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"Slepy aks" .. wykonawca wyroków bandy "Darda e " 
trzema strzałami zabił "Sures Kalmenall

, kl6r, odważ" mu sie Drzeciwsl wic 
W czoraj w godzinach wie-

ezorowych popełnione zostało 
w Łodżi, przy uhcv W ~chod
niej. tuż przy Pomorskiej w 
knajpce, należącej do Icki\ J t';P 
cigera, zwanego w świecie p<.:<1-
ziemnym pod nazwą "hokolp.
wole" 

250 złotych niepraw nie po'brs-l Baiberman, znany rewn;d te 
nych od jednego z członków I swojej siły, 
bandy .. W. tym ~el,-! przyszedł .. ie uląkł się pi~cł Maksa 
on. do knaJpy ~eI:pcI~e~a, Pyz:, i oświadczył mu z oałą staWh.-
zbIe~u PomorskIe1 1 WSdlOl. ,.... d - dd 

" d' tk '1' • CZOSCIą ze PIeme zy me o ,l. meJ, g Złe spo a l SIę \} go<fr . 

twarzą i podbitem okiem opu 
ścił lokal "Kokolewole" po to 
tylko, by za chwilę tam powr6-
cić i znów wszcząć sp6!' z i3aj
bermanem. 

7.45 wiec7. Wyprowadzony z r6Wlll)Wa·· 
"Ślepy Maks" za~rał go dO gi Maks zareagował na to po- Trzy mordercze 

niezwykłego. Maks, który nigdy 
nie nosił broni 
wyrwał nagle rewolwer z kie
szeni i dal trzy strzały do Baj-

bermana. 
Bajberman zlany krwią runął 

na ziemię. 

Interwencia sensacyJne morderstwo. 
W knajpie tej zbierają sil' 

najgor$ze męty Łodzi. jest ODa 
ho~,jem 

tylnego pokoiku, gdzie odbywa- tężnem uderzeniem w twar,; strzały 
łysię zwykł., poufne naradY! Baiberman spadł z krzesłQ... W knaJpie powstał niezwyl"lv 
"Suresa Kałmena" i tam JW- na ~~6rem sie~ział, lee:: pr Tym razem przewaga fizy~z- rwe.les i panika. Poczfl.t,ko" " 
czątkowo pro§bą a potem ~ro:t- chwIlI zerwał SIę z pod!,)gl na było Po stronie tego ostatni(.1 chcIano wszy5tko załatwJc r n 

ba. starał się odebrać llieniądlc. i rzucił się II pi,:śc am' 1* łol'D- go, który rzucił na. ierw baryt- cichu, lecz s!rz~ły z!lalal'~o\ :." centralną r-ezvdeneJI\ pot~i,ne\ 
bandy w.\od.71e\ "od nazwa .• t\u •• .telua. ką plwa na "Ślep~o l\lak.sa" a ły patrol poliCYJny V komIs::: )' :'! 

'llrWlla l101ł\a 1 Wywiązala się walka, pf"z.e-\następnie skoczył doń I począł tu. -danele"\ 
mieszczące.i się 
przy ulicy Solnej. 

zasadniczo • . rwana 1'ednak przez wl"ścicipl:J go dusIć. Zaalarmowano pogotowIe I'~ . 
I tu po raz pIerwszy w cll!eJ' . t k . i' ; . ', 
., .... i. restauracji i obecnuch na sali , ••. un owe l przeweZlOno C" ;.n 

Wykonawcą wyrokó ... tej ~J' 
ganizacji Jest popularny wł.o .. 
dzi siłacz :\IE:nach m Bornstein. 
zamieszkały przy ulicy Sienki,.· 
wicza 15 a zwany powszednio 
"Slepy Maks". 

swe.! dZIałalnOŚCI "..,lepy Maks d d l k6".J l I Maks bromł SIę zaCIekle, lecz rannego Bajbermana któl" 
sDotkał się z niezwykłym UPO:-I" ar ane czy w. czuł, że ulegnie przeważ!łjąre.i dosłał jedną kulę w ~zoło i d·wf .. 
rem. "Stepy Maks" z p )drapunq sile. W tej chwili słało się co§ w piersi. 
.__ _wa U as do lokalu V komisarjatu, gdz'f'! 

, II 

'1 le'lY Plaks Zagadkowy lisI samObÓjcy 
czr sprytnr SDos6b zmylenia śladów 

Dalsze śledztwo w sprawie akcji wywrotowej w Niemczech 

Policja łódzka zna "SIepego 
Maksa" bardzo do-brze. Był 
on już kilkakrotnie karany 1.:iI 

różne drobne przf!stępstw·,. n:r. 
jednak poważne,:w nie mo~na 
mu było udowodnić, pomewa'f. BERLIN, 19, 9. (Tel. wł.) - W Ina sejm pruski Kube złotył w izbie nych materjałów wybuchol."ych, 
zawsze miał pr7.y~wtowll.np lł1j_ związku z zamachami bomboweml interpelacJę w sprawie wykrycia które w znacznym stopniu przekra
bi. w Niemczech opinJa niemiecka za kradzieży amunicji w Berlinie i Al czają dotychczasowe dane policyj-

Ostatnio, kiedy .. ~lepv '.IaY(, " intrygowana jest tajemniczym wy_ tonie. W interpelacji swe; Kube ne. Materjały te były według 
został wykonawcą ~vrok/iw padkiem nad brzegiem Jeziora Ke- wyraia zaniepokojenie lud'lości z wszelkiego prawdopodobieństwa u 
.. Da ~daneli" a raczej _ nigsee w BawarjL Ot6t w pobli~ powodu wielkiej łlości skradz1o- żyte dla akcJi wywrotowej. 

med.lał~rem we wszvstklch ~po- brzegu wspomnianego jeziora zna- ---------------------------111l1li .. racb ml~zy członkami baJulv. . • 
policia tole'rowała go, pO'lie\Y~7. leziono łódkę, w której niewiado-
dzi~ki je~o interwencji udałn my osobnik pozostawU płaszcz, ka 
się nie.iednokrotnie ła~ocb:ić po- pelusz, laskę OI'lllZ list swój do 
ważne spory, kt6re w inll'VOl władz, w którym ubolewa, że u
wypadku skończyłyby się i<rwa dzielił powaŻiDego poparcia flnan
WO. cI bowiem. co nie bali ""~ sowego organizacjom prawicowym 
interwencji policii. nie wiedząc o tem Ze pieniądze Je 
drżeli Jl"zed poJ('żną pt~śl"ilł go idą na robotę ~ntyrządową. Wo 

.. Slcpego MakliJł" b t k' J k h I dó 
D d l 

,; b' . d ec roz er J, a a z tyc wzg ę w 
.. ar ane e OWlcm Je no- ł tj' . 
ł h

• • •. l ogarnę a a emmczego osobnika czv V w so Je na lrOZmaJtszvc 1 
Drzestepców. ale ·tylko takich 7.amlerza popebtić samobójstwo. 
którzy w gwarze POdl1emtle; Sądząc z herbu umieszczonego na 
wykonvwali ~""hlł" t. i. bP-7- papierze listowym przypuszczają, 
krwawą rl hl. osoba ta należy do starej szla.. 

WczoraJ 
cią.żvł POWI 
el!1-ekwowa 
członków 
Srnla Kalml 
mieszkałego 
niej 12 

• IIwane~o , 
.8U1' 

~kiej rodziny i zajmowała wy
.de stanowisko społeczne. We
'lg Innych przypuszczeń chodzi 

o zwykłą mistyfikacJę w celu 
lylenia śladów Jednego z 7.amie
anych w zamachy bombowe. Po
JI dotychczas nie udało się roz
ązać tej zac_dkl 

BERLIN, 19. ,. (Tel. wł.) NaleŻ4 
, do stronnie. hittlerowców poseł 

W,stawa ! 16di W,stawa ! 
Grand Hotel (Mała Sala) 

DYWANÓW PERSKICH 
f-my D.eRAN PAPAZIAN I S-KA 

WŁASNY IMPORT 
Ceny konkurencyjne i na dogodnych warunkach płatności. 

Otwarta od 9 rano do 8 wiecz6r. Obejrzenie nie obowiązuie do kupna 
TYLKO KILKA DNI TYLKO KILKA DNI 

\. -- -' 
~to!un~~ mni~Ul~~[i naro~OWY[~ 

do ugrupowania Centrolewu 
Warsz. koresp. »Głosu Poranne- łączą się do tego porozumienia 

go" telefonuje: wskutek pominięcia mniejszości na 
Jak łę dowiadujemy na dzień dzi- redowych słowiańskich w dotych
sieJs.zy zwołane zostało posiedze- czasowych obradach wymIenIone
nie klubu ukraińsJ.:iego we Lwowie go bloku. Podobne stanowisko rów 
na którem ma być omawiana spra- lIiez ma zająć klub białorusinów; 

wa ustosunkowania się tego klubu natomiast koło żydowskie na spe
do tworzącego się porozumienia cjalnem posiedzeniu w przyszłym 
klubów lewicowych ł centrum t. tygodniu ustalić ma sw6J stosunek 
zw. Centrolewu. I do Centrolewu. Koło niemieckie 

Jak słychać. ukra1ńc.)' nie przy- stoi po stronie rządu • 

po upływie 10 mim'ł 
nie oMysku.iąc przyłoll\DOśC'ł 

zmarł. 
Zabójca nie uciekał, lecz spo· 

kojnie pozwolił założyć sohi.· 
kajdanki i odprowadzić ruw 
nież do V komisarjatu, dokącl 
po uołvwie kilku minut prły 
byli: prokurator Mandecki , li .. • 

dzia śledczy IV rewiru MaUft'r 
podprokurator IV rewi ru Ht·,. 
man, komendant policji n:} w 
Łódź insp. Niedzielski, kierow 
nik I brygady Kołodziejski, p 
ob. naczelnika wydziału ślCf! 
czego podkomisarz Złotkowski 
oraz kierow.nik V komisarjalll 
komisarz Cieślak 

Bezpośrednio no znareslbw:\ 
niu poddano "Ślepego Maksa '· 
przesłuchaniu. Jak się dowi:l
duJemy 
Maks posiadał broń zupełnt,. 

le~alnip.. 
pomeważ w dniu t3 b. m. do
stał pozwolenie na broń. Zabó.t
stwo wywołało w świecie pod
ziemnym Łodzi zrozumiałe WI"1 

żenI" 
Do późnej nocy przed Juka

lem. w któ"ym zostało d Jkclln, 
ne morderstwo. gromadziły ~if,' 
tłumy ciekawych, które w nn \
różnorodniejszy sposób komrl'
tawuły ten sensacyjny. mord 

W godzinach wieczorowydl 
zablijc" kt6ry zachowywał ~ię 
zupełnie spokojnie, jak po .1,,
brzt.· ~pełnionym obowinkll . 
przewieziono do urzędu śtf'O".,/, 
~o, gdzie poddano go powtónw 

mu przesłuchaniu. 
P6tno w nocy "Slepego Ma 

ku" osadzono w więzieniu, 
przy ulicy Kopernika do ~,YS;:ll 
tycji sędziego ślecJaego. ,~p) 



.. a y ' OO.1X. - GŁOe PORANNY - 1929. 

iTV
-.iiiiiCE 111 r 1 vl--wiiii"ia--TIl 

I p I MIASTO I p II p MIASTO I p I 
II ~ II MIŁOśCI I II I I MIŁO"CI I I I 
I °l I IWRn PETROWICZ II : IIII : II 1111111 PETR~IIICZ II ~ II 

CARNE" BOłtl l l CRRNEn Boni l '_A.... ______ A.;;;;' ' __ A _________ A_~ 

Prof. Oberfh 

Z PA E 
przystąpił do budowy samolotu odgrywil wiałką rolę w życiu społeczeństw 
~===r=:k:=~:t::otv aa::=ego::=::=: Osla.Bił! Jazu Dasz~J pOIligId "ewnCRzD~ł są dODiosl~lDi 

• 
I państw 

Wojna na Wschodzie 
Krwawe ataki I kontrataki 

MOSKWA, 19 września. (Tel. 
Masny) -

Z Czyty donoszą, Że w okoli· 
cach stacji kolejOwej Mandżu' 
rja s,jlne oddziały wojsk chJ.~ 
skich, składające sic z kompll 
nji piecho.v oraz s7.wadl'onlJ 
kawalerji ponownie zaatakow~" 
ły posterunki graniczne liowi,,-

wudarz~Diaml dzisiaj i na przg5zloit 
Wywiad z b. premjerem prof. Kaz. Bartlem 

Lwowski Koresp. "Głosu PO-' dzielił wywiadu na tematy poli- c-.zego nie można przewidzieć. tej porv nie miałem dokładnycb 
rannego" telefonuje: tyczne, rozpoczynając od spraw Co do polityki ogólnej zazna- danych o rozwQju wypadków-

Prof. Bartel powrócił l zagra samorządowych. P. Bartel (l' czyI bVły premjer, że w niej sja Myślę, że 

njcy do Lwowa, "<łzie rozp,)czy I świadc!1'ł na za.pytanie, iż nie orjentuje obeenie. ostatnie fazy polityki wewnetn 
na. wykłady geometrii wykr~śJ· ordynacja wyborcza do wlau l -Opuściłem Polskę, . mówU nej są d~niosłemt wydarzeni&. 
nej na politechnice. samorządowych to Duta przy· prof. Bartel, w przededmu pro· mi w doble obecnej I mołe nil 

Po przyjeidzie p. BarŁcl u- szłośeł. Sejm jest nłeezynny. Ni. cesu mi.nistra Czechowicza i od przyszłość. 

tÓ1w. A tak i trwały h"z mała łl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
godzin i z trudem po nadejśclll 

Na zapytanie, co będzie l!a· 
lej, zaznaczył były premjer. t. 
w życiu narodów, ~e strony rosyjskiej poslłk6w. 

lOstały odllarte. P. Dewey Ul Betwa Brze w życiu społeczeństw i państw 
wielką. doniosłą rolę odgrp. W pobliżu mieisr.owości Bu

grunieznaja i Błagowieszczeń· 
ska armja czerwonI". hombardll
je szereg wiosek chh1s~cb. wDł,nął na złagodzenie kursu rzadowego przypadek. 

Prof. Bartel. stwierdz:ił n.' 

owa pożrczka zagraniczna dla Polski :~::~~~ j~osPodarcza w PtlJSt·~ 
uD • III • :ale jest zła. 
n IVDCZ~~ne, InuJWI- Dokoła zla~Odzenfa polItyki derze. Włttyta I'at jak wiadomo, I Zenie, jakieby uczyniły obeenł- W porównaniu 1; warUnkllmJ ?V 

"uuJnl PIBłęlnOWanh1\ rządu wobec sejmu, co się ()hja. byla zwykłym aktem ku.rtu8l'ji na ZscJlodzie zbył radykalne 1'0 cia zagranicą uważa 011 ..,,,Ina 

d wiło jaskrawo w ostatnich po- - pot.aniem po Dewey'~ któ! wnięcJa rządu w stosunkn de cję w Polsce za bardzo do} f;I uro y. sunięciach gabinetu p. SwltaJ. ry udaje się do Franejll Angljł. sejmu, nader niepozą~e p: ~' Sprawy 
Dawniej zasadzało się pielęg- skiego. krążą naJprzeróźnJejsze W oczach .fMnak korespondPD- dewszystkJem ze względu na na- złożenia mandatu poselg!,!ec;o 

nowania urody na bezkrytycz- plotki, :z których Jedna przed .. • ta b.erlłńskJego pisma fakt łeJi sze położenie ekonomiczJJe. Te prof. Bartel, Jak m6Yoiił. ',{a;ci· 
nym doborze przeważnie szkod- słała się nawet na łamy wczoraj orósl do rozmiar6w lM'tęźDyeh momenty gospodarcze millł wy· wie sam ze sobą jeszczt" nie u
liwych szminek, pudró~ i kre- szego "BerUner 1'ageblat@". i miał zaważyć na polltyce we- sunąć p. Dewey r6wniet t dbl- porządkowa1- Sejm iest naraził' 
mów celem p o kry c l a wad · . i . ł B li T 
ur d, D" '. l .. M,łanowieIe. skory ostatn o do wnętrznej rządu. MianowicIe p. te~o, ze. zdan em ., er ner f zamknięty i ta sprawa narazl" o y. ZlS zrozuIDla a USWla- . • I', f. 
dOmlona kobieta konieczność ce- lansowanIa podejrzanego gatun Dewcy - jak to Ju kłedy~ nez1 geblattu', doradca mansowy nie Jest aktualna. Prawdą jest, 
lowej higieny, tudziet potrzebę ku sensacji polskich, organ ten nił w momencie, gdy przych". jedzie zagranicę, aby wybadał że ehciałby 8ię potiwięcM w zu
zw~lc~ania 1?rzed~czesneg? wię- prz~is~je wielkie znaczen1e w~ dzfJ do władzy rząd Switalskłe· grunt ?Ia nowej ~ożyezkł zagra I pełnm~ci pra~y ~auk9we.i. zdab 
dmęCl~ zabIegaml ora~ kosme- zycie, .laką przed paru dniami go z pułk. MatuszewskIm, kił"- nieme] dla Polski. od kulis politykI. 
tykamI, dostosowaneml do wła- • . 
ściwości i zmian danej cer. amerykanski doradca fłn3Dso- rownikiem min. skarbu, - miał ~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~,~_~_~~~. 
Tą drog",!: przeobraża się n. ~. wy rządu polskiego złożył mar· l rzekomo swróclć manz. Plłsłld 
tłustą, połyskującą cerę, skłon- szalkowi Piłsudskiemu w 8elwe skiemu uwagę na przykre w~a
ną do tłustego łuszczenia się oraz wągrów i porów - w pra- • __________________ • 

widłową. ,Jeden z tych objawów 
lub zajęcie środkowej tylko 
części twarzy wystarc"a do roz" 
poznania skłonności do tłuszcze
nia si~ cery. P r z e d e w s z v" 
stkiem wystrzegać się 
kremów, mydeł, zimnej 
wody i zagranicznych 
p u d rów m e t a li c z n y c h, 
zasklepiająeych pory. Twarz 
spłókiwać długo 3 razy dzien
nie gorącą wodą a rano i wie
czorem zastosować leciuchno 

Wielkie arcydzieło erotyczne, osnute na tle ty
cia Paryza, jego udach, rozkoszy i bogaetwa pt. 

"Miasto Pliłości" 
z Iwanem PeirowiczeDl 
I (armen Boni 

Wkrótce w "CAPITOL" 

p r o s z e k m a t m u r o w y .. ------------------. " M i r a c u l u m ". Co drugi 
ParlllHłllarz,ści Dolsc, 

jadą do Berlina 

wieczór naparzać twarz przez' 
5 miuut nad parą, apłókać go
rącą wodą a po osuszeniu wy
ciskać większe wągry. Wrazie Warsz. koresp. "Gł06u Poranne- skład wycieczki, która uda się na 
łuszczenia. się- powlekać twarz go" telefonuje: obrady międzypaństwowej misji 
na 10 minut przed myciem W sobotę dnia 21 b. m. wyjeł,.. gospodarczej w Berlinie wejd~ 
oliwł ą j~d~lndątł' P08~giwać się dia do Berlina delegacja parlamen przedsta .... iclele w'zystkich wię-
wy łCZru6 [O uszcza)lłcym pu- • " 
dJ-em h i g j e n i c z n y m D r a tarzystów polskIclI w liczbie około k&zych stronnictw. Tematem obrad 
L 11 s tra. 130 posłów f senatorów pod prze- będą zagadnienia ekonomiezne .... 

Dr. Z. B. wodnictwem posła Dłamanda. W państwach europejskich. 

fenomenalnym 

JAn InliSBPI 
prześcigającym szatańską swą grą w arcyfilmie p. t 

"I nł" 
obecnie wyświetlany w GRAND-KINIE 

JANNINGSA 
z filmu "NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK" 

Dziś i dni nasteDn,ch! 2-gi film z naszego tegorocznego przebojowego repertuaru I 

" 
T I K 

"TRAGEDJA UWIEDZIONEJ. 
Realizacja Oustawa MIlClhat)'. W lohch gl6wnyc~ 

Piłko .. i młod2iutkn ~T.A RnNA 
~or .kranów Izwedzkich Olaf Fjord 

Wielka orkiestra .,młollfez... pod dyrellcją A. Czad nowsklegcl. 
Początek pl'zedIlUl'lll7ie)) o (rodzinie i·ej po pOłll~tl.iu, w sohote i niedziele () rrodzinie 1~ w oohldnie 
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Wczoraj 

:m.IX. - (ft,O~ PORANNY - Ilm. 

s CI 
usłłowaDi~ zab6js~wa dwuc:h oliC:ł!r6w 
zeznawali - wszyscy ' świadkowie.--Oziś 

stron.--Wyrok około południa 

.I • • 

przemOWlerlla 

• 

Po otwarciu rozprawy w dru! jak W ójdk zeznał, por. Nowa· 
gim d'niu procesu b. p~r. W6j- czyński i Cebrowski mieli dziA
cika, obrońca ostatniego, adw łać z rozkazu świadka. 
Kijeński stawia wniosek o nie- I Sąd nie przychyla się do wnłn 
laprzysięganie świadka pulkow sków obrony i postanawia za· 
nika (TIrycha na mocyart, HO l przysiąc świadka Ulrycha. 

wpuszczeni do wewnątrz i przylę- akademikami? powiedź "proszę otworzyć". "e 
llśmy przepisowe pozycje na bacz PRZEWODNICZĄCY: To jest tak wczeŚ11ej porze nie przyjmuję" 
no~ć. znany incydent. odpowiedział p. Wójcik. Po chwili 

PROKURATOR: Jaki kodeks ADW. KIJEŃSKI: W a1ttach oskarżony wrócił, ubrał się, wziął 

pau sobie wybrał? sprawy nrema o nim mowy. rewolwer i 'uspkoiwszy żonę wy-
PŁK. ULRYCH: Bozłewicza. PRZEWODN.: Uchylam pytanie szedł do kuchni, zamykając za so· 
ADW. KIJE]Q'KSI: Jaki łncy- dotyczące owego incydentu. bą drzwi. Po chwili p. Wójcikowa C. post«:powania karnego, gdyż • 

dent był pomiędzy 36 pułkiem a usłyszała Jak otwierano drzwi wej 

Z • al • al 31! ścJowe i glośne kroki wchcdzI!-
eZnlnll "OWOeC, U D. D. C ,,- d- I I Ik r-ych. Wójcikowa słyszała urywa-

Pułk. Ulrych rozpoczynają.c I znaje, iż uczynił to zupehdfl O mowl a lU an DU U Jte zdania rozmowy i gdy usłysza-
swe zeznania, podaje, iż które- : 'Ju'zypadkowo, rzuciwszy oklt:m Z ({olei zeznawał adjutant 36 p, KPT. LEWIŃSKI: O p,ierwszym. la jakiś stuk i huli wystrzału re-
~oś dnia zgłosił się do ni~go na listę oficel'ów swego PUłKU , p. kpt. LEWIŃSKI CZESŁAW. PROK.: To i ten uważał pan za , wolwerowego, zerwała się z łóż~ 
adjułant pułku kpt. Lewhhki. wiszącą w jego gahinecie. Nie- Mówi on po otrzymaniu listu z pod 6braźllwy? ' {,a, ubrala i wpad~a do kuchni, 
przynosząc mu pismo maszyn,")- mniej, przeto, dodaje, 12: ofi~· pisem: Wójcik, b. oficer rezerwy , gdzie zauważyla męża, stojącef!jO 
we nieznaneg.o mu osobnika na· rów tych uważa za powat.nvcb ~ Ik . h b ie KPT. LEWINSKI: TAK JEST. między szafą i ścianą, walczącego 
Z 'sk'le T6 or Wó' J'l' w ktL .. ~tatecznvch 'J .pu u pIec., o ecn ~zei'e~- List ten jak wiadomo został ode- z dwoma ofl'cera . 

WJ m· z" .Jc~" . v.. l .., ';' " •• Wlec rezerwy na własne ządame'l ',..' .. . mI. 
rem zawarte bYły obrazh we 'I Po udZIelenIu Illstrnkcil z.- L' t d ł l!k !k ' Płk s~ny WoJclkowl z adnotaCJą, ze Jeden z nich wykręcał mu rę· 

• . • (! h 'łk UJ tS oręczy pu own OWI.. ,. 
słowa w zW1azku ze św1ełem 3"" , stępc-om .onorowym, p. ., U! h t" d i ł dowód(:a pu!ku me chce roznat:y. llę a drugi zadawał ciosy obnazo-. , . h . ł d d ,c ryc po przeczy anIU pOWIe z a , '" ., 
p, p. l ye. mla o 3...... • • ... • I wac lu:;fu waepta. na szablą Wójcikowa z krzykiem' 

. . _ Ja wam radzę, idźcie wcze ze pIsał jalus chory na umysle. Na . ..' ...,,' 
Po 7' pr~eczytanlU lIstu UZ!l;l- śniel ~dyż niewlar1omo kto zut'J tomillst na drugi list płk. Uiryeh J ~ui. ~o zajściu świadek dowie· ' "RatuJcj~, morduJIJ mI męza wp~ 

łe;n,. ~ .lest on n~nsens~wnv , 'esf ien pan wó1dk. CZy to WaJ' l[jazał w"brać dwu oficerów jako dZiał SU~ od b. dowódcy 36 p. p. dla pomIędzy walczących, chwyc.-
oswladczyłam kapltanoWl J p- .l - . •. J, ł N . lt' ł . ,. ~ . ~ iat. czy szalenie". sl'-ktmda.ntów, którzy mieliby poJe- pułk. Więckowskiego, który mó- a por. owaczyns lego za g owę, 
wmsklemu, że te<1o rOd:ll:.J}11 N -" .., ... ć '" . WJ II • I " c"lałem zasloniła męz'a 
b r- astepn1e WYWH"zule SJP. c~e- chać do Wójcika i ZALĄDA W'l" ze znał l/je ta ~a 1:0 swego " • zdursłw nie b~ę romałrywał- . " " , P 'k Ceb k' d l' 

Następnie 'zaś poleciłem li~ł ~awy ~y;"k?r~k~lllędZy prokur:~- ODE~ SATYSFAKCJl Wybór kolegę szkolnego. PO WYPAD- . b~(tlczmdł . raws
d 

t u :rzy. łlą 
()desłać adresatowi, za7.naczaJ~e orprm l SGWI~'::': lemki·'. C d padł nR Cebrowskiego i Nowaczyń KACH MAJOWYCH WÓJCIK ZA- sza' ą ~o onl , a g y po wp y-
w dopisku, iż jest to list (;zl.. rok. ,I'a~ws • - zy, g : sklego. SYPYWAŁ KANCELARJĘ PRE- we~ bolu zamknęła ~ękę: por. C. 
wieka chorego na umyśl" by spraw~ p~owadzona bvła" PROKURATOR: Pan wspomniał ZYDENTA I BELWEDER PODA- wyc1ągnął szablę, ramąc Ją dotkIł-

NastęJm;e' przyszedł drugI Ii". dalszym C.1ą~u na drodze hQTl.L. o obraźliwym liście, czy myśli pan NIAMI O ODEBRANIE MU TYTU. wJie, poczem cofnął się do drzwi. 
Wól'cika pomawiaJ'ącv orie .. - ~owel, panł'k.1ako dow6td~a ob1fb&'!t· ł U OFICERA Drugi oficer tymczasem wyrwa' 

6. '. b . - zon ego pu u, wys ęT>O",a .. o pierwszym czy o drugim? ., . 
tuw pułku O rak honoru. t . d l .. " d t. męzoM rewolwer. 

sam, czy ez e egowat!UV o P j" f' W" . 
- 'Ja wogóIa, nie roz.umiem. go. kt6j.e~oś z oficerów? _ .. _ _ o wy S~lU o lcerów, . oJClko. 

-. m6wł płk. UJrych - jak Płk. Ulrych: - Przyznam Inni sWladkoWle wa wyrzuCIlła Jednemu z Olch czap 
mofna takie listy t>isać do on szczerze, iż nad podobnemi mo kę. Wójcik uldąkł prze!! żoną, uca-
cerów. Jest w Polsce tylko p.., zoficznemj dociekaniami nte ZIJ śWIADEK SZER. ADAMCZYK, I wiła mi tylko o tem matka, która łował jej ręce i powiedział, 7.e gdy 
ćfen człowiek ... (w tern miefser! sfanawialem się. który prowadził samochód, mało była obecna przy rozmowie. by nie jej obrona, zostałby posieka 
prz-ewo;.nłezący przerywa świad Prokurator: - To nie są fJ· wogóle wie o sprawie. Porucznik PROKURATOR PROSlOny. 
kowi). . . . loroficzne dociekania, a jcdy- Cebrowski, będąc lut. rannynt, STWIERDZENIE SPRZECZNOŚ- Zaznaczyć należy, że świadek 

Nastętpn\~ pueeli~e d1 nie znajomość post@Owauia ho. wsiadł )ednak do samochodu o CI OBECNYCH ZEZNA~, Z ZEZ- WóJclkow3 podczas badania w pro 
...-yboru por. Cebrowsk1ego I norowe~o. • ł" h 'i nie ty NANIAMI ŚWIADK ś EDZ . . . .. . 
N ńsk • t t. Płk m h J własnych s.ac . Swadek 8 - • A W L - kuraturze zadnych wYJasDlen nu:ne owa czy lego na 'las ępco' . ryc: - , a postępowa . W E . 
bonorowyeh, pulko mryela. le- nIe honorowe znam. szał, o czem rozmaWiali oficeroW1ie T I , lić nje chciała, twierdząc, że nie 

jadąc autem. Na pytanłe adw. Pascbaiskiego, chce obciąiać oficerów i dopiero 
śWIADEK ADAMKIEWICZ, §władek stwierdza, te oficerowie naskutek nalegań prokuratury opi-, Relac,· e "Gr. NowaczyńSkiego zięć dozorczyni domu, gdzie miesz-- pytali się go również o to, czy Wój sala przebieg zajścia. 

Ił' kał WÓ.feik, opow.adl.l. jak ofieero- cik nie mileszka z innym męiezy- Następnie zeznawał prokurator 
W dalszym al'ągu na 7l8Pytanfe 

przewodniczącego płk, Ulrych opo
wiada o relacji por. Nowaczyńskie
go, kt6rą zdał mu on bezp~red

nfo po zaJśclacb. 
- Kiedy przyjecbaIl§my do P 1a 

słowa - mówi por, Nowaezyńsld, 
- miasteczko jut ł1yło. Po poin
'ormowaniu się o miejscu zamłesz-

kania Wójcilta, zapukaliśmy do Je- wie Informowali się u nJego o Wól zną, Chirowski i świadkowie ~ąsiedd, 
go drzwi. MĘSKI GŁOS Z WE- ciku. Świadek mówi, że był pyta- ZEZNANIA WÓjCIKOWEJ po- którzy uic nowe~o do sprawy nie 
WNĄ TRZ OZNAJMIŁ NAM, tE ny, ile lat ma WÓjcik, gdzie miesz krywają się całkowicie z zeznania· wnieśli. Słyszeli cni krzyki i strza~ 
PRZYJMUJE DOPIERO O GODZ. ka. Nie pamięta, czy go pytano mi oskarżonego. przez ścianę, ale co się działo nie 
S·ej, Jedttal{ na oświadczenIe na- również, JJekfego wzrostu jest Wół· Świadek stwierdza, że zbudz.Iło widzieli. 
sze, iż przybyliśmy w krótkieJ i (:ik. ją ze snu silne pukanie do drzwi. Dziś o godz. 10 rano dalszy ciąg 
waŻlle., sprawie, oświadczył Wój- PRZEWODNICZĄCY: Czy pana Mąż wstał i udał się w bieliźnie do rozpraw i przemówienia stron. Wy 
cik, że za chwilę nas prZyjmie'j pytali o tf>1 czy ąlel .. kucbni. P. W6Jclkowa usłyszał:;!, I rak spcdziewany jest około 1'0-
Po kilkunastu minutach zostaIfśmy śWIADEK: Nie pamiętam. Mó~ jak mąż zapytał "kto tam" i 0<1- łudnia. 

D· .......... am .. Ka ...... ~ .... ~ 

Dymisja rządu Waldemarasa: Anglja chce sie zrzec 
mandatu nad Irakiem 

Zasadnicza · zmiana polityki kolonjalnej Premjerem ma być dotychczasowy minister finansów- T l:lbialis 
KOWNO, 

",lwlllyl --
19 września. . fTpl I stro.m pełnłenJe dotychczaso- rzenle ,nowego gabinetu msł3-

nie powierzone dołychczasowt'!
mu ministrowi finansów J67.p
łOwi Tuhialisowi, 

LONDYN, 19, 9. (ATU) Ogólne 
zaciekawienie w kuluarach rady li· 
gi narodów wywołało pismo angiel 
skiego m~isterstwa kolonji, prze
~ane do sekretarjatu generalnego 

uznania Iraltu za eziłonka ligI. 

Litewska agenc,ia telegrafiClz 
na "Olta" w swoim komunika
cie ofiejalnym donosi o dymisji 
gabinetu litewskiego. Ażeby dali 
możno~ć prezydentowI państwa 
przeprowadz~nła całkowite.i rP

formy rządu, ministrowie złoży
li swe portfele na rę e pNtzyd~ 
ta, Prezydent prZY.tął dymisję 
gabinetu. powierza.iąe mini· 
.,..rr __ '2C!1'1lO"t~(qIIl-

wych swych obowiązków, a~ 
do powołania nowego gabinetu. 
Ta sama ageucja poda fe won., 
słf:pnym komunikacie, że ulwo-

Powilżny krok naprZÓd 

W zrzeczeniu się mandatu nad 
Irakiem lioła polityczne widzą za 
sadniczą zmianę polityki kolo
njalnej rządu angielsliiego. 

rady ligL Pismo to zaznacza, iż ___ I LU !mi 

AnglJa nosi się z zamiarem zrze-
czenia się mandatu nad Irakiem, Faszyści zabraniaią 
zresztą w myśl Ządań wielu kół CZytać 

ku utrzymaniu pokoju światowęgo . wpływowych w Anglji. Rząd bry-
ty~t.ł fe ć k d d wspaniałe dzieło GENEWA, 19 wrzejnia. (Tel. jut powyższą klauzulę oraz 18 J...... zam rza popr7Je au y a 

własny) _ państw jut ją ratyfikowało. Z turę Iraku na członka ligi naro- Remarquea 
Marszałek Piłsudski w apartamuntach sekretarja- okazji tego uroczystego aktu dów. Zrozumiał, jest rzeczą, Ze BERLIN, 19, 9. (ATU). "Vosst.. 

tu generalnego Iiginarod6w od- minister Henderson wygłosił gdyby Irak miał wstąpić lako czło sche Zeitung" donosi z Medjolanu, 
nie Jedzie do Rumunji było ~ię w dnfu dzisierszym u- dłuhze przem6wienie, w kt6- nek do ligi, wówczas mandat auto- iż rząd włoski zakazał rozpow
Warsz. koresp, "Głosu Poranne- roczyste podpisanie fakultatyw· rem powiediiał, te X zgtomadzp matycznle odpada. Z drugiej stro szechniania słynnej książki Re-

go" telefonuje: . nej klauzuli o obowiązku ro%- nie ligi narodów przejdzie do ny zamierza Anglja zawrzeć z Ira marquea "Na zachodzie nic nowe-
Dowładuemy się 7Je iródeł do- jemstwa ligi narodów. Na pn- historii, ja~o zgron~adzenie ~tl· kłem szereg traktatów, tyczących go". Książka ta była Juz przetłu· 

Ił mf h' arsza s-iedzeniu tem podpisały klan- kuItatv~neJ klauzul! o ObOWląZ spraw finansowych i wojskowych. maczona przez Jednego z byłych 
rze ~o ormowauyc, ~ m - zulę następujące panstwa: FrRD ku rozJemstwa, da.Ją.c tem sa- Jak wiadomo król Feisal Juz' od lek Piłsudsl ł w roku biezącym do wojskowych włoskich, JednaM .. { cja, Anglja, Nowa Zeland,fa. In- mem nowe gwaranCIe tllrzyma . 

Targowlste na wypoczynek nie 110 I dJe, Czechosłowacja l Peru. Do- nia pokoju światowego. I dłuzs7Jelo 'ezaw czynił u rzędu wskutek zarządzenia wi:td~ ni' 
ledzie.. tychCZRI 29 państw podpisała brytyjskiego _taranIa w kierunku. będzie wydaną, 
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Sytuacia wOjenna w Chinach W ~~awie ~- l~~~Y[le ~Iau r~~~tni[lej Bolszewicy cofają swe wojska? 
TOKIO, 19 września. (Tel. l szym ciągu niepokojące wiado- • • 

własny\. - I mości: Wojska chińskie czynią ' delegaci klasowego związku włókniarzy powzIęh cały szereg uchwał 
Reuter donosi z Charbina, że energIczne przygotowania do I 

rz~d. chiński wydał kom~nikat pr~yszłej ka~panji zimowej, I W dniu wczorajszym odbyło 'I. d~ie się w dniu 21 j 22 b. m. w w innych· ?środka~h, pr.zemysło 
ofIcJalny, w którym podaJe Sę::! kłora ma byc długotrwałą: , tę posiedzenie delegatów klaso. BIelsku. wych z dma na dZlen S'lę p,ogsl'-
sacyjną wiadomość o ~remjal- wszystkich mieszkańców, za· ";eao zwią,~ku przemysłu wł6- Sytuację w przemyśle wł6'kien Sza. 
n~m cofaniu si~ ~ojsk so~iec: mies~.kałyc? w okolicach ~arl- Ide~n'iczego w państwie. pol- i niczym ref~rował genel'alnr Sił- Przyczyny tego zjawiska lI:ł 
kIch z nad hu.Jl koleJOwej dŻllr.J1 wysIedlono. Do CaJlaru skiem, poświęcone na,laktual- , kretarz zWIązku p. FrancIszek zupełnie jasne i przejrzysl .. 
wschodnio - chiJlskie,i. Dowódz- przybyło wiele wojska chińskie- niejszym zagadnieniom doby o- Kałużyński. Przemysł, który widzi olbTJ:Y 
two armji czerw. wydało roz- ł{o. Już tpraz doszło w wiel\}. becnej. Posiedzenie to było o- Referent na wstępie wskazał, mią podaż rąk do pracy, a kt~ 
kaz cofnięcia swych oddziałów miejscowościach do poważnych statnie przed kongresem klaso- że sytuac.ta robotnjk~w zatrud ry ściesniony Jest sam brakiem 
T oocinków kolei w kierunku starć. wych związków włókienni- nionych w przemyśle wł6Iklt>n. długoterminowych kredytów i 
na Dauri i Haranor, defenzywa czych, który jak wiadomo odbę niczym, zarówno w Łodzi jak ~. rynków zbytu wykorzystuje l() 
ta odbYwa się już od kilku dni.. sytuację w tym sensie, że sv 
Odwrót wojsk rosyjskich na- • & E -- 4*. S stematycznie obniża zarobki r(> 
stąpił również w okoli{;ach Pn- botników. Sytuacja ta w porów 
granicznaja w kierunku NichoI. naniu z sytuacją z ubiegłycb 
ska Ogólnie przynuszczają, że Przed ewakuacją Nadrenji mieSIęcy wyka1zuje stałe po~(.>r. 
orł:wrót ten został zarządzony szenje. Z drugiei strony rooot-
prT.ez władze centralne w Mn- nicy niezorganizowani, roz-
skvde w celu unikania dalszych członkowani na part,je i partyj-
starć z wojskami chińskiemi. ki, a nie stanowiący jednego, sil 

LONDYN, 19 września (ATU) nego frontu zawodowego ni .. 
Z Mandżurji nadchodzą w ual- mogą lawą ruszyć i stanąć w 
um... dl SIW _Aa_",*- obronie swych dotychczasC'A

Profesor uniwersytetu 
UJ Oxfordzie 

ma być ambasadorem 
Anglji w New Yorku 
LONDYN, 19 września. 

(1'1"1. własny) - < 

7. k6ł rządowych donoszą, j,P. 

M"lc Donald podczas swego po
h~,tu w Ameryce omówi sprawę 
obsadzenia stanowiska ambasa 
dora - angielskiego W' 'Vaszyngto 

. nie. Dotychczasowy ambasador 
angielski liczy już 70 lat i prze
kroc1.ył wiek prekluzy.tny_ Jako 
kandydata na to stanowisko wy 
mieniaJą prof. Gilberta Murrav. 
który jest wybitnym uczonym 
angielskim i profew,rem histo
r.ii i literatury greekiej na uni
wersytecie w Oxfordzie. Obję
cie tego stanowiska przez pro
fes-ora uniwersytetu jest nader 
charakterystyczne i uwaiane 
jako tendencja nawiąz~nia łącz
no§ci kulturalnej z Ameryką i 
wspólnoty nauko:wej anglo - sa
skiej. 

Dr. Feliks MłynarskI 
złożyłwczoraj swój urząd 

w Banku Polskim 
Warsz. koresp. "Głosu Poranne

~o" telefonuje: 
Wiceprezes Banku Polskiego dr. 

Feliks Młynarski złożył w dniu 
wczoraJszym po pięcioletmem unę 
dowaniu swoje stanowisko. Dr. 
Młynarski złożył wizyty pożegnal
ne m. in. kierownikowi min. skarbu 
pułk. Matu&Zewskiemu. Wbrew In
formacjom dyr. Młynarski nie wyje 
Iłzłe zagranicę, lecz przez dłuższy 
czas pozostanie w kraju celem wy 
koń~zenła referatu powierzonego 
mtlt przez komitet finansowy ligi 
narodów. Sprawa nomil1l8cji na
stępcy nie była dotychczas rozpa
trywana w kołach m~arodnjnych_ 

Gwałtowna burza 
tV Bngln 

LONDYN, 19, 9. (ATU). W dniu 
dzisłejszym przeszła nad Londy
nem i okolicznemi miastami gwał 
towna burza pnłączona z ulewnym 
deszczem. W wielu miastach ulice 
zamieniły się w mgnieniu oka na 
potoki. Dotychczas zanotowano 4 
wypadki śmierci. 

wych zdoby,;zy. I tak w bard7-o 
wielu fabrykach przemysłowc~ 
kasują angielską sobotę, niedn. 
płaca ją robotnikom za nadp.ł)
dziny, si'uaca.fą samowohlio 
ilość dni urlopowych bez SP{~
cjalnego odszkodowania, sło
wem krQk po kroku zdobyw'lją 
uzyskane już przez OJ!ół roool
n:iczy pozycje. SytuacJa ta w 
wielkim przemyśle włókienni
czym jest najgorsza. Nieco fe
piej jest w średnim, jeszcze l09.
oiej w drobnym przemyśle, ale. 
jest to zbyt słaba pociecha, po
nieważ gros robotników pra~
je w wielkim nrzcmyśle. 

Parada pułku angielskiej TJiechotg na ulicach Wiesbadenu. 

Po tym referacłe wywtą7.:alli> 
się obszerna dyskusJa, po której 
J)O'Wzięto kilka rezoluC'ji. kl.Me 
zostaną przedstawione ll:l {~qn- ' 

gresie w Bielsku. Po załatwi<'
niu tej sprawy, i kilku drobniej 
szych spraw organizt1cv.im·f'h 
zaakceptowano stanowhkf' n. 
K. Z. Z. w sprawie teatru /ll!(" 

skiego. 
Plqż~z,zna 'powinien nosić brodę 

Inaczej zatraca swą indywidualność i dostojność Postanowjono w dalszyn, "q 

Pary!, we wr:reśniu 
Prasa francuska fQzpoc1.ęla 

gorącą kampanję za rmszend«n 
przez mężczyzn brody. O ile 
sp.tawa ta leży na sercu opinji 
paryskiej dowodzi fakt, że kwa 
st.ii tej poświęcono nawet arty
kuły wstępne większych dzicll; 
ników. 

Ameryka przysłała Europie 
standartową amerykankę - pi
sze jedno z pism, - aby nam 
pokazać, jak można wyproduko 
wać kobiety systemem seryj
nym, zupełnie w ten sam spo
sób jak samochody. Ten zwy
cięski pochód standartowej a
merykanM poprzez cał!l Euro
pę był wprost zabó.tczy dla in
dywidualności kobiecej, l'lldy
widualno~ci człowieka wog61e. 
Regime faszystowski i regime 
holszewickd również pr6bują 
stworzyć typ standartowego 
włocha względni.e standartowe
go rosjanina. Napoleon był dum 
ny z tego, gdy p. de Fonennes, 
jego wielki mistr~ uniwersytec
ki, wyciągnął swój zegare'k j 
mówił: "Mamy obecnie 10 godzi 
nę zrana. W tym momencie 
wszyscy uczniowie cesarstwa 
tłomaczą ten sam werset łaeiń
ski" . 

W Europ,ie jedna.k trudno 
jest stworzyć c·złowieka stan-
dartowego. Przeciwnde, wła-
śnie zasługą europejczyka Było 
to, że osiąg.nął maksimum rM-

norodności Lndywidualnej. Dla 
bezpośredniej polityki jest to 
poważny szkopuł. ponieważ dy
scyplina stanow,i główną siłę a]; 
mji; na,przykład armja wyszko
lona według "dryllu" niemiec
kiego jest daleko łatwJejsza do 
manewrowania. Gdy jednak 
chodzi o politykę na dalszą me
tę, gdy chodzi o armję, stojącą 
na wysoMm poziomie, decydu
jącą rolę odHl'ywa gatunek każ' 
dej jednostki, nie mówiąc już o 
takich dziedz,inach, jak nauka, 
a przedew5zystkiem sztuka. Jest 
to nasz genjusz i nasza sława 
zarówno w rzeczach wielkich 
d małych, które przesiąkaJą 
wszystkie szczeble życia społecz 
nego. Nie trzeba .fui wspomina~ 
o życiu towarzysk.iem i o wspór 
praey międzynarodowej, gdzie 
człowiek o buJnej indywidual
ności za·wsze się wybije ł zapa
nuje nad otoczeniem. To tei 
standarY7.acja według wzoru a
merykańskiego pozbawi nas o
s,obników, przerastających o 
głowę cały ogół i zahamuje po
stę'P oraz doskonalenie si~ spo
łp.~zeństwa. 

gu zakuDvwać jedno przeliSI;,. 
ro !ltu , który nadawał ich fizjo- wienie tygodniowo, t. zw. Z 0:"-

nomji tyle i'ndywidualnych szeniowe po cenach najnitszych 
cech, i dostojności. Dzisiaj na- _ oraz. w raz:ie dużej frekweJl
wet i oni kapitulują· Jeszcze cji, zakupywać r6", nie~ jedno 
wczoraj spotykało się pięknych przedstawienie w teatrze POI)ll
wyniosłych brodaczy, pełnych le.rnvm. 

męskości osobników,. tworzą- II!m:_=i==:::_~_2tii~_: ... .i!h~:.&~~':_=~' 
cych specjalny typ arbItrów ele ;; 
gancji Dzisiaj i oni zrezygno
wali z pięknej ozdoby i upodo
bnili się do wygolonych staran
nie yankesów. 

Prezydent Nościeki 
zwiedza województwa 

wschodnie 
WARSZAWA, 19, 9. (Tel. wł.)-

Dziś w i!,odzinach rannych prezy. 
dent pro f. Ignacy Mościcki wy.je
chał do województw nowogrodz
kiego i wileńskiego. 

P. prezydentowi towarzyszą w 
llodróży szef gabinetu wojskowego 
płk. Głogowski oraz adiutant mjr. 
Jurgielewicz i kpt. Palecki. 

Jest jeszcze jedna różnica po
między zwyczajem anglo- sas
kim, a ślepem naśladownic!:: 
wem ludzi kontynentu. Podczas 
gdy anglik i amerykai1in bez 
względu na to, jakie jest ich po 
łożenie socjalne, pozostaje a11-
gIi.kiem i amerykaninem i jest 
z tego zadowolony, europej
czyk naśladuje ślepo wszystko 
to. co oni robią i zbHżn się do 
pewpego typu międzvnsl'odowl' 
go, któ'ry zaci€ra najcennie,js~ą Katastrofa lotnicza 
cechę człowieka, - jego war
to.ŚĆ indywidualną. Piloci cudem ocaleli 

Smiej;#~ brody, - jak pisze je- KATOWICE, 19 września.--
den z dzienników -jest jedną (Tel. własny) _ 
z cech tego umiędzynaradawia-
nia się t:złowieka w znaczeniu W dniu 18 b. m. o .. godz. 17 
ujemnem. Prasa francu.ska w na polach koło kolon.!I Zuzal~
tych ~ozważan.i. ~ch idzie tak dn I n:v wylądował samolot katowl~ 
leko, ze podnOSI alarm w obro- kiej szkoły pilotÓIw zpowodu de 
nie brody i za. restytucJą j~.i fektu motoru. SamQfot uległ cał 
praw, nawołUJąc do tworzenHl 
ligi, propagującej n01;zenie nro-
d'IT' 

Fr. R. 

kowitemu strzaskaniu z powo
du uderzenia o słup telegraficz
ny. Piloci cudem ocaleli. 

Zewnętrznym objawem stan
daryzac.ii europejczyka - jak 
pisze ów dziennik - jest rzecz 
nap07ór drobna: europe.iczyk 
nie odważa się · zapl!ścić brody. 
Przed wojną ludzie starsi i po
waż;nde.isi byli dumni z bujnego, 
starą.n[Jie pielęgnowanego za-

~-·*-"B:_------__________________ ". ________________ H __ ~ _______ mM~ __________________ '_4MMB&mIW ___ 

A 
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Rewelacyjne arcydzieło wg. sł. powieści Conrada-Korzeniowskiego p. t. "ROMANS" 

KAPITA" liWARDJIKRóLEWSK EJ 
~~~:r~!a~i~s;:~~h ~i::t~c~oli~t6:'S:ej:· DamOD Nowarro :.:~~r~a~t~~~ki Plarteliuft Bag. 
NADPROGRAM, Rekordowy tydzień aktualno§ci i wydarzeń w Polsce: Nurmi w WarszlIwie. Po§więcenic Domu Wypoczynkowego wob.~c PSni'I 
Prezydenta Rzeczypospolitej w Smllrdzewicach i t. d. Pocz. w dni pow!'rzednie !) ,. 4.30, w soboły, niedz. j ŚWIC~t. o 2.30 
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(Ciąg dl\lszy). 

Od Heleny nadchodził od 
\'lzasu do czasu list, pisany .111-

"nym i sugestywnym stylem 
autorki, która zapowiadała 
szybki powrót, a pozatem u
dz.ielała wielu praktycznych 
pouczeń. Marja wolałaby, uby 
Helena przysłała jej phmi~lkł 
I.amiast rad, ale 'nie miała od
wagj prosić ją o to. Poldi Fen
ner proponował jej wprll Wdlil" 

dość często bezplatJlc przejażdź 
ki samochodowe, !lI e jcdul\ z 
koleżanek, która przypadkowo 
~{yszała taką r07mowe. miała 

dość współczucia, aby ostrzec 
Marję, że spacery _ samochodo
we oZ p. Fennerem kończyły ,~ 
zwykle w podmieJ"kieł a'słau

racyjce o fatlltnej OPlDJ1. ł 
nietylko tem, Jecz także szybką, 
nieumotywowaną dymisją. Ko
lefanka nie taiła równid pr7ed 
nią, co zresztą wszysey podej
rzewali, te tądny użycia p. Frn 
ner sam pisał listy dymui~!nf' 
Kierowniczka, starsza, ale 7.· 
kochana w Fennerze dama, 1:wy 
kła była be~ zastrzeżeń wierz,,~ 
w d-oniesienia 'P-old:i~go, 'W któ
rych dużą rolę odgrywały st,,
wa niemoralne i kompromitują 
t:e dla przedsiębiorstwa 
Marła była w istocie d,ybr.fm 

l miłym człowiekiem. Gdvby 
ojciec Jej, znany adwokat bes
sa'rabski, nie został w6wcl.:u 
zbity na śmierć w jej 1)~zach 

przez ofieerów rumuńskith. 

doJrzewałaby zupełnie cicho " 
swem maIem miastcczltu , ·,t-
gdy nie widziałaby piwni&; 
sprzysiężell'ia rewolucyjnego, łł 

• 

SENSACYJNA POWIEŚĆ ILU,STROWANA M. 9EORGA. 

j . 'd . . . 'ozpo rów', kłaniała sIę na prawo i 1t'-cu mielicił się port apon- WI ZICJe panOWIe... a: • • 
skich 'linji okrętowych. Za nim czął .przewodnik. wo, ,kołysała śie w biodrach, 

M · . kI B'enł "r.. odrzucała płaszcz kąpiE'lowy to uasen zaginał się w mOC/.t!. aTJa ucle a. I n a z n ... • 

Tam dalej było wiele dni wody. bokim szlochem w krtani 1'0- jedną. to drugą dłonią, potkllę-
I· S f kI J' ła sip . na końcu dro~i... Parę .leszcze dalej wiele dni lądu, przez Ulce. zo eny ę ł J.1i " 

. N l t" ed hm schodk&w i za chwilę już byłu Drawip. cl\łv mfcshw l!lttu, .Ia· mą. ag e s anęta ,prz -
stępnie Czarne morze, a potem 'rem Western Union Cnmpany. r powrotem prowadz.ona lItJ

_ nagle wpadła jej tu myśl du ~ie wiedziała, jak to s'ję sta- nem przejściem przez boy:t J 
l Ż J ł · , d znowu wyciągnęły s·ję po Iliq głowy - potem, gdy !Iię już o, e zna al a SIę nall e prz~ 

(lĄwno nie było, 7.lltwinł !i~ okienkiem, zerwała fotmu)arz ręcę, zerwały z niej kostjum ką 
rynek i apteka, i lIł\1~ąca w hill- kablogramu i napisała na nim p~elowy;. oto miała .fuż ~a $0-

łym fartuszku, i herbata z ma- następujące słowa: "Dr. Mlkn- blP powIewną .st1klenk~ WIOl<en-

l~ " .... IX. 'ku I Iv łal' Stiru Jassy Serdecznie po. ną. Koleżankl stalv w szer~gu Inam1 wieczorem ". .. z ,gt J. .' I.,. .. 
, , ł k zdrnwiam Jak się powodzi Ni-/ u weJścIa zn mą I tale rll7.wqal SU! mla o I!orącz ę. . .... 

T h bo t I n · k" ,~, nie? MarJ'a" Sle dalej rząd dZICWCZąt, .IZ rzec ga yc 1 c mu.)' ,'n," . _ - , 
Ś • t lk l n cI, " ) Gdvby ten urzędnik wi\!- I Maryn znOWIl znalazła Sl~ na czę CIOWO y o U HOI l' pl - • , - ,.' 

europeJsku, weszło z przcwC\ct dział, że Nina jest kotem, które· kOllCU śClezkl. 
nikiem na platformę. go kiedyś podarowałam bratu, Tym razem p. ł'enner byr (l-

_ Z prawej ~wej !>tT"'lV kazałby mnie moźe odwieźĆ sobiście w garderobie, gdy w\;'łi\ 
flała ostatnj model pRryski iw· 

"Bezwstydna istOlO I" 

szuli nocnej. Był to Zl1pelllic 
cienki, z czarnego jedwa~iu 

trykot koronkowy, markOWR 
ny na piersi.i łonie matowo ró 
żowym szyfonem. Mucja czub 
straszliwy głód. Narzuc'ono na 
nią przezroczyste jt!dwabne Jei
mono. Kręciło jej się w głowic. 
Nawet nie rzuciła okiem do lu
stra. Fenner kla .. kał w dłonie: 

- Czarujące, l,anno M:nb, 
ct:arujące! 

Gdy weszła na scen~. kimo
no zsunęło jej się :t ramion. 
Nie zauważyła tego JI!dnn z 
panienek chciała j!o II I nowo 1. 

tyłu narzudć, ale l'"'t'nnl>.C od
ci1111 ' ąl dziewc.tyn<:_ 

. - Daj .iej pani tak wvst:!
pić Zrobi sf'rl~ację 

ni przepełnionego słońcem i ha· do domu obłąkanych - myilla· ~iące mil, ta kosztowna, dzil" 
lasem San Francisco. ła. Ur.zędnik straszliwie długo sięciodolarowa iskrn_ .. 

ZapłacIJa 10 centów i ,,'euta szukał w spisie tego dzi~mego Zdenerwowana, ~miertehJlt: 

bez zmysł6w p~bt na podło

~ę· 

Następnego dnia :Feoul:r ·~a.1t) 

tował pod nazwiski·em Marji w 
księdze personelu Ilotatkę: 

"Zwolniona z powodu niemolai 
nego zachowania się". Nastt:v
uie latarł ręce z Tado~ci i 711-

Ilotował w notesiku szczegóło

wy adres wydalonej. Gdy ł'opo 
łudniu udał się do niej, wlaśd-
1':1eJJ a pens.fonltłu, w którytn 
nl1eszkała Maria nic Dozwoitła 
mu wejść. 

- 1-'anienI..a odb,' wa I'Ii hle 
konferencje. 

Fenner zsunął dumnie kape
IUSl na t~'ł głowy i Jll1wiedl.lał 
z niedowierzaniem: 

- Co? KonferencJe? 
- Tak jest; ,jest tllm jllkiś 

pan z koncernu filmowego "tJ-
nited Players Compllny" t 
trzech reporterów """c.-lk;a.b 
dzienników. 

W tej chwili wSledł jakiś za
dyszany pan, u$un~ł Fennpra 
na bok, wcisnął właścicielce 
pensjonatu do ręki hanknot .... 
dolarowy i zaczął bt'7 kJm: 

- "New York Timf'l>" Mu!'i. 
my mieć natychmia!it fotogr"· 
fję. Mieszka :iut u pani przeslło 
mIeSIąc. Napewno jrtż O')(łHro

wała pan·i Jakąś swoJf! r·,b ;ZTlI

f.ię. Wystarczy "'Wf' lłll'1fni" 

rdjęcie do paszportu. 
W tym czasie Marja podpi· 

sała w pokoju kontrJkt. kt6ry 
zobowiązywał ją n" mk pIf.Cy 
za wysokiem wynngrod7C'liem 
w "Film Company". Gdy pano 
wie pdeszJi. Fenner WSllllał .. ię 
do pokoju. Pogardliwe spojrze
niC' Marji zdradziło mu natych
miast, że wyprawa jego bę(bie 
bezowocną. 

(d. t. n ,) 
C_i ]I,g:ec ~ 

Dr. med. 

S. Niewiaiski 

na małą wieżyczke, kt6ra uue- miasta Jassy i nieufnie spoglą- zmęc7.0na nrzvbvłlł .10 C:unl' 
~dła się na wielk;m ł'łTKS~e. dał na panią, która chciała tam modore". Koleżanka dała jei 
ciągnącym się aż do Golden Gil depeszować. Przyjmował JUZ dwa owoce w cukrzc i trodll,. 
te. !\tała tam i spoglądała na nl- depesze do Sza.nghaju i Tokio, gum\' do żucia. Następnie zręl' 
br.zymie parowce, si~ga.fąr.e 5t) Rio de Janeiro i Bagoty, do ne dłon1e włożyły na nia nie 
tysięcy tonn, pod flagami Melbournu i Quebeck, ba na- hleski kost.jum kaole1owy I 
wszystkich pal\slw św:btn, HL' wet dl) Pckiuu i Kapsztadtu, ale wypchnięto ją na scen(,;. SlyS7101 

wi.ia.iące i wyjeżdżaJące z por do Jass jeszcze mu się nie ze/;t. la dŹw1Pki muzyki i oklaski. uj 
~u. Motorówki przelatywały rzyło. Wreszcie znalatł to mIl)- n:ała przed sobą białą powieu. 
sJ!ybko. baseny portowe bvh' sto, Co widocznie znacznie geJ chnię podłogi, która w środku 
pełne iachtów j okrętów lowlt· uspokoiło, policzył słowa i,:\ 7.wężała się w wąską ścieŻKę, 
rowych; huczały i dudniły n'. żądał 10 doJar6~. Marja olw,,· biel!nąca przed nią hen w 1191'

brzymie dźwigi, pracowały ant:. rzyła torebkę i ciała ostatnI waną ciemność. Otaczał'lją ta. 
cię!arowe, a w dole tarasy i banknot, jaki miała. Na ultr:\, sne §wiatło, tu i owdz:il! wyUTl
jeszcze dalej niezliczone oK- opadło ją przerażenie. Gdyh, rzał" się cienie ondulo'\\-anyrb 
na chwytały błyski zachodz~tce· przynajmniej kosztowało 9.90, głów damskich i poważnI.! łVlli
go słońca; drapacze cb.mtrr hu- posiadałaby teraz jeszcze 10 'w meiczvzn. Przesiąkła 111. .1:.3" 
stu elektrycznego i zbtJżowego cl'nt6w, aby szybko dostać !ole: ność. I oto kroczyła już po
wyglądały jak oświetlone wie- do .,Commodorc". Komornt:p.f; przez środek sali napełnioneJ 
życe. Panował przernnlwy ha- również nie będzie mogła julr<, liczną publicznością, przybro
łas ale mogła słyszeć każdy zapłacić. Czy miała wrócić i (,ó ną w stroJe wieczorowe. Gll1łn 
uept, pochodzący z pobliżu_ I fnąć depeszę? Napewno iSk!!ll prawie cieleśnie, jak no~i fel 

Gdy Marja została n:l~le "ką 

pana światłem reflek~')[ów i me 
.:hanicznie, jakby miała jes7C'1e 
n~ sobie kimono, ~f}dllosiła fI:
ce w prawo ile",;>, jukgdyby 
odrzucaJąc zasłonę, zamilkł.) -
jak przed błyskawicą - l.dumie 
nie panów i oburzenie pań wo· 
bec tego uwodzicielskiegfl) zja
wiska, kroczącego między nie· 
mi. Cisza ta wisiała naci nią. 

Aż doszła do końca pomo!>tll. 
skąd prowadziły schodki ~ół, Specjalista ehorób skórnych 
do stolików. Wry. lo się j-e.,· w pa wenerycznych i moczopłciowych 

leczenie światłem, badanie krwi 

Hen daleko na samym krań- pędzi już oddawna !;dzicś o t, przenikają promienie refleklo-

mięć, :te w tym numerze ma po i wydzielin 
rrll pierwszy pójść między stu- Andrzeja 5. teleł. 59-40, 
liki. Jakby we ~nie dotknf:lv Przyjmujezod 8-11 i od 5-9 wiecz 

w nlediele I §więta od 9-1. 
jej nolO stopni. Wydawało je,f Oddzielna poczekalnia dla pań. 
się. że gorące powietrze z sali _oWI ________ Im ___ :a'w_ 

uderzało z podwóJną siłą pieką- "CZARY" 
cą n:l .leJ ciało, prawie zup"'· 

~~zi:~g~;'~~~~,k~:a:::!::(~" T O M Pll X 
kJaski. Jednocze~n1~ j~dnnk I III 
::e~i~!~:Fa~! :!:~;::,~:; ~ 

- ~ezwstydna istotol - tn, Pamiętajcie a patrz B'" 
legł S1 ę . gwał~owny okrzyk. b alth RaSZBJ- stra"yt 

PodnIósł SIę tumult. MarJlł U II 

"'-

NowoprzgbgwajQ,g pr~nulD~raiorzg o~rzg.DjQ 
po,zQiek powieśti bezplainie. 
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" Przecięte szlaki powietrzne na szeroki świat 

• Wia~~moi[i ~i~il[~ 
ro~~~~!acl:l1 tó"b~złl"lDunikat:ji loinit:zC!j 

Dziś , w pi ą.tek, dn. 20-go wrze- N.aIeży ucżyni:ó· ... wszystko,. aby przywrócić ten naJe". 
~nia r. b. P0wIDlll się zgłosić do re ' 

~er~I~~~~~t'; l~i~~k~i,~:~aw;i~~OW; .•• now'oożeśniejszy środek lokomocji 
gudzinach od 8-e,i do 15-ej (3·ej po t. Przy okazji konferencji praso dow4 iotniska z miastem i biu •. jego miejsce powołano do żv- "Lot" wsłl".z~ał komunIkaej .. 
połud niu ) męż czyźni rocznika. 1911 wej u prezesa za~ządu kom: .rem .. w mieście, wy~onująceIlil cia towarzystwo rządowo - sa- z Łodzią. Mecenas BHyk inter
zamieszkali na terenie III-go korni woj. L. ,0. P. P., mecenasa Bi· dla nich całkilwitą pracę admi- morządowe "Lot". wenJował w tej s'Prawie w W!\t'
~a r.iatu , których nazwiska rozpo · łyka zainteresowaliśmy się spra n'Ls'tracyjną. Ponieważ jednocze Na konferencji w tej spra- szawie, 'chcąc wytargować Je-
~zynaj ą sie od liter: wą braku połączeń lotniczych śnie ,;Aerolot" otrzymywał o· wie w roku ub'Ległym Łódź La- psze warunki, a takfe w ma2i -

. . od L. do O Łodzi z innemi' miastam.i. Me- gromne subsydia tzędowe, bo deklarowała między innemi ~a- stracie łódzkim. Jednakfe ten 
<lm,: zauiieslkali na t-e~anie IX-go cenas Biłyk scharakteryzs:nvał zł. 3 gr. 15 za każdy przelecia- kupienie 3 udziałów tego towa. ostatni tłomaczył, że wobec nic
kornisa,rjatu po li ey'J'nego, k ó h nam przebieg wypadków i obec ny kilometr, premje za punk- rzystwa po cenie 80 tysięcy zl. zmiernie cięfkiej sytuacji rzeczy 

t ryc ną sytuację w tej sprawie w tualność IQt6w. oraz zwrot 75 każdy. Za to miasto nasz~ mia wiście nie posiada pieniędzy na 
'Ia zwis k,". r aZ p (l C7Vna]'ą Sl'ę od li' • k" d' ł6 mb 
'er: 

" . , ~. - sposób następujący: nro~. kosztów remontu mao ' lo otrzymać normalną komun1. wy upleDle u Z'1a w. te ar-
Swojego czasu, po otwarciu szyn, to też nic dziwnego, żekację osobowo - towarowa z dziej, że nie ma nawet pien1~-

od A. do L. 
Każdy zg'l,' ~zający się do reje

'tItrac ji po",': nien być zameldowa · 
oy w ŁodzI i po~iarlać : dowód ow 
bl~ty, a IV razie brak u tegoż - me 
tl ykr; nrodzenia oraz inny doku
l1iP ll t. .;tw:p rrl zający tożsall1o~ ć oso 
h.... świade( twa szko lne, rzemieśl
I.';"y Z;lŚ )'onadto - św;adectwo 

Wiuui njezgłl)~l:f'n;a się do reje
!ol racji IV wyznaczonym tertninie 
u lt'g'ną w drodzp :WlJlinlstraeyjnclj 
I, arzp Krly\\'n~ ' IV wysokości do 
rOD zło t ych 11Ib aruizt ll do 6 tygod 
ni al~lO oh-I/ tnn karom łącznie. 

,h ', sil: dowi:.:,:u j:;m y d ol vch . '. , ... 
:"zasowy IIls pektor szkolny p. 
S koWrOlisk i zostaje z d n. 1 paź
d ziern ika b. r. przeniesiony na 
t:'ll1crvt ure. 

InsDcktor Skowroński otrzy
muJ ll ominaejG na dyre1,j:(;ra 7.a
kładu wychowawczego w Hp ... -
bach w woj. kielecki em, 

D0tyt:: hcza"owy zast ępca ill
s!)ektol'a s7.koJn e~o w Łodzi p. 
Tomasz Kilal1ski zostal mIano· 
w any inspck torcm szkolnvm " .. 
S r.)(·'\aczt'\': i~ . P . Ki!a llskJ " . 
rt ąd swó i obejmuje 7. dniem 1 
paździ ('rr il,a. (w I 

!~~ra Z nUDforu 
wr!l1 : eciła pożarwfabryce 

\\' czor a j wiec zorem za wez"a 
no straż ogn iową do pożaru 
k: . l' \' wY~l!chl przy uH-cy l\ar,,
f ~ 17 .; fab ryce, należącej do 
fu'my ,,$wia tto \Yski, Kon i Bn'
ner" 

:\a ,,~ie.i!>('e pożaru posp'leszy, 
ty II i IV oddziały straży ogniu
wej, które po gcdzinnej akcji 
ratown icze.i, pohr ugasił" . 

Przyczvn ą pożaru hvla iskra 
z nl 0 toru, 00 kt:)rej zaj~ly Sle 
p rzesiąknj ~te smarami szmah' 
S f rn ty n ieznacznc. 

RtmB1B dyiury aptek 
Dziś 1\' no('y dyżuruj ą. następują 

c;(;' apteki: :II. Jfillera (Piotrkowska. 
46): W, GrDszkowskiego (Konst.an
t .\nowRka. 15); M. Lipca (Piotrkow 
ska. 193); Perelmana (Cegielniana 
(4); H. Niewiarowskiego (Aleksan 
drowska 37) : Z . .Jankiełewi cza (Sta 
' Y RynElk 9). 

LECZNICA 
leka r:li!y specJallst6w 
pn:y G6rnym RVnku 

Ploirkowska 294, tel. 22-89 
(przy przy:;tanku tramw. pabjanickich 
Czynna od 10·ej rano do 7-ej wiecz. 
w niedziele i święta do 2-ej po poł 
WelZystkle specjalności I denty
styka. Kąpiele świetlne, lampa 
kwarcowa, elektryzacja, Roentgen, 
I!IZłcseplenla, analizy (moczu kału 
',wi, plwocin, wydzielin itd.) 'Op.: 

racje, opatrunki. 
Wizyty na miasto. Porada 4 zł. 

Porada dentystyczna oraz wena 
rologlc:n~ dla chor6b sk6rnych 

I wenerycznyeh 
3 ZŁOTE. 

lotniska w Łodzi, weszlrśmy w właściciele "Aerolotu" mieli cło Warszawą, KrakO'wem i Pozna- dzy na wykończenie domOw na 
umowę z ówczesnem towarzy- skO'nałe zyski z przeclsiębior- niem. Najlepszym dowodem. Polesiu, co jest bezsprzecznte 
stwem "Aerolot", utrzymu.ią- stwa. Po roku chcieliśmy pod- jak daleko była sprawa pO'lU- sprawą pilniejszą. W ten sDos6b 
cem komun'i,kację lotnre~ w dać rewizji umow" naszą 7. nięta, jest akt, fe Łódź została sprawa utkwiła DR martwYm 
Polsce w sprawie uruchomle- "Aerolotem", jednakże ten nie umle8zczona w ofłcjalnym ros- punkcie. 
nia połączeń lotniczych Ł6dź - chciał sie 7"odzić na żadne 11- kładzie lotów. podaniem.. Ze swej strony musimy ra· 
Warszawa i Łódź - I\tQków. stępstwa i ,komunikaeja <zosta- dzln odlotu i przylotu maszyn. znaczyć, że doskonale rozumJe
Liga dała "Aerolołowi" bez- ła przerwana. Ponieważ jedno- Jednakże gdy doszło do Wl>ła my stanowisko naszego maRł
płatnie do dyspozyc.ti lotn~sko, czesnie rząd r6wnież zmiel1ił cenia zadeklarowanych udzia- s.tratu, kt6ry rzeczywiście, nie 
wraz z hangarami, całkowitą swe stanowisko, wi~ tei "Aero- łów, magi.strat odpowiedział. że ma pieniędzy na najpotrzebnle} 
służba, komunikacją samocho- lot" został zlikwidu , anv, a na nie ma pIeniędzy. Wobec tego sze wydatki inwestycyjne, a 
-- - nadomiar złego sfery miarodaJ

Czy zdajecie sobie sprawę 
jak Ilraszn~ są slmilti eaza irują'~do' 

ne traktują polski Manchest.r 
z przysłO'wiową jnł. obojętno
ścią. JednaUe należy podk~ 
śJić, fe w obecnych eZRsach )'0-

lączenłe lotnIcze Łodzi II szere
giem mlut polskIch 8tanowczo 
.fe8t sprawą ważn •• To też ma 

Z okazji "VI tygodnia obrony powietrznej i przeciwgazowej" my nadzieję, że mlłgistrat nasz 
poczyni wszelkie starania, aby 
jednak zapr-owadzenłe takie.f ko 
munikacji umożliwił 

Z inicjatywy prezesa zarządu we zarówno na okres pokoju jak i spelna pół godziny. A jednak, Jak
kom. woj. L. 0_ P. ~ w Łodzi me- na ewentualne potrzeby wojenne. :te niewielkie jest uBwladomienie 
cenasa Biłyka odbyła się w środę L. O. P. P. należą się słowa gorą- naszego społeczeństwa oraz brak 
w jego mieszkaniu konferencja -pra cego uznania za dokonanie tak ol- elementarnych umłeJętnMcl rozpo
sowa z okazji VI tygodnia obrony '!»rzymiego dzieła w krótkim sto- zn.awanła gua l neJprosł1JZ1ch &pO 

powietrznej i przeclwgazówej. .. , s.,.nkow:o czasie, wyłącznie wysU. &obów chronienia Iłę przed nim. 
Na wstępie obrad mecenas łłUy" ~iem . społeczeństwa. łódzkiego. To tet ligę ezeka w tej clzłedziDłie 

Dowiadujemy si*! skądinąd , 
te "Lot" mołe zadowoliłby sł~ 
zakupieniem pnez ł,6dź 2 u
dslalów puy ewentualnem spła 
ean,lu łeh .. marn·t w clll~U 2-ch 
lat. zobrazował pokrótce dotychcz8.$O,- (- O~nie liga. przystępuje do. Mer olbrzymia praca, • W8ąatkłe .te

wą dzlaJalność . Ii~ na terenie Lo-gicznej .. pracy w · kierunkureallza- . F1 apołecz~ w dobrze srom Pamiętać Dalety. że.ful '" 
dzi, podkre4laląc, że '· ina1ytucja' ta ~U drugiej c:r.ę8cI 8wego zadania, mianym Intereste własnym, pówłn- najbliższym ezasie podp'isanH 
stoi w tej chwili wobec zainknfę- ' c:r.ęści ' · o wiele trudniejszej, bar- ny jaknaJwydatnł'eJ wapIen~ Ił. będzie konwencja lotnicza pol-

sko - nJemłeeka, a wtedy prze
cia ?ewne~o' okresu swej ddlłaJ- dziej ko&złowneJ. I wymagającej gę w Jej irudnem dzłele. mysłowa Łódź byłaby pozbaw io 
noŚCI, a mianowicie okresu lotni- większej offamo~j I zrozumienia W dniach od 6 do 13 patdzlend na szybkiej ! najdogodn·ieJszei 
czego. L. O. P. P. zbudowała wzo- ze strony społeczeństwa. Zadaniem ka b U ąd Lodzl ty_ komunikacji li zaehodem Vm.l
J'owe lotnisko i zaopatrzyła Je w tern Jesf propagowanie obrony dzl~ i, ga ;:. za w J ~ P1. podczas gdy inne miasta ktt
t1i:ezbędne urządzenia techniczne, przeci.wpwej. o ~OD1 etrzn; I p 7 m:ystałvby z tego €iD'blodziej
i. nawet w chwili obecnej 7.amłer71a Nie' t~ba chyba dziś nikomu gazoweJ', w czasie kt rego mołJ.. stwa. Byłaby to wielka k~dll 
przystąpić . do wyposaZen. lotniska I tłoml,lczYć, jak strasznem niebez-\ wie najbardziej obrazowo zapozna dl!l naszeg~ ~asta. TO' tet tv
w najnowoeześniejs~e instalacje plieczeństwem grozi całemu społe- ludność z greną wojny .azoweJ I ~y nadZl.eJę, ż~ wuyscy P.'a' 
- . tl '1' 'j . t t b' jn metodami obrony. Lnteresowanl zrobią wazystt(). sWle ne, urooz lWIa ące bezpieczny 'czens wu s osowana o eCOle wo a b d • • h b' d 

• . . D J .l._' t.--- co ę Z1e w le mocy, a y Je -
start 1 lądowalli!e w nocy. Tak g~zowa. Wrstarcza pow~edzieć, ~e o _"~rawy te powr~my '''''~. nak zdobyć dla LodZ'i ten najno-
więc lotnisko Jest absolutnie goto. memiecka eskadra 10tD1cza moźe cze D1ejednokrotnle w celu w6ZeCh wocześniejszy środek komunika 

wytruć ludność caleJ Łodzi w nfle stronnego jej ~wietJerd.. ejl. .. 

Iaj~mni[ly na~a~ na ~tar~m Mi~~[i~ 
Ofiara nieznanych bandytów kona w szpitalu 
W r,lOra i uad ranem nn powrll 

cającego do <lomu skwerkiem 
na Starym Rynku 26-Jetniego 
Władysława Głowaka, zam1cs., 
kałtgo. przy uL S:zopena 4 II a .. 
padro . dwuch n!eznajomych u
sobników. którzy zadali mu sx'" 
reg ran w gło:wę. 

Po dokonaniu' tego c7:ynu na-
pastnicy zbiegli w nie,wiado-
mym kierunku. ............-

Pławącego się we krwi GIo",;;; 
ka znaJazł posterunkowy lIlko 
misarjatu P. P., będący w ob
chodzie. Zaalarmowano pogoto. 
wie ratunkowe, kt6re w ag~mjj 
przewiozło Głowaka do szpitala 
św. Józefa. 

III komisarjat p, P. wdrotył 
energiozne dochodzenie, cefern 
uj~ia sprawców zbrodniczego 
napadu. 

ZAPO lANE 
' ·WARZE 

Iragiane strzałr Dodczas zabaWI 
od kul rewolwerowych 

W dniu wczorajs.ym przy". 
chał z Rumunji w odwiedziny 
do swego brata Artura Ja" 
Kowalski, majst.~r przęclzab,l 
c~, zatrudniony w dutej fab!"'
ee w C,zernioweach 

W ~. '(lzinaeh popołudni. 
wycb obaj bracia udali się do 
wspólnego znajomego p. Teppe. 
ra, dzierżawi.ąceKo ogród "Zad· 
sze", ,.-,:y ul. Rzgowskięf ił.e. 

Podczas zabawy Artur KC! 
waIski wyjllł nagie z kieszen~ 
rewo,]wer i nim któryś z uez~~ 
ników Jilbaeji . zdą'Źył zrobić rud. 
w jego kierunku, padły dw. 
strzały. 

Jedna z kul · utkwiła w glu-

wie Artura Kowalskiego, któr, 
zalewają.c rię krwią r; głuohym 
jękiem runął na ziemię. 

Pospielzono mu natychmiast 
na ratunek, który okazał ~ 
jednak sp6iniony - Kowalski 
bowiem skonał na miejscu. 
Ponlewał nie ,zdołano ustalić 

czy jest to nieszczęśliwy wypa
dek crv te! urnach samobójczy, 
policje. wdrożyła energiczne do· 
choozen;e celem U!ł~Jenja istot
nej przyczyny :r.agadkowego wy 
padku, 

Jak się dowiadujemy naOC7-
ny świadek tej wsh:ząsającej 
sceny Jan Kowalski cie~ko 1.a
n~Dlóg1. 

laniucha ieszcze ma nadzieje 
JlilliJt!::Ili1fiIrxI~t!::I~t!:Ir.~~!II:~!II~~t!::Il'!!:I~&!::!l:"!It!::I~~ Skarga kasacyjna złożona będzie przy ogła-

gc 1%I1%ID!I1%I1%I1%I1%l1%l1%l1::!l1%lt!::J1%!1::!l1:!:l1::!la:J1%I1:!:I S za n i u u motywowa n eg o wy rok u 

Teatr Swietlny Jak się ·dol\·Jadujemy ,iesuze !'~ń ł zlltbit'i«ów rolhiny tlotyt~b , 

SPLE 010" w bieżąeym miesiącu zostanie i czasowy oorOńt3 ł,.lmjul'hy met!. 
w sądzie na'wyższym w Wgr- LUk er. 

I 
szawie ~ożonn skal'ga kasacyj- I S~al"g!l ~:ostr.de z{o:..ona be1· 

" na w sprnwie wyl'f'ku na srani'l J)ogt~:ll3io po cdezyta:Ji!; Wvr(\· 
slnw41 ŁaJ1łuc:lę. ku amltty\'łGWanegu. T\loty\\ 
Skargę te Jiłoż:v nask.u:e~ sln- tcj s!.t.rIU są nal'azie niezllsl11'. 
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Teatr i muzyka 
TEATR MIEJSKI 

Dziś "W osele F,igara." komedja 
Beaumarchais'ego. Jutro o godz. 4 
popołudniu sztuka. Gordina. "Mirlli 
Efros". 

Stuletnią rocznicę śmierci W ol-
ciecha Bogusławskiego 

tnelkiego twórcy tealtru narodowe 
gc uczci teatr miejsIri, jutro wysta 
wieniem "Henryka. IV na łowach". 
Słowo wstępne przed premjerą. wy 
powie Wiktor Brumer, ~n,a,ny te
ttrolog. 

OPE~A W ŁODZI 
W poniedz.iałek, dnia 23 pierw

ne przedsta,wienie operowe w 8e
Eonie b. " 1'ru badur". 
Inaugurację opery w Łodzi u

świetni występ St. Gruszcz,yńskie

to. 

TEATR KAMERALNY 
"Rzeczywistość" Bolesława GOl' 

20.IX~:- .,GŁOS 'PORANNY - 1929 

PANI I JEJ TOALETA 

., 
WIELKI POKAZ MÓD W FIRMIE 

L. TRAJSTMAN 

Wielklie zainteresowanie w Lo· 
dzi wzbudziła wiadomość, iż w zna 
nej firmie L. Trajstman zorganizo· 
wany ma być wielki pokaz na,jnow. 
szych kreacji okryć damskich ora,z 
materjałów sezonu bieżącego. Wia· 
domość powyższa wz'bud~ła w Lo
dzi niezwykłe poruszenie, albo· 
wiem niema chyba niewiasty, kt6· 
raby obecnie nie głowiła się nad 
tern, co sobie sprawić na, nadcho
dzą.cy !\ezon jesie.uno-zimowy. 

Pokaz w firmie L. TrajstmM\, 
posiadającej utrwa,loną już sławę 

najba,rdziElii eie~ckjiego maga/Ly
IlU, dającego ton i dzierżącego sta.
le rękę na. pulsie mody, będzie 

ni ewąp11wie najpiękniejszą rewją. 

- żywym żurnalem, wskazującym 

pięknym paniom wszystko 00 mo
dne i ładne. 

e1;yńskiego po cenach zniżonych. Nie należy wątpić, iż w dniu po-
Dziś, piątek i dni następnych ko kazu, t. j. w niedzielę, dn. 22 b. m. 

medja B. Gorczyńskiego "Rzeczy- salony firmy Tra,jstman przy ul. 
wistoM". 3 4 Piotrkowskiej 81, będą zapełnione, 
MISTRZ MIECZYSŁAW FREN- to też wskazanem jest, by zarząd 
KIEL w TEATRZE KAMERAL- firmy poczynił odpowiednie przy-

NYM. 1. Suknia popołu4ni~wa z niebieski,ej k,repy je4wabnej: . , gotowania na. przyjęcie tak wielII 
W połowie tygodnia rozpoczyna 2. Bogata ozdoba z plis przy bluzce i spódnicy. gości. Pokaz mód będzie miejscem 

twe wy5tępy najznakom~tszy pel- 3 i 4. Nową kombinacją na ~,ieczór Jest płaszcz i długa S~\ ;li". · rendez-voUfi eleganckiego świa.ta 

ili~~~~M~c~~~Fren!.~~~~~&!~~~~!;~~~!~~!=~~!m~_~!.!I~~~~~~~~~~A~~~~!~~,~~~~!~~a!.!2~~~~·L~ti. 
kiol, kreując swoją najlepszą rolę: _____________ .... 

:~g;=;::gO~ "Grubych rybach" 1'0 ,. IJ!. 1:.. edz' ' ł- ID' d LfP~ I KIno Spól.tOZlłibłtl 
TEATR POPULARNY" .,,, ., 'Ii ___ S_le_n_k_le_w_I_C_lEa_4_o_. 

D :.. . k S Ż Dziś i dni nastctpnychl zUj, piąte -, " ułkowski" St. e 

romskiego List elegantki stołecznej do przvjaciółki w Łodzi Us'mł-ech losu 
Jutro, ~bota, premiera komooji 

AL Fredry (syna) "Oj, młody, mlD Wl!rszawa we wrześniu' dliwości osoby" kt6ra , tę ,suk.Jlie l łyskliwe i mię.kkie, wytłaczane 
lytM . I' I nOSI. Wspominam o tem z oba- i gładkie, . cię~ko opadające w 

. Kochana NlI~O. Pr~edewsz;yst- wy, abyś Sobie nie sprawiła su- kloszach, draperjach, tu król-
TEATR GEYEROWSKI klem pragnę CI. podzlękowac 7;a I kni do ziemi. Poniewai jednak kie, tam długie ... Kaprys linji u 

W sobotę i w niedzielę dwa razy 
wydzielo JuIjusza. Słowackiego 
.. B&1ladyna". zaszc~y~~\,.ze mIeszkasz ~a n'lio!.1a, pIety aido pasa. Ił 7 brania do tych sukien są bar-

zaszczyt: z~rócIłaś s~ę do mme ' coś pokazać trzeba, więc lJe- dołu ,jeszcze nie jest uchwyco
~ prośbą o l1!formac.Je z ~cdY'1 dz.iemy się o'hn,ażać od góry tJ. ny. .Moina sQl>ie wobec tego po 
aka sz~oda .dla mn.le (~ysJę o '\będZiemy pokazYW!łć szyję, fa- zwolić na własne kaprysy. Przy 

-pfO'W'litlCJl. puodu - w miarę motliwotSci. dzo -skcmplikowane. 
Od€zgt Wiedz więc przedewszyst- Pewną naturalną granicą mię- A teraz okryda. Modne są '0-

ł)DCZVT WOLNOMYŚLICIELSKI kiem, :le zaszły za.sadnic7.e zmia dzy g6r.ą, a dO,lem stanowi pa- hecllie .skromne płaszc7e boga

W niedzielę, dnia. 22 b. m. o godz. 
10,30 ra.no w sa.li odozytowej przy 
ul. Piotrkowskiej nr. 83, (poprzecz
Da. oficyna, I piętro), dr. Z. Mie
rzyński, przewodnic~ący związku 
Myśli Wolnej w Łodzi, wygłosi od
czyt na temat: "Walka między wie 
tlą a. religją". 

ny. Punkt -Roller wyszedł z mo sek w pasie. Zasadnicza zmiana to przybrane futrem. Fulra zaś 
dy. Używamy obecnie pigułek, I w linii cie 'koniecznie na różo- są skromne i naog6ł wane. Np. 
dzięki którym kości nasze 0- wo usposobiła panie. Dlatego do brajtszwance, sobole, szenszyle, 
bIekajll się warstewką tłuszczu mianuje obecno kolor br'Jnzawy I krety, kąrakuły, nurki kanadyj
w spós6lb idealnie r6wnomier we wszystkich odcieniach. .Jest skh~. Przy'puszczam, że Tobie 
ny. Chłopięcość dziewczynieje. to kolor powagi i s!łaŁecznośd. będzie na.lładniej w szarakach. 
Zaczynamy się lekko wstydz.ić Zreszta są modne nip.mlll W\'lzvst (Masz takie 'ś1iczl1e zielone o
tegc. co przez szereg l,at pq.kazy kie kolory. czy). Rękawy u futer sa niezwy 
waIiśmy z dUI;ną (niezawsze) i Na przedobiadem modlle są kle duże i fant.azyjne, a~y ,;ia~r 
przedewszystkIem z. dut.ą .sw~- suknie z mater'ałów bardzo mógł sWobo~~Ie wd:t.Jerac Sl~ 
?o.?ą. Wzrok !"ę5k.l na~yruł S1.ę praktycznych. Jaterjały owe p.rzez szwy . . 10 naskutek ostreJ 
~uz dostateczme wIdokIPm !'~-I noszą przeważnie nazwy cudzo. znny zeszłego roku. 

ODCZYTY B. PREMJERA 
HERRIOT A w WARSZAWIE. 

Jak donosi berliński "Bor8en z:k od kolan (trochę p~wy~e.J) ziemskie, ale m'am wraienie. Ż~ ,A kapelusze? ?~ ZR bogactwo 
Kurier" b. premjer francuski, Her az do kosłek- (z • wYJ.ąt~lem l ocean ich nie widział. W kai- !orm, Z r.ondamI .1 bez, proste 
riot, odwiedzi w połowie paździer panówww.lat50~wyze].WVdraziezaamita·SobierlO\_lfantazYJne.NIe.dO.pra:-vd~. 
nika szereg miast stołecznych środ chowanych erotyczJlIe ": epoc'1 l z;:: "Tweed": Suk~i~ z tego ma wszys~~o lfine motesz SobIe 
kowej Europy, m. ilO. Pragę, Ber- gorsetów). Z~czynamy WIęc być terjału są bardzo szykowne. , spra~lc w .domu, _ ale po .kape~ 
lin Warszawę i Wiedeń lekko wstydlIwe na tym punJr- . " . Iusz l ohU)Yle muSltsz przYJechac 

Heni t POd '. d 'i cie i zaczynamy nogi pfzysła- Po obiedzi~ i wi\ecl.Orem no- do' Warszawy. . 
li .~ - cz~ sweJ po ro y niać. W każdym razie długość simy, jak Ci wiadomo zgoł-a co Na zakończenIe po przYJacIel-

wyg OSIC ma odlizyty na tematy go I sukni nie jest w żadnym stosun- innego. A wię<: jedwabie ciężkie sku, dodam jęszcze jedną uwa-I 
tlpodarcze. ku do wielkości poczucia wsty- i lśniące, żorżety, aksamity po- gę. Przejrzyj Sama jakąś "Da-

}lUlU saau_. 2M • 

Z ESTRADY KONCERTOWEJ 

W,steD kwartetu GlazunowI 
Sezon koncertowy rozpoczął się chce zdobyć największe zadowo

pod dobremi auspicjami. Tak przy- lenie estetyczne, ten muSi się zwró
najmniej przypuszczać należy, je- cić tło kwartetu, a nie do muzyki 
mi koncert kameralny zdołał ścią- solistycznej, która jest tworzona 
gnąć tylu słuchaczów, by starczy-/ i obliczona na efekt" nie wyzwolo
ło na zapełnienie wielkiej sali kon- J na z wirtuozowskiego baroku. I 
certowej. Minęły czasy, kiedy mu- cóż tu mówić o kapryśnej naszej 
tykę komnatową nazywano "cięż- publiczności koncertowej, która 
kostrawną". W Jednem z mniej- zduSlHa "Towarzystwo Krzewienia 
szych miast niemieckich, po skoń. muzyki kameralnej" pod kloszem 
czonym koncercie słynnego kwar- obqjętności I wzgardltbvego mil-j 
tetu Rose wszedł burmistrz do po- c7.enia, i dla której turystyka' w 
kojo artystycznego i w gorących dziedzidie muzyki uznaje tylko 
słowach winszował profesorowi małe , niemęczące przechadz~ a 
Rose sukcesu i życzył, aby jego nie karkołomne wyprawy dwugo
skromny kwartet wkrótce się po- dzłnne przy ' wdychaniu ,iltmoslery 
większyl Otóż taki incydent byłby muzycznej zaledwie skrawkiem 
dziś nie do pomyślenia. Dziś każdy płuc. 
wie, co to jest kwartet ł, że kto Przyznaję się w pokorze ' ducha, 

I 

że udałem się z pewnem niedowie- wa (II skrz.), Mognewskiego (wio
rzaniem J.1a ten kW'llrtet, o którym lonczela) j Rywkina (altówlta). 
się mało co słyszało, a którego ea- Jednego z nich, p. Aleksandra Pecz 
łą przynętę stanowiło imię wiel- ,nikowa, słyszeliśmy Jui: z tej estra
kiego rosyjski~go twórcy w tytule. dy, Interpretującego koncert Czaj
Zaintonowanie pierwsZych taktów k wskiego D-dur w roku 1921. 
"kwartetu g-moll" ąriega rozwiało Zespół kwartełu Głazunowa oka 
momentalnie chmury, gromadzące 7.ał. się wyjąt~owym pod względem 
się w złowrogiem Przeczuoiu na piękności brzmienia, a program, za 
firmamencie ealego audytorjum. wyjątkiem drobiazgu Hiindła (Pa
Z zapartym tchem słuchano tego ssacaglia), ,pozostawał pod hasłem 

przedziwnie "zgranego" zespołu. romantyzmu, który zdaje się być 
W objawach artyzmu spotyka konikiem zespołu - ten pełen łez 

się 8ndywłdualności, odznaczające bólu cichego romantyzmu, to bez
się róznorodnym temperą,nentem: nadziejne trzepotanie się duszy wo 
je~ni krewkością 'i zapalem; u in- bec nieprzezwy'ciężonych przezna
nych główną zaletę ,stanowi umiar- czeń losu. Gwoździem programu 
kowana powściągliwość: znajdują był "Kwartet ' es-moll" Czajkow
się I takie jednostki, u których po 5I.kiego, lttórego wykonanie było 

waga olbpijskiego spokoju idzie ,źródłem artystycznych wraZeń o 
w parze z wysoko rozwiniętemi za- najwyiszej 'skali. ' Pomijając nie
letaml poczucia artyzmu. Do ostat- odzowną spoistość i porozumienie 
niej kategorJl zaliczyłbym pp. tu-, się wszystkich wykonawców, two
kaszewskiea:o (l skrz.), Pecmiko- rzac~ćh niero~er'wall'llJ ' całość, do-

Dramat serc w 12 wielkich aktlIch 
W rollloh gł6wnych: 

Jadwiga Smosarska, Kaz, 
Junosza-Stępowski, Józef 
Węgrzyn, Eugenjusz Sodo 
i Romuald Gierasieński. 

Nllstępny program: 

"ltiebieska myszka" 
SZlImpllńskll komedja slIlonowII. 

W rolach głównych: 

Jenny Jugo, Rarry Halm, 

W dni powszednie, z w)'jlltkiem 
sobót, poczlltek sellnsów o godz. 
4-lj, ZII§ w soboty, niedr;iel~ 
i §wieta o g. 2-ej po poło Ostlltm 

sellns o godz. 10.-
Nil l seans ceny miejsc zniżone. 

mę", czy inną "Elegante 'Velt" 
i wY'bietz fascny do Swoich su
kien z "Przeglądu Mody". Wyj 
dziesz na tern najlepIej i zro· 
bisz furorę. Ale nie zlłpomnij 
powIedzieć Swoim przyjaciół
kom, że suknie przywiozła~ 'l 

'\Varszawy. 

C:ałuję Ci«: 
Twoja 

Zosia, 

-
znawaliśmy dziwnego uczucie, a 
mianowicie nieprzepartej chęci ba
dania gry świetnych wirtuozów 
każdego z osobna. Było to symfo
niczne traktowanie kompozycji, bo 
te smyczki w spos6b czarodzieI
ski imitowały i drzewne instrumen
ty, i blaszane. To tez podziwia
liśmy i te frazesy, i te tony, splata 
jąc z nich Wlieniec dla każdego I 

wirtuozów oddzielny. 

Wieczór był istotnie prawdziwą 

ucztą artystyczną! Artyści przyJ
mowani byli entuzjastycznie. Znie
woleni przedągłym oklask~em do 
naddatków, dodali "Nokturn" Bo
rodina, "Moment musical" Schu
berta i "Menuet" Boccherini'ego. 

Cieszymy się na zapowiedziany 
drugi koncert tego zespołu. Szko
da tynto, :ile nie usłyszymy nie 
Beethovena. 

F. HALPER~ 



I 20.lX. - "GŁOS PORANNY" - 1929 Nr, 22() 

Pożoga zniszczy iI mia teczko najpiękniei Z 
Przeszło sto rodzin pozostało bez dachu nad głową 

"'Iad.z~ Inł~j§kie Rorą,o Sit; zajclg sprawą Wczoruj rano o god~inie 7·~1l11 nie~rV~hal'la ~~zpacz i ,panib. 
L "'... B. Iwf łIł - lOdz.- :z meJlstalonych narazle pr'1y DopIero poznym wlec/.orem 
łmfZeWłłnna miD .org muzg(Zn~J W czyn wybuchł pożar w nllastec~ udało się straży pożar umjei,;~ 

111 .' • " I cza Co do zorganizowania w te· I lu oświaty i kultury - z ur;~ę- ku Gorzkowice pod Piotrkp- wić. 
t n C7ora,l wI~czor~m, z. J.nr·:J~j' atrze miejskim stałych przed<;ta . du, nastęimie -- dyrektor tea· we;,. . I' k .. Jak wynIka z prowt7.0rVCI.' 

in~'żwYfIP'1 ~l'ezbCe~aaraodYhlyllłlaeJ."· ł:l~ I wień ope~owych, które uczywl· tru miejskiego. dwuch delega- t 0l;mm.o e~erg cznle·
l
l a cdU,I'1\ nych obliczeń spłonęło -doszm~\ 

. o cf:re r, .... ... . dl> • b ó Ł O F 1 d l t . k OWnIczej pozar sza a na a lC . . l . d 'b' d' k" k f SCle me mogą SIę o ywac ez t w . ", e ega ZWląZ u . k" "ł 7 me 35 domów mleszkalnvc •.. _. 
W SI; Zl le. II·a zlec ,II'.! '011" udziału wyszkolonej i z~ra. ncl zawodowego muzyków, dwuch ~Wlę stzaJącą l~lęt Sl ąk, zagra'" Przeszło 100 rodzin znalazło s'~~ 
renCJa speCJa na, poswIęcona za k' O k' ". d h ., k' h 2 b jąC ca emu m as ecz u. d '. . . k ., k It v or lesłry. r lestra ta IstnIeje ra nyc mIeJs lC i wv r~' S'f . . ł b ł t k lI{ bez dachu nad głową. SytUllC]8 
gmll nIemo~n rŁz:~vl.enla 11 m w postaci zespołu L. O. F., zas nych przez radę miejską obvwa- . 1 a ~ywlO"? Ył' ~ a

d
- ~Wlr: .. ich jest wnrost rozpaczliwa. ~(\. 

uzyczncj w vu1). b'}' ••• • lć' l d' t '1' • t ze w CIągU meca ej go ",ny w '. . t 
P 

'. ł YI umśćozd~WICA' dl ozyw . .Je. dz~a. el mIas ~ płomieniach stanęł~ przeszlo ~o rłzystaJąc zI Płozaru l' mę Yl sp."}· 
rzewodnlczył obradem. p. ~ no yr .• wentowIcz, ZIę- Projekt prezesa Holcgreber~ domów. .eezne wy ego y na li lCę. P allru 

ł:okgre.bcr. ktor~ te~ ~agaIł no' k! ~wym zaIHe?om, uZ~Tsk~J dl~. spotkał się z jednomyślnem u- Zawezwano wszystkie okolicz .Ja: po~orzellskn. 
sled7.~n~e, zazna.Janua.Jąc c(p. meJ w d;partamenc~~ sztukI znaniem zebranych, kt6rzy do- nt! oddziały straży, które po:m· Chcąc zapobiec temu , przyslfl 
kł~dtllCl za.proszon~ch z prtp.'!, przvrz~cZf~me subwencJl w wy· żyli podziękowanie inicjatorp mo szalonych wysiłków nie hy· no z Piotrkowa dwie kompanjt 
mIOtem konferencJI. NastępulP SOkOŚCl 10 - 12 ty.s. złotych. wi konferencji za jej zwołanie. ły w stanie zlokalizować ognia, 25 p. P" które utrzymują liP' 

p. ,H?lc~reber dał w ~weI?- pUf! Ce~em .s~oordynowanIa pracy,,: Po przedyskutowaniu szczell6· . W miasteczku zapanowałll rządek w miasteczku. 
mOWlenlU zarys o~nc l USl!OWIl!' dZIedZInIe kultury muzycznej łów projektu powołania do żv-
zar()~vno społccz~n.~l\:a łodzklP zapro~onował p. Holc~r.eber po cia komisji muzyc.znej, 1'0stano 
g,o, Jak ,~ła~z mJe.łsklCh fta p'" w?ł~.p.e przez r~dę l~leJska ko· wiono prosić p. prezesa HolI' 
lu . krzewlen.l~ kuJ~l1ry muzycz' ~IS.ll. muzyczne], ktora, fU?k- grebera o postawienie tej spr~
ne.1,. ~k~e~hł umlło,~an1e mil C]~n~ląc w charakterze c~ała wy na porządku obrad naMi~
Z:vkl, lstm~laCfl 'Y nn.lszer~7.ych oPl~.Joda:vczego przy wvdw~lp szego posiedzenia rady mit>j
sf~rach mleszkanców naszego. OŚWIaty l kultury, . ukła,dałabv skiej, t. j. w dniu 26 b. in. 
mIasta i wska7.l\ł na owocnI! plan i program zamIerzen mil-

Już jutro otwarci 
ut ini liP 

sezon 
L C .. 

działalność takich instytucji zycznvch na terenie m. Łodzi o- Celem przyśpieszenIa zrealizo 
kultury muzycznej, Jak to~ raz stawiałaby wnioski co no wania sprawy subwencji dla L , 
muzyczne, łódzka orkiestra SYPli podziału funduszów, przeznaczo I O. F. wyjadą w najbliższych 
foniczna, przekształcona nastęj\ nych w budżecie miejskIm na dniach do \Varszawy pp. id· 
nie w łódzką orkie~trę filbarlXlo cele popierania muzyki. RODli. Holcgreber i wiceprezes dyr. 
niczną, tow. miłośników lOUTy- sia ta miałaby skład następują- Wolczyński, którzy będą inter' 
ki i in. Dalej zakomunikował cy: prezes rady ~jskiej, prc· wen iować u odpo'\\"o!lnich ozyn 
o inicjatyv.-ie dyr. Adwento~i- zydent miasta i ławnik wydzia- ników. 

ukaże SH~ pierwszy przebój jesienny 

Riała R~i~ina l ~ Wy -- = - - w sau 

w roli Fedory 

Pełna la ela wygranych I p 
lo~erji pańs~woweł 

Wczoraj w ll-ym dniu ciąg
nienia 5-ej klasy 19·ej polskiej 
loterji państwowej, wygrane 
padły na numery następujące: 

50,000 złotych na Nr.: 
131290 

15,000 złotych na Nr. Nr.: 
70216 135096 

10,000 złotych na Nr.: 
135689 

5.000 złotych na Nr. Nr.: 
12789 105515 ]57622 182792 

2.000 złotych na Nr. Nr.: 
9283 21439 2418457654 133599 
152204 155286 183277 

1.000 zł. 18879 26357 31692 
34644 35032 3814939941 57436 
63870 64489 79764 80432 93251 
97839 103509 119077 125863 
127895 135676 141046 155274 
156554 158393 160770 169396 

600 zł. 13002 13247 24828 29611 
3158833147 
41335 42070 42805 44142 46343 47109 
52916 62817 72001 12594 92601 105286 
106480 110457 113523 116484 125014 
126451 127876 132980 142417 142767 
145189 161191 162174 163859 168391 
172148 173635 176228 176648 177069 
178249 178938 

500 zł. 1945 3216 3329 7260 8960 
g809 9895 11116 12640 13326 15215 
15280 16153 17863 19855 22946 23143 
23534 23880 24123 25155 26991 27155 
31548 32194 33179 38680 34229 36522 
40881 42022 43145 43160 43465 35021 
47039 47258 49123 49574 49675 52088 
54447 55138 56668 57357 58008 58274 
65145 67132 68835 69598 69921 70851 
71679 74412 75366 75415 75972 76150 
77110 77251 78033 78339 78394 80196 
81180 81914 83713 85334 85414 87521 
87654 88176 88615 88890 91793 92912 
95078 95980 96742 105887 105942 
112674 112960 113531 116029 117727 
119357 119795 122131 122239 124138 
124626 126333 126660 126611 127055 
129510 129903 130696 130843 132742 
132934 133069 133676 133909 134102 
135281 135730 137785 137807 138930 
139254 140109 141156 141749 142121 
142906 144429 144866 145062 146008 
146437 147298 148629 150129 150628 
151023 151177 151648 152442 155241 
156041 157876 158649 159304 161597 
165173 165tOl 167551 169530 173239 
178179 182225 182574 

Sławki: 
68 202 84 357 481 647 91 746 98 871 
976 78 82 1506 42 700 52 74 856 71 
990 2159 248 360 78 414 520 682 3059 
69 109 82 227 305 26 50 409 18 505 
620 37 90 96 98 992 4087 118 332 64 
SOS 673 821 25 46 48 955 
5074 78 118 36 220 44 365 87 99 446 

99 80 726 38 65 866 949 67 6188 288 
317 53 454 835 99 904 7017 42 121 31 

2 88 227 96 346 593 661 63 83 832 77 
G.5 29 53 59 8134 54 234 35 313 35 

530 56 627 29 729 41 83 804 1 17 24 
39 43 938 9096 195 74 395 575 661 
709 73 844 75 925 37 
10070 80 89 130 54 260 87 97 371 89 

770 816 58 70 957 11041107 1955290 
374 520 649 722 888 938 12064 97 112 
17 59 79 360 444 49 71 83 98 573 602 
36 83 714 858 84 912 13047 88 115 
212 313 45 48 67 75 425 56 536 49 
657 803 64 906 14080 133 60 79 84 289 
89 320 416 598 637 729 45 810 917 35 
64 68 84 as 
15114 24 85 211 385 462 550 670 788 

97 844 933 16097 108 61 74 217 34 36 
44 50 77 305 60 94 402 40 552 665 76 
757 75 77 81816 63 968 93 17129 49 
306 35 57 60 62 88 91 40S 62 93 570 
616 32 37 798 828 923 24 51 66 18009 
32 38 202 57 304 33 75 79 422 581 
676 86 723 36 94 800 39 48 90 900 19 
19009 164 254 82 325 43 439 860 S6 
916 59 70 

20014 42 113 46 55 247 374 414 560 
67 669 714 27 63 98 832 57 60 985 
21000 135 229 69 &9 ~26 88 602 21 
806 31 67 926 39 63 22015 85 145 249 
382 99 472 603 796 823 23147 252 71 
83 546 98 643 76 716 814 58 85 908 
13 30 24229 56 394 419 31 52 559 727 
38 857 917 60 88 98 

25084 171 250 364 72 445 615 750 
821 26021 311 55 402 65 580 94 660 
804 30 27010 29 81 177 232 338 91 
418 528 52 633 49 735 893 98 976 
28178 256 334 97 494 89 665 728 83 
29114 354 56 441 48 506 13 663 848 
88 

3014 108 19 75 83 229 41 585 644 
806 94 99 961 31097 119 201 22 94 302 

Zawiadomienie I 
W dotychczasowem ciągnieniu 5·ej 

kl. padły u mnie następujące wygrane: 

ZI. 10.000.- ~~9~~ 

898 46 123 31 55 325 419 507 55 !6 
92 96 670 724 28 939 46 98 41117 263 
516 900 48006 33 73 64 82 193 445 
524 86 704 53 833 42 929 90 49034 
159 215 347 50 G5 89 624 725 82 818 
23 67 71 914 19 45 85 

50316 488 530 600 758 8M 3275948 
76 91 51078 100 47 90 360 419 524 51 
698 816 49 966 52019 34 56 113 212 

w roli Borysa Iwanowa 

Norman K~rrg 
CH ak»"' . 

78 93 328 51 74 90 400 40 514 75 609 140015 71 85 253 96 609 34 67 70 
~~ ~~~ ~2;8 ~: 91 ~~"4/87~08:~ 29'~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~9 8()6~~ ~~ ~~ 700 53 57 95 821 32 ~)17 14104384112 
54134 335 71 428 811 35 75 731 79833 803 997 101020 33 108 94 402 26 77 59 303 12 84 447 66 86 518 35 75 604 
72 908 44 89 524 39 63 641 70 85 875 102035 53 65 811 76 89 982 142089 186 207 

55054 130 301 23 62 gJ 401 600 188 253 69 337 79 430 502 92 631 73 52 570 869 88 143039 90 146 49 84 270 
56056 138 44 219 26 502 95 615 714 796 815 29 103057 119 260 70 305 61 91 309 16 458 569 71 703 57 915 30 
84 57001 40 54 71 110 21 360 81 466 699 992 104057 141 281 331 459 73 37 144~21 34 78 97 457 514 26 93 605 
574 614 55 98 763 69 820 22 8691900 534 759 853 924 51 80 25 60 705 72 84 90 827 30 40 947 68 
48 58006 47 85 128 83 85 368 469 70 105015 24 114 72 297 336 407 11 145004 11 59 106 57 235 76 517 752 
502 37 64 843 944 59065 110 3593223 50 89 525 618 28 56 700 7 863 69 934 14.6003 195 235 37 388 442 565 75 
578 82 625 837 87 919 45 93 106036 65 83 95 117 19 75 94 283 403 621 78 97 723 837 983 147141 278 315 

60019258843704936407384782 9460843750803122644995107016 3454446508627479073557148014 
84 951 76 61038 39 87 100 228 35 62 31 5977 86 203 485 500 675 716 38 177 93 267 95 328 422 46 60 575 618 
94 487 510 773 917 21 49 82 62032 119 48 827 941 108123 60 245 48 325 65 82 739 813 89 971 91 149011 135 54 
55 66 76 336 46 69 440 54 547 729 39 400 32 50 511 55 89 93 703 109057 64 301 521 51 651 865 81 927 
882 987 63181 99 212 375 664 757 824 93 142 212 71 98 327 42 51 491 50S 150141 59 71 324 50 85 453 85 522 
909 66 64067 79 399 645 760 900 33 34 70 744 99 883 983 676 89 717 42 93 952 91 151000 93 

65090 132 221 381 557 83 704 813 110016 27 38 42 77 130 40 221 313 119 47 247 36 545 60 687 712 44 76 
80 906 12 81 66023 93 300 526 35 53 72 91 468 605 20 32 62 64 708 10 90 79 828 66 98 934 59 152062 84 96 145 

91 834 96 111103 85 255 56 63 93 423 62 403 22 57 503 602 707 13 75 'l7 
91 657 713 67010 55 262 79 468 576 66 99 529 70 86 87 768 821 48 50 69 9.55 153110 36 349 621 45 757 95 939 
654 80 92 706 899 929 31 6815091 233 910 112071 78 82 329 90 407 580 672 154019 28 1 '19 97 229 32 76 588 64 88 
59 410 41 67 70 541 44 74 657 808 12 89 876 83 92 113016 ~2 108 63 93 378 992 
62 81 901 21 34 65 66 85 96 69011 34 88 400 18 566 780 86 818 37 80 909 155144 59 234 40 302 16 87 415 42 
84 353 653 740 820 67 910 27 76 64 67 114096 129 62 205 25 301 11 18 72 97 507 666 712 830 906 156207 86 

70183 84 421 81 637 71165 233 73 440 508 82 681 748 60 86 962 98 326 579 848 59 915 i57110 94 219 77 
370 409 678 81 a30 85 72031 32 240 115057 73 237 51 340 457 511 16 351 439 87 627 750 68 95 837 53 955 
310 20 72 82 605 35 12048 844 924 618 710 34 862 116049 249 374 401 51 '58096 11 1370 76 90 113 22 239 56 
90 73172 233 36 85 484 543 84 700 8 57 63455 79 730 37 879 99 911 62 84 360 460 78 564 673 814 35 49 906 59 
19 53 817 21 48 95 908 42 74040 41 117012 62 197 296 376 96 446 587 601 80 159003 135 94 392 407 590 652 90 
47 52 109 41 237 43 75 349 453 87 514 87 770 881 983 118039 164 281 310 33 777 80 883 95 
22 34 55 664 89 704 802 23 78 978 89 36 622 29 811 13 79 87 932 62 119119 160022 140 45 5j 83 202 11 329 ~j 
91 88 397 534 70 645 69 82 722 821 68 161030 220 2G 45 68 339 51 422 61 &, 

750308629536848950568634726 931 55 52244 ';5 751 800 932 162015 1'.6 129 
95 841 902 66 80 76057 74 85 86 142 120069 188 286 377 97 445 624 53 82 269 326 52 82 449 550 6'1 'l7 94 
79217 394480 713 817 80 920 77091 741 63815 121081 91 141 420 37 685 624 73 93 743 1630J3 134 61 335 37 
236 75 414 20 50 78 97 674 71020812 739 814 45 122046 78 261 301 594 602 8688 480 S05 71250 998 16~23 43 

zł. 2000 na Nr. 168200 977 78159 268 93 317 425 51 653 92 91 914 68 123037 41 46 366 92 410 38 60 69 213 317 85 t·1) 558 62 67 602 8 
zł. 5000 na Nr. 157622 i t. d. i t. d. 802 7 972 79172 391 509 95 55? 60 75 517 18 608 40 76 770 75 889 955 60 75 1$8 961 70 

Najszczęśliwsza Kolektura 890 986 124200 46 438 94 95 555 633 38 715 165013 159 233 91 334 410 66 78 
80004 30 56 127 279 354 537 53 639 26 715 26 46 55 84 826 52 526 51 166103 234 66 302 8 83 88 491 

722 802 8 990 92 81086 136 362 531 125099 143 50 :)29 30 59 311 15 23 515 42 650 749 77 391 909 16700{l U 
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Jedynie Europa konsumuje coraz mniej tego s(lrowca 

:.Gł.lJS WRnN' 
ŁODŹ 

20 września 1929 ł 

5tH 

Ceduła giełdy pieniężne] 

warszawskiej 
Warszawa, 19-9o września 

DEWIZY 

Londyn 43,22 i pół 
Statystyka ~wiatowego sP('lży 

e:a ilawelny z.a rok ubiegły, t . . j. 
od 3i lipca 1928 roku do tcgl\f 
dnia nin 1929 wykazuje 11\('.%· 

ną liczbę ?ó,'382.000 bel. wober. 
~5,C>40,OOO bel za okres PO'

~rzedni. 

W tych warunkach wIadomo-l Ostatnie wiadomości dowodzą, ku cen. 
ści biura rolniczego w Waszyng że przewidywania te były słusz- Brak również pewnoścI. co 

I 
N owy Jork 8,90 

tonie. ogłoszone przed kHku ne, albowiem po przeJśclOwym, do jakości gatunków przy- Paryż 34,90 
dniami, które podaje przypusz- jak się okazuje, wzroście cen w szłych zbiorowo Szwajcarja 171 ,87 
czalną wysokość ,zbiorów tego- ubiegłym tygodniu , nastąpIła Naogóf w nastroJach przewa- Wiedeń 125.48 
rocznych poniżej 15.000.000 bel zniżka ostatnio. Przyczynlły ża ostrożność i ilość tranzakdi, Obroty i różnice kursowe b. ma 

Zestawienie konsumc}i we-

wlinne były wywołać nastrój SIę do tego wiadomości o spa- zawart,Jch z przemysłem , jEst łe. Dolar gotówkowy w obrotaGl 
zwytkowy. Faktycznie jednak dlych obfitych deszczach, co niewielka. pozagiełdowych 8,884. Rubel złotJ 

wywołały one tylko zamęt na daje widoki na możnn§ć popra- Z Indji sygnalizują popt"~ W,,. 4,63 i trzy czwarte. Gram czystego 
dług gatunków uJawu1ia EnaCi- l - 9244 

giełdzie surowej bawełny, a mia wy zbiorów, oraz fakt pos;~tda- która jednakowoż nie Wl)tyn flła z eta b. ' . 
ny spadek zutycia bawełny fł-

nowicie: zwyż,kę cen o 25 punk nia w Ameryce ,zapasów w ilo- na ceny. Wiadomości, na''1cho- PAPIERY PROCENTOWE 
merykańsklej. bowiem rok 

t6w przy jednoczesnej dalszej ści, przewyższaJącej :l mi1 j onY '1 dzace z Egiptu, świadcz:, że i 4 proc. poź . inwestycyjna 118,7~ 
'1928-29 zamyka się licwą 

tendencji do umów f gry na bel . Dla uzupełnienia chaosu tam panuje CIsza. Do AJI;.~I.il na 119,00 
'15,076 beJ, zd rok 1927-28 Ucz- 1'. • 

zniżkę. co zdawało sIę wskazy dodać należy, te są nawet Wy- I Cl eszh' jn ż pif."rwszf." tr ~msport'7l o. pro.,c. panstw. poż. pre:njowa 
;t.... 15.407 beJ. Zapotl\Zebowanłe l I 60 95 61 00 '075 :uą wać na to, że sfery miarodajne rażane przypuszczenia, ze rząd l ba,"clnv egipskiej 7 ost{tilich (O MOll a .,-, - , - b, 
orjentuje .i~ w pierwszym rzę- 10 pr )(J' kl' 109 ~O nłezupełnie liczą na wnosI cen. i banki nie dopuszclą do spad . I zbiorów . oc. [Z. o t.1 0wa .. ,0 

41zi. " kierunku bawełny in· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!!W!!G!!ijM!!If@!f!!lb!eJ!Ii~I_!!!:~!. :~!!!!!=",~!mm~'!'&:!'~~~ ,,~'f,.~;'''''''~~'Jij 8 proc. L. Z. Banku G08p. Kraj 
ClyJsldet które. wykazuje wzrost =~ ~ . - 94,00 

., 665 beJ. Ten Iłan rzeczy wy- B -I T lJ' UJ h .. I! 'ill h 8 proc. oblig. Banku G08p. Kraj . 

,woła1l'1 został pomyftneJDł zbio '1 a n s ił r g II III' .. ~ . I!',. , l [~ , f Q r; r.ft. ~1 J ~ ", \}4.00 
~ł 'W: Indjacli i strejkjem w II tli ~ ~ ~ M ~ ~~ ł ~ 7 [>I'oc. L. Z Banku Gosp. Kraj. 
~rORU Bombaju: nagromadzo. 83.25 
_ Japasy bawełny konkurowa- - przeds~awia ii~ naoriół doit ~9f'~1~~iDi€f, 7 proc. oblig. Flanku Gosp. Kraj 

~ ~ ~. 83.2!5 
ty I powodzenlem ol ~TSzemł, (Od - l . ł k d { Gl 1'0 ") . , snec7a nze wys anego orespon em,a" <osa orannego 8 proc'. L. Z. Bal1kll Rolneg( 
płunkaml amerykailskłem1. r '.I (\ v-toO 

WZ'I'OIt .potyeta ogólnego o Lwów, 18 wrześnIa cza w dziale galanŁerji , piękne! Spec jalne wystaw~7 zo rgani/u 
'42,000 bel rozkłada .Ię na Sta· Tegoroczne targi wsdlOdn..e wyroby, pomiędzy któremi por- \ wanc zm: ta ł~' przez LOPP . 1/') } 

by Zjednoczone 1 .Japonjt:. podk1'eśliły raz jeszcze du1.a irn celana japońska występuje na orzez zwinek h od l wl an-:\' , !dó 
'MY tywotność. plan pierwszy. , r~' " ystfl pit z gO~i;bi::\mi prord() 
Iw ....... kłe km. Jlraje wykazu.. l -".. Wystawa poznańska payq) Ten sam brak zewnętrznego wymi i króIikaJ'li 
k lPadak: n1ła. się do słabszego udtirtłu ładu obserwujemy na wysŁaWJ" W dnhch od 12 d0 17 odhv' 
~. ~j4'a Jest firm zachodniej PoLski i KOł}- zbiorowej Egiptu, gdzie znajdu wal: siG lIa terenflrh targów ol 

gres6wkl, ale bardzo llcznłe wy jemy surową bawełnę i temu brzymi targ remontowy. SPI"H" 
Itftna. nlł " toku poprzetłnim stą:piły firmy z Małopolski or~ podobne produkty orjentahw. dano 12 p rzep i ę l\llw'h Iwni p 

I \utaj mÓW 'WZ'I'ost odnośnych fI1rmy ngraniezne, bio·rąc li. Branża spożywcza, galanteryjna II rabskich. a tranz:ł kcje były b9.T 

Uezb "ł PraDoJl. ItaJJł. DełBJf dział w 40 plac. norymberszczyzna, zabawki · dzo pokaźne. 
J hJ Dłe pokrywa tpadtu" W,.tawa ma&zyn rolnIczych oto atrakcje tegorocznych tar, A. G. Izm,. bajach, pnedewazyat- ł nanędzl, bog~to obesłana; wy g6w. 
ł__ " . . stawa automobilowa, na które! ~~~~~=~~~"""==:."~~~~"'~_~:=:~I:~""';:::"":::,_~="'::·: .. :!_::: .... :fo::::'" 

k__ • .:s~"Jeu'ii, Au8trJ, z ~ltnemi eksponatami wystą 
Nl~ bg1Jl t Pobee. piła wp61ka akcyjna .. Ursus", 

Cleb1NDf Jest ~r6Ranje pawilon lm:emysłu nattowego, 
1ferb7 W'I'HCion :AnlgJt I Japo- imponujące pawilony monopo
'Dl - cbruch cwłowycłi konku- lów państwowych - wSlzystko 

to stworzyło doskonałą całośł. 
nntów _, na ryJlku azjatycktm. W głównym pałacu targo-
Po d%łe6 81 Upca pooiadała Ja- wym, gdzie zazwyczaJ m'ieściły 
panja 8.486.000 wrzecion, puy się firmy łódzkie i bielskie, w 
'W~efe 164.000 "" ciągu roku tym roku panuje przewaz11l~ 

Na 81 lipca 1928 r. osi dał~ zagrand.ca: _Austrja~kie domy 
/ . P • a _ konfekCYjne 1 tureckIe hurtow
~ngJja _,57.186.000 wrzecIon I nie dywanów wystąpiły z pi~k-
licroa ta :zmniejszyła . się do nemi kolekcjami, ,jakkolwiek do 
66.748.000 na dzłeń' 31 lirpca skonale prezentowały się pol-
t929 roku. s'kie kilimy, samQdztały łowi,. . 

NI ba. f..A ó! • . kie i makaty buczackie. 
. e cząe na po ~ ... ną r DlI. Tuż obok znajdujenlY wysta~ 

tę . wrzecion • . zutyc:Je bawełllY wę specjalną, zorgan~lowaml 
w AngJjJ ł w Japon.t[ Jest pra- przez związek izb przemysłowp
wIe jednaKowe. Wykasuje to handlowy~h J~onji. 
kolosalną przewagę sprawności . WystaW'l·e ~e} .led?o tylko mo-
t h ł J l - '" znabv zarZUCIC; medostatecznp 

ec n czne organu;acjI f)ne- uwzględnienie momentów 7~' 
mysłu jarpoń-skiego. wnętrzno - estetye2:nych. 

Dane powyżSZE' pochodzą od Dlatego też ekspo:e,aty pomie-
International Federation of Ma S!zane są ze sobą. Pom'imo to 
ster Cotton Spinners and Manll- jednaJk znajdujemy tam, zwblsz 

. c.;r;ppaę;;CPJllOJISiW .4'C:il= = :;:i( 'iWC.~""'" ~ 

facturers. Sekretarjat tego 
lwfą.zku, na podstawie ogólnej 
ilości wrzecion w kaidem pań
stwie, ustalił .ilość godzili bez
robocia. które 5ie przedstawIaJą 
jak następuje: AngJja - ~łR2 
'!odz,iny; !taba - 1014 godz., 
Niemcy - 110 godz., Czecho~lo 
wacJa - 60 godzin l :Francja 
- 48 godzin. 

Swiatowe zapasy bawelny u 
przędzalników nie uległy pra
wie żadnej zmianie: 4 ~f\3.000 
be} za rok obecny i 4.787 000 
bel za ubiegły. 

W Europie t:yfry te wy.kaw
ją poważną różnicę na niek;
rzyść roku bieżącego. Zła kon
iunktura nakaz~ła widocznie o
• trO':łność w mQllazynOWanill su 
rowca. 

Cis~a W bawełnie 
Piękne pogody zmniej

szają tranzakcje 
TydZ'ień bieżący ::ta rynkU 

bawełnianym kształtował się 
naogół niepomyślnie. Piękne po 
gody hamują rozwój tranzakc,i; 
towarami zimowemi, to te:ł o
broty były bardzo nieznacznc-. 
Zaznaczyć naJezy, te wieś, na 
którą przemysł łódzki tak bar
dzo liczył, narazie zawiodła. Ni
skie ceny zboża w dalszym cią
gu odbijają się fatalnie na kun. 
sumcji towarów przemvsło
wych prze7. wieś, która z powo
du swej DIskiej stopy :łyciowe.1 
nie może sohie l"!'zwo1ić 
na kupowanie towar6w. Wypll' 
calność klijenteli nie uległa żat4 
nej zmian'je. Ceny towar6w 
kształtują się w granicach cpn 
z roku ubie~łe~o. 

Reforma Dodatku obrotowego 
jest już. bliska urzeczywistnienia 

Projekt reformy podatku o' 
brotowego, opracowany prz", 
min. Matuszewskiego, o którym 
donosiliśmy w swoim cZBs'ic, 
jest już na ukończeniu i wejdt,ic 
wkrótce pod Clihracly rady lUini 
strów 

Reforma przewiduje w pJ"J;y' 
szłości całkowite zniesienie pw 
datku obrotowego. Narazie, rio, 

póki skarb państwa nie znaj
dzie odpowiedniego ckwiwałcm
tu, poda.tek ohrntowy b~dtij> 
zmieniony w ten sposó.b, że 
handel hurtowy płacifby p6~ 
proc. podatku obrotowego, wil"l 
ki handel detaliczny 1 procent. 
zaś małe przedsiębiorstwa opla 
całyby podatek ryczałtem . 

Kino "PALA BU lt:a"r 

PIOTRKOWSKA 108. 

Dziś i dni nastepnrch! 

\V siedmiu odsłonach 
Szampańska salonowa farsa w 12 aktach w obsadzie między

narodowysh sław: 

Ellen lichter GeOrge Aleksander 
Evi Ela, Mikołai Aimskii, Albert Pauling 

Orkiestra M. Lidauera powiększona. 

Cen, miejsc normalne! 
Początek seans6w codziennie o godz. 4 po poł., w soboty 
i niedziele o godz. 12 w poło Na pierwszy seans wszystkie 

miejsca po 50 gr. i 1 zł. 

7 pro('. L. Z. 
1'3.25 

Roloeg(' 

4 i pól p i'~ c. L. Z. z i em ~kie 49,011 
49,2!,) 

5 proc. L. Z. Warszawy 52,00 
8 proc. L. Z. Łodzi 59,00 
10 proc. Radomia 68,50 
10 proc. Si edl ~G 67,00 -- (iG.73 

8 proc. ohlig. Banku k:JllI'l l\ l!1 
8Dl. 93,00 

AKCJE 
Baru\: Polski 169,00 - lG'i .1 10 

167,50 
Bank Zw. Sp. Zar. 78.10 
Cegielski 41,25 
Modrzejów 22.00 
Norblin 103,00 
Ostrowiec 84,50 
Starachowice 25,00 
Z pożyczek państwowych słabo 

"za 5 proc. premjo'wa dolarowa. 
Dla Hstów zasta,wnych tendencja 
niejednolita, dla akcji przewat:ni.I? 
słabsza, obroty małe. 

NOWY JORK 
loco 18,70 
wrzesień 18,38 
październik 18,43 
listopad 18,59 

LIVERPOOL 
loco 10,31 
wrzesień 9.94 
październik 9,1}4 
listopad 9,91 
grudzień 9,97 
styczeń 9.97 
luty 9,99 
marzeo 10,05 
kwiecień 10,05 
maj 10,09 
czerwiec 10,08 
lipiec 10,07 
sierpień 10,02 
wrzesień 9,96 

BREMA 
loco 20,64 
październik 19,38 
grudzień 19,79 - 19,70 
styczeń 19,88 - 19,77 
mail'zec 19,13 - 20,08 
ma.j 20,23 - 20,17 
lipiec 20,14 - 20,09 

Zwiedzajcie 
--

P. W. K • 
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I DOMaicl SPORTOWE 
Przebacz Kwiatuszku Północy, 

Poraika Pielkiewicza w Pradze 
Sukcesy Sikorskiego i Kostrzewskiego 

Doskonali polscy trzej lekkoatle 
ci Pietkiewicz, Kostrzewski i Sikor 
ski wstą.pili jak wiadomo do Pragi, 
by zmierzyć się z czołowymi lek
koatletami czeskimL 

Spotklanie wywołało w Pradze o 
gromne zainteresowanie. Spodzie
W3Jno się, że czescy zawodnicy zre 
waużują. się za poratiki odniesione 
w Warszawie. 

SZLzególne zaś Zi/l..interesowa.nie 
budzilo spotkanie Pietkiewicza z 
Koscyakiem. 

Zawody odbyły się i zgromadzi 
ły dużą ilość widzów na boisku 
Sparty. 

Polscy lekkoatleci tylko w czę

śc i odnieśli zwycięstwa, mianowi
cie w biegu na 440 yardów przez 
płotki, oraz w skoku w dal, w któ 
rych zawodnicy polscy zajęli pierw 
sze miejsca. 

Nat·omiast zawiódł Pietkiewicz, 
który ,"skutek złej taktyki prza
g-rał bieg do KosLyaka. 

Szczegółowe wyniki spotkania 
przedstawiają się następująco: 

Wyniki na 100 metrów, 1-
Knenick (CzechO$łowacja) 11 sek., 
II - Vykoupil (Czech O!!!.), m -
Sikorski (poIska). Sikorski został 

pokrzywdzony orzeczeruem .sędzie
go, poniewati zajął wyraźnie dru· 
gie miejsce. 

440 yardów: (przez płotki) l -
Kostrzewski (polska) . czas 57,2 
sek., li - Sourek (Czech.) - czas 
59,6 sek. (rekord czeski). 

Skok w dal: I - Sikorski (Pol
ska) 6 mtr. 89 om., li - Hoffman 
(Czed1.) 6 m. 67 cm. 

Następnie odbył się bieg na. 
3000 mtr. z udziałem Pietkiewicza 
z Poloki i Koscyaka z Czechoeło

w:lCji. CaJy czas prowadzi Pietkie
"dcz i przegrywa na finiszu, wsku
tek złej taJ;:tyki. Wynik w czasie 
9 m. 9,6 sek. Czas sl:!a.by. Drugi -
Pietkiewicz. 

, 
ie zieln ago za lise 

Zdobywcą "lisiego ogona" jest p. Adolf Kebsch 
Według zapowiedzi, w niedzielę llI ierskiem. 

dnia. 15-go odbył się ),Pościg za li- Pierwszy dopadł "lisa" p. AdoM 
sem" urządzony stara.niem Łódz- Kebsch na samochodzie "Essex". 
kiego Automobil Klubu. Tym ra- Drugi przyjechał p. Edmund Te-
7.em nora ukryta była prawdziwie sche na Citroenie, dalej p. Zy
li~im sprytem, gdyż "myśliwi" mo gmunt Hofma.n na Whippet'cie i p. 
gący się pochwalić niejednym su- Alex Schlcht na Austro-Daimlerze. 
kCesem przejeżdż.a.li kilkakrotnie Potem nieprzerwa.nym (,'L,.giem na4 
koło ukrycia. zaatim po zmylonych jeidta.ły po licznych śl&dac.h gum, 
śladach trafili na właściwe miej- auta da.lszych uczestników. 
,,('e. OkoOOa. przepiękna, pogoda. 

Start o godz. 1\ rano w Rogo- wspaniała. - to tet "myśliwi" do 
wie. Droga. do "nory" prowadziła. późna. wesoło się ba.wil~ sła.wflł() 
przez Pabjanice, lai! Rydzyński, zdobywcę lisiego ogona. i mpomi
las Dłutowski, Lask, Zduńską Wo I na.jąc z humorem błądzenie po ob
lę, Szadek do ZofjówkIi pod Luto- sypanych papierkami droga.eh. 

Wyjazd Turystów 
do Lwowa 

W dnIu dzisiejszym o god7.i- I 

:p.ie 20-ej wyjeżdża do LWOWli 
ekspedycja piłkarska Turystów, 
na nil!dzielne zawody ligowe r. 
I>ogonią. 

Turyści wyjeżdżają w skłg.
drle następuJącym: 

Michalski I-Karaś, Newia
damski - Kahan, WieI'inek, 
Hinc -- Michalski II, Chojnac -
ki II, Choinacki, KuGi~ Al. Stll
larski, Hermans. 

Jako rezerwowy jedz·je bram
karz Kasza. 

"Burza" pozostaie 
w klasie A 

że moi ludzie cię tak straszyli, 
nie branką moją będziesz, lecz 

drogim gościem. 

tADCA SAHARY 

w K~ftH1wrn1jifiififfiIM i 
H. J{ij~ńsk" ~i W Idzi 
przy ulicy Traugutta 9, tel. 30·86 

Jak ~ę dowiadujemy, wydzial Lekcje już się rozpoczęły. Personel w klasach fortepianowych sta-
g!er i dys<.,yplifiY przy LZOPN. nowią: p. l. Albrechtówna, 1. Przedpelska, Z. Romanowska i M. 

SzmeJlerowa (kurs przygotowawczy); p. Z. Jarzębowska. O. Lange, 
zweryfikował zawody Burza - P. P. Piotrowska (kurs niższy), prof. M. Dąbrowski, B. Dobkiewicz, H. 
T. C. zakończ0ne zwycięstwem P. J1cewicz6wna H. Kijeńska-Dobkiewiczowa i W. Lewandowski (kurs 
l ' C ak l dl B średni i wyższy) ; w klasach skrzypcowych - prof, B. Lewenstein 

. ., j O wa oower a urzy, i A. Wiłkomirski, w klasie wiolonczelowej -p. A. Wenski, kontraba-
przyznając jej 2 punkty i st<lSU- su - p. F. Wróbel, w klasach instrument6w dętych - p. J. Walter, 
nek bramek 3:0. w klasach śpiewu solowego-prof. A. Comte-Wilgocka i A. Sequard. 

R62ański. Przedmioty teoretyczne prowadzą: p. May-Majewska, p. 
Dzięki uzyskanym w ten sposób II L. Kowalski i F. Wróbel. Klasę chóralną - p. L. Kowalski, orki e-

. . strową i kameralnll prof. T. Ryder. Zapisy prz}'jmuje kancelaria od 
punktom pabjaniczame wyprzedzi- godz. 10-15 codziennie prócz niedziel i świąt. 
11 O jeden punkt Sokoła zgierskie- r... __ EaI&llia::I:DB:lalllDII:.!III2IIlE!mlG::liDl!ll!llll!l .... __ r. ____ _ 

go, który wobec tego. skaza.ny jest 
na spadek do niżl'ozej kIa.5Y. 

Zawody hippiczne 
policyjnego klubu 

sportowego 
w nadchodz~ą niedzielę odbę

dą się na. boisku &pOrtowem w He
lenowie zawody hippiczne, organ1-
zowa.ne llta.ra.niem polwyjnego klu
bu sportowego. 

Na. c.alość nadzwycza.j 'ieteresu
jącego programu złozy się szereg 
konkursów, między tnnemi tet po
kaz wM.da.nia. bronią. bW~ i kadryl. 

DO 20 gr. 
WYBOROWE, SMACZNE 
HYGJEIIICZłłEGD Ul y P I E KU 

POLECA CUKIERNIA 

z. fiOl'lOllN5HIlfiO 
PRZEJAZD 1. :: TEL. 9·87. 

Na dogodnych 
warunkachl 
Wlelld w1b6r 

wózków dziecin
nyoh krajowych -
zagranicznych ł61 
lek metalowych 
wyżyma.czek a.me
rykańskich, mate
racy wyścielanych 
OJ'H m aterscy 

I: ... :~ 5l4(01' r--.=- Zł~~;~$~!!Pl. - ~ III _ ~ więk.szll! llość bramek w tegorocz-

naturaloy 

lO~OWDia [enłraJna 
Piotrkowska 116 

dostarcza katd\ iloŚĆ lodu 
dla mieszkań prywatny ch 

oraz restauracji i t. p. 

eprężynowyeh. 
"l:'a.tent" do 
meblowych lóżek 
podług miary. 
Nabyć można 'fi 
fabrycznym skł .. -

dzie 

,.OOBIOPOl' 
Płotr~ .. 

w pod'fl6nm, 
tel. 58-81. Walka o mistrzosiwo świala ~y~::1rf:t::~e!!;w:;;d~!;b~ Szybka dostawa 

Ceny niskie. 
WODA. Dostawa do domów prywat-

nych, restauracji, cukierni, SODOWA sklepów itp. Szybka obsługal 

Siódmą partję turniej\l w nej opresji. W daiszym puebie L. K. S. Warto zaznaczyć, te Ta.
Wieshadenie otworzył Aljcchm gu partji Bogoljubow nie wyzy- deusiewicz rozpoczął gry ligowe 
pionem damy. Bogoljubow wy- skał swoich szans, a pozatem dopiero w drugiej rundzie i jut 
brał obronę indyjską. Ju~ w jeszcze popełnił błąd, wskut~k dogom1: Króla. Z klubu Turystów 
otwarciu poświęcił Alje(~hin Vlo czego stracił wieżę za gOltca najlepszym strzelcem okazał się 
n::I i otrz:vmał dobry atak, który przy nieko~zystnej pozycji. AIje Chojna<Jkl, który do tej pory zdo ------------.. Dr. med. 
jednak stracił wskutek jednego chin wygrał wkońcu tę żywą był Wl grach ligowych 5 bramek. PORADNIA B. D D Ił H I n 
Dl"1:edwczesnt~o posun~ła. partję po 35 posunięciach. Stan 
Bogoljubow osiągnął przewagę turnieju: Aljechin - S, Bogo· W ( n ~ D n l n CI [ l n n 
i Aljechin znalazł się . w pował- )ju:~w - 2, remis - 2. • Trening reprezentacJI L Ił U U U H Specjalista chorób oczu 

Co uSłyszymr dZls przez radJo! "hazenistek" LeZ;:;cl:~;1i1ów ~~zrm7~j! ~f~;~~~~doto 10 1 ~~ 
Warszawa, 1395 m. 
12.05 - 12,50 Koncert z płyt 

gTamofonowych. 
16,30 Koncert z płyt gramofono

wych, 
17,15 Z podróży sprawozdawcy 

radjowego. Feljeton uzdrowiskowy 
p. t. "Wśród jodel i wód Żegiesto
wa" wygłosi p. Tad. Strzetelski. 

18,00 - 19,00 Koncert pop. ban 
jolistów pod dyr. Jurkiewicza. 

RADJO ZAGRANICZNE 
Praga (487) 

16.30 Kwartety smyczkowe: Bile
thovena op. 59 nr. 1 i Debussyego 
D-dur. 

Wiedeń (516). 
20.05 Koncert (1. Neapolitańskie 

i włoskie pieśni ludowe. II. Kwar
t6ty smyczkowe: Mendelssohna. E
moll i Beethovena A-dur. III. Pie
śni rosyjskich kompozytorów). 

Rzym (441). 
21.00 Operetka VaJente'a "Gre

lladjerzy". 
Mediolan (501). 
20.80 Koncert (M. in. Uwertura 

"Coriola.n" Beethovena, Suita. Peer Polski związek gi~r sportowych 
Gynt Griega., Symfonj& C-moIl pa,. projektuje aozegranio w miesiąeu 

zellego). październiku międzymiutowego 
Daventry (1553). Epotkarua w hazenie Lódź _ Brno 
20.00 Utwory Beethorerul. (Uwer-

tura "Król Ste!fan", Kon~ert forte- które odbędzie się jednocz9~Die z 
pianowy C-mQll, Symfon,ja. VI); meczem Cze<Jhosłowacja - Polska 
Arje Moza,rta,. w W ar8za.wi~. W zwi.ą.zJru z tern 

KaJundborg (1154). łódzki zw. gier sportowyeh wyzna. 
22.00 Muzyka. klai!yczn& (Uwer- czył trening łódzkich kaze~tek, 

tura E-moll Szuberta., Tańce nie- który odbędzie się w dniu dzisiej-
mieckie Mozarta, Sinfonia OOIlcer- . 
tante na. skrzypcJe i orkiestrę szym o godz. 16,80 na. b018ku W. 
Haydna, Uwertur.a. D-dur Boeehe- K. S. Po tym treninou ustalona do 

Iiniego). piaTO zostanie reprezenta.cja. Łodzi 
Lipsk (259). 

J. Stolarow 16.80 Koncert (Symfonja. C-dur 
Ha.ydna, Uwe,-turs. "Hebrydy" 
Mendelssohna, "Moza.rtia.na." CzaJ- na turnieju w Meranie 
kowskiego, Rapsodja. norweska. Jak eię dowiadujemy J. Stola-
Svendsena). 

Królewiec (276). tennisowy, który rozpoczyna. się w 
20.00 Koncert skrzypcowy Gla.- pierwezych dnlaoh patdziernika w 

zunowa, Koncert podwójny na. 

row przyjął zaproszenie DA turniej 

r.krzypce i wiolonczelę Deliusa, Mera.nie. Jednocześnie weźmie u-
Koncert wiolon('zelowy Saint.Sa.en- dział w tym turnieju nasza dosko 

.a., "Don Kiazot" Lewtegoj. NbL teDniaietka, p. Jędrzejewaka. 

czynna od 8 rano d0 9 wie cz. 
11-12 ) przyjmuję 
2- 3 ) kobieta-lekarz 

w niedzielę i święta od 9-2 pp, 

leczenie chorób 
wenerycznych i skórnych 

Badanie krwi i wydzielin na 
syfilis i tryper. 

KonauitacJe z n.uroleglem 
I urologIem 

Gabinet Swia.tło-lecznicIY 

I Kosmetyka lekarska 
Oddslelna poozekalnia dla Koblet 

PORADA 3 Zł. 

Dr. med. 

• ·BIC 
Cegielniana 43. Tel. 41-32 
SpecJalista chor6b skórnych. 

wenerrcznyeh I moczopłcIowych 
Lecienie lamp_warcową 

(wypBdan~e włosów) 

powró,-I. 
Prayjmuje od g 8 do 10 rano 

i od 5 - 8 wieol. 
Oddllelna poolekalni. dla p .. ń. 

iI. Moniuszki 1. 
tel. 9·-97 

.. 
LEKCJE GRY 

FORTEPIANOWEJ 
wznowiła 

EbEnl\ KOn 
Sienkiewicza 20, 

tel. 50-46. 
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PRZY I(YTeJ • 
Magistrat m.Łodzi-WydziałPodatkowy-niniejszem podaje do wiadomości. że w dniu 3 października 1929 r 
między godz. 9-tą rano a 4-tą po południu odbędą się przymusowe licytacje ruchomości u niżej wymie· 

nionych QSÓ b za niewpłacone podatki: 

.161 Altma.n S., Piotrkowska. 76, 
kredens 

162 Augenfis~ M., Piotrko-mka 56, 
maszyna do pisa.nia. 

163 Aronow1cz i Tornhei'lll) Piotr
kowska. 62, 80 mtr. towa.ru, 
biurko 

164 Aleksandrowiez Ob., Za.wacb-o 
k& 23, meble 

165 Apel S., Za.wadzka 23, meble 
100 Bik S:t., Zachodnia 68, meble 

maszyna. do pisania 
1-57 Bia.J.er J., Piotrkowska 60, me

b~ 

168 Berger A., PJ.otrkoWllka 22, 
meble 

169 Bodzechowscy b-cia., Pi'Otrkow 
ska. 24, kasa. ogniotrwała., biur 
ko 

('i0 Blisko Ch., Piotrkowska. 34, 
ki 8,tolików 

171 Berman S., Piotrkow!!ka 36, 
4 szt. tow&ru 

112 Buzyn B., Piotrkowska 54, me 
ble 

1'13 Bom H., Piotrko'wska. 56, 600 
mU. towaru 

114 Brener A., Piotrkowska 80, 
120 mtr. towaru 

175 BeoyIle A., 6-go Sierpnia 46, 
meble, bilard 

176 Blajwajs R, Za.wa.dzka. 29, me
ble, maszyna do szycia. 

177 Bufenszta,jn, Piotrkowska 16, 
10 8Zt. zefiru 

204 Goldherg St., PiottkOlWska 42, 
meble 

205 Gitler Sz., :Piotrkowska. 18, 
meble 

206 Ge-pner M., Pa~rkow5b 18, 
. meble 

207 Goldmm A'f ł'iotrk,owska 22, 
szafa. 

208 Grosskopf M.~ Piotrkowska, 46 
meble 

209 Goldberg A. M'I Piotrkow8ka. 
54, meble 

210 Goldblum P., ~otrkoM5b. 58, 
meble 

211 Goździk Sz., Z8JwaAiua 21, 
meble 

212 GIeiberd I.) Za.wadzk& 28, me
ble 

218 GoldJberg J., Za.wadtb 18, 
meble 

Z!14 Gec.,el A., Zawadzka 33, meble 
215 Gostyński J. N., Oegie1ni.a.na 

22, meble 
216 HiIler K., Piotrkowska, 124~ 

meble 
217 Herszkowicz L., Gdańska 67, 

fortepia.n 
218 Hirszbajn M., Kil'itiskiego 23, 

ma.szyna do 8zyoLa 
219 H&rszlikon,; M., Piotrkowska. 

54, szafa 
2fO Horn J., Piotrkowska. 50, to-

249 MichaJec i Kra.kowski, Piotr
ska 26, S szt. towa.ru 

250 Mitler A.., Piotrkowska. 46; me 
ble 

292 Wasermm H., Piotrkowska 12 
mą.ka. 

293 W olhendl&r J., Piotrkowska. 
24, 25 mtr: towaru 

294 W ołkowicz G., PI<>trkowska. 
251 Marczewska H., Piotrkowska, 22, meble 

56~ meble 295 Wajnberg G. i Lip8zyc M., 
252 MMiń&ki M:, ZaJwadzka .'n, Piotrkowska '24, 10 szt. pod-

mebl& szewki 
253 Morajne Sz., Za.wadzka 27, 296 Wajngarten S.; Piotrkowska. 

meble 50, towa.r 
254 Ma.ra.nz H., Za.wa.dzka SO, me- 297 Wojciechowski J., Piotrkow-

ble ' ska. 24, meble 
255 Najdyez, Piotrkowska. S, ka,S3, 298 Warhaft F., Piót~kowska 60, 

stoły kredens 
256 Orba.eh A., Piotrkowska 20, 299 Wiener M., Piotrkowska 76, 

meble meble 
257 Ostrowiecka. Ch., Zawadzka 27 BOO Wiśniewski Br., Piotrkowska 

meble 54, piee, meble 
258 Okładka. M., Żeromskiego 13, SOi Zyskind Z., Piotrkowska 44, 

28WY 1 szt. towaru 
259 PoruElrano M., Płottkol'tska 46; 302 13ajgelroan K., Moniuszki 1, 

maszyna. dm&rska pianino meble 
260 Pasternak S., P,iotrkowsk:t 62, 303 Firych B., Targowa 12, meble 

sza.f:J. . 304 Gostomski B., Piotrkowska 76 
261 Preter N., Za.wadzka 21, me- meble 

ble, maszyna do szyda 305 Kolski R., Konst:.lntynowska 
262 Piues N., Zachodnia 41, meble 18, meble 
263 Rozenblata sukc., Piotrkow- 206 Lewi B., Magistracka 10, me-

lika. 46, 16 szt. piecyków, 30 bIe 
kociołków 307 Michalev J., Piotrkowska 22, 

264 Rotbardt J., Oegielniana 40, towa.r 
war fortepian, meble 308 Makowski J., RokicmE'ka 20, 

221 Hochenberg M., Potrkowska. 265 Robinson M. i: Sz., Piotrkow- szafa 
56, 2 szt. towaru alta. 45, 20 mtr. towaru 309 N owak B., Rokicińsk.a 22) me-

Y'l8 Brutma.n Sz., Piotrkowska. 
sza.fa. 

16, 222 Hamburski E., Piotrkomu 16 266 Roka.cz H., Piotrkowska 21>, ble 

1'19 Broncber M., Piotrkowska. 14, 
maszyna do szycia. 

180 OiUtCllpski "Fr., Kou!>tantynow
ak& 5, meble 

181 Cz.a.rnelewski Sz., Piotrkow
ska 58, 10 pac.,'%ek przędzy 

182 Oieleoki W., Pi'Otrkowska 68, 
1 ł6żko 

\83 Chabiński M., Zawatlzka 23, 
meble 

184 Dawidowdez E., Piotrkowska 
84, meble 

185 Dobranicki H., Piotrkowska. 
42, meble 

186 Dobraniccy J. H., Piotrkow
ska. 40, manufaktura 

187 Dancygier A. H., Piotrkow. 
ska. 18, 2 szt. gobeliny 

188 Dajczer H., Piotrkowska 58, 
ezafa. 

t89 Dziadek Ch., PJotrkowska. 58, 
ma.szYna do szycia., meble 

190 Du.nkelman N., Zawadzka 20, 
meble 

191 Dra.binowski M., Zawadzka 21, 
meble 

192 Endwajs A., Piotrkowska 60, 
meble 

kasa ogniotrwała meble al$} Porczyń.ski W., Wysoka 10, 
223 JaJtubowicz M., Piotrkow-ska. 267 Rogoziński M., Piotrkowska meb,Ie 

54, meble 42, meble 311 Rotkopf M., Klliń5kiego 75, 
224 JoUe B., Piotrkow"-a. 56, me- 268 Rozenberg J., Piotrkowska. 62, 812 Tluma.n M., Piotrkowska . 53, 

ble, ma.s'l.yn.a. do szycia. kredens meble, pia.n\no 
225 J3ikubowicz J., Piotrkowska. 269 Radziejewskii I., Za.wa.dzka 23, 318 Ulrychs M., Zielona S. meble 

58, meble pianino 314 Wygodzki D., N. Cegielniana. 
226 KonseIlł H., Piotrkowska. 62, 270 Rozenberg J., PIotrkowska. 60 52, maszyna do szycia., meble 

kredeD.!l 10 pud. szprotów 315 Wa.rchiwker B., Piotrkowska. 
227 Kotek H., Piotrkowska. 60, 2 271 Rozenberg M., Piotrkowsu 60 59, meble 

szaty . szafa. 816 Wajnberg F., Cegielniana 9, 
228 Ka.tra.n Z., KOD!tantynowska. 272 Rozencwajg A.., Piotrkoww meble 

9, meble 70, 30 mtr. towaru 317 Za.nd M., Gdańska 67, meble 
229 Kaza.k F., Plotrkowska 60, 273 Strykowski Oh., Piotrkowska. W dniu 4 paidziernika 1929 roku 

meble 26, meble między godz. 9-tą rano, a 4-tą pp. 
230 Kaierroa.n, Zawadzka. 22, me- 27.( Sucher Herma.n, Pliotrkomka. 318 Aniołkiewicz A., Suwalska 3, 

ble 22, meble meble 
231 KaJisz U., Piotrkowska 18, 275 Szta.jnbrecher J., CegielniJa.na. 319 Barenbaum M., Główna 41, me 

meble 62, pianino ble 
232 Kaha.ne Z., PiotrkoW8ka 22, 276 Skosomki M., Piotrkowska. 320 BlumentaJ A., Ta.rgowa 39, 

meble 22, szafa. meble 
283 Kl.a.jnplac 34, 50 mtr. towaru 277 Szczep3Jlia.k Fr., ,Piotrkowska 821 Borensztajtl F., Z1\.wa.dzka. 24, 
234 Ka.pła.n S., Piotrkowska. 56, 72, meble meble 

szafa. 278 Sznejers!)n Z., Piotrkowska 3, 822 Daw.dowiez Ch., Zawadzka 25 
235 Konzens M., Piotrkowska. 62, meble ttlaJ;zyna. do robienia swetrów 

meble 279 Szpi"berg A., Piotrko'ttska 28, 328 brukier J., Zawadzka 26, me-
236 KIuger H., Piotrkowska. 62, 150 mtr. towaru ble 

szala 280 Srebrnik H., Piotrkowska 34, 324 Frydlewski L., Targowa 36, 
237 Liberma.n B., Piotrkowska. 42, 2 E!Za.fy sza.fa. 

337 Lajfer A., Kilińskiego 135, 
meble 

338 Litmanowicz D., Targowa. 41, 
meble 

339 Bob M., Za,wadzu 33, meble 
340 Opolj<ln J., Nowomiejskt 4, 

meble 
341 Pines S., Za.wadzka. 33, meble 
342 Rozenberg ' M., Ta.rgowa. 37, 

meble 
343 Regenweter M., Zawadzka 25, 

meble 
344 Eapuch Ka,ufma.n, Zawadzka 

33, meble 
345 Sendowski B.) Za.wadzka 24: 

meble, maszyna do l!zyeia. 
346 Sobczyński W. Szosa. Pa.bja.n.ic 

ka 27, maszyna do szycia 
347 Soszynowicz 8., Wodny Ry· 

nek 14, maszyna do 8zyci'a~ 
meble 

348 SaplTSztajn G., Za.wadzka. 27, 
meble 

349 Szalek H., Zawadzka 88. kre
dens 

850 Taub H., Wodny Rynek 14, 
meble 

;351 WoWcki A., Główna 41 , obu
wie 

Só2 Warszawski Sz. Cegielniaua. 55 
meble 

353 Wutko N., Zawadzka. 24, Da· 

ozynia kuchenne 
354 Zalewski B., Sosnowa 8, szafn 
355 Boraksa. sukc., R6ź.a.na 10. 

meble 
356 JaJStrzębski J., Targowa 55. 

mas'Ilyna do pisania. mehlt, 
357 Kru~yńska A., Kątml 06,l. 

10 worków mlłki 
358 Krajowa Fabryka WE\tąiek. 

Żeromskiego 98, maf'zyna tl,) 
pisania, 2 biurka 

359 Kazek J., Przędzalniana 95, 
meble 

360 Langhof A., W ólczańeka. 157, 
pianino 

361 Murawiecki i Repo, Targowa. 
38, meble 

362 N a.chtschern . M., Zamenhofa 
15, meble 

363 Szulc B., W ólczańska 212, 
biurko 

364 Szlezynger i Hochenberg, Tar
gowa 55, 450 mtr. towa.ru 

365 Wilhelm;t sukc., Sz. Pabianic
ka 57, maszyna do szycia., me· 
ble 

366 BOffi.~ztajn B., Anny 14-16, k3 
sa ogniotrwah, meble, fa,rba. , 

367 Nibelski A., Sienkiewicza 59. 
meble . 

dUUW &dl 

Do akt. Do skt. 
t98 Ederlist F., Piotrkowska. 14, 

maszyna, do szycia., meble 
5 tuz. koszul esl Smolars(.'Y b.eia, Piotrkow.ska. 325 Grinfeld J., 

238 LewkoWicz I., Piotrkowaka, ... 18, 44, maszyna do pa.pieru IIzafa 
Zawadzka 24, Nr. 1863 , 29 r. Nr. 1877-1929 r. 

194 Ejbuszyc J., pj'Otrkowska. 50, 
meble 

195 Frenkel A., Piotrkowska. 54, 
50 "Dltr. kamgarnu 

196 Fryde L., Piotrkowska. 16, me-. 
bIe 

(97 Falkowski M., Piotrkowska 22 
toWM 

198 FiszJewiez B., Piotrkowska. 58, 
meble 

meble 282 Szpiro i Abe, Piotrkowska 48, 826 Gasiń5ka. A., Suwalska 9, 
239 Lewi, Alenb&rg i Król, Piotr- 25 mt. towaru uda 

kowska. 46, 2 biurka. 283 Szwa.jcer 8z., Piotrkowska 62, 327 Goldman B., Targowa 37, me-
MO Lilbra.ch J., Piotrkowska 46, meble fa. 

kredem 284 Szochet Z., Piotrkowska 62, 328 Jabłkowski N., Główna 41, 
241 Lipszyc D., Piotrkowska 56, meble, żyrlWldol meble 

meble 285 Stow. Nauczycieli :tyd., Piotr- ~29 Joskowicz G., Zawadzka 33, 
242 Lewkowjoz B., Piotrkowska kowska. 16, maszyna. do pisa.- szafa 

62, meble ni&, biurko S30 Kozłowski A., Główna. 44, me-
N3 Lipszyc b-cia, Piotrkowska. 56 ~86 Traube R., Piotrkowska. 42, ble 

199 Fa,jngold L., pj'Otrkowska 02, 10 ~tr. towaru meble, -waga, 381 Kohn M., Ta.rgowa 41, kreden$ 
meble 244 Lewkowićz B., Piotrkowska. 60 287 Taub R., Piotrkowska 22, kre- f..82 Kiweclu, Za.wadzka 33, ma.-

·00 FA lo B 10 palt damskieh den!! lS'l.yn" do 8"y"1'a, 
rJ """tor., Piotrkowska 20 . '" u <-

35 paozek wełny " 245 Lubiński b-cia., Piotrkowska. 288 Taubenfeld M., Piotrkomka. S38 Ka.rek J., Przędzalniana 95, 
201 F' h S . 60 szafa 44, meble, waga. towar 

toger ut " PIOtrkowska 62, '. "89 U.· ht Ch P' t k k 
lutro /246 Ma,rgol:s i Ma.nel, Piotrkowska.':' n""rec . ., 10 r ows a. 334 .Kuta~ W., Wodny Rynek 14, '02 Feldma.n M Z adtk 29 .u, maezyna do pie~nJa, fotele 42, meble meble 
meble ., aw a , i47 ~inor W., Al. Kościuszki n, 290 Urba.jteJ M., PIotrkowska 22, 835 Krenlcki H., tawadtka. 28, 

. . pla.nfno, meble meble, patefon , m~zyna. dO' szyt1a. 
toa F18zleWICt Oh., ZaWadzka 18. 248 MaizIer A" Sienkiewl'cz!> 1ł3, ftft Ub 

I._ArlA__ ~.. u w.,l el1ll&B L., Piottkomka 14, I !j.'l6 Kropmau J., Zawadzka 33, 
"""- mebl8 10 ,. 

u. 1)at.,~~ towa.ra tTp.m() 

Ogłoszenie. Ogłoszenie. 
Komornik Komornik Sl\du 

Slldu Grodzkiego Grodzkiego w to-
w Łodzi, Jan dzi, Jan Rzy-

Rzymowski zamie- mowski, 
szkoły w Łodzi, zamieszko wŁodzi, 
przy ul. Sienkie- przy ul. Sienkie
wicza 67, na za- wiczł!l 67, na zasa 
sadzie art. 1030 dzie arf. 1030 U. 
UPC. ogłasn, że P. C. ogłasza, że 
w dniu 27 wrze~nia w dn. 27 września 
1929 r. od godz. 1929 r. od g.10 r. 
10 rano w Łodzi w Łodzi, przy uJ. 

przy ul. Piotrkowskiej 63 
Piotrkowskiej 47 odbędzie się sprze 

odbędzie dat z przetargu ' 
sie !przedat z publicznej;!o ru-
przetargu publiczo chomości, nalet~-
nego ruchomości, cych do firmy 
na1etlłcych do .Bar Victor;a" 

firmy "Księgarnia i skladaillcych się 
Ludwika Fiszela- z 50 flaszek hkie. 
i składaillcych się ru .Baczewskie 
z 1000 egzempla- go· 

ny ksiltżek oszacowanych n& 

osucowllnych na !Ul'llę zł. 560.
sumę Zł. 2000.- ŁAd~ d 4 n nn 
Ł6df, 419·~9 r. I (ł... . ."-A'" r. 
KomoM\lk Komornik: 
.ran lbymolNski Jlln Rzymow~) " 
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Dr. med. 

l ~a~okienki 
STOMATOLOG 

chlrurgja szczęk, Jamy uatneJ 
I plastyka, 

REGULACJA ZEBOW 
RENTGENOOIAGNOSfvKA. 

Ordynuje 3-7 
ul. Piofrkowska 161!. - ?el. 17·8:1. 

Dr. 

J. Polakow 
choroby dzieci 

powrótil 
Konstantynowska 378, 

(11 Listopada) tel. 39-75. 

Dokt6r 

WDłJKOWYSKI 
C:EGIELNIANA 215, TEL. 28·87 

powrótii. 
SpecJellsta chor6b ek6rnych 

I wenerycznych 
LECZENm SWIATLEM 

(lampIl kwarcowII) 
Bedenle krwi I wydzielin. 

P.rIJjmuje od 8-2 i od 5-0. 
w niedziele i św1qta. od 9- 1. 
Dla pań od 5 do 6 po pol. 

oddalelna pocJleJtaln1a. 

• 
Do akt. 

NI". 958-1929 1". 

Oglos zenie. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz 
Chorzelski, 

.tamie.szk. w Łodzi, 
przy ul. Sienkie
wicza 67, na zasa 
dzie art. 1030 U. 
P. C. ogłasza, te 
w dn. 28 września 
1929 r. od g. 10 r. 
Ne wsi Szydł6w, 
gm. Puczniew, 
pow. Łódzkiego 
odb~dzie si~ sprze 
dat z przetargu 

publicznego ru-
chomości, należą,
cych do Miko
łaja Bondal"llka 

I składających si~ 
z około 50 metrów 
kw. drzewa opa
lowego i budul-

cowego, 
oszacowanych na 
sumę zł. 400.-" 
zgodnie z art. 
1070 U. P. C. ni
żej ceny szacun-

kowej 

Do akt. 
Nr. 2176- 1929 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego VII re
wiru w Łodzi, 
Stefan G6rski, 
zam. w Łodzi, 

przy ul. Sienkie
wicza 9, na zasa
dzie art. 1030 U. 
P. C. ogłasza, że 

w dniu 
27 września 

1929 r. od godz. 
10 rano w Łodzi, 

przy ul. 
Wierzbowej 18 
odbędzie się 

sprzedaż przez li
cytacj~ rucho

mości należących 
do firmy 

• Wierzbowianka~ 
i składają,cych się 
z 2 maszyn do 
skręcania nici 

ocenionych na 
sumę Zł. 1800.
Ł6dź, 13.9. 1929 r. 

Komornik 
St. G6rski 

Lódź, d. 31.8.29 1"'1 
Komornik: D k 

T. Chorzelski Nr. ~6~tI1929 r. 

Do akt. Ogłos zenie. 
~r. 177611929 r. Komornik Sądu 

Grodzkiego w to
Ogłoszenie. dzi, Jan Rzy. 

mowski, zamiesz
kały w Łodzi przy 

Komornik przy 
Sądzie Grodzkim 
w Łodzi, Jan Rzy
mowski, zamiesz-
kały w Łodzi, 

przy ul. Sienkie
wicza 67, na zasa
dzie art. 1030 U. 
P. C. ogłasza . że 
w dn. 27 września 
1929 r. od godz. 10 
r. w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 49 
odb Eldzie siEl sprze
daż z przetargu 
publicznego ru
chomości, należą

cych do 
liersza Liberma-

na 
l składających si~ 
z 30 kołder i 15 
serwet pluszowych 
oszacowanych na. 
sumEl Zł. 560.
plus 600.-
f..6d.t. d. 2.9.29 r. 

Komorruk 
J. Rzymowski 

ul. Sienkiewicza 
67, na zasadzie 

art. 1030 UPC. 
ogłasza, te w dn. 
27 września 1929 r. 
od godz. 10 rano 
w Łodzi, przy ul. 
Al. Kościuszki 13 
odb~dzie si~ sprze 
dat z przetargu 
publicznego ru

chomości, należą
cych do 

Moritza Pika 
i składają,cych si~ 

z mebli 
oszacowanych 

na sum~ 
Zł. 585.

plus 600.-

Łódź, dn. 4.9.29 

Komornik 
Jan Rzymowski 

Ramon Nowarro 
UKAtE SIĘ WKRÓTCE we wspaniał,m filmie misłr:eowskie; 

reżyserji E. LUBICZA pod tyt.1 . 

"Książę Student" 
(Alt Heildelberg) 

ROCZNY WIECZORNY 
KURS TKACTWA 

przy 

Szkole PrzemySłowej 
POMORSKA 46/48, TEL. 63·80. 

Kancelarja przyjmuje zapisy w poniedziałki, wtor
ki, środy, czwartki od godziny 7 do 9 wiecz. 

Kino I,MIMOZA" 
Kilińskiego 178. 

Od wtorku, ;inia 17 do poniedziałku, 
dnia 23 września 1929 r. wł. 

Olśniewający karnawał w Nicei. Wystawa 
przerastająca wszystko dotąd widziane. 

Niezwykle interesujący scenarjusz 

Król karnawału 
Wielki dramat tyciowo-erotyczny według utworu 

Noela Scotte p. t. "Dioker" 

~6::~;~~: Elga Brink, Gabriel liabrio 
Nast~pny program: "WOŁGA, WOŁGA" 

z udziałem chóru rosyjskiego. 

liaqlnely Kosmetyki bekarskieJ 
D-r. MARJI LEWINSONOWEJ 

Cegielniana 6, front I p., talefon 43-63. 

. " 

USKRZYDLA STOPY 
USZCZUPLA NOGI W KOSTCE. 

Akta sprawy Nr. Z. 203-29. 

Wezwanie publiczne. 
I Przewodniczący Wydziału HandlQwego Są
du Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej- Pol-
skiej z dnia 23 grudnia 1927 roku o zapobie
ganiu upadłośai (Dz. U. Nr. 3-28 r., poz. 20) 
zawiadamia, te firma "M. Gurin Spadkobiercy", 
mieszcząca się w Łodzi przy ul. Nowomiejskiej 
Nr. 15, wniosła w dniu 9 września 1929 loku 
podanie do Sądu Okręgowego w Łodzi o odro
czenie wypłat i te termin do rozpoznania po
wytszego podania został wyznaczony na dzień 
3 p a ź d z i e r n i k a 1929 roku na godz. lO-tą 
rano w gmachu Sądu Ukręgowego w Łodzi, 
ul. Żeromskiego Nr. 115, pokój Nr. 57-a. 

Wierzyciele powytszej firmy mogą przy
być na rozprawę sądową, celem udzielenia Są
dowi wyjaśnień. 

Przewodniczący , 
(-) Zajkowskl 

Za sekretarza 
(-) Olbromska 

Wf 
institut eosmetique 

Łódź. Piotrkowska 175. parter, m. 9. Tel. 1.3876. 

Godz. przyję~ od 10-2 I 4-8. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Łodzi pószukujl 

na kwatery dla wojskowych Ko' 
mendy Garnizonu Łódź nastę
pujące lokale: 

l) 2 pokoje z kuchnią i wy. 
godami w p~b1itu ul. Składowej, 

l) 2 pokOJe z kuchnią i wygo· 
dami w pobliżu Al. 11 Listopada, 

3) 2 pokoje z kuchnią i wygo
gami w pobliżu Al. I Maja. 

Oferty wraz z podaniem wy
sokości czynszu należy składa.Ć' 
do dnia 25 wrześniR r. b. w biu· 
rze Wydziału Gospodarczego 
przy Pl. Wolności 14, pokój 34. 

Magistrat m. Łodzi . 

Dr. med. 

HEllER 
Choroby ek'6rne I weneryczne 

UL. NAWROT 2 
TELEFON 79·88 

Prlyjmuje do 10 r. i od 4 - 8 wieot ' 
w nledltelę od 11 - 2 po południu 

Dla pa.ń spec. od god!:. 4-5 
DO pol.. dla. niezamoźnyeh 

CENY LECZNIC. 

Do akt. Do akt. 
Nr. 1266 11929 r. Nr. '11'1-1929 r. 

OgłoszenIe. Ogłos zenie. 
Komornik 

Slldu Grodzkiego 
w todzi, Tomasz 
ChorzeIski, zam. 
w Łodzi, przy ul. 
Sienkiewicza 67, 
na zasadzie art. 
1030 U. P. C. o
lIlasza, te w dniu 
27 września 19291". 
od godz. 10 rano 

w Łodzi 
przy ul. 

Leszno 3 
odbędzie się 

sprzedaż z prze
targu publicznego 
ruchomości, na le-

ż~cych do 
f .• Hubert Miihle" 
i składajlłcych się 
z kasy ogniotrw. 
oszacowan~ j na 
sumę Zł. 3000.-

t.6dt, d. 21.8.29 r. 

KomorniK 
T. ChorzeIski 

Do akt. 

Komornik Są,du 
Grodzkiego w Ło· 

dzi, Tomasz 
Chorzelski, 

zamieszko w Łodzi, 
przy ul. Sienkie
wicza 67, na zasa 
dzie art. 1030 U. 
P. C. ogłasza, że 
w dn. 27 września 
1929 r. od godz. 
10 rano w Łodzi 

przy ul. 
Zakątnej 13 

odbędzie się sprz' 
daż z przetarlll 
publicznego ru
chomości, należą 
cych do Lajze~c 

Lewina 
i skladających się 

z mebli 
oszacowanych na 
sum~ zł. 400.
Ł6dź, d.17.9.Z9 r 

Komo-rnik, 
T. Chorzelsl< ' 

Nr. 1408 1 29 r. Do akt. 
Ogłoszenie. Nr. 1566-29 t . 

Komornik Ogłoszenie, 
Są,du Grodzkiego Komornik Są,du 
w Łodzi, Tomasz Grodzkiego w to. 
Chorzelski, zamie- dzi, Tomasz Cho· 
Izkały w Łodzi, rzelski, zamiesz' 
przy ul. Sienkie- kały w Łodzi przy 
wicza 67, na za- ul. Sienkiewrcza 
sadzie art. 1030 Nr. 67, na zasadzie 
UPC. ogłasza, że art. 1030 UPC. o 
w dniu 28 września głasza, że w dn . 
1929 r. od godz. 27 września 1929 r. 
10 rano we ws i od godz. 10 ran c 
Jagodnica, gm. w Łodzi, przy ul 
Rą,bień, pow. Zawadzkiej 12 
Łódzkiego, odb~dzfe . si~ 
odbędzie sprzedaż z prze 

się sprzedaż z targu public%llego 
przetargu publicz- ruchomości, nale 
nego ruchomości, żących do 
naJeżą,cych do Szyi Klugmana 

Augusta Szendla i składają,cych si~ 
i składaj'lcych się z mebli 

z 2 krów, oszacowanych ne 
oszacowanych na .sum~ Zł. 615.
sumę Zł. 600.-
Ł6dź, 24/8-29 r. Łódź, dn. 11.9-2f 

Komornik Komornik 
T. Chorzelski T. Chorzelski ---- - -------

"HYGIENA" 
Lódź, Andrzeja 1. Tel. 5·47. Przyj. 
muje wezelkit> roboty, wchodzące 
w zakres czyszczenia szyb, frote· 
rowania, cyklinowania i drutowa.
nia. posadzek. Sprzątanie biur i 
mieszkań. 5281-10 

POSWKUJE 
się służącej uczciwej, spokojnej. 
zna.jl!(lej się dobrze na kuchni 
Zgłaszać się Traugutta. 14 I p 
front, ID. 3. 

POKÓJ 
umeblowany na I piętrze do odda.
nia, Południowa nr. 28. Wiadomość 
u dozorcy. 

Prenumerala miesięczno. ~Głosu Porannego" ze wsayetkiemi dodatkami wynosi 

w Łodzi zŁ 5.00. za OOnOllleme - 40 grosay II przesyłkl\ poclłow~ 

Ogłoszenia za wiersz milimetrowy I-szpaltowy: 1 strOnił i w tekście 40 gr., strona 5 szpalt -
Nekro.olJi 30 ar. str. 5 szpalt. N_dosIane po tekście 30 IJr. str. 5 szpalt. - Zwyczajno 10 gr. 
str. 10 szpalt. Drobl\e 12 ,r. od wyruu; najmniejsIle 1.20 d. Poszukiwanie pracy 10 gr -
0,IOS%8I\ia zareczyftOwe i zdłllbinowe 10 d. O~oJlenia zamiejscowe obliczane Sil o 50 pr. 
firm zagranicznych o 100 proc .. za .a:'lłrzełone miejscowe dOj)ł~ta. w kraju - u. 6.50: lagranic", - wł. 10.-

Bedakłor: Jan UrbaClh. W.dawea: .. Prasa". Wvdawnicza &6łka I Olll. odl). W drukarni własnej Piotrkowska 101. 




