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W poniedziałek wieczorem odbył się
wielki wiec protestacyjny w Londynie
przy udziale około 4.000 osób.
Posiedzenie
zagaił prezes Jewish
AgetlJCy Sokołow a przewodniczył prezy
dent wszechświatowe1j egzekutywy sjo.
ni.stycznej dr. Weizman.
Mówca stwierdził, że dekla·r aaja Bal
fot11ra jest zobowiązaniem wobec żydów
ąałego świata.

·lista endecka wŁodzi-ważna

Poprzednie unieważnienie listy nastąpiło wskutek
olmylki.-Wczoraj wieczorem komisja wyborcza N213

Przuwróc:iło .wożno~t lisdg Nr. 4

Dr. Weizman zaznacza, ie rząd Labour Party będzie odpowi.edzialny o ile
w Palestynie znowu będzie się lać krew.

Walfli

.., !Rio de :Janeiro
.:Jlo

ufi.:ac:łi padło

100

~ol·

nierzu
New York, 28 października.
z Rio de Jan.eiro
wojska związkowe usiłowały w
dniu
wczorajszym niespodziewa.nem zaskocze
nfam wojsk powstańczycli zmusić je do
ustąpienia. Na ulicaich miasta doszło ®
krwawych starć.
Wojska związkowe otoczyły koszary
i z za barykad poc;ięli się gęsto ostrzeliwać. W walce zginęło około 100 żołnie
rzy.
Według wiadomości

Wczoraj wieczorem odbyto się dn- wczorajiszym Z'gfosił się do sędziego Ko mi były przedfożione we właściwym cza
datkowe, specjalne posiedzenie okręgo rotkiewicza i oświa.diczył, że w akjach sie.
Sędzia Korotkiewicz stanął tedy na
wej komisji wyborczej, pod przewodnie znajd-wje się dosfa.teczna ilość podpisów.
twem sędziego Korotkiewicza, na któ- Po sprawdzeniu tej okoliczności okaza- stanowisku p.rawnym i zwołał wczoraj
:em zajęto się listą wyborczą komitetu ło się, że istotnie niezwykły ten fakt, wiectorem speoj.alne posiedzenie komilarodowego, oznaczoną nr. 4.
miał miejsce.
s,ji. Na posiedzetilu lista nal'odowa zosta
Kop.j•e li·st, z autentycznemi podipisa- ła zatwierdzona i otrzymała nwner 4.
Lista ta, jak wiadomo, na sobotniem
posiedzeniu komisji wyborczej została
unieważniona. ponieważ nie zawierała
odpowiedniej ilości czytelnych i auten·
tycznych · podpisów.
Tymczasem w dniu wczorajszym
wYSzedł na jaw niezwykły fakt. Mianow icie, podczas badania akt wyborczych
na iadanie pełnomocnika listy narodoprzywłaszczył
zł.
wej p. lyszkowskie1zo. znaleziono j(?szcze dwa załączniki do listy stronnictwa
uciekł
narodowego, zaopatrzone dostateczną
ilością podpisów.
Warszawa, 28 października mu pobraną sumę t zażądał unieważnie-1 go dotychczas nie przyłapano. Władze
Okazało się, że pełnomocnik listy naW biurze prawnem magistratu war- Inia asyanaty ze swoim podpisem. Dą- w toku dochodzenia ustalilv. że naczelrod0wej złożył w przepisanym terminie szawskegÓ wykryto olbrzymią defrau- browski asy~natę unie.ważnił, ale pienię- nik kancelarii prowadził podwóine żylistę i dwa załączniki, z których każdy dację.
dzy do kasy nie wrócił.
cie. W biurze uchodził za wzór urzedbył zaopatrzony w wymaganą przez uPrzed dziesięciu dniami jeden z adW ubieglą środę kontrola miejska nika i wszyscy byli tam orzekonani o
stawę ilość podpisów.
wakatów mając wpfacić w hipotece su- zwrócifa się do naczelnika kancelarii z jego bezgranicznej uczciwości. Ma on
Na posiedzeniu sohof?iem sędzie-i;nu mę okoto 20.000 złotych z tytułu rozra- zą.pyfaniem. co się stało z pieniędzmi. za sobą 20 lat pracy w urzedach pań
Korotkiewiczowi przedlorono tyl.k.9 jed chunku z klijentem, zażądał przez naczel . skoro asygnata wróciła unieważniona stwowych i miejskiej i już wl(rótce miał
!lą l!stę, .k~óra zos~ła z~k~estj~n alU! 1i nika kancelarii ~ biurze p~awnem ma1d I do kasy.
•
się dosłużyć pełnej emerytury.
i un1ew!17:111on~ 1 pomewaz .1stotn1e podp1 • stra~u Dąbro~rs.kt~~? talUeJ sumy z. głó·
Dąbrowski. początkowo. daw~ł wyPo a biurem jednak Dabrowski był
1w.ne1 kasy mte.is.toei. . W dwa dm pó- kretne odpowiedzi, następme zmkł zusy r.a me1 złozone, były meczylelne.
z. .
.•
zorz _
· W ówcza.s pełnomocnik listy, w dniu żniej adwokat ów zwrócił Dąbrowskie- pełnie z biura. Nie zdołano go odszukać. t zd.nnanyh Jako stały ~Y~~le~ł me~s k' ę
e e e•&tt
rn;eaaaw; =
ąnr=mefi*•
Gd
rd
..
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yc restauracyJ.
ac1 rac un i za
•
Y. w a ze 1!1 1eJs 11
< e na s u. e Jego nocne kolacje, które wvnosiłv nieraz
uc1eczk1,, zarządziły kontrolę ksiąg, wy·ęcej niż i·ego mlesięczna pensja.
szło na 1aw, ze Dąbrowski przywłasz- wi
•
.
.
czyi sobie nietylko otrzymane od adwo
Policj~ prz~puszcza, z~ f?!lbrowsk1
kata 20.000 złotych, ale i inne sumy o- ukrywa się gdzieś na prowmcu. Wysłagólnej wysokości do 80.000.
no za nim listy goi1cze.
Zwrócono się do policji. DabrowskieWarszawa, 28 października.
weJ skroni Bi:ily miał rane od kufi reZagadkową zbrodnię wYkrvto wcz~ wołwertwej.
.
••
raj rano w składzie węgla przv ul. PoRew?iwer lezał ,obok w ~dteglosc1
'6)4•0«:.~no
.mańskiej 12 w Warszawie.
, około poł ~etra. W ma1rnzyme brakoJl.a.
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O godzinie 6-ej rano wlaścic:el są- wało Jedne1 k~li.
.
.
siadującego ze składem s~ kou Symcha ł . . ~arówno kierunek strzału 1a~ 1 p·1ro: 130 osób udon„10. - Podmgde domu
Grilnbaum L;auważył w oknie kantoru zeme rewolweru oraz n111!narc1e drzwi
run~łg
światło a drzwi od składu oudparte ' zzewnątrz wskazują tla to. iż Biały padł
Kmlstantyn<>pol, 28 października.
dzi jest pozbawionych dachu. W mina.
uewn~trz cegłą.
ofiarą ~orderstw~
•
Straszna kataętro.fa powodzi, która retach ~madzą się ludzie pozbawieni
Wszedtszy do środka uirzał iednego
Stw1e_rdzono, 1 ~ . zamordow~ny. nuał 111awiedziła Smyrnę, spowodowała olbrzy zupełnie wierzchnich ubrali i środków
z wlaścici~li składu, Kazirn1erza Białego ; pr~y sobie znacz~1e1szą sume 01emędzy, mie sp~<>szenia i poz.bawiła życia wie- żywności z tych części miasta~ tdore uleiącego bez życia na podłodze. W le- . ktorycb potem me znaleziono.
le ludzi.
legły zupełnemu miszczeniu.
aimBS111•1:t• wa
•:rt!!bffi " '
Biały wyszedł z domu w niedzieię
DotychcutS z fall wydobyto 70 tirupO'w.
Konstantynopol, 28 paździ~"ka.
wieczorem, z zamiarem udania się ·
Llcziba ofiar jeist jednak znacz.nie więkSmyrna ponownie nawiedzona zosta
dłużników po pieniadze.
sza, gdyż wezl>nane wody nie pazwolily ła przez katastrofalną btJJrzę, na skutek
Około godziny 9-ej wletćzorem był akcji ra~unkowej dotrzec do bardzo we której zalane zostały daleko
wi~e
.Jlres;;doD'anie reD'ofudo- ju~ w kantorze składu, skad rozmawiał lu punktów.
,
obszary,
aniżeli
popriednio.
nistófl'
telefonicznie z żoną oraz swvm znajoPrzeszło 700 d-01m6w pod.m~onych
60 ooób zatonęło a k\lkasM odninslo
Po-ryż, 28 paź.dziernika.
mym Wolfem Karmelkiem.
przez napływ wody runęło. Tysiące lu- rany. Liczba zburzonych domów wynosi
Wedłwg wiadomości is.kirowej z Ha- MB!
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wanny, rząd kubański
wpadł na troip
szeroko rozłagęzionego spisku.
--~~~..,
.
.

I

Wielka delraudacja wmagistracie warszawskim

Naczelnik kancelarji
sobie 80 tys.
i
w niewiadomym kierunku
l
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Zagadkowa zbro.dnia w Warszawie
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:f oisefi na :Jlu6ie
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.J~tj~~:~~~.w~~~dz~U~~!~i:i:~~~
st~ed:~= I Fałszywy
tow. Rewoluc1a
przygotowana w
była

na•i•drotbniejszych szczegółach i miała wy
b~chn~ć j·e szcze pr~e,d n:owymi wybiotram1, ktore odibę·dą się 1 hsto!Pada.

weterynarz uśmiercał bydło :Jlopad
na poli.:jon'l.a

Dubno, 28 października.
Wokolicach Dwbna od paru tygodni
~lt.O~rU€.liV 111
grasuje ja.kiś'. podefn.acit. mężezyzna któ
{f U
ry ; podaU . się zą . l~
weterynaaii.
~
Wys"tępuie w imieniu wołyńs!lde,go urzę250 osó6 rannv.:fa
<lu wo.j Wódzkiego i' pr.ze,pir.owadza łuBombaj 28 października.
strac;ję by;d.ła.
,
Wzoowiły się t~ rozru~hy. NacjonaWe wsi Borodnianka ~zelił pewliści usiłowali urządzić wielką ma.nifesta nemu go~ dwa kOIIUe, reek~
cię. Wywi~.zała się 3 godzinna walka z I1cho~ na no~CIZnę. Wydał mu kwitek
policją. Tłum ohrzu~ił kamieniami ~lic- .· •.·do lfa's
.· ,,Y, w
..o~wództw~,1 le~ .11I!'
.· ąd t~n o:
jantów, padło również s-ze.reg strzał~w. '?~}~tSCie, nie zaipł.a.cił w1esn.iakowi am
Z~eszt<>wa1tio 84 0s0by, w tem · ..43 · gtosza. .
kobiety. Jest 250 rADJlych.. . i W niektórych miejscowościach „de~
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szerzq«: poploa;la wsrod ludnos€i
na Wolgniu

.Jł111aniurnift6-..,

mono

pr11vtr•v-

legat" urzędu w<>jew6dzkiego pizyfmóLódź, 28 pa~dziernika
wał od chłopów łapówki. Płac<>no mu na
Dzisiejszej nocy około godz. 1 na powet więksLe sumy, byleby tytko nie sto wracającego z dyżuru z komisarjatu po
sowail szczepień ochromych i nie roz.. sterunkowego Franciszka Niedźwiedz
strzeliwał bydła.
kiego (Zawiszy 31) przy zbiegu ulic 11
Tam, .gdzie m1;1 nie daw~n~pi~?iędzy Listopada i Smentarnej napadli jacyś
zastr1zykiwał zwierzętom 1akis zołtawy dwnJ pijani awanturnicy.
Posterunkowy, który nie spodziewał
pobierając po 2 do 4 zlotydi od za
się żadnej napaści nie zdążył się obrob1egu.
• •
nić. Został on dość dotkliwie poturbowa ·
Po szczep1~~h bydło ~ycb~.ło.
Wła1dze P.oh<:y1n;e zawiadiom1one o ny, Odprowadzono go do lokalu pobliwyst~ach ni.eibezip1e~mejlo osz:usta za- skiego 4 komisarjatu. gdzie wezwano
doń pog-otowie.
'
rządz.i,!y za rum poś~g.

P!yn,

I

Awanturników.
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l'Zr

premiera!

Dzłs wspaniała

Majestatyczny arcytwór mistrza reżyserów Stryżewskiego.
była

Lil Daaover
Piolr Voss

Rola

tł!l611 -;ś wsuaniała premiera!

I
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Niezwykłe dzieje qrodz1wej i pt:łnej temperamentu :111ark1etanki, która zdo-

serce cara Piotra Wielkiego.

Miłostki

ałówna odtwarzała:

i przygody erotyczne carowej.

Dy111tlr Smirnow

~~~~a ~~ta- ~~f;;rk

~~~ńs~ ~~~
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Boris De Pass

sy„;{;;r;j pod dyrekcją Leona Kantora i śpiewna w
nietlz. o g. ti w poł Ceny mie .sc n•1rmalne na I seans od

Wspaniała ilustracia muzyczna ork;'stry

r1ot~ ~ielki
3

ca~!~~cz.

I zł, w

sob i niedz. od 12 do ;3 po 75 gr.
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I

.,,.

l.\lykonan1~hóru -pod dyr. T;odora R-vd_e_r-a.-.-P-oc_z_s_e-an_s_ó_w

Plasz w sobie

B. prezydent

węgiel? Będziesz kokotą!.„
Niezwykła teorja małżeńska angielskiej le~arki
o

~oo

Paragwaju zabity!

ebemicznych, kształtujących
charakter łudzi

składnikach

dnakże najbardziej im odoowiadają. PoPrzed paru tygodniami o młodej le- 'karzy - nie będzie rozwodów.
Małżel1stwo stanie się jedna z najide- trafią bowiem łatwo przvstosować się do
karce londyńskiej, dr. E. Tullev Jonge,
nikt jeszcze prawie nie słvszał. Obecnie 1 alniejszych, najszczęśliwiej pomvślanych trybu życia „chlorowych' meżczyzn i
pobudzają ich z łatwościa do bardziej
nazwisko jej stało się już 9:łośne nie tyl- instytucji.
.
,
czynnego życia. . ,
,
że
twierdzi,
Jon9:e
Pani dr. E. Tulley
ko w całej An_gU!, ale i w innvch paii9_zdr~dach m_at_zenskich :-arow!1o z J~
zdołała już ustalić przy pomocv swych'
stwach europeJskich.
Pani dr. E. Tylley ogłosiła bowiem , badań naukowych, że z or9:anizmu Judz- dneJ Jak i z drugieJ stronv me moze byc
najoryginalniejszą ze wszystkich dotych- •. kiego można wydobyć sze<>naście zasa- mowy.
Mężczyźni, w których onrnniźmie znaj
czasowych teorii małżeńskich. ooartą na 1dniczych pierwiastków chemicznych.
'
~ię znacznie!sza ilość wegla. s~ prze
duj~
w
pierwiastków
powyższych
Układ
chemii
dziedzinv
z
odkryciach
własny~~
organiźmie oraz ich procentowa zawar-1 wa~me szuł:-ram1, grają zna;zonenu. ka~·lekarsk1e3.
Mloda lekarka twierdzi stanowczo, iż tość decydują 0 charakterze danej je- tam1, fa!~UJą weksle i czeki. ~oc~aJą s:ę
DR. AYLA.
wszelkie nieporozumienia małżeńskie po . dnostki. Pani dr. Jonge rozróżnia na pod przewaz:-1e w pro~tytutkach 1 menaw1-,
ostatnio minister skarbu w rzadzie pawstają tylko z powodu różnic ••• cbemicz- stawie swych pierwiastków 22 tvpy lu- dzą uczciwych kobiet.
Kobiety o dużej zawartości wegla sta- ragwaJskim, został zastrzetonv w czadzkie.
nych.
sie sprzeczki z wyższym urzednJ!lieJT
.
ją ~i~ przew_ażnie kokotam~. .
Oto kilka z pośród nich,
. Zdaniem jej z organizmu każdego czto
banku gospodarczeiz:o.
Typ pierwszy _ naleźa do niego ci . Nie będzie.my na tern mie1scu wym1ewieka można wydobyć przv oomocy bar
dzo skomplikowanych procesów szereg wszyscy, którzy posiadają znaczniejszą mać ws~ystk1ch typów, bar?zo szczegó- ~IT!!!!llll•••-•._„„
składników chemicznych, odgrywają- . ilość chloru. Są to wyłącznie niebiesko- łowo opisanych przez londvnska lekarkę.
ołtarzu
c~ch. najwa'żniejszą role w uksztaltowa-: ocy blondyni. Lubią porządek. svstema-1 O!icjaln~ medycyna do!vch_czas jeszmu się jego charakteru. O temoaramen- tyczną, niezbyt uciążliwą i uczciw" pra- cze me zdązyła stę wypowiedzieć w spra
Z Bombaju donoszą, że podczas przyj.
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mowania przez młodzież szkolną Sakracie s1 neJ wo 1, s onnosc1 o za aw, art, cę.O dziesiątej wieczorem udaia sfP. już wie JeJ <)rygma neJ eorn ·
Czy będzie J·ą traktowała ooważnie, mentu Komunii św. w rzymsko - katolic
czy pięk_ n_ych kobiet decydują do łóżka. Rzadko chodzą do teatru i kina,
alkoholu,
l
a rewji i kabaretu wog-ólen ie uznają. W 1czy też odrzuci - nie można narazie kim kościele w Bandra, na przedmieściu
ty_ko owe składmk1.
Bombaju, zauważono pełzającą między
Lekarka londyńska twierdzi. że za lat starszym wieku stają się przeważnie mi- przewidzieć.
Jedno jest jednak pewne. Pani dr. E. lichtarzami wielką kobrę (okularnika).
dziesięć, dwadzieścia w każdvm wię- zantropami.
Mężczyźni „chlorowi" oowinni szu- Tulley Jonge zdobyła już sobie taką po- Po chwili jadowity wąż, przerażony pokszym ośrodku miejskim bedzie się znajdawało chemiczne laboratorium małżeń- kać sobie żon wśród niewiast o dużej za- pularność w cal ej Anglji, że bedzie miała . tokami światła i obecnością ludzi, znie·
skie. każda para przed wstąoieniem w wartości soli. One bowiem worawdzie 'przez dłuższy czas zapewniona kolosalną 1ruchomiał, udając martwego.
Służba kościelna nie spuszczając ga·
mają więcej od nich temperamentu, je- ' praktykę lekarska.
związek podda się badaniu.
da z oka. Tymczasem kaptan kończ~rł
Lekarz bedzie mógł z zupełna dokłaceremonję udzielania Sakramentu. Wtednością przepowiedzieć ich wsoólną przy
d~1· 6al~a dy dopiero kilka osób z kongregacji
szłość
przystąpito do polowania na gada, któ- Państwo są do siebie cudownie do- Jl&
rego ogłuszono odrazu jednem celnem
uderzeniem laski, a następnie zabito.
am.-.rw•&OÓS&I·,..,·
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brani- oznajmi jednej parze. -Pan ma
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dużo soli, a pańska narzeczona chloru!
Będziecie mieli dużo dzieci. bedziecie
wcześnie chodzili spać i unikali dancinBardzo ciekawe zagadnienie zajmuje zdaniem - kobieta, zajmowaroby się
g-ów!
Z Portsmouth, w stanie New Hampobecnie - jak donoszą z Nowego Jor- 1 sprawami wychówania, ogniska domoInnej parze powie lekarz inaczej.
donoszą, że jedna z amerykań
shire,
ku do „Neue freie Presse" - opinję pu weg-o, życiem rodzinnem i dobrem dzie
- Nie! Nie możecie sie oobrać I Pani bliczną
łodzi podwodnych zdołała się poskich
pedokonywania
prawo
też
Miałaby
ci.
w Ameryce.
ma dużo potasu, który wyraża skłonność
w morzu na g·łębokość 101 mestronnictwa demokratycz- wnych doświadczeń, tyczących się zdro grążyć
Postanka
ty•
iest
zaś
pan
się,
wypłynęła bez trudności
strojenia
poczem
do' flirtu i
trów,
pani Ruth Bryan Owen z Florydy, wia, hig~en~, niemow!ęctwa, opiek~ na? na powierzchnię, zrfobywa~ąc w ten spo
pem wybitnie węglowym. a wiec będzie nego,
wystąpiła z oświadczeniem, że dom. w wszystk1em1 matk3;mI: . wychowania ft·
sób rekord głębokości zanurzenia dla
pan chciał prowadzić bardzo oszczędny znaczeniu gniazda rodzinnego i dziecko zycznego, pracy dz1ec1 itp.
amerykańskich łodzi podwodnych.
i spoko.iny tryb życia! Nie jesteście stoProjekt pani Owen dyskutowany
zasługują w życiu pa!lstwa na taką sa<;owni dla siebie!
mą opiekę. jak naprzyktad _rolnictwo: jest żywo w prasie ameryka!lskiej. orzy
Gdy wszyscy narzeczeni usłuchają le- handel
lub obrona narodowa 1 dochodzi czem jednak zaznaczyć należy że prze
. .
.
stą~ do v.:niosku? iż ta ~fera interesów ważnie prasa nie przyjęta go przychylW ,ie~nym ~e szmtah .Y" Manch_es~er
panstwa n!e. powmna byc bez _wlasn~go nie, zaznaczając słusznie, iż większość .
przedstaw1c1els~wa w rz~dz1e, ~oOl!C zadań projektowanego przez p. Owen ~o~dac się musiał operacn nosowe1 mePrzytułek·
czeg~ proponuJe utwo:zen.1e spec1alne- ministerjum spełniana już jest przez de-: ~a~1 _Rysza.rd Edwards. P? udanvm ~z~zę
partamenty innych ministeriów, jak opie shw1e zabiegu, chory 001echał do 1ak1ego mm1sterstwa domu 1 dziecka.
dCo 6ezdonanvt:f'I psó111
Pani Owen, córka znanego polityka, ki społecznej, pracy, oświaty, zdrow!a. goś prowincjonalnego miasteczka, gdzie
Z inicjatywy pani Irene Castle Mc.
Laughl-in, swego czasu głośnej tancerki, Jest sama matką czworga dzieci zajmuje rolnictwa itd. Pewna zaś część dzienni-., stale zamieszkiwał.
Po jego__odjeź~zie l~k~rz. którv d?ko· k?w tr~kt~je pr9jekt ~ani Owen, ironi~z
powstał w Chicago przytułek dla psów 1się gorąco losem dzieci wogóle.
Wysmukła, o włosach już szipakowa me, osw1adcza1ąc, ze przyrow11arne nał operacJ1, stw1erdz1ł ze oozostaw1ł w
hezdomnych.
Jest to dwupiętrowy dom, zaopatrzo tych, ciemnych oczach połyskujących i projektowanego przez nią ministerium nosie pacjenta igłę z radem wartości 20
ny we wszelkie nowoczesne urządzenia, rysach regularnych, odziedziczyła po · do handlu i rolnictwa nie brzmi zgota tysięcy marek. Za chorym wvsłano auto,
jak centralne ogrzewanie, elektryczne ojcu dar organizacji przekonywującej, zachęcająco wobec optakanego stanu, którem go wkrótce przywieziono z pooświctlenie, zimną i gorącą wodę i t d. gfos donośny i wibrujący, a charaktery w jakim handel i rolnictwo, znajdują wrotem do szpitala. Tam trzeba hyło d~
konać powtórnej operacji, bv wvdostać
.Pr~ytutek ten ma pomieszczenie na 150, styczną jej cechą, j~st sita wymowy, się obecnie.
Bądź co bądź jednak nie m1yina od- kosztowną zgube.
gdy p~ru.sza kwes_tJe obcho~ząc~ Ją
psow.
Edwards wytoczył z tef!o oowodu
Zbudowano go częściowo z darń, o-} szczegolme, iak opieka nad dz1eck1em. mówić pom:vslom pani Owen oryglnal-1
skargę przeciw lekarzowi z fadaniem
Proponowane przez nią ministerjum, ności.
fiarowanego przez panią Me. Laughlin,
wysokiego odszkodowania.
aa które2'.0 czele oowinna stać - jej l
1cześciowo ze składek Dublicznych.

j

______
Okularnik na

j

Q46»r,·urn
'll'n1·n1· „1,...,
„„,

dornu •.

.-., .._,„ff

„•• ...,

poslonfii

Rekord lodzi podwodnei

RadJ·um w nos·ie

I

I

'

'

I

Nr. 300

1930!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28.X

Deszcz źle wpływa na humory
ale . dobrze. na interesy
--·-W sklepach

Dzit I dni nast~nYch t
Pierwszy polski 100 proc. film dtwie·
kowY. mówiony i śpiewany. - WY·
twórnl „As - fHm"

łódzkich zapanow~ło gwałtowne ożywienie

Brr zimno! Od paru dni słoi1ce ukry-, dzi coraz większą liczbę nabvwców. Są
wa się za chmurami i po pięknej ciepłej bowiem znacznie ta11sze od wykonapogodzie rozpoczęła sie jesienna słota. , nych na obstalunek i odoowiednio do.
Kupcy odetchnęli. . Zdawało się im brane bardzo dobn:e się prezentują.
już, iż przegrali z kretesem iesienny se1 Narzekają z tego powodu krawcy.
zon. Dotychczas bowiem wszystkie : Zmniejszyła się im w 1>0wainvm stopsklepy konfekcyjne, galantervine i fu-1 niu klljentela.
trzane świeciły pustkami. Cieolejsze oJesienna slota uratowała również
kryc,l a i towary nie znajdowałv wcale sezon sklepom galant~ryjnym. Swetry,
nabywców.
·
szaliki, ciepłe skarpetki, czy oończochy,
Łodzianie, którzy obecnie bvnajmniej wreszcie cieplejsza bielizna. nie szły do
nie grzeszą nadmiarem gotówki. wstrzy tychczas zupełnie. Od paru dni i w tej
mywali się od zakuoów.
gałęzi kupiectwa zapanowało wielkie o- O zimie jeszcze czas mvśleć - żywienie.
kalkulowali sobje - a jesień narazie
Największy zbyt, l>Odobnie iak i w
mało różn.i się od lata. Można wiec tym- konfekcji, znajdują tańsze artvkuły.
czasem nic nie kuoować!
Najwięcej targujestaromiełska dzielGdy jednak obecnie nastaoifo gwał- 1nica, najmniej zaś eleganckie maSiazyny

rłiebezpieczny

Romans
Str~~ln~rof~;: ~~~ie;a ~~~:!~~i!:
6

W skfadach manufakturv. zarówno
hurtowych, jak i detalicznych. rówmtż
się ożywiło. Do hurtowników zieżdżają
prowincjonalni kupcy, którzv dotychczas wstrzymywali sie od iesiennych
zakupów, detaliści zaś zvskali sobie
miejscową klijentele.
Rozpoczął się sezon w składach obuwia, kaloszy i śniegowców;
Także i składy węglowe. które dotychczas narzekały na mata liczbę Jetalicznej klijenteli, poważnie zwiększyly swe obroty.
Weksle niekunieckie naogół przyjmo
r
wane są bardzo niechetnie.
Konsumenci, nabywając wszelkiego
rodzaju towary, płacą przeważnie
I
tówką: ryczałtem lub w ratach.·

I

Str. S

wicza''. -

Scenariusz:

Anatol Stern,
Kierownik produkcii: Józef Rosen. - Kiero·wnik muzyczny: Adam Szpak. - Zdięcia: Jan Theyer. _ Dekoracje: arch.
Sefan Norris. - Kierownik literacki:
Karol ttusąrski. - Teksty dialogów i
Reżyser: Michał Waszyński. -

~!~S::nek:B~~~~f:wTo~~m~!~~~~w~e~~;

Amann, Zula Pogorzelska, Eugeniusz
Bodo, Kazimierz Krukowski, Adolf

R.Ys~~v~r~· ł.tęk~~~~~~s~hw~~ g~~~~~
L. Recheński,

o. Kaczanowski, 6-cio
letni Józio Orski i inni. Piosenki chóral
new wykonaniu chóru Dana. - Ilustra
cia muzyczna w wykonaniu orkiestry
Filharmonii Warszaws·kiei. _ Orkiestra iazzbandowa Henryka Golda. f'oq;ątrk seansów o godz. 6, 8 i 10-ei ·
wlecz. - Passe - riartout i bllety ulgowe bezwzsdednie nieważne.

I

łownenatychmiast
obniżenie tempera
turv. ruch.
w skle-, ww!!~śr~ó~d~m;i!e;śc~i!u!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!1!~~!!~!!!!!
pach
zapanował
!
Nb' &&MM
' !!~!!!!!!!~~~!---~!!~!-!'!!!!!;!;!;!!;~;1
· ·Magazyny konfekcyjne zaoełniły się

sen wydala ,,czarnego Józka''
Dzi·eJ·e uwi·edzioneJ„.

~:~;~:i~;~K~:~·b::~::i:::.~1:p:~1Przez

Nowomiejskiej w wielu skleoach moźna
otrzymać garnitur, czy palto za ao złotych, na Placu Wolności Płaci się trzy· ~~~t~Tę~;LżeJ, a na Piotrkowskiej jesz-

w

atki·, małz· onka-detektywa
i kochanki-zawodoweg o złodzieja
m~z·
~

Oczywiście, iż różnica iest nie tylko
_ Olesiu, okradli nas! - zawołała drzwi byly otwarte. Złodzieje zabrali wspólnego wyjazdu do Warszawy gdzie
~enie, ale i w gatunku oraz wyko- Leokadja Pruzicka do swego matżonka, nam prawie wszystkie rzeczy. Dobrze, miał otrzymać pracę, W dniu, w któ·

namu.
gdy tylko powrócił z pracy. - Po obie- że choć pościel zostawili.
rym doniosła mężowi o kradzieży, przy
Gotowe ubrania i palta. zarówno mę 1 dzie zamknęłam na klucz mieszkanie i fruzick! pobiegł natychmiast do komi- szedł do niej do mieszkania. Spakowat
$kie, jak i damskie znajdują sobie w Ło- wyszłam na miasto. Ody wróciłam sarjatu. Na skutek złożonego przez nie- rzeczy i zabrał je ze sobą ,oświadczając
go meldunku, policja wszczęła docho- iż wysyła je resorką pewnego znajomedzenie. Sprawców kradzieży jednak nie go do Warszawy. Leokadja po paru goQ •
4 .._ ~
f2
&.
~
wykryto.
dzinach dowiedziała się, iż kochanek
J'IOarNOllJ-~ręuuno
Uplynęto ki~ka dni.
. .
. wywiódł ją w pole. Wyjechał sam do
(Telefonem od własnego korespondenta:)
.
'
Kt,ór.egoś wieczora fruz:ck1 udał Się stolicy, zabierając ze sobą rzeczy i kawczesme na spoczynek. Nie mogąc u- zał jej powiedzieć, że jeśli go zdradzi
UNIEWAŻNIENIE LISTY Nr. 6.
mawiał b. poseł D. Dratwa. Pozatem B. snąć, w łóżku począł czytać gazetę.
przed policją, to ją zdemaskuje przed
Okręgowa komisja wyborcza unie- B. urządził 25 wieców w różnych miaPani Leokadja w tym czasie znajdo- mężem.
ważniła listę Nr. 6 „Poale - Sjon" lewi- 1steczkach w okręgu wyborczym Piotr-,· wara się już w obJęciach Morfeusza. W
Kończąc swą spowiedź, młoda niewiacy w okręgu wyborczym Piotrków - ków - Brzeziny.
pewnej chwili, gdy jej małżonek był sta otarta łzy chusteczką i zwróciła się
Brzeziny.
·
jeszcze pogrążony w lekturze, wyszep· do f ruzickiego.
Z.JAZD KOMITETÓW WYBORCZYCH. tata przez sen:
.
.
- Przebacz mi. Gdybyś ty wiedział
WIECE PRZfDWYBORCZE BB.
BLOKU OBRONY PRAW NARODO-l
- Jóźku! Okradłeś mnie! Ja cię ko· jak cię teraz kocham. Nie jestem przeW ubiei:{łą niedzielę grodzki komi- WOŚCI tYDOWSKIEJ W POLSCE• . cham!
cież taka zupelnie najgorsza, jeśli się do
tet B. B. urządził w sali im. Kilińsk:ego
W lokalu „D o b r o c z y n n o ś c i"
fruzicki zerwat się na równe nogi. wszystkiego przyznałam.
wiec przedwyborczy, który zgromadził odbyt się w
niedzielę zjazd wszy- Jego młoda małżonka nieraz iuż w czaFruzicki nie wybaczył jej.
1.500 osób i bardzo dużo osób musiało stkich komitetów z okręgu wyborcze- 1sie snu zdradziła się przed nim ze
Pobił dotkllwie swą małżonkę i kaodeiść, ponieważ sala była przepef- go Piotrków ~ Brzeziny bloku obrony · swych najgłębszych tajemnic, to też i zal natychmiast wynieść się z mieszkaniona. Na wiecu przemawiał prof. Kraw praw narodowości żydowskiej w Pol- Itym razem nie zlekceważył Jei słów.
nia.
czyński z Warszawy. W Sulejowie rów I sce. Na zjazd przybyło okoto 40 deleg-aZbudził więc natychmiast niewiastę
Leokadja nie śmiała mu się opierać.
nież odbył. się wielki wie~ przedwybor- tów. Z centra)nego komitetu wybor- i ściskając ją, moc!1o za ~ardlo,.~awolal:
Odeszła od niego.
czy powiatowego komitetu B. B. w 1 czego przybyli z Warszawy pp. Szcze- Pow1eilz m1 w teJ. chwth, gdzie
fruzicki zwrócił się po raz wtóry
sali straży pożarnej, na którym prze- rański i Goldstein. Poprzednio byto za mieszka t~ój Józek i jak się nazywa?
do komisarjatu,
podając
nazwisko
powiedziane, że na zjazd przybędą pp.
LeokadJa
natychmiast odzyskała· sprawcy kradzieży 1 jego przypuszcza]
Grynbaum, ttartglas, farbsztejn i Br'ldt 1 przytomność.
jne miejsce pobytu.
lecz w ostatniej chwili przyjazd został 1. --: Jaki Jó~,ek -, <?dparla mu, stara- Tworackiego odszukano w stolicy. Mieodwotany.
Jąc się uwolmc z usc1sku. - Nie znam szkal on na Pradze w jednej z melin zło
Po zaznajomieniu przybyłych de1e- żadnego Józka! ,co ci się przyśnifo!
dziejskich, w której znaleziono część
gatów z pracami przedwyborczemi
Znasz.
Mow
prawdę, bo źle bę- garderoby I'"'ruzickiego.
1
!' zjazd zakończono.
dzie z ~ob.ą. Zabiję cię, jak psa.
~·
Tworackl, zwany w sfera.eh złodziej
,
. Fru_zick1 do. same&:o r~na i:nęczyl. s:wct sklch „Czarnym Józkiem", miał za so, 40.060 ZL. NA ZATRUDNIENIE BEZ· zonę 1 wreszcie dowiedział się od meJ te bą bogatą przeszłość. We wszystkich
B~TNYCH..
go, cz efo l?ragnął.
. •.
kradzieżach pomagały mu kobiety, u
~ag1strat p1otrkowsk.1 otrzY'.111at 40 .
Le~,rndJ!l. przyzna·Ia mu się, 1z zawar których cieszył się zawsze wielkiem p\l
: tysięcy zł. z urzę~u w0Jewódzk1e{!O na la Zf!aJomosc z. ni~Jakłm Józ~fe~ Iwo- wodzeniem.
dalsze zatrudnieme bezrobotnych.
racktm. Młodz1emec ten namow1l Ją do
Osadzono go w więzieniu.

„„11111„„„„„„„„„„„„„„„„„•CTTO&„„„„„„„„
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.SCHWYTANIE ZBIEGŁEGO ARESZTANTA.
Podczas pracy na polu więziennem
zbiegł w tych dniach aresztant Antoni
1
Madey. Wszczęty pościg uwieńczony
został pomyślnym wynikiem. Zbiega
schwytano w lesie pod Kamińskiem i
odstawiono go z powrotem do wiezie1
nia w Piotrkowie.
REPERTUAR IONOTEATRU
„NOWOSCI".
,,Noc po zdradzie".
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W mi{'!isz'rl:aniu pirzy ulicy

Gdańskiej

85 zosrtała dotkiliwie potwbiowana 19-łe
lnfa He-Lena Ba1tczakówna1 służąca z za.
wodu. Weziwane IPo:gotowie udzieilifo j-ej
pomocy łekarskie:j. Polioja ispisała proto
kuł sa>raW10om zagśda.
.
·

~~!~~
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nujący

czar w obrazie

„Pocałunek"
wy świet1any będzie w kinie ? ? ?

ODBIORNIKI ZASILACZAMI

REX

•

REICHER. PIOTRKOWSKA 142.

•a

_,.

l)tXXXX•XXJCXXXXXX)

Wielkie

u

fro_nt
I piętro . ·

Tel. 164·21.-l'rzvjmuje od godzinv 5 do 7•ef, t
W niedziele i świeta od 10 rano do 12-ej w pot j

16
Tel, 184-66.

•

następnych

ol~niewalące

~omłn~

widowisko w 2
i 16 obrazach pióra Dr. Pietraszka, A. Własta i I(. Brzeskiego.
Udział całego zespołu oraz nowozaan·
gażowanych artystów.
częściach

J. POLAK
(as1;a~·;;.ri~kt~iiri1f
1;:·n~m.iiimi I'I
I 6 no S1"1111rpnia zz
•:,u

i dni

IJlko ~la

Dr. med.

U•

Kopernika

Dziś

......„.„....................

ELEKTRYFIKUJCIE

lokalu przy ul.

4Zi&&.iiil!L.
Inauguracja sezonu zimowego

pra<u

W faibryce ~zy ulicy Wysokiej 38 w
czaisie pracy iPTZY maszynie ~oboitnik Ro
man Kowa.ilczyk doznał a:>owamie-jtszy.ch
~XXXXXXIClllłll'XX~ obrażeń ciele1snych. Wezwane pog·ofo-M~
wie, po uidzie[eniu pierwszeó p0011ocy,
przew.iozłto .go do szipitala.
PRECZ Z AKUMULATORAMI
i BATERJAMll

własnym

Dofazd tramwajami 5, 6, 8, 9, 16.

1

najsilniejsza dziś indywidualnośc ko·
bic:ca w świecie filmu roztacza fasty·

„Dobry Wieczór" k~~i~

Początek

W soboty,
i ~.30. Reklamie
Nr. 101. el.

przedstawień 7.30 i 9.30.
niedziele i święta 5.30, 7.30
Przedsprzedaf biletów w
Polskiej, ul. Piotrkowska
126-89, od godz. 11 - 4 pp,

I

Dfwlekowy Teatr
~wietloJ

li
z

Oa~alem w

kawiarni,

'/1$/t0t r'J

u uno.--»

Dziś

;(f-

I dni nastc:pnycb

.~-~R hln._hletót.~~~~-~
"

Kto pragnie podziwiać daleki. nawpół
dziki, a jednak tak piekny kraj, ten
musi obejrzeć film fox•a.

A teraz ...
Słecłzę

ta

łeb'

wtem

I dni nastepnych
MAURICE CHfV ALlfR w
Dziś

,, Paradzie

„Romans

I

wchodzi Jakiś malec.
- Patrz pan - powiada Oancea:al. - to Jest
fJ r a w I e mól wnuk.„
- Co znaczy „prawie''? - pytam zdziwiony.
- ~\ól syn nie wie, czy to Jest Jego dziecko, 1
a Ja znowu nie wiem, czy mój syn Jest napraw- '
de molem dzieckiem.•.

I

Retnerła

wną rorkoszą.

Poczatek seansów o godz. 4 po poi.
ost.· o godz. to.15. w sob„ niedz. I świę
ta o godz. 12 w poi.. ost o g. 10.15. Wszelkie bilety bezpłatne I passepartout na przeciąg całego wyświetla
nia tego obrazu nieważne za wyjąt
kiem biletów urzędowych, wydanych
przez Zrzesz. Teatrów Swietlnych. -

w którym Mary Duncan. Mona Morris, Warner Baxter oraz Antonio Moreno olśniewają grą i śpiewem. OrYil·
nalne meksykańskie melodie. wspaniale sceny zwyczajowe. żywiołowe
tempo akcji. - Początek seansów ·o
g. 4.30. 6. 8 I IO w. w sobote i niedziele poranki od g, 12 i 3 po cenach

Do apteki wchodzi Jakaś pani.
- Proszę dla mnie sublimat.„
- Za lle?
- Tak na dwie osoby.„

••*

miłości"

Ernesta Lubitscha.
film o niewyczerpanym żródle emo
cji. darzący mi!Jony widzów we wszY·
stkich wiekszyi-h stolicach niewymo-

na~ Rio firan~r

••*

Nr 300
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Ceny mleJ•c normalne
Na poranlcach ceny zniżone

•••

na

pach w Rumunii
Przed kilku dniami rumuóslkie mln.is
terstwo lrultury i sztuki zwróciło się do
dyrekcji lwowskich tea.trów miedskiclt· z
wystę
propozycją urządzenia szeregu
pów opery lwowskiej w większych miaRumunji, a więc w Bukareszcie,
taeh
Czerniowcach, itd.

W zwi·ązku z rem zapt"oszediem dy-

rektor Czapelski W}tjeicha.ł do Bukaresz..
tu celem sfinaliz.orwania rO'kowa.ó z ru-

~uńsnem miiii&terstwem kultury i ~zti1k1.

Do godziny 7-ej

Na Jednym z dancingów elegancki pan zaprasza pewn"ą panią do tańca, nie zwróciwszy na·
wet uwagi kogo zaprasza.
- Bardzo mi przykro - rzekła owa dama ale zrobił ml pan tak ciasne pantofle, te nie mogę nawet tańczyć„.

gościnnych wystę

-

•

GOIŚcinne wystęP,y opery lwowskiej
w Rumunii roZ'Poczną się prawdo.p odobnie w 0ajibliższycłi dniach.

najniższych.

W restauracJI:
- Panie starszy, w tem chlebie Jest piasek !„.
- To specJalnle, proszę pana, żeby się masło
nie ześlłzgnęło„.

Opera lwowska ··

Operetka w operze

Na pierwszy ogień ,
„o~rfeu~z· w piekle"

wolno b~dzie •p„zedawai; auwnośł:
'W jadlodaJniat:la
tylko źyw~·OŚĆ, która będzie skonsumoŁódź, 28 października
Ukaz.ało się obecnie inowe ro.zporzą- wana
d:oonie, dotyczące godzin otwier~ia i z~
na miejscu.

Qpera wairszawska mimo przeprowa
dz.onei reorgani~atji nie może się lliP·o~
***
rać z dalszemi -treficytami. wskuteik sła· JeśU będzie więc chciał ~ić bułki i ma bei frekwen<zji. Kierownfotwo artystyc:z;..
Na oknie stoi wielki wazon. Gancegal wy- myrkania zakładów restauracyjnyoh.
ne ~ery, wychodząc z założenfa, że pup:z.episów. w sło, to chyba każe je soibie
W myśl tych nowych
cbyla się z okna. Wazon zakołysał się I spadł
nasmarować na miejscu
.
zaikładach resitauracyinych 1 wszel~ich i dopiero
o~ ulicę. Na głowę Jakiegoś przechodnia.
wted_y zabierze 1'e do domu, by bliczno.ś~ słuch'il ~ecnie chętniej lekPrzechodzień zdębiał, rzucił , straszliwe prze jadłodajniach w>01no sprzedawać .artyku
kieij muzyki, zamierza wystawić w bieżą
postąpi'ć ~godnie z no~emi przepisami. cym sezonie killlca operetek.
·
ły spożywcze „nawynos".
kleitstwo I spolrzał w góre.
·
,
·
•.
·
· Nowe rozporządzenie zwraca rówNastępnie pozbierał szczątki wazonu I wścłe· 1 tylko . do godz~y ~ódmej ~c:z<>rem.
.~a prerwszy- ogień „Orfeusz w p~eZ chwillą zamknięcia skiepow s.pi;>żyw- nież tiw<llgę na hi.g;jenę w resrtauraojach i
kły pobiegł na górę.
\kle O.ftfMhacha.
Gancegal otwiera mu drzwi, spostrzega szcząt : czyc-h zaibrania się również sprzedawa- jadłodiajniach.
•
·
Loka.Je restauracyjne muszą się skła
ki wazonu I powiada:
1n.ia chlleba, bułek i innych artyikuiłów w
z
pomieszczeń,
dwuch
z
cona;fmniej
qać
- O, bardzo dziękuję." Pan naprawdę niepo· ' restauraqjach i jadłodaijn.iach, o ile artyma być urządzone do
kuły te nie z.ostaną spożyte n.a miejscu. których jedno
trzebnle się fatygował-.
ma aż sześciu sobowtórów
N owe to rozporządzenie pod pewne- pr:z:ygofowywania pokarmów oraz prze••
Kaildy niemail artysta na ekranie czy
niezbędnych
mi względami jest nied01godne dla szero chowywania i zmywania
Gancegal opowiada ; Grand Cafe:
t.d na scenie ma swego sobowtóra.
do
zaiś drugie
kuchennych,
naczyń
już
PiiSali-śmy
pracowniczych.
rz;eisz
kich
- PowinszuJcle ml... Otwieram nowy inte·
Nasz 'K azimierz Krukowski jest jak
o tern, że pracQIWnik biurowy, kończący spożywania natPO<iów i poikarmów.
łes.„
Restauracje i j,adłodaijnie :n.iie mogą wiadomo bardzo
podobny do znanego
.swą pra<:ę o godzinie 7-ei wieczorem,
- Jaki?.„
być połączoine z mieszkan.iami prywątne artys:ly filmowego Siegfried.a Arno. Po.
nie ma możności
- Biuro kojarzenia małteóstw.„
zaopatrz~a się w żywno~ na ko4toję, i;tii przy<:zem wymaigane jest również u- dobieństwo oo uwidacznia się tylko na
- śwl~tny interes... A Jaki test pański kapi·
W prywatnem
gdyż akurat o tei samej porze zamykają r~dzenie b3,dź spetjalnych szatni, bądź ekranie lt11b na scenie.
lał zakładowy?_
też wieszaków nad każdym Sttolikiem.
bawiem życiu zaciera się zupełnie.
skleipy sp-ożywcze.
- Mole sześć córek.
Nowe rozporządzenie wchodzi w ży.
Obecnie nie będzie mógł nawet kUpić
Inny nasz artyma Antoni Fertnet' ma
**
pieczywa w j adło d~jni, gdyż nowe prze. cire z dniem 8 listo!Pa<la r . b.
S'W'e'!!'<> sobowtóra w os·obie popularnogo
Morycek tartuJe z dziadziusiem:
p~sy pozwa.Jają a adlłiodajniom sprzeda.wać
artysty filmowego Fatty ArbuckJe.
- Ozladzluslu, czy dziadziuś tei był kiedyś
Charlie Chaplin ma aż sześciu s01bo·
tall mały Jak Ja?."
Któż zresztą nie prórb-ował nawtórów.
~
- Naturalnie, M9rycku„.
charakterys·tycz:n.ei posta'Ci t~śtlad<>wać
•••
e
- To musiało bardzo śmiesznie wyglądać:
go genj1ailne~o komika?
.
. ..
taki mały pętak z długą, siwą brodą I w okuRodaczka nasza Pola N-eń podobna
(tr. z W-wy), ]5.50-1~. 10 „„z dz1eiow straiku
WTOREK. dnia Z8 patdzlernlka 1930 r.. larach-~-· ,
. "'A
.
•
11 .58-12 OS Sygnał czasu w Warsz. , he1nał stkolnego w Kroi. Polsk1em wygt. prof. li. Moś •
francu:siKieJ
12.os...:. cieki (tr. z W-wy), 16.15-17.15 Muzyka z ~lrt ; 1e<S.t ogromnie do artystki
z Wi eży Mariackiej w Krakow;e,
1
13 15 Muzyka z płyt gramof. Gramofon i p.lyty gramof. (tr. ~ W-wy), 17.15-:-17.40 „Szla~1en1 _Jetty Gouidat
Raymond Griffith w ruchach i masce
z f. A. Klingbeil. Łódź. Piotrkowska 160. 13.15~ ' praczłoWieka' - wygi. dr. Fehks Hurdei:.ki (tr.,
.
• •
•
•
13.20 Odczytanie programu dziennego i reper- 1z Warsz.). 17.45-18.45 Koncert popularny w
rest do zapomnianego JU:Z dzipod·obny
ińskiego
Ozim
Józefa
dyr.
pod
R.
P.
ork.
tuar teatralny 13.20-15.35 Przerwa 15.3S _I wyk.
15.30 Chwila l~tnicza. „Udział mlodzi~ży akade (tr. z W-wy.). 18.45-19.10 Rozmaitości, 19.10-; siai Maksa Lindera.
TEATR MIEJSKI.
.
Dziś . we wtorek i w czwadek p:> cenach mickiej w lotnictwie'' wygi, kpt. T. Halewski 19.25 Komunikat Izby Przem. Handl. w Łodzi 1
odczytanie programu na dzień nast„ 19.25- 1
miżonych arcywesoły „Kawaln P<ipa'• z: J. Wi- :
19.35 Muzyka z płyt gramof. z Warsz., 19.35nawerem w r-Oli tytułowej,
19.55 Prasowy dziennik radiowy (tr. z W-wy),
„ ł
•
Jutro, w środę po cenach oajniż.sz:ych od N
teatralne i filmowe
19.55-20„15 Muzyka z płyt gratnof. z Warsz.,
50 gr. do zł 3.50 dla najszerszy;:h warstw s.po• ak
•
..li..
•
•• ,
'"720. 15~20'.30 -Pogadanka o muzyce duńskiej (tr.
ł
łeczeństwa wstrząsający „święty płomień".
, L!Ili'l-na pow1esciop1safll\4 melllle a
z W-wy), 20.30-22.00 Koncert muzyki duńskiej
WeWnę -. rznyC
w wy~ Ork. Filharmonii Warsz. yod ?yr. Launy 1 Vicki Baum u'koń<:zyła nową trzyakt·oTEATR KAMERALNY.
Grendahl (tr. z Vj-wy). Po koncercie k?l!lum- wą komedję pod tytułem: „'Al.ac Pary19•
Dziś, we wtnrek i w czwartek po cenach
„
katy: meteor,, .Pohc.. sport. oraz retransm1sie ze L ·
<Kl 13 •
stacyj - zagranicznych.
!lajn iż.szych od 1 zł . do 4 zł . ••święty płomień" .
W sobotę p~emiera lekkiej, salonowej ko.
tnedji Verneuil'a „Fotel 47'' w rE"żyserii K TaŚRODA, dnia 29 pażdzlernika 1930 r.
Znana artystka paryska Yvette Guillarkfewicza. Dekoracje Z. Paduszki.
11.58-12.05 - Sygnał czasu z Warsz. i hel- bert zamierza odJbyć tournee artysiyczy tt
t
· p·
E
nał z Wieży Mariackie! w Krakowie. 12.05-13.15
WYSTĘPY REDUTY w Teatrze Kameralnym,
Muzyka z płyt gramot. Gramofon i płyty z f. A. ne po . ur?Pie. ~rw~zy wys ęp . v7 Y
Głośny zespół Reduta, pozostający pod kieKlingbeil. Łódt. Piotrkowska 160. 13.15-13.20 odbędzie się w Wiedniu w poił·e>wie hsto
rownictwem Jull'usza Osterwy, wystąpi w pi ątek,
Odczytanie programu dziennego i komunikat paid.a.
sobotę i niedzie ę z:e sztuką Diekens'a „świerszcz
teatralny, 13.20-14.30 Przerwa, 14.30--4.55 Ra
za kominem".
djqkronika - wygł. dr. Marian Stępowski (tr.
P~sma angi1e1skie do.nosząi, źe zmarły
z W-wy) • .. 14.55-15.35 Przerwa, 15.35-15.50
krymina.olnych Conan
Komunikat harce_rski (tr. z W-wy), 15.50-16.10 autor powieści
TEATR POPULARNY,
·ed~y raz w krótll<lim
Odczyt rząd~wr (tr. z W-wy), 16.15-16.45 Pro Doyle wyst,,.inił
Dziś, we wtorek po cenach zni:Mnyeb „Prze1
•
•
• . .,,...k
gram dla dz1ec1 (tr. z W-wy), 16.45-17.45 Mu- . .
prowadzka •'.
uka.ze slę
ory
zyka z płyt gramof. z Warszawy, 17.15-17.40 fllmie dzwię owym,
Jutro, w środę po raz ostatni rekordowa
„O szt11ce ludowej w Polsce'' - odczyt {tr. z ! wlkrótce na 1-ondyńskich ekranach.
ta•lka".
Jak wiad-0mo Lon Chaney zmarł pod
W-"'.Y'). 17.45-18.45 Popularny koncert ~o~o- j
f'1
·
d
łudmowy. Wyk.: Ork. P. R. pod dyr. J. Oz1m1ń·
TEATR MINJATIJR „KAMELEON"
skiego (tr. z W-wy), 18.45-19.10 Rozmaitośd, czas. pracy na swym pierwszym i mem
Sienkiewicza Nr. 40.
19.10-19.25. Komunikat Izby Przem. łiandl. w dźwiękowym. Pra-ce. nad tym -0brarem
śwież-o wystawi.J.Da, doskonała rewfa p t.
programu na dzień nast., dobiergaiją obecnie kO'ńca, przY'cz.em dat
Łodzi i od~zytanie
,,\V&Zystko się kręci", cieszy srię kolo-salnem poa.rtysty obj~
19.25-19.35 Muzyka z ~łyt . gramo~. z W-wy s_zy ci~ roH zmarłe~o
wodzeniem. Cały ze&P6ł z Leonowiczówną, Wa19.35-19.55 . Prasowy Dziennik Radiowy (tr. z WaJil "" B
sz.cz:vńsk:ą. Lo· nkiem-B<>1'uńskim. Orlińskim, Su- socjalista SEVERINO, zaoowiedział bez I V(·wy), 20.0~-zo.15 „Uci~sz~e_„hisorie. o pedag.J
ace · erry.
5 1
walskim i M-0dr:r.eńskim na czele zbiera rzęsist1o
orklaski. - Rewję doskonale wyreżyserował : et. względną walkę ~ hittleyowcami. aż do f~jwllci~!,,~~~ (I~o~e ,YY.5.;~ )~ ~b. ~~~~.~ dVell~:
Al Jolson wraz ze swą żoną Ru!M>y
tn p. t. „Ludowi artyści na świecie i u nas'• zupełnego zmszczema tej oartj).
B. Orliński. - Pocz ątek orzedstaW'ieli o godz.
wygi. p. Janina Orynżyna (tr. z W-wy), 20.30- Krees:l~r wyrstępuge obecnie w wielkiej
7.45 i 9.45 wiecz,, w soboty, nied.ziete i święta
21.10 Tran~m.isja kdcertu z Krakowa. 21.30- rewji w new-yorskim teatrze „Capitoł''.
lrzy przedstawienia o godz. 5.45, 7 _45 i 9.45,
Iwan Mozżuchin opu.§cił Berlin i wy
21.25 ~~adrans •• literackl. Zygmunt Bortkiewic~
opiele.
Dziś w nocy dyżurują następu.jeµ apteki: G. ;~at~~~"t ~~1:;tu(t~. ir~~-:~· łz~ó~5_lf.i~ Pei~ jechał do Paryża, gdzie wystatpi W
JUTRZEJsgs1ii~~~. ROBERTA
Rcbert Ca~adesus przyieżdża w do;u jutnel- A;nton~ewicza, Pahjan:cka 50 : ~· Chąąz~'ego, ! jeton p, t. „.Murowany ~o~ke~ w partii'' wygi. 1 dW'l.lc;h fillan°ach diwiękowych .. WymgN>•
15.006
szvm do Łodzi tylko na jeden k„ncert, który P1·otflk-0wsk~ 164; W Sokol.ew1cza, Pr:zeind 1~; p . . Ną.dkomisarz Jan M1s1ew1cz (tr. z W-wy), dzeme za tę pracę -ma. . wynos·1Ć
·
odbędzie się w sali Filharmonii o godzinie s.30 R. Rei;nh i ehńsk i ego, Andrze1a 28;. J ..zundele.w~- 22.15-22.35 . ~tyty · gramof. z Vj-wy), 22.35-- oolarów.
wieczorem. Artysta wykona oerłv .ze swe40 arcy- cza, P1otrkow~ka 25; M. Kasperluew1cza, 1.fier· '24~00 Komun1k~.ty: meteor„ pohc.. sport.. oraz I
~Yka taaecz.na i: Warszawy_
laka 54: S. Trawkow'-"1ei. Brzuimk& 56.
.
~ałesfo reputaan.
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Zysk z muzyki mechanicznej
powinien

przypaść

częściowo

także

i mu-

zykom

" zad
d
M' d
Z Berlina donoszą, że jednemu z tam czeńStwa. O ile niebezpieczeństwo krzy
tejszych i nżynierów udało się skonstru- wizn w tym wypadku da się ominąć dro . ". ię zyn~ro owy urzą pr.acy cha- da p. Deutscher - przeciw nowoczesować samolot, będący w stanie osiągnąć gą ulepszenia tego wynalazku, nabntć J~ł się. ?statmo sprawą, m~zykmi mez t'J- nym technicznym środkom postępo
wym, ale domag-ają się, ażeby zyski z
mczneJ ~ losem muzyko~ 1 ko. P? Y,
nieslychaną dotychczas szybkość 800 on może kolosalnego znaczenia.
urządzeń przypadały tak~imo tragiczne~ śmierCi konstrukto- ~~w i ~tor~h rr.o;Jj~er.z~~~:::of~~iilm~;: technicznych
kilo~etrów na godzin~. Szyb~ość ta J?Onich, bez twórców, nie
bez
gdyż
im,
że
•
i d
•
~ ę .ow
zwaliłaby na przebycie drogi z Berlina ra pierwszego rakietowego auta, Baosiągnąć. ·
zysków
tych
można
do
r
d
nę
ostateczną
są
grozem
n!e
prace
kierunku
tym
do Paryża w jedną godzinę. Próba tego lier'a, podjęte w
twórcy - końcn
i
Wykonawcy
e ~ene~J~ik~ek:;~~~kÓZv"ię ~YPa~cł p. Deutscher - powinni otrzymyWar od
nowego samolotu nastąpi w najbliższym ustają ani na ch"Y.ilę .. Próby zm_ie. rzające
f• · d
z
do skonstruowama statku · powietrznego w g
. ·
czasie.
powiednio wysokie wynagrodzenie tak,
syste!11em i:akieto:vy.m, ~zeą~t.s~~e~,J~f Y~~~~~:~;~ e:r~~s i~c~~; aby ci, którzy cierpią z powodu obecnej
W dz!ed~inie. szy,bki~j ~omunikacji u- popę~zanego
rzec~yw1st~1 a s1.ę row~1ez „ pon:ysł pe- ~rw~Ją bez przerwy i prowadzący Je m- 'przechodzi obecnie ciężkie przesilenie z sytuacji, byli w stanie utrzymywać. a
'?'11eJ techmc~neJ kom~macJi, ktorą mo- zymer nc;i .czele ze znanym '!abrykantem powodu rozpowszechnienia się muzyk: nawet jeszcze podnosić poziom sztuki.
·
znaby nazwac „Zeppelinem na szynach" automobil! Opelem, maJą niepłonną na- mechan'czne·
bez której cywilizacja jest niemożli_ Artyś~i nie protestuja _ oowia- wa".
Wynalazek ten. zupełnie ~odobno już o- dzieję: że doprowadzą one :vkrót~e do
·
pracowany, ma byc wyprobowany prak pomyslnego rezultatu. Naraz1e proJ.ektotycznie na dystansie Berlin - łiam- wana jest rakieta, którą wyslanoby w
przestrzeń jedynie z rejestr.ująceml, nau
burg.
Nowy ten wehikuł jest balonem o for ·kowemi aparatami; służącemi do zapo„
mie cyr;ara typu Zeppelina z kotami do- znania się z rozmaitemi zjawiskami pastosowanemi do szyn kolejowych i z bar nującemi w górnych i niezbadanych dokawalerem Legji Honorowej
tychczas warstwach atmosfery.
dzo silnym propellerem.
Francuski minister marynarki przedZ czasem, gdy . wynalazek ten osiaZ przeprowadzonych wyliczeń nale
iY. przypus~czać, ż~ nowy ten pojazd b.ę 1 gnie. dosk?nalość, znajdą si~ może ś~i~t 1 stawił pre~ydentowi do po?oisania dedz1e w stanie roz":'mąć szybkosć 180 k1-, kow1e! ktorzy po z;ichwałeJ parabo.h b!e kret mianuJący Marcelego R1onal. ~hłup
gnąceJ na 25-30 kriometrów nad z1em1ą ca okrętowego rybackiego statku .Bunlometrów na godzmę.
Na tras~ch nie po~iad~jących zbyt przelecą Ocean, łącząc w ten SJ?OSób I Retour", kawalerem Legji honoro~ej.
Odznaczesnie to ma być nairrodą za
?Str:ych lu-kow. k.omu!11kacJa te~o rod.za Idwa lądy fantastycznym nadpow1etrzbohaterski czyn spełniony orzez tego
1u me przedstawia zadnego mebezp1e- nym mostem.
16-letniego chłopca w czasie strasznej
burzy, jaka spotkała statek w dniu 19
września b. r. na pełnem morzu.
· Rozszalałe bałwany, przelewając się

I
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Szesnastoletni

chłopiec

I
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Kobie·cy klub rewolwerowy
Samoobrona przeciw bandytyzmowi

Najbardziej niebezpleczna dzielnicą ston powstała organizacia safT1,,,..h„ony XXJOC•xx•xxxx•~•»
osławionego z bandytyzmu Chicago jest pod jawnym protektoratem polfcii. Ruch
przedmieście Evanston. W dzielnicy tej w tym kierunku idący ożywia się coraz
na porządku dziennym i nocnvm są bezu- bardziej i oto ostatnio zorganizowany żo
stanne napady, rabunki, aktv terorvsty- stal w Evanston kobiecy klub rewolweczne i najrozmaitsze kwawe oorachunki, rowy, do którego się zapłsuja masowo wszystkie prawie żony i córki wlakończące się zazwyczaj zbrodnia.
Policja w Ev.anston nr~dsiębierze ~ciecieli sklepów i najrozmaitszvch przed
wszystko, aby utrzymać w R'ltbach ten siębiorstw.
Członkinie tego klubu szkolone są
rozbestwiony na powierzonvm ie' ,..;eczy
terenie żywioł'przestępczv. Wszelkie te . przez policję w obchodzenm sie z bronią
jednak zaradcze środki osiągaja słaby za i w innych sposobach samoobronv.
Wobec możliwości istnienia podoledwie skutek i wobeC'-te~o sama ludność
tej dzielnicy dbać musi o swe ży.-::ie i mie bnych warunków w cywibzowanvm kra· ' ju, nie narzekajmy nigdy na nasza policję
.
nie.
CXXXXXXXXXłtXXXX*'
Na tern tle wśród' mi~zkań:ców furan„ no·1t- na naszych ... bandvtów.
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Złóż grosz na „Fund~sz Polskiego Szkolnictwa zagranicą", na koJJtto P. K. O.
21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki o Szkołę Polską..
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Tadeusza bardziej, niż cały przebieg irdpo tychczasowej rozmowy.
- Grzeczkowski - ciągnął dalej Pro
piętach...
· . - Nie mam nic przeciwko temu ... - czyński. - Zanadto irtteresuie sie naszerzekł Tadeusz. - Ale jakle macie pano- mi sprawami„. Trzeba R:O mieć na oku ...
wie zamiary względem nieiro na przy- Z tych względów uważam, że należałoby
sprawę z Andrzejem zakończyć inaczej„.
szłość?..
Tadeusz milczał. Widać zastana.wiał
- . Decyzja należy do oana„. - brzmia
się nad czemś poważnie. Wresżcie wstał
la odpowiedź ttarcza.
Tadeusz zamyślił się na chwilę. Z od- i rzekł zmienionym głosem:
JANUSZ BU
- Moi kochani, chciałbvm oomów: ć
powiedzr tej wywnioskował. ie wspólnicy jego posunęliby się bez skruoułów do z panem Harczem na osobności.- Bardzo
•••••••••••••••••••••••••••
ostateczności w walce z orzeciwnikl~m. was przepraszam, ale od tej intYumej roz
70)
- Przetrzymamy go tam aż do chwi- mowy uzależniam dalsze moje oost~p:>.
. .
.
Wartość i>.JZC • stawione~o przez sam własnoręcznie zmszczę prawcfanvY li zniszczenia testamentu, a ootem wy- wanie„.
- Nie przeszkadzamy, orosz;ę barpuścimy go na wolność.„ - zawyroko· .
.
My~z.kowskiego maj<1;:ku wynosi ukoło testament. .
dzo... - odparli tamci dwaj, oodno3z4c
st•l tysięcy dolarów. Przypuszaam. ż~ . W gabmec1e zapan;owala chw:_low~ wał Stępowicz.
Decyzja ta nie przypadła do imstu po- się również z fotelów.
nie będzie bynajmnieJ zdzierstwem z .na cisz~. I:ekarz. ad'\~okat 1 Harcz spnrrzeh j
Gdy wyszli z pokoju, Tadeusz zwrósze~ strony je~!; zażądamy za naszą T<•- na s1eb1e P.orozum~ewawc~o,. a na .istach zastałym ucŻestnikom tajnych narad.
. ·t się zaorotestować cił się do Harcza:
d
p·
P1r<;>ezyrrsk1ego ukazal się lroniczny uty.g.; łącznie . .30 tysl·;~v dólar6w ..
.
.
1erwszy o wazy
śmieszek
Czy pan naprawdę me wie. 1rdzie fest
i wyjawić swe niezadowolenie dr. Prok
„'ł
.
p ·
- Stanowczo 7.a Cl•t:';.) .•• - mru k ną ł
1
1
Wanda?
k'
ń
arz
e
rzeM
an rozumie
·
s z.
1·„..1eu·
. ·l dt . czy s t.
tk'
d
t ś
•
•
..._i.;
PJWO·
- Nie miałbym najmnieJszel?'o
M s'I w zasadzi·e n1'ezła .„ - roziem u 1tt!
~ Jes e my prpe ewszyis
- Przepra~?.am że przerwę„. ·-- mteresu
·
,
Y
Chod:u
szczerze
Pomowmy
wtiącit Kracz'rnw,d. - P an zapomira nam o to, żeby coś zarobić. Mamy do . począł, cedząc: ka~de słowo._ - Ale ~~~d ~.du wprowadzac pana w b~ad„. ~odzc!<je się, panie Tadeuszu, L.e be7. naszej pana wprawdzie bezgraniczne zaufanie, mamy pewnosć, ze And~ze1 oo wyJscm I p'!f'ł Harc.z. - ~am zastanawiam się nad
pou.ocy nie -ot·rymd!>y - pan w -spadku ale każdy interes WYma~a pewnych ·for- ' na wolność nie rozpoczme na nowo sta- tern, co się .z mą n~oglo stać. Bvt.em, JUŻ
malności. Nie możemy wypuścić tes~a- I ~ań w celu zdobycia swych T?raw.do _ma- j n~W,et w teJ sprawie w. Warszawie, -~l!Z
ani irrosza...
mentu z irąk przed otrzymaniem piemę- I 3ątku Myszkowskiego? ... O ile m1 w.1ado ~1e. mogłem wpaść na Jej śladY„. Sądz~
Tadeusz ożvw~ się:
mo posiada on pomocników. którzy nie ~e Jedyną osobą, która zna adres Wandy
- Z sumy stu tysiecv dolar!Sw PC' dzy...
.
krzyknął pozwolą mu tak szybko zrezvITTiować z Jest Andrzej.
_ Więc,.. szantaż?!
odliczeniu procentów, podatków i kosz- Ta_k P".111 sądzi? - zapytał Tedeusz
.
olbrzymi:j f?rtunv„. _
·
łów nie z.ostanie -. o wiele więcej ponad Tadeusz, zrywając się z fotelu.
- O 1ak1ch wspólmkach oan mówt? w zamrslemu.
_ Po co używać tak przykrych
60 tysięcy„. Panowie żądaja więc .i:;o
S~oJrz.ał na łia_rcza, pomyślał chwlle
procent„ .. To jest za wiele„„ Ostatecz: słów ... _ odparł tym razem spokojnie zainteresował się Tadeusz.
nl·e nai'wlększe 1
ry.zyko J'a ponoszę w teJ p rocz yń sk't. J es t to popros t u ma1e ńk a 1I
- Mam na myś1i pewna k ob ietę, któ- i otw1eraJąc drzwi zawołał··
- Proszę panów!... Prosze~„.
gwarancja ... Testament jest ukryty w ra obdarza go swą sympatja oraz dziensprawie._
Gdy w~zy~cy razem zebr~h się zno bezpie<:znem miejscu. O to niema oba- nikarza Grzeczkowskieiro.„
~ro-;- ~rzepraszam! - przerwał
t k b'1 t . t W d Rut! 0 wu w gabmec1e, Tadeusz rzeKł:
C
czynsh - My ryzylmje1m7 naszem1 za wy. W każdej chwili gdy tylko preten- •
- Muszę się dziś jeszcze rozmów"
{ ~n a
zyb ąl d ~ ~ §~s
wodami!... W razie wvkrycia prawdy sje nasze zostaną zadośćuczynione, zło- I
z moim bratem„„ Czy oan doktór zech.:e
a a 1 . a eJ. :o~v:icz. .
pan me~enas Kraczkowski traci ~atą żymy ten dokument w pańskie rręce i sa ws a. - Tak brzmi zdaJe się 1e1 nazwisko„. mi towarzyszyć?„.
praktykę adwokacką, a - ja lekarską ..„ mi postaramy się 0 to, by został znisz- Chętnie - odparł ProczY1isk!. Tadeusz zwrócił się do Harcza:
- Nie trzeba byiło w takim razie PD- 11. czony. Wszak zależy nam na tern tak
Pan ma zdaje się jakieś wotywy na A więc, czy narazie nie_ooweźmiemy t ...
dejmować się tej sprawy „. - odparł samo, jak panu...
dnej decyzji? ...
- Dobrze„. - odparł Tadeuisz. - tę kobietę....
krótko Tadeusz.
- Wstrzymamy się jesz~ze do jutra_
Owszem, miałem, ale już ie straci- Rozmowa na ten temat nie ci;:>pro- Zastanowię się nad tą sprawą_. Za kHPanowie chyba zostaną jeszcze w Cztwadzi do niczego - ziaoplnjow;:if lfar· z. ka dni d·a m panom definitywnie odpo- łem„. - odparł Harcz.
stochowie?
- Dlaczego?..
Teraz jest ju·ż za późno zastanawi ać się wiedz... Narazie je~t dl.a mnie ważniej- O, nie.„ Dziś jeszcze wyieżdfamy.
- Wymknęła mi sie z rak„.
nad tern, co kto straci w ra.iie w.)·kTy- sza ta druga kwestja„. Co się dzieje z
- W takim razie spotkamv siew Ple
- Wandy niema już w Warszawie?..
.
.
moim bratem?„.
cła fałszerstwa...
- Gdzie jest, tego nie wiem.„ Ucie- trkowie.
- Dowody jakie skfoniłv nas do nwię
- A zresztą, _ d0:dat StęT)::> ·ri.::z. Snrawa wynaitrod:r.enia panów o~dzie zienia brata pańskiego, sa panu chyba kia z mego domu„.
WiadomoSć ta widać zainteresowała .
dla mnie aktualna doo1ero wtedv. tdY 1 znane ...- odparł· łiarcz. - · Musiełiśmy ł
'l c. n.).
. ..

rlui

1- =~::::~JNO:EROT\<CZNA.

sł

chwycić się
gdyż

tego ostateczneiro
Andrzej nazbyt łaził nam

śr0dka,
już
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odśpiewa

Najwspanialsze arcydzieło śp ie wno-dźwiękowe, o
którem mówi z zachwvtem cały świat!
To najlepszy film sezonu!
To naj\\ iększy sukces filmu
Czar pieśni i m'elodji.
Początek

dźwiękowego.

w dni powszednłe o 4-ej, w soboty niedziele

święta

o 12-ej.

.,,

Cany 1to1111la1ne!

•• ~~~i~~~:~a~.~:~~~~;
••
•

d bu rzy
Sygnał wśró
~fUJff S. O ?· ~ohat_ers~a dziewczyna P.Jd groź

Niebywale emocjonu1ą ·y dr „m. z żyd~ marynarzy w IO akt.
W rolach gł. zn" kom ta para artvstow z HolJwoodu:
Pocz, seansów

ll'ł l !tft
1U

ftl[h ,.

codziennie o g. 4·ei po poł„ w święta i soboty

J11h11

b.ą ś nterc1. Wrna 1 kara. Rozp ; cz 1 zemsta

!J Jl ~

o Il· 12-ej.

Na 1-szv sean• ceny miejsc nainiisze

PORA DNIA
wenerologi czna
Lekarzv - ~DeC''alistów

Zawadzk a 1.

Tradycyjne podwieczorki wznowione.

,,L OU VR ''
Łódf,

Piotrkow sk a 86.

Powiększony, znany i ceniony zespół'- orkiestry pod dyrekcją p. Karola
Żelazo przygrywa od 6 do 8-ej i od 9 do 1-ej.

, Tel. gab. 161-68•

Czvnna od 8 rano do 9 w•eczór,
Od 11-12 I 2-3 przvimuie lekarz-k<"bicł
~. W niedziele i święte od 9-2 pp.

I

Leczenie chorób :

j Weneryczn ych,

moz:zopłcłow~ch

skórny<M.
Badanie krwi i wydzielin na svfilis i tryper
f{oosultacie z oeuroloj!iem i urologiem
Gabinet światło-leczniczy
Kosmetvlca lekarska
Oddzielna nncrekalnt a dla kobiet.

,
1

1

Porada 3

złote

Do klot

KLINGER

.All!

I

Warsztaty Akomotatoro we

PETEA

~P.

Akt

Zielona 10a, tel. 219·87

Reperacj e lła'dowanle
akumula torów

kryształy

lekarz - dentysta

8. HU~RftUMO W ft
Piotrliows lia51
tel. 121-23
Godziny przyję~
od 3-7 wieczór

ltllll

flOWe

Najbliższe mecze li·

najblizsz~~=~ę odbędzie

w
ste
w Warszawie jeden mecz o mistrzostwo Ligi między Legją a ŁTSG
W niedzielę w stolicy walc~yć będzie Warszawianka z Garbarnią, w Kra
kowie Cracovia z Polonją we Lwowie
Czarni z ŁKS-em w Pozn'aniu Warta z
Wisłą.
'
.
Największe zainteresowanie budzi
mecz Warta_ Wisła gdyż w razie porażki drużyny krak~wskiej szanse jej
na zdobycie mistrzostwa zmaleją do mi·
nimum, natomiast Warta stałaby się naJ
poważniejszym pretendentem do tytułu
Duże znaczenie będzie miał również wy
nik meczu Cracovia _Polonia.

Władze

Łódzkiego Związku Płng-Pongowego

P ' '• Woskowicz

f

w

z

r

ądz~

.Z.Ci~S.

W dniu wczora1szym odbyło się w
W sobote odbyło się walne dorocz-lro, Ryszelowski. Gdański i Zawodnik.
Warszawie nadzwyczajne walne zgrone zebran!e Łódzkiego Zwi-zku PingWydział spraw. sędziowskich powie· madzenie P. Z. G. S. Dokonano wyboru
~on~owego. Reprezent~wanych byt~ 17 rzono d. C~~łnack1.em~. .
n~wych władz_. Prezesem zostat mjr
kl~bów. Po kflkugodzmneJ dyskusji uDo kom1sn rew1zymeJ wybrano pp.: , Z1ętkfewicz, w1ce - prezesami dr. Chradz1eJ~no ustępującemu zarządowi abso- Golińskiego P., Kordasza A. i Wendego gowski i p. Miedzińska, sekretarz _ p.
lutorJum.
'
J. Przewodniczył prezes Kadimabu fnt. Slimiński, skarbnik - p. Olesiński.
Nowy z~r~ąd wybrano w następują- WaJnber~. . .
I Referaty objęli następujący: siatków
cym składzie: prezes Lange Zygmunt,
Z wazme1szych uchwał, powziętych ka - p. Kwast, koszykówka _ por.
po raz trzeci. wice. - prezes Stencel na tern zebraniu, wymienić należy zwie Woskowicz (Łódź), hazema - p. Chrup
Al~ks~nder, czł.011kow1e zarządu: Tade- ksz~nie klasy A do 31 klubów, zobowią-; czałowska, szczypiorniak - p. Fabry,
us1ew1cz. L~famewicz, Rudstein, frysz- zame zarz~du do ~or~anizowanla. Pol- 1pala!1t - p. Skład. Bez mandatu _ p.
man, Ro~ozms~i.
•
s_kfeg~ Związku z. s1e~z1~ą w Łodzi. za- Prazmow.ska.. .
.
Wydział 91er I DyscypJJnr. Szut.c hczeme 11 sekCYJ tensk1ch poszczegótWydział gier 1 dyscypliny: por. Ba- przewodmczący, członkowie: Szap1- nycb klubów do A klasy żeńskiej.
ran (pr~ewodnlczący) i por. Wojciechowski, Dąbrowski, Human, Zawiślak

I

(Łódź).
Wydział

spraw sędzowskich objął p.
Waliszewski.

nasze)
kl'=ski
w
Pradze
Drużyna Polski ustępowała gospodarzom
nowe.., ~~!e!!:: gry

Szczegóły

Szczegóły klęski . naszej ieden1stJ...i cięstwa i remis, 3 porażki, 5 okt„ bra- składzie: prezes Kaulich. wiceprezes
f.J.P.A. zmieniła przepis 2'ry pi?ki
w Pradze są następuJace:
łmek 12:16.
.
Kenyeresz, skarbnik Kuchar i sekretarz nożnej, w ten sposób, że 2'racz niema

Ostatni mecz piłkarski z cvldu roz•.•
Thakert. Uchwalono urzadzać zawody prawa okazywać niezadowolenia z rozgr~wek o puhar amatorskich zespołów
Po ukończenia zawodów odbyta się o puhar amatorów środkowei europy strzygnięć sędziego ani gestem. ani słopanstw . środkowo - euro~etskkh. nie konferenc~a delegatów. państw. ~lorą- , ną dalsze dwa lata, jednak delei:raci poi- wem.
wplywaJący zresztą na zm1ane dotyrh- cych udział w turnieJu amat9rsk1m o scy zastrzegli sobie aprobate dla decy-1
czasowego porządku w tabeh. między puhar środkowej Europy. w której brali . zji walnego zgromadzenia P.
P. N.
P. Z. P. N. wydal polecenie wszystCzechosł?wacją. i Polska odl>vl s;ę w udział im. P~lski inż. Kuchar i mir. dypt. j które zapewne wypowie przeciw dal~ ; kim Związkom Okrrgo~ym. bv nie zebardzo mesprzyJaiących warunkach a-1 dr Izdebski, m. Węger l<enveres, im. szemu udziałowi Polski w tei konkuren- zwalały na rozgrywame meczów tym
tmasferycznych. Calv czas padał Austrji p. Kaullch, a im. Czechosłowacji . cji, jako nie mającemu dla nas żadnej ko I drużynom pułkowym w składzie któdeszcz, boisko pokryte woda i biotem. dr. Pelikan i Thakert. Na konferencji teJ rzyści.
rych wystyp~ją gracze z innv ch lduPolska rozpoczyna grę i orzeprowa- 1 wybrano nowy zarząd w naste"ującym 1
·
bów, zgłoszeni do O. Z. P. N.
dza szereg niebezpiecznvch ~taków. W
11-ei minucie Kisielewski strzela rt"wą
P.ing-pongiści „Has.
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HASMONEA - MAKKABI Zgierz 8:2.
ż
I
Sobotnie zawody ping - pongowe
8
między temi zespołami zakończyły się
waga średnia - t) Hell~ib (N} 2) zasłużonem zwycięstwem Hasmonei.
Galimberti (Włochy) 3} Hłpfinge (Au-f Punkty dla Zgierza zdobyli Sewer i
strfa.}.
- ...
'
Szabszewicz, dla łiasmonei
stracili
wag:a półciężka _ 1) Hostin (Frain.cja fdelbaum i Jojek. Z Makabi nailepszym
350 kg., 2} Saeman {Al, 340 kg. 3) Vogt okazał się Sewer, w łiasmonei za wy{N} 340 kg., Minc Poffska zaj.ął 12-te i 0 • jątkiem Libracha wszyscy poniżej swej
staitn.ie m1ei;isoe uzyskudąc zale·dwie 160 formy.
kg.• przyczem rwanie nie zostało mu za- HAShtONEA - WIDZ. MANUF. 8 :2.
lk:zione, a więc wynik ten os.ią;gn.ięty z:o..
Mecz ten potwierdził slabą formę
stał w dwuch konkure·n ciach fwyćiska.. Hasmonei, pTzyczem asy drużyny ttanie i wypychanie).
smonei 'Edelbaum i Juselsztein dzielą się
wa~a ciętka .- 1) Noosis~ir ł~) 2) straconemi punktami. Librach ponownie
Schildberg
{AU6trta), 3) Strassibergger dowiód·t na meczu z Krakowiakiem, że
~iemcy),
Mainlka (iPols.ka)
za~~ł 7-me zna;duje się u szczytu formy. Zaznaczyć
mief,see z wy11111dem 315 lGg. (97,4) kg., należy, iż w łiasmonei wystąpił pono92,4 'kig., 125 kg).
wnie Handman i na meczu tym potwier.....__.
dził swą wysoką klasę.
Przedmecz pa1i nie odby~ sę z powo~
Lekka atletyka
du niestawienia się drużyny Wima.

Polacu nie odegrali

na uzyskuje kolejno 4 roJ?i. Po ostatnim
z nich Koenig (Cz.) wyrównufo slahym,
J
plasowanym strzałem w ról!. Koniec
W Mo11acha\rm 'Odbyły tię zawody
pierwszej polowy upływa ooJ znclk!em o mistrwstW!O Europy w podnoszeniu
pprzewagi Czechosłowacji. Dwu'-b bra- 1 ciętarów. P-01dm "W')'8łała
tam tnech
mek dla g_ospodarzy sędzie nie Jznaj~. ł zawodników.• ~r.zy. je<łna.k. oka~Ji się
Po zmianie stron drużvna nolska ro- baro2'JO eła.bt 1 z~ęli 09f.ałitlle mieisca.
bi wrażenie zmęczonej i WVl.U,rpanej
poszczególnych wagach 11WJdęciężkim terenem i atakuje sooradyczn~- ł zyh:
,
mi wypadami. Czechosłowacv orzewa- ł ..wa.ga piórkowa _. 1} Muehłe~er żają i przez Motaka zdobywaja zwycię- l fN1emcy) 280 ~g., 2) Woełper,t (Ntemcy)
ską bramkę.
~- 3) S1;1vmgny (Firaną.a} 270 kg.
Z drużyny polskiej wvr6żnil sie Mar ~ał JO startuiąicych Fry.chel ~olska) zatyna bezsprzecznie najlepszy Jl'racz na Ją H'-te młe1'ce :a w~ >t5 lri&. (10
bois~u.. P~t~m do przerwv zadowolili kg.,;,.~:g., ~~kakg2:_ Haa• A··J •
1 rr:...„:„~)( \llJ„~}.
c.hrósc1ński
którzv
zm.ia-_ , 3 . 1~.. 2) t:rD~uęergner}
1dlN. agr.aba,
t
ł D b b l006
„_. . ,_
-.
17 '"'ł>
Ki.e .5 {?Dk?P.a si z~! . oz rv
~ wribez 13) Fein (Austria) 292.S ikg.
1s1e ms i 1 per mst. awe 1 1 s a o
wypadli Butanow i Radoiewski.
w druiynieczeskieJ doskonale grata
Jędrzejowska
prawa strona ataku: Hruszka. Motak,
·
ł
Kannhause i środek pomocv Stefl.
' us ac
.
p. Puchs CLiosk)
ca/ego 4wiota
;:: 1 ~~~~ś~~:ia~~wodu ulewne.1?0 deszUkoticzony ostatnio
Meraft!e wtetNa meczu był R. P. w Pradze p. dr. ki mfędzynarod<>wY turnleJ tennisowy
Grzybowski w otoczeniu członków po- ·zakoń<:zył się Jak wiadomo zdobyciem
selstwa i konsulatu oraz liczna kolonia przez mistrzyinie Połskf J~rzefowskpolska w Pradze.
trzecrego miejsca w puhane Letna.
Ostteczna tabela dwuletnich rozgryZnakomity krytyk i znawca SPorlD
wek
puhar środkowo-eurooeiski dla tennisowego bairon von Remłcek oma0
amatorów
wygląda następująco:
wiając grę poszcze~óln~h tennislstów,
1) Polska 6 gier, 3 zwyciestwa, re- o Jędnejowskiej Wl1"aża się w samych
1
mis, 2 przegrane, 7 pkt.• bramek 15:10,
superlatywach:
2) W
6
.,Prawdzlwq korz~dtt &Yin aśwlado
ęgry gier, 3 zwyc., 3 ooraiki, 6 mienie sobie. że tennis euTO'(le/skl 11osla·
pkt. bramek 13: 13, 3) Austria 6 gier, 3 da w J~rze/owsklel zmvodmczTt(, kt6·
zwycięstwa 3 porażki, 6 pkt .. bramek ra za rok stać bedzle z pewno~dtt na
14: 15, 4) Czechosłowacja 6 ~der 2 zwy- czele elity kontynentu. Potrafi ona

Sędzia

podn1r1nn!n
u u~ li

d oe, ro li

zagra·

Hi1Sm0ft88" S1\VOfZJ dl
I

nicą

wę~ierski

Nowy rekord
w rzucie tt
dyskiem uzyskał Madarasz. osiągając
aekciq tenisową
47•31 mtr.
Łódzka „Hasmonea" znana ze swei
.Cl~rence de Mar, najlepszy amery-1 żywotności utworzyła sekcję tennisową
kanski maratończyk, przebied w No-i pań i panów. Akces swój do nowej sekwym Jorku ten dystans uzyskując do- cji zgfosiU znani tennisiści łódzcy.
bry czas Z:45:15 sek.
f SekretarJat stow. (ul. Gdańska 40)
Bieg naprzełaj sze~ciu narodów od- 1. przyjmuje zapisy codziennie od godz. 20
mędzle s_ię w r<?ku bieżącym 28 marca do 2Z-ei.
w Dublmle. Udział wezmą drużyny Angljj. francji, Belgii. Szkocji, IrlandJł ł
1
WalJI. .
.
1
U
Brac1!l Jaervmen zostall zaproszeni
zawodowcdw pi/karskich
przez umwe~sytet w 'PensyJ:wanJi <USA)
. ,
.
.
n.a sz.er~g mi!yngó~. Jak w:adomo, M~t . Jok donos1Usmy w .swmm czas~e, ":
tt. Jaervm~n Jes~ mul~pszym oszczepm- 1 Niemc~ech powstał związek orofes~onah
wszystko. f!ra wyrafinowanie, wytrzy· kie!" śWiata 1 PC?S1adaczem. rekordu stów piłkarskich: N.owopowstłv ~wiązek
mule wiele I wnosi mlodośł. ktdra .rwa- światowego, a Ach1Tl~s ~aervin~ .Po~lł starał się o pr.zy1ęc1e do FIP A (m1ędzyn~
rantuie tv naifJlifszych latach plecfoltrot nie.dawno rekord Ynoel! w dz1es1ęc10- rodowego związku), by mógł rozs:i;rywac
Koresponde.ncyjne ne
zwycf~stwo (albo trzykrotne zkolei) boJu.
zawody z klubami zrzeszonvmi w PIPA.
co
w TJUharze Lenza omm:za!oby tnta:
•
Międzynarodowy związek odmówił prozawody
teczne zd<>bvcie na tvlasnoU łosztow· W1dz.„Man.fesjonalistom przyjęcia opieraiac się na
strzeleckie w Łodzi
neJ nagrodi'.
6•0
'statucie, który pozwala z iedneg-o pań·
Korespondencyjne zawodv strzefoc·
.
• •
stwa przyjmować tylko ieden związek.
kie! które ?dbyt~ się w niedziele_ w toOdczvt o
w niedzielę odniosła drużvna Wittz.1 Profesjona!iści w przewidvwaniu oddz1 przyniosły JeJ walne zwvc1ę-;two.
Manuf. wysocyfrowe zwwciestwo nad mowy odnieśli si~ do państwower!O zwlą
Zes~otowo pierwsze, miejsce uzyhkata
W c~wartek o lt?dzinie 8.30 w!ec~. ; Kol. Klub. Sport. 6 :0 stając sie tym sa- zk~ niet_ttieckiego ~zapewnienie~ loj~lno
bowiem druzyna Ł6dz - miasto zd )by- odbędzie się staramem zw. sn. Kadif
t
d b
śc1 oświadczając, 1ż podporzadkmą się Je
wając 1180 punkt. na 1500 możliwyd1 . ' mah o<1czyt p. Jakubowiczoweł na te- mym pewnym awory em. w z 0 ywa- go rozkazom.
W y niki indywidualne: 1) Idzlkiwsld - mat: „Organizacja kobiecesro soortu żv. niu mistrzostwa swej klasv. Bramki Jb I
Jak wiadomo związek niemiecki nłe
252 punkt., na 300 możliwych. "".) Krug- 1dowskiego w Polsce". Pomvsł nropago-i Widz. Manuf. zdobyli: Walter 4. Ciopek chciał wprowadzenia orofesionalizmu f
24.3 punka. 3) Mięfot E. - 2~ punkt. wania sportu przy pomocy odcAYiów .l 3 i Makówka 1. Sędziował p. Dowbór. 1,to bylo oowodem rouamu.
4) Rokitowski - 230p. 5) Mie~oł Z.
zasłwrnie na uznanie..
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Rewolo[ia na Kan,aiie
Władze sowieckie
nie mogą opanować
ruchu powstańczego
Bukareszt, 28 oaździernika.
w Stambule msmo „Bil
gi risz" donosi o nowym wvouchu powstania przeciwsowieckie~o na Kaukazie.
W Azerbejdżanie ukazatv sie dwa
silne oddziały powstańców oJd 1owództwem znanego partyzanta Rustan Rama
zan Ogłu. Jeden z tych oddziałów na• padł na oddział wojsk sowit!ckich w po- Po zwycięstwie wojsk rewolucvjnych w Brazylji, w kraju zapanował zupełny
bliżu miejscowości Dżebraił. oo dlkugo spokój. Stolica pa1istwa, Rio de Janeiro szykuie się obecnie na przyjecie zwydzinnej bitwie wojska sowieckie cofnc;:cieskich wodzów rewolucji.
ły s i ę w popłochu, pozostaw1aiac na polu bitwy około 600 zabitvch. W górach
Saryj Jajłaka operacjami oows t ańców
kieruje jeden z przywódców ::izerbejdżańskiej organizacji wolnośc10wej Musawat Bżabar.
Nie mog<\ł opanować ruchu nowstań
czego w Azerbejdżanie władze sowieckie wysyłają liczne eksoedvcie karre,
które rozstrzeliwują masow::> włościan.
Również w Gruzji i na Kaukazie Pć-ł
nocnym ukrywające sie w l!órach oddziały powstańców robią wvoady 11a I
wojska sowieckie oraz na stacie irn'c!o-1
we. Komunikacja kolejowa nud ochrC:na I
-i
oociągów pancernvch.
Ryga, 28 oaździernlb.
Naczelnik O. P. U. w Azerbej::lżarne
Alijew został zamordowanv nrzez now
stańców podczas podróżv insoekcyjnej
na stacji Handża. W całvm Azerbajdża- !
nie wsprowadzono stan wviatkowy.
W zagłębiu naftowem w Baku część
robotników ogłosiła strejk. wvsuwa.iąc
żądania przywrócenia wolnel?'o handiu,
zwiększenia płac, zniesienia rohct przy i
musowych oraz wprowadz~nla W ·Ji- Statek niemiecki „Baden". wiozacy hiszpańskich emigrantów, prasmał opuścić
·
. 11 rewo 1uc11·· por t w R.10 de J an~•· ro, w b ~ew zarz ą d zemo.111
nych wyborów.
w ł a d z rewow d mac
Statek
rzadu.
członkowie
umkną
okręcie
na
że
lucyjnych, które obawiały ~ie.
Zabiła męża
zasypany został pociskami ar mabtimi i ciężko uszkodzonv•
Sit
... .:o fflifcsenie
W
MIR•
Nowy Jork, 28 oaździernika.
W kronikach po!icyjnvch sasiadują- '\
cego z Nowym Jorkiem miasteczka Yon
kers zanotowano niezwvkła tragcd.ię 1
małżeńską. Mianowicie, nieiaka NeJile
Kotolez, nie mogąc znieść oieciomiesię- I
cznego milczenia męża. soowodo,:vane- j
go kłótnią małżeńską, rzuciła.sie na nie- .
go z nożem kuchennym w reku i zadała I
mu tak silny cios, że w drodze do szp1- I
tala zmarł on. Kotelez aresztowano.
Wychodzące

Bohaterowie walk domowvch w brazylji: z lewej u góry-dr. .Julio Prestes,
. nowoobrany prezydent, przeciwko któ·
remu wystąpili rewolucjoniści. Z lew~j
u dołu- Cuncha, przewodniczacy najwyższego sądu, który rozPetał ruch rewolucyjny. Z prawej u 2órv-dotych·
czasowy prezydent Waszymzton Luiz,
który, po ustąpieniu, został aresztowa·
ny. Z prawej u dom--Bernades, jeden
z wybitnych wodzów rewolucvinego ru
chu, który obecnie mianowanv będzie
ministrem spraw wewnetrznvch i spra·

I

wiedliwości.
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Posąg zwyci4łstwa

w nieuwpoort

•

I

Działacz hitlerowski
- złodziejem

W Nieuwpoort w Behdi (w .f'landrjil
obecnie do budowv wiei·
kiego pomnika zwycięstwa na oamiątkę
i bitwy pomiędzy holendrami a hiszpana·
mi w roku 1600, oraz odwrotu woisli
niemieckich w roku 1917.

Berlin, 28 oaździem1ka.
Wczoraj przytrzymano w noc!ą~u
pośpiesznym złodzieja 23-letnieirn Anio
niego Breitbechera. Po sorawdzeniu
personaljów okazało się, iż iest to znany działacz partji Hittlera. którv rzucal
bomby cuchnące w operze francu-.;kiej
podczas pobytu brata cesarza JapollJi
ks. Katsamaku.

przystąpiono

.
I.............

„~

....„.„•••„

Adwokat berliński defraudantem

Dyrektor kolei

Berlin, 28 oaździermka.
Wczoraj stanął przed sadem znany
Berlin, 28 października.
Pogrzeb 262 ofiar katastrofy szómiczej w Alsdorf pod Akwiz2ranem odbył się 1 adwokat berliński dr. Ernst Lewit osirnr
l)yrektor kolei pall.stwowvch Wil- w sobotę. Przed pogrzebem wszystkie trumny ustawiono w olbrzymiei saii za- ·• żony o sprzeniewierzenie oieniedzy o1 trzymanych od klijen:ów oraz fat.3zowa
helm Neuman został skazanv na dwa
rządu kopalni •• Anna", gdzie odbyło się naboże1istwo.
nie dokumentów.
miesiące więzienia za pobieranie łapó
Dr. Ernst Lewit oświadczvt. 1ż )Je
1
wek od dostawców. Dyrektorowi Neu- .
przegrał w karty. Sad skaz ał g
niądze
manowi udowodniono, iż oobrał Jn od
1 na 2 lata więzienia.
niejakiego Kampfera 5 tvsiecv mart:k. i
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Konto P.K.0. Wydawnictwo „Republika" 68.1 4.8

· · ISluszne reklamacie heda uwz11:ledniane. o ile
.
„
.
c N"'
ZWY Z~J- i..: I2 gr. za wiersz m1! 1metrowy (na stronie IO-szpalt) wniesione beda na ipóźniei w i: 'agu tygodnia
li ł • W TEKSCIE: 50 gr za wiersz milimetrowy . (na stronie 4-szpalt.> od ukazania sie o i erw~zeg o o ido.; z en i~ . luh
W Łodzi 2.90 zł. miesiecznie. - Zamiejscowe
t?O uka7~in i u ~i~1 d rugi ego z rzedu
3-50 zł. mie:>iecznie. - Zagranica S.60 zł mie- , NEKROLOGI: do 150 wierszy po 30 gr .• wyżej 40 gr za wiersz mil. (na str. 4-szp.) Zarecz niezwloc.ziiie
111
. P ~r ~sze A .. og~oy1~ akt .te i samdei. lresc . rn
specjalna d opłata Zami ejscowe o 50 proc
po tekśc'e 10 z!. Za mieisce zastrzeżone
sieczn ie. - Odnoszenie do domów 40 groszv. i za ślub.
ore zasn ni i: zo nie zm1c11 1a1a tre,c1
j r ' <1.
.
.
.
. Ad . .
. d k
·
d · · z t
100
·
m1ni strac.1 a me odpowiada ogłoszen i a. nie up o w a żn "a ia do ża d ~ n i a zwrotu
og 1oszen
a erminn\\y ru
pro c. roze1
. zagraniczne o
.
.
.
. ,
zapłaty lub powt órzen ia o~loszen ia
~sow mezamów1onych nie zwraca s1e. Drob~e 15 groszy. - Nai_~nie!sze zł. 1.50 poszukiwanie pracy !O grosz:I_'._:_ n_ai~~ejsze 1.20. I

I

I

--~

Wydawca: Wydawnictwo „Reoublika", so. z ogr. odp. Redaktor odpow. Jan Orobelniak. W druk. „Republiki", sp. z 0.1.rr. odo. · w Łodzi. Piotrkowska 49 i 64.

