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Pierwsze zeznania
P1astek znów na lawie
oskarżonych

Warsz. kor. "Glosu Poranne~o" telefonuJe:
\Vczorajszy
prooces hrzeski
rozpoczął się ze ziUacznem opó
źnieniem.
Przed dzwonkiem
odbyła się narada obrońców.
Godz. 10 min. 30 obrońcy zaj
m.ują swe miejsca.
Puhlicznośc i na sali sporo. Z . pośt-ód obrońców
nie brakuje tlikogo
oprócz
adw. Śm:iarowskie1.(o, kt6ry ieSt
ehory.
Godz. 10 min. 42. Sąd wr.hodzi na salę.
PrzewodniciZący pyta ()Iskarżonego MaslJka,
czy chce być
poinformowany
o przebiegu
procesu w dniu wczora.iszym,
kiedy tenże oskarżony nie był
na Sa!1.
Oskarżony oo'PQlWiada:
- Nie życzę s()lbie.

§fJ. i
ił ia u·s ił
U
świadków w DrOcesie wieiniów

wat się na pewne części na~2ej
skargi, to
powJttien .tą odczybJ.~ całą.
Widocznie pewne rzeczy nie
podobały się panu prokurator!)
wi i dlateg'O
ich nie wirlzillł
Ni" wi.:~z~at tego mie.ilsca, w
którem opisano.
.;ak wi~źniów traktowallo.
Sędzia
Demant wiedział o
tem, fi jednak na to nie reagował, przez co dopuś~ił się hezczynnosCl władzy. Tego pan
prokurator nie przeczytał, nie
zauważył, bo n~e chciał widzieć.
Pa n sędzia Demant dopu .cH
się przekroczenia władzy,
bo
był świadom te~o, fe wi~źniów

osadl7.ono w twiel'd~y. pr~P711aczone.i dla oSób wo.isk(hvych
j nic Drzeciwko temu nie zdzia
tRI. Doniesiono mu o postępo
waniu
względem
więźniów
wszystko, co tam wyliczono, a-

te tego pan pro.ku'I'ator nie Drze jp się

---rt~

I <w.

•

rzeskich

notatkami, "zy ,ez'na
Stamil'owski: W 90 pr.
na 1~:) według instrukcji, win
Pan ma dokument przed niem?
P. StamW()wsk~: P'rzcciez j.a k ni chodzić na tego rodlaj 1l Z(>sobą, pan go czytła i
pewnc J"~eczy pan ukrywa, pa- llan sędzia widzi, mam 'Orzpcll brania urzędnilCy inteUgentni.
sohą notatki.
.
Adw. Szurlej:
C.zv pan tu
nie prokuratol'ze!
pa·zew.: Ale czy 1.0 jest orl,pL~ badał?
Jeżeli się nam stawia zarzu· zeznania, złożonego II sęd7.'iegn
Św. Stamill'ow s k1: Sam stoty, to te zarzuty obracają się śbdczego. Bo gd:vtbv taik, to jest piell s~U:l.tbowy mówi jll~ o "too
przeciw pa'nu, panie prokura- nj~wskazane, - nif'dopllS7C7~1· nin ~fltel}igencji .
torze - woła ohrońca. - Jeż ne - poprawia się przel\wldn i
Adw. Szul'le.l: Tl\k? C1V to
mówiłem W(!ZOrllj, że nie pój- czacv. i r,hrona prn'iestu ie .Test wystarczający
miernik?
dziemy na to, by w)·taczać skar llneciwko temu.
C?y to b'vł element ideowy, C?v
gQ n-rzed władzami wo.j.skoweŚw. Sbmil'owski (który Dod · płatny?
1l1i. Nas tam odsy 1ano. My tam czas ca ego swe,.go zeznania tnv
Św. Stamirowski nte OOIPOnie poszliśmy. To byłyby po- ma w ręku kilka knrt i QO nich wiada w!prost na p"tallie, lecz
prostu kpiny.
zn:;(ląda\. odpowiada:
oiwiadcza, że wywiadami kier{)
Bo władze wo.~skowe same sit>- To co mam w ręku, ()P;~- wał się jedynie w stosllJnku do
bie nie nkarnją.
ra sie cześciowo na tp-m sanJfVn1. stronnictw nielegal;lych.
co
i zeznanie.
Adw. SZurle.i: Jaki jest .. toPl'zewodniczący: Skargi jednak przec\v tym osobom pano Nie odc!7Jytuje. ale tyłku ~7U' 1 ~une'k osobisty do tveh, co pne
C3m okiem
prowadzali wywiady? i czy pa ...
wie nie wytaczali. .K",-estja zana ooszczegćil!ne fragment:v.
midster nie UWuŻll, że to jest
tcm .iest w~zerpana.
Przewodniczący HeTmanowo ma,t erjat moralnie !liższy.
Proszą wprowadzić świadka
Ski.: Jeżeli to, co świadek tn:v
Św. Stnm i,r owsk 1 : Technika
wlcemin1stra Stamirowskiego.
ma w r~ku stanąwi odpis. z(' - : wywiadu ... - zacZVlIla św.iadc'k.
zlIlania,
złożonego u sędz 1 ('!:1(l
Adw. SZurle.!: A CZy nie mOśledcze'go, to z te,..,"'O kOr:lV\'ltać żna kl!:6cei'?
nie możn~..
Św. Sta~rowsk{: .leżeli oan
Na lawie oskaI'zonych wr?:łI- ma mnie uczyć, iak ...
cz,1ał.

I

I

Zeznani

Skarga
wicemi • I m'"rows ie o
na sędziego Demanta wszyPrze:! cbecnv
staje jako pier- wchodzono
poszczegól
ny<:h lud li, wnikano w stOlS11l1·

\\>aprzewodniczący zwraca ii~ A(lw. SZurle.l: To ,;a zrzekam
się tego pytanie.
do podsądnYCh:
- Prosz~ nie wykl'Zykiwae.
Adw. Berenson~ Swiade·k
ProkuratO"r prosi o ~ło(\s i mÓl- wieeminilSter spraw wewnęh'z- ki rodzinne i osohi·ste. WY'sila ·
wił o tern, co bylo w brosz1llrz"
wi:
nych. K~imiell'z StamiroWSki. no się. hy oszkalować rząd lu· a zachowywać si e spoko.~ie.
Na tern incv~ent ko'ńczy się. VanderweJde;go i w innych pI- Wczoraj aaw. Berensol1
Przewodniczą~y
zapytuje dzi ezvstY'~h i bl1udzić im l'ę()P ,
smach zagraniczn~ch. Czy pa:n
oświadc·zył. że zosta!a złożona stromy, CZy -zwa1n1o Ją świadka ~ie szczędzono ntko,go.
je czytał? Prosz~ ostwierdze
swego cz'clSU skarga do proku- od Drzysięgi.
nie,
z czego się ona składała.
ratora n& krzywdy b. wieProkUl'ator GrabO"wSki: Talk
Św. Slamirowskh Nie czyta·
miów brzeskich. SkaTga wpły~dw. Bel'ellS{)n: P.ro~zę o załem, aL~ zn~n ją na podstawie
neła, ale dotvczyiła ona 1nnego przysiężenie.
P. St amirowsk i wvimlli~ biNalStępnie świadkowi 'Wi('e·
przedmiotu, a mianowicie była
p() z ł,przysi~2cntl1 przewodni nokle, nasadza na nos i z bocz ministrowi StamirowskielDU la szczef.(ółowe~o referatu.
wymierzona przedw!ko sędzie- !.'za-::y zapytuje świadka,
c·z y nej kieszonki wvjmu je
Adw. BeI'enson: Pan mówi;
dawali pytania, zarówno wic!~
mu Demantowi za b~zylmość wie on, jakie zarzuty PO's<ławio kilka aJrku&ków papiem'u q,pi- prokurator Gra;bowski, iak i 0- Vanuerwelde, Adler i Blullll pl .
sali o rewizji ~raI1j,c naszych.
władzy.
no oskarżonym i co w tej ma- .,;anych pismem ma8Zynowem~ brońcy o,skarżOlIlych.
Tu prvk'UTa,tor cytUl.le skargę terii może powIedZIeć.
Św. Słamtirowsk i : Ja opieram
które rOlkIada, i O'pierając "ię
prok. Gl'abowski: Skąd pan
obrony, w której znajduje się
- ·WysOlki sądz~e. Powoilany o pulpit!:
s.pog.Jąda
na owe czerpał 1nformacje o celaclb i dą &ię na referacie .podwładnych
żądanie ,pociągnięcia p. Deman· ZQstafem jako ówczesny dYlrek- karhki.
?cni~tCh konflresu w Krakowie? rui osób.
ta do odpowiedzialności Zft to. tor aepl' Mamentu politycznego.
- Różnych ministrów nazyŚw. Stamlrows.ki: Informacje
Adw. Bel'enson: A więc zrzuiż powziął postaJIlowienie i prze Ujmuję w sposóh syntetyczny wano zfodziejami gtro.w a 'Ptl- te były w aktach departamentu ca s;.{;1 na ludzi jaknaJstrasmiel
t~ymał bezpodstawnie oskarzarzucano im 1'07.· politycznego.
wzwój wypadk~w politycznYCh hUcznego,
sze oskarżenia o C'Lyny zbrodn
żOnych w hyierdzv b1'zes kieJ. DO wypadkaeb maJowyeh.
tnvGnienie pieniędzy pań,<;tJwo·
prok. Grabowski: P,rze·1. PQrl- CI1le i pau nu" et do r~ki tych
co stanowi "lUllvślne prze'kl'(}·
P. Stamirowski opow~ada do wych i przypisywano im in- ległe organy i za pomocą wy- do,,, !)d:Jw uie wziął? Ja proszQ
czenie władzy".
o stwierdzenie tego. Kto pisa~
sloW1l1 i e to, co 'zawiera akt o- stynkty jaknaj>gorsze. Centro- wiadów.
Ska.nra ta została umo'r zona. skarżenia () StOSUll1Y.U Ch. D. i lew mial ścisły cel u,sum.ięcia
Św. Stamit·ows,ki.: Tak
te artykuły w pisrr,a'c h zagraWó~c~as adwokaci wnieśli N. P. fi.. odrazu ne,liaty\VlI1ym rząd1J za wszelką cenę. PrzygoProk. GrabowSkI: Cty wnio- nicznycb?
1VniosClk, a nie ska'rgę, że cho · do r='.ądów pOlllajowych i wy- towano nawet
r >ł',l{ () zsa,r esltowauiu osk:uż{lŚw. Stamil'owliki: Byłv artydzi oniewłaściwe 7.aehowanie czelku iąceilll stanowIs.ku cenli"!ite pI'.zyszłe~o ~abinetu.
n.vch pisał paJn, czy kto ;nny?
kuły
w ięzyku
niemieckim.
się wladlz w Brześciu. a właś{+ trum i lewicy. Zarzuca uformo (P. Liehe~an uśmiecha .się ~o
Św. &tamil'o,,:ski : Wll1j?,sp..k?," francuskim, w "Arbeiter Zei,
wie nie wład'z, a sfidzie~p. De· wanemu Cent,rOll ewowi fakty raz częśdej,
odwr".ca sIę do Naczeln 1·k wvdzIalu b~zDJe(,lcn· t Ulng" , w "L'Hllmanite", ~d7ie
manta.
napaści na rz ą-d ,
podeptanie siedzących za nim P. Witosa i "~wa .
napisał artykuł BIum. (Na "ali
wz~ledów
etycznych i moral- Kierni.ka i cO'ś mówi. 1:>. Wilto's
Adw. Nowodwor"~kl: Gz" pan śmif'ch.
Przewodniczący llCI·
złożono nych (Lietierman uśmiecha Słę), i Kiernik rówrlież !liI! 1IlŚmie· minllste'r zna ucbwały kra kOlw- sza).
posługiwlUlie się metodami od- chają)·
skic?
Adw. Berellson: ProlSzp. fl
władze sądzania od czci i wiary, obni- - MobiliwwlltTIO siły nP0zy · §w. StamwowJ5ki : Znam.
stwierdzenie, że świadek czytał
żania al'.torytetu rządu, im'Puto c H do wa'l ki z rzą.dem...
Adw. Nowodwm,ski: Czy jest artykuł BlUlI11a w "L'Hnmawania minitStrom niezdolno,śd
Zeznam.ie to przerywa dZle- w nich o tern, że nalelży postę nite".
Natychmiast po przemówic· w ich pracy. Depłamo to, co ka.:J. rady adwokackiej, mec. ~owac zgodnie z prawem i pra(Jak wiadomo BIum jest so'
niu prokuratora wstał z lawl jest Jxwactwem, zdobytem w NowodworSki, który wIs taje
worządnością. I czy to zdaniem cjalista, or,gan wymieniony jest
obrOl1czej adw. Beremsen i po· krwawych ,,·alkach. Nie cofano lwraca się do sądu:
pana jeM przestę,p''ltwem?
znanem pismem komunl\styc7
pwsir () głos.
I sj~ przej o~Jbig.temi obel~ami.
"fec. NOwod'Wo.rskł: PrzeprnŚw. StanrirowSkł : Nic
nem).
Adw. Bel'ellSon odpowia.da Naz",wano
szam bard-zo, chciałem zapytać.
Adw. Szurlej: Czy mó~łbym
Św.: Pan się czepia słów.
prakuratorowi
podniesiony/n
..paI'Szyw~m kute«'1lo1.(ą"
czy notatki, które p. wicermini- za'Pytać, co pan minister tJrz~d
Obrońca
(rozkłada ręce
\
dosem:
. tejgO, który walcząc o ojczyznę ster t.rzyma w ręlku, 10 tv'llk n u'racą w departamencie potli7. ·,Taca się do sądu): Ni~ mam
- Pomija.rąc uszczypliwe II' zos'tal P0\Strzelony ...
osobiste za'Piski, czy też odpiS tyCZll ,vm robił?
wagi pwkuTatora, jestem mu
- KQgo? - pada 'l law:v 1)- 7.e2.nania, złoŻOin~o s ełlZlr.·m u
Św. Stamh'owskł: l'rzpdtem " :Qcej pytań.
śledc~m'U
•
.Jeśli
byłhv
to
odpis
bvlHm
w wojsku_
wdzięczny
za 'Poruszenie tl! r II ska.rźOQvch.
Adw. Szurle.i: Pan :r.elnawał.
kwer-tji, .bo u'll1J()lżliiwi mi
to
Św. Stamh'owski : PlJlll{()~w:ni zeznan'ia, to muszę w imieniu
atwit:rdzenIc przed sądem, iak I ka
JagrYm - Ma,le\S'zewsklt:~O. ła,wy o.brończej a.aproteStowa..... że informacje były zhisra.ne :la (Dalszy ciąg na stroWkl'acza n·rzewodniczący:
l.)Om(l~ą v.'v'Wiadu przez ul'.z~dlli
istotnie sprawa w·ygIąda.
komendanta poliocH.
nicy 3-ej)
- Czy !pan minister POShl,gll ' I kóVi
Jete'łi pan orokurator powoły
_ . Z brudnemi
ka·lOiSzami
sądem
świadek,

w

duszę

W!ceminisfer n:1 zna
CZYli', czy nie cZYic' literatury poUUycznej

Dlaczego nie
skargi na
wojskowe
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Pół'Ofi·dalna "Gazela POISka"j
~ł'Osiła niedawno ankietę
w
sprawie 7-mioklasowe.i si7Jkoły
powszechnej. Autol' .ankiety, 1Izasadiniając .tej 1Zi1k'1>C.zenie, usiIował zasugel'owac
s'Połeczeństwu, że istnienie 7-mio klasowe.i szkoły nie .test koniec1IDe,
że można na jeJ mie.isce stworzyć Ilpl'Z. ludową szkólkę, któ
ra potrzł"by i dążenia oświato-

wc spoleezellsłwa

całk'Owicie

t.aspokoi.
Takie postawienie kwestji mu
siało z,"alci~ swó.i wyraz nie~adowolenia
u sz~oktch kół
mieszkańców Łodzi. Ro~o-czę-

la sie akc.ta Dl'zeciw na.~onee na
całość

szkoły

si~dmiok]aso-

we.i. Główni o.~ekunowie łódllr
ktch s·zkół p{}wszechnycl, Z4wo-1
lali na dzień 27 wl'ześllia b. 1'0-

najsejmu

-

U-II

-

&~i&t&~

'*41&$%YMB'
U:; . .&6&

D y
bc;dzie iak

ni~ lDi~li

lil1

7.~łaSl2 j!ltC'ł'p(~ladę wSlnllwie
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body prasy

Kiub Iloselski PPS.
bl j;;lIO!7.em
Ilosił'dzcuiu

,.lif.OS

ku walne zebranie, na któreml wynika stąd, ~e władze szkołne
uchwalili rezoluc.ie. protestu,tą- sprawę istnienia 7-kl. swoły
cą osh'o przeciwko zamachom powszeelmej z~óry przesądziły.
na 7 kI. szkole powszechną i Świadczy o tern fa.kt, że kierow
wzywa.ilłcą. równocześnie,
do rucy s~kół otrzymują nowe pie
zwolania we wszystkieh łódz- częcie uI'zędowe,
na których
kich szkołach rodzieów celem brak .fU!~ wyrazów, wskaoouJą
zap(l>Z1nania ich z tą sprawą.
eyeh na stopień or~aIOi.zacy.,ny
Atoli tak sz!.achełni~ pojęta szkoły. Siedmioklasówka pJ'IZCakc.fa natr!tfiła niespo1lziewani e s,łala istnieć nawet formalnie.
l1a o~l'C}mne łimdności w postaCM na to wszystk'O powiedzą
. .
ci ostarnio wydanycJb
z3ll'zą- glń,wlD1 opiekunowie szkół i 1'0dzeń władz szkolnych. Oto ni dzi,~? Czy nie w kierunku na~
mnie,i ni więcej tylko zabrt'onJ'O-j prawi..-nia mego robić nie bę
no kiel'ownikOlU szkół lJwoły- : dą? Należy sie spodziewać rawruda zebl'311 l'odz:idelskiClh,
c.ze,' 'intensywnieJszej, bardziej
,chwał a, powzi~ta itR zebl'aniJu W)'tężolle,i pracy, by nie dać
~łównych piekuuów nic będzie. sobie 'Odebrać
z taik wielki.,1l1
mfi~ła być na tym t-e.I'ł"nje wy- b"udem moralnym
i materjał
kcnana; rodzice me wypowie- llym 'zd6by łych wadościi t. j.
dzą. sw('~o credo w tak ważn(>j 7-mioletnie~ je(lnoliłej public'ZdL. nich i ich dztieci kwest,ii: ne.i szkoły powslllecooe.t. Zebra-

Ograniczloie swoInterpelacja socjalistyczna w sejmie

.]t -
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Musimy wskazać t~ kb))'IZY ~ł()\Sem zawołać, że nie wolno
o tem widocznie zapQmniel'i, że spychać naoodu na dno ciemżyjemy w sąsie(lzłwie Niemiec, noty, bo historJu mme się kiegdzie analfabetyzm wynosi za- dyś powtórzyć.
PATEIt
ledwie 2 ))1'0 miUe, podczas ~dy

•

iW

c Donalda

d

z~8.awłong,

"ni

uia musz~ sie odbyć na i,l utych l u nas ta liczba sięga
50 pro('.
terenach. Tam, my, rodzice, mu Niemcy na oś.wiacie oSoZlczędno
simy p1'cZypoDlJ11 ieć całemu pol- ści ni,e l'obią, bo oni cbcą i mu§kiemu SpOłOOUIIS.twU, że Pul- s.z.ą zWI'ócić uwage i na tu, ~
ska dawniejsza, stojąc nad pl'ze Uos.ia sowiecka, ongiś kra., apaści~ w ukresie rozbiorów, bu Jlałfatetyzmu i obskurantyzmu,
dowała szkolnictwo, rozumle- całkowicie 17..IDOdel'nilzowa}a u
j~c, że naród bez dobre.l ośWlia- siebi'e szkolnictwo, że tmn warty ni,<.{dy nie będzie umiał na- tość oświaty dla szcr6kich mas
leżycie bro.nić swe.t wolnośe;i. wySoko .test cwio~ i kto wie,
Polska dzisiejs,tl8, Polska nowo- czy w krótkim czasie nic (ZlDajc,z,esna, czyni oszc,zędnośei na dziemy się I7Jnacznie w tyle.
oświ.aeie,
pr~ez :zmmeJs\Zcn.i!e
Należy zauważyć, że lu'yzy8
stopnia organizacyJnego SIlikoły, li(ospodarczy w tych
kra,tach
przez J)I'zeładuwanie klas, pr~CIZ czyni również poważne spustu~.amknięeie podwoi dla mUjono szenła.
wej d,ziatwy w wl,e ku sl7Jkolnym.
Musimy wresZlcie połęmynl

abso

abg

Dłn~j

kOD5łrwaigśti

przewael

Ochrona celna nie rozpocznie się zapewne przed Nowym Rokiem

swobody pl'asy w
LONDYN, 30.10. (PAT) - P;er- miażdżącą większością a jego naj-] Donald spotka się z pewnemi trud7.wivzku z procesem brzeskim. wszą czynnością Mac Donalda po ważn'ejszym ob()wązkiem jest na-l nościami przy tworzeniu rządu, ze
})wwiem 7&chod,ziły wypadki w odbyciu rozmów z Ba1dwinem i Sa- tychm!astoWle zajęcie folię obecną sy względu na presje ze strony konser
11k"'!iUwych miastach, że wł:.t~lze muelem będzie utw10rzenie rQzsze tuacją rillam;ową i gospodarczą watystów. którzy ewentualnie będą
o~'łmiczeń

ailministl'ar~v.ine

nawet

całe

konfiskowały rzonego gabinetu. Ogólnie istnieje kraju, istnieje naogół p.rzekonanie, s·~ domagali repreu.entacji w

ul!ltepy

aktu f).<ikail'- przelcollallie, i.e wszyscy

żr-nia.

ministrowie rządu narodowego złożą swe
portfele do dyspozy.cJł premjera.
ChoeLaż w'Yn:.k wyborów był dla
Poranne- rządu narodowego votum z.aufauia I
chociaż rząd
dysponuje obecnie

BX,OSB min.Zaleskiego
Warsz. koresp.

"Głosu

go" (Fr.) telef.:

WczoraJ w komisji spraw zagranicznych se,jlllu ruiII. Zaleski wygło
& ł <!~uiJsz.e przemówienie, poświęlcone wytycznym Volskie,i polityki
na tel'el1ie międzynarodowym.

Paszport 500

zł.?

Pt'oJekt podwyższenia
opłat za wyjazd zagranicę
Wat'~z,

lan·... Głmu Poranne

.r..o" teleirrmr.,ic:
Podobno w kołach rzą(lo
wych r01\waiany .'..st l)l'o.iekt
p{}flwyżsmnia opiat za 1,asZPOf
ty zagt'aniczne. Wedle ief.to p1"O
.1ł'ktu l1Qrmalnv pasT.f)O]·f 'l'.aj!ra
niczny Ola kcsztQw.ać :T.ł. 500.

KRAKÓW, 30.10. (Tel. wł.)
W ZWl~ą.zku z nasq;ą wczorajszą wia
domośdą o zamknięciu unl-wersy1etu Jag·,el oń6!.iego w Krakowie z po
wcdu wynildych awantur m( ędzy
studentami iydówskimi a chrreści
jań€kimi podajemy dalsze 5z.czególy: Awtlntury te powstały na tle
niede<;tarczena zwłok żydowskich
do proseldor,ium i ewej punkt kulminacyjny OSiągnęły wczoraj Pt>południu .
Wielki tłum studentów chrześci-

Simona
Jat 64, wyznanie rz,-kat,
wspólJwłaści.ciel
kwp:ec,
firmy "Simon i Stecki".

Dziś
śc~e

"Odbieram sobie życlie dobro-

wolnie,

gdyż

obawiam

się

choro

bv n~rwowej lub umysłowej. Pro
Il~Q powiadomić f!rmę "Simon I
Stecki". Kr:ukoW'i'1kil:' Prredmie'cie 38.
Edward Simon

LONDYN, 30.10. (PAT) c,ia Reutera dowmduje SI:ę,

że

Prolongata

Agen ncwym rządzie.
Mac

długów

Jal, wynika z treści ' nieniejszego
listu, Simon popełnił /lramobójstwo,
skacząc z mostu do Wisły.
Rozpoczę)te hatychmiast poszuki-wa.nia przez policję rzeczną do god7duy 12 w południe, nie dały rezultatu. Zwłok desperata nie wydoby1o. Poszukiwania trwają w dal
szym c ;ągll.
Według przypuszczeń powodem
tragicznego l,ro1m był rczstrój netwowy, wywołany trudnościami Huan60wemi firmy.
Ś. p. Simon 1l0zo.,taVl;ł żonę i
córkę.

niemieckich

NOWY JORK, 30.10. Z kół
palestry, a
zwłaszcza.
fin:msowyclt donoszą, że Federat
Reserve Bank postanowił prolongo
wać kredy1 25 m'l1jonów dolarów,
ud7iielonych 'B ankowi Rzeszy, •
płatny 4 listopada, aby nie spowodować załamania się uldadu o nieszczenie I'ektora, zamykające uni- wycofywaniu ltapC tałów z Niemiec.
wlersytet Jagielloński ,na 'fzas nieograniczony. Tak więc zostały 7ja~
mk!l.1[~ie wszystkie wykłady, ćwi
czenia \VI laborator,iach, klinikach
wykryta w Paryżu
uniwersy1eckich idt. Władze uniPARY Z, 30.10. - Policja pa~
wersyteck~e chwyciły się z miejsca
ska
wpadła na trop nowego skanna,iostrzejszego środka i zamknęły
uczelnię, stawiając temsamem cały dalu banItowego. W dniu wczoraj.
ruch poza na'Wliasem terenu uniwer- szym prUlPl'()wad.z()no rewizję w
banku de Berllarde, \\" wynikll kt6syteckiego.
Równocześnie rozpoczęła swe 0- re,i lokal opieczętowano.
Dyrektoiowie banku zostali a'brady uniwersytecka kom'sja dyscplinarna, której zadaniem będzie resztowani pod zarzutem dokonawyśledzenie i ukaranie tych wszy- ttia oszustw.
Posywa banku wynosą 10 mł·
stkich, którzy pJ"Zyczyl1tili się do
IjO!l1ów franków.
wywoania ostatnich zajść.
.stołecznej

Komisja dgsc:gplinarn8 prowadżi śledz~wo
i ukarzł przgwódtów dC!lDoDiiraoiów

.wS[Dółwłaściciela restauracji "Simon i Stecki"

plljącej treści:

kain Mac Do- Prawdopodohnie
c1erze11l skarbu w Anglji na
(-ji imyorowych przed Bożem Na- naW jest podobno zdecydowany
miej.sce Snowdena,
rodzeniem.
bronić interesów swoje,! grupy w
w kierunku jal{ichkolwi~k ' restryk- zen facji w parlamencie.

I\w n ury sld

Samo ójs
WARSZAWA, 30.10. (Tel. woJ.)o godz. 2,30 w noey na mo!,s. Poniatowskiego m'ędzy
pierwszym a drugim filarem posterunI,owy komisarjatu rzecznego,
Olszyń.ski, znalazł palto jes'Jenne,
kapelusz brO!l1z()w'Y. bIały szal, rę
t.awiczl'i, laskę, okulary rogowe,
paszport zagraniczny na nazwisko
Edwarda Simona oraz list, nas.tę

rzą

'ż rząd nie rozpocznie fudnej akcji dz!e proporcjonalnej do ich repre-

.

jan zapełn] kurytarze
schody
gmachu CoIlegiulll Novum. Delega
cia stow. żyd. stud. U, J" l<tóra zamierzała udać się do rel.tora, nIe
mogła s.i,ę dostać do l<ancelarji rektoratu i musiała s'ę sehronić do
bura janaora, sl,ąd telefonicznie
porozumiała się z sekretarjatem uni
wersytetu.
Sekretarz uoiwt!rsvtetu miał się
zjawić by delegację 'przyprowad1Jić.
W mIędzyczasie jednak tłum dowiedzhł sie o obecności aliademlik6w żydol~skich. Padły pod uderzeniami drzwi pr()lV\'ladząee do po
koju jan'tora. Wyprowadzono zło
wną z trzech osób dele$ację i pod
razami kijów i p,ięścl wypchnię)to
ich za mury gmachu .
Grup·a stud'ootÓWi żydows~~eb,
która w międzyczasie zebrała się
przed uniwersytetem, nie mGgła
pośpieszyć z pomocą,
gdyi zamknięto drzwi prowadzące do budynku. Na p()lu stał kordon pol,icji,
który bronił w!Stępu ćo śmdka.
Stąd udali się studooci
żydowcy
do gmachu żydowskiego domu aka
demickiego, gdZtie na WI~eść o pobiciu delegacji, zebr.a,,"y się rzesze
aka,demików.
Tymczasem wypadkii na W1łwer
sytecie toczyły się w dalszym cią
gu. W związku z ostatnimi wypadkami dziekan ydziału lekarskiego
U. J. proł. RuŁl{owrski zamknął wy
kłady i ćwiczenIa na wydziale meA
od 1914 roku lllchowujemy się cicho. i
dycyny. Już w następnych godzito
nic
nie
pomoglo,
nach ukazalo S'ę jednak nbwle-

lUera bankowa

Karykatury polityczne

mr

tst nam

Nr.

~98

~1.X

-

.,GŁOS

1931

PORANNY"
iii

t,

.,

(Dokończenie)

Rozruchy

mi łrodkami m jal być dokflu.nny i w jakim czasie?
Obrońca UI'banowrcz zapytuŚw.: Nie , nie w,i e1ziatem.
je,
kiedy świadek się d,)'WlCOb\,on~: Czy świadek spoh.
d:.tał o celach kongresu, czy ka ł się z ta kimi wVlpadk:mi. 1,1"
prze.d ? kongresem, czy po kOli- rewolucja jest pUlblic.znie ll:OgreSle.
' . klv.mowaPll?
"w.: Przed koogresem.
I Ś
N'
.
t
Obrońca: Więc wiedząc n ce-' t
.w.:
le rozumIem ego 'I)\"
·anla.
lach kon~l'esu, "ląd na kon'
. ' "
;
I!!'es pozwolił?
4?brona •. Czy w zWIązku 1. ).,
Św.: Orgal1i;~()wan(J kongres kWld~wall1em zamac.hu na rząQ
w Krakow ie, licząc, że tysiącz- zo's tal l . a~eszłowant
W57.V!\CV
~e thuny zrobią tego J'()dzuju I \"'; s~ólwm.11l?
.
nastrój, iż rząd będZie zmuszoHw.: NIe. Decy,zj3 co do arc·
ny Ulstąlpić. Przeliczoll1o się. A-l szLo'W:lpja poszczególny<ili ~óh
1& mimo to chociaż pr1.ywl'id· 1\\ vszla zgÓrv. Decydował o t~(n
'·v zoslnli' 7.li~widowalli. nie minister, ge1.1. Składkowski. .
obyło się późn!ej be,z rozru- i
Obrona: Czy pog-ląd pański,
!:hód i rozlewu krwi.
że lud zie ci brudnemi kalo.sza·
W dalszvrn ciągu Ślwia.de.k , mi w'Chodzą w dUls~ę czysl\'<',h
,tw:ernlp., . te wr~ie ~1~. pa'l- 11ldzi. jest pańską oSO'bistą o:pi~t\V'l poJskle~o wyslą'P1Cm~ p~ nją i jakby pan mógł okreśłi~
te~pnie II mlędz~na'l~odówkl in- w takięj samej metaforf,e llld7-\
~rJJ1:~,wałv przvwodcow - I\OOja-, Pl'o'l'ządowych .
:istów do atak.ów lla rząd i nr
Swiadek lloShyla się od odpo.
•uańsłwo p:l~kle., 1
wiedzi, twierdząc, że nie rozu- P~ze:clez poseł Clotikosz ~ mie tego pytania. Opil!1.ta jego
wora swladek - ~ KrakowI.e wy.g'toszona ',11 fen ~pos6h. hyłu
w 5'pos?b demagigl~Zny iÓW1~ l'P"zultatt;m ohserw~cj!, t. j. na
o r~ądZle. I mów l, ze b.ędz e u ' p'odstaw1e czytanIa artykułów
... llmp,t~ . nrzt'z ZOr~all!Z()Wall1:V " Pobudki", "P:lacó'Woki" ~ t p.
proletar.1 a t.
.
,.
, ulotek.
W dałszV'lll clą<gu sWlsdek mo
N "t
i :otW",me
J:
;~..J k
. l •
a~ eJ)n e
WVla~ma,
wi o broszurze Vandel'we.Jdego.
ld~TY sam mówi, że opiera się te z !Wojska w~lszedł W lu~ym
na dany'Ch z P. P. S. Potem za~ 1929 r. i zajmc>wał stn~}()IWlstko
podpułkownika sztllbu. W roa·
przechodzi do działalności l,l .iu tego roku objął stanowisk.o,
kraillców, którzy wykorzysty·
wali tarcia wewnętr,zne, sPOWO jakie pełtoi dotychcz!lll>.
dowane działalnością Centro.Je"\\7" zW1ązkll z tern obrona za·
wu. R5wnież i part ja komuni- pytuje. kiedy i w jakim (',lasie
styc'zna wvkorzystywala
ten PlÓ,I d powzią,ć op in ję co do o·
stan rzeczy. Świadek mówi o skarżonych i wOig6Ie OIPo·zycjl.
wypadkach 14 wnewia. Pol$ka CZy rÓlWll1ież na obserwAcji kan
nie m~a sobie pozwolić na f idenc,ionalneJ.
rozruchy. PoIs.ka przeszla t!a'
~w.: Czytałem gazety. jako
Riezne momenty 1922 r. Gd}i>y pułkownik i już WÓWCta~ mia'WIłedv ł>TZyw6dcV bY'li zlikwido 1ero wVl'lJhiOOY POKląd.
waoni, Ole doszłooy do t~o kosz
'!n.8JrU, do kt6re~0 doszło .
Po niewnoszących n~ nowe·,
IiSCI
W
lo do Sprawy pytaniach nrokuNastępnie obrona pyta, ely
rt\tora zabiera głos adw. Nowo- wład.ze stawiały
?Tz~!kody
d~kl. zapytując, ('.zy uchwa- chłopom i rotb-otnikoon, i2dąiiają
łv. WiZvwająt'...e do prawOll'ządno t.:y,rn na konf;{res do Krakowa.
ki, są, zda·n iem Śówiadka, 'lwd
~w.: Możliwe, że ta.k ie wy'~?
padki bvłv, ale naoK6ł nic ntze
Świadel' odpowi.qda przeczą
sz'k adza.no.
eo.
Obron ar Czy ®ilO.ta 'Pana o
Obrońca
SZtl1"łe.ł
l!apytu.ie,
czy świadek brał udział w po'li- oogarszE~iu sIę svtus{'ji g~po
hef' Pl'zed woiną i do jakiej darczej w k,raju była opi.n,ją p8
na osobistą: czy też mlttIl'tr6w
partU naJeżał.
skarbu,?
ŚWiadek odpQlWiada: Do PPs.
Św.: Moja osOlbi5ta.
Obrona: A czv pogląd ten po
dlielali także mini'strowłe u.
ObTrnwt: CZY ;oor~!lSzenie opi- przed~?
nji świata bros.zurą, w której
Św.: Niewątplilwłe.
była mowa
o -pacy(i!kacji, nsZikodzHo Polsce na fOTum mię·
uzvnaro-:towem ?
mówił Clołkosz
Św.: Tak Uważam.
Obrona: GZY była w broszuUe n:owa o pacviiJkacji?
Obrona: Jaką (,koJZą u2!VI!>kal
pa'n l<l1fOTmacje o przelnów!c~
Św.: Nie wiem.
Obrona: Wi<;.c ia,k to, nic czy niu posła CiotkOlSza w Berlinie,
tał pan jej z.upeł:nie ,i. nie wi- llod<!za!i którf'.~o millł rzekomo
zrzec się Pomorza?
dział jej pan?
.
Św.: Wid.ziałem, alp nIe czyŚw.: Otrzymałem to drogą te
tałem, ,~dvi był.a pisana w ki1 , ]c-1!raficz.ną oficjaliną. Pr.zytem
ku językach.
załąezomo gazetę, w 'k tóreJ było
Obrona: Czy w broszurze by- strcszczenie te~o 'I'Iuem6w'lełr~ treść inłelipelr..c.ti sejmowej nia.
P. P. S. w -"rawie brzeskiej?
Obrona: A czv m~v van

I
I

i

t

Kong,.. krakalIlIki

'acylłkacla

Co

Św.: Była.

Obrona: W sP<>llllllial pan, że
był pan człomkiem PPS.,
więc
ZJlane są panu metody konspiracji?
Św.: Tak iest.
Obrona: Czem pan był przed
za.imow ~1'.1iem swe,go obecnego
stanowiska?
Św.: Dowódq 7 Pi.1ł.!{q ut:!
nów.

w Berlinie

wyjawić tr6dło?
Św.: Byłv to raiporty urz~dowe
~ poselstwa oc>1ski~o w

Be·rlitnle.

Ach, .ia ~ in1&rmaurtedowemi nie e~e
mieć nic do CZVlDiellia.
Adw. Landau &kłada !!lądowi
e~1.emplal'lz "Berliner BorseJ?-zeitulng", na który ra,pOTt ale
powolY'Wst
PI'IOk. Rauze: A in.nych pism
wiedział
obrona nie mil?
Adw. Dlłbrow8~i, OW1Szem w
Obrona: Czy.świadek wie- każde '; ~hwili moZemy mieć od
eij;(zemplaTz
.. "Votdział n prZy~otowaniu ~amaełl1l nośn~
ma,iowełto l czy wiedv..ał jakie~ wae'r i,s u" i złożyć go J)Il"7ed za~

o przewrocie majowym

Izy

Obł'Jńca:

,.!ami

kOIlczemiem Ijl'Ze,Wool'
Inne 'St'w ierdzooe, że na{~ ~szła pewna
wnl08ki w tej mater.1i p. pJ'Okll- suma z zagrand.v do związku
drzewnef.(o w So~,{\()w('u.
rata.r jeszcze pOSłyszy.
przewodniczący: Pros Z!!. ty
pan :..brot'ica nie używał te~()
Głowy
tonu.
Zaostrzenie atmo.sfer:y
Obrnńcy nasŁęp.nie \lIzpytll ją
jest q;u<pellIlie niepotrzehne.
o rozkaz ares~t{)wań byłych wie
iniów b1'Zesk1ch, wywodząc. że
niema go w aktach sprawy.
Adw. SzU!rle,,: Pan nliniostc·r
Adw. Dąhrowsti składa s~o
wi d", a wyrok:, z kt6·r~h wy- wwaził się, iż ~dyby §clągn~ęto
nika, że Cic>tkosz podągnął do ~łowy z halkol1.ÓW w roku 1920,
odpowiedzialności karnej t~h, to nie bvłołJy 1)Odobnvch "ą
którzy f(Jlpowszechniali Q nim stępStw? CZy pan miał na mvwiadomości, iż miał działać w śli ściąRulęcie głowy bel re~z
Berlinie na szkodę gir anie Pol- ty ciała, czy też tyl,k o metaforę?
s,ki i że w iedn:ml wypadku wv
Św.:
Gdvbv nie odnoszono
padł wyrok skazujący

Z

balkonów

Dwa wyroki

Następnie obrońcy

sk.ładają

w<l1iOlSek o zbadanje aplIkanta
adwokackiego Manll'Ota, który
był świadkiem pr.zemówienia o
skarżonego Cbl\ko.~za oraz IIdw.
Kona, który przeprowadzał ko
respondemcję z Berlinem w tej
sprawie oraz o powołanie ewc.u
tualnie świadków,
1.-najdują·
cY'ch się w' Niem~le'Ch.
. Przed zatwierdzeniem te~o
wniosku, prosi o głos ~·okuJ'a.,
tOł' GrabOWSki, 'zapyll~,iąc w łfl
ki sposób załatwił POie! CioI..
kosz sprllIWe te z r..osłem Stroń
skim., który w s.limie ilZ'udł to
'a'111O Ciobkoszowi.
PoSeł CiołkOSz: Na posicd,zl!.uLU seimo·we'111 POlSct Zdzisl'IlW
Stroński
1,arzut teunQ\Sta wit
mi. Na posiedzeniu komisji nil
m/'nistracyjnej sejmu .()świlld 
czyłem, ie za.rzut too iest nie·
prawdziwy. S<pra1wa została w
ten sposób ~ałatwiooa.
Prokurator~
A dlacz,,"o nie
posłą!Pił pa.tn w sto\Suntku do po
sła StrońlSkiego ta.k .
jU. n-

lSZ'Czeroami.
PoSeł ciołkOSZ:
Dlat~o, t~
na w,s%elkie inwektywy, wy;powiedziane na forum 5cjmOiwem,
nie woJno uciekać się do proce
sf)w sądowy'C'h.
Zres-ztą pytllłem się po.sła Zdzisława StłJro{l

ski~o,
CZy zgadza się, bym
Siprawę oddał (}Q rO'l'J>lłtnftois
sądowi malr5za11kQIW~kiemu lub
ł"nemu. POJ. ~łrońs.ki ot.wiadże <Da żaden są.d· sł~ oie
czVl,

,,,,adza.
O~ona: Do jak.ieJ -paJl"t.ji ualeiŻy poseł Zd1.isł8 N Strotiski?

siq z taką tolera.nc.i:>. do jedno
stek podburzaj ącveL . Drzedwdziałając im cho{:lJy w ten spo
sób. bv zrzucć ich z bałl~on6w .
to L : zwględnie ni c o cs:! łobv do
późniejszych ekscesów.
Adw. Szur!ł'.!: O ja.kie ~lowv
panu chodzlfo?
Św.: Pan ohce, żebym wra<:al
do ow~h
koszmanl~',~h <!za ·
sów.
przewcd~licząey: Panie obrmi
to n ",l' jest fo!ma badaoia

co,

ś·wiadka.

Szereg pvtal1 minist.rowi StD -,
mirowskiemu zadają o~kalrżeni
Pragier. Sawi<:ki, Kierni.k.

Zeznania Hauke-Nowaka
Przed DulIDi~e1l'
dla świ.adWarszawę
ków staje naczelnik wydziału
społeczno _ poIityeznl\lo
mJn.
Adw. S~rlio~: Kto , pana zaspraw wewnętrznych. p. AJe· wiadamiał o ,11lQrszu lJa \Varksander Haukt:.. Nowak.
1)• <>zawę?
świadcza on:
.- Miałem l11cldl,nki.
- Należało do mnie przyjmo
Adw. Benkeł: Czv pochód po
wanie meldunków o naSJtlfojach Koogresie krakowsldm był doID8JS. Ocell iatem te meJdUloki , twolony'l
wali.zowałem je .
..-. OWSzem!

Marsz na

r.,rast~pDje
.obrońcy
zadają
Świadek 7ap,ląda IWt:ią.ż do no
tatek, przeciwko czemu obr.ona ~windkowi scereg pytań , dotyQpOllu.je. Na ulPO'l11ll1ienie prze- czącYlCh udzi 1l łu w knowan iach
wodniczącego świadek oflopowla t>skarżon('~o Kit:roilra.
- Jest to tizyczn cm nie~u
d!ł:
dobielisłwem w~ZySUiO p am1e--- T.) tylko kOllspekt!
ta{o. Moja pl :len jr!st teg o rodza
Przewod,uiczący
prosi raz .in, że nic po,~w ala mi stykać
j~.'\zcze o po."łUNi..-,' aJlie się pa- się bezpo,ś<redn : o
z całym ol·
mięcią.
hrzymim malerjałem. Na ż ąda
nie sądu mOJ!.;'ę tcr.
mllteriał
przedsta wić.
Adw. Rel'enSOf):
Dlaczel{{)
Adw. Bel'enson: Z'~,7.nał pan pan ni~ p·r:wdstawił go sedzi<'w ś!t](]złwie, że na I:.ongres zjeż IllU Dem alnto w i ?
dża.no się z u~ryt~ bronią. Ile
- no ief,io ule żądaL
tej broni wieziono na kongres?
Na tem przcsłuchanie zako Il - Nie potrafie odpowiedzieć . ew,no i odro,c zono ro z pr aw ę
........ No ile? Trzy rewOlwery? do dnia dr.isiejsze.w.
Dzisiaj z e znawać b ~d ą : n aesy trcystat
CT.elnik
wvdzia ~'u
DE'tpiccZCll~ Nie
imeresowałem
się
s.praw w{~
tern.
Sądzę, ie ilość rewoh"e- stwa ministerstwa
wnęL1'7~n~h Kawec ki oraz k iel"ÓW d(l(!ł".odziJI$ do setek.
rownik
c cnzurv komisarjatu
..- Do setki, cz:v do setek?
nądll
na m . I'hJI. YI. 'r s zaw ę .
.... Do setek.
KrV'~j€'r.
......, Pr<lszę <; '~a,proto.kułowa
nie, te świadek n~ Interesował
sie tern. ile bl'uoł wleill na kon

Ile broni?

".res

B. premier Bartal

zamachoł\"cy.

przybywa do Warszawy
W dągu pr zysz],er.; o tygodn ia

Adw. Honiawlll: Jak pan mo
I)a rtji t-: ooenić działalność oskar!o- przvjeżd!a
do Warszawy b.
DB. je.'Żeli to 1noż,na partią naz l\ego Liehel1mtłna?
premjer,
prof.
polItechniki
wać.
- Był jeduym 1. wyibi.tnych lwo<wskic~~ , KazLmierz Badel .
działaczy. W 'Przern.órwieniach
Prof. Bar{el jest świadkiem
wvSlt~()IWał f\~.r{'..sywnie prze· w pr()JCesj~ przedw wi~źniom
brzeskj,m
.
ciwko 'rządowi.
Adw.: Landsu: Jaki jeat 'z;wia
e
Ulik mi~y Pomorzem a prtly~towalniem zamachu?,
,4Jtw.: Ten związek; te nie pomijano Żad<l1e.i okolicz,ności. by
-prz:e<prowadzić swoje (.ell', chO'Ć
może sklohlć rząd do zmiany stanowiska
Iov 'ze ukodą dJa państwa.
Obrona: CZy :pi'.zy pomocv nl&ter sprawiedliwości przyj~ na Wlania rady warszawskiej, która
władz . obcych?
audjencji przedSIQwi~~J.i adwokatu wystą.pieniami swemi we&ła wyrd
Św.: Pytalllie to '1.Ilwa.tam za ry w osobach pip. Henryka Konica, nie na teren walk polltyczn., muszą
żarłob}iw,;.
ptezesa na,c~lnej rady adwokac- wywolać dalekoidące obawy, że
Pł'.JlewodDieZqcy: Udbylam to kilej, Stefana Chomiczewsklego, wl adwokatura warszawska nie chee
pytanie.
eepreze&a naczelnil'j rady adwokac- zawrócić z drog~ na którą weszła,
Adw. Landan: PI~'6Zę .ł ,za - kiej, ' oraz adwokatów Mariana wbrew Swym żywotnym interesom
profooku!\owanie ro~o ł>yłatnia,
lIie widzę w niem nl(: UllftOt'b1i- Słrumiły, Jana Kręglew$kiego ł
W tym stan:e rzeczy mln. Michaw.ego.
Wojciecha tytomiersklego w 8p1'a- łowskl nie widzi możności poddaZ kolei ste~ pytal'" 'ulda.ją wie UJlJifikac.ii ustroju adwokatury, nia rewizji stanowtska rządu, wyra
oskarżeni.
Minister Michałowski podkreślił, ionego w złożonym do sejmu proAdw. Beren.$ons Pan . mini· Ze stoi na stanowisku eamorządu jekcle usta~y o ustro.iu adwokatu.
ster zeznał, że part ja otrzyma- zawodowego dla adwokłlltury, w ry.
IIl. poparcie matcrjalnt. Slklld i iJadnym jednak ra. nie może do "!!:!!!!!!!!!!!!:;!!!~~~!!:!~~
jakle'!
~
~w.: Otn:vmala poparcie 1. ł. puścić do wyzyskiwanIa samorządo
Z'W. fund:ll'sZlu Mllolteottiełto i 1 W>ych placówek adwoka.tury dla ce
międz:v.r.,Glod.ów1kł.
lów politycznych. jak to już nieraz
Obr.: Ile i kiedy'!
miało miejsce. Uchwały nad.zwy00 ..'!KJ.Arł ~AZETOWYCIf,
Sw.: Go do ...... pQ<l'Cia z fUlndu czajnego walneg4? zgromadzenia
PllOlPEKrÓlf, Cl/'INml ; t .p.
uu Ma.tłeottiPRO zllalezioob in- stołecznej palestry, a zwłaszcza
UKlet. IłYJIINKI i IUTllfZe
WYKONYWA WYTWÓRNIA KLISZ
fc>~acje w, ,!Aribeiter Z~ltll'ng". przyjęta przez zgromadzejtie degdzle wvrazonIe
o tern wS'P o _.I
"POLIGRAF~ rr
mnia<l1o, a kO'nto zaś z fu.nduszu klaracJa dzIekana Izby, ".Ih~leraJą':Óo~. P'OTIlI(()WSKĄ 101. TEL. 157 -ee..
mi ęd;zynarodóWlki , to zostało I ca w swej treści aprobatę postępoPoseł ClolkOSZ:

Do

PoparCia materialne

"Iko

uległOŚĆ

I

palestr,
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ja,snością.

padcza,s
kit6rych
przed
zmęczoną
duszą
p<YWstaGłols wewn ęt'rzny mówi! jej,
ją
nieznOlŚtD.e
w1dziadła
prze'f e ojlCiec i matka dawno
już
szlości;
owe
noce,
podczas
kitć~
żałowal,i swej surowości w stosunku do niej! Wid:z,ia1a ich na rych potężnieją tęsknoty li prawet przed sohą w wńeczór zi- gniemia młodości. a błędne ognimowv~ gdy młiodsze rodlzerustwo ki nęcą w trzęsawi,s.ko życi.a.
Nie, życie na WISi było O'dpojuż udało się na spoc'zynerk. O jciec puszczał kłęby dymu z faj- wiednie dla ludZIi, którzy nic
ki, a matka porządkowa'~a ga,r- potTzebowali się oibawiać swych
myśli, lub też dla dziewczyrny,
derolbę dzieci.
. Co to? Czy nie zaplllkal ktoś która posriadała przy boku silmido d'l'z.wi? Ociężale podniósł się ne,g.o mężczyznę, którCigo
łość tępiła w zarodku wlszeilJkie
o.iciec, bOIwiem był bar,dzo zmę
C'7ony pO cał.od:oiennej pra<cy. A troski i zwątpieni,a. A~e czyż
tym męż·
jednak postać jCigo rosła w 0- Franek mógllby być
Ciąg

dalszy.

czaclh i przyspiesz,al kroku
w
mia'l'f~, jak pod<chodz,ił do drzwi.
Matka na chwilę
pnerwala
pracę. Powstrzymując
oddech
siedziała i WlSłuchi:wała się w ci.
szę. Wreszcie ... WIl'eszcie ojciec
wrócił, zgarbiony, jak p,rzedJtem
,"ollllym kr.olk iem, bowiem był
la'k bardzo zmęczony.
- To nic, matko pOlWiedział o!hojętl:nym głosem. Widooznie t ylko wiatr
uderzył
drzwiami stajni o dom.
Ale ma,t ka miała WTażll~we u..
cho, więc UtsłylszałJa, że w głosie
o.~a brzmi .~akaś serdeczniej s1.a
'
nutka. Czuli to OIboje, ale żadne
z n 1ch o tern nie wspOlminało.
Ma,t ka westchnęła i wll'óciła do
daJej
szycia, a ojciec zaczął
Gz:\"tać ~azeil:ę, jakby się ruic nie
sŁało.

Jalkże cZeJSto w ols tatmich c:zasa<ch w wyooraini Lizy ry" ował się ten omaz. Za każdym
rla zem serce iej zżymało się w
niezaspoko.lonej t ęs'knoclie za
domem rodzicielskim. A jednak
nie mogła się 'zdecydować
na
PO'Wr6t. Obawiała sn ę monotonności wsi, leżącej w odosoonieniu od świata. Chociaż dni pelne były wyc.ze1"pującej pracy,
nie P'OZ()IS"ta wLają<cej czasu
do
refłelksji, to przecież pozQts,t a wa
ły jeszcze dJu,g'ie noce.
Owe mi:lczące ze SiWą boaeslIą

czvzną?

Ni e oma,l uśmiechała się

na

myśl, że mogłaby chot': na chwi
lę

Żaden c'zlowie!k nie 1J)l1rukallby Po
mniel
_ lL~zo! _ szepnął pieszczoULwie.
_ Dlaczego parn talk mówi do
mnie? _ zapytała zmęczonym
głosem, _ Pr~ecież to tylko' po
galr sza stan moJ~j dUJSzy,

Dźwiękowy

w to uwierzyć, H w jeJ.'{O towarzy;stwie mogłaby rozpocząć
nowe, spok.ojne życ.i e na wssil
Ale inna bwa'rz powra<c.ala w
ohra zacth, rysowanych przez fan
ta zj ę. Nie, nie, odpychała ją, od
wracała się od ndej. Nie mOjgla,
nie powLnn.a była narwet
myś leć o tern.
- Lizol
Biegła, ja'k g;z<czuta, wciąż dalej i daJki; ścig.ały ją cienie jej miło,ść!
wła s nych myśli. Doszło do tego,
Młody człowiek 'Przestras'zył
że słyszała ~lOlsv, na u~icy,
w się: wla'SIIlej odwagi, ale słowa
promieniach słońca!
.ruż zostały wyrpo,w iedziane. - Lizol ~ rozle.gil się :ZIllOWU Dziewczynę
na dWwięjk tych
~łos, Przyspieszyła k'l'Qlku i bie- słów ogarnął wir stprzecznych
.~ła naprzód, nie wiedząc do- UCZUlĆ.
kąd i po C.o, 7. iednej ulicy
w
Dla~zego tem człOlWioQlk Ją dlTę
drugą, nie podnosząc oczu i nie czvł? Czego chciart od niej? Gzy
zatrzymując się.

chciał się z nią bawić, aby wero,zległ się wście
ł
d "? DB
.
' .
. .
so o czas slPę ZLC. 'l aczego me
kły
głos
woznlJCy
nad
leI
uchem.
ł'ł"
.
....1· b~ dzl'Ć
.
.
. .
. pozwo' l .leJ sa,mOllll e ~ą
u~
Szarpnął lejce tak gwaUI:OlWnle,1 11,
.
.
t?
O
~r1 :1..'
.
.
, eaml mlas a . ,f;;UY'JJYZ przed
że kome stanęły dęba.
Y
1..."1 ą roz t-Ta tł
' " k yt
.
:. . .
I CIlJW'I
owa Y.Tą
OIP. a
VV . tej
same]
ChWI,
l
1
podszedł k
'1 Ś . t
;_,
1
.
.
•
.- acl'1, a
.'
onI. Wla, nlUJ.Jy nIe SUI
.
do nIe] Troiker. Serce zatrzyma
jej 'zaOlszczędziłlby 1'05 nowych
ło się na <chw1'lę, poczem zaczę" bolesnych doświadcze'ń..
ło bić tak mOtCIllO, że 'zdawało
się wyskakiwać 'Z piersi.
- Dlaczego pani UJCieka odeNagle chwycił
- O mało <co zostałaby pani mnie? Uzol przejechana - powiedział z wy ją za ręce i zatrzymał.
rZUlte:m.
- Niech pa:ni na mnie SlpoJ- A jeś<Ji na wet - odp()lWlie- rzyl Czy nie chce pani SlJ)o,jrzeć
działa z gorzkim UiŚmiechem,- na mnie, chociaż jeden raz.
~ Hano! -

,

Kino-Teatr w

.,SPLE
Dziś
Potę~ny

Łodzi

DID··

i dni nastepn,ch!

dramat re:l:yserji genjalnego RAOULA

WALSHA p. t.

Powrót do
z

JaneŁ

udziałem

życia

kochanków ekranu

Gaynor i Charles Farrell

"Powrót do tYCh;" - to dram!!t, wiodący od koszmaru

bruku poprzez bezmiar cierpień do szcz~ścia.
to "pieśń nad pieśniami" słodkiej
JANETKI i męskiego FARRELLA
"PowrOt do życia" - oszałamia , zachwyca i olśniewa widZI!
teml!tem, grą i wystllwll.

"PowrOt do tycia" -

Początek

seansów o godz. 4 ej. W sobotę i niedzielę
od godz. 12 do 3 ceny miejsc 76 gr.,1 zł. i 1.25

Aparatura Western Eledrie .
Bilety woln ego

wejścia

urzędowych

i

n .. :um''''''ll".n

partol'lt,

próez.

I

- Proszę, niech pan ode}
dziel zawołała, wybuchając
płaczem.
- Więc nie kochasz mnie?zapytał smurlmie męski głos.
- WtaJŚnie dlatCig'O, że cię ko
cham - szelPnęły mimorwoli jej

wa'rRi.
- Kochasz mnie, kochas'z. Li
zo?! Lizo!
Był w.prost nie-,
przvtomny ze s'zlCzęścia i wyciskal gOtrą<ce pocałUlIl,ki na jej rękach, które mu nagle cofnęła
i ukryła za plecami, blednąc D8
twarzy.
- Nie caluj,,, tych .. . rąlk ... -

Nie patrzała na niego, w;i,ęc
łoŚć.
nie mo~ła widzieć, że w.patrzoNagle Uza poczuła jeJgQ warne w · nią oczy błyszczały j'a sno,
j,akgdyby .cIhciały jej
wSIkazać gi na swoich uS1tach. OdWlI'ócila sie. Stała przy jakimś mudrogę do nowego życia. Dlaeze
rze i pła!kała gQlI'ziko. Łagodnie
go budzić nadzieje, które się nie
poci~nął ją Troker do Willęki
stpełilliają? Dlaczego zaglądać w
h bI k '
l
jedneg.o z domów, jakby chd:H
te oczy, któryc
, as Ją OIŚ eochronić ukochaną przed sp oj- wyjąkała.
piał i ból jej SP'ra,wi:a~?
i
rzeniami cie.kaJwych lPr'zechod- i Ale Troker delikatnie, a ener '
- Liw - powiedział tonem niów.
\ gicz.nie sięgnął z pOlwrotem po
prośby niech się palIli na
Liza boleśnie odczuwała, że jej ręce i powiedział poważnym
mnie nie ..~!'lliewa. a,le mULSzę do ta nieze.psuta dUJsza, ta dobroć, g:łosea:P~
pani ta.k mówić.
ta miłość, że te Ulsta, te oczy,
- Te ręce muszą się z porwro
- PTagnełabym, abv ch'Whla ('"le wo,góJe serce teRo cz.łowie tern nauC'zyć pracować! - Czy
naszego poznania nie istniała w ka do niej należeć mogły, gdy- wtedy będę je m6.gł ca~ować?
mem życiu! - Bi~gła daJej, jak by na drodze ki życia nie stał
Przy,padła, szlochając, do . jegdyby chciała od nilC!go uciec. Franciszelk Prytl
gO piersi.
Ale oto .iuż 'znowu był przy jej
boku.
ROZDZIAŁ VII.
- Rzeczywiście, bOIwiem nie
tpoonałbym wtedy,
co zna<czy

••• ~ •• ł •••••••• • ••••••••

I-szy

Głos .ie~ był tak błaga'lny, że
w milc'zeniu posłucihała. Podnio
sła oczy i s;po.trzała
w twarz,
płonącą entuzjazmem mJiodości,
k~6rego jeszcze ?,ie s~łumiło ż:ycle. I tem entuzJazm, który nIe
znał w ątpil iw ośd , atylIko 'HOzUllllienie i wyrozumi:ał1oIść, Złl'"0dził wl\alŚni e tajemniczą
mi-

Dźwiekowe

•

ZJ1WCem J)ogrzebany

Gdy . 'TIroker wre5zcie WlS'zedł
do gabinehl komisarza Szwarc&
ten krąJŻyl po PoJkoju, jak rozwś-cieczony
lew. Nie przerwał
swego spaceTU, .ja~yIDy wog6le n!e zaUIWażył wejścia detektywa.

- Nie jestem dzisiaJ m'iPOSObioov do dowcipów, parnie TrroTrokar' odchrząknął i usiło ker. Zbyt wi,e le mam kłopotówl
wał WSZlC'ząć rozmowę.
- To nie dowcip, panie ko- Pmie komisaTZu....
misarzu..
Bez odpowiedzi.
- Czy pan m6IWi selrjo?
- Na.rzupełniej serjo, panie
- Kochany
panie komt'iakomilsarzUtI
l'z,u ...
Dalsze m.iJczenie i niCJPOlkoją - Mamy obecnie mar,zec, a nie
lipiec, więc o pQrrażeniu słoncez
cy spacer.
Na
-- Zaręczyłem się, :panie ko- nem nie może być mowy.
żart
primaa'Prilis<YWy
również
misail'Z'U1
.
jest 'za wcześnie.
- Z kim? - brzmiało mm- ProsiJibV\Il1 uprzejmie o 'Pokliwe pytalllie.
wa-imiejsze tra.ktowanie moich
- Z Uząl
S,Pi'aJW, panie komilS.arrzul
- Z jaką Ozą?
fel. e. II.;
- Z Lizą Mertenl
•

....

'F

'. "

Dźwiekowe

Kino

..

Dziś i dni następnych!

Najpotężniajsze arcydzieło

•

sztuki filmowej l
Niebywała wystawa!
•

Wstrząsające
Potężna akcja l

lona Faraona
W rolach

głównvch:

Emil Jannings
Harr, Liedtlce
Paweł Wegener

h10Ja Salomonowa I lonl

Początek

i

o godz. 4. W sobotę
o 12.

niedzielę

'.~

,I

Kino

"APOLLO" m'~
--ul. 11 Listopada 16.

Gdyby w tej chwili wybuchla
bomba, wrażenie nie mogłoby
bvć siłnie:isze. S'Z'Warc OIdtw.r~jł
się na pięcie i stanął OIko w ok9
z Trokarem.

'!',~

<."~ ..

•

Dziś

i dni nastepn,ch!
Jlajgłośniejszy przebój
dźwiękowy polskiej

produkcji p. t.

BurZa nad laBooanem
.

. ' .,"

.'

.. ' "

~

-

,'<>,

(-;~:.~~~. . ~

" {,

Wśród najwyźszych

szczytów Tatr rozgrywa się dramatyczna walka. o miłość UKochanej kobiety.
W rolach

głównych:

ALfONS fHYLAnO, OOMfftlCO 6AMBlnO,. lnfiE fRAnK
Nadprogram: Dźwiękowa komedja w wykonaniu
polskich artystów.
Dźwiękowy Tygodnik FOXA
Polski Tygodnik P. A. T.
Początek seansów o 4 p.p., w niedziele, soboty i
święta poranki o godz. 12-e].
Ceny miejsc normalne, na porankach po l zł. i 75 gr.
Wszelkie bilety ulgowe i passe partout, prócz urzę
dowych (czerwone) bezwzględnie nieważne.

.

nr.
----

29~

I
al.X- ,.GLOS PORANNY" - 1981
-----------------------------------------------------~~:~--~~~~~~~~----~~~-----------------------------------------------

osobłste

ewłtg,
Omił~i ~Ir~ł owg, ' przł!d sądC!m

nków P. P. S.·

«:.Z

W dniu wczorajszym wrócił z
urlopu wypoczynko'W'ego i objął urzędo· wanie wicewojewoda
łódzki,
Stefan KlrtikEs.

W dniu wczorajszym, jak to już
protym
wy z doplomem doktora meczasowy
komitet
strejkowy
i
aresz
dycyny.
to,vanych d!lia 5 stycznia r. b. Spra
Łodziauin p. Natan
ukończył Uniwero:ytet

Rozenfeld
m. Gene·

•
g
Kurs ·nsfrukfor"kl-

zaVowiadaliśmy, rozpoczął się
ces 22 o,>ób, t,,·orzących t. zw.

wę rozpatryw(lł sąd

sędzia

Halicki -

dla komisarzy spisowych s~dz;jow.je Kub~ak
asystenci,

w

f'kładzie:

przewodniczą.cy,

i

oskarżenie

Chawłowski.

W dniu 4 listopada 1931 ro-

Gajewski- podprok.

Oskarżonych broniło

ku w gmachu starostwa pow!U- 11 adwokatów.
O godz. 9 wprowadzeni zostają
i()IWego łódzkiell(o w 'związku z
II powszechnym spilSem w P()I- pod ,ądni, n:~długo potem ukazuje
sce odbędzie się kurs inslruk- się komplet sędz10wski. Na oskarżo
to,rski dla nacz,eJnych kornisar.q; nych nie znać wcale ciężkiego ży
spi.,sowych .na teremie pOlwiału cia więziennego, wyglądają. dobrze
lódzkiego.
Nai są. w śwlietnych humorach.
z,wiska brzmią: 28-letni Roman Libich, 26-letnv Aleksander Helman,
38-letni Artur Lil!1ke, 50-letni Franciszek Augustyniak, 34-letni Franrocznika 1911
ciszek Jędrzejewsk I', 26-let.ni Wa
Dziś do spisów poborowych w cław Raj, 29-letni Henryk . Sch8iifokalu b ura wojskowego (ul. Za- bler, 42-letni Marcin Sz,atkowski,
wadzka 11) w godzinach od 8 do 26-letni Mnrjun Trzeciak, 29-letn~
13.30 powinni się zgłosić mężczyź J an Tymoszuk, 23-letni Józef Trze
ni, urodzeni w 1911 roku. zamie- oi.ak., 25-letni Lajzer La,jmer, 26s:xkali na terenie IV komi.sarjatu letni Bertold J enczke, 28-letni BoIctórych nazwiska rO'7.poczyna.lą się lesław Wożniak, 19-1et. Zenajda
(Id liter: V do t i zamieszkali na Raduszki.na, 25-letni Mieczysław
na terenie XI komisarjatu, których Wójcik, 24-letIlJi ~lojzy Grabicki,
JlaZW'dia rozpoczynają s:~ od litel' 24·1et. Ruchla Ka,mionka, Hl-letni
T do 2.
Kalman Krygier. 24 .. letni .Antoni
•
Kulicki, 39-1etni Bronisław Gabar
łłOCrD2
i :;'l-letni J ózef :t.bjer Holcman,
"
.
przyczem głównymi oskar~onymi
DZIS w .~ocy dyzur~lą. następu- są Roman Libicb. Alek::;a,nder lIeljące aptekI. Sulcc. Le,n\\'cbcra (Pl. man i Bronisław Gabara.
WQlności 1); Sukc. J.
Hartmalta
(Młynarska 1); W.
Dauieleckiego
(P:otrkowska 127); A. Perelmana
(Cegielniana 32): J. Cymera (Wólczańska 37); Sukc. F. W ó.icfckiego
(NapiórkDlvskiego 27).

Sp] S poborowych

I

dyzury aptek

Na wst~p,ie sąd przystępuje do
ustalania personalji podsądnych.
8 z pośród nich oświadcza, że są
bezwyznaniowi, mimo, ż,e w dokumentach figurują, jako przynaleini
do rozmaitych wy:mań r elig,ijnych.
6 by10 jur karanych za przestępstwa polityczne, jeden za wojsk 0·i,e.
Następuje akt oskadenia.
Zarzuca się podsądnym, ?Je nale74c bądź to do KPP, bądź też do
KZMP, z polecenia międzyna.rodówki z~_wodowej, t. zw. ProfilUternU1 organizowaJi na tereuie Lodzi
rewolucyjny ruch zawodowy, a po
rozbiciu go (likwidacja zwią.zku
włókniarzy przy ul. Zamenhofa 17),
nile mogąc utworzyć go ńa. nowo,
postanowili stworzyć .}a,k iet, podsta
wy do tego przez t. zw. tymczasowy komitet , strejkowy. Organizacją. zajął 'się Libioo, Helman i Gabara. Zebranie odbyto w lokalu
NSPP - lewlky przy ul. Rajtera
13, podcz:J.s którego wkroczyła policja. ~ zatrzymała obecne 73 osoby,
z czeg'o pociągnięto do odpowiedzialności sądowe.i 22.
Oskarż-elUi do 'Wli[lY s!ę nie przyznają., przyczem kaMy z ntch 0świadcva co następuje: do Libicha
zwrócili się robotnicy z szerl:lgu fabryk o zwołanie posiedzen~a Btrejkowego, gdyż fabryklLUc1 obniżaj1l!
samowolnie płace. LiJbich się na to
zgodził, kazał wydrukoW1ać za proRzemia na to zebra.nie i' wynaJął

Dzień oszczędnoś~i
Komitet

~,Dnla

nadSyła nam -

oszczędnoŚćI"

Bilet do kina

z prośbą o opubli-

'cowanl - na~pufącą odezwę:
Obywatele!

DzI~ Polska obchodzi narówni

z
iworz «:gc:h

z

łnnymi krajamt powszechny "Dzień
oszczędności".

Łódzki komitet dn~a oszcz~n~

otrzyma kaidy prenumerator, który w dniu
d z i s i e j s z y m, t. J. w
sobotą 31 paidzlernlka

c~ pod protektoratem P. wojewody
Władysława Jaszczołta, ZW1raca się

do Was, obywatele. z goraeem wezwaniem do podjęcia i wprowadzen 'a. w życie idei oszczędności.

l.za 15 zł. salę od NSPP-Icwjcy. O
zaleg-a1izowanie starał się, jednak
nie uzyskał go w term.inie. Helman
w posiedzeniu wogóle udz.lału nie
brał. VlIlke był delegatem fabrycz
nym na tę konferencję. 7 oskarżonych stwierdza., że na posiedzenie
dostali się przypadkowo, nie wiedząc DJal\vet o 00 chodzi. Osk. Kub!cki tWierdz.i, ż€ z ulicy posterunkowy wprowadził go do lokalu
NSPP-Iewicy i zawołał do znajdują
Gej ię tam polic.j i: ,,'Macie tu komu
nistę !" Sche1bler był gO&p'odarzem
lokalu, jako sekretarz NSPP-Iewicy. Pozostali w~szcie oska<rżeni
zaproszenia na po. iedzenie dostali
bądź to na ulicy, bądź też <Id zna.
jomych.
Wobec nieprzyznania się oskarlo
nych do winy, sąd otwIera postępowanie dowodowe. Jako pile!'wszy zeznaje aspir. Brylak, naczelnik bryg. V urz. śl€dczego. Rozpoczyna on zeznarue, ku powszechne,
mu zdumieniu, od zacytowania
zda,nLa. Lenina o strejkach. Następ·
nie długo opowiada hlgtorję powstania zawodowego rU\;hu komuni, tycznego, a na stępni e p; l.(·d1(l~
dz.i do charaktel!"ysty-kt tq;0ż ru('hu na terenie Lon.zi. Stwierdza
wybitny udztał w Yl ''ffi osk. Libicha.
Przew.: - Skąd PowStało przypuszczenie, że komltet wBPomniany nie ma na celu akcji ekonomi.
czne}. lecz ~olityczną?
Św. Bryl:lk:
- Nie było wtedy
POtrzeby strejku. Robotnicy si~
nie skarżyli.
Zkole.i świadek ~twierdza, i €.
wrększość oskarżonych była, notowruna, w kartotece urzdęu śledczego
jako czynni działarz.j> komunlstycz
ID, pozootali zaś zatrzymani na 0wem posiedzenil\l zostaU zwolni8'Ili.
Obr.: - Jakie uzyskał śwdadek
im.formaiOje co do zwolnionyoh?
św.: Oni nie w1edz.ieli o 00
chodzi. Nie byli członkami partji.
Obr. - Czy zebranie mlalo charakter ściśle kons!)lracyjny. czy
tylko było niezalegalizowanie?
ŚW.: - Było nielegalne, a w charakterze konspiracyjne.
Obr.: -'Czy zdarzyło ~ię w prak
tyce świadka, ażeby zwoływać kon
sPlracyjne pOSiedzenia ZJrupomocą
zaProszeń?

Oszczędność nasza nie powinna
tależeć od puypadku, lecz musi

wplatl prenUBlera.c
za miesiąc lisiopad

6yć stosowana stale, planowo ikon

"Inventnie.
Wzorujmy s[~ na Francji!
Kraj ten dzięJd wrodzonemu .lmy
5łowi OSIZczędności swego społe
czeństwa wzniósł się na szczyt
do administracji
~wiatQwlej potęg! finansowej.
W c7;asach, jakie obecnie przeży
~'amy, wys-iłek 'OSzczędzania
jest
wielki, trudność w zebraniu gros,za
znaczna, ale świadomość. iż pomimo cleżkich warun!{ów Odkładamy
grosze na czarn, godzinę. po1'linna
być bodźcem do stałego zbierania,
choćby najumiejszych kwot, bo z I
tych właśnie groszy p'owstają Wli~ Głos naszej speaker~i dotarł daleko za ocean
8ze zasoby.
. •
. . Pod adresem rozgłośni łódzkiej był w Nowej Zelandji.
Nasz~ matkI I zony, w k.torYCh Polsldego Rad,ia nadszedł od jedne
"Po zapowiedzi: "Hallo! Polskie
ręce. sk adam,V fundusze na prowa- go z radjoamatorów, zamieszkałe Radjo -Lódi" _ słyszałem _ pi.
dze'll!e ~aszyc.h gospodars!\V domo I go w mieście Dunedin w Nowej Ze- sze nam korespondent - dwie plywych! ule~h .~lIę 9tan~ w. pierwszym landji charakterystyczny list, któ- ty gramofonowe. o miłoścI.
rzędZie p.omerkami tdel oszczędno ry I>cdkresla ogromne z.naczente
"O'"
ł t
.
d! j
B
k
nie h
••
h ł t
.,!e p y y - pisze a e p. er
I,
c
zaszczeP1 a lą
as a e (ll'opagalldowe naszej radjostacji.
tt _ ł h ć b ł
d ią 'I •
wśród synów [ córek, niech sktan~
ne
. s yc a
y o ~ U 61 ą 1
Ją mlodych do zaopatrzenia Sfę w
W !iśc:e tym radjoamator Frank zupełfl1~ czys!o, t~l{, ze pr~'pusz..1
ksiąz.eczki os7.czednościowe
Barnett, pisze, że w dniu 13 wrześ- czam, ze postIada~le doskonale wy
.
nia rb. około godziny 18,00 z mitlu modulowaną stacJI3",
Jeżeli idea OSzcz~dności przeni- tarni, według czasu środkowo euro
W dalszym ciągu p. Bernett prokn'e dajszersze warstwy naszego pejsldego doglCO'J1ale słyszał Łódż. si o dokładniej&re dane, dotyczące
spoleczeństwa, staniemy się mocni
i
naszej stacJI.
I niezaleini na gruncIe goo,podarJak stwtierdz liśmy w tymże cmczym.
sie speakerka radjostacji łódzkIJej
Oczywista, że nlezwlocznie odp. Zofja Tolcarczykowa nadawała pisano p. Bernettov.'1i ł dziękując za
~omit ... ~ "Dn:a osuzędności" płyty gramofollGwe i dźwięczny jej załnteresow.,an'ie się Lodzią, proszo... Łodzi.
głos zUllełn:e wyrainje słyszany no o stałe utrzymanie kontaktu z I
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lódź

slrszana

Ul

I

I
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N. ·Zelandii

Ś'W~: . Nie.
Obr.: - Czy zdarzało się, aby
r,a taki oh posiedzeniach brali udzilał nieczłonkowie partji?
ŚW.: - W óa,l uej sprawie możli·
we.
Gdy ~"v. Brylak powołuje l!lę na
zelJJanie osk. I,ibieha, który w
śiedztw,ie milał stwierdzić, że współ
pracował z Gabal'"ą, wstaje
osk.
Libirh i st\Vrierdza, że asp. Brylak
uderzył go suszką w ucho, co wywołało krwotok i zmusiło oskar~o-

nsgo do potwierdzeni'a stawianych
mu pytań. ZakrwaWlio;ną twarz i
chustkę
zaprezentował
sędzi~iD1t1
śledcz,e mu, który fakt ten za.protokułował.

Po zakonClZeniu

zeznań

asp. Bry-

lW\!ilWWAea::wW"AWQWi&" *
• ..

Z,

olwarcSe "".,.
IJ

l

pokaz gotowania kawy,

na który uprzejmie zapraszamy

JUliusz OIeinl

Specjalny skład kawy i herbaty

pl" OIrIInOWSIIna 160.

.c~.....
~~'*"'~-~~~~;!&~t!:
.....;;;;w:::;/l.l~~~~~~
laka

przewodniczą.cy

7d

zarządza

pnerwę·

Po przerlV,i e zeznaje szereg podoficerów i konfidentów policj~ śled
czej, którzy zeznają to samo, co
aspirant Brylak, plączą.c się nieraz
IV: t·wierdzeniach. Szczególne poruszenie wywołują. zeznania, jednego
'~e świadków, który stw]'erdza" :ile
Woźniaka zna
jako k omunistę,
gll yż 'kandydował do sejmu z listy
nr. 22, a tymczasem obrona przedkłada dokumentu, stwierdzające,
że osk. W oźni~tk do sejmu nigdy
ni e kandydował.
Św. wywiadowca Mikołajewski
wskazuje na Szadkowskiego, jako
na Marjana Trzeciaka itd.
Następnie zE'znają św.iadkowie obrony. Czterech po kolei z nich
wskazuje na wzorowe prowadzenle
s ię osk. Jędrzejewskiego, dwuch
zaznacza to samo w odnieSieniu do
osk. Lajmera.
Zkolei skł.ada zeznania b. poseł
Emil Zerbe. Stwierdza on, ~e osk.
Linke był za'wSze lojalnym człon
kiem klasowych zw:i4zków zawodowych.
Obr.: - Kiedy powstaje komitet
strejkowy?
św.: - Jeżeli zachodzi potrzeba
strejku, wtedy powstaje komitet,
zupełnie legalny i niepotrzebują.cy
specjalnego z.aJ.egaIizowania.
Następnie zeznaje ponownie asp.
Brylak. Stw,ierdza 00, że sw. Zerbe dlatego broni Lim.kego. gdyż jest
przychylni'e usposobiooy dla komu
nizmu. Wywołuje to następnie odplJwi€dnią replikę ze strony świad
ka Zerbego, który w sposób ostry
stwderdza, że spotyka się jut po
raz drugi z prośbą zasugerowania
j)nez policję sądowi przychylnośd
jego i NSPP dla komunizmu.
N a zaprotokułowani!t.t tego ()
świadozenia konczy przew.odniozą.
cy posiedzenie, zapo'I'Viruiają.c prze(wi)
mówienia stron na dziś.

........................
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Smutny bilans rewizji w fabryce łódzkiej
W czerwcu miasto nasze zozaalarmowane Sensacyjrne
mi wiadomo,śo:ami o naduży
eiach w fabtryrce monopolu spirytusowego w Łodz,i. Wskutek
doniesiell, których źródła na,leSłało

żało do,szukhvać się wewnątrz

fabryki, zjechał Z Warszawy inspektor Przecławski dla przeprowadzenia śledztwa.

Kratki

$ąd~

bofny kantor wymiany
W dzisiejszych ciężkich czasach
ob:ór zawodu jest rzeczą bardzo
trudną, o ile naturalnie nie chodzi
o. zawód miłosny, a człowiek nie
chce się k ero'W<lć zamiłowaniem,
czy talentem. Dlatego też u szaraczków duchowych, którzy nie
czują w sob~e wielkiego glosu powolania, czy to do pracy nad uszczęś~iwian em ludzkości, czy też
do zelowania obuwia wymyślnym
sposabem, ""alka wewnętrzna w takich chw Jach .iest nadZ\... yc~aj cięż
ka Bo tru(lt!o Sobie pow~e!lz' eć: zosU;ję ś!usarzI:ITI, l{ierly llliC! krojenie
!'moki.tlgów, a opukiwanie nie odpo
wada.
Jeśli delikwenta w tym ciężkim
mOlll"I1Cie stanowi~n a o przYi>złoś
ej nawiedza .ialdeś t~skne pragnien.e posiadan a wielkiej gotówki,
to spraw!:! llrzeds'!awb się groźniej.
Grzeszna dusza ludzka moie się
dać powieść na pokuszenie i może
domagać się czynów wielkich, a
nlebezpiecznych, któreby mogły
ęrzynieść upragn"one bogactwo.

Gdy okazały się -wiadomości,
insp. P~zecławski
oddal
sprawę pwkuraturze,
ogólllli,e
spodzi,ewano się, iż rzeczywiśde udało się w:paść
na trop
wielkich nadużyć.
Do takich
wniosków u:poważniał rozmach
reżyserski, z jakim wytoczono
sprawę· Stworzono d:la niej pię
kne kuli.sy zawieszaj,ąc w urzę
dowani u dV1r. C:rt-'ll'l ski ego, wicedyrekto.ra KOtwię OIraz urz.::dników DP. Sieradzkiego, Bie~a
kowskiego, S achn o wsJd ego, Lu
bowieckiego i kilku
starszych
rob orbn ik ów. Po peW!Il.ym czasie
prokuratura umorzyła śledztwo
z braku wszelkich podstaw. Jedynym efektem bylo S'po!Il.iew1e
ranie w olczach OtPlinji p u:blicznej urzęd!Il.ików, któ,rzy niewinnie zostali naraż,eni na wielkie
prZYkrości. Należało jednak jakoś wybrnąć z sytuacji. Zdecydowano wi<;c przCJ1ieść urzędni
ków ustabiJizowanych do im·
nych miejsonwości,
a zwolnić
urzędników konrtrakt'olwych i ro
boh. . ików.

Jutro, w

iż

niedzielę,

dnia 1 listopada o godz. 12-ej w poło jako w
rOCZnIcę śmierci nieodżałowanego I ukochanego syna

pierwszą bolesną
l

brata naszego

B. D.'

1\ Y lA WILE SKIE

odbędzie się

łobne,

na cmentarzu odsłonięcie pomnika oraz nabożeństwo ża
o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych

IłODllł:(

W

niedzielę, d.

1 lililtopada r. b., jako w

i

BIł4T.

pierwszą bolesnlł rocznicę zgonu

B. P.

Marii l ta~~i[~ laum~arten~w~i
odbędzie się o godz. l-ej po poło poświęcenie pomnika
zapraszają krewnych, przyjaciół l znaiomych

i

nabożeństwo

żałobne,

na

które

[

Czy ten bilans wynilków rewi
Sprzedaż chorągiewek
zji n!e świadczy v koniecznoW niedzielę, dnia l-go listopada punktualnie
ści zmiany metod kontroli. Ino godz. l-ej odbędzie się w synagodze Domu Sierot
spekto'rzy monopolowi powlinni
Powiatowy obyw:a.telski komitet
Północna 38 nabożeństwo żałobne za
m~eć na tyle do,świadczooia, a· rueS1€:nia pomocy najbiedniejszym
B. P.
by wi,edzieć
w .iakich wypad- w dniu 31. X, 1 i 2 listopada br.
kach można podnosić oskarże sprzedawać będzie na wszystkich
łódzkiego
cmentad'zach powilatu
nia i stawiać ludzi pod. pr~ierz chorą.g1ewki dla udekorowani:a mona które rodzinę, krewnych i znajomych zaprasza
opLn.N puiblicznej. Strzeże:nie i!Il.- gi~ w dniu święta zmarłych.
teresórw skarbu
nie pOlw,inno
Zwracamy się do wszystk~ch oby
Dużo dałoby si~ o tem
jeszcze
być łączone z krzywdzeniem lu- wateli, odwiedzających swoich naj
powiedzieć, gdyby nie to, że należy
bliższych
zma!l'łych
na omentatakt.e co~ wspomnieć o panu Stani- dzi.
rzach, aby zeoh ci eli zaopatrzyć się
sławie K:Ilasie; on właśnie padł 0Jakie s.kwtlki wywo,~u\ią tego w chorą.giewkń, które będą sprzeda
fiarą takiego biesowego podszep1u
rodzaju metody świadczy epi- wane w cenie 10 groszy.
duszy. Długo myślał o wyborze zaPrzez kupienie tych chorągiewek
DEFICYT MIEJSKI.
proe. nm1ejsze od przewidzianych.
wodu, lecz nadewszystko chciał log całej sprawy, ukooozOlD.ej nabywający przyczyni~ się do zasi
0STREJK PIEKARZY.
się poświęcić obnaszan~u pieniędzy term, iż jeden 'z niesł'Usznie
W~onanie budżetu miasta za
leni::\. funduszów komitetu, li> tern
OLeladnicy piekarscy postanowiw kieszeniach pięknego garn~turu. skarż'OIIlyc'h . spoliczkował w biu- samem ulżą ciężkii3j doli bezrobot pierwsze półrocze w stosunku do
Ale żeby mieć gotowiznę, a w do- rze fabrY'ki monopołOlwej jedne Lych, za,mieszkałych na terenie po SUm prelimiJnowanych stanowi 36; li proklamować strejk, ponieważ
datku stró.i wykwintny, trzeba coś go z dooosicieU.
proc., czylii Ze wpływy były o 28 właściciele nie zgadzają się ani
wiatu łódzkiego.
na podwyżkę stawek płac, ani na
"obić. Żeby robić, trzeba m' eć Jakieś zamiłowanie, a jeśli zamEowa !_~w~.i:!z::!:~:u:.~_~~!!:A!!!~!!!!!!!~:~~!!"'~.~!!!!!!!!_!!:!!"'!!!!&!!!!~~~~!!!!!.!!!.!!!!!!!!!!"!-!!!!!'!!!!G&!!!!!!!!m!! skxócenie dnia pracy. PracMvn:cy
piekarscy przebywają podczas pra
nie pchnęło go do zbOCZi!n'a z bacy w piekamIach po 14 godzilI1.
nalnie uczÓwle.l ścieżld życia, to
Forsowana przez piekarzy podgraly tu rolę chyba jakieś wyższe
wy~ cen chleba na w'Czorajszem
względy.
poslet12nn(u komisji
cennikowej
To rozumowanie lie jest moim
nie WSItała zaakceptowana przez
fabrykatem; powst.ało ono już daw
magistrat.
Listonosz kwitował "odbiór" przesyłek pieniężnych
no w umyśle pana Kilasa. Wiara
PROCES DYR. ANTONIEWICZA~
w to przt:świadcrenie nie odstraszy
W dniu onegda.rszym dyrek- g{'> stanu l"Izeczy !/Świadczono Wl.r~Z oŚowiaoczył, iż podpis je-. W drugie.i :instancJi oSkarżen:3
la go od zawudu mimo parokrotnej
da pocz:ty łódzkiej
powiaoo· adresatowi, iż otrzymał już nie go na pokwitowaniu jest pod- urzędnikóW kasy Chorych przeciwpokuty. Za.ięeie tego człow':eka m~Orna została przez jednego 7
nią(lze i poczta posiflda odpo- rDJJ 10nv.
ko dyrektoroWil Antoniewiczowi za
mOZna określić jako "kantor wy- emerytów,
zamieszkałych
w wiednie pokwitowanie. EmeIayt
Wy\Sunęło
się
wobec
te~
po
uZycie wr liście do dyr. kasy okre- .
miany". Takie chodzące biuro ma Łodzi, ,j i w fajelOlukzy sposóh
dejrze!Il.ie pod adresem Szczer- ŚletÓI "antypaństwowi" odbędzie
tę wyŻ\Szość nad podobnemi instytu
zaglinęły przesłane
mu -prze l
Żydowski Teatr KamBrainy biński~,o, który pierwotnie 0- się w Piotrkowie w' dniu 3 listo pacjaml z szyldem, że nie wymaga za rodzinę 600 zł.
Al. I Maja 2.
świadczył, że pieniądze wręc'zył da. Jak w swoich czasie donoJ:śmy
mykania po godzinach policyjnych,
Na
skutek
takiego
zawiao()osobi!Ście
adresatowi, 'lastę,pnie W' sprawie te.i w pierwszej instancjł
a pozatem nie płaci podatków. Pomienia dyrektor MikwI'ski za· Dziś, w sobotę
przy kO'llf-rootacji 7mienJ.ł swe dyr. AJlltoniewicz został uniewłn
łączone jednak było z drugim zawo
2 przedstawienia
rządził sprawdzenie wszystkich
~c~anlil i stwierdził, że go- niony.
dem pana Stanisława. Mianowicie
przekazów, nades'anych i wy- o godz. 4 po południu (ceny od tóW:kę doręczył innc.i osobie,
ZABAWA STRZELECKA.
po wymian1e szef i "lokal" kantoru
1 do 2 zł.) i o godz. 9 wieczorem
płaconych w ols tatnich dniadl.
która jednak ztożyła podpis eZabawa strzelecka, która oabęmiał zwyeza.i uczczenia każdego
Występy Trupy Wileńskiej
Stwierdzono, że TZeczywjści~ w
meryta.
dz,i~ się w dniu 7 listopada zapointeresu flaszką monopolówki we
Kierownictwo M. MAZO
dniu ?f) b. ffi. nadeszły do Lo·
wiada St~ ciekkawie. Oprócz konspół z klijentem przyczem temu 0Oyrckcja po>czty skiero,wała kursu brydżowego przewidywane
dzi ze Lwowa pieniądze
dla
stan'emu znikała cała gotówka z
"prawe do wy,d'ziału ~ledcze'g'o, są [nne a1rakcje. W czasIe zabawspomnianego emeryta w wy'deszen/.
ktMv zaopiekował się oszwkań- wy przygrywać będzie orkies,t ra z
sokości 600 zł.
czym
lils1:onoszelill.
Sadany L-A'
Tranzakcja 'W' dniu 29 sierpnia
Komedja
w
3
aktach
Kwotę tę wraz
z prze'k azem
p'rzez
.
'POlicję.
Szczerhiński
przy- v\lz~AMKNIĘTA FABRYKA.
t Janem Wiśn:ewskim przeprowa- oltrzyma,ł li:sto!Il.osIZ piermęzny,
Pereea Hirszbaina
dzona, zaprowad~'la IOrfuty bank na Józef Szczerbiński, któremu zIe
znał SIę d? ~vul;y i zosta..~ osadz~
W fabryce Sieradzkiego otl dłnł~
ny w wlęzIt;nlu do d'VrSpoz~.l1 szego czasu właściciel zalegał z
ławę cskarżonych sądu grodzkiego
cono wypłacenie tej sumy ndre
wysiłkiem ~ą,~u. Obecn!e !,fOIwadzone .l~6~. wyplatą zarobków r.:>botllikom Na
który postanowdł dać mu wygodne satowi.
sc:słe badapH' .lego popr~ednteJ ' tem tle Iunvstał zatarg, który zalokum (choć nieintratne) w więzie
arą pomóżmy dZIałalnoścI, celem st;vIf;'rdze- kończył s'ę wstrzymaniem pracy
SzczerbiI'iski z,wrócił pokwlniu na przeciąg jednego mles:ąca.
tOi\yanie z wypłacenia adre"~ato
Iq.a,
czy pr6c'l tego n~e .llIPr~- w fabryce bez wymówienia dwutyStaI.
wi sumy 600 zł. WOOC<! takiewlał Qn podabl!lVch machmacJl. godn:owego.
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I
Pracownic, nie zgadzaia sie na zmniejszenie pensJi i groza strel ·e
Pł~karzf eb(ą obn : żgt pla(ł! O

W dniu lkisie.iszym wy~asa
om\) w 2 zbiorowa, z"Uwarła w
swoim czasie przez cechy pieka
I'Izy łódzkich ze ~iązkllmł pra
cowniczemi.
J ak wiadomo, piek.arzf'
Wł POWIEDZIELI PRZED
DWOMA TYGODNIAMI
UMOWĘ,

OBOSTRZYŁ KONTROLĘ

ostatnio we wszystki~h
I!ał~ziach przemysłu nad wykona~
niem ustawy o czasie pracy.
Kontroła ta musiała być rOl'llCią· ·
gnięta i na piek8ll"llie. tembar
~ie.t, że wskutek zah'udniania
ezeladniików piek3!I'S kich ponad
8 ~odzin dziennie
LICZBA BEZROBOTNYCH
c.zeladników w Lodz,i pJ'f.ekra·
C2a 200 osób.
W odpowied7;i przedstawici ..,Je piekarzy f)Św{adczyJi. i.e kalku:l.ac.ta cen pieczywa nie pol

zwala im na płacenie dOłyehcza
sowych sławek pracownikąJJl j
z te~o w!7~ledu
NASTl\PILO WYPOWIEDZENIE UMOWY.
W czasie dals~e.t dyskusJi ił'
den fll przedstawicieli cechów 0świadczył, iż na f'zwartkowem
zphraniu cechów pOlOtanowiono
Obniżyć ty~odniówkę ca:eladni ",
ków piekarskich
Z 80 DO 46 ZLOTYl.:H.
W proporc.tonalnym stosunku
postanowiono obniżyć płace sił
pomocnicZYCh.

D ~c:alt
et

Oświadczenie to
wywołało zamiarom
piekarzy delegaci
wśród obecnych na konferen- związków robotniczych

c.ii dele~atów rObotuiczyclb wieI
kie wrzbur.zenie. Wskazali oni
na to. że kalkulacJa pif'ezywa
ustalana Jest na komisji od lat
_jednogłośnie na podłiławie obo
wiązu.tącycb płac. Jeż,cli l?iekarze obni~ą place. to komIsja z

OPUŚCILI DEMONSTRACYJNIE KONFERENCJĘ.

Gdy na sali p07..llstali sami
pl'zedstawic,iele cecbów inspelt:lor pracy
zabrał
ponownie
~łos, oświadcza.tąc. że zamiar
OKROJENIA PLAC O BLISKO

I

.tako odpoWliedź na żądanie cze
pewnośCIą
ZMIENI KALKULACJĘ
50 PROC.
ladoików pi,e karsklch, aby skro
i obniży ceny przetworów mą- u~e jest poważnem ~raktow~.
~ić czas pracy w płekarniach· z
cm.y~h. Ale na redukr.ję Dlac ruem sprawy. Inspekc.Ja b~d:z.le
uł do 8 ~odzin oa dobę. Praeo~; .. ni.. mo w• dalszym ci~u kontJoolowała
dawcv oświadczyli, że ' je.~l!i czas
Pl'acowniCY
• z....."od:zić ~'l
gą. Na znak nrotestu pl'lzeciwko pIekarnie l na wypadek stwłerpracy w piekarniacb zostanie
skrócony, to będą oIOi rdIlUs,ze- !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~wiauuebo~e.nia ~t~yo
czasie pracy, rne cofnie się na·
ni, albo 7Jl'edukować płace prawet przed
zamkni,ęciem pic.
eowrueze, albo wys,tąpi~ do koliarti.
misJi cenrukowej przy magiPrzedstawiciele piekarzy iZ3Iłracle o
powicd,zieli rewit.ię ~we~o staPODNIESIENIE CEN PIE~
PabjaD~(kłej
nowiska i pr os1N o czas do naCZYWA.
mysłu
i
Ze względu na to, te zatarg
Policja
usuwa
radnego
z
sali
posiedzeń
Me zaoshlZa, oraz dążąc do poODROCZENIE KONFERENC.JI
Nie:ZIWvtkle burzłiwy przebieg zl"Jtvch. Nadużycia porpebiane 1Śolaka do opus,zczenia sali. Radm~nilęeia możliwości powstaDO WTORKU,
nia t. zw. stanu bezumoWlOelilo miało {iosiedzenie rady miej- hyły <h!ęlki złej konlr·oJi nad ny o\.l.powiedział 'Amowni e : OP 3 lis topada 1'. b.
w ])I1'IZemyśJe piekarskim. okrę skiej w Rudzie Pah.ianickiej, wP.lkslam 1 i wpływami mllgistla' p ~ ero inteI"~ enc.ia policji s:"loW
.
kt
W 't
.
. .
rwultacIe inspe' or
-o l
ROwy inspektor pracy .zwołał ,lerwlSze PO wy.k1rytvach nadu- tu.
ll1ła go
do o.rmszczema salI k' •
ł d
k'
oorad
lewLcz
wyznaczy
ru~ą
onna dzień wc.zora.tszy wsuólu!ł ż yciach
•
Nadużvda wVlkrY'te zost.a,l y
.
!erencje na wtorek.
Inspektor samorządowy p. dzięki temu, że gdy inspektur
k.tmfe:rtmeję dJIa omówienia 100Za,r6wlIlo ')r:tebiej:{ posiedze·
.
.
'źllwośCli
Szc'zeTbh1ski referował sprawę ,:,amorządO'Wy zażądał zamknię~ nia rady. jak i szczeR6ły docho
Ze sfer k1erGwmczyeh trJWiąl
ZLIKWIDOWANIA ZATA'RGl: wvkry1ych nadużyć
i zalp rze- cia ksiąJg. raclml i sl1rz fldpowle- dzeń. prowadzQlIlYcih przez in- ków zawodowych dowiadu.temy
na drod.re polubownej i odno- czyI, jrukoiby miały one miejsce dział, że uczYJlić tego. uie mo- spektora Szczerbińskiej:{o, wv- się., 7P. pracownicy
pÓ.idą na
wienia ll1DlOWy.
tylko podczas ul'lopu i nieo,- żna z powodu dnżyr;h braków wolały n:ezwykłe zainteresowa . żadue ustępstwa i .leżeli piekaNa wstępIe narad !insp. Wojt tiOOJ.)Ości sekretall'lz.a roa,gistra.tu w kasie.
nie i zan1p1)Okojenie wŚlród oby- rze obniżą płace, Pl'7·ystąpią do
llewiez zapytał p1ckarzy o nI 0- Glonka.
Co. się tycZY iławieszelIlia w wartetli Rud" PabjaJllickiej. (hl akc.ii sh·e.ikowe.t. (dl
Iywy wymówienia umowy, "'-to·
Nadużvcia dok'onywalne były czynnośdach sekret~rza Głonra była podstawą kalkulac.tf ko w roku 1930 i 1931, przyczem ka, to n!łJStąrpiło ono d'la dobra
misJI cennikowej magistratu. w pierwszym roku Fi'!lzer prze- prowadzonegQ wówczas dochoDalej inspektor pl'aey
zaznn- j:{·rał na wyś~ach 21 tYLS. z1:o- dzenia.
er.y!. Iż z urzędu
{wh. a w l'il'ku bieżącym 13 tys.
Podczas dyskUJSji wynLkl iln- 5 " na cmentarz na Do:ach. - ,,3" kursować
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Tramwaie

W

dniu

"

cydoot z radny.m Cieśla 'ki<-"Dl ,
będzie co
ktMy doma,gał się wmeslenia
Z racji święta WSzystkich Świę
pewJlwh szczegółów do proto- tych, przypadającego w dniu jutrze~zym i sp'o·d7J eWalllego Wllmokulu.
żenla ruchu na linjach tramwajonie czas na imprezy wystawowe
W trakcie incydentu pn:ewo
wych wiodących do cmentarzy dyKomisja. polityki gospodarczej sja stwierdziła, że kryzys gospoOOr d.liczący wezwał radne.go Cie- rekcja kolei elektrycznej łódzkiej

w okreli~

izby przemysłowo-hamdlowej wypowiedziała się jednogłośnie przeeiwko hnsowaniu projektu urzą.dze
nia w Warszawie w roku 1935 Mię·
dzynarodowej Wystawy Budowlanej kosztem w~elomiljonowych inwestycji, których część ma. być zużytkowana dla. przygotowanjia świa
towej wystawy odbyć się mają.cej
w Wal'sza.wie w roku 1943. Korni-

krgzglu

czy, jakli przeżywa Polska sam
wskazuje na komecZJlość un.ika.nia
imprez, wymagających takich wysiłków. t emool"dziej, że min1sterstwo przemysłu i handlu uzależni.
ło swą opinję od stanowiska sfer
gospodarczych, które w ten sposób
ponoszą. same odpowtiedzialnMć za
realizację tej
nader nieforttmncj
koncepcj;~
(ag)

oco:xxx'OOOOOCOOI'~

~z!~mO ~
następnych!

----..,.,,--------=
RO' z· aner
Dr. med.

•

Narutow!c:la (Oslelna) 9
tel. 128-98
Specjalista chor6b sk6rnYCth,

wllliI:rycsnych i

moczopłclowYllh

Przyjmuje od 8-10 i 4-8.
W niedziele i święta od 9-12
ElektroterapJa
Oddzielna pocsekalnle dla

Pań.

pragnąc zapobiec ciasnoc:e W' wa
gonach tramwaJowych i udostęp
nić szerokiej P'Ubliczności możność
swobodnego korzystania z przejazdu, wp'rO'"rad7J' ła w dniu 1 listopada pewne zmiany w kursowaniu
,,~gonów.

ilewis Sione

i

mieści s'ę cmentarz, zoStanie znaCS
n e powiększona liczba pociągów,
kt6re kursować będą co 2 3
minuty.
Na linji nr. 5 Kilka pociągów zmieni
marSzrutę i kursowo będzie m:ast do
Bałuckiego Rynku aż do kraf.cowe
go przystanku na Dołac~ gdzie
m' eści się cmentarz.
Równ eż na linji nr. 10 kilka pociągów kursować będzi~ specjalnie
do starych cmentarzy na ulicę
Srebrzyńską.

Tak więc przedewszySItkiem na
Pozatem W' miarę) wzmoilenla rulinji nr. 3, łączące.i jak wiadomo. chu z poszczególnych lill.łi uruchocment3il'ze stare z ulicą Napiórkow mI'one zostaną dÓdatkowe pociągt
sklego i Zarrewem, gdz.ie równie do cmentarzy.
(a)

z

Przepiękny

poemat miłosny mistrzowskiej

frD~sta

"

GRETA Gl BO

2 minuty

Wrogiem włosów
kwasy tłuszczowe

N ajcJ:ę.stszą prz:}CzYlIlą wypa
Epopea miłości, w której kobie- dania i zanikania 'W'łos6w stllt a przez swą przeszłość na jgo- Ilowią kwasy tlUJSzczo.we, będą
produk:tem jełczenia tłu
rętsze marz<mia. seroa składa na ce
S7~ZU skóry j('owy.
Zdanie to
ołtarzu poświęcenia p. t.
poparte zostaŁo łicznemi do.~"'; adczoo!.ami
p<I'zez
prof
Pohla, dr. Lu,~tra i innych SP"!'
cja.lisŁów chmó:b włosów.
My
jąc często skórę głowy i włosy
gorącą wodą i preparatem zohf)
W rolach głównyeh:
iętnia.iącYIll d-rażn:ące działa'nie
owych kwa,sów, p.(lIpra1wia sie
stan WłOSÓIW, pogarsza się nato
mia:st po mvdu mydłem, potIllC
waż w mvdle zawarte są kwasv tłuszczowe. Z do.tychC1-"l,sf)Nad
program:
ORETA OARBO
wwh
środków zOtbojętniają
Ulubieńcy publiczności
cych kwasy tluszczolVITe, oka'zltt
się najlepszy: Shampoon z p,t zc
lJ\łJlłfl
HlłlłDY
p ;su D-ra Lustra
'D f jOicw91.
w arcyzabawnej komedji dźwiękowej pod tyto "Piknik"
D'reparat ten d~stosowany jest
'laz aktualności krajowe.
Poozątek seansów o g. 4-ej ś>Ciśle
do właśdwości skóry
W sobote i niedzielę o godz. 12·ej w poło
głowy.

"

1 UsiODI

W roli

głównej

.

reżyserji

lu ic;za

le

urocza ~ohaterk6 ~Parady Miłości"
i "Król Zebraków"

Jeannetle Mac Donal
i jej partner

Ja," Buc:ba J an

Nadprogram: Dźwiękowy dodatek
i aktualności z kraju.
Początek

woni powszednie o g. 4.30.
W soboty i niedziele o g. 12.30.

~l X. -

Nr. 295

współczesnej

Ameryki

myślom więk

Nadajmy naszym
szyb~ść -

ku zagadnieniom
8wia.t owego znaczenia. Czy cywili.
zacja śródziemnomorSka rasy białej uważana dotąd za całość i wzór
kultury dla wszy&tk;ch krajów
ł plemion świata
ulegnIe zdobyw~ze.i i zasobnej w całą górę zło
ta nowej, wzrastającej z dnia na
dzień kulturze amerykańSkiej? Co
jest prawdopodobnle.liSze ameryka·
Ilizacja Europy, czy europei7,acJa
Ameryki?
Nowy śWliat nie jest już dla nas
ta.lemnieą. Nasza wiedza O Ameryce liczy dziś tys' ące tomów, napi&a
nych po równej przez be:d{fytycz'
nych entuzjastów jak i bezpłod
nych krytyl,ów.
Cię~ld ol<res głęboldego prze®ile
Jlia gospodarczego i politycznego,
jaki prze~ywa świat cały zdajil 8i~
wslmzywać drogę wspólpracy obu
cz~ści śwajta Po linii zlotego środ
ka. Europ'e p{)trzebna jest amerykanizacja nie ta pow'~erzchown3,
6noł!~styczna, lecz głęble.l sięgająca
od przebudowy prz0myełu i handlu do na)wainie,lszych zagudn'eń,
przejęcia się soliclaryzm~m

spol.ecz

nym Ameryki.

Je

1931'

i krytycy

Entuzjaści
szą

,,~tos POt\ANNY· -

Odwrotnie i Ameryka potrzebu-

europeiznc,il.
:
PGtrzeba jej idealizmu, który
Jest ~ł5rną funkcją bytu i is-tnienai
ttarodÓ'w.
Dlatego też na. h c:m~ uwagę ZBBh',f" ,1Je odczyt rI!'. ~r. Su rety o ent;,:7.':'st<:c!J i krytykach Amr;~Tl{;

'T,':~!cz(,'3nc~,

t~t~~,y

trar.smit~lje

'olskil!f;O Ra,dl:'.
cl -'t, w whJ~(' (\Il:a :.:J1 p:l~u~:ernl·
1:1 G gruz. 17,10.
(r)

re !!ldnla lud.:!:

Po\\"~;:~r.('hnie znane tabliczkowe
'n' . . ,,;~t1') C'zekobdy:

~ - HłftornuIHH
~ ;~() ;l"'lm. -

Zł. 1,20

Zł.

1.WSZĘDZie DO NABYCIA.
grar.•. -

ŻYWi'·

,)Zawsze

Benedykta Hertza
Oz'siejsza sobota

'Przyniesie pelne

(godz.

18,30)

sentymentu

słLt

chowisko radjowe dla młodziety
pt. ,.Zawsze żywi" - pióra dobrze
znanego racljof;łuchaczom p. Benedykta Hertza.

W przeddzie:ń św1ęta umnrłych
,tu tor wYCZ::Lrujo duchy miłych nam
w~zystkich postaoi mianowicie,
nl~śmiElrtelnych boha,terów Si~nk!ie

wiczowskiej Trylogjl.
Ban','ne to sluchowisko, opromie

nlone zaglobowyl11 dowcipem, a urozmaicoM

pieśnia.mi,

opa.rtemi na

~t, roświeckich motY'"a.ch zain·
terosuje niewą.tpliwie , nietyllto mło
dz;eź, lecz i starszych radjoslucha-

czÓw.
Alldy~ Je tę uzupełni

cert (godz. 18,30 -

-POlska

zaangaiowana
do medjolańskiej Scali
Znaml. mezzoS()lpr~\1istka p. :Marja RoI'u,ka została zaangażowana
na obecny seZOn do medjolm1sk.jej
"La. Scala". Pani Roliska śpl-ewać
będzie w operach "Wer~her" (Char.
lotta) "Sa.mson i Dalila" (Dalila,) i
ill.
Artystkn. wyjeżdża do Medjol:;tnu
w piei-.vszej połowie listopada . .Jest
to zaszczytne wyróżnienie a,r tystln
polskiej- i('~oli się zwaay, że jedy·
Jtie najwybitndej~ze talenty śpiewa
('ze mają dO'itęp do tej pierwszej
euro}}ejsldoj I>ceny operowej,

krótlti kon18)50) w wyko-

Już jutro
łej Łodzi w

s.potka się dZlilaltwa. cafilh:umooji na "Murzynku i małpce". Będzie to jedyny gośC!illlllY występ

mla la ,

znak()mi~go

warszawskiego teatru

to film, który dziś jest na

ustach całego świata!
to film, na który czekają
miljony I

Char i

DI run Pi . liOtl0b
tG..

o godz, 8,15 wiocz. i jutro
o godz. 4 po poło i 8,15 w:recz.
ostatnie przedstawienia operetki
,,'Vildorj1: i jej huzar".
Dziś o g. 4 "Opieka wojskowa".
TEATR POPULARNY
W SALl GEYERA.
W sobotę, dnila 31 bm. i w niedzielę, dnia 1 listopada
odegra,n y
bęclzlie
arcywesoły
WOd60Wi[ ze
śpr2\vami i tańca:m1 p. t. "Mą! w zallitach\' w reżyserji p. Fr.
ya.
Bilety wczesn,iej nabywać ożna
w dni powszednie od godz. 5 - 7
wli~zorem, 'IV dni świll!tecz.ne od 2
po poł. do 9 wieCzorem.
'
WIECZÓR DYSKUSYJNY.
W niedzielę, dnia 1 Listopada rb.
o godz. ~ mecz. odbędzi':l Się Wlokalu organizMj; młodmety sjonrstycznej "Awoda" (ul. Wólczańska
nr. 35) wieczór dyskusyjny. P. Michał N oogoldberg wygłoSi ' referat
n.. t. .,Koniec legendy" (PartyjnoŚĆ, apartyjno~ .ć i bezideowość w
ruehu młod7Jieiy). Referat omówf

n3.jbaxdziej podstawowe, a jednocZ'Cś'nie aktualI!e za,gadl'uenla,
nawią,zując m. ill.
do dokonanego
ostatni'o zje~inoc:zen;b. orgalnilZ&cji.

w nie<bkl/ł,

reżysera

[e[ila

~' ~e MiIIe'a

RB tHOTOn-" ISBbESS
model nr. 8

to arcydzieło wśród maszyn do pisania
pi'zyjaciel szef6w, nieden.rwująca ałukiem

TO WARZYSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

BLOCK,- BRUN
Piotrkowska 104
tel. 101-04

. A.

lj~topada.

u'WSZVm,

12,10 l\luzyka. ,

płyt

rb.

fIOi!fk~wll.ka

gra.mofono>

25 fel.
J

117·~O

przYJmuJe od 4-7 po poł,

dziś Dr!

wyoh.
15,50 Muzyka, z płyt gramofono-

MA

-

ra

AUDYCJE ZAGRANICZN:
(516)

Wiedeń

Hl,45 Operetka Falla

"Ma.da.m&

POI!1])!ldour"
Bruksela (338)
16,20 Radjokronilka. wygI.
21,00 Kwartety slllyczkow~ Beered'- l\1. Stę,powski.
thovena B-dur op. 130 i F-dur op
16,40 Płyty gramofonowe.
135.
17,1'0 Odozyt ze Lwowa pt. "EnStrassburg (345)
tuzjaści i krytycy Amerykii. współ
21,30 Recihl skrzypcowy (~I. In.
cześalej" - ' wygI. dr. Marceli Sza-

w,ych.

ATAn
Wkr.ótce w ,

Grand inie
Pliany szoler
pod koła samochodu

maszyna

dnia 8

o godz. 12 w południe.

(o

Na ul. Btzezlińskiej li( dostał si~
pisząca

-

wieiMIegO r

FilharmonII

dla. dzieci
Ort.yma, który gośoił w Łodzi b. r.
w teatrze mlejskhrt i wystamł
FENOMENALNA JACQUELINA "Króqewnę Sn.ieikę", wzbud7Jajllic
za.chwyt dzirufiWy, zadowolenie roNOURRIT W ŁODZI.
Pozo·
Jutro t. j. w ni\:'dzielę w sali fil dziców i entuzja.zm ptMY.
etałe
biolety
W'
ka.sie
filharmonj.i
harlMnji O godz. 3,30 po południu

przy kierownicy

Łódź

dzieci Ul

C iI li

mtniu orkiestry Polsltiego Radja.
~__________- n__~______________________________
____
(1') Wstęp wolny.

Cicho

Warszawski tealr dla

"sLUialła

na kOllcercj.epopoludnIowym łódz
kiElj orkiestry filharmonicznej wyDZISIEJSZY RAUT MAKABJ.
stą.pi tyUto jeden raz fenometI1allla
CaJa Łódź mówi o raucie ZKS
lO-lenia. ph1,lli stka, J acqu01ine N ourZ pośród śpiewaczek i śpłewa rit, o ,której cała prasa wyra,ża MakaM, który odbl'Azie sii? wleczo
k6w pol~l(ch występowali dotych, ~ię jltk o "fenomenie fe<nomenów". rem w salach małej filha.rmonji
czas \V "La. Scala" Kruszelflicka, Za~Mczyć należy
(da.wn. Oaza) przy ul Pr&t. NlAruPinkert,
Mal'got-Ka.ftal, Didur i
Zaznaczyć mUP~D1Y, że młodoc.ja. tovr.icza 20.
K~t)'Pura.
Wobec krą.iących PQgłosek, ja.na ta, artystka. dała w: przecilh'.fl1
jednego tygodn;a, ai trzy koncerty koby na raucie tym. nie ohow4:zystworzył dzieło, któremu
w W!!.rszawie. Urocza ta paryźa wały stroje wieczorowe, wyjaaniJć
TEATR MIEJSKI
żadne dotychczasowe efekty
ne~zka wykona. utwory: Schuber- naleiy, że wersja ta nie mdja. się
kinematografiezne
dorówDziś
o godz.
4 "Pil:lŚlli1arze ta, Chopina, Liszta, Debussy'ego, z pra.wdą. Spodziew~ć i'ię nale-ty,
Dać nie mogą J
Ghetta".
że
łodziaille
j
łodzi.a,n!;j,
'łaknący
Jberta, Poulenca i innych. PozaDziś weczorem prcmjera. głośnej tem łódzka orMcstra Wha,rmonicz wesołej za,b awy
wyzn , ,'1 sobQ.e
sztub AIsbel'ga i Hessego "Śledz na w pelnym składzie pod dyrek- rendez - VOus do ma,łej filharmonji,
two".
cj ą znakom ;tpgo kapellllistrz-a. Wa- gdzie przy dŹWiękach jazz'u orgaOSTRZE2:ENIE.
W nied7Aielę o godz. 4 )lwięty ler jaJla Berdjujewa wykona Rim- nizatorzy rautu zaprezentują wrele
gaj", wieczorem ,)S~)Ó(llliczka czy skiego - Kor!'la.ltQwa - "CaT Suł emocjonują.cych a.trakcji i niespoDyrekcja teatru wędrownego
toga." •
wywiesiła przy wejś Cftl plakat z
tan", StrawiJls!ciego - Mah suita dzooek.
napisem:
(obydwa utwory po raz pi'erwflzy
TEATR KAMERALNY
LEO BELMONT W ŁODZI.
"Wejście dla psów w'z bromone"
w Łodzi), a na.~, tępnie Qłfl.zunowa
Po pl'zedstawien:,u. które zakoń
ZllJpowiedź przyjaudu do Łodzi
Dziś i w ni<:dziól~
o godz. 5 - "Ej, ue:hlliem" oraz Cza.jkow,.Hall Hall" z ~Iich~łem Zniczem. skiego - 1812 rok. Jak Widzimy ~wiet.nego rowieściopisarza » pl.lbli czyło ~ię !'romotn!! khpą. któś z
Z1',Zl1:lC'Z:1.my, że pogodne to mdp- J. oncert ten bodzie niezmiern:e 1'11- Cjrsty, Leo Belmonta, Wzblldda w widz6w dopo:sał na plakacie:
.,Liga o:-hrollv zwierząf'.
\Yi&ko Jl1daje "k ró wn'ei dla. mło t r('~ują.cy, Cl'lly bilotów dostępne f.zcrokkh ~fer['.ch inteligcnc.li łódz
dln. wszystkich (ocl 1 do 4 zł.) !lprze kiej zrozumiale ~:l.ciekaw~nle.
dzieży.
Sobota., nicclz.iela i poniedziaJd, I daje bsa filh :mnonji.
Znakomity a.\ltor
"Mcssaliny" I
~
w'eczorcm
ostatnie powtórzenia
weźmie osobisty ~dzi'ał W wa.elkim \
lJl
PQran.ku dyskUSYjnym na temat
•
11
"Hau Hau".
.,~fałże)\stwo czy prostytucja", któA.enuszerr.Gli!1IeJkoloe
Arcydzieło genjalnego
ty odhędzie się w sali filharmonji
TEATR POPULARNY
Dziś

~ "munłlA· JASnA
a 100

ŚpiBWacJika

TEATR COCT AIL
Wysbwiona wczoraj trzeclia l)1"emjera ".Jak się bawić, te si-ę bn.'\vić" jest dahzym szczeblem rozwo
ju tego przcmiłego teatru.
N ow~ atrakcją widowiska jest
wy~tęp Stanisława Znicza (brat uJubieńc:J. Łodzi) art. opery lwowskiej, którego piękny glo:;; zdobył
sc.,bie aplauz całej widowni.

pt"zechodzą

cy przez jezdnię 11-letni Dawid
Kon, syn kupca
zamieszkałego

Koncert VivaldJeg-o i Sonata Bee-

ro{,a..

thovena).

lT.35 Kąoik 'dla młodyńh tAlenRzym (441)
tów muzyctIlych. '
21,00 Operetka Lombardo i Rall'
18,05 Program dla. dzieci Słucho 'lato ,:Ró~o'We miasto".
w.Lsko pióra Benedykta Hertm pt.
Oslo (1083)
"Zawsze żywti".
20,00 0pĘ'retk:1 J. Straussa \,Zent
18,30 Koncert dla. młodz.ieży.
stll, nietoperza".
19,15 Komunikat izby przemyBero - MUnster (459)
(';łowo • handlowej w Łolhl.
20,00 Koncert symfoniczny z u·
19,40 Plyty gramofonowe.
dzja.łem Almy l\Ioodie (skrzypce). ,
19,45 Prasowy d~iennik radjowy
BudapeSzt (550)
20,00 "Na widnokr~gtl".
1930 Opera Dr1;b<,sa "LaJ,mo"
20.15 Konćert wlootorny.
21,55 Feljeton pt. "Za.mek Ndeświeski" - wY'gł. red. B. StatUt
22,10 Sunalta b-moll Chopina w
wykona.niu prof. Zb. Drzewiecll:.iegó.
22,40 Kom. meteorolog,iczny, policy.iny i sportowy.
23,00 Konoert tyczeń z płyt gra
mofonowych.

przy Bałuckim Rynku 4. Chłopiec
••••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••• ••••••. . .•
doznał ogólnych obr:1,żeł\
ciała i
opatrzony został prwz wezwanego
lekarza pogotoWlva. Wdrożone dochodzenie policyjne ustaliło, że
szofer, Kubiak Franciszek, winien
był spowoc1owaollh wypadku, albo
_ ,w~em w stan;e p:ljanytl1 kilerował
samochodem. (a)

Prrwatne

POgoło

lielona

=

i.

S lad aj odzie! Telefon:
ł błellzD~ dla

bezroboi uch

iB L

Ud~iela d()ra~nej

pomocy lekarski ej we wszell ich
wypadkach nagłych o każdej porz,) dnia i nocy
'Lekarska pOmoc akuszreyjno-ginekologiczna

GlOS SPORTOWY
grudniu mecz
bokserski

Jak wiadOiIIlo w dniu 8 listopada odbędzie się w Poznaniu
międzypaństwowy mecz bOlkser
ski Polska - Niemcy. Łódzki
okręgowy związek
bokserski
'praglIlął wykorzystać pobyt dl'u
żyn,· niemieckiej w Polsce i ZOl'
ganizować spotkanie
Łódź
Niemcy. Zamiar ten jednak nie
mógl być uskutccz[l~ooy.
N atOllniast dowiadu:jemy się,
iż obecnie prowadzooe są pertraktacje nad zorganizowaniem
międzymiastowego meczu Łódź
- Berlin,
przyczem Łódź w
tym wypadku działa w porozumieniu z 'VaTszawą. Termi[l tego fra pujące~o sP'Ot:kania przewidywa'ny jest na dzień 6 grud
da r. b.
OOCOOOOOOOOOOOO

Dr. med.

S.

iewiażski

Specjalista
chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
elektroterapja, diatermja, badanie krwi i wydzielin

Andrzeja 5. telet. '159-40
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
Oddzielna poczekalnia dla pań
•

Łodź, dn~~ 31 października 19;)1 r.

Pliklo

D~a

Dla t:hlDi~I~"ski~eo nił!ma prz~ti",ników
"Amat()il'Slka" pThnktualność i
zmieniony do niepoznania zapo
wiedzIany pTOlgJ'am cecho1wały
ostatnie Iza wody
pięściarskie
zorganizowane pTzez K. Sport.
Geyer. Niedoma,gania te JXł,vta
rzają się stale i trurdno już dziś
sOlbie wyobrazić,
by bez nich
mOl,gly się odbyć jakieś zawody,
bokserskie, chci .lliecilbOlwiązko
wość ta wymaga ostrego napięt
nowania.
Wałczy

7 pa'r. ReweJacyj[lY

był wV1Stę]P Chirnielewskiego

z
przeciWJlilkietm wa,gi półciężkiej
"Zbi.gniewem" (Sokół). T1rajedją Chmi,eJewskiego jest; że nie
może on znaleźć -przeciwników,
wszyscy wolą nie wy'stalwiać się
na próbę jego cios0w i starannie unikają z nim spotkania. "Zbigniew" . zupellnie swrowy,
lecz niezwykle twardy.
W n
rundzie sędzia przerwał nierówną walkę,
która 'zakot1czyła'by
się pe'Wllem zwy,yięstwCllll Chmie
lewskiego przez k. o.

nad Dudkiewi.C'zem, krzywdząc
tego ostatniego, bowiem Krejczy stale uderzał foul i prędzej
zaliczyć go można do w~i pół
ci~żkiej jak półśredniej.
Pod

Orniyna Dnionu

udała się

do Lwowa

Drużyna bokserska Unionu łódz
kiego udała się w dniu wczoraj-

szym na. zawody bokserskie do
Lwowa. Przecilwnikiem
zespołu
łódzlciego będzie mistrz drużynowy
l.wowar-Hasmonea.. W ramach tego
spotka.nia odbędzie się me()lZ Stibbe
- Wocka.

nie Cyran,

lecz

Forlański

w reprezentacji Polski
Ostateczny skład reprezentacji
Polsla na mecz z Niemoami, który
cdbędw.e się w dniu 8 listopada w
Poznaniu przedstawia się według
kolejności wag następująco: Kaz].
mierski, Forlańsld, Rudzk-i, Klimczak, Ar ski, Wieczorek, Wiśniew
ski ~ Wocka.

przyznano
Krejczemu (Zjedm.)

zwydęstwo

Buster
Kealon

"Cyrk Tildena" w Europie

,ie

kan1ee nI rUJlldy Dudkiewicz osłabł, jednak remis cabkolw ide
się należało.

mu

Ładnie .zaprezentował się

Bar
f.osia,k (Zj.) w wałce z Klimczakiem. n rUll1da przynooi dopiero peW[lą przewagę Kłimcza
ka, który zmienia taktykę. Wal
ka nadzwy,czaj olStra.
L1piec zwyciężyl KilalLskiego
na punkty. Ci o·s6w bardzo dużo
walka zażarta. KiIański osłabł
w n rundzie, lecz w następnej
trzY'l11al się nadspodziewanie do
brze. Tecooika n~ 'zwyc:ęzcy
cią,gle jeszcze pozostawia wiele
do życzenia.
W koguciej Taborek, kt6ry
zdradza brak treni.ngu po dość
ładnej walce zwycię·żył na p'UJ[lk
ty StanirkO'ws'k iego (Zjednocz.)
w/reszcie Gawjn (Geyer) stoczył w wadze piórkOJWcj f001.iso
wą walkę ze Szc'zClpaniakiem.
(S). W rilllgu sędziował p. Wolf.

zza 4

1iWfo!C

laódź

czy

ustanowił

nowy rekord światoWI
w trójskoku (15,58 mtr.).

Haas

E

Poznań

Gdzie walczyć będzie
I. K. P. z Wartą

półśredniej

W
i

E

.~~llIIlllIIllllllllIIllmllllllllillim~mmmlll~lIIl.mlllllllmll

Zawody .bokserskie' K. S. Geyer

łaódź-Berlin

w
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W

pólifim.ałowem

spotkaniJU o

drU1żynowe mistrzostwo Polski

w bok~;ie drogą losowania wstalono, iż mi1sbrz Łodzi, drużyna
IKP. zmi eTZY się
z poznańską
Wa1rtą. Dotychczas jeszcze nIe
zostało usta,I one gdzie fascynujące spotkanie to zOfitanie rozegrane. IKP. czyni UlSUne 's tarania, by mecz ten odbył się w
Lod'zi.

żeni

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

Jak nam donoszą z Hol,
lywood Buster Keaton jest
w poszukiwaniu osobv,
kt6ra zdecydowałaby się
zostać jego
towarzyszką
w życiu doczesnem.
Szereg propozycji ze
strony przedstawicielek płci
piękuej
wprawił w nielada zakłopotanie tego słyn
nego Bustera Keatona.
Perypetje jego w związku
z ożenkiem u j r z y m y
wkrótce na ekranie kina

~

~r. JerZY

Sudya

Choroby kobIece I akuszerJa

Zielona 30, \el. 115-27

prZepłynął

w Soolingen 100
orawlem w 59,8 sek.

przyjmuje od 5-7

mtr.

Prof. Feliks Halpern

I

"CASINO"
Od lewej: Roman Najuch -

Tilden - Kożeluh Niissleiln.

Hunter -

ZAPISY OD 4-6

Bur'keb

27)

. C. SEffiERT.

Powieść

kryminalno - sportowa.

(Ciąg dalszy).
t
to
.
h ł . l"
I t erau; Jec a o Ja {'lt'·s auo na ,
.
rze cementowym. Było zupełnIe
'
.
, ł e I'bl YSZC7,Uł o W sł oucu,
na. Jab la
snym cemencie. Szybkość musiała
być olbrzymia, na zakrętach leżało
zup€łnie nisko przy linji i mijało
z błyskawiczną szybkością. Janka
wy\Jiągnęła stoper z kieszeni i zacz ęła mierzyć czas. Kiedy wóz zrobił okrążenie i zbliżył się do niej po
Downie, spojrzała na wskazówkę·
Mia.ła przerażoną minę.

zak

Stopowała

czas raz za razem, ale nic się nie
zmieniło. Wów(',zas powzięła nagłe
postanowienie. Zeszła tą samą drogą z toru , siadla n~ motocykl i po
pędilla do miaf'ta.. Zatrzymała ma-

I

szynę przed domem, w którym mie
gżkał ,Merz.
ffi'zYJ'~ł J'~.
lJ~
...
-<

Z wielkiem zdumieniem
na progu sweO"o mieszkab

Dla.

Czemu

zawdzięczam

pani wiz~? Proszę, ni~ch pa.ni siada.
Jednakże Jamka zatrzymała t\ię
na hodku pokoju. Wyglądała urocw w stroju sportowym z zarumienioną śliczną

twarzyc.zką.

- ne "'sekund potrzebttje pański
wóz na ~edno okrąie:nie tutejszego
toru?
Merz pokiwał głową.
- Przeo;eż paru rozumie, panno
Szoettler, że nie chciałbym. o tem...
- ne sekund potrzebuje pański
wóz? N~c pyti\llIl z oiekawo~i, lam

mam ku temu powaiJne przyozyny.
Merz chciał ponownj'e odpowttedzieć odmownie, jednakże spojrzaw
szy uważnie w jasne oczy dziewczęoia znalazł dla ruej' współczucie.
- 45 sekund panno Janko.
- Nie mn.iej?
- Ależ proszę pani, 45 sekund
to wsparuaiły czas, o 9 sekund lepszy od rekordu, tego nie potrafi za
den wóz, oprócz mojego.
- A jednal{, pa.nie Merz...
- Co to ma znaczyć? Czy chce
pani przez to powiedzi.eć, ?Je jakó.ś
inny wóz jest w stanie osiągnąć
taką szybkość?

- To właśnie chcę powiedm.eć.
- Skąd do pani'...
- Widz.iJałam.
- Tego nie można zobaozyć.
- Stopowałam czas kilku okrą.żeń.

- Na tutejszym torze?
- Tak jest.
- Kiedy?
- Przed pię.oiu minutamil.

SIENKIEWICZA 20.

------------------------------------------------------_"
Ze zdumieniem i przerażeniem ujJa.nka, co się dzieje z Merzem. Jego t-IVIaJI'Z stała się szara
na skroniach wystąpily wyrażnie
nabrzmiałe żyły; była przekonana,
iż muszą one pęknąć. Nagle chwyci[ jej dłoń, gorący oddech uderzył
ją w twarz.
- Gdyby to była prawda. Niech
pa.ni jedzie 7Je mną..
Za chW1ilę siedzieli na motocyklu Jaw; Merz prowadził, a ona
ulokowała się za nim. Już po paru
chwilach pędzili po szosie w stronę
·toru. Nagle Merz spyi:Jalł. .
- Jak ci! ludzie wyglądają?
- Nie mam pojęoia, siedziałam
na samej górze, byli zresztą w hełmach, więc niJe mogłam przyjrzeć
się ich rysom.
Kiledy byli już blisko toru, minął
ioh nagle śnń!eżno - biały wóz,
- To oni, - krzyknęła. Janka,
chwytając Merza za ramuona. Merz
rzała

gwałtownie zahamoWlał.

-

Omyłka

w:ykluczona?

N~e, poznaję

-

ten biały wóz,

to s~ oni.

Janka zeskoczyła. z siodełk&,
Merz odwrócił maszynę i już pędził.
li w ślad za białą maszyną w, stronę miasta. Odrobili już kawał drogi, tak że mieli tamten wóz dobrze
na oku, kiedy nagle na skrzyżowar
mu muljechało w ich stronę jakieś
zakręoiło

auto,

w lewo l zatara.so-

wało całą szosę. Ktoś maohał ręką.

Marz

klął ,

jak

wściekły.

Z samo-.:hodu

ukłonił się

Gupi.

Pa.nie Merz krzyknąłpanu donieść CO~I bardzo wa!
nego ...
Biały wóz oczywiiście dawno jut
zniknął i o dalszym pościgu nie było
mowy. Gupi wychyllł się ze swego
miejsca.
- Dobrze, że pana znalazłem.
Dowiedziałem SiO że ten turek wca
le TIlio jest turkiem.
-

muszę

(D. e. n.)',

t6di, 31

października

1931 r.

GLOS H A N D L Q W V

Łódi,
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alka kon

z

kODkDr~D(ją

C

,,(zaroC!io

oner w

Poslulaly

advż -przedsiębiorstwa te opła
cają

'J)Odatelk obrotowy niezaod tego, czy odIIJo.śne
kwoty tytułem ceny sprzedaży
W1J)łynęły do kalSy przedsiębior

teżnie

W c:lwartek odbyła się u no·
wego qyrektora departamentu
ministeTlItwa
Ilość przedsiębiorstw, prowa· przemysłowego
dzącYCh prawidłowe księgi o tv pnemys!u i handl·u p. Ka,ndela konferencja dla omówieuia
pÓe faJbry1Cz.nym. i na'jrOlZmai1t~a,!;{Rilt\if'ń, z willznnych z obro~ ~półek. MaIllŻY konfekcy! tem
wełną, Wvłąclllie jednak
nej
:Jod kątem
widzenia potrzeb
wY1l'08l zaledwie 15 ))1"Oeent, , nT7-*"1l ~słu wem ia nego, temhardziej, iż szereg ,koofcr~nc.ii Vi
reszta zaś rnie 'PI'o'Wadzi pra wi- sprawie tej odbyt~h w mini~h kisi~. Bon..ifilkaty czę ster5twi-e rolnictwa rozpatryści ,p odatku obrotowego, udzie- wał sprawę tę pod kątem widze
lane iIlielk.tó~
pr:tedsiębior- nia potrzeb I'olnictwa, wzglę
dnie rolnictwa i przemysłu weł
stwom .aiWWdłv oe'zek.iw 3Jnia ni3.IDego
łącl'nie.
producentów.

wobec zakazu Importu
przędzy

Ake.ia

poIs~o

przemysłu

czesanIrower(o i izby przemyslo
wo - handlowej w ŁodIZii w spra
wie wprowadun:ia
przy
wozu przędzy czesankowej z
Niemiec wywołała na terenie
"llemieckim silne wrrażenie.
Włókiennictwo
niemiookie
lJOd.ięło na terenie rządu Rzeszy
energiczna pr.zedwakcję, ma.tąq na celu sparaliżowanie łych

_lWU

.amlerzeń,

Akcja ta idzie w kierunk:u utrzymania dotychczasower(o 8't8
nu rzee,zy. który zdaniem wló~iennictwa niemiookłego wyni.
ka Z naturalner(o rozwoju sto&1ł1lków ~ospodal'('lZy-eh
pomiędzy Polską a Niemcami,
Również ł CzechosłowacJa za
blieM8 podjąe akcję przeci.wko
zamiel'zonej -rer(la:menłacji przy
wozu. p'l'.zęd.zy czesankowe.i czeskiej,

ProJ-ekt, Bafy
%agrażają

gospodarstwu
polskiemu

przemysłu wełnianego

prlliml.

ogłaszaj~y

upadł()~'Ć

wszystkimi

skutkami

• •

Firrnlie "Lando i Dikerman", wyrób i sprzedaź chustek i towarów
~nqfakturolWlYch w Łodzi ptzy
ul. Pli,otrkowskrej, w lipcu rb. umdzl.ieesl~ncoe. odroczenia wypłat lUli trzy

REICHER

Specjalista chorób sk6rnych
i wenerycznych
IBczenlB dIatermią l Bllkt,attrlpl
POŁUDNIOWA 28
tel. 201.93
Od

~~~ed~i~ei

:t :~8

w.

Łodzi

Warszawska gieida
pieniężna
GOTÓWKA

Dolary 8,86,50

CZEKI
Belgja. 124,45
Bukareszt 5,33
HoIlLlldja 860,50
Londyn 34,40 - 34,35
Nowy Jork - kabel r
Pa.ryt 35,08
Praga. 26,39 - 26,88
Szwa.jcarja. 173,65
Ber1iill 211,75

AKCJE

aPela,cyjną., domapją.o lIię uchylei rueza.twd.erdzenia PAPIERY PA~STWOWE J LISTV

n~a
wyroku
układu.

• • •

Toni FtenkeJ. handluj,ceJ mactufakturą w Łodzi przy ul. Oeglelnia.

ZASTAWNE
3 proo. budowlarm 31,25 - 81,50
konwersyjna 41,25
6 proc. dola.rowa. 59.7 proc. St.'1.biliz.a.cyjna. 55,150 56,76
55,50
8 proc. BGK 94,8 pcoc. budowlana. BGK 98,7 proc. zie-mekie dola.rowe 5'1,4 i pół proc. m. Warsza,~ 4(1,50

nej 38, w lutym r. ub. ogło8wno
upadłość. Wobce braku propozycji
układowych
ze strony upadłej,
wlIerzyoi-ele zawa.rli związek, }myczem wybra.li syndykiem o&ta.teeznym adwok8it.a. KIingera.
47,. ~- Sąd przyją.ł do w'iJadomości ze5 proc. Wa.rsz.awy 50,75
brwie wierzycieli i za.tWlierdził wy
8 proc. Wa.rSI8,WY ~7ó 63,86
bór a.dwoka.ta. Klingera. na, 8yndy- 68,60
ka aTonię Frelllkiel za.kWiaJifiko8 proc. Ozęstochowy 55,15 55,50
wal do przywróeeIlliia czCli kupiec8 proo. Łodzi 61,50
kiej.
10 próc. kole.joW'a 105,Pełnomocnik trMlki~l za.skariył
• i pół proc. ziemskie 48,wyrok sądu do eą.du aJP61a.cyjnego,
NOTOWANIA BAWEŁNY
domaga.ją.e się uohylania, wyroku,

stwierdzającego.

I

te

upadła

mogła

LIVERPOOL

zruproponowaC w.ierzycielom swym
Bawełna, amerykańsk3J, ~
układ, nie będąo jedna.kte powiado cie:
IrJjnIlą o terminie z&bra.nia. wianyStyczeń 4,66 luty 4,69 ma.rżee
cieln, nie mogła. tego uczynIć.
4/72 kwiecień 4,75 maj 4. :9 ezerwite 4,82 lipiec 4,85 &ierpień 4,8"
Sąd a.pela.eyjny wyTok sądu
Wl'zeBień 4,90 pażd7Ji.ernik 4. !O listo
pad 4.67 gruddelń 4,6: 1000 4,97.

0-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;k~~~g~O~W~eg!o~~;~~;erd~Zi;ł.~~~~~
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w

Polski' 110,Starachowice 6,24
Norblin bez kup. z r. 1930-31

Na liczne zapytania i ogólne żądanie P. T. Publicznośoi jedyne
Kino D~wiąkow.
Ostatnio zac'z yna zagrażać po
wznowienie najgłośniejszego aroydzieła świata rdyserji
waime niebezpieczeńJStwo całe
genjalnego J. Sternberge p. t.
mu szeregowi. gałęzi p.rodUlkcji.
polskiej w Zwlą,zlku
z podjętą
przez Bat'a w Polsce 'Pod Oświę
cimiem wielkiej gal'lbami, fabry
ki obuwia, tkanim do obwwia i
~()nfekcjl.
Film, który w 2wyoi~8kim 'pochodlie podbił wsz)'stkie stolice
Wobec tego, że 'w Jlll....... ławJ·i
świ t ,
~
•
!
a a.
i w Niemcze<:h p!I'zec~wstawjOłJlo I a60 I
się projektom eks'Pans.ji Bat'y i
W rolach głównych: Najgłośnie dopuszczono tam do budowy Początek e~l'm~6w.o g. 4: p. p. niejsza aktorka wsp6łl:lZ6SDa
.
~arg . , . ,
fabryk - postanowIono
rów- W 8ob.oty l medzlele o g. 1. 2.
U
I
U
nie'ż podją~
eneT~iczną a.keję Na pIerwszy seans wszystkie
na terenie r,z.ądu przedwko tym I _ _
miejsca
gr._i _
l _
Ił._ _ _Aparatura
dźwiękowa
modelu firmy .Klangfilm",
_ _ _po
_ 50
__
_____
_ _ _ _ostatniego
__

....

~,n(K ~1(HlfiH'

Tendencja utrzymana.

upadłości

W lipcu ogłosił sąd upadłość
Po tym terminie firma złożyła.
Jojne - Alterowt GanCo~ handlu- do są.du poda-nie o otwaro.ie postę
j~u w Łodzi przy ul. Rybnej powania układowego, przedstawia.
jąc oostępujące propozycje: równonr. 17 (skład mąki i piekarnia).
Sąd postanowił osadzić go w mierne zmnił6jszenie długu o 30 pr.
areszcie clla dłuŻtr1.ików. W między Spłacenie zmniejszonych w ten
czasie Ganc uzyskał glejt.
sposób długów bez odsetek w cią.
Ganc zał0'2ył opozycję, stwier- gu dwuch bot w c?;terech równych
dzając, Iiti; wypłat nie za.w,iesjił, sąd ra,tach.
jednakże opozycji nie uwzględnił.
Wierzyciele zawarli układ na. po
Ga.nc, za pośrednictwem pełnorooc wyiszych warunkach, który sąd
nika -adwokata Goldberga z.a- łódzki zatw.ierdził.
skariył wyrok ten do sądu ap elacyjnego, zaznaczająo w skardze
Firn'la wirzyclielka. "Marjem PJnrupelacyjnej, ili; wierzycielom upa.- c7iewska j Synowi~" złoż,ył/L eka.rgę
dłego Ganca całkoWlita suma nalei
ności zost.ała. zaoriarOmlJla, lecz I
Dr. med.
wierzycielę . jej n.ie przyjęli.
Sąd apelacyjnY wyrok są.du

.łódzkiego,
ucbyl1ł ze

franka
szwajcarskiego

Dolary St. Zjedn. 8,Eł7 8,86
4 proc. poi. mwest 76 ł pół 76Bank Polski 11 0,- 100-

Na konferelllcję tę w.vjecllal i popieralllia
pl'odukcji
wclny
przedstawkiele przemysłu weł krajowej, J)rz~zem uzgodnio'\i;tt\C!flo w Lorlzi w osobach pa· .11) w 'Zupełności sprawę 'zaop:ł
nów: de Hagena, Władysława t.rywąnia się w wełnę krajową,
Landsberga i dvre:ktora związ s.prawę utrzymywania zapasów
ku przemysłu włókienniczego wełny w kra.tu. StwierdzOillo, że
inż. Srzednickiego. Prócz tego istniejąee w kraju pralnic weł·
na konferencii tej byli obecni nv są zupełnie wystarczające i
przedsta wiciele przemysłu biel- uiema mowy o budowie nowej
sk1l!ll!o oraz kilku faclhowc6w. oralni.
ktt-'l'zv zaproszeni zostali perso
Prz~tawici~le
prJerny.słu
ua!nie.
odnieś}! wra' żenle, że nowy dyp~) om6wieniu Apraw:y tej
rek,t or departamentu zdaje soP'l'ze'z dyrektora departamentu bie sprawę z istotnych pot.rzeb
Dodntestone 1.odały wszystkie ol'zernvełu wełnianego. _
kWelstje, związane ze :!prawą

Nadzorg i

Przeciwakeia niemiec

r.

Zniżka

Ceduła giełdy

przedmiotem obrad w ministerstwie przemysłu i handlu

Ibwa.

października 1931

w dniu wczora.łszym na rYll -ku łód'Zlkim
sUnJe zniżkował
frank Slwa.icarski, doehodaąc
do 173.55, w porównaniu z dołyehcza8()wym
.tcł(o
kwrsem
pole działalności, pomimo 1st- 175.15. Zniżka ła nie fJIlajdu.~
niejąlcej ochron V celnej.
tadne"o 1Wlsadni~nia. .la'kkolw:iek
pewne sfery motywu.tą
W polskim przemyśle kon·
nIepewną sytuae.te tem. że kafekcyjnym oPseTwu.łerny nato- pitał szwa.lc8l"Skł zaangażowa
miast w niektórych wypadkach ny jest w przemyśle niemieckim. Zniżkował również rubel
nawet
złoty, Notowano lO 5.19. Funt
cofJU'ęcie si~ ~h8l\izac.fl.
utfIZYJDał się 34.90 w prywatTe srpecjaJllle prze.~wv kon- Ilych obrotacb, 34.40 do 34,35
jUlnktury kryz,"sowe zauważyć w
notowan~ach
ofic.iałnych.
Marka niemlecka
ułNymała
ino,;tna w. całym
pnzemyŚ'le si~ 211.90, Dolar utrzymany
konfekcyjnym, zlw:i~zanym z - 8.86. Silne zainteresowanie
włókienn·jdwem i oMatnio
w budzi 7 proc. pożyc~ka stabUiłonie większ~h przedsiębiorstw zacY.łna, za którą płarono nawet ponad kurs.
pow5tała koncepcja hezw~ędAkcjami nie obracano zupeł.
nej wdki przy ·pomocy zailllte- nie,
resowan~h i1nstytueji 'Publicznvch.

NiebezpiecliIla
tkonkurooc.ia
J e dnooześil1ie przemY'sł kon- przedsięhiorstw daje się
we
"t.zarnego ,przemysłu",
która fekcvjny wylSuwa po-st1uJat
znaki.
ta,k wielkie
wyrządza straty generalnej rewiz.ii norm śred
W ten sposób zaznacza się
'Przemysłowi
włókienniczemu, nle.i zY$kowności przy podałku proces zan,i,k u da1sze.i meehao's tabnio zaOthserwować się daje
dochodowym •.
nizac.ii pracy,
na terenie przemy\Słu kOlllfekcyj
Dot'kliwa konkurencja daje która zagranicą łąc~nie z czynnego, który pomimo roz,wijają się we znaki solidnym przedsię n.i,ki em masowości produkcji de
cego się 1)(lllllyślnie eksportu do. biorcom
ze strony przedsię cyduje o zdo1ności komkurencyj
Anglji, natrafia
w swej pracy biorstw, opa,t 'tych na systemie nej i mUlsi być Mana pod Ulwana 'J}OIwa·we trudllloŚ<:i.
nakładczym t. j. oddającym cha ~ę w wyr&wnani}l
warunków
łupnikom
towar
pTzygotowany
konkurencyJnych,
ja.kie
nastę
P;rzemysł koofekcyjny, wyrado
przeróbki.
Wprawdzie
~s.tat
puje
przez
funkcjonowanie
0biająKly aTłykuły koń<:owej pro
nio
przeprowadzono
rewi.zję
za('hrOtllv
celnej.
d'Ukcji
Pod tym wż,ględean stoi poltlie korzysta z uI1(owej stawki trudnionych ch a łu:pnik Ó'w, od
których należy również opłacać ski przem,"sł kOll1fekcy,jny dale·
podatku obrotowego,
sta Wlki Ulbezpieczenio'w e,
ale ko PQza Niemcami, którzy po
płacąc ,pełlną stawkę 2 proc. Po
kOoDtrOila je's t tu hardzo trudna wejściu w życie trruktatu handatek ten okazał się szcze~Óll
i znowu kon.kwroocja dro,h nych dlowego będą mieli
w POIIs-ce
niej udątzliwv -ostatnio, wobec
~orMenia wyplaealności kli- !!!!!!!!!!!.!'!!!!!!,!!!!!!!!~~_!!"!!IlIii\1!_!,!!__
!!!!!:N!WiM!!!!!.!i!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!
jenieI~
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d nI naSleDn,c h

Marlena D-.etr,-ch

l nlezr"wn8nJ i Sil)' lrrea[)I'
"'oop"r
==_________
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ALEKSANDRJA.

B;;;Wlelna egi~ka., z.a.mknięoie:
Sa.kelIa.ridie: listopad 18,48 etr
~eń 4,18 marzec 14,74 maj 15,20
llpiec 15,;'74.
Ashmouni: paźdmernik 11,00 gro
dzitń 9,55 luty 9,88 kw'iecieti 10,21
czerwiec 10,48.

.

NOWY JORK
Baiwelrui.

amerykańska,

cie:
Styc"""'"
.. ,," 6l 66 luty

zamkndo-

6, 72 marzec
6 j 89 maj 7.00 czt:r'W'lee fT,OS ~ec 1,17 sierpień 7,26

16"19 kwiecil6ń

Mre~d~6~oo~Q

Nr. 29~

1\

3i.X- "GLOS PORANNY" - 1981
------------~~~~----~--~-----~~~~~~~~~~~--~-----------

,----~----

Wgiwol'na

,!Z~o~! I
I ~t!!ł!. 's
II RAU
I
I~ Początek o g, Z2-ej, ~trój nie _
obowiązuje
_I

+ ~I

K.
.Maka\>i"
ma zaszczyt prosić J. WP. na

Was~e

który odbędzie si~ dziś, w sobotę, dn. 31
października r. b. w salaoh "M a ł ej
' Filharmonji" (dawnięj "Oaza") przy ul.
Prez. Narutowicza Nr. 20.

INNEJ

v

ELIZ

5zc~ącieia

ty-I

:Edrowie,
i pcwcd:ltenle
clowe, Duże ofilllr~ mt'lterJlllnra
zaleine Sil 1ld jakości towaru. Nie kaMy dowolnie
zllchwalany towllr, lecz w ci ą gu dziesilltk6w lał
w całym świecie wypr6bowana janość zll!lługuje na
Wasze zaufanie.

TY L KO "O L LA"

~-_--_~

•

tle tlKWIJlNIJlN·tA
przy ul.

Piołrkow'skiej

wyłącznie

nie uznaje, tylko
ze złotą etykietą

Ninlejszem mam Jaszczył ze.wiadomić Sz. KlIjentdw,
fe ?d ~obo~y, dn .. 31 paźdll~ern~k.1! r. b. niżej ,podpisany
Dbelmu .e klerownlctwo wIniarni J pokol gościnnych

69.

Zakład poleca gorące f smaczne śniadania, obiady
\olacje ora. potrawy li
Carte o każdej pone dnia. '
Wybol'owe w6dki i wina, piwo oryginalne Pilseńskie·
z Browaru K Ąnstl3dta SS-wie.
WelŚc1e przez sklep frontowy i • podw6rza.

najtańsze uzdrowisko w PolIce,
Idealne warunki lecznicze i odpoczynkowe, 150 pokoi
zimowych w 5 pensjonatach i Zakładzie Leczniczym.
Całkowite utrzymanie w pensjonatech z opałem i świa
tłem wynosi 150 zł. za 21 dn. Doskonałe te~eny nar'
ciarskie. Informacji udziela ustnie i pisemnie
263
KOMISJIl ZDROJPIUEł \li łlRIiĘCZOWIE.
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Klinika Poloinoclo-Ginekol.
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Polecając się łask. 'względom', kreślę się

Z pQważaniem

,

JULJUSZ TAMM.E

..•........• •................~

~~~
~
•
GABmET RACJONALNEJ 'KOSMETYKI
III
LECZNICŻEJ I TOALETOWEJ

•
•

Stanisław
Łódź,

G o d zlny
.
-,01
pPZYJęc: ,o a 10-2 I od 4-8 wiecz.
•III
• Usuwanie wlzelkfch defektów cery i szpec~cyoh
:.. włosÓw wYPf6bowan~, najdo9lronllll!lZ~ metodtl• •
~• • • • • •R• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •- '

=

I 31.

uruchomiony został oddział położniczy na lII-ej kI.
Ceny porodu wra. z 10-dnlowym pob.

tel. ,170-69.

,.f!MINA

na I kl. zł. 350-, na II kI. zł.
na lU kI. zł. 190-.

Wznowiono przyjęcie chorych po cenach lecznic
od 9.30-11.

UWAGA!
Specjaliści

(akademicy) udzielają lekcji w zakresie B-mil{
klas gimnazjalnych (w szczeg6lności: lacinll . polski,
matematyka I fizyka). Specjalne kursy jęo:y"a !l)olsklego dla dorosłych. Szybkie postępy zapewnione.
(Opóźnionym metodą skróconą).
Ceny dla każdega
przystępne. Dla niezamożnych i urzędnik6w daleka
idące ulgi. Zgłoszenia pod adresem: ul. Zawadzka 6,
II p. front, nawprost schod6w w godzinach od 5.30 do
9 po pol., lub telefonicznie 177-77 (pytać o lekcje) od
12.30 do 14.30 w pol.

MAKSYMALNE
KĄPIELOWE

otwarcie postępowania układowego
firmy "S. Hamburski" z wier.zycielami. Decyzję
powyższą ogłosić w nMopitorze Polskim", ,,6-ło,·
aie Poran nym" i "Dzienniku Łódzkim Ściągnąć
od firmy "S. Hamburski" sto pięćdziesiąt (150)
do tych na koszty ogłoszeń.

ŚCIENNE

larządzić

oJ..

~;~gn;~:o::aściwe

I

WIBLKI WYBóR

!!ł~O~~~~ ~~e~!!!!o~W
.PATENT"

, ~e~a!~! !!rtt~ńa9~~!
mo*na w FABRYCZNYM

SKŁADZIE

"DDBROPOb
lódi, Piotrkowska j 'l ,
TBL. 148·51, w podw6rau.
.,i .

A5PE'

wip

..

SlJlWIł.5' 'Ciestawy'
KtAdtPi;;;;;;~' 175. pallir. m. tr;C';i8~i6
IN S T Y T U T

.

Najnowsze metody racjonalnej ko.me~ylłi I hygJeny
Heljoterapia: LAMPA KWARCOWĄ, LAMPA SOLLUX,
d'ARSONVALIZACJA. ...... Godz. P, I'.II Yjęć: 10-2 l 4-8.

I

CZYTEla łł 'I Ił łt DWDś CI

ł"

tel. 213-85.
Ostatnie nowości w 5 językach po 10 egzem plany.
Na katde życzenie, czytelnik otrizj7muje wybraną
k9i~żkę. C:.:ytelłlia otwarta od 9 do 7 wieczorem
bez pi'zerw)'.
,.
L

miesięczny
'

Po raz pierwllY VI

Łodzi ł

2

złote.

przystępnych.

poleca

lSTN. OD 1894 R

.magazyn

SZymOn ORBACH, SP. zo. o.

OPIUCZOV

••

TELEF. 222-32

CEnTRA LnA lA DoI nIA

Dziś

NA

WARSZTATY REPARACYJNE

TEL
~05· 21 TEL
ODBII2RAMY IDOSTAR·

lEI.

•••

WYPOŻYCZANIE

Sam BUle
c ,?dL M.
lA

K

otwarty, w dobrym etanie okazyinie do sprzedania. Obejrzeć
"Elibor" , Kilińskiego 70.
.

,

WEZWANIE

Przejazd 2

Dźwiekowe

kant

Poc1:lttek seans6w: w dni po'wslednie
o godz. 4, w soboły, niedziele i świl;:
ta o 2. Ostatni seans o god., 9.15.
Na pierws:ry 8eans wszystkie miejsca
60 gr .

.,0

W:'ifson

•

przeprowadził się na

lA UTOWICZI 2

Po

tel. 128 83
Frzyimuje od 5-7.

Pokój

W [entrum

Kino-Teatry

poleca

[~ KI(RHInl. ~~M~lIn~Klf~~
PRZEJAZD 1. TEL. 133-72

WODEWIL
Główna

gr.

~

NAJLEPSZE CIA ~TKA

wykoticzalnl na towary bia- miasta, umeblowany, du~y, sułe i
kolorowe na wyjazd ohy, słonecżny, z elektrycznem
oświetleniem, usługą, z niekrę
zagranicę
puiącem wejściem, inteligentnei,
p O S Z U KI W A N Y. solidnej osobie do odstąpienia
Szcz~r.ółowe
oferty pod od listopada Traugutta 12, m.
-2
"S. M. • do adm. nin. pisma 8, front III p.

ODEON

Mu~

W rolach gł6wnych: Stefek RoguIski, MarJa Mallcka, A. Dymsza
f Kez. Krukowski.
Następny program:
Postrach Salon6w

CZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

AKUMULATOR6W

••

JanMo

~05·~ł.

TELEF.

następnych!

film polskiej pl'odukcji,
wg. znanej noweli Ferdynanda GBtła
p. t.

I

RADIOWYCH
SAMOCHODOWYCH
I'1DTOCYKbDWYCH

i dn.i

Najpiękniejszy

·AKU UL'AT RóW
lóDZ
PIOTAKOWSI 167

~~M~[nIK·MnJ~Iftn

Gl
ul. Prez. Narutowicza Nr. 14
dawniej JJ.. STRAUCHA

Abonament

po cena,ch

TERMOMETRY POIOJOWE OD Zt. 1.20

l,

_ii

--------,----------------------------

·ZAOKIENNE
w WieI~m wyporze

podpisy.
_
, St. Sekretarz: (_) T; Cichecki: PIO:rRKOWSKA 33

KU P U J ~ I E -Z l-go Z R 6 Dl A

Nabyć

UWAGA!

Zaurnieni uczniowie i maturzYŚCi I

postanowił:

I

I

Afl"lR3r-3'i""U"!:vrt ...

-",wg'.

11

Odpis.

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dnia 16 października 1931 r. Sąd Okręgo
wy w Łodzi w Wydziale III Handlowym na
posiedzeniu publicznem rozpoznawał sprawę
firmy "S. Hamburski" o odroczenie wypłat

,

250-

Przy ka!dym porodzI B obBllny jest D-r DRUEBlft

DECYZJA

Na

S. ORUEBInO

6-go Sierpnia 1511':', tel. 153-10 .

I

Zwracamy uwagę na
nasz znak fabryczny

Moniuszki 1/front '2 piłłtro tel. 127-99 •

Nr. sprawy Z. 42

Margulies

ul. Juljusza 3

i• z.' S Z W A L B E i•

'I••

D-ra me~.

firmy

1

adp,:ogram

l

209-87

Po raz plerwszv w lodzi ł

wy

"Parodia szarego domu"

~-

------------------------------------------

ZNllKA CEN OB-UWIA GUMOWEGO.
9.90

7.90

16.90
Fason 1885-05

Fason 1865-01

.
Fason 9817-61
Kalosze męskie. Kalosze chroniq zdrowie i obuwie.
Bardzo trwale i eleqanckie.

Całogumowe śniegowce czarne no paseczku, z gustownym kołnierzykiem j:!umowym.

Całogumowe śniegowce czarne na paseczku,

z aksamitnym

kołnierzykiem.

--=-===

J i olworzon

"

lfi~ł~d PO~Qtofno - [~lmminDY
Ogrodowa 10, tel. 213-57

I i II klasa
Oddział
poło~niczo·ginekologiczDy

Dr. med. Sz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
Oena porodu na II kI. wraz
z zabiegami 200 zł.
Opieka nad

dsłeckiem

Dr. med. J. Polakow
Oddalał ch!,ul'guę::n:nlf

Dr. med. M. Kantor,
godl!.l. pr.yj~ć 1-2 pp.
Oddslał ocltny
Dr. med. J. Krau8z,
1I0d'l. przyjl;;ć 11-12 w p.

Dr. med.

b6

powrócił
ZIELOfiłA 11

o'

l' el. 113-42
Choroby &kórne, weneryc.ne
I moclloplcłowe
Leoll5enle LampQ Kwa,cow~
PrllyjmuJe od 5 do 8 p. P
Plln!e od 4-5. Nledlllela od 9-1
Dla nlel2amo~nyoh
lecilnle.
Dla pań oddzielna poczekalnia.

03"'

Dokt6r

KLI DE

~ec.

chor. wener., sk6rn. i włos6w
(porrsdy seksąalne)
przyjmuje od 9-11 r. I od 5-8 w.
W niedziele i święta od 10-12 r.

Do akt.
Nr. 2113

Ogłoszenie.

necz"

laterowan ch

w

LI

D

Tomasz
ChorEe Iski

Piotr~owshB

..

4O",08JIV, z

R"ko;::~"""U7

MISS MARY
przyjmuje wszelkie tłumaczenia w
językach angielskim,
fmncuskim,
niemieckim i rosyjskim oraz handlową. ' kon:spondencję.
Traugutta
nr. 2, I p. front.
2617-0

OBRAZ MIKOWSKIEGO artysty wszochświato<wej sławy,
sprzedam ZIIla \\-'!Com sztuki be;jecznie tanio. Rama piękna wysokiej wartości.
PiOltrlkorwska
117. Sall on Sztuki.
991-2

ANGIELSKIEGO
PRZYBRANIA DO SUKIEN
kO!l1we.I'sacji i literatury uldzieb ostatnie ~owośd, p()llec2 je~yna
rutynowany nSIUlczy'Ciel. Ul. Z.a wytwórnIa Z. Lang;nasowe.l. UlI.
956-2
wadzka 21, m. 8a front, od g.!dz Gdańska 92, tel. 145-40.
4 - 7 wp.
890-1
------~~-

L

----

lekcji niemieckiego języka (języko
znawstwa, lilteratury, konwersacji).
Gdańska 110, m. 1.
::1874-5

mieSięczne, mieszkania we wszystk.ich dzielnicaeh ma:1ta, sklepy w
J'uchliwyeh pun~{tach poleca Biuro
.,POLRUCH", Al. Kościuszki 27,
front,
parter,
te 1(>1 ony 1-11-01,
132-01. Biuro czynne od 8 rano do
8 i pół Wleczór bez przerwy.

--- ---_._-------

rr.iSftD~ zapewnia dobre wyP łlJ n II kształcenie fachowe

9804-2

1 LUB 2 POKOJE

ew. z poczekl!llnią słoneczne
f
. . '
I r?ntowe z wszelkleml wygodamI. Nawrot 4, m. l, tel. 127-31
10406
DUŻY FRONTOWY POKóJ
niekrępujące wejście

do wynajęeia. Śródmiejska 100, m. 2.
2998-1
Dwa

pokoje z
z wszelkiem\ wygodami,
nadające się również na LOKAL
H o, NDLOWY do
odstąpienia
natychmiast. Zielona Ba, mies%kanie
17 (p6łpiętro)
390-2
kuchnią

Do akt.
Nr. 2325

:Ile wsz~stkiemi dowynosi w Łod.t M. 4.60, ZII odnoszenie w ltraju - al. (j.-' zal!ll'anio~ - 2lł. 9. -

I

Już

za 60 zł. łói8a dziecięce
Uf

komllecie

w firmie

,. A"'SZ"
NSli'uiowiQ:laI 36.
DoktGr

WllłaKOWYSKI

Cegielni9na 4. tel. 216-9()
SpeaJallata chorób ekOrn,Oh
I weneryc.n,oh.
leczenDe djałermją
i elektroterapią
(lampą kwarcową)

I 31

Ogłoszenie.

t========:=I

Blil7imnje od 9-2 i od 5-0.
VI nied31e1e i I!iwlQta. od 9-1,
Dla Dań od 5 do 6 po pot.
ot1dalelna pocJllolialnls..

IJeka rzy-specja listów

Zawadzka 1
l'EL. 205-38

czynna od 8 rano d@ 9 wieoz.
11- 1 \ przyjmuje
2- 3 ) kobieta-lakallZ
w niedfllielęiświęta od 9-~ pp,
leczenie ohorób
wene,yclIntłch i sk6rntłch

P@IIADA 3 Itm

4 POKOJOWE
komfortowe mieszkanie ~la Piotrkowskiej, między Zamenhofa a
Andrzeja, z powodu wyiazdu
do odstąpienia. Informacje telefon 165-22.
~997-2

O",łOSlenl-a

za wie!!s!/: mlllmetrowv l-szpaltowy (sbona 5 szpałi), 1-1I11l9 strona 1 :d.
191
.
w tek~ole 00 gr. nadesłane po teMcie 40 gr.; nekrologi 40 gr. ZWJolSajne
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 gr. za wyra!:; na j ID. nie j ll2łe oglo!!lIlenie zł. 1.5D gr. P08l1lulti:.vanie pracy 10 gr.
ze wyraZI najmniejsze 31. um Sil. Ogłoszenia ?; 'U~-:l1lV 1:> Na
za~l\Jbinowe 12 Z!.
O~loszenia zamiejsoowe obli
CBane SQ o ~ proo. ą.rołel, firm CIiItjran!clJnV..J·"1 I) 1)) ll·~~· Za o~ba~anl'l łab'llaryol1~~ hlIJ f~m1M. d:>da"lr. 500'

redakoja nie zwraoa.
Redaktor. Bugen!uslZ Kronman
z,tl ... .,... • --~ _Prasa". Wvdswrucm

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

aniol

nauClZ. Tamara Góralsks. okazyjnie mało używaną maLOKALE
- ,
Zapisy w poniedziałki i czwartki szynę do pisania oraz biurko
większe mrueJsze, na pra wacb
Krano,
Kilińskiego 127.
od 5-8 w lokalu Gdańska 44,
984-3 lokatora i sublokatora 7,3, komorne
parter, front.
2993-2

miesięczna "GlOBU POl7anneQo~

l(jI U
datkami
praes}lihlł pooztową

Łodzi

I

inczewska

P,eolUml1'lirl'Jl1ta

w

I

IrlECKI

~r.l.

Komornik S"du
Grodzkiego

120, lei. 226-26

Komornik Sądu
Grodzkieg() w Ło
dzi Stefan G6rski
Tow. Wiedzy Techn. Gdańska 45
zamieszko wŁodzi,
przyjmuje zapisy kandydat6w(tek)
przy ul. Sienkiewido sllkoły chomicznej, na kursy na
cza 9, na zasakinooperatorów i kursy kreślarzy
dzie art. 1030 U.
(rek) budowhlOych, kanalizllc, maSAMOCHODY
Dr. med.
r======= P. C. ogłaua, te
199
i motocykle używane. Kupno. szynowych i elektryk6w.
w dniu 17
listopada
Sprzedaż. Komis, ZamiaI;la.
1931 r. od g. 10 r.
Auto-Agencja, Gdańska Nr. 82,
IV Łodzi, przy ul.
Specjalista chor6b sk6rnyoh, wene- tel. 189-28.
289-15
POTRZRBNA
Południowej 30
rycznych I moczopłciowych
dziew clyna do dzieci. Zgłaszać
odbędzie si~ sprze
Nawi'ot 32 tel. 2113-18
się ul. Bazarna 8, A. Ozurapska
dat z przetargu
pU7jmuje od 8-10 r. i od 4 - 8 w.
publicznego ruSwea~rg
m.
54.
340
w niedziele i świ~ta od 9-12 w poło
chomoŚci, nalej~
Dla pań oddzielna poc.ekalnia.
Poulowery, Reformy przerabia
cych do
Szejndli Rsjzli
naprawia, również przyjmuje zaUWAGA, AGENCI!!!
Wollman
mówienia z własnej lub powierzo- Firma sprzedająca na ra,t y ~,o
i składajllcych się
nej wełny. Pracownia sweatrów b~ze wp,rOlwadzlo ny aTtylkuf do
z mebli
Traugutta 14, 'paprz. of., I piętro. użytJku gtosp()darstwa domoweoSlacowanych na
przeuo czyste,
sumę zł. 500.jedwabiste,
go: poszukuje a.gelIltów miejPołożnic~wo, choroby kobiece
FOTEL
sco'WycIh lIla dog()dmych wa~UIIl 1000f0-wa wartość. l,,6dt, d. 21.10.31 r.
GDANSKA 57, I piętro,
D o s t a Ć w aptedentystyczny w dobrym stanie kach. Zgła.sz3Jć się
oodzieJlnie
Komornik!
kach, składach
telefon 108-01
okazyjnie poszukiwany. uferty od 14 - 16 POlP. Al. I Maja 16,
aptecznych [
Stefan G6rski
PJzyjmuje od 4-ej do 6-ej.
sub .. "Fotel ~ do adm.
10391-2 Wilczyk, pr. ofk., II p.
optycznych.
967-7

L.

Ogłoszenie.

•

ł

fllllł

l'EL.EFON 179-89
~Jnmfe do 10 r. i od 4 - f3 wieljt
w niedmielę od 11 - 2 po pOłndniu
Dla. pań spec. od god~. 4--5 pp.

Łod.i,

Do akt.
Nr. 2248/1931

Tomasz
zamieszkały
Chorzelslrl
w Łodri przy ul.
2am. w Łodzi
Sienkiewicza 67, przy ul. Sienkiena zasadlIlie
wicza 67, na zaart. 1030 UPO. o- sadzie art. 1030
głasza, że dnia
U. P. C. ogłasza,
10 listopada
ODDZIAŁ W ŁonZI
że w dniu
1931 r. od g. 10r.
10 listopada
w Łodzi, przy ul. 1931 r. od godz.
Piotrkowskiej 17
10 rano w Łodzi
odbędzie się sprze
przy ul.
dat ~ przetargu
11 Listopada 30
publicJlnego ruodb~d.zie się sprze
ohomości
dał z przetargu
nale~llcych
do
publicsnego ruAbrarna Kilberta
chomości nalei składlljllcych się
ż"cych do
z mebli
Z KLATKI
Wolfa HiJmana
schodowej pokoje umeblowane, bez oszacowanych na i składających si~
sumę Zł. 500.z mebli
mebli, z używalnością kuchni, nie&li:1iiIllDa:ł·I'J!i1DIIIIrilI:IlE!ri~ClltiDII. . rarzmI~~~1ZmD
zgodnie 11 art. oszacowanych nil
krępujące dla małżenstw, urządzo 1070 U. P. C .ni- sumę lit. 2780.TANIO SPRZEDAM
ne gabinety dla lekarzy, adwoka- żej ceny slacunku
bieiliźniaTkę z lustrem i bilbI.iot6d~, dn. 19.1031
tów, pokoje biurowe, handlowe, za Ł6dt, 27.10.31 r.
tcl\.ę ciemną. Wia,d>omOlść: ulka
Komornik
komorne miesi ę czne Do[eca Biuro
Komornik
NwpiórkOlws.kiego 47, - dozorT. Chorzelslrl
Gamnasflyką zabawową
"POLRUCH, Al. Kościuszki 27,·
T. Chorzel8kl
981-2
dla dzieci, taniec zespołowy ca wskaże.
front, parter, telefony
141-01,
dla dziewcząt oraz gimnastykę
132·01. Biuro czynne bez przerwy
SPRZEDAM
taneczną dla Pań prowadzi dypl.
od 8 rano do 8 i pół wiecz. 9946-5

KURS PALAS
oraz najnowsze szydełkowe roboty Filet. Wyuczam hafty rę
czne i maszynowe. KaufmanoDl'. med.
POTRZEBNA
wa, Piotrkowska 18, pr. oficyna
panienka
do pracowni poduI podwórze.
2988-2
Slzek i lalek. Berman, Narut()·
----------~-----wieza 26, tel. 180-23.
964-2
Specjalista chor6b skórUDZIELAM

UL. NAWROT 2

Komornik Sądu
GrodllKiego

Na składzie: Noże ze stali nierdzewnei. wielki wybór Sztućcy, Galanterji Metalowej i Platerowanej, Artykułów dla pp. Fryzjerów, Manicurzystek,
Rzeźników, Oukierników, oraz pięknych i tanich upominków.
OSTRZĘ i PLATERUJĘ WSZELKIE PRZEDMIOTY

Andrzeja 2, tel. 132-28.

nych i lMsnarycBnyeh

I 31 r.

Bp.

z ogr. odp.: IDagenjuBz lUanman.

W druk81'ni wjasnej Flo1rkowska 101

