, o M. P. oraz V - Hakoahowi.
Po ogłoszeniu wyników, ll.aiStą.~~
.ie-dnak nrc nie zaobserwowaliJ§· zwycięstwie nawet marzyć nie
my i dlatego nasze sprawozda- I mó~ł, n1e w ()bawJe ()I swą ca- ło rozdanie nagród.
me, w miaJ:'ę sił ohjektywne. po łość, lecz w prostej ko.nselkwe.nW ilm.ieru'll KJS. Jutrzenka zabral
święcone było wyłącznie prze c.ii t~o, że nie wiele UiIIlial.
}}iegowi gry.
Podyktowall1o 46 rzurtów wol- głos p. Korkuczański, który w krót
Nie możemy Jednak pominąć nych. Zgoda - lecz i,l e przY'Pa- k.iem przemóW\iiooiu dziękował drumilc'zentiem przytoczone.i wyżej dl0 ruch na każdą drużynę?' Za- żynom za udział w, tUrnieju, wy jaś
enuncJacji, w której każde slo p-ownedź roz'patrywania meczu
ni!ająo propagandowe
cele OIl"8JZ
wo jest wierutnem kłamstl?<em . tego przez PZPN. nikogo.
ni:::
fakt
zacieśniania
się
wzajemnych
Trudno wymatgać od pUlbl1c.zno zalStnł/S'zy, cat.J szczęś'cie, i,ż ości, aaeby obdarzała 3ympat;ą I becni na nim byli przedstawi- stosunków mńędzy klubami przy
ślązaków, skoro.
ma
jeszcze ciele PZPN. w osobach pp. ppłk tego rodzaju turniejach.
świeżo w pamnęci "gościnnp." Glabisza, m.tr. Jachiecia i Lotha
•
przyjęcie, jakie~o Ł TSG. . do- Zdanie tY'Ch panów będzie chy,
Uczucie przepełnienia, nieprszna,l o w Katow1'Cach, bądź w ba więceJ miarodaJne nilŻ kła~
mIiwe enuncjacje p. S.:chera. -- widłow,\ fermentacjI;: w Jelitach, UC7;Ucie pełności i wzdęcia w w,\łrobie,
On to bo~m był w Lodzi a na zastoinę żółci, b6le w bokach, ucisk
meczu zachowywał si,ę wręcz w piersiach i bicie serca usuwa uży.
skanda,l icznie. Niechęć publicz- cie n a t u r a l n e i wo d y goukiej
ności skierowana była
przedE'- "Franciszka· J6zefa", zmniejs7;ojllc
:&bytnie prsekrwienie m6zg!!, ucisk w
wszvstkŁem pod adresem tego.:>
oczach, sercu i płucach. Ząd. w apt.
operetkowego "dzien.nikai·za",
który wiele kłopotu przyczyniaJ
i wyspy
gospodarzoon i, kręcąc się
w
miejscach niedo.zwolonych,
utrudniał urtrzymanie porządku.
pań
Szkalowan,i e Łodzi jest tylko
oto miejsca potężnej akcji ozczvm
w'VIDV'słem bu.jncj wyoWychowa.nće fizyczne i sport od
w filmie reżys.
bra,źni, wz.ględnie złej Wo.li po, grywolliją w życiu nowoczesnej kO'dO'hnej jednost!ki, która nie zda- biety bodaj czy nia więk1lzą, roI,
je solbie s:pralWy, jalk Wliele szko od kaMej im.nej strOllly jej ogóln.
dy przynosi s·p ortowi polskie- go wychOWania.
p. t.
mu w ten sPOSób.
W poczuciu powyi;szego ZKiS.
Potrafimy 'WY'l'ozumieć
n,'t- Makabi orgamJilZuje kursy gimnasty
trjotyzm JOIkallIlV li. dzielnicowy, Id dla pań 2 razy 'W tygodniu.
lec'z z całą bezwzględnością, po-I Pierwszy kurs rO'Lpoczni~ Się 1 litl(1poi~ m~'Simy, ;podolbne ,,:ystą- stop:::da. Lekcje w poszczególnych
pJ.ema DIepow()łanych
lf.ISIlla- grupach odbywać się będą w śrO'
z udz.
ków, któr~h stać było na wy- dy od 19 do 20 li soboty od 10 da
j~zdn.~ n~ wzniesi~'Uie. zac:ś- 11 oraz następna grupa w ~Il"ody od
DIęte.l PLęŚC 1 i grożeme mą z za godz. 20 do 21 i w, niedzielę od 11
szyby samocho.du pwblicmośei do 12.
OfPU's, zcza.jącej hoLsko.
Dobn:e
Kursy prowadzić będzie abs ol.
]}OSt~a prrusa śll!Jska, iż enunl
went
Centralnego Instytutu Wy_
cjację sicherowską zaOlpatn.ta
chowania
Fizycznego.
komentarzem: "jeśli tak było w
Zapisy oraz W'Szelkiich inform~
Łodzi D:łJprawdę,
to porażka
NaJprzoou Jest zupełnie uzasad- cji udziela sekret..'lrjat klubu przy
ul. Gdańskiej 40 codziennie oprócz
Łodzi! ~~~a~a~~docznie i tam go dJ- niedziel
od godz. 19 do 22.
PZPN.'~
KalŹdy, kto był

I

New York
San Francisko
Shanghai
Hawaiskie

Kurs gimnastyczny
wPlakabi

RAULA WALSHA

P~wrót ~~ iJ[ii
Janel6aunor
Charles Farrell
Wkrótce w

m
de!' się zjawO, Weronika głośno długo. Pamiętaj, te należysz do
krzyknęła.. Był ca.łkowict-e zmien.io- mnie!
Oboje mNczeIi przez chwilę, pony; wszystkie. rzeczy leżały na nim
tak, jakby je nosił prz&z całe ty- D!i>6IWaa: jednak Weronlka nie zdrar
Cti:e i nie m()gła powstrzymać się dzała. ochoty do dalszej rozmowy
od uwagi, że te łachmany lepiej na na ten tema.t, Palisander zaczął o
nim leżą., nii frak. Palisander po- czem inne.m.

się wkoło, a · nast.ępnie za,.
czął wchodzić po schodach, prowadzących do atelier Merza. Zapukał
do drzwi: Me'l'z otworzył, jednak.ie
stanął na p'l'ogu.
- Czego sobie życzycie? - ~
pytał krótko.
- N1ech pan łaskawie wybaczy,
zostawił tę uwagę bez odpowiedzi,
- Zresztą. chcę ci jeswze parę
~ przy stole i zaczął pM kawę, rzeezy wyjaśnić, poniewa.i napro- obstalowano mnie, abym coś zr~
której a.roonat rozchodzii się po wadziłaś mnie wówczas tym pomy- rował na dachu i myślałem, że tędy
~em mieszkaniu.
słem z poselstwem tureckrem na najlepiej będzie wjeść.·

wspaniały projekt. Mertz jest przekonany, te przez Szembolina pertraktuje z Turcją., ale ja naprawdę
porozumierw.am się z poselstwem,
byłem już nawe,t tam i zaofeTOwar
łem patent. Zainteresowano
się
tem poważnie iI uczynIono mi świet
ną propozycję, jeżeli im sprzedam
wynalazek.
- W ciąt mówisz o patencie, któ
rego zupełnie nie masz, zau wa.żyła Weronika.
!
i I
Pa.lis3lIlder zMmiał się i:ronicZlIlJie.
wać.
- MMz rację, jeszc,ze go nJie
mam.,
ale wkrótce będę go ruj1ał,
_ Ach tak! W~ zapakuj moje
zdobędę
go ~ możesz. być tego pe.wrzeczy ł odeślij je do ID.nJie. Ale
wiIć pewną ważną sprawę.
jedno chcę ci powiedzieć, moja ma- na..
- W tern przebra.niJu.?
ła - w następną niedzielę to się
- Tak, w tern przebrallliu, ale skończy, wówczas nie będzie nam.
Mniej Więcej godz!nę później wyteraz wpuŚĆ mnie do twego poko.ju ten młokos już potrzebny.
I tak !;oki ~ilny rob ocd:aTz
s czarną
muszę się zrobić pięknym.
jut mam tego dosyć; wystMczy, że skrzynką pod pachą. wszedł Im
Kiedy po pewnym czasie Palilsan muSiałaś zadawać się z nim. t.a.k . podwórząc firmy Bhmk iI S-ks., ro-

- Chodź tu, -- ode-zwa.ł się, siadaj t słuchaj. Muszę iŚĆ wlaśmie
w wai:nej spra.w.ie do ateliior tego
Mertza, który, dzieki Bogu, nigdy
mniie jeszcz,& nie widział ł nigdy
mnie ze świadomością mojej osoby nie zobaczy. Koło wieCQ;or.3, wró
cę i znowu przebiorę się u cdebL3.
- To się nie da. zrobić, dzi~1 wieezorem przychodzii. Sz,pi.ndler. Nd'e
mogłam mu tego odmów.ić, bo prze
cm on załatwił całą sprawę ] inar
czej zaoząlby mO'ie coś podejrze.-

• • •

;.

, Plakabi zdobywa
puhar K. S. Jutrzenki

zejrz91

- Omyłka, odpowaedzial
Merz, - wejście na dach prowadzi
z sąsledniego budynku. Zatrzasnął drzw.i i zaryglował od we-wnątrz.

RobotIlliik zeszedł po schodach,
dostał Się Im górę, stamtąd zesunął się po drabinie pożarnie.zej na.
płaski da.ch, którego erodek skła,..
dał się z sze~egu
szklanych powierzcłmi.

Pod nim znajdowała się
pracownila i'Ilżyniera Merza. Robotni!k położył swe narzędz.ia i zaczął
repe!I'owa, ć ołoWiane sztabkti, w które wprruwione były szyby. J oono-cześnie zauważył, jak inżynjer na
dole roąmstarł na środkowym stole szeroki pled. Po p6łgodzinnc.j
pracy, robotnik zapakował swe na,.
rzedzlia t opuścił dom tą. samą drogą., którą przyszedł.

'D. e.
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Związek

HANDLOWY

'd LOS

1931 r.

Wprowadzenie
zrujnuje-

przamy-

słowców

utworzony . został
w Białymstoku

łódzki

Dnia 16 b. Dl. odbyło się w Bia.rymstoku organiz.,wyjne zebranie
"Związku przemysłowców", na któ
re b. Hcznie stawili się zarówno
przedstawiciele większego, jak i
mniejszego przemysłu bia.łostockiie

wyją.tku fabrykantów. Po uchwalest!łitutu wybrano
natychmiast
władze nowego związku. ,
.
Zaznaczyć najeży, że
istnieją.cy

niu

IInfK

"("1ft"'

Ceduła giełdy

przemgsl "lókjeDDiczg

Dola;ry St. Zje<Jn.

w Łodzi
~edM

8,88

kupno 8,86

W memorjale

stwierdziła,

swym

te

Jedwab sowiecki w lodzi!

poprzednio związek białostockdego
W1iJe,E,iego przemysłu skupilał zaledwie kilku większych . przemy~
Iłowców i nie mógł
wobec tego
odgrywać roli
przedstawicielstwa.

w

Niewą.t

pliwie organizacja obee·n a przyczy
ni się do rozwoju przemysłu bia.łostockiego, który dotychczas już
niejdl1nokrot.nie wykazywał dużą.
tywotno~ć i potrafi! w na,jkrytycz
niejszych czasach szybko przystosowywać się do zm1enionych wa runków i szukać COl'a.l to n'Jwycl;
rynków zbyt.u.
([1g;

;zby

bawełnę ·

d.rum

jednoczyć będme wszystkich bez

Jubil~118Z0WB

na

20 patdzlernika 1931 r.

izba stopniowego llkwidowanł. prze
4 proc. ~yozlta inwest. aprze.
mysłu bawełnianego, reprezennaloren·i e 3 proc. cła na su.rową tującego setkI mil.ton6w zk.tyeh daż 76,50 kupno 715,76
bawełnę nie spot~uje kOll5Um- i s·ztUICznego slwol"izenla przemy
Ba.nk Polski ~ 110,!Iłu l'lldan~o, który z prz~yU kupno 109,c.ii tk8lllin lnianych,
gdyż różnica poiIlliędzy cena,m ! technicznych n,j e m~łiby poTendencja wyozekują.ca..
tych tkanin, a wyrobów baweł wstać r6w,n iei w drodze pravnianych wYtl10si przeciętnie 50 st()lS()IWania ·wrzecion ba'Wełnia·
Warszawska giełd.
proc. na korzyść bawełny. Uto- nyclh do potrzeb przerobu lnu.
pją jest koncepcja
pieniężna
W ten sPOlS6b
1I!!!!!!!N~_~"~-:!~~~M!!12!!:!!~ll~~!!~~!!~łe~'~~W'~.~&!!~"~iA~~~.~' do miałoby cbaralder wył,.u.
GOTÓ)Y,KA
.
nie fiskalny
Dolary 8,86
Oibc:i~żając poważnie z.rujnowa·
ny puemvsł hawel1niany.
CZEKI
Tak 'Z'n8JCZIJle obcląiettie . 88
zaledwie płatników jeszeze bar
Ceny Jego są o 20 proc. niż~ze od innych
Belgja. 126,60
dziej s'Pot~()IWaloby łl'udnOOd
Gda.ńak lr16,gatunków
przy zakupie surowca.
Holandja. 862,r/6
Wprowadzenie cla na baweł
n3.ihUł.szym czasie oezeki nie większe stałe dostawy suroL()Ddyu 84,68
wa>ne są w Łocbi
transporty w~o jedwabiu z Ros.ii, któl'CJ(o nę słać się może przyczyną
Nowy Jork - kabel 8,918
próbne slU'owego .ledwablu spro sprzedaż ma byc'! prz.ez sowi~ konfliktów celnych r;e Stanami
Paaył 85,14
wadzone~o "Sowietów.
Ceny ką mis.le handlową powIerzons Zjednoezonemł i Ecll'tem jRko
Praga 26,48
POSZiCze~ółnycJ>, gatnnków
.Wrl- do sprzedaŻy komisowł'.1 implłr~ do.staweami bawełny ·oru • (!ze Ss'Ajoa,rja 11lCS,10
chosłowaeją,
wabiu te~o transportu ma.tą byc'! terom polskim. W kołach kupL ".
o 15 - 20 proc. ni:;-sze w po- ców te.f braniy zapanowało po- kQrzvsta.jącą z prz:yznanycl) tra
l,
AKCJB
I'ównaniu z cenami surowca je- ważne zanlepoko.tenie tym no- ktałowo sławek zafiksowanych
Poliki 110,dwabne~o IllfIlyeh kra.lów.
WYID p'r ze.fawem ekspa.n.s.ii ffl- dla przędzy i tkanti'n.
Siła i $wWło S6,Wreszcie
Wedłu~ tych próbnych tran- sy.~,kie.i.
'lł '
Wpfflwatken4e cła w.płynie u· PAPIERY PAI'iSTWOWB I LIST"
zakc.ii p.ro.iekłowane są następtemnte na .eksport
ZASTAWNB'
..
powodując jego defilCYtowOlŚĆ ~
spadek.
.
I \. i ' ....,~ :
3 proc. budowla.na 81,50
inweltyeyjna. 75,- [16~
Motywy decyzji sądu w sprawie umorzenia skargi
inwestycyjna JeryJQilll Łrd.- "
Dr. med.
kOillwtrsyjna. ~,26
..i
Jak .iuz dOiJIiegli~my rozpatry ka 1930 roku stwierdziła,
że

W rwią'ZIku z dalszem forsowaniem niebezpiecznych
dla
włókiennictwa p.r oje'k t6w wpro
wadzenia cła na surową baweł
nę .j'z,ba przemysłowo - h111dlowa w Łodzi z,łożyła do prezy~o .
rady mini's trów memor.iał
Po krótkiej dyskusji postanowio wY'Po'Wiadająe się
na Tka tego·
no jednog;łośuie powołać do życia ryczniej przeciwko realIzacji te
"Zwią.zek przemysłowców", . który go projektu.

przemysłu białostockiego.

cła '

Ł6dt,

I

Herm·an

zebranie

pols!<o-węgierskłeJ

Dnia 22 bm. odb~dzie się w Bu5 proc. kolejowa; 82,- 38,- \
jub:Iet!szowe walne ze- wal ostatnio sąd okręgowy dwie saldo rachunkowe na dzień 1
6
pr()(). dolarowa. G6,- 56.00
bran·e izby h.!lItdlowe.l wę,giersko-I sP!1sacY.ilI1e sprawy
pomiędzy paźd-zlern'ika 1930 roku wynosi
polsk~ej na które!,} po zagajeniu I przedstawidelstwcl11 handlo- 620.959 zł. 76 gr. nie przesądzi- Specjalista chorób skórnych fi proc. ata.bi.1ha.oyjQ& M,- ~
wenerycznych i moczopłciowych
8 pr.DO. BGK 94.przez prezesa izby hr. jvanll Cse- wem Z, S, S. R. a f1,rmą "BracIa ła.. by pozwana. fum.a przy defi- elektrotera . d' t
.
b d _
4 i pół proo. decna,* . . . .
kO'l'Iics'a wygłOSi pl'zel,.ówienie dr. , HermaJi".
nItywnem rozlIczenIU z pO'Wo. Pl 8,.. 18 erIn}8.. a a
42,50
ł--: ~
I
me krwi l wydzlelin
S ł::tnisław Lepkowski m:.nister p-l+ II ,~T jednym z tych procesów d"
~m me. ~~gła ~. .-c rek ama \ Andrzeja 5. telef,' 189-40
5 prOG. IDo :w~ 48,TG DO,nomoeny pose! nadz~vyczaj~l~ R. s~d pr~y;mał So\~'1i.etom 'zabez- c.fI. ~dvz, .lruk stwI~r~za
sam
Pr~yjmuje od 8-11 i 5-, w.
8 p'oo. yv~ eI,tI ....
P. Spr~wo:ul:l.Ille z. dZlalalncscl lz: p1eozen:e powództwa, drugą zaś po,w~, po ~YR!lŚllil~Cl'U umo·w y
w.niedziele i §więta od 9-1
68,50
by ~lozy dyrektc. Ul by dr. An t~m przekazał do rozpatrzenia przez I z dllla .1 parozlernłk~ 1930 f',
OddZIelna poczekalnia dla pań
8 proa. Łodst ~
Sie.ner, poezem nastąpi; zamklllę-I sąd poluhownv
s to,gt~nkl handlowe mlędzy stro ·
8 proc. p~ lU.,8O ~
':\I~t~.wv d~.vz.ij sądu ~ lej I n~(fml tocz:~ si~ nadaJ i r()lbe~ ,
Dźwiekow.
cie ~achunku za !. 1930 ~ ,~,'l~a!en~e
10
proo. RadomIa 85budzetu na r. 19.. ~.
d" '~Jm, Clą I d·ru.gWl s praW1C są na,stępU.lą<:e: te ...o ?ozwia f!rn18 ~Og a na
gl! dr. Ekmer, p:~n.fl sz b. s~.ue-l
Powódzh,o nil1~e.isze, doty· dal az ~o zł kWl~()Wallla swy(!h
. ł(OTO:W~ BA~, ,~
tan: .stanu wy~_ - - orlc~yt p1. "Pol ezv sporu. wvniktego z ,u mowy stosu;n~ow z pory, oo{)IWem przed
LIVBIlPOOL
ISka 1 Eurof;a 6;" 2 ;:c,'.':;'.
7. dn!!l 25.IX .1928 roku. Art. :\4 st{':'Tl<:ielstwem
podnieść rów- . "
~~
diI'UR!ł!r.~m
tej
umowy
kategoq·'c znie n ez zarzuty z tytułu u-mowy.
l 11 L' t
d 16
oi~:
I'J
l!ulhn ,",w
st~1Ijjel'dza że wS~lkie spory z
Wreszcie, że zgodnie z tą uu.
Hl opa a
.
Styol6Ś 4J1f 1uły f,40 1DIIIIIO
umowy
rozmową
.
.
.
.
stV'Jc1ła Brema na de- łJ,tułu niniejSzej
" .
4,44 k~ń 4.,47 maj 4.61 __
g . rz:r~a.ią sic prZez sąd ll~lubow spu>ry te podle~ają rozpOznaniu
DZIŚ l dm następnych ł
(" .' C'Q bawe:ł~y
wi~ 4,64 lipiec 4,57 aie11lDA 46Q
ny w Warszawie.
sądu polub()wn.e~o
Wielki podwójny program I
P.:::ro r nin:".: I.l' w \Y" .~zvn/.{t()
Wl'Zooień 4,61 patd.~ 4,41 liIto
Okolj.cznolŚć, że pozwana fir- i ekscepcja pozwanego zasługuI film
ll i:' o ~~,:'~'l o os tnt-lli n l'pOI't o ma p,:'s mem z dnia 1 paź.dz~ erni I je pa uwzględnienie.
pad 4,84 grudzień 4,84 1000 4,Mo
stanip. rynku b>.We1l1 ;ullegu w
łEIl
Stanach Zjedi ' ()f::1.O'nyf'11. 'V~ hO. . . . . . . . . . . . . . .
ALBK8ANDRJA.
d!n,.!Z ol~ I'ne{1 urzędu waszynll.Ba.welna
egipska, um1mlocM
Dramat czaru i n8mi~tnośei,
t(' j'l ~kiego stall zapasów
na 1
Sak&lllLńklm: sty0ze6
14,14 __
l):1;:d:r,iC'rniko
\':yniÓc.t l fi ?~4 .
rzec 14,815 ma.j 1!5,06 Hp6eo 16,45
tys. hl. ('o ozna,eza nadwyżkę
list,op8d 18,62.
w p orówl'1an;u z paźd:lIerni
RlluB
kir~l)l uh. r. o noo.Ooo l,d 1)1l~')
sZ('n ie tego kClTIuni,katu wy~o
la' o dną rJerutr, cen z8rÓW1nO
1111 !1ie~da,ch bawe~nianych StallÓW ink i w Bremie.
Sonrlt!k
k ur S ("\'1. wvn iósł w ciągu 24 gomelodji. W roI. głównych:
6,:4 kwiec1i~ń 6,82 maj 6.94 merdzill w Bremie
kilkar17ir.-si:lt
Udziela
pomocy lekarskiej we wszelkich
RdorB GBorgB DUrY181·
l)unktów, Straty IK<ni.esione w
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocv Poczatek o godz. 4. W .obot~ dzień 6,48 1000
. 6,50.
zwią7.ku 7. tern przez handel bre
Lekarska pomoc akuszreyjno-ginekologiczna,
i niedziel~ o 12.
L _
mCllski I)hliiCZal1e są Ha mi.ljon
1
doJa,rÓw .

S. Niewiaiski

da~.zcie
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Telelon:

~padek wkładów

w bankach angielskich
-Według
wkłady w

ostatni·ch

danY'Gh,

10 wielkich bflnkal:b.

Hależą,cYlCh do
skie~o,
które

cleafi.ngu lon dyń
IIa iwv:i.'Szv "wój
Dozin111 po wojnie osią;gnę-1v w
~rudni'U 1930 r., spadły w cią
S?u 9 miesięcy r. b. c ~:!. 164
miI.~. Ł.,
czyli o 9 proc"
w
czem 75 mili. Ł. wynosi.ł od·
Dlyw wkładów tylko w miosią
C!lch sierpniu i wr:/:~,~niu T. h.

Dr. med.

H. ,R6ianer
Narutowicza (D,leJna) 9
tel. 128-g8
Specjalista chor6b sk6rnyoh,

wBnllrycznYllh I mOllzopłllloWych
Przijmuje od 8-10 i 4-8.
W niedziele i święta od "-12
EleldroterapJa

-

Odd~ielna pOCloklllnlll dla Pa~

.....

---

M,"I.·on

A

ar-

b

k rSk,- D ~~~~r;bwkj:tl::chnoadu~l,l:~l~ś~t

I. II ~
U Ił ' . II

" Ramon lIovarro I

'Brry.

1 -3 3 !m'!łe~~~i~i~!n~ der;::::~::
doraźnej

•

Wegierskie

mogą być

RanB

należności
szybko uzyskane

Wobec licwych ni.ouregulowar
nych z powodu trudnoŚCB dewizo"'-ych pre-tensji eksporterów łódz
ki.ch do odbiJOrców węgi.ersltiJch izba przelffiysłow()-handlow~ w Lodzi komunJilkuje, że otrzymala wor
mac je, według których importl;rzy
węgi.eirscy mogą po pewnych st&ramach uzyskać nie,zb~llo dewizy.
Przydział dewiz na Węgrzech uza,.
le'Żniony jest bowiem od opinji izby przemysłowo - han<.l!uwej w
Buda.p€szcie oraz df,cy~j~ Ba.uku
Narodowego, przyczem .vymi'enio·
ne instytucje w zasad.de nie czynią
trudnośoi, o i!le chodzi I) krycil' urlo
wodniJonych zobo~a>l zagrllnicznych. Niektórzy importf,rzy nie
ZWTócili się jednak dotąd do Banku
Narodowego, stwarz,a,ją.c w ten sposób dogodną dla siebie a niekorzystną dla eksporterów polskich

lodzi

sytuaoję,

mi

upozorowaną. trudności'a
de~owemil.

Aby zapobiec wypadkom tego
rodzaju irLba przemysłowo - handlo
W~ w Lodzi uwa.ta, iż byłoby celowem, gdyby zainte'resowa.ni ekspor
terzy niezwłocznie skierowali do
wierzyoieli węgie1"skich pismo z
prośbą o wska.zanie ijczby ~ daty
wniesionego do Banku Narodowego podania o przydział waluty. Ko
pję wystosowanego do importera
węgierskiego wezwania oraz otrzym3iną odpowiedź

należy

przesłac

izbie przemysłowo - handlowej w
Lod7-i, która za pośrednictwem kon
sułatu Rzplitej w Budapeeze.ie poczym kroki, zmierzające do szybkiego i przyohylnego rozpatrzenia
podań,
dotyozą.oych
łódzkich.

naletnoś'Ci

I

lir,;: ~~~~;: ;!?

;:zi~k

Bojko' bawelng
przeprowadzają

Zjazd gospodarczy zwołany z i:ni
cjatywy B. B. w, OszmiJa.nie, celem
rozpa.trzenia bolączek życia gospodarczego pow. osz.miańskiego wypowiedział się jednogłośnie za bezmględnym boj~otem wyrobów z
surowców włóki>enniczych kolonjalnych. Bojkot ten spowodowa.IlY absolutnym brakiem mOUlości zbytu
włókna lnianego w ZWdą~U z konkurencją tkanin bawełnanych i jutowych ma być zrealizowany na
drodze wstrzyman~.a się od kupowania wyrobów włókieu111cych obcego surowca i zastępowania dotychczas używanych wyrobów fabrycznych lnianymi wyrobami ~ll
modzialuwymi. Zjazd uchwalił zwró
cić się do wszystkich ilOstytucji ~
żą.daniem nadsyłania wszelk.ich pro
duktów w opakowa.niu ' lnjantlm.
W razie gdyby fiirmy nie miały

kresy wschodnie
worków

lnia.nych,

orgaJlizaeja

oszmiańskie będą. im wysył.llć W.Ol'k~ lniane własnej roboty.
Uchwalono używać we wszyst·
kich samorządowych! mie,jsl\ich
instytucjach wyłą.cznie
wyroby
własne samodziałowe
ze lnu.

Pozatem zjazd wysun~ł szereg postulatów celnych, zmierzają.cych
do uprzywilejowania krajowych surowców włókienniczych oraz żąda,..
jących zwiększenia spożycia włók

na Inkmego w wojsku i innych urzę
dach państwowych i samorządo.
wych.
W zjedzie, który zebrał okoł()
500 delegatów wszystkich organizacji i samorządów gminnych, wzię
lo udział liczne grono zaproszonych
gości' z wojewodą wileńskim BeczkowicH'm i gen. teligowskim na
czele.

Nr. 287

20.X -

Ogłoszenie
Syndyk tymczaSQwy masy upadł'ości fitrmy "Her.sz Sen<ław.ski" oraz wła·śdciela teJie fj,l''IllY,
Hersza Sendows.kjcgo,
że
spraJWdzenie wierzyteluości upadłe., tiiJrmy
zawIadamia,
odbędzie się dnia 28 pażdz;iern ilka 1931 r. o god'zin~e 10 rano
-w wydziale handlowyn\ są.du okrElgowego'w Łodzi. Plac Dą
browis kiego 5, pokój nr. 15, w· obecności Sędziego Koanisarza.

Z Sztraueh '

-

SYlOdVk tymczasowy masy

Ulpadłości

firmy "HelJ'sz Send0'W5ki"

2 ....

Dokt6r

Kbl

BR~t A~!!~e~~,n~!!!ib

Spec. chor. wener., sk6rn. i

włos6w

(porady seksualne)

Piotrkowska Z6, fal. 117-50
przyjmuje od 4-7 po

poł.

p,zyjmuje od 9-11 r. I od 5-8 w.
W niedziele i święta od 10-12 r.

Andrzeja 2, tel. 132-28.

Dr. Med.

F.

RNSTEIN

akuszer-ginekolog
Śr6dmiejska 29
(dawna Oegielniana 4)
tel. 134·90
Gad,;. przyjęć 10-12 i 3-7 pp.

D"

"

Z8n~8d PO~OiD!nO - [ulromtuny
Ogrodowa 10, tel. 213-57
I i II klasa
Oddział
poło~niczo-ginekologiczny

Dr. med. Sz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na II kI. wraz
z zabiogami 200 zł.
Opiekli nad d.leckiem
Dr. med. J. Polakow
OddriEał chU
rui'gic:7-tny
Dr. med. M. Kantor,
godz. prllyjęć l-Ił pp.
Oddl/lsł oc:nv
Dr. med. J. Krau811:,
lIodK. prz~l~ć 11~12 IN p.

nr.

med.

Jerzy Sudya
Choroby kobiece I .ku••erJa

Zielona 30, tel. 115-27
przyjmuje od 5-7

Dr. med.

SlbBBRSTRO

"GŁOS

Do akt.
Nr. 1778~ 1931
Ogłoszenie
Komornik Sądu
Grodzkiego
w Łodzi. Ignacy
HermlInowski, zamieszkllly. w Łodzi
przy ul.
11 LIstopadlI 37a
nil zasadzie art.
1030 U. P. C.
ogłaszll, że w dn.
9 listoplIda
1931 r. od godz.
10 rono
w Łodzi przy ul.
NllrutowlczlI 3
odbędzie się sprze
dllt % przetargu
publicznego
ruchomości,
należqcych do

firmy "GllIsmBn
i Calel"
i sldadlljllcych się
z kasy pllncernel
wagi d~ieBiętne! t
i .wyc.ajnej I 25
kap pluszowych
oszlIcowanyeh na
sumę zł. 1180.ł.6dt, 2.10.31.
Komornik
I. Hermanowski
Do akt.
Nr. 1736-31

nych i weneryczn,oh
UL. NAWROT 2

TSI..SFON 179-89
El:JB}1inllie do 10 r. i od 4 - El wiei!t
w n!ećl.delą od 11 - 2 po południu
mO. pan spec. od godz. 4~6 pp.

Stomatolog-chirurg

. oho,obV ząbOw, silQ.Ełk. dmlqse1. podnIebienIa, )Qr.ł,ka ł t. d.

regulacJa 2fłb6w
Ranllgen elekflro\ilerapJ. .
OrdynuJe 3-7
7"11'1
PIOTRKOWSKA 184 'laL 114-.0

'f

Nr.

Do akt.

E.683/31

40611931

Ogłoszenie. Ogłoszenie.
Komornik S~du
Grodzkiego
w Poddębicach
3 rew. pow.
I~czycklego

Zygmunt
Gendaszewslsl
lIiamieszk.
w Poddębicllch,
na. zasadzie
art. lOBO UPO. 0głnflza, że dnia
6 listopada
1931 r. od g. 10 r.
w folw. Łęski gm.
Poddębice
odbędllie elę
8pYl!leda.ż z prlletargu publiemneg o

ruchomości.
nale!~eych do

Piotra i Mllrjl •
mllłż. Sumińskich
skła.dających alę

i

Komornik S~du
Grodzkiego
w Łodzi
Jan RzymoVlski
zlIm. w Łodzi
puy ul. Sienkiewlcza 67, na Zllsadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
~e w dniu
27 październikll
1931 r. od godz.
lOrano w Łodzi
przy uJ.
Piotrkowskiej 47
odbędzie się sprze
dał z przetargu
publicllnego ruchomości nil leżllcych do
fIrmy .Księgarnia
Ludwika Fiszerac
i składail\cych się
I 1000 elementar.y

I 31 r.

Do akt.
Nr. 317

Puyjmuje wo~elhie roboty, wchodl~

WDliKOWYSKI
Cegielniana
spea,...et. ohoróD .k6rnvoh
I weneryclln,oh.

leczenIe djatermJą
i elektroterapją

(lampą kwarcową)

BIąlmtlle od

9-::l i od 5-Q.
VI nledB\ele i tfw1Q\:a od Q-L
Dla pań ud 6 do 6 po poL
oddlllelna paa.ellalnl&.

Zawadzka 1

TEL. 205·38
ozynna od 8 re.n~ de. 9 wiecz.
U- 1 l przYJmuJe

2- 3 ) kobieta-Iekam
w oiedzielęiświęta od 9-~ pp,
leol'!enie chor6b

wene,vcanvch i sk6rnvch

P@RADA·3 ZL

ZIOłA LECZniCZE
nIIjświetsJlego

zbioru poleca nIIltaniej

SKŁAD

APTECZNY

8. p, L C.

ł.ódź,

CZYTELniA

łłDUlOiCI

Plac Reymonta 5 /8 Tel. 187-00 I 217-00
Stllle na skłlldzie Zlała lecznicze Dra Breyera
Orllll 9skara WoJnovslclego

I 31

"

U

ił

dawniej A. STRAUCHA

ul. Prez. Narutowicza Nr. 14

tel. 213-85.
Ostatnie nowości w 5 jezyk.ach po 10 egzemplarzy.
Na kałde życzenie, czytelnik otrzvmuje wybraną
ksillżkę. ClIytelnia otwllrta od 9 do 7 wiecl;orem
bez przerwv.

Abonament miesięcz~y 2 złote.

gr.
NAJLEPSZE CIA ')TKA
poleca

[~ KI [~ HIAl.

D. Waisko,,'

Piotrkowska 104-b, tel. 11~-82
Choroby wewnętrzna;
Spec. żołądka, kiszek
i wqtroby

.

Ił

O E N T G E N.
4-7 po

Godł. prlyj~ć:

toika MQtalowe,

u.

ł'1atBraCB

zł.

żywego,

bSz<'1.cowanego na

się W

sumę

530.Brze.zimy, dn. 16,10. 1931 r.
Komornik: L. Rotbe.

Kb

do

,"'~ r

~

"

I.;

~~

NAPIĘCIA syat. Zeileisa.
Choroby przemiany materji (IIrtretyzm, cukrzycII, nlldmiernll otyl?Ść).
Chroniczny reumatyzm stllw6w, mięśni
i kości. Porażenia, paraliże i niedowłlldy, nerwob6le, nerwice, epilep/lla,
migreny, bezsenność, wyczerpIlnie
psychiczne, b61e przy tebes, Impo·
tencja.
Arterioskleroza, osłabienie
mięśnIlI sercowego, miejscowe zaburzenia kr~żenia. Choroby w~troby,
żołądka, jelit, lIuly krwllwnicze. Br.alll
menstruacji, wł6kniaki. Egzema, łOJO
tok, trądzik, Gmyraki. nerwowe aw-:dzenie ak6ry, vm:ody goleni.
44-1

wynajęcia
Lekarz-dentysta

przy ulicy

lachOdni8i 111 Z. Bielakawska

I\a
Dr. med.

Wiadomość u gospodarza
domu__,

Pokój

ST.

W [entrum

Dowr6cila

Kilińskiego 113,

róg Nawrot
Winda.-telefon 148-27
od godz. 10-1 i od 4-7 w.

-

.

aga!

miasta, umeblowany, du~y, suchy, słoneczny, zelektrycznem
oświetleniem, usługą, z niekrę
puiącem wejściem, inteligentnei,
Odańlil<:'t.a 77a, tel. 2'll3·98. solidnej osobie do odstąpienia
prlZfJmuje od 8--8 w.
ul. Narutowicza 10
od listopada. Traugutta 12, m.
8, front III p.
-2 przyjmnje wszelkie robot,
Dr. med.
wohodz!lce w zakres malarstwa
STORY
podług
najnowszych wzorów
C'et, szydełkowe, -ka.pa okazy'\llle
zagranicznych.
.
akusser ginekolog
Piłsudskiego 38, tel. 128-39 BARDZO TANIO do sprzedania. -Ceny obni~one do 40 proc.Kon, Nowomiejska 4, prawa oficyWykonanie solidne.
na, ostatnie wejście.
2838-1
GIN\iKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBlBCE
I DRCG MocnOWllCH

Dr~orm!!~ow~!!~~~ H.
148~89.

~920-14

HaralowiclI 31.

Nawrot 32 ·tel. 213-18

Piotrkowska 8. leI.

firmie

_iWA "SZ"

Specjalista chor6b sk6rnych, wenerycz:nych ł moczopłciowych

przyjmuje 4:-6.

'6

atA.

Mblii

WÓlk!,

Dr. med.

Alekilsndrowaka 1.

q-e

OGŁOSZENIE.

:s. . .' : ( , ~

11 Listopada 19
(Konetantynowska) tel. 228-34:
przyjmnje od 4 do 7 po poło
od 1 do 2 w Lecznicy
,.Pomoc"

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

Komornik Są.du Grodzkiego w
PRZYCHODNIA LEKARSKA
BrzezLna.cb, LEON ROTHE, zam.
DL.A ELEKTROTERAPJI
w Brzez,!lIlach,na zasadzie art. 1030 ,
P. C. ogła.sza., że w dnilu 11 listo- I
pada 1931 roku od godz. 10 rano w
Poliku gm. Lipiny, odbędzie się
i t. p.
sprzed..1.Ż z przetargu publilCwego
""ARiZ"""" =
FOKS "l lU
ftDJaelr.lff'l~, najdogodnieJ
ruchomości, należą.cych do Józefa
Loby i składają.cych się z inwent31- i najoch owiednieJ kupnje LECZENIE PRĄDEM WYSOKIEGO

poł.

M.akuszer
Rozenłal
ginekolog

~~M~Un~Klf~~

Do akt Nr. 784-1931 roku.

rza

Dr. Med.

_

Wszelkie

3'

8 w.
c,hlinowDnla i drutowania w niedziele i święta od 9-12 VI poł
Dla pań oddzielna poc.ekalnia.
p08e~lłeh. Spr.~tenie biur j mieezłrań.
oro. czyszczenie okien fabrycznych w
budynkach pl~trowyoh i parterowych
Dr. med.
(t. zw. SlIe~owych) oraz Fakowanle
drzwi J okien na zimę.
Tel. 10"-47 (pry...)

Lekarzy-specjalistów

TYLKO "OLLA"

2

r~wanill,

W[Hf~~l~~I[IHA

I

Z. DATynBR
UROLOG

.e w z~hrl2s cZySIlOlllenia uyb, flote· przyjmuje od 8-10 r. i od 4 -

PORADiłlA

Szczęście

zdrowie,
i powodzenie ty-I
clowe, Dute ofiary materJalne
zależne s~ od jakości towaru. Nie klltdy dowolnie
zllchwalllny towar, lecz " cl~gu dziesilltk6w lat
w całym świecie wypr6bowana jakość ZIIsługuje na
Wasze 'lIulanie.

fortepianu
Kędzierslliego
os.acowanego na oszacowanych na
Bumę J:ł. 600.sumę 1Ił. (500.Poddębice,15.10.31 Ł6dź, dn. 15.10.31
Komornik
Komornik
Z. Gendaslewski
Jan Rzymowski

L. NITECKI

. Łódź, Andr:eJa 1.

Wa8~e

J:

Do akt.
Nr. 2664

---,

--

Ogłoszenie.
Ogłoszenie
Ogl08zenle.
Komornik S~du
KOmornik Sl\du
Komornik Sqdu
Grodzkiego
Grod;kiego
ZIELONA 11
Grodzkiego
w Łodzi Ignacy
w ł:.odsi,
lei. 11~4B
w Łodzi,
Hermanowski zaJan Rlymowskl
Adam Jllroszyński
mieszkały w Łodzi
zamleBzkały
Choroby .kOrne. weneryc:.ne
zamieszkały
w
przy ul.
I mocaopłclowe
w Łod"i przy ul.
ŁodzI, przy ul.
11 Listopada 37a SienkiewIcza 67,
Lecllenłe LempQ Kwalcowca.
PiramQwicn 7
na zasadzie. .art.
na. Z!l.sadzie
PPly'mu!e od 5 do 8 p. P
na za1030 Ust. Post.
art. 10S0 UPO. oPanIe od 4-5. Nled.lela od 9-1
sad!:ie art. 1030
CywiIn. ogłasza
głasza, że dnia
U. P. C. ogła8za.,
Dla n"'amo~",Ch oeny leollnlc.
że w dniu
28 października
że
w dniu
9 listopadlI
19.31 r. od g. 10 r.
1931 r. od godz. w Łod!:l, przy ul. 28 pa'd:iernika
Dr. med.
1931 r. od
lO-ej rllno w
Al. KOGciuszki 22
Łod.i, przy ul.
odbędzie !i~ sprze godz. 10 rano w
ŁodzI, przy ul.
NarutowiczlI 7
dllt z przetargu
odbędzie się sprze
publicznego ru· Nowomiejskiej 34
odb~dzie si~
daż % przetargu
chomo~ci
publicllnego
naleł~cych
do sprsedat z przeruchomości, nale- firm:v "A. Minor" targu publiCImego
wznowił przyjęcia
żllcych do
w!' Spadk. Adolfa ruchomości, nalet~cych do
Hersza
Minora, Wanda
Parllm@.~m"
tel 148-95 Awrum&
Offenbacha
Arno I Erna Mi- firmy: .C.Wagner·
ChorobJ norofl. pQcl'lenra I drOg i skłlldajllcych się
i skladlljl\cych się
norowie
mocaoWJch
z 3·ch serwis6w i s .1 .dl\illcych się • konfekcjI męsskiej
Gad •. pr.Yf~ć od 9-10 ł a-8 •.
stolowych
z mebli i pfllninll
oBllaoowanych na oszlIcowanych na oszacowllnego na
sumę lI. 1375.sumę Zł. 1560.~~~---------------- sumę II. 480.Łódź, 17.10. 31 r.
t6di,
5.10.31
r.
t,6dt,
14.10.
r.
Dokter
Komornik
Komornik
Komornik
A. Jllroszyńsld
J. Rzymowski
I. HermlInowski

Dr. med.

~a~okienki

Do akt.

11

1931

DOwr6cil

4,tel. 216-90

S~ec"mUetB chorób sk6r-

PORANNY" -

er

plIJjMUiR od l-uj do 5-ej popoI.

MAJSTER MALARSKI

l"

Wełniarz

12

M.X -

~

DźwIękowy

Z

"

i. ś -e"

Zeromsklego 74-76
16g Kopernika.

Dojalld tramwajami:
5, 6, 8, 9 i 16

i

Duiś

Kino-Teatr

WSDaneala Dremjera I

~

r ...._ .....- - - · __..__·lIIIIilu_ -

I .:Ogłoszenia dra ne I

nadeśle

swdj oharakter pisma oraz imię, mlt!!Sląc
i rok urodzenia OTRZYMA LOS do I klasy 24
Polskiej Państwowe) loterii, wybrany zupełnie bezinteresownie przez słynnego Astrologa-SzylleraSzll:>lnika na zesadzie obliczeń kebalistyclfnych
i astrologji. Do każdego losu kolektura dołącza
własnoręcllne potwierdzenie p. Szyllera-Szkolnlka
wybraneQo przezeń numeru. Losy wysyłamy natychmiast po wpłaceniu należności na nasze konto w P. K. O. N~. 18.607. Cena za ćwierć losu
10 zł., p6ł losu 20 zł., cały los 40 zł.
Gł6wna wygrana 1.000.000 zł. Co drugi los
wygrywa. Ciągnienie I-ej klasy jut 19 i 20 listopada 1931 r.
Adresować Kolektura Loterji Państwowej
Nr. 75'1, War!!zawa, Marszałkowska 58.
943-3

=-:z::=_~

emigracji gru,4ińskiej i rosyjskiej p. t.

Dramat z

W rolach głów ych: Gina Manes, Natalja lisienk ), Jacques Catelian, Jon
Toulou t i Nestor Ariani.
' Nadprogram wesoła komedyjka i aktualności filmowe
I
•
Początek seansów w dni powsz. o g. 4 p. p., w niedzielę i święta o g. 2 p. p., ostatni s61ans o g. 10 wiec!.
Ceny miejsc: I 1.25, II 90 gr., III 60 gr.
Następny program: "Wiatr od Morza·· Dramaty na tle arcydzieła Stefan~
Żeromskiego. W rolaoh głównyeh: Marja Malicka, Adam Brodzisz, K. J. Stępowski, Eukenjusz Bodo.
Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni 'z wyjątkiem t~ob6t, niedziel l ~wi1\t
Passe-partouts i bilety wolnego wejścia w niedzielę i święta bezwzględnie ·)nieważne.

KIO

'i::::::a!!ICIi!'lU..:::e

t9:Jl

"GLOS PORANNY"

L _______•

lZIE'JIl.:l. .alliiliilllz_.ZiII3iliId

I
POKÓJ
z kuchn~ą, za komorne poszukiwany
NIEMKA
JADALNY
w okoli ey ul. Tr~ugutta - Glów(ReilChsdt'utsche)
udz,iela niemieckie pokój nowoczesny, prawie nowy na. WiMom. telefon 19~-96.
Na dogadnyuh
go (gramaJt.yka, litffi'atum, konwGrsa i inne meble z powodu wyjazdu do
waru n kacl\J
\
HIERONIM DWORACZYŃSKl
WIIILKI WYB6R cja) po cen3JCh niskich. Juljusza 20 sprzedania. Radwańska 3, m. 5
m. 24, róg Nawrot, teJ. 143·84.
od 3 - 5 pp.
2857~1 nI. Łą.c~,na 37, bezrotJO~lly,
zgubił
2853-3
legitym;cję zapomogową., wydaną.
LOKALE
dllecinnych
przez Fu\ndusz Bczrooooia.
- ZAJĘCIA
większe 1I111!'8Jsze, na p,a IvacD
w komple.cite przedszkolnego wy- lokatora i sublokatora ~a kOlllorne
-~I\RTUR LEDER
chow:mia z pocz!Jitkowem naucza.· miE'sięczne, mie~zkama we wszyst· zgubił byit kaucyjny Elektrowm
2858
W niem S. Janowskiej już się rozpo- kich dzielnicach ma:lta, sklepy w Łódzk!iej. ,
częły. G~mnastyka i rytmika pro- ruchliwych pun!{tach poleca Biuro
wadzone przez p. Halinę Wf'aldmMl. .,POLRUCH", Al. Kościuszki' 27, . . . . . . . .q................
sP:~~Tn~Nf~ Zapisy
Żeromskiego 11 m. 7, u p. front,
parter,
tl:'IPlony 1:11-01,
Do :Ikt Nr. 972 - 9171-1931 r.
Waldma.n.
2860-2 132·01. Biuro czynne od 8 rano do
OGŁOSZENIE.
8 i pół WIeczór bez przerwy.
Komornik Sądu Grodzkiego w
amery końskloh
mA RAJCHERTOW A
9804-B Brzezinach, LEO~ ROTHE, zam.
Nabyć mojna
UDZIELA LEKCJI NIEMIECKIE- - - - - - w Brzez!lIlach,na zasa.dzie Art. 1030
GO. (JĘZYK, KONWERSACJA,
Z KLATKI
U. P. C. oglas~a, że w dalii 8 listoLITERATURA). KILIK'SKTEGO 14. schodowej pokoje umeblowane, bez pada 1931 roku od godz. to rano w
SKŁADZIE
2864-5 meblj, z używalnością kuchni, nie- Jaroszkach gm. Lipiny odbędzie
krępujące dla małżeristw, urządzo' się sprzedaż z przetargu publiczneCHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? ne gabinety dla lekarzy, adwoka· go ruchomości., należą.cych do SteMusisz ukońc.zyć kurRy korespon· tów, pokoje biurowe, handlowe, za fana iJ Marjanny małż. Mospinek
ŁÓDt
dencyjne inl. Sekułowicza, War- komorne miesięczne j)oleca Biuro i skhdających się z inwentarza ży
Plot~nO\łzkB
szawa, . ZóraWJ.a 42. Wyuczają li- "POLRUCH, Al. Kościuszki 27, wego, oszacowanego na sumę ....
w podw6rau,
stownie:
buch:Ilterji. ra.ehunkowo- front, pa,rter, telefony
141·01, 980,-.
1BL. 158-61.
ści, korespondencji,
stenografji. 132·01. Biuro C'lynne bez przerw:y
Brze-t iny, dn. 16,10. 1931 r.
handlu, prawa, kaligrafli\ dakty- od 8 rano do 8 i pół wilecz. 9946-6
Komornik: L. Rothe.
lografji, . towatoznawstwa,
języ
ków, pis.ow:tl! - gramatyki polskiej,
SZOPA
Do :J.kt Nr. 793-1931 r.
ekonomjL Żą(iajcie proB'pekt6wl
muro,,!,a,n a z rampą na skład, fabry
OGŁOSZENIE.
czkę do wyn.ajęci.a. Południowa, 28.
Komornik
Sądu Grodzkiego w
9778-3
STROJENIE
Brz.3Zinach,
LEON
ROTHE, zam.
Gdańska
pianin i fortepianów.
w Brzez['1lach, na zasadx.ie art. 1030
2 PLACE
754-4
67, m. 3, tel. 17!::l-79.
położone przy ul.
Nowo· Radwań U. P. C. ogłasza, że w dniu 3 listo~
skiej oolE<m zmiany do sprzedania• pada. 1931 roku od godz. 10 rano '"
. KRAWATY STARE
prze-r abiam na zupełnie nowe. Wy- Wiadomo~ć od godz. 5-8 u li. Je- Lipinach gID. LiJpm.y, odbędzie się
sprzedaż z przetargu
pubLicwego
ger ul. W ólczańska 151.
twórnia krawatów. Trauglltta. 9.
2818-3 ruchomości, należą.cych do Ignacego
2801-5
iJ Zofji małż. Jeziorskich' i składa,.
3-POKOJOWE
Ją.cych się z lJnwenta.rza tywego'
W OGŁOSZENIU
z dn. 10 czerwca 1931 roku "Zgu- komfortowo odświeżone mieszkani'e martwego, oszaOO'Wanego na. sumę
biono czek na zł. 329,80" i to. d. z wszelltiemi wygodami (służ,bowy) zł. 915.Brreooy, dn. 16,10. 1931 r.
wydrukowano mylnie- Jakubowicz, w pierwszorzędnym domu. wśródPołudn[owa 9, zamiast Jakubo- mieścm odnajmę natychmiast. Dzw.
KOID{)rnile L. Rothe.
wic~ Lipowa 9.
2852-1 176-64.
2862-1

Wdzków.

------

I Um!ł!.~,
..
PI ato Fa [ó

_ _~

Zarząd Przemysłu Bawełnianego

3-POKO,JOWE MIESZKANIE KOM
FORTO\i,J/E zaraz do o.Ldania. AL.
KOŚCIUSZKI 9, do~ol'la wskaż6
w: godz. 10 - 12, 2 - 5 i 8-10 w.

"Bławat Łódzki" Sp. Akc. w Łodzi
ma zaszclfyt zawiadomić pp. Akcjonarjusz6w, że " dniu
14 listopada 1931 r. o god •. S-ej po pol. w lokalu Sp6łkl
w Łodzi przy ul. Piotrkow.kle; 265, odbędzie się

Walne l~roma~lenie Al[j~narju~lów

• nast«:lpujllcym porz/łdkiem d.iennym:
1) Zagajenie Zgromadzenia I wybór przewodniczlł
.ego. 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności i rozpatrzenie bilansu oraz rachunku .ysk6w l strat za rok
operacyjny 1930. 3) Wybory wład. Sp6łki. 4) Zmiana
statutu Spółki w myśl Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej If dnia 22.3.1928 r. (Oz, Ustaw Nr. 39/1928 r.).
S) Określenie wysokości wynagrodzenia Zarzlłdu, Komisji Rewizyjnej. 6) Wnioski Akcjo.nariusz6w.
Akcjonarjusze, pragn/lcy uczestniczyć w ZgromadzeDiu, winni dożyć swe akcje, lub odnośne kwity pr.ynajmnIej na 7 dni przed Zgromadzeniem t. j. do 7 li.tooada 1931 r. włącznIe.
W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia, następne odbędllle się w drugim terminie dnia 28
listopada 1931 r. z tym samym porządkiem dziennym
i będzie wetne bez względu na liczbę obecnych akcjo·
"arjuszów.

WJlJmanek

,

fAHBYUftYM

"OOBHOPOl73

----------

KILlNSKIBOO 118
Dziś pręmjera!
1000/0 film dźwiękowy zło'
tel se'll United Artist produkcji 1931-32
Nowy tryumfalny sukces Dolores dei
Rio w monumental'lem arcydziele
dtwiętowem, osnutem na tle słynnej
powieści Ewangellne p. t.
Wapaniały

ilości
(POTĘGA MIŁOŚCI)

niol
najpięlrniejszy

poemat wielkiej miłościl
Dolores dei Rio śpiewa najpięknIej
sze piosenki At Jolsona.
NlIllfępny program: Janko muzykant
w roI. gl. Marja Malicka, Witold Co nti, Dymsza I Stefek Roguiski.

I N !o 'r Y T U T
~llllWJl"
KOSMETYCZNY ,,\fi ~

Łódź, lłiotrkowska

W

"YEMERA
DP{ltRWATVWV•••'ft

--- - -------

DR.

spO olllltGła c!lorób
sMrnVClh i wene-

Czesławy

Bornstein6wny

175, parter, m. g. Tel. BB-76

Najnowsze metody racjonalnej kosmetyki I hygleny
Heljotepapja: LAMPA KWARCOWA, LAMPA SOLLUX,
d'ARSONVALIZACJA. Godz. przyjęć: 10-2 i 4-8.

rycBDyah '

'rB

R\ikopiBÓW redakoja nie zwraoa.

MEBLE

OCISKI
---- uluwa
ROL"

tapczany oraz wszelkie meble
POWAtNA OSOBA
najnowszych fasonów. Ceny niNAWROT 7,
poszukuje od zaraz malego pokoju
skie, warunki dogodne
Tol. 111/3-0')
do zł. 35.-. Oferty Bub: "Poważ
61 Piotrkowska 61
od tG-1Sł1 od 5-7 w podwórzu.
9942-2
794-4 na osoba"

DOwr6cil

J; illlml ill ll!l!:'j(,12 miesięczne "Głosu Po~ennelJo~ :Ile wszystkiemi dolila
IUI Urill datkami wynosi w' Ład.1 zł. 4.60, za odnoszElnie 40gro8s~. z prllesyłh~ pocztOWIł wItraju - 31. (j,~ zallranic~ - Jlł. 9. -

Iadakcor: ElUgenjus2 KrOnmaD

POTRZEBNI .
zdolni inkas~nci _ sprzeda,wcy.
.
P?SWKUJĘ
,
• Pi' trk
k 86 S·
duzego pokOJU na cel towMzyski
Zg ł asza Ć SIę:
[O
oW'S a
, In- ł b
l dni
. k'
.
2860-1 ,e.zwzg ę e z .rue ręJl'llJącem W6Jer, odz. 10 _ 11.
g .g
.SClem. Wanmki korzystne. Ofery
sub "Sz. K."
2861-1
POTRZEBNY
lUtynowany buchalter - Wa.nsiJsb.
2 POKOJE
Oferty z ryciorysem i żądanem wynagrodze-ruem składać d{) admiin. umeplowane, ewent. pojedyńcze z
pod "N~,tychmiast".
2859-1 wBzelkiemi wygodami, z teiefonem
i używ.aInością kuchni do wynaję
cia. Gdańska 5, m. 17, Dowiedzdeć
krzesła dębowe, komplet 5 krze- siJę moma: Szkolna 4, m. 6 od
seł i fotel 150 zł., stoły owalne, 9-12 i 3 i pół do 6 pp.

~

bezwarunkowo

"

OgłoszenI-a za wiersz mtllmeboll7p i-szp3ltowy (et.r:>na 5 sl!;paH) I l-sf:l strona 1 z.. .

w tekśole ~ gr. n!ldesł!lne po tekJcle 40 gr.; hellrologi 40 gr. ZwpclllIJne
(str. 10 szpa~t) 1.2 gr., Drobne 15 gr. za w~rll~i naiffi.nieJue oglosee:,ie zł. 1.5·) 111'. P09I!lu~!.lVllnje. praoy 13 gr:
21a wyraZI na)mmelaze at. U!O 111'. Ogl"!lEenul ~lt ~ ~J7 lJ Re
21a~luł)\no7łe 12 a!. O~IOaZenl!l Za::Illejaoowe obIJ
1
olane II" o ~o proc. drałe', firm laqlanlollnv J' 'l 1 J) ,r:>~ Za o~/:>all~o\'1 t,,1,;)!"'701!:l~ lab hnlM. docil'lti.300

Za WJdawDiorwo .PrlSa" , Wydawnion. sp.

II

og~. odp.: ElugenjuBz Kl'onmsn-

W drukarni własne'i Plołrkoweka 101

