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Częściowe wydzierżawienie.

kolei polskich.

Kapitały angielsko-amerykańskie mają, poczynić znaczne inwestycje. - Głównie
dla wywozu węgla rosyjskiego przez terytorjum Polski.-Nowowybudowane linje
kolejowe pod zarzą.dem cudzoziemców.

pożyczki..

Monopol tytuniowy i solny da nam 105 miljonów dolarów
Nasz warszawski koresp. telefonuje:
Na temat rokowań, jakie rząd nasz
prowadzi z konsorcjami zagraniczne mi w
sprawie pożyczki zagranicznej - krążą
najrozmaitsze pogłoskł:
Mówią

np.,

że

konsorcja zagraniczne
domagają się od rządu aż 16 procent w
stosunku rocznym za udzielenie Polsce
pożyczki pod zastaw monopolu tytoniowego. Wiadomość ta jest mało prawdopodobna.
Jak się dowiadujemy konsorc;a zagrankzne nie stawiały tak ciężkich warunk6w, a w każdym razie rząd polski nie
jest skłonny zaakceptować procentu wyż
szego od normalnego. Rząd wysuwa jako
odsetki najwyżej 8 procent w stosunku

Hutun Young znowu przyje.

dz'e do Warszawy.

rocznym dla ubiegających się o nasze monopole grup finansowych.

Polsce interesuje się grupa kapitalistów
angielskich Armstronga. Obecnie przyłączyła się do niej s!rupa kapitalistów a-

Grupy zagranlane, które wybudują
nowe linje kolejowe, mają je prowadzłt
we własnym zarządzie, przyczem zwrot
Najpoważniejszym kandydatem, ubie,
•
dzi . , ,
I
merykańskich,
kosztów budowy byłby im zabezpieczony
gającym S1ę o wy erzaWlenle monopo u
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Możliwy
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o wanta są w o u.
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"'leli'c rząd
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ki OWI e wy terZaWleme o el ,es zadrarucznego
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'""" wybudowan"..
pożyczki w sumie 100 miljonów dolarów. wv Z uczone, .. • k'
'P I
linje, które zostałyby w ten spos6b upa6.
propoZYCJI, Ja le uczymono o sce w stwowione.
W ~prawie wydzierżawienia pa!istwo- tej dziedzinie, należy podkreślić silne zaI
"
•
wego monopolu solnego najdalej !K>suruę- interesowanie się kapitału zagraniczne~()
nwestycJe kaptfału zagranlC)znego ob, 'ęł b
' -. • t .,
I"
•
te są rokowania z grupą kapitalistów możliwością wywozu węgla rosyjskiego J ł! y. rowme,z ts nleJące mJe koleJOWe,
g owtlte w dziale budowy warsztat6w Up.
szwajcarskich, kt6ra natychmiast po pod- zagranicę przez terytorjum Polski,
pisaniu odnośnej umowy wpłacić ma rząTen wywóz byłby znacznie ułatwiony,
Strona techniczna będzie uzgodftiona I
dowi tytułem zaliczki li:wotę 25 mijonów '\ gdyby siec kolejowa polska została odpo- ministerstwem kolei, które opracowało
franków w złocie,
wiednio udoskonalona i przygotowana do wyczerpujący plan inwestycji kolejowych
Sprawami inwestycji kolejowych w celów eksportowych.
.
w calem pa6stwie.
.
.
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Nasz wal"SZ8łWSki korespondent teledonosił już "Głos
fonuje:
W Warszawie barwi p. PeniSOtl, osobisty
sekiretan Hiltooa Young&. Półoficjalnie
informują, iż pobyt jego ma na celu zamaW ARSZA WA, 11 pai.d ziernika (part),
Zebranie u.zn:aI:o za ·wskazane, stworzei8mianie się z zamierzeniami S8IJI.acyjn.emi W czor-aj w stow.arzyszetttiu tecbrJków od- nie porwyższej instytucji w ja-knajkróf.szym
naszego życia gospodarczego.
było się zebranie, zai.n iciowane przez sfery czasie i wyłoniło tymczasowy komitet 01Jak się OOwiaduieoty, możlirwy jest , banlrowe i przemysłorwo-h:andlowe, grupu- gallimcyjny, w skła.d którego weszło szerównież przyja2d na krotki czas do WaT- I jące się około Zt'IZeISlzenia polskiej eks- ściu członków z poIskięj strony i czterech
nawy HUtona Younga. .
pansji gt1Spodarczej, z ud7Jiał(m1 delegatów ze strony sOow5ec.kii·ej. Komisja oPracowac
handlowego przerdst.arwicielstwa sowietów l ma matut przyszłe; izby handlOlWej oraa:
NOWE SZCZEGóŁ Y SAMOBóJS~W A
w WaTszawie,
regulamin lromitętu polsk(Howieckiego w
Celem zebra.nia było om0wreD4e pro- We.1""~i!aJWIie, który będzie pełnił czynności
DYREKTORA FABRYKI ,tSLON".
Z Wrursz.a1W)' donoozą 1liaIItl:
.
;ektu założe:nda połsko-sow:eckiej i,zby han- izby do CZlaSIU oHcjalnego zahvietdzema
S.amOłb6'itslbwo ~lfoa,a HimmeHrao:ba, I dlowej dla badania wmu.nl,ów i popierania prze2: r~ąd Rzeczypospolitej polskiej,
w5półwłaśdci'elva i dyrelkitora fabryki mecnalIlliOZllJeg·o obuwia "Sf,oń" , wY'wct.aJ'O stosunków gospod.wrcZJIlch między Polską
Zebrani jednOOlyślnie umaJi za wska.zawieJll de wre!ŻJeoni'e w sf,er.ach przemysł1o- a sowietami, (O projekcie założ0D.ia tej ne wrganRowanie odporwied:niego k-omitewych. Zm.arly był z rnmiJenia r.ząd.u eks- izby "GłQS Polski" don.osił już przed paru tu sowliecko-polskiego w Moskwie.··
petrrŁem sZ'8lC'tlalk'aW!el komi~ podJartkowej.
dn·iami. _ Red,).

o projekie której

Polslii"

zostanie. zorganizowana w Krótkim czasie.
I

I

I

l

PooząłtJkowe

t~ ; m

prz)'IpUiSlJCIZIenla,

jaJk'Oby

IJliialy być Mqpo,t y Hna.mowe. okatZJały stię blłędne. ~bó;sbwo ma
podJkład romalDftyCZlD.y. W wbiJe1glły C1JW'a-rtek od/byl" sdę ~ k'Ofb~Ly, krtiÓrą Hittnttn·e1l-

trruge&;i

Dzisiejszy proces Sfeigera.
(TeJetotlJem od aHl,Slzetg'O !k'ore'Sipoo'CłJentfa),

LWóW, 11 pa~dzliemlka.
z

J"OZlp'O'CZ)'lnlCłijącą sd.ę

W związku
w pollllied'ZJi.a.łelk il"OZ-

p-ra'wą IPltlzed'W SteoiJ~etr·owj,

oo'kariortemtU
o UlSiiłowany ~arnaclt lIla plI"ezydenta RzecZYlPos.p.oMtej, pooademy ncrruerrsZlettll sz.cze.g.&ły bliogrm-c'ZlI1Je, dotYlCząlC.e o,bwiruonego.
SL SteJ,geil", Ulrodrony we Lwowie 14.;g'O
gll'Uldmia 1900 floku, z 09ca Oha,s&1ia imaltiki
Roza!Jj.i. rz. Ba:ytIlów, gimnazjum ukoóaX)'lł WG
Lw,owile z o,dma.czend.em. Po 'WOt;n~e W)'liedbał do Wńednia, ~~e pt"Izy pomocy sweg·o WlUI;Ia, .aid'w,olm·ta d~na Re~zelSia, sikoń'cZ]'ł
k'\1.!rlS abibuJrjen,f.ów w wyrŻlszeti ·Sl1lkOfle ha'llcIil'OWJelj. Po pO!'llroci,e cLo Lw,owa. ws-tał przy
jęty na wnhvensyteJt JalIl,a Ka.zittndeil"za, SIMa.
da'iatc e,gz.am~n w p'rz.epi~'runyoh łetrmimaJCh.
Do wklooazenIDa s~,udryów prawtnńlcoZ)'ICh brak
mu tyJko ()!S,b,lltnde~o eg.z.amlltliU pollLt}'ICzn'Ellgo.

SteiJgeil" n,a.IeiŻał do .s<joOil1.m)"O~o ;DWtt.9Jz,o
ku alk.a.dJemidcl.etgo "Mallc'lorubea",
ObwilIlooiny ,o czekuje rOą>"óczęcia roz.
pora wy z wi.elJką ruelCli'ell'piluiWloś'Cią. Czas VI
celi, P'QlZJa. il"egu,l.al!l1lbD<owym sJPIruc.eil"ellll, S tleJ1.
g,elf SlpędJlia na czy.tamlint Jnsi·ą)żeik, doSi~rur
czrurl'}/Icih Il1JU z domu. Cz)"ba pt"2'Jew.wnie
kJSlią,jJld treści beijelbr}nsltY'ame~ ona:z pra.sę.

fatl'lb kochat
OsltoaltlThi w1IecWr c! 'Slpe't.a.t spędlził w teaifJrz,e "Po!l.stkw". Po p,oowrocie dl() dlomu
zatS~adlł do f()!rVen>-ia.nJu. O ~odZ'im..j'e l-.e~ w
n'ocy zamkną;! się w swoim pdkd;U.
DomQW'Ililków pI1rebud~ia huk. Młode
go Himme1iattiha m1l1lerzU1oo1o z krw ruwiącą

lianą

S'kr-oni.
Na birUrłk'\1, OiŚwńe-bl'olliem małą uaJID(piką
oooną, },eżaJba powU!eść Ewersa i 86 n1'OO'IJp~alkó'W pa,pl1e'1"O\Sów, które dJe5Ipe1l"lalt wypalił w ciągu br<1Je!C'h ·godZli.n.
Zgoo stw.i1erozi~ Iek.rurz pogotiQIWira..
Dodać wypada, że upłynęłlo 15 m~n!Ui:
un:im ted~1:k,a połączyła z pogat,o~
w1em. W sprruwie tej roaz·i ce Z1lli8Jt1łiego

śLEDZTWO

CIW

(Tełleronem od

W!I1.0Szą skargę.

DYMISJA MIN. PUSTY,
GDAriTSK. 11 październDka (pa.t). Z RewIa donoszą, że s·e.jm est·oński przyjął dymvs·ję dotychczasowego min,j,dra spraw zag·rand'c~nY'ch, Pusty.

DYSCYPLINARNE PRZERUDCE I PROTOKU·
LANTOWI PIOTROWSKJEM.U.
SĘDZIEMU

Cimach stowarzyszena kupców w Locarno, .
w którym część lokali oddano do dyspozycji prasy

naszego· k«espondenta).

LWóW, 11 paźcbiernika. Na polecenie ministra sprawiedliwości wcfroiJoIle z0stało dOCihodzenie dyscyiplilllame przeciw
sędziemu śledczemu Gustawowi Rudce I
jego pc04tokn1antowi d-rowi Piotrowskiemu., którzy wystWOW08,Ji w wooesie Jii~ena
ł towafiZYSZY.
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premiera!

Dziś, poniedziałet,' premiera!

Po raz I-szy
w olsce.~~

Po raz I-szy
w Polsce.~~

Ozłś~ poniedziałek,

9 aktów

Role

miłości,

cierpienia i sportu. Dramąt kobiety -wynalazczyni, która
kochała 2-ch męzczyzn.

-

główne grają

tee Parry
Początek

Role

codz. o g. S-ej pp.• w soboty i niedz. o g. 3-ej, ostatni o g. 100ej w.

•

esymlzm
Je~ wńadom'OŚci na5ze!j pra~y

Fil'ooclji i Nliemileoc

o sbw spr;awie

pruktu są plt'tZyllllaJjmm~ w pOlbOWlile pil'IalWd2li'W<e, ndJe,undl1ml'oo-ym ~'VlndlldlOOl 2Jj1o.l2'Jd.Iu w
Loc,amo mrusJi być 1'0I2'JbilC:ile rOIkioWIań jaJwne l'Ulb zrumalSlkOWJa4lle i zan1le,ahaJ11Ji<e samej myś1lij p~ oparlre.g,o IlJa. d101browolnem pororumieillthl. ma Ni,ean~ec, gdy wystęiJ'oWlały ~ mamą iil1Jioj,akywą, SoeillS paL\>bu miał polJegać na )!łęboikw rouliz:iaJ1e posooilllQlWlień Waikt.aJtu w<e~ego, z k,t6IfYch teclillle miJały atnym!Ć cLodJa&owe
poWlaJŻlne 7JaJbe'ZlPDerClZettllle, gdy iJnne byłyby
włarŚil1JiJe dotikmWęte m.annIiJeJIllilem t-ymCZlaJSoWiości i mejako sik'aJZatt1Ie rua mManę i rę
wilzóę w Meda,leik~ p~lŚcL
Alle
Fr.attlCl;a llJa pOlWy:lJSlzy projelkJl: ooporwdJada.
żądam.iJel1ll cLocl.aJtikloweij g~ llIire czę
ści looz c'a~ trTaIkroatbu WJeJmoaIhsik~~o, c,o
oczywti'ścae slbaJnowi ruiJnę ptl2'Jeat1vsil!u Mem1e clkie go.
Wym~aJllIa zx:Lań
z-hl'iiŻyć

~errari

artystka świata
sportowego i pięlIny jak
marzenie 5E~~~~~!55§
największa

na pierwszy seans

n'OIWWslku

główne grają

~a'P'omOlcą not

mdlała

obie Słtirtony
ku wyrow:n.anvtu
p'Ulnikt6w wiidJ~ruiJa i pt'12lYg,o~ować ramy pi1'1zys:2'Jłell1:o porooz~a, a~e
not y do nio2'Jeog'o P'OIZ)"t yWlDJeli!O nie cllopitlow' dzlity i ruiJcl~ego ruiJe w)'\}aśniiły. PoltitŁyrcy
pięciu paMttw 2ljIe'ohaali się nm btmegi Uil'oczego ;ezi,cma, belZ Upf2Jeodnńego usłJawooia
.)g61n)"ch punlklt6w wi,cL2'JettlIiJa.
Trudm.,o w~braJ2'Ji'Ć sloOOe, irbby Nireaney zgolc1JzMy silę n'a 2lwiJ~z.aJOJiJe paJk.tu z umowami aT'~emi i na gWlaJraJllloję iIrraIncUJSiką il11!a Cl7Je!j , jaik pod nafsiiWeljs-zym naeiski'em rulJjattlltów. A1ie o t-ym naciISku ami
nawet o soUrda:mości aJIlil!1e~,0 _ fomncu&kri,eó n~ema OIhecl1:ie mowy; w pwemówlleniu sw'em Chamberila4Jn wł.aJŚnńe Z1aJ7Jl1JaJoZyr.

Z

na Lago Maggiore.

OOJWlcę

oudzych wsikazać; wedlłulg ni'ei
on sik~OIIl11ly do pO$ltępow:a.tt1&a. z
Niemcami wedJług clJawnńJeljSlZle.j mrelttody, a,
'Ł"yWloo jeJs t ZiIl1UIS'ZOilly ul,eg,CłJć WJPł)"WO!lll
Bad~o1l!'a i Chllir,oMJrlJa. J.e.ŻIell!i t,ruk toot, to'
ZaJWsl2Je mroŻlll'a oCIZJeJkilWla'ć z j'ego sitromy
nie:s,p'O'dzLmlld i cLhate·go BJŻ clio k'ońca kOlnfereil11Cln Me byłby W)'Iłą01JOilly ~ot, kt6ry moi;e pOlkl'lzyżować wS'ZYiS'Vki~ do1)"ohC'Za~owre raohuby.
Lecz jakąż wariO'Ść maiją owe rOOlpobył1by

Pomyślny

zniżone.

WlS2'Jelcihnń,aille

gbosll<a,

dl()

w praste we~~e, uchodzące
za nru;zupe.łiruiJelj p0Wne foruMy?
Ki,edy w SlUaJrej poiliirtyoe paltlJowala pl1alklty'lm uh)1lWaci'a pTlruwd'Y i miJ11C'Z1ettllla, dlZJi'SmCłJj
p&lllUi;e f.aJCl2Je1 llalSa·da pO~OI!i1'lJe~ jaIW'll'OŚC,i"
aU,e talk, iż n!i'eIWieJl~a część pMIWIdy ti()l!1;i~

OZralS bytilllOlŚcl W W~

OzaJSU

tłiemcy sami dążą do szybkiego zawarcia prowizorjum gospodarczego z Polską.
WARSZAWA, 11 pa.ździlernilka. W byWiaJtel'amli nml,edki.W, H,e ;edytruiJe o
rych celem byłyby techniczne ułatwienia
w obrocie towar'Owym, między obu państwami. DelJ.elgaoj'a niire:111>~ercooa ptOdikJreś1.a
przy:tem., Żre elkSipoz:yltut"Y tJaki'e uWaJża za
koruiJeiome i Żre w ilaldln-ym wyipadlku nie
byłyby an,e kooJkurencją diLa nalSJZych handbowców, czy rrem&eślnń!k6w. NilOOlcy SI8.me Me widJZJtał)'lby c:hętl!1iJe masOWJej em.i'gmoji swdiJch obYWrMoeli do PoLsiki.
P07)a t.e:m4 dJWiema zasadnńe2'JelOl1 s'PraWl3.mb, d'eGiegaJCłe !I02'Jw.aż,aJją r6W1Il~eoż Slz,c,2'Je-

waroia p.row.i2'JoJt1jum gOlSipodJcwc':rego mi.ędzy ~iką i N~emoami. • W 1"02lIll,ow:ach z
ozJł!C'lIll1kJrumJi IlJa1Sl2le!j dJele;gaJc,jii sitJwj,errdJza,;ą
Ndemey, icż obecny stan jest szkodliwy i że
należy dojść d'O rozumneg'O a korzystnego
dla 'Obu stron kompromisu. ObelC11Jie są
l"OllPalŁtryWJaJllie dlw'.iIe 2JaJS'aJdtrui,oze Spil1alWy, a
m4ianowicie: sławki celne i kwest ja osie.
dJania się niemców w Polsce.
00 do SłbaJwteik C>l./l!ny>cih, to poOl1Ja dlrob- g6łoowo kwestję należytego przydziału
n)'lllli sZlCl2'Jeg6łlaJIl1~ OIbro Sltrony w tJeij slP~- kontyngentu towarów i w -beli SIpt1aJW'ile wiile doszły ZJa5adln'ilcro do poroZ1ll!l1ileil1.iJa.
nile llJaiPdtyika 5lię na wię'k,s.21e rta-udttrośd.
Kwe&tJja os~etdLarnńla s5ę OIbY'WIaltełi meOt.aoraikJtell')"z:uJ1ąic QlbeC'llre stadJIUlID romriedk~c:h w POIlrS>ce strJaJCliłia roW'lliJerż dl\lio ktOlW1ań, nad,elŻy te.dy Sltwien:Wć, iż zaszedł
na QISo'trośoi. Dele.g.aJOj.a memi'ecOOa, jaJk się wyraźn,. zwrot na lepsze, i Źle rok>OWlalllia
że pańSitrwa, bi'Olrą.ce u®ał w 7Jjeźd!2liJe,
dowiaJ~~y, zaJ~a,~a~a rui.e~okr~~ , ti!.- zdJ~ k6ł mW~n:~ - s~ na
tralk,t>UJją między sobą na zaJS'adZiie równow obetCne~ dYSlkuSlJl, loZ prll!~n.tJe l'02)W'LaC na.J1Jei~ drodze. OOz:}'!WllIS>Cde J'e,Slt W'1Jełce
u'P,raiWni.elllia i calTh:iem dOtbrowoLtllie. Prasa narS>ze obrruwy w tym Wlz.g:}ędu~. Zdanilem I prarwdop<ldobnem, że przebieg konferenframcuska p!i~edlsvaJwńa m1111~iSltra aiJ1Jg~el iJClh, ruile ildzie tiU o ma,s'OW'e osi'ed1,al11i:e się cji w Locarno przyczynił się w dużym
sk.1e.,g.o jaJko poN,tyka chw~~~o i wytko- osób fli,zycZlIly>ch i pJ'lalWn)"Ch, bęa"JC)"Ch?- stopniu do odpr~żenła sytuacji w Berlinie.

s'P,r~ecZlllY'Ch

I
I

~

pod-

z pr.OIjedcbem

fO'S)'liISklO - nńlem&edko • palJsikdlego ~
jalk'oby ów c1JrcLaJ02lIly ~t mialł pewne
S!2)aJtl5le urt'IZ)eozywtilSltlntile:nila. Latbwo się domy ślJeĆ, iie powyżSlZią ~botikę Mrubrytkn.wano i pUS'ZOZlOl11JO w lror-s dJlia ~i,a
Angllji, brucLnJiJetj Zl!o'7JwmńJeć, jadci:m ~poso
bem rueikto6re t~ cLzilett:Wlki palityC'me mogły ją WJZJiąć na SJel'Ijo i W)'Ip!isyWlać na ł0n temaJt oale artykuły.
Cóż ma l"obić pUibl!iJCYsba pdl!iJtyromy z
i')'IM naJWtatem Śnlt.eoila. quasi Worm~
go, 1alk ma z n1J(!<glO wydobywać Uiktryte
Ztilaa-e1l1lka pMWdy? MUISJi cZJedmć na pewne
~aJkJL'Y ,I~tÓN DJiJety:lko s~ą reaJlDoe daM połrOŻecia, lrecrz ;eslZCIZe NiUloaJją świJ8.~O
na SlZie~gi wet"S<ji i pogbmeik, dematSlkuią
lJch :hródlła i Siłużą 2la S(pt1alW!dJ2'JiJan ich WaJr-

zwrot w rokowaniach z Niemcami.
łw«zenire pewnego rodzaju ekspozytur
przemysłowo-handlowych w Polsce, kM-

~

sojrus'~u

w ogI"omnelj maJS~e kłamliiiW)"Ch pogrOlS,e~{ i
weT5lji, umyś1Jnlie 1'IOZlp!\m12JC'Zlaillyc'h, aby nie
IlliOIŻiI1a byl10 T'00lt'6żnirĆ l'IZle'C'Z)"WIllst'ośd od
famlSt1lla,gon)i.
Sz.czytrem nomHmlSU wydai;e s:ię po-

Sp1'laJWiJe t'dkowań hamcMowyoh ~ko mń,emwclk~oh dowiaJcLujemy Slię, ile w łOll1oiJe
deLe~oji niJemiookiJelj 2JaSZiłla OOlbalttnWo koIl"~ 7)mtLam. w k~ernniku szybkiego za-

jaJkohy

Ł1orści.

NiJe.pokój ogólny powięlks.ZJa ;eszc,z,e
ta. oIkomiClZlI1ość, ile zaJrÓWin'O we Fnmcili.,
jak w NiJemozech paIr'ŁIjoe pralW,jJCt~ rozwtiJjaJją i:y'wą d!lJilał,dtrość, alby Slluęp,ować,
owe WI~aJSnre ~, DJile pozwolić mn na ustępslbwo i trem sannenn uilrucIlM'Ć porozum.ueruoe i n.aJWIeIi ro2'Jbi~ kOIllfereoc1ę. Znać
też w ca!ły:m tym ZlaJIllęcie rętkę sow.iectką.
CzilczeJrtiln jest na \rurraąi, ~re po7i3. nią
piJlnJUlje swych ~iół z ~ilJO, 8Jby ci.
rue posunęli się z\byŁ cWelko w US'Łę.psłowach dla moooll'9bw zachoreLnioh.
OdzywJaJją się głrOSY, że k'oufel1"encja w
Locarno;est JlI~Z')'IM faJk'łrem polit)"ClZlllyttn
od YclJWatroiJa polkoju. Z głosów
lt)'1Ch 7ldaJ}ą scię wy;pł)"Wać d'OŚć pesymistycme wywody. l1reż ju,ż było taikich
,,ruujwt8JŻD,-irejslZ)"Ch" wypadków, które p6:tT~e!j OIbtZa[y się chybioną próbą jak n~.
k'onfe.Ten -::ja goenewska 1 Czy i Locail"no n ,le
doona !,odobn.eg<l l/osu?
I
J. Mazurski.
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Inauguracyjny poranek II.O.S.

CiU~

Właściciel jej, zamiast staną~ w obronie swych gołd, jak to
się dzieje zawsze na Zachodzie. aprobuje grublaflstwo kelnera.

W dniu one~ajszym restauracja "Tea-

l

była widownię skandalu,
wywołanego przez arogancję właściciela
zakładu p. Stanisława Englera.
Przy jednym ze słol.ików siedziało od
dłuższego czasu dwóch panów, ktÓl'ZY
spożyH kolację.
Niebawem l18deszła reszta towanvstwa, składaięcego się z dwóch pa6 i lednego pana, dosiedli się do stolika i zamówili maszynkę kawy na trzy osoby.
Zignorowani grubiańską uwagą kelnera, któremu ni-e podobało się zamówienie,
goście czekaU Da podanie kawy przeszło
~dzinę, a nie doczekawszy się, przywo-

,

odlbiec od -bemaVu w

Grozny
I

S8!tllra

>Ci ,żebym ·ją na

bańca,Clb

bybu! ..

/I

powiled!Zliał p, Cezrury Jenettllba
było wł,a>ŚmJi>e ~ote&telO.l prz;eciwlko ptr()1~a
gd}'1Ż móWJi~ on. t'Y'~klO o "Fortepdanie
ChOiPma", a nńe o OIrkdestrZle.

I to co

mm,

Orki~a wykon.ałia. ipl'\wkł·a.dy ró.im'V'CIh
dzieł s'z:ope'llowlSikioh GłlalZlUlIlloWla i Ryde.ra
i ozuła silę świetnie., jak zawslZie pod dytr.
BroniJsława SZluIDca. W mieljls,oe 2'laa>O'\V'iedziaillielgl() 'W'}"Stępu prof. Lew_owslciego

(1{tóry ule~ł rue'd~~cii) W)'1kOIlJała pa-

rę pLeśni Ohopina U!p1"OS1ZOlIla w osifałaU~
chwill~ pani FOtt.YI~wdzięom~e i di1Jwdęoz,..

n,ie - oralz :na fortetpWm.ie ~ killka
drobiazgów p. Ba~am
NiedJZii>e.lny poranek iiO.I8J~ura.<::WnY miał
j,edtnak to doniosłe 2'lIlIa>CI2Je1O.1e, ze ork~~'Słn.
symfonilC2l11J8. t6d:zka po dIDul~m let~ pohoorolO.a rostMa. do życia pr2Jel% ruchliwą
:lYil'elklClję .MkecLa Strauc.ha. Nie.ch nam
~ra ja~naTdiłrtWelj! Tvdlko rne OhopiJtla.

-:--

F. R. IW.

KONceRT VASY PRIHODA.
We wtorek dnia 13 paździeml1ka o godzinie
8.30 wlecz. wYstąpi w salt l"i1harmonH tylko raz
jeden genlalny skrzYillek-wirbuoz Vasa Prlhoda.
lapowiedf p,rzyia,rol\l tego wielkiego artysty
~lektryrowara nasze
mia&to. I nic dziwmego.
Prlhoda swy.m czaroWln:wn tonem oraz niedości
gnioną mf9trzGwską WIllrost techll'liką potrafi ołśn1ć
l?ubllczittość ł unieść ją w ponadziemskie leralny
sztu3<;i. We Lwowie w pr:w;iągu 24..oh godzl,n
rozohwytCLno wszystkie bilety na koncert Pr,i,h ody. Na prorram łódZlkiego kGncerbu wybrał genialny artysta p&rty ze swego arcY'boga,tego repe,r,t uaru. Alkomll>a4l10wać będzl:: a,rtyścle św,ietl1y
pianista Charl~ Cerne.
WIECZÓR ALEKSANDRA MOISSIEOO.
Zapowiedziany na czwartek d'ltla 15 paf,dz!ernika o godz. 8.3() w satl fHharmonji wieczór Aleksandra Molss!ego wYlWołal, laik s!~ tego 1181e1:alo
spodziewać. olbrzymie i prawdziwe zal,n teresowanie w nalszerszyeh kolach elity umysłowej naszego miasia. Sła'wa, ia-ką. cieszy się Molssl na
obu pÓłkulach. zarówlllo, jako odtwórca bohaJtersklch ról repertuaru klasYICZ11&gO f modernistycz.nego, oraz la,k o wtruszala,cy recytaJtor e9tradowy - zapewne I u nas weźmie go w swoją ople.
kę. Ten niemiecki wioch, czy też WłOS1kl n-lemJec,
którego nazwisko ~oobyro sobie serca we wszYstkich kulturalnych kralach europy, nie wył~.
czaj3JC RosJI, którego wydł kunszt fascY'llował
serca yankesów i meksYkańczyków - wybrał
sobie program z naJce\nlejszych U!Łwor6w poetyckich literatury wsz;echświatowei I przygotował dla nas rzaclką l miła, niespodziankę. Należy się spodz.iewać że publicwość polska przyj·
mle mistrza obcego stOlwa - z wd!zII}C2mOścia..

WYJ-aśn-.en.- ali.

W .,Grosie PoJsklittn" (l. dnaa 7 padxlziernika r. b. uk-8i2lała Slię wdadOIl1lOŚć, że
ma "E. Cz,a,jkowiSlkń i W. Wermik" stała się
n[e'wyptł,aoaJlną. Jak nam k.OiIIliU!l1,i:k.lUI~, zobowią:z,an118. wymieniooej Hnny są bez prz-€'!'W1Y ~eg'U~'OWiail1e.
,,

jednak było ich zdziwienie I o-

strony licznych gości zakładu,
Uumnie poczęli lokal opuszczać.

którzy

fk-I

pożar

~wiczeti.

piórkoWiSlki.e.~o

Nr. 64.
Oto pocLc.-z.as ~IIl1al!1d,a sU~ ;oo>en tle
st'1'a'Żlaków Pawed' IGre'ldialJow, skadł 1'ÓWnow~.I!ę i rUlO.ął lO.a d6ł tZ IW}'Iso.k,OŚIcd trzeciego :piętra.
Na miedtsce W)'Ipa.cLkl11 WeQlW,a.n,o 1tlrutyClhm1a\S.t pogołowń.e Ifatllmłkowe m.ie~ie, któr~go l>e,katt',z . sbW'ie.rchńa ba>rrdzo ciężkie uszko
dtetni,e ci.ałła i prz,e'W1i.,ózł go do sZ!pH. E!!W.a!O.gie'liClki,e to, ~Zli,e d!zi-elny sintaJk Wlal.czy
'ze &mierdą.

W Pabianicach.

nla mileiJ&ce

k'a.lva'SlŁlfi<,ty, by rebrlaJĆ g,aJrŚć ~.
JtliŻ zdlail,eka wWdać było wdleffiką łunę,

nmelj, ktf,Ól'\a ~i1OZMe p1'7)~~ła do
a1kdji tlaJtWIllkOWle!j, teCiz WlSbrroek braku wody, 0It'IaIZ br-<alk11 rme'~a srwc;bodnego dmiałama z,c{'oł,attl!O ;e>d-ymwe 2'lSJb~~ozyć s~adU!;ą.oe bu.d)m!k~, llialbom~3JS'ł. z p~go
mi'ooiIa Feł1cza.Jrfk-a ·mc nIiie tdaIło Slię UJr'!aItować.
. .

ikltÓT'a l"os~a w maatt'ę zblIilŻ>aama się.
Gdy pr1%yfb~my JlIa mU1e!jsoe., oczom
Z piłloną,celj Olbory ooohodlzitły pr11Jett'anaszyttll wlm!Zarł się grozą prZJeljmu?ący wił- :b!ńlwle ryhl zadmli,ęityldh tIam ZWI1temZaA,
dok. P.allii'ły saę ZIćłlbudOWlaJIlliJa zamoŻl!1Je;go o- 'k tórych nile ZlCłlążtOill!O W)'lplt"Owaallić.
bywlaltełla P>8.IbjaJnJic,
.AmIdJt,z~ F-ellJc:zaJ11ka.
Do godJmy 5-<eJj lWi ti8lOIeI11'1 SZIa~a! SIl'oprzy u1iocy ~jlOiO.ów 28, g,dlz11e z Mewi.ado- gi żywioł. W j l1~etjs--C!U oÓS1Zlemelj ~ody
mvch pr!~Z)I1n 'lpbląć zaICZę3la slt!odJd1\a,.
poz.ostŁ!ały t)'lJko g.ruzy i zgHIs'ZlC'ZIa.
Żywń10ł pordlsyCaJny sił'11ymtt podmJooha.Parsiwą plom.1lettli padły: dom mileszmi w1abru, Oig.ami1ał COIralZ c1aill&z,e zalbudo- kalny, s$Oid>ała, obora" caJł1kOWJiie ~z
wl8I11da i wikrólt1ce pr7Jemńósł s~ę nl3r dom ilie zbiory, iJnJwe:nlbaJr1Z JllIattitIwy i tywy, w
mffieSlzkdny, Olborę i oMeM'.
ilem kirowa i O1Jtery k,orme.
ZaJWd'%ięcZlaljąc ettlergilc'Z!MIj pomocy 0St1t1aJly W)'!IlIOS'zą k~adrzile'SiąJŁ tysięcy
kJOilli,c:mych ~ztkań>c6w, kł61t1zy priZOO zJl1otycb.
przybyci>em sltraJiy ZlaJjęti.się t'l3JtOWJanl~em
Plf'IZ"Y'OZY1I1a p01ŻJattIU nie Z)ootata naJrlaZlile
płanąoe~ dIOib)1itlku są5iraJcł!a., MotalIlI() za~OiMl ~t'11liJeją teOOa~ posaJtaJki, iż popohled'z przemlesiJetrWu się o~a DJa ~ila- WlS'bał on slkwtlklilean pocLpaliett1lia..
dJUJjąoe bud')"I1lki.
Enetr~ cLoIC'hodz.eni,e prdWaidzi koPo upływlLe 1m-6itIkdIe~o OZIaS'U JlI11ZY'była menda p. p. w Palb;mrod.
s/IIrla.ż ()I~()WIa z P>8.IbjaJIlilc i Rud'Y Parb;a,..
- ib -

Wczorajsza niedziela w kronice pogotowia
Śmier~ w b6jce.-Zatrucle.-Przejechany przez samochód.Zwichnięcie ręki.-Poranienie odłamkami maszyny karbidoweJ.

(liJb) W dInttu WloZlora·jtszynn w2'J)"Wan'o pogOlbowie clio 22-cli w)'lpladków, 1; których
jedettt mk,oÓlczy1ł się barrdZlo tragacmie.
Kazim1en LaJngCJlW5lkd" ~ • . Pf\ZV
U'licy .MeikosalJlldiraWlSlkiei Nr. 76. zabaWliafą>c
sdę Z k.ole~mi, W'SItlC'Z'ąJł z mlJn.i kłóbnię, w
ttIaJlcoile ktÓl'elj zo>sta!ł ~od,ronJy lO.JO!i;em tak
fafai!Jnie, ~e 'W''Y'Zlilonął dooha.
Trrwpa tZabelzpa'e>CZIOno n.a ml-e1~lou &0
prz)'lb)"cla wQ\adz polilcytjnt>-lSądowych.
• • •
waaemjam. Sol\a1rsk.i, ZIaIO.1. przy UlI. ZieI.onejj NT. 11 (Ba~), będąc w stalO.~e ?Odohmde J,o'11ym, nalP'ił się iprZle omy[1kę ®wa.'
SiU kaf1oo1oweg<>.
PlO ptWe!płJUJkaniu tołardlka, pOZJosJbawńo
no Ig,o lO.Ia mi e<jaou,

•

•

•

w,awrZ'}'IPrec Wł,O'dlamcz-y1k, '7Ximies'7Jkały

pil'Izy uH,CJY JUPIl;a NT. 2, dororca dom'u,
z,amoi!ata.:j.aJc Ulltkę, ZIOOłtał nJa~C!hattl'Y przez

Bajki i

&am.octh6d, puyclZ1em odniósł cięiJrie obraźe'11lia ciała.

Pogotowie m~erj>slkie odJwio:złio ~C) w 8tanie gromrym dJo sllpH. św. Józefa.
•
•
•
W&tomjla Pa,czkow.-;«aa, ZJa4tI.. pIl'Ity uli..
cy NaWll'.ot Nr. 72, ~.c.hodiza.lc
U(padJa, Ull$ją·c zwiclmięclu, pralWetgo staWll1
na;r:rWettl!lle.go.
W 'oiężlkim stl/lltlie lPuewiuionJo ją do
s'~la św. J6zeta.

wic,.,.,

•

•

•

J6zef Fj,jdkOiW\SIki, zami'e&22kaly prIZy
ulicy RdMcińSkiej Nr. 72, praoc~ w
poorw6r7JU dom,u Pdolh-kow$k,a Nr. 86, z0stał oiężlko lraJllltl'Y odIłamkam~ muz}"1lY ®alfbidow·ed, kt6ra wybuchła nn-elSpo&i.an.ie.
Po ZMtOl!lOWani,u doraźnetj pomocy LekJa~kied, plff;ewi~,mIOl1lO go dIo >s7JP'ibaJII3J św.
J~.

1

powieści obyczajowe
czyta dziatwa szkolna
ge:ndy i o%)'tlamiki dłl,a dzJileci do IIaIt 10 959, powme-ści hilSlŁorycUlIe - 799, ptt'Iry~
dy, podlróże i opń5y z taibułą - 595, Liter-dura - 162, żyd,arysy - 148, przyroda
i matŁ>emat-y1k'a - 98, 02laS>orpiml:a - 95.
hl&too)a BO, geo~ - 71 i ił.. ci
o.gólna iJl,ość pl'ZeOZ'VtbalIl-yc'h iksiąłJe\k
wynos.ńla 4036.
.
F~ czybaljących na nUe<js.cu 'W
św1etlWcy W'}"IlIOSiba 1060 dmeoi" w toem 515
ch!-opców i 545 d1zilewc7ąt.
W porów,OIa.n~1\l z uMe~Yil11 1ni~ą>Cem

~b~6owe -

sha

słę naJSłęp1lljąJco:

993,

Pańlstw-orwy tWząd p01ŚredMctwa pr-a.ey
Ł~m p1'1Zy UJI. At KościIU.c;ZIki nr. 9 po<
srukl\1')e bmrlyda.t~ z d'obremi śwtiJadec

IW

TwW i «,ełerenąami do ohiSladZlerua OJa5tę
pru;arcyoh pOSIad:
Na md~: dla osób zamieSZlkałych w
Łodz:i. W -oddJziaJ'e dla I/:'IOIbotlO.dik6w i t"zemi'eś,Jników: 1 SiPec.jałolS'ba do wyrohu tore.
helk, pugillaIresów i t. p. ze slk6il'y, 2 f Olka..

r-zy w Cr:ZieW'ie, 20 'l"o,botniikówznaią,cych
pl'IaiCę pr-ZJ)' btvctawie komUlO.i1ka,qfd tel,m

poW!i1eści

baIjk$, pMlaStlk!i;, Le-

Wolne miejsca dIla inwalidów wojen..
nych= 10 dJla clęŻ1ko p'osZlk,ooowan')"Ch.
Ną wyiazd w kraju: W oodzilal'e d,la r0botników i Il"zemie'Śilnitków: 60 wytk'wa,I.ifl.
kOWialnyoh robotnńlk6w l'eJŚnych (dl"w,ali> do
W)'II'óbktt dł:UJŻ'Y'c i palpi«ówl!«,
1 ślthSlMZ3
SJpe'c1aHsi~ do r~erll1ojj gramofOll1'ów., 2 5tOo
lla(t'lzy modellar1JY, 65 wbot'n>ików do tluczenita. Ikarm.iJetn.i 'll8. s:zabea- z W'łirusnemi n.arzę
d!Zlilamd, 1 m~elCZIall'za spe,Clj.allWs:tę dlo wyrobu
tnaISIba śmd>e,t,ankowego i sera fhoLen.delf'Ski,
tylżycikń i, HteiWISJci).
W odJdziJa,lle dl,a sł1u1Jby dOlllloW'ei: pi~
cLriewcZ)'lIl Słl\.IJŻąlC'Y'cth na od,(l,z: c.l'n-e mi,ejs'Oa
do g'osp,odSJrzy 10.8 ~eś, 1 kulCfh,ail"z.
W ocLdJ~a!l'e dJia pt'aIC'OWInńJkÓ'W UlIIlys~
wyoh: 1 rutynowaną ~re.s'P'ondenbkę _
mIa.szyn fis tk ., włIa,d,aj,areą ba el~J.e IW m owd.e ł
!Piśmie ~ę.z-y1k.iem polISkim i ~mnlclU!Sikim, z

tych d'WÓClh ję
Z}1kadh.
Wolne miejsca dla mwał1dów wojeanyoh= 1 i,nwaJi.dJa do pl8lS·enia ""~dł'a, 4 kiOllf
Wtal~ 1 ślll\lsarm, l k,oHama na ileJ·a'Z'O,
t
doror<:ę nocne.-go.
Na wy.jazd do Ft"8nąi: 5 IPl"zę&2'JaI1lnilków
na seJlfakt'o.ry, 20 hlCz;ek na iOOlWlaJb, 15
bkaJClZ'elk Illa bawełnę, 4 klOt!larzy, 2 pomoc'l!1ńik6w lrot'lla,rzy, 2 paJaoc.zy, 4 g6mi ków, 2(}
robotmiik6w n!i'ewyik'WIa,Hlfcrdrowanydl ' do ~
IJlic1'W1a kai. D. C.
WlSpomlO.Jam wyte; robotrucy będą za,.
il'e4wutowani Pl'~ ~tlę :fmnoolSiką w O'll,j1\S
17 pai<fzi'ernib b. r. i ) g,odz. 9..elj lt'attlO w
państw1OW)'1tl1 ul"2lędzńe piOśil'edn>ktwa prSJcy
w Łodzi. At Kośl~'ZIk.i nr. 9.
-:-----

Teatry

łódzkie.

TEATR MIEJSKI.

Teatr miejSlkl dale dz;lś dla czto.nków T.U-R.
znakomitą komedle Stefana teromsklego "UoIo.
kła

mi przepf6recvka".
Jubro ukaie sf~ po raz ~rzecl barw1la, sensacyjna komedlia paryska Alfreda Savolr'a "W~eb
księżna I chłopIec hotelowy" z I.zą Kovlowsk(
I J!lnuszem Warn~cklm w rolSJeh tytułowych.
W roll w-Ielk·lego ksIęcIa Pawła - )). Leopold
Komomloki. w innych PP.: Rodowiczowa. Rozwa.
d.ow,l crowa, Grolicki, Kliszewskf. Mrozidskl. DObIcz, Jarocki, Krzemietis·kl. -... Wielkfe.m powodzeniem cieszv sle w akcie ITI-c!m kabaret rosyjski
w wykonanIu Pll.: Ja,rocklel?:o. Krzemied~klego.
L. Ławrowel oraz kwartetu śpIewaczego.
W platek na przedstaw,ieniu dla członków,
~reszef1 inteligencklcl1, ukaźe się wyttworna, fi
netYlna komed3a-satyra de Plers'a I Croisset';t
"Nowl pa.ft()w-Ie" z Konsiantym Ta.tarklewlcze~
Jarkowską I Woskowsklm w ro!aoh gtóW1nyob.
Na na!bliższem sobotniem popołudniowe!!!
przed·stawienlu dla młodzieży szkolnel da,ny bodzie raz leszcze "Sen noey letnie)".
TEATR POPULARNY.
w pon!edzlale-k, dnia U-gO b. m., o g()o
dMIe 8.15 w-lecz. dla robotników fabryki I. K.
Poznańskiego PO cenach roiżonych od 50 gr. dl.
150 gr. 'niezwykle silny drama! Montepa,j'n'a l L.
Dornay'a "Roll105lcielka chleba" z p. W SZlCZepańską w roB tytułowej.
Dzl~ InteresująJCel treśol, \clóra trz'Ylma wf·
dza s'l'uz cały ciu akeil w ustaw-lc1!nem 11a,p1eoiu, s~ka osIągnie niewątpliwie sukees u>ty~
DzIś.

stye/')tlY.

W dug danyoh ~illiłu oświaty i
kuJJtury, dZJ1aJbaJlatJość III-e<j mieds1ciietj wypOIŻ'Y'CZlailillii Ikscląż,e.k cl!ta cL:6ed i m~odlzti,ety w clą.~ m. WlTześIllńa ~. b. pr12loostlaw.iaba się n:aJst~pująco:
Og6ma We!kWlel11>cja ozybaliącyoh wynosiła 3420 ameci (1624 chłopców i 1796
dzi.ewc.ząt). L1ictzIba dlz:ieoi: ZIłIpdlSIaIO.'}'IC'h rw
chM'lalkterze WWOoŻy.c~h Wj'IIliOSiła
1478, z 'red JlilCiZlby w.lkty~ k,o!'lZ)l'Slt'aJlo z
wy,pożyc~ai:M 1276 dzrueci.
Poc,zy!bnlolŚć ip'os,zcz:zgÓ!liI1}'ch dl:dl3łów
p!1 zedSłta'W1ilała

wolnych posad.

I\lIO.lLejęttllOŚcli'ą stelO.o~n,Dii w

obszerne gospodarstwo.

Nocy on>elgda~ redJakoja 1liaJS1:tJetgo pis'm a zolSltaJlla ZaJM'a'l'lIllOlWattla wilad!cxmośdą o
w,i'e!1lkńm pOŻlalr1Zle w P13Jb~aoalch.
N~ udćl!lli1Śmy sdę

parę

bezrobotnych

Ż8<Cyclt.

wypadek w czasie

Spłonęło doszczętnie

tysięcy

Należy zaznaczyć, iż zajśda tego ro- ' :n3Ic:zne!j ,
dzaju nie są odosobnione, i Że zdarzają się
,W oddziale ddJa pl1alClOW'lliilków umysło-
one tak często, iż pówinny być nareszcie 'W'Y'clh: 6 agentów bralO.ży Cullci~,Zeq.
publicznie napiętnowane.
W oddzń,ale dm s-rutlby dOOllOWe;: 10 >s'N.
N.

ka" UIl'IzącLzOll1e były pOIka,zy g,jIO.1lIlla.siyczm-e
ptlzy o9w1ieifl1lon)'l~ w,spinalLnialCib.
Gimnas;by1ce !P1I'iZ'Y1~diaJy sWę ~a,..
d.z,one tłumy. które miały dostęp do ptaców.
Pokazy 1tlJalOlgół W)'lP'ada'y makomide,
I~cz Zl8.!kJłódł ~e tlflalgńlcmy W'Y'P'adeJk, który
mi.ał mi,el)s~e 'W IV ()Ickb.:iaile przy ttniky Na-

m~ o bwÓTlClZiO<Ści

P'oZll1Jał

Jakież

burzeDli~ gdy p. Engla-, arogancko nświadczył, że byle komu u niego się nie
usługuje, a jeśli się to gościom nie podoba,
mogą. opuścić lokal.
Uwaga ta wywołała głosy protestu ze

(~b) W dnilu WlClZ1011'18JjISZym o ~odJz:timde 7-e.;
wu-ecZlOlrOOl we wlSZ}'\St.kiIClh ockłzia:~C'h 8traw
ży ()1gn,ioWletj ·z okuji św;ięta "Doda stra,źa

żad,na okazja bą'dź c.hrooologi>clltlia, bądif
ina,u,gur'a cy'na T em mnńe; może go podnieść proga-am,
7Aożony z uroworOw meZig,oooyc<h z ()!tnitbalłem, bo OhOipim. t,adJnych
U'two.rów na o~~d>estrę nie k'OIllipOlO.ował.
Nie dl~iwi nas pr,z.eto, że woibe'C ta!k,i ego prr>o~amu i p. Je,uelO.t,a .p'ozw.olił so>bie

ZI~a,
ZłiOt'opszc2'l0ła ...

uwagę·

•

"ieszczęśliwy

do tl8kielgo
stJopnia, i,e llil'lOlcz)'lStości tel!o k-uHu trWta1ą
nie'ws t a,nl!1i e, że mamry do czynienda z kwtem cią.głym kt6re;go podn,ieść n4:e może

Ta.Ż

p. Englera, by zwrócić mu na ten lakt

Zakłocone ŚWIętO strażackie.

;Uli

słOW11e wlSt~ptn,em i
ChOlPin:a w ip11'1Z1ekłia
dzi,e NOII'wdJcLa, kt6ry fest jeJ~o Ul1itnbi.Oll1y1O.1
"kon1Ikiem".
"l b}"ba w tem Pohska od zenitu
Ws.rechd!OIsIkon.aa'o.§ci dzńlejjów
Wzięta tęczą zadhwyJtu PoLslka-P!l':r;euni-eiO.dOtlfV1ch K>dł,odJ:mełjów

łali

tralna" znów

bOoM?

Kult Chopina d,os!Zedq

Dla

Znów skandal w Teatralnej.

Dyr. Br. Szulc. - Prelegent
Cezary Jelk rita.
ChOłpi1n j,est duszą f,ortepl'a1nu. W utw:oIr ach le'g o tkwi peW111·a Ult,aóOi1lJ8. iJllsbrUllIllelO.taqja , aIl1Jal~ z O11kiesl-rą, aJe bOtgIaJctWlO te'j barwrnlOści diJwtięk,owej lrl'lItI'Si poziOs~a\\'1ać w 2lakn-elSi>e. elfekt&:v ~o rol'l~epaanowy;ch. Wszealktte :m-ea['i.lzo~lIli!Ie .000kl,estrOlwe ł1yIcih wyobraJŻeń OIk,a:r;w,e SIlę;;abójl~~ dl1a pot;~ime,go, a z.aMZielllli, 1ak
kWlla~ow. p)I1łek, n.:~t')1lka!l'llle~o Ul'Okl1. S.ZlOIPelnOWiSkliCiłl k\l"elaJClp. ZaiSlZi~lZYtna UJtl1JleJ.ętnośt DlIl1I~'Y'ków, pr12'!eikłla,dlaiJ~c~ ~'OiPQJtla
I na l~e IIImSIWumeallł.y, o.~aJ7JUIJ-e 5-1'ę obJ&Wem
sztwkd: w bMym lraJZl.e dlruJg orz ędln.)'1Il1.
~to 51ę db~ zetk:ną~ z RI~.em na1,ahniem~ Chqp1JIll3l, mu~'1 lP'OwrOCl1Ć do wy1konama czysto forteplatIlOwegO.
A dlate;g.o po~więce!nnle i\Tha.~U!riSJcWn>e'go
pOIl'aD-ku. s~onicme,~o. tw6rc1Jośoi Chopina U>W!azam za r,;tecz lJlIle.fol'ItJ\lJtlJną.

r..;.."_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _~.

(S1>eIfPM1(l!ll1) f.~kW'em.c:;a eZ)'!baliącyoh WJi!o..
batt1c1J~ znedmie,

bo ., 1395 .cWeeI.

Retl"Serowat M. BIelecki. Udziar bior~ pa'
nie Barklszewska, Bro.nowska, Brandtówna. Zie
li6ska, Ro9tańs-ka, oraz J)anowle Blel~ld, B~.
ko~l. 06reckt,
Mora,nowlez, Pu ch al skI I la..
włelskl.

Jutro, to lest we wtorek, dnIa 13 b. m. o go
dzlnle 8.15 wlecz. "Roznoslolelka chleba". Kas,
C'Y'llna od E'Odzl·n y 12-3 I od 5-10 wlczore'"
w gmachu teatru przy ulicy Ol?:rodowel 18.

•

SZKOłA

TANCA

w.

Lipi6.sklego

Iwaoglelieka l'

NO\\le komplety (początki)

oraz kurs dla zaa·

wansowanych rozpoczną się 12 i 13 b. m. Le.
kcje prywatne i zapis\' prZ1jmowane są codziell'
'!le.
7825-1
-

"' :.c"".

..

+:t. .... \'

..

't

/
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6d~

.'2 paidziernika 1925 r • .
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się ·

Ja

G' AZETA SP RTOWA
abawiahowcloraj na boisku W. K. S.

~.

l

winni wszyscy n~e'za..dowo()lte.'l1li z żyda,
n.j,!! wyłącz.a.jąc i k,a;te.g ooj ludri ndoepocioe&rotlych, in s.pe tlIawet s.aI!Il()lb6jców, którzy nie Sokor~5tali z ch'aJ1Jji uśmjtacrWa się
6e'I"dIe~nie - cliO ri:Jlzr>ulku -.na boiśu

W. K. S,...

oruram

tf'Z<eba będ:z~e
eZleka~ nla p.od~b:ną f.aJl"Sę, odJegralIl,ą na
~eol'ol'liei m'1.llrtawioe pfiU:: afkiŁttóow bflruchaltych. 'kos.maJt'}"ch, zaJbalwUiają.cY'ch "tp nMikę" betz por6w1nalnila l:etPi~ M; Re·den,
rerłt.nefr i me bożyszcza sceny...

W

~i~,ęć

d'lu~o.,

posirly

bobeśct

~ ręką dJo llJOSa, chc8,!C pICJ!pIl'tarwro biatJe..
kle, k1óre w sl:naltn.ti 7Jos:ttarwńł...

J

P. MaJI'lozteowsJki 7Jaw.ad;atcko wy~unąr
s-ię naprzód, od~if'aJŻ>aJjąc ~ pięśdami...
I to je,dJtlIaJk ni-e pomogło... P,Ib'ka nA~
dała sdę 'Uibłta~lać i pod Żlad!ttym pOO'JOlI'elltl otndIn.ąć nioe choiaJl";a p'i;klUo~ ś'W!iąoty.ni
"oril(ldów" kN,kows;lcich...
ZltiJtował sdę nlaJre1SZciJe 'p. ~ i ~
a .__~,~_1

&.6d~

12 paźdzje/nika 1925 r,

1.. T. S. G. - "WIDZEW" 3 : 2 (2: O).
Spotkanie o pubar P. Z. P. N. pomię
dzv 1.. T. S. G. a "Widzewem" :J.ależały
do niezmiernie interesujących i zakończy.
ły się lekkiem zwycięstwem 1.. T. S. G. w
stosunku 3: 2. Przez cały prawie c~as
vY lekka przewal!a 1.. T. S. G., ldóry
przez Herbstreicha i Mildego uzyskuje
dwie bramki w pierwszej połowie gry. Po
przerwie początkowo lekka przewaga
;,Widzewa", potem jednak 1.. T. S. G. uzyskuje lekkie prowadzenie. Bramki dla

w
się

KIt"6ttlko mówiąc - łodJzńiamrue 3 mry
3 gOad-ów, a lmtkowttam~ tyliko 2 razy...
A Sztkoo/a... Pot POCl2lC'iIW)"Ch łoolz:im
pł.ab.IPi po utnde

płynął ndiemtttdle.j ~Qt strumi~

kIl"aOOowIitaJIl ...
Gdyby nAle wY~Ia boby mndte!jsIZe .. ,
"

na

"Widtewa" padają z karnego, wykorzysta
ne~o przez Malinowskiego, oraz jedna sa-

Rozstrzygającą o zwycięstwie
bramkę strzela Herbstreicb. Zawody pro.
wadził bardzo dobrze p. Otto. Mecz powyższy poprzedził przedmecz rezerw. za-

mobójcza.

mtJalr1Ł\w1i~ by-

Dent.

____u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ko6czony wynikiem 4 : 2 (2 : 2) dla "Wi.
cb:ewa".

. . . . . .----.a~

~

Dział urzędowy 'Ł~

ktl!pCÓw

Kprotestbuląeyoh" - pita,;cilM'~j
rozwilały
&ię ~m·aJrt'wieill,i.a codi2'Jię.nme DaJl'I7J~8tją,eych
na "ciężkite CllalSy" , a s'bowa: "sń:t!!g.nJaio;a.",
,,5paod~

POLS](!"

Kronika

"Kalosze" ł6d2cy ulegli krakowsk.l", w stosunku 312:
z!.łow.ać mogą w.szy<SlCy SltJaH i d>oryw- s'W1Oją NJdość pt1rez~, % ta-ude.m
PooohtWe ~ się ' wwa'dki
dalszych 3 kwadoo~ gry. ŚtnIiIano.
cZv bYWla!tcy boislkorwń., ŻJe nie przy~'zH W)'kaoolll1e ~ikodd...
P.- Sa~om'011.OW1ilC'Z ze ,~I!I. s.{·ę- i ·brYoza.rtlo Wlięoe.j mz ... ·k~ .••
WCror<aJl
na. boistk!o W. K. S.j ż,a~'ować

Dłu.go,

"GŁOS

.

Z.·O. P. N.

zlotoe-go" i itme pocllOhtlle b'O'leścii
hen -:- dJa[tel1oo !la. ~rod!Z\e-

łodzuill!1 rost,alły

HtWC1gallly śmioecltu i OIMalSlkbW', wybuchy ~liMllZów,S'łlt1Wem - naJS!troj, o jahl w cięŻ1k.f.c'h cZJa®a,ch OIhoon)"ch n1aipl"arwdę trudno, Zoaip'allllCJlWat na bOOslk u w chwiH,
gdy poczciwe brZlUlS'zki t,alt.U5:iów (a mo,że i
dzńtadk6w) u:kt"alSiły mteloną mt.lit'alWę W.
K. S ...

A

śm1attltO się

ł.eIrej ~y

be% pt1zerwy

~ p6ł

śm400hem Sf1)O~ i ser-

deoo:ml'ym ...
Z ~tem wtkm~a na ~lko
p. M~l!kner, któremu k.ooś z ~l,erii p!l"2Jepowilad.a.... w~ę 6 - 7 pudów ...

ABSOLVENTE
cOu;j-~

de JeiJtres oOll1'i1e leC()ns f.roa11cads. am.gla,is
particuliere et part grooppes s'adr. CegdteltlJiam
19 log.
8 ~ 9,

8 front.

III et..

Rydel.

Dr~ Ludwik

Z-

VO'iIr

Falk

powrócił
(~łasna ~ kore.pondencJa "Gło5ł~ .Pohs1cltego"
Londyn;' 8 'października 1925 r.
wioonIO pÓJęć m,00leffii. vto'(;Ó<W obwM!ty.o&., po
Dzis odJby:ł>o się obw,alf:oVe, llIMIaIrite nme- CeinaJCh od 150 do.200 funtów 13 WOIZÓW
of:C~M crta pr~y i wyslŁta'W1CÓW, wystaOIltwM't)l1C1h i 2 zamkniębe, po 200 - 250
wy samocbod6w 'W LOBdynie, p. 11. ,,0- funłt6W było 23 dbwa!l1be i 5 zamk~ętt.Y'ch,
lympia Sbon". W;Wik~ ~7)~O dnia po 250 - 300 fuMów 34 ot'Wta!r'be i ,9 l'Jampues7Jły w~l!cie oozeknWlMlJia. W P'erw- kni~ychł po 300 ,...... 350 footów 13 otlwa'l'szej p6łgodzinie dokonano tranzakcji na tych i l1:z:amdmięŁy1oh. Po cenJle od 1000
sumę 20 miltonów funt6w. 'WSfl:'y!Stbk-ie 'p ra- do 2000 funlt6w wy~I3!WIionI() tyillk'O 9 wowie ~me ftabry1ki SiMl\1CJIC'h'OdJ6w vry- WW otJw~, ~ 76 modJeH ~pnedały produkcfę " na 12 miesięcy natydt.
<'"
przód.
PQP)'t na. .'WIQty ~sOe ~je
Tranzakcje, zawarte w dniu dzisieJ- pil"Zewta.Z·n!,e z:~113.Itlioa. N~ęoen .ukupiły
szym oceniaję !la conaj~ej 100 tysięcy F~. WłolClhy, B~ ~ ~twa
wozów. Sukces ten iabryki zawdZięczaj" hdlkańS1kve.
P?"~eg6tn.e zam6W1enia
temu, i.i wSETstJde firmy, dute czy małe. , przekraczały . D1eki~y liczbę 1000 W?popularne i memalle, bardzo zręcznie i ZÓW. ~ ysitatW11()fn~ 650, n'l~cL0~ pl'\1Je'&*a'W11!8.
skrupuławe skalkulowały ceny możliwie ~c. 317 t)''Sl1ęcy f1.tnltow. ~~ ..
msko, Pl'Z)l1Czyml~ się ro1i1cLarniJe do C1ębna red!nlego WQ7J\1 W)'!rli~i 350 - 400

.

.

.

I

<r'

..

~rof. F. Halpern
PIANISTA

w %71 O IW ił

SWIl dJiałainość

pedagoiiczn!ł'

Illnkl,.IIZiI za.

np.

515-0

R~d.ktor j wydaWea:

~ólllego obniżenia

,.18m

HarceU Seche.

przemyśle

W ceMe

poziOllllU

c:etl

w all-

ftmtów.

samochodowy..

ptńż~

150 rontów

kat. Mat.

w~

W drukarni "Głosu Polskłe~', Piotrkewska II.

RecSlktor

Choro',. sk6rlle i welleryczne.
Nawrot 7.
Tel. 28-07.
Przyjmuje od 10-12 i od 5-7.
KimjesteśT
N,d.ślij eh,rakŁer

pisma swój lub sa!lll.er.ao·

waut eI~1I1, satomu·

DI)roJ: 1mie, rok, mi.·
81~ ' lfrOdll8Dla. OtrlJ'"
ma!J. d6Ieg61o,,'ł nlla·
IJlt oalraktern. okre~.
Umla .al,t; wad, %1\0\.
lIahl,
prU'Daolen! ••
Aaalb, wysyłam po o-

tr'1l11aalu 8

złotych.

O.

Boll\hle '"1jmul, 11-·7

~ro'0"uł1. \)olez,..y. po·
dllękowall1a

ujwybitIIleJsz10), udb ~tollc1.

Wauzawa. P!yeho·Gra-

folog, S'yller,SlkoIDilc,
. Pię1ro1 25--12,
'&00-1

isowski Ludwik
zeubil dow6d osobisty, wydany w
Łodzi.
7835-2-z

L

ok6 j umeblowany
Plotrkot\fska 145.
m. 8.
7026-2-m

P

D~ Prybulski
powrócił.

w.-.

Choroby ak6P- ,
ne włosów
neryozne I moczopłciowe

Leczenie gwlatlem
(Lampa Kwarcowa
promieniami Roentgena) od 9-2,
4 8. od 4·5 dla pań
Oddz. poczekalnia
Za'w adzka oM l,

tel.

25~58 .

7674-12

. [hOrobY serca. asr·
ma. Lecznita .SaJus'. Krak6w, Szuj '
7766-15 d

skie~o.

oclpowiedzialny: Władysław Magaiski.

4

