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gorączkowe
lak przewieziono
Korfantego do Brześcia

i

BIi_ze szczegóły przewiezienia
aresztowanego Wojciecha Kortantego z Katowie do Brześcia p-rzedrtawiają się

Jak.

aaatępuJe:

Po wyruszenia s Kato*, lIIIDlO
chód z p. Korlantym ,kierował się
Da Kielce.
Jego załogę stanowił
komisarz PolicJi, olteer Za~darme.p, poetenmkowy, ajent pohclf tajueJ ł -.ol•• VI. Kleleach zatrzymano się na krótki poslłek.
W daJezej ckotbe, około godziny
s..j, auto znalazło się około DQblł·
na ł J)Otf'llll zmyliło zdaje 8łt ki.erunek, bo Qtrr.ymało się. Załoga wypytywała L.'ę
,ę

przechodniów odro-

na miasteczko bene l
Około godz.

przybyło

Chełm.

9-eJ wieczorem auto

twierdzę Brześć nad
Tu już oczekiwali dwaj
żandarmi wojskowi, którzy wkroczyli II obu stron na stopuie samochodu ł eskortowali go
podczas
przejazdu przez dziedzińce rortecz.ne aż do budynku kancelarji ",łę
zieoneJ, przed którym
ustawiony
był odd:dał iandarmerji.
P. Korfanty wysiadł z samochodu, wziąJ swą walizkę l udał się do
kancelarJi, otoczony ze wszystkich
ttron przez żandarmów. / W kancela
rjl oczekiwał płk. Kostek • Biernacki, który przy8tąpił do załatwie
Dfa formahloścl z aresztowanym.
Przez cały ten czas kazał p. Kor-

pod

Bugiem.

aresztowanym do pOdpisu i zwrócenia obrońcom.
DoPiero wczoraj dwuch adwokatów Pl}. Śmiarowski l Uj~zdowski
otrzymali od warszawskiej prokuratury podpisane blankiety pełno
mocnictw b. posłów Liebermana,
Bagińskiego, Kobnta i Sawichlego. Pełnomocnictwa te były podpisane przez aresztowanych już dn.
18-go września zaś pismo prokuratury, datowane 26 września zostalo doręczone obrońcom 29 września
Inni obrońcy jeszcze pełnomocnłctw nie otrzymali.
Obrony b. posła Karola Popłela
podjął się adwokat JMOM II Warsuwy.

Rresztowanie p.Grusa

dla

P. 0ru8 samieszemł oetatnio w
tych Pismach cięte karykatury antyrządowe.

posłów, ciągle

Choroba p. Dąbskiego

rannego" (pr.) tel.ef.:

DZIś

Benkelsa pełnomocnictwo dia prowadzenia sprawy od osadzonego w
Brz~ciu b. posła Dubois z PPS.

W

WC20raJ przybyło dla adwokata

nie

i

Rad.·o

· )'er2a',,·30
Kar

całkowicie załatwiona.

dn. 13 b.

m. p.rokuratorowl MIchałowakiemu
dnakl P.mOłl104D:ictw Vf MIg ~
tldnia i9a nQ $~\ I1'rMłł~

ły się w tej &J)tfawie narndy 1l
b. posła Griinhanma. Posl,cze-

gól!'lle organizacje sjonistycziłle
w Polsce ma ją powziąć uchwały, w których ustosnnkują S1«:
do zapadłej decyzji V\ al'szaw·
skiej.

Iła

ogółno-lydoVlSki

doszedł

do skutku

Pomorzu

oddzielne listy
TORUŃ, 30,9. (Tel. ,,,t.) - Roko
wania, prowadzone między stronnictwami o wystawienie na Pomorzu jednej wspólnej listy, nie dały
rezultatów. Wobe~ tego Pft\1 nad~hodzących wyborach bę4t ... Pomorzu osobne listy stronnictwa na
rodowego, centrolewu i sanacji.

fi ORSO l-d·
I leJiI ChadBen••

g6Jono-żydowskiego

bloku wyborczego I sjomi,ścl przystąpili
do tworzenia
samodzielnego
Warsz. koresp. "Głosu
bloku.
nego" (Fr.) teler.:
W
..

aO"dz

I

St. Szpo·
tańskiego

Poran-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!~~!c~zo!r!a~J~W!l!e!c!w!r!e!m~o!d!b~y!w~a- zarządu
D~ o~~de
!Z!&tbJMWk_fJł.iiHIAiI
głównego~ Ch."~~HU~
D., który
zastanawiać się będzie przedews~'

Ranni na cmB tarz

Modlący się na grobach ofiarami ćwiczeń
Warsz. kOlI'.

"Głosu

Poranne cmentarzu

go" (Fr.) telefonuje:

zostały

chwili zaskoczone

Wczoraj cmentarz izraelicki regtl

słt'załów,

kim

wojskowych na forcie Bema

w pewnej
ue

odgłosem

które

stkiem nad ustaleniem państwowej
listy wyborczej, wreszcie zapadnie
decyzja w sprawie jednolitości tego stronnictwa przez zlikwidowanie istniejącej dotycbczas odrę1J..
nej grupy Ch. D. na Śląsku (t. zw.
Jak shriermono strzały pa. grupa Korfanteg().
dły • fortu Bema, gdzie odbyZar~ęd główny ma dokonać for.
wały się nOl'malne
ćwiczenia mabteJ ratyfikacji osi~gniętego jut
odd%łalu karabinów
ntmIzyno- uprzednio porozumienia.
wych ostrymi nabojami. Wla.
dze wojskowe nie były uprze-

ugodziły

w

~romadronyeh, zadając

kilkunastu osobom rany. DwIe osoby
w stanie d~lm
odwieziono
do szpitala, inni, lżej ranni, po
starali się o pomoc prywatną,
nie melduJąe wład~ o wy-j
1,adku.

dziś, W środe,

dz.one o

tłumnej

J K

ZP AT B

ukraińCÓW?

przyczyną smutnego wypadku. Warsz. koresp.
go" (Fr.) teleron.:
Dochodzenie w toku.

dnia 1 października

O pierwlzorze ngt:b
lub C:~Dn,e- tle lI'Awe ksl·. i
bileiu

Rbstynencja

pie)~zymce

na cmentarz iydowski i to jest

II eDum~ra.e za m. październik
otrzrmaJą dot,chczasow,m zw czajem

0-

w Srześciu
jeszcze nie jest

Obrońcy wręczyli już

Blok

w~ła[ij ~el~o~r~~nio W
a~mini~tra[ji ,,~łO!U 'oranne~o" (ul. ~iofr~ow!~a 1~1)

brońców uwięzionych

b.

ki. P. Dąbski musi przewainie pow łÓ'Lku. Cb.oroba serca
wzmaga się. Ponadto p. Dąbski cier
pi na wielki ból w nodze, co mu
uniemożliwia chodzenie nawet' po
pokoju. Poprawy dotąd niema, raczej pogorszenie. Nad chorym czuwa 2 lekarzy.
zostawać

W Poznaniu aresztowany został
karykaturzysta Kazimierz Gros,
współpracownik "Polonji" i "KurJe
ra Poznańskiego".

Prenumeratorz,. kl6rz,

pełnomocnictw
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Warsz. kOi'esp. "Głosu Poran
Stan zdrowia b. pos. Jana Dąb
sk1ego, który uległ silnemu pogor- nego" (Fr.) telefonuje:
Wczora.l do p6Ź111ej nocy obszeniu po napadzie na :toUborzu,
ja.t 'W dalsZYm ~Jęp bardzo ci~ radowaJ,i p.rzedsbwiciele organizacji żydowskich. ,V wyniku
narad nie doszło do porozumie
Warszawski karesp. "Głosu Po, nia w SlPrawie utworzenia 0-

POlu-I

Pełnomocnictwa
uwięzionych

Rok II

przygotowania sIr nnictw o wyb rów

na Okopollllie był tereJlent krwa
we.ł sceny. Obeen.le z powodu
świąt odbywa Się masowa piel
łantemu staćg"ymka żydÓW na cmentarz,
Z kolei przystąpiono do rewizji
gdzie Odbywają się
nabożcńosobistej. P. Korfantemu odebrano
słwa
żałobne.
Wczoraj
w
wszystkie drobiazgi i przedmioty
dnłe
tłumy
zgromadzone
na
Jakie posiadał przy sobie, a więc
portfel, portmonetkę, papierośnicę,
zapalniczkę, scyzoryk i zegarek, a
również krawat l szelki.
Wówcz.as wręczono mu menażkę
l odprowadzono go do celi, w której został zamknięty sam.
Obrony Wojciecha Korfantego
t>próez adw. Kuczyńskiego pÓdjął
się dziekan
war8zawskiej rady
adwokackiej Jan NOWodworski.

SIlrawa
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"Głosu

Poranne-

Ze Lwowa dotarły pogłoski, Jakoby niektóre stronnictwa ulU'aińskie miały powziąć uchwałę o
nieprzystępowaniu do wyborów na
terenie Małopolski Wschodniej. Potwierdzenia tej wiadomości od kle
rowników poszczególnych stronnictw ukraińskich nie udało
się
narazie otrzyma~.
~

Dr. med.

•

6iane

NarutowIcza 9, tel. 126-98

powrócił
SpecJalll5ta chor6b ak6rnych,
wenerycznych I moczopłcIowych
PUl'jmuje od 8-10 i 6-8. Le.:zenie
lamp~ IlwO'Qow~. Oó,calelnll PO"ekalnla dlll P6"Jt

t

1.X -

onkuruiace

"'Dożrczalnie

"SPbBnOłD"
NARUTOWICZA 20

Dziś.i

dni następnych!

aliczoe
\V
filmowe zaaraniowal, "SDontaniczn,

inaczej, gdy

urządzają ją

W tym ostatnim wypacUm tłum może być nawet więksZY, ale dla lwiej jego części demOllstracja stanoWi jeno sensacyjne widowisko, l<tóremu przypatrzeć
się warto, nawet ryzykując guza
na głowie, czy skradzioną w tłoku
portmonetkę. Tak właśnie było w
Pradze.
Oczywiście w parlamencie znaleźli się odrazu oburzeni niemcy i
podejrzani obrońcy awanturników
z pod znaku słynnego gen. Gajdy,
obecnie przywódcy faszystów czeskich, którzy usiłowali nadać calej sprawie poważny posmak polityczny.
Killm mówców czeskich oburzało się na butę niemiecką, która dą
ży do stworzenia państwa w pań
stwie i żądało wydania zakazu wystawiania filmów nientieckich wogóle, opierając się na żądaniu społeczeństwa, "wyraźnie zadokomentowanem".
Z drugiej strony opozycja niemiecka postawiła wniosek o rozpoczęciu dyskusji nad bezczynnością
policji w związku z oburzającemi
zajściami.

Parlament uznał jednak, że zbyt
wiele robi się krzyku o tę zaaranżo
waną historję, że niema potrzeby
by izba brała udział w rozgrywce
n1.iędzy wypożyczalniami obrazóW'
i że policja spebtia należycie swoje
obowiązki. Zgłoszone wnioski zostały odrzucone .prZfiCzeDl ugrupowania niemieckie, należące do
koalicji rządowej, głosowały solidarnie z umiarkowaną większością
czeską.
Wszystkie bez wyjątku
poważne dzie!1niki potępiły zaln,.,

l

Sprawca skazang na
antyfaszysta I
swój glos na
de Rosa, który przed ki1'ku
Młody

wł()SJki

oddał
stows.ką,

WAtr Mif~1[1

cia był już członkiem rolododanej organLzacji f:h!izystowskiej W 16 roku życia był jedkt6ra po raz pierwszy przem6wi do nak świadkiem rzezi w Tarynas z ekranu,
nie, co na nim tak silne z·rohiło
wrażenie, że odszedł od faszyzmll, Ten nega.tyWllly stosuulubieniec publiczności
nek do fa'slz yzmu poglJęibiło jes.z
oraz znakomite siły operetkowe, niecze zamordO'wanie Matłeottiezr6wnani:
go. Stał sJę wleIliCzas socjalistą
i doszedł dO' pr,zekon8lllia, że
pozbawiony
ws.zellk ich
Bogata wystawa - szampański hu- lud
mor - szlagierowe piosenki. Między praw ma mora1rne prawo dro-

Liljana "arve,.

Willi Frilsch

6eorg Aleksander Hans Junkerman

innemi wy konane będą ostatni prze- gą gwałtu O'balić tyranję.
boje: 1. "Walc miłości", odśpiewany
Pr,zewodniczący
trybunału
I odtańczony przez Lilianę Harvey i
Willi Fritscha. 2. "Ty Jesteś naJ- przerwał w tern mieJscu oskąrżomIDU uwagą, że

zamordowa

scha. 3 .• Bobby-gslop· ostatni szla- nic nutęp<:y tronlU nie zmienigier amerykański, wykonany przez łoby wcale sytuac,p we Włocały zesp6ł. 4. "Wesoły foxtrott"
szech,
odtańczony przez balet z udziałem
Na to os·kartO'ny odpowieLiliany Harvey i Willi Fritscha.
dział, że ten król, jak i następ-

Ponadto: Polskie piosenki w ea tronu ponostzą odpowiedzial
wykenaniu ulubieńca Warszawy ność za to, co się dzieje w kraHanusza.
ju: król zaprzysią,gł konstytu.
Początek w dni Rowszednie o g. 6, 8
cję, a nasłP.'pca tronu pubIicz! 10. W. w soboty i niedziele o g. 4,
6, 8 i 10 wiecz. Passe - partoułs i bile- nie parad-uje w faszystowskim
l demolliS·łracyjnie
łl' uliowe nieważne do odwolan,!!! unifonnie

najęte

obieiyświaty.

Zamae lwIo ·Bg

Drugi przeb6j noszego sezonu. miesiącami w Brukseli popclPierwsza europejska diwięko- nU nieudany zamach na wło ..
tk
ski ego nast~ę trOlIlu, skazany
wstał
lila pięć lat c'iężiki(!go
wi~zienda.
Oskarżony zeZlIlal, że pocho•
dzi z zamożne.} roozmy, że wychowany został w za:sadach mo
Udział biorą: niezrównana para ko narchizmu i że w 12 roku żychank6w:

słodszą dziewczyną", odśpiewany
przez Geo,~.. PJeksandra i Willi Frit-

Nr. Mg

•

w,buch gniewu luduli

Przed kilku dniami cała niemal stkie mniejszośc~ utrącając im moż
prasa europejska przyniosła alar- liwości samodzielnego
rozwoju
mujące opisy burzliwych
demon- kulturalnego.
stracji, jakich widownią była stoNie ma to nic wspólnego z rzelica Czechosłowacji. Pisano przy- czywistością, jak wynika chociażtE.'m, że demonstracje miały prze- by z tego, że wszystkie demonstrabieg bardzo groźny i były skiero- cje skierowane były przeciwko kiwane przE.'Ciwko niemCom i żydom, nom, wyświetlającym niemieckie
stanowiącym w Pradze poważny dźwiękowce.
odsetek ludności.
otóż okazuje się, re inscenizatoNiżej podPisany przypadkowo rem wspomnianych burd była pewprzejeżdżał przez Pragę, gdzie za- na wielka wypożyc.za1nia
filmów
trzymał się kilka dni,
asystował amerykańskich. W ostatnich czaprzy pomienionych demonstracjach sach do Pragi przychodziła wielka
i zainteresował się bliżej kulisami ilość nędznych kiczów produkcji
zajść ulicznych.
anlerykańskiej, natomiast szereg
Przedewszystkiem jeśli chodzi o wcale niezłych dźwiękowców niezewnętrzną formę awantur, to nie mlecki.ch. Nic dziwnego, że publicz
miały one nic wspólnego z jakąkol ność, nawet rdzennie czeska, odwiek powagą i groźnością· Wyczy- wróciła się od zamorskich banianający burdy
uliczne w liczbie luk. Powoli wielka ilość kin zaczęokoło 200 wyrostków i młodzień- ła wprowadzać programy o przeberlińskiej.
ców gromadzili się przez trzy dni ważającej produkcji
około S-ej wieczorem przed mu- Nie w smak to poszło wypożyczałEeum, u zbiegu dwuch ożywionych ni amerykańskiej.
łlic, skąd wędrowali pod kina, gra
Cóż łatwiejszego, jak zyskać pojótl!e niemieckie obrazy, gdzie urzą- parcie kilku sensacyjnych brukow~zali kocią muzykę, połączoną z ców i szmat faszystowsko - szowi~wizdaniem i wznoszeniem "patrjo- nistycznych dla "wielkiej
akcji"
łyeznych" okrzyMw. Oczywiście bojkotu łilmji niemieckiej?
I cóż
tu f owdzie wybito jakąś szybę, łatwiejszego, jak wynająć ldlkudzie
łub, Jak to bywa przy okazji, psio- sięciu wykolejeńców, którzy za paezono również na żydów.
Tym rę groszy chętnie zabawią się w
dwustu chorążym wybuchu uczuć patrjotyzm wybijając kilka szyb
narodowych towarzyszył zazwyczaj wystawowych w sklepach I kapokaźny tłum gawiedzi, zachowują- wiarniach?
tej się mpełnie obojętnie.
W ten sposób powstały demonPrasa niemiecka
zrobiła z tej I· stracJe na ulicach Pragi I trzeba
łraglfanly Ipl'llwę zasadniczą I za- ,przyznać, że oko bacznego obseralarmowała eałJ
świat, pisząc o watora mogło
odrazu
dostrzec
lrwawyeh rozruchach, rannych, ma sztuczność tych przez p.asę rozIOwych aresztowaniach, dymisji pre , dmuchanych burd.
Nieco Inaczej
-rdenfa poltejl, nieomal o przesiJe- wygląda dlm1onstracja, gdy stanoniu gabinetowem. Oczywiście jako wi ona odru{:h
społeczeństwa, a
motyw zajść podano
szowinizm
MG
ezeskł, który pragnie wytępić wszyCXXXXXXXXXXXXXX
I-szy Dtwl~kowy KinoTeatr w Łodzi

"Gr..OQ poRA.NNT" ~ 1930.

scenizowane burdy, a rząd oświad
czyi, :ie bez pardonu
zlikwiduje
wszelkie dalsze wystąpienia ulw.zne, nie mające z pog1ą4ami społeczeństwa nic wspólnego.
Jednocześnie prezydent
policji
zaprosił do siebie właścicieli kin i
poprosił ich, aby przez
pewien
czas nie wyświetlali fUmów niemieckich, przyczem podkreślił, że
jest to jedyńie prośba, a nie żaden
nakaz. Właściciele kin, w interesie jaknajszybszego zlikwidowania
niesmacznych wybryków, przyrzekli w miarę możności zastosować
się do tych życzeń przedstawiciela
służby
bezpieczeństwa
publicznego.
Nal~jutrz w miejscach gromadze
nia się wynajętych patrjotów znalazło się kilka oddziałów
policji
i żandarmerji, tłum gawiedzi oczywiście stopniał do
minimum. a
garstka sumiennie, acz nieuczciwie
zarabiających demonstrantów musiała się ograniczyć do wzniesienia
kilku wszechczeskich
okrzyków
przed udaniem się po zainkasowanie dniówki.
Oto jak wyglądały grożne demonstracje w stolicy Czechosłowa
cji. Wprawdzie chwilowo impreza
kalkuluje się amerykanom, oczywiście z zastrzeżeniem, ~ nie poczynili oni zbyt wielkich InwestycJi. Ale a la longue nie ma ona
żadnego sensu. Nie ulega wątpliwo
ści, że i w Czechach proces wynaradawania mnłejszo~ odbywa się
stale, ale przeprowadzany test 'rod
karni łagodnymi, łnteligentnymi, Jak
się to mówi, nie
przerywającymi
snu. Naogół Czechosłowacja Jest
dzisiaj bodaj najmądrzej i najde-

następcę

pi~t

lat

=

Ironu

lOOkratyJczniej rządzonem
palif
stwem w Europie; szczególnie tolerancja poglądów politycznych nie
pozostawia nic do życzenia. Pomawianie więc rządu o popieranie takich wybryków, jak te, który miały ostatnio miejsee w Pradze, jesf
całl(owicie gołosłowne.

A przytem trzeba pantiętać, że
niemiecka, szczególnie
w Pradze, ma wielkie apetyty w
dziedzinie samodzielności, które cz3
sami bardzo trudno pogodzić z normalnym rozwojem państwa i stabilizacją w niem stosunków.
Ludność jest
nadzwyczaj toleNikomu na
rancyjna i uprzejma.
myśl nie wpada krzywo patrzeć na
człowieka, który mówi po niemiecku. Conajwyżej czasami ktoś wyraża Zał, że nie może się w tym
języku porozumieć, bowiem go poprostu nie zna. Policjanci i urzęd.
nicy państwowi z obcokrajowcami
niechętnie wprawdzie
mówią po
niemiecku, ale z chwilą, gdy wio
dzą, że używający tego języka nie
czyni tego demonstracyjnie, 8 Jedynie dlatego, że czeskiego ni"
7.na, natychmiast z całą gotowoś
cią i uprzejmością udzielaJą wszel.
kich informacji. Na tle szowinizmu
pewnych grup niemieckłch poW8ta
ją oczywiście tarcia z szowinistami czeskimi, ale w tych wypadkacb
zazwyczaj wart Pac paJaca, a pałac
Paca.
Zresztą o tych
stosunkach bę
dziemy jeszcze mieli okUJę pomówić, gdy n!tel podpisany w swych
wraZeniach urlOPOWyCh dotrze do
stolicy republiki cz.:cbosłowackiej.
Dzisiaj chodziło jedynIe o oświe
tlenia pewnych wydarzeń w wła~ci·
wy sposób i sprostowanIe bredni,
które na temat tych wydarzeó w
prasie europejskiej za inspiracJą
dzienników berlińskich wypisano.
G. WASSERCUG.
mniejszcść

wiczi~Dia

partię faszy wał prof. Ferrari, który Ill.:łzwa)
chociaż książęta do- nawet króla ,,'kanclerzem dyk.

tychczas pow.strzymywaIi 8'ię tatora".
od g.łosowania.
Prof. Salvemini, kt6ry dawPierws.z ym świadkiem był niej wylkładał historję nn ulIliNitti, dwUJkrptny były premjer wersytecie we Florencji, li 0Włoch. Nitti wystawił oskarżo becnie znaJduje się na w~"gnanemu jaklIlajlepsze §Wiadectwo, niu we Francji, w wymownych
a nas1epnie w najczaI"lnaejszych słowach pl'zedstawił rzeź w Tu
barwach przedstawił sytulłcję rynie, kit61a mogła lIla oskario
Włoch które żyją nic-tylko w nym wywrneć przygnębiaJące
niewoli, ale pod Wlpływem teJ- wrażenie. Były ofh:er marynar
że niewoli przechodzą O'becnie ki włOSikiej Rosetti. Mór.v 'Podbardzo groźne prnesilenie eko- c.za..s wO,jny zosłał odmaca;ony
nomiczne.
najwyższemi odznakami za bo
Drugim świadk~em była pani haterstwo, opowiedzial, że opu
Rosscli, żOlIla profesora wło- ścił Włochy, pOllllieważ byłby
skjego, który obecnie mieszka pope1lnił ten sam czY'l1, który
w Paryżu. Pani Ross-el jest an- popel'llił osikarżlOllly.
gielką z pot:hodzenia. Gdy m~Ostatnim świadkiem był ka·
ża jej aresztowano i zesłano na tolicki d.zienlIliikartt
Pa.sselecq,
wyspy Lipary.iskie, tO'warzyszy -który zeznał. że S(peCjalnie stula mu na .zesłanie. Gdy potem d.łował fWlzyzm i doszedł do temą,ż jej uciekł, arCSlzowalIlO pa- gO' przekonania, że system ten
nią RO'sseli, ale musianO' ją wy- gO'dzi we wSilystkde wolności,
puścić na WOlIIlO'ŚĆ, ponieważ które tak drogie są ludowi belprasa alIlgicls.ka udcrzvm na a- gijskiemu.
•
larmo
Obrońca ()Skarlonego Spaak
Trzecim świadkiem był sb. w &wej mowie pr,zypomnial list
ry ~rurrutti, iktórego ~e7.IDaiDie otJwany do bóla wloskiego,
bar'd:zo si~ne zrobiło wrafenie. wystosowany przez świetnęgo
Prz:estueb8lllo td byłego ua- angiel'skiegO' puibIicyste Kickha
czelnegO' redaktora "Corriere ma Słeeda,
w którym Słeed
delIa Sera", iktóry w swem ze- przypomniał kr6lowi, że nietyl
znaniu obcil!Jżył króla Włoch i ko złożył przysięgę na konsŁy
nas<tępce tronu ()sobi~ta odpo- tucję, ale z wła&n.ej woli dodał
wiedziallllością ZIl to co !llę Ilroozyste zapewlllienie. że bę
dzieje O'becnie we Włoszech., dde szanował i brontił wolności
W tym sam:vm tłuchu te%'llłl- l,u du włoski('go.

Dziś nieodwołalnie

pO' raz
ostatni!
Entuzjastycznie przez T..ódź
fl
przyjęty film

zostanie na ekranie
leszcze ~ -" kilka.
W sobO'tę i niedzielę seans~
Q g. l2-ei i 2-ej po 75 gr. l
1.- zł., o g. 4-e], 6-ej, S-ej
i lO-ej z pełną ilustracją muzyczną i śpiewną pod dyre-

kcją TEODORA RYDERA
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WAB.SIA NER84tA

SIBUNION

gi posterunkowy i oddał za ucie- l'aJ przed wieczorem metropolita źoweJ aresztowany metal w~J
kającym 6 strzałów, z któryCh je- Szeptycki wylądował na lotnisku w Tarnopolu naczelnik tamtejszej
miejscowej straZy ogniowej Jerzy
den trafił Holowińsldeg0w. głowę, warszawskiem.
GadomskI. Podczas rewtzJł maleW związku z tymi nowymi akta- kładąc go trupem na miejscu. Ciaziono
w jego piwnicy pewną Dość
mi sabotażu u wojewody tarnopol- lo zabitego za~eczono do dySabotaż
ekrazytu i lontów.
sklego odbyła się
konferencja z spozycji władz sądowych.
NOWOGRÓDEK, 30.9. (pAT) udziałem szeregu działlU:zy ruskich.
We wsi KuPińki, gminy Lubczy,
Konferencja ta trwała dwie godzi..
LWÓW, 30.9. (PAT) - Dnia 29
pow. nowogródzkiego spłonęło 6 do
b.
m. w nOcy podpalono w ByszoIły; wojewoda tarnopolski oświadmów mieszkalnych, 6 budynków
:zYł na niej, że za moralnych spraw '
Wczoraj odleciał ze Lwowa e- gospodarczych"8 owiec i dwa cie- wie pow. Sokal, stertę zboZa warcó~ akcj! sabotażowej wła.dze .pol- tropolita Szeptycki. Według
lęta na szkodę 5-ciu
gospodarzy tości 18,500 zł., należącą do JuJjana Tarnowskiego.
Dochodzenie
s~le u~azać m~szą ruską Il1tebg~n głosek ma on zamiar interwenjo- białorusinów.
Straty
wynoszą
Clę, kto~a w wIelu wypadkach me- wać osobiście w Warszawie w związ 60,220 zł. Budynki były zaasekuro- stwierdziło akt sabotażu.
tylko me powstrzymała wywrotow ku z zamknięciem gimnazjów ru- wane. Podejrzenia podpalenia paDnia 29 b. m. spłonął stóg siana
eów, lecz przeciwnie zachęcała ich skich w
Tarnopolu i Rohatynie dły na dwuch mieszkańców tejże w Podmonasterzu pow. Bóbrka, na
,\lawet do. .występn~j działal~ości. oraz z poleceniem władz zupełnej wsi. Dochodzenie w toku.
szkodę Feliksa Madeyskiego, leśni
dednocze~me
ośwladcz~no ~Iorą- likwidacji "PIasta", który jest ,ruLWÓW, 30,9. (PAT) - Jako po czego. Przyczyna }JO'łaru nieustatYm udZiał w konferencji rusmom, ską organizacją harcerską. Wczo- dejrzany o udział w akcji sabota- łona.
re na wypadek, gdyby sabotaż nie
ustał, zarządzone będą jeszcze bar- '~~~!!!!~~~!!!~~~iI~"",~~~!!!~~~!:!!!!!!!!!~!!~!!!!~i,,~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
łziej ostre ośrodki w kierunku zUtwidowania akcji wywrotowej.

wody

trwa

TreviraRUS

Inter1llencJa
metr. Szeplyckiego
':o-

ma znowu

Miały

miejsce wypadki ostrzeliwania ułanów przy wkraczaniu oddziałów kawalerji na
kwatery w
dwuch miejscach: we wsiach Stawczany l Baratów. W ~tawczanach
dano do ułanów 4 iltrrt:ały. Zarzą
dzona natychmiast przez dowódcę
szwadronu rewizja wykryła we wsi
bardzo znaczną ilość karabinów i
amunicji. W Baratowie dano szereg strzałÓW do żOłnierzy o godz.
11 w nocy. W obu wypadkach wła
dze dokonały aresztowań, przyczem
sprawc6w strzelaniny odstawiono
io więzienia we Lwowie.

Zabity

\V

PARY.z, 30 września. (Unja)
Sens,a cy jne oświadczenie złożył \V dniu w4::Z0ra.łszYm Poincare na posiedzeniu rady naczelnej jednego l departamentów wschodnich. W przemówie
niu swem Poi'l1care żądał dla
Franc,ii prawa do zbrojeń dopÓ'ty, dopóki nie l>ędzie
ana
miała w ręku wlSzel,k ich gwarancJi. Zaznaczył on między in
nemi, że dla FrancJi nie są re-

BERLIN. 30

bez.piehymny W}'ś'Piewywane na cześć
pokoju, zaznacza.tą.c , źe wobec
tego Francia ma zupełne pra,
wo do jaknajintensywniejszego
zbrojenia się, ażeby mogła w
odpowiedniej
chwi'li hronić
swych praw i swej wolnośei.
To przemówienie Poincarego
obszernie komentowane
~t
przez pra.sę paryską. która jemiędzynarodowe

I

laid Iwjonetek

ruszył
WARSZAW~

dnog!ośnie stwierdza, że powró
cH on do zdrowia i pod,tą! swą
pracę polityczną w całej pemi,
wyrażając przytem życzenie, ażeby stanął On ponoWlIlie
na
czele rządu. Wobec tego , że w
ostatnich dniach w kolach politycznych Pa.ryża kr~ą uporczywe pogłoski o mającej nastąpić reko1liStrukcji rządu tr9Jll
cuskiego, której ofiarą padlby
r6wnie! premjer Tardieu, pogłos.ki o objęciu stf!ITU nąd&w
przez
P01:ncarego nabiera.ją
wszelkich cech
prawdooodo-

Oświadczenie
z za.jściem,
jakie
mIejsce p o między p. inz. K.
a konduktorem pociągu na. stacji
w P!iotrkowle, my, niżej podpieanł
stwierdzamy, że p. tnł. K. eienl
W

się ca.łkowitem

bień.twa.

gabinel
austrIacki

nOWY

był o goem. 11,55 łnł. GrzeezcąJc
na aparacle RWO 4, n zko1el por.
Zwirko na RWO 4 ł por. Gedgowd
WIEDE~. 30 września. '(Pat)
na JW2. Lądujących pierwszych
Dziś
o g. 18.30 prezydtmł reJl'lllotników witał wojewoda wileń
bUki Milkla\! zamianlOwał nowy
ski Raczkiewicz.
gabinet w sleadzie następują
~6)U9~8~88
cym:

Dźwiekow,

Kinoteatr

"CI\PITDL"
••••

Dziś

i dni nasleDnJch I

Wspaniałe arcydzieło dżwiokowe
opiewające miłość i bohaterstwo

"rycerzy przestworza -

lotni-

Kanclerz ł woJsko Vaugoin,
wicekrunclerz i opieka
społeczna Sch:mitz, sprawy
za~anicZll1e ks. Seipel, sprawy weW1Ilętrzne - ksill~ Starenberg
(przywódJca Heimwehry) , handel - Helul, rolnic
t~ Tahler, finanse - Juch,
oświata Cermak.
W

kolach

politycznych

Mwierdzają, te gabinet składa
się wył~ie z c.złoo'kÓ'Wetron

nictwa cbrześei,iallsko nego l Heimwebry.

ków" p. t.

!KRlYDIAII

F

społecz

związku

miało

wczoraj w pierwszy etap

30,9. (PAT)
rano o godz. 8 odbył tlę start
~WÓW, 30,9. (PAT) - W dniu awjooetek dG rałdu okrętnego_
dzisiejszym na skutek zarządzenia Pierwszy
wystartował kpt. Gedwładz prokuratorskich odbyła się gowd na 7d2. Pozostałe 17 awjonekonfrontacja w Bóbrce Juljana Ho- tek wypuszczano co 2 minuty. Trałowińskiego, krajowego komendan- sa wynosi 2718 klm., podzielonych
ta UOW, aresztowanego przed nie- na 6 etapów. L etap, który musi
dawnym czasem i podejrzan~go o być pokonany w dniu dzisiejszym
udział i przygotowanie napadu na biegnie Warszawa Brześć nad
ambulans poczty pod Bóbrką w lip Bugiem, Grodno _ Wilno (549,9
cu r. b. - ze świadkami zajścia klm.). Z trasy lotu dowiadujemy
ew. z osobami, mogącemi ustalić się, że pod Wołkowyskiem uległa
Jego identyczność. W drodze po- uszkodzeniU maszyna ini. Krasicwrotnej z Bóbrlei do stacji kolejo- kiego PS50, w Lidzie wycofano sawel Glebowce, Hołowiński, korz y -/ molot Nr. 17 z pilotem Halewskim.
etając z chwilowego zatrzymania W Brześciu nad Bugiem zatrzymały
się jednego z eksportujących go po się z powodu lekkich
uszkodzeń
licjantów, uderzeniem pięści powa- awjonetki por. Gaździ ł por. Lelił drugiego i usiłował zbiec. W po- woniewskiego. Na lotnisko na Pohu
tcig za łlołowińskim rzucił się dru- lance pod Wilnem pierwszy przyDziś

za.ufaaJem

I

serc
Dramat namiętności

Ramon Novar O
pozostałyoh rolaoh głównych:

ANITA PAGE,

Ralph GRAVES
NADPROGRAM:
Najsłynniejezy

IIn4

odśpiewa

baryton

świata

IłlJfO

ario "Credoll s opery

"Otello"
Poczlltek w dni powszednie o
godz. 4: po poło w soboty, niedziele i świota o godz. 1.80 pp.
Ceny popularn..

I

_Ol

kich rzesz praeownD1i6w ~,.,..
wych.
Pan m. K. jest lIłaIQ'ID ckWa.Ol'..em apołecmym na. tefI&Dłe kole,..
motwa 4 ,.. dowód IWJ:Oh - .
jtm ,,".886m honoro.u. . .~
wego Pt~o~ ':óJekow..
go Ognisko Ł6dt - J'abr1,CIIlL NI."
właściwe oświetlenie apra.,.., prze.
pisma, niedokładnie połnformo.w",
ne o l&jśo1U godrl w oceł6 p. ~
K., który, J&ko rwiencbDIk fi 04dziaJlu mecha.nleznego z&weze od·
nOBił lIię do swych podwła.dnyoJi
jaJrnajuprzejmiej i w sposób wyeoec delikatny. Dowodem popula.rności, jaką. cieszy się p. m. K. jest
fakt, że pracolWIricy parowozownł
w Kutnie, Koluszkach, Łodzi - Fa
brycznej oraz Łodzi - Kaliskiej
na zwołanych ad boc zebraniach
wyrazili swoje współczucie p. inź,
K. oraz oświadczyli, ~e jest on ~
był za.,,"Sze, jako zwierzchnik, m'
swojem miejscu.
Pracownicy Związku Zawodowego Maszynistów oraz Człon
kowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.

Najwspanialsza kreaoja
pi~knego "Poganina

w

(Pa,t.)

ła1ll1ości.

alnemi gwaran~jami

czeństwa

września.

Z dniem dzisiejslZym nastą.piła
likwidacja minisłerstwa
Rze·
s~y d·l a terenów okupowanych.
JednoczeŚlI1ie prezydent Hinde!D
burg
na wniosek kanclerza
Briinninga z~linil min. Trevi·
ranusa z dot~bczasowego sła·
now.is'k a kierownika mirnisterterenów okupowanych.
S'twa
mianując go ministrem mz teki. Na tem stanowisku T'l"eviranUS pozostanie nadal komisarzem Rzeszy, któremu podlega
nowoutworzony przy ka'lllClerru Rzeszy wydział wschodni.
Prezydent wystosował do min,
Treviranusa list
z uznaniem
dla jego dotychczasowej d.zia-

sier

G

ucieczce

krajowy komendant
U.O. 'W.

slanąt D

pozostał

jako minister bez teki

--

do ulanów

ra -

~wSMAKU

Konferencje u woJe-

Strzały

Ja - .

"lIJNIł"

Nr. MS

'l.X. -

"GŁOS

loi~rji pań5i"ow~j··

!i-ta klala

STAWKI.
w 19-tym dniu
V klasy 21-ej pol- 134 45 79 209 29 30694 471 85 567
71 675 778 912 60 66 69 1092 198 205
skiej loter.ii państwowej, głów 75 88 334 437 41 642 700 51 908 60
niejsze wygrane padły na nu- 21ll 98 203 319 35 79 402 77 9599 571
mery

następujące:

zł.

- 23279 91210
40631
Po 3.000 ~ł. 14575 55247
~9224 88791 173144 173855
Po 2.000 Zł. - 42341 59123
93140 110661 189143
Po 1.000 zł. 5994 20082
47118 69171 71148 73341 126795
165950 169447 173144 184280
188349 191105 195149 199898
203294
Po 600 zł.: 5170 14358 15603
15746 26196 42247 42527 59795
64663 69617 71589 72121 77382
85069 85689 86945 88559 93223
101016 101260 102832 113174
128989 131870 144986 156470
174282 199493 202328 206311
208669
Po a~O zł.:
601 2854 8470
8907 10112 10652 10885 14636
16:89 16401 17898 19746 19927
20656 24699 24908 25063 27245
~0809 32718 34063 35322 35933
3623R 37157 38472 40216 42446
42643 43641 44223 47785 48065
40336 50149 50636 50952 52465
53689 55450 55744 57 192 57244
57447 58883 59994 60725 61112
62146 65246 65669 68374 69101
69774 72407 75185 77172 77865
78171 79676 82424 97325 99332
102120 103266 103637 104547
107114 107323 107510 107653
108688 111799 114879 116978
119274 119575 119654 120486
126836 126950 126981 128004
128315 129052 130260 131971
134615 134834 136391 137844
138967 142479 142505 142980
143099 144956 145407 145713
147114 148943 149036 151380
154463 157494 157891 159033
159955 160237 163378 170341
172799 173640 173995 177405
177806 179811 185096 187390
189192 190957 191921 194818
196750 198223 198876 200352
201459 202517 203062 203624
205706 206090 208816 209390
209767 209930
Po 25.000

20.000

zł.

-

591 609 20 58 998 54136 309 94 550
708 853 69 901 31 55373 410 23 687
830 86 903 56068 272 75 316 66 411
66 583 711 836 37 918 57066
72 87
337 450 717 37 83 839
81 83 962
608 702 45 76 843 47 69 913 3020 74 58049 168 72 226 336 466 89 501 21
174 294 354 446 586 714 47 851 4014 647 73 731 57 850 96 946 59020 353
87 92 150 204 18 26 344 45 65 521 60 82 89 435 508 614 730 83 908 60346
61 84 91 678 93 712 911 54 5015 165 471 605 29 969 71 61082 125 32 62
278 323 417 561 724 88 97 906 49 54 357 415 57 75 532 90 612 a3 742
58 6059 110 87 294 334 95 428 562 65 62189 253 379 539 637 68 819 66 902
98 634 ~ 709 30 984 7102 3 58 518 36 48 53 63002 58 267 97343 509 10
72618903 71 8030 72 145 59 78 97 7466891327 64 64080 376 402615
240 72 82 83 91 337 459 550 74 649 60 76 758 970 80 65008 48 53 102 74
95 807 945
66 805 27 55 59 983 9151 50 272 80 240 363 582 93 707 54
372 90 544 601 69 879 10004 340 523 66091 99 126 331 81 410 595 669 73
89 782 85 808 16 915 21 11124 245 732 911 67130 240 85 338 446 521 36
329 77 419 524 81 673 892 M8 12125 621 744 66 851 989 68164 943 94
274 377 87 546 779 957 64 83 13121 69065 123 27 355 505 65 701 903 29
302 8 404 8 54 68 638 89 711 23 874 89 70137 236 49 461 519 607 71 75
94 98 963 14115 38 47 93 2037 89 99 713 19 71 846 976 71218 328 454567
490 590 651 754 847 57 88 974 15063 624 31 49 91 749 862 70 99 12046 51
87 169 353 482 861 910 14 16150 82 180 91 469 70 622 86 830 54 73032 66
251 53 346 431 682 17181 86 333 70 ł 187 271 79 326 402 53 572 664 91 770
418 618 88 771 884 97 973 18053 3111852 94 74015 44 148 50 64 504 7 771
94 583 630 877 19032 233 85 429 42 900 24
575144254637890952 97 2004010~
75131 8625834647821 60367 754
12 23 39 62 99 260 90 324 56 96 97 77 809 926 35 58 76013 64 159 250
410 17 46 526 28 621 67 92 96 730 340 202 630 44 740 980 77021 275 350
882 932 45 75 76 2150 109 458 90622 495 584 659 734 39 969
85 88 99
740 59 84 800 22046 70 136 389 487 78063 558 71 600 8 29 35 41 745 821
533 70 72622 94 796 99 965 23135 26 932 79059 74 117 374 484 756 816
260 83 303 13 486 546 659 61 747 893 75 925 80061 73 171 77 248 481 548
920 24085 96 130 42 61 78 301 435 37 655 746 59 965 81034 46073 242 460
571 87 64481 701 50 822 54
511 28 64 602 18 24 48 916 49 85106
26101 643373559639 73692849 3062251 585606703875 83092125
955 90 26005 9 140 80 237 465 579 407 45 78 531 713 27
801 72 922
629 769 883 27035 93 316 94 571 620 84020 231 378 457 510 729 833 85038
823 72 940
852 68 72 80 93 28024 39 47 119 236 94 315 16 488 583 985
59 324 49 425 40 81 86 545 87 90807 86052 99 140 73 92 334 56 416 5~6 89
89 29000 '1 68 92 365 92 495 541 647 642 734 826 87009 90 264 411 6" 809
742 838 30025 122 294 367 401 64 97 909 13 45 76 88017 237 337 41 430
515 31 67 696 987 31068 97 209 18 82 85 743 89226 76 342 463 504 35 601
302 30 92 509 712 50 839 32029 132 18 738 62 809 62 76 984 94 90027 148
22~ 307 22 88 447 723 984 33088 92 75 97 231 77 300 74 418 70
599 626
10621292 98 375 415 23 519 779 927 733 35 70 81 98 902 27 91017 1'J3 12
34160 87 97 341 411 513 73 674 741 74 77 83 326 34 513 98 663 758 72
829 53 951 95 350&7 184 241 42 70 90 947 54 57 92006 73 111 57 302 92 231
469 539 775 842 904 36131 44 250 438 76 639 57 973 93021 69 210 24 364
506 7 68 663 760 83 86 96 37165 234 467 843 80 97 94007 197 250 403 52
81 314 25 74 461 548 729 90 800 33 71 76 515 627 50 66 748 833 69 89 95078
38028 144 57 410 12 591 724 69 812 90 102 73 324 35 557 73 755 70 97
42972 39150256 67 382 426 41 53 89 925 96117 22 25 222 343 410 23 578
552 56 659 64 74 85 706 50 805 994 738 55 872 97 978 97226 396 436 555
4030~ 477 88 562 74 97 99 620 847 77 56 600 15 704 7 44 851 919 98053 147
901 441 99 41000 9 13593 285674760 72 352 86 406 74 60.3 771 867 87 959
821 42034 55 59 219 89 612 15 720 819 99074 75 762 82 363 412 62 506 609
43080 240 322 405 741 76 873 44280 879 977
305 65 85 91 441 527 30 49 620 98
100134 60 211 75 433 507 9 53 91
708 16 28 920 41 45100 78 81 89 96 637 713 18 69 921 101175 217 38 424
355 82 440 507 39 66 95 694 61 700 521 62 900 102028 43 88 146 242 489
46049 60 102 405 504 647 716 841 911 529 67 659 862 981 103170 98 221 30
47078 174 290 310 56 95 400 9 534 42 42 324 92 427 61 823 104098 116 40
86 646 48 773 78 48139 62 96 317 495 323 89 92 424 42 514 632 729 68 829
546 79 649 966 4901557 136 51 348 718 996 105022 60 88 269 353 462 89 550
61
64 635 44 730 106004 124 59 69 532
50004 76 86 103 12 56 221 634 813 312 463 67 79 552 81 91 99 607 41 66
31 51116 40 50 61 246 345 70 447 506 86 724 85 856 902 50 88 97 107105 69
935 37 40 53 52049 89 99 119 279 604 242 61 420 59 555 86 98 604 14 34 39
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I,Za zut,il SD ., Idzielni SDoi,wców
w

świetle

faktów podanych przez magistrat

W ubiegłą sobotę

odbyła

się, nowił oddać

sklepy na

dzielIl'i, konferencja pełnomocników powszechnej spółdzielni sp6łdzie1ców, na któreJ! po referacie
przedstaw.icieli zarządu, o~onków
NPR-Iewicy, wysunięto eały sze•
reg zarzutów pod adresem magl-

Polesiu

Najkomiczniejszym. bodaj jest
zarzut, jakoby magistrat stosował
szykany podatkowe względ""" l. ,;
ULU.
.&"na spółdzielni, gdyż spółdmelnia
wogóle kina nie prowadzi, a prowadzony przez nią

teatr rewji

stratu,
"Chochlik" me ma waczenia. plaW pierwszym rzędzie zanUICono ców]ti W)'1Chowawczej, ani kultumagistratowri, iż odebrał ~dziel- ralneJ' aby mo'"'a było względem
"ł""

,

UH

ni dostawę chleba i oddał ją pry. niego stosować ulgi.
watnemu producentowi.
Zarzut ten jest o tyle prawdziwy, że
zgodnie r; obowiąlLujll-cyrni
,
.
prz6pulam1, magistrat rozpisM kun·
kurs na dosta;w.ę chleba. i prywatny producent zaofiarował mia.'ó!tu
cenę o 20 procent niższą od ceny

.,

Jak wynika z powyższeg<> stanu faktycznego całeJ sprawy, zarzuty wyaunięte przez spółdzielnię

przeciwko magistratowi nie ma,ją,
absolutnie charakteru rzeczowego,
a. posłuży6 miały najwidoczniej,
jako argument wyborczy ki~roW'nilIpółdzieln1.
ków spółd~jelrn, przewa~nie enpeZaznaczyć najeży, U w lIwolm rowców, w walce r; l!OcjaIistyczczasie w okresie wallci o podwyżkę nym magistratem łódzkim.
(g)
cen chleba,
przedstawiciele 8p6ł··
. I .
d zre
Dl
zagrozilii
magistratowi
D
d
wstrzymaniem dostawy chleba do
r. me •
8742

dzień (iąeni~Dia

446 63 75 582 622 23 80 95 770 801
83 904 109126 99 241 457 502 66 607
823 69 110033 36 73 89 200 28 362
467 587 90 883 965 111148 83 211 ~
67 323 61 613 41 76 900 112352 93
483 584 665 771 895 920 91 96 113033
154 377 468 82 629 64 707 50 78 815
23 909 114040 52 72 83 117
465 512
660 863 99 953 115027 47 52
126 38
61 240 340 54 486 566 765 847 53 71
918 63 116019 60 146 98 287 :'334 89
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71 231 58 95 330 696 898 118014 61
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403 531 625 899 120050 120 212 13 54
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46 75
1
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126072 781453406255281 96 730 69581 728177041 158387 17806695
64 802 31 50 59 80 956 70 127003 99 155 67 95 244 81 354 55 56 66 69 71
160 274 317 52 497 526 98 784 807 21 407 700 10 77 179012 180 298 377 85
900 80 128010 40 240 364 89 521 69 434588 92 880 180014 208 38 67 1'1
87 89 740 941 66 129015 24 42 116 88 353 420 39 94 583 637 73 75 739
210 82 392. 430 504 41 779 869 951 802 93 970 181017 101 51 283 365 412
130098 191 283 321 440 694 724 57 39 68 607 22 51 867 96 98
920 74
947 131078 167 83 98 458 600 30 62 182120 481 603 57 91 750
899 904
70 709 871 972 132048 267 517 644 183085 102 16 71 81 96 209 19
319
95933401330525689199 3534841437551 761 8995936184198 33746
672 745 834 947 134032 70 228 46 67 74 898 185080 85 184 294 302 479 600
613 739 41 57 898 932 52 135005 173 73 813 47 80 979 186054 80 552 606
333 427 38 58 510 710 808 33 44 944 r 77 97 766 832 945 94 187197 342 406
136016 26 89 206 23 809 55 502 5 604 82 536 645 79 86 768
808
76 993
97 713 73 815 915 74 137134 242 322 188044 142 506271 397 404 17505 82
73 556 74 775 99 900 81 138040 78 85 93 694 758 808 84 189004 8· 46 156
120 48 65 223 517 71
734 926 97 201 312 19 451 94 528 40 68 190172
149025 75 132 214 51 365 715 47 957 278 343 47 518 83 807 53 77 19100~
140034 37 49 95 158 209 79 97 472 92 205 22 52 ~~o 61 97 429 74 519 46
577 609 73 81 90 704 89 815 903 95 669 727 807 66 92 977 192182 8!l
141016 79 272 378 79 400 38 563 87 201 69 91 343 462 598 644 58 83 784
741 46 871 80 938 46 57 142160 202 965 89 193062 134 594 640,5g 784 947
23 329 70 438 97 602 28 846 73 919 194016 268 74 75 77 85 304 70 88 433
143058 71 91 119 40 55 59 339 68 421 43 51 612 35 51 822 195323 35 71 sal
94 544 750 95 994 144061 119 247 99 26 35 44 70 82 83 602 12 77 701 859
621 96 801 41 900 15 64 89 145021 38 996 196065 112 33 64 209 15 25 71 352
98 163 226 386 562 90 696 814 28 91 25 37 578 645 71 749 56 921 52 19716L
917 146176 306 17 99 463 754 868 97 244 98 338 509 55 555 709 86 85 843
991 147128 215 304 460 955 81 148131 965 86 198019 203 96 383 572 .626 858
210 455 91517 97 625 82 149038 61 65 199001 114 23 78 218 383 606 m giS
281 335 60 419 525 530 613 14 87 728
49 945 48 66 67
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Na

łódzkich

utworzony

"SPLENDID" "Walc miłości"

komitet

tów.
Biuro załatwia wizy francuskie
i belgijskie, oraz urządza. grupy,
korzystają,ce ze znacznych zniżek
kolejowych: w Polsce, Nlj,emczech,
Belgji i FrllJncji.
W października grupy wyjeźdżają w następują.cych terminach: 4,

9, 20, 25, 28, 30-go.

Ra CHl! R

Celem

uczestniczenia w grupqe

Chaney stworzył

kreację,

która
dotychczasowe. Postać starego maszynisty
Andersena, dla którego poza maszyną nie istnieje nic, przedstawio
na. jest niezwykle realistycznie.
Widać tu typ służbisty i praJcowruka jak[ tylko u ludzi starszej daty
spotkać moma,. Obok Lon Chaney'a koncert g'ry dała Phylis Ha
ver, słynna bohaterka. "Chicago".
Dotychczasowy "wamp" zmienił
się tu w serdecznego
trzpiota, z
czem stanowczo "jej lepiej do twa
rzylC.
przewyższ& wszystkie

szpitali i przytułków mlejskich jeł
należy na 3 dnj przed wyjazdem
żeli magistrat cen nie podwyższy:"
"zarejestrować si-ę w lokalu 1;. S. G.
idąc w ten sposób na ręk~ prywat"Ha sm one a" codziennie w godrinym. producentom.
SpecjalistlI chor6b skórnych
nach 3,80 - 6,30.
i wenerycznych
Całkowicie fałszywy jest zarzut
Południowa 28
oooc przykrości, jakie wynikają
nieoddania sklepów
na Polesiu
z powodu braku dokumentów, nieA największą atrakcją filmu, to
KonstantynowsIdem
spółdzielni
Od 8-1I rllno i e-9 w.
zbędnych dla otrzymania. wiz, pole strona dźwiękowa istne arcyW niedziele od 9-1
I!pożywców, bowiem już w dniu 28
Dla niezamotnych cen, leunlc.
C3. się wyjetdżają.cym. o uprzednie dzieło. "Lokomotywa 2329" okaza
ubieg-łego miesiąea magistrat posta. ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-: porozumienie sie z biurem.
~a się niezwykle fotog eni1czna. Z

I

ekranacb

Wieloplanowa, po raz pierwszy
Melodje, muzyka, wypadają. taJt
stude<ntów łlodzian, studjujących za- użyta w "Walcu miłości" akcja, naturalnie, że czuje się tywe cnejędrnych,
czarują- pło ga:osu.
granicą, który ma z& zadanie ułat skupia &ię w
wtlenie wszelkich spraw, dotyczą- cych skrótach, będących lapidarPierwsza operetka dŹwiękOWA
cyeh wyjazdu, studjów, dnformacji, nym. wyrazem nowej śWlietnej epo- wytwórni "Ufa" z ulubieńcami puudzielanie zniżek kolejowych, do- ki kinematograficznej. Gra Ś'Wiet- bliczności LiHaną Hamey i WilU
wodów międzynarodowych studenc nej pary kochanków Liliany Har- Fritschem, którym dzielnie sekunwey i WilIi Fritscha w tej pierw- dują Geol'g Aleksander i RaDl
kich (O. L E.) i t. p.
Oelem otrzymania dowodu O. l. szej europejskiej dźwiękowej ope- Junkerman skotkała się 'na preE. uprawniają.cego do 50 proc. zniż retce jest lwim skolciem naprzód w mjerze w Łodzi z entuzja.stycZlleu
ki w opłacie za wizę francuską., karjerze tyoh dwojga gwiazd kina. przyjęciem publiczności.
bezpłatnych wiz: austrackiej i cze"GRAND KINO" "Lokomotywa 2329"
skiej należy. p~edstawić świadectwo studjów u~zelni zagranicznej,
Film ten stoi na bardzo wyso- gromem i wyciem szoruje przer; 1&
l fotografję i 6 zł. tytułem kosz- mim poZ'iomie artystycznyo. Lon mieść śnieżną., z podziemnym huZostał

twołana przez obecny zarząd spół wspomnianej spółdzielni.

WM_ ?&

WyjeŻdżający

na studia

•

na o
ID·ig

wygrał
~VcZQra.j,
eiągnienia
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kiem i dzwonem wjeżdta. na dworce itd. Efekty więc dźwiękowe cudowne. Słowem jeden z najlepszych filmów sezonu, pod. wieloma
w7{\'lędami. Przedewszystkiem kon
cert gry Lon Chaney'a, następnie
niebywale
interesująca treść, a
wreszcie strona dźwiękowa skła.
dają. się na niezwykły sukces.

łłocne dyżury
Dziś

aptek

w nocy dyżurują. następują
ce apteki: L. Pawłowskiego (Piotrkowska 307); S. Hamburga (Głów
na 50); B Głuchowskiego (Naruto
wicza 4); J. Sitkiewicza (Kopernika 26); A. Charemzy (pomorska
10); A. PotMza (Plac Koś cieln y
10).

1,.X.-
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na 8 laf

uznal, ie ·
W dniu wczora.}szYJ;l1 na wokandzie sądu okręgowego w Lo
dzi mtalazła się ~'Prawa h. posra komunistycznego Tadeusza
ZarSlkiego, oskaT'żQnego o usiło
wa'llie
zahó.istwa po1i~.janta,
czyli o t. zw. zbrodnię pospolitą·

Proces wywołał naogół wielIde zainteresowanie, ze wzgłę
du na fakt, że ławę oskarżo
nych zajął b. poseł na sejm.
Zarówno przed gmachem są
du , jak i w samym. gmachu usta wiOJle zostały silne posterunki policji
dla utrzymania
porządku. Sala rozpraw
przep ehliona publicznością. Na drugiej ławie dla publiczności siedziała

żona

oskarżonego

posła

Żarskiego.

Rozprawie przewodniczył sę
dzia Illinicz w asystencji sę
dziów Łozińskiego i Wileckiego.
Fotel przedsta",;ciela oskartenia publiczmego zajął wiceprokurator Mandecki, broni zaś
tdwokat Duracz z Warszawy.
Po sprawdzeniu
personal.ii
skarlonego,
przewod'll,iczący
rz:rstąpił do odc-zyŁania
aktu
,J'arżenia.

Akt
w

oskarienła

sł

on

poseł komunistycz:nv
Zars'ki.
W rezultacie policja dala sal·
wę w powietrze,
Po z1ikwJdowanin
zajścia
s'twierdrzono, że trzy osohy z
pośród tłumu zostały ranne, z
tego dwie (.\Soby otrzymały rany postr.zatowe i Jedna od uderzenia kamieniem, a mianowicie: 68-letni Władysław Kamer
Nki, M-letnia Cecylja Feliksiak
i 30-letnia Marja Kłęhow'lka.
Rany odnieśli ta1kże policjanci:
d. przoc1. Kurowski i post.
Teichert.
Przeprowadzone ~Iedztwo ustaIito, że okolo godz. 10 rano
przed biuro wypłat na ulicę
MateJki przybył samochodem
wraz z bO.iówką poseł komunistyczny Żarski.
\Vidząc, lZ
tłum jeSJI: niezadowolony z tego, że nie otrzyma zapomóg
doraźnych, poseł Żarski rozpoczął przemówienie, usiłując zawią' zać wiee. W przem6wieniu
swem wzywał do czynnvch wy
stąpie6 przeciwko policji. którn w sile 6 ludzi pelnita służbę
przy wypłacie zasUków. Polic.ja we~wala Uum do rozejścia się.
Tłum
u.sJ:uchał

wezwania
i

kamle\1li.

policji nie

obrzucił ja gradem
Padło równip-ż kjlka

sh-młów

rewolwerowych, odda
posła Żarskiego do
DoJicii. Policia dale. 6alw~ na
postrach. Po salwie tłum początkowo się
cofnał.
ale Vi'
chwiIę Dotem zacząJ Z!l1ÓW ata·
kować kamieniami polic.ję i fabrykę Griinsteina,
w skrzydle
której mieści się bhlro wypłat
fU'll'dU!!!zu bezrobocia .
P.rlybyły na miejsce silimy od
dział p&1icji konnej i pieszej
trum rozproszył.
N a skutek zarządzenia urzę
du prokuratorskiego w Lo ..lzi
postanowiO.I1JO posła Zarslkie~o
aresztować . 1ecz okazało się, że
zbiegł On na dworze{'
Łódź.
FabrycZ'Il8 i 1:doJał wyjechać
z Łodzi nociągiem. Został on je
dnak aresztowany na stacji w
Kolu!>zkach i przewieziony iJo

dniu 29 kwJetnia r. b. od nych przez

Hmego rana przed biurami
wypłat funduslU hez·robocja ze
brały się tłumy bezrobotnych,
którym ministerM'wo praey i opieki społecznej nie przedłuży
ło okTesu zasiłkowego na miesiąc kwiecień.
Najwięcej bezrobotnych
rebulo się przed biurem wypłat

przy ul. Mate .;ki 7.
Wiedząe o tern., fe bezrobotni ci nie tą zadowoleni z deey
t.P władz, dwa.i posłowie komunistyczni Zanki i Brożek
przyhyli tegot dnia o godJz.
10.25 do Łodzi i wprost z
dworca Łódź - Kaliska udN,i
się do bjur
wypłaty zapomóg
- Brożek na ulicę Łoonżyiiską,
Żarski zaś na uiJicę Matejki,
usiłując zwołać wiece oraz de
mon&tracje uliClmle pod magistrat i urząd wojewódzki.
Znajdujące się na miejscu od
dzinły policji przes~kadzał? temu. Przy ulicy Lomżyńskiej
bezrobotni rozeszli się, nie rea·
"ująC na wezwanie agitatorów
komunistycznych.
Natomiast przy ulicy Matejki, gdzie przeważały k.obiety,
tłum zajął llrotną postawę prze
ci'wko polic.lti. Z tłumu posypał
się grad kamieni,
oraz dano
kitka strzałów do policji. Jak
ustalOlJlo na mie~cu, S<tr,zelał

Łodzi.

Po prz.eprO'wadzeruu .~ler17.·
twa doraźnego Zarskiego pr1Cwieziono do więzienia w Sierad,zu.
Po odczytaniu aktu os'karźe
nia przewodnic2Jący sędzia minie;z zadaje oskarżonemu pytania:
przew.:
- Czy oskarżony
przyznaje się do winy?
OSkar!.: ....... Nie.
Przew.:
~ Czy osk~,rżony
chce dać wyjaśnienia?
Oskarż.: Tak.

Zeznanie b. Dosla Zarskiego
()Sk~y wyjaśnia:

- Przy
~m do Lodz:i z Warszawy z
posłem BroZkiem w celu
odbycia dwuch wieców. Okolo g.
11 rano zajechałem przed biuro w'Jpłat funduszu bezrobocia
Ha ul. Mate.jld 7 i korzystając
I tego, że bezrobotni zebrałi się
licznie, rOllPocząłem wiec.
Chciałem zebra,n ych poinformo
wać o stosunkac'h w sejmie oraz o s-tosunku rządu do bezrobotnych.
Po kilku minutach
policja bez żadnego powodu po
częla

rozpraszać tłum,
hijąc
koołbami. Robotnicy
się rozejŚoĆ i poczęli
obrzucać
policję kamieniami.

Eebranych
nie chcieli

dała kilka ~trzałów
a
następnie przy pomocy ba~e
łów tłum rozpfOl9ZYła. Wuyst·

Policja

ko to trwało
około 15 minut.
Po rozwią'Za,niu wiecu udałem
się pieszo na dworzec Łódź Fabrycma, idąc ulicami
Pomo,nską, PiotrkoWiską
i Prez.
Narutowicza.
Przez cały czaS
otoczony byłem przez policję,
aż do ch'WHi opuszczenia Łodzi
wraz
ze swym tow. posłem
BroŻlkiem.
W Koluszkach na
s-tacji zostałem
areszoŁowany
bez okazania mi
.ia1k iegokolwiek zarządzenia władz. Siłą
zostałem wcią,gnięty na po,sterunek policji.
W pół godziny
potem przybyła
do Kolus'zek
samochodem policja i oświad
czono
mi,
że
3: pO'lecenia
władz mam być przewie·z iooy
do Lodzi. Około godz. 8 wiecI.
terOO dnia do unęd:n fled.e:Mgo

(ież ił!e
inien usil lnlła1il.-

iezi~

a

przybył sędzia Ś'ledczy z prokuratorem, kltóry mi oświadc'zył,

•

za

ia
6j

szony. Gdy znalazłem się po
drugiej stroonie jezdni
poseł
Zarski wyjąił z kieszeni rewoIwe.r i dał do mnie dwa g,trzal'y,
poczem skrył się w thtmie.
Przew.:
- Czy kto zo.S1tał
ranny i ile osób?
Św.: - Tak. Trzech policjan
tów i kilka osóh cywilnych.
Przew.: - Czy świadek zauważył moment
jak oskarżony
Zarski wyjmował !l'ewol"wer?
Św.: - Tak.
Przew.: - Czy wał o&kal'żoionego przedtem?
Św.: - Nie,
Przew.: - Jak świadek dł!ugo obserwował oskarżonego?
Św.: - Od 20 do 30 mim.
Prokur.: - D1acz.ego świadek nie strzelał do oskarżonego?
Św.: - Oska~żony po ~aniu
strz'a.ł6w do ~nJlle s~rył SIę

iż jestem areszItowany za

doZ'hrodni pospolitej,
gdyż zostałem P'Tzylapan,y 7!a
gorącym uczyn.ku.
Na wiecu
nie strzelałem i mO'lli nie miatern. OskaTżenie to .test be~podstawne.
Prrz-ew.: - Hu było polic,jalIltów?
OSk.: - Od 7 - 10.
przew.: - Czy wiec był liczny?
Osk.: - Było kilka tysięcy
l ud ZI..
Prz~w.: - Czy wiec był zwo
lany przez oskarżonego?
·
Osk.: - N leo
Przew.: - Jak długo oskar-

konanie

żon" przemawiał?

OSk.: - Kilka minut.
Przew.: - Czy oskarżony wi
dział, że policja rze-czywiście
str,zelała do tłumu
i z czego ' ~łumle;. obawI.ałem SIę strze~ac,
wnioskuje?
zehy m e traftć
przypadkiem
Osk.: - PolicJa strzelała z za innej osoby.
płotu, nie mogłem widzi eć w
p rok.: - Czy ś wiadek mial
Jaką stronę skierowane były r e,:olwer w r ~ktl?
lufy karabinów. 'Według m nie
Św.: - T ak.
.
strzelanie na postrach. czy też I Prok.: - Czy ŚWI adek Sltrzedo tłumu jest jedno i to samo. I lał?
.
Oskarżenie przeciwko mnie 1 Św.: - Tak, strzelIłem czŁe·
.joot nonsensem, komuniści dą- . ry razy.
żą do masowej rewolucji i jako
Prok.: - Ile wogóle padl.'o
komunista, nigdy nie strzelał- ; strzałów rewolwero-.yyc'h'l
bym do jednostki.
Tak sarno l Św.: - Bardzo Wlele.
nie nawoływałem tł'umu
do I Prok.: - Czy ś'W'iadek sły
zdemolowania lokalu biura wy- : szat jak osokarżony Zarski mópłat, ani
za,b rania pieniędzy, J wil', ż e bo.iówka strzela?
gdyż .jest to sprzeczne z moją
Św. :
- Wzywał otaczają
ideolog.ią, głoszoną w seJmie.
cych go osobników d'O SlŁrzelaDla mnie jest ws.zy,gtkojedno nia.
czy zostanę skaz':ł!nym czy nie,
Przew.:
- Jak oskar-żony
masy mnie uwol,nią.
Zarski trzymał rękę
podczas
Prok.: - Czy OpTÓCZ suza- strzelania?
~6w policJi słylSzal oskarżony
Św.: - NawlProst d.o mnie.
m.ne strzały?
Adw.: Czy jak świadek
Osk.: - NIe.
przyszedł, to Zarski .tuż przeProk.: - Czy to były strzały mawiał?
rewolwerowe i karabinowe?
Św.: _ Tak.
Osk.:
Nie znam ' się
na
Adw.: - Czy nie słyszał tego
tem.
jak oskarżony mów,jł do zebra
nych co się dzie.je w seJmie'!
Św.: - Nie.
Adw.:
- Czy św:iadek doNaste.pnie zeZ!Ilaje ~ świadek
brze pamięta,
że
oskarżony
sł. przodow,nik Kazimierz Kuwzywał tłum do strzelania?
rOW1Ski.
Św.: - Tak. Mówił: "Za ka·
Świadek ten mówił: D'llia 2'~
kwietnia r. b. o godz. 8 rano mienie i do hroni".
objąłem służbę w murze
wypl t, przy ul. Matejki 7 z 20 po
lic.fantami, ro~Mawia.łąe w Ama
N~ie przesłueharno g,r uchu i ~rzed ~achem warty.
pę
świadków, którzy byli obecOkoło godz. 10 ra:no st. poster.
podczas aresztowania
b.
IdźkoWlSiki zameldował mi,
iż ni
poseł kom1M1istycmy
urządził posła Zarskiego na dworcu w
przed biurem na ulicy wiec. - Koluszkach.
J ak wynika z zeznał} tych
Było tam bezrobotnych okolo
8 tysięcy os-óh. Gdy przybyłem w peWlUe.i chowili, gdy do Koluna w.skazane mie.isce słvszalem szek nadszedł pociąg idący w
jak poseł kO'llllUnistyczny, któ- kierunku Warszawy, Zarski usi
rym się pómie.j okazał Tadeusz !'owal wydostać się na peron.
Zamki,
opowiadał zebranym WÓWCZIU podeszło doń dwuch
jak rząd g>łodzi lud, że nadcho- pOMerunkowych, kJtórzy cały
dzi dzień 1 maja,
przyczem czas pilnowali go i w imieniu
wzywał tłum do zbrojnego wy- prawa oświadczyLi mu, iź jest
Ż'ądając udarnia
stą'Pienia, do rozbrojenia poli- aresztowany,
cji, zabrania pieniędzy l: biura się z nimi na posterunek.
Gdy poseł Żarski
odmówił,
wypłat i zdemolowania lokalu.
Wezwałem tłum
do roz,ejścia policja usiłowała wziąć go siłą.
wówczas awantura,
się, le~z num wezwania mego Powstała
Zarsoki
kopał
i bił włokllJCych go
nie u.słuchał
i
pood.burzany
przez posła lromuni,s tycmego, policjalJlJŁów, aż wreszcie rozobrzucił policję gradem kamie- kaz został wyko:nany.
ni. Wkrótce potem padły mzały od &trony ulicy PomorskieJ,
Po zeznaniach świadk6w opola i od cmentarza. Na.słęp1I1ie
do
tłum usiłował WTtargnąć do biu- skarżenia sąd przystąIPił
ra wypłał. Wówczas rozkaza- przesłuchamia świadków obrony, którzy zew,awaJi, :te poliłem da'Ć salwę n,a postrach. Tłum początkowo
cofnął się, cja biła kolbami bez,robO'łnych
lecz po chwili mów 'P'<»Wal'y i strzelała do tłumu, te poseł
się na nas
kamienie i padły Zarski nie strzelał do st. pl"rod.
KUl'OW'Skiego ~ te całemu sa';'
Acta wlll!D4 brła palle.

v:

I

II

Co mówi poliCja

Świadkowie

~Wfta:łe~=

obroIy

Adw.: - Czy świadek po tli·
kwidowaniu wiecu szedł
za
oskarŻ<lilly~ ZafSlklim?
Św.: Tak. Doszedłem do
ut Nowo - TargoweJ. Dalej iść
nie mogłem gdyż byłem ranmym.

Adw.: va

szedł

Kilo jeszcze

oskarżO'1lym?

Św.: Dwuch policjantów.
niejaki Karkułowski a drugie~ nazwiska nie pamiętam.
Adw.: - Jak daleko szli od
Zarskiego.
Św.: - Razem.
Po tych zemaniach prze wod.
ni~zący ogłosił
kil'ótką przer.
wę, poczem wznowiono
obrady.
W pierwlSzym rzędz.ie prze·
słuchano
kil,k u posterunko·
wych, którzy w czasie krytycznym pełnili sluŻ'bę bądź to w
gmachU bądź też p.rzed gmachem
gdzie mieści się urząd
pośrednictwa pracy, przy ulicy
Matejki.
.
Wszyscy bez wyjątku
zeznawali zgodnie, iż o godzinie
ściśle 10.25 przed
połud!niem
nadjechała pr.z ed urząd taksów
ka wioząca
posła Zarskiego.
który natychmiast
'PO opuszczeniu jej ściągną,ł ma przylega
jl!JCy wolny plac wszystkich oczek,uj~cych tam he:m-OOotnYC14
urządzając wiec.
W trakcie przem:Ó!Wi~ tyen
słyszano zdania nawołu~ do
roxhra.trunia policji i t.demolowamia lokalu ul'%oędu i zabrania znajdujących $i~
pi!nięd,y.

Wroozcie gdy pQlicja
tłum rozpraszać

mcsęła

poseł

Zamki

wydobył z kiesozeru rewollWer i
ze 8~wami: .. Za'katru.pię clę",
skierował Julę w ..tlron~ .tarai..

przodownika Kurowakiego.
Zeznania
poS'Zc.zegóm.ycti
świadków policyjnych wywoła
ły u obrony objekcje
co do
prawdOiIllówności. ich; W1S·kutel1t
.jaskrawych srprzecmości mię
dzy I:ewaniami u sędziego śled
czego a obecnemi DI1aŁego tez
adwokat Duracz co do niekit6rych świadkÓow os,karżenia .tą
dał wniesieiIl.ia tych sprzeczności do protokulu, CO też zostało uskutecznione.

•

lus...u __

Wiarygodność

z e'Z1Il8.n la

świadków obrony
prokuTator
zakwestjonował. a to z powodu tego, iż trzech z nich, a mia-

nowicie Henryk Grzelak, Leokadja Karbowia'k i FranciszeIi
Kloszewski są członkami partji komulIl.istyezne.j
1 w dniu
dzisiejszym przeciwko nim odb~zie się w sądzie o~ręgowym
w Lodzi proc~s
o dzialalnośó
komunistyczną.

KonfrontaCja
Na wniosek prokuratora pr~e
słuchruno jeszcze kieroWllliika fi
brygady
śledczej
podk. Zakrzewskiego, który potwierdził
opinję rprokuratora.
Nast@'1lie św Zakil'Ze'WlSki Wy
jaŚ'Il.ił, że zasięgnął infol'lIllacp,
w P.U.P.P., stwierdza.iących, że
cały szereg osób n,ic wspól'llego
nie miało z biurem wypłat zitsiłków dla bezrobotnych.
Na
liście ty~h .osób
wymienione
było rÓWlIlież nazwisko Fajerstema Alfreda,
który według
pisma P. U. P. P. nie był na
ewidencji beZTobotnych.
(Doko:6Q&nie na str. 6· ej).

8

komisji wyhoreze,i nr. 13
m. in. czy poszczególni
Wyborcy nie spraw- dzie
d()piero za dwa ty,go- kowie komisji
ohwodowych
dmie, t. w termilIlie, w którym
godzill1, wyznacz o
dzaią spisów
kalenda.rzyka wybor- nych do
w komi-

(b)

dackie rÓJWinież, nieprzygotowa
ni są tylko wyborcy, którzy,
jeśli chodzi o nasze miasto, nie
łłowe
wykazują Z'bytnieg() zamtereso
wania wyborami.
sądu dla nieletnich
Wyłożo:ruo w ubiegłym tygoNaskutek uchwały
kolegjum
dniu do wglądu
publicZlIlego
administracyjnego sądu okręgowe spisy wyborców do sejmu i do
go w Łodzi dnia 10 września r. b. senatu. Wyborcy otrzymali osprawy opiekuńcze, a więc tworze- kazję sprawdzell1ia, czy zostali
nie rad familijnych, uwłasnowolnie wcią.gnięci do spisów, czy też
nie i t. p. zostają przekazane kom- przez nieporozumienie, nie popetencji sądu dla nieletnich w Ło minięto ich w tych listach, padzi, począwszy od dnia 1 paździer wa wiając tern samem czynnego prawa wyborczego.
-uika.
Ale, jak nam
komull1ikują,
Podania w powyższych sprawach łodzianie ,uie kwapią się wcale
IJależy składać do biura podawcze- ze speł:nieniem tego obowiąz
ku. W obwodowych komisjach
go przy sądzie powiatowym.
wyborczych są pustki. Człon
kowie komisji,
oderwani od
nonmalnych z,ajęć siedzą. bezrocznika 1910
czynni
Dzi~, w środę, dnia 1 paździerByłobv pożądanem, aby 10ctika 1930 roku w lokalu biura woj kale komisji obw,odowych zaskowo - policyjnego (Piotrkowska roiły się od wyborców, przyby
212) w godzinach od 8 do 15 (3-ej łych celem sprawdzenia spin...J.'d . )
b t
od 8 d sów i dopilnowania, aby oni i
po yvLU. nlu, w so .o y
o
• h
f'
l'
.
IC
na}'bl'"
!ZSl 19urowa l w SpI13,30 (1,30 ~ poł.) wmni się zgło- sach. W wypadkach stwjerdzesić mężczyźni ~rodzenł w 1910 r~- nia nieścisłości należy złożyć
ku, zamieszkali na terenie I konu-I reklamacJe ll1a ręce przewodsarJatu policji, których nazwiska niczącego komis.ii.
rozpoczynają się od liter: A. B.
Zwracamy UWlłigę na to, iż
D. B. P. l zamieszkali Da terenie spisy wY'borców będą wyłożo
VII kom~a1'jatu Po1i!eji, których ne do przeg!lądu
puhlicmego
nazwiska rozpoczynają ił. od Uter: jeszcze ~yliko 10. d~i, i zailllt~'A B C. D B.
resowllIIll
,powInm 'p rzeto me
••
•
zwle'kać do os-tatniej chwili z usk1utecZll1ie.niem konltroJri
listy. (.g)

kompetencje

Spis poborowych

C.I

przestrzegają
urzędowania

j.

według

czego wygasa
()statni termm
składania list ka-udydaClkich do
sejmu
przez pełnomocników
posz.czegól!nych list i komitetów wyborczych.
Do tego czasu okręgowa komisja zajmie
się
wyłącznje
s,prawami, zwią;zanemi z przeprowadzeniem k<mtroli spisów
wyborców i Tozpatrzeniem ewentualll1ych rek,lamac.ii i odwołań od decyz,ii obwodowych
komisji.
Po otrzymaniu
wszystkich
zgłoszonych list kandydackich,
co nastą'Pi najpóźniej 17 paź
dziernika,
ok,ręgowa komisja
zbada czy zostały przez pełno
moooików dopehlione wszystkie formaliności, i czy kandydaci odpowiada.ją warun1kom
przewidzianym w ustawie o ordynacji wyborczeJ, t. j.
czy
mają bierne prawo wyborcze.
(g)

'"
Były

cM.ao

~~v

należy

k

zgłosić listy
d d ck'
an yale

w

Świ'adek
Fajerstein w tym
momencie znajdował się jeszcze na sali roz'P'raw i obrońca
Il.dw. Duracz zażądał skonfrontowania ' świadka Fajersteina
ze świadkiem
Zakrze'W1SJkim.
Wezwany przed stM sędziow
ski świadek Fa.lersteiJn okazał
legitymację P. U. P. P., z której wynika, że świadek ten
w tym O'kll'esie był bezrobotnym
i korzystał z zasi~ków, a dn.ia
krytyc~nego był u kontroli,
o
czem ,jest uczyniona w legitymacji odpowiednia adnotacJa.

Przemówienie stron

ca adw. Duracz, który mówi,
że na p'r zewodzie sądowym nie
zostało udowodnione, że Żar
s,k i strzelał do 8t. przod. Kurow
SIkiego, p.rócz pdlk.li i jednego,
świadka, niktt o tern nie mówił.
Policja przecież mnała mOŹll1ość
udowodnienia natychmiast Żar
slkie:rnu usiJiowatIl!iai zabó.jsiłwa
st. przod. Kurow.skiego. Należało go zatrzymać
tylko na
mle,]ISC'll
przest~pstwa,
gdyż
illlac.ze j nie wolno było aresztować ~o ,jako posła i aby udowodnić jeg.o winę,
'POwinien
być dowód przest~ps,twa. Żad
nej broni przy oskarżonym nie
maleziono.
Wina oska-rż.onego lIlie została udowodJniona
i obT()ńca
prosi sąd o UIl1iewilllIlienie pod-

Po zamknięciu przewodu są
doweg() z'a bra! głos prokurator
Mandecki, który w prz-emóWoie
niu swem wsikazał na zbrodniczy czyn przestęnx:zy olS'karżo
nego.
- Gdy tŁum przy.lął groźną
postawę wobec policji mówi
prolmrator - s,t. przod. Kurow
Soki kazał dać salwę
na postrach. Jeżeli policja strzel,a la
na postrach, to popeliniła błąd,
gdyż v",edł'Ug przepi:sów winna
była strzelać do tłumu.
Niektórzy 'Policjanci rozkazu tego sądnego.
zenie usłuchali i .laik sami
słowo
znali strze1ali do tłumu. Oskarlony Ża,rski mial zamiar zabić
W osłatniem słowie oskaŃo
st. prz.od. Kurlkowskiego i wi- ny poddał sZ()zeg6łowej llJD.alina jego na przewodz.ie
sądo- de zarzuty da.wiUlł m,ll ~, a-

Ostatnie

bez

j~ce obTady komitetu bloku sjo
DIstycznego.
.
Obrady
wypdmła
sprawa
ewent. so.~uszu z ugrupowaniami nies;jonistycznemi,,, przedewszystklem z "Agudą .
Ostatecznie, powzięto uchwałę, w myśl któ-re.l bl ok sjonistyczny akce'p tuje stanowisko byłego posła Griinbauma i
posta.tiawia,. ze względu na. reakc, -.fne oblIcze "Agudy", zadnego sojuszu z ugrupowaniem
tern nie zawierać. (b)

l

ją własną listę.

Nowa ta lista otrzyma

na-

zwę "Lewicy klasowych z,wiąz_1
kÓlW". (a)

"

blok

Agudy"

Z'akończyły się dwa dni tny:!

.

Propaganda fraków"
ft

łódz,kich

Pabjanic
poseł
z narodowej demokracji i pertraktuje z Chadecją i właś'cicielami
rueruchomości
w Siprawie zawarcia
wsp6lnego baoku.
N a liście Centrolewu na 0kr~ łódzki figurują
b. poseł
Wyrzykowski (Wyzw()lenie), b.
poseł SrezerkowS'ki (PPS.) i b.
poseł Zerbe (NSPP.)
W przyszłym tygodniu razPOCZ!Ilą się wiece pirzedwyborcz;e zarówno Centrolewu jak t
stroll1nictw pror,ządowych. (h)

Lustracia prac
komisji obwodowych
W dniu wczorajszym

!

w.

Zarski skazany
Następnie zabrał głos obroń

Żydowski

Plrzybył do
Dzierżawski

•

wym z'ostała udowodniona. ~
Przy ferowaniu wyroku
sąd
w sercach swych nie powinien
mieć żad/lle.i litości dJla oskarżonego .Żarski powinien być
izolowany na czas dłużs.zy od
Sipołeczeńsłwa" .
W konkluzji prokurator WoDO
si o skazanie Ża'mkiego na 10
lat cięŻJktiego więzienia.

Przed pa'r u dmiami dOlIlQsiHś
my, że na ławie oska'rżonych w
sądzie okrę~owym w ł-Jodzi zasiedli przywódcy
kla,s owych
związ'ków robotniczych, którzy
usiłowali stworzyć nowy
odłam kla~owych z~iązków p. n.
"Czerwonych zWlą1z,ków zawodiOwych".
""Tobec tego, iż sąd uniewinnil oskarżonych o a.utypaństwl()
wą dzialallność
przywódców
tych związków - postanowili
oni pójść do wyborów samodzielnie i w tym celu wysuwa-

okręgu łódzkim

ummz_

oseł

nowa lisIa lewicowa

W'

prze-

Kor~tkiewicz, w towarzystwie
k'o mlsarza wybQll"czego, p. dr.
HWPSZ' PERfUłl7
Skalskiego rozpoczął lustrację
.WODY KOLOłłSKIE .~ak się .dowi,a ?ujemy, naj,~ obwodowych komis~ wyborbhzsze posIedzenIe okręgowej czych, celem ustalema również

K

cli

sji. (a)

wczorajszym w nie-l
Ruch przedwyborczy IDtórychdniufabrykach
od

~NA-I\[-I'ł"'J'UI ni Do 17 paidziernika :~~~~~~j: p~k;:~i:ek~~!sj~
,

były się w porze południowej
masówki robotnicze, zorganizo
wane przez PPS. d. Fr. Rew.
JednoczeŚlnie, jak się dowia dujemy, PPS. Frakcja postanowiła dla zwerbowania
sobie
większej liczby zwolenników
rozszerzyć instytucję
komite t.
domowych przez utworzenie co
raz to innych jednostek organi
zacy.}nych, oraz przez rozwinię
cie propagandy na cały teren
Łodzi. (a)

się

Jutro odbędzie się posiedzenie
komisji dla ustalania wskaźnika
Do wyborów sejmowych jest
drożyźnianego na wrzesień.
jesreze przeszło 6 tygodn,i,
pospiesznie
Według prowizorycznych
obli- przygotowywany
cały
wyborczy
aparat
techniczczeń lcoszty utrzymanią we wrześ
ny
w
Łodzi
jest
już gotowy.
niu, w porównaniu
z sierpniem
Komis je okręgowa i obwodowe
wzrosły nieznacznie z powodu podsą już czynne, spisy wyborców
wyiszenia cen
mięsa i wyrobów
g.otowe, niektóre listy kandy-

l!:.

człon

odbę

wzrosły

mięsnych.

r Z,

z

Wia~omo~[i bi~i~[!
Koszty -utrzymania

kocie

&li

(Dokoń

czenie)

oSlkarżen.ia

oraz zeznania
dowodowych.
Na
zakoń,czenie swej obszernej mO
wy Żarski powiedział, że w 0beCll1ej sytuacji, taka się wytworzyła, otwiera się
brama,
w którą w,kroczą masy i masy
te uwolnią go.
świadk6w

Wyrok
Po 20 minutowej
naradzie
wyrok, mocą, którego 34-letni Tadeusz Żarski zosłal uznany wmro.Ym usiłowania
zabójstwa
st. przod. Kurowskiego i skazał go na 8 lat cięż
kiego wlięzlienia
z pozblłJWie
niem praw.

Zarzqd Towarzystwa

Pielęgnowania

Ohorych

"R1RUR [H~UM" i Komitet "UlOR~\V!3KA"
podają

do wiadomości, że w miesiącu październiku 1930 r.
odprawione .będą nabożeństwa żałobne w Synagodze
Towarzystwa przy Placu Wolności LO, na które krewnych, przyjaciół i znajomych nieboszczyków zapraszają
a mianowicie:

za. b. p. Gustawa Heymana
dn. 1 o godz. 7 rano
Melanji Babiackiej
1 ,. " 11 i pół
",. 1
" " " Efraima Szmuklera
,. 12 w poło
.. 3 "" " 7 rano " " " Adw. Michała KODa
12 i pół pp. ,. " " Adolfa S. Landau
5
" "
"
7 rano
Maurycego Lewen" " "
" 6" "
steina
8
Natalji Silberblat
" 10 rano
" " " Salusia Kaufmana
9 " " lO-ej rano
" " " Gustawy Finkelhaua
" 13 " " 7 rano
" 13 " " 12 i pół. pp. " " " Józefa Gutmana
" " " Adolfa Rozenthala
" 13 " " 1 pp.
~ " "
"" 14 " " 10 rano
Henryka Szretera
"
" " Ludwiki Konarskiej
14 " " 10 rano
" 17 " " 12 i pół. pp. " " " Salomona Fruchtgar" " "
"
"
,tena
7
rano
Edwarda
Ziege
" "
" 19
12 i pół. pp. ",.. "" "~ Hirsza Pin-ezewskiego
19
" 19 ,." " 1 pp.
Zofji Wohlowej
" " " Mozesa Szai H el'szen" 7 rano
" 21
" " "
"
" "
berga
Ernestyny Krotoszyń
22
" 12 i pół pp.
"
"
skiej
N
eufelda
W
olfa
" 10 rano
25
"
" ,. "
"
" 12 i pół pp.
,. " " Aleksandra Kempne" 26 "
ra Czł. Zarządu
" 12 i pół. pp. " " " Julji Czamańskiej
"
" " 12 i pół pp. "" " Józefa Weile
"
7 rano
" " " Emilji Kadison
"
" "~ 12
i pół. pp. " " " Józefa Toruńczyk a
"
Simona Reicherta
" 7 rano
~

sąd ogłosił

Po wyroku

Iglko dwa

\V mieście
starosty grodzkiego

dozwolone ni Dostoje autobus6w
Zarządzenie łódzkiego

W dniu wczorajszym ukazało się
starosty grodzkiego
Dychdalewicza w sprawie postoi
autobusów na terenie miasta Ło
dzi.
W myśl zarządzenia tego postój
autobU$Ów, utrzymujących komunikację autobusową, może się odby
wa~ na terenie m. Łodzi tylko w
następujących posesjach: przy ul.
Łagiewnickiej 49 oraz Wó1czań
sklej 232-34.
zarządzenie

BeZ'Pośredm.io po odczytaniu
wyroku s.k azany Żanski wobec
kompletu sędziowskiego i zgromadzone.l publiczności powiedział: "Rewoluc.ja mi ten wyrok skreŚlIi" . Żarrs1ki pT'ly.jął wy
rok z zu'Pemym sipO'kojem.
Po opróŻll1ieniu sali z prub1icz
ności, Żarski został s;prowad2!O
ny pod sooą es'kortą policji do
karetki więzienneJ i pyzewie'lJo
ny do więzienia pil"'Zy uJ. Koper
nika, skąd w dniu dzisiejszym
Autobusy wjeZdiające do miazostanie przewi-eziony do wję-I' sta od strony 8ZOSy Zgierskiej, Brze
zienia w Piotrkowie.
rlńskiej, Aleksandrowsklej i KonAdw. Duracz zapowioorLiał a. stantynowskieJ - winny kierować
pelacJA. ,CDl
sIf2 pa postój lIftY ulicy LaIlewnłc

kiej 49, zaś autobusy wjeżdżające
do miasta od strony srosy Pabjanic
kiej, Rzgowskiej, Dąbrowsk iej i Ro·
kicińskiej, winny kierowa ć si ę na
postój przy ul. Wó1czmS skięj nr.
232-34.

W szelkie zatrzymywanie się antobusów oraz zabieranie wzgl. wysadzanie pasażerów na ulicach w
obrębie miasta jest wzbronione.
Winni przekroczenia niniejszego
będą karani w myśl przepisóW porządkowych na drogach
publicz·
nych.
Zarządzenie
powyższe wchodzi
w tycie z dniem dzisiejszym. (P)
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Odraczana kilkakrotnie urouruchomienia komunikacji telefonicvnej
kabłem
podziemnym pomiędzy "\Varsza
wą a Łodzią odbyła się wczoraj w salach stac.ii
telefonów
mi ędzymiastowych.
Zapro,s zonych gości witał w roli gospodarza
p. dyr. Taff,
poczem
ws zyscy udali się na specjalmie
pr zy g otow an ą
do uroczystości
salę. Między zaproszonymi gość
mi widzi eliśmy :
b. ministra
poczt
i
telegrafów inż. L.
Tołłoczkę, który reprezentował
ministerstwo P. i T . p . wojewo·
d ę Jasz c zołla
,... raz z sekreta·
rzem p. Dunajewskim, prezynenta Ziemięckiego, wiceprezy.
denta Rapalskiego,
generała
Małachowskiego , komendantów
policJi dr. Torwińskiego i insp.
Niedziel,skiego, star. :Jychdale.
czysto ść

PORA.NNr -

w gmachu telefonów przy ulicy

wic.za, dyrektora Bayera, prez.
Fiedlera, dyr. UJeJskiego oraz
spec.łalnie przybyłych
z Warsza wy inż. Dębickiego i Pomirskiego. Po powHaniu goście za
siedli pTZy stołach, na których
ustawiono 17 avaratów telefonicznych.
Na stole prezyd.ialnym ustawiony był mikrofOll1,
gdyż uroczystość Mdtka transmitowana była do sali między
miastowych rozmów
w Warszawie, gdzie zehraJli si~ goście
war-sza wscy z miillistrem Boernerem na ' czele. JednQCześnle
1l1'OClvstość warszawska transmHo~ana była przez gliośni'ki
do Lodzi.
Ura.: ~vstość zagaił ministe·r
ToUoczko, ilU lem dało się sły
szeć
przemówienie m:n~stra
Boe'I'llcra, które poniżej w cało
ŚCt zamieszczamy:

rz mówienie ministra poczt
i elegrafów, D~ oernera

jednak dalsze postępy robót dopro
do zrealizowania całej magi
skali jesteśmy oto świadkami otwarcia komunikacji telefonicznej
na pierwszej części kabla, mianowi
cie na gotowym już odcinku Warszawa - Łódź.
wadzą

Z tego punktu widzenia dzisiejsza uroczystość ma więc podwójne
znaczenie:
1. jako zapoczątkowanie wielkie
go dzieła skablowania całej sieci
międzymiastowej polskiej,
2. z punktu widzenia tych powawiejszych ułatwień, jakie przy
niesie kabel w komunikacji m.ię
dzy--dwoma tak wielkiemi skupieniami miejskiemi jak Warszawa Łódź.

Budowa całej magistrali kablowej Warszawa - Cieszyn z odgałęzieniami,
będzie
doprowadzona
do końca na wiosnę 1932 r. z tą
chwilą będzie stworzona
bardzo
dogodna Pod względem ilości i jakości przewodów komunikacja tele
foniczna pomiędzy miastami: WarS2:aw~ Łodzią, Piotrkowem, Czę
stochową,
Sosnowcem i Dąbrową,
Katowicami, Bielskiem i Krakowem oraz ułatwiona komunikacja
wszystkich tych miast z zagranicą
za pośrednictwem sieci Czechosło
wackiej (przez Cieszyn) i niemieckiej (przez Rudę - Gliwice).

Szanowni Panowie!
ganizm Anglję, Francję, Niemcy,
za&zczyt zaprosić tu Szwecję, Norwegję, Danję, HoIandziś panów, żeby wspólnie święcić dję, Belgję, Szwajcarię, Włochy,
uroczystość otwarcia k~munikacji Austrję, Czechosłowację i Węgry.
telefonicznej na kablu dalekosięż- Corychlejsze przyłączenie się Polnym Warszawa - Łódź.
ski do tej wielkiej wspólnoty euro
Pierwszy raz w Polsce została pejskiej, mającej za zadanie mię
ona zrealizowaną przy pomocy ka- dzynarodową
wymianę myśli i
bla. Z tego właśnie względu jest dóbr materjalnych, było więc nieto niewątpliwie moment zwrotny odzowną koniecznością. Stwierdzić
w rozwoju komunikacji telefonicz- należy, iż pod względem rozwoju
oej międzymiastowej w Polsce.
J sieci telefonicznej Polska z rÓŻPierwsza ta magistrala jest tak
Dotychczas cała nasza sieć tele- J nych, nie zawsze od nas zaleŹl1ych, zaprojektowana, że daje odrazu
fonów międzymiastowych składała powodów zna Jduje się na szarym szerokie ułatwienia komunikacji
aię z przewodów napowietr~ych; J końcu, zajmując 15 miejsce w sze- krajowej i zagranicznej dla ogrgwadą tych przewodów jest t\, że regu państw europejskich. Ody w mneJ połaci kraju, stanowiącej
są one wrażliwe na wpływy atmo- Danji na 100 mieszkarreów przypa- rdzeń pacierzowy naszego terenu
sferyune i narażone stale na uszko da przeciętnie 35 km. przeWodów, państwowego. Z tych więc również
dzenia przypadkowe lub umyślne. w Niemczech 25 km. u nas tylko powodów rentowność kabla ł szyb
Skutkiem tego komunikacja tele- 2,5 km., to jest 10 razy mniej nit w ka amortyzacja kosztów budowy
napo- Niemczech. Taki stan rzeczy nie od nie przedstawiają żadnej wątpU
foniczna na przewodach
wietrznych jest niepewną i niedo- powiada zupełnie Potrzebom życia waści.
.. konałą, o czem każdy z nas pro- gospodarczego i kulturalnego PolWracają.c do komunikacji War~
wadząc rozmowę międzymiastową, ski, czego najlepszym dowodem szawy z Łod7ją, warto jest podk.remógł się przekonać.
jest stałe przeciążenie wszystkich i ślić, iż dzięki kablowi stworzone
zostają tu zupełnie nowe warunki
Tych wad nie posiadają przewo- przewodów międzymiastowych.
Iły kablowe, dzięki temu, że z raWychodząc z tego założenia uło komunikowania się, które powinny
cji swej konstrukcji, są one zgóry żono szeroki plan inwestycji telefo jaknajkorzystniej odbić się na inte
I:abezpieczone od dostępu z ze- l1icznych, który między innemi prze resach mieszkańców obu tych
'1\ nątrz wszelkich czynników szlm,. widywał konieczność pobudowania miast. Dotychczas łączy je 6 przedłiwycb. Jeżeli pomimo wszystko w szybkiem tempie 200,000 km. wodów napowietrznych, które są
kable w komunikacji międzymiasto przewodów międzymiastowych.
stale przeciążone, skutkiem czego
wej zjawiły się dopiero w ostatnim
Równocześnie stało się jasnem, jak wskazuje statystyka, przecię
dziesiątku lat, to tłumaczy się tern, że zrealizowanie tego programu tny czas oczekiwania abonenta na
że są one wynalazkiem nowym, .iest możIiwem tylko przy pomoey rozmowę wynosi 1 godzinę i cogdyż zadanie zbudowania kabla nowowynalezionych kabli daleko- dziennie kilkadziesiąt rozmów uletelefonicznego
doskonałego,
po siężnycb, I(tóre poza swemi zaleta- ga anulowaniu, skutkiem zbyt dluJ-tórym moźnaby mówić na wielkie mi zasadniczemi umożliwiają budo giego oczekiwania. W takim staodległości, było technicznie trud- wę naraz duiej ilości przewodów nie rzeczy niewątpliwie całe rzesze
nem do rozwiązania i dopiero wraz ~zybciej i ekonomiczniej, niżby to mieszkańców zupełnie rezygnują z
z rozwo,iem wzmacniaków lampo- było możliwe przy pomocy prze- komunikacji telefonicznej załatwia
wych, tuż po wojnie europejskiej wodów napowietrznych.
jąc swe sprawy pocztą lub telegl'ał:nalazlo w··zeczywistnienie.
Opracowano więc
zasadniczy ficznie.
MożIhyości stworzone d~ięki po- projekt skablowania
wszystkich
Obecnie zamiast 6-ciu włączymy
gtępom techniki kablowej zostały ważniejszych szlaków komunikacji
odrazu
17 przewodów, dla których
W ciągu ostatnich 10 ciu lat skwa- międzymiastowej oraz plan stopnio
pobudowano
przytem zupelnie nopliwie wyzyskane przez wszystkie wej realizacji budowy sieci kablowe
centrale
telefoniczne
w War sza
przod ujące kraje Europy, I,tóre z wej w miarę uzyskiwanych środ
wie
i
Łodzi, dzięki czemu normalwielkim na kładem pracy i środków Mw finansowych poczynając od
finansowych przystąpiły do skablo kierunków najbardziej waŻllych z ne oczekiwanie na połączenie z dru
giem miastem nie będzie trwało
lval1,ia swoich sieci międzymiasto- punktu widzenia gospodarczego.
dłużej niż 5 - 10 minut, a rzeczy'IVych, stwarzając zupełnie nowe i
Magistralą, która wymagała naJwiste
zapotrzebowanie na rozmohardziej udoskonalone warunki ko szybszej realizacji, była niewątpli
wy
telefoniczne
będzie mogło swoIllunikacji tak wewnątrz kraju, jak wie linja Warszawa - Łódź - Ka
bodnie ujawnić się.
i pomiędzy poszczególnemi pań- towiee - CieszYn z odgałęzieniami
stwami. Obecnie prace te w więk- Katowice - Kraków ł Katowice
Stworzono więc nader ułatwione
szości państw są bardzo daleko po - granica niemiecka w kierunku warunki komunikacji, zbliżone do
slUlię te i poszczególne sieci narodo Gliwic.
warunków istniejących w obrębie
w e zrastają się ze sobą nawzajem
Budowa tej magistrali została roz Jednego j tego samego miasta. Łódź
po przez granice, tworzą już jedną poczęta w sierpniu roku ubiegłego, i Warszawa zbliżą się do siebie a
wielką
sieć
międzynarodową mianowicie na odcinku Warszawa istniejąca pomiędzy niemi odJe.
wszecheuropejską, obejmującą OkO, ~ Łowicz - Łódź. Obecnie roboty głość 136 km. przestanie być przesz
lo 30,000 km. kabli dalekosięwych, prowadzane są intensywnie dalej i kodą dla szybkiego ł bezpośrednie
która pokrywa i łączy w jeden or- zbliźaja się do Piotrkowa. Zanim go załatwienia interesów zarówno
Mieliśmy
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instytucji rządowych, jak i placó- państwowy na komunikację międz,
wek życia gospodarczego.
miastową, ministerstwo poezt i te
Dalszem udogodnieniem będzie legrafów uważało za swój obowią
momość wydzierżawienia za sto- zek zaspokoić w jaknajszerszej mle
sowną opłatą bezpośrednich prze- rze słuszne potrzeby ludności i kół
wodów do prywatnego użytku fa- przemysłowo-handlowych w dziebryk itp. instytucji, mających sta- dzinie komunikacji telefonicznej w
łe biura lub składy w obydwóch granicach zakreślonych możliwoś
miastach. Tego rodzaju inowacje cią finansową państwa. Z tego poznalazły już szerokie zastosowanie czucia obowiązku wynikła realizana Zachodzie, u nas staną się one cja kabla Warszawa - Łódź, którego otwarcie nastąPi za chwilę.
możliwe dopiero dzięki kablowi.
Mam nadzieję, fe obecni tu
Proszę panów! Telefonowi przyprzedstawiciele instytucji rządo
padła specjalna rola w naszych
wych oraz orga11izacji społecznych
czasach. Stał się on przedmiotem
i gospodarczych zamierzenia nasze
Pierwszej potrzeby jako
czynnik
zechcą zrozumieć i odpowiednio o
postępu gospodarczego i kulturalcenić.
nego oraz jako środek przyśpiesza
jący obieg myśli i dóbr, a więc tę
Pf"! tem. przemowleniu zabral
tno całego życia danego kraju.
gIoii inż , Tono cZ'ko , który p rl "
Mając w swem ręku monopol mówił w te słowa:

Przemówieni
prezesa ini. L. Tołłoczki
"anie ministrze, panie woje- sk,i ch, pozwalały telefonowa~
s.zanow.ni słuchacze I
na odległościach , 'I1ie przewvż
Od czasu, gdy w 1876 r. Gra- szających kilk,udziesięciu kiloham Bell opatentował swój epo metrów.
kowy wynalazek w pos,t aci apa
Następnie teorja Hl)avisid(":t
ratu teleforu~znego , dokonano wykazała, że ujemny wpły w po
szeregu
udoskonaleń,
które jemnoscl przewo d ów
można
miały na cel'u ulepszenie dzia- zwalczać zap ol11ocą
zwiększe
łania aparatów telefonicznych, nia ich samoinduk cji i w tym
opracowanie dogodnych syste- kieruJl<kll poszły dalsze prace.
mów łą.czelIlńa ~ch między SODą. Dmlczyk Kramp zbudował kaIł wreszde ulatwienie hudowy bel, w którym zwięikszenie s:\i utrzyma'l1ia przewodów tele- moindukcji otrzymuje się zafO!l1icZ'Ilych. Począ;tkowo urzą· pomoc ą dod a tkowych cienkich
dzenia telefonicme były stoso. nrucików żel az.n y ch.. Ameryka.
wane tybko w obr~bie miast, a n.iJn prof. PupLn wyjałnA &kolo
więc na odegłościach w.zgllędnie 1900 T., że wpływ pojem.tlości
małych i w ty,c h granicach do- może być usunięif.v
przez wrą
syć szybko :zostały oSli~ęte ('aenie w przewody cewek sawy,nilki zadawała,iące.
nioindJukcyj'llych. Pow8ftała t.
Rozpowszechnienie
teJefo- zw. ipupiniza.cja, kltóra z,wię.
u6w w m~astach wysU!I1ęlo po- klS'zyla odległość możliwego telefonowania z apomocą przewo
tr.zebę kO:n1JUJnikacj,i telefonic,znej pomiędzy miastami mniej i nów napowietrznych do 3.000
wię'cej oddalonemi.
Przy NZ- - 3.500 km. bez nadmiernego
wdązywaniu
tego zagadnlenia zwiększenia średnicy dr'lltów .
i:echm~ka
telefonów musiała Odpowiednia pupinizacja kallii
prze.zwycdęlżyć llla.jwlęk,S'ze tru- pozwoliła zwiększyć zasię.g ic h
działania do 500 600 km.
dności. Oka:zal:o się. , że po przewr)dach żclaz'llych ,
stosowaVl tcn sposób na poczlltku
nych zwykl"l na linjach telegra bieżącego stulecia zO'ltała o s ią
ficznych, można telefonować gIJ1ięta możliwo ś ć tel.efonowatvlko na odległościac'h do 20r. nia w
obrębie
wiekszoścl
.km . Zasłosowanie przewodów państw , a nawet pomiędzy pań
miedzianych,
posiadających .:.iwami są.siaduJąc cmi. .T pdna k
mniejszą o'pofność elekłrycZIllą, moHiwe odl egłości nie były di)·
lImoŻ'limiło komunikac ję telefo stateczne, ażeby zadowolić po·
nicmą
na odległościach
do trzeby pań'S,tw tak obszernyd ..
1.000 - 1.200 km., ale i ten jak np. Stany Zjednoczone A.
zas,ięg wkrótce okazał się nie- merytki PMnocnej,
lub usku·
odpowiadajp"~ym zapotr,zebowa tec, zillić telefonowanie
p'omi ę
nhl.
dzv n ańs,twamj bardzie i odda·
Dal<Slze zwiększenie możliwej Ionelni. Stałl() ,~i ę jasn e, źe dalodległości osiągięto
dzliękli ba- S1.p. zwiekszanie odległości modaniom an.'{lika O. Heaviside'a, że być otrzymane przv zastłoso
który około 1895 ~. opracował wfl.niu odpowiednich przekateorję
rozpow1s zechmiania źników na w;zór sy-stemu, uży
z.nJ.Jiennych prądów elektrycz- w~nego w praktyce tl)]egraficz
nych wildłuż przewodów i wy· nej. Ażeby zwiększyć nrllcgło ś ć
jaśnił znaczenie ich własności nrzcsdania ZI1lakólw telegraficl
elektrycznych, jako to: oporno nvch b ez koni ecz·u ośc i nrzctel c
możlna podzi ~
ści, samoindu'k cji, pojemnf)~r.i. urafowvwani:t,
i stopnia iZO'lacji czyli upływu. lić nrzewód na ockinki i whlOkazało się,
że
najbardziej C7.aĆ nomiedzy posz·czefZólnemi
szkodLiwą
dla prądów telcfo .. odcinkami elektromagnesy, któ
nicZlIly~h jest
elektryozna po· re pod wpływem otrz vmywajemność przewodólW, jako da nych przesyłek prądu zamykawisko stałe i zmienny stopjf>ń ją obwód miejscowych bni:erji
izo'l acji przewodów napowietrz o.Gniw i dzieki temu samoczyn nych, zaleŻ'1ly od stanu pog.odV. nie wysyłają na dal sze odcinki
W por6wnlłlIliu z pmewodnmi odnowiednie przesyłki prądu o
na:powietl"liTIemi przewody w wZlIl1oonionem nateżeniu . nzi ~ .
Mzłałcie kabli są zabez'pu!cZO- ki przekaźnikom osi ągano b ezne dostałeewie pod wz.ględem pośrednie telegrafowanie na od
izolacji, natomiast pos,iadają lcgłościach do 10.000 km .
~byt wielką
pojemność
el('ktryczną,
wskutek czego kable
hwcze~ne.ł konstrukcji, używa
(Dokoilelilenie na str. S·ej).
ne w komunikacjach
mlejwodą,
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(Dokończenie)

wa'llie r~w,n.ież i w :innych 'd lie umożliwiła ur,ządzaclł! komudzinach, zwłaszcza w dziedzi- nikacji telefonicZ\llej na najwię
Chodziło zatem o wyna1ezie- nie radjotechmiki i np. umożli· kszych odległośoiach, jakie ponic odpow,iedniego przekatoł- wiła obecne rozpowszechnieillie !lladamy na kuJ! ziemskieJ.
ka dla prądów telefo:nicZltlych. radjofonji.
PrzekaŹiniki katodowe w poZadanie f:Q było bardzo trudne,
łączeniu l pllpinizac.łą rozwłąJeśli zważyć, że prądy telefo·
Zastosowa,nie przekaŹiJl1ików zały również zagadnienie teleniczne w poróWillandu z prąda· katodowych pozwoliło usku. fonowania na znacz~ych odlemi telegraficz,nemi mają znacz tecznić w 1915 r. pierwsze po- glościach zapomocą kabli. W
nie większą częs-totliwość, nato łączenie telefonicZlne pomię· porównaniu z przewodam~ uamiast znacznie mniejsze natęż e dzy New-Yol"kiem i St. Fran- powietrznemJ kable, zwłaszcza
nic i natężenie to jes't niedo· C,ISCO na odległości 5.300 km. podziemne, zapewniają wię
stateczne,
ażeby
porus·zać ~apomocą przewodów napo- ksza słabość komunikacji telefo
koLwlicę chociażby najlbard1.ie i wietrznych. Obecnie działają TIlcznej, albowiem przy zalStoso
czułego elek,tromagrnesu.
hnje znacznie dłuższe i w ra· wa'll-iu kabli Izolacja nie jest
To Leż wszelkie próby zbudo zie potrzeby. mogą być urządzo zależna od stanu pogody, mnieJ
wania przekaźnika telekllicz- 11~ połą,czE'~l1a p~z:wodowe po~ zmienia się oporność wskutek
nego długo nie dawały ~ad!1cg() llnędzy ~a.1bardzleJ odda]onenh wahań temperatury. zostaje Hwvni'ku. Dopiero lampka kato- .pun~taml ~ontYl~?nłów. Wlą- sunięty s,zkodliwy wpływ prą
dowa o trzech elektrodach, zbn czema , r~d.10staCJl
zapomocą dów 'postroDlllych i wres,zcie
dowana
przez ameryklłnina prz~1~a~n~k6w kat~dow'ych u- znacznie spada ilość uS2kodzeń
Lee de Forest'a okolo 1912 r. mOZllWlaJą komunIkacJę ~c1ef~ przypadkowych i umyślnych.
umożliwiła stworzenie pUcka· ~LCzną przez oc~any. ~onIew~z To też połączenia baTdziej odpo
źnika, który dokładnie powta- Jednak. urz~dzeru18 .rad.J.owe 1113 wiedziame są ob:::onie uskułecz
rza i pozwaJa należycie wzmćlc ~a!)ezpleCzal~ na~ezyte.l stało-I nia'lll! zapomocą kabli podzieniać prądy tel~foniczil1e r6żnej S~l, dotychczas ~I: z?stały za· mnych. Np. w Europie isłlnieje
cZGstotJiwości. Lampka katodo lllechane P?SZu~.lV\ama ~poso~ Już dosyć zaczna sieć kablowa,
"'a stanowi na jibardzie j donio- bu komunIkacjI telefOnIczneJ !ącząc!t więk,s,ze miasta państw
sł\! wynalazek ~ dziedzinie !E'- /.Irzez oceany zapomocą przeWlo zachodnich. Sieć ta zbliżyła
lcfonów od czasu ich i"'ttnjf'Oi;~. dów.
się do granic Polski od strony
Znalazła ona obszerne zastoso··
A zatem lampka katodowa Niemiec i Czechosłowacji.

I
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Intrygi i z ·e i znai Dmei
nie

uratowały chorążego Mańkowskiego

1'0 ł tygodniowej przerwie, w
liniu wczorajszym sąd wojskowy
Jlrzystąpił ponownie do
rozpatrywalda sprawy chorąiego Antoniego lIfańkowskiego z 29 pułku strzel
(!Ów kaniowskich w Kaliszu, oskar'ionego o oszczerstwo względem
!ędziego śledczego w KaUszu mjr.
Terleckiego w liście, skierowa",yes

4&

Bresztowanie
kierownika

drukarni D. O. K.
.Jak się dowiadujemy, w dniu
Dnegdajszym został aresztowany
I'or. Lipiński, kierownik drukarni
D. O. K., za naduZycia służbowe.
Aresztowany oddany został do
dyspozycji sędziego śledczego. (a)

Pożar

fabryki

przy ul. Pomorskiej
w dniu wczorajszym w fabryce,
1tanowiącej własność

p. I. Brzeziń
skiego, przy ul Pomorskiej 98, z
Ilieustalonycb przyczyn powstał po
żar, który
wybuchł w szarpaxnł.
Naty,chmiast zaalarmowano I oddział straży ogniowej, który po przy
byciu na miejsce zwrócił się o pomoc do II oddziału straży". Po pół
godzinnej akcji pożar został zIoka·
lizowany. Sil'aty chwilowo nieusta
(a)
lone.

Wyjaśnienie
W z'V'ili:zku z notatką, jaka. sl~
w dziennikach łódzkreh o
rozpra.wie oskarżonego o naduży
cia b. por. Kopali Józefa, w wojskowym sądzie okręgowym Nr. IV
uprzejmie proszę o umieszczenie w
najbliższym numerze wyjaśnien~a,
że wymieniony b. por. Kopała. nigdy nie był oficerem 4 p. a. e. w
Łodzi, ani 18 p. p. w Skierniewi.cach, nadużyć zaś' dopuścił sIę ja.ko oficer żywnościowy 26 p. a. p.
z. r. Szef Sztabu
w-z. Rudnickł
lIlajor dyplomowany
!kaza.ła.

Nr. MS

1930

od wyroku

nym do prezesa sądu najwyższego, wy,ebodził kilkakromle Da dJui8zy
w ktdrym l\fańkowskl pisał, jakoby cza!l na korytarz podczas badania
stronni- Wolińsklej.
mjr. Terlecki prowadził
czo dochodzenie przeciwko niemu
Zapytany przez przewodnkzące
i zmuszał świadków do składania go oskar7.ony, co ma do powiedtufałszywych :zeznań.
nia wobec zeznania świadka, oświad
Jak wiadomo, w dniu 3 września czyI, że świadek Nowakówna zesąd woJskowy w Łodzi powYZs~ą znaje niepraWdę i te ma "czarną
sprawę odroczył do dnia wczoraj- książkę"·
szego, zarządzając konfrontację z
Ta oświadczyła, iż wobec tego
nowymi świadkami, celem ustale- zaskarży ją do 8ądu.
nia sprzeczności
w
zeznaniach
Po wysłuchaniu mowy prokuraświadków.

tora mjr. Dąbrowskiego, domagaJą
Józefa Nowakówna ze- cego się dla oskarżonego suroweznaje, że Wolińska, która była do- go wymiaru kary i degradacJI, zabrą znajomą oskarżonego Mańkow brał gros obrońca
osk-ar:honego
skiego, po rOZJi'l'awie
sądowej w adw. Więckowski, k.tóry wnosił o
Kaliszu mówiła do niej, ie żal jej uniewinnienie oskarżonego, podMańkowskiego i że obecnie będzie kreślając, Iż
faktycznie w danej
zeznawać na korzyść oskarżonego sprawie były intrygi, lecz przeciwprzeciwko mjr. Terlecldemu. Prze- ko Mańkowskiemu, który został
czytawszy w gazecie, że obecnie wciągnięty w sieć tych intryg.
sprawa ta znajduje się na wokanSąd po godzinnej naradzie ogło
dzie w Łodzi, przyszła przed dwo- sił wyrok, skazujący
chorążego
ma tygodniami do mjr. Terleckie- Antoniego Mańkowskiego na degra
mu dacje i 8 miesięcy więzienia.
go w Kaliszu i opowiedziała
o tem.
Ponadto na wniosek prokuratoNastępnie zeznała,
że dnia 2 ra odpis protokułu zeznań WoUń
września r. b., to jest w
przed- skiej zostanie przesłany do prokudzień zeszłej rozprawy
sądowej, ratorji przy sądzie okręgowym w
przyszła do niej Kmieciówna i mó- lodzi, celem
pociągnięcia jej do
wiła jej, ie W oUńska grozi jej bi- odpowiedzialności karneJ, za skła
ciem, jewi nie będzie zeznawać danie fałszywych zeznań ł skłan.ia
że protokulant mjr.
Terleckiego nie innych do tego przestępstwa.
Świadek

«

a
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Komisja ministerialna " lodzi
zbada

stosunki, panujące w
przy ulicy Gdańskiej

Od pewnego czasu W8zyscy więź
niowie przebywający w więzieniu
przy ul. Gdańskiej 13, a oskarżeni
o działalność komunistyczną podczas przewodu sądowego krzyczą
"w więzieniu biją".
Ponieważ okrzyki te pośród znaJ
dującej się na sali publiczności wywoływały zrozumiałe wraienia l by
ły komentowane w rótny sposób,
departament kamy
ministerstwa
sprawiedliwoścl postanowił na 8kutek decyzji dyr. Jaxy Maleszew·
skiego wydelegować do wlęzienia

więzieniu

Gdańskiej 13
specjalną
która przesłucha przebywaJących tam więźniów politycznych.
Z ramienia ministerstwa eprawiedliwości udział we wspomnianeJ komisji bierze Inspektor Gkrę
gowy p. Henryk WaPniarsk1, oru
kilku 'n. wyższych urzędników de.
partamentu karnego.
Jednocześnie zostanie
przeprowadzona łn8pekcja więzienia przy
ul. Kopernika 29 oru przy ul. Tar
goweJ 16.
(8)

przy ul.

komisję,

Zało'zony obecnie
między Łodzią a

kabel po- Lod'Zi za przeprowadzenie linjl
kablowej. Następi1lie rozmawiajest pjerwlSzem ogniwem pod- li l prezydentem m. vVarszaziemnej lilllji kablowej 00. War wy Słomińskim kolejno
min.
s.zawy do Stą&ka., która ma po- Tołłoczko i pre2yderut Ziemię.o
łączyć naszą sieć telefoniczną ki. Powoli włą.czano coraz wię
z siecią kablową \Zachodniej cej rozmów, aż wreszcie wszyst
Europy. Należy wyrazić tycze- kie 17 apara,t ów pracowało jenie. aby linja ta była us.kntecz dnocześnie, prZe,rZ'llcając sło
niO'Ila możliwie szybko i '.iaJmaj wa rozmowy z \l\Tarszawy do
prędzej
zapewnlta nam stałe Łodzi.
poląclleThie telefonicZlIl8
z kulPo skończonych próbach goturabnemi kraJami Europy.
ście udali się do sąsiedniej sali, gdzie wyświetlono film, iluSłowa min. Tolloezki zebranad
ni nagrodzili rzęsi.stymi oklas- strujący ogromną pracę
ułożeniem nowego kabla.
kami.
Rozpoczęła się

Warazawą

próba

połą-

czeń telefonicZlllych drogą
blową. Odezwał się telefan.

ka·
SIlo
Jący przed p. wojewodą, który
połą,czony został
z ministrem
Boer'llerem. P. minister rozpoczął roomowę w tonie żartobli
wym: dają.e wyraz radości, że
nareszcie przestaną go męczyć
przykrości na lilllji
telefonie,nej Łódź - Warszawa. Wodpowiedzi
wojewoda JaszczoM:
wyraził mini.strowi podziękowa
uae w imieniu luooości m.ia'sła
·Wi

Jak nas informują obec!llie
czekać się b~dzie na otrzymanie
połączema łelefonicmego
z
Warszawą nie dłużej, jak pięć
minut. Wprawdzie UiStaną z te·
go powodu rozmowy terminowe, a więc zmniejszy się d0chód z rozmów międzymi~ło
wych, ale władze są przekooane, że znaczne wzmożenie si~
iaości rozmólW z nadwyżką wy
rówm. tę stra.tę.

'Z7

TEATR,
UZYKA
i
Teatr mielski

T "

naz!Wiska ZDane bywalcom teatrów.
W&rM8iW1!ldoh,

Dziś

7.30 ,.Krakowiacy
i Górale"

Jutro 8.30 "Sp6r o

sierłanta

Gri8S~·

Dziś o godz. 7,80 wa6CZ. za.kuplo
ne przedstawienie "Kra.kowiaków
i górali".
Jutro, w pi.ątelt 1 w IObo~ o
godz. 8,30 wiea. "Spór o I!ierta.nta GriszQ". Oeny zniżone.
W próbach pod kieru:nkiiem rety
8era. Stefa.n.a. Orzeehowskliego efektOWill& komedja
salonowa angielska G. Oarpenter'a ;,Kawaler Papa", gr8Jl& obeonie z wieIkiem powodzeniem w teatrze Polskim w
Warszawie. Premjera w przyszłym
tygodniu.

TEATR KAMERALNY
jutro i pojutrze o godz. 9
po cenach znitonych n(}wa. komedja aktualna Fr. Oammelrohr'a
"Tempo pOOlad sto" z Zygmuntem
N owakowsMm w głównej roli mę
skiej.
Dziś,

jak

ró~eł dobOt

repert:lWu da.je 8ibso1~ . . . . .
cję odpowiedniego podor:ma.
Wielki proeram
~

"A wfQG

."._mz,
.

TEATR~

W czwartek.., dnla I _lIsteniłol
ka. teatr popalamy ,.,
817..
wyst~ • premj~ łw'lećIIIp . . .
deWl1u w 5 akt. 16 śpi&1tamł ł \a:6r
cami P. to ,.pola6y vt ~.

KOBIETA SZUKA ~
Jut dzieIa! rozohwl*1 - - Ił
bilety na literaeId pora.nek ...",
ryczno - erot~ny p. 11. "M~
na 8zuka. kobiety - kobieta ....
ka mę-Łczyzny", który odbędzie IIi,
w niedzlielę, dnia. 5 paMzdernika rtir
o godz. 12-ej w poL w sali tea.tq'
miejskiego (Oegielniana 68).

W sposób powamny i ła.rtob~
ponury i pogodny omawia.na ~
dzie przez przed.sta.wicieli sfer U!o!
tystycznych a literackich - milo~
w ~yci;u, llteratune, VI kuc1mł l •
Pitignl1iego.
OmówUOOla. sosta.nie
WSzeK!hstrOOll1ie kobieta. prHI
TEĄTR POPULARNY
Dziś i jutro W' dalszym ciągu e- męWzY'LD., cięftle zarzuty l słowa
fektowna komenja. współczesna ze miłości pod adresem mętczyzny pa
śpiewami i tańcami świetnego auto dać będą ze strony kobiety.
ra węgierskiego Lengyel'a "Pło
Biilety w cenie od 1 do 4 zł. MIl
mienna noc Anton.i!i" urozmaicona bywa~ moina. w kasie zama.wiall
w akcie II produkcjami rewjowo- teatru miejskiego przY. ul Piotr.kabaretowemi.
kowskiej 74.
Poozą,tek o godz. 8,15 wie cz.
Bi'lety do nabycia w kasie zama.
POWRÓT P. MIRY BUZYN
wiań, Piotrkowska. 74 od 10 rano
Z PARYtA
do 7 wieczorem bez przerwy.
Powróciła. z Pa.ryia. z najnoW'sz1
"KAMELEON".
mi modelami su.k1an popołudIl'loW lokalu b. teatrzyku "Ohoch- wych l wieczorowych znana. w n~
•
szem mieście właścidelka. salonu
lik" pny ul.
Sienk!iewieza. 40,
mód przy ul. Zachodniej nr. 23, p.
który skończył swą
dziaJa.1ność Mira. Bu~yn.
dnia. 80 ub. m., w piątek, t. j. dnia.
P owr6t p. Buzyn z nieCllerpu.
1ł
8 października. r. b. po dwudnio- wością był oczekiJwany przez pięk.
wej przerwie nastll!1.» otwarcie" te- ne łodzianki, którym
zna.ny jest
atru minjatur p. n. ,jKameleon .
b
edn
t
:J._"
"'-'.
wy r
y gus W1<Y:1CLUlelk'l sal O:J?l1

K.f.eroWlIllictwo a.rt.-litero,ckie spo mód..
czywa. w rękach p. Jana za.ndme-\ Nie zawiodły się W' swych oczera.
kiwaniach nasze
panie, gdyt p ,
NowopozysklUly zespiół artyatycz Bu?:yn przywiozła ze sob~ piękne
ny, dotony wyłącznie z członków modele sukien zakupione w pierw1Wlązk:n artystóW' scen. polsldch, szorzędn}1ch !domach modelowych
wśród których figurują popula.rne Pary!a.
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Szanowny Panie Redaktorze.
Doceniając

robotnika-włókniarza
Szanowny Panie Redaktorze!
Jestem bardzo wdzięczny redakeji "Głosu Porannego" za rozpisanie ankiety n. t. "Czego chcę słu
chać przez radjo?".
Wprawdzie jestem przekonany,
te głos mój będzie głosem wo łają
ces-o na puszczy, gdyi jestem robotnikiem-włókniarzem, a z głosem
takim dotychczas s ię jakoś 11 nas
w iadnej dziedzinie nie liczono.
Oto dlaczego mam również tego ro
dzaju uprzedzenie do kierownictwa
Polskiego Radja. Mimo jednak tego urządzenia piszę, cobym chciał
słyszeć przez radjo, mając najgłęb
sze przekonanie, że . ipowiadam
opinję większości moich to warzywry pracy.
Naogół dotychczasowy program
daje wielkie urozmaicenie i w ogól
nych zarysach mógłby pozostać.
Wyjątek stanowią t. zw. "Rozmał
t~ł, które nikogo nie obchodzą
i dlatego mOŻllaby je bez żadnego
uszczerbku skreślić z programu. Po
zatem na~łoby wprowadzić moż

liwie jaknajp,:ędzej do programu w
IIzerszym zakresIe wiadomości spo
łeezne 1 polityczne. W tej dziedzinłe należałoby przynajmniej raz w
tygodnIu dać możnOść wypowfedze
nla się przedstaWicielom wszelkich
obozów politycznych aż do komunistów z jednej strony a faszystów

i monarchistów z drugiej strony,
przyczem co tydzień mógłby mówić inny, mając do dyspozycji .np.
pół godziny czasu.
Takie wystąpienia, oczywiście
poważnych przedstawicieli poszcze
gólnych ugrupowań politycznych
miałyby charakter wybitnie kształ
cący i przyczynićby się mogły powaznie do połity;eznego i społeczne
go wyrobienia obywateli. Do tej sa
mej dziedziny zaliczyłbym odczyty
naukowe, popularyzujące wiedzę, i
inteligentnie zmontowane pogadanki literal!ko-historyczne oczywiście
jlrzedewszystkiem z uw~ględnieniem
czasów najnowszych. Dział ten jest
dotychczas traktowany pn macoszemu, a to, co się słyszy, może
stanowić strawę dla ucznia czy ma
turzysty ale nigdy dla ł~knącego
wiedzy ~amouka-robociarza.
Jeśli chodzi o część roz.rywkową
programów naszej radjostacji to
kierownictwo powinno iść za' I'ow8zechnym dziś pędem ł częściej
transmitować rewje, których uboższa ludność nie ma okazji oglądać
szczególnie jeśli chodzi o rewje wy
soce artystyczne, jak np. stołeczne
"QUj pro Quo".
Racz przyjąć, Szanowny Panłe
Redaktorze, itd. ltd.
Szymon Drwęski
włókniarz _ radjosłuchacz.

25 gwiazd

25 gwiazd

polskich i

Dolskich i

amer,kańskich

amer,kańskich

WJA
TJdział biorą: ~OO

liirls,

ogłoszonej

przez "Głos Poranny" ankiety radjowej pozwalam sobie również wy
powiedzieć moje skromne zdanie w
sprawach drobnych, związanych z
programem, ale dość ważnych, by
tch skorygowanie mogło znacznie
poprawić audycję. Proszę mi wybaczyć, że nie wierzę, aby kierownic
two Polskiego Radja chciało wziąć
pod uwagę życzenia, które idą w
kierunku zasadnrezej zmiany programów, wprowadzenia nowych
działów itd. Jest to prawdopodobnie zbyt skomplikowana i ociężała
machina, aby głosy poszczególnych
słuchaczy mogły zmienić trasę jej
biegu, z mozołem wypracowanego.
Ale w ustalonym już programie
jest szereg niedomagań, które z
łatwością usunąć można, dając do
wód intere.."Owania się życzeniami
swoich klijentów i dążenia do kontaktu ze sferami słuchaczów.
Na
te właśnie drobnostki pragnę zwrócić uwagę kierownictwa "Polskiego
IRa.dja'.'.. Prz~J)rowadzenie. tych bynajmOle] me rewolUCYjnych reform winno być l)ierwsz~m krokiem
na drodze przystosowania programów audycji do życzeń odbiorców.
A więc przedewszystkiem dlaczego program rozpoczyna się dopiero o
godz. 12-ej w południe?
Radjo ma wielką misję do speb1ie.nia w sZe1'egach chorych, uło
mnych, czy z innych
względów
przykutY~h ~o. domow.e~o ~gnłska.
Pozatem IstnteJe przeclez Wiele kobiet, l<tóre stale całe przedpołudnie
spędzają w domu przy ciężkiej pra
cy g06podarskiet którą radJo mogłoby
znakomicie
up!zyjemnić.
czas ten doskonale nadawałby się
na audycje roz.rywkowe, anegdoty,
wesołe pogadanki dla małych dzieci, ewentualnie trochę muzyki lekkieJ, kurs gimnastyki etc.
Jeśli
chodzi o muzykę z płyt
gramofonowych, to jest ona zbyt
jednostajna: Słyszymy najczęścieJ
opery "Aida" i ,:tydówka", czasem
"Carmen" i "Tosluf'.
Gdzież są inne opery Verdiego,
a pozatem nieśmiertelne
dzieła
Wagnera, LeoncavaI1a, Mascagruego, d'Alberta i w. in.?
Muzyka taneczna ograni~ się
do jazzbandu. Panuje wezechstron-

nie fokgtrott i iango, czasami tylko przeplatane walcem Straussa
"Nad modrym Dunajem". Czyż inne narody, Jak rosjanie, węgrzy,
Dziś i
włosi, hiszpanie ete. wcale nie maNajświetniejsza i przedśmiertna
ją muzyki tanecznej?
kreacjagenjalnego, niezaoomnia'
Pleśni narodowe poszczególnych
nego
ludów WlCale nie są w programach
radjowych uwzględniane, podczas
gdy stanowią one przecież najbardziej interesujący i kgztałcący dział
muzyki wokalnej.
Wreszcie jeśli chodzi o komunikaty, to powinny one zawierać jedynie sprawy ogólnej natury i doniosłej wagi, jak wynik wyborów,
wawe posiedzenia parlamentów, zy
wiołowe klęski, treść wydawanych
doniosłych ustaw itp.
Natomiast
należałoby
z komunikatów tych
Wstrząsający dramat z życi&

dni nasteDn,ch!

haney'a
l~KIM~JYWI

Lon

~ ~9

całkowicie wyeliminować
zwykłych

wypadków i

kronikę

poślednią

kryminalistykę.

Czyż warto zajczas i uwagę tysięcy słu
chaczów informacjami opiewające
mi, że ktoś w
górach
spadł w
przepaść, że spaliła się sterta zboża, lub chata, że auto się przewróciło, lub kogoś przejechało idt. itd.?
Sądzę, że w tym czasie można nadawać o wieJe ciekaws7.e i poł;ytecz
niejsze rzeczy.
Na zakończenie chciałbym .leszcze
zapytać, dlaczego od godz. 13 min.
20 do godz. 15 min. 50, czyU w
czasie, gdy wielka część obywa feli
przebywa w domu jl ~ obiedzie, tadjo śpi snem kamiennym?
Czasu
tego stanowczo szkoda.
Naprawienie wymienionych powyżej usterek napewno zostałoby
przyjęłe prze2: gros słuchaczów z
wielIdem zadowoleniem I dlatego
naIdy się spodziewać, 7..6 wyłusz
czone życzenia zostaną przez kierownictwo "Polskiego Radja" wzię
te niebawem pod rozwagę i w jaknajszyhszym czasie zrealizowane.
mować

li rił nd Ki na

nowelizacja przepisów O radiopaJęczarstwie
rowany jest do sądu, gdzie na mocy wyroku radjopajęczarz otrzymuje naleiną. karę. Obecny projekt
dekretu przewiduje, te radjopaję
czarze karani będą. w drodze admł
nistracyjnej na podstawie rozporzą.dzen~a prezydenta. o postllPowa-1
niu adm.in!istracyjnem. Projekt ministra poczt idzie
w kierunku
uwzględnienia postulatów, wysunię
tych przez ,;Polskie Radjo".

maszynisty
W roli głó wne,i mistrz masek

Lo
P ,llis

a

er

oraz słynna z obrazu "Chicago"

iver

Początek

seansów w dni po·
wszednie o godz. 4-ej po poło
ostatni o godz. 10.15 w., w so·
boty i niedziele o g. 12 ostatnj
o g. 10.15.
4i_ns,
W4
a

.

Co

usłyszymy dziś

przez radio

11 ,58 - 12,05 Sygnał czasu t
Warszawy i h e jn~J z wieży 1I1arjac
ki ej w Krakowie.
12,05 - 13,15 MuzyJra II płyt
gramofon.

13,15 - 13,20 Odczytame programu dziennego i repertuaru te·
atrów i ki,n.
15,30 - 16,05 KąlC ik artysty cz·
Z poważaniem
ny L. ~. G.
I. M.
16,05 - 16,35 Program dla dzi6
inżynier.
et Jak krawiec Krawczyńsk'i s zył
zwierzątkom nowe futerka, b) obrazek "Deszcz i dzieci" pióra p.
Ewy Zarembiny 2) kpt. Lepceki
wygł. feljeton dla dzieci starszych
choroby wewnętrzne I dzIeci
p. t. "Z dzidą i łukiem" ze wspomIl!ień osobistych kpt. Lepeck~ego.
16,35 - 17,10 Muzyka z płyt
Piotrkowska 6, tel. 144-95
Przyjmuje od 8 do 1'1 i od 4 do 6 p. p. gramofon.
le,10 - 17,B5 Kwadrans harcer·
.ski.
17,5 18,00 "Radjokrouika"
DźwIękOWY
wygł. dr. Marjan Stępowski.
Teatr ŚWietln,
18,00 - 19,00 Koncert muzyki
polskiej w wyk. orko P. R. pod
dyr. Józefa Ozimińskiego.
19,00 - 19,20 Rozmaitości.
Film, kt6ry kaidy powinIen
19,20 - 19,45 Płyty gramofon.
obejrzeć:
19,45 - 20,00 Komunikat izby
przem_ handł. w Lod7li, odczytanie
programu na dz~eń naat. , komunio
katy i sygnał czasu z Warsz .
20,15 - 21,30 Koncert populal'
p
ny: Orko P. R. pod dyr. Józefa Ozi
Niezmierzone i tllJemnlcze przemiński e go i prof.
Sewr ryn Sniestrzenie lIrktyczne uchylaj" r,,chocki.
bek .:asłony, ':11 któr" kryje sle
gorilca, pubuj"ce łJcia.
21,80 22.00 Słuc hhvl'ko z
LEONORA ULRIC przechodzi Jllko "BIAŁA TALU· całe piekło
udręczeń i poni!efi, b, IIginll6 wreszcie u podn6ła trzaskających
22 ,15 Feljeton p. t.
lodowców.
Wł. Jlox Film Corporatlon.
"Rozważania dwuch wieków " wygłosi red . E. Czekalski
ZlsPOł
22,15 - 24,00 Kom. meteor., po
Passe-pllrtout pr6cz urzędowych I bilety wolnego wejśpia nieważne
at do odwołania. - Pocz"tek seansów o g. 4.30, 6-ej, S-ej i 10·ej
licyjny, sportowy ora.z muzyku taW., w sob., niedz. poranki od godz. 12-3 po cenach najnitszych.
dancingu "Oaza" w ~"\'"ar

~r. me~.

J. BETTE

powró'il

[a~inl

Hanka Ordonówna, Karol Hanusz,
T.uster Keałon, Norma Shearer.
John Gilbert, Anita Page. •

MiJ)!istershro poczt i telegrafów
to zc słało dl) poszczególnych ministerstw dla uzgodnienia projekt roz
porz ądzenia prezydenta Rzplitej no
lI- eli z ujący przepisy
usta wowe o
śeigaJliu radjopajęczarstwa. Radjopa.jęczarstwo jest plagą. niety1ko w
Poi<lce i wymaga szybkiej decyzji,
a ctJ. najwaŻiIliejsza spręiystego i
szybltl~go ukarania. Dotychczaso·
wa ustawa przewiduje, że wypadek
w'ykr~cla radjopajęczarstwa klero-

wartość

DŹ"iekowe

•

iedzi na ankieta "Glosu Porannego··
Mala rzeCI, a wsIJd •••

dpo

Jak było do Przewidzenia, an- resowania. Przewidywaliśmy zreszkieta radjowa "Głosu Porannego" tą tę trudność odrazu przy ogłasza
wywołała
wśród
słuchaczy łódz niu ankiety. Tern nie mniej uważa
kich wielkie zainteresowanie. Z my, że nadsyłane uwagi stanowią
treści napływających obficie odpo- bardzo wartościowy
materjał, z
wiedti wynika, że M programach którego wyciągnąć można szereg
naszej stacji wiele jeszcze powinno zasadniczych wniosków. Chwilowo
ulec ulepszeniu, względnie zmianie. powstrzymujemy się jeszcze od
oddając w
Niełatwo jest oczywiście zaspokoić własnych spostrzeżeń,
rozbieżne
bardzo życzenia ludzi, dalszym cil!gu głos naszym Czytelmających jaknajrozmaitsze zainte- nikom.

Hasł~pnJ ~fle~ói
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od 1926 r.-stwierdza Instytut Badania
'1
SI nego
spadku wywozu łódzkiego. - Przemysł włókienniczy zatrudnia
. . k
l' b
b 'k
P O lsce
naJWlę SZą ICZ ę ro otnl ow w

łOwy

gubernator Banku Prancu-

skiego.

AiIWiW

\II

efA

Aft

Pod

,,;

~f"ł·
II Ił

październiku

W październiku płatne są
podatki:
Do dnia 15 paździefll1ika zaliczka na podatek przemysłowy
llastępują-ce

za miesiąc wrzesiell <Ha przedsiębiorstw, prowsdlących pra-

aiębiorslw

nieprowadzących

prawidłowych ksiąg

Do ko·ńca pałdzierni.ka pła<

połowa

~ł():lJo..

:
G-- p
Wara. kor.
WDU
oranił (M. G) t l~ . ....
Płatny jest podatek dochodo neMO
• e "'.OOU..... I
1vy od tlp03ażeń i emerytur w
Jak 8łę dowładuJę, ułworzopłatnik6w

zeznali.

, dni po potrąceniu.
mh1Jsterstwł skarb
W
.
ł tn sa
" . ny przy
e
u
. 'd rtke~'Z~le p a e k w\SZystlu.e słały komlłeł podatkowy przy_
,..0 a:' l l raty, na tóre płatnI- ~d-'" do wadanla całego 5y-

? ot rzy~a.l. ą

~

ł t ł

.... .. .... .......-..
s. NI-eWI-aiskl-

"r-....

a n cze slemu dochodów państwowych
uh term'Lny.
i przedstam rządoM nJety1k.o
~
'
~ ;(b)
~. ~ ~
ostatc~y plan refol'OlY poDr. med.
- 7423 datkowej, lecz zaproponuje takic zmiany•.taklch będą wyma1&
gały warunki gospodacu pańSpecjalista chorób skórnych sIwa.
wenerycznych i moczopłciowych
Początkowe zmiany zostaną
.czenie światłem, badanie krwi
na.fprawdopodobniej dokonane
i wydzielin
Andrzeja 5. łelef. 159-40 w formie usunięcia podatków,
11

azy

Il

R6'WIIlież Bank gospodar&twa
kra.jowego w ostatniem swojem
~prawf)zdaciu atwieroza znaczną poprawę w łódzkim przemyśle włókienniczym, podkreślając że s.ilny spadek wywo'Zu
wyrobótW tek.styllIlyeh zagranicę w sierpniu
(4.8f.7 tys. zł.
wobec 5.166 tys. zŁ w lipcu b.
r , oraz 9.341 tys. zł. w sierpniu
uh. r.)
spow odo wa:ny został
głównie brakiem zamówień sowieckich, kiłóre w poprzednim
roku wvnosiły okolo 2.5 mi1j.

7.łotych.

Wreszcie 'W1lrto Z8U'WafyĆ,
doradca fiJnansowy rządu
polskiego p. Dewey w ostatnicm swojem s1>awozdalIl~u po
daje dane, z których w~ika,
że

-,n-'SłBrslw- B Sb
~rbu
IRu

'162.~KCJE

Polski
Cukier 8O,M
Węgiel 40,25
Swachowice 10,Pnemysłowy Lwów 83.-

Firlej 94.-

Skład osobisty stałego komitetu podatkowego

podatku

według

,1Q.chodowego,

pych J)l'zez

UT'llcho

(109,50)
.
.
8 proc. poz. promJowa. budowl.na. 50,25 (50..,-)
Bank Polski 162,50 (162.-),
że przemysł włókienniczy
zafru dnia z pośród innych cizieTendencja. wyczekująca..
dzin przemysłu największą lic.z
Warszawska giełda
hę robotników.
Ogólna liczba
pieniężna
robotników najemnych w Polsce wynosi około 2.950.000, z
GOTóWKA
czego zgóry 60 proc. jest roDolary 8,98 i pół
botnikami stałymi. Na pierwCZEKT
szem miejscu
1.nafduje . się,
BelgJ·a. 124,41
,pzemYlSł włókienniczy,
za,truGdańsk 178,40
~iają.cV w 2359 prze&iębior- Holandja. 859,9!
~wach 187,6 tys. robotni'k 6w. Kopenhaga. 238,77
NlłJSlt~ie idrle przemysł gorLondyn 43,85 i jedna. czwa.rta
~iczy (145,4 tyg. roootni'k6rw),
metalowy (104,3 tys.), SIpOiy~
Nowy Jork - ezek!! 8,912
czy (88 tyi. robotników), dr~ew
Nowy Jork - ka.bel 8,922
uv (66 tvs.) i t. d.
Paryi 85,01
Z tego faktu niutety nasze
Praga. 26,47
c.zynniki miarodaine nie zaSzwajcarja 178,18
w~e wyeilligaja odrpowiednie
Sztokholm 289,68
wInioski.
Wiedeń 125,91
M. G.
Włochy 46,78
Berlin 212,82

przgsiepuje do zreformowania naszello
lusieDlU podaikowello

hsndio-

wvch.

tina jest druga

ci~u podnosić stopień

m,ieI)ia.

1°18 przy

~~dł;~i:!~~ęgip!;:ł~:w:~e:~r~
.lowego za rok 1980 dl• •",.d

5 proc. dolar. poź. premjowa -59,50 (59.-)
4 proc. po~. inwestycyjna. 110.-

Bra'k zamOWlen
, ' , SOWlec
. k'lCh powo dem

W ostatnim zeszycie i~'stytut badania kOIIl,jwtk:tur gOSipodarczych i '!en podkreśla ciekawe zjawisko, polegające nil
tern, że podczas gdy w Niemczech ceny przędzy oooiżyly
się od początku roku do połowy września o 25 proc., w Polsce spadek wyniósł zaledwi~ 3
proc.
Marża zarobkowa
w
pr.lemyśle bawellniaJIlym podniosła się dzięki temu do . wv.~o
kości nieosią:ganej od 1.926 r.
okresu, popnedzającego masowe inweS'tycje w przędzał'oic.
twie.
.
W przemyśl~ wellIlia.nym za·
pCYtl'lzebowanie na pr.zęd·zę czesankową wllrosło silniej rnawct.
niż zwykle, tak że m'iroo pe
wnego zmn;~.jszenia wywozu
orzędzalnie mogły w daJ5zym

Łodzi

w

Dolary St. Zjedn. 8,985

wysokości nieosiąganej'

r

••

Ceduła giełdy

Marża zarobkowa w przemyśle włókienniczym podniosła się do

. ktur. KonJun

1930 r •

M

włókienniczym

odcinku

października

8P1'~aała ~ Ilnan.o- weJ ... Lwow1le, b. kierownik

PA'i.=y~:'STWOWE l LIST'f
ZASTAWNE
Pr_4

<>1Uoł0W& polyezk&

Wf lfIIIdu polsJdegoł Po DeweJ, mbIf&tentwa skarbu., 3) P. Młe

__

_W'la,n,
Uumłq łnleJatJwt l pną to _:pław Gutkowakl, proł••k.- 60.zmnłej!JuJq _ódło doehodowo- howełel Da 1U11wenytede Ste- In.et!tycyJna. 1f09.,... .am....o podatku.
fana Batorego w Wlmłe, 4) p. Dolarówka M,50
\:ol a
"'1'!1
lS
k
.ri..
li!) 50
Po łekleb Jm1t'lłta~~ maJ4 Rolelław Matko_Id, h. wiceproo. onwers". Jua ,
by~
wprowadsone ba..dzleł mlnl»teJ' skarbu. prof, WńHeJ T prO(!. stabllizaoyjna 89.kolejowa 108,~
trwale l'eforml. I"lin dOJ'ad.1ł szkoły handlowej w War!za8 proo. B. G. KmJ. N.-

kmn1tet. Jak !łycha~, komitet
podatkowy ma powa2m1e przyjq~ POd uwagę reformę systemu podatkowego, zaprojektowaną pr2leJl w8l'8zawskq bIJę

wie, 6) dr. Władysław Zawadz·
8 proo. B. G. K. budowla.nf
Id, prof. ekonomji na unlw. 93.-Stefana Batorego I dyr. IZby 8 proc. Pnem. Polskiego 89,50
handlowej w Wilnłe, 6) P. Wae
4 i pół proo. llisty zasta.wne ~ielll
law Koszko, dyrektor deparia- skie 54,75
handlową.
menlu podatków I opłat sk8'l'5 proc. Waraza.wy 55.Należy dodae, te "kład ko- bowych w ministerstwie skar8 proc. m. Warsza.wy 71,25
mltetu podatkowego przy mln. bu t 7) p. Paweł Michalski, za8 proe. Lodzl 64.skarbu przedstawia się, jak na stępea dyrektOl'R tecoł depar10 prOG. Siedlec 75.6 proc. obI. po~. konw. W&lId
Przyjmuje od 8-11 ! 5-9 w.
których ściąganie jest tak to- stępuje: 1) dr. Karol Birgfell- lamentu w mln. skarhu.
wy I 1926 r. vm i IX ero. 52.w niedziele i święta od 9-1
Oddzielna poczekalnia dla pań
ctltowne, że 5tają się nlczy- ner, sętlzia najwyższego trybuNOTOWANIA BAWELNY
skowne, oraz ' rmnie.~a ta- nalu adnrtnłAtracyjnego, b. drLIVERPOOL
kich podatków jak obecny po- rektor depart8D1etltu podałkoBa.ełna amerykańska,
d'a tek obrotowy,
które,
Jak wego w mln. skarbu. 2) p. WlaWCloraJ na gieldme W'&l'8Z&W·
wrzemeit 5,49 paMzfernIlt 1.S,49 1ł
stwierdza w 08talnłem 5wem d'fSław Byrka, dyr. Izby handlo sItiej W' łra.nsa.keja.ch prywatnych stopad ~52 grudzień r5,58 atycneŚ
.,
WC
MA
ZF"
_
kurs doIa.ra. gotówkowego wynosU 5,63 luty 5,67 marzec 5,74 kwt.
banknotami 5-złotowemi
8,99 - 8,99~ Czek na Nowy Jork cleft 5.77 maj 5,84 Merwfels 5,8'7

........
Oszukalicze speku..

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

Kurs dolara

IB PJ-e

I-

W.mą.zku
5-oiozł{)towych

I
wycofywaniem 2:
obiegu
biletów
skarbowych pojawili się na. prowin
tji niesumienni ajenci, grasujący
~właszcza. po wsilllCh, którzy roz-

~e:!.
f:::Z~:~:~;~,o~:
~i:
rudzają
zł.

,

5fklUallzlD'

książce

a 7-

l~łnl·18,91!.
Hpieo 5,92A~:~~~:~1°oo &,7lf
W pryw'atnych transakcjach doBawełna egipska, zamknięcie:
18.r gotówkowy stał 9 zt

froigzlD'

enoty~

Pitigrllli w
pod tyto "Pas
mówi:
"Obyczaje są tak zepsute, że gdy Bi~ poślubia
IZtukę·
panną, dziewięć razy na dziesi~~ czeka rozczarowanie.«
Wobeo tego nalezy ostrzec, ze
Oi
'
f
a.) bilety skarbowe z da.tą 1 maja.
·eka~ten problem tozwiąże na ekranie Im pod
1925 r. straeiJon. moc obiegowO!. z ' tyt' " KOBI TA 17-LETNIA"
"J
~
dniem 80 czerwca 1929 r., jednak
Znaczny odsetek ekscesów płciowych w~r6d dziew·
do dnia 30 czerwca 1981 r. włącz- cząt i chłopców zapisa6 należy na konto przedwozesnej
nie przyjmowane będą jeszcze do dojrzałości.
wym~any przez centralną kasę
Zagadnienie to porusza. film "KOBIETA 17-LETpaństwową., kasy skarbowe i od· N lAli, osnuty na tle prawdziwego zdarzenia.
je po 4,50

f tM\iej za.
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Rentgen elektroterapIe
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Z filmu ..KOBIETA 17-LETNIA"

Clloroby ekóme I wen.'Jan.
L....nl. dj.termją,
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listopad 18,14 st)'lczeft 18,46 ma
1890
• 1934 li· 1984

~ a~ ~ l· I· ~.,! ł I· ~.'=":'I i.:'i;:?~!~::

działy Brunku Polskiego; b) bilety
Dr. med.
~karbowe z da.tą. 25 października
Za brak u~wiadomienia seksualnego u dziewcząt od- &:.
1926 r. straciły moc obiegową. z powiada najbliższe otoczenie, które w sposób niepożądany "
dniem 30 czerwoa r. b., jedna,k do budzi w nich drzemiące siły erotyczne.
Monluaald 6, tel. 170-80
dnia 30 czerwca 1932 r. wlą!cznie
przyjmowane będą. jeszcze,

SakeDarldł&:

.-

_...-.

12,68 uerwdee 12,92.
NOWY JORK
B
łna
k ńsk
awe
amery a a,

mknl

za . ~

cle:

pa!!dziernik 10,12 listopad 10,20
grudzid 10,29 styczeń 10,27 loco
1025
ko~trakty: paidziernik 10,06 li,
stopad 10,14 grudzień 10,25 stylCzeń 10,36 luty 10,43 marzec 10,53
kwiecień 10,59 maj 10,68 czerwi8c
10,76 lipiec 10,86 sierpień 10,87.
NOWY ORLEAN

Bawełna amerykańska, zaruknię-

cle:

ruL~d7.1·e"";łr 9,93 grud... ·)eń 10., 1'ł

~~ "u.
~:e~~~2610;:r:o
;ri~~
r,

m&j

,
O OSC SPORTOWE

Nr. 26~

był

Pogrzeb Poschadla
wielką

manifestacją

dniami odbył się
pogrzeb zmarłcgo
wskutek
wypadku na wyścigach
motocyklowych ś. p. Rolfa Poi\chadla. Pogrzeb ten zamienił się
na wielką. manifestaoeję, w której
wzięły udział tysią.czne rzesze spor
towców, przedstawicieli władz, instytucji społecznych i t. d. Kluby
Przed kilku

'VI Gnrdzią.dzu

sportową

motocyklowe reprezentowane były
n~tępując·o: Grudzią.dzki klub mo
tocyklowy, bydgoski klub motocyklowy, klub motocyklowy w Toruniu, polski zw. motocyklowy i łódz
ki klub motocyklowy. Pozatem z
całego kraju nadeszły depesze kon
dolencyjne.

GŁOB

I.X. -

PORAnY -1930

11

Ogłoszenie
Sąd Okręgowy

w Łodzi wyrokiem z dnia
25 września 1930 r. zaocznie postanowił: 1) ogło
sić upadłość firmie "Adolf Rozental"
wł.
Edw6rd Epsztajn i Edwardowi Epsztajnowi
osobiście, 2) chwilę otwarcia upadłości oznaczyć
tymczasowo na dzień 24 września 1930 roku,
3) zamianować Sędzią Komisarzem S~dziego
Handlowego Feliksa Goldsztajna, 4) zamianować kuratorem upadłości adw. Leona Goldringa,
5) nakazać opieczętowanie ruchomości i rzeczy
upadłego gdziekolwiek się one znajdują.
Za zgodność Kurator masy upadłości
Leon Goldring, adwokat
Narutowicza 37, tel. 127-40.

Dziś

Wspaniały dźwiękowy film Paramounłu,
przypominający słynny obraz "BRA-

TERSTWO KRWI"

"CZTERY liRA"

Wykonawcy r61 głównych: RICHARD ARlIEN,
FAY WRAY, CLIVE BROOK, WILLIAM PO-

Na moey art. 476 i 478 K. H. wzywam
wjerzycieli powyższej upadłości aby w dniu 4
października 1930 r. o godz. 12 w poł. stawili się
w Sądzie Okręgowym w Łodzi w Wydziale
Handlowym
przy ulicy Dąbrowskiego Nr. 5,
wyścigu kolarskiego
na odbudowę trybuny
osobiście lub przez pełnomocnika z dowodami
K. M. K.
Czarnych
usprawiedliwiającemi ich wierzytelności w celu
Zarząd łódzkiego kolegjum sę
W dniu 12 października 1930 r. wysłuchania sprawozdania kuratora masy i wydziów piłki nożnej postanowił na z okazji zamknięcia sezonu kolar- boru kandydatów na syndyków tymczasowych,
swem ostatniem posiedzeniu ofia.- skiego, zostanie rozegrany na traSędzia Komisarz.:

lIódzkie D. K. S.

rować 25 zł. na odbudowę spalonej
trybuny Oz.arnych.
Pozatern
dowiadujemy się, że
niektóre łódzkie kluby sportowe po
stanowiły
przeprowadzić
mTód
sportowców akcję, celem przyj~cia
~ pomocą. Czarnym.

"asmaoea protestuje
Jak się dowiadujemy
zarząd
Hasmonei łódzkiej wystosował pro
test do wydziału gier i dyscypliny
w sprawie meczu Zjednoczone lla8monea, który zadecydował o
lIdobyciu przez Zjednoczone mi~trzostwa klasy B.
Jednocześnie Hasmonea za po~redl1ictwem Veltverband Makabi
'twróciła eię w tej sprawie do naj·vyźszej magiBtratllTY
piłka.rskiej
~ZPN-u (?).

.Ostatnia impreza
motocyklowa wLUdzi
Jak

się

dowiadujemy

WELL, NOACH BEERY.

Nadprogram: Rewelacyjny dodatek

Regulamin 100·klm.

sie Krzywie - Łowicz - Krzywie
100 klm. wyścig, ze startem wspól
nym na Krzywiu za Zgierzem w
godz. 9-10.
Wyścig
dostępny
będzie
dla
wszystkich zawodników ~ rozegrany ściśle wedŁug regulaminu wy~'cigowego Z. P. ''1'. K. Startowe do
wysCJgu bezpłatne.
Zawodnicy
wpłacają. tytułem kaucji za numer
startowy 50 groszy, która to Suma
zostanie im zwrócona po oddaniu
numeru. Nagród dziesięć (4 zasadnicze i 6 pamiątkowych).
Piśmien.ne zgłoszenia zawodni·
ków należy kierować pod adresem
przewodniczącego K. M. K. p. MieIczysława Karpińskiego; lokal Ł.
T. K., Łódź, ul. Podleśna Nr. 1 do
dnia 6. X. 1930 roku.

Bezczyn P.Z.Ii.S.

dźwiękowy.
Początek:

w soboty, niedziele i święta
o gociz. 3.30, wdni powszednie o godz.
5.30, 7.30, 9.15
Następny program: Melodja Serc w roI.
gł. Dita Parlo i Willi Fritsch.

(-) Feliks Goldsztajn
Sędzia

8868

HandlowJ .

~:u~~·

Ogłoszenie

H~lterow!la

Syndyk tymczasowy masy upadłości Ohila
Moszka Gotliba adwok. Anna HenerowiczPrzybyszewicz na mocy art 512 K. H. podaje
do wiadomości wierzycieli upadłości, że został
wyznaczony drugi termin sprawdzania wierzy-

Ewangelicka 1.
tel. 166-90

przyjmuje od 4-6

telności.

.".

.'

••

l

.:

.~. ~

.

'

~. W~i!~hOIl

ul. Trauuuna 4

ozy masg

tel. 156-62

Fflje Piotrkowska 112
Piotrkowa". ~ 48

S

. ' . .

"',

DR.

i ergal

al

MONIUSZKI 11

TELEFON 168-22
Choroby ak6rne I wenerrane,
, _.lektroterapJ~
P'."JDIIłe

od 8 ·tO t .~ ......
w D1edc. od to ..:t'l

urządza

w
Od ~zeregu miesięcy kluby koklub szykówki oczekują. kalendarzyka
~lOtocyklowy impre~ pod nazwą rozgrywek o mistrzostwo Polski,
liwyjazd do nie1lnanego celu". Im- który mia.ł być opracowany przez
preza ta polega na tern, że uczestni polski zw. gier sportowych. N!ieste,y otrzymują
na 15 min. przed ty, do dzisiejszego
dnia blendaljta,rtem trasę jazdy, przyczem dla. !zyk jeszcze nie lladszeclł. W ~pra
kaźdego uczestnika
wybiera się wie tej postanowił mistrz
Łodzi
enną. drogę.
zwrócić się za pośrednictwem łódz
Na oznaczonej i ściśle zam1mię kich władz do PZGS-u.
tej trasie znajdować się będą koalandorzy wyścigu.., którzy zabiełać będą koperty.
Ci z uczestniopuszcza "Wisłę"
ków, którzy znajdą. komandorów
~rzymają odpowiednie nagrody.
Makowski (Wisła) wyjechał na
Impreza ta urzą.dzona zostaje na stałe do Warszawy i pmwdopodob
.mknięcie sezonu motocyklowego. nie zasili szeregi stołecznej Legji.

DoM"r

KUP
,

ITO

"

Makowski

rozpuść

go w wodzie, wyszczotkuj
stare ubranie, a po wyprasowaniu
będziesz miał nowy garnitur 1
Cena 1 pudełka Zł. 1.50.
Do nabycia wsządzie.

4115-

I ER

spec. chorób wenerycznych,
skórnych i włosów
Andrzeja 2, tel. 132-28

wznowil

przgiCtia

TRL. 128-81

powrócił

SpeoJallsta ohor6b sk6rnvoh
i

i

weneryo.nrch

G8~

LIDOZENIE eWIATlAEM,
DJATERMJA
(lampą kwa.cową,
Badanie kJWI , wrd.leltn.
PlIłlJImoje od 8-2 i ad 6-g.
w nłedll1.eSe i ~\V!(łta od 9-1.
ma pań dd 6 do 7 po pał.

a4tia1elnB poo.aJla1nh..

Dr. med.

Z. D TYRER

Choroby nerek, pęcherza I dr6g
moczowych
Godz. przyjęć od 9-10 i od 6-8 w.

M. Koludzki LECZNIC
DOwr6cil
specjalista chor6b

wewnętrznych

Zielona 32, tel. 166..49
przyjmuje od 8-9. 1.30-2.30
I od 8-9 wiecz.

KLiniKA

We wskazanym wyze] pierwszym. okresie od dnia l-go Od 1-2 • Lec.nicy (Plotrko •• kG GS)
Polo_nlBIO -ahlrurglalnll
października 1930 roku do dnia 31 października 1930 roku
SKŁAD
FUTER
osoby zainteresowane mają .prawo w myśl artykułu 31 rzeczoZakład Kuśnierski
D.f:jgo Rozp~rządzenia ~aznaJamiać. się z treścią ogólnego planu
zabudowama m. ŁodZI, po upłyWIe zaś tego okresu w ciągu
SZWałt:man Ogrodowa 10, tel. 213-67
następnych dwóch tygodni, od dnia 1 listopada 1930 roku do
Narutowicza 42
I I II klasa
dnia 15 listopada 1930 roku włącznie, mają prawo wnosić prze(sklep frontowy) tel. 166-31.
ciw temu planowi zarzuty do Magistratu m. Łodzi.
Poleca gotowe futra damskie i męlkie
d"},." . d' ki
Plany ?~dą wyłożone w sali posiedzeń Rady Miejskiej przy oraz sk6rki pojedyńcze wszelkiego rodzaju, po WYJątkowo nIskIch
na mSłACt I 111180 em.
ul. PomorskleJ Nr. 16 w Łodzi codziennie oprócz dni świątecz
cenach. .
nych i niedziel od godz. 10 do 14.
Obejrzenie nie obowil}Zuje do kupna.j
I I ' 1..1 •
"'..

S AN ATO"

"

J.

CEN' PORODU

ud.ielam

na

lekara~ specjall.'6w
pr., Górnym Rynku

Piotrkowska 294, tel. 122·80
(glly przvstanku tramw. pabianickich
Cllpnna od 10-ej .ano do 7-ej wiece.
w nied&iele i święta do 2-ej po poł
W.r.'kle specjalności I dsntyn,ka. Kąpiele tlw&ełlne, lampa
kwarcowa, eleldry.acJa, Roen'gen
sSClleplenls, anaUay (moczu, kału
krwi, plwocin, wydzielin ltd.) Operacje, opatrunki.
Willity na miasło. Porada 4 3ł.
Parada denłyełJc.na oraE wana.
roIQg"~.na dla chor6b
sk6rnych
i wenerycznpch
3 ZŁOTE.

POladt;
ła.two

:r.n.ajdzie ten

kto

ukończy

kurs buchalterji pod kierownic.
twem nrtynowaJllego pedagoga. tipe
o,iła.lx.y kurs buchalterji
bankowej
i techniki biurowsj. Wiadomość
w administracji "Głosu Poranne-e] ..OBle Wl8E I z8ulegaml go" lub na miejs(,'U Kilińskiego 60
200 zł.
f08f
mieszko 45

OPIElA LEIARSKA

Pp. Urzędnikom pllnatw.
rablItu.

215,

Dr. med.

DoktOr

Przyjmuje od 9-il i od 6-8

MalU,_raf m. lodzi

W laKOWYSKI

aaOlllLNIANA

PiramowiczI2 tel. 148-95

Przedstawiciel Jeneralny;
J. Janowski, Łódź, Szkolna 33.

e OSZł!D- ł!.

włącznie.

już

blell1n8 ol~mowle[ąl

przyjm. od 10-2
i od 4-7 w.

Mistrzostw Polski jak
niema. tak niema

. Z.godni~ z art. 30 Rozporządzenia Prezydenta RzeczypospoliteJ z dma 16 lutego 1928 roku ,,0 prawie budowlanem i
i zabudowaniu osiedli" (Dz. Ust. R. P. Nr. 23 I 1928 r. poz. 202)
Magistrat m. Łodzi podaje do publicznej wiadomości że w dniu
M wrze~ia 193? roku prze.dłużony został przez R~dę Miejską
m. ŁodZI termm wyłożema ogólnego planu zabudowania m.
Łodzi na okres dalszych czterech tygodni od dnia 1 paździer
nika 1930 roku do dnia 31 J?aździernika 1930 roku włącznie
oraz przedł?-żony został termm wnoszenia zarzutów przeciw tem~ plan.oWl na czasokres następnych dwóch tygodni, t. j. od
dma 1 listopada 1930 roku do dnia 15 listopada 1930 roku

zbni~,

B0[180 siu

I. fAYMEAI
Lekarz-Dentysta Piotrkowska
Nr. 75

•
-'~

la [l PIit II
Do nabycia u

Sprawdzenie odbędzie się w dniu 10 paź
dziernika 1930 r. o godz. U w Sądzie Okrę
gowym w Ł0dzi w Wydziale Handlowym. przy
Pl. Dąbrowskiego, pokój Nr. 15.
Wierzyciele, którzy do tego terminu nie
zgłoszą swyeh pretensji ulegną skutkom, prze·
widzianym wart. 513 K. H.
Syndyk tymczasowy
adw. Anna Henerowlcz.. Przyby.zewlcz
8867 Łódź, ul. Narutowicza 39, tel. 159-99.

~ ~Ldchodzą.cą. niedzielę łódzki

1849

następn,ch!

i dni

Nr. 259

Spółka

" lodzi, ul.

z oir. odpowiedzlalno"i..

Wólezańska ~l21:łtlł

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

DW~RII[
'ltIDnl~WY
ul.
ZSZ. 34 tel. 221·31.
Wólczańska

-----I.

DW~Rlf[
pitHI[nV
ul.
fel. 1"·'9.
liagiBWnłcka ł9t

t

,

JE
.Dwort:e

:fe.

przyjmują na własną odpowiedzialność

•_____

l SI

transporty

wszelkich towarów w zakres komu-

nikacji autobusowej wchodzące.
Sprzedaż bilfiów we wszystkich kierunkach odbywać się będzie wyłącznie w

kasach

będą samochody \V oliwę, benzynę, oraz

smary

dworców autobusowych.
Dwort:e auioblłsowe zaopatrywać
wszelkiego rodzaju.

Dworce beda czrnne Drzez cala doba bez Drzerwv.

'Il fi Il.·
II ....
n

S.,rzedai mieszanki benzolowo-benz,nowe.i oraz benz,n, uskutecznia na dworca
autobusowrcb w lodzi w,'_anie:
•

•• D A Ol- SP. A c.
I

PORADNIA

W(n(~lll~l[lHA
Lekarzv-specjaliat6w

Zlwad.kl 1
TEL. 205-38

cąnllB

od 8 rano de 9 wiecz.

11-12 )

a-

Ko u

Czesanie • • zł. 2.N,cie glow,. ,,2.Strz,ienie • ,,1.50
Manicure • • ,,1.50

przyjmui~

Kon8ul\IlcJe z neuroleglem
I urologiem
Gabinet: 5wiatto-łeclJnlaą
KOBme'plta lekarsk..
Odddelna poesekalnla dl.. Kobiet
PORADA 3 Zł. 3i36

I

Dr. med.

HEllER

Ctrorobr sk6rne I wenerrc.ne

UL NAWROT 2
TIILEFON 110·e8
PloJfmtlje do 10 %. i od 4 - 8 wł~
" niadzlel~ od 11- 2 po poln&do
Dla pań spec. od aode. 4-ó
po pol. dla nie'illlmołn.
OeNY LeC_NIC.

Dr.J. Polakow
chorobr dzIeci

prZegrowIdzi' sie

na ul.

PIOTRKOWSKą 109,
n p. front, tel. 139-75.
Godz.

przyjęć

od 3-4.30.

Rolik, Piotrkowska 132
Marjan, Piotrkowska 124
Nowacki, Piotrkowska 103
Sznajder, Piotrkowska 76
Słarotiskl, Piotrkowska 47
Hołodynlak, Piotrkowska 27
Popp, 11 listopada. 12
Blttner, Andrzeja 15
Safjan I Stanisław, Zielona 5

~ in stiluf eosmefique
~d~ PiQtrknw~a 17~
Godz.

przyj~ć

parter, en. 9.. Tel. 1.387§

od 10-2 i 4-8 wiecz.

t'I

W. BOROWSKI

•

II'

·

~~.
~r~~~~L~;;:~;e!~~o~~~ie~~ Z~~lo~ I UnłoszRnia droBne·~
SędZlą-Kom18Brzem. dZlałaJll:C w myśl art. l . . Y
.1

4
40 Rozp. Pana Prezydenta Rzplitej Polskiej z _ _ _IlI!I1I1l111Ili1:mIS!I!iiUiU__
dnia 23 grudnia 1927 r., wyznacza termin
BI1:UTERJA
sprawdzania wierzytelności celem ustalenia l i d y .
'
wierzyeieli na dzień 13 października r. b. od zegar~l ~~ r~ty, ceny gotówkom
godz. 12 do godz. 1 w Sądzie Okręgowym, "PreClosa, PIOtrkowska 123, w po
Wydział Handlowy, pokój Nr. 15.
dw6TZU.
7433-<:
Wyłożenie listy przyjętych i sprawdzonych
OKAZYJNIE
wierzycieli nastąpi dnia 27 października r. b.
o godz. 10 w Wydzialę Handlowym Sądu O:U-ę- do sprzedauia sypialnia jasna
dębowa w dobrym stanie. Obajgowego w Łodzi.
W ciągu 7 dni od daty wyło~enia 1isty, rze? mo~na od 12-4. Al. l-go
osoby zainteresowane mogą zaskarżyć poatano- MaJa 35, m. 29, prawa ot l i p.
wienie nadzorcy sądowego co do wciągnięcia
1734-2
lub odmowy wciągnięcia wierzytelności na listę •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....
do p. Sędziego-Komisarza.
Łód:t,

d. 1.-X. 1930 r.
Nadzorca Sądowy: S. HlIsbero

1744

•I

O ~
lf:iJ

II
I

r

•

I
l. iOM~Un!Klf5~
I

poleca

:PRZEJAZD l,

dla DZIECI
szkolnym

pr~edszkolnym

i

(od 4 do 15 lat)
przy 7·1r1. Szkole i Zakładzie
Freblowskim

-,I Ka[enellon· Ha[bnmow

NAJLEPSZE CIASTKA

[OKI(~nIA

RYTft1IKlł

w wieku

TEL. 188-72 i 20ij-87

I

ul. Pomoi'ska 20

Przyjęcia

Przyjęcia

fel.
od 4-7
183-40 od 4-7 pp.
Przyjmuje si~ również zapisy dzieci
obcych szkół za oplatą zł. 2.P mies.
Dla dzieci naszej 7-kl. szkoły
I

prz~:~~~:TNrxtmlka
DYNAMOMASZYNA

_ _ _ _. ._ _ _ _ _
. ._ . . .
_••11' 115 wolt 120 Amp. 750 obr.fm

Gabinet

kosmetyki leczniczej
i toaletowej

telef. Nr. 127-99.
W.ine dla pańl USUWANIE BEZPOWROTNE
I BEZ UDNYCH ŚLAD6W SZPECĄCYCH

~lKt~.

aodainy

UWAGA:

Absolwentki wydz. lekarsk. unlw. Odeskiego

Z.

l'irenumer~i'a

SIWJllDł,

Zielona 17.

WŁOSóW WYJĄTKOWĄ METODĄ.
przyjęć. od 10-2 ppol. i od 4-8

miesięczna "Gł~su Porannello~ ae wszystkiemi. dodatkami wynosl w Łod_' _ł. 5.60, za odnoueme10 ;11'oszy, ł p"'esyłlr4 pocMoW\ W krej\( - 21. 6.~· ugl'lIniCIl .. 1Il. 10.-

I'

Nadzorca sądolry firmy

I

:=

t

,
I

Niniejszym mamy zaszczyt podać do wiadomości Sz. Klijenteli że z powodu stagnacji Pierwszorzędne Zakłady Fryzjerskie
obniżyły ceny w następujący sposób:

3 ) kobieła-lekarz
w niedzielo i ŚWięta od 9-2 pp.
leczenie chorób
wenerycznych i skórnych
Badanie krwi i wydllielin na
svtilis i tryper.

at.

arszaw , Z" rlwi

ul

".a.daktor: EU'genjusz Kronman

wiecz.

z tablicą rozdzielczą tanio do
sprzedania. • Wytwórnia Koro
743-1
ornamentowe Bek", Piotrkowska 220.
,surowe oraz
POKÓJ
szklenie budowli po cenach niżej

ok-.enne

----------------------k~~~~::- J. OLEJłłlCZAK ~:;e~l~w~na1ęc~~ar~~~a~~~'L\~':~

Głowna Nr. l4 tel. 13004.
Szkło

inspektowe w wielkim wyborze.

l\iecała lO, m. 1, tel. lHf'-'ł8.

l i.fI - J

