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Sprawa Kuchciaka I towarzyszy
działaczy kartelu, który od kilku
lat ujawniał na gruncie łódzkim dy
wersyjną i pełną napięcia działal
ność, licytując się z organizacjami
politycznemi radykalnością progra
mów - wzbudziła w mieście olbrzymie zainteresowanie.
strzeżony
jest
Gmach sądu,
przez silne oddziały policyjne konne i piesze_
Wytężona kontrola woźnych są
dowych, spowodowała, Ze
rzez
ten alembik na salę przedostał&
się zaledwie nieznaczna
część pu
bIicZD06cl, a tłumy ciekawych, Dolens - volens, roztopiły się rychło
jui w godzinach porannych w mroź
nej mgle poranku zimowego.
Sala slfdow., skutkiem tych okoliczności, jest eoprawda, zajęta do
ostatniego miejsca, ale kłAk. nlema.
śród publicznOŚCi prr.ewaiaJą ate
ry pracujące z szeregu robotników
sezonowych, dozorców dOlDOWYel1,
włókniarzy. Uderza
bardzo nlewielka ilość kobiet. Odzienie ubogie, twarze wynędzniałe.
Jednem słowem ci, dla któr'ych
rzeczą pierwszor~nej wagi jest
dowiedzenie się, czy Kuchciak, któ
ty z narzucającą się siłą indywidualną urodzonego przywódcy nie
raz z trybuny publiczneJ rzucał
porywające tłumy hasla, jest politykiem, którego działalność terrorystyczna doprowadziła do bankructwa, ezy też pospolitym opryszkiem I bandytą, trwoniącym zra
bowany grosz i drapujący się w tb
!ę obrońcy ludu.
Dla tyeh wszystkich ludzi to py
łanie wagi pierwsz~nej. Odpowiedź na nie znaJd" w całokształ
tle przewodu sądowego - w zezna
niach ~iadków, wreszcie w prze.
mÓIWieniach oskarżycieli i obronców.
Bohater dnia Kuchciak zajmuje
pierwsze miejsce na lawie oskar7Jonych. Ubrany Jest starannieod czerni garnituru marynarkowego odbija ni!!Skazitelną bielą sztyw
ny . gors koszulL W7lrostu niewIelkiego, brunet o zarośnlętem wą~
sklem czole l głęboko oeadmnyeb
oczach w niewielkiej twarzy odzna
eza się spokojem,
osiągniętym
prawdopodobnie dużym wysiłkieu.
woli, energicznym rysunkiem głowy_ Mówi wyramie i dobitnie, na
"oczątku przewodu zarzuca świad'ków pytaniami i robi notatki.
Oświadczenie jego, kt6re składa
na
wstępie sądowi, robi wrażenie
dobrze
przemyślaneL, świadomej

cleń,

jako na działacza l wcale
polemizuje z niektóremi
ustępami aktu oskarZenia.
Powstrzymywany
kilkakrotnie
przez przewodniczącego podczai
badania liwiadków, broni swoicb
pytań, oświadczając, że obrona mo
że nie być naleZycie poinformowa·
na, co do całokształtu spraw, więc
Jego - Kuchciaka - interwenc}a
jest niezbędna.
Od czasu do czasu opanowuje
go wzburzenie, tamujące głos, na
twarz wypelzaJą krwiste rumień
ee, lecz rychło się opanowuje i śle
dzi z nieslychanem skupieniem tok
akcji procesu.
Widocznem jest na pierwszy rzut
oka, że pozostali ludzie z ławy oskar7ionycb. nie dorównywują swe

towarzyszowr pod
Ż&dnynt na
okoliczność
sfabrykowania
względem, że on to właśnie przez bomb, ujawnił zdumiewające wiadługi czas musiał mieć na nich du- domości z dziedziny chemji, jak na

mu

zręcznie

ży wpływ i ze wplywu tego wszę
dzie i na kawem miejscu bronić bę
dzie - tak samo w więzieniu, jak
i na mównicy partyjne}.
Tragedją K uchciaka, wnosząc lo
wczorajszego procesu, jest może
i to, że nie trafił on na odpowiednie środowisko, odpowiednich pomocników i warunki Zyciowe. co
mu nie pczwoWo wykazać anł uzdolnień, bąlIź co bądź nieprzectęL
nych, ani z naleźć miejsca dla nieprawdopodobnej wprost ambicjL
Ilustracją tego naszego twierdze
nia jest opinja biegłego tnż. DZle,
ni akowskiego, który zeznał na
przewodzie, że Kuchciak badany

człowieka

killiOklasowem

wy-

Z pozostałych oskarżonych Rze.
telski i Klimczak ludzie prOści, a
zdecydowani, ujawniają temperament i uczciwość. czego nie moina
powiedzieć o Rybaku, Grodzickim
i

Śmigulskim; natomia~t

Wiśniew

sld iRenosik - to figury nieokreśloue i nie zarysowujące się żadną
indywidualnością na tle prowadzo.
nego w błyskaw' ~~nem tempie prze
wodu.
Rozprawa trwała dwanaście godzin: od lO-eJ rano do lO-ej wieczorem, przyczem przewodniczący
z«rządził trzy kilkuminutowe przer

~~~"'···"'·~L..-ai
Sędziowie osk 1 rżJltBI czlero. i pięcio~niesięcznem.

o

kształceniu_

I

ze;

wy.
W tym rekordowym czasiE! żba
dano czterdziestu kilku świadków,
wyczerpano akt oskarżenia w prze
mówieniaclt prokuratora i obroń
ców.
W przekroju tych kilkunastu gtł
dzin, poprzez pryzmat narzuconej w imponujących, a znakomicie
skonstrulJWanych skrótach obrony
mecenasów Piotra Kona i Stefana
Kobylińskiego oraz
R. Kempnera
(broniącego
Rzetels:dego l Klimczaka) niepodobna się oprzeć wrd
?{'r jll, że b\je tam podziemny nurt
'!zno - społeczny, którego nie
n, _ a z natury rzeczy ujawnić
rozprawą o napad rabunkowy ł pod
rzucenie bomb. Dalszy
obrony
i wyrok - Jutro.

ci"

zprawy
I

II
Fellk~ Wiśni~slrl, z zawo~u rzędz.ie woJewódzkim i ma~
ostatnIO POszukIwany bvt · przez beloDIarz, SkOllCZył tn" '><ld, 1~ straCIe, llat(lmia·sł
sędziego śkdczego w Biatym- ły. był kanwv 7..8 kt'9dziei DM ~TE PRZYZNA.H"; SIĘ DO BRA
..,
.
stoku za Os.zustwa. Wł3dy1i'i a w torarocznem więzieniem. Bole- NIA UDZIAŁU W NAPADZm
.r:IeslE~Ć ~llnu~ prze~ dz:e; Śmignlski , szofer, 6 !klas szkoty sław Ren osik, łat 44. tk<H'Z .,.-1. ul. Nowokąił:nej.
WIll! !ł na ~ ę w racza
on~~.e powszec1mej, nie był karany. samouk, dotąd nieka:rany.
SędzlOwS:lU. Za g,tołem zaSIaaa
Po zbadaniu personalji, ~
wicepre.z es I1IlniC2; w asyscle s~
d7ia Merson odczytuje akt l .
II
dziów Mersona i OlszewSkiego.
Miejsce oskarżyciela puhlic1UCsJkarżenia. Rom,a n Kuchciak,
Następnie Kuchciak s'kłada.
go zajmuje wiceprókuTaoor Cba
R7.et.eIski, ~limczak, WiśnIeiV I Ohsz.erne wyJaśnienia. Nie przy
włOWSki. LafWę obrollczą za j_
sIn ) Rflnos'ł'k ""kan~nł "'l\ n
pusz·czał, że wybuch petard
.
podłożenie bomb
i h::uzie móg-l w Ikonsekwencji '
mUJą: mec. mec.
N u.lZ pdzie wojewódzkim I ma· , spowodować śmie.rć ('zlowiek~.
Piotr Kon~ Rafał KempllJer. StpK
'
fan KobyIińsk i • Lukasiewicz i
I gistracie łódz'kirn, a uchcia:( , \ria t na cf'l'n demoiJ1 ~ łrację i
I RzeteJski, Kli1JlJClzaik, ~rodzickl, 1'Jlmierzał. zara'Z po wvbuehu,
apI. SIarlender. •
I Rybak i Smigul.slki u
sam z~łosić sic do polic.fi.
Przewodniczący pnysŁęp1ljt>
dokonanie napadu rabunku- Pn<tem jf'dnak, kiedy dowiedo badanie personalji
• oskarża ,
wef.(o
(h:iał się o faltalnvch skutkach,
nych. Rot0 3 n KU~~lak ma lal
na kasjera RaTolewskiej Manu· " ś.mierci Mlndli ' Filozof, w o32, jest bi'll'ralistą,
ukończył
faktnrv p. f. J(ronill1g. <\lfonl>a b'łwie przed SPodem dora~nym ,
pięć klas sZlkoły średnJej, n;f'
Michela i zra,oowrunie 27 ty~. 7mienił pJan. Wiedział, że ta.k
bYł dotąd karany. RzeteJski mu
... łotych.
(·.,v inaczej sprawa wyjdzie na
Jat 38, jest bezrobotnym, nie był
karany, jest samoukiem. AnloZ · kolei przewodniczący lwra ~wiatło dz.ienne. Ponif'walŹ jedni Rybak, lat 25,
roll<'Łnik.
4'.q o;it> cło Kuchda,l (a:
nrok
lIwa7ał oE'monstrację ta
skończył 3 oddzi:tły s'Zkoły po
- Czy oskari'..onv przy1!t1aje a·k t p()Iit~ZIlly , c,hlCiał za wszelwszechnej.
JÓZef GrOdzicki.
...ie tUl wj'n v?
Aą cenę
lat 39, robołlllik sezonowy. 1]._. TAK
PRZYZNAJĘ SIĘ fłowiedzieć sie wprzód w JakIch
kończył trzy oddziały szkoły po
DO ~FAimYKOW t\NTA PE- okolicznościach 7-marła Filozof,
w,gzechnej, był dwukrotnif> kaTARD,
rany za kradzieże wi~ienieul
Wł. Kuehciak
które podłożone zostały w u(Ciąg dalszy na etr. 4·ej).
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Papen

zasfe"ca kanclerza

BERLIN, 30 stycznia.
D Zł'ś W POtU
I
d nIe
. prezy d en t von H'In d en b urg
ce1ćw mowy wytrawnego polityka, podpisał nominację nowego rządu niemieckiego.
grającego umiejętnie na uczucłach
W skład jego wchodzą: Hitler, lako kanclerz,
audytorjum.
l 'I k
'
Prus,
Chodzi mu zarówno o zachowa- von p apen zastępca k
anc erza
omlsarz
nie presti:hl jak l wykazanie, za I· von Neurath - minister spraw zagranicznych,
wszelka
cen~
swej wartości moral F'
' ) - mln.
. apr. wewn., gen. BI om
nej. U~ika
więc starannie momegrlc k (hrtl erOWI8C
łów, mogących rzucić na niego berg minister Relchswehry, hr. Schwerin-

, komisarzem
•

Prus

Krossing - minister finansów, Hugenberg - mi·
. t er poł ączonyc hminia
' . t erst w: ro I nego, gosponls
darstwa i aprowizacji, przywódca Stahlhelmu
Seldte - minister pracy, Rabemach -- poczta
.I k omunl' k
' Goerlng
.
(h'tl
' ) - mlnlS
. . t er
aCJa,
I erowIec
bez teki, komisarz lotnictwa i kierownik mini·
st ers t wa spraw wewnęt rznyc h Pru., G o.rac k 8ministerstwa walki z bezrobociem.
(dok. _ Mr.3)
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o technokraeji j~ł('yeh l'ooo,t uików nie stosuje
-pisaliśmy, iż ~łówną pr~esłan- się dokładnie do rytmu. w .1a.
k~ technokratów .jest fakt,
iż kim wzmaga się produlu.~.ła. l
nowoezesna teChnika daJe mOż zachod7J COŚ. co d.złś nazywają
ność ogronmego
powi4.'liszenia lem)jnem "dćcalage" t •.1. pewprodukcji pJ'zy minimum pracy, ne opóźnienie w przywróceniu
przyezem z rozwojem teehniki lej równow~i, a tQ opóźnienie
maszyna coraz bardziej zastę - to właśnie bezrobocie.
,,Duch wynalazcy, l'07lpętnny
PU.1e pracę ludzką. We wspomnianym artykule .iak teź i w ar- l}r~ez produkcJe masową, potykule "Chnos i anal'ch,ia" przy winhmby ulźyć ",-ysiłkowi ludztoczyliśmy sze1'e~ przykładów, kiemu. Lecz w rzeczywisł'lści, z
ilustru.iąeych tę te"~ę, podkreśla przy-ezyfty niedosłałec7JI1('.1 orga.i~c przytem., że .fest ona słnszna nizae.U równowagi ekonomicznietylko w odniesieniu do Sł. ne.1 świata, plozynosi wiplu luZjednoczonych, It>ez i do WS7.yst dziom tylko nędz~.
kich łJlJ1lych wysoce uprzcmy
"Czyż nie .fest dziś symptosłowionY'Ch krui6w. A,mel''Y'kan- matycznem zapytu.1e H. Dusl.ie przykłady są jedynie oa}- breuil ~ że do łit-eratury wehotlU'dziej frapu.iące, gdyż prze- dzł oSobistość nowa, COl'az wi~
mysł U. S. .\ ma najbarrlziej I~i umysły 7..łlprzątająca ł. ~w.
W artykule

"wew. dętą i(-ehn"kę.

o\bj podkreślić. iż n·o.ł~t&wo·

tpza tet1)1I0kr.1lów wyrażs
które l"st nie WJ jątkiem, lecz I~łą, charakteryW;I

7.;~w:sko,

lJuJąeą nowocresną gospodark~

przytoczymy szeret{

nowych

)}l'2lykładów.

'" • *
Robotnik francuski
H. Dubrenil po dokładnem zbadaniu
warunków wytwórczości w Am ryce wydał świetną książkę
.,..Standal'ds", która w roku uble
~Iym ukazała się
w . polskim
J)1'Zckładzie pod symptomatycznym tytułem "CrAowlek ~y ma
szyno"
Z te.f gwłełnej książki zacylu.iemy klIka ustępów, dotyaąeych l'MWOiu maszynizmu, ja·
ko charakterystycznej
cechy
dynamiki nowoczesneł ekonolUlki.
"Zwł ~kszenie sic liczbv pracn

Robot?
,.CzP.mh .'est ów Robo~? All1.c
l'Ykanin... zapożycz''') ten wy·
1'a2. z Ros.1i, aby oznaczyć n-im
ostatni twór wS11ółc~esnego wynalazey: człowieka - maszYDp..
"W rzeczywistości człowiek •
maszyna i,~tnle.ie dotąd tylko w
książkach,
które natchnienlf\
cz~pią z Jules Verneia.
"Lecz łam,
Io(d.zie człowiek
J~ardziei niż (dzieindziej przyzwyeza.lony jest do maszyny, umiejącej robić wszystko, Robo~
wyda.fe się jwż bezpośl'Cdnią realnością i oorekuje się
z dnid
na dzień, źe to on p17Je.;mie t'.ały elężar pracy. "Lecz Jeśli człowiek - maszyna dotąd isłnłe.~ tylko 'W fantazji pisarzy, prawdą jest jednak l
źe maszyna, nie mając
jeszcze
ludzkiej pOIStaci. spełnia p1'7.e..Jeż zadania rouicme i że wzbu
d7iwszy podziw, poczyna buF

istaria wo·n,

Wedle doniesień pism run,gielskich Lloyd George pracuje oboonif:' nad historją wojny .~wia
towej. Miał on już opracować
tmooią część dzieła, zawiemjacego 250.000 słów.

świataw j

skie same zdecydowały o swej
przegranej, zmąciwszy już n .'!
poc.zą1lku wojny plan SchliHena
i zmieniwszy DIan pOO"lą1kowej
ofenzywy austrjactkie.i przeciw
Rosji na ofenzywę przeciwko
•
•
fil
Serbji, co koszłował'.o Austrję
Pułkownik armii wę]gierskiej 320.000 najlepszego żołnierza i
JuJien, pełniący wybitną rOl~ 1216 armat. Autor wywodzi daw czasie wiel'kiej wojny, wydał j lej, że 51 miesięcy wojny świa
historję wojny światowej.
Au- towej kOSlztowało Węgry więcej
tor stwierdza w SWeQl dziele, te ludzi. niż wszystkie woJny 'V~
mocarstwa środkowo - europej· gier, począVv-SZV od czasów Ar
. . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . ",l';,,, no r",I01 1~4!l. Z DOWOłanych pod broń 3,8 mil jonów
Tanio • wvkwjntnie I iol!nierzv w ęgiersl\ ich. zginęło
56 tys., 743 tys. rannych. 734 tysiące dostało się do niewoli.
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Ostatnia noc Kawalera

Nadprogram: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Paramountu.
Na pierwszy seans ceny zni:i;oue! Passe·partouts, bilety wolnego wejścia i ulgowe

kochanek!
Poc:.. o 4.30

Nowoczesny młyn w Mlnnca· pic. iż łatwo przewidzieć JJIlpel·
stfaeb. Ok{)}o wygodn....go
polis
produkuje 6 milIonów ket. ny zanik ubóstwa w Ameryee".
ogniska robotnika amerykań
jedne~o
Niestety dotychczasowa rze·
ski~o C23i się widmo Robola". dziennie przy ł)rar-y
~łowieka.
czywistość zada.le kłam
temu
•
*
Nowoczesna
...
-egielnia
meoptymi2mowi.
Zaledwie
kilku
IIumu.ląC swą tez~
p. Du400.000 miesięcy po powyższem OŚwiad·
bJ'cuiJ poda.le następu.łące przy- ~baniczna pJ'C)dukuje
cegieł
dziennie
nu
jedne~()
1'0- ezeniu D. S. KJmbaUa na kon·
kłady z f('OSpodarezego
życia
botnłka.
gr~ie
inźynieJ'ów - meehanjSł. Z.lednoczonych.
W 1929 roku w kopalniach ków amerykanski minister u.a·
Gdy aulol' pracował w fabryMesabi
Range wydobycie obli- cy James
.J. Davis mówił w
c<' aułomobilów White przy zeshlwianiu skJ'zynki hłł'~ów. za- ezono na 20.000 lonu rudy D<} swem expose:
"Uwzględniwszy
nawet l że
słYS"J!ał od .1ednego z sąsiadów, ('dowieka roc,roie. Produkc.ia
mamy
obecnie
o
10
mil.lonóW
który od 12 lat te sama prac~ l'f)czna żelaza na .iednostke wyspO'lyw~ów
więce.l.
fabryki
na,,-,yk6l1r wał , Żt" niegdyś potrze· Q (.tss 4.000 łonn.
s~ pokrywaJą zapotrzeb -6':lJ1la
bilwał duia całe~o na to,
co
W fabryce w Milwaukee 208
dziś zrobić moźe w ciągu
31 robotników wypuszeza dziennie ludności, zatrudniając o 7 proe.
omiej robotników.
minut,
10.000 ram samoehod()Wyeh.
"Czy maszyna, tworząca 00.Townrzystwo kolei :;klaznej
.. ... '"
gactwo będzie jednocześnie two
w Bostonie i Maine wpl'owadzi'V IJoa~'ze z )10słf,'pPIll techniki
r20yła nędz~ czy bf'dzie wieC%ył() u s;('])ie m'z:!dzenie clo pr:~e- idzie skrócenie duia pra~",r, .iak
.,
ście
przyczyną powstawania
taczania wagonów towarowych, to słusznie podkreślają technobezJ'obocia?"
.
które umoż1iwia S<ll'łowanie w ){raci.
Jednocześnie senator
R. P.
cią~1J roku oIwlo mil.iana waW~er
wypowiedział
w
Wao z,iawisku lem zna.i duiemy
gonów bez jakie.'liO~wiek )łomo
w .,Czasie" hardw ciekawe o- szyngtonie
nasteIJujące
sło
cy ludzkiej. hamowanie wa~o
świadczenie williama Greell'a, wu w przemówieniu l'adjowem:
nów i nastawianie zwrotnic.
ł)I'eZeSa Amct'ykańskjf'.i Fedcra,,\\1 myśl znanego paradoksu
~a Jiillei uodziemllf'.i w Noc.ii Pracy:
dCl'Pimy dziś niedostatek, bo
wym ,lm'ku ~astąpienie biletów
przez "turnikiety"
pozwoliłó
.,Robotnicy ciągle 2/wl'acają .tcsteśmy za bogaci, ł nie mamy
na ZMnie.iszenie IiCZiby osóh kon O(~Zy w 11lozyszłu.Ść. Sto lał temu nie do robo!-', bo nauczyliśmy
się zbyt dobrze pracować. Nadtrolu.iącycb iłość podróżnych z zapoczątko vali l'uch o wyw:tl6.500 do 4.000.
czenie lO-godzinnego dnia, kie- szedł czas roz''''iązania wieJkiego zagadnienia stosunkn
poWedlc oświadczenia orzegJa- dy jesz.cze 12-godzinny
dzień
stępu do u1łóstwa".
du teehniczll~o ,,11'on A~e" ." pracy był powszechnie obowią
Właśnie to zagadnienie pI'6października 1927 rokl1 .,w prw- zująey..Je8zcze
nie wszędzie
bU.le
ł'ozwiązać dokłryDa
teomyśle automobilowym trzydzie. przY.tął si~ lO-godzinny dzień,
kratyczna,
która twle1'dzl, Ił
stu robotników robi tyleż w 1'0- a .iuż około 1886 roku pojawiły
"5 cO stu w 1914"
sie żądania 8-godzinnego dnia. optymistynne słowa intynlera
k u 19, ..
. •
W 1926 roku, kiedy nie wszxs- D. S. Kimbałla staną sle l'7,ePodłu~ oświadrzenia
James
cy .leszcze robotnicy oz"skaJi 8- cz~'Wistością.
J. Davisa, ministra pracy U. S •
Przy odpowiednieJ przebudo·
godzinny dzieJl pracy, ~po
butelek
A., ,~pł'Zy fabrykat.ii
ez«:ła sit- pl'opa~anda na
rzecz wie ustroju społecznego wWmo
maszyny automatyczne wyłwa
5-dniowego tygodnia. I obecnie, Robota przesta.le być straszne.
l'Z8.ią 41 raT" wiecej, niżeli daw
Ta teza techn~kratów
pomaJąc Już w wielu dziedzinach
niej pl'odukilw2łi ręczni Mbołłwier(lza
tezę
socJalizmn.
w
s~
przemysłu zapewniony _5-dnio·
niey".
~ tydzień, organizac.ie robotni J'okiem znaezeniu tegn terminu.
\\' okl'esie od 1900 do 1924 r. cze domaga,ią się G-godzinnego
Om.
prodQkc.1a rolna U. S. ~<\. WZł'I) dnia pracy, t..t 3O-godzinnego
sła ze 100 na 148. podczas ~dy
tygodnia...
Przemysł
hynajludność, zmnies:drująea
feJ'my, mniej uie znalazł się u kresu po
pGzostala niezmieuiona.
stępu mechanleznego••Jak podA oto kilka cyfr, ilustrują ezas depres.ti w 1921 l'oku, tak
cJ'ch pl'QcentQwc wzmożenie się samo kryzys obecny s.powodowydaJności praey w pnemyśłe wał nowy ruch
w kierunku
amm'ykańskim w okresie 1923 wprowadzania do przemysłu r.o
- 1927: rafinerja nafty 89 pro- raz doskonalszych maszyn, któccnt, tytoń 66 proc., mięso (n- re podnosić b~~ wydaJność "O6-go Sierpnia Nr. 3,
bój i konserwy) - 39 proc., 100- botnika i jednoc-ześnie zl11nł{'.i
l] piętro, front. Tel. ~O'-91
IC.fe 31 proc., wę:.(iel 19 proc., e- szae jego czas pracy".
lekłrycrmość tS :nl'oe•• sł3J • *
Usuwanie piegów, wągr6w
17 proc. i t. d,
i zmarszczek. - Racjonalny
H. DubreQiI cytuie następnją
masat twarzy. - Fachowe
ce
eiekawe
słowa
amerykanina
Do p~ykladów 1l.I>QbreuU's
wskazówki
w dziedlinie
dadamy kilka ciekawy eh eyle', D. S. Kim.baIla z olu-esu "pro- pielęgnowania cery. które znajllujemy w ostatnim sperity": .,W:ana.... auie się produkcjj pQSłępll.1e w takiem telPnumer~e tygodnika '1EJHlU":
tlzić

KRO

HI\

Jak mogła oprzeć się temu d1:iwnemu mężc~ytnie, dla
którego nie istniało tadne niebezpieczeństwo, który
walczył jak żołnierz, a o miłości mówił jak poeta!
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Wielki film z okresn r07.paczliwych walk białej gwardji .. bolszewikami p. t.
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GeOrge Bancroft
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Partia komun-stYCzna ·nie. bedzie
rozwiazana
., .
Papier" s ada;ą. -- Ceny zJlwnosel ida w góre
jęciach występował w imieniu rząFrick odparł: Decyzję już pl)du min. spraw wewn. hitlerowiec' wziato, ale nie widzę potrzeby in·
Frick. Korespl)ndentów zagranicz- formowania jal,a to jest uchwała.
nych zapewniał, iż
RZĄD BĘDZIE SIĘ TRZYMAL
RZĄD HITLERA CHCE tyĆ ZE
PRZEPISóW KONSTYTUCJI
WSZYSTKIl\II W POKOJU.
Na konferencJ'i z prasą niemiec- i nie ogłOSi "stanu kryzysu pań.
stwowego".
ką zapytano Fricka, czy nowy rząd
zamierza rozwiązać partję komuniot
styczną. Frick odpowiedział:
liiełda
GABINET RZESZY SPRZECIBERLIN, 30. 1. (PAT). Na wieść
WIŁ SIĘ TEGO RODZAJU
o wyborze na stonowisIm kande ·
ZARZĄDZENIOM.
.
- Rząd Hitlera - mówił - nie rza przywódcy narodowych socjaprawol'ządnoścl powróci do planów reformy konsty listów Hitlera giełda początkowo
BERLIN, 30, 1. (Tel. wl. "Głos b tucl~ rozwaianej przez gabinet Pa- zareagowała biernie. W ciągu kwadransa nie dokonano iadnych obro
Porannego"). Dzisiaj odbyły się pena.
dwa przyjęcia u nowego rządu: jed
A co zrobi rząd - zapytano - tów. Następnie obroty wznowiono.
nI) dla prasy zagranicznej, drugie jeżeli większość Reichstagu uchwa przyczem wiele walorów, które utraciły przy otwarciu giełdy po Idl
dla prasy niemieckiej. Na obu przy li votum nieufn~ci?

BERLIN, 3Q. 1. (PAT). Dzisiaj
pierwszl: posiedzenie no
wego gabinetu pod przewodnictwem Hitlera.
Fral{cja SGc:al - demokratyczna
powzięła uchwałę
zgłoszenia votum nieufr:ości dla nowego rządu
Hitlcra. Wszyscy przywódcy tcj
partji otrzymali wezwania dp stawienia się w dniu jutrzejszym w
Berlinie.
odbyło się

o

re goie

Za ·ewnienia

procent, wykazało tendencJę
przy widocznym nastrO
ju zdenerwowania.

ka

m()Cniejszą

Na giełdzie spożywczej wieść o
zamianowaniu Hugenberga miotstrem wyżywienia spOWOdowała re
akcję w kierunku zwyżki cen poszczeg 'Inych artykułów w przewiprzywozody\vaniu ograniczeń
wych.

*

PARY t, 30, 1. (PAT). Praneuskie papiery wartościowe na gieł
dzie paryskiej wykazały dzisiaj ten
dencję zniżkową.
Naleiy podl,reśIić, Ze w związku z nominacją Hitlera kurs pożyczki Younga spadł
o 18 punktów.

Adolf Hitler
Nowomianowany kanclerz Rzeszy Adolf Hitler urodził się w roku
1889 w Branau nad Innem (AustrJa).
Do wybuchu wojny był rysownikiem - architel<tem.
W roku 1914 zgłosił się jako ocbotnik da armji niemieckiej i orał
lI ~ zial w wojnie na froncie zachod
nim.
Ze s!użby wojskowej ustąpił dopiero w rolm 1920.
Jeszcze przed wojną braI udział
w Austr,ii w ruchu uarc<ll)wc-socja
listycznym. Następnie po wyjeź
uzie do Niemiec, był jednym z twór
:ów organizacji narodOWI) - socjaistyeznych w R::eszy niemieckiej.
W roku 1923 zorganizował swoich zwolenników w formacje wojskowe, nazwane oddziałami sztur. mowemi i przy ich pomocy uną
dził pucz, który zakończył się niepowodzeniem.
Skazany na 4 lata twierdzy, Hitler już z końcem 1924 roku wypuszczony został na wolną stop~.
Przez dłuZszy czas pozostawał
w ścisłym kontakcie z b. feldmarszałkiem Ludendorffem.
Organizacja Hitlera była organizacją zakazaną w całym szeregu
I,rajów niemieckich aż do roku
1927, kiedy to zakaz istnienia partji narodowo - socjalistycznej znle
siony został w Bawarji. Tylko w
Prusach zakaz ten został utrzymany dłużej. Hitler w tym czasie prze
stał być obywatelem
austrjackim
ze względtl na to, że służbę wo>jsko
wą pełnił w armjl niemieckiej. Na
tomiast obywatelstwa niemieCkie-j
go nie posiadał i wo))ec tego był obywatelem bez obywatelstwa.
W IipctI 1927 roku podporządko
wono Hitlerowi organizacje narodl)wo - SOCjalistYczne w Austrjl.
W roku 193Q Hitler odniósł po
ważne zwyci~.stwo przy wyborach
(io Reichstagu i rozpoczął akcję
nad legali~cją swojego ruchu.
Odtąd przy różnych kombinacjach
występował na arenę polityczną ja
ko kardydat na stanowisko prezydenta Rzeszy, lub kanclerza łbe
szy.
przy wybaiach na prezydenta
Rzeszy pokonany został przez Hinclenburga. pr6ba utworzenia gabinelu Hitlera zawiod1a wobec niemożności stworzenia w
parlamenl'le stałej większości, na której gahinet H't!era mógłby się oprzeć.
Obecnie Hitler staje jako kanclerz
na czele gabinetu, złożonego z na
rodowych s()Cjallstów i grupy Hu"
gel-be"ga. do lttórego
pozatem
wchodzi Jako mąż raufania prezydenta Hindeuhurga b. lianclel'z Pa-

peq,

•

Zsgas dewiz narówni z D
Reforma statutu Banku Polskiego. -

Deficyt

CI

rtfełem
budżetowy

O

kSlowym
blisko 400 milj.

złotych

zł., czyli DEFICYT NA 394,148,813 • o którą może zwięksZ)'~ się nledo'VaT!)z. koresp. "Głosu Poranne- zdania generalnego.
bór bu!lżetowy.
Na wstępie swego referatu pO&. złotych.
go" telefonuje:
Ogćłem zmniejszono dochody o ) Pos. Rybarski pl'Oll lIIhtIItra
Wczoraj na ostatniem, poświęco MIEDZI~SKI zaznaczył, że projekt
nem sprawom budietOWym, posie- budżetu uchwalony przez komisję 31,15 milj. wydatki zaś zwiększono skarbu o wyjaśnienie Ue Jest praw
dzeniu kl)misji budżetowej seJm .. , ustala dochody na 2,057,831,881 zł. o 2,08 mil). wskutek czego powsta ' dy w wiadomości " zamłerzonet
obrady rl)zpoczęły się od sprawo- wydatki natomiast na 2,451,980,694 ła różnica w wysokości 33,25 mili.' zmianie statutu Banku Polskiego
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MJN.SKARBUPROF.ZAWADZ
KI wyjaśnia: Zmiana statutu Ban·

=:

::mP:~~:~z:~~:o~::aa::
zatrzymuje
dotychczasowe

.ze

się

przepisy pokrycia banknotów zlotem, natomiast zapas dewiz prze..
~ I'~
sta.ie uważać się jako pokrycie zło
•
•
te i zaliczać się będzie do pokrycia
Warsz. kore~p. "Głosu PoraD \ no prze~łożyć p. p~ydentowi \ skiego I dyrektora iepm:tamen- banknotów tak jak portfel wekslo
do podpum następu.Ulce noml- tu polityczne~o
w mm. spr.
'
nego" telefunuJe:
Wczora.isze posiedzenie rady nac.fe na wojewodów: prezyden wewn. P. Hauke - Nowaka nu wy.
ministrów b'wało okolo 6 ~o- la m. Krakowa Beliny - Praż- wo.fewode łódzki~o.
• Na drugie pytanie p. RybarskiedziD; pOSWU~COIlO .le dyskus.fi nowskiego na wojewode IwowNominne.je te podpisane będą go w sprawie natychmiast płat
nad pI'O.iekłem ustawy kartelu- skiego, wO.iewody lwowskie g'.' być mate ,iuż 31"' m., t. j. w nych zobowiązań, minister odpowie
we.'_ Debata była bardzo oży- Rożnieekiego na wojewod~ lu- dniu dzisie.~szym.
dział że zmiana według projektu zło
wiona i nie zakOliczono je.t. Po helskiego, woiew~v ł6dzk.le~!l
Pozatem rada ministrów o- lega na tern, że norma poltrycla zło
zatem rozważano i postanowio" Jaszc:eoHa na wOlewodf' wIlcn- prócz drobnych spraw postano- teru odnosić się ma tylko do naJwiła utworzyć izby rolnicze m. większych zobowiązań ponad 100
in. w Łodzi:'
miljonów.

P. naolte-Nowak

4
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In lacja dolara
w planach prezydenta Roosevelta

Bilel do HlnO·Teatru

NOWY JORK, 30, 1. "Universal" przynosi sensacyjną wiadomość, że prezydent Roosevelt za
pewnłł swych
przyjaciół
partyjnych, iż skłonny jest porlpisać u·
stawę, która miałaby na celu "kon

Narazie niewiadomo, w Jaldel
formie Inflacja ta się ujawnI. Rc.ważany jest plan zwi~szenia oble
gu banknotów, stabilizacji wart~
ci srebra i obni7.enia pokrycia "an
knotów dolarowych.

trolowaną inflację".

otrzyma każdy prenumerator, który w dniu
d z i s i e j s z y m, t. J. we
wtorek, 31 stycznia

wpla'i

pr~nUDlera.t;

za miesi", lutu
do administracji

"GLOSU POR"łłłłEGO"
PIOTRKOWSKR 70.

W kołach politycznych utrzym"
Innacji miałoby ją, Ze rozwiązanie problemu inna·
być podwyższenie cen
surowców, cji będzie jednym z głównych plln
przystosowanie
dolara do we· któw obrad nadwyczajnej sesji
kongresu.
wnętrznej wartości złota.
Celem takiej

fiabioC!i
bez

udziału

PARYt. 30, 1. (PAT). Rokowania z Deladierem o wejście socjalistów do Jego gabInetu zostały zerwane. Wobec tego utworzony bę
dzie gabinet akcji republikańskiej
- Jak go nazwał sam Deladier --

C!ladi~ra
socjalistów
a który składać się będzie przedewszyst1tiem z radyl(ąłów społecz
nych.
Herrłot przyrzekł całkowite 8Woje poparcie, ale dotychczas nIewiadomo jaką objąłby tekę.

S1.1. -

(Ci1l9 dalszy - początek
na stronicy l-ej)
a na:Sltępnie
z,głosić
się
do
wJn dz jako winowajca. 'V tym
celu udał się Wil"az z Rzete,l.skim
rio starostwa, s:Wząc. że tam
wvsaduja opinję. Nie zastał sta
rosty. wiec
udał się do UIl'zędu śledczegQ,
wiedząc, że władze , TloQ odkry·
.;tu ulotek, ja/kie zredagował i
tak szukać
będą
sprawców
wśród dzi.qła(,"lv kartelu. Na ko
l"vtarzu spotkał za,stęipcę kierównika
Dolityoznej
bry,gady,
przod. KOipCia,
lecz ten
nie
chciał, czy nie umia'ł
dać mu

nie pOWIJllen z tyCh pieni~dzy
nic dostać, gdyż
nale:i~ do parlji.
Moi towarzysze s'PrzeciwilJ się
jednak ternu. W rezultacie
.la i Rzetelski w~ęliśmy po
500 zł.
tytułem zaJeg.ych pensji ,
Klimczak 300 zł.
jalko pożyczkę,
Grodzieki 3.000 zł.,
gdyż
groziła mu eksmisja
miał długi ,

Rybak 2.500
a
Śmigulski 1.000 zł.,
ja,k o
.
WYNAGRODZENIE ZA "TA-

I

l~rzew.:

Kiedv pQlWs,tał
PROJEKT PODŁOŻENIA
PETARD?
OSkarż.:
w dTugiej połowie
listovwa.
pr'Zew.: Kto był wtajernn.iczo
'ny w projekt oSlkarżonego?
OSk.: Rzetelslki i nimczak,
po za nimi nikt...
pl'Zew.: Kiedv powstał p'r ojekt, aby zamachy rlokonali inn i C'złonh.owie karteJu?
Osk.: Mniejwi ęcej dwa tygofInie przed wykonaniem planu.
l~rzew.:
A dlaczego wzięto
jeszcze do pomocy "Vi.śniew
" li: iego iRenosika ?
Osk.: Tamci dwaj byli za
La rdzo znani,
lila nieJłoznaki ...
(ll·zew.: Jak się odbyło wy·
konanie planu?
Osk.: Rzetelski z Wiśniew
kim udaJi się na nI. Ogrodową .
u Klimczak z Renosik.iem
l.a Plac WołnQŚci.

na

Podleśną.

na ul.

spłatę dł'u~ów,

KSÓWKĘ·

Petard" były t~lko (rodJJ(:'·1i.1
~\. ' celu ...
przew.: Gdzie oskarżony ro
bił do doświadc 7.enia z bomM'
'
mi?
Osk.: Obok mego mieszkama
na 'Po.' ach chojeń~kicb . Brałem.
tylko mniejsze ilości ma1erja
łu wvhuchowego.

łłapad

't9~lił

Kątnet

Przew.: Dlaczego Grorlzk"kl.
Rybak i Śmiegulski dOSltaJi tak
dU7o?
Osk.: Bo mieli długi. i ~ozi
la im eksmisja?
przew.: Wydaje się
mało prawdl'!podobnem. by komornI.' zaległe wynosiło 3000 zL,
.to musiatO'lw być wielki'! nu",
szkanie ..
Mec. Piotr Kon: Gzy part.ia
wydawała jaki organ?
·OSk.: Tali e Początkowo " Glf)<,
Robotniczy", a naiStęamic "Tr}·

przew. A dlaczego w ~ledl bunę Hobotniczą".
lwie oskarżony przyznał !iię rio
Mec. Kon: Czy były r't ftt
navadu na k'l:Sjera?
funduSIze?
OSk.: Nie brałem udzjaJu w
Osk.: Zadłużyliśmy Iii f: Vi
napadzie. Skol1"o jedna,k rlowie- Banku Robotni·czym na
.hiałem sip..
2.000 zł. na zakup drukarni.
że i ta sprawa wypłynęła w toPrzew.: Czy oSlkarż~llY ~hłl!'.
ku dochodzenia, pro..o;;ilem towa czy! się winą współdzlałama ~
rZ1TSzy, żeby mnie w nią wmie- napadzie tylko dł,a siebie
uali.
ezv również dla dobra innyf'h
Wiedziałem, że to znaC7.nie
oskarżonych'l
opóźni śledztwo i SPOWODUOsk.: Tylko dla siebie ...
JE PRZEKAZANIE SPRAWY
przew.: A jednak oskarżony
NA TRYB ZWYKLY.
" lOVl" innyCh, jak. np. szofera,
Przew.: A CH oskarżony w~e który twierdzi, że nk o napaprzew.: Nie rozumiem po- dział o napadzie?
cizie nie wie i nie dostał pił!wodu takiej konspiracji?
OSk.: Tak, opowied:ziocJi mi o
niędzy.
OSk.: Myśmv w,ieLkiej koospi nim RzeteIski i Klimczllik 7,R przew.: Skąd oslkarżony wł.':"acji nie robili...
1
raz PO dokonaniu.
'
dział. ż~ aresztowani . zostali
Pl'Zew.:
Kto
sfabrykowa~
_~. Jn.- t b l ?
SoJJ.r awcv napadu na kaSJera?
bomby?
rH'ł:W.. (li!\. o V ()
O k Kt o ś d onl05
" ł mI.,I wte
10.'
Os k .: 17 czerwca R ze t ~ l <;AI, d s.:
OSk' Ja S8lll 8pOl'ZądziłetD
••
ul"
k ' G 00z' k'
. h ,.
Y
petardy.
'" lmcza l . ~
IC. l POJe<: a J ~or'entowałeDl się, i.e b~zie
PI'zeW.: Co oskarżony nazy- taksÓlwką Sml!{uls,kJt~go, po na I'
J
Lo. ."j
.
t
..
1 N
"'pl.... ,
wa bombą, a co p,etardą?
ra d Zle w res aur~CJI, na .u. o 'ak i mnie zamiesza się w tę
Osk, (po namysle): Bomby I wokątną. Tam dokonah napa· J
.
'.
d
sp-rarw ę·
stworz~e są z mate'rJatu rwą- 'u, p~czem.
'.
•
)'rzew.: Szczegóły navadu o'
Ctgp...
I po zlabowa~lu w~llQ;.kl z ple- powiedziane przez oskarżonego
l»r lJew.: A więc
medzml
i rzez Rzetelskiego zgadzają
PETARDA KTORA MOŻE RO- lldali się do lokalu "Orlrodu· . p
b
w'lelu punktach
Się ze so ą w
,
ZERW AC CZŁOWIEKA .JEST ma '"
C
l
d ' t jak to się dzieje, skoro oskarBOMBĄ, CZY TAK?
pr~~.: zv p an narpa u 15 - . 7JOny nie był' na .d. NowoOSk. (waha się i zaprzecza): mał JUZ o.d dawn~~
.
kątn('"
~ie umiem tego okrriilić...
Osk.: NIC, choclaz duzo
OSk.: Mie~iśmv ukazję kilka
przew.: Dlaczeg-o oSlkarżo~y mówiło ~ię () llotrzebi~ napra- Krotnie ze s~hą mórwić na ten
lllżvł aż czterech puszek do Je·
wy fm8ThSów partY.l n ych,
t... ·mat.
'd pei bomby?
uszozu'Plonych po wybo~ach do
Prok. Chawłowskl: Czv przed
Osk.: żeby b,,'la większa de- władz ~nmorządowvch J kasy fI&tpadp.m C'7.vniooe bvły t'lk'e
touac ja...
chorych...
obserwacje?
PI'zeW.: Z czego został spoPrzew.: Nie było r-/łpewno Ż':ł
OSk.: Nie.
rz~~ dz ony zapalnik?
dnvch p,lanów ... ?
Prz.ewodnicz~y woboo }aw
Osk.: Z &(liceryny i nadmanOsk. (po chwili namy,>łul: i Ilt'j Slprzec,zności
zeznań
11a
l(anJanu
Kiedvś
: przev' odzie i w śledztwie odczy
potasu. Kiedv te dwie substan- projektowaliśmy
napad
na ' ł LlJt: vcotokuł śledztwa.
cje łąmvłv się, n'łlStępOWllil WY- balik żydowski przy ul. l'lowobach.
"
.
miejskiej i koJekture na
Przew.: Po JakIm ~zasle?
Piotrkowskiei.
OSk.: Maiejwięcej 30 --40 <;f' .
przew.: Czy były jakiC'Ś przy
ku nd '"
aoto wania ?
Okazuje się,
że Kuchch~
Przew.: Jak b.,ło lrl\bi(lon", " . '" OSk.: Żadnych!
\'! /Iqł pieniądze
r.
napadu ud
~"o opóźnienie?
Przew.; A o..ganizae.'t; "trójek",
Rzetelskiego i
Osk.: Obliczyłem, b~
"piątek" i t. p.?
mniej wiece., tyle pOtrwa doOSk.: Była tylko milicja dla oddał je do majomego swego
Ma~ra na przeeho\1tllnie,
I)lyw gliceryny do nadmunga- nbrony partji
przy wystąpie
twierdząc,
ż~ pocb.o<hą one z
nianu potasu.
niach nazewnątll'lZ.
tV lI,rsza wy.
Pl'zew.: A gaze1a?
przew.: Dlacz~o świadek t'tI
Zap:\iany powtórnie o J)!I. Osk.: .To tylko, ~l~ o.ddzil·Je- pe1lnie inaczej zew-llwał w ś]pdz
nw , a me dla o'Oozmema.
lwie adzie lI'Qwił O S'Jl'TaWnOŚCI ńz,ał finall.5ów, Kuchciak. w peS ędz.ia Mers~: C:z,: OlS~arźo· i bad~iu t~j spTawRości po- wn"n.. momencie mówi. i-e dał
nv ~ luz ył w wo}slku r W Jakim śród Dosz,czP-Igólnych cdon.ków <in Jzi<:kiemn
. b
.?
3.000 zł. na t. zw. mieszkanie.
TO d zaJu
'l'om. ' .
pa'r tji?
- To ball'dzo
~haraktery()Sk.: W Plechocle.
OSk.: (milczy).
c;h<'zny ZWll"ot - podchwytuje
Sędzia Merson: A jaką 'il1)(,
przewodnj(:zącv -. to
t. zw.
cjalność miał oskarżony?
Podział
OSk.: Podoficer sanitarny
mieszkanie.
Z kolei przewodniozący z'w u
S ędzia MeI'son: Więr ~kąd ta
gołówkl
C!J. sie do Rzetelskiello.
kie fachowe wiadomości o':ot·
- NIE PRZYZNA.JĘ SIĘ do
br.\rkacji bomb?
I
przew.: Jwk ~da;i.elone zo
Osk.: Nau('zyłem sil~ z pod-I stały zrabowane plemądze u ka brania udzilliłu w zamachachoświadcza osIka'l'żony. Kuchciak
tęCZników...
sjera?
J-rzew.: Z jakiej rodzilllY po t Osk.: Ja u'W~żałem, że nikt 06,,- iadczył, że są, to

Chemik-samouk
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"Tak zwane
mieszkanie"

zrabowanej
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UCHC'

chodzi os,karżony. <:zy z Zł\IIDOŹ
nej?
OSk.: Z robotniczej. Ojciec
hv} kotlarzem, a
tlbeenie jest robotnikiem sewnowym,
maltka pracowała rlawniej w
fabryce.
Pf'Zew\)dn.: Jak lo było z u ·
dezwami?
OS:e.: Na'p!sałem je na m"
Iio7vnie, należl:lcfj do Stoc.lyk·.
wej,
odbiłem 400 500 sztuk nn
b.Zllipirografie, a następnit> zaniosłem
do lokalu funduszu
bezrobocia
ra ul. Matejki oraz
przed lokal zwi~ku na ul.

wyjaśnień.

"GLOS PORANNY" -

dla celów demonstra-; przew.: A co oskarżony ro
evinych,
hit podczas napadu?
które nikomu nie IDQg!! wyrząOsk.: Stojałem przy d,n cie ...
d.?:!Ć krzywdy.
TJda.łem się na
przew.: Czy oskarżony d~ ·
O!:!rodową
wraz ., Wiśniew lOtnI jakieś wynagrodzeni~?
sI. im.
Osk.: Ani Irfosza nie dosta·
przew.: Dl,uczego nic S3JlIl?
tern."
~k.: W podwórw dOlDU 7-9,
przew.: Pocn 7~hrali .,skarskad nucona została petal'da, ~t)"lego nn Nowr~,ą.tną?
7..nali mnie wszyscy. Mieści się
OSk.: Nie wiem.
tam wiele fiorm J)l'zcmvsłu dziannew.: I ja też ... A dla lizole
nego, a ja jestem przewodniczą ra otrzymał o~l;-ll.riony pienią·
evm sekcji robotnilków d.-till- dze, 1000 zł.?
nych. Czekałem w bramie, a
OSk.: Nie.
Wiśniewski przerzucił petardę,
przew.: U sędziego śledcze,
która PO kilku chwilach wy- go oskarżony zeZillawał inaczej,
huchla. Wt-edy
zliśmy szyb prawcla ?
Osk.: Tak, byłem zdentlrwo
iko, spotkaliśmy się na Zachod
niej. Stamtąd poszliś-my do 10- wany, to uadaJem nawet .a.a
kalu ka1rte.ł.u.
"iebie..
Dla zapewnienia sobie alibi,
po paru minutach wyszliśmy i "Rafować
udaliśmy sil! do domu
~rzy
ul Południowej 86,gdzie interSZilfer Śmigulski zeznaje. że
wenjowaliśmv W. S/J)rawie denor Grodzi<:ki zabrał go z postoju i
cv.
kazał iechać na jpierw na W 61przew.: A do lla'Padu przy- "7aI'u.ką, a nastętpnie WI1"az ju.i
znaje się oskarżony?
ze wszystkimi na Nowokątną.
Osk.: TAK JEST.
Tam CZPKal,
przew.: Czv chce oskaJl"iony .I~łvszał w pewnym momencie
dożvć jakieś wyjaśnienia?
.
strzał.
OSk.: Najpierw
poozem
zobaczYł
powracają
prosze o odczytanie datv moich <:ych z walizka i rewolwerami
JlezJlaó w śledztwie i Kuch- w dłoni. Kazano D1IU szybko .jeeiaka
chać.
KiedV vdrrn ów ił, .t<ł.groJeżeli Kuchdak zeznawa, ł prze- żorno:
demną, nie chcę skład8ć wy ja•• my cię sprzątniemy, jak nie
~nień on się pru'deż nie
pojedziesz!"
Żadnych pieniędzy nie otrzyorzyznał. a mnie kazał.
mał, a nawet
przeciwnie po
dziś dzień na!,eżv mu się jesz
Rzetelskł
oze okol o pię'eiu złotvcll za
lml"S.
mówić
Prok.: Jlłłki~o kołoru by.
Pl'zewodnicz~y
konstatuje,
ta,ks6Wlka?
te Kuchciak lez.nawał wpierw
Osk.: ~iebieska.
wobec czego RzeŁelski podtrzy
Pprzew.:
Czy był oskadooJ
muje zeznania z śledztwa i
na
przeglądzie na Placu
nie nie ehee wyjaśnia~
Hallera?
Mec. KentpneJ': CZy os/karżo
Osk. Tak.
ny dostał coś za udział w naPrztw.: I nie "WyjawU aile
padzie?
.petardy

Kuchciaka!"

nie chce

OSk.: Też nie chcę powie·
dzieć ..•
Z kolei wyja.śll1..ia
Klimczak.
PRZYZNAJE '-lĘ
no OBP INKRYMINOW A~YCH MU CZYNÓW.
II dAł S1ę razem z Renosikiem
(lo ma,gistratu. Tu S7.ukali miej·
"Ca na pod'w órzu, gdziebv można podłożyć ~tardę. Nie zna
leźli ani tam. ani na PIaCH Wol
J\ości przed pmachf'm.
W obe<'
tego złożyli w przedsionku. 'lle
HenosLk nie pt')oCiągnqł za drucik zapalnika. Zreszta myŚJc.1j,
że petardy nie są s7.kodliwe. te
iak ktoś "narł~1Yje na nie, to
się tvbko popal'7v'"
Odnośnie naJ)lłdu
l{limc7sk
zer.naje, je
nRAŁ W NIM RÓWNIEZ UDZIAŁ KUCHCIAK.
Wszyscy uZ'brojeni byli w rewolwerv i J)OSItępowali zgodnie
!
Instrukcjami,
wydarnemi
nrzez KuC'hdaka.
Napad trwał parę zaledwie
minut.
"!los.ier nie stawiał oporu,
prok.' Kto siedział obok ~zo ·
rera podczas jau.dv w Viorwszą

władzom?
Osk.: Bałem się

ich...
W październiku dałem wóz do
n-montp i przemalowałem.
OSkarżOny Wiśniewski
nie
przyznaje się do winy. Nie był
na Ogrodowej, nie r7.l1cał bomby. Przyznał ~ie do tepo przestę.pstwa w śledztwie, ponieważ
orosili go o to towarzysze.
- MówiJi mi." że chodzi o ty
r.ie K uchdaka, prezesa kartelu
i partji, że trzeba go ratować!
to się przyznałem. ale .lestem
NIEWINNY.
Przew.: Więc dlacze~o WM.Jscv oskarieni m6wią, 7# 'Viśnie:w5lk.i
hrał udział w z~
chu?
Osk.: ()ni wszyscy
kłamią to nie ludne...
Mówili. :re mnie nic aię nie s1a
nie ...
Przew.: Może oni s:> źli na o skarżonego. może były jakie'
powody?
OSk.: Byłv. Jf'-ste.m p.rzewodnioz~ym związku dOZOTCÓW i
podle~am bezpośrednio centrali w Warszawie albo Poznaniu.
A oni chcieli, bym się przed nimi 'egitymowat Na tem tle doc:tronę'l
~ ""'t)(hiło do ci:> ,ttłv'ch scysji
OSk.:
Właśnie on,
Klim- RENOSIK PRZYZNAJE SIĘ
DO WINY.
'!.lak ...
przew.: GzV szofe.r Wledział Otrzymał kartkę z zawiadomieniem, żeb'~ f>ta.wi't sif' na rogu
II ('elu jazdv?
PiotrkowskieJ i Prz(;',i " zd. Tam
OSk.: Nie wiem.
oczekiwał Klimczak i Wiśniew
Przewodniczący
Z'Wr~ca si~
ski,
którv niósł jak' f; paczki o
do Rzetelskiego z Jlvła[lioem .
winięte w ,l;(az c t ę . Mówili. 7., to
czy chce odpow iedzieć.
'łulelski przY'Pu~z('za,

te g,o.

'er nie nie wiedział,
ponieważ opierał ~ię, kiedy
k.azano szybciej jechać.

mu

Oskarżony

GRODZICKI NIE PRZ'\'ZNAJE
~TĘ DO WINY.
O na'padzie nic nie wiedział
l{l1chci!l'k Slpytał go. czy ma
znajomego szofera, więc przyJ)'I'owadzH Ś'lnil!ubkieg<>

są

petardy, eo zl'obh_ dużo bul'.I!"

"Demonstri'l nr.jó"
Prrew.: CZy ~t'>karż o n v sły
o " piatkll<,h" i ..1rńik~)('h "·)
Osk.: Nie. ja tylko wiedzi a ·
łem o clzieLniocowych...
szał

CDokońezenio

na Iltr. 5-ej),

~r. Sl '
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(Dokończenie)

prok.: Czy Kuchciak dawał
ostrukcje?
osk.: Tak.
przew.: A poco podrzucane,
ombv?
Osk.: Dla "demonstrancjil"
przew.: A co to jes.t "demon
,trancja"?
Osk.: Domaganie się ~h\eha
j praey_
Teraz ws.taje Kuchciak i !ko·
lejno zadaje pytania poszIf'.ze·
gólnym oskarźonym,
zmierza.tąee do wybielenia swe.,
postaci.
Chodzi mu o ustalenie, że n'ł.
brał pieniędzy z napadu na C~
le prywatne, że przyznał się (lo
napadu
d.la
ratowania się
przp-d sądem doraznvm i t. o
Po przerWie, o godz. ?.15

Jak wykryło
zama&howcó\V ?

Po drugiej z kolei przerwie zeznaje przed sądem komendant poli·
cji na m. ł,ódź
INSP. ELSESSER - NIEDZIELSKI
który przyczynił się najbardziej do
wykrycia zamachów. Zeznania jego należą do najciekawszych.
- Rok rocznie - mówi kamendant - w oltresie jesieni działają
ce na terenie Łodzi zwią-zki zawodowe tworzą specjalne komisje
m!ędzyzwiązkowe celem interwell
c.ii w sprawach zasiłków na zimę
dla r{}botni!ców sezonowych. W
skład tych komisji wchOdziły zawsze zw. klasowy, zw. "Praca" 0raz Ch. D., znajdujące się pod wpły
wem stronnictw politycznych. Kar·
tel ZZP. w skład komisji mi~zyzwiązkowej nigdy nie wchodził, alsąd przystąpił do
bowiem nikt zWią'lku tego poważbadania świadków.
nie nie traktował. Charakterystycz
Jako pierwszy zeznaje kasjer nem jest, źe ł1ekroć powoływano
firmy Kroning, Michel.
do Zycia komisje międzyzwiązkowe
Opowiada jak napadnięto go l dla interwencji u wojewody czy
obrabowano. POZNAJE JED- prezydenta miasta - miały mleJNAK TYLKO RZETELSKIEGO, sce demonstracJe robotników sezo
U' względu na cbara,k terystycz- nowych na Pl. Wolności i przed wo
ne rysv jego twarzy. Dwaj na- jewództwem. Ze znalezionych ulosff,pni świadkowie, to przecho- tek w dniu 12 grudnia, władze
dnie, którzy J)'rzypadk<"l'Wo zna wiedziały, że szykuje się jaI<aś dt:,
le:m się na ul. Nowokątnej w monstracja.
Prz~widywania
te
momencie napadu. Nie wnOSlą sprawdziły się co do joty.
.do sprawv ni<: <:iekaw('~o. ~w.
Nastąpiła eksplozja przed urzę
Majer, 7Da.iomv Kuchciaka, 0- dem woJewódzkim a w chwilę popowiada, że bezpośrednio po tern komendant Niedzielski ()1'U
napadzie, Kuchdak, KlLmczalk wyżsi oficerowie polieji, Insp. Not Rzetelski wyjr<:hali z nim t'a. sek i naczelnik urzędn Sledezego
zem na wieś.
Weyer udali się na miejsce. W C%a
~ieIi przy sobie znaczne sumy sie przesłuchiwania 'nadszedł telepieniędzy,
fonogram, że znaleziono r6wnłet
kupili dużo wódki, dwie bute~.- bombę w przedsionku magistratu.
ki wina, piwo i przekąBki. Rze·
Jak się okazało, bomba owinięta
tels'k i i Klimczak wr6ciH nau- była w gazetę oraz papier s etyłde
jutrz do Lodzi, a
tą Książnicy Atlas, Lw~_.~adre
Knebelak został na wal dwa oowany: Zylberbogen, LOOZ, 6-go
~odnłe.
Sierpnia 37• .
Swiade'k. słyszał z u:st KtrohciaW miesZkaniu Zytbet~efta zna
ka, ze planowano na,p ad na .P- leziono list siostrzeńca włdclclela
kąś lkolekf'llTę
przy ul. Pio~ ' mieszkania z więzienia centralnego
koW'skiej oralZ ban,k żydowsh. Jw Warszawie, Odsiadującego karę
za komunizm. To skierowało pode)
łłauka
przyszłość rzenie na komunistów. Przesłucha·
ny przez komendanta Zylberbogen
Kpt, n r cssc1, biegły pirotech· wyjaśnił, Ze jako nauczyciel otrzynik, pytany przez przewodni- muje podręczniki ze Lwowa. Na
nąceLfo o budowę ll11lSzek,
0- tern wszelkie nici podejrzeń na ko~najmia, że wolałibv o tem nie munistów urwały się.
mówić. Na pytanie p.r zewodniŚledztwo slderowało się teraz w
czącego
dlaczeRo,
hiegłv 0- stronę organizacji politycznych i
.~wi2rlcza:
•
zawo-dowych. Ulotki podpisane by.,teby nie dawać. nauki na
ty przez kartel ZZP i nłewłaśclwą
prz"szlośc!"
. nazwą co nasun~o pewne podeJ. Nasłętpnie Aeznają 'wiadko rzenia~ Sprowadzono z poleeenla
wie na okoJ.iJCznOŚć 4mierci MiD lmm. Kuchciaka który stanowczo
zaprzeezył auto~twa ł przekonywał
dIi Goldber,ll - Filozof.
Świadek Gerszonowicz. bla- że odezwy były wydane przez kocharz, u którego zam6-wił Kuch munistów lub Obóz Wielkiej Pol·
<:iak pusZlki, zeznaje, ie miały ski, względnie przez związk~ kteSbyć one przeznaczone do
re oderwały się od kartelu.
doświadczali a dla .łakiejś
To wszystko jednak nie odsunę. ~~y,.
lo moich podejrzeń - mówi dalej
tak mzyna,JmmeJ ośwladc.touo kom. Elsesser • Niedzielski. Zebramu
Jem kilku najzdolniejszyeh wywiaŚw. Słoezykówna zeznaje, łe dowców, którzy
stwierdzili, Ze
odezwy pisane były na jej 1JlIl· Kuchciak pro-jektował zamach na
sZ}'llie. a św. Wiktor opowiuda Bank Polski, pr7.yczem w grę wcho
dzić miała bomba, pozatem zamach
o awaLtun:e w kartelu,
przed aresztowaniem osk:ult.· na kolekturę Jatki, PKO. oraz unych i o ukrywaniu broni.
dział w napadzie na kasjera.
Św. JO~h1mlak, przod. słuł·
.
W nocy z dnia 16 na 17 b. m.
by ślerlc1.ej, zezna 1e obszerhi~, aresztowano cały zarząd kartelU'
podaj~ w chronologicznym (1("
rządku przebieg napadu i '-fły- NPR. - prawicy. Wypierali się
niki QOChOO7ań Wkońcu PljÓ3- wszystkiego.
Je dane Co do kddego z oskar
Kuchciak badany był 6 i pół go;:-Jnvch. Grodzidi.i i Śmiguhki dziny, wreszcie nad ranem przy7.I1hni są policji. Pierw.s~y był znał się, lecz wszystko wziął na
ka.r any. ~ ma
-.;iebie. Dopiero w ezasie dalszych
ustawiczny kontakt z elemen- dochodzeń wydał wspólników, co
pozwoliło na zlikwidowanie całej
tern przestę~,
G!'odzicki ponadto notowany sprawy.
jest w brygadzie obyczajowej,
Z kolei zeznaje nacz. urzędu śłed
jako gospoodarz, u którego mie- czego
szkoją prostytutki.
NADKOMISARZ WEYER,
Rybak po napadzie
ktMy opisuje dokładnie szczegóły
miał pieniądze, a ulstęnuie pod napadu na kasjera, następnie p~
ezas jakieJś Iibac.ii prostytutki bieg zeznań P(}szczególnych świaduradły mu 1000 zł.
ków w prowadzonem pr2leZ niego

na

1933

uchci

doohodzeniu, a zwłaszeza Józefa
Majera. Jegn to zeZnania dały 0braz wyjazdu Kuehelaka z towarzyszami na wid, oraz .wykryły i
udowodniły źródło pochOdzenia 13
tysięcy złotych, danych Ma Jerowi
na przechowanie. Na opisie zeznań
Grodzicidego, Rybaka, Klimczaka
i Smigulsldego
kończy
nacz.
Weyer swe interesujące zeznanie.
ASPIRANT BRYLAK
mówił obszernie o przeszł~ci poIł
tycznej oskarżonych, wskazuJąc
na fakt Ze Kuchciak był karJerowi
czem, kt6rego duma i ambicje
pchnęły aż na drogę występku.
KOMISARZ STABHOLC
opisał historię broni utytej przez
uczestników napadu _na kasjera.
Rewolwery rozdał Kueheiak, chociaż do tego nie przyznał się. Wu.
niewskiemu dał dwa rewolwery:
parabellum l browning, Rybakowi

wem krrwi po,g ardziIi.
Zapomnieli tylko, że metody
tel"roru dobre bV'łv dla bojowców w carskiej Rosji, lecz nie
dla polaków w wolnej i niepodle-głej Polsce.
Lódź jest k"lOeius7Jkiem Pol·
~i
Zaws.ze była 4morowana
przez
władze
centralne, do
których nie dobiegały jej la·
mentv i narzekania. Co cz'War
ty łod'lianin głoduje, a zamac/l
to bvł alarm. który wolał:
..Otw6I"'1lCie oczy na to eo sie
dzł~.te w Łodzi".
PrzY'J)adek z'rządził, że sta lo
się nieszczęście i zginęła kobit>
ta. WaŻ!Iliejs-ze od faktów pr?:pwodu sądowegO jest ideowe 0bije·ze ca.łt'j sprawy. Z tych
w7.uledów mec. Kan wnosi o ła
godny wvmiu kuv dla oll-karżon~h .

MEC. KEMPNER
wskawje na to. it oskarleni
nie zdawa\i
sobie sprawv ze
sarz na przewodzie, zidentyfikował
s'k'lltków podl"7JUtOOt1ia bomby.
ją i wyjaśnił, gdzie Ją skonfiskoZamach był
wał.
krzykiem rMpaezy, ma.iąeym
Następnie zeznają świadkowie
na ~Iu zbudzenie sumienia
obrony, nie wnosząe do sprawy nie
rządu.
nowego.
ADW. KOBYLI:SSKI
Z kolei zeznają biegli - rzeczo.zabiera g>tos os.tw!1Jli. Na wstę
znawcy: inż. - chemik Dzlenlak&w- pie stwierdza,
że na łflwie ••.
ski oraz pirotechnik kpt. W. P. skarżonych
Dressel. Biegli ustalają skład bomb
nie siedzą zwykll przest~pey.
i mówią O skutkach, Jakie wywołał
To
są przestę!pCy
politVCZJli,
i mógł wywołać wybuch.
kt6rzv padli ofiarą i znajdują
- To musiał by~ wybitny fa- się pod WlJ)ływem ma,sowego 0chowiec - zakońezył Inł.. Dzłenia błędu. W Europie panuje za·
kowski swą eks~ Lekarz .,- męt ,pojęć. Z jednej strony nad
dowy dr. HurwiC% oplnJe przyezy- miarr dóbr, % dM1~iej - bezgra
ny śmierei MłndU GoIdberg - Filc). niema nę<ha. Zn.iknęło .braterzol.
stwo ludów, roiiknęły wM:elkie
poj(lCia ~ ~wiedliwości polio
t~mej gospodarozej. W polit:vee ten jest mądry, kto do·
U ,
h,
chadzi do wlładzy nawet d.rogą
Po krótkiej
zaiJrał anarchji, a R'ful>i jeM pokonll"
głos
ny. Teo faktt doprowadza do \l
PROK. CHAWŁOWSKL
padku parlamentów.
To sdef(enemwalo part.fe
- Istnieje łączność - m6:wi
pnyw6deów.
pro],uratol' między
zama- Dla zasady ••cel uświęca środ
chem bombowym
a na.padem ki" zrobią ~zv~łko. I to jest
na kasjera.
Łą czy je
osoba tr81gedją nasz~h czasów. Kuch
KUJ('.heiaka, człowielka, kt6ry ciak i jego towa~ysze to
dla -przywrócenia utraconych
ofiary t(;(O zamętu pOj~
wpł'yw6w, w swej nieprzepartej
Part
ja nie miala pieniędzy, WtQC
ambicJi, nie cofnął się przed
ehocieJi
je zdohyć od tego, kto je
zbrodnią. ZdobYł pjeniądze, ale
ma,
ale
- podkreśla obrońca
przedewszyslJkiem użvł ich ' .
dla
celów
sl>Olłecmych. Karfla cele własne, a nie partyjne.
leI nie miał nre WlSpó1nego z l~p
Zamach bombowv bYł oSitafnią
deską ratunku,
gdy Kuobciak m'll!Ili zmem.
po~zuł,
że się
"kończv".
W To nie był bandytyzm - ale
czyn polityczny.
kwintesencji tl.Tawnej kwalifikacji czynu proilmrałor domaga W konkluzji MW. KobyHński
się ukarania z art. 216. żąda wnosi o minimalna karę dla 0sokarżonych.
Jąc jalkna.fsurowszej karv.
Po prz.emówiooiach sąd odra
MECENAS PIOTn KON
w bótkiem, pięknie wystyllzo- oza posiedzenie do dziś o god7.
wanem przemówieniu wskazu- 10 rano.
Dziś w drugim dniu roz0
p'l'aw
je na
O g. 10
h1eowe podłoie • ezyn6w Kuch- proces się zakończy.
wygłoszą oskarżeni ~stailmie Ill\)
eia!ta i towarzyszy.
Part ja ich znaJazła się w opła wo, poczem zarządzona zosta·
kanei sytuac.ii materjalnej. nie nie p,rzerwa aż do
midi dro?i wyjścia. ChwyciH ogłoszenia wyrOku, które~o s,)o
s,ię jako środka-napadu. Lecz dzlewa~ sie naJeży o godz. 3-e.i
był to napad "such,,". RozIepo pcłudniu.
"bębenkowiec~, Grodziekłemu ~~ś
"Colta". Broń tę rozpoznał komi-

t,
Pll""..

Bandytyzm
... pol-fuka

łłiepokój

SI "sIniego
starca

Niejaki Krzysztof Jerzy Roberts,
obywatel Wielkiej 8rytanj~ obeh6
dził niedalWno stulecie życia. Obchodził je w ten sposób, Ze wypił
na swe własne zdrowie, kUka szkła
nek piwa, ale tego samego, którem
si~ rozweselali goście
Pickwick'a
i on sam, jako bohater powieści
Walter Scott'a. PrzC)d kilku tygodniami obchodził p. Roberts w ten
sam sposób wigilję święta B. Narodzenia. Zresztą, stuletni Roberts
pija codziennie 2 dU:lle szklankl
"ale", choć się skarży, że piwo to
było wiele lepsze za lego lat mło
dych. Lepsze i mocniejsze. Obcenie piwowarzy, mówi p. Roberta,
oszukują zarówno na mocy
piwa,
jak na jego jakości
Przed pięciu laty zaniemógł silnie p. Roberts. Wszelkie środki n!e
pomagały, a lekarze zwątpUl o jego uzdrowieniu. Wówczas 2:IlZądal
p. Roberts butelki mocneg'o "ale",
a wypiwszy zawartość, wyzdrowiał. Twierdzi on, że piciu tego
właśnie piwa, zawdzięeza
długo
\Wieczność
kwitnące
zdrowie.
"Dawniej - powiada - wypijałem
14 do 16 szklanek dziennie. Ale eze
sy się zmieniły i piwo rownlei
Gdyby było tak dobre i mocne, Ja"
dawniej, żyłbym jeszcze,
eona)muiej, 7; jakie pięćdziesiąt lat".

Augusl

król polsk i. zmarł 1 lutego
przed 200 laty.

Sk

Iraszny
WYbUCh na órnym
osobu ranoe. :J

Płocny

ilka mil-o ów

'Ią
zł.

ku

§lfrai

KRÓLEWSKA HUTA, 30, 1. - ,czaSie wybuchu pracowało w ko
Kok So '
I' y d R d
o UwZkJegO
o godz. 8,47 rano nastąpiła \\ ksowni 140 robotników jednak tyl towarz lt~D1a na elz
' y s wa węg owego
ko. kokaem
hah maszyn w koksowni Wolfgang ko 3 osoby zostały po-kaleczone k sowm. t ej wyra b"łano poza
w Rudzie, zatrudniającej 260 to- przez oparzenie palącemi się gaza- róW1lleZ
.• i ar t y k uły u I.~_
,,,,,,zne, ja k
bot!lik6w gwałtowna
eksplozja, mi I przez odłamki szkła
oł
be I
wskutek której zniszczona została
Szkoda wynosi, według kierowo \ sm ę surową,
nzo i naftalin~.
cała hala maszyn oraz wszystkie nictwa łtoksowni, od 3 do 4 milj{}.
NiebezJliecze{lstwo dalszych wy·
maszyny i motory napędowe, Jako. nów złotycb. Koksownia jest ubez- bucllów zażegnano.
też wyrwany sufit ł dach w bali. pieczona w akwizgrańsko - mona·
Wskutek eksplozji koksownia bę
Wybuch nastąpił prawdopooob- chijskiem towarzystwie ubezpie- dzie zamknięta na sześć miesięcy.
nie z powodu krótkiego spięcia. W czeń na 8 miljonów złotych.

Dziś.

,r I

ł

~..,.

1łl'f.

Jutro imieniny
Prezydenta Rzpl tej
w dniu jutrzejszym z racji imie
nin prezydenta Rzeczypospolitej,
prof. Ignacego Mościckiego w Ł0dzi zapowiedziane są uroczystoś
ci.
Inspektor Szkolny' wydał w tej
mierze okólnik do kierowników
szkół oraz nauczycielstwa. W myśl
tego okólnika m~odziez szkół po..
wszechnych, średnich i zawOdow~ch oraz seminarjów nauczycielskich w dniu 1 lutego rb. wolna
jest Od naulii w szkołach.
Młodzież ucząca się, mimo zwolnienia od nauki obowiązana jest
stawić się o oznaczonej godzinie
w szkołach i następnie pod opieką
nauczycieli uda się na nabożeństwa
jakie zostaną odprawione w świą
tyniach.
POlatem zorganizowane zostaną
w szliołac-h okolicznościowe pvga(janki, w których nauczycielstwo
omó!Wi dotychczasową działalność
pana prezydenta.
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"GLOS PORANNY-

Dyrektor
Iiordowski
uniewinniony'
dopa.rzgl sic;
w

Sąd nj~

ZEBRANIE LOKATORó"
W ubiegłą niedzielę w sali la
nadużgt
dzialalnośt:i "MOdern" odbyło się wielkie ,.
branie lokatorów w sprawie !ltY ŁOdzi
wowej obniżki czynszu komor,Nikt jednak ze świadków stwier j nego o 50 proc. Na zebraniu ol..
węj potwierdzili jedynie zeznania,
złożone w sądzie
grodzkim, nie dzić nie może, czy pieniądze te. nych . było około 3000 osób. PL
szły do kieszeni dyrektora Kalinow 'wodmczył prezes stowarzySle!.
wnosząc pozatem nic nowego.
Powołany dodatkowy
świadek, skiego, Czy też naslfWnie wpłacane I,,~okator" p. Rozp~owski. Prze,
i Wlało kolejno 8 przedst~wicieU l
naczelnik wydziału w izbie skarbo były do kasy banku.
Prok.
Karski
wskazuje,
Ze
były
ny~h
ugrupowań pohtyeznyełl
wej p. Najder, który przez pewien
akres był komisarzem dewizowym nadużycia na szkodę skarbu pań- zwlązków zawodowych. ' Po odcz
z ramienia ministerstwa skarbu, stwa, choć z nielegalnego źródła, taniu memoriału ~brani wytllZi
stwierdza, że w roku 1925 Bank co jednak nie wyklucza konieczn06 swóJ akces do podjętej akc)l.
Handlowy w Łodzi pozbawio,tY ci ukarania winnych nadużyć.
Obrońca oskarżonych adw. Pa- SKAZANIE TECHNIKA DENTY
był praw dewizowych
z powodu
STYCZNEGO
niestosowania się do przepisÓw de schalski w swem pierwszorzędnie
W 'dniu wczoraj9Zym w tateł
skonstruowanem przemówieniu zbił
wizowych.
wszelkie zarzuty prokuratora ł szyni sądzie grodzJtim rozpatrywa·
Skarbnik Banku Handlowego ze- wkońcu prosił o uniewinnienie o- na była sprawa technika dentyznał, ie dyr. Kalinowski podnosił
skarżonych.
. stycznego Zygmunta Gutowskiego,
sumy z kont fikcy.inych. PracowniSąd po naradzie ogłosił wyrok mieszkańca Krakowa, oskarżonego
cy wiedzieli o tern.
na mocy którego wyrok
sądu o to, że W roku ubiegłym przyWła
Św. Michałowski, kierownik wy· grodzkiego w Łodzi został zatwier szczył sobie na stacji kolejowej w
działu rachunków bież. lOro Banka dzony, a tem 'samem dyr. Gordow- Tomaszowie 180 zł. na szkodę !\ła
Handlowego potwierdza, Ze były ski, prok. Kocyk, inspektorzy Ka- rji Marciniak, zamieszkałej w Lofikcyjne konta i księgowane byly łuszny i Winter oraz buchalter Za- dZi. Sąd po przesłuchaniu świadków
na nich różnice kurSOWe na wJllu- wiszewski zostali uniewinnienL
uZnał winę Gutowskiego 'za udowod
tach i nadmi'e~ne oprocentowanie.
(a)
nioną i skazał go na 6 miesięcy
~!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~~ wi~ienia. Gutowski w dniu wczo.;;.
rajszym został przewieziony de
więzienia w Piotrkowie, dla odsiedzenia tej kary.

Banku Handlowceo

W dniu wCZOrajszym w

sądzie

okręgowym w Łodzi rozpatrywana
była na skutrk odwołania
urzę

du prokuratorskie,o od wyroku
sądu gr:>dzkłego z dnia 17 grudnia
1932 roku sprawa nadużyć ujawnionych w upadłości Banku Handlo
wego w Łodzi.
Kulisy gospodarki Banku Hall,.
dlowego w Łodzi były już przedmiotem szczegółowych rozpatrywań na rcnprawie w sądzie grodzkim vi dniu 16 grudnia 1932 roku,
gdzie na ławie oskarżonych zasiedli 52-letni Władysław Gordowski,
b. dyrektor" Ban~u Hamtlowego w
'Łodzi, 42-letni
Antoni Pał uszny
i 39-letni Maksymiljan Winter, 0baj inspektorzy Banku Handlowego, 53-letni Wacław Zawiszewski,
buchalter Banku Handlowego i
40-letni Sergjusz Kocyk, prokurent
Banku ąandlowego.
Wyżej wspomniani oskarżeni by
li o to, że w okresie od 1925 roku
...
do 1929 roku operacyjnego składa
Z okazji imienin prezydenta Rz!- li nieprawdziwe zeznania o dochoczypospolitej odbędzie się w środ(,! dach Banku Handlowego w Łodzt,
1 luteg'o o godz. 11 przed pol. '" przelewając różne sumy na fikcyjsynagodze przy Al. Kościuszki ~ . ne konta, następnie zaś za pomoroczyste naboż'eńs two dla żydow cą fikcyjnych czeków Sumy te ~
skiej młodzieży szkół średnich w dejmowali, narażając skarb pań
todzi.
stwa na straty.
Obrona oskarżonych, a mianowicie adw. PaschaIski i Neumark.
Węgiel
wykazali wówczas, że od SUm tych
jednak skarbowi państwa nic się
SpOdziewana jest
nie
należy i w '-rezultacie sąd grodz
dalsza zniżka
ki wszystkich oskarionych uniewio
Od wczOraj, po ustąpieniu mro- nił.
zów. w sprzedaży węgla dała się
Urząd prokuratorski przez sweOUClllĆ ,tendencja zniżkowa. W dego przedstawiciela prok. Karskietalicznej sprzedaży cena korca wę 'o d,żył wczoraj do ukarania winr'a obniżyła sięj o 20 - 30 groszy. nych. Pełnomocnicy oskarilOnych
Wobec: nagromadzonych dużych adw. Paschalski i Neumark na
zapat-ów węgla w Łodzi, przewidy- wstępie rozprawy oparli się na
wami iest dalsza zniżka cen juz w słusznych wywodach sąd... grodzItajbliższych dniach.
(h)
kieg~ i wnoSili o Oddalenie skargi
apelacyjnej.
'

..

tanieje

'Włókniarze
do walki o

dyżUry
• •

szrku]ą

poprawę

sie

warunków bytu

W sali rady miejskiej odbyło sili brykach przemysłu zrzeszonego,
w związku z rozpoczętą przed kil jak i niezrzeszonego.
Po referacje i dyskusji zebrani
ku dniami akcją o zawarcie urno
wy zbiorowej w przemyśle włókiet przyjęli rezolucję, w której stwier
niczym, ogólne zebranie członkó" dzają, ze trwający stan bezumowny w przemyśle doprowadził do
klasowego zwląiku włSknJarzy.
szalonej redukcji zarobkówł sięga
Referat o ogólnej sytuacji na jącej w wielu wypadkach 50 proc.
łódzkim rynku pracy wygłosił po- zasadniczych stav;e!{.
sel Szczerkowski. W skazał on oa
W końcu rezolucji zebrani 0potragiczne położenie włókniarzy, na wiedzieli się za energicznem przekatastrofalne skutJ(i kryzysu eko ciwstawieniem się procesowi ponomicznego dla świata pracy, cl0- garszania warunków egzysteniJi
'Wodząc, ?Je przed dalszemi zama włókniarzy i zatwierdzili w calej
chami na płacę uchroni~ moie ro. rozciągłości wysunJęte przez zafząd
botników · Jedynie zawarcie umowy główny żądanie zawarcia amowy
zbiorowęJ, która regulowałaby pła w pr:zemyśle włókienniCzym 118 w.
ce i warunki pracy zarówno w fa rankach 1IIDtMIry % 1928 roka.

I

nOcne

a",-,-

L4
aptek rozpoznawać,
Sąd ~tanowił
jednak sprawę ler"" .AD'-" p"r--l'il
wobtc czego obrona
.....".,.
n..,

Dziś w nocy dyżuruJą następują wniosła o zbadanie nowych śwladó płace w przemyśle pOńczoszniczym
ee apteki:
M.
Kacperkiewicza ków
(Zgierska 54), J. Sitkiewicza ( K o - '
•
W dniu wczOra.jszym odbyła. si( przedstawiciele robo~ów, przed
pel'łiika ,26), l. 'Zundel~icza (piotr
Wobec. tego jednak, ze sąd okrt w lokalu zwią'Lku pończosznikÓ"i\' przystą.pieniem do spra.wy cennika
kowska 25) W Sokolewicza (Prze- gowy dąząc do wszechstronnego konferencja pomiędzy zwią'lkieu a.vej, wysunllli cały szereg żądań
jazd 19),
Lipca (piotrkowska zb~dania sp~awy, ~osta~owił z6a- przemysłowców pOńczoszników, ~ og(llnych, a więc w sprawie ucz193), A. Rychtera i B. Łobody (11 dac wszystklch .śwladkow, zarów- związkiem robotników w spra.wi( niów, mężów zaufa.nia itd., nie
no z~adan~ch juz przez sąd grodzListopada 86).
chcą.c pq;ed rozstrzygnięciem tych
ki, Jakotez dO«iatkowo powoła ustalenia cennika. Na' konferencf postulatów wogóle oma.wiać spra••••••••••••••• 6 •••••••• nych. Po wyjaśnieniach złoł.onych
wy cennika.
\ PrzJ zwapnIenIu naczyń krwIo- przez obronę
OSkarżonych,
sąd
nośnych, m6zgu I serce, UŻJWIIIIlC
WSD6In'1ft .,sllklem W obee tego pertraktacje zostaprzystąpił do zbadania świadków.
codz-Ieńnie mllłą ilość naturllJnel woofiarą
bel- ły zerwane i sprawa utknęł& nal'&Zbadani
świadkowie
p.
Kordecdv ąorzkiej Franclszka-J6zefe osillga
zie na. martwym punkcie.
.i~łl!twe wypr6!nienie. Zalec. pr.ez lek. ki oraz inni ur.zędnłey izby skarbo

M.

DomOtmv
roboln,m

Nr. l5 Specjalny Dodatek powleściowr "GŁOSU PORANNEGO"
" dnia 81 .tycznia 1935 roku.

WACŁAW

ZABOROWSKI

MORD

Powieść

oryginalna na tle
(C~

łódzkiem

dalszy).

ROZDZIAŁ

Tomaszów

ll.

Kapitan Romski siedzia..ł przy biurku w kł~ch
dymu tyt-oniol\vego i 00 paru godzin studjował dwa
du.że bruljony, pełne liczb oraz kiLka wykresów rozłożonych skwapliwie przez Renna.
Na optv.ce talk dalece się nie zna.ł i mógł być
wprowadzony w błąd, ale jeżeli chodzi o konstrukcję ruparatów lotniczych to widział jasno i wyraź
me powagę i doniosłQść demonstrowanych mu wykresów. Jako ma,t ematyk zbyt szanował liczbę, aby
móc negować lub wątpić. Początkowe rozczarowallie z tego powodu, że Rheinbaben nie jest lek ar.zem,
kcz bodajże dru~ wa'rjatem - ustą.'PiJ:o miejsca
podziwowi.
Była godzina szósta, kiedy wreszcie
inż. Renn
przerwał milczenie: Myślę , że ogólne pojęcie
o
ooniosłOlici naszej pracy już maiZ, . Mudja zaś

~
BF.ZKONKURENCY~

REPERTUAR . FILMOWY
Dźwiękowego Kina

"PI"T" "RRI"

"CAPITOl"
dramat kobiety Irurłnany
upiella. GRE.TA GARBONOVARRO.

,,[lowiek, którego tabIłemReż. E. LUBIC2A • ucJzl.lem NANCY CARROL,
P. HOlmese.

Blekitna RapsodIa

• udziałem CHARLaS
FARRELA I JANET GAYNOR

"Boczn" UIaICR"

• c.eru!llcll IRENE DUNN
IJohn BOLES

;

SZATAN Z'-ZDROie•.
Talalla Bankhsad-Gary Baaplr
or•• te wuystkie, ktdre cechu.
je w,bitn, artyzm w pom,§łe,
ret,aerjl i pięknej oprawie mu~,c.Dej

kiego błędu powiedzieć, że nie pmewodrzi ciepła.
bo zOt;ta·
wimy ci te zeszyty i wykresy. Widzę zUlPełnie odpo- Istnieją dwie odrębne 'J}OStacie tego stopu - -posiadaJące tę samą formul~ chemicmą, lecz ()łlrzymyw«
Wliednią żelazną sz ! kę.
_ Owszem, pI"Le<:howuję w niej alkła sądu ho- De dwoma różnymi sposobami fabrykacji: sztywoa
norowego. Miejsca tam jest dość. Muszę jednak i ela.... tyczna. Obydwie są lżejsze od alummjum i obydwie posiadają wY'~tną odporność na drlia.łanie mestwierdzioĆ, że gdybym pósiadał bruljonv tei wartochanicme
i chemiczne. Różnica jedynie pole,{a na
ści nie pO'wierza1'hym ich tak lekk.omyślnie osotern
....
i
Renn rzucil na bimiko dwie matowe blabom trzecim.
szki
gru;b()ści l mm., z których jedna gięła si~ jak.
W pokoju poraz pierwszy rozległ się mięi,ki głos
guma, zaś druga była sztywna i nie 'Poodawała sil,'
Rheinoobena:
sile
fizycznej żadnego z obeen~h. - Koszta fabry·,
_ Sądzę, że każda spółka jestt tyllko wówczas
kacji stopU "R" - dooał Rhei.nbaben - są stosunroś 'WaJ ta - jeżeli istnieje bezwz~lędne zaufalJlie i. ..
kowo
ta-tiie, zaś sama fabrykacja łatwa do urucho- Slop, stary, teraz jli mam glos! - przerwał
mienia,
czy to sposobem laboratoryjnym, czy tei
mu Re:nm. _ . rea-sumując to, oeoś widział, - is.tOta
przemysłowym.
tych bruljonów i wykresów składa się z mech rze- ROZlupliesz chyba, Andrze,iu. jako lotnik całą
czy: primo - mego wyna.\azku czyli t. 7JW. "stopu
doniosłość me~o wy1Ilalaz,ku przy konstrukcji i bumdali "R"; secundo - odkry-eia przez kolegę Rhein
babena - promieni ,.V" w spe\ktrze ·planetv Venue d(lwie aparatów a glówlIlie silników; widziałeś na
wytkresach, jak wyzyskałem zalety stopu "R" ..:... ale
()raz tercjo wyzyskania poczynionych wynalazków
w dziedzinie konstmkcji aparatów lotniczych, budo- to ws.zystko jest prawie n~czem z porównaniu do
m{)ż]iwości wynikających z faktu przez nas stwierwy siIni,ków świet.1nych ora.z kondensatorów rażą
eych. Jeżeli chodzi o mój wyna.\azek - to nie ,jest dzortf>go nieprzenikan-ia 'Promieni "V" przez stop
on żadną rewelacją., albowiem meta1ur~ja doszłaby "R". Tera·z oddaję głos Rheinhabenowi zazn.aczając ,
pod presją wymagań techniki do wwrodukoy.'8Jnia że jego odkrycie nie jest tyllko wyprzedzeniem o 15
lego stopu najwyżej za lat 10 - 15 ... Wyprzedziłem laJt naturalnego biegu wypadków, lecz genjalnem
postawieniem na nowe tory cywilizaoji!
""ięc tylko nieznacmie normalny bi~ rzeczy. Mój
stop ma jedną zasadniczą i ogromną zailetę: oszHfo(d. c. n.)
wa.łly pr8!wie nie rozgrzewa się i można bez wieI
Sl7ozegółowe będziesz mógł J}rzeprowadzić,

"GŁOS
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GłUpstWo jest wieczne

Wiednia sygnalizują
wiadomość ' o nowym wynalazku,
który
dokona zupełnego przewrotu w

sił;lłnlC! prawdopodob.'DI~ 5~'łk

z

Ostatnia afera na stacji ŁódźOkazało się, iż Szymczyk, mimo ale (' czem doskonale poinformowil
Kaliska odbiła się głośnem echem swej opinji niezwykle uczciwego, ni byli sąsiedzi i znajomi defrauw opinji .publicz~ej.
solidnego urzędnika, a może właś- danta.
Jak wYnika z otrzymanych obec- nie dlatego, bez obawy czerpał z
Jak się zdaje, Szymc~yk dopusznie z różnych stron doniesień - kasy towarowej bardzo powaine czai się nadużyć jeszcZe pOdCZas
ale~a Szymczyka będzie znacznie sumy, co pozwoliło mu nietylko za swej pracy na stacji Lódź - Fapoważniejsza, aniilełi pierwotnie kupić d~a duże domy w ' Łodzi, bryczna, trudne jest bowiem do po
prz~pvszczano.
Wymieniona pler- przy ul. . Z~gajnikowej i przy ul. D!:-'~:(!nia, aby w ciągu krótkiego
wOlfile kwota kilkudziesięciu tysię Przędzalnianej oraz poważniejsze ł stosunkowo czasu, kiedy był zacy złotych urośnie, jak się zdaje, przed~iębiorstwo w Tuszynie, lecz; trudniony na stacji Łódź - Kalido rozmiarów kilkuset tysięcy do- uauto żyć na szeroką stopę, z czem lika. :rdolał nawet przy malwersIl
II.rył się przed kolegami w słuzb.~, cjach "dorobie' się dużego mająttych.
ku i żyć przytem na szeroką skalę.
Ze Wl~'ędU na dobro toczącego
się w tej sprawie śledztwa wynikł
dotychczasowych dochodzeń nie są
narazie podawane do wiadomości

świecie.

Prof, Steinach, słynny wynalazca metody odmładzania, po długich
i mozolnych doświadcreniach (ltilkrył hormon mózgu,
preperat, ~
pomoc,! którego można będzie leczyć glupotl3Każdy skończony
idjota będzie mógł poddać się kuracji u Steinacha, po której jeżea
nie genjuszem, to w każdym bądź
razie zostanie mędrcem. Z poję
ciem: nieuleczalny głupiec-trzeba
będzie raz na zawsze się pożegnać.
Trzeba bedzie
takie
zachować
większą wstrzemi~liwość w szafo
waniu wyrazami dureń. kretyn,
.bencwał, tt~an, bo zainteresowa
na osoba przedstawi świadectwo
lekarskie o poddaniu się kuracji
"'Clgłupiającej i
oszczercy gnnic
będzie kara więzienia za rozsiewanie fałszywych wiadomości.
Wynalazek prof. Steinacha dotknie wszystkich dziedzin życia
Z czego np. będą żyć rozmaite ptaki niebieskie, spryciarze,
kancia·
rze, aferzyści i t. p. zawodowc)':
jeżeli zbraknie t. zw. frajerów. Kto
nabić

Spl'gioi

wlamgwi)ł:Zł!

okradli skład manufaktury

CJg6lu.

Nocy ubiegłej niewykryci dotychczas prawcy włamali się do
składu manufaktury B-ci Skosowskich przy ul. Cegielnianej 21skąd skradli 117 sztuk rozmaitego
towaru ogólnej wartości 5,000 ~ło
tych.

::'awili w piwnicy 9 "tuk ""'.Zaal:trmowana policja wszczęła
natychmiast energiczne dochodzenie, w rezulhcie którego zatrzyma '
no Me.ndla Jakubowicza ' wOżniett
co do którego istnieje podejnenie,
że działał on wspólnie z włamyw,it
Złoczyńcy skradziony towar .wy- czami. Na resorce Jakubowicza po
nieśli do piwnicy, skąd następnie licja odnalazła 8 sztuk towaru, po
na ulicę. W ostatniej chwili włamy chodzącego z wlamania u B-ci Skowacze zostali spłoszeni, gdyż po- sowskich.

bliźniego

karafkę czy w butelkę, jeżeli ten
bliźni okaże się takim samym spry

w

Straż

lepszym? Kto
wujaszka, na
konsula, na egzekutora, na sekwe.
stratora, na rewizora, jeżeli frant
zgóry będzie wiedział, Ze trafi na
franta, który wytnie mu kuranta?
Monotonja, szarzyzna naszego
życia jeszcze bardziej się pogłębi.
Przeciei Bogiem a prawdą oni t. l.
głupcy i frajerzy, wnoszą do naszego życia, naogół smętnego i punuTego, tę iskierkę niełrasoblijwego
humoru i beztroskiej wesoł~ci, któ
ra życie to czyni jako tako znoś
nem. Przeciei nie czyim innym, ale
właśnie kosztem
jednego durnia
mowa się samemu ubawić i cały
dom, ba, cały sejm, rozweselił!.
li naraz zabraknie tych; których
qigdy nie siano, a sami zawsze się
odzili.

ogniowa na nartach

Jerzego Ploore'a
Zmarł niedawno Jerzy
Moor'":
wielki pisarz angielski, z pochodzenia irlandczyk.
W swoich "Pamiętnikach mego
zmarłego tyda" wyraża on pragnienie, aby być spalonym po śmier
ci, a p'r ochy jego mają być wrzucone do Morza Sródziemnego, które
hardzo lubił. W ostatnich latach
w prywatnych rozmowach niejedno
krotnie powracał do teg-o pogań
skieg-o pogrzebu.
Czy teraz, gdy zmarł, stanie się
zadość jeg-o ostatniej woli? (I. n.)

Składa' odzi~ż
i bi~lizDł; dla
bezrobo~qQ'_
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składa się

z opra.wki i
ora.z ramienia. koń<','r.ą~
cego się igiełką. srebrną.. Oprawka
. . powinna dobrze i pewnie obejmować kryształek.
Nóżki
oprawki,
przenaczone do włołenia w Odl)Owiednie gniaw.k& odbiornika, winny mieć z terni gniazdkami dobry i
powinno
pewny kontakt, ramię
dawać się wyginać w najbardziej
rozmaity sposób, ateby igła m~ła
! sięgać btdego pun~tu na. kryształ
ku, a dla spręłystości powinna być
zwinięta z spiralę. Igły i krysztal
b nie należy dotykać rękami Po··
zatem detektor powinien posiada'
nakrywkę, chroniącą. go od kurzu
Nakrywki takie robione są z celu·
lojdu lub szkła i mO'!na je na]\Yl
w handlu. Istnieją w Rprzedaży Ile·
górskich. tektory t. zw. dwukryształkowe,

oraz stałe, faz
zawsze zamknię
te lub zatopione w masie lub szkle.
Najpraktyczniejsze są jednak detektory, które dają. się ~ować i
naprawiae oraz pozwala~ Da. wyDziałanie detektora
lłykoweg~
polega na tem, że opór, jaId d"..
tektor stawia płynącym PnezeD z
anteny prądom szybk<n.miennym
nie jest jednakowy i jest zależny
od kierunku, w którym te pqd,
przepływają, przyczem w jednym f,
tych kierunków opór jest t&k duży, że prąd wcale prawie nie pły
nie. W ten sposób mam,. DI.OŻI10ŚC
przekształcenia
prądów
.ybko;zmiennych na prąd Jednokierunkl).
wy, przerywany. Na impulsy tego
prądu będzie już membraDl& _ 8łu~ ...
chawki reagować - i wytworzy
drgania o częstotliwości słyszalnej.
Jako detektor, używany bYW:1
najczęściej siarczek ołowiu, a.lbo
błyszczek ołowiu. Jest to
mIneral
budowy krystalicznej barwy szacały świat
rej, o przełomie metalicznym. Wła·
sność jego polegająca na opisanem
wyżej prostowaniu· prądu zmiennf!'
go, nie jest jeszcze dokładnie nau,
kowo wyjaśniorra.
W handlu znajduje się bardz15
wiele rodzajów krysrz.ta.łków,-
Film ten będzie re- nieraz bardzo . szumnie nazywanyf'\li
welacją Bezonu bież. - lecz prawie wszystkie posiadają
jednakowe zdolności, tak, że w.,·
bór
kryształka mo7:na oprzeć jedy'
w
"
l'
• nie na doświadczeniu. (r)

I)
II)

EPURA

.

Sto Moniuszki

I

~

Łodzi

.,(ASINA··

tenorów, a ten sławriy na

,

w

kryształka,

-Twoje wywody
Ił lOgiczne,
maią tylko pozory 8łU8zn~ci, jesł często spotykanem zjawiskiem w miej"scowościaoh
obawy zaś są zupełnie nieuzasadmone. Znajdziesz na 'wiecie takie
'o głupca, któryby wterzył w to,
Najmłodszy Z
~ jest głupi, a tembardzieJ, żeby
lię do tego przed kimkolwiek przy
mai, nawet przed lekarzem, które~o obowiązuje dyskrecja i tajemni
dl zawodowa. Gdyby głupi zdawał
~ie sprawę ze swej głnpoty, nie
Iyłby głupL Może to brzmieć para
IDksalnie, niemniej przeto tak jest. wystąpi
nieśmiertelnem. lód głupców nie zaEinie, albowiem
-gupstwo jest wieczne.
_
Złe e

".

filję

Detektor krysztalkowy
na.

ale

<

SRhOłlOWYCH

pod kier. Adolfa Dymsz, iKonradęToma

Detektor

Pafnucy, przed którym zwler&yJem się & tych moich obaw, powiada:

~

(ag)

ŚmiBrć

otwiera wkrótce

jeżeli nie
będzie naciągał na

ciarzem,

Steinach na swem nowem odkry
at interesu nie zrobL

,

,

1\ IBriI · kiI SJ- BriI SZYmcZyka
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feljetoJt

będzie próbował

19~~

PORANNY"

-

HALKI\"
"
-

Wkrótce

101'1 l'I
I
SZYB'
Czołowy film pro••
dukcji polskiej!

Poclątek

l\:)

w potężnym dramacie sensacyjnocowboyskim p. t.

••

o g. 4 po pol.

-

23"

IlJaJlf"

•

"Zycie za zlolo"

osnuty na tle powieśei Jerzego Kosowskiego
W rolach głównych: JERZY MARR I Baśka Or_'•
Na pierwszy Beans wSlystkie miejsca po 50 gr.

•
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Jutro

Na ogólne żądanie P. T.
Publiczności dziś nieodwołalnie poraz ostatni
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Ulsuaniałe arcvdzieło

SĄDY"

genialnego Uan .OuMe'a P. I

W wykonaniu -ról

głównych

Ani'a Pa_e, Philips Hol_es.
l~wi5 5'ODC.
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TATR, MUZYKA i SZT 1\

Wzruszeni do
kolegi naszego

esłradg

Z

Radio - Pictures Corp. w HoUy.
wood przygotowuje film o . żyri1i
Grety Garbo p. t. ';Grefa thf
Great". Przewidują protest Gret)'
Garbo, która w najbliższym czaSie
powraca do Hollywood, gdzie zwią
zana Jest kontraktem Z' Metro Gold
wyn Mayer. Prawdopodobnie jea·
nak, nawet jeieli Gteta Garbo tak!
protest złoży będzie on tylko zuży
ty dla celów reklamowycb .

całym

Świecie

rO'.l.-

brzmiewają

*

M

*

*

*

.......U..............
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Brglantu

W
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Na granicy belgijskiej i holender oponach, w siódłach końskich, w
(i{iej kwitnie na olbrzymią skaię wózkach z jarzl{llami ukrywano
ił:zemytnictwo tytoniu i p;tpiero. tytoń.

"'W.

Znakoa.ti'ty tytoń, który w Belgji
i Holandji kosztuje zaledwie gr~.
~i' (', w Niemczech, czy we Francji
lprzedać go można za dużą sumę.
To t et nic dziwnego, że przemytni
r.y robią co mogą by wszełk.iemi
sposobami przewieźć przez granIc~
cenny dla nich towar.
W siedzeniach ~amochodów, w

Ale te kryjówki najczęściej wp:\'w ręce celników. Wobec te.go
trzeba się było brać na. nowe SpIJ'
fIOby.
dały

Be y mann

Złotowłosa

John Barrg

świadczenie

to

TEATR MIEJSKI
"Krzyczcie, Chiny" dziś we wto·
rek i środę wiecz. oraz w czwartek o godz. 4. Ceny zna.cznie znftone.
W czw:utek wiozor&m ,~ Pa
ty1!ki lS".
TEATR KAMERALNY
jutro i pojutrze lekka, pi.
kantna komedja "Sprawy poufne"
W oswartek o 5 ,.M.e.d-or".
DUś,

RADJOWY

KONCERT SYMFONICZNY.
Dzisiaj o godz. 17,00 nada rOt.głośnia warszawska.
krótki konoert symfoniczny w wykonaniu Ol
kiestry filharmonji wa.rl'k..&W8kit"j
pod dyrekcją Grzegona Fitelbergu..
~olistką będzie p.
Irena Jacobi,
która odegra z towarzyszęniem Or·
kiestry koncert C·moll :Re~thovena.
W programie ponadto uwertura
"Anakreon" Chembiniego
oraz
wspaniała fantazja " Francesco". (1

g

Prelegent w sposób niezwykle
dzieje powsta·
nia kultury amerykańskiej; nara,.
stnnie antagoni7.mów pomiędzy puszmególnomi grupami stanów na
tle odmie.nnego za~cia ludności:

Ordonówna
oc!Zar'lją całą z.,ódź

• kinie "PALAClh

Rodsinie na ue najs1.o%erue

wsp6łcr;ucic

DeklaraneJ Celni

(zlowiek
Czy

myśl

przgszlośt:i

Naogół

rozpowszechniony jest
wolna Jest negacją
wszystkiego, a nic wzamian nie
daje. Pogląd ten jest kultywowany
zarówno pr~ religjantów. Pierwsi
uważają, że czynnik zwątpienia
doprowadza do upadku moralnOŚCi,
i że retiJda jakoby trzyma na wodzy zwierzę ludzkie. Nie wierzą w
człowieka i etykę moralną i nlatego zbudowali gmach cnoty oparty
na 2'rozie życia pOZ3grobowegl.i.
Intelektualiści za~ obawiają się, że

wiara w absolut lako pOjęcie jest
uczuciem pr06tackielll. 02$łowiek
religijny wszystkie swe pOjęcIa
bztałtuje podług pojęć religijnych
kt6rych nabył w cią.gu lat. Człowiek takt przyjmuje bezkrytycznie
władomcMci biblijne jako
zródło
wiechy o wszechświecie a On sam
im bardziej Jest bezmYślny i pokorny tembardziej Jest miły Bogu.
Bóg cieszy się, gdy ludzie cierpią
ł płaczą. gdy się umartwiają i odnoszę do świata doczesnego ' JakD
do mamcMcl nad marnościami. Taki jest świat polt;ć człowieka wiefZlłcego.

Człowiek nauki wie o tej samej
sprawie ze zródeł naukowych. Powstanie świata Jest dla niego zagar'
ką, wie, że świat nie mógł powstać
z niczego i obrócić SIę w nicnF
Wiet 7;e światem rządzi logika
praw, a choć o prawach tych wiemy mało to przecież ciągle je po-

Ił
gospodarczym?

I

wolna tylko burzy?

pogląd, że myśl

i

Staraniem stowarzyszenia ekono
miL'tów polskich odbył się w sali
stowarzyszenia polskich kupców
odr.zyt dr. Williama Rose, jednego
z założycieli i wieloletniego kie.row
nika Y;\ICA w Polsce na t emat:
"Co myśl ą i mówią amerykanie w
obliczu przesilenia
duchowego i

pl%edwclIellnll dmIeroi" naszego kolegi

b. p. Hermana Bn waisiI

w,rałamy

o kryzy! e ducl10wym

Anna May Wong
luor ow8110
Tedy Brown
Wkrótce

Głęboko dotknięci

wynieśJimy również

(o

współczucia.

Drrekua i Personel

po odtworzeniu na wstępie uwertury do "Oberona" Webera.
Druga część koncertu poświęco
na była recitalowi' fortepianowemu
p. Marji WiłkomirskieJ. Słyszeliśmy
ją cztery lata temu na poranku,
interpretującą "Koncert"
Griega.
Czas ten wydał nłeoboj~e korzyści w kierunku doskonalenia się
obiecującej wówczas pianistki, któ'
ra dziś zdolna jest pociągnąć słu
chacza subtelnością wykonania, a
wtęc wydostaniem pięRna, zawarte·
go. w utworze i wykorzystaniem Jego linji. Siłę swego wirtuozowstwa
technicznego ujawniła artystka w
utworach Debussy'ego, Ravela i mi
sternie wykonanej "Trianie" Albe·
F. Halpern.
niza.

interesujący omówił

Niezrównana

Hanka

Rodzinie wyrazy szczerego

f·my "POLSKI LLOYO" Sp. Akc
OddzIał w ł.odzl

trudne przedsięwzięcie ' mało je·
szcze rutyno\vanego kapelmistrza,
który bądź co bądź zwycięsko za·
danie swe pokonaL
Nie było w tej interpretacji powiew" marzycielslwa, natomiast
wykazał dyrygent auty
temperament i kultur~ muzyczną.
prze..

~ospod.arcze/Z:o".

Na. ta.1-:i właśnie sposób wzięła
się pewna dama, szumglują.ca. brylanty. Miała ona szklane oko i p,)(l
tą sztuczną. gałką. ukrywała dja·
menty.

Zmysłowa-kusząca

składamy

Sol. M. Wlłkomlrska

Dyr. Adolf Bautze.

placówki
muzYC<t;ne,
miasto nasLe, słynące ongi z orkiestry symfonicznej (drugiej po orkiestrze warszawskiej filharmonji),
nagle zostaio jej pozbawione. Orkiestra
zamilkła,
traktowam.
wzgardliwą
indolencją opiekuuów
Zmarł w Berlinie przeżywszy 5" tniasta, a nie mogąc długo trwać w
lat znally nIemiecki autor draOUf' bezczynności, kilkakrotnie buntotyczny Hans Sturm.
wała się i próbowała o
własnych
silach powstać. Na nic zdały się
owe wysiłki. Zwyciężyło radJO.
Malarz diisseldorfski, Bruser, II- Vae victisl Społeczeństwo nasze
stalił pewnego rodzaju rekord, Pl- nieczułe jest, gdy chodzi o sztukę.
sząc na kart~e pocz~oweJ 15,0011. Siedem lat minęło od jubileuszowe.
słów, składaJących się z 65,~ go koncertu, kiedy drużyna łilbar
liter. PJ'aca ta załęła mu 48 godZUl . moniczna- święciła dziesięciolecie
pracy, którą zasłuZyła się Jako
W piwnicy jednej z oberż w oko- krzewicielka umiłowanego przez
licach Lewes znaleziono rzeź~ Ro- się ideału. Odtąd zaczęła się wege·
dina p. t. "Pocałunek" (warJant tacja. Co pewien czas budziła się
słynnego arcydzieła, maj dującego orkiestra z letargu i starała się posi~ w muzeum luxemburskiem', ruszyć serca publiczności, aż wkoń
Rzeźba ta w
marmurze, nabyta cu nadwątlony organizm druiyny
przez jednego z amatorów, została koncertowej, zduszony pod ki ostem
bywał.
ofiarowana muzeum w Lewes, któ obojętności "niestalych"
re jednak wobec protestów "zgor- ców
koncertowych,
zaniemógł
szonej" opinji publicznej rzetbę te i umilkł. Dwa lata temu centralny
sprzedało. Odnalezione dzieło Bn. związek
zawodo·wych
muzyków
'liina wzbogaCi obecnie zbiory mu· dał kitlea koncertów pod dyr. Teo.
zeum w Cheltenbana.
dora Rydera na rzećz bezrobotnych
swych członków pod hasłem "lJzlell
muzyka". I wtedy społeczedstwo
W wielkiej wytwórni "Rosłilmu" tej imprezy nie poparło.
pod Moskwą nakręca si~ obecnie
Dzięki młodzieńczemu zapalowi
10 dźwicakowc6w i 8 filmów. nie. dyrygenta Adolfa Bautze łódzka
mych. Oto par~ tytułów: "Jedyna orkiestra symfoniczna znów ZOlitaradość", "Bunt cZłowieka", ,;To. la zmobilizowana i pnem6wila w
war ulicy", "Noc petersburska".
niedzielę po południu. W części orkiestroweJ usłyszeliśmy I. Symr~
W VUleneuve pod Lozanną aplo nlę Bee~vena. Muzyka pi~·
nął doszczętnie historyczny hotel szych dwnch sYID!OIlJi jest jeszcze
sztukł • salonowej . 'Wytwornośet,
Byrona. Zbudowany w r. 1836 p
ścil on Wiktora Hugo i szereg in- przejt;t~J od Mozarta i obała błęd
nych znanych 08obistokl. Zamieu ne mDlemanłe, Jakoby Beethoven
kiwał tu również przez dłuł..szy zerwał z przeszłością, na której gru
czas Henryk SienkieWICz.
zach wzniósł nowy gmach twórczy
Jak trafnie Zdefiniował WL Hu·
law'icz, pierwsze idwie symfonje
Beethovena to korny adres
dziękczynny,
złOŻony
w dwucb
egzemplarzach Haydnowi i Mozartowi.
Nasza dru'żyna orkiestrowa od·
zwyczaiła się nieco od dyscyplin~
i zbyt grubym rylcem rzeźbiła nie·
które ustępy przejrzystej tkaniny
'dźwi~owej .
beethovcnowskiego
dzieła, wykonywująe je z 'Vielką
~
ostrożnością. ZrO'Lumieli~my prze,to

•

Hermana Endwajsa

koncertowej

KOD[erl !ymloninoy JOJołu~niolY
Kiedy na

przedwczesnym

B. P .
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notatki

głębi

głębiamy. Świat istnieje sam dla
siebie, a człowiek jest
jednem z;
ogniw, niekoniecznJe ostatniem.

Oczywista typ cZłowieka wierzą
cego jest ogromnie dogodnym t ypem, lttóry staje się łatwo bezwol.nem nar~rlziem fanatyzmu i szo ·
winizmu. Toteż przez wieki hodowano ten typ, na. ~ucając mu pogląuy i po;ęcia, które w nim unicestwialy godność wolnego człowie
lta. Ale w dziedl.inie inteleldu niema dziedzicznooci. Myśli i pojęcia
naby~amy. Można tedy ~P(}jć w
człOWIeka zasady humamtaryzmu
i sprawiwliw?ścit można w, niOl
zburzyć pojęcIa . błędne i dac ~u
wzamlan polęcia, które Istotnie
wpływają na UlOr.alnośC. Myśl wolna burzy w religjl to co Jest naby.
te pod wzgl~em treści ł formy; a
więc kulty i rytuały. Za zburzone
k~lty i ryt~ały ',l1yśl wolna, oczywista n!c Ole daJe wzam!an, n~e
~znaje Jch ~oprostu, jak nie uznaje
Ich apMtoł~.. Ale ~rodZOllyCh ••
czuć zburzyc Ole mozoa; te mogą
być tylko zmodyfikowane. Niewolnictwo pojęć daje się zastąpić
czynnikiem rozumowym,
strach
przed nieświadomem - zbliieniem
do natury i Jej poznaniem, a wtedy zlnieni się pogląd na 'ideały. D0bro, PięJ(Oo i Prawda przenikną do
naszej etyki bez Boga. Etyka ta
będzie sł:uiyia życiu rzecz.ywiste ...
mu, w lctórem szczęście cudze stanie się cząstką szczęscia własnege..
Myśl wolna jako kierunek wyślowy
pogłębia psycbikę człowieka. Uczy
bliźniego szanować

i

'Współczuć 'Z

nim po ludzku.
Taka była - w b. ogólnych , .
rysach treść odczytu p. Wrońskie
go, redaktora
"Wolnomy~łcleJa
Polskiegott •
Odczyt ujęty był 2ł
punktu widzenia fUozoficzno - psychologicznego. Prelegent podkre.
ślał i krytykował balast pojęeiOW»,
jaki ludzkość wierząca dźwiga Od
tysiącleci i rozpatrzył go
bard_
obszernie. Mówiąc o religji, Jako o
poJęciu ozłronem, prelegent podał
własny podział czynników,
które
się na to poJ~ie składają. Odezrt
trwał półtorej godziny l był ływo
oklaskiwany przez licznych słuchaczy.
P. W.

istnienie w Ameryce tego, Co nazywamy pa.rtyjnictwem (upadek de·
mokraty Wilsona, zwycięstwo rep'l
blikanów i ich negatywny stosunek do dzieła Wilsona - ligi naro
dów); dzieje rozwoju technicznego,
który jeżeli nie idzie, w parze oz roz
wojem zasad etycznych, prowadzi
do zguby; powstawanie przysłowio
wych fQrtun amerykańskich, czyn.
niki powodzenia (wiara w powo,lzenie, 100 - procentowe odd ··,., ;o
się pracy, brutalna oezwzględn\'''e.
w myśl zasady "pies dusi p6,.' ..
dzieje prohibicji, która jako wywo.
łująca
niem oralne skutki musi
upaść (prohibicja miała i
dobre
strony - narzucała bowiem wstrze
OWOCE PALESTYlQSKIE
mięźliwość, niezbr,dną dla prowaMieszczący 8ię w Lodzi przy ul
dz.enia samochodu z szyhkością. Śródmiejskiej 1 sklep pa.le.styńskl
100 klm.); sprawę długów wojen- poleca. po naj tańszych cenach po·
nych, które w interesie samej Ame- marańcze jafskie, słodkie, soczyst{
ryki muszą ulec skreśleniu (w Am e- bez pestek, oliwę z najle.pszycl
ryce "Wyrażano ten pogląd już 10 oliwek, greapy - fruity (spec. owo·
Jat temu); dolę be1.robotnego amt:· ce palestyńskie), chałwę wybororykanina (Ameryka nie posiada. wą., pomarańczową. i czekoladową ,
europejskich ubeą,pieczeń społecz asis - wycisk z pomarańczy, mi·
nych i zapomóg); nędzę i prwra· gdały, rodzynki, malagę, marmoln.
żenie Ameryki w związku z kryzy· dę, miód pszczelny i pomarańczo
sem gospodarczym, którego sarui wy. Wszystkie powyższe produkty
w dl1żej mierze byli BpraWCIl,ffii, są. importowane tylko z Palestyuy
lecz amerykanie nie są. pesymIsta· i sprze<hwane w detalu po e('nil~h
mi i wierzą w popraw~ sytuacji.
burtowych. Obejrzenie tow~ ru I d!
obowiązuje do knpn:l

n

'l
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Rozwiązanie
NiewczesnYmd wyst~l'ami 1r9
larzy warszawskich na arp.ni~
cynkowej
zainteresowały SIę
wreSlzcie władze S'portowe. -\
był ku temu czas najwyższy.
by położyć
kres rywaJua<, li
młodych zawodńików z klowna
mi cyrkowym;. Ko,larze, nieświadomi teg<>, co ~iynią, pró·
J)owali swej zręczności w ZOT
~anizowallvch
zawodach t>ił1u
rowerowej. Gra ta pol~a na
uzyskaniu jaknajwiększej ilo<'ci 'koszy, ~óźniej jest ja1kiś f1nał o na~rndv i żetony...
Co ciek~ Wio ~e, że przy stoliku
st'l'lziowskim. przy którym zaD::l.dała decyzja o umiejętnoś~iach naiwnych
mło,dzików,
zasiada}, również p. Szvmczyk,
piastu .r.1C'ą mandaty kapitana
związko" e~o
ZPTK.,
nraz
członka Z. Z. i P. K. O. z.nany
" działalności, któ-r a S<pOrt,1'Wi
kolars,k iemu przyniosła nieobJ.i
cza.1ne zło i zjeanała mu popu·
lamą, lecz jaJkże niepochlebną
'IH l~'ę największego
kolllihi.naIlIra warszawskiego kolarstwa.
c) występach tych donosiliśTl.1Y §wego czasu. Nabrały one
lak wielkiego roz~osu. że zain
się

nUnI

Łódź, dnia 31 stycznia lUo3 r.

W kDIarsIw i a sIDIi cyJak J~~;Y~:d !!ż~!Y !'! K!!c~UniU

Etba aferg (grkowej i po(bodu
nallulów w tidgOi

'.ereS<"wał

a

związek

~ \Vi ąz 'o ów. N a sk'ute-k jeR<> pole

" (~nia

z:\II.iązek kolarSlki
zabrozawvooi"kom wystwów CJr·
kowyoh, a jednoc:.ześnie wszczę
to dochodzenie,
bv ujalWoit,
k to ponosi ool>Owiedzialność
za angaiowan,i e koJanv - ama~orów na arenę cyrkową.

nił

hokeistów ŁKS w dniu jutrzejszym wieczorem. Pod
udany. Drużyna kierunkiem p. Langego wyjeżdża
łódzka miała jeden ze swych nal- drużyna w składzie:
Jakubiec,
ZaKról,
rOZe Frencel, Rusinkiewicz,
lepszych
meczy
z
dotychczas
okręgowego związku
granych, przyczem na specjalne wy łęski, Wisławski, Lutrosiński, GaC7.y też związkowym.
Dawni łalności położyć :kres, gdyż na- różnienie zasłużył niezmordowany łecki, Tadeusiewicz.
('.złonkowie. widz~ że działal· pawa ona ich obawą o dalsze napastnik jej, Król.
Tempo gry
było
gwałtowne,
DOŚĆ 'klubu zbacza na manow· lclSY k.lubu. Dość szkody przy·
zwłaszcza
w
pierwszych
dwuch ter
ł
ce, stanęli w obronie przes7ło nio,sła działalność s.zymczyka
cjach, w których ŁKS stale atakopółwiekowej trady(:ji najstaT" polskiemu ko:arstwu, dość za.
wał. Pierwsza bramka padła w dru Jutro mecz bokserski
s.zego w Polsce towarzystwa rzutów nagromadziło się prze- giej tercji i jest zasługą Króla, któ
kola'rSokiego i zażądaJi w fo,r- ~iw niemu, a ka,idy z nich, bra remu udało się zmylić czujność Sto
Mecz międzypaństwo,wy Poznań
mie kalegory(:znej od prezesa ny oddzielnie, ma talk znaczn} gowskiego, wyciągając go z bram· - Budapeszt do,jdzie do skutku już
klubu P. Romualda Pilsudskifl' ciężar gatunkowy, że wvstar- ki i strzelić goala. Druga bramka w dniu jutrzejszym. ReprezentaCJa
została zdobyta przez
Frenda. Poznania będzie się składa.ć z na,..
~o, oraz kapitana sportowe~G,czv. by usunąć go wreszoie od
Strzelił on przytomnie z kilku me- stępujących pięściarzy: w. musza.:
p. Szymczyka, by 7.lrezygno- sprawowania
c,zynności
w trów, otrzymawszy krążek od Kró· Rogowski (Goplanja), W. kog.: Mi
wa.!.i ze swych stanowisk wobec 7wiązkach s~ortowV()h. Pojmu. la.
siorny (HOP), w. piórko,wa.: Polus
(Warta), w. lekka: Sipiński (Wa.r.
wykazywania tupełnego beZC7y je on je w ilość orygina,l ny spcl
Gdy w trzeciej tercji udało się ta), w. półśr.: Pierard (Sokół), W.
nu. Pod adresem p. Szymczyka ."ób, a ol ,yginalność ta kosztuje Gumowskłen,tU .uzyskać. pu.nk~ dla .średnia: Majchrzycki (Warta) i eięł
p.adły jedn{)ICześnie zarzuty na· ~ola.r~two »OlS/kie niepowetowa TKSZ., łodZlame o~:ntcZY!t su~ ~ ka: Piłat (Warta). Węgrzy wystą
pią w Poznaniu w 8kładzit' następll
t:my ety(:znej.
ne straty. Poszczegó.lne zwia7ki obrony, pragnąc u zyma wym
ObydwUIn nie srozędzOlIlO su- (»krę~owe, zwłaszcza łódzki j Mimo .kilku krytycznych ~ytuacjj jącym (podług ko,l('jności wag): Ku
tynyi Lovas. Enekes Szogas ErjakIch znalazł się Jakubtec,
rowej i ostrej :krytyki. Pod tym krakC\wski. poważnie zastana- w
ruńczykom nie udało się zmienIĆ d
' k
.
'.
'
'k
Sędzi
ł
od
zamiast
ell, Far as, SZIgety, Kores. Mec~
uaci.s.kiem prezes zdecydował wiają się nad przeniesieniem
wym u.
. owa ~w y G
Poznań _ Budapeszt zapOWiada
się zwołać w najbliż,szvm cza- siedziby ZPTK. z Warszawy, wyz~aczonego p. Sac sa, p.. amca się b. ciekawie ze względu na. do,sie pełne l)Osiedzenie zarządu gdyż tylko w tern widzą jedyny rzeWlcz. Łodzianie narze~aJą na je brą. fo,rmę pięściarzy Po,znania i do
dla roz1patrzenJa zar:r.utów na sposób
uwolnienia kolars.twa go stronnicze prowadzente zawo- bry sklad drui'yny węgierskiej.
dów.
tury sportowej, oraz zawiesIć polsldego od dławiącej go r.:mo
Dzięki zwycięstwu temu, ŁKS
p. SZVlJlczvka w prawach c.7.łon ry. od osoby' p. Szymczv:ka ,
ZWYCięZYlI
weźmie udział w turnieju hokejoka do czasu rOlZpatr:r.enia - je~o,
Mo,że wreszcie ostatnie wywym o mistrzostwo Polski w Kry. W turnieju bridżowym
przekrocaeń pl'zez komisję kwa padki z areną cyrkowa i temu nicy. W turnieju tym grać będą:
w Berlinie
liiikacyj,t~ą.
podobne kwiatki, oraz zarzuty AZS (Warszawa), Legja, AZS (PoPoznano się Wlfes zci e
na nieetyczno,ści o,tworzą wreszcit, znań), Ognisko, Pogoń, ŁKS. oraz
w Berlinie zako,ńczony zostal
tym kombinatorze, na tym ma- oczy wszystkim jego, rodzimym mistrz okrua krak~skiego Cra- pierwszy międzynarodowy turniej
cherze kolarskim nawet w sa- kolegom. Może pojmą OIIli, że covia lub Sokół. Ponieważ LKS brydżowy w Niemczech. Zgodnie z
gra swój pierwszy mecz w grupie przewidywaniami pierwsze miejsce
mYm W. T. C. We właMlyrn nadszedł czaIS, by dotV()bczaso- z LegJą i AZS (Poznali) dopiero ~ zdobył team angielski, bijąc W!lzyklubie paLi mu sie I/Il'unt pod wy ic-h "mą,ż s.tanu" spoczą.ił na doiu 2 lutego, przeto wyjazd dru· stkich przeciwników. Drugie mieJn~ami. Chcą wreszcie tej dzia emeryturze?
żyny do Krynicy nastąpi dopiero sce zdo,byli ho,lendrzy, tneeie bel!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.,!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gijczycy, a dopiero czwarte i piąte
miejsce zajęły dwa teamy Diem1ee
Ide.
Pierwszy
w Toruniu

był

Warszawy

BUdapesz - Paznan,

te:

Rnglicy

W skokach

ZWYCiężYli

pOlacy

Mistrzostwo Jugosławji zdobył narciarz czeski Simonek

Przebieg drugiego dnia zawodów
narciarskich o mistrzostwo Jugosła
Wielkie również
Wl'ażenie wji był znacznie pomyślniejszy dla
/ wvwolała uchwała ZZPTK., za- polskich zawodników. W konkureh
rządzająca rozwJązanie
zaną· cji skoków zaj~i oni szereg pierwdn okręgowego zwillJZku war szorzędnych miejsc. Utraconych
1\l'astą.piło tu na punktów w biegu na 18 klm. nie
&'Z3wskiepo
udało się nadrobić, zw!aszcza, :fI:
Sikutt k. nieudolnego 7.Ol"ganizo· Br. Czechowi, który miał najmniej
wania ""' ,,ścigo do morza pol-' do odrobienia nie udały się skoki.
sldego l dO]>1lSIZCozenia do s-kau- To też mistrzem Jugosławji został
dalicZiDe-gO pochodu nagusów Simonek (Crech.).
w Gdvni, oraz ze wz.ględu ilil
Nasi zawodnicy zajęli doskona'1 łe lOkaty w mistrzostwach oraz
niedopuszczal-ną w swej treśoci zwyci~li w otwartym konkursie
formie odpowiedź, jaką ZWlą- skoków. Najlepszym narciarz~1U ozek warsza,w-ski wystosował do kazał się St. Marusarz, który miał
swej zwierzchniej władzy za wspaniałe skQki. Konkurs skoków
oh'zvmaną na·ganę. Zawieszenie do kombinacji od1)ył się w niedzie
'k'
ktL-zy hraLi u lę rano. Polacy starali się osiągnąć
zawo d nI 'ow,
U\l .
największe długości. W pierwszej
'lział w tvm gdyńskim pocho- kolejee S. Marusarz osiąga 42 mtr.
dzie nał!.usów, postanowiono u- Br. Czech _ 41 mtr. Łuszczek _
t.rzymać, prz~em okres
kary 41,5 mtr. Barton (Cz.) 41 mtr. Dru

biegu. Simonek, mając mistrzostwo
zapewnione, skacze bardzo ostroinie i o~iągnąl 38 m. Marusarz St.
i Łuszczek uzyskali skok na 44 m.
Marusarz An. 43 m. Barton 42.3.
Reszta poniżej 40 mtr.
Ostatecznie więc, po uwzględnie
niu sobotniego biegu na 18 ltlm.
kwalifikacja kolejna zawodników
jest następuhca: Simonek z notą
441,4. 2) Marusarz 432,5, 3)
Łuszczek 410,3. 4) Marusarz
A. - 409 85. 5l Leupold (Niemcy)
I{a~lavy (Cz.) Harton (Cz.)
Jakopicz (Jug.).
W otwartym konkursie skoków
polacy święcili wielkie zwycięstwo.
Stanisław Marusarz bez większegb
wysiłku pobił' wszystkich
swych
rywali, a drugi nasz as, Łuszczek
osi<!gnął najdlu,z,szy skok w konku r

upływa

z końcem maja.
I~~j~:~;~kak;~~~~:;o\~:!a ~j;;:z~ I .1_S~LDŹW6·lękOWY
W~'pa\!d{i Powyższe WYWCl-ł::t- Br. Czecha I przesądziła mlstrzo- ~ ~ 'ł'
łv
k1 ubach stołec.znych wial- stwo· na korzyść Simonka. St. Ma-II.
kle wfl<-uie. WS7ystkle k,luby rusarz, skacząc bardzo ładnie i .
DZiś
bez wyjąJtku nie szczędza swym długo, nie mógł nadrobić straty w

Klo"O-Te,ator

w

•

poraz ostatni'

wtadzom okręgowym ostrych
krytyld, 1l<iyż od trzer.h
przeszło miesię<:y nic dają one
o sobie znaku ż"cia, a prz~z
swą bł'zczynność paraliżują je
dnoczef\,i< l inicjatywę klubów,
które z krl' ;eczności muszą cze
lać aż u.l'ząd związku przygo·
tuje swój oficjalny Drogram mi
stf":owski, ewentualnie miedzvnarodowy. na najbliższy sezon.

występ

sie, bo ~ mtr. Nie powiodło mu
się w innych skokach, to tet zajął
dopiero szóste mieJsce w ogólneJ
punktacji.
Pierwsze miejsce zajął Marusarz
St. skoki 42,5 - 45 mtr., 2) Simonek - 39,5 - 41,5 mtr., Czech Br.
39,5 - 40 mtr. ŁUSlczek za.iął szó
ste miejsce, a Marusarz Andrzej b
lokatę. Poza
konkursem norweg
Gunnarson przy nadzwyczaj intensywnem odbiciu, uzyskał skok dłu
gości 50 mtr. Wynik, jak na tal(
trudną skocznię, doskonały.

Polska ekipa narcia,ska wyJeż
d;i-a w dniu dzisiejszym do Insbrucku, gdzie wraz z drużyną, która ba
wiła na Węgrzech,
przeprowadzi
kilkudniowy trening do zawodów o
mistrzostwo F. I. S.

Sensacyjna

parałka

Vinesa w Australji
17-letni
australijczyk
Mae
Greath pobll w międzynarodowym
turnieju tennisOwym o mistrzostwo Australji mistrza świata Vine
sa w czterech setach: 6:2, 2:6, 8:6,
7:5. Również i w drugim póHinale
australijczyk Crawfo·r d odniósł zwy
cięstwo,
eliminując
amerykanina
Allisona 6:3, 3:6, 3:6, fI:O, 6:3.

Prof.

St. łłirlistein
po powrocie
lekCje gry
fortepianowej

wznowił

ul. Traugutta Nr. 12
front, ID p.

Superfilm produkeii SOWKINO MOSKWA
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Ceny mi'3jsc na
wszystkie seanse

od 80 gr_
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Początek

o 4 pp.
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Lo ak· az·mierz krukowski
w swym najnowszym filmie -

polskiej komedji muzycznej

% la mn-

t.c5df,

31

stycznia 1933

f.

GLOS

fiajwiększym

HANDLOWY

wierzyci lem banków polskich

sa ieszcze w dalszym ciagu Nielfto
Odpływ kredytów zagrankznych z banków polskich, bardzo si.1.nv w rOIku 1931, trwa~ w
roku ubiegłym w dalszym ciągu, jednrukże w tempie słabsze m
Strun tych kredytów
w Ba,nku
Gospodarstwa Krajoweg·o, Pall.stwowvm Banku Rolnym, bankach a,kcyjnych, domach bankowych i waŻJli-ejszych
spółdzielniach kredytowych, wyna!'ił łącznie na dzień 31 grudnia
1930 - 640 milj. złotych i obni
żYł się w ciągu roku 1931 do
401 milj. czyli o powaŻl11ą sumę
239 milj. złotych.

Pierwszy kwartał
przyniósł wskutek

1932 roku
trwającego

wcią!ż jeszcze chaosu na świato-

wych rynkach finansowych dal
sze znaczne zmniejszenie kredy
tów zagranicznych o
55 mil.i. do 346 mU.i. zł.
Odtąd .jednak odpływ jest la-

Ulgowe

Łódź,

31 stycznia 1935

"JU(K

f.

~Ifnlfin,

Warszawska

giełda

pienięzna

k.redytu krótkoterm1nowe'f{O wy
Na wczorajszem zebraniu giełdy
nosiła na ddeń 1 października wa.lutowo - dewizowej w W &l'SZ&1932 roku _
wie tendencja dla dewiz przewata.149.8 milJ. złotyeh,
la ela.beza, przy obrotach niewiel. •
kich. Notowano: Belgja 124 (plus
wobec 124 mIlJ. na 30 czerwca. 5), HoJandja 358,90 (-15), Londyn
133 milj. na 31 marca ub. roku ł 30,27 (-2), NOWy Jork 8.924, Noi 142 milj. na 31 ~dnia 1931. \ wy Jork - kabel 8.928, Paryż Widzimy więc że,.,Iy nasze dlu i 34.85 Praga. 26,43, Szwajcarja.
.'
1172,70 (-5), Włochy 45,68. Trangq w okresIe s.prawozdawczym zakcje nienot.owane: Kopenhaga.stale malały, wierzytelności ban 1150 (-150),
Sztokholm
164,50.
kaw po}.skich stale rosły. 'no (plus 25); w obrotach międzyban
maczy się to głównie
dużemi ko-wych dE'wizy na Berlin 212,20
należnościami z tytułY wywie.' (-20). W obrotach prywatnych:
.
.
marka niem. 211,90, funt ang. w
wmych do poszczegóIr..~h kra· Igotówce 3029 szyling austr 10~
jów towa·rów, ktoce to 1łależno./ frank franc: 34,80, koron& dze'lb
ści trudno śoCi~ąć z powodu 25,90, dolar got. 8,92, rubel złoty
stosowanych przez te pa.ństw'a 14,67 dol&r złoty 8,98 i pół, rubel
'L tytuł'u krótkotenninowych zoograniczeń dewizowych.
srebm;r 1,34, bno~ 0.60.
' bowiązań zagranicznYCh ban.
AkCje. Dla akcjI tendencja była
ków oraz przemysłu i handln
Najwięcej dłużne sf naszym słaba. Notowano: Bank Polski S2
wacznie się zmniejszyły.
hankom Stany Zjedn''''wne A. ! - 81 (-200), Lilpopy 10,25 (-75)
P. - 34.1 md!.i. z'ł., z ~ gros tranzakeje nienotowane: Sta.ra.ehoNajwięksaym
wierzydelem
przypada na kredyt V bezterm:- wiee 8,25 (-50), Rudzki 3,50 (naszych banków hVły w tym 0Oaólna suma n,aJ.eŻlllości za . nowe, płatne natycblllliut (15.2 25p
kresie w dalszym ci~u Niem)'a .
..n......_
Dla.
•
.' .
plery p....."m"ft'e:
paplegranicznych polskich iJns-tytnreji nulJ. zlotyeh) 1 baJtk,noty.
r.v. z kw·alą
rów procentowych tendencja była
s~aba przy obrotach niewielkich
Notowano: 3 proc. bud. 48,25 (100), 4 proc. dol. 57 - 56,50, 4
proc. illwest. set. 109 (-50), 5 pro<:entowa konwers. 41.75 (-125),
6 proc. dola.ro-wa. 59,25 - 58 (150), 7 proc. stab. 57,50 - 56,25
(- --113), 10 proc. kolejowa lro,
4 I pół proe. ziem8kIe m.5037.26 (--25), 7 proc. sieJDllkfe dol.
40,25 (-!5), 5 proe. Warszawy
wełny zgr~ebnej, prz~ZalniOm
Komisja eksportowa omówi- 51.50, 8 proe. Wa.rszawy 44.50
...aszyn dziewiarskieh.
odpadkowym, wigonjowym be7.
Wkońcu komisja
omóWJiJa ~ m. in. S1P'1'3'wanU koniecz- 44..13, 44,25.
dodatkowego zezwolenia.
ikwestję
nieudzielenia dotych- noŚĆ pon()WlJle~ wystlWienia
\\Treszcie komis 1a ustosunko · czas przez ni.ektóre zw1.ątZlk.i G- do departamentu eeł w sPrawIe
NOTOWANIA BAWEl.Nv
wała si-ę negatyw. do zgłoszone  kręgu łódzkiego O'pin,ii w spra- upowamienia urz~u
eelnego
NOWY JORK
go wniosku w sprawie woprowa Wlie wanm/k&w
ł.ecbn.icmych do wyikonania odpra wv WY'W0-'
loco 6,25 luty 6,05 marzec 6,10
dzenia
(usance'ów) dla ha.nd1u przędzą. zowej tram1PONów załiC20llych kwieci~ń 6,16 maj 6.24 czerwiee
zakazu
importu 1IŻYwanyeh bawemianą.
dl) wywozu kompensacyjneR\? lipiec 6,87 sierpień 6,43 ,wrzesieil
cZ&~;a~~~~~~~~:I~a==Y~_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6,49 paidziernik 6..57 listopad 6,61
grudzieil 6,69 st.yczeń e,71
godniejszy i wynosi
w łlruglm kwartale ub. roku 30
milj. Zł9tych, a w trzecim da).sze 31.2 miJ.i. złotych,
ta,k ż-e stan tych kredytów na
dziell 1 października 1932 roku
osiągnął 284.8 miJ.j. zł.
W ostatnim kwartale ub. roku
odpływ
kredytów zagr8illiczDł'cb został
prawie zupełnie
zahamowany.
Spłaty widkiego
wiszącego
długu za.g ranicznego z tytułu
kTedvtów towarowych z o'k resów koojunkłurv dobiegołv pra·
wJe końca, a Ikwoty Slpłacane

'cło

70.2 milj. zł,
z czego 65,2 milj. PTZypada na
rachunki centrali w oddzi~!Iach
za~anicznvch w P o}.sce , t. j. rachunki D.-badów
w oddziałach. Z'najdująe~-h sdę na
polskim Górnym Ślą~ku.
DTugie
mieisce zajmuje Francja -49,3
mili, zł., w czem głównie kredy
tv terminowe (20.9 milj.) j rachunki centrali , w oddziałach
(17.4 milj.), trzecie - Anglja 44.6 min (przewrumie k·r edyty
terminowe), czwarte - Austrja
- 33.2 milj. (rÓ'W1Ilież pNeWaż,
nie kil"edyty łerm·inowe). Na.stl}p
nie idą kolejno w milJOInach zło
tych: Holandja 26.0, USA. 14.6,
Szwajcarja 12.9, Belgia 9,8, W.
M. Gdańsk 9.4,
Szwecja 6,9.
Włochy 3.0,
Czechosłowacja
1..6 •. i,nne 3.3.

przy imporcie

bawełny

Firm, handlowe beda mial, Drawo sDrzedawac surowiec
Drzedzalniom bez dodatkowego zezwolenia
Na ostatni-em posiedzeniu komisji polityki go,s,podarczej ilLv przem. - handlowej, poś~~i~
{,on~m
ak·tuałnyrn
zagadnie· ·
nio.m z d,lie,l!Zinv ol-u-otn tnwal'owe,go z zagranicą komisja w:v
powiedziała się
za podjęciem
akcji, lmierzającej do zmJany

rozporządIzenia.
wprowadzające
PO cła na surow~
włókienninr!

w tym kiertllIllku, aby

uJ~wa sławka

w

WYSOkOśeI

1

zł.

od 100 kg. była stosowana
J'ównież przy imporcie baweł
llV i odpadków bawełnianycb w
tveh razacb, kiedy wymienione
.1I1'Owee muszą być przyw07.oIle wył~ZIlie drogą lądową, jak
IlU. z Czeehosłowac.1i, Austr.łi i
IiOzwajcadi.
KOlUis,ia przekazała ikwestję
~"nianv instrukcji o trybie urlzie1.ania zezwolel) na zastoso...·.. ani~ l'lci celnej przy imporcie
bawełny do J)Onownego rozpatrzenia i uzgodnienia podkol1u
~ii, która wypoWJiedzala się za
znoweliwwa.niem iillStrukcji w
tvm kierun'k u, abv
firmy han~Iowe miały prawo
f!iprze~awac ocloną we~lłu~ uJ:lawe.1 stawki bawełone I odpad-

ki

bawełniane

. . . . . 5&

Z E

prz~~)niom
a
E -

Do 1.900.000 kil.
dochodzą zapasy
przędzy

N a podstawie danych Zł"Usze
produCentów przę«hy b.t1wełniane.i zapasy
przędzy
OH
dzień 22 stycznia p.n edstawia·
rił\

ły się następuJąco:
sprzedaż

PI'Z~za na

1.423.030 kg., eo w po
z ok~m, pop.·zt'dz.aJąeym wykazuje wzrolit o
39.201 k(., przędza w tkalniach
403,025 kg., ('o w poJ'ÓW1·atlill
z okr(·.... pm poPl'zedza.iacym wv
Jmzu.ie również zwiększenie Q
16.429 kr!.
równaniu

U adłoSci, nadzory,
Na skutek podania wierzyciela.
Beultona w r. ub. ogłosił sąd Up:Ldłość Salomonowi Sulkesowi, prowadzącemu handel towarami wełnianemi p. f. "S. Sulkes" (Nowomiejska 15).
Na ze.b raniu wierzycieli pełno.
mocuik upadłego
adw. Strauch
zgłoliił następująoee propozycje nkładowe: Sulkes spłaci długi upadłości w wysokości 20 proc. bez od
setek i kosztów, 5 proc. w gotowiź
nie zapłacone będą w dniu uprawomocnienia się układu, 5 proc. _
wekslami, wystawionemi przez SuI
kesa, w sześć miesięcy po uprawomocnieniu sil} układu na resztę 1()
proc. wydadi ą Sulk~s oraz Jego
'Żona Gitla i syn W olf weksle prze7
nich wystawione z terminami płat.
ności: 3 i jedna trzecia proc. po 12
miesiącach
od uprawomocnienia
się układu, 3 i jedna trzecia prOb.
po 15 miesiącaeh i 3 i jedna trzecia
proc. po 18 Ill " s iąca.ch od tegoż
terminu Weksle przyjęte i spra.wdzone są już zdeponowane u Edwar
da. Babiackiego.
W głosowaniu WS'lyscy wierzyt iele wypowiedzieli się za. układem
Ukła.d doszedł do skutku i przedstalwiony został sądowi do za.twier
d:tenia..
Sąll układ zatwierdził i zakwalifikował Sulkesa do przywróceni:t
mu czci.
Jeżeli wvrok nie. zosta.nie zaskal'
żony, pien~,gza rata w wysokości
5 proc. staje się płatna 27 luteg'11
1933 roku.

•

ALEKSANDRJA
marzec 13,28 maj 18,55 liplee
wydaje najlepsze produkty: Pomaralicze- Jafskie, słodkie, 80- 13 70 liBtOp~d 14.02 8tyczeń ~4,16
czyste bel pesteK od 55 gr. Oliwa. z najlepszych Oliwek, Neto
AshmouDl: luty 11,51 ~w~eei~fl
waga. Greap,-Frulte Specj. owoc palef1tyński, od 1,40. 1l,5~ czennec 11,50 pazdzlernik
Chałwa wyborowa, pomarańczowa i czekoJadowa.
11,31\0

P .4 l f 5 I l' N Ił

"A S I S" wyciak. pomarańcz,. MildaIJ. Rod.'Jlki Malage. Marmolada.
Cukiel'ki
pucselny, pomarańezow, - Spacjo nil Iraue\.
eukalip' • we.
1'1
% ehleba Św.-Jańaklego Specj. na obstrukcję
Wszystko tanio!
Sklep Pelestyński "Tocere' Erec •• r ••• " wŁod_i, Śr6dmiejslrll ',tel.193-42

.-10' d

~.

Schweikert
przrsteDuie
do kartelu producentów obuwia gumowego

.Tak wiadomo {) fabryk zrzeszonych w syndykacie fabryk
obuwia gumowego "Polgum·'
postanowiło z do. 28 lutego b.
O~ółem wi~ Z81UiSV p ...~,hy
•
r. rozwiazać centralne bhu'o
na dzieli 22 stycznia w Łodzi
W 1931 r. sąd handlowy odm 0- sp~daźy i przeol'J(anizować je
wynosiły 1.826.055 kg., CO w wił udzielenia odroczenia wypł"t na nowyCh zaSadaCh.
porównaniu z okresem poprze- firmie "Dom Towarowy wl. Juljusz
W związku z J)O'WyŻ8Zem joi
dza.iącym
wykazuje
ogółem RomoJ', Spadkobiercy" (Piotrkow- w przyszłym łyJ(odniu nastąpić
ska 98). Jednocześnie poz06~\Vił majll pertr.ak!łae~ w ktÓI"Jeb
WZ1"Ost o 55.630 kg. (aJ:)

• •

układy

NOWy ORLEAIf
loeo 6,11 marzee 6,09 maj 6,.
lipiec 6,34 październik 6.54, gnabez uwzględnienia. poda.nie wierz~ - przez wierzyciela, łllda.jąeego orło dzień 6,64 styczefl 6,69
cieli o ogłoszenie firmie upadłOOei.!szerua. upadło6ci.
LIVERPOOL
Wyrok zaskariony został i ąd
-Sąd &pela.eyjny lIZOa.ł, it skarga.
loeo 5,18 luty 4.90 ma.nee 4.9!
apelacyjny uchylił go, udzielają.~ incydentalna., jn '-o niedopuszcza.lkwiecień 4.93 maj 4,94 czerwiec
jednocześnie firmie odroczenia WY-I na w tym prz€ullliocie winna być
4.95
lipiec 4,96 sierpień 4.98 wrzepłat na 3 miesiące.
pozostawiona. bez l'07.pozn&nia..
Po upływie tego terminu firm:t
W sprawie tej zawarto układ D& sień 4.99 październik 5.- listopad
5.01 grudzień 5,03 styczeń 5.05 luzłożyła podanie o otwarcie postę- powyższych warunkach.
powania układowego, proponując
Kwestja zatwierdzenia układu ty 5.08
Egipska: loco rt,82 styczeń 6,97
zmniejszenie sumy długu do 40 będzie rozpatrywana. w dniach na.j
marzee
7.- maj 7,04 lipiec 71,15
proc. pie.rwotnych naJełności ora~ bliższych.
październik 7 J4 listopa.d 7/.31 gruo rozłożenie sUmy na 4 raty lO-pro
• • •
Wiel"lyciele masy upaAlości Rein dzień 7.40
centowe płatne w odstępach szeUpper: Ioeo 6,76 StyCZ8Ó 6,51 ma
ściomiesięcznych, przyczem pierw· hołda Hoffmana, prowadzącego fa
sza. rata. stanie się płatna po sze- brykę pończoch i rękawiczek (Ki- rzec 6,4'7 maj 6.39 lipiec 6.39 li,topad 6,38 grud?;ień 15,28
ściu miesiącach od chwili uprawo- lińskiego 94) wybrali syndykiem
mocnienia. się wyroku zatwierdza. · tymczasowym. upadłości adw. HitBREMA
jącego układ.
mana..
loeo
'7.88
manee
71..- maj .,.t4
Sąd. zarządził postępowanie ukła
Sąd wybór zatwierdzJł i mi&DOlipjee 7.2 pa.ździernik 7,4.8 grudzi.
dowe, decyzja. ta została również lWał syndykiem tymczasowym MW.
,7.59
za.skarżona. do sądu
apelacyjnego Hitma.na..

weiJmie udział również doty<,hczasowy outsider, a mianowicie
fabryka Sehwdkerta.
Przypuszczać Dalezy, że pertraktacje doprowachą do całko
wit~o
uzgodnienia interesów
wszystkieb łaryk i powołania
nowegfł, opartego na 7.drowycb
'lasadach biura sprze(l.aży.

Zaległoici

podatkowe

bada specjalna podkomisja
W dniu 31 bm. odbędzie się w
ministerstwie skarbu posiedzenie
podkomisji do rozpatrzenia spra.w~
z:Lległości podatkowych. PodkomI sja. ta zostah powołana do życi:l
11:\ zebraniu komisji doradczej do
spraw 11an(]lu, l tórc odbyło się w
dniu 28 bm. W skład podkomisji
weszli: dyr. ~1ichalski, poseł L.
Brun (Stowarzyszenie Kupców Pol
skich); poseł W. Wimcki (Central
ny Związek Knpc ów) i dl'. Luh(l ·
widzki (7Iw. 17.h Pr7.l'lll. Jhncll n
wych).
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Gabinet kosm6lrki

lecznlozeP. I toaletowe}
12.10 Koncert '[, płyt gramofono- w opracowaniu Liszta. Warjac,ie 01'
kiestrowe Brahmsa)
wych.
tęższych
pań
15,53 "Wśród ksią,żek" - przeWiedeń (516)
dyplom Uniwersytecki
. .~ląd najnowszych
wydawnictw
19,25 Komiczna opora DonizettiEMoniuszki 1, tel. 127-99.
omówi prof. Henryk Mościcki.
go "Napój miłosny".
UsuwanIe wszelkich
15,50 Płyty gramOfOnOwe.
Strassburg (345)
defektów cery.
16,25 Odczyt dla nauczycieli p. t.
19,30 Koncert (Uwertura "Eg..
Usuwanie beapowrotnle I beE
,;\'Yychcwanie mlodziezy polskiej mont" Beethovena, Muzyka baletoślad6w szpecąc~ch włos6w.
Przyjmuje 10-2 I 4-8 wieCE.
na. obczyźnie" - wygł. P. Sewa- wa :Mozarta, Symfonja H-moll Szuberta, Suita orkiest.rowa Bize,ta).
rvn Maciszewski.
- 16,40 "Margrabia Wielopolski"
RZYm (441)
DOKT6R
22,15 M. in. Koncert skrzypcowy
- wygI. p. Artur śliwiński.
17.00 Popoludniow V koncert sym Paganiniego.
foniczny
Bukareszt (394)
18.00' Muzvka lekIm.
21,15 Symfonja włoska }lendelsCegmeln~8na
18.50 Walka o szkołę polską. za- sohna.
telefon 216-90.
Budapeszt (550)
granicą" wygł. p. Stanisław Dą
Specjalista
chor6b wenerycBI nyoh
hrowski
21,30 Koncert (M. in. Uwertura
moc!:o$)łc ~ owycn I 9'4fnn,ah
1920 Komunikat izby pr7.eolllYsl.- "Leonora nr. l" Beethovenu, S:ymHllepKtnuje od 8-2 i od 5....9.
fonja C-dur Ha;V(\M
handlowej w Lodzi.
w nłedelale i sWi~~ od 9-1.
19,30 Feljeton mU'lIyczny.
20.00 Koncert popularny.
22.00 Kwadrans literacki - Juljusz Kaden - Bandrowski: "W la
kierowanej klatce" (fragment z poJak wykazuje statystyka PulChoro!))' skórne i weneryczne
Na l~o: suknia ~ ciemnej wel· rozszerzająca się ku dołowi.
wieści p. t. "Mateusz Bigda").
skiego Radja za miesiąc gruchieli
Na prawo: Elegancka suknia wiIty, nadająca się ala tęższej pani.
22.15 Konce.rt na 2 fortepiany.
N~wrot
tel. 128-07.
roku ub. ilo ść muzyki nadaneJ ·w
Dzięki ukośnej linji pod
stanem zytowa z czarnego marocain'u. Do Tmnsmisja z Pragi czeskiej.
przyjmuje 10-12 i od 5 - 7.
tym
miesiącu
osią.guęła
64
proc.
ca
i szerszej spódnłc~ - figura na· tego cŻąrny koronkowy żakiecik,
23.00 :Muzyka taneczna.
lego programu. Jest to maksymalna przodzie spięty klamrą. Szerobiera smukłości.
.
Doktór
ny procent, jaki dotychczas zanoPośrodku: prosta, elegancka suk Ide, trzyćwierciowe rękawy. SpódAUDYCJE ZAGRANICZNE.
towano w audycjach nadanych \\
uia, lekko wcięta, oll;dobiona kte:uo niczka lekko kloszowa.
Lipsk (390)
sezonie zimowym, w którym _ jak
wym jedwabiem. Spódniczka lekko
21,20 Symfonja I Beethovena..
wiadomo _ w porównaniu z okresem letnim zajmuje nieco więcej Choroby skórne i weneHeilsberg (276)
20.05 Opera R. Straussa "Kawa- miejsca. Obecnie dyrekcja progn·
Uzupełnienia
Małe
. ryczne
ler róż" (1 akt).
mowa Polskiego Radja dąży dt.
Stuttgart (360)
tego, aby również i w sezonie zim19.30 Rysz;ard Tauber śpiewa wym suche słowo , a więc prz;edl·- Przyjmuje od 11/2-4 Op. i () 6- g w.
(płyty gramofonowe).
\wsz y stki6m wszelkiego rodzaju kry
w nied •. i św ięta od 10 - 1 Pl'.
21.15 (Koncert (Uwertura "Hr.- munikaty og'!'aniczyć do minimum,
..
crydy" - Mendelssohna., Fantazja a wyeliminować je całkowicie z ~ li
Dr.
med.
fortepian. Szuberta "W ędrowiec" dvcji wieczornych. (r)

Z. Z

i starszych

Suknie dla

L fE

'I

.Wołkowyski
Nr. 4

7,

------

~.

kapelusiki
.
wIosenne

'

spacerowe do sukienek

SZ MACHER

Piotrkowska 56 tel. 146-62
------ _-_._----

.

-iM

_

,

r-- "SRODBOROWIA KA"-- I

I

I
I
I

I,
•

Zakład WVDocz,nkowt

w Sr6dborowie.

ie iais";

.

Chor, wenerycane. sk6rne
i moc:lłop~caowe

Andrlena 5,

Komfortowe pokoje z ułr.ymaniem ~. 14.- Centralne ogrzewanie.
Kuchnia wylrwlDtna i obfita s działem djetetycznym. Własna ślizQawlIa tere"y naroiarskie, sanec.lrowe, lełalnie. Lekarz w ealdad.ie.
N~wowybudowane luksusowe salony towarzyskie stawiaji\ zakład na
po.łomie
zachodnio-europeJskim.
pobyt
po _
cenach
_
___
_ _ _ _ _ _ _ •Dłużuy
___
__
_ _ulgowyoh.
_ _ ~F
Telefon. \\ arszawa, PodmieJska 1, Śr6dbor6w.
...;

telef. 159-46

prlyjmule od 8-11 rano i od 5-0 "
w niedziele i §więła Qd 9-1

I . - - - - - - . -----Prof.

F··········!···:····:···············II;!1·II...III1l1.111~ f(li K~ Hnl , fBn
5 lamOlUleOla tele100lczne ! wznowił
=
.
;

•
Małe kapelusiki i bereciki będą
~
noszone bardziej ku przodowi. Na
Na lewo: sportowa sukienka z
leży jednak sposób noszenia kape· szarego weJnianego jersey'u, OZdolekcje gry
11tsza stosować do profilu i fryzury \ .
.
•.
fortepianowej
dane.i osoby. Bard~ elegancki .jest Iblona czerwoneml ~zika~ll I czermaly, czarny kapelusik, przeznaczo woną klamrą. TrzycwiercIowe palna prenumeratę "Głosu Porannego" zgłaszać
ny dla starszej pani (na górze, z to bez rękawów. Kołnierz sukien· •
można na Nr. 222-22.
1111
prawej strony). C7--apeczka (ObOk! ki wykłada się na palto. Pośrodku:
"Głos Poranny" dostarczony będzie nazajutrz po
poprzedniej) nas~~ięta jest głębo-I sukienka z granatowej wełny z pe.
zamÓwieniu.
ko na prawą czę8c twarzy, podczas.
_..
a~ •
gdy druga część głowy pozostaje ler~nką, ktorej konce przymoco. ••
całkiem odsłonięta. Tak samo glę- \ wane są do paska SUKni.
boko 110si się czapeczkę z tasieme
Na prawo: bardzo ładne są nowe
Ell • • • II.IIUIII
czek. Na popołudnie nadaje się a-, garnitury ze skóry, w postaci tu.....
.
'.
lisamitlla czapeczka, ozdobiona bia I peczki, kołnierzyka i rękawiczek. '.. :. . ~
. . ,
:
;..,.
łemi Inviałkami i mały aksamitny j Z prawej stron na dole pelerynI<~.pełusik z szykownym pompouem.
•y
._
'.
PIOTRKOWSKA NR. 89. ';: TELEF. 223-38.
Kursy Zawodowe Żeńskie przy
Całkiem nowe są sportowe kapeJu ka, którą mczna nOSie do kawel
Tow. Szerzenia Pracy Zawod,
sza z o~dobami ze skóry, dostosD- I sukni. OdlJowiednia czapeczka i rę
wśród Kobiet Żyd.
wanęmi do torebJti.
kawiczld.
TŁUMACZENIA
Wólczańska 21, tel. 167-15

=
..
=
=

·=
I

•

I

fi '

=
.................................................
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Xi

Wiełka

zniika cen!

PRZEPISY WA N IE
HA MASZYNIE

Renomowany Zakład Fryzjerski

POWIELANIE

W. GAAUZAM. ZIELONA 3

I

zawiadamia Sz. Klijenfelę, iz cennik zostal obniżony:
Salon Dam_ki
Salon MęskI
Ondulac:ja
d. 1.20 Golenie
0,40 gr.
Strzyżenie
,,0.80 Str.ytenie
0,80 "
Mycie głowy
• 1.- Mycie głowy
0,70.
Wodna ondulacja
»2.- Masat twa,.,
0,70"
Rozjaśnienie włosów ,,:;.Strzytenie mloFarbowanie włosów od " 10.- dzidy szkolnej 0,50 ~
Manicure 80 gr.
UWAGA: Na Salonie damskim pracują: p. Bolesła. i p. Wikter, b. prllcownik p. F. Kantorowej. Cennik na salon e damskim obowiQllIje
z wyjątkiem sob6t i dni przedświlltecznyoh.
Djwląkowy

Kino-Teatr

,J'rzedwiośnie"

Żeromskiego 74,

róg Kopernika

DRUKÓW - •

•

. ; , . ' ' . . . . , ... ; ", (. "

~..' to,~"

-=____...

..._ _IIII!l!!~_ _ _ _IIAo_...._ _ _ _ _ _

Przyjmuje zapisy na nast.

działy:

1. Gorseciarstwo - Kr6j
2. Krawiectwo- damskie I
3. konfekcja dziecinna·
4. Haft, roboly rączne i
weneckie
. ;~'. roboty
Modniarstwo-kapelusze

'-'~'::....;!I SILY•OZOM •MOTOR : ~. !i:~~f:~!:two - Krój

'-__

łDEAlNA

KA!lIEl8Al.W11C2NA WZMACNIAJĄCA
~

__

..--_~"'-~.-..-._._/JeD_~~....o.-_~
_ _ _"_,."

I
.

Sekretarjat czynny od 9-1
i 3-7 po p ol.

l . . . . . . . . . . ..

Dzij "remiera!

r. Jekyll

•

r.

w rolach głównych: Frederic March i Miriam HODkins.
Heżyserja: Rouben Mammoulian
.
Naatąpny program: "Zwtciezca" Jean MUral. Kate Nag,.
Początek o g. 4 p. p., w niedlielę i świ~ta o Rodz. 2 p. p.
Oeny miejsc: I 1.09, II 9U gr., III 45 gr.
Kupony ulgowe po 70 gr.
W sobotę, dnia 4 lutego o g, 12-ej i w niedzielę, 5 lutego o g. 11 rano wyświetlany bę dzie film dl~ młodzie~~
p. t. "Czerwonosk6r, bohater"
roli głównej: Rod la ROGue.

w

Ul.I

193~

"GLOS PORANNY" -

-

Nr. 31

GRAN
.

• 1 ~"

.,:.~~ r I~

'.

Dziś

.'

•

Wiadomości

oczekiwana
"relnie, •

•

realiza'li

Iłgszarda Ordgńlklello

W rolach

Literackie, 8 stycznie 1933 r.

liPAŁAC NA KÓŁKACH" zaezyna si~ niemal
od gratulaoji. Jest to przecież pierwszy polski film,
który ma tempo, w którym akcja szczęAliwie zaczęta
ssybko zmierza do szczęśliwego końoa, który iest
jednolity i jakoś trzyma się w sobie, w. którym. Karolina Lubieńska jest naprawd~ pełna wdz1ęku.
Zdjęcia są czyste, jasne i wesołe, w którym wogóle .
jest trochę temperamentu wesołego i' pogodnego, w
którym niema mazgajstwa mimo, te siO kochają. -

łówn

.c h:

·aro ina Lubieńsks, Igo Srm..
laz. Krukows i, Sawan. 6rudzińska i Zelwerowicz

Początek o g. 4-ej.

•
oraz dodatek

NADPROGRAM: Aktualności krajowe
GUIGLI.

śpiewny

•
p. .............................................
I ~głO!leni8 ~ro~ne I Bilans suro'""y
I:

..

na dzień 31 grudnia 1932

ZŁOTO, BIŻUTEBJĘ i kwity
lombardowe kupuie i płaci najM
. b'

~=eL o;ij!im. P!:~~

- -----

;-

BRYLANTY, złoto, srebro, rotną biżuteri~ oraz kwity lomhardowe kupuje i płaci najwył8ze
ceny. M. Mizee, Piotrkowska 30.
MASZYNA DO PRANIA nowa,
zagranioBna, marki ,John o~a
zyjnie tanio do Bpraedama.
Wiadomość telefomoanie 226-82
II

-------------------------FORTEPIAN KERNTOPFA

w dobrym stanie do 8prsedania
Al. 1 maja 11, m. L
911-3

Stan czyn n.,
KaRa i sumy do dyspozycji
Zł.
Waluty zagraniczne
Papiery wartościowe
Banki krajowe
,.
zagraniczne
Weble sdytkontowane
Rachunki bieilłc.
Ruchomości
.Nieruchomości

R6ine rachunki
KOBzty handlowe

W,poiyclI:alnla kslątek

"RfnaissaUle"
Sródmielska
Piotrkowska
40 -

60

nOWA fILJA, PIOTRKOWSKA 167

poleca
Ostatnie Nowości 'II 5 It:Z7lrach
od 8-15 egzempt. • katdej ksillłki
NISKA.

1iii1",_,_R_6t_ne___il i i l
ZNALAZCĘ

cserwonej

Kapitały własne:

1.138.277.43
538.18.J.06
1.109.820.55
628.005.87
1.662.486.83
5.110.249.12
6.099.840.32
68.8L7.51
206.857.32
352.090.78
1.397.679Jł8

989.834.85

Suma bilansowa: lU.312.148.92
Udzielone gwaranoje Zł. 923.!:ł91.
Inkaso
1.797.872.51>
-Razem Zł. 2:.!.033.91~.48

POla d,
DZIEWCZYNKĘ do d wuletnjego dziecka poszukuję. Cegielniana 69, m. 20.

POSIUMUję

SpOIniMa

do prowadzenia kino-teatru.
Wladomo§6: .Mimo..• ul. Kiliń
ski ego 178, od 7 do 9 wie oz.

iiiiil____Lo_lla_te___ ,

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

Redyskonto weksli
Banki krajowe
..
zagraniczne
Procentv, prowizje
i rót.ne zyski

tli Łod. iti.

d~

kra ju -

Ie_ {\-

Rtkopis6w redakcja nie

IWlaOL

"łkO

3.796.548.58
9.989.305.89
113.998.44
1.048.046.93

'prawdzlwe
Ji naJiWll

,,0 LLA"
i mark"

GLOBUSA

749.'T:!~.67

782.036.63
' .
•
,'.

- .,_

1.430.405.36
961.830.17
128.463 05
311.,91.20

Oddziały
Różne rachunki
ZyiJki z lat ubiegłych

•

........ ~ • -

Znakiem
'wiatowel ełaWJ
na lrałdel
kopercie

,

:;

.

.'

<t.. t.~-',

,t

..

Suma bilansowa: 19.31~ _ 148.92
Zobow. z tyŁ. udziel. gwar: 9~3.891-:=
Rółni la inkalo
].797.87:'.1)6
Razem Zł. 22.033.912.48

KUPCY..

którzy polecają
swoje towary

w,,6tOSIE PORAnnVftT'

----nie

znają

----zmnie'$zenie

obrotów

-

-

.Qlolu PorannefO- .. warltkleml
Prenumerata
datkami Wynosi
4.00, .. odnouenle«l"'08.', pneBS"ha tlOOllt"W" w
sMnnic. -... 9.&

Wkłady i r-ki bieżące
Zobowiązania inkasowe

iiii

to- KA WALERKĘ eleganckIł umerebki s bezwartościowymi do- blo,waną, dwuokiennlł Z .klatki
kumentami, pozostawionei w wa~ schodowej, z pościelił. praniem.
gonie drugiej klasy pociągu przy- ot:ldam. Kilińskiego 46. m. 3,
byłego s Koluszek na Dworzec I p., front.
Fabryczny o pierwszej w nocy
z niedzieli na poniedziałek u- PuKOJ FRONTOWY, dwuprasS8 się o zwrot do kierow- okienny, saraz od wejśoia, umenika ruchu za wynatrodzeniem. blowany, dla eolidDego pana od
1 lutego do oddania. WiadoPRZYJMUJĘ do haftu ręczne mość: Sienkiewicza 20. m. 6,
go bieliznę, ażurki, file, sztory. w czasie 4: 6, próoz środy i
firanki, pulowery artystyczne. soboty.
786-7
Ceny zniżone. Margulies, Kiliń
ekiego '1:6, I p., front.
POKóJ frontowy dwuokienny 1
.------------------------------- piętro, umeblowany, I wszelkieWŁADYSŁAW PRASZKIER
mi wygodami, utywalnośoią teucz. kl. VI Gimnazjum Spo- lefonu, ewtl. Ci! łodziennem utrzyłecznego zgubił matrykułę, dn. maniem do oddania. Główna 41
29. l. 33 r.
m. 8 tel. 185-41.
827-3
mleslęo.na

I

a) zakladow, 2.520.000.b) .. pasowy 1.26G.000.c) amorty..
16.54858

lI::

małej

PREZERWIiTYWY .. OllAlI

lecz wV1aźnie
winien Pan tądać. wuystko inne . za ś, rzekomo
tak samo dobre NAśL.ADOWNICTWA jak najenergicznie' odnucać

Stan bierny

Oddziały

PIWIARNIA Wólezańska 161
TÓg Karola do sprzedania. Wiadomośó na miejsou.
&:19-2

OPł.ATA

.-~!r:

laódzklego Banku Depozytowego, SP. Rkc. w laodzi

Kopno I sprlBdat.

dawno

DOSKONAŁE

PaCIBi QJI::15 ur.

K U P U J CI E Z l-go Z R 6 D ł. A

I

WI&LKI WYBOR

!!!~!~ !~.~!!!!lW

poleca CUKlERNlA

"Zr6dlo"

lametaloWJoh
óże k UlJt ymanek

wł. Z.6omollósMi

amerS'kańlltlah

Przejazd l, tel. 209-87 i 133-72

NebS'ć

w FABRYCZNYM

SKŁADi!IE

..red.kerjn,.
wieru ml1lmetroWJ t-..,alto.,
d.
• toWci .. a

Itron. ~ &ł.J Reldamy tekst...
,tronio od a.o 1 w1llcznie GO .r.
bu ••atrleienl. mlołlca 50 ar..
od atron, a-ej do lco6ca tekstu 40 ,r., nekroloQi 40 gr. Zwyczajll'
c,tr.10 SJipalt, 12 ar. DrobM 15 " ••a .,r... Ilaj.niejue o~ło3Zenie _ł. 1.50. POSll~kiwan!e !"racy 10 ~r. III " '•
. ru. najlDniejss. Ił. 1.10. ÓQłoazenia _~",no.. I aaślublno'lle 12 &ł. OglolJema •• mleJscowe obhc<lane 14
• fdI. droqL fina aur. 1~. Z ..... . . " . , . , _ lub łutu. dodatk. S(1l/. 081. Q'IIukolor. o ~/o :lroAol
Reklan y w dodatku ilustrowanym %a 1 cm. kllladratowl' 1 zł.

Redakior. EueenJu. . Kron ..... _ Za W)'dawnic'wo • P,..•• WJc1awniou

wa

mołDD

"DDBBOPOb
c, tGdl PIotrkowska 1:1,
l'BL. 148·01, w podwó,.u.

UWAGA: Dla slkół, instytucji i swi".ków
udzielamy z oitlBtek 10Ofo rabat.

OgłoszeDl

.PATBNTO

Ip_

Iocr.

1~
Ila"eałane

oap.

Eu~iQ8Z

(Itrona ł._palt): I-Iza
.astuełeniem mielsca na

Kronmar\.

W drukami własnej Pioirkowska 10 L

