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.rożą( r~wolią, zmusiła

js a angie sk-e \Al Egi cle i "" Palep goto1Aliu stynie w zbr jny
LONDYN, 30 10. (Pf\T).
był ministrem, sprawiedliWOŚCij jednak rząd brytyjski nakazał
\I Bagda~z!e został dokonany i spraw wewnętrznych.
władzom ,""ojskowym w EgiprRZEWROT WOJSKOWY.
LONDYN, 30 lO, (PAT). - de i Palestynie trzymanie w
c
Aczkolwiek przewrót rządowy każdym z tych krajów dwucb
~ad~ach29sbtanu z~~ta! dzokożnĄa jaki dokonał się w Iraku, jest ' batalionów wo,isk w pogoto\ fira
• m. .tU-mla t\.
- d'
.
d'
I k"l b I .
S
t
d
ALA
OD PRE1\fIERA J'ASSIl\ł. z ~n~em mIaro aJuyc 1 ' 0
ry I WlU.
ą one go owe
o wyp SZ
1
tY.1S klch czysto
wewnętrlinąl marszu do Bagdadu.
y PpODA~1A SIĘ. DO Dl'- sprawą Iraku, i w z3s1dd e nie
_'owy premIer Irak: uehodt l
. n. l'Cmler, ma.ląc przed może wpłynąć na stosunki, ja- za zwolennika skraJnych lenobli do ~ybOl'U
RE'~~LTF, kie istnieją pomiędzy W, Bry-' dencji n!epodległościowych l
~s:a0':' Ą, lub dymISJę, n tanią i Irakiem, to jednak przy nie jest uważany za przyjaciela
,0 , ,:eJ
dn. 29 ~. m. wr~- znają, że przewrót ten może W. Brytanii. Rządy jego łatwo
fZY~ kroJowi, Gh8~1 I dymls~~ przyczynić się do zmiany ogól- doprowadzić mogą do W7.IDOC,~bIDetu. KroI lismIanował pre- ue,' sytuac~i a Bliskim Wscbo- nienia skrajnvch żywiołów pan
lerem
H'kmet
Sule'~man a , dde.
. . 'V Londynie
.1
n
. oJ
1,
obawiają się arabskich.
i~óry natychmIast utworzył ga- zwłaszcza rep~rkusJ'i z ~ednel
IIl1et, ob"
ta k'ze tek ę stl'ony w Egipcie a.z.dl'uaiej
1
.1
eJmu.ląc
W
Królestwo Iraku, w którym wla[lraw wewnę~rznych. Zamacb Palestynie. Aczkolwiek "'d~tąd dzę objął dnia 10 września 1933 r,
lanu odbył Się
bez rozlewu interesy brytyjskie w Iraku nie po zg!łflie króla Fajsala, młodocia
lwi.
zostały w nic~ym naruszone, to' lly król Gazi l, przechodziła w cią·
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t
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gu ostatnich czasów okres zamie·
szek wewnętrznych. Na skutek rOl
ruchów, które wybuchły w marcu
1935 roku wśród szczepów koczow
niczych kurdów nad środkowym
biegiem Eufratu, ustąpił gabinet
Dżamił - bek - al - Midfa1,
który
n. ihił zal ;ł oy~ 2 tygodnie od 3
do 17 marca. Na czele nowego ga·
binetu !Itanął gener·ał Jassimpasza, tekę spraw zagranicznych
objął Nuri - pasza. Wobec tego, że
nowy rząd nie miał większości w
izbie, król Gazi I rozwiązał parlament i zapowiedział wyznaczenie
nowych wyborów powszechnych.
W połowie maja 1935 r. podano
do wiadomości, że rewolta w środ
kowym dorzeczu Eufratu została
zdławiona, lecz w kilka dni później

dnia 21 maja wybuchła ona na nuwo z całą gwałtownością. W parę
Iniesięcy po tym doniesiono o likwidacji rewolty i od tego czasu Jali
gdyby panował spokój w Iraku.
Wczorajsze wyd3tZeńia w Bagdadzie wskazują, że ferment w pań
stwie trwał.
Irak po wojlll" był krajem 1DIIldatowym W. Brytanii. Traktatem
z dn. 30 czerwca 1930 r. W. Brytania uznała niepodległość Iraku, po
czym państwo to zostało przyjęte
do ligi narodów. Według konstytucji Irak jest monarchią konstytueyj
tlą, ParLament sldada się z senatu,
do kt6rego wchodzi 20 ezłonków
z nominacji króla, i sejmu zlożone·
go z 107 posłów obranych w drodze
głosowania powszechnego.
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KAm, 30 10. (PAT). Decyduw zamachu stanu, doollanym W Iraku odegrał przy
Mea j(.ludów Begidky. Dn. 29
, m. zrana ukazały się nad
n\aslem SAMOLOTY, Z KTÓ·
l'CH ZRZUCONO PODPISAiE PRZEZ WODZA KURDÓW
DEZWY, wzywającej Jassim~szę do dymisJi. Po 2 ~odzi
Ich sam{)loty
powróciły ł
RZUCIŁ Y KILKA BOMB W
IiOLICY GMACHU RADY MI
CZĘSTOCHOWA
30. 10.1}V Częstochowie niżej położone
ISTRÓW. Wówczas Jassim n~
'k 'dł
t
dzielnice Zawodzie i Stra(}om,
•
(PAT) • - yf wym u ugo rwaasza podal się do dymisji.
k W t . , . Dzielnice te odCięte zostały od
ar a I J e J .
"
I yc b d eszczow rze a
~owy premier Hikmet - Su'
b ł ' l'eszły mIasta. Szereg uhc stOI
op
ywy
gwa
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owme
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jman ma lat 47, kształcił się
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pod wodą· Władze miejskie zmo
za ewaJąc
•
t ąpI y Z rze"ow
Stambule, dwukrotnie już wys
•
t'>
,
bilizowały brygady robotmków,
zatrudnionych przy mi2.iskich ro
botach
publicznych, oddziały
strzelca i straży ogniowej. Jedno
cześnie oddziały wojskowe przyY': . ' . '
" " ' , .. '
stąpiły do sypania tam ochronnych wałów na najbardziej zagrożonym odcinku w pobliżu faotrzyma każdy prenubryki "Warta".
merator, który w dniu
cą rolę
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od
woda
Dwie dzielnice zalane i
.•rodzin
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w Zawierciu

KRAKÓW, 30. 10. (PAT), Padające od kilku dni ulewne
deszcze i topnienie śniegn w górach spowodowały gwałtowny
przybór • wody w potokach górskich i rzekach, do któryeh poto
ki te w}Jadają. Powstało w róż
nych okolicach niebezpieczeń
stwo powodzi.

jeszcze o 1 metr, nie stwarzając
zł'esztą żadnego

niebezpieczeń

stwa.
Na Skawie niehezpieczeństwo
mija. Soła mimo przekroczenia
poziomu alarmowego nie grozi
wylewem. Dunajec również. O ile
pogódą utrzyma się w dalszym
ciągu, w dniu jutrzejszym naleW miejscowościach zagl'ożo  ży się spodziewać kulminacji.
nych zwołano lokalne komitety Wiadomości o stanie wód ze
wszystkich stron brzmią uspoka
powodziowe.
jająco.

KRAKÓW, 30. 10. (PAT). W obec ustania deszczów i wypo
Kilkadziesiąt rodzin ewakuogodzenia się w godzinach wiewano. Przyhór wody trwa w dal czornych rzeki na terenie wo,i.
szym ciągu, zagrażając dzielnicy
krakowskiego zaczęły w górOstatni Grosz.
nych swych hiegach opadać.
Jedynie w Gromadzie PrzeciW Zawiel'ciu woda na Warcie szów w pow. wadowickim potok
podniosła się o jeden metr. Kilka
domów parterowych zostało zaIa- Bachusz wystąpił z brzegów i za
nych do wysokości 40 cm.
lał 30 domów do wysokości 10
20 cm.
R6wnłe7A wieś
Marcl!lzów koło 1
Zawiercia znajduje się częściowo
W Krakowie Wisła podniesie
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Kilkadziesiąt
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Zakaz mundurów

faszystowskich w Angin
LONDYN, 30.10, Korespon·
dent polityczny "News ChronicIe"
donosi, że na odbytych w ostatnich
dniach naradach gabinet brytyjski
postanowił wydać. za~az noszenia
mundurów
"czarnych
koszul"
Mosley'a. Władzom lokalnym przy
sługiwać będzie prawo zal{Uzywa,
nia polityczn~'ch pochodów ulicz:
Qych w ok~'eślonych dzielnicach.
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Los, fr ncuskiego frontu ludo

ga

,w swoim czasie podawaliśmy,

ła wojna domowa w Hiszpanii, jego hiszpańs'ką poHtykę nie-iu-' zmuszony był ~abl'-Onić komuniW ciągu kilkudniowych obrad
przez francuskich która w masach francuskich wy gel'encji. Jednocześnie poczęły słom manifestacji w szeregu kongres zajmował się przeróż.
komunistów hasło - rządu mas wołała rozłam, albowiem jedni wybuchać nowe strejki, w szcze- miejscowości alzackich. Ujawni o nymi kwestiami gospodarczymi,
oraz tworzenie sieci lokalnych aprobują politykę nie-interwen· gólności strejki okupacyjne. -- lo to na gmachu frontu ludowe· sprav,'ami obrony narodowej,
komitetów frontu ludowego osła cji, gdy inni chcieliby zrównowa· Wreszcie komuniści -_ zażądali od go nowe rysy.
problemami polityki zagranicz.
bia rząd Bluma, dając jego prze- żyć pomoc, okazywaną powstań rzą-du z-a kazanin. manifestacji
Jak już wspomnieliśmy, proZ'';' nej, lecz największe zaint~reso·
ciwnikom poważny atut propa· com przez mi~dzynal'odowy fa- przeciwników frontu ludowego dwnicy gabinetu Bluma starali wanie koncentrowało się nad
gandowy,
stwarzając
pozory szyzm, w dwdze czynnego popie przy jednoczesnym korzystaniu się tę - niezgodę w lonie frontu kwestią ogólnej polityki we
dwutorowości władzy we Fran- rallia rządu madryckiego.
przez komunistów z prawa urz.ą- ludoweg'o wykorzystać, zwłasz- wnętrznejo
cj! i. sowietyzacji TI'zecit>j RepuNiestety w tej trudnej sytuacji dzani~, w~~elkiego r~dzaju mani- cza,.iż Francja już I?rze~aacz!}a o Na tym adcinku walka byh
blIk).
11'Ząd Bluma napotykał na trud- fesblcJl. Nle mogło SIę to _pr.zyczy RubIcon dewaluacYJny- l mozna najbardziej gwaltowna, zażarta
Ta taktyka francus'k ich komu o ności również w formacjach fron D~Ć da uspo~oje~ia. umysłów, a~ demagogicZ11ie zwalać: owinę na namiętna. Zarysawały się 3 od.
nistów w łączności z fala strei-j tu luda\vego. Francuska llartla III do wzmocmel1la autorytetu rząd Bluma,
łamy - prawicawy, centrmvy
ków okupacyjnych, jaka' zalaia kOlDunisty('zna naró\\ni z pal'tia- r~ą<l_l!:_,,!._sz~z~g~l!?-Q~<:-~ sytuacja
,\,\r tych waruukach nie tylko lewicowy. Prawicową akcję pro.
Francję ",y chwili ohjęcia rządów mi l'eakcyjnymi lll'óbowała zd Y-/ SIę zaostrzyła z chwtlą, gdy ko- we Francji, alc i za granicą ad wadził naczelny redaktor pary
przez Leona Bluma, podrywała skwalifikować Wl'ogość mas w mU,niści postanowil~ ~organ~zo- byty niedawno w Bial'i'itz kou: skiego dziennika La Republiqu~
autorytet rządu, stwarzając wra· stosunku do dewaluacji, os,t ro a· wac szereg wystąplen pubhcz- gl'es pal·m radykał{)w. wywal'af - E. Roche, który zarzucał kożenie, iż przeprowadzane przez Łakując zarazem rząd Bluma za nych w Alzacji.
Rząd Bluma duże zainteresowanie.
munistom podstęp, dążeuie do
rząd reform'.'
są
na
nim
oJ'akby
.....
sowietyzacji
Francji, politykę
.7
_
_
&11m
J§b!iW;;
l
w~rmuszane, iż l'ząd BIuma jest
prowojenna, uległość Moskwie
iż wysunięte

:tt;~I!~!:~r~11E~::~~~e~~ 2•OOO SaI oIoIóUl bel
wadzić racjonalną i planową ak-

I

zaSlOS owania11!~~~~:~,~a;ied:>osr::~ą:::

E, Roche dążył do postawienia

lord Nullield odrzut. zamówienie rzadowe komun,istom
ultimatywllych żą,
acza
razie odrzucenia

cję, że rząd Bluma nie będzie

mógł uniknąć dewaluacji,
dań. w
tychże
kolwiek się przed nią broni, Londyn, w październiku ,
Jak się ten zatarg ski?rczy, I tors, która ofiarowała mu za oie przez komunistów - do zerwa
Wprawdzie rząd Bluma nie przeOd kilku dni na pienvszy czy lord Nuffi-ęlc:t pójdzie na _u- tzo przedSiębiorstwo poważną nia z partią komunistyczną.
prowadził dewaluacji jednostron plan za-inieresowall angielskiej słępstwa, tego jeszcze w obec- sumę 50 milionów dolarów. Ta
Przywódca lewicowego skrzy
ncj, a dokonał jej w ramach mię opinii publicznej wysunęła si~ Dej chwili nie można przewi- decyzja ~1.orrisa okazała SIę zu- dla, prof, Ao Bnyet żądał utrzy.
dzynarodawych v·, porozumieniu osoba lorda Nuffielda. ILoro, dzieć. ,
pęlnic usprawiedliwioną, bo o,mania frontu ludowego na podo
'/. innymi pUl1stwami, w szczegól- który ollt')O'iś zwał siG William _w iem w mif:dzyczasie r~On\!k sa- stawie opracoowancga l)l'zez par.
..
A lO . St Z' d
Kim jest jednak ten or).'ginalllaSCI. z ng .Ht l .,. .Jeod'
noczow An~lii
k i\Iorris j ol'nko właściciel wiel- uyJord, który wbrew w s zlllachodo,,",\.'
elkim
" tak SIę po tię froniu ludowe_",rJ o prollramu
~
n:;1111, tym nIe 11111leJ na
cm u kich zakładów :Ylorrisa, produ-pra,-,,-it, że zakłady ~lorrisa mo- minimum, twierdząc , iż rozbra t
·
d
•
zasadom
k.upie~k..im
odt:zu_
('1l
ol.
wa I u t owym rzą(l z3)lowla a n e., kUoJ'e samochod,o', samoloty i mo o
•. •
t
ł
brzymie zamówienie?
.,gly pracować "na peŁnym ga- radykałów z frontem ludow"n
J
llOozyl',11 me u rzymu.
tocykle, zwrócił na siebie u,wazie".
oznaczałby oddanie kraju w rę
Z kilkakrarlnych oświaJczcu gę lem, że jednocześnie złożył
!Lord Nuffield jest tak ZWclPrzed paru dniunll boga~z ce obozu ,,6 lutego", t. j. fas~zBlul1ul. i ministra skarbu Aurio- woiełkie ofiary na cele dobro- nym "ll1łodyu1 lOI'dem", który ten sprzedał na giełdzie część lUU. la 1110;:na była wniaskować, iż czynne i wszczął ostrą polem:- zdobył pie:niądzeo i tytuł własną swych akcJi wartości 3 lnilio.
-W alka pomiędzy zwoleuui-ka.
z clJ\yil,!, gdy nic da się utrzy: 1\:- z angiels~im ministrem lot- pracą· Przed paru tygodniami nów funt6Y,-0 co spo\Yod0vlalo mi tych dwuch lendel'cji była
Illać stalej walllt~·, rząd racze,) Illchyao Nufflcld kazał mIano- dopiero - ofiaorował on uniwersy- niezwykle gwałtawną haw,st:. tak namiętna, iż z obozu Roche'a
poda si~ da d~misjj .. Gabinet Blu I wicie wykonu,ć poważną, liczbę tet~wi w Oxforclzi.c "drobfnost- Niektórych maklerów giełdo padały pod adresem Bayet'a i je.
nł Jedn~kze
. , lnoc
po- kę', ''''ynosząęą 1.250.000
UIl-' . o "ten
lIla pozost,,
, < przy
. ,wla-12.000 samolotow, ub,.
I ,
' .
wye l1 trzeba b yło za b'lerac, ze- go towarzyszy os'l(arzenm
dzy, co tłomaczy się tym , iż. przy d?lać sp?dziewa.nym za~ówie- tow na cel zbadania l1leZnallycll mdlonych z giełdy. Lorda Nuf- dencje kamunizujące'.
obccneJ' kOllJounkturze polItycz-l lllom WOjskowym dla lotu'lctwa. chorób, a więc dwa razy tyle, fl'elda
moz' na s~ln'l'ało nazwac'
P dl ,- d k 'o
,
. d
•• BI
ł b
co jego konkurent lord Austin,
•
• •
o ~gleł ys -USJ1 zarowno
lICJ yllllSja
uma oznacza a y' Ale minister nie miał czasu na któ~y ofiarowaJ' tylko 6000000 ll~~bogat~zym. CzłowI~klem An- Roche, Jak 1 ~ayet or~z .J..Kay.
rozpis~nje nowych wybol'óW lub l'ozmowę z uim (obie storony po- funtów
'
": glil, gdyz pOSIada majątek PI'Y- ser, występuJący w ImleDlU 87
oddamc wła(lz~ w, l'~ce pal'!a- rozumia.ły się już przed ty.m co
. '
' wafny wynoszący około 20 mi- federacjil
departamentalnycli,
mcntal'llych sOju~znikow hl'a~le- do ceny samolotów); takie po;
Przed mnieoi więcej czterdzie- lionów funłów. Nic też dznvne-l swe rezolucje wycofali i kODgnl
~o De la Rocque l ])an~ T~rdleu, iraktowan°ie jego osoby nie od- st~ Jaty Morris założ~l w Ox.~or gD. że niCI sz'czędzi on .. paru jednagłośnie przY.i~11 rez'olueję g
,l tym samym ?rzckr('~leme wy- powiadało Nuffieldowi i WObI;L' dZle handel l'OWera.Dll z ka~iUł- ~!ro-szy"_ uhy ok:hać
swóJ zIy Iproponowaną. przez W'icepl'emie.
hurczego. zwycl~slwa frontu lu· tego odmówił pracy dla rządu lem około••• 5 funtowo \V mwr~ humor mini:.lcrsŁwu lotnictwa 1'a Daladicro
1 owacow- dot'.'chczaso_ o-o .
.
samochodowed'o
dawe::!o
~
_J
\\ ł .
uib1 .k. .._ł rozwoJ'n
,o oruchu
o·
, " t' dZI'en' za dili'elll zapcł[)!'n.. szpal
W przyjętej przez J' ongres re·
,,,ej działalności rządu Bluma,
o' . .as:lue ;vez.ora J ~p_ l O~a_ Moll"'l'ts ro~począł handel uzywa ty pism swymi opiniami Ba
f
d l 1':.
t'
To też Lcon BIum zdecydował NuffIeld prze~lC,g S" eJ ost~trl1e.1 nymi wozanii i pewnego (lnia sprawa jeOCio będzie nawet roz~ z~ l~i.l p:r la T~ Y,~a ow o łęp~a
sit; na dewaluację i pr-zy władzy rozmowy z. mUllstrem lotm~twa otworzył fabrykę, - Początkowo patrYWa~l~'" w parlameucie i tru i~ ~j ; o ~pa(!Yj~lC lm~u 1 es aCłe
po~ostal.
l~rdem SWlnton, Na ~.akon~ze- produkował motocykle, nastep- dno oprzewidzieć czy ministel' : kząnf~IikCtg~ lzmu ł I J'ozw~ązywamdroa
'
ł'
f
mc rozmowy lord Nufheld Stęg- nI'" s 1110°cll0d" a o· z'nl' e , sanl'o-'
..'
.. k o .•I I o
ow spo cczuyc
w
.
}~ozpoczę
a SIę n o\va aza w
o
. o "
. -~ ,.. o
II '. o -..J' < .--P ~ • .lo
me potkme SH~ )U'zy tC,I o aZ.I
• dze arbitrażu (l'ozeJ'mu) oraz o'
::lziejach rządu frontu ludowego, nął po kapelusz, wtał l ,o~v\ lad- loty. oKIedy kryzys sWlato-wy o·
....,
okres dewaluacyjny, wymagają- ('zył:
sti.ągnąłs\~ój punkt szczytowy . A_ publtcz,nosc z w_I~lk.l~n za- brony autorytetu }lanstwa.
- A więc niech panu· Bó~ po- w r. 1932, Morris odrzucił ofer- mtel .esowatuem, obsen, UJL o len, \V wyniku kongresu jellność
cy wzmożonego autorytetu rządu oraz ładu i spoJwju w kraju. l1la~a na w;ypadek wybuchu tę kupna- jego iakładów przez frygmal~y . p.oJedynek U11~dzy , frontu ludowego ~osłała uh'zyma
Sytuację ponadto skomplikowa- wojuy!
ameryką.ńslH! firmę Generał Mo ordem l illl l1Ist.rem o
jona, komunistom nic postawiono
• żadnych żądall ultimatywnycl1;
lecz jedl1acześnie przytoczone
punkty rezolucji Daladier świad,
czą o tym, iż w razie kontynuo'
KINO
wania przez francuskich komu o
'I ni stów kh doty-chczaso-wej takty
ki konflikt w łonie fl'O'Utn IudoI wego wybuchnąłby niechybnie l
zakończyłby się dla francuskiej
(PIOTRKOWSKA 108)
(lemokracji katastrofą.
! O hegemonii "rządu mas", o
Najnowsza, pełna humoru i dowcipu, błyskotliwa polska komedja muzyczna
"ter-oryzowaniu" socjalistów i ra
dykalów przez komunistów nie
może być więcej mowy, należ)'
sobie bowiem uprzytomnić, iż na
drodze legalizmu, na terenie par'
olamentarnym partia radykaló\l
' przy wszystkich swych licznycf
Iwadaeh powstaje nadal siłą dr
: cydując~!, pomimO' ciosów, otrzi'
I manych podczas ostatnich ~o~o
borów,

I
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Dla dabzych losów fr:1ncuski~
go frontu ludowego ma w dan~J
chwili decydujące
znaczenie
. zwłaszcza spl'awa hiszpańska.
'Ostatnie demonstracyjne posu' nięcia dyplomacji sowieckiej w
Londynie mogą wywołać bard~o
poważne skutki i to ujemne me
tyle w Hiszpanii, co przede
~ wszyslkim we Francji. Uniknie,'
II cie tyeh skutków
jest ll1ożli~o~
jedynie pod warunldem, JZ
wszystkie ekomel~ty frontu lllodo~
wego będą Slę kIerowały kr)t~
riami pragmatystycznymi, l~·
cząc się z realnymi ,varunkanll,
jak to czyni l'ząd Leona Bluma.
S. Czeczelnicki.

I

Arcyzabawne perypetje "Milionera mimo woli", kióry w zawrotnym tempie
zdobywa czarem. wdzi~kiem i piosenką miłość piąknei kcbiety.
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Helena Gro5sówna. ANIONI FERTNER,
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Z.S
Pomimo widocznego o'dpręźe
nia na najbardziej zagrożonym
odcinku nasze{;:o gospodarstwa
narodowego, mianowicie blldże
lu, w (tziedzinie naszej wytw6 .·
c,zości wciąż .leszcze trwa martwota. W tych warunkach wio;:}·
('ej,
fliż luedykolwiek, należy
gromadzić
śro;'lki
finanso we,
ki óreby można było
użyć do
pobudzcnia sił wytwórczych.
Badając różne środki,
za pomocą których
świat usiłuje
zwalczyć obecny kryzys gospodarczy, przychodzimy do przekona,nia, że środki te zawodzą,
jeśli się
zapomina
o staJ"ej
prawdzie, że jedynie oszczędno
SCI hvorzą fundamenty zdrowych
stosunków
gospodarczych.
Jeśli wszędzie i wszyscy bę
dą
oszczędzać,
wówcza'5 po'Nstanie w całym gospodarstwie

Paul Valery
w Warszawie

ład i porządek. l po'rządkiem
tym powraca zaufanie do zobowiązań, a tym samym zwiększa
się ochota do finansowania wy
twórczości.
ZwiększOna
wytwórczość prowadzi do ożywie
nia obrotó'w handlowych. Zwię
kszają się zarobki,
rośnie siła
nabywcza ludności. Oszczędno
ści bowiem ulllożIlwlają kredyt,
kredyt umożliwia podejmowanie różnych
kombinacji wytwórczych,
które przynoszą
znOWu dochód i zwiększają oszczędności. J{aźdv więc obywa
tel, który rozumaie oszczędza,
umożliwia pracę innym obywatelom, powiększając tj1m samym dobrobyt narodu. Jeden
z wielkich mężów stanu powiedział, że jeżeli oszczędzanie jest
rozsądnym ogranicZeniem wydatków zbytkownych,
a nie
zmniejszeniem wydatków zdro-

szcz~d

wycli i pożytecznych, to wzmac
nia naród i uszlachetnia charak
ter obywateli.
.
Dzień Oszczędności, który ob
chodzimy po raz jedenasty w,
Niepodleglej Polsce, ma nam
tlprz~' tomnić szlachetną ideę oszczędzania, ma nam przypomnieć obowiązki w stosunim do'
samego siebie i do narodu, któ.
rcgo jesteśmy cząstkami.
'b
my w tym Dniu Oszczęl ,,1'0
.. b'I
.
(l.noscl l ans i zapY'taJmy się,
cośmy d.otychczas na polu 0szczędzania zrobili?
Głównymi zbiornicami oszczę
r.'
P l
l
.
d nO~Cl w o sce są wsy oszczędności z P. K. O. na czele.
Jeszcze w roku 1928, t. zn.
w okresie najlepszej konjnnktu
ry, suma wkładów we wszystkich kasach oszczędnościowych
wynosiła 670 milj. zł., podczas

gdy

na koniec 1935 r.
do

wkładów - . ,wzr.osła

suma cześnie

nie jest dezerterem
PARYŻ,

30.10. (PAT) -

Pozo,
"tająca pod przewodnictwem ge1l.
Gamelina specjalnill lmmisja, mają·
t'a za zadanie zbadać
zachowanie
się ministra spr. wewn. Salellgro w
czasie wojny, zakończ~'ła swe pra.
_cę powzięciem nas1ępujących kon·
killZji: l) że Roger Salengro stawał
raz tylko przed sądem wojennym,
2) że nie był niguy skazany 11a
śmierć i 3) że przeciwnie, był unie
winniony, cbociaż znajdował się Vff
niE'woli w Niemczech i nie miał
możności się bronie.

Ślub Kiepury
odbędzie

się

dziś

Skarbni.{;ą

oszczędności kl'ajo-

mil.' zł.
wyd1, z których korzystają w
Imponujące wprost są cyfry formie kredytów wszystkie dzie
rozwojowe P. K. O.
Licz. bai·dZil1Y życia gospodarczeg·o.
wkładów,
wynosząca
w
r.
\U
. ł e to wprawdz,e
. wyd .,
. 1926
k l
.\ snanla·
·
113
. tySlęCy, ZlS w)'nOSl ~;'O o 'k' l
'1"
.. h
. I
') 200 000
ł
S
kł d'
III l a e moz lWOSCl lC
UWle o_.
.
,~.
lUna w a ow krotnienia nie są doty"hczas
oszczędnosclOwych, wynosząca wy
N I ' y d: , d
w 1926 r. zaled,vie 25 milio- t ·k~z~rpatne. l a elz . ązyc
o
ó
ł t h
l'
19"5
a lego sanu, ly wzdy obywa11 w z o yc , na wmec . .)
1'0 t l
.
d'
ł
,J:
.
.
.
.
670
'1'
e posIa <1 "asną kSH!zp.czkę
k'u wynosI praWle
mI 10d ,.
,
'D"
.
14 b
oszcze nOSClOwą P. K. O. VV
nowo ZlS praV'ne co
(l ywa . t
..
ł
.
.
t l
. d
l"
k
.
lU erOSIe w asnym l krajU pode ?~SIa a P~sKJązeOcz 'ę ?SZCz~- winniśmy WSZ)TSCY pamiętać i
'nOSClOwą
. . ., me mo·
d '
ł
.
"
.
h"
wprowa zac w czyn s owa, wyW.lątC .1 uZ o lJ~nkycl rO V\':lll e IWSP~) powiedziane sweg'o czasu przez
ma yc I wym 'ac l
ZIa a noscl p
P
d'
•
t'
t'
. . t t ..
ana rezy enta R. P., ktore
.eJ ?~ ęzn~.1 ms Y UCJI oszczę- ) brzmią:
dnos,clOWe.1.
W ciągu killmnastu zalcdwie
"Naród, w którym oszczędza
laŁ P. K. O. zdołało osiągnąć nie stało się przyzwyczajeniem
poziom dorównujący najlepiej każdego obywatela, buduje swe
zorganizowanym
instytucjom gospodarstwo na trwałych funzagra,n icznym, stając się jedno damentach".

ł

d ł

-

re
zie f war a fili
z okazji wznowienia sesji parlamentu

Pi~r

SZł!

WARSZAWA, 30.10. (PAT)
Dziś odbyła się pod przewodnictwem ambasadora Francji uroczy,tość otwarcia roku akademickiego
LO~DYN, 30. 10. (PAT). -:-Imój nie szczędził zabiegów, al ,y pańskiego. Usiłując zapobiec nie
w instytucie francuskim w \V,arsza- Ag~nc.Ja ~eutera d?:lOSI: Or~dz~e poprzeć wysirki humanitarne na szczęściom, wynikającym z tego
wie, którą uświetnił odczyt znako kro.~ewskle z oliazJl w~nowlema rzecz złagodzenia doli ludu h :Sl rozruchu, flota moja trzyma si~
nitego poety Paul Valery.
sesJI parlamentu brzmI następu· .
-----jąco:
•
•

Min. SalBngro

prawdziwą

1.59~· Narodową

.~.~~

"Zwracam się do panów po ra ;~
pierw'izy w charakterze panują
cego. ~loje stosunki z zagranicznymi pal1stwami są naogół w dal
szym ciągu przyjazne a w szcze·
gólności mam nadzieję, że traktat angielslw - egipski będzie sta
Ilowić początek
nowej ery, w
której współpraca angielsko • egipska
będzie
wzmocniona.
Szczęśliwy wynik konferencji o
cldninach Dardanelskich dał do
bry przyJdad dla przyszłości.
Rząd mój pozoSltaje nadal niezłomnie wierny zasadom paktu
ligi narodów i podiał już do wiadomości swój pogląd na sposoby
polepszenia stosunków tego pak
tu. Rokowania locarneńskie trwa
ją. Z niepoko.iem ObSCI'wu.ię pl'Ze
bieg wydarzeń w Hiszpanii; rząl

.///"//~"/'

... jest lo dosko-

Mam nadzieję, że przedsięw":ę
te ostatnio zarządzenia lValuło
lVe rządu francuskiego i innycll
państw otworzą dTogę dla nOlVego polepszenia stanu hal1Jlu mit:
'dzynarodowego. Dziękuję panom za uchlVały powzięte d'la u.
trzymania godności korony ~
B rytall1i i. Zasadnicze zafląd~e.
nia dla polepszenia i wzmoenie ,
nia sił obrony państwa nadaj
będą prowadzone. Raduję się 110
wym wzrostem handlu i zmniejszeniem się liczby bezrobotnych
w 1936 r.
W dalszym ciągu orędzie 'liró
lewskie mówi o zarządzeniach
dotyczących zagadnień polityki
społecznej i wewnętrznej".

nała pasta, nadajqca
połysk zębom, dezvnfekujqca jamę ustnq i stano-

w~qca pierwszorzędny. śro
piel~gnowania

dek do

szczytnych tradycji W. Bl'yłalili,
Polityka rządu mojego dążyła
stale do lokalizacji tej nieszczęs.
nej walki, współpmcowała wydainie w odnośnych rokbwaniach i w stosowaniu zawartej
umowy.

zębów.

Wyniki używaniq
lej pastysq' lepsze ' od wyników wszystkic:h używa
nyc:h pne':z:'e' mnie p'ciśt,
w c: i q g" , 3,5 Ya l mojej praktyki.
Z,S. Lek.-dent. _~~.......... _

.

w Katow icach
KATOWICE, 30.101 (PAT)
sobotę, dnia 31
października,
pociągiem pośpiesznym zWiedni"
przybędzie do K,atowic Jan Kiepura
_ wraz z Martą Eggerth.. Przybywają
. oni do Katowic w celu wzięcia ślu,
bu w magistracie katowiclum w
godzina~h przedpołudniowych. Po
BERLIN, 30 10. (PAT). Weakcie zaślubin odbędzie się obiad
w hotelu ".Monopol" ,dla zaproszo- dłu~ 1Jogłosek Ul'zędolVo niepo'
nych gości. Państwo Kiepurowie od twierdzonych, taJnlł polic.la pal]
iadą prawdopodobnie ' w
c!niu ju słwowa rozwiązała bel'lhlsk~
Irzejszym o godz. 20-ej do Berlina drużynę zmotoryzowaną mło
dzieży hitlcrowskie.f
i at'cszto·
wała 111'ZYlVÓdcę .drużyny. Powo
dy l'ozwiązallia nie są znane.
Urzędnicy

w

Z-ł!zg

Buni

Rozwiązanie

magislri'tu

skazani za nadużycia
finansowe
SOSNOWIEC, 30.10.

(PAT) W sądzie okręgowym w Sosnowcu
zapadł wyrol< przeciwko referen·
towi wydz. podatkowego magistra·
tu m. Będzina, Tad. Hel'choldowi i
jego pomocnikowi M. Mi1sztajllowi,
oskarżonym o nadużycia fiUallSowe.
Sąd skazał obu osl~arżonych na ka
rę po 5 lat więzienia oraz pl:zy;znal
powództwo cywilne,
Wl1leSlOne
przez magistrat Będzina w wyso·
kości 6 tys. zł.

j

'm L~ndona.

zmotor,zowanej

ni nie zaczęła, am .leJ nie pra · wje "Times" i oświadcza,

że 1

BERILIN, 30 10.

(PAT).

--

I

I

gen. Goering '-- płacić za ~urow mu, wypożyczonej od Wielkiej I' "Hermannswalde" i miejsco.wo.
ale złoto równieź Brytanii i Stanów ljednoczo ~ci Juden na "Buchental",
ce zlotem,
"zostało im skradzione"" honi· nych.

fe

SB!!IM!!!łW'

dziś

"Times"
atakuje
o
stro generała
Goeringabardzo
za jego
ostatnie wystąpienie. Przepr()·
wadzając na podstawie n i l?l11ieC'
ldej statyst~'ki dowód, ~e dane
przytoczone przez Goel'lnga, do
tyczące porównania gęstości za
ludnienia
pomiędz::, \Yie!~{~
Brytanią a NiemcamI, ko!onIl l
złota, były wszystkie .1IeSCl
sIe. "Times" stwierdza n;lst<~ p.
nie, że wystą.pienie Goering:J
tak bardzo wprowadza w hłąd .
że musj się przyczynić do po·
większcnia trudności dojścia do
jakiegokolwiek
porOZUmiE'llia
pomir;dzy Niemeami a W. Bry ·
tanią.
Gen. Goering _ pisz!;'
"Times" _ oświadczył, że brvfyjskie terytoria l1;andntnwe,
które dawniej były w posiada
niu Nif'l11iec, zosłały niemrom
skradzione po "nirszczęsnej"
wojnie.
Ale
wojny _ pisze
"Times" _ ,Yjelka Brytania a

drużyn,

~r

gnęła, a terytoria te faktycznie każdy wie, że suma pi~niędzy "Frankfurter ltg." donosi,. że
nie uległy aneksJi. Niemcy by· wpłaconych drogą reparacji by władze Prus Wschodnich zmie
t~-by gotowe ciągnął dalej ła faktycznie mniejsza
od su· niły nazwę gminy Judendorf nl'

LONDYN, 30 10. (P.\T).

ka sta \11 ka I
W
naYSDRoosevelta
NOWY JORK, 30.10. (PAT)
W jednym z domów bankierskich
:- na Wall Street, pewien zwolennik
ponownego wyboru Roosevelta, Ilo
stawił
9000 dolarów przeciwko
5000 dol. złożonym przez zwolenni

berlińskiej
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2,3 milIarda

I .WARSZAWA,

zł.

.
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1

• ' .

•

8r
:
. '

•

Jest o 72 mIlIony wyzszy od poprzednIego

30. 10. (PAT). dy w kwocie 2,221 milionów zł. z tytułu inwestycji wodnych.
\V dni~ 30 października ~. b. od no~y preliminal'Z .i.e~t ,zatem
Nadto rada miriistrów prz)'było SIę pod przev.odlllctwemi wyzszy o kwotę 72 lmhonow zł., jęła projekt dekretu Prezydenta'
prez . gen. Składkowskiego posie czyli o 3,2 proc.
Rzplitej o zmianie niektórych
dzenie rady ministrów. Na posie
.\ Vzrost ten spowodawany lO-, przepisów o paI'istwowym podat
dzeniu t);111 rada minisŁTów u· ,s tal koniecznością }łOclwyższenhl ku gl'untowym. Z. kolei rada michwaliła lll'elilllinal'z budżetowy obsługi długów z lat ubiegłych, a uistrów uchwaliła projekt dekre
na l'ok 1937-38 wraz' z projektem l, nadto koniecznością pokrycia za tu w sprawie zmiany rozporząustaw~ s~u~rbowej ~a ten okres . . bo:viązal} skarb~l paI'is.twa, .~Y'ni clzeni~ P~·ezy.denta' Rzplitej Z. dn;
Prehmll1:lrz ten Jest wyrazem kaJących z ukonczoneJ akCJI od- 27 pazflzlerlllka 1933 roku o pan
n!człomnej ,;oli rząd? uh·z~ma-idłużeni.a rolnictwa. Z tych t~lko s~wowym pocl~tku od uboju (dla
ma nadal 'rolVnQWagl bucbeto- powodow wzrosły wydatkI o ZIem wschodmch).
weJ. Preliminarz zamyka się w kwotę okrągło 34 miliony zł.
Po za tym rada ministrów
dochodach i wydatkach kwotą
Z budżetów poszczególnych mi przyjęła m. in. projekty następu
2,293 milionow zł. z drobną nad'nisterstw
zwiększono przede jących dekretów Prezydenta R
wyżką dochodów nad wydatka- \vszystkim budżet ministerstwa P.:
mi.
'lt
oświecenia o 7 i pół milionów zł.
Pl'awo kal'llo - skarbowe, O
. Budżet na rO'k 1936-37 ustala, a komunikacji o 6 i pół lllilio'l polskim instytucie l'ozrachunko·
jak wiadomo, wydatki i docho- nów zł. - na spłaly zobowiązalI wyro i in.
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~l.X -"GLoS PORANNr"" -1936.

~r,

299

r,
'
zbom
ardow
70 dzieci zabitrch rann,ch Drzez bamb, z

samolotów ' Dowstańcz,ch

i

skolIl o, r~cko1llej ,~ltracie p.rzczl odp?wiedzi~ł, ,że ufa r;kuteczllości \ bycie Torrox'u miejscowy czer- i
powstancow poz)'cJt ,,, okolIcach swoIch wyslłkow,
wony komitet obrony wywiózł
Toreiros clela Calzac1a i Sescna
•
_
l 70 zakładników głównie z po
,
śród wojskowych, na pełne mo·
eze, gdzie ich utopiono,
.•'
_
SEVILLA, 30, 10" (PAT), - Z
JEREZ
DE
LAFRONTERA,
Burgos
ze
3010, (PAT) powstali
Azana
mlUł
SH~.
rzekomo
ZWI'OCH:
k
'k"
t1
I
' d'
cz.a 'OIUUllI Uje, ze I"a samo Iot;y
(O ~'z<! li P?wsta~l(~zego z, Jll'0po,
, d'
'I 10.... b
I
IJ .... RYZ, 30.10. (PAl') - Z.'lall"
z"cl'] zaWleszcm:J bronI pJ'Z\' rzą o"e zrZUCI y
uOlll pOC 10'
,...
oJ
o!, '.
,
~ I
czym obie strOił\' miałyby zaeho- dzenia sowieckiego na S~wiHę.
pu bl'iCyS ta ·"ranCllS-l'
u, D'O rme:lson,
ł
.
! 11OtuJ'e na łamach "Fi:mro" IJogłowac s\\'o,1 ohc('uy stan posIada·
o
:\IADRYT. 10. 10. (1'.\'1'). Z 1:(6.' nia. Gen F.'anco mial na Pl'olluskę, l{Ursującą szeroki> w sferacb
1'<1. 70 ucz!lió,;', bawi~lcych !>~(! lU z~·t'i~ tę odpowiedzieć odmownie. !
h-ISZDan~
paryskich, ir. złoto hiszpa\iskiego
ultcach Getafe zostało zabllych
I
banku narodowego złożone zosiało
lub ciężko rannych przez bom
SEVILLA, 30.10.
(PAT) w oddziale Bau.till Francji w Tulu·
by zrzucone z samolotów po.
Z inicjatywy gen, Franco został 'lie i to na nazwisk."l ministra 'lpraw
wslal1czych. LoLnicy . pragnęli
.
zagranicznych rządu mailryckiego
zbombardować samochody cięr.<l
SEVILLA, 30,01. (PAT) - Roz_ 1 wprowadzony 'oficjalny hymn no· deI Vayo, ambasadora Hiszpanii w
rowe, służące do przewozu :nili. głośnia powstallcza oglilsza:
:\a wej narodowej ' Hiszpanii, ' marsz Paryżu Araq!tistun oraz dyrektora
cjantów, a trafili w grupe bawią t'roncie środlu)wr ll1 "Marksiści" rzu królewski, jako hymn imperium w ministerstwie skarbu hiszpańskie
cych się dzieci.
cili do walki czołgi szturmowe po. hiszpailskiego, .
go, Ramosa, D'Ormesson stwierdza, iż wszyscy dyrektorzy BanklI)
chodzenia sowiecldego, atak odparl to i ~arodowcy zdo~yli przy tym 3
Hiszpallskiego ~~ap10t~stowali ener
czołgi z załogą ;;ow:ecką,
Obronę I
gicznie przeciwko tego rodzaju Sp6
~EVILLA, 30.10,
(P.,l) Madrytu na żądanie Cai.lallero proSEVILLA, 30.10,
(PAT)
sobowi depollowaJlia złota, b~dą I
Hozgłośnia 'powstali~za ,0 godz, wadzić będą ofii!efowie sowieccy, .\Ia1::Lga została osLatecznie od- cego własnością pa.lstwa.
13.30 donosI: E~cul'lal Jest oto·
Odbyło się spotkanie Caballero cięl.a od reszty Hiszpanii od
Publicysta zapytuje jedllocze~l1iel
ClOny przez \\"oJ~ka naro,~owe z generałem sowieckim, któremu strony lądu
przez zdobycie czy oddział Banku Francji w Tulu·
na s~utck zdobYCia POZYCJI Pe· towarzyszyła tłumaczka, Caballero, Torrox'u. ,,- odpowiedzi na zdo zie upoważniony był do l1 rz yjmowa

.\lADRYT, 30. 10. (PAT). Oficjalnie komuniku,ją, że samoloty
llOwslańcze bombardowałY GctaIe i Madryt. W Gełafc bomby
npad!Y ~a g,macl! szkoły. ~O osób
sh'acIlo Zy•.clC. " Madl'yclc bomby upadły w ccntl'um miasta na
lllaza dcl Calles i w olwlil'y Pile)'
la deI Sol.
Jest
v'ieJe osób zabi .
,
tych. WC{Uug tegoż: komunikatu.
'
.Q f enzywa wOIS
ow~' ch roz·
",
' . J'zą(
,
•
wIJa Sl~ pomyslJll('.

l

Zawieszenie broni!
~OłlO,'Zą,

I
kl',

I '.

ł)J'czy~eI!~

.,. .

.

Sowieckie tanki
I ofic:erowfe

AmERYHAnSHIE PIECE I

80mb, sowieckie
na Seville
Rozgloś~Jja

I

stałopalne

Odzl.lłO.-

Złoto hisZDańskie

ORVQlNALNE

AMERICAN HEATING

we Franc.-,-

Tylko

I

I

sk-Iego

I

Escurial otoclOnJl

Malaga ode".eta

,_ I

IV

firmie

HAJEK i S-ka

PIOTRKOWSKA 199

H,mn imDerium

l

niegasnące. już

-

uia na nazwiska :Bó b prywatllycll
:l.łota, o któ\'ym wi~dział, iż jes~

własnością państwa hiszpańskiego,
co będzie, gdy inny rząd

(\raz -

h~szpiński zażąda zwrotu

depozytow w kruszcu, który jest podstawą
waluty hiszpańslijej,
Jest rzeczą
niemożliwą, by l"! tai(im wyp,adku
rząd fraucuski, któremu znane jest
dokładnie istotne; }lochodzenie zło·
ta, zdeponowanego w Tuluzie, !nóg1
<Jdmówić jego wydania. W każdym
razie - dodaje pubł1rysta - spra·
wa złota hiszpańsliiego jest dl:!
Franc,ii zagadnieni~m <leElmtnym i
skomplikowanym

~uennos.
~wiad~y~ że ~St pnekDnan~ żeri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Główna kwatera gen, Franco Sowiety uczynią wszystko, co hę- .
re !l&WXMA • RIO,,'

Walut, na ·bawelne i o padkM

:~;'~~~!'.nl:~;i~~~::ą ~~~~: ~~'~~;~n~oCYa:~,:~,o:~w;~i

D-KINO
Dziś

premiera'
Mela

-• Lotus

bohaterowie •• RSKIMO"

Zrzeszenie

śeneralne

prOdDteD.Ó~

pelnomoC:D.t:.WO

WARSZAWA,30,10, (PAT)
W tych dniach komisja dewizowa
powzięła uchwałę w sprawie zmiany
okólnika nr. 21 ,~ !lnia 7 lipca r, b
Według nowe.go brzmienia okólnika
Zrzeszenie produce~lt;)W przędzy
bawełnianej w Polsce uzyskało aj
do odwołania generalne zezwolenie
na podział między członków Zrze,
szenia kontyngentu dewizowego,

przyzua~'anego co miesiąc na ure
gulowanie należaości za: bawelnt:
surową, odpadki nawełniane i wyczeski baweJnhne surowe, importo

przepięknym

filmie p. t.

OJTATM'

:ieu;:;u7~~:: ::~:::~~c~~:s~

,21

miel!iolle surowce or.tz ::wiązalle
, ich Importem koszty, na p')d",tawle
a'wiadczeń dewi?:ocb wydawa
:t s h
wyz'eJ' wWYspomt't·lalle zrze
nye przez
.
,>zenie, w kwocie na jaką opiew3
zaświadczenie bez każdorazowego
zezwolenia komisji dewizowej.
.

lirzeszolski wróci

na dawne stanowisko
w Sosnowcu

Film o miłości tak pięknej, tak potęznej jak.
niezwykłą była ta cała wyspa, na której żyli
wolni ludzie zdala od cywilizacji!

Pocz. O g ... 2

PORANKI OD

80

er.

Z \Varszawy donoszą:
Do mecenasa Zygmunta Hof·
mokI - Ostrowskiego, jednego 'l
obrollCów Grzeszolskiego, zgłosił
się teleIonieznie inż. Zakrzew·
ski, warszawski reprezentant fil'
'my "Sosnowieckiej fabryki rur i
żelaza".

dewiz

l ilia, Przydział zagraniczny('h środ
I{ów płatniczych dla producentów
nIe nałeżących do zrze 'zenia • nIe

I przedstawiających

zaświadczeń

de·

I

wizowych zrzeszenia, dokonywallY
będzie w}lącznie przez Jwmisję de·

I wizową,

I

DOBRY PUDER PODNOSI UR DE'
'

. •

U - t: I k
zy1Aralcl. y
O

*

PUDRU HIGIENICZNEGO

:etr:::~rt:.p%~~n:U~:~';\~~::j I

nicą.. tudzież wszelkich inftych kOSł
tów ubocznycb, jak np. od.;etki
zwłoki, dysltonto itp. W zwiątku
z tym orlciziały Banłm Pol sld ego i
banki dewizowe otrzytU'lfy Lezwolę
nie na rozpatrywanie i decydowa·

podziału

Zrzeszenie je -t 'lprawl1ione do
wydawania zaświadc'i':en dewizo·
wycb \lie tylko swym członkolll,
lecz. równieź oso.boUl i f~ranom ~ie
Q.alezącym, do :~~zeszen~a,. ktore
sprowadzają ą;yz~1 "I'ymleJII?\le su
rowce na podstaWIe pozwolell prz~'·
wozu, wydanych członkom zrzesze-

~:t:e~::~~~~~: '~:a:~~z::~r~~~~

kosztów ekspedycji, ubezpieczenia !

w nowym

przc;dzg oirzQmalo

M. MALINOWSKIEGO
'Varszawa, ul. Ohmielna 4
Do nabycia we wszystkich, pierwnorzf:dnych firmach

---

Gd .. k · "

ans spali sle z zesza
Bo;kot

żydów

na rozkaz Forstera

.
.'
GDAi'lSK, 30,10, (PAT) - zgod'l w Nytychu na tere.lle Wolnego
nie z hasłem bojkotu żydów, rzu· 1\1iasta Gdallsl{a straganiarzy zydÓ1'f
t '
'd
Wł . , , l II
h dl
' d
conym, osła mo dPrzez pr~YI~o ct: \ M ,aSc~let ~lDn au ł oWde~kor'ZY.
stronmctwa ~aro owo • SOCla lSty~Z
al w Y yc l~l zosta
o łWU'
1]e~o w Gdansku, Forstera, l~dnos~ poturbo\ ny.
bOJkotowała lla targu tygodntowym

Bomb,
łzawiace WJbuchl,
w 8·miu kinach. - 50 osób zatrutych
NOWY JORK, 30.10. (PAT) ...... 1 się wiele publiczności, Naskutek W)
W 8-miu kinematografach nowolor. buchu wyleciały szyby okienne i
skicb, poł:lżonych w rozmaitycb powstała panika.
Około 50 osób
dzielnicacb miasta, lecz należących l uleglo zatruciu gazami i odniosło
do tego samego towlarzystwa, na':'l l'any od odłam!,ów szkła. Jak prz)'
stąpiły wczoraj jednocześnie eks· puszczają, eksplozje te pozostają "
plozje bomb z gazami łZawiącymi'j związku z zatargiem o place w tym
W kinach w tym czasie znajdowało przedsiębiorstwi~,

M-.strz Lodz-. I

Przedstawiciel fabryki prosB
adwokata, by Grzeszolski skomu
nikował ~ię z l~im jakn~j~zybciej.
przegryW& z Geyerem
zapraszając rownoczeSl1lC na o··
•
,
biad Grzeszolskiego i jego żonę.
Roz~gra.ly wczoraj Wleczorem iego «(KP) '1. Usielskim (G);
I Inż, Zakrzewski oświadczył, w Łodzi po 3-1etniej przerwie mec? w lwguciej - relilis Bal'tniakłl
że firma zajmie się osobą Grz(!' bokserski dwul.'h klubów fabrycz· (lKP) z AlIgustyl10wiczem (G);
szolS'kiego, który przez 12 lat f 'l~ch IK!, - Geyer,. ,zakoń~zył się
~v piórkowej -:, r~mis Cz,esla~·
pracy zaskarbił sobie pełne zau·1 ,uespodZlewallą poraZKą druzynowe I l:iklego (IKP) z '" ojclcchowslum (GJ
fanie dyrekcji.
'o mistrza Łodzi IKP w stOSUnki) I 'V .pólśrednie,i - lli~spodziewana
.Wynika !>tąd, że firma. Hul - 6:10,
porazl<a Bal11Slah:a (IKP) z Ostro"W
cl~'ński .ofiaruje GrzeszolskiC'luu .Z roz:grallj";!b spotkali l1a uwagę I o:kim (?)! .. ,
, _.
z:1jmowanc poprzednio stanow:- zasługUJą:
, w połclęzkJeJ - ':WYClęst"? PIC'
sko.
,": muszej - przegrana POjllet'l- trz.al,a (lr P) z W 'lrtllem (G),

Il

~~_N_r._2_9_9
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Dom esperantystów
w Warszawie
h

z okazji przypadającego w ro

przyszłym
50-lecia I uchu
espp,ranckiego, esperantyści pol
scy wysun~li projekt wzniesienia w Warszav,rie pierwszego
międzynarodowego domu esperantystów im. dr. Ludwika Zamenhofa. Inicjatywa ta znalazła zywy oddźwięk wśród esperantystów całego świata i zało·
zenie kamienia węgielnego pod
budowę domll
odbędzie się w
czasie pnyszłorocznego kongre
su esperantystów w 'Vanzawie.
W międzynarodowym domu
esperantystów mieścić się będą
centralne instytucje esperan·
ckie, muzeum, biblioteka i czytelnia, sala odczytowa, biura
wydawnictw oraz pokoje goś
cinne dla przybywających do
:Warszawy esperantystów.

Dziewczęta

lU

strazy ogniowej

Straz ogniowa w Tample (stan
:..\rizona U. S. A.) chlubi się swym
wyjątkowym sldadem: stanowią go
wyłącznie młode dziewczęta, s1udentki miejscowego kolegium. Stu
t'entld te, będąc z.ap.alonymt zwolen
niczkami SlJOrtu, doszły do wnio,
sku, że gaszenie pohru jest swe'
go rodzaju sportem, bardziej trud·
nym i niebezpiecznym, a w każdym
razie pożyteczniejszym od skoków
o tyczce lub rzucania dyskiem. WIą
dze pozwoliły studentkom na zor·
ganizowanie straży pożarne.i, która
htnieje od p,ara miesięcy i kilka·
krotnie już wyj~żdżała na robotę .
Podobno dziewczęta pracują· nil"
gorzej od zawotlowych stl'ażalt6w.

•

lUZ JUTRO

Pigułka, '

__

____________________________________~5~
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narzuca· ca

cudZił

Cz, Zinowiew i Kamieniew zostali zah,pnot,zowani chemicznie!
,V tych dniach przebiegła pra "Hyplloza i scopochloraloza"
za 101ldyl'iskim dzienll1kiem opisuje liczne doświadczenia,
"Sunday Dispach" cytowana poczynione przez niego samego
senascyjna wiadomość, tluma- lub przez jego asystentów na ocząca niezrozumiałe
zachowa- wbach w różnym wieku i w
nie się Kamieniewa i jego towa- różnych warunka-ch.
\Vyniki są zdumiewające: ma
rzyszy na słynnym moskiewskim procesie. Pismo pawyższe la pigułka
50-centygramowa
oświadcza f - i twierdzi, że ma wprawia każdego w trans hypwiadomości z najlepszych źró- llotyczny i umożliwia zasugerodeł, że oskarżeni zostali zahY-1 wanie mu wszystkiego, co się
pnotyzowani za pomocą specjał eksperymentatorowi podoba. nego specyfiku, seopoehloralo- Po ocknięciu się pacjent nic nie
zy. Odebrano im za pomocą te·· pamięta. Metoda ta daje dohre
go środka wolę i samodzielność rezultaty nawet u osobników
myślenia i uczyniona
jedynie bardzo opornych na zwykłe spo
ma.rionetkami w rękach tych, soby zawodowych magllletyzektórzy mieli z nimi styczność.
rów.
Rzeczywiście trudno znaleźć
Dr. BroŁteaux przytacza w
inne wytłumaczenie, które wy- swej pracy szereg wypadków
jaśnić może niesamowite zacho wyleczenia ciężkich chorób ner
wanie się "trockistów" na pro- wowych dzięki scopochloralozie
cesie. _ Przecież, jeśli istotnie Wy~ecz?llo o.bj,a~y ,his!erU, Ją
spiskowali przeciwko Sowietom k~I1Ie SIę, bO.lazhwosć, lmpO!en:
to czynili to dla idei, którą jesz \ C.1ę, kł~ptomanię, neurastenIę I
cze przed sądem mogli \ wydat- szereg mnych:
.
.
nie wesprzeć. Śmierci na pew- . Oto w skroce.nm OpIS lecz,:no przecież nie bali się ci lu- ma, P~'zytoczony przez powyzdzie, którzy ad najwcześniejszej sze dZIełko:
młodości pracowali w taJnych
"Ro(!{er D ... lat 35. Od 7 roku
organizacOjalCh terorystycznych i
nieraz stali w cieniu szubienicy.
Owa "chemiczna hypnoza"
jes!. w~ęc wyrrłumaczeniem . bO-i
daJze Jedynym.
..
~
Czv jest ona j.ednak prawdo.;·
sę

i

podobna? Czy doprawdy za po- i
mocą chemicznych środków mo;
żna "ukraść duszę"? Czym jest I
wog óle ta s cop ochl oral o'z a i jakie są jej właściwości? - Czy
pr:łJwdą jest, że wystarczy za-

życia

opanowany jąl ' aniem się.
Ani szkoła dla jąkałów, ani środ
ki uspakajające nie przynoszą
stałej poprawy. Śpiewa popraw
nie, co dowodzi, że jąkanie nie
jest wadą fizjologiczną. Zacz(}liś
my stOlsować scopochloralozę w
połączeniu z hypno't ycznym narzucaniem woli, z sugerowaniem. Już po trzech kuracjach
skutki były widoczne, a po
siedmiu Roger D. mógł p,'zeczy
łać sh'onicę bez za.jąknięcia".
W podobnie prosty sposób
uleczono człowieka, który wykazał pierwsze obJawy lunatyzmu i innych z długim szeregiem ciężkkh chorób nerwowych.
Tyle mOW1 nauka, która
stwierdza tylko fakty po stokroć sprawdzone i nie wybiega
ani o krok w dziedzinę najbliż
szyd1 choćby perspektyw i możliwości.
,
Należy życzyć sobie, by ten
sposób terapii rozwinął się i roz
powszechnH jak najszerzej. Może on oddać nieocenione wprost
usługi w
wychowanin dzieci.

1n"YJU""II ...vłH:o I!Jtjo
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żyć
kilka
centygramów
b'iałego
proszku,
by stać się tego
b ePOWO'
z'

dz"

W' POW•

brzesl'l-m
ft

wolnym instrumentem w rę- Woda zalała 7 domów oraz drogę WOjewódzką
kach eksperymentatora?
z zagrożonych domów ludność
Z tymi py,t aniami "Polska
KRAKóW, 30.10. (PAT) Na
Zbrojna" zwróciła się do jedne-\ skutek padających od kilku dni ewakuowano. Pod wieczór woda
~o z najZll1akomitszych polskich deszczów i topnienia śni~gu w gó- zaczęła opadać, komunikacja zostalekarzy chorób nerwowych. - rach w województwie krakowskim ła przywrócona, a lu:lność powraca
Oto, jakie infocma()je otrzyma- nastąpił przybór wód, szczególnie do domostw.
liśmy':
w potokach gÓl\'skich.
W powiecie Iimanowskim na dro·
'dl ·t ·
. ··ut
d
W pow. brzeskim w gromadzie dze powiatowej Dobczyce - Szczy
Od u. szego .l . c~asu Y Uszew we:l:brał silnie potok Uszwica
__.
rzyce woda zalała mostki dojazdoW KINIE
skutowana Jest w Ś\\'IeCI~ nau- zalew.ajac 7 domów oraz drogę wo we, przerywając komunikację.
kowym spr~wa hypnozy 1 uzna jewódzk'ą na przestrzeni 20 metrów
W gadzinach wiet'zornych stan
~e zos~a~o .lako. fakt }>ezsporny, do wysokości 70 cm. Komunikacja wód nie zagrażał bezpośrednim
z; 1stmej' ludzI~,. ~torz!d~r:ra~ w związku z tym została na tej niebezpieczeństwem.
hą czło~leka USpl~, ob
, • prłestczeni przerwaua.
następnie rozkazac mu czymć
rzeczy, których by nigdy w normalnym słanie nie wykonał. Zahypnotywwany czyni to zu-Pożar parowca włoskiego
pełnie nieświadomie, jego wola
należy w tych chwilach nie do
RIO DE JANEIRO, 30 X. (Pat).
,Wielkie słupy dymu unoszą
niego; gdy się ocknie nie parnię Na włoskim parowcu transatlan- się nad statkiem. Załoga i straż
ta nic z tego, co czynił w tran- tyC'kim "San Remo" wybuchł po· pożarna usiłują stłumić ogierl sie.
żar. Statek wyprowadzono z por- Pożar rozpoczął się jeszcze w
Są to jednali wypadki rzad- tu i doprowadzono do ławicy pi::l drodze do Rio-de- Janeiro wśród
kie. Potrzebna jest do tego rów sIm. ładunków bawełny i oliwy.
nież wola hypnotyzowaiIlego, jego zgoda na uśpienie, bo tylko
w tym stadium jest sugestia sIm
teczna. Dlatego też tak rzadko
'Iedztwo w sprawie Parylewiczowej
zdarzają się fakty nadużycia siTARNÓW,
30.10. (Tel. wł.). W dniu wczorajszym na zarzą'
ły hypnotyczne.t do niegodnych
celów. Medycyna ostatnio zaczę Kupiec towarów bławatnych w Tar dzenie władz prokuratorskich zoo
fa ją stosować zamiast narkozy, nowie, Józef Hollander, jako zamie- rBtał on wypuszczony na wolność.
Bzany W głośną aferę Wandy Pary
W kolach sądowych uważają to
ale są to tylko próby.
Jednakże od pewnego .iuż cza lewiczowej l Heleny Fleischerowej za dowód, że śledztwo ~ sprawie
su lekarze francuscy szukają przebywał od przeszło 4-ch l11iesię- Parylewiczowej jest już na ukończe
środka -do wywołania sztuczne.t cy w areszcie śledczym przy sądzie nłu.
..,,-hypnozy. Jedni używali w tym okręgowym w Tarnowie.
APEL POLEGŁYCH.
celu środków odurzających .jak
Dnia 31 października r. b. o go.. chloroform. eter itd., inni-róż
przoduje w doborze filmów
dzillje 5 po poł. w glflinazjum mę- ne narkot~'ki, jak weTonal, mor
klasy.
wysokiej
~k ilU zgromadzeni:), kupców m. Lo- fina itp., ale rezuHaty nie były
Dzi§
i
codziennlel
Epopea
bohllterstW!!,
miłoś.cl
i pO"lwięcenia
~zi (Xarutowicza GS) odbędzie się zada walające.
llroczysty apel poleglych uczniów
Dopiero przed paru laty dow walkach o Xiepoclleglość OjCZyz'l któr farmacji Pascal Brotteaux
ny.
wpadł na
pomysł
połączenia
(SZTANDAR) - Frapujący dramat ~ tycia Hlslpańskiej Legii
Cudloziemskiej. Reżyserował: Julien Duviviel'.
Ka tę p()dnio~lą . uroczysto~c dWl1;cb silnych śro.dków oduObsada: Annabela I Jean Gabln. - Ponadto: Epokowy wy·
wstę~ mają rodziny i znajomi pClle- rzających: pomIeszał 7.nane od I
nalazek w irinIe IPierwsr;y
glych oraz rodzice uczniów.
dawna specyfiki scopolaminę z
oryginalny film plastyczny- "n
chloralozq. Miesz!lil1ina ta, scoDo obejrzenia tego filmu nielbędne są. specjalne okulary, któ'
ZBIÓRKA PODOFICEnóW REZERWY
re sprledllje kasa kina po 5 gr. Ceny miejlIc nil wSlystkie seCelem wzięcia udziału w złożeniu pochloraloza, dala środek o nie
anse
gr.. Hasłem naszym: Nalniższe ceny, naile
zwykłych
właściwościach.
wiel\ca na grohach żołnierskich, zarząd kola ogólnego Związku Podoficc· Dr. BroHeaux w swej pracy p. t.

w

niedzielę,

1 listopada

WIELKA
PREMIERA

"EUROPA"

"San Remoli w plomieniach

Jui

jest na ukończeniu

lJ\PIIOl

"BANDE

listopada r:b. punktualnie

o godz.

:15 przy ul. Św. Jerzego, przed koJOlem garnizonowym.
Obecno~ć bezwzdednie

ob owiązko-

prenntuje od 1-go do 15 listopada największą. atrakcję ,tólic Europy

DANCING

"I ARI

"

siostry

liIi ; Emma Schwarz

na Ciele art1st.

~rogramu

które podlegają często strasznym cierpieniom nerwowym,
wyciskającym
swe piętno na
całym przyszłym ich życiu. 1\1ała dawka mądrze zastosowanej s,c opochloralozy wepchnie
wykolejonego znów na dobra
drogę·

Scopochloraloza stać się
że błogosławi!'nlstwem. Ale

mOczy
dr. Birotteaux i jego koledzy po
myśleli o korzyścia,ch, jakie cią
gnąć może z tego
wynalazku
człowiek zły i pozbawiony skru
pułów? Czy zastanowili s'ię nad
tym, jak straszliwą truciznę dała im w ręce nauka?
O tym nie piszą rozprawy na
ukowe. Nie piszą o niebezpie·
czeństwie
rozpowszechnienia
się tego wynalażku; o tym, co
się stać może, gdy biały ten pro
szek stanie się dostępny dla kat
dego, chciażby tak jak morfina
czy kokaina. Czy możemy być
wledy pewni, czy Jutro jeszcze
będziemy panami samych siebie?
Ten biały proszek mo,że byc
przecież
wytrychem, kt6ry 0tworzy zręcznemu rzezimieszko
wi wszystkie zamki naszego
mózgu i naszeJ duszy. Skieruje
naszą wolę na tory, po których.
by nigdy nie poszła, wyuobyć
może najtajniejsze sekrety nasze.
Nie trzeba bowiem zapomYnać: by ko,goś zahypnotyzowa'ć
w sposób zwykły, trzeba wykonać mnóstwo śkomplikowanycn
zabiegów, mieć przede wszystkim zgodę hypnotywwanego.!Nic jednak nie jest łatwieJsze'go
niż dać do połknięcia białą pigułkę, która zabiera wolę. MOItna ją dać jako jakieś niewinne
lekarstwo od bólu głowy ~I'Y
przeciw bezsenności. ''''tedy kaf
dy może na czas działania lekar
stwa opa>no'wać naszą ,wolę. Sz~ęśliwi
wynalazcy powinni
zamykać to lekarstwo w najił:aj
niejszych skrytkach. Bo seopochloraloza Jesł groźnieJsza od
cJanku potasu. Ten zabiera tyl.
ko życie, tamta - duszę.
Nie śmiemy nawet zaglębia·ć
się w możliwości, które otwiera użycie tego straszliwego śroi!
ka.
Wróćmy
raczej 'd o pytanIa,
które nlłJS z początku zajmowało:

- Czy uważa pan doktór za
możliwe, Że w procesie moskiew
skim poddano oskarżonych ta-

kieJ właśnie "chemiczne,j hypnozie" i ż·e w transie kazano im:
zeznawać w tym duchu, jakim:
sobie życzyli oskarżyciele?
- Uczeni, którzy się zajmują scopochloralozą
nie cZYlIlili
takich doświadczeń. Ogranicza,
ją się tymczasem
do ler.zenia
schorzeń nerwowych. Rozumu·
.ląc jednak przez analogię: jeśl\
przy nOTmalnej hypozie udaje
się osobnikom
zupełnie zdrowym naTZucić wolę hypnotyzera, to w wypadku słosowanla
seopochloralozy, która przy leczeniu chorób nerwowych działa podobnie jak zwykła hypnoza, skutki sugestii powinny by~
takie same, albo podobne.

A"

IiUDIOSKOPICKS"

ró~' Rezerwy R. P. w Łodzi zarządza
zbiórkę wsz\'s lkich członków na dzień

wole

orali doskon~ły zespół muzyczn,
CodzIennie flve z pełnym programem.
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MILIONY

~H.X -

6

Nie«h
Endecki

bojkot

Z:JJ'Ząd okręgowy SŁronnicb\ :l

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DYŻURY APTEK. - !'~oc~ dzi"iejszej dyżurują następujące apte·
łd: Kona i S·ki (Plac Kościelny ~);
A. Charemzy (Pomorska 12~; Wag·

nera i S·ki(Piotrkowska 67);

Za·

jączkiewicza i S·ki (Zeromskiego
'i5); Gorczyckiego Z. (Przejazd 5~);

Epsteina M.
~zymańskiego

1936

~r. 2~9

Najpiękniejszy dom w Gdyni

Z głOdU
gina bliźni
.
.

S arCKlowego w Łodzi ogłosil w
~wyeh organach uchwałę, której
końcowy ustęp
brzmi dosIownie: "Nie możemy wziąć udzia ·
lu w lwmitecie niesienia pomo·
ey dla hiednej ludnoścL .. "
Półoficjalna agencja " Iskra'
pisze z tego powodu:

i

"GLOS PORANNY" -

(Piotrkowska 225);
Z. (Przędzalniana 75)

REJESTRACJA ROCZNIKA 1916
.- Dziś zgło2ić się winni do po
wtórnej l'ejestracji wszyscy m~ż
ulyźni rocznika 1916, zamieszkali
I:a tel'enie 4 komisariatu policji, któ
I'ych nazwiska zaczynają się na li
tcry Poc211tkowe alfabetu U, \Y,
Z. 'i. wlącwie. Ponadto w dniu dzi·
~i E:jszyru winni się zgłosić do 110
wttjrnej rejestracji wszyscy męż ·
I' zyźni l'ol\zIDka 1916, zamieszka
li na terenie 11 komi&ariatu po·
lieji, których nazwiska zaczynaj ..~
dę na litery początkowe alfabetu
T: U, W, Z, Ż wlącznie.
Rejestracja odbywa sic: w lokalu
l ima wojskowego przy ul. l'iotr ·
l'tllrskiej 165.

akcji

ZImowe]

pomocy

bezrobotnym

" Uchwałę tę poprzed,la obszer' hie ,yyobrazić
jaskrawsze pona motywacja. Podane są powo-I deptanie zasad, głoszonych przez
dy, dla których łódzcy endecy etykę chrześcijańską, jak "u·
chcą zbojkotować akcję nakar-' chwałę": niech z głodu giną blii
mienia i ochronienia przed mro- ni, pogrążeni w nieszczęściu bez·
zem bezrobotnych.
robocia, ani palcem nie ruszymy,
!IPI~roIn
-~y~ -gr4 ąl ::~;: ,
"" "uchwale" znajdujemy tel by im udzielić pomocy, bo ... iute·
trzy argumenty ; po pierwsze: nie res partyjny każe nam czekać,
g~~n
podoba. się im " skła~ kon~itetu" ' 1 aż w Pols~e zaprowadzimy rząDrugI argument Je~t Jeszcze dy endeckie...
.
Dl'
..l l·'-'p.':ł rf'1.
bardziej pozbawiollY zdrowego
Zł
'
k'
.
'k'
rYł :[
'~::ł
:-:1
sensu.
Brzmi ou:' endec nic . ~ ca ym. spą -OJe.l~l l um '~Ją~
h
'1
.
k Y'
cIsnących Slę pod pJOro ołueslen
c, cą wspo prac.o:vac \~ . onu.l'e~ przeprowadziliśmy r'ozumową a.
Cle z przedstawIcIela nu ludnoscl
r
h ł" ł" d k' h
d
n~ lZę "uc wa y
o z 'I~ en eiydowl'>kiej.
. ,
kow. Jedno tylko pylal1le posta'
.\.le koroną \\'~zystkiego jest wić musimy pod adresem zwolrz~ci argument. Oto - powia· Jenników tej partii: czy dają pIudaJą łódzcy endecy - filantro· ceŁ takiej postawie wobec głodu ·
pia jest właściwie paliatywem, jącego bliźniego?
jest doraźllą ulgą, która nie "roz
:\fa'm y głębokie przekonanie,
wiązuje zasadniczych i istotnych że na to pytanie będzie jedna tyl
potrzeb". A wobec tego ... pocM ko odpowiedź: Nie!
Oci.bylc <;;ię IV G(lyni poHwir.cenie no wowybtldowanegr) 7 - piętrowegl
karmić głodnych i przyodziewać
Bo gdyby. inaczej było, trzeba- grnad!ll czynszowego. Gmach ten, będący naj piękniejszym i najbar.
i ochraniać przed mrozem bieda by przecież zwątpić w ' instynkt dziej nówocll'snym oł.Jickt~·JlI nli e ~z kanir.wym w Gdyni, z ostał wZlliesiQ
ków? Lepiej dać temu pokój i humanitarności, w uczucia ludz- ny kosztem fllJJdll~Zll ellll'r:yta~ll eg tl prru' owllik,',\\' Banku Go::pGdar.
poczekać, aż spełnią się marze- kic".
.. tr;u. Krajowogo.
nia partii endeckiej, t. j. dojdz,i e - - - - - - - - - - - - - do "przebudowy naszego ustroju HERBATKA U KOMBATANTóW·
gospodarczego" w myśl doktryn
ŻYDóW.
Związ'.3kiydów lH:zestilil~ó,v waik
partii...
Z przemżeniem czytamy te slo o Niepodległość Polski urządza w Likwidacia strejku u Kindermana. OkupaCja
.
wa, z osłupieniem słuchamy ta- lokah SWJlll ,przy ul. G'dal'lskiej \)1, ,
hprbatkę towarzyską z tańcami, któ
u Allarta trwa nadal
kiej argumentacji.
W lhliu wczorajszym w wynikli I go zlikwidowany wstał strejk ok
Endecy wciąż powołują się na 1'3. '3ił) tldbędlie jutro w niedzielę
to, że są wyrazicielami etyki o godz. 5·ej po poł. Doborowa 01'· dłuższej konferencji u oluęgowego pacyjny w farbiami Kinden."
inspektora pra(!y p. WyrzyliOw~l\ie"1 przy ul. Łąkowej 23. Dyrekcja,
chrześcijańskiej. Czyż można so- kiestl':t i pierwszorzędny bufet.

IIII

I

Swtulcja strejkOWI VI lodzi

<I,el inspekcji, zgodziła się
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I. wymówienia
iizeregowi robotnikó

: za wyjątkiem czterech, którzy li
na tydzień.
Robotnicy zaaiiceptowali
ki ugody i jeszc.t~ w::zoraj
okupowane tereny. Dziś 1'n7,n1\07I,;I.
Zaświadczenia do Funduszu Pracy wydane będą przez magistrat się normalna praca w fabryce .
••••••••••••• ~o •••••• •••
Jeśli chodzi o strejk
naj.dalej w 3 dni po zwolnieniu robotników
CHOROBY PRZEMIANY MATERIl
w zakładach AlIaria i
Badacze na polu wiedzy lekar"" wydziale kanalizacji i ,,"0 · cje zo ' hll1ą wstrzymane, jednak wie!lia ::.prawy wl'Zl'śnil'jvl'j wy jl\'7y III. Kątnej 19, to tn I 011
,Idej, dotyczącej przemiany materii,
dociągów odbyła :.ię konferencja że mimo przedłużcnia okresu płaly za~ilkó\\'. oraz lId,iclt-nia lial. l\1iJllo wczor,ljsz~j
'/ ;1 p c wuiają, że przez ~o s owanie naz przedstawicielami klasowego pracy, nie wszyscy robotnicy pomocy Lyl\ll'zonow('()1l1. któ- ~wolallc,i c~\elll ~li!' widowaaia
ItIJ'alnej wody gorzkiej "Franciszka·
,)bzefa" osiąga się świe tne wyniki. związku robotników przemysłu przepracują 26 tygodni, który to rzy nie mają przl!pra('owallyc~l liU, "ytlla~Ja ulegh 'laW\:t
budowlanego i sezonowców, w okres pracy uprawnia do otny- 2G tygodni (104 d ni), omz robot. zaostrzel~lu. -:-:a. murach. fabryki
sprawie wstrzymania redukcji, mania zapomóg.
'nikol1l, zatrudnionym na robo. ~.azalo .SU~ ob:neszCZel!le
zatrudnionych na kanalizacji, VI I Magistrat będzie ' ię starał wy tach filHlJlsowanych przPI' Fun. · Ił uw~z~ sto~unel, najmu o
sprawie wy.Płat y ekwiwalentów 1płacić ekwiwalenty urlopowe ra· dusz Pracy, którzy dotychcz3s
z robotl1lka~1t za J ozwiązally z
urlopowych. oraz wcześniejszego zem z ostatnią wypłalą. co się ty- trzymali pomoc żywno';ciową.
1\y o~u~aJlto~'
.
.
. ,lU d czen• d o f un d u- czy zaSWla
. . d czen. d o F un d uszu
.
DZls .al, ~H~ uO\\laduJemy
· zas"
wy d aUla
Ponieważ roz lrzY"tanic
h·ch.
'
..
'
.
' ,
b
. l .
'k
t ' .. , Hę ma Jeszcze Jedna konferenCja
Warszawski koresp ,Głosu Po· zu pracy dla otrzymania zasił Pracy to będą one wydane naj
.
"1
... ' .
.'.
.,
- spraw Ule ezy w ' ompe I.'ncJI1 ins ekc', pracv
lanne~o t~ efonul~.
.
./kOW ustaw0'Y~ch.
' " . dalej. '~ 3 dm po zwohuemu ro· Funduszu Prac~', delegacja uda iiiP.iiJ.·ii."i·iiiiiiiiiii.'
Jak nas lnformuJą ma Slę odbyc
PrzedstawIcIel "KanahzacJI l botl1lkow. .
się do urzędu woje"'ódlkie'f'o w
konferencja wydziałów uniwers:yte· wodociągów" inż. Barszczewski
Następnie delegacja udała się Łodzi.
:-,
1ów i politechnik w sprawie retor-l oświadczył delegacji, że reduk· do Funduszu Pracy, celem omó·
my prolramu studiów i uniknięcia
-- - "nadprOdukcji" w wolnych z.awo·l
",."ł NIl. t,..;.h~ " Z PODPIS.lI.PrlOr:. U"IVERS.I\I"\.
p" ~ ł SIVI;"A ł"'.Jc.J'ł;"",i nM 11
~
dach.
I t.A.J.JJJ[" "' U"~ DEgE/lUTE Pt\RIS C.St\""LEP W ..... ~
Vt\~SOVIb: I ~~I LA.A71V1V
Konto P. K. O. 1313

Zasiłki

dla sezon UlC

lU

I trudnieni zostaną

••••••••••••••••••••••••

Ul

nadprodukcja
wolnych zBwodauh

0.1

I

'\..IIS

174) .

Trzech Muszkieterów
Powieść

w ilustracjach wg. Aleksandra Dumasa

I

--I
I

K
ooUm
J'oze ta P-II su dSkl-ean

starą, to w każdym razie był-a była najdrożza jego sercu .
ra była Łak odda 11:1 królowd,
o jakieś 20 lat starsza od swe·
Po pewnej podróży do LoŁa· musiała się ul,ryć' w Tours i
go wybrańca. Jej radość iycia ryngii znikn:lł zupt'łnic j wprze l[pływie kilku lal ur.icc w
cierpiała przez wiele lat w'5pół- sŁal pisywać do swych przy ja- braniu lw~:,kiJll . aby nie być
życia z mężem, niejakim panem ciół. Czyt('lnic~T przYPOlninają re ztowaną przez kardynala.
Coquenard, który był 'lgrzybia-! sobie jeszcze pewnie jego sio·
Przez panią CbcHeuse
tym, drżącym staruszkiem, ob- .strzellic~, malą sprzeduwaynię . dzieli ~i~ nasi lrzrj prz~'
wożonym w wózku. Jego jedy· płótna w Tours, którą kroiowa I że .\\'ami~ wsLf1piŁ w ~allr\'
nym
zainteresowaniem była Anna austrjacka nazywała swą klasztoru ,
dość daleko posunięta os;'.częd- siostrą· Nasi przyjaciele oddaw
Buzin uie opuścił go r
ność. Ślady tej namiętności mo· na stwierdzili, że jest ona .dentu i wstąpił do nowicjatl1,
żna było dokładnie wyczytać na I tyczną
htó·
--~~----~--------~----~---p~41
chudych twarzach pisarzy, któ
rzy pracowali w jego biurze,
podczas gdy on sam stale trzymał straż w swym prywatnym
!:(abinecie nad wielką skrzynią
złota.

Po śmierci pana Coquenurd
Portos otrzymał nagrodę za swą
cierpliwość i wytrzymałość. -'
Ciężka skrzynia zawierała nie·
mniej jak 800.000 .franków. Mousqueton otrzymał wspania-I
łą liberię '

i

dożył

spełnienia

swych marzeń: mógł stać z tyłu
na złoconej karocy swego pana.

348. BAZIN W NOWICJACIE. \
Aramis rzeczywiście ?'ostał
347. l\JOL'SQUETOX W I,mE- powiadał Portos, okazała się
przyjęty
do szanownego 7ako· \
wdową
po
adwokacie.
Jeśli
nie
RIl.
nu
lazarystów.
Teologia zawsze
m&lna
jej
było
jeszcze
nazwa.ć
,Księżna", o której j:aw:;zc o·

~1.X-

Nr. 299

Felielon

Wstrętne

dziewClunu
I.

1910 R.'
- Cóż to, MurysiJ.Ic, znowu byna Scating • ringu? Ozy chcesz
sobie nogi połamać i zostać I{aleką
lIa całe życie? A więc ojca ci zupełnie nie :lal? Jest ci zupełnie obo
jętne, że ojciec siedzi
półżywy i
tylko słucha, czy nie rozlegnie się
dzwonek u drzwi i tylko spoglłda
przez okno, czy nie zatrzyma się
przed bramą karetka pogotowia..
Nic sobie nie robisz z ojca ...
- Tatusiu! Ależ zrozum, ..
-- Nawet słuchać nie chcę ...
Wstrętna dziewczyna!
(aś

H.
1936 R.
- Muszę ci powiedzi\!ć, Joanllo,
.ze jestem wprost Ob:UZO:lY twym
zachowaniem ... Nie .nożna uo tego
stopnia martwić ojca! Co ty sobie
myślisz, że mam serce z kamienia?
A przecież nie jestem jakimś zacofanym o.icem i nie trzymam cię w
zamknięciu! Przecież nie powiedzia
lem ci: "Siedź w domu" kiedy ci
się zachciało Bóg raczy wiedzieć, mówiąc między nami, po co
-.:. lecieć w tę okropną pogodę
z Anglii do Australii i bić .iakiś
idiotyczny rekord, k,tóry jutro
z kolei będzie pobity przez Amy,
Amelię, cz;y jak się tam one jeszcze
nazywają ... Ja przecież nic nie po ·
wiedziałem. J\'Iyślałe'll sobie:
Jeśli
dziewczynę spotl<a katastrofa,
to
wyłowi ją jakiś okręt". AI~
dla
ciebie tego mało. Ty musisz jeszcze
nie mówią;'! mi dui !!łow::t, puszcza~
~ię na przelot z Nowej Zelandii do
Tasmanii przez puste 1lIl)rze, gdzie
jakiś mały okrę·.:ić przejeż~t-a rall
na pół roku. Tobie jest dobrze latać. A pomyślałahyś o tyUJ, że serce twe~o ojca zalew,l oię krwią, że
niepokoi i denerwuje, że nie może
sobie znaleźć miejsca, że uie moż&
ieść ..•
- Tatusiu! Ależ zrozum.. .
- Nawet słuchać nie C'llCę.. .

"GLOS PORANNY,- -- 19M
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AOU'-h prz6Jp,-,:,Ów.1
do wgd U
"
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W dniu wczorajszym stała IWllli-, !;trAcyjnej weszli pp. prezydent
Gla do kontroli cen i walki ~ dro- IUiasta,.
Godlewsld, wicestaro~t.~
ivzną żywnościowa w ŁodZI udała /' l1;rodzkt, Denys, komendant poltcJ)
,
. . .msp. E lsesser - N'tesię
na UJiasto,
celem przeprowadza 'ta m. Łodz,
I1la jeszcze jednej lustrla cji targo' l <!zielski i referent aprowizacyjny
~".'isk, sklepów spożywczych, kolo" ~tarostwa, p. Styczyńs.ld.
nialnych itp. W skład komisji lul(oiui"ja przeprowadziła lustra:,

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła nasza
naj ukochazlsza matka, babka, siostra i teściowa

B. P.

Salom

ur. Tobia5

K

•

15

Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie
niedzielę, dnia l listopada 1936 r. o godz.
l-ej po pol:. z domu przedpogrzebowego, o czem
:l.8wiadamiaią pozostali w gł'2bokim smutku

się

w

Dzieci i ROdzina

Jutro, 1 listopada, ja ko w

pierwszą

odbędlie się
żałobne oraz
przyjaciół

o god •. 1 pp. na cmentarzu żydowskim nabo!eństwo
odsłonięcie pomnik!!, na które zapraslIa krewnych,
i znajomych

RODZINA

Strejkiem

~~~ targowisk i baL fargowyc.h w
~ozn~'ch PUl1kt~ch m.l'iłsta, ZWIedzaląC sklepy, stoi'ika l stragany. Ba
d
"ano
w szczego'1 no ś'
Ct sprawę przelitrzegania cenników i ujawniania zmarłych, pomagaj zywym,. aby
cen na towar<lch.
wszyscy pod tym h.asłem mogh przy
l(om~ja Gtwie.·dziła, ~e ~sz;y~~y . czynić się do okazania pomocy roI{upcy l handlarze stosuJą SIę śClsIe dzłnom bezrobtnych i najbieelniej110 wydanych przez władze zarządzeń, honorują cenniki, m;godnione szych.
Moralnym
i)bowią'lkiem
więe
7, organizacjami kupiecldmi oraz ukażdego
obywatela
uczcić
blisldch
jawniają ceny na towarach i artykulach.J Zadnych przekroczeń ko- zmarłych bodaj najml1iejszym dat
misja nie stwie,·dziłra.
Idem, przeznaczonym na zl11lliejsze·
Świadczy to o tern, że podFlie nie niedoli bliźnich.
. .
~rodki zwalczające nieuzasadnioną
Ofiary wpłacać naleiy na konio
rIro~yznę artykułów pierwszej połódzkiego wojewó'lzkiegoobywatel
trzeby dały po. ~ytywne wyniki.
O wynikach lustracji komisja ski ego komitetu zimowej pomocy,
sporządził-i protokuł, który pl'zesła bezrobotnym w Łodzi w PKO nr.
ny będzie władzom nadzorczym.
601,500.
F

M'

Bezpieczeństwo w
w poniedziałek konferencja z

holesnlt rooznice ligo nu

b. p. Salomei Wierz ickiej

magistracie

grożą urzędnicy ·

miejscy

zimowej pomocy bezrobotnym i
najbiedniejszym w Łodzi postano·
wił w roku bieżącym w dniu Wszy'
stkich Świ~tych, jako w dniu Świę·
ta zmarłych, rwcić na terenie na. wo'dztwa hnsło' Czcząc
szeao
wOJe
.. ."
o
.."

I

I
I

·'!;~~!i:}:!!.~!kre,

fabrJkach

przemysłowcami

w inspekcji pracy
Donosiliśmy już
o obradach
specjalnej komisji, powołanej do
opra.cowania regulaminu bezpie
czeństwa pożarowego
w fabrykach łódzkich. Komisja, w skład
której wchodz;ili de'l egaci inspek
cji pracy, straży ogniowej, po·
wszechnego zakładu ubezpieczeń
wzajemnych, opracowała ramowy projekt regulaminu, wprowa
dzający cały szereg inowacji, jak
komisarzy i przodowników bezpieczeństwa w zakłladach przemysłowych, wyłazy w oknach fa
bryk,
urządzenia
alarmowe,
przymus instalacji telefonu do
alarmowania stJ.'laży na wypadek
pożaru i t. p.
Dla uzgodnienia projektu regulaminu, do którego zgłos,zono
szereg drobnych poprawek, inspektor pracy III okręgu, p . .WyrZY'kowski projekt skierował po~..
. "

nownie do ściślejszej komi.s ji.
przy czym zapowiedział zwoła
nie wspólnej konferencji tej komisji z reprezentantami przemysłu, którzy nie brali udziału w
pracach wstępnych.
.Jak się dowiadujemy, konferencja ta wyznaozona została na
poniedziałek rano do inspekcji
pracy, przy czym zostali na nią
zaproszeni przedstawidelt poszczególnych związków przemy-

Donosiliśmy już wczoraj o odbY'1 rzesz urzędniczych w sprawie daltym wiecu, zorganizowanym prze:.! szej akc.ji._
słowych.
związki pracowników miejskich, w
Po wiecu zebrała się komisją
~ali Helenowa. Na wiecu tym szczę międzyzwiązkowa, która, na podJUTRO PIERWSZY WYSTĘP.
gółowo omówiono sytulllcję urzęd· 8tawie 0PIllII,
wypowiedzianych
SIÓSTR SCHWARZ. ników, oraz postulaty, przedstawio· przez uczestników wiecu, powzi~
W dniu dzisiejszym żegnają Lód~
ne władzom w sprawie potrącania la rezolucję W sprawie proldalllowa
Rl·tyści dotychczas'o wego a6Sp'Ohl
'dodatku specjalnego, odpnwiednio nia strejku w magistracie w wypad
,:Tabarinu". Niewątpliwie wieeló,.,
obniżonego, zgodnie z obietnicamI ku, gdyby w ciągu 7 dni, t. j. do
ten zgromadzi prócz stałych l:iJ:wa.l'
m.
min. spraw wewnętrznych oraz w dnia 5 listopada r_ b. władze miej.
cćw ró wnież i tych wszystkich, któ
1986 R.
sprawie awansów. Wlec' miał na cc- t;kie nie uwzględniły wysuniętycb
rzy programu tego jeszcze nie wi I
- Posłuchaj, V.lIu, wciąż l11ówis~ lu wysondowanie opinli szerokich iądań.
dzieli,
,.tatusiu", a la widzę, że zupełnie
Jutro czeka Lódź nielada sensa·1
"
' ,
nie kochasz swego starego ojca ł
ela, a mianowicie premiera nowOol,
zupehlie się z nim nie liczysz. Jest
zaangażowanego
programu arty~ ,
ci zupełnie obojętne, że ja się ~e'
stycznego, na czele którego widd
nerwllję. Powiedz mi, z łasld swojej
my największą rewelację scen eurQ
poro było latać rakietą na Syriusza
TEATR MIEJSKI
.
. 22.30 Koncert orkiestry symfoniCZ-loZąCY wojewódzkiego obywatelskiego pejskich siostry
Lili i
Emm~
Ul! herbatę? Czyż w domu nie ma
Dziś o godz. 4-ej oraz w niedZielę\nej P. R.
komitetu pomocy bezrobotnym, pre- Schwarz. Prasa zagraniczna nie ma.
herbaty? Ostateczde mogłaś pole. wyjątkowo o godz. 4.30 pop. stanowią23.30 Koncert życzeń.
lekcją p. t. "Sprawa serca, sumienia w ~l\vym repertuarze doŚĆ superla·.
deć bez ża·bej raldet:l na Marsa. ca w dalszym ciągu niesłabnący eweAUDYCTV
ZAGRANICZNE
t'~
l rOLumu
zamauguruJe wIe lk a. a k'
. . . t
t
LONDYN (3ł2).
. cJę tyw6w, by opisać poziom tego wio'
Cóż to, czy na Marsie herbata jesl nement ar ys tyczny Ł od Zl s\Yle na SZ u
ka "Ternera Ludzie na krze" z Janem 2? 00 C
Ali"
AJ propagandową na rzecz pomocy bIed- dowiska, urodę i talent artystek i
.
" l ' ł'
. W
b t
~.
oncerto grosso
Jlomego,,, .b
b
. ód
gorsza, niż na Syriuszu?
Bonecklln w rO I g owneJ.
so o ę
chemik" Haeudla Koncert skrzypco nym I ezro otnym naszego wOJew z jeh wy::ioką kulturę artystyczną.
To w'3zystko jedynie przekora! i w ~jeazielę ~ go~z. 8.30 ~viecz. powt.~
wv Mozarta i Slli'ta Czajkowskiego. twa.
Niewątpliwie pierwsz'y ich
wy..
:\lars jest tuż pod ręką, wobec tego I'Z~llle w~zo~·a:1sze., pr~nllery k~~edil
WIEDEŃ (507)
• . .
.
stęp stanie się wielkim
wydarze~
mleszcza~s.kleJ
~aJ)rI('h.
~~poJskJeJ
19.15
"Zuro
goldenen
Kipferl"
_
opePrzemowleme
to
przy
pomocy
81trzeba l'al;.ieto~vać na Syriusza. A
retka Stolza
gantofonów, umieszczonych na pla- niem w Lodzi i zgromadzi całą na.
le stary ojciec s' denerwllje~ to cię "Moralnosc. pam DulskIej .
niedZIelę
o
godz.
12.30
w:
poł.
BRUKSELA
(322)
cach publicznych, wysłuchane będzie 8Zą elitę w ~alach Tabarinu.
W
.
nie interesuje ...
Ponadto po raz pierwszy ujrzymy;
trzecI poranek popularny dlla n~.Istzer- 21.00 "Fryderyka" - operetka Lehara przez wszystkich mieszkańców Łodzi
szych wars.tw nas,zego spo ecz~ns wa.
SOTTENS (43)
.
- Tatusiu! Ale zrozum ...
nowy 7espół muzyczny "King"
będZIe kapl~;llla .tragedla Slo- 22.00 "Wiktoria i jej huzar" - operetJeden z gigantofonów z polecenia Jazz", kt'Jry po wielu odniesioNawet słuchać nie chcę .. Dana.
ka Abrahama (fi'agmenty)
wackH,go ."Mazepa .z Jullusze~ Osterwą w rolI tytułowej. Ceny mlzone od
MEDIOLAN (368)
prezydetna Godlewskiego będzie zain- nyeh sukcesach zjechał do naszeglj
'v strętlla dziewczyna!
W. Azow.
40 gr. do 2.70.
20.45 "Dafni" __ opera pastoralna _ stalowany przed zarządem miejskim na miasta. Siostry Schwarz zostaną w:
TEATR POPUI,ARNY
Mule'a
Placu Wolności.
Łodzi tylko 15 dni.
~.c~.o
Dziś dwukrotnie - o godz. 4 pop. i
RZYM (420)
o godz. 6.30 grany będzie nieśmiertel- 20.40 "Ił nostIo giallo" C1leretka
KWESTIA
Vaccari'ego.
Mania Riesellfibcr postanowiła wyjść ny "Chory z urojenia" Moliera w preSOLIŚCI PRZED MIKROFONEM
mierowej obsadzie pod reżyserią Zoprowadzenie i kontrola ksią~
,. mąż za lekarta, Jednakże uplynęlo nera.
w czechosłowackim
O godz. 17.00 grać będzie skrzypek ~
już klika lal, a zamiar ten nIe zostAł
W niedzielę po raz 19 świetna ko- Maurycy Neumiller i śpiewać Witold
radio
media współczesna z problemem spo- Myszkowski. 'Vieczorem o godz. 22,00
urzeczywistniony.
Dnia 4 li8topada r. b. od godz.
Zdenel'wowaua stał'sza palli Rleseu- tocznym "Pieniądz to nie jest wszyst- rianislka Maryla .Tonasówna odegra
ko".
Rachmaninowa "Wariacje na temat 22 min. 15 do godz. 22 min. 45 razapnysi~!ony biegly kaiflgowy
fiber zwraca się II! wyrzutem do córki:
DZISIEJSZY PROGRAM
CorelIiego" - utwór pochodzący z 0- Ja nie rozumiem, czego ty wła
łódź,
RADIO\VY
slatniC'go okresu kompozytorskiego diostacje Praga, Brno i Morawskat.
Ił
Rachmaninowa, bo napisany przed Ostrawa nadawać będą słuchowisko
ściwie chcesz? Czego ty ciągle pl'zebleG.33 Gimnastyka i muzyka z płyt
telefon 169-91.
dramatyczne Mieczysława Brauna
rasz? Chcesz wyjść za mąż za lckarza 'l
l1.t10 ,,$piewajmy piosenki" - audy- czterema laty.
p. t. "Zdanenie w Magnuszowie", ' . . . . . . . . ...a. •••••••••••••••
DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI
cja
- Tak.
Hasła oszcz~dności, zawsze żywotne, oparte na noweli tegoż autora pod OTWARCIE KLUBU
RRYDZOWEGO
12.03 Pieśni (płyty)
- Za Internistę?
14.30 ,.0 tym jak Kubek i Wiktor u- stały się szczególnie aktualne w dobie Iv. m samym tytułem (drukowanej PRZY SYNDYKACIE DZIENNIKARZY
- Nie.
ŁÓDZKICH
ratowali pana Longinusa od śmierci" powojennej, w której pod znakiem
Dziś, w sobotę, dn. 31 października,
oszczędności musiały być ustalane nie- w "Głosie Po,'annym"). Słuchowisko
- Za laryngologa?
słuchowisko
15040 Piosenki włoskie w wykonaniu tylko budżety państwowe. ale również to wchodzi w zakres stałych audy odbędzie się otwarcie klubu brydżo·'
- Nie.
budżety wszystkich
obywateli. Wy- cji czechosłowackiego radia, nada- I wego w nowym, komIortow? ur~ądzo .
(płyty)
Schmidta
- Za wenerologa?
16.15 Fragmenty z mniej znanych kladnikiem tej idei stał się oficjalnie wanych na Europę w języku espe-I nym l?kalu Syndykat~ DZJ~nll1karzy,
- Nie.
"Dzień
oszczędno ,~ci",
obchodzony
•
•
••
ŁódzkIch przy ul. MonIUszkI 5. Teleoper
- Tylko co?
17.00 Koncert solistów: Neumiller - przez ~wiat cały. Organizowany w Pol ranto. RadlOfol11zacJt l przekładu na fon sekretariatu SDL. 261-40, telefon
klubn 187-40.
.
(skrzvpce), Teodor Ryder (akompania- sce "Dzień oszczędności" znajduje rów esperanto dokonał autor.
- Za konsylium.
nleż swoje odbicie
w audycji radio- ~~~W~~g~GQQQ~9(ł"9Q9gGigg,
ment) i Myszkowski (śpiew)
wej, nadanej o godz. 18.00, którą otwo
17.50 Przegląd wydawnictw
NA POCZCIE
18.00 Audycja z okazji "Dnia oszczęd rzy przemówieniem dr. łIenryk Gru- KINO
Do oklen~a na poczcie przepycha ności",
ber. prezes centralnego komitetu o·
szczędności. Następnie wykonany bę
się kłoś gwałtownie,
roztrącając In18.24 Muzyka poważna (płyty)
dzie hymn o oszczędności i polska
18.50 ' Pogadanka aktualua
nych.
o.. Oeł!. 12. 2. 4. 6. 8. 10
19.00 "Wesele" Wyspiańskiego (akt pie~ń o oszczędności.
- Mołe pan seehee łaskawie stanąć
Osi' poraz ostainll
I-szy)
ostatni 'tV ogonku - woła Jakiś polrą
WOJEWODA HA:UKE - NOWAK
20.00 "Polskie wyprawy PQlame".
PRZED l\flKROFONEM
eony pan.
20.30 Nowości literackie
(L'EQUIPAGE) wg. powieści I. KESSELA
21.00 Koncert rozrywkowy
o godz. 18,20 pr.zed mikrofonem roz- Nie mogę...
22.00 Sergiusz Rachmaninow: ' Wa- głośni łódzkiej stanie wojewoda Hau·
W rolach głównych:
- DlaeletC°!
~~
riacje fortepianowe na temat Corellieke
'
.
Nowak,
który,
jaJio
przewodnI- Tam pi stoi JejleJl ~.t.łnl.
groszy
Anna~.lIa.
Jean
Murał, Char ••• Vanet
LO
lO :tV ~k. JonaeóWDY·

--

Teatr. 11'1uzyka i radio
l'
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osObe i dzialalnojt p. lalfwskifRO
sensac,jnego procesu DraSÓWego w sadzie' okregowJlm
lz, i szarDane nerw,
I Dobre oDinie
-k
h
- d 6

(barakifrgzuią
dzień

rugi

193/1

Wrażenia

"kiego ,Iito"ała
iq nad nim i
Powołanie
przynio.,la mu herbatę, Ja zostaŚ
lcm zdegradowany, mimo, że do
W
:\'astępnic zeznajc św, NIE,\Vez Iraj wznowiona tO~taI.l chodzcnie dyscyplinarnc uwoln:' ,W tym miejscu adw. ::lzczech DZIEJEWSKA, była uczenica 0w sądzic okr~gowym rozprawa lo mnie od zarzutu udziału w [I, występuje z wnioskiem
skarżyciela w szkole przy ul.
przcciwko rcdaktorow] odpowie- f'erze meldunkowej a i pan pro- O PRZESłJUCHANIE SZEREGI' Sosnowej 1. Oświadcza, iż uwadzialncmu cza:'>opbma .. TydzicIl kurator umorzył przeciwko mnie
ŚWIADKÓW:
żała zawsze p. Zalewskiego za
Hobotnika" :\Jit7.llcJ'owi z oskar- d oc l10d zenie,
.
Z os La ł em prz e nI'e ' woznycll 'l sprzą t aczc k-, kt'O1'7;y polaka,
że polsku.
rozmawiał
on zwucze'
nicami po
Nawet
ezażenili wyższego lIl'zednika zarza siony do wydziału
opieki spo-, zeznać mają, jak byli przez p. .
<lu miejskiego '" Lo"dzi, Zalew: łecznej 11::1 sl~nowisko )wntrole" Zalewskiego traktowani. Sprawa sle prywatnych korepetycji, gdy
~kiego,
ra.
na zym pojęciu była fo _ mówi adw, Szczech _
przygotowywał świadka do szko
Jak sobie Czylelnicy przypo, degradacja, mimo, iż zatrzyma-' odbiła się głośnym echem, byly łl rosyjskiej, mówił po polsku.
l1l111ają, "Tydzień Robotnika" lem pobory...
obszel'ne spl'awozdania prasowe, Swiadek nie pamięta, czy pan
Tell D\ateriał nakazujc wprost w~' \\'y~Ląpil przeciwko p. ZalewAwd. Loos: Czy jeszcze z kim mówiono, że pan Zalewski fatal- Zalewski mówił o Polsce.
IworL(>lllc sobie nash:pującl'!J;o wyubrll :,kiemu z l>zeregiem zarzutów. miał p, Zalewski zatarg?
,nie traktował ludzi, niech więc
Z kolei przed stołem sędziow
/.('nia o osobie oskarżyl'iela:
Oskarżony o zniesławicnie red. Św.: "\V wydziale podatkowym ten najniższy personel powie, co kim staje śW. DĄBROWSKA,
Pracowity, enel'giczny, obdal'zon~' ~IilzneJ' .pracował kolega 'EWERT, który w tej sprawie ma do powiedze- sekretarka urzędu kontroli miej
zuolnośclumi lIrzt:dllik, sluŻ:lCy w każ- podJął si~ pl'zeprowadzić na l'OZ pełnił funkcje sekwestratora.
nia.
skiej. Zna oskarżyciela od roku
tlej dziedzinie stullrocrutowo I('ml',
}lJ'awie dowód prawd~'
Uniemożliwił on p. Za'l ewskiemu Adw. Loos: OBRONffi CHO- 1919, a więc niemal od pierws'lej
t;l;cgo si~ podjął, stal'ajllc sit; II I 'zysto- i w pierwszym dniu procesu ZP., kupno fortepianu z licytacji, sto- DZI o WYŚWIETLENIE PRAW chwili,
sować do każdcgo pana, który akurał znawali wyżsi urzędnicy samo.lł!C na str~ży obowiązku i
DY. Nie oponuję przeciwko poAdw. Szczeeh: Jaki to był u' t zWlerzc
.
łUli'k'Icm. Al'
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'
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obrażenie, wierzl!cy w swc lIzl1oln1,:rugll1l
dni. u ro,:- Z~a l ew k'
'l otacza SIę grupr! li Zl'
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"
nia, trawiony thol'oblhn! Wpl'ost am' prawy,
W dalszym ciągu trwał.,.- jemu oddanych, \Y tym celn pod łać świadków stron.
wsze nas zachęcał do pracy ł
hkJ.! osi:!guh:cia ,iaknajsz~'bcle,i naj- l,cZlJania świadków, Jal\O pierw, ciągał nicra7 woźnych na różn'~
Przewodniczący każe podać kształcenia się· Miał dobry sy,
w~i~zyl'h ~zczcblów kal'j(,l'Y, Naczelulk: szy ~kłada wyjaśnicnia ~\\'iadel, slanowiska, aby później mieć akta sprawy o aferę meldunko- stem pracy,
wydJ;ialll, d~l'(>ktor zarz;!t!u mh',bki::- LASZKIE"WICZ. Ul'z~dllik wy- swoich zauf'tHlych, Dawał awan- wą (dono iliśmy o niej w swoim
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datkowef!o. '.10""1', z'e st"kal SI' () dZ.I,~ z mzszyml 11l11kc,Jonanuszan y: .J~ o l:ezlI tat, niesp"hllonych na- j ",)'~ 1 mu urzę m' ow ,
Św,: Była gdzie; licytacja i był
~.\"
J
"
"c
dZH'1 I :f.:H'Jr.t~' 11111/1' ". wnlt'l' (I pOIlOW'
S~ladek: Tro b)~ł~~. ,", " ,I do sprzedania forLepian, Pan Za z p. Zalcwskim służbowo tylko mS ~r'
Iły sla I kil l.ari('I'Zł',
HIS f ORlA UDRĘ~ZL~ I CIU. lew~ki .przyjechal na miejsce i dwa CZ\' Łrzv razv i zawsze bYli' ,,:.: l. cs
oWIono duzo I skarzono
PJE:\
dobrze 'trnktowanv,
'
. SIę, ze ,l ,t ~espotą, brutalem,
Ellerl!ia w lu'z,:dnwauiu w~I'adza h:
•. " ,
chciał tcn fortepian kupić,
.
chamem ze Jest uel'WO'
"
.
Były łu kobJCł I SZlll'panC JWl' n
Adw. Szczccb: CZY pan czytał
'"
~'~-...
h('~t~ '; bl'u!:lll\~'c w sto~llI1ku 110 pni n;t:ieZ1"~J1. :\ie mogliśl11V dosta:; Ewel·t nie dopuścił jednak do sprawozdania pra o~ve z tej spra
:\dw. Szczcch: A czy p, Zalewt'o."
n','sztlj .Jlotl
, do' p. Za Jews k'
. 1 b ez- Ilie,'tacJ'j
bowiem,
dłużnik Wllł:l'''''?
skl był 'k'
bezwzględny dla złych
. lilko II , IIW;IZUI,,·ctl
""
, Sl~
-ICgO IJlgc"
•
,
,
"L~I~lh'lIl .IIZll011ll(>1I za IIl'dzlIC l'lIIUkl.
'd' T h
' l I'
l l
e:d ('zrśt; należności·
pracowl1l ow, leniuchów, i tó'
•
-" ,
.
Pl z e'w... R ozprawa me
. t oczy ryc_l
l przeCIeż
. b yło dużo?
I
,1110.
. . rze a ~l~d)~'' o ]]11'l -. 'l \'" t\'cll
,"'"padkacll '
1110Zl1'l
" ~t(l_unku 110 lIn\n~th ~olllc '" Iw!, posre
..
,,'.'
, l nwac l nieraz przcl
WH' "'O( Z{'
"J
l':lrehll "~WF'z:lIl1e ~h'hle przez ICl!
t'
d '
~I .
\, -tl'z"l11ac' sprzccl" z' Z Lec'o po się O sprawozdania sądowe. Pan
Sw.: Tak. Sam był IH'acowil"
, . ,
• 11\ "'YS awac prze JP'~O o'a )ll1e"
•
... .
l">
•
J!Uli IZ:UIII'
1" '·JII lanc IW-I ('kwentlllc
.
.
1':>
1':>
_ d
Zalewski może wytoczyć sprawę i nie znosił leniuchov:allia.
.,
,:
,,
,.
,
Lem.
"O li
w~z.t'lkl1lll IIlllzl\\\ vnll I IIlemozllwymi N
' ,
. 'l'
• l d k'
P ZALE""SKI BYŁ BARDZO spl'awozdawcom sądowym...
Adw. SzczecJl: Czy pani zna
,
.'
.
a llllllC ms el Się w Ule u z I
•
.
,po~obllnll. A Jcdllol'ześnie llL przykra
ób
ZLY.
Kaufmana?
1
I'Ilwilami lIuii;ollOŚĆ w stosunku (10 Gd y 70S La ł naeze
SPOS 111.'1'
"(I", Loo·"
,I dlaczer:1o p
Za •
Św.: Słyszałam to nazwisko w
.~. •
",
"",.
t'
'
1 "cm urzę( \I
zwicrzclUlików. :\lil':tt sz~"bldej, wicI kontroli ~z"kall\' nie u!>lały. Zo- lewsl,l nazwał ~w13dka qlatoAd\\". Szczech: Czy to prawda, związku z jakimś dochodzeniem
kiej kal'iery moż,' ('zluwi('ka zawzil!te"
'..
.
l
'l
W sprawie dostaraania zaprze,stalem odwołany z mego stano- em.
że p. Zalewski zrujnował spółgo, obdal'z(/Il(>go tal,ą m"nłalnościll" wiska, a p, Zalews-ki wcisnął
S' ..
,.
rfo
b'\'ło
podcza"
docho
gów
dla ma!Zistratu,
Ta s"rawa
....
J
.,
dzielnię?
~
t"
popchnąć do rnnów Ilajgorszycb...
lllnie W tło dochodzenia o nad- dzenia w sprawie afery meldunŚw.: Nie, Prz-eciwnie, był baif- była w urzędzie kontroli i pa
. N'
. ł
d'
Z
zbadaniu p. Zalewski wysłoso\V !'łosllululch to\\'arzy~kich CZIO- użycia w związku z aferą mel- k"owej: I le urma ~m ,ac~, ,a: dzo pożytecznym dla sp6łdzielWiek układny, UjH'zcjmy, spolwjuy, dunkową, ,"Tylewal cah1 niena, lewskl.em.u o~powledZl n~ ja~leS ni.
wał
pismo do wydziału gO&PO'n'
d l
darczego, żeby nie wsp61pracozmienia się ule do poznani:!, gdy l'ZCCz 'wiŚć...
•
.pywllle l wowczas pOWIe zla :
p
.
i
d
• d i ć.
Adw. L008: Czy pan Zalewski wać z Kaufmanem"
dlOdzi (I cel, jaki mu w życiu przyAdw. Loos: Czy do świadka " au n~e um e .0 ~wle z ~ zajmując większy dom, płacił
~wl\!t:a, a którym jcst ktuil.'l'a urzt:di:i·! mówił p. Zalewski że pan jest bo JlaD jest matol, llllll będą wIe· więcej od innych?
TaJ~emniCa słuz~
ela. Obce mu llł! wtedy hamulcc, nl,! II matoł czy niedoro~winięty?
dzieli..." ,
J
Sw.: Zdaje' się, że tak .. ,
Adw. Szczech: A czy Z Grudziń
I;ofa si~ l'rz(>d żadnymi ~J'l)dkaml: 111'u' I
Adw. Szezeeh: Proszę Sądu, ja
Adw. Loos: Jakie były przekoAdw. Loos: Pan mówił, że Wsklego p. Zalewski hył zadowotalnością,
podsh:pcm, ulljżono~clt!." protestuję przcciwko takim py, nania polityczne p. Zalewskiego,
związku z tym większym domem lony?
PnIIl'ostn Onal'lI trawiąc3 rh mózg i tlU"llaniom. To jc t podpowiaduuie czy pan wie?
i opłatami były walne zgromaŚw.: Proszę mnie zwolnić z tej
'Zł: :ullbit',ii .. , Aby W~":il'j po "rabinie świadkowi,
Św,: Przekon311 politycznych dzenia członków spółdzielni. Dla odpowiedzi.
f ab~ Im:d1.('j .. , Za wszelkI! ccu-;...
I
PJ'zew.: Zwracam uwagę obro,
nie znam, wiem tylko, że p. Za- czego?
Adw. Szczech:
ozumieUl. ·że
n~lo do pl'zcwidzcuhl. że bwiadlw nic, że pytania łlależy stawin'~
lewski werbował urzędników do
"le o.,kul'iyl'i(>la .,wybielać" bt:dą k hczpośrednio.
. Św,: Były spory, czy p. Zalew' ~a:ni p~zykr~ o
wiedzieć, Mo.
gil, któl'Y idl wCJ;wal. obdarzając swym
Z, Z. Z, i mówiono, że jeżeli ktoś ski ma płacić więcej.
ze palU pOWlC,
y p, Zalewski
,..
nie l)rzystąpi do tego związku,
'
j
Adw. Loos: No i płacił więcej? strofował Grudzińskiego?
~au allicm. niczależlJi~ od tego ZI!ZlIU- I
11
C
to
Św.: Po tym tak.
Św.: Ta:k jest.
nla kil 11111 iII wal'tolić,. bowiem 111110'"
,
,
k '1"1
'
BEDZIE
NA PYSK.
żliwiajl! l'ówllomi(>rniejszc'"
I'ozłoż('ni~
•S ,~,: T a,~,
OWI o m~łłe w t~łl
~
, ,'7"LAN\'
A
Ad",. Loos: A przed tym?
.Adw. Szczech: A w jakiej Spl'l
~willll'ł j cit'ui nil jego postaci.
S~~~?b. Zł~zył~ł~l.;Y tej spr~:\~h'
Adw. Szczech: Skoro dochoŚw.: Xie wiem.
WIe prowadzone było przeciwko
T~lko w naiwnych powicściach dLlI SI~.Il oę do l~ollllsal za \Voje" odz dzcuie dyscyplinarne uwolniło
Adw. Loos: Może p. Zalewski niemu dochodzenie?
JlO~t>oJstwu ~wjat dzieli si~ na zupełnic kIego, lc.ez
pana, to dlaczego zajął s'ię pa- sam to wyjaśni?
Św.: To jest tajemnica słutb().
czarne i zupełnic, białe charaktery, '" NIE ZOSTAŁA nOZPATRZONA nem prokurator? Przecież p, Za,
k
'
'
l
wa.
P rze d ,sąd em s taJe os 'arzycIe
Przew.: Nie jest tajemnica, Do
i~'l'iu kaid: człowiek micwa wady i Miałcm zresztą i inne przykłady lewski nie oddal pana w ręce
ZalewskI.
.
Gru d"
WIem
zms k'I m 6"t
Wl j uz. O
zaleły, słabostki, namil!łoośei, walof" obchodzenia się p. Zalcwskiego z prokura Lora ?
Adw. Loos: Czy pan płacił 'a tym.
i grzech~'. Chodzi t~lko o to, które ee, moimi kolegami,
Raz llrzędnik
Św.: P. Zalewski nie chciał
ŚWIADEK :MOŻE MÓWIĆ.
l'by lll'zcllażaj:!, stwarzlljąe typ dutlał' PIETRrCZAK, w związku z ja, pl'zesłucbal~ świadków, których mieszkanie więcej po uchwale
Św.: Nie pamiętam w jakiej
ui. lub ujemny. To jest właściwie zatla- kil1l~ dochodzeniem, przcsluchi- mu wskazałem i stąd zamieszany walnego zgromadzenia?
aicm oh('cl1(>go procesIl w stoSlJnkll do wany był przez dwie godziny zostałem do sprawy.
Oskarżyciel: NO ... TAK...
sprawie.
. ,
Adw. Szczech: A w JakIej spra
IIskal'żyrlela, Dołychrzasowy 1,rzcbic~ W gahinecie p. Zal~wsk,iego, 11
l'llzpl'awy pozwltla II a III p~ychiczlI. ~dr wyszedł, chWIał SIę na 110Adw. Szczeeh: Czy pan wie, że
Adw. Loos: Wobec tego spra· wie było dochodzenie przeciw]w
!)otlkład czynów jego zrozumieć. al'! gach, b~'ł napół omdlaly i trzcha PieŁruczak odpowiadał przed są wa jest wyjaśniona.
ogrodnikowi Kłosowskiemu?
Jlic pozwalu ich usprllwiellliwić...
go było l'atowae.
dem? Czy został skazany?
Przew.: \Vobec wyjaśnienia
Św.: Było dochodzenie, ale to
Nawet sekrelarka pana Zale""Św,: Tak, wiem, że OdPO-! sprawy, sąd nic b~dzic żądał pro jest tajemnica służhowa
-----'
1'-1łIII---- --------III!~~I!'!III!'III.!I_'!II~~-."I wiadał, ale nie wiem, czy zoslnl łokulów z walnych zgl'omadzeń
skazany.
1 spółdzielni.
(Dalszy ciąg na stronie następ n.\'
~

urzedni ow

Ja~"'ru," e OŚ" ictlenie

ujemul' 1'0~tll'
I'ł oskOP,.życi(>ha pl'ywatnego w tym nicfw)'kłym procesie ulega w millrr, l'OZW!
,iallia si~; )lrzcwodu sądowcgo IIzupel
nicniu, wyci(>niowalliu, uwypukleniu,
lak że obruz stuj\! si~ cOl'az )leJulcjszy.
()czywi~('ll) wszystko, co bt:dzie }lOnlż"j
I'OWieilzilmc, po~iada charaktcr czysto
\\I'tlieniowy, 8 opartc j,'sl l'alkowie:'!
na tllll'cic zezlJ:tIi IicZII~'th ~wiudków,
IHzcMlWajl!cych sir: "rzcd sIldem,
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Zalews ie o

Szorstki,

Adw. Szczeeh: Czy spotykaJ l11oiliwe!", rozpłakała się, bo dosu.uelt do pracowników?
z opinią, że je.st nickuJ. była zdenerwowana i przepraco Św.: O stosunku p, Zalewskie
spraWiedliwy
go do' pl'aco'\Y-ui'k-ow -nigdy nk
wana..
,luy
z obo· turalny?
negatywnego nie sly załem,
Zezna.ie' lHtsL(~pnic ~\Y, GAlu,
Św.: SkarżollO sie. na O~l.rość,!
,yjązku do~rzymania tajemnicy.
LlŃSKA! urzędniczka wydzia·
Cif
Przew.: Swiadek może mówić. ale na niekulturalne jego postę
łu oświaty i kultul'Y magistra·
Ad",. Szczeeb: Czy to było w powanie nikt mi się nie skarżył.
głOS
Ad",. SZł'zech: Czy z racji
tu. Na pytanie adw. Sz('zecha.
~wjązJm z pijalI twem?
Ad~. Szczech: A jak p. ZaPrzed sądem staj-e naczelnik co myśli o p. Znlewsldm, Gatal'wcj pracy nie był Zalewski nie
Św.: Tak jest.
Ad'Y. Szczech: .l w jaldcj spra wygodny dla niektórych urzę lews~l postepowat z pracowni- wydzi~łu podatkowego magi- litl.ska oś,yiadcza:
dników?
kaml?
.. tratu, p. llIłnicz,. który praco·
- Nie pracowałam
nigdv
'"ie hadano 'Błaszkiewicza?
Św.: Gdy pracował w wydzial Ś~.: Tak, j.a~ na ~o zasług.i- wał z o.skaTżycielem
\\" magi- pod .iego zwierzchnictwem. SłY
le kontroli, to przeprowadzał wab, . B~ł ShlZblstą l wsze!lue "trucie od 1919 roku. Przed są· szałam jedlIak. że jest bardzo
•
.
. k
uch"'blenla
wywoływały lego dem znowu przewi,ja się spra· dobrynJ pracownikiem.
Sw.:
To byla zbiorowa sprawa 1,"ontro I ę
1 W ZWląZ 'U Z tym
,J
••
•
,.uduż"!; meldunkowych.
byli urzQdnicy, których pocią· mezadowolelllc l zdenerwowa· wa artykułu
w osławionym MOZE TROCHĘ SZORSTKUI,
.J
,. d
d'
' n i e.
.,Łódzkim Dzienniku Narodo·
,\dw. Loos: Czv Kłosowski roz ga1. o o po,"nedzialnoo:ci dyscy·
ALE SPRAWIEDLIWYM.
Ad
T Czy zostł'
w którym
pit się dopiero ,~ówczas, gdy p, plinar,nej.
.~ w. LNOS:
a a pam w"m".
J
\'.1 bież, tygodniu podczas url~
ZalewsI-i 'wyprowadził się 'l Par.
Adw. Szczech: Czy inne oso zaangażowana dzięki p. Zalew· świadek był spostponowany j dowania w bibliotece J'aintereku Poniatows.kiego?
by nie starały się zdegradować 9kiemu?
skrzywdzony.
'iowałam się procesem, gdyż wo
Św.: Nie wiem, kiedy się roz- go i uswnąć?
Św.: Pismo no.minacY.ine o~ MówiO'Ilo mi wtedy, że au· źny czytał sprawo.z dania prasopil, wiem tylko, że było dochoŚw.: Oczywiście, że mógł trzyma'łam od prezydenta mia· torem tego artykułu jest jeden we. Woźny ten zwrócił uwagę
Jzelli~.
być dla wielu ntewygo(lny, je- stu.
z uaczelni!i.ów wydziału w ma· 11ft to, źe piszą o Zalewskim źle.
Ad\\'. Loos: Czym pani tłuma dnak nic konkretnego o jakie.t~
Adw. Loos: Czy przez p. Za- gistracie. Na rozpTawie prze· DaleJ świadek wybie1a całkowi
czy, ;!e mimo, iż p. Zalewski był akcji w t~'m duchu nie słysza· lewsikiego otrzymywała pani a ciwko Foltowi Pietl'zycki pod cie oskarżyciela, podkreślając .
takim wzorowym urzędnikiem, tern.
wanse?
przysięgą zeznał, źe
że jeśli ma pewne wadr. to ma
chętnie słuchał zdania podwład- Ppulk. BARTOSZKlEWICZ Św.: Nie, miałam tylko go·
ZALEWSKI INSpmOWAŁ
także poważne zalety.
nych, urządzał zbiorowe konfe- mał Zalewskiego, .lako ucznia (lziny nadIi~zbowe.
TEN ARTYKUŁ
Adw. Szczech: C'lY były 1:\1[1,
w łódzkim ~imnlłZJ'um, bowiem
Adw. Loos: Czy pani lIlie sły· i dał Pietrzycldemu za umierenCJe.
'"
ł
. k
d .
k ' l'
SQwane wersje o tym, Że Zalew
a tak wiele osób ile o nim
tam z nim do 1904 roku kolego sza a, Ja urzę mcy s 'arzy I
szczenie go 10 .złotyclI.
mówiło'?
wał. \V tym okresie
się między sobą na p. Zalew Wohec tego, że sprawa była ski miał ob.ią~ urząd wiceprez~·
den ta, wzgL naczelnika wydzia
Św.: Pau Zalewski nie lubi t, Zalewski zachowywał s~ tak, skiego?
między dwoma wyższymi 1l1'zęJak leniuchowano.
.fak wszyscy uczniowie - polacy.
Św.: Nie miałam czasu wda' dnikami, więc nie wyciągnąłem In oświaty?
Św.: Coś w tym rodzaju sły
Adw. I.oos: Czy pl'awie wszy. Siedział również kilka razy w wać się w rozmowy.
z tego w stosunku do Zalews'lalam,
3Jle wtedy na Gzele wyscy lil'zędnicy magistratu byU le- "koozie" za to,
że rozmawiaJ
Adw. Loos: A dlaczego urz~' skiego najdalszych konsckwen·
niuchami?
11!} korytarzu
po polsku,
Po <lnicy przerywal! zazwyeza.i roz cji i nie zwróciłem si~ {10 sądu: działu oświaty stal p. "'aUrahIS.
'
t,,:rm. świa:del;:. zetknął sie. z o· mo.wę,
~d.y
h,·lko do prez-..rdenta.
s' w.: D'Zlwne py tal1Ie....1
S
N pam n,adchod:dła?
ł
J
A(lw. Loos: O procesie panI
Pl'zew.: Ilu podwład1lych mi ... l skariycielem dopiero w 920, .' w.: I le ~auwaz~ am tq~O!
Ad",. L~os: A może Pielrzyctylko rozmawiała z woźnym, A
p. Zalewski?
t'Oku. gdy przychodził służbo, me, 7,~stana Wlałam SI,ę nad tylU~ ki sobie to wymyślił?
wo do magisŁraJtu, Poza tym
SWladek. J.ARCZY.NSKI, k, oleJ
skąd pani się tu wzięła
jako
s' w.: P"lęClU.
d k wv d zmł u eWl d en,
' Ta'k począ tk owo nI":;'l a- ~wiadCtk?
. ł z" mm
. k'lk
Sw.:
Pl'zew.: Ja pytam o okrp,. kic- rozmaWIa
'1 -a razy na no
".urzę lU'
.
"
.
:
J
Św.: Spotkałam wczoraj przy
dy był dyrektorem .zarządu miej wizycie u wspóJnych znajo· CJI 1 wydZl.ału kontrolI, OPOWIa- łem, ~le ponieważ Zalewski na
.
da. ze sh.,'szał w swoim gabine- to zeznanie Pictrz"ckiego nic padkowo p. Zalewską.
m,·"h.
skiego
? "
"
J
,
.
cie rozmowę Zalewskiego z zareagował. nic zwrócił się na·
Sw.: Wszyscy urzędnicy podle
p
-60. U
Ła,~zkiewiczem. Zalew sld mó. wet do mnie. 'l wyjaśnien;ami.
Adw. Loos: Wspomniał świa·
gali mu,
" roszę W'J;tC
",\·t podrl'["s'on"lll <lło'enl
..... I·r..C
dek o wadach i zaleŁaiCb p. ta·
PRZEWODNICZĄCY Z l RZĄ"
\-. l J
n'~'
"
.
nZA KONFRONTACm
Przed sądem staje inż. KLOC
Pr~'odniczący: Czy
ten nabl'ałem przekonania, ie to lewskiego. Jakie mial wady?
świadka DĄBROWSKIE.J ze św. lIAN.
o'd głos p. Zalewskiego można na·
.iego sprawka.
Św.: Był szorstki. Nigdy l ..
.- Złlilew8ltiego
znam
zwae rykiem?
.Adw. wos'. Czv to był '.l·edv., _ dnak ni.e słys.za.łarn. aby m6wfG
LASZKIEWICZEM,
J'ednym ~
Ś...·.: Nie. ~fówił podniesio· nv powo'd pallskie,"
J
.t
kusta, 1919 roku.. ~ dy b"ł
J "
opinii?
no o .nIm, ]a 1,o o b ru t a l n,''''''
,
. t t . p' celem
l eOla
cZyi!' o me le rucza' ze- członków komisji pow~zechne n:y,m gło. em.
.
człowIeku.'
mdlał po dochodzeniu w gabine- :.!o uau~zania. Ja wystąpiłem 2
Św.:
Miałem jeszcze inne
cie p. Zalew kiego. Łaszkiewicz magistratu 'fil' 1921 roku, a o i
brutalność sym~tomaty, że to \,,"ogóle jest
sDOłdziel
odtwarza niektóre szczegóły i
becnie pracuję. jako ezłonek re
możlIwe.
DĄBROWSKA PRZYPO~nNA dy przyboczne.i.
Był urzędnj.
Po~atem śWI.adek teu stwler,
W ANONIMIE, KTÓRY ZAZ kolei staje przed sądem uł(
SOBIE CAŁY INCYDENT.
kiem zdolnym i pracowitym. I dza. ze ul'Zędl1.lk
LEWSKI NAPISAŁ
czelnik
wydziału
przedsięAdw. Loos: Czy panią angażoAdw. Szezeeh: Jaki był jego
PIETRUCZAK ZaIDLA~".
do urzędu wo.iewódzkiego,
biors~w miejskic~, inż. BRZO'vał p. ZalewsIki?
,fosunek do podwład.ny~h?
gdy wy~ze~ł z przesł~hatlla 11 zarzucił p. Kalino~'skłemu, że ZOWSK~, zezn3Jn.le którego. doŚw.: Tak jest.
Św' Bywał przykry bo dużo p. ZalewskIego. Co su~ tyczy fest szefem mafii w magistra- tyczy dZlałaln~ścl .0skart~cteJ.
Adw. Loos: Czy dziękowała wym~·gał.
'
ur~ędnika .Gru~z.iń~kiego,
t~ de, a jednocześnie bywał pry- w koo~e~atywl~ .ml~z.kam()We.ł
rnu pani za to?
Sqd wzywa świadka OMUN. śWIad~k ~wlerdz~, ze ~al.(;wskJ
walnie n p Kalinowskiedo
urzędmkow mteJskwh. ZalewŚw.: Tak, dziękowałam, uwa- KOWSKIEGO, woźnego magi, odnosił SIę do mego rózme:
niemal j~ko pr~jaeiet' I ski I- oświadcza świadek. żałam, że powinnam.
stTatu.
raz ostro, raz dobrze.
. ,
był jednym
z orga.nizatoró",
'.
.
.
M6,,'ił przytem, że z pracv Grt.l S
't t Z I sk"
spółdzielni i od powstania ie,j
Adw. Loosc Czy d<nstała pani
jakiś a,valls'?
\ Adw; lLoos zll:Zin~cza, z~ za~ dzii15kiego nie jest zadowolony
erwl U Pił a ew lego do r. 1928 był je.i prezesem.
Św.: Dostawahull za gooziny szło meporozu,nueme, pon:ew!ll Świadek przyznaje,
:2: e pod
Następnie rozpatrywana jest
Kooperatywa wpadła Vi kło
nadliczbowe.
woiny, z ktor)'m ookarzyclel kieroW11lhctwem
Zalewskiego sprawa pracy p. Zalewskiego poty z tego względu, iż jej
Następnie zeznają uczniowie D!iał powain~ zatarg, nazywa trzeba. było imtensvw.niej praco w kooperatywie budowl3.'lIej u- edonkowic nie wywiązywali lłilJ
p. Zalew.~1,iego z okresu. kiedy Slę JakubowskI.
\\'ać. niż pod innymi na('zelni· rzędmik6w, Świadek twierdzi,
z zobowiązań.
wykładał on w stkole. Św.
Św. Omunkowski: Prac owa· kami. Były skargi na Łas',kiewi że p. Zalewski ?ophIJty 0<1 je- I Również w e7.asic rewiz.li 13.
PIOTR GIERSZ. PIETRASZEW~ łern W ekspedycji centralnej j CIa, że zbyŁ formalnie traktuje dn~'ch. b~ał gotow.ką, a od ~ c:hunków,
przeprowadzone"
wekslamI przez komisję,
ustalono,
ie
"'KI, PAŁCZY~SKI, PIERSZ- tam stosunek uo mnie p. Za- sprawy, a na Odprawie urzędni pr~ywile.lowan.Ych
LEWSKI. BOTINOWSKI i KRÓ lewskiego był bardzo
dobry "6w p. Zalewski zwracał mu cz~m
przedsiębiorcy budowlani
LlKO\YS!(J stwierdzaJ'ą z!!odni~,
Gdy
,}'ednak przenie50iollo mnie uwagę, jak należy• • .1postępować
~
•
,.
!1.niweczył ducha, ,iaki powinien NADUŻYLT ZAUFA~IA SPOł.·
że zawsze uważali p. Zalewskie- do ","działu oświaty, a .ia 'Waby nie drażnić l Ll>UnOSCI.
J
panować
we współdzielni i
DZIEV'iI.
go za polaka, nig(ly nie zabraniał gabinecie pro.siłem p. Zalewskie
Adw. Loos: J3Jk daleko mie'
przez to spowodował jej
im J11tlwić po polsku. wykładał go. aby mnie pozostawił, to był ~i się pailski gabinet od gahi,
upadek.
ohliczając koszla budow\' o
historię Polski j był jaknajlepiej ostry i powiedzia,l podniesio, netu p. Zalewskiego, gdzie od.
111.000 zł. za dużo.
ustosulll~owany do uczniów.
nym głosem:
bywała się rozmowa z Laszkie Zalewskiemu pozwolono wybuAdw. Szczerb: CZY działa}"Proszę wyjść!"
wiczem?
dować większy dom, ponieważ ność Zalew kiego w ~póldzielnl
uczeń Urzęonicy często rozmawiali o 4w.: Dzielił te dwa gabinety wziął na siebie serwitut w po- uwaia pan za korzystną rzy
l\oJejn)< świadek JA~ISZEW tym,
że p. Zalewski podnosi ~orytarz długości trzech me· stad wodociągu, Ale potym ten szkodliwą?
'\KI, h. za,sh:!Jca komisarza rzą głos.
lr6w i dwo.ie drzwi.
SERWITUT COł"'NĄL
Św.: Za szkodliwą uway.n6
cIu na miaslo Łódź, zna oskar- że jest zdenerwowauy i ostry. W SWOIM GABINECIE SŁY· i wsp6łd7.ielnia musiała wybu- jej nie JDog~.
~yciela od 1908 roku, Poznał
Urzędniczka magislratu p. ~ZALEM PODNIESIONY GŁOS dować osobną wieżę ciśniei).
Adw. Szczccb: .Jak to si~ st~,
go po wy.iściu ze szkoły, a na- ł<~ORNAI..SKA opowiada, że pra
ZALEWSKIEGO.
Adw. Loos:
~ gdyby
nie lo. Żr. pan i p. Zalewski mieliś·
sl-ępnie spotkaJ się T. nim w cowala z oskarżycielem dwu.
"d~ Loos: .Ale )ak ten głos wziął na siebie odTazu lego cie więk ze dom:v? Czy odbyło
1.\)18 roku,
krotnie: raz w latach 1928-29. br~mlał w gabmecIc p. Zalew, serwitutu. to czy POZWO}Ol;Ob Y sj~~ to za ~godą koop~rat; ·w~:?
~d~' Zalewski powI'ócił z
a' potem 'W talach 1932-33.
iOkl~go?
. . . .mu bez dopłaly wybudownf' so·
Sw.: "szysc~' powmJ1l mu'~
niewoli.
Adw. Sze7.ech: Czy pani wy.
'iw.:
T~o POWIedZIeć nU'!bie większy dom?
jednakowe domy. Z,reszlą kr~.
- .Ta pracowałem - mówi
'ł ].' d.',
'b' t
. mogę·
Ś • S
.
..
dyl\' otrz\'Jliywnlo Się w wlez·
, . l k
d . 't
..
chodzIa ~Ie ~s 'I. ga meu p.
Adw WOS· J k Odll0S1·tSl·' p
.w.. tano"czo nIt.
,-. d '1' l"
\. ł
.
,WJac e' - w U nUl1ls raCJI o· Zalewskiecto żapłakana? l dla•.
. a.
li '\
'.
110~Cl o o >.1<: O~CJ lllulH .owalll~l.
!.(ólnej, on w zartądzie miej
?,.,
ZalewskI do t\Irzędmk6w?
,Po zeznumu legu świadka.!. ,. od nH'-trl1 <;ześc . ,'lkl III('
!)kim.
Byłem również przez <.zego.
Sw.: Koledzy często si( Skar" pełnego goryczy z powodu ('hciał zgodzić sic. fI])Y zbiornil,
krótki ews (UH8 - 1919 rok), Świadek
opowiada
jClJkąś iylł, h odnosi si~ do nich bru· krzywdy, jaką 111U oskarżyciel wod" znajdowal ' si~ . w domu
nrz~dnikiem magistratu. Słyszą drobną historię z aktami, które talnie.
wyrządził, sklada doda.tkowe .Ja 'nH to' sił' Z'~odzikm i Załem zawsze o Zalewskim, .1: ko nie zostaly w porę załatwiO'Ile.
tnź. BRUNON GUmE: Znam wyjaśnienia p. Zalewski. 0.\
le\\:ski.
l) urzędniku SkI'upulatnym, liU' Gdy p. Zal~wsk5
p:~iesion~m p. Zalewskiego ~ wi~lu lat i św!ad~za, że za~s!e mó~vit .i~k 7 iego PO\\orltl dom i1\l1-iał h\·~
młennrm. alI' ostrym.
tonem POWIedZIał JeJ: "To me- nawet łączą mme z mm stosUl~ uaJlepIe.' o Jlhmczu. ze Ole nicco ",ięk. zy.
Cegielniana 27
ki przyjaż,lli. ZItlam go Z najIep- miał pojęcia, iż w tyn.l. arlyku-' Adw. SzezeelJ:
C.l.~· ::.1" sza)
Telefon 11!H5
uej strony. "!' sferach przemy· le.. o kt6rym m?,v: a , lOS! ""łaś: pan eoś o przesuni~('ill p, Zalew
GoŚcin:-.e wyst~p, 1.nakomitrch gwia:d
~owyeh m6w1ono o nim bar- me mowa o IlhmcZ1l, Wl~C tez "I-; ipgo, luh tlI', f;]'[\bow~ld,'~o?
amerykańskich
dzo dobrze.
nie poczuwał si~ do obowiązku
Św.:
l':il'. TIk Il tyl1l nip
u·
~
Ił
Adw. Szc~h: Czy ':t-nany Jest pl'zeproszenia. W artykule żU' , wieIn.
U[y IRISZa U
panu, jako człowiek energicz. d:nego n:vzw!ska nie było. Gdy; Ad \', ~hwzt'cb:
~l?smł
DziŚ, w sobotę, o godz. 4.15 I 9.15 wieu.
uy?
SH'J dOWIedZIał, o kogo chodZI. J oan
o .. ułożeniu". utrąceniu
po;::~:~~
Św.: O tak!
to mówił o tym 'l Illiniczem. - - - - - - . - - - - Nil. pn;edstawienia popoI. ceny anlto"el
.A.dw. Szep;ech~ Jaki był jego tłomacząc "i~,
{Dohończenir na sIr n::l~h:pne.i\.

(Ciq9 dalszy)

Pro!'ltę
Sąd zwolnił świadka

Ad\\'. Szczech:
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(Dokończen ie)

110 "oiemperowaniu" p. Zalew
.,kiego w magistracie?

.: '. '~w.: Nie. Nic o tym nie

sły.

"szałem.

Ani na terenie urzędo·
wym, ani na terenie prywatnym. Sprawami tymi nie zajmo

wałem się.

Na tym sąd zarządza \->Izer·
do godz. 5.30 po poł.

wę

C!łowiek

sUnii reki

Zkolei zeZllaje św. l\UROWSKi,
Zapytany o
('Jllerytowany major.
poglądy
polityczne Zalc-wskiego
~lViadek oświadcza,
ze
jebzcze
przed l11i'jem 1926 r. Zalf'wski do·
llatllio wyrażał się o Marszałku.
\loże krytykował czasem posnnię
da Jlar5't~ lka, ale przeeież wszyscy
l dacy to wÓ''''czas robili. Zalewski
l osu wal
często
do
przesady
"wój szowinizm dla ideologii Piłsud
~kiego.

Adw. Szczech: Czy w maju 1926
Zalewski informował się u pana
majora o wypa,(lki warszawskie?
ŚW.: Tak jest. Bylem wó-wczas
w sztabie do,,'ództwa korpusu.
1 elefonował do illlle i pytał o prze·
bieg wypadków warszawskich.
Adw. Szczech: Czy Zalewski wiQ
il1.iał od paM więcej niż można by
łe wiedzieć z gazet?
ŚW.: Jlożlh~'ie, chociaż nie wszy'
fitko mogłem mu mówić. Były ta·
jerr:nice ...
Adw. Szczech: Czy Zalewski mial
U\ltO WJ ogów?
Sw. Każdy człowiek ~ilJlej ręki
lita dużo wrogów.
i\Ioże dłatego i ja jako major po·
szedłem na emeryturę!
Adw. Szo;ech: Czy pan wie, dJa
czego p Zalewski został usunięty
7.(' stanowiska dyrektora zarzą.du
mi jskiego?
Św. To było wówczas, gdy Weis
hf'rg został wiceprezydentem. Za
lew&ki naraził mu się przedtem
i Weisbcrg zemścił się.
Adw. Szczech: Czy świadek sly·
,<zał, jak wyrażano się o p. Zalew
!'kim?
Św.: Będąc seKretar~em Wolnej
W ~zechnicy miałem kontakt z urzęd
llikllmi magistratn, którzy byli na
1'.

./

I

wmieć. Oni b0ją się o posadę...
stano'i)'iska dyrektora po objęciu
, Prz.ew.; Dlaczego?
magistratu przez większość lewico·
ŚW.: W magistracie są dwie czy wą, pmwuopod.)hnie dlatego, że
1rzy grapy i każdy boi się narazić. i przedt9m byl dobrze nidziany przez
Przew.: Zwalniam swiadka z obo· l magistrat prawicowy.
wiązku trzymania nazwisk w tajeul NIE CIEsZYŁ SIĘ SYMPATIA
!
URZĘDNIKóW,
•
nicy.
Św.: Ale...
był niclubiany, często oprYckliwy
Przew.: Świauek obowiązany jest i niegrzeczny, a w zasadzie nierów1
m,hvić.
11y w postępowanill.
Św. Mówił Jensz...
Wymagania p. Zalewskiego były
~rzew.: I kto jeszcze?
ezę"to nienormalne.
Zmuszał np. ur,?;ęclników do pracy
Sw. Nie pamiętalll!
Przew.: I nic więcej świadek nie w godzinach pozabiuro,vych, mimo,
Ę-ly,;zał?
iż praca mogla być wykonan"
Ś~v.: Slyszalem jak dwaj once w gotlzinacll lll'z<;dO'i''Y ch .
rowIO rezerwy mówili, że byly pre·
Adw_ Szczech: To cóż robili u
zCS oficcrów rezerwy, zwracająe rz<:dni('y w dziej}, w godzinacb
się do kogoś powiedział
urzęuowych '?
,~Nie martw się, Zygmunt, utrąci·
Św.: Czekali na decyzję p. Za,
h~m~ Zalewskiego w Związku Strze kWf>kicgo. Kilka razy, guy stwiel'
i w magistra· dzilcm l1ie(,becn()~ć r}ele"'ata
tllZę
lec/um, to utrącimy
•
b
cle...
au kontroli na przetargach, uzwo
Prz~w.: Czy 5wiadrk wie, że p !liiem do biura. i tu oświadczono
Zalcn'sld został ukarany w Związ że p. Zalewskiego niema, a urzęd'
ku Strzeleckim naganą za l1iewla nik czelia na decyzję i dlatego nil'
ściwe wyra żanie się o ~[al'szałku?
wychodzi z bima
ŚW.: Wiedziałem, że był ukara·
uy. alo nie wiedziałem za co.
płk.
Xastępnie zeznaje
ŚW.
KALl·
Ad\\'. Loos: Jak da'\110 ukazywa.
NOWSKI, dyrektor zarządtl mie5'
ły sif: ,,, prasie artykuły pl'zechrko

I
I

Det:t'z;a

~kiego.

Glazka

D. Zalew~kiemu?

Adw. Loos szykuje się, l:iy zadać • Św.: Już od dawna.
pytanie, ale adw. Szczerh oświad
Zdaje się, że jeszcze za prezydentu·
eza:
ry p. Cyn,arskiego.
- To mój świadek!
Adw. Loos: Jak roagował p. Za
Adw. Loos: To mój Rwiadek!
Jewski?
Adw. Szczech: Jlój świadek:
ŚW.: Wirm, Żr. w kilku wypad·
Adw. Loos: Tak? To proszę bal' · k:lch składał meld11nki w zarzadziQ
Llwl
miasta, wy"ylal 13pro~towania,' alt'
o ile ,,:iem, procesów nic wytaczał
Adw. Loos: Czem pan tłtllllaczy.
że "Tydzień Robotnika" został za
t'karżc,llY tak późno? Czy ktoś wply
Na p:'tania adw. Szczecha, świa wał na p. Zalelvskiego, żeby wyto
dek wyJ "śnia, że nie przypomina (~zyl sprawę?
f'(lbie, by usuwano portrE't .MarBzltl·
ŚW.: DECYZJA 'WYSZŁA OD
ka z sali posiedzeń, dodając, ~e
PREZ. GLAZKA.
w maju 1926 r.
Adw. Loos: Czy to jest właściwe,
nie był w Łodzi i mogło to się stać aby urzędnik składał meldunki do
bez jego wiedzy,
urzędu wojewódzkiego, krytykują
Dalej zeznaje, że domek w Parku ee pracę magistratu?
Foniatowskiego wybudowany zostal
ŚW.: Należało zwrócić się do pre·
win ew woli i wiedzy magistratu zydenta.
przez Bednarczyka, a. przeznacz\)
Adw. Loos: Czy to jest niewła·
ny był dla naczelnika wydziału ściwe czy niehonorowe?
plantacji.
Zalewski starał się o
Adw. Szczech: To jest pytanie
mieszkanie w tym domku, złożył dla bieO'łego!
f,tlldiad'ł.
Prze;.: Dopnszczam to pytania
Słyszałem, że młodsi mówili, iż za pedanio i mieszkanie przydzielono /
mu.
Świadek
często zastępował najwyż
cza!'6w p. Zalewskiego był pOl'zą..
Zalewski - ciągnie św. dyr. K...'t. 8zych dygnitany miejskich i moż"
'lek. Starsi byli źle dla niego uspo
Jinowski pozbawiony został się w tej sprawie wypowiedzieć.
sobieni.

Hienormalne
WJlmagania

I

GrUD' magistrackie
Przew.: C7.-Y może świadek wy
nlifnić nazwiska tych młodszych?
Św.: 'Musiałbym się z nimi poro·

l

ŚW.: Można w niektórych wypad· ł,ył lubiany i ceniony, zarówno ja
kach skladać jlocipisane oświadcze ko lH'zeri, jak i potem. jako ll3 li ,
nia do zwierzchniej instancji.
(·x.ycicl.
Adw. Loos: Czy list do wojewód7
J eŻl~1i chorlzi o stosunki w magl·
twa był podpisany?
~tracil', to prez. Ziemięcki wyrażał
Św.: Xi3! Zakomunikowano tyj
~ię
o
Zalewskim jaknajlepiej,
ko, że list zlożył p. Zalcwr-ki.
przedtem dr. Kopciński uważał
Zalewskiego za, swoją prawą rękę.
Wicliń~ki wyr3.żał się zje.
Byli wrogami od chwili, gdy Zazdo~n,
lewski wytoczył w swoim czasie
Adw. Loos: Co zawierał anonim? Wielińsldemu j:ikąś dyscyplinarkę
•
Czy świadek też był wymieniony:)
ŚW.: Nie chciałbym mówić szcze
Obrażeni
gółowo o treści anonimu,
św. MILEWSKI flpotykał p. Za.'
bo w tej sprawie toczy się docho· iewbkicg(, w r. 102:3 w kole inteli·,
dzenie dyscyplinarne.
gene,ii przy ),T. P. R. Ś\\'iauck nio
Pan
Zalewski oświa uczyl tam, ŻQ 7.na zapatrywań politycznych p. Za
i\'1AGISTRACIE
PRACUJ.,\ lewskiego, w każdym razie przed
W
SAME NIEDOŁĘGI
majPIT' 1026 r. ustosunkowanie do
i 11Idzi~ nie'właściwi.
~lar;:;7.alk:i nie było nier~ychylne,
Tylko on jeden jest zdolny i odpo , a pot.en: nie uleglo zmianie.
wiedni.
Adw. Loos: Czy w r. 1923 by~ ma
Czy
doehodzily gi~trat enperowski?
Adw. Loos:
SW.: XiLzupell1ie, ale ... tak!
':wiadka skargi na p. Zalewskiego'(
Auw. Loos: Jaki był sto.:>unelt
ŚW.: Tak, ale gdy ka~'alem je
K.
1'. R. do ~Iarszalka?
złoży~ n~ piśmie, wycofywano się.

Same niedolegi
i ieden

urlednicJ

~w. JENSZ wyraża się o p. ZaIV stoHliJlm do ni&
l':!yskie z p. Zalewskim?
gc p. Zalem"ki był zaw~ze d'ohrzo
ŚW.: Staram się unikać...
ll~poEobiony. Słyszał tylko o tym
Allw. Loos: Czy p. Za lew., ki na że inni kolf'dzy narzekali.
rli~ał list dyskredytujący p. Waltra Raz p. Zalewski obraził urzędnika
twa w okresie, gdy minI on zostać Szymallskiego,
innym
razen
z,yil'l'z~l1Jlikirn( p. ZalcwE-kiego?
Afrleta ...
Św.: Tak jest!
Przew.: Gzy iSlI'iaul'k ~lysz:11 roz
Adw. Loos: Co pan l>lysz;1l o 1'0 mowę b prezc~a z\ri:p:ku oJic:eró\,
li llawL Z,1!c,n,kil'go w spra\1 iD I cz(nl y o Zale,,:,killl':'
11:1 cz. Illinicza?
Św.: Slyszałem j<.tk ad1\'. ChoŚW.: Na rozprawie sądowej Za micz Illólrił do p. Folta: ,,?lie martw
lewski - Fol, świ.adek Pietrzycki 8ię, Z~·gn.unt, wykonczyliśmy Za.
zeznal, że Zalewski inspirował ar· lew~kiego'w Związku 8trzrle r kim,
tykuł.
tl, wykOl'lczymy i w magi::.tracit: '.
Św. JAGODZIŃSKI, wożny, wyAdw. Loos: Czy to pr,'l.n'da, żr
prezydent .Głazek nie. ~hciał, aby raża się o p. Zale'~'skilll jaknajlepiej
~). Zal~wskl był ua ofICJalnym po Za'" ~ze byl aol'J'ze traktowany, nil!
zegnanm?
słYcizał, by ktoś narzekał, mimo, ii
ŚW.: Prez. Glazek mówił, że nie pracuje od 16 lat w wyd7.iale
ma do nikogo pretensji,
I oświaty i kultury.
ALE NIE CHCE, ABY BYŁ P. ZAAdw. Loos: Czy zawsze pod p.
LEWSKI.
Zalew~kim')
Nie wysłałem mu więc zaproszenia,
Św, Tak'
a potem wyjaśniłom we.zystko,
Adw. Loos: Od 16 lat?
gdy mnie w tej sprawie zainterpe·
SW.: K'ip!
lowal.
Adw. Loos: A od j:lk dawna?
św. STEFAN TYMOWSKI, dy·
Św.: Ort 10 lat!
rektor adnoinistracyjny "Teatru
Adw. Loos: I cnły czas w wydzia
!I1iejfikiego", zeznaje, że zna p. Za le OŚ'Yi:lty i kultury?
lewski{'go od najmlodszych lat. Ra
Św.: Tak.
r,em wyehowywali się, ohodzili do
Adw. Loos: l la wsze u p. Zale.,je>dll('j szkoły, mieszkali na jednej skiego?
stancji.
ŚW. Tak...
Zalewski był zawsze dobrym polaNa tym sąd zarządza przerwę do
klem,
/ dziś, do godz. g·ej rano.

Adw. Loos: Czy pan

utrzyl1luje,

lE",~killl uobrze

(·d czasu an0D111111, stosunki towa

I

I

piastrów ukradliście z jego skarbca!
naszego skarbca dużą szkatułę z pia·
- Oby ci doręczono pilne pismo z straml. Mój zaufany doniósł mi, że
twoim ułaskawieniem po twojej śmler· szkatulę tę wysłał osobiście główny
d, ty synu szakala i starej oślicy!
kontroler skarbu, aby nas W ten spo- To nie ja winien, nie ja! - '11'0' sób prz~'łapać. Sąlh:l, że nie oprzemy
łał nieszczęsny lbn-Bej-Defraudant, po- się pokusie I czę'ć piastrów zatrzymaborca skarbu w paszaliku EI-Rallom, \ my dla siebie. Co teraz robić'! ...
dwa dni po pierwszej odmianie n(I wyrzekać na porządki w paszaliku - To Ben-Złodziej-Pasza i jego przy- Nie nic skradliście dotychczas?księżyca, w miesiącu l)żaladżi, licząc El-Radom, na które oby Allach I pro- jaclele z wilajetu KI-Elcel Rybll cuch- spytał B~n-Złod1lic.i-Pasz:r.
od Wielkiej Hedżl'Y Proroka Mahome. rok jego ~labomet Rossulah złali wszel nie od głowy, czcigodni !IIosIen!!...
- Ani piastra, cHeodi!
Idź wi~c nat~'cbmia~t do skarbca
.ta - oby żył wiecznie! ~ zapowiedzia kle choroby, nie lic:r.ąe parchów.
no' w paszaliku El· Radom przyjazd
Ibn _ Bej _ ])efroudant tłumaczył się
Późną nocą pobielił czcigodny Ibn- i przynieś mi tę szkatułkę. Allach tknął
gł6wnego kontrołera sl,arbu z wilajetu p.rzed rozgoryczonym lIumem, iż nic Be.i-DelraUllant do domu wielce czci· muie myślą, która nas wszystkich o·
Ki.Elce.
on winien jest tym porządlwm; że sam godnego Ben·Złodzleja-Paszy I kanł cali i pozwoli nam dożyć sędziwego
Strach padł na poborcę skarbu w El. dotycbczBs nie ukralll wIęcej. nU mu rzezańcowl Hamdiemu wywołać go 2: wIeku w szczęściu ł Ilostatku ... DlaezeRadom, &zaeownego Ibn-Beja-Defrau- sh; to z racji jego wysokiego urz~du haremu, gd1lle w towarzystwie kilku go stoisz jak ślepe koźłę u wymienIa
danta, jako-że świadom był slallu skarb nulcr,y i że llrzecież wszysQ' strażnic)' młodych odalisek czytał właśnie Ko .. 1ldycha.illcl'.i kozy'! ... CŻl'JUll nic IdzieslI
ca, okradanego od szeregu lat.
skarbu w El-Radom nic są śwIętymi ran. po szkatulk<; •.iak ci rzekłem?
W rozpaczy swojej poszedł Ibn-Bcj- derwiszami.
- SI~szałem - rzekł Ben-Złodziej - Rozm~'ślam, effendi - rzekł mąDefraudant do nadzarządcy skarbowe_ Obsadziliście skarbiec w I'aszali- Pasza, wycbo!łząe nieco zarumIeniony dry Ibn-BI',i-Dcfram}ant - czy szejtan
go w paszaliku El-Radom, wielce czci. ku ludźmi, którzy uclel.Jj z galer! _ z haremu, - że nazwali clę dziś synem nie podsnnął ci myśli kradzieży tych
godnego Ben-Złodzieja-Paszy I wyłllSZ' wolał stary I poważany z powodu wieI "ielkiego złodzieja I ojcem najwię- plastrów ze szkatułki ...
czył mu swoje obawy z powodu przy- klej krosty na głowie, Jussuf-Ibn-Se- kszyeh złodziei?..
- Chytry jesteś jak szakał, ale głu·
.iazdn głównego kontrolera - oby go 11m. .
_ Oni ciebie mygieII, eUelldl, _ od- pl jak doradcy Padyszacha _. oby żył
posłano na emeryturę rakuską.
- Do zarządu skarbca w El· Radom parł nieszczęsny Ibn-Bej-Defraudant. wiecznie! Czy mam cię uderzy& prawą
Ben-Złodziej-Pasza, jako-że miał o- powołaliście ludzi, którym Allach ode_ Mnie, czy ciebie, to wszystko jed- nogą w lewą stronę twego spasionego
~romne wpływy nawet w wilajecie brał połowę sumienia I przedłużył o nq!... Dlaczego kazałeś mnie wywołać I nieezystego brzucha, synu parszyweKI-Elce, parsknął na to śmiechem w połowę kajdaniarskie lapy! - wrzesz- z haremu, gdzie odpoczywam po tru- go wielbłąda i zawszawionej śwIni? ...
twarz zdumionego Ibll-Beja-Defraudan- czuł Tbrahim-benMusłufa, syn czeigod- dach zarządzania skarbcem paszali.
- Idę po szkatułkę z piastrami, efla i poklepawszy go po ramieniu, nej Hafisy I kilku pogaulaczy mułów. ku? .. Przeszkodziliście mi w najbar. fendl, gdyż serce moje raduje się, gdy
rzekł:
- Oby cię Allach pokarał kłótIl~'ym dziej interesującym miejscu Sury na. przełożony (oby żył wiecznie!) rozma·
"Idż '" spokoju synu kozy l capa. haremem i broda ci sparszywiała, ty szego 'więtego Koranu...
wia ze mną żyrzliwie I po przyjacielsku.Allach jest z nami ! W sl,a;obeu naszego synu wielkiego złodzieja i ojcze wszyst
- Mam ciekawe ~'ieści o głównym
paszaliku ja sam się już nie wyznaję, kich na.lcięższych złodzieI! - darł się llOnłrolerze skarbu, który ma do nas
więc nie ma obawy, aby główny kon- Nassr-ben-Edln.
przybyć z wilajetu KI-Elce.
Główny kontroler skarbu z wilajetu
troler na nim się wyznał. Idź, abym nie
- To ńie ja winien, pobożni ludzie!
- Azali Allach pomógł mu obie nogi Kl,Elee był mile zdziwiony, kiedy przy
stracił cierpliwości!"
- wolał prze1'ażony Ibn-Bej·Defrau- połamać'! - spytał Ben-Złodziej-Pasza. wej.'l'lu do gmachu skarbca w paszali'V paszaJlku pow~tllł tymczasl'm hu- Ilanl. - To Ben - Złodziej . Pasza!
- Tak sl'ra~'ledliw)'m Allach nie k1\ EI·Radom prz)'witalil(o wielce rzci. jest. ale mam ważną wiadolllo:ć.
godl\~' nadzllfzlldca Bl'n-Zlodzlej-Pasza
czek. Pokrzywdzeni obywatele zcbrali On Willil'1I wsz~'stkiel1lu!...
się pewnego wieezura i 110 odślliewa- Oby cię "'a.idusto.iniejs):y Kalif
- Wit;:c mów, jeśli ci "czorajszy pl- w hm arz~'slwle rZl'lgodllr~o poborcy
Ibn·Beja-Defraudanta I innych.
nin wil'czornych modł6w przez mut'Z, Ilo\\lesić Imzał za obie nogi na starc.i llaw nie stanął w gardle!
zin/l n sllczytu minaretu, poczęli głOś,/ miotle i wyliezył ci tyle bambusów, Ile
- Oto przed chwilą przysiano do
- Witaj słońce sprawicIUlwośd I
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ŚW.: .Tcicli chodzi o rok 1\:)23 ł
:2-1 to byi prz ·chylny ...

Adw. Lcos: Czy z obawy'?
Św.: Xie wiem ...

-

*

ojcze
tał

mądrości

skarbowej! -

Ben·Złodzlej·Pasza

przywł

wchodzącego

kontrolera, wręeza.iąe mu z miejsca
szkalułę z lIiastrami. Tę szkatułk,
nadesłano nam wczoraj I nie wiemy,
co z nią zrobić ...
- A czy wiesz, co się w niej znajduje? - spytał z udanym zdumieniem
główny kontroler.
- Nie wiem, effeudi! ~Jy nigdy nie
wiemy, co się zuajdu.le w zamknlętyeb
depozytaeb, oddanych do skarbca.
- A więc przyznam ci się - rzeki
główny kontroler że to ja anonlm~
wo w~. slałem tę szkatułkę, w której
znajdu,ie się dwieście piastrów, aby
się lIrzekonać o słuszności zarzutów,
czy w paszaliku EI-RadQm depozYl:J
są stale wykradane. Zaraz się :r.reszt"
przekonamy! ...
Główny konlroler skarbu rozerwał
nerwowo sznurki opasujące IIzkatułkę.
- Co to ma znaczyć? - zawołał po
chwili lekkiego l wesołego zdumlf'nIR,
- "'łożyłem tu równo dwieście piastrów, a teraz widzę przeszło płęć t)'slęcy plastrów! Co to jest? ...
- Oby Allach pomnożył dni twoje,
l'ffendl, jak te plastry się rozmnożyłyJ
- zawołał z zaebwytem Ben-Złodziej
Pasza. - Zapewne przez roztargnienie
włożyłeś effendi te pieniądze ...
- }Iy nigdy depozytów nie przeglą
damy, effendll - zauważył skromnif
Ibn -Bl' j-Defraudan t.

*

Czyż dziw ić się, że przez długie lał.
było wS7.~'Rtko w porządku w skarbcu
paszalika El-Radom? ... Nic należy się
dziwić niczemu! Wil'lld jl'st Allach ,

prorok lego Mahomet Rossulah!
(,,'Yiek Nowy")
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ądzie

Jednak 'były dwa kom"leł"lflilcz". • Naffafi Prllwes w obronie
swego sJlna. • Starcie świadka z obrona
do pożyczki bankowej. Jeden;.:
banków, któremu firma b:l'ła
winna półtora miliona złotych,
zgodził się na regulację tego dlu
gu za sumę 60.000 dolarów.
~jedługo po tym przyjechał
do Lodzi. Lewenstein z Ameryki i podczas jednej z rozmów ze
świadkiem zaproponował stwoTlcnie farbiarni i wykoilczalni
towarów jed,vabnych pod firmą
.,Asko" (Amet:ican Silk COl'poration).
Pomvsł ten,
zdaniem
świadka, ś,ciagnął wielu amato·
Świadek Heiman: Były dwa rów, którzy chcieli przystąpić do
spółki. WkOllCU do spółki wckomplety.
szli Orzech i Szydłowski,
Przew.: Dlaczego świadek nie
Illówił o tym onegdaj podczas Amer,kańskl Krezus
badania?
Świadek po chwilowym wahaPrzew.: Już? To niedużo, A ja
niu: Bo sąd zdaje się nie, pytał o ki !>ył kapitał zakł'adowy?'
to.
Sw.: 5 tysięcy zł.
Przew.: A ile włożył ten 31lle·
PI'zew.: Sąd się bardzo tą spra
Iyą interesował. A kiedy znikły rykański Krezus?
le klucze?
Św.: 2 tysiące zł.
' 'l'l k·au. t or,
P rzew.: J.ak prosper,owała f ir.
s;w.: Ja\:I pl'zemes
' d y stary k'antor ma "Asko"?
P rzew.: A k le
·
tostał?
skasowany,
Sw.:
\Vcale nieźle, Gdyby nie
.Sw.:
v
Po likwidacji finn tkalnia, byłoby zupełnie dobrze.
oJ
,;.\. ko",
Wszystkiemu
winien jest kierow
Prokw'ator: Czy lJQzostaly te nik, tkalni, Rusbaum, który przy
. h?
,mue zam k I· w d I'ZWlac.
szedł do nas z propo,zycją, że bęk
s,w.: T a'.
dzie pracował bezpłatnie,
Ad
B kC' . d k
,,,- W.
1'0 man:
zy SWl'a e'
Wskutek k~o nieudolności fil'
n
Il~' ł U nUS b auma po posa d ę ?
ma się zupełnie zmarnowah.
;
T a k' .
Sw.:
WkOllCU urząd skarbowy zabrał
•·
Ak ' d . .
Ad w. B I'OAman:
n S ą WIe· cały towar-i ."Asko" zakoliczyło
zd
•
d
?
'
l
l1Zła, że on.ro
aJe posa
y.
.
d
' swój żywot.
P rzew.: P roszę mc
za
aw-ae
Przew.: W ile dni po z'a braniu
t.
•
h
•
prowoAaeYJnyc pytan.
towaru świadelt wyjech'ał i do·
Adw. Brokman: To nie jest kąd?
,
.
S d
.
~
prowokaCyjne
pytame.
ką
Sw.: JJokładnie nie pamiętam;
.
'
,
ł
P,
~ wiad Clk wIedzla ', że,ushaum wiem , że wY,J'eehałem do Otwocma, wolną Jakąś posadę?
ka.
Sw.: O n b ył wpływowym ez ło
- A synowie'?
wiekiem, Mia1 dużo znajomo-.J eden do Paryża. a drugi
SCI .
to nic ,wiem.
~astępnH konfrontacJa lo Rus_ A po "As'kc),' co świadek 1'0.
haum ze ślus3I'zem Baczyńskim. bił?
Czwarty dzien pl'o<:esu Leona
Prywesa można śmiało nazwać
dniem konf1'ontacji, które zaję
ły większą część wczorajszej roz
prawy,
BohatercOl wszystkich kon·
frontat"ji był świa,dek Rusbaum,
Pierws/.a konfrontacja odbyła
się . mięlzy nim a majstrem fa,
brykiP..·ywesa - Heimanem,
Prok.: Proszę powicdzicć , ile
było kompletów kluczy?

Dwa komilet, klucz,

WSlvstko mailiwe...
Przew.: Czy były dawniej
DWA KOMPLETY KL'OCZY,?

Św. Baczyński: Możliwe, że

b'"J,,,.
AJ
Przew.: Czy nie zdarzało Sl'ę,

te dostawał świadek podw6jne
kIl!cze?
Sw.: Możliwe. .
Św. Rushaum: Czv
1)Il'Zvpomi.J
.J
na pan sobie, że na deseczce nad
moim biurkiem wisiały zawsze
*"va komplety?
Św.: Możliwe.

Prok.: Czy
kieś klucze?

dorahiał

pan ja.

Św.: Możliwe, że dorabiałem,

Pl'ok.: A dlaczego dwa dni telUU świadek twierdził kategol'ycznie, że nie było dwuch końl
ł}letów, a dziś świadek mówi, iż
możliwe że były?

Św.: Możliwe,

że przedwczo-

raj tak dobrze nie pamiętałem,

Naftan Pr,wes
Po tych dwuch konttontaejach miejsce dla świadków zajmuje NAFTALI PRYWES, oj·
ciec oskarżonego. Mówi bardzo
cichym, drżącym głosem, stopniowo jcdnak opanowuje się i
zaczyna dokładnie opowiadać
dzieje "Przemysłu Jedwabnego"
i firmy "Asko".
"Pl'~emysł Jedwabny" założo·
ny został w roku 1924 z kapitałem zakładowym

200.000

zł.

I

Przew.: A po tym, kiedy fabry Leon Prywes, który przez cały
Przew.: Czy po pożarze wio
Leon Prywes, czas procesu zachowywał całko· dział się świadek z oskarżonym?.
ile płacU za dzierżawę?
wity spokój, wzruszony łzami
Św.: Tyle, co · go teraz widzę
Św.: 5.000 zł. Z,a rok 1935 za, starego ojca, zakrywa sobie dło- I w sądzie,
.
płacił, za 1936 jeszcze nie.
nią twarz i
Po tych zez1namach przewod:
Następnie bardzo obszernie UKRADKIE::\l PO TYM OCIERA niczący zarządza prizerwę·
świadek opowiada o tym, co łąŁZY).
czyło "Przemysł Jedwabny" z Po pożarze - ciągnie po chwili
Winien i nie Płaci
Weinbergiem, o scedowaniu na świadek - przyszedł do brata
Następnie ' zeznaje przed są
niego znacznej części sumy, na mego Mojżesza Rusbaum i powie dem świadek CYTRYN. który,
którą ubezpieczona była _n ieru-I dział, że jak dosłanie kilka lysię
miał, według aktu oskarżenia
chomość i maszyny, wreszcie o ey złotych, to będzie cieho,alc
sprzedać Leonowi Pry,vesowi od
tym, że z Weinbergiem łączył go jeżeli mu nie damy, to będzie pi- padki hawełniane.
przyjacielski sto.sunek,.
sał anonimy, że myśmy fabrykę
Przew.: Czy oopadki baweł
S. Grzesiowskl: Czy kapItał za podpalili.
niane świadek sprzedawał Pry·
kł~dowy został I!0.dwyższony?
PI'zew,: A jaki cel miał w wesowi?
Sw.: Tak, do nllhona.
tym?
Św.: Tak.
S. Grzesiowski: Kto spisywał
Św.: Ja przypuszczam, że
Adw. Forelle: Czy świadek
akcjonariuszy?
chciał się zemścić,
zna Rusbauma?
Św.: Zdaje się, że Uh'ich. . .
Ze względu na szaloną rozbież
Św.: Tak. Kupowałem nieraz
Przew.: A ' świadek Uh'icb ność zeznan Rusbalima i Nafta.
twierdzi, że nie on.
' lego Prywesa prokurator pro,sj u niego odpadki. Rusbaum tkał
prywatnie towary w szk'ołe rze·
Św.: To może kto inny.
o zarządzenie konfl'ontacji.
miosł na Pomw-skiej.
Prok.: Jaka była wartość ma,
Przew.: Jakie jest zdanie pana
Adw. FOI'elle: Czy jcst porząd
'
?
szyn?
o pozarze.
nym ezłowiekiem'?
'
Św.: 300,000 zł,
Św.: Mówlil, że jest porządny,
Pl'ok.: A dlaczego w polisie u- Odpadki był, zawsze Ale jest mi winien 300 zł. jeszcze
bezpieczeniowej' figuruje
S· w..• O umys'l uy m pod p alenl'u z 1931 J'oku i nie płaci.
. suma
1 . 1 7 6 , O O O ?mema
·
Z
w ogo-I e lIJowy.awsze
w
Św.: Nie wiem,
f ul,....ryce naszej• I)y ły o dpa dk'
b
SUt e prOWIZJe
- .
'1 aProk.: Czy wypłacane były wełniane i zawsze też była nafta.
~
kiedyś dvwidendy?
N 1'],rt Z mOl'clI te,J' Zbl'odll1' 111'e Pc).
Z kolei
.I
N zezna,
S je św. W AJ, DEi, ,
Św.: Nie,
pełnił. A tu mówią naokoło, że GARTEr. • hVIer~za 011 , ze kuł k Ik k ł
ntó.i syn to zbl'odnial'z (świadek powa } a 1'0 J1lę maszyny 11
"Jestem 16
Pry""esow za łączną SUIllę 16500
. znowu z-acz'"Iia plakać'),
_ '" t
'
J
. ł B ł
l ' t l 19"~. ')' 1933
człow.-ek u
Przew.: A ,
J'ak IJanup
powiedzie z. y o o Z
w k~ ae 1
0.1_ l ;
.
d ł
li, że syn areszŁowan"J , to co pan t . kt
l'ze",r.?:
1'111 pr·owa ZI per·
Prok.: Zadam panu pytanie, powiedzl'ał?
'
la. aCJe. .
.
S w.: Z N
na które może pan nie odpowie·
Św.: Ja wosróle .nie mo!!łcm
, 'a f tal lm P rywesem,
~
v
100 d l - d t ł
dzieć. Czy w roku 1933 nakła- mówić, taki byłem oszołomiony.
, o arow os a w t e d y o d c
kę wydzierżawił

l

T

gr.yzwo-.t,

"

R

b

nial pan Rusbauma do podpale- Powiedzieli mi, że syn podpalił mme 'us aum.
.
nia fabryki, celem odebrania fabr,rkę, ho ' chciał odebrać pre.
~rzew.: Za c.o, az, tyle ? ,
.1
S
Z
t
k
}))'emH
asekm'aeyjncj'l
IDl'e• 'ase'kurac'IlJ·.J1ą
, a to test nai'
J
~..
Pw.: a liS
\ aw. len,le 'rOSIell._1
Sw. (podniesionym głoscm) ; wiek.szy nonsens, .J·aki moz'nu po ',
l'Zew.: , ~ więcej maszyn me
•
k
"~l P
?
Dlaczego ja nie JllaJll odpowia- wiedzieć. \Vszystkie budtruki
za'
l
'UPowCu
_oc l rY',v~!i,a
, k R
.J
S
n,
dać •.Ja chcę odpowiedzieć na to asekurowane h,-I" na 600.000 zł..
w.: vv )'0'- pozmeJ
.l
.
4
Al
tup.eDl
d f
pytanie. Nigdy w całym moim przy czym ten:. ' w klół'ylll
Jesz. c, ze , masz, ~.·n~' " " r '~. e),' R
h k
J ł
.
l
życiu taka myśl mi nawet do ' bucbł )lOzaJ'~ Wll1't był najwyżej q a me )~ <l .lUZ ,\\ ruc lU.
g~owy nie przyszła. Ja jestem 100.000 zł. Odległość Lmiędzy bu- \~arsztaty stały na pIerwszym
przyzwoity człowiek. Ja miałem dynkiem, w którym wybuchł po pH~tl:ze".
'
?
wi;- Byłem cały czas w Warsza- ojca i matkę. Nasza rodzina jest żar, a resztą budynków jest tak
~lZe" .. .\ od 1-.0,,0 l~UL)n.
znana w całej Polsce. My mi e- wielka, że wyklucza wszelką , Sw.: ,~przed, al RU,shaum, al.e
- A tam co świadek robił?
szkamy 130 lat w Warszawie i możliwość
przerzucenia
się l~chunkI były podpIsane przez
- Tam mamy kilka nieru- Je~teśmy
miejsca !Inszego ~a· ognia. To jest tak samo, jakby ~. Pryw~sa, R,usbaum dostał 500
chomości rodzinnych i słynny mle_s~an~a serd.eczme p.1'zyw
.•Ią- ktoś powiedział, że pali si~.. zł. za posrcdmctwo.
skład żelaza na nI. GrzybowI mI I10- Grand Hotel i od tecto zająć sit:
i
zallI. M'
ysmy k led y ś b y.
PI'zew.: A \Y roku lO~5 nic nic
sk eJ.
• t
. t _.
t>
nera~, el'az. J~s esmy zr~Jn?, może sąd.
kupował?
wan•• Ja to mOWlę na głos, Ja su~
Ja powtarzam raz jeszcze
Św.: Dwa wa rszlaty, Sprzedał
tego nie wstydzę, ale to jeszcze
TO NIE JEST MOŻLIWE,
je Leon P"ywes za 2.150 zł.
Przew.: Czy świadek widział n,ic jest d.ostateczn.ym. powodem~ żeby lUÓ.l syn, moje dziecko, mo
'/
się po p~:nvrocie z ,Warszawy z zeb y JlloJem~ d ZICC k u zaI'ZUCacgło
)lopeluić taki haniebny czyn.
Odebrał sobie dług
Rusbaumem?
taką zbl'odmę•• (Przy ty~h .sło. Sb'aciliśmy miliony, ale uie sIra
Prok.: Czy świUdek widział
Św.: Nie. Na jego list odpisa- wach głos mu SU~ załamUje l
: dUśmy etyki i poczucia ludz.lws,
się ostatnio z :\aftalim Prywe"
lem, że nie chcę go znać.
ZACZYNA PŁAKAĆ.
/ ci i pNłWOŚei.
sem')
M.
Św.: Tak, \Ynoraj i dziś, ,\,v,
pokoju ella świadków.
Polska coraz silniejsza na morzu
Prok.: O czym rozl11awiali~,
cie?
Św.: PI'ywes mówił, że przy"
znaje; iż Rusbaumo,,'i coś się od (,
niego należało, ale odebl'ał już
sobie wszystko z procentami.
Mówił również, że Husbaum zabrał z fabryki towary, Z 50 sztuk,
które wziął rzekomo na pokrycie długów firmy, oddal 3' sztuki
majstroou Dziedzicowi i Heimanowi, a sobie zatrzymał 47 sztuk.
Prokurator prosi sąd o skonfrontowanie Rusbaull1;1 z ŚW,
Wajdengartenclll, Dziedzicem,
Heimanem i in.

Wy- I

Cj

?O

"la go nie chce znaeu

l

Od

'!rujnowanej firmy odkupiono
\vówczas nieruchomość przy ul.
Sródmiejskiej 22 za sumę 60.000
zł., jak wynika z aktu hipotecznego, Na pytanie przewodniczą·
cego, dlaczego suma kupna tak
dużej posesji
była tak niska,
!Świadek nie znajduje odpowiedzi. Przez kilka lat firma rozwi, Zdjęcie m ze przedstawia dwa pol skie kontrtorpedowce "Błyskawicę" j "Grom';, wykonane i spuszczone
\Vigbt w stoczni Samuel Wbite et Co w Anglii. Na pierwszym planie
jała się bardzo pomyślnie, po na wodę w Cowes n,. wYl'!pie
widzimy ,~Błlskawie~"~ Jl1t da.lszY,Dl "G:rom".
.
.
tym trzeba było jednak iięgnlłć

"To do Iliego podobne'·
A(lw. Brokman: Czy wyobraża
sobie, aby Rushaull1, po otrzymaniu towall'u na poczet długu.
potrafił
powtórnie zaskarżyć
Prywesa do sądu?
Św.: ~falll wrażenje, żc tak,
To do n iego podobne ...
Następuje konfrontacja Rus·
bauma z Wajdengartellem, przy:
czym św. Rusbaum składa dłuż,
(Dokończenie

na slronie nast.)
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Nr. 299

konfrontacji w

sądzie

Pl'ywesami, mówiąc, że to są nie
Św. Prywes:
Niech on mi ny przez Leona 'fol :ywe.sa, Przez wenstein wyst~pował jako PO·
bezpieczni ludzie.
sJlo.irz~ w oczy.
lok dawał mu przędzę do tka· średnik.
Adw. Bl'Okman (do Cytryna) '
Św. Rusbaum. Proszę, może nia, a po pażarze okazało się, iż
Adw. Forelle: JakIego rodzaCo powiedział świadkowi Rus- pan zaprzeczy.
powstało manco, wynoszące ki.! ju łranzakcje mieliście pa nowie
baum po drodze ze sądu?
Denerwujący
moment mie· l~a ...et kilogramów,
zawrzeć1
czenia się wzrokiem przerywa
Głos w odpowiedzi zabiera 0U
prokurator pytaniem, skierowa- skarżony, który w sposób nie·
nynl w stronę Rusbauma' ,'lT1'ęc zwykle przekonywuJ'ący, zdra·
w.:
On
mi
powiedział,
że
jak
. ,'v
Ś
Św.: Miał to być interes 11'l
pan podtrzymuje swoje łwier· dza,iąc
przy tym dużą znajo·
dostanie od Prywesów to, co mu dzenie?
"
mo.~ć fachu, dowodzi, że świa. miliony, Było to w czasie, kie.
się od nich należy, to wówczas
Św.: Powtarzam, że nie po. q~k nie ma prawa narzekać na dy mieliśmy wydać nasze obli.
wycofa się ze sprawy.
wiedziałem tu słowa kłamstwa. to, że jest poszkodowany, po. gacje na 3 miliony dolarów;
Adw. BI'okman (do Rusbau· Podtrzymuję. Oni są wogóle nie nieważ ,przeprowadza teoretycz lLewensteina spotkałem po,z a
żało?
tym w "Hotelu EuropeJskim" w.
warci tego, że mieli takiego ną, błędną kalkulację.
Św.: Towar był wart 5.000 zł. ma): Jak świadek rozumiał to?
Św.: Ja w ogóle nie rozumia- pracownika jak ja. Oni tera'l
Wywody oskarżonego popie. Warszawie. Robił wrażenie bo.
a mnie należało się 8,000 z sałem,
to
jest
adwokacka
polityka.
tu
mówią,
że
nie
mieli
do
mnłe
ra
ekspert, inż. lLiwoński, który gatego człowieka. Mówił, że ma
mych pożyczek oprócz pensji.
Przew.: Pr'oszę świadka wyra- zaufania, a przecież sami dali również udowadnia, że świadek ogromne plany. O tym, że mial
Świadek vVajdengarten, na pyzałożyć w Łodzi spóf.kę ",Asko"
żać
się grzeczniej do pana adwo- mi prokurę. (Świadek pokazuj2 ma urojone pretensje.
tania obrony, wyjaśnia całkiem
nie nie słyszałem.
'
kata.
akt
rejentalny).
co innego.
Forelle:
A
więc
{;ewert.
Adw.
Św.: Ja nie mogę,
Adw. Brokman (po ohejrze- Inaleźli
W
Pod koniec konfrontacji Russtein to postać z prawdziwego
BRONIĆ
niu):
Ale
to
jest
prokura
łącz·
baum na pytanie adw. B-rokmaJA SIĘ 'U'USZĘ
lU
1.
Świadek lLipszyc dawał "Prze zdarzenia." A dr. Wajnherga
''-t'
•
k
'
N
na
z
Leonem
Prywesem.
na o konflikt z Prądowskim, wo mUle wszyscy ata uJą· awet
Ś
mysłowi Jedwabnemu" przędz" pan znał?
A Jeśli ta,k , fo czy
•
w.: Tak, bo mnie stary Pry
'<
ła w zdenerwowaniu:
ten sam adwokat mDłe wczoraj
do tkania. Na pożarze poniósł trakto'waf ge pan poważnie?
•
wes
prosił,
iebym
pilnował
- Proszę sądu, czy należy tu zaa t a k owa ł w gal' d erob le.
..traty, nie przekra'cza,j'ące 1,000
f~'ch młodzików i żeby oni SHŚw.: Dr. Wajnberga dobrze
mówić
o moich prywatnych
Adw. Brokman: Jestem wyż. mi nie mogli podpisywać, bo o. zł.
Towar został zniszczony znałem. Był bardzo zamożny rn
sprawach. Szal'pie się tn mo,ie
szy ponad oświadczenia p. Rus- ni prowadzili taJ .. ą gospodarkę, przez działanie .wody. Spaliła człowiekiem. Byłem u niego kie
ne!'wy i moją uczciwość..,
bauma, ale ze swej strony stwier że jak trzeba hyło .iechać tram się minimalna ilość przędzy je- dyś w Berlinie, żył na stop~ bo
~a tym rozprawa zostaje prze·
gatego
człowieka.
Podobno
rwana i sąd zarządza przerwę dzam, że zwróciłem mu uwagę. wa.lem, to jechali dorożką, a do go własności,
by się nie kłócił z innymi świad- Warsz:lwy, to im nie wypadało
Z kolei następuje konfronta· miał tam kilka dom6w.
obiadową·
kami w gmachu sądowym. Je- 7a 9 zł. pociągi<::Ill, ale za 400 cja świadków Rusbauma i maj.
Następnie świadek na pytanie
stem wiele lat adwokatem i taksówką.
stra Dziedzica.
Winien.
winien 1 znam moje prawa i obowiązki, a
Przew.: Czy świadek może obrony opowiada, w Jakich wa
Jab','m tu ,j"p,zcze dużo mÓ~,crł
powl'edzl'ec' z'e Prywes nI; ł po runkach przyjął do pracy w
Po przerwie znów konfronŁa- o d pana R usbanma żadnych"
,~,.a
mówić, ale .j·Uż Tlie chcę· Ja bY'm dwo' j'ne klucze do fabryk'?
'
"Widzewskiej
Manufakturze"
cja. Tym razem stają sobie do nau k me b~d~ przyJmował.
, l .
wO'!lóle siedział cicho w dJIDu.,
Św' Nl'e P od"'"o' mych kI
Rusbauma. Obiecał mu posa'd~
Ś
""u
uczy
oczu Rusbaum z C'"trynem.
J
w. Rusbaum: Stwierdzam, iż !!dyby nie Prywps, który mnie ' b ł
kontrolera w przędzalni. Istot·
Prok. (do św. Rusbauma): Cz'\!. przez cały czas procesu nie spla· "ocrernił,
nIeS~ y Ro, b
A kI
'd
nie
pracę tę ohzymał, ale zo'·
. świadek zostal coś winien C."try
w. us anm:
ucz o go
J
miłem ust swych kłamstwem i
PI'ok.: A tu na prokurze są lęVn1
I I..
'1(a pan b ral z por t"Jel'tll',<) stał po pewnym cZ3Jsie nsunięty
ne wi j ile?
;{adną nieprawdą nie obciążyłem podpis',' ,j'aJde"os GincLert.,)fl
S"· w~: D zle
• d'
., mla
, w czasie nieobecności prez. Ko.
Św. Rusbaum: Nic mu ule J'e ,
,}'"
ZIC: N'Je. SwOJ
mego sumienia.
,j·e'izr.ze ,J·akiś.
le.m. T ym 11
t'
ł em na w ł.Jodzi.
stem winien.
\. uczem OWIera
Prok.: W którym roku wy jeŚw.: To jest f;kcja, Prvwes snowalnię sam. Kiedyś wróci·
Adw. ForeUe: Czy wie pan n
chał pan do Palestyny?
mi ją dał.
'
.. lem późno z wesela. Byłem pl. piśmie inspektora pracy?
0, proszę, tu J'est nl~,j'
Przew.: Tu świadek ma pasz
p
.
f " zaczyna jany lP bałem się
Św.: Wiem: () tym, pisali, ił
S"'7.'.
..
\'
II teJ kon ;oo!acJl
. ł pÓ.iŚć b'do do·
aszport
zagranicZ11y.
Przypadport.
Proszę usiąść.
•
ś
E'
kt'
mu.
rzypomma
em so le, że szykanował i ordynarnie Irak·
P
v
\V tej chwili adw. Brokman H'znawac
?J.
Jnes,
ory mam klucz . do snowalni i posze tował robotnlk6w. Były SKargi
ko\yo mam go przy sobie, Tu jPst
1wierdzi, że zo';':}: poszkod('\"la.
,
data wyjazdu, 7 grudnia 1930 r, prosi rówmez o pozwolenie odłem tam spac. Pamiętam in i intrygi.
Pl'zypuszczam, te
VI'ok.: A może przed wy jaz· bpjrzenia paszportu, Świadek &Ułi
dokładnie, bo m,nie rane znale· zbyt rygorystycznie urzędował
dem?
t'zucn mu go na stoUk.
KGl'lteelk modn;$i
źli w szafle snowalni.
ł dlatego go usunęlI.
<\dw. Brokman: (podniesioPrzew.: A' co pan wie o ława
Św.: To niemożliwe, Były wy- 'lym głosem) Proszę nie rzu.
A rze, który wywiózł Rusbaum z Adw. FOl'elle: Czy R:uma. .
padki, że spotykaliśmy się z p. eać!
n
li fabryki?
oył zr'ównow8Żonym' edowfe<
Cytrynem, ale nigdy mi o tyhl
Św,: Prosz~ mnie nie uezy~.
Św.: Kiedyś Kazał mi napaKo kiem'?
'''4
nie wspominał. Nawet przedPrzew.: Zwracam świadkcwi
wać towar do skrzyni. M6wił,
~w.: Był ne'rWowy. Po USl1~
"wezora."i wracaliśmy razem z sa.- uwagę na mestosowność
.
cech" noweJ' mo - ż e zab ezpt eczy nasze n al,1
.
jego Ch arakt erys t yczną..
ez;no ś'
CI ll1ęciu
~o z pracy, prosiłem syn
du i też ani słowa o tym nie mó· 7.achowania się.
dy są wyso k'le gł6 wk'I; a raczej. gł6 w· W f ab ryce. W sk rzym' b'y ły m. dyk6w,
aby go zatrzymano.
wił.
~w.: Go ja mam zrobić, kie. ki nie zawsze są wysokie, ale sprawia- in, czółooka i inne rzeczy. Wie· Wnioski moje zawsze liyły._
Św. Cytryn: Był mi winien pa I'ly oni mnie wszyscy atakują i ją takie wrażenie, dzięki rozmaitym rzyliśmy, że nas nie OSZUKa, Po względniane. W tym tylko wy_
rę lat temu ponad 300 zł.
oczerniają.
Ja się muszę bre- środkom pomocniczym. Z tego właśnie tym skrzyn~<l, wy"de,ili:
,padku odrzucono mO.ią propO.
Przew.: A czy po powrocit'! nić.
można skorzystać. Jeżeli posiadamy
, Przew.:, A dostaJlŚCle coś 'Od zyc.ię.
' ,','
Rusbauma z Palestyny świadek
{ll'~ew.: Sąd weźmie świadka drapowany, filcowy kapelusz, można Rusbauma?
Na: tyni sąd zarzą'dza prz!r·
zwracał się do niego po nalei· 'V obronę.
go w tym roku przerobić. Specjalista ,
,~w.: Nie, Jeżeli wypłacaJ, to
wę dQ dziś do godz. g-e} r:ano,
ncść, przecież trzysta złotych to
<\dw. Bl'okman: To może ~ąd wyciągnie i odświeży główkę i nada jej nie ze swej kieszeni.
poważna suma?
,
>:echce wziąć w obronę i adwo· pożądany kształt. Można r6wnież głów
Św.: Nie zwracałem się po kata,
-' . ,kę podwyższyć, dodając do niej ka·
Jak słycnać, 'obrona amIe·
pierwsze, że uważał~m, iż nastąPrzew.: Ta uwaga jest zJ:jy.] wałek filcu, który i tak ukrywa się pod
~za
zrzec się dalszych świad·
Świadek Rusbaum przedsta:.
.
. teczna.
. - ...... przybraniem. Kawałek filcu można wy
ków,
wobec czego dzisiaj jesz.
niło przedawmenie, a po drugl~,
wia na te sądowi dokument, z
te 0'a był wtedy już urzędnikiem,
<iw.: Słusznie. (Śmiech na jąć z roodka lub z szerokości. Obec· którego
cze mogą zabrać głos: prokurawynika,
że
Dziedzic
o·
.
"ali) .
nie kapelusze są wąskie i wysokie.
tor i obrońcy, zaś wyrok zapa·
to skąd mógł wziąć pIeniądze na
trzymał odeń w Iipcu' 50 zł.
!'p'luceLll'e,
'd
Lecz co począć, gdy główka stareg:>
Z"
. .
Przewodniczący zarzą za kon
Św. Dzledzie: To nieprawda. dnie przypuszczalnie w ponie.
Jez',ell'
J'uz' 1110- c,ronta,c]ę
• 11llę
. d zy SWla
"
dk'tem a kapelusza jest niska i uie można jej Nic nie otrzymałem. Dostałem działek.
S- " J>lls)JaUIll'.
:\
wa o Cytrynie, który teraz ndaj~ Naftalim Prywesem.
wyciągnąć? Wówczas z pomocą przy· tylko 1 sztukę towaru, która
chodzą wstążki i garnitury z piórek, przyjaciela Prywesów,
chcąc
- i kapelusz ma pożądaną wysoką, linię· miała 40 metrów.
mnie tu oczel'nić i z(lyskredytnAdw, Forelle: Komu dał Rus·
Dla odświeżania kapeluszy bardto
W
słowiIch
W!lĆ, to muszę powiedz ~eć, że kic
korzystna jest r6wnież moda połączeń, oaum skrzynie do odwiezienia?
óy parę lat temu chciał on wyŚw.: Ekspedientowi StefanePaństwo X, niemieccy emi·
dzierżawić fabrykę Prywesów, a {lrok. Św. Rusbaum twierdzi, :~;I~afi~k:a:~:a:~. f~~z~tY;f!;;:~~ wi Osieckiemu.
granci, czynili mnóstwo wysił
ja nu doradzałem tę tranzakcj~, ie pan go nakłaniał do podpale pan z wstążką grosgrain, antylopę z
Adw. Forelle: A gdzie on ków, aby znaleźć przytułek zdala
on snm osbzegał mnie przed "ja fabryki w rokn 1933.
jest, żyje?
od ojczyzny, gdzie odmówiono
-iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---iiiiii'~ii bi
grosgrain etc. Bardzo wiele gł6wek ro·
Św.:
Był potem portierem im dachu i chleba. Nie udawało
_
się z płaskiego futra lub klejonych
"Tabarinu"
i tam został za· im się to w żadnym z krajów
piórek.
strzelooy,
..
Europy, Zbyt wielu towarzyszy
Agnes nprz, robi przybranie z kogu·
niedoli dążyło do tego samego
cich piór, podobne do ozd6b kapelucelu. Gdy jednego dnia pojawiał
szowych włoskich bersalier6w. Przy·
branie to bardzo podwyższa głowę·
Następnie zeznaje, jako świa się cień nadziei na pracę i zaro·
Lączy się jednak nie tylko materia· dek prezes zarządu ,,'Vklzew- bek, to już nazajutrz znikał. Co·
ły, ale i kolory. Turbany i toczki są, skiej Marnufaktury",
OSKAR raz bardziej stawała się nużąca
cO;'aL
często w dwu ch kolorach, Dzięki temu KON, Na pytanie obrony, wy. pogoń za kęsem chleba,
bardziej
wrogimi
twarze
obcych.
można z jakichś aksamitnych resztek jaśnia on, że o istnieniu firmy
Nagle zajaśniało wygnańcQm
udrapować bardzo ładny turban. Wy. "Asko" ni~dy nic nie słyszał.
gląda on bardzo efektownie w, koloAdw. Forelle: A ILewensteina szczęście: zaproponowano im
pracę w Sydney. To Australia,
rach: czarnym i czerwonym, zielonymi z Ameryki pan znał?
i czarnym,. gr~nato,?m i niebieskim i ,
Św.: Znalem go mało. Był u Przyjęli propozycję z radością,
- Australia - rzekł do n'ch
dwu ch o~clemach flOletow!c~.
mnie pewnego razu i zaPTOpomój Boże, jakże to
Gdy głowka kapelusza me Jest wyso· nował jakąś tranzakcję finanso znajomy ka, znajduje się obok niej - z boku wą. Chciał naszej fi~mie dać daleko!
WARSZAWA. MARSZAt:KOWSKA 13Q. TELEF. 6.73.55 i 2.67:39
lub z tyłu - wysokie pióro, które na- kredyt w imieniu' crrupy fillan.
- Daleko?,.. Od jakiego mieJdaje kapeluszowi pożądaną wysokość. sistó~.
l'!
sca? - brzmiała odpowiedź.
' ~
" ~' "'Ó O
' ''
'," E:P."''fl&!'!f,,J
Również zwykły czarny lub koloroProk.: Czy pan tę ofertę przy
._- Daleko?,.. Od j<.1liif;:;a mit'j.
wy toczek jedwabny - "podnosi się" jął?
sca?
,
,
,
za pomocą sterczącego pi6ra, klamry
Św.: Nie, traktowałem ją nic
lub kokardy, czy też woalki ułożonej poważnie. To nie było dla na~.
Dobitnirjszej odp-:,:,'c:1/i nip
na główce kapelusika,
Sbszalem potym że Lcwen- n~oglihy ch~'ba dać 1J'J'lha ",!cni
'd
.
t
d"
• ,
oJczyz
. W kaz ym razIe egorOCZl1a mo. a stein taką PI'OpOZycję złożył tak
-. . LP'
;': W\,'dani na łup he7.'
!e~t. nam bardzo po~ocną w dZJe· że Geyel'Owi, ale czy co z te~ol domnoscl i głodo\yei ;I11ief{~i.
4~1P.1~ p"r~eró))ek ka;eerosÓ.1vl,ęh, .
,vY$zlo, nie wiem. Zresztą, Le-'
4. Polgar.
(Dokończenie)

sze wyjaśnienia. Twierdzi, że ze
znanie ,W 'ajdengartena nie jest
ścisłe, ponieważ nie był wtajemniczony w gospodal'k~ firmy.
Powtarza, że pożyczał firmie pie
niądze na spłaty
należności rt)
botnikom, Towar wziąłem
mówi Rusbaum - ale za zgodą
Naftalego PrYwesa.
Prok.: Ile wart był cały jedwab i ile się panu ,,, firmie nale-
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lOS SPORIOWY
.Hara za

Łódź,

dnia:31

pClździernika

l~);]G

y

roo(i~ pilka~skim D-:~::!!~~~ !c:ał~~
szantaż.

l

- Koniet: " klasie il. - Od• . w

rZOtOng proieSl 111&&:.u

dniu dzisiejszym odbędtie si~
Zmarły w wieku 33 łat ś. p. Ul
w Warszawie o godz, ~4-ej ze,szlll- . ~łich~ło:vicz osierocił iOl~ę.i .~wo·
tala przy ul.' Koperntlia pogrzeh Je dZieCI. Prze;m czeSlHt SJluerc te

Dg~L-"all·łl-La6'łD
_ ." n

Dł7.

D

"

r.

• .1

d[},,'iauujemy, ŁOZPN. seypliny. wniesie odwolanic do kołajczyk J (LTSGl suro" a na- działacza SI)Ortowego wiceprezesa go młodego i za"luionego działacza
posta.l.1o'wi~ .r.godnie z naszymi zarządu LOZPN.
ga'ną.
PZPN i generalnegO' sekretarza ~Jlortowego wywołała w lodzl{hn
przewidywaniumi przerwaĆ mizwiązku robo.tl1icz~'ch s\.Owal'z~szel; ~_~'i~cie sportowym szczery i glębo
!:>frzosłwa k1. \ \Y nadchorb;acą Grad kar spadł znów na lódz- .Jak sil' dow:adujemy dosko- ~portm~ych s. p. dr. JerzegO' I\Ii, kl zal.
nicdziI!'Ic:.
jldch piłkarzy .. Za bruta,lll<l gr~ nale zapowjadają('~' si~' pIłkarz ('h~łO'Wlcza.. .
....
Na pogrzeb. Zlllarl~go udają się
zost J
l
l
Y-T, O
II
d'
k'
Ś.
p. dr, l\hchałol\lcz znan' bYli 110' \Varsz'lwv talw deleg.aci LOZPN
\Vydr.it1ł "ie r i U"i,Cq)IlIlY za- .
a! uwran .. Ila!> ępU.lący za- u
mence er. ,Zlę'l popar-, l L '
. ' _.
,
' '. ' ,I
,
"
•.
wodnIC'" Cholll'lcI-' (UT)
"cin ",ładz ŁOZPX w,,)'cżdi.a w IV. . OdZl ze sw~ch hcz\l~ch ~,y"tćl W1Cepl'\!ZeSI mgr. Kallenbach i p.
cnicrza przeprowadzić; jeszcze
...'"
. < . ,.1,..
,
.,
.,
!)Iell na zehralllach "ObOtHlCZ\"c1l Ka bo . k
~ t
d l
t'
. t
roku wsz,.·stkie ~aleQ'łe 111leSHc: ezn ą d~·sk wnltlikac.lą ,
przyszh'1\1 ty<1odnlt1 do " arsza.'
,
.
J
'.
• r
WJa, a pO La ym
e ega D'"
1\
tYkm ,
'(,
_ l"
': " ·cnleJ (ŁKS) _ :3-miesięczną WY.' udzie P"ZPN skieru)'e go do Z"l~zliO'W sportowych i dHI się po · I <;Y~'ch wysIały łódzkie (\lub~' robo1
,po anli.! JllI'" rzo" ~ de Ol'ilZ 7.a
. '"'
zuac J'ako w<-'bitny m 'wca . . . t
I .
'd
t
ł':
kl l
dvskwalifikacj:!. Bauer (Burza) znakomite~o lekarza dr. IL evi,
J
II
I SW le IIJ mcze.
"O y o ~tll llllstrza
,B po,,','. "
.. _ . " . I
...'...
.
orgalllzator. Był on w roku ub'e,
.".
ll1if'dzy S. o.l·olem (P'lb) a mi-, - .1~lllleSH;cz ną
d~sl\." abflka- łom:. ldor: "bada stan stontu- ' '.
.1 l d •
.
I
Prezycłlllu: LZOP;\ na specjał'
•.
\.
, .,
C",
Z b k (S l" t Z ' .. l
.) I. '0.
.
.'
gl;);J1l W\'l{ a owca na lwrsle
dla
',.
.
strzem re7.erW l, I ,\ ,,' idzewcm .l~ ', ro e
, o \.0 .J~JCI Z - ~ -I 7..1 " tłne] no~J.
sa " t . • "
,:,
.'
Il~'m posledzenlU postanowtlo
za'
j
II-gim.
mlesl~cnq dysk\yahf!kac.lq . ;,\ i. T'l anuszjl sponowych w ŁodZI. . miast kwiatów na grób ś. p, l\Iiclta.
• T'
, . .
łowicza ofiarować 30,- zl. na cen
"
dl1l11 8 !t'i(opada zostaną
.1
I traluy robotniczy instytut wyl!how~
rozegra ne zaległe mecze ~omip'fizycznego im, dr, l\!ichałowicza.
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'Vimą

•

'z.Ua-oa

O' Z"Oł-.
~Lrl-If,)-..r.
'II'"

n

uzy
a \Yidzewell1 oraz
oowtórl1~' mecz; Burzy z PTC.

_-.

RÓ\Yl1oczcśniC' odhc;dzie się w
Lodzi spotkanie o tytuł mislrz::1
W
kI. ~ p0111icc1z~' ,Vidzewcm TT
~. m~sLrzem kI. n Sokołem (PaPierwszy
mh~dzynarodo ...\y
l{cprezenlacja Stuttgarlu wal'Iamce).
mecz pięściarski rozegra.ią bo- ('zyt bGdzie ró,vnieź w "':1I'SZ\!kserzy łódzcy z reprezelllat'.ią I wie i na Śląsku.
f'--!oćJla
..
< 1)1','1\\''-',. !)()\'-s lalc'j
II!' S.'.tutt]ga.r, h.l.
~Ie. ez ten odbędzie I
\J
'
Ilc nip\\ łfl~('i\Ycj illterp;·clac.ii :'lI~'r(
eh
lllt:n\'!ll
Pier\\·!'z., krok. Dok '(:r~I\, zordm l w I odz! e w eln. :os gmprzf'pj~ó\Y przcz '~dzi('go na Z[l_'
~,
.
ganizowany zosŁanie '" dnial.'h
wodach mi"trzowskicb k1. A,
Ze wzglc:du na. ch~c przygfl- I l!) _o. 22 listopada \\' . uli (;e~'ePTG _ U'-SIb. znnlazla SWOI lowall ia najlepszej ósemkI prze rtl.
\\- zalcżności od liezh"
finał na osta tnim posiedzeni;! ciwko StnUkarlowi. ŁOZB. jl1Ż zgłoszet't. zawod~ Ir\\
b~d~l
wladz oiłl;:::u·r,ldeh.
teraz pneprowadza baczne ob- dwa luh Irn' dni .
.
.,
<;erwacje
bokserów.
którz'y'
;Tnk . Il:. dowladu;lemy.
wY; wchodzą w rachubę przy zesŁat1zlflJ gIer J d,\'sc~:phn~' LOZPN. wianin reprezentacji miasra,
Towal'l:ysl\i meez boberski
po
z.apOZ'l;;lll,U
,,~Il'
z.
e
sprawoPrzeciwnik
.J'est
silI}".
Osta
lIakoah
.-' \\'arslawiank'ł od·
d
1
l l
J
z ani,em .:0ml=>!1. ;: .om przepr~ Lnio . S.tuttgart walczył z 1'epre- będzie się w dniu 15 lisl opada
wadz lł.a \\'l
leJ l t !1H'coc1zletlncJ
zenhel'ą Ziir\-chu,
Ido'ra Hoko\'-nrl>zflwiankn prz'·.J'eżdźn
w
CI h ]
P
J
~1:l'lł\\'lr s ,rujJl: a ne
()~ oc ze; [luł 9:7. miil1o. iż szwajcal'Z.\· najsilni('.i~z~·m ~kładzie z Pnlllnlr. pn~!anO\:'!l zwrr:'f:kownc wystąpili w doskonałym skla- scm i Taborkiem na czdc
~a:\·o.d: 1'~,nc~I~IC z, "~'111kICm na rlzie 'l Bii.rrei1em na czele. ~ie:'![ccz hok erski Lódź - Ko)OJ~ldl, t. 1· ... 1 <11.1 P rr.,
zależnie od tego. Stuttgart wy- pcnhaga, klór~- odbyć sj~ ma
"~y fnl,n pri'epro\\'ad/olH'gf) grał w Anglii spotkanie \..,' 9 w Łodzi W dniu 2--1 listopada.
11oelloc1zrnin ()l\.azal()i~. żc>. wn.gach z reprezentacją N'O- nie zo~tał jeszcze definiLywuie
faH\'cZl1!C' s(:(lzia wprowadzony tinglJ:Jm w .. fosunku 1 t :7,
zakontraktowany. LOZ'R ooze\\' hJąo przcz. niezb~'l \YYruźne
kuje odpowif'<lzi od 7.\\iązku
lIrzmieni/' kOJ1lunika\u w\'działu spraw s~dziowskjch . n:lkazał t
wykol1vw\nic rzutu do Jmunki
ULC';O\YE PRZEJ.-\.ZDY
wyłąez~lif' hramkarzowi. Nowy
przepi.~ wszcdł '" ż.,'cie ,,: dniu
zawodó,,' i. s~dzia. przed me,
zł. 79.czem, zaznujomi1
kapitanów
flruż~'n ze swą inlerpretacją·
f
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dtlliskiego

*

I

n
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sportowy w Łodli
zaprojr.kltJ\Yanc przedsta\,ia siQ \y tym tygodnill
w~·ją.tko\Vo ubog-o. Ka d~ie)l <Izisiej
;ozy nie są przewidziane irnprez~'
Kalcnchu-zyk

niedzirl" dn 8 liSLrJI)ad[l 'I ~'I'0rtowe. za~ jutro, w niedzieię 0"[
~. l-rclll się tylko nnstepujące mecz'
reprezentacJa
'.'11'" 1"
',,'
l-l
.~
' . ,ŁodZI
.. wy]eZdZll
p
r,l \.at ~ de o Jlll:;trzo~twO' ,asy A,.
na mecz pl~sclar sKl z .0Z l1a·
nicm,
BoisliO UT! ellion· l'onrjng: .Skład
ósemki poznat'lskil:.1 LKS lb; boii!ko ŁKS-u: L'rSG-jest już znally j pl zcdslflwla f>i~ Wima; boii!koWidzewa: Widze~
nast~pujclCO: I\:oziołel\.. 'Virski. - SK~; bobko WKS: WKS - PTC
Pela, Kajna .. , \lisiurewicz, Maj- i \y Pnhi:micHch na boisku Sokoła'
chrzycki. S zynlllI'U. Klimeeki.
Sok,] - Burza.
Jest to
najsilniejszy skład
Wszystkie wylllieniO'ne mecze o
P07llanin.
" . ramach meczu li,li>
. tnos t wo kI , A. rozpoezll-l się o
dojdzie do sensacY,rnego {('wat! gIJc]z. 11-ej przed poł, i będą po,
źu Woźniakiewicz.• ' - T'-a,I'IJnr
0- l·rzccl ,;one przedmeczami rezenv.
fi
a
raz do walki Pietrzaka z Szymurą. Tylko Chmielewski n'ie ...
b~dzie mógł walc7.~rć z
ehrzyckil1l.
.
,Składajcie
Tego samego dnIa w PabJanicach Łódź walczy z reprezen.,.1"
taeją Pabjanic, złożoną 7. 7.a-
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Kałendarzy"snor<8owy

ramach meczu Łódź-Poznań

SensacyJ'ny rewanz

luia

ae

I

,

--"

,

•

'..

Mai-l

wodników Kruschendera.
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Ofiar, na II_
dl.'"
mowa Domoc a
robotnych.
Konto P.K.O. 70200.

d O P a, JI Z· a

~Iiaroc1n.ini świadkowie

zezna

li, że gra toczyła się zupełnie
normalnie do 19 miJIluly drugiej
połowy, w której nastąpił jucy[lcnl pnltl'c;dzy ),:1Dilan('m drużyny U\S-ll p. \Ycntlelll a SP.rizią p. Xa po'·~kim.
'Vlaclze piłkarskie ,twIcrdzi-

.,rabianie wiz.

l

Dla studentów
wizy: francuska, belgijska,
niemi.ecka - zł. 5,-

Wycieczki

00 ROsii SowieCBlel
i

ly, że

('ja

nicwłaśeiwa interpreŁa
przepisu nil' miała Żadllf'go

wpł~'\Yll

11<1

przebieg meezu, ho-I

wiem go:::.pcdal'ze prowadzili

:U.

już I

Paleslrn,

ORBIS, Piotrkowska 18
telefony: inform, 249-33
turyst. 149,40

źródt'l' miarodaj.nyeh dowiadujcll1 \' się. że najprawdopodohni j ŁKS niezadowclony
z orzeczenia wydziału gier Idy-

Ze

DŹWiękOWY

odsłonięto W

Światowej sławy tenor

R IETI\

w wielkim arcydziele prod. wiedenskiej.
Mówiony i śpiewany po niemiecku

W pozostałych rolach:
Pocz.

Sienkiewicza 40, tel. '141-22

Początek

SO

dni powsz. o godz. 4-ej.

W

.....

li;

Magda Schneider i Piotr Bosse, 4-ro letni chloDiec

niedaiele i świe&ia

O

godz. 12.
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o
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LUDZIE W U ELU

fti~pDril

i dni nastepnJch!

PA
W

Na pierwszy seans wBzvstkie miejs(;a po 54 gr.

Wielki DrzebojowI Dodw6jn, programI

Jan
Dziś

Węgrzech

BfNJlll'llNO
fi
fili
N II!! Z A P O M N' J O H N I E

"Kocham ~S!!~~~~je kobiety--

w soboty i niedziele PORArJKl

(eny miejsc od 50 gr.

'tV

I.

o godz. 4.

o godz. 12

dni następnych!

Dziś

kino-teatr

jego rodzinnym mie ście Kapoczvar. na

. \V rolach _głUwnych:

Wiktor Mac Lagłen 'i Edmund Lowe
Najvwspanialszy 'filnl polski

TWARDO

Marla Bogda, Brodniewlez. K.

Junosza-Stępowski, Sielań.ski.

Znicz

Łódź,

31

października
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Prze

Mają

oni

s

, zwie

1936 r.

•

dostarczyć

tyle

zą

przędzy,

LO

HA

Łódź,

dostaw, dla przetwórców

ile sprzedali jej na rynku w roku

ubiegłym

.w

ostatnich dniach na rynku cją, odbyło się posiedzenie przę- jej pI'zędzy bawełnianej, jaką du normalnie największym popyprzędzy bawełnianej zanotowa· dzah'i i tkalI'i przemysłu baweł- starczali w tym samym okresie tem, kształtowały się wczoraj
brutto, za gatunek wyłącznic
l1G poważne zwiększenie zapo · nianego w Zrzeszeniu producen- roku ubie~łego.
trzebowania na skutek wzmożo- tów przędzy bawełnianej.
Należy przypuszczać, że fak- "Prima" następująco:
nego po-pytu na tkaniny, w związ
Po dłuższej dyskusji, w której tyczna realizacja tej uchwały na
Nr. 24 pojedyńczy - 48,5, Nr.
ku z sezonem zimowym i zwię· przemysłowcy starali się zna- r~rnku przędz v bawełnianej spo- 32 pojedyńczy - 5·!.50, a więc
1<:szonym zapotrzebowaniem ze leźć wyjście z obecnej sytuacji. wodować może odprężenie, gdyż ceny te są niższe od cen, jakie ostrony wsi.
zebrani doszli do wniosku, że je· pf7cmysł przetwórczy otrzyma bowiązywały w lipcu r. b.

Z tych względów wielkie za- dynym środkiem zaradczym by- dostateczną ilość przędzy dl:l
swojej produkcji.
\Varunki pokrycia traktowane
wydziałowe, zwiększyły ostatnio zwit:kszone })I'z)' dzinły kontynZapasy tego półfabrykatu na są w tej branży w dalszym ciągu
poważnie swoje uruchomienie.
geniów bawełny surowej.
rynku łódzkim wynos7ą okolo zupełnie indywidualnie, w zalE.'ż
. y.,r tych warunkach na rynku Wobec tego jednak, że w obee- 1,200.000 kg.
no' ci od sytuacji finansowej doprzędzy bawelni,anej w dniach nych warunkach o zwiększeniu
"Tedług opinii kół przędzalni. stawcy względnie odbiorcy. ostatnich zaobserwowano
konLyngentów tych nie może czych, ceny prz~dzy bawełnianej \V większości wypadków obowią
brak niektórych numCrów
być mowy,
na rynku łódzkim od dłuższego zywalo nadal
przędzy,
p,'zędzalllicy, należący flo Zrzc- czasu ulegają minimalnym WHPOKRYCIE WYL\CZNIE
w związku z czym przetwórcy szenia zobowiązali się dosłar- haniom, utrzymując się naogół
GOTO'VKO'VE.
napotykali na poważne trudno- czać
I w stał~r ch granicach.
Ró,\'nież stabilizacji ulec miały
ści przy uzyskiwaniu przędzy NA POTRZEBY PRZE'\lYSł,U
:\a podstawie informacji pro-I ceny przędzy h')'kotażowej, na
dla swojej produkcji.
PRZETWÓRCZEGO
ducentów przędzy, orientacyjne l' którą popyt jcst nadał stosunko\V związku z powyższą sytua- taką salllą ilość produkcji swo- ceny za numery, które cieszą si~ wo znaczny.
kłady przemysłowe, t. zw. wielo · łyby tutaj

l
I

Przg

I

ział

Przemysł otrzymał

grudzień więcej bawełny, wełny,

=

Rynek pzenzęzny

-------------------~

Urzedowa

ceduła

giełdy warszawskiej•

Na wczorajszym zebraniu gield:;,
'''alutowu - dewizowej w 'Yarsza
wie tendencja dla dewiz była slaLa,
r rzy cbrotach niewielkich. Notowa.
IlO: r\.n'stedlIll 287,80 (pluf; W),
Bruksela 8D,55 (plus 3), Gdań:;,k 100, Kupeilhaga 113,85 (- 15), Lon
dyn 23,96 (- 2), ~-owy Jork- ka
l,C'! 0,81, Paryż 24,69 (- 2), Praga
18.98, Sztokholm 133,85 (- 5), Zll
rych 121,9'5 (- 20). Bank Pol ~ki
pIacH za dolary
amcrykailskie
5.28,50, dolary kanadyjskie 5,27,50,
floreny holenrlcrskie 286,80, franki
fr. :24,61, szwajcarskie 121,43, bel·
gi belgij:;kie 89,30, funty angiel.
Jde 23)87, guldeny gdań:;,kie 00,80
korony czeskie 17, dUllskie 115,30,
llol"iveski3 129,70, szwedzkie 133,20
liry włoskie 24.80, szylingi austriao
l;je ~3, marki fiń skie 11,30, marki
niemieckie 107, w srebrze 115.

•

przędzy I

oł,rut~ch

r

odpadkolJl

no: Bank Polski 111,25 110,25
~ 111,25 (- 25), Cukier 31 (pI'zydzieIiła kontyngenty przę dzy czechosłowackie,].
100), Węgial 16,75 (- 50), Lilpopy
dzy ba'wełniane!, pl'Zeważllie w
Zwiększenie przydziałów su13,25, :Jlodrzejów 6,50, Ostrowieckia
Anglii.
rowca wpłynąć winno prz)'naj- 31 (- 30), Starachowice 36,30 (KO~TYNGENT NA PRZĘDZĘ mniej częściowo na odpr~żenie
23).
BAWEŁ. TIANĄ NA OKRES LI- na rynku włókienniczym. ZbiePAPIERY PROCEXTOWE.
STOPADA I GRUDNIA WYNIE ga si~ ono z dCI'yz,ią fabJ'~'k baDl<t papierólV procentowych ten·
222.000 KG.
wełnian~p'h wif'low;nb'iałowych
'\\' l'rszcie komis.ia przydzieli- w sprawie zwi~kszeDia pl'Z)'- uellcja byla, pl'ZewaZm6 slallsza,
ła kOlltyl1~enty n.l Jlrz~(lz~ weł dział6w prz~dzy dla przcm~'stu l'J'zy wir:kszych obrotach 3 proc, iu
WCl:itycyjną, 5 proc. Wan,z<lwy no-o
nianą w cz~' m la.OOO k~. prz~- I)rzetwól'('ze~o.
wymi. ~otowalJo: 4 proc. dolarow:l
47,30 (- 30), 3 proc. inwestyc.yjua
Ifładg l emi~Ja as, II emisja GS,oO E- 50),
J proc. kouwersyjmt 54 (plus 50), 6
Sąu handlowy rozpoznawał ~pra . mlynl1 walcowo - alUerykaliskicgo
proc.
dolaro\Y:1 5'5,50 (- 25), 7 proc
wę upadłości firmy "Jakub Kagań' ~ Turlak parowy "Renoma" fl
f-tabilizacyjna
485, odcinki po 500
czuk i S ·ka".
wyłączenie. kt.óre to sprawy dOtYCII
dolarów 485 (- 200), 8 proc. obli·
,y ~pl'awic tej syndyk ostatcc7.lly ('1'38 nie zost:1ły zakończone.
gacje burlowlane BGK lem. 93,
7.łoivł wniosek o zezwolenie na zby ,
4 i pul proc ziemskie 49,25 - ,,19,50
cie, ·w imienin wierzycieli, pretensji
NOTOWANIA BA WEŁNY
(-- 23), 4 proc. listy za.,tawne po.
mll:;Y do cz~~l'i kWflty, wydzielonej
.'mvY JORK'
'V planie klasyIikacy jnym na rzecz
Loco 12.11, listopad 11.60, grudzień znall::.kir 41,2,,) (plus 25), 4 i pół
45 (plus
Elżbiety Boma::;z za kwotę 1500 zł. 11.66-67, styczeń 11.64. luty 11.66, ma li ~ ty poznańSKie 44,25 rzec
11.68-69.
kwiecień 11.68. maj 75;,
5
proc.
Warszawy
stare
58,25
Vi' obec tego, że wierzyciele wy·
11.69, czerwiec 11.67, lipiec 11.65, sier.
razili swą zgodę na wymienioną pień 11.51, wrzesień 11.37, październik - 58, 5 proc. Warszawy nowe
56,25 - 55,50 - 55,75 (- 50), 6
tranzakcję, sąd upoważnił syndyka 11.24.
proc. ohligacje m. Warszawy Vl
LIVERPOOL
do zbycia cz~ści wyżej wymienio·
Loco 6.83, październik 6.66, listopad em. 59 - 5g~50, VIII i IX emisja
nej pretensji.
6.65, grudzień 6.61, styczeń 6.60 luty
Wierzyciele otJiZymali z likwida· 6.59, marzec 6.59, kwiecień 6.57, maj 56,75 (- 25).
cji masy upadłości 23 proc. pierwOl 6.55, czerwiec 6.53, lipiec 6.51, sierpień
Tranzakcje dokonane a nienotoHCj icL nale:i.ności i wyczerpano 6.35, wrzesiet! 6.27, październil, 6,21, wane . 8 proc. c1illonowska 77,63 listopad 6.16, grudziell 6.15.
akty" a masy.
76,75 - 77,50, 7 proc. śląska 66,75
Egipska: loco 11.59, październik Sąd przyjął s)1rawozdanie do wia 11.55, listopad 11.64, styczeń 10.75, ma - (jO - 66,50, 7 proc. w:uszawska
c\oJ11ości i u:r.nał postępowanie upa· rzec 10.34, maj 10.12. lipiec 9.91, paź  d'JJarowa fl5,75 6(-),30 - 66,25,
ltlości.owe firmy
.. JakÓb Kagau' dziernik 9.91.
4 pr0c. koniioJic1acyjna 51,30 Upper: loco 7.31, październik 7.23, 51,75. nrobne 50,50 czuk' la UkOllC2one. J ednoC'ześni'3
50,75, bel
listopad 7.16, styczeń 7.25, marzec ~ąd nZllnł Kagańr1.uka za usprawiekllI.OllU
51,25
51,50,
dr0bne
50,38
7.31, maj 7.34, lipiec 7.36, październik
dliwiOll<~ ~o w zaprzestaniu wypłat i 7.37.
50 ;;0.
.
ALEKS,\XDRTA
ralmalifikow 'lł gn no przywrocenia
Sakellarldis: listopad 18.76. styczcll
1l1U CLe'i kupieckiej.
GIEŁDA ŁODZKA

Czwartkowe posiedzenie cen-l w tym 900 toim wełny z Argen
fralne.i
komis,li przywozowe,l tylly,
przyniosło szereg przydziałów WELNY
CZESANEJ
DLA
surowc6w ł półfabrykat6w w16- CZŁONKOW KONWEl TCJI kienniczych.
325 TONN.
KONTYNGENTY NA BAWEL- BAWEENY
I
ODPADI{OW
~Ę,
WEŁNĘ,
ODPADKI I PRZYDZIELONO DLA PRZĘ
PRZĘDZĘ PRZYDZIELONE ZO DZALŃ
ZRZESZONYCH
W
STAŁY NA LISTOPAD I GRU- ZRZESZENTU
JlRODl lCENDZIEŃ W ROZMIARACH
TOW PRZ}<~OZY BA WEł,NIAZWIĘKSZONYCH,
NE.J 5.500 TONN.
l'O winno przyczynić się do odW te.i )irzble
zna.idu,te się
pr~żenia prz~Tlla.imni('.l cz~śrio- kontyngrnt nu baw('łn~ lu'az)' łij
'\\'cgo sytuacji nR rynku włó- ską w "ys{)kośri 1.0UO tonu i na
kiellnł('zym.
BAWEł"NĘ TURECK<\ W WYTak np.
SOKOŚCI 300 TONN.
WEŁNY
BRUDNEJ
PRZY- PRZEMYSł"
NJEZRZESZONY
DZIEI,ONO DJ~A KONWENOTRZYMAŁ BA W Eł.JNY 700
PRZĘDZAJ.JŃ CZIE SANKOTONN.
WYCH 3.400 TONN,
Poza tym cNltralJUł kHD1ls.in

cn

1936 r.

,AKCrE.
Z W I- CLn S Z O n ~.I
Dla akcji t endancja była słabs2.31
przy
niewieE,jch. Noto"ia·

rOWł:ÓW

na listopad i

października

31

sm

Nadzorg, opadloi€i i

-

Spadek Doirczki sta ilizacvinei
Akcje Banku Polskiego zniikowały

Na łódzltim rynku walorów ten· proc. pożyczka inwestycyjna. Za 1
dencja, która od kilku cinl była dla em. płacono 67,50, żt.J,ano 68,50,
wszystkich papierów mocniejsza, zaś za Ilem. 68 - 69 (zdżka o 50
uległa wczoraj pewnemu osłabieniu pkt.). Kurs 3 proc. renty ziemskiej
7 proc, pożyczka. stabilizacyjna utrzymał się na poziomie poprzed·
w ostatnich dniach stale zwyżkują· nim 58 - 59, lecz brak materiału
ca, miała wczoraj tendencję słabo, uniemożliwi! tranzakcje tym papie'
szą. Aczkolwiek kurs tej pożyczki rem.
\Itrzymał się na pozłomie 485, to
Lekko zwyżkowały 5 proc. listy
po tym kursie można było nabyó zastawne m. Łodzi ser. X K. Za pa
l1niejsze odcinki, co faktycznie ' piery te żądano 50, płacono 49
tznacza zniżkę od 300 - 400 pkt. (zwyżka o 25 pkt.).
Z pozoslałych papierów 5 proc.
Natomiast dolar<)wka nieco zwyż·
18.31, marzec 17.85, maj 17.58, lipiec
No wczorajszym zebraniu giełdowym
fwwala, przyczym obracano nią po konwersyjna zwyżkow~a o 50 pkt.,
17.45.
~8,50 kupno, 49,50 sprzedaż (zwyż· do 53 w pła!:eniu, 54 w żądaniu,
W srrawie Izraela - Hendla Wel
Ashmouni: grudzieJl 12.09, luty 13.12, w Łodzi notowano:
ka o 50 pkt.).
natomiast 4 proc. kOllsolida<.'yjna dygera, syndyk zdnł sądowi spra· kwiecień VI.21, czerwiec 13.29, paźTrans. Sprzed. Kupno
Stabilizac. 488.00
6 proc. dolarówka, po wczoraj. "padla o 100 pkt., a mianowicie 49 wozdania, z którego wynika, iż za- dziernik 13.28.
Tow. 1 em. 68.50
GIEŁDA ZBOŻOWA
~zej zwyżce, straciła 50 pkt. i obra. w płaceniu, 50 w żądaniu,
nąd !ltll y prowadzi sprawy w są,·
Inw. 2 em. 69.25
Żylo
18.75 - 19.00
cano nią po 76 kupno, 77 - sprze
Na rynku akcjowym Bank PolskI cizie a1wlacyjnym z po",óflztwa brn
Dolarówka 47.50 Żyto (II gat.)
18.iJO - 18.7i)
daż.
I zniżkował o 50 pkt., do 110,50
w V\'fUll i słodowni w ,T~c1rzrjo" ie ora? Pszenica
53.50
53.00
26.75 - 27.00 , Konwersyjna
,) pr. ł~odzi
49.75
49.25
"
.
Równiez nieco słabsza była 3 : płaceniu, 111,50 w żądaniu.
Pszenica zbier.
26.50 - 26.75
Bank Polski
112.50 112.00
Jęczmień przclll.
19.00 - 20.00
,

*

j

Nowg

skład
sądu

~rso

...

alng

arbitrów przy izbie
Poranny" J. G<ll'zyński, dyr.

I

Jak już doniósł "Głos
czwartkowe zebranie plenarne izb~
przem.-handl. dokonało wyboru nO·
wych zzłonków sądu arbitrów prz~' ~
izbie.
Skład personalny arbitrów izby
przedstawi,a się następująco: Do sądu arbitrów powolani zostali pp. dr.
Br. Biedermann, r. R. Biebergal,
r. P. Chari, adw. st. Cyga(lski,
prez. K. Ender, r. F. Glugla, dyr.
~

•• 5$a~~ ~ ma •• DB ~

Sto Gutman,
dr. L, Hirszberg, W. Klawe, r. T.
Konarzewski, J. W. Krauze,. r. Wł.
Landsberg, prez. J. Lewsztajn, pre};.
K. I\LarliOn, dr. A, Markowicz, ini.
Br. Michaelis, kOlls. K. Monitz,
adw. J. Osiecki, arlw. St. Pawłow
'!ki, P. Rozental, prez. K. Roszak,
dyr. P. Seipelt, dyr. H. Szulte, dyl'.
'\-1. Tempelhof, A. Ulrich, ad w, J.
Wolski, adw. E. Seyda.

mD35.m~e~.~Dm.~».
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E Z .Lo z; do OJ wy !
i
i wsz,stkich miast ZS R
E
materiały, obuwie, odzież, żywność,

:
•
:

medykamenty, wyroby optyczne w najwyższvch gatunkaeh, równiez dostarczone - wysyła

!

=

=
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=
=
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uIJNION 110l'D", Łódź, Piotrkowska 42,

i

tel. 107-87
Dostawa szybka, pewna, akuratna.
Stałe ind~ widualne wyjazdy do Z. Ś. R. R.

:

••• 51..

WYCBECZKI DO PALESTYNY •• 111••

:

;11

...........

.Jęczmień brow,
22.00 - n.oo
POLSIHE PRAWO PRlE:lIYSf OWE
Tendencja utrzymana.
Owies
17.00 - 17.25
Billro ogłoszC11 "PAR" Polska .~gen
~
'\fąka
żytnia
I
29.00
29.;;0
cja Reldamy w Poznaniu wydała nową
'\1ąka żytnia II
27.50 - 28.00
prac.ę dr. Kluska i 'V. Gaertnera "Pol'fąka pszenna
44,50 - 46.,)0
skie prawo przemysłowe", która zawie
Otr~hy żytnie
11.25 - 11.75
ra materiały uzupełniające do rozpoOtręhy pszenne
11.75 - 12.00
rządzenia Prez. Rzplitcj z du. 7.VI r.
Otręby pszenne gr. 11.75 12.00
1927 o prawie przemysłowym w brzmie
Rzepak
47.50 - 4R50
niu ustawy z dnia 10 marca 1934 roku
Ziemniaki
3.75 4.25
Dz. U. R. Nr. 40 poz. 350.
złożon,
Groch poJny
21.00 - 25.00
1\"a powyższe malerialy uzupełniają
Groch
Victoria
27.00
30.00
ce składają si" rozporządzenia i okólMakuch lniany
18.50 - 19.00
niki minist. przemysłu i handlu, wyda~fakuch rzepakowy 16.50 __ 17.50
ne po nowelizacji prawa przemysłowe
68.00 - 71.00
go w 1934 roku oraz wyroki Sądu Naj- [ ł,ubin niebiesld
Siemię lniane
41.00 - 42.00
wyższego i Naj\". Tryb. Adm. a dotyczą
Tendencja spokojna.
przerImiolu ujętego w rozporządzeniu
p. Prez. Rzplitej o prawie przemyslo-.,. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
w)"m.
,.
Znani ze swych poprzednich prac w
literaturze prawa przemysłowego auto
ny "Polskiego ustawodawstwa przemysłowego" (wyd. w r. 1930) i "PolZAŁATWIANIE PASZPORTóW i WIZ
skiego prawa przemysłowego" (wyd. w
roku 1934) dołożyli starań w tym kiePrzejazdy ulgowe do
runku, że zarówno przemysłowiec, kupiec, czy rzemieślnik i zarazem urzęd
Dla studentów zniżki specjalne,
nik administracji przemysłowej znajdzie w tej nowej pracy "dele eennych
1
i pożytecznyeh wiadolllości.
Praca w treści swej i układzie dostoŚ1Arit:tto Niepodległości
sowana jE'st do układu rozporządzenia
Prez. Rzplitej o prawie przemysłowym
i stanowi doskonałe uzupełnienie poprzedniej
1934
roku. pracy autorów, wydanej w . _ . _ ._ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIlII_ _ _ _ _•

Ani jedno dziecko
w Polsce nie moie b,t
g'odne. Kaid, grosz
na konto P.K.O.
Nr. 70.200 DrZJniesie
ulg-= bezrobotnym. Ra-

I~~.~!~.!~~~.~!.~~~'!!';

TRAMWAJOWE BILETY

MIESIĘCZNE

Par,ia. Brukseli i Lond,nu

Z n i i ki ind,widualne do Warszawy na

j WBUOnS . Lils I COOM, PiolrMoUJshB 68.

S1.X- .. GLOS PORANN'\:"" -

19M

Nr. 299

II'

Z
Polczocnl
,,110 57"
Z NATURALNEGO JEDWABIU

m ar ki

PRZEWYŻSZAJĄ

POD KAŻDYM
WYROBY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

WZGLĘDEM

-tf"-

KUPUJIlE 'l'YbKD POńCZOCHY
• mil rk q

p o l e c a:
GRZEJNIKI. ZYRANDOLE.
LAMPY.
ŻARÓWKI.

RRDlooDBloRnlKI
S'l'EREOFONJCZ~

f -my
,.PHILIPS".
FONOPLASTYCZNE.
"TELEFUNKEN".
I'lIlOIlUJ,\CE
.,ELEKTRIT" oraz
FIRM "KOS!\IOS",
"UNION" i iDnyeh

bódź,

TEL, 134-i2
na raty

•• łKO 57"
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

•

tYZWY
poleca burtowo i detalicznie

nakrycia platerowane i nierdzewne. brzytwy, nożyczki ,
scyzoryki, cukleruice, palery.
serwisy, komplety do palenia
i przyrządy do manicure.

Sprzedaż

RESTAURACJA

BAR

"BACHUI"
ŁODi,

nARUTOWICZA 1

..... ..-...-. ...........

'"lIllIIllIlInllllllllllllllllllflllll

poJeca smllcine
potrawy. Tanie
SIl ką

R. LINKOWSKł

ski. -Nil-

poje wSIeJ kiego
= rodlaju. =

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

1Hlllllllnlllll1111ltnllHUłtlmlłl
~~~

PIOTRKOWSKA NR. 52 i 120.
Ostnenie i P I a t e r o wall i e.

Piofrkowska 115.

WiecIorem k o n la l

_z.

ł.

B. WiŚNIEWSKI.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIHIIIIIII
SPąZEDA2

lIIafariał,

R"GIEhSKI'

A. GagnJerc &. Co. Ltd.
Standen &. Co. Lt1i.
Donneuil Frerell London
Uhring &. Co. Ltd.
POPELiNY' O.TORD
D. &. l. Ander son
SZALE SZKOCKIE
KRAWATY ANGIELSKIE

WYROBÓW

JEDWABNYCH
i WEŁNIANYCH
fi, m y

PI. B6CH6R
WARSZAWA

- t f.. -

WYKWINTNĄ
KRAWIECZYZNĘ

p o lecl.l

B. KAZIMIERSKI

Wł.:

Taube i Laskowska

łaÓDŹ,

PloTRKo ISKR 69
TELEFON 174-70
ANGIELSKO - POLSKI
PRZEMYSL G U ~f o W Y

FUTRA
na nadchodzący sezon
zimowy poleca w wiel wyborze

kim

fi.

ŁÓDt,

. S. A,
LIMANOWSKIEGO 156

}óot,

- t f.. ~ , 'lEGOWCE ,

znana

firma

"GEnTLEmAn"

.

filJlllllł

PIOTRKOWSKA 45
TELEF. 224-77

DESZCZÓWKI,
KALOSZE. OPONY i DĘTKI.
, ~ R T Y K U L Y TECH~ICZ;,\E .
l , .\ L A N T E R I A GmIOwA.

--

SKLEI)\' DETALICZNE

PIOTRKO\VSKA 85
PIOTRKOWSKA 97
~OWOMIEJSKA 20
SKŁAD

ROBBRT

SCHUbTZ

SUKNA

E. RESIEL IS~
------

PIOTRKOWSKA 100

!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;;VIIIIIIIIIIIHII

M.dal 210ty
Lód t 1936.

d._. W. T hlede
l.tnlel. od •. 1182.

r.. 6 D:t.
GOAf.lSKA 112
(Dom wI ....y).

T.lef.
STAŁA

poleca: najmodniejszllwykwintne towary firm!
angiehkich i bielskieh.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

142.~ł114.80

WYSTAWA MEBLI
PRZY ULICY

PIOTRKOWSKIEJ 00. TeJ. 263-2;;

WyłąC:l.IIll !oprzedaż

rów

ARCHITEKTURA

towa.,Almor i Korotl'x"
Bielsko

WĘWNĘTRZNA.II

Zdjęcia

.wyk.

l~oł .

Ross. 6 Sierpnia 9

51.:x:;..- "GLOS PORANNY- -- ł93n

16

unii"· PIóRO JUTRA ..

Kugisz dziś!

Dr.
'1

Nr. 299

------------------------------------~~~~

REPREZENTAOJA

Urząd

Skarbowy w
Nr. V 39/9/Lcl36

Łódź,

Łodzi

dn. 23. X. 1936 r.

Drugie

ogłoszenie.

Zarząd \Spółki Akcyjnej

Prsemysłl'l Włókienni·

czego A. i J. PIKIELNYCH w ŁODZI zawia1łbwifSZ(zenie
damia p. p. Akcjonariuszów, że 16 listopada
.W myśl § 8:; Rozporządzenia Rady Min. z dnia 25. VI 1932 r. o po- 1936 r. O godz. lO-ej rano w lokalu spółki w
stępowanIU egzekucyjnym władz sl;arbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) l} d .
l Ś 'd' . . k' . N 9 db d'
.
2 Urząd Skarbowy . w Łodzi podaje do ogólnel wiadomości, że dnia 4 listo-I ~o Zl przy. u. ro mle.ls lej
r.
o. ę Zle ~1~
pada 1936 r. od godł. 9-15 w lokalu Składnicy skarbowej pr:Jy uJ. Kiliń-. Nadzwycza]ne Walne
Zgromadzeme
akcJoskiego 88 odbt;:dzie się sprzedaż niżej wymienionych ruchomości należą- i nariuszów Z następującym porządkiem dziencych do S~nur~ana, A, ul. Zawlldz~1I 5:
• nym: 1) -Zagajenie i wybór Przewodnicząceg-o,
Krsesła wledenskle, 202 sztukI, cena szacunkowa 303.- zł.
2) W b' . d
ł
k
d
B
foteliki,
156.""
312.- d.
Y or Je neJ~o ~z on a zarzą ~ z grupy ,
5.""
10.- zt
3) Sprawa okreslema wynagrodzama dla członwieszaki,
Tymowskl, Naczelnik Urzedu ków zarządu.
Akcjonariusze. pragnący wziąć udział w
PIERWSZA
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni
~
'fi
złożyć zarządowi spółki n~ 7 dni przed termi~.:
ił
JI
;nem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE STAŁYMI LÓŻKAMI
swe akcie względnie dowody złożenia akcyj w
IŁ,' ódzkim.B. anku Depozytowym.
.
_

O li€gtatji

1

l

n i.:

i

I

-

o m Gl o o fi. ,Z D a
I- eg o
e
r
s
k
,
SadOk
Le k c Jl
zębów, szczęk i jamy ustnej
'"

Dr. med.
Chirurgia

TEL • 129•77
•

PIOTRKOWSKA 56

Przychodnl'a cvynna
od ..«odl. 9 do 12.
•

lIbergai

ZI

,CZO
_

i w grupach

Zawadzka 10, tel. 106-30

TEL. 170.96

ord. 9-11 i od 5-8
w niedziele i świe ta od 9-1.

Godz. przyjęć: od 10- 12 i 4 -

_

;!6

".

~

Jalko Tymczasowy Prezydent m. Łodzi
myśl art. 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo.sp".olitej· z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie

W

budow'.l.anym i zapudowaniu osiedli (Dz. U. R. P,
Nr. 23, po.z. 202) podaję do publicznej wiadomości, że działając na zasadzie ustępu (3) art. 73
7. ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej'
zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.

Dr. med.
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T.t 162·21, II pod,,". parter
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Helena
"1lDern2
NARUTOWICZA

cboroby skórno-wenervczne
ks al e
.
l se U n.

Ó

U

Ubwiasuzenie OIi[ytacji

HENRYKOWSKI I Ił ł P 1'14 N

U. R. P. Nr. 35 poz. 294) oraz na zasadzie lit. a

ustępu (1) art. 29 omawianego prawa budowla.•
nego yv brzmieniu ustalonym ustawą z d 'Illa l'i:
specjalista chor6b wenerycznych lipca 1936 Toku (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405)
uchwaliłem w zastępstwie Rady Miejskiej szczesk6rnyoh, moczopłclowJc:h
Specialista chorób wenerycznych
skórnych i seksualnych
tel. 234-12 gólowy plan zabudowania terenów m. Łodzi, mlll 6,
Zawadzku
wartvch pomiędzy ul.: Sienkiewicza, Przejazd,
1
przyjmuje od 8-11 r. 2-4 i 6-8 w
J
KlliIlskiego i Nawrot, zmieniający częściowo
prlllyjmuje od 8-11 i od 6-9 w
-I~
ogólny plan zabudowania m. Łodzi, zatwierdzo·
ny przez Ministerstwo Spraw \Vewnętrzllych
w nied&. l Święta od 9-12.30 pp
W dniu 28 marca 1935 r. za Nr. BO-34-1-61.

11 8UOUll8 g,

f:~~~62\f

--.·--LU-d- l-M Fa'IM-'

or

1)r. med.

Bernard łpiro
CHOROBY WEWNĘTRZNE
ROENTGEN

Piotrkowska 114
tel. 178·35
god •. przyjęć 5-7 popoi.

)0.-----.
~• WOł kO W

POWRóCIŁ

Choroby slldrnB i wBnBryczne
Nawrot 7, tel. 128-07
przyjmuje od 10-12 i 5-7

Dr. m e d . .
liłyS

k

ł

śRóDMIEJSKA 25.
tel. 209·12.

Godziny przyjęć: od 3 -

Spec', chor6b weneryc.nych,
seksualnych i skórnJcn

C . I ~OWr~iił I 21802

e!!~~i~:~~~_12: }~~ ~
1 ib!!f! C Z N , C A
w.

sWlęta od 9 do 1 po poł
. _ _ ~9_ - - - , - - - - -

w nieda;.

I

ze stełeml ł6ł:kami
DLA CHORYCH NA

nOI, gardła

USZ"

Plan ten, począwszy od dnia 1 listopada
1936 roku w ciągu dwóch tygodni wył'Ożony będzie codziennie, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznvch, do przeglądu publicznego w godzinaeh
J
od 10 do 12 w Oddziale Regulacji Miasta, pokój
Nr. 47 - Plae Wolnośei Nr. 14.
YVe wskazanym wyżej okresie osoby zain.
śl rt 31
t
teresowane mają prawo w my a .
cy'Owanego prawa budowlanego zaznajamiać się l: treśeią tego planu, po upływie zaś tego okresu
W ciągu następnych dwóch tygodni wnosić przeciw temu planowi zarzut. y do Wydziału Tech-

·
- F BarUChIn
Lek. dent.

Dr J

Wezwania na mlas'o.

Dr. med.

B. llJBlll

.
Tymczasowy Prezydent M lasta
MIKOŁAJ GODLEWSKI

iI dal II:
II P R A C A .,
I OgłOllenia ~robnu I '~ursy Za~odowe

AKU' SZ:R-GINEKOLOG

..
pl'2YJmtlJe

. . .
od 10-12 l od 4-8 w. _
•
/I
I RZ'''I·

II
DodrZBla

nrU• r.U.

i dróg oddechowych

-"trkowska 67, tel. 127-81
P ;v
9 r.-2 p. 4-8 w. pnyjm. Dr. Z. Rakowski

nicznego Zarządu Miejskiego.
\
Łódź, dnia 29 października 1936 roku.

7 wiecz.

tDl

't

•.

2Z8-9Z

m~r.MnJ'lftmlfn
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WóJczanska 21, tel. 167·15
przyjmuje zapisy na nast. działy:
1 Sztuka stosowan~ - bafciar.

stw~.

•

wewnętrzne i dzieci
DOUJrO"c"lła •

choroby

i

2. Krawiectwo damskie· krój.
3. Gorseciarstwo· krój.

MOD YS'l'KA
samodzielna
J
k
' l .
k'
artą rZ6ID1eŚ mcz~ poszu ~wa:
na. Zgłoszenia I: referenClamll
ŚRÓDMIEJSKA 18. TELEFON 246-58 od 5-9 ul. n'go listopada 76,
przyjmuje od 5 - "1
m 15
559-2
.____
.
.
•
_
WA
P()KOJE (
bl') z uży.
D
.z me aUll. • .
, •
walu()sc1ą kuchm
do wynaJęCIa..
Piotrkowska 59, front, m. 9, godz.

4. Modniarstwo • kapelusze.

I 5. S·ter'łZOIars t wo·

l~(lDi(a

k 6)

r •
6. Ondulacja.
7. Manicure.
Sk t •t
g od 9- 13
e re arJa czynny w .
115 ...... 1~.

•
ELEGANCKO umeblowany poSpec. chor. skórnych, wenerycsn}'ch
2 - 4.
......a kój dwuokieu'RY do oddania od
i seksualnych
zaraz dla pojedyńezei o@oby. przeprowadzIł się na ul.
LOKAL Z WIELKĄ SALĄ
lek. wet. M, A. Relcha
do oddania od rana do gcdz. 5 po połu Wiadomo§ć do lO-ej rano i od
Pils udskiego 69,
dniu dla przed~kola lub szkoły ryt- 4-7. Piotrkowska 76, m. 3,
(Róg Narutc.wicza)
tel. 141-32.
miki. Zwracać się telefonicznie 194-99 tel. 10a-Ol.
11077-3
Przyjmuje od g. 8 -10, 12-2, 5-8
tel. 175-7'1 w godz. od 7 - 9 wiecz. do p. Kaca.
(róg Zamenhofa)
w niedziele I świeta od 9 1 t.

dla Psó"
tidańika

lii-a

•

w
O
D.

W roI.

w
rew. 9-go, nmleszkałf w Łodll .
pl'lly .ul. Al. l-go MaJII17
na zasadsle art. 602 K, P. C. ogła'
sza, fe w dniu 2 listopad.a 1936 r
c godz. 14 w domu przy ultcp
Piekarskiej 27
~~~~d:i~i się publiczna licytacja lU'
oszacow!lnych na ląolną sumę
zł. 1100.a ~lano",iaie: 2 m&Szyn do dablo·
wanla towaru, 2 maslyn do układania towar6w i 2 wiklerek firmy Edward
Zoli er, t.6d', w komplecie
kt6re można oglfldać w dniu lic,tacJi. w miejscu sprzeda3y, w czasie
wyje) ollnaczonym.
t6dt, dn. 9. X. 1936 r. .
,
KomornIk: (-) HOllae
Sprawa Rubina Libermana p-ko f.
.Boryucwslra Apretura i Druk. Wolf
Outgold i S·ka"
DOM w CZEistochowie sprzedam
tanio. Dochód 14.000.- Informacie: Łódź, Zagajnikowa 368,
pa.rter.
3558-2
dSl
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2e /1skie przy
. . Tow. Szerzenia Prac~' Zawodowe)
_
wśród Kobiet Zyd.

kl'
h
'y
l O na uszcze ruone
ermEl
tycznie specjalnym filcem chronią
mieszkanie od zimna, wiatru i f..n.,
rzu. Trwałość długoletnia,
Dzwonić 2U5-28. Tydzień Reklamowy.

nieru[bomoś[i.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 11-go
Tomasz Chorzelski, mający kancelarię w m. Łodzi przy
ul. Sienkiewicza Nr. 67 na podstawie art. 676 i 679 k. p. C.
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 2 grudnia 1936
roku o god~ 10 w sali posiedLeń Nr. 9 Sądu Grodzkiego
w Łodzi przy ul. Trębackiej Nr. 18 odbędzie się sprzedaż
w drodze publicznego przetargu należących do dłużniczki
masy upadłości. Spół k'' j Akcyjllej pod firmą "Towarzystwo
Budowy Domków Ro'botniczych" pięciu miejskich nieru·
chomości,
w m. Łodzi
mianowicie:
1) przypolożonych
ul. Chodkiewicza
pol. aNr.
24-a, hip. Nr. 4744,
rep. hip. Nr. 62 i 1, składającej się z placu o po·
wierzchni 236,03 rotr. kw. oraz polowy domu mieszkaInego,
2) przy ul. Chodkiewicza poL Nr. 28, hip. Nr. 4759. rep,
hip. Nr. 6301, składającej się z placu o powierzchni
193,95 mtr. kw. oraz połowy domu mieszkalnego,
3) przy ul. Chodkiewicza pol. Nr. 34-a, hip. Nr. 4780,
rep. hip. Nr. 6343, składającej się z placu o powierzchni 218.04 mtr. kw. oraz polowy domu miesz·
kalnego,
4) przy ul. Chodkiewicza pol. Nr. 16, hip. Nr. 4726,
rep. hip. Nr. 6235, składającej się z placu o powierzchni 214.46 mtr. kw. oraz połowy domu
mieszkalnego,
.
5) przy ul. Chodkiewicza pol. Nr. lO-a, hip. Nr. 4711,
rep. hip. NI". 6205, składającej się z placu o powierzchni l8G.fi6 mtl'. kw. oraz potowy domu
. mieszkalnego.
Nieruchomości te posiadają księgi hipoteczne", Wy·
dziale Hipotecznym w Łodzi.
Każda z nieruchomości oszacowana zosiala na sumę
zI. 10.000.- cena zaś wywolania wynosi zł. 7.500.Przystępujący do przetargu każdej nieruchomości
obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie zł. 1.000.Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w takich
papierach wartościowych bądź książeczkach wkładko.
wych instytucji, w których wolno umieszczać fundusze
małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki )l.
cytacyjne, o ile dodatkowym publicznym obwieszczlalOl
nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trz:ecich nie będą przellzkodą do HeytaeJi i
pr7:ysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeleń ,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nierucholll (1·
ści lub jej części cd egzekucji i że • zyskały postanowie .
niewłdciwego sl\du, nakazujące zawieszenie egzekucji.
W ciągu cstatnich dwuch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od gcdziny
8-ej do l8-ej, akta zaś pcstępowania egzekucyjnego można
przeglądać w sądzie grodzkim w Łodzi, przy ul. Trębac·
kiej Nr. 18, sala Nr. 7.
Dnia 28 paidziernika 1936 roku.
Komornik: C-) T. CHORZELSKI.
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Sygnatura XVII Km. 24/35
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gł6wn.: Marlena Dietrich I Gary Cooper :: Ceny od 54 gr.

W

- za wiersz mHimetrowy l-szpaltowy (streJna 5 szpalt): l·sza strona 2 zl.; Rekl.amy te~"tebl
t
miesięczna Głosu Porannego· ze wszystkiemi do·
g
OSlenla re[)akc:yjn?1ft zł. 1.», w tełlście: zasłrzełeniem miejsca 60 gr., b~&. ZIlstrzeZ'enl~ miejsca
ł
D
rreRumB,a a datkami wy~osi w hodzi zł. 4.60, za ?dnoszenie - 50 gr., nekrologi 40 gr. 2w'C'EIljlle (..... 10 sepalt) 12 gr. Drcbne t ~ gr. za wyraz, n~jmTIlela~e ogtouenle 110f.5~
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przesyłką i'ocltowfl w kraju -

zl. 6.-, zagranlcfl -

Rękopi6iiw redakcja Di~ zwraca..

Redaktor odo. Józef Nirnstein

zł. 9.-

Poszukiwanie prac, 10 gr. za w,.u. najmniej5ze zł. 1.20. OQło5z6m.a sarę~~,nowe I r;a~lubInowe
'~cItł. d ~ło
ą
nenia w dOlłatb IlledliielDJm .RewJa· (str. 5 Slp.) 1 Ił. O~loS&enla ~mle)sclowe o.bhdzan: i o 500~O d~o~~
Mil" 1000to. Za Ofłouenhl tahelar,c:.ne lub łantal. dodaCk. 5""'0- Og OS.1Jema wu o or. o

ft,.,

Za M7ydawnictwo ..Prasa"• .wydawnicza sp. , ogr. odp. EugenjuI' Kronman.

w.;

drukarnj własntlj Piotrkowska 1O~

