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Ukraińcy usiłowali
LWÓW, 30 X. (PAT). ..W dniu dzisiejszym ll' godzinach wieca:orowych (godz. 20)
posterunkowy służby śledczej,
pełniący służbę na
WAŁACH GUBERNATOR·
SKICH,
xa'1lważył
nawprost budynku
województwa gromadzącą się
na skwerze większą gMJpę po·
dejrzanycfh ~bnikÓw.
Wywiadowca
zaalarmował

demonstrow

posterunko.wych polie.li mundurowej, któNJy ,udali sie w
tym kierunku.
ZEBRANI
ROZBIEGI.l SU;,
KRYJĄC SIĘ PO KRZAKACH.
posterunkowi zdołali jt!dnak arcsrlować S"Lereg osób i zaczęli
je odp.rowadzać do ~machll uIOZędU wO.iewódzkiego.
W czasie te.i akeii .ieden 'l.
7Altrzymanyeh
STAWIŁ OPOn.

Ć Dr!

tak iż
raniąc

wywiadowca uźył broni,
w rękę jednego 7J demOI18tr3iIltów, niejakiego Piek3ll'skiego.
Po 20 mnie.łwieeej milłutał~h
nadesu.lły
posiłki
policyjne,
które !letknęły się z ~pami
demonstrantów, nadeiąga.iące
mi z różnych stron
qa Wały
Gubl'.J'llahMl'skie, prlJyClZiem gdy
jeden z wywiadorwców we7Jwał
2-ch podejrzanych osobników

I'Iordrrt;il I'Ia;lowil skaza gn
LWÓW, 30 X.

Przoo lIądt'tn

doraźnym we ILwowie rO'zgI'J"
wa się dziś ostatni akt dramatu, ktÓlrego terenem był Ikon~u

Tylko dwuch
obrońców

Trybunał udaje Soię na
Ilrftlat sowiecki we Lwowie. Proces studenta ukraińskiego Mi - d~.
Po 10 min.ctach
trjLunał
kołaja Lemyka.
\V1 ara,
a pirJ:ewodJnicząl~v od(.J:yt·uje decyzję, na mocy któPlikołaj
reJ
. sąd do.pusrreza jedymle do
Po
godz. 9-e.i
polńcjanci
obrony dwuch adwokatów,
wpl"oWlad!zają na· salę oskar2unego. Milkołaj Lemyk jest tn t} ch, ktÓorzy Lg'OOSlH S1ę lJ'f zul
mlody cz!owiek o nieco tatar- fozp·rawą, bowiem udz·jał ~ ak
skich rysach: wystające ko ci Vi ielkiej hlOści obrońców utruprzewód
i loadanie
policzkowe, nos spłaSlCl{llly, dniłby
p'r awdy materjalnej.
małe niebieskie oczy, szatyn.
Adw. Sta,rosolskł: WysoNa ławie oskalł"Żooyeh :r:iIlcltoIki 3ądziel. ..
Wluje się swo.bodnie,
Przew.: - Niema paco trastoi lub siedzi pil'os.to, śmiało
cić
słów,
uchwała
tlJ"vbl.mału
Jlatr-T.ąc na p<U bJic mość.
Po dhwili wchodzd na salę juz zapadła.
r\a p:roś:bę obrońcy sąd zaznany adwOlkat /l1(.rłłiński S"JUchewycz., podchodz.i do lawy o rz·ąo.z'a· przerwę, aby adwokaci
skarżonych i serdecznie
wita mOg'li się porozumieć, kto z
nich podejmie !!ię obrony. Po
się z Lemykiem.
N a sali rozlega się gbuchy przerwie adw. Sz'uchewycz oświadcza, H oskarżonego bm·
sZlum. Słychać glosy: Patrzcie. p8ltrrncle. ilu obroń n1ć będzie on i qdw. Starosolski. P'Onieważ adw. Starosolski
ców.
Na salę wchodrzą uhrałIl!i w jest jednak ohory, sąd godzi
w"stąpił
tOgJi adwokaci: Starosolski, Bi się, by w pro('('sie
lak, Kość, Lewicki, MaritczlIk, adw. Bilak w clhllf'u1k lt'rze su bNazaruk i Fedak, ponadto, jak stykta.
słychać, obrony podjąć się ma
również
adw. Lew f'rankicwicJ:, którego przybycie zapo·
Przewodniczący do oskarżo
wiedziaD".J jednak ~!l później. llego: - Jak się pan nazywa'!
Bezpośrednio
po
adwokaMikołaJ ł.mnyk.
tn<;h na sali pojawi'a się trybu~ Urodzony?
nał: radca Medyńsllci,
pil'zewo- 4 kwietnia 1914 c. w So ..
drnkzący O'raz wotanci Michale kolowie, pow. ·Sorzeżany.
i Dworzak.
- Jakie pan ma studja?
Głos a:abiera adw. Szuche- Matur~ a obecnie zapisawyc..z, wymiemaJąc nIllwiska lem si~ 11lł pierwszy rok pTawszystkidh przybyłych Rdwokri wa.
tów,
J>ivzewodni.ezący
'ldczytuje
.iako obrońców Łemykll.
akt oskarżenia, 'zalT'Zucający Le
Pr!Jkurator
Prachtel - Mora- mV'k owi
wień!iJti spa-zeciwia się udzia~o- za,b icie ooezelnika sek:reta'l"jatu
wi w g,prawie tak wielkiej JJ:;.. .
ko.nsulatu ZSRR.
ścJ obrońc6w,
jest to bowiem we LWlOwie Aleksandra Majł(l .
niedop'l1szczalne .ze względ6'."" wa,
o~atZ zranienie woźnego
J>Toceduralnych. Adw. SiZlUche Iwana Dżugaja.
wycz w replice jeszcze raz doPrzewodniczący: Czy z:ro
maga się dopuszczenia WltJ'łst- lZ'11miał pan akt 'oskarżenia '(
kich obrońców do spra,wy.
- T'lIk.

liemyK

Majłowa.

- Poco pan pl'Zyszedl do
kons'ulatu?
- Chciałem rzabić ikonsula
na rozkaz organiJzacji OUN. na
mak protestu p;rzeciwko te . li
Towi i n's:z:cz,eThiu kultury ukra
iIlskiej na ziemiach Ukrainy
sowieckiej.
.
- Kto panu dał rewolwer?
- Ksawery Brudas?
- Kto to taki?
- Nie z.na-.n ?D.
- W jaki sposób ;z·ebknął
się pan z nim?
- Z Ikońcem września albo
z pOClZątkiem październi-ka kaza! mi niejaki Wl.odzimiexz Ma
jewski stawić się w pcvm~m (J
kJ.'eślonem mięjscu. Kiedy tam
pflzyszedłem,
spotkałem jakJCgoś nieznajomego,
który po
wymi'a nie hasełwręczył mi It'WoJW~ł'. mówiąc,
że muszę nalJ(~yć się stn: .. lać.
Dał mi 30 nabojów
i umówi!
sit< z·e mną w tern samem miel
scu na ł.. yc:zak,owie.

łłauka

Piotrkowska 70.
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&Idę,

do 1.atrzymanla
nil'h

ODPOWIEDZIAł..
LAMł,
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~
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bro.ń,

OSOB,

Część
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~adała

a nnc miały kieszenie
kamieniami. Wśród
I'aniąc pJ'zechodzącą ulic.ą nic- wypchan
.laką
Uomanę
Wiłdakównę.. załrZJy1D
ych znajdu.łe się kil·
W odpowiedzi
ku członków OUN., poszukiWYWJADOWCA DAL DWA wanych w związ.ku 21 zamaelhem lna ko.nsulat sowiecJd.
STRZAŁY,
ralliae strzelającego, ja-k się o- ZrarJona ~ZIeZ Rawlyka
kazało, ezłonka OUN .. niejakie
ROMANA
~rELAKOWNA
go. Rawłyka w. nogę.
ZMA~A.

•
•
•
dożgwoinie wiezienie

- Czv pOClZlUwa się PS'l no
wirrly?
- Nie
- A do ClZegG?
00 zabicia
AlckSlIIIld.ra

Badani-e oskarzeonego

Administracja:

~ Tel. nocny 144-44, Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730

łowa.

Na 'zapytanie, czego

~o-liie ży-

CZy. oświadczył, że pragnąłby
zasięgnąć informacji
w Siprawie wyjazdu na Ukrainę sowicolr·ą, pocz€m szybkim
ruchem wyjął rewolwer z kies.zeni \. dal do Majłowa dwa str:zaty, pocIlem wyszedł do poczekalni. OSIkarżony dodaje, że
mi:.!!
~olecenie niesif1neJlan,ia d'o
po.licji.
Mógł sh'ze1ać
tylko na politrach,
gdyby
doń policja
st'f'zelała. Po pe\VlIlej C:hwili Le
myk ujifzał wchodzących przez
okno 2 wywiadow<,ów poli~ji,
któ~zy ~o aresztowali. Lemyk
jest c.złonkiem OUN. od rOiku
t932.

I

strzelania

W domu oskarż,onv . wYP'r6ob()
rewolwer i
dał z niego. I) słl'7Alłów~
W pil'zeddziell 'z amachu 1... emyk powrócił do Lwowa i
s.potkał się Lyczakowie z Bl"udasem. Brudas powiedział mu
Że ma być zamach na konsul'ł
!low,icckiego i że jest rozkaiJ: .
aby Lemyk zamach ten wyko ·
nat Brudas daJeJ nakazał lUli,

Uchylone pylania
Po ,zapytaniach łTybooału I
p1'o-kuratora, które wyj.aśnin ją
{mZebieg zbrodni, ObI"Ollcy stawiaj,ą szereg pytań A charakfe
"'ze polityoZlllym w zwiazku Z
<;ytuacją na Uikrarue sowicckiej.
.
~I"zewodnicZlący wSlZystkie
pytania uchyla, podJk'f'eślając Z
IlIaciskiem, że nie mają one nie
ws,pólnego z obecną spil'awa, •
pobudki czynu zostały .tuż dokładnie wyjaŚl!lione p,rzez o~k~rżo\fiego.
Z kolpi zeznaje świadek Mi·
'!hał Gołub, wiceIkonsui sowiec
\i,
który
opisuje przebieg
....._::~KIiI.
(Dokończenro na str. 3-ej).
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I

Bilel do Kino-Teatr

wał

'łby

do konsula strzelił dwukro.tnie.
jeżeli Łemyk.)wi uda się uciecz
ka, niech się o ułatwienie uciec.zlki nie tros.zeZY. Lemy:k oa
slmtelk tego rozkazu udał .. ię
<lo konsulaw , ~Z'ie
wpD~z()no
go bez Ż8.dnyeh
prtl.'eUJkód do kanęel~jI Mał·

I

otrzyma każdy prenu ..
merator, który w dniu
dzisiejszym, t. J•. we
wtorek, 31 października

wplati prenDlDera~c
za miesiąc listopad
do administracji
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Ruch" anl,angielski. w,mierzon,
Korespondent tel - awiwski ber"Juedische Rundschau"
zamieszcza na lamach swego pisma
ciekawą korespondencję z Palestyny, w której omawia el{spansywność arabskiego ruchu
nacjonali8tycznego i zastanawia się ~d
przyczynami ostatnich wystąpięą
arabów w Palesł>'nie. ~Hedzy in,
pisze on:
Emigracja źydowska do Palestyny, która w ostatnich . miesiącach
ogromnie wzrosła, wywołuje bardzo silne wrażenie wśród społeczeń
stwa arabskiego. Cyfry statystyczne mówią same za siebie, ale praaa
arabska rozdmuchała je jeszcże
do potężnych rozmiarów, mówiąc o
wielu dziesiątk'l'~h tySięcy żydów,
którzy "niczem szarańcza zalali
kraj".
Arabowie postawili sobie za zadanie pozostawić i zachować Palestynę arabską,
a przynajmniejr
jeżeli to pierwsze nie jest moZIiwe.
nic dopuś'!ić do wzrostu znaczellia
: siły elementu żydowskiego. Emi·
gracja żydowska, rzp.cz jasna, naj·
silniej zagraża tej dążności i celowi, iaki sobie postawili za naczelne
zadanie obskuranci arabscy. Rzecz
cielmwa jednal{, że Wśród nacjor-a
jedności
listów arabskich niema
lińskiego

zdań.

Zresztą dylemat wyłania się sam
przez się. Z jednej strony emigracja żydowska zagraża
poważnie
znaczeniu elementu tubylczego, z
drugieJ Jednak strony, emigracja

6rzałBi

iyd~wslm wnosi do kraju kapitał i
konieczne inwesty~je, które bynaJmnie! nie przynoszą korzyści tylko
żydom. I z tego, jeżeli nie wszyscy,
to przynamniej bardziej uświado·
mieni i trzeźwiej i-atrzący prz)"

•

•

Poseł

W dniu wczoraj,g,zym przy.
do Łodz.i jeden z najwybil
niejszych . kierowników M!(:uu
sjonistycmego,
b. prezes ,,koła żydowskiego"
w sejmie. poseł J. Grnenbawll.
Na ostatnim kongrresie sjon.istyr.znym w P1raCLze zosłał cm
wybrany do ellzekrutywy świa
towej o rglam.ilz:acji, obejmują..
w niej najpoważniejszy resoll.
a mianowicie depa,r tament em1g1racyjnv z sied'z.ihą w Jr.r')zoHmie. Z tego to powodu po:>,
GrueIl!baum ustąpił 1JC stanowi
ska pTezesa "koła", a obecn ie
wyjeżdża 7. Polski.
Korzyst'll,jąc z jego wczoraJs ...ego pobytu w Łodzi, flwoła·
na rostała do Grand, Hotel'.]
konfelrencja prasowa.
Jlziennilkarze poruszyli - 0-·
Cizywiście na samym wstępie · najbardz;iej obronie aktualną
kwpst.ie ostatnioh
kl'Wawyeh wypadków pal...•
był

mam

jeszcze --

::l.

świadczył O'os. G.rul!nbarum wiadomości z naszych tród~ł.

W

CIągU

2-3 minut
można zagotować

szklankę
tanio, eavbko i

wody
higjenicznie

Na podstawie i1Ilfonnacji, ogIoszonych w pll"asie, mogę jed
nak stwie'Tdzić, że w wi'a domn~ciach tych jest wiele prlesady. Mógłbym p<rlcp,rowadzić analogję między k,r wawym1 wy
padkami, jakie rozegnłv Sli~ w
1929 Il"oku w Palestynie, a (l"tatniemi demonstra.cjami. Wtc
dy ludność alabsika
występOlyała b~śl'ednio pne
ciwko żydom, podcrc.as, gdy nheCllli~ mamy słareia pomJędI27y arabami, a polic.tą bryłyJską,

która odraZIU z·ajr,ła eue'rgiczną
postawę w myśl dyrektyw wy'1Oikiego komisaTza. Wiem do.

kładnie, że okręty, 'ZIJlajdujące

iię

l\

dil"odze do Pal~st'V1IlV,

brzymały
eję

SKLEPIE
LEKTROWNI
UL PIOTRKOWSKA 115
SPRZED~!

TEL 134-42.

•

iDtelii~Dt:ia

pi~rwszg

pośrednio

na u

Drzeciwko

ił:t;

ara

-ż,dom,

Dotrwa

dłużej

zda.. je nadal; chłop arabski ma zbyt dla ny. W tych miejscach agitatorzy;
swych produktów - tego oczywi· arabscy rozwinęli ożywioną dz;ia..
musieli ...
pracę ście nikt nie chce stracić. Są led· talność i, rzeCz j~sna,
u kolonistów żydowskich, wlaścicie nak w Palestynie takie okolice, potkać na podatny grWlt.
le gruntów zrobili "kokosowe" in- dokąd nie dotarła jeszeze inicjatyArabska egzekutywa postanowiteresy przy sprzedaży ziemi i robią wa żydowska. Są fu górskie rejo- ła zorganizować szerg demonstracji, któreby wywołały silną presję
na rząd angielski, w celu ograniczenia względnie zupełnego wstrzy
mania emigracji żydowskiej. Podczas kiedy egzekutywa zastanawia·
ła się nad walką z rządem mandatarjusza, została sama zwalczona
amunłt:ji
pne;r; wroga wewD(~trznego.
się żadnych
W arabskim ruchv nacjonalistyez
nym istnieją różnice zdań CO do me
tod walki i pewnych taktycznych
zagadnień.
Ta rozbieżność myśli
ków. Sjoniści przewidują trujest
jeszcze
stale
jątrzona osobiste
dności na Or(ld,z,e do realiZla.cjj Z drugiej strony
potl'Zebę tę
animozjami
poszczególnych
swych idei, ale pil"zezwyciężą p<ltw1erdza wxrastając.a liczeb- mi
je.
Ruch sjonistyozlIlY
sta:e noŚĆ żydów w Palestynie, po- przywódców arabskich. Celem zdo
W~r:lsta.
wmała
WSlkutek
l:la,J.roz.mait- bycia ludu, jego zaufania i siły,
.,sprawa niemiecka" dodajl' szych wz.g:lędów natUl y poli- jalią reprezentuje, stara się każda
partIa, czy odłam wysunąć jakna;"
mu żywotności.
tyczlI1ej i ekonomiC'lne ł w wię
Demonstracje arabskie nie mo kszości k'rajÓIW Europy, lydli bardziej ekstremistyczne żądania j
gą unicestwić sjonizmu, co naj masowo emigrują jui nietylko cele.
wyżej za'hamują
jego roz- z Niemiec, ale
Najwięcej zacietrzewioną i naj·
rozmaitych
pęd. Nasz'ą tJroską będZIe spo- państw Eur,opy, a ostatnio i z bardziej ekstremistyczną jest mło- ,
tęgować rolę żydów w P,a Jesh-- Ameryki l)Oludniowej, skąd są dzież arabska, wychowana w dunie. Po wyradJkach w 1929 r., WYltiel'ani pil'ZIeZ siwą ko.n,ku chu skra.inie
nacjonalistycznym.
mimo utrudnień. w 1931 roku
Młodzież ta nie chce iść na żadni
reneję włoską i mUN~' !isklł'wywalczyliśmy lepsze warunkompromisy i ona porwała swoich
k,i. Zac:z~ło się szybkie tempo Niema nigdzie ujścia dla tych przywódców na ulicę podczas ostat
imigracji i rozwój ekonomkz- mas, prócz PaleStlynv. A i tak nicb demonstracji i zmusiła ich do
nde jest ono talk wielkie, jak- brania czynnego ullzłału " walkach
ny.
Do tego procesu wdą~ę1iś hv sobie te~ żyozyłv czynnikI ulicznycb z policją.
my wiejsJ\.ą ludność arabską, sjonistYC'Z'lle. Pr.zeci~tnie emiŻydzi sądzili, że w ciągu ostatktóll'a na koloni'z,ac';'i tvl1k o zy- ~'Towało do Palestyn V w ciąf:1u
m.iesiąca 1500 osób. Ci< zba ta nich kilIm .Ia! uspOkOił? się w ko~le
skała. Dla.tego te! cbaralkłery
styczne m jeSlt, że napaści na ko w.zrama SimIe. Dochod.zj jeszcze ara.bskim I, ze arabski .rucb nacJono tego pewna część turyst6w, nahstyczny prz!gasł meco. Byli
lonje nie było, a.
ktÓTa staTa się w Palestynie o ledn~k ll' błędZie.
~rabska pr~sa
cały rne.h demonstracyjnI zepOlZwolenie na słały pobyt. Z b .wlem ~ozwinęła nIezwYkle ozyśrodkował się w miastaeh,
tego 'Powodu powstalo nawet w.'oną ~zlałalność i .roz57.erzyla krę
gdZlie istnieje silna kODlk m-eu- pewne Z9:ostrtzenie Sttosunków gl SWOIch czytelmków.
Ostatni
cja gospodarcza. Jestem prze- 7,. władzami
Li~ziba żydów strejk powszechny '"Y Palestyme,
świadozony kontynuuje pos. który w tym' Toku
' który w?,buchł 3 październi~a cbjął
Gruenbaum, - że ~yby nie
.
'.'
. , olbrzymIe masy spQłeczem;twa a·
ostre wysłąipienie władz aruriel CJiIIiie~lf się w PalestynIe "oJ- rabskiego. Poraz pierwszy znaleźli
s1cich przeciwko demoJliswa.ndZle prawdopodobnie do
się wśród demonstrantów .....
tom, nie dos71oby wopóle do
25.000.
Iigenci arabscy. Dotychczas na ulipirlZeJf'W'l1 ikll"Wi. Chociaż demon
50 proc. tej emi~acji slanowi cę wysyłano motłoch, rekrutujący
stracje
nie były · skierowane element , polski, skrodający się się z biednych fellachów.
Prasa
hezpo§rednio
przeciw,k o tv- po części z krewnych, wzywa- arabst{a nie przybrała tonu antyży
dlOm. opló r żydów byłlbv obee- nych przez rodzilllY.
dowskiego, ale przcdewszystkiem
nie znacznie silniejs.zy", niż w
skierowała sWe ostrze
przeciwko
1920 roku. W'ZJrośliśmy 1,i.CJzeb,- Sjoniści mówi pos. rządowi brytyjskiemu.
I to jest
nie, a poutŁem w kolonjach GTuenbaum - stoją na stano- zastanawiające.
istnieje półofi>cjamie samoohro wi,Slku zW'iększ~nia ilości ży
Należy się p!lwai,nie liczyć z tenw,
na:
dtÓW w Palestynie, gdyż
wieże ostry kurs, iald wzięli arabowie
w każdej kolonJi 7JDajduje się d,zą, że decydującym dla idei
portwa dość długo. Z drugiej jedmaga..zyn broni i 3DlUDicjl,
W\.'lkrzeszenia siedziby narodonak strony okres prosperity gospo
który może b:vć w m:zie ke. wej ozynnilkiem będzj~ li OJ,e l>darczej powinien pomóc rządOl,i
nieczności
odpie~zętowany ność żydów. Idea ta mOże być
mandatowemu w opanowaniu sytup,r:zez w6jta,. Koloniści QW.y- jednak osiągnięta po uci:},żli· acji politycznel. A że rząd stoi na
1
mują z miejsca broń.'
wej i dł1. giej pra()y. T tu le~ posterunku, to pokazały ostatn~
W dalszej części swych wy. rÓŻIIlica. między naIIlli., a rewio wypadki.
nUIr:zeń. pos. Grue.nhaU>1ll '6'" zjonistami, uważaj:v;ymi,
że •••••••••• O. . . . . . . . . . . ~
p·r zecza wiadomokiom o rzt:- z Ifóry moma. wywalczyć wszy
komym k~mpromisie, na jakj sł!kie prawa -państwa ivdowpoStUy pod wpływ~m wy,I\l- s:kieRo, ~ te gdyby ArRlja się
rzeń w Jaffie i Haiffie wład~..e na to nie 1!0d::lJił~, to n~leżałoNiezrównana para
mandatowe, zwołując
J)lllI"la-1 by wy~e~ ~esJę w· 'u~nmku
ment palestyński. . ZresZ1tą nie f)~ebrn~a jej man?atu l oddaaktorów
chodiZi
wcale o pa.rlamcnt, Dla ~o ~mu. pan<st.vu. Te po
ale o
~ądv 'wa,mem l?/I~. Grnenradę doradczą pod b. łclsłą
bau~ są w~aśc,w.l~. ~mykontrolą angielską.
sŁaml a'Yantu:rmczyml l mluzoSprawa zwołanna tej rady ~DaJ ryc.znY~I. Potih,odzą. od ludzi,
w fascynującym filmie
duje się cię,gle "iDa talpecie", Ild~ z.na.J~yC? p~cZJU\!la r'ze~zyUśml-ech
ti
ale . ŻY9z,i wolel,i by, abv jej nie wlsłośCl l ~e ~!c:zą~ych. SIę z
'i~ U
lJWołano, gdyż me posiadabl faktYCm1eml
S'lła-ml ZYOOW-j Na I i II seans
jes7.cze tam większości. Rada dwa.
S G
ceny zniżone.
wódcy arabscy

muszą

sobie

wać sprawę.
Tysiące arabów znalazło

Gruenbaum nie obawia
z p wodu ostatnich wypadków

styńsklch.

. ,.. ':' >\":, f .

~J. ~()1

•

I

Z I
znajduje siC mal!azgn broni i

'-- Nie

do zanurzania

--_...::

komplikacji

z

0'1

pOO7.ątkowo insŁTnk.

zatr.zymania się w portaeh
egipskich.
Jak mnie ,ieanak zapewnił gcnualnv konsul angielski w
Warszawie, "Polonin" i inne
I'\kretv d'zi,Ś, jutro będą mogły
zawinąć już do Haif!y. Wska1:,VWałobv to na uspołkojenic,
Jakie na,stapiło w Palestynie.
Jl\kie skiuNd poci~~ą !Za sa.bą kIl"wawe ,l wypadki palestyń
skie - nie wiem. Władze angielslkie p,rzedsłęwz,ięły z miej-

"f~a śrndlkiżąda:JlJycb
o~troi.nośei
i
zamiast
przez
n.as
25 tysięcy
certyfikatów
na
wjazd wydały i7Jaledwie 5.500.
Oc.zywiście, te my ~ mówił
pos. G1 uenbaulD - p.rotestujemy
przeciwko ograniczeniu
i-mi~ac.ii, pomnąc o tem, ze
rozwijający się kraj ID'l,1si mieć
COl1l1t
"Vięce.i rąlk roboczych.
Dzisiaj to stanowisJto AngI,ti i
wypadki w Taffie i Haiffie
komrp:lilkują p<>waŻ'll:ie sytuacjI!,
ale uważam, źe nie będzie to
miało z'byt
powaŻtnych
skut-

CASINO

norma Shearer
Fredric march
SZCZ" CI·!:8

w chwili obecnej

byłaby

tylko

~~~~~!!!!!!!!!!!!!~'!!!'!!!!~~~!!~~~~~~~~;!

I

ośrodkiem szczucia mas a.rab- :

skich, ~iskiem waJlk, a nie
twórczej pil'8.cy tak potfzebm,j
Palestynie. Sprawa hl słanie
się jednak aktualna dopi4łro
K. K. O. m. Łodzi, ul. Narutowicza 4°1, tel. 207-57 podaje;
po ,,:yborach samorządowyc'h do wiadomości, iż przyjmuje weksle do inkasa na m.
w mIastach.
Ł6di pO 30 gr. od sztuki, a od zamiejscowych po
POlio Gruenbaum stwierdm z 40 gr. od sztuki.
.
naciskiem, że rozwój przem~Jednocześnie komunikuje, i~ został arucbomiony dział posłu pal~styńsklegO, plantacjI, iyczek pod zastaw papierów wartościowych, p~u\stwowyob, k.)
ł>\ldowJlletwa ere. wys1uwa. na munalnych i Towarzystw Kredytowyeh.
czoło zagadnień wzmoienlle e,
m~racji dla
KOlWBau Juądowy
aaspokojenia glodu-. Nbo- l
(--) Z. ChudzJfiski
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NAJWIĘKSZA

INSTYTUCJA OSZCZf;DNOSCIOWA

J JEDNA Z NAJWI~I(SZYCH W EUROPiE

_\.11'11'\

W

1933

U ZInWBsłycyjny

DLA

tydzleń odbywać siq
dą losowania prem-

POL&CE

TW~

lOŚC CZYNNYCH f(.Sl~aEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

1.100.000

I

OZD

tO

a r 1

zamyka się niedoborem w sumie 47 miljonów 788 tysięcy zł.
Ministerstwo spraw wojskowych I wy - 6,100,000 zł., FumhlSZ ObroWarsz. Iwresp. "Głosu Porannego" telefonuje:
Dowiadujemy się, że w dniu 30
biei. miesiąca przesłano mal·szał·
!com sejmu ł senatu preliminarz bu
(iżetowy na okres
od 1 kwietnia
1934 roliU do dnia 31 marca '1935
roku wraz z ustawą ~karbową.
Preliminarz budłetowy opiewa
po stronie dochodów na sumę 2.117,652,880 zł., a po stronie w,;datków na sumę 2,165,441,340 zł.
i zamyka się niedoborem w sumie
47,i88,460 zł. Artykuł 3 ustawy
skarbowej przewiduje, iż niedobór
ten będzie pokryły z rezerw skarbowych, względnie w drodze ope rac,ii finansowych.
W dziale dochodów bądllJwyczaj
11, 'ch ministerstwa skarbu prł!limi
Ilowana jest m. in. kwota 175 mil.
,iOlłÓW d., jako PQzostałoś'ć ~ wpły
wów z poi~'czki narodowej.
Poszczegó-Ine cit::ł~awsze działy
bl ~di~tu przedstawiają się, jak na-

JEDZENIA

W ĄRSZA W A, 30 X. (TC'l.
wJ, l. Ogłoszone zosłllło I'OZlpOrządl'llenie pl ezydenJa RzpUłej,
f07~fl!J'mjq('<! działalJlość fun·
duszu plrłWy pl'zez stwOl'!Zcnie
objElta stanem wyjątkowym
specjalnego jundiQ~Złl inwf.stycyjnego.
MiJl. skłlI'błJ wyda
JEROZOLIMA, 30 X. 'Tel. sŁa,ch. Trzej manifestanci :-naL
"Bony fUIlÓiUSZU'F w odcin~~cb wł. "Gł')su Poralllnel';o").
scy, raIlJLi podczas
wozorajna f.\kAr.j~e1a po ~5 ~l. s".·jami
\Vhrew pop,r,zednim doniesie szych zajść, zmarli w szpitalu.
po 40.000 SIIltuk. Enlisj;ł bOl\łłw nioll! i zapowiedziom panuje
Niepok61j daje się odczu6 rÓogranic7lona zQstąła do 100 pli w sytuacji stan haIdzo naprę- wniei w sąsiedniej Syr ii. 'VIal.fOiłl(iW d. Bony będą 1Włłll"~a żony. 'Wobec tego wysoki ko- dze francuskie
slkoufiskowały
ne w d,rodze cotygodniowycb misal"z ogłosił s1an wyjątkowy wszystkie pisma arahsk~ w
losowąJ'i.
Wy1OSOW;lllle bouy w całej Palestynie. Strejk ar~- DamaszJm, podające opis wvwykupy \T3!Jle b~ą w.r3J 'ło pr~· b6w trwa we wszys,tkich miu- padk6w w Palestynie.
mjami łJł'IWIl; ska.rb pallstwa.
ŚI'od~i uzyskanL ze spwzedaży
bonów będ,q oJN'óconc na fVl}Oty inwestyąjnł!'.
ogłoszone
zostałv
przez prezydenta Rzplitej
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_ wydatki _ 761,700,000 zł. i do
chody _ 3.818.800 2,ł.
Ministerstwo spraw wewnętrznych _ wydatki _ 195,160,430 zł.
i dochody _ 22,542,620 zł.
Ministerstwo sIiarbu _ w~·IJ.atki
_ 116,068,570 zł. i dochody _
.
1,208,042,570 zł.
. dl'
Ministerstwo sprawie Iwości
wydallii - q1~6~OOO i do~ody
6(,868,000 złotych.
Ministerstwo przemysł u i handlu
- wydatki - 39,041,840 zł. i do·
chody - lQ,!'!39,220 zł.
Ministerstwo komunil{ac,ii - wy
dafl~j a5,448,~80 zł. i ':Qchody
2,807,600 zł.
Ministerstwo rolnictwa i reforlll
rolnych Wydatki -'- 25,448,280
zł. i dochody 3,236,500 zz.
Miuister,.two wyznań religljnycb
i oświeceqia Plłblłc~negp - wydat·
Iii - ~11,18l,530 zł. i dochody 3,9QO,320 zł.
M~Qi:)tef!ltwo opiekl społecznej wydatki - M,52'1',150 i 4ochody 3,OOO,{l(){} zł.

towy Reformy Rolpej -

1 miljon

zł. i Paliatwowe Stypelldja Ak"de-

mickie -- 1,10~,l.łOO zł.

WPŁACIĆ MAJĄ

do skarbu państwa fundusze: państwowy Fundusz Kredytowy 8 miljonów zł., FU1ldusj!: Gospodar·
czy 6,100,000 zł., Fundttsz Budo·
wlany - 4,200,000 zł.

r ądzeniil

ar

105

ubój bydła rogatego, cieląt i nierorozpprz1clze- gacizny, o wydawaniu dziennil<a
nia Plłllą Pr~1;Yaentą ~zeczypospo taryf pocztowych, teletechnicznych
litej z Jlziedziny gospodarc?iej, ą j radjo - kon1Uni~acyjnych, o zasabilansów, zamwięc Q prąwil': c~ltwm, ,,'prQwadza- dach sporządzania
jące jedl1olitoś~ ustawpdawstwą cel lmięć rachunkowych i sprawozdań
nego na całym obszarze pallstwa, osób prawnych, Obowl<}zanycb do
o podwyższeniu emisji pożyczki we prowadzenia lI:siąg handlowJ ch, o
wnętrznej JlQ 350 miljonów złotych przelulztałccnht państwowej rady
w ~łocie, o poborze 1P proc. ~odat kolejowej na państwową radę kok~ dp państwowegp pOllatkll gnlfl- mUlli!iacyjną, o izbąch rzemieślni
tewego i przemysłowego, który czych, na której podstawie zostajednakże nie będzie doliczany do nie utworzony związek izb rzemieśł
dodatków samofl;!dowych ani też niczych, w sprawie uregu'owania
do 10 p.ro c. dodatku, wprowadzo- obrotu zwierzfftal1!i gO:J{lodarskiellli
nego ustawą z dnia 12 lutego 1931 i drobiem oraz obrotu hurtowego
roku, o państwowym podatku od mięsem, a wte~zcje o zmianie ta·
b'
l{ore;nU
t'
bę(Izle
.
U olu,
po dl aga ł r~'fy celnej przywozowej.
Z Warszawy

'~OllOSzą:

l.n,azały ~ię

nowe
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nowych stawek rozporządzenia prezydenta Rzplitej

WARSZA WA, :)0. 10. (Tel. wł.) nie, II - 700 zł., m - 500, IV - nik samotny - 206 zł., zrodzil1l1
_ W Dziel)nij<u Ustaw z 31 b. Ol. <130, V - 335, VI - zm, Vl I - - 266 zł., chorąży ~alllotl1y ukażą
się rozporządzenia
prez. 240, VIII - 200, IX - 180, X - 230 zt., z rodziną - JeO zł., starRzplitej Q uposażeniu funkcjonariu- 160, XI - 150 i XII grupy - 150 szy siei'zant !>amotny - 195 zł., z
rodziną 265 zł., sierzant samotszów Pllństwowyclt, sędziów, pro· ~łotych miesięcznie.
Uposażenia wojskowych na pro- ny 172 zł., z r.odziną - 242 zł., pIu
!wratorów, policji, wojska itp. Prze
152 zł., z rowidują one zaszeregowllnie urzędui wincji przedstawiają się w świetle tonowy samotny stępuje!
ków do nowych grup uposażenia rozporządzenia następufąco: mar- dziną - 202 z.,l I{apral samotny Prez,ydent Rzeczypospolitej
opracowanego pod kątem widzenia szałek - 3,000 zł. miesięcznie, ge- 137 zł., z rodziną - 167 zł., starszy
wydatki - 2,804,250 zł.
125 zł., z rer
oszczędncścł. Zmiany te nie IOpOWO nerał broni - 2.300 zł., gen. dYW1-) marynarz samotny Sejm - wydatl~i - 6,040,450 zł.
duJą naogól
zmiejszenia obecnie zji - 1.500 zł., gen. brygady - dziną - 150 zł.
Senat - wytlatki - 1.622,100 zł.
lłobieranycJt pensji.
1.000 zł., puł~ownik samotny Uposażenia wojskowych podwył
Ministerątwo poczt i t~legrafów
Kontrola państwowa - wydatki
Sędziowie podzieleni zostali na 4 524 zł...z rodzmą 580 zł., pod- szone zostały o 7 do 15 proc.
wyqątld 1,216,340 zł. i dochody grupy, które otrzymają: l grupa - pu:łkowntk samotny - 524 zł., z
- 4,687,120 zł.
Prezydjum rady mipisłrów 3,300 zł.
Przepisy dl.t pracowników monO
1,100 zł. mier;ięcznie, II - 8~ zł., rodziną - 580 zł., major samotny
wydatki - 2,694,000 zł.
WPŁATY
- 435 zł., z rodziną - 490 zł., ka- poli i przedsi~biorstw państwo·
Ul - 575 zł. i IV - 425 zł.
Ministerstwo Spraw zagranioz- rio skarbu państwa dać mają tlą'
Policja podzielona została na 12 pitan samotny - 345 zł., z rodziną wych zostaną uregulowane na pod
nych - wydatki 40.21'7',500 zł. i stępu,jące przedsiębiorstwa i zakła· grup uposażeniowych. Uposa.żenie 400 zł., porucznik samotny - 265 stawje oddzielnego ro1porządrenia.
dochody - 13,160 . 000 zł.
qy: Drulqt'Qie państwowe-1631ootl [ grupy wyniesie 1,000 zl. D1iesięc~ zł., z rodziną - 324 zł., pod porucz
~JWM55ilWWiI#W4@ItIłM; , . .
zł . , PAT. - · 12,009 zł.,
"Gazeta
l
Admit)istrac,ji i . polioji Państwo
wej" - 1,480 zł., pl'zedsiębiorstwa
państwowe \) lopitale mi\,!szanym i
IVyd!łjieriawif)ne 1,847,330 zł.,
nadania gór'licze i tereny naftowe
moż~
ił
- 74'h400 lł. 1 "Połmln" -- 60il.OOO
(Ookońc~flnie)
kopalnia wę~fa "ęrzeszcze" argi~.u złota
,wjŚć. Ohrona 'z,adąj00 ś-wiadko 400,000 zł., Polskie Koleje Pań
stwowe
20.000.000
zł.,
lasy
pań.
,,-i szereg pytań o cha ,rakŁene
postanowiła wykupić
złoŁa
nic mającym związku ze spra" stwowe 21,200,000 zł. j Państwp
94,600 zł.,
LONDYN, 30. 10. (PAT). Wczo- wiem mimo podniesienia ceny zło· tastrofalną dla eksportu brytyJskIe
wą, pytania te pnzewodlIllicz&cy wy Zakład Hygjepy Poczta, Telag/af i Telefon oraz rą.j odbyła si~ pod przewodnlc- ta w Ameryce w ciągu 4 dni o pół go. O ile zaś W. Brytania pójdzie
uchyla.
obniża·
7, kplei
ze~na ie
śwjadt:k Państwowe Zakłady Tęle i Radło- twem prez. Roosevelta narada z dolara, kurs dolara nie uległ znda- l1a konkurencyjną walkę,
DŻII~a.i Iwan
. Mandii,j, wo- techniczne wpłnclć mają lącznie udziałem ekspertów finansowych, nic na międ.zYl1arodo w ym rynku ;ąc funta w śla:} za dolarem, to nie
oa której ząpądła decyzja bez- walutowym. Głównie spowodowane wiadomo, dokąd ją ten wyścig za·
źny Ikonsul.?tu, którvoq iliezUfl- 15,O()O,OOO zł.
MONOPOLE DAĆ MA"'"
."włpc~nego
rozpoczęcia
zakupu to zostało akcją interwencyjną ban prowlldzi, a w każdym razie zerwie
'1.i q nie WlIlOS'Zą J1i~ nowe..go do
docnodr: Monopol Solny _ 50 rpil dota talde na rynkach . zagranic z kp1V angielskiego i francuskiego. dotychczasowy związek funta z
Sprf.lwy.
lU
rjonów zł., MonoPQJ Tytoniowy Ilych.
franIdem, który równał się w prak
Il40 miJjon?ów zł., M?,:opol Spiry~u
Decyzja ta wywołać możę ostrą Oba te bąl1k\ za kllżdyn\ ra~erp, tyce stabili~cji funta szterlinga,
O godz. la.25 pł!ZeWfldlllczą_1 sO~,Y - _20 miłjonow zł., L~terJa walkę koqkurellcyjną między d6la gdy Rooseve t ust<lnawłął wyzszą a moze takie zmusić franka do wy
cy o<tlosił wyrok skaZUJ'ąo,,' 0- Panstwowa - 20,0§5,OOO zł. I Mo· rClIJ a funtem. Najll'icloczniej prez. r.enę złota w Amerycłl, skupowały cofania się ze złotego parytetu.
.
~
.,
'.'
nopol Zapałczany
15 440 000 ł Roosevelt rozczarowany Jest ni!de- W Europie znajdująoe się na rynku
... '*
skarżonego Łemyka
-:
' "
z . mi rezultatami inflacyjnemi jego dolary, utr"""llAu;ąc
*
.
FUNDUH_.,ZE' OTRZYMAC
MAJĄ
~"
• w tęn sposób
NA KARĘ DOZYWOTNfEGO
'- ~ - •
.
równowągę i nie dopuszczając do
LONDYN, 30. 10. (PAT). DecyWIEZIENIĄ
ze skarb~ p~nstwal FUlldąsl Pracy riotychczasowego zakupywania zło··
ł
b·' ' )
d
~
I
'H'lI lIn utrat-tę p_n" n' a ~"w"'"'' - 10 mIljonów zł., Fundusz Drogo tą na rynku
alllerykańskim,
bogwa
towneg?
Q Olzellla • mrsu
o·
i!Ja prez.
ooseve
ta ~oko~ywania
OI
'. . . n
_.......
• . ._ _ _IIIIIII_ _ _ _ _ _. ._ _ _ _. .- - - - -. .- -. .lllllli1l11a!ara. Obeel'ue, gdy pre~. Roosevelt 'l"kupów złotą i w LOlldyme wyza zabóJstwo sekretarza łlonslI I
zdecydował się z\lkupywae złQto w wołała w CHy zrozumiałe wrażelat~ sowie6kiego we Lwow~f
EurOpie i stara się odegrać rolę nie. Bezpośrednim skutldem zdelle r
Mn.lłowa. Co do sprawy z.ranu~
• •.
,
dyl~tatora ceny złota, dals~a al~cja wowania, jal~ie ta decyzją spowo '
nia D~uga.la, trybunał postanoPaSfływa sUiłgają 11 O'lIljonow złotych
"anków angielSkiego i francuskie- clowała w kołacb giełdowyc,lt b~'ł
wił przekaz.ać .tą
Władze sądowe opieczętOlXały znaczllą liczbę wierwcieli zagra- go skupywania dolara będzie utrud natychmiastowy spadek dolata o
~A DROGĘ POSTĘPOWANIA !csięgi Polsli.iego batlku przemysło- nicznych. Ogółem pretensje zgłasza 'lioną, bowiem stanowiłaby ryzy- prawie 10 centów. Sobotni kurs
'lWYIaEGO.
\Vego, którego upadłość ogłosił nie 5,000 firm i Qsób prywatnych.
Itowną spekulację. Decyzja prez. zamklli~ja wynosił 4,71 i jedni!
W lUli . :wac,j.i wyroku trybu dawno wydział hAndlowy.
TymczasowI syndycy l'ozpoczt;łi Roosevelta moż,' wywrzeć bardzo czwarta, d~isiejszy zaś kurs otwnrnał podal,
iż młody wiek o·
PasY\la banku sięgają cyfry 19 czynł10ści likwidacyjne, wYpnwia- -dalel,; Wpływ na dalszą pplitykę cia 4.80 i pół. W dniu dzisiejs:l;vm
skarżonego i Jego prz.ylZlilanie miljonów złotych, podczas gdy na !łając pracę dotycłlc~sowemu per· finansowł W. Brytanjl. O ile An- ze 8tro~y Ąmeryki żadnych zaJmsię całkowite do winy Ol'az wy aktywa przypada tylko 8 mi1jQJ1łw 8onetowl. W zarządzie upadłości t:łja pozostanie bezczynną Rit wy' pów dota w Londynie jeszcze nit'
danie wspólników, wpł~y dotych. Zachwialla instytucja fi- będzie zatrudnionych tyłko kilka padek bardzo silnllgo spadku dola, do,~onano, wobec czego cena złota
na wydanie wyroku, skazujące "ansowa, ktMa była ś~jśle związa" osób,
ra, to r~ica !cur8U między dola· j(ast t~ w d~lszYłu ciągu niezak-'
j!o na dożywotnie więzlenit>.
11<1 z
przemysłem naftowym, ma
rem a funtem okazać się moze ka- na od ceny nowojorskiej.
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nie P::1.Iviętam, kto niedawno Łrja mogła objaE'Dic pełne przygód
_ Wszystko to bardzo ładnie.
socjalizm iyeie holendra. Nie wspominam o Ale w jakim związku stoi to ze
Lubbcgo, innych hipotezach które dziś nie spr3.wą van der Lubbego·?
aby odwrócić uwagę powszechną są, już zupełnie interesujące, pO?,a
_ Ja7:eli się będzie dawało duchowo i cieleśnie zdrowemu człood procesu o podpalenie Reiclsta- jedyną,
gu, a właściwie, aby dać temu pro
mianowicie toksykologji.
wiekowi codziennie dozę ćwierc do
c(:sowi inny punkt ciężkości. Praw Po każdym dniu procesu, pu każ- pćł miligrama seopulaminy, wówdą, jest jedno, że wszystkieh nas dem p03zczeg6lnem wydarzeniu w czas
człowiek taki wpadnie w stan
I\a,jmuje
przebiegu prz<:lHlucbania umacniam
przedewszystkiem zagadka van s ię cor?z bard7.iej w mem pierw- całkowitej obojętności i zezwieder Lubbego.
3zem wrażeniu, a mianowicie, że
rzęcenla.
Korespondenci zagraniczni w Lip- van der Lubbe znajduje się pod Chcę to panu bliżej wyjaśnić: jego
sku publikowali obszeme artykuły
wpływem scopulaminy.
mózg jest jakby spa.raHżowany i
o tern, agencje telegraficzne da_ Scopulamina"? Co to .l·est?
.
znaJduje
się sf..'.11e
w: stanie przywały najsprzeczll1PJsze tłnmacze- - Scopulamina jest to silna tru- ćmienia. Nie jest w stanie wydania - aJe żwne z proponowanych
cizna.
wać rozsądnych sądćw,
l'ozwiązań nie zdołalo
dotychczas Uczony franeuski, Pouchet, który
rozwikłać zagldki. Ci::yi.by to rnia- w. ubiegłym wieku badał scopulacierpi na zanik pamięci,
to oznaczać, że wszystkie dan e do- minę, stwierdził, że już jeden mi- grzbiet mu się skrzywia coraz bar·
t:vchczas wyjaśnienia były niedo- ligram jest dozą trującą. Jednakże dziej, śmieje się idjotycznie bez po
st.ateczne?
wilzysCy lekarze bez wyjątku uży- wodu, nie jest w stanie dokonywać
T:l,kio jest w każdvm razie Ztl3.- wają s~opulaminy w wypadkach na.jprostszych odruchów refll"ksyjnie trzech lekarzy, 'ictórych ]Jyta- choroby sympaty,';mego systemu nych i odpowiada na pytania jedylea•. o sprawę van der Lubbego. nerwowego, na który działa ożyw- nie monosylabami:
H
Jedynie w jednym punkcie wszyscy ezo. Jest ona równie uiywana w
"tak lub. "nie".
- A więc pan przypuszcza, że
trzej lekarze byli zgodni:
,)kulistyce dla rozszerzenia źrenic.
holender w żadnym wypadku
W ten sposób chcę panu ~edynie daje się van der Lubbemu scopula.
wytłumac'!;yć, że trucizna ta, jak minę'? , .
nie jest symulantem.
Dwu z pośr0t1 nkh . lekarz cł".or-ób zresztą większość trucizn, jest jed- Nie, ja nic nie przypuszczam.
wewnętrznych i psychjatra. nie 110cześnie również środkiem lcczni- Znam jedynie dziahnie scopul3.OIiellcieli się wypowiedzieć na temat czym.
ny i porównnję stan indywidu'lm,
dWllCh pozost3.łych
możliwośC'.i . a ·
ss
in", J&& _ _ f!l!!!\II&MiiIii2\!l3If'"
mianovlicie, że van der LułJbe jest
,
chory lub też
znajduje się pod wpływem
powiedzi~J, że narodowy
wymyślił sprawę van der

===

środków oszałamiających.

1'l'zcci z pofrM lekarzy. krymino - !
log, próhował
przeprowa,lzić an2110gję z Gorgułowem,

m()rdercą. prezydenta Doumera. J ec1

VI-

d

r

które jest pod wpływem tej tru.cizoy, ze stanem holendra.. Możliwe,
że się mylę, podobnie jak widu
moich kolegów, Jdórzy, jak ja., nie
widząc van der Lubbego, muszą
skonst:ltować szczególne podobicilstwo wypadków i objawów. Ten
stan obojętności i z ezwierzęcenia,
to samo skrzywienie grzhietu, ta
sama. utrata pamięci, ktćra do pro,
wadziła do tego, że van der Lubhe
który przedteIn doŚĆ dobrze mówił
i czytał po niemiecku,
teraz używa tłumacza,
ta, sruna utrata siły wzroku, która
lmiemożliwia van der Lubbemu
czytanie drukowanych liter.
Stllłe cieknienie z nosa
jest również symptomem scopulaminy. W tym stanie przyćmienia 1lmysłowego człllwh'k nie zdaje sobie sprawy z tego, i
trzeba mu wycierać no~.
Kiewątpliwi"l czyt::tł p:1.n, podobnie
~ak 'ja, w spr2,wozdani:lch z procesu, że lldwokat ho!endra i towarzy
szący mu policjant musz:p mu cz<tsto wycierać nos. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dod:1.ć
zachowanie osl{arżonego wobec
hrabiego HeIldorfa.

!IW".............

re zl

MW

Zatruty sCOPulami1k1 człowiek po·
dlega barczo łatwo wpływom silnej woli innego człowi€;ka:
rozkazujący ton porusza.
IntPl'wencja hr. HelIdorfa. czyni na
mnie całkowicie te wrażenie. Na
rozkaz hrabiego van der Lubbe
podniósł gbwę i spojrzał ma rtwym
wzrokiem. Jego słaba wola stoi
pod wpływem woli silniejszego i
jedynie jego szercko otwarte oczy
czyniły wraż'e!lie, jakgdyby słuchał
słćw hrabiego.
- A czy człowiek, ktćremu
stale daje się scopulaminę, jest
bezwzględnie wydany na śmierć?
- Niekoniecznie. Naturalnie zależy to od indywiduum. Naogół organizm przyzwyczaja się do niewielkich doz, Aby człowieka zabić,
trzeba zwiększyć dozy do pó!tora
miligrama.
- Czy wywołałoby to nagłą
~mierć?

_

Nie.
Odbywa

się

powolne konanie.

Nas~ępuje oziębienie członków, a
powoli i całego organizmu. Jeżeli

v:w dpr Lubbe znajduje się napraw
pod
wpływem
scopulaminy,
wówczas

dę

1lI0Żllaby naprzykład wywołać

B

jegCl

śmierć

w trakcie rozprawy.

Publiczność 'widziałaby, jak drgnął

i padł. W ten
sp0sób możnaby go w każdej chwi
li, gdyby się stał niewygodny, zabić i to
przewodniczącym
w bardzo teatralnY sposób.
_ Jeszcze jedno pytanie. JalC
t~lko pytania.
wejściu do hallu Reichstagu poczuł można skonstatować, że jakiś cdo
Wśród o~ólnego poruszenia
ODÓR BENZYNY,
wiek z cał~ stanowczością. znajdaDYMlTROW STA \VIA WNIOSEK o czem zakomunikował odźwier- je się pod działa.niem scopulamio zawezwanie na świadków urzęd- nym. USłlakajaJi go, lecz miał da- ny':
ników policji oraz słuzby przytul- lej złe przeczucie. U sędziego śled- 0, to bardzo proste. Napn~'J
ku dlćl bezdomnych w Henningsdor czego świadek poznał wśród zgro· istnlf .lą wsz.ystkia IYm( tomy ~efie. celem s1wierd7.1·nia, z iakiemi madzonej na korytarzu grupy ludzi .... netr.~ne, o l, tórr"h już ranu jl ....
osobarru zetknął się tam Lubbe w Dymitrowa. W Sofji widział go po wiedziałpm , do których dochodzi
!lrzeddzień pożaru. Dymitrow pod· raz pierwszy na fotografji, poka7,a- jeszcze jeden niewątpliwy dowód,
kr~śla, że w tej tak ważnej sprawie nej mu przel znajomych. Mówili ~ silne rozszerzenie źrenic. Do te
nic dotąd śledztwo nie wyjaśniło. oni, że był on głÓW!lym sprawcą
go dochodzą jeszcze inne symptoChudzi o to, ze
ZAMACHU NA KATEDRĘ
my, jak M,przykład
PO!\1OST DO ZAMACHU
sofijską w 1928 roku.
Oskarżony
delirium i balucynacJe.
rzucany został nie z dzielnicy Neu- Tanew wyjaśnia
następnie,
że Przypuszczenie, źe van der Lullbe
Iwełn, łecz właśnie z Henningsdorf. sprawcą zamachu na katedrę solij- dostaje scopulaminę, wyjaśnia taJ[
Prawdopodobnie ludzie, z którymi ską był niejaki Stefan Dymitrow· wiele, że gdyby jakiś lekarz nieLubhe tam się zetknął, byli jego Todorow,
skazany
zaocznie na miecki zapytał mnie o ::,danie, dewS!Jólnikami podpalenia.
śmierć, który nie ma nic wspólnego peszowałbym mu natycJllniast:
Początkowo prokurator sprzeci- z obecnym oskarżonym, Georgie m "Proszę
zbadać,
czy oskarżony
wia się wnioskowi, lecz wkońcu Dymitrowem.
znajduje się pod wpływem scopuustępuje.
Następnie świadek oświadcza, że laminy".
Dymitrow: - Niestety, dziś już dziwiło go, iż posłowie niemieccy
- Ale skąd przyszli na pomysł,
Za!IÓŹno i
rozmawiali z Dymitrowem, obco- że ...
TRUDNO BĘDZIE TO USTALIĆ. krajowcem.
Przypominam panu, że nigdy
Po przerwie trybunał zgadza się
Na pytanie adw. Teicherta, po nie twierdziłem, że daje się van
na wni'osek Dymitrowa.
czem świadek poznał, iż jest cudzo der Luubemu scopulaminę.
W czasie zeznań pOSła narodowo zi~mcem, świadek oświadcza, że
l jIyślę, że
socjalistycznego dr. Ruppina poPO WSCHODNIEJ BUDOWIE
hipoteza scopulaminy wyjaśnia
wstaje ostry incydent między przeGŁOWY.
prawie całą tajemnicę.
wodniczącym a Dymitrowem.
(Na sali wybucha wesołość).
Ale jeszcze jedno zapomniałem paPrzewodniczący
stwierdza, że
Dymitrow
zwraca uwagę, że nu powiedzieć: scopulamina używa
Dymitrow zwrócił się do świadka świadek zauważył podobieństwo je na jest
ze słowami:
go z osobnikiem, którego widział głównie do leczenia morfinistów!
"NIEMA sm· CZEGO WSTY": swoim czasie w R~ichst~gu do- ł IV ~e.wnem. P?sunię~em stadjum
DZIĆ,
plero po rozmOWie z EW. mjr. We- mOl'fIlllsta CIerpI na. SIlne wymIOty
niech się pan przyzna, że jest pan berstadtem. To jest b. dziwne.
i nie może już przyj l1lowa6 7x'ldposłe'u
n:lr. - socjalistycznym", ŻYCZENIEM MOJEM JEST, ABY l1ych pokarmów. IV tem stat1juPi
gdy świadek wog6le się nie wabał. USUNJĘTO Z SALI SADO\VEJ rozpoczyna zwykle swą kurację.
"ZaChowuje się pan - mówił prze WSZELKIEGO RODZAJU SZWIN· ! [ pierws?:ym środkiem, jaki mu si~
wo?niczą~y stras~~ie." Uwaga
DLE.
c1aje, aby po:vstrzym~e wymioty,
panska. me była ?a ml.eJscu ••
Przewodniclący odbiera DYlllitro- Jcst scop~anllna.
Dymttrow odctna Się, OŚWIadcza wowi głos. R-3zprawę odroczono do l - A WIęC ktos· ...
jąc, że siedzi na ławie oskarżonych jutra.
- IJie jest niepr:l\\"(Jopodohne,
tlie .iako żołnierz, lub jeniec wojen. że ktoś ,
ny, lecz jako
In .
kto kilkakrotnie przechodzi! lecze
WIĘZIEŃ POLITYCZNY.
nie odzwyczajania od morfiny, wie
Prowadzi obronę polity"zną, w
zakończona
doldadnie {) działaniu scopulul'liny.
czasie której
być moie padają
- Mćgl więc na własnem ciel "
ostre słowa.
BERLIN, 30 X. (Tel. wł.).
wyprćbować. działanie tej truciz
Następnie zeznaje stenotypistka W dniu dzisiejszym podpisane ny?
frał{cji
komunistycznej,
która zostało poro1z,umienie między
- Bezwątpienia. Ale nie można
stwierdza, że nigdy nie widziała w Sowietami a RJzes'zą niemieClką z tego wyciągać daleko idących
lokalu iadnego z oskarżonych buł· o likwidacji wojny pra.sowej. wniosków ...
garów. Windziarz Reichstagu Dziennrka'i ze sowJieccy wrócą l - Niech pan nie wYciąga - od
Adler, poznaje w Lubbem osooni- na rozprawę
o podpalenie powiedziałem - w każdym razie i
ka, którego w południe przed 1'0- Reichstagu.
Rząd
niemiecki I ten fald jest szczególnym zbiegiem
zarem odwoził do pokoju Torglera. przyrzek.ł nie czynić im ża- przypadl{ów... złośliwym przypad ·
Tempo rozprawy ożywia się~ gdy dnych przeszkód w wyltonywnIdem ....
zeznaje dr. Droescbel, dzienniltarz. nilU ich obowią.ztków za Woodo- Ale jeszcze jeden rl()wórl nip. od·
Krytycznego dnia w .południe po wych
IgryW:1 już roli.

Ostre starcia Dymitrowa z
BERLIN, 30. 10. (Tel. wł.). -I
Ogromną sensację wywołuje na I

n:tkże podkreślił , ze w obu wypad·
b .ch istnieją jedynie słabe pnnkty wstępie dziSiejszej rozprawy o pod
:' n::llo!:\"iczne. C'hciałem ju?; zaprze- palenie Reichstagu
sh r mcj anlde'y, kiedy zWl'óton o ARESZTOWANIE NA SALI SĄmi ll\yagq, że pewien znany toksy · DOWEJ PIERWSZEGO śWIADk( log' 7.ajmnjc s i ~ spra,'"'l nn der
KA OBRONY,
Luhhf'go.
Soenkera. AreSltowanie nastąpiło z
- Tak, interesuj ę si ~ tym wy - polecenia przewodniczącego trybuktóry zarzucił świadkowi
p:lllkiem _ powiedział mi, _ 3.1c nału,
przypuszczam, że nie jestem iedy- krzywoprzysięstwo. Sot'nker spotnym toksykologiem, którego inte- kał oskarżonego Tanewa na 8 dni
!,psuje van der Lubbe. Dzielilem przed pożarem Reichstagu i zaprosip. mojemi obilcrwacjami z 1,ill;1l sił go do siebie. Mimo twierdzeń
kolegami i każdy z nieh mćglby Tanewa i jego obrońcy Teicl1erta,
P,1I111 udzieIit? tych ilu,mych wYjaŚ-1 że odeh!"ał od os!,ar:l()nego kufer
niell, co ja. Ale ponie"aż zwrci c ił i zani6~ł go z Dworca do swego
sip. pan właściwic do mnie, chcr; Imieszkania, Soenker temu zaprzepanu chętnie udzielić wyja,śniel'1. cza.
~igdy nie wJdzialem na oczy van
WRESZCIE PRZYZNAJE, żE
der Lubbego i jeżeli mnie interesuSKŁAMAŁ.
je ten wypadek, to dzieje się to z Na pytanie sędziego dlaczego to
~z~' stego uczucia ludzkości. Dotych uczynił, śWiadel{ oświadcza, iż nie
<!zas J113.111 w ręku jedynie opiSY wiedział, że IJf'lysięga świecka pooekl'..rżonego, które
"'szy::;tkie się siada wagę przy&ięgi religijnej.
ze sobą. zgadzają, dostarczając Pod eskortą policji Soenker zostat'ylllptOI11~tów i zewllqtrznvch cp.ch je wyprowadzony z sali.
które zostały jednakowo zaobsorNastępnie zeznaje komisarz poli\YOWane przez wszystkich obec· cji kryminalnej, Bunge, Jdóry 0nych na p!"ocesie w Lipsku. Wresz I świadcz::l, że dochodzenie w spracie widzial-am kiłka fotografji 0- wie szyby wybitej w szklanym dask::rżonego, któ,·e p07.woliły mi po-I chu Reichsbg.1 naprowadziło go
czynić whsne obserwacje.
l1a przypuszczenie, że przez otwór
- A pat"tskie ostateczne wnio- w dachu uciekł jeden ze sprawców
ski?
podpalenia Następnie wyjaśnia on
- Nie doszedlem do żadnych że van der Lubbe miał mu oświadostatecznych wniosków. Skonsta- czyć, iż stosunki panujące w Niem
towdem t.y1!>:o zewnętrzne o7.llaki, czech odpowiadały jego planom.
które na podstawia pewnych warun RQboimk niemiecki musiał otrzykvw i wraz z wiadomością p~w- mać bodziec z zewnątrz, aby
nych faktów,
SZYKOWAĆ SIĘ DO REWOstają się conajmniej podejrzane.
LUCJI.
Mówiąc dokładniej, stwierdziłem z Pożar Reichstagu
miał
być tym
odlcgłości pewne f2kty, które, je- sygnalem do rewoluc.ii. Lubhe 0śli się nie mylę, są b:udzo bliskie świadczył mu dalej, że czekał, aż
pr~wdy. Nie wydaję sąc1ćw. Jestem go aresztują i .lie zamierzał ciekaó.
człowiekiem wiedzy i chcę skieroNa pytanie Dymitrowa, jakie wy
wać badania we whściwym Iderun !liki dala rewizja w lol{alu frakcji
ku, który prowadzi do prawdy, komunis1ycznej, Iwm. Bunge wyjaś
nia, że znaleziono 2 tlaszki z benzy
aby, jeśli to jest możliwe,
uratować czterech ludzi, których na i 1 spirytusu, ale materjały te
uważam za niewinnych.
używane były
_ Biorę pod uwagę pańskie za·
DO CZYSZCZENIA MASZVN
'3trzeżenia _ odpowiedziałem nieDO PISANIA.
cierpliwie _ ale proszę pana barDymitrow; - Znalezienie benzonzo o wymienienie faktów.
lu j cdkr~'cie wybite., szyby zauwa
- Na początku procesu, kiedy żył dotychczas św. Weberstadt, a
!aczeła się zagadka van der tubbe nie policja, do której to nalezało.
go, istniały różne llipotezy. Aż do
Przewodnil'zący zwraca oskarżopohro Reichst.alZ'u jprlvnie n~vrnja (!emu uw:ll!e. że wolno mu stawia~
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Dziś

arozJ)ocz"na
I IOW
sie rozprawa

n!'=lli!listonosza Przebind" i rodz;nJ/ $usskinda
ao

Prace pt'l)ygotowaW'CIZe
1"ozprawy przedw MaliS'!lom !-'I\
ukończone. W sobotę WJPłynę
ty z prokur·a turry do sądu okrę
goweg.o akta rej S'p1'awy.
Gruby tom .zawiera proroku-

ostatnich latach swego życi?,
kiedy musiał walO'lvć o Śi'od~; i
u1rzymania, borykał się cięf'~o
z tyciem. Gdy /rozmowa schodzi na temat moroerstwa, Malls'z zapala silę cOIl'az bat'diZie j ..
ły przesłuchania oskrul"rony~h, W gOJ.'ąeych slowaeJh ehce pi"~.c
uł'\l1e~nie prof. Olbryehta
ł 'k'ona~ ()brouc.ó w, iż nie chciał
dr. JaDlkowskJego o słanie DJny
mordować.
słowym Malism i jego iJony,
-, J:łJ chciałem go tylko lł
pl'oŁokuły sekcji !Włok,
OO'!Ze- rtieszlkodlhll/ić - mówi :' -- jn
czenie 1"uSllIllikarza ()raz foto- ~hciałem mu tyllk-o 'zahrać pie.
g.rafje ozynu i :plan sytuacyjny. niądze,
ale mordować nilgny
Do protOlkuł6w dołąotony jest nie ehcialem. nie myślałem.
12-shronicowy akt os.karienia,
Zna w~adki tY'lko od chwispot2ądzony p~zez prok~fatota li., gdy nadszedł Ptrzehinda. Od
tej ehwiili - mówi, - i.ż nie
dr . Lewiokiego.
l w~e, co się ~nillI1 dzia.ło. Nie

zbrodniarZ

Z5 M łelni

pamięta: 1Jl1'Pełnie, 00 si~ wokół

doraźna

mówiQ-c, iż chce. aby ją s.potkał
ten sam los, co jego, gdyż "hel
Janka żyć n;c mogę".
Po p6ł~()dzinnej przuwie Q
brońcy udali si~ do sekretarja·
bu 'Sąd'owego, gdzie do późnych
godzin
nocnyc!l
studjow:tll
akta sprawy.

dwokaltów, aby każdv z ~ch
bronił swego klijenta. Na sa}}
sądowej z.niknie wQzeł małżcń·
ski, a staną obok siebie dwaj
zbrodniaue, n.t.,YJ1ych płci. Kai ·

kinc!a.

Ponadto Jan Malisz ł
MARJA MALISZOWA,
ur. 23 stycz<nia
1908 roku w
Krakowie, byłu ul"t~dniczkn, o·
s'kail'Żeni są o, to, że wspóLnie

zabili HeleI1~
rlltl usiłowali

Sltsskindową

t.abiL'

o·

Eugenję

Sttsskłndown~

·Wresr.cie MM ja Mali:szowa oskarżona ~st o udzielenie pomooy Malis.z-owi w planie d'lia,
łania i jego l'eaJizowaniu.
Po nadejści·u alkL
do sądu,
wiceprezes
sądu OkTę~owego
dr, Krupiński,
'który bę<łzle
przewoctnirczył rozprawie przeciw l\1aliszom, udał S1ę w as,os tencji sekreta·ma do gmachu
wiC:7ienlIlego, gdzie wręczył Ma1iszom akt oskarżenia.
MałiS7JOwie, p1"zebywają~y
oddzielnie w pO.\ro.yńe~eh
celath,
przyjęli a·kt na ogół spokojnie.
J ('dynie Mulisz zdradzał lekkie
zdcneT'\Vowanie. Pr. podpisaniu
od~Jioru ~k tu oskarienia
zawiadomi·ono Mu.us,ów. iż otrzy
ma.i:t w1dzenie z ohroll.cami.

tV

więziennym

stroju

g'Oruzinę później

obrot'i.c y
aww. dr. Aschenbrennero i adw. dlł'. 'Va'hlfenhaupt udali się
do budynku
wiG.zienia. Tutaj sp:1'owadzono
kh
do r02JDóW1l1icy, dokąd
s Lm! więzienna
s~rowadziła
wpierw Jana łlblisza. Rozmowa obr0l1ców
z oskarżonymi
W

oslkalŻonvch

odbywała się pojedvńcz.o.

l\ra lis.z od czasu ares'ztowani:l zmienił i(' ha\-dzo.
Nie
przypomina plr'awie ze zlupeł
nie wys'okie~o mł.odzl.eI1ca,
l)),zyea11.lił sic i Jakby posta~zal
Ubrany w strój
wlezicnnv,
cz.u je si~ srurępowany
swym
wyg[ądem. Mówi głos.em
spok'Jj11ym, chwi!lami jednalk gł""
zała'IDIuje się,
MIlIi~ dcho

plac.ze.

Rozmowę L om-ollcami
rOi'
poczyna od skreślenia historii

swego żY'Cia. Z początku m~wi
spokojnym głlOsem, zwo.lna j~d
Dak zapala si>ę coraz bardziej.
OdlIlo·s i się Wtr.a,żenie, iż chCl
on uwypuklić momenty, ktÓ'lC
są dla niego ko:-zystne. A wi~-:
ulIlosi si~ wtedy, ,2dy mówi I)

ni[J}l'Zcd ui'Othcuil'm
się (l·zjee:ka.
Arnalogicwy wYr~ad('l"
jak:
w pn-occsie Gorgonowe,i.
i\kt

UloiHwclU

obrońca chcąc uwolnić swe
klijenta, a małżonlka d.Tugiego oskaTżonego, będzie m:al
niełatwe zadanie.
I'
112żv
Nie'z wykle sensacyjlIle u,vagi,
'il
do rozpoczynającego się dli~
Dziwnem wyda.je si-ę z-aChll pro·cesu podaje
jedno z p'ism
wani{) oSlkarżollych, ił miano Uwagi te są na.stępujące:
wicie fakt, że każdy z małżon
Ciekawym też
wydaje się
Ików bier-ze wilnę
na siebie . . fakt, jak ł10stąpi trybunał. bio-

dy

I go

PIaliszowI Ul

ctbJcąc salwować drugic~o. DIll

a

tego nawet elano im dwuch

J'ąe pod uwagę,

Mali9ZlO·w a .test

\V

oskarżenia

pod
Ily

z.oslał

sporządlzony

Ikątem wiclzcnia równej wi
oskarżonych, ale plrokma-

tOlr nie wied.ział jeszc:w o el,o·
robie zabój-czyni.
Dopiero n~l skuŁt"k badlmia le,
kaI'Zy wyszedł na jaw
stall
otlmienny Muliszowcj,
wobee
'~!ll"go łJl'okul'ało·r musiał zmie·
11M scntene.ie oshal'lŻenia,
c:o
że os.kUI"ŻOll:l spowodowało kiJkcdniową z,wlo
ciąży i wyko- k~ w rozp(W,z~ił1 I'OZplll'W~',

Malis na d. rze «

niego ll'O-ZiWywa.ło. Zasłania się
hTa·k iem pamięei.
ZaprzeCIla,
Według lego ail.du
aby Sipecjalnie
~.rytyozlIlego
JAN MALISZ.
11foCl1zony 18 marca 1908 roku dnia zabrał ze so'b'ą rewolwetr.
w Krakowie, fotograf, oslka'l'io- NlOsiłem ~o Zl3.lws'ze pny
sobie
- mówi - więc i w6wjest
Aby poznać' 1l1łiodość
Juna
o zabójstwo na osobie listono- c!Zas nie 'l·oS'tawiłem go w do- Ma.łiśza, m'Ulsimy pn;enicść Się]
SM
pieni~ego
Walentego mu.
ai do BeLgoradu, miasta, w któ1>nebłndy oraz ~fi~hała SuS&rem padły
pierwsze stnuły,

n"

nanie wY'2'oku stanie sil}

ła

Wszelkie 1cj wysiŁki. aby slko-, !dcr 11 <1 Iw. Dopicro !'łużoo woJmunikować się z mqźem
są skowa stwarlza mu odpnwbct·
z~órv skazane na ni~P?:vod.7.C-l rue war·unki. Pr.'lydziclqny do
nie. I teraz p rzychocLzl Jel z nn· 1 p. S. p.
Miłość
łony
twiasłujące wielką P(}żogę świa. mocą syn JUlnek.
~{}staje się do teatru :iJOłtowq
.
Tu
mies-z.kali
rodzice
Ma
BlIdynl<
i
,
tworzqJCe
obóz
kon
l
uiersldego
Rozmowa schodlZi na temat
()Iko!one łatl~u_11 i otrzymuje rolę w <;z(u.r:le ,.CÓI"
żony: Obrońca p()kazuje
mu lisza w osbtuioh latach plrz,c(.l cent,raeyjny,
chem wart i dr'uŁu kolczasteg{), ka pułk li". Hol~ zagrał 'iloskofotogl1'afję Mllli zowej
wów \\'0102.
uJciec
.lest
n:.dwol'1yrn
folu
·
połąciOne sq siecią po~zi,e1U- nal('. Z:'rpnla sj~ c()r~z hardzie';
cz~S
gło.afe-m ru,ra St>l"h.,;!I;ł'f,.) "iutrll, I nych kanał&w . Jest to Jcuyoa ·hl pra.c\' scelllC1neJ.
upływa
'C1JgI'y\IVa Aię i!M!tRa
Ó dirłlrntł~
i utrzymuje rod;"łll(: swa z do-I dtoga mię?-z:v . pO::izczególnemi n.iL'dłtl~i czas. CI Mali,z stajt:'
tyezn~1n napł~iu.
chodów swego illlkładu folo,ll'ra- budynkami, nie !;:onbl'olowana :'l\l najlepszym ··!;Ł01'I'!J1 LeatJ"
~blisz porywa fotog1rafj~
z fic.z.ne"'o. \\' Toku 1914 stosun- pr;zez oko wartownika . \V um." 7()tnierskie~o.
rąlk obrońcy, 'z.a.czyna ją ~w:lł·
:ki mi~..,- l\Ialis.zami, jako oby śle młodego chłopca rodzi S~ę
ł.r.t'll11 d'!ln!pl~ngu
townie całować, rzuca się na waldami ausŁl'jadki.mi. a ser- pLaIIl. T~dv przedostanie sie do 1'1 i
III U
Ił" SG
ziemię i rzeWlIlie płacze . zapew
bil 111 i zaosłnają się coraz bar- ojca.
A obok tego Maliszf.l W)THniając o niewmności żony. Mó- dziej. Pewnego ranka zjawiają W ciemnościacl. n.ocy zeJdzi{' stu drupi
Malis/' ,,- krM d:l,nwi o wielkiej miłoki , jnką ży się '....' mieslkanill
do kanału
i tą drogą, przez 'in.gu. Gdv wiecz6,l' nadchod:li
wi ku niej, nazywa jąc ją ('o )f•• Ii.sZl'hv j;łull."rmi, kt-tl,." ueJ słraie niespostl'lz.eiony, pnd' i bar zapełnna się /loŚĆll1i, wichwilę
prowadlzsją ich do obozu kO'D.«łzie do banku ojca.
dzimy go w kącie. jak
"swoicm mal~nshvem~.
('Cnłracyjńego.
Plan powiód:ł się w zupełno- L drwiącym ja1kby uśmit'sz
- Pewnego razu mówi
kiem patrzy na tych wsZyst.
Jan mial wtedy 6 lat.
ści.
Mali!!z ptzedhod,ziłem pod ·
Po jakimś czasie Malilszowa k.i<'J1., od których WYŻS!llym się
czas spaceru na pOdWÓTllU wiE:wydostaje się z obo7JU Ikonceilczuje.
ziennem obok pawl1(}nu kobietra~vjnego i Jed:z.i e :z dzieckiem ZawS'le el€ganciki,
SWICZy, u·
ceg<>. Z za krat pawiLonu usły
do Polski,
do N owego Sącza. perfumowany, wyniośle Odlllosi
szałem płośny płac,ż
kobiety.
Pozbawiony op·ieki ojcowskieJ sIę do kobiet. A %na ich ptrze'WatrU:fLki w orozach kon~en młody chłopak rośnie w wrurun waŻJlie jedną, kaŁegocję; fOi"l
PO!znałem głos Marysi. To dopaowadiziło mnie do r01..paczy. tracy jllJ"ch wytwar.zają spe~y kach, niebał'd<zo rozwojowi mlo danseTild. S,z1U!ka, u ruch miłu i
Gd" wróciłem do celi, nhl mo- fio7.ll1ą atmosfcrG. Życie upłY'fa d~o umysłu spnyja· jących. -- ści, czasem i 1:a .roJ~u,
gdy
głem zasnąć, przez całą
noC pod oddem i -ciągłą kontrolą po- W okół niego
roz,g:rywa jt\ się pil'zyjdzie sposobność, potrafi
pOSJIl.llku wypadki wojerun.e, nieraz jesl drz.iewca:ynie zabrać dęilko zapłaU{ałem nad jej losem. t,al roi u.cj~ntów, nabiera
ki było, gdyż ona cie.rpi nie- - do pcwne~o stopnia - wię on świadkiem scen pełnych o· pracowany ~os.z i .przenosi !>ię
ziennego. Ohowiązuje ścislV' · re hydy i gIrozy, ktÓ're w duszy je na inny
winnie.
teren.
By sz1I.k!łć:
l.{ulumin, K1.órv o~ranicza sWo- gro pozostawiają
niechybr'ie szczęścia - 'ZabawV -- pienię
Z~pewnia ()bl'ońe~" że iona nit'
ślad niez.aunły.
słnelała, a jf\~!i tak zeznaje, to wobę osobistą·
dzy.
To t~:1. :"ad~ho~7~ dIn M~!is-:(a\V
~.21'l1i to w tym celu, by ~o oJ·
l tak płyną lata Jalll Malis.z
(~i('żldf' chv. ile,
spot~g,-,wćłlle
ciqlyt.
szuka sZICrz·ęŚlCia na coraz t.o
j("~z!'n~ trU!
t ').ic:l I)I"Zcf "ans·
nowych drogadh.
Pll1Zer7.1UC'ł
Mllljs~ zdaje sohie
zl1pełnie
1.tłI'tr.wnno dl! i :m('~łI btn-:l·ku,
.f an Malislz niedługo chodził si~ z jednej dzierllmy do drn·
sprawę z o.. ekająee.j go
k'łn"
11 m..a..tkę pozostawiono
sam::) do ,szkół. Kończy zaledwie 4 ~Jej, a gdy sZC®ęŚcie p'1"Zestaje
której się boi.
z dzi eckiem. Roz:paoz kobiety klasy "pospoHte" i jest już "go dopisywać i pieniądz naptywa
samotne.i. po ;;ostawiouei
na !'{}W" r.e swą edulkac .ią. Reslla coraz wężslZem korytem, ro'pastw~ losu. 11'(, ma ~ranłc. _. pTzyjrl!zic sama.
Chłopak ,'Q- dzą
się
w umyśle MaliJsza
~~~~
magę!"
J''/t' mniej ulega wpływom ro, COTaz to ll'O~ pla,n:v '7.dobwia
VARIETE-OANC!NG
dIZ;I1y. cO'ra,z częściej chodzi fortwny.
Po ro:zmowic
z ~Ialiszem.
włnsnemi drog'ami, a drogi t~
Aż wreszcie
;rodzi s~ plan
sp.rowadzaja
dJo rozmó\V'J1icy
rzadko
są pll'oste.
tbr-odni...
Maliszową. Wykaz'uje ona ja k
Widzimy g-o więc jako foto· ~
by odJr~twienie.
Siedzi niegirafa.
PIracuje 'W jedlIlym :z k"'n
ruchomo, otzv ma utkwione vy Oa:iś i cOdafc.nnle od 5 d" 8 FłVE
kowsklcth
zakładów. Je"t najjeden punkt i z poe z iltk'l.l nic
.. "'y;tęp8mi artystyczne mi.
Konsumcja 80 gr. lep.s zym "Ikom-po·zytorem". U
odpowiada wcale na pytanl!ł
świetnie
poszct'pgóJne
WIeczorem od 8 do l'-e l\łada
Jtl ~If"
obtrońców.
,,6:
OOlzycje
i
RlI'Uipy,
\»Hll'
~1;
MU~ICHALL
Linja jej obrony
pokrywa
nIkł nie dorówna UlU pod
POŁOtNICZO. GINEKOLOGICZNA.
:" \
PIerwszy
~ic w zupełnoki 7. linja obrony
tym wtilględem.
I CHIRURGICZNA
Malisl:a. I 011a ws.pomina
co
.
Wł21Hi
Mle~11Da16d8WV
Czasem
jest
on
pełen
fantazji
Dr.
med. Orueblna,
chwile "nie chcieHśmy znhic" j
Gawrońskiego,
i polotu.
ale
stoi w rażące)
Kalisza,
ona "nie pami~ta" co roze~rało
!iT.HJ:ec'zności Z gustami t'l'ad 'IKurjańskiej· Rajtlp.r,
się w mieszkaniu prz" uL Pal) 1
WEł!
r:yjlllymi. Jest w je~() "lkompoLlebeskind •• ,
skiej po nadejśdu
liStOllOS7D
li
udsialem świato\fei zycja.ch" coś niNealnego. ('C)~
Ziege'll o
Pr-zebindv
-,
l
sla\\1y atletek, orac pełny
C!lełnit.' natomiast muwi o me
_ program
atrakoyjny z co razi i ~hrusza. .
_
SIERPłłlA
~1U2
dancingiem towarzyskim
Malisz
]'estł'także
aktorem prey l
'
h
h
'"I I II 1. II'J.
lil!.
·
d
mUle c oryc a. a . ,
C, ~ule .P?WO ~le . O.•~ sce- Opłata dzienna od 9 zł. Poko :e po '
Zapcwnia obrońców, iż ko
rr~dY(Yioa
Diespodzła~ek tr!czneJ
l oddaje Się .Ie] z lapa-I jedyńou od 1S zł. dziennie. Porodv
cha ~o wielką i .gorącn mil t'
Welś ie bezpłatne.
lni~ł-anicm. Nie ma jedlIlak mo z 10-dniowym pobytem od 150 zł
ścią, rozwodz·i się szcrolko nad
p.rzeżyt~mi
z nim chwHaml Od god • . 11 9l'. K~BARET·OANCING 'Hiwości do wyżycia się w tym •••••••••••••••••••••• 0'
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do
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Malusz....

obozie
koncentracyJnym
Uf

II klasy

I
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Dziś

"

i dni nastepnrch!

Passe-partouts, bilety nlgowe i

bezpłatne bełwłg1.ędnie nieważne

i

-

-

z fenomenlllnym

komikiem w roli

Nadprogram: Świetna rysunkowa groteska w kolorach.

głównej

Ed ie Canto em
Początek

o 4-ej

~1.X

Pomiędzy

s

literatami

C

Haiałelt

"GLOS PORANNY"

1933

Nr. Ml

e z ć • w,t

narodowJI nie powinien sie
naweł w okresie kryzJlsu

Żyjemy w o-ka-esie, który hi·
majątku indywiduaJnego po- wał si~ najsilniej we znaki, [\Ze /;"!ospodaTc'z ej. Nie stałyłJ}
storja gospodarcza św,iata za li
szczególnych .1ednosbk.
majątek narodowy Angl.ii )lłl'.lJy się pnecież Stany Zjedmoozo·
czu do jedlnydh z llajdęż.>Z)'.: h Ten ostatni ma.jątek \Okłada liif; rosi o 27 funtów na kaiAego oe tą potęgą w ci~u jednego
na pll"zestrzeni ostatnich 150 z okreMonej wpieniądzlu war- mjeszka~ica i o przeszło 1 mi- wieku, gdyhy /i!'WałJtownem tern
lat. Od chwtli p'rlzemiany pr()- tości ws'zysUkich pnedmiotów ,
l,ja'l'd funtów w globalnej
pem r02wojlu pracy i OSIZCZędukcji pod wlJ)ływem rosnącł'- posiadanych
l1J3.
własność
sumie.
dzania nie dogoniły staTyc'h
go wciąż z żywiołową siłą ma- przez daną jednostkę, której Czyż lo nie Jest wS'paniałym rywalelk Europy. Od 1850 r.,
szyniZ!lll\U - t. .1. od ostabrlich majątek
chcemy oszacować. dowodem tej wieLkiej zd01no- odk ąd to ulkarud1\ się rf'gulo.·rdlZiesiąt'ków Illit XVIII wieku- Wz.orem tego przyj.ęteilo
pu- ści do OSlZlCJzędJzania, jaką na- ne, oficjalne obliczenia mająt
możnaby znaleźć zaledwie Je· wszechnie sposobu szacowania ród angielski zawsze dawa.,J:
i ku narodowego za każdą deka
den moment, który p~z.YIPIOIUi- p'rywatneg-o ma.jątikll.l mZipoc!Zę- daje dziś
Jeszcze
~zykład dę la,t ,
najmniejszy pxzyJ.'"ost
majątlkm za IO·lecie na j.lłowę
na:tby może pod w:zg.lędem go- li niektórzy ekonomiści jesz· wszystkirrn mym InM'odom?
stan, w jalkim .::ze
w XVII wieku,
ni]). \V. Ten wyp·a dek tak znaCizil1eg·o wyniósł 11 proc. Były dekady,
- Ani jedna redakcja nie sp{)dal'C7ym
znajdujemy się dzisia.i, a mja- Petty w A.ng.lji, .obliczać maJą· przY['ostu , mają;llktu n~1'odowe- kliedy
zwró ciła mi rę.kopisu.
- Pr::l'iHJopodobnie nie załą nOWICle: bezpośTednią epokę telk narodowy, który wobec fe· go w ok'r esie cię.'Żlkiego Ieryzy· pr,ziył'ost przek.raezał 66 proc.!
go musiał obejmować wszyst· su nie jest w Amgll.j~ wyjąt!ko- ~~e dziwi więc nas, że
czasz nigdy znaczków poc'zrto- po wojnach narwleońskich.
Mniej wi.ęcej (ld 1'. 1820 sro- 'eie dobra, lI11ajdujące się na wv. Weźmy drugi podobny o· w 1912 1'. "Iobalna suma mewych.
żyć się zac'zął w Europie kry· terenie danego państwa, a któ k'res
międ.zy ,l atami
1875· - jątku WlIl'odowego
wyniosła
zys , który równię,ż pociągnął rych wartość można osza;:;.. 1885, kiedy to zaciążył nad C.l
J86 mi1ja!ł'dów dolarów.
za sobą liczme 7,3miknięcia fa· wać w · pie.niącLzu i p.r'zedstawić łą E.u,ropą k.ryzys rolniczy pod gdy jeslZcze w 1850 r. niewiele
hryk, spadel{ cen, hezrob{)cie i ;edflą globaLną sumą,
wpływem ówczesnego
stniH: przekracrzała ponad 7 mill.jarinne typowe skutki dla takieOhliczenia takie dają nie- ry!lik/u ame;ryikańskiego.
dów. To już -bez p,rlZesady mogo stanu nieróv' uQwagi ekono- zmiernie ciek.a.vy materjaJ: staW 1875 i. mają.tek na~od:) ina nazwać siedmiomifuwymi
*
mi'cznej. O tyle j~dnak ÓWC7.e- lvstyczny , który służy do wy- wy AI1g>lji wyniósł, według n krokami postę;pu goslPoda'l"CIZeZ powodc wielkie.l ilości ma- sny kTyzys był łagr.. dniej1szy od , ci~gnięda szeregu bardzo war· Gi,rfen'a, 8,5 miJja'r dów funtó.v go. Bez wlZmożenJa energti,i wy,,:,
tel'.ialu bierLqc. daJs!Zy odcinek ohecnego,
że obejmo'wal
on ' 1l,,'('J h dla całf.go SpOł(;CLleństwa i ::!50 funtów 00 głowę, a ,,- twólr czej, połączonej k()[lie~
powieści "Plan B-4" ukaże się tylko Europę, kiedv dziś cały ł V.i1i(iSk6w ,
jak np . .lalka j.:!st 1885 r -- 10 mii1jardów l 270 nie z wiel:kim rllH;hem ()sz:crtę-w młmC!J'ZIe .1lih'zejszym.
św~a~ ug,ina si~ pod jegi() cięża- sz~ hkość pl'.zyrostu mają,tkru na funtów. ZIIlOWlU
(lIZania. nie mogltbyŚllIlY sobie
rem.
'·\ll:Jw,_·go, t. .1. inaczej mówiąc: poważny
p1'!ZIyIJ."OSł
majątku wyohrazić ta.k kh rezultatów.
D ijźURY APTEK. - Dziś w no
Ciek awy m nie.zmiernie i za- I Iii: i \\ jaJdm czasie sp ołecze(l. podczas kryz,ysowego dziesięA Pols'k a ? Jalk jej mają,tek"
cvJ dyŻ1JrUJ·[t. następuj~('e apteki: ralzem
.
f a k tem st ,\,O ?'lUŻY
"ł'
• I .,
pouczającym
o s\volch oszc.zęd nl)
CłO CCla.
narodowy wygląda? Niestety,
T K oprowskiego
(Nowomiejska jest, że
: ~ci, dal<i możemy dowiedzieć
Podohne
:zjawiJsko stał('[!U nie j'oz,po'l'lZądzamy dokładne15),
S. Trawkowskiej
(B rzezióska sto l at tem u, numo
.
kr.'i"l'tYSIl, l''l\~, l .l". 1oc. l"I e l emen t·Ow w na- pliZ~1TOS t
' Ik
d
r-; . ;
,
I
Ć,.' 1 ' .:
II
maJąt 'u nalro owe
mi obliczeniarrui na,szego mająt
,)bt .11. Rozenulll 11;: (,>. ()~ln !p.lska poszcz;~.ITóhw
pallsłwa siale I dl'lt te oszczpdności składają go. choóby w najóęŻlszych dl."\ ku . P'r zed WI O .J·~]ą nie m0<7.1iśmy
'lll \l n"l'tl1SZ""\Ys'-lPP'O rPlOtrkow •
~
•. .
.
'..
ł'
~'
':")'
,_., ,
ZWJ~ri~zały z ruku IHl Hl·k SWHJ Sil' odZI e one w panstwlC g ow całego g,ospodarstwa ch\yilaci . kil d-okolll;lĆ,
lI{) i:!emie nasze
-1·~ (I»
J I(J1JnL::t
(K~tJl"
54) L
·
. ,.,
.
~.;~,'.~.,':::~.'
fi'" ' , · I I'OZljlOJ'7:;,:~h:.a)UY X:ajJ3'S majątku n:c },iQ II{(?ncent~u.ią .1 t. d..
zaobserwowano
również w " nie lwoliZyły jednej, pod .wrzgl~
"
,kle,~O (Rot lc,nSI.. 3).
llaJ'o'llowego.
· "\\ reszcie obhc,z ema maJąt- F\fancji , w tym typowym kra dem państwowym, całości. Po
REJESTRACJA 1913 ROCZNI-' Świadczy to najdohiLniej.
że ku 11arod{)wego pozwalają nam .ilU drobnego. ale intensywmegv wojnie nie mieliśmy jeslc l e
KA.- W aniu r1:.<:"ic,jsbjm na, reje- Ik'ryzys. mimo pod erwania SiC- J pt·] ównać nasz klfalj rz innemi oszczędzania. DI.3J 'Porównanl:J czasu na. wykonanie oblicze!l,
str[cr'.ię ilo biU1'~ woj~l·'owego Jarzą reglU egzystcncji
indywidual- J PU'l&twami, co może najlepiej weŻ1ny te obliozooia , które ':';:1 kt6re - jeżeli mają hvć wiary
rh mii"jskiego przy ul. Piotrkow- nyc h , nie jest zdolny z.niwe-j") kazać, CiZy tempo iJ)ITzyrostu do okresu zibllJiJżają się do wy- godne - wymagaj1\ dużych n a
s\;'iej 165 zg'łosić Eię prywinni męż- c.zyć \\' calem społec,1.eńiótwi.; i wiełklość samych oszczędno- żej wS'ponl!'lianych oblid:;.eń"UI kłc:ldów . Wedl:ug obli.c;zell' B.
1':",:~!1i urodzeni w 19J;~ roI{u, za- zd,rowl'go i zlrośnięlego ni em· śc'j są wystaoozaj.ące, jeżeli nie An/gllji
Dederłki , wydatnych w 1031 r.,
m', ""ka!i n:t tl'rrnip 1\' kOltlif<arJa zerwa lnie z psyclhiką ludJZką clt('emy być zdystansowani na '
A więc w 1872 r. jeden J! Q- ale niezbyt dokładnie opl'acot'i o lUtzwis~,aeh na lit ery S. Sz. T., pędu do OSl,cz<;,Jza nł~ , lej pod polt gospoda,r ozem p'l',zez me konomi.stów , d'Ayen, SzaCUjll
anycll ,
OI';;Z zamieszkali n:,. terenie XI ko wa,Imy przyJ·ost.u maj ą\Jk.l11 na- na,rodv ,
waTt'ość og·ó1nego majątlku na majątek nal'odo:wy Polski wy';Ii".;;rj:,kl o naz,,'jsbch na litery rodo,\'~g{). 'Je~t to n~ezmif!rnie
Naj~e'Piej ro.z.~inię:e i lIl?jdo- r?rl0~ego Fa-alJlCj<i na 195 ~i~ niósł 137,5 mil jard ów lI. ohieI 'l.::l. Sz.
szc.zęśbwv objaw. kt olrv p.ozwa I kłaf1meJsze oblhClzem.a maJą.tku lJalTdow franków lJl:otych, a J"'~' gowych. CO zmielllione na dulaKOl\'HSARZ . W PIOTRKOWIE la n a m pa lrze ć z n.fnością w ua,r odowego posiada Aillgl,ja.
w 1878 r. my ekonomista' ł'.y wyra!Ża się sumą 15,4 miJESZCZE NIE URZEDUJE. _ _ W pnyszł,ość. gdvż tworzy On za - W 1822 r., a więc w kilka łat VaclheT - podaje liczbę 260
'jardów dolarów.
niektórych pismarh l"lkaza.ła się w rodek pTZe('iwdzi~lłający złym IJO wo.inaeh napoleońskich, 0- miJja'rdów f~anków. Pa-zed SIl- Przyjmując ludność PoiI*i.
(ln111 wczorajszym wj:l.dOIDOŚĆ. że skutlkorn
kryzys l!.
wzbudza· szaoował majątek JUlIrOdowy mą wojną śW1iatową obliczył I(,rą,ało na 30 miljonów _
\\. sr.ffionądzie m. Piotrkowa roz-I jąc w nas je dnocz eśnie pt:- AngI.fi Lowe na sumę 2,5 mi- Cołsoo, że
., ~'8JJ'tość maJątku nl3ll'odowego
począł urzędommie nowy.komisarz Wll10ŚĆ co do przejściowego il ha l.ia:rdów ~untów, co w.YlWSił~ W8I'tość ma.iąt~u Frał~c;ji ~o- I
ua głowę w.yniesie około
r7.ądowy. Jak l1:l.S infor iJl l1 Ją w urzę rakt erll samego kr~zysu.
przeciętme na ~Iowę ~eSZJkan sięgla sumy az 302 mIl.lardow
513 dolarów,
d7.ie wojewódzkim, wiadomość ta
Zamm plr zedlsta,wllny cyfrv,
ca 120 f,Ulu tow majątku.
fil'3JIl<ków!
:!Idy
St
b Z· d
e
jPSt zupełnie nieE'cisła, gdyż p. wo- ohra7.111Qcc
p'l'zy,r ost majątku Juz w 1833 If. de Pehre'f obliNie tl"'Zeba chyha dodawa~, nych :ynosif:~ -192J n~c~f8
.i\,\yoda łćdzki nie podpisał j'Jszcze narodowego w różnych
kra- ('Za ten sam majątek naiJ.'odo- że do niedawna pie.r wsza potę- d l ó
(d
B
f 1]". • ..
. h , wy}asnJmy,
...
. ro- wy na. sumę 37
• . . -- we
'0 arr
w
ane.
o __
Cens'Us)
no minaCji. kom i &arz:1., :t kao d y d a t u Jac
co na l ezy
, mI.}'Ja'1'd'ow fl1n g'a fOOs.po d alrClza na SWICC1~
F1ralllC'i
w
1912 If'
16'>0
ra jego została jedynie przeasta- ZUITIICC pod nazwą "ma.lfltek lli,w 1 147 funtów .na głowę Stany Zjedm.oClzone - pomna- d l ó
(J ~
). '. A_ ~:. ~
1
l
..
.. ł
•.
. t k
d'
o a~ w CO1,son I w nIlI,g<tJl w
.
"
wiona mln. spraw wewUl~trznyCll narodo~y '.
,jJI noscl.
~a a
swoJ ~~Ją e .. 'naro .0Vl'~ 1913 f. _ 1.448 dolarów
•.
GO :~<ltwit'rdzeni~.
OkiresleUle to powstało nod , A wi' ęc w olk~esie 11 lat,
Jeszcze szybCIeJ DJiz An.,qllJa l Statlll1J)
(J
wrpływem pojęcia
!iiedy k'l'Y~s ponapoleoński da Francja, ikTaje o stalfej kultu.
CHOROBY ZAKAŹNE.
W
Mili)ąM!NIM
'w
Ma
HÓŻIl1ioo· międJzy Pol<ską a ~
rzrsie od 22 do 28 p:1.ździernika rb
mi klfajami jest aż nadto KOIla
z2"lo;;zono do wycł2.i alll zc1rowotno··
miala, ale byłłby zupełmie nieśei z ~rządu m. I~odzi 62 przypad1ci
IBl
_.
z,rozlUmiały taki wyrpa delk , aby.
duru hrzuszn~go, 7:\ - plonicy. ,
pTlZysZlłość
wykazab u nas
26 - błonicy, 11 - odry, 9 - TÓ 'I
~
tempo P'l'zyrostu majątku naro
ty, 1 - krztuśe2. i 15 g~r:l<Czki po_ ..
°a
dowego slabSIZIC, nii w intnydb
·:ogoW·3j. ?gółem zanotowano 191) I wkład ł1 •
~ krajach. Mamv nawet więk.ue
przypadkow za chorowań n:l. rhol',~~
pole do dziaŁania, gdyż kuj
by zJ.każr,e.
W dniu dzisiejszym na terenie wych, komunalnych
towarzystw ne miasta oraz osoby, instytucje
Ilia<SZ jest mł{)dy o li.czn.ycB,
«
nasz~go miasta odbywają się uro· kredytowych.
społeczne, pracownicze itd.
niewykoc~ystanych jesz<:,ze za·
czystości związane z dniem oszczęd
Jedną z ważnych lnowacji hęIdea oszczfdności dotarła do 131 sobach nahm-aLnych.
ilOŚCi.
dzie dla
łodzian
wprowadzenie szkól, w Idórych zorganizowano
Jedna z'asadm.icza naruika ply'"
W związku z powyższym dniem wldadów PQsagowych. Projekt ten specjalne kółka, liczące łącznie
Lodzianin p. I:lamw'll Głow iń
zwróciliśmy się do komisarza KKO ma być zrealizowany w najbliż- 10.921 członków - ciułaczy, którzy nie dla nas f, z pOrównani·a, maski UkOl1.Czył Politechnikum w
na,r odowych
illillych
\V roku 1932·33 złożyli 36,254 zł. jąlfl<ów
Weimarze (Niemcy) uzyskując m. Łodzi J). ChudzyńsJdego, o u- szym czasie.
kcr'ajóiW:
nie
wystaTcza
eneTgja
dzielenie nam informac.ji o stanie
KKO m. Łodzi dąży do ułatwie- 75 gr., a w ciągu 8 lat, tj. od chwi
tytuł inżyniera budowy automowkładów w Łodzi i okręgu łódz- nia inllasowania weksli: wydział li rozpoczęcia krzewienia idei 0- w dJZ:iałaniu wytwóll"czem, mu<;i
bili i lotnictwa.
ona iść w pał1Ze z z-aciętem i
kim.
inlrasowy przyjmuje weksle mieJ- sZ('zędności - 274,119 zł. 76 gr.
i
słale wl2JllIagająeem si~ Ostl>Czc:
KKO. m.
Łodzi
ma
konta icowe po 30 groszy, zamiejscowe
Kapitał ten powstaje przeważ.ue
dzaniem.
n w •
• oszczęl!i1ościowe 9,800 o"ób, h:t6re IV cenie 40 gr. za inkaso.
z drobnych Sum, 10 gr. znaczk6w,
obecnie posiadają na swych kon-I Dzięki
temu, że
d7jałalność które składają młodzi.
Jeżeli nie chcemy być 7dv
lach 1,960,000 zł.
KKO m. Łodzi jest kontrolowana
Komitet krzewienia oszczędności stansowiłUlJ w rywalizac,j'i goW numerze 78 dziennika urzędoPosiadacze ksiąieczeJi KKO m. przez oficjalną komisję rewizyjną, IV szkole dąząc do jaknajszerszego spodarczej naTodów. mus in l\
wego republild portugalskiej uka- Łodzi, z wynikających przywile- przez związek miejskich i powiato rozpowszechnienia idei oszczędn", wytwanać i oS/Z1Clzędzać, OSZ0l~
zało się rozporządzenie ustalające jów prawnych tej instytucji mogą wycb kas oraz przez władze nad- ści wśród młodzieży szkolnej, przy d.zać i wytwaTZać , tak, żeby t e
\V Łodz; konsulat portugalski. Kon- książeczld
składae lako kaucje wzorcze, oszczędz:ljący mają gwaran zna.ie sPł!cjalne nagrody pieniężne. dwie czynności 'zaały się w jl'sulem portugalskim w Łodzi mia- instytucjach państwowych, albo· cję co do posiadanych wkładów. W roku ub. 17 ciułaczy otrzym.ało dną
nieTozerwalną
całoś {.
nowany zoc;tal na podstawie tego wiem książeczki te mają wartość
Z kolei zwróciliśmy się do Ban- nagrody; niezależnie od tego 3 prze: co nie będ'zie miało se n
rozporządzenia wiceprezes związku pupilarną.
ku Robotniczego Spółdzielczego ~zkół otrzymało dyplomy uznania. su dociek,a nie, która z nicJh m a
wykończalń i farbiarń okręgu łódz
m
. < 1 . • KKO
. .lstme]e
. • koIo CłU
. ł
D·
k·
··d .
d
kiego p. Paweł Szulc.
n
szczegl1>lnoscl
. m. Ł Od Zł. przy ktorym
aczy.
ZU;· l szel"zeOlU t el oszczę lIO' być pi.erwszą.
-OUP~z;)ZSO aap! 1?U a~EMn 1?;)llJMZ Przy banku istnieje specjalny komi· ści mimo ciężkich warunków gospo ••••••••• ~~ H><'
Jak się dowiadujemy przy konsu śCiową, a: następnie dąży do należy tet krzewienia oszczędności w szko darczych w kraju instytucje powy~
DOkUCZliwy. nieustający 'ta~~eł
larie łódzkim otwarty zostanie spe tego wykorzystania posiadanego le, na czele którego stoi naczelnik sze cieszą się zaufaniem społeezeń łagodzi sok ClzosnKu z marką F. F.
cjalny wydział handlowy, mający kredytu, dzięki czemu rozszerza wydziału zdrowia publicznego urzę stwa łódzkiego, a miarą t~o za- wyrobu Apteki Mazowiec.!l:iej, Doktoy c
na celu ożywienie stosunków han- obecnie zakres działania i l\fllcha- du wojewódzkiego dr. Skalski.
ufania jest wZ1'astający stan wkła Sklepińskiego Vi' Warszawie Mazowi ec
10. BrosJlurę o kuracji czasn k·
dlowych polsko - portugalskich.
mia dzjar pożyczelt pod zastaw pa ·
Do kola wS;Jomnianego nalezą dów (}szczędnościowych oraz staly ka
wej i informacje w Łodzi ud z i .
(ag)
pierów wartoŚciowych, państwo- niemal wszystliie szkoły powszech- dopływ nowych członków,
Apteka BoJarshl i Schafz, PrZf'i~-'
P'
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w mieszkaniu

Pożar

Kobylińskiego

adw.

W. dniu l'\'czorajszym centrala
etraży ogniowej zaalarmowana zo"tała "ieśtią o poZarze w mieszka
niu znanego adwokata łódzkiego
Stefana Kobylińskiego przy ulicy
Narutowicza 30.
Nielwłocznie

na miejsce poiaru
skierowano II oddział straży, który stwierdził, iż w mieszkaniu me-

renaSl;ł

wypadnięcia

żarzącego się węgla, powstał

IVan

wskutek

na dy

W środe. dn. l ]istopsGt\ r. b. o godztni~
w SY1{agodze Domu Siero~ --- PółnlXlr-a
odbędzie się nabożellBtwo ż a:lobn') ~a

Po długich i ciężkich cierpieniach
z tym światem moja najukochańsza
droga matka, siostra, bratowa i ciotka

r8no

B. P.

Szario

ił

B. P.

litwin

Rozalie NajdowiI

urodz. Zozula
lat 51.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi
dziś, Wf) wtorek. dn. 31 października .1933 T. o godz.
l-ej po pol. z domu żałoby przy ul. Zeromskiego 18,
o czem zawiadamia pozostała w nieutulonym żalu
Stroskana Rodzina
przeżywszv

na któro zaprasza

Z·Je dnocz ena"e
.

pożar dywanu,

pożar stłumili.

('ji ratunkowej
o

przed"'a"'I·aJ·ący
,

".

..

.
Iił'lk u tysIęcy
złoty<,h,

wartos'C'

został czę-

Głęboko wzruslleni Śmie rci l1

b. p.

nas.yoh

pr'YJ·aci.cł
u

N JlI K I

Izaaka I Boba Litwinów wyratamy Im nasza

najgłębsze wsp6łczucie

Przyjaciele

'5

ez lal oinicJat,wa

Piekna, a

Doż,leczna

Podniosłą uroczystość obchodzo- j dwa razy w
tygodniu mięso.
no w niedzielę w jednej z najnędz Przyjdą do 5zkoly, jak dawniej niejjszych dzi~lnic peryferyjnych głodne, lecz wyjdą z niej syte, zawielkiej :Łodzi. B:<luty, ulica Ryh- dowolone i wdzięczne ludziom, któ
na 15 - sakoła powszeehna miej- rzy nie dali im cierpieć głodu. A
Rka nr. 114. Szary. brudny i odra- matki, wątłe kobieciny, ugaqiaj'Ica
pany dom mieszkalny, typowa ka· się za jakimś zarobkiem, lony bezmienica bał~cka, ziejąca specyficz robotnych, nędzarzy, ubolewające
nym odorem, w mury której wtło· nad losem swych' dzieci, olle najbar
czono siedmiooddziałową szkołę dziej będą się cies'/!yć. Zapert-ą się
i kilkuset uczniów.
w ich dODrych oczach łzy szczęś ·
cia, gdy dzi( d.:o wrac:ljąc do domU
Przed domem powstało duże zbie wesoło tJzuajmi:
gowisko. Musiało się stać coś nie- Zjadłem już obiad.
Z>\vykłego. Wstotnie. Otwarto pier.. .. ."
wszą tego rodzaju bezplatną kuch
Kwestja dożywiania
dziatwy
nię dla dziatwy szkolnej. 150 bied w szkołach od lat absorbuje sponych dzieci, synów
najbiedniej- łeczeństwo i władze. Zapoczątko
[.zych mieszkańców Balut, otrzymy wały ją władze socjalistyczne, a
wać będzie
codziennie bezpłatne, teraz kontynuuje zarząd m. Łodzi.
smaczne obiady. Dotychczas w na' Wiedziano, że kryzys 3pauperyzo'
lepszym wypadku otrzymywali ka- wał dostatecznie stan średni, zda·
wał suchego chleba, lub
bulkę i wano sobie sprawę, że wzrastają
szldankę mleka. Ale, żeby dawali kadry bezrobotnycb i że do szkół
obiady? Kto to słyszał? Jakaś fan- przychodzą ich dzieci wygłodniałe
taz,ia, o której nieszczęsne dziecko i łaknące po~ywienia. To teZ wła
u~dzy w długich i męczących
go- dze rozpoczęły akcję dożywiania,
chinach głodu mogło tylko marzyć. A teraz aż przyjemnie pomyśleć codziennie po lelicjach
dzieci, na które w domu czekałaby
tylko zimna izba i kawałek chleba
otrzymają z bezpłatnej Imchni talerz gor~cej, smacznej zupy, chleb

źycie

~

szka 'I powszechnej

łożąc duie sumy na zaspokojenie
potrzeb w tej dziedzinie.
Dzieci
otrzymywały bułlcę i mleko. Nikt
<lotad nie pomyślał o tern, aby dać
dzieciom także łyżkę cieplej strawy. Nawet obecna akcja zainicJoWana przez ka1i1isarza rządowego
W ojewódzldego, na którą wyasyg4S1owaM 75 tysięcy zł. - nie wykra
(,za poza dawne ramy. Byłoby to'1fesztą niemożliwością, wobec skąpych zasobów finnusowych 2" miny
miejskiej.
'
Otwarcie kuchni szkolnej, wydająceJ obiady, mogło być urzeczywiwyłącznie prz~
stnione tylko i
ofiarnej współpracy opieki szkoll!ej i rodziców zamożniejszych, Jak
to miało mie.jsce w szkole 114. Należy podkreślić z pełnem uznaniem
inicjatywę kierownika tej szkoły,
p. Mieczysława Markowicza, który
dzięki współpracy opieki szkolnej
z p. J. Pragą na czele wystawili
8ztlołę 114-tą. .lako Wzór dla Innych
zkć4ł łódzkich, 1V IJdórych .bieda
Jest tliemnieJsza.

•

Obstrukcja. Lekarze specjaliści ahorób trawienia oświadczajl\, ie Daturalną wodę gorzkll .FranclsEka-J6zefenależy gOJ!łCO polecać, jllko skufec.ny środek domowy.

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

•
otwarcia przybyli inspektor szkolny, naczelnik wydziału opieki społecznej zarządu m.
Łodzi, p. Wisławski, delegat staro
stwa grodzkiego, prasa i in. N.tcz.
Wisław ski zapewnił, że
samorząd
poprze w miarą sił poczynania szko
ły. Naczelny
hygjenista szkolny,
dr. Gutentag, w swem przemówieniu słusznie zwrócił uwagę, że bła
de i mizerne twaroze uczniów nie
świadczą o chorobie. To są zdrowe
dzieci. TylIco, że część nie ma ape.
tytu, a część ma apetyt, ale - niestety - nie ma co jeść, Oczywiście
organizmy ich są podatne dla wszel
ldch chorób. Uruchomienie kuchen
pozwoli podnieść ..tan zdrowotny
uczniów w szkołach.

Na

•

uroczystość

iii

•

Generalny, konsul
Rnglji

bawił

n.asu.ego miasta.

•

łych

mł~eż

niedzielę

Dziś

nastąpi

odszczurzenie 'Tomaszowa. Wszyscy właściciele posesji, nawet tych
na Idórych niema szczurów muszą
wziąć udział w akc.ii. Zarządzenie
to jest zrozumiałe z tego względu,
że szczury podczas ak<'ji odszczurzania pr'lenieść się mogą łatwo
na inne, be'lpieczne dla nich miejsce. Odszczurzanie polegać będzie
!l~ zakładaniu trutel" które mOLna
liaby\\Tać w związku właścicieli nie

Arcydz~eło

prezentujemy I

pikanterji i erotyzmu p. t.

AKCJA L. O. P. P.
tygOillliu miejski lwmitet LOPP rozpoczyna szereg kurR6w informacyjnycb z dziedziny obrony przeciwgazowej. Odbędą się
one w kołach zw. podoficerów tezerwy im. Żwir Id i Wigury, pracow
ników ka~y chor;ych, oraz kupców
bież.

W rolach

rzemieślni!<ów.

ZAGlNJ\Ł Ul\1YSUlWO CHORY

Onegdaj zaginął chory umysło·
wo Cha!'lder Bengelerowicz (Ko·
ściu!'zki 7) . Po spożyciu śniadania
wydali: !:.ili on z domu i wszelki
słuch po nim zaginął.

Niebezpieczna dla kobiet
Groźna dla mężczyzn
uwodzicielsko piękna

o

ił

PORAŻKA
Onegdaj bawiła

LECHJI
w Kaliszu druzyna Lechji i rozegrała tam zawod" Q mistrzostwo z KKS. Tomaszo
"'ianie zostali pokonani w wyso '
Idm stof..unku 1 :6.

głównych:

c
Początek

oraz bohater "Szarego Domu"

ester Morris
w dni powszednie o 4.30, w soboty

l

niedziele o 12.

W

ośrodkach

żydowska,

w pogotowiu

Przy ul. Srebrzyńskiej wpadł
pod koła pędzącego z oadmłerną
szybkością auta prywatnego syn
robotnika 12-letni StaniSław Kasprzał. (Folwarczna 1). Koła samochodu przygniotły Chłopca, który
doznał złamania
ręki
oraz ogólnych cbrażeń całego ciała. Przyby·
ły lekarz pogotowia, po ' nałoi('nhl
prow:zorycznych opatrunków DA
miejscu Ilr2ewiózł chłopca w !ltanie
ciężkim do sipitala !)kręgowf)go.
lOt

rllchomośd.

Łodzi

pragnąca emigrować
do Palestyny, pŃleoood:zi specjalne p!l'?l~
SZlkoleme zawodow.e, pr~njąc
w wa,l"S7Jłatach ł fabrykach, 0raz na fermach podmiejs1deh.
W godLinach wiOOZlOl'll1yClh gcnCI'alny konsul Hamilton wTU
z pos. G~ueba1Unem opuścili
Łódź, udając się na dalszą i 11-'
spel,ieję do Bielska i KrakIowa.

Po przemówieniach powitalnych,
p. Rajchenstein wykonał kilka utwo
rów skrzypcowych.
!Po złożeniu
podpisów do Złotej Księgi nastąpiło otwarcie kuchni i dziecj (Itrzymały pierwsze obiady.
GeJ.

Dzień

OD3ZCZURZANIE MIAST A

wczoraj w

wczora.i w godziJN1Ch porannych przybył do Łodzi genend
ny konsul Wielkiej Brytanji ..
Wa'rszawie, p. Ham1Iłon. Konsul Hamilton w towarnyslwle
angielskiego kODlSula w Łodzi.
p. Gilberta i pas. Gruenblluma
1JWjedzil
wSLystkie
ośrodki
JllI'zysposobienia
palestyńskie
go, zna.idu.iące się na terenie

.'+.'

najbliższ~

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

'

114

Tomaszów

VI

M

dzeniem
ustroja wy
no
tar!<,1v. ww Polsce.nowego
Zjazd ckreśli.
raźnie rolę i cele organizacji, udde
łając nowym władzom szeregu drrektyw, Jako przedstawiciel ł.odzl
wybrany został do zarządu p. ZY"gmunt Woźniakowski.

TIIiII!IPI'

•

W

II

W sali towarzystwa kredytowe-l ol'galli •.acji ~gólnli - polsldeJ i dogo zakończyły się dwudniowe 9brn I konano wyborów nowe: o 7.ar '4da
dy zjazdu delegatów związku pra- Pt17.aiem zjazd d~8ku1ował 8'&eroko
. w notar j aCIe
.
cowników 1l0tarJ'atu i hipotek w 11ań przy6Zł ą sytuacją
Polsce. W Wyniku obrad zatwier- w 7,wiązkti z zaruierzooem wprowa-

~~i;OW;O~U;S;Z~k~od;Z;Ol;lY~.~!!!!!!!~(P;)~;;;;;;;;;!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;~d;zo;n~o~s;ta;t;u~t~n;o~w;e~J~;Zj~e;d;n;oc;zo;n~ej

-R

nolarJ"at-

Uchwały dwudniowego zjazdu łódzkiego

Strażacy po kilkuminutowej ak-

D,'wan

7

193~

-

•

•

Na ut Mielczarskiego, w ooj(!f
pobity zestał dotkliwie robotrrlk
Stanisław Michalak, zam. przy ul.
Ogrodowej 26. Michalak doznał ran
tłuczonych głowy i 1ułowia. I t'i::.arz
pogotowia polecił ~o przewieU w
I,;tanie nie budzącym obaw, do !'ZPi
tala.

.. * .. .

O golk 9 rano w dniu l1'ezora}-

szym w czasie

Dójki,

jak.a

wy·

buclt!.a na łXlSesji przy ul Ihgow-

IJkiej 156, pobiei zostali dozolca te
go domu Stllnisław Marciniak oraz
murarz jan .Jerz:ykowskf. Do obu
pobitych wezwano pogotowie, \{tóre przewiozło icb po opatrun1cu do
domu.
I Wacław Adamiak, :'obotnil(, prze
chodząc uiilią Kątną został napadnięty i pobIty przez nieusialollYc!~
dotąd sprawców.
Lekar~ pogotowia po skonstat'lwaniu silnych o·
brażeń całego ciała przewiózł oria·
,r ę napaści do do!ov. przy ul. V' ,'~
16zawskiej 11.

I

fił

~l

X.

.. GLOS PORANNY--

Nr.SlO

1933

radz

Z

~alź

odczytowej

(

Jak wywożono przędzę z magazynów fabrycznych

,V sądzie okręgowym w ł.o
dzi rozpoozął się wczoraj w·~l
ki proC'6S. będący ostałnie111 echcm machinacji i oszuslw, po
Poln ionych w lutym b. r. w fir
mie I. K. Pozn.'lńslk!
J)!rzef
dwuch pracowników adminitracJi fabryo~nej, 33-Jetnie~o
Franciszka Cicbecki,e go i :lOJetnieł(o Szczepana Kr6lalka.
Na ławie oskarżonych zasiadł pozatem
j,eszcze sLereg
osób, wmieslzanych
w aferę·
PQle{1ała ona
~la fałszowani u
kwitów przy
wywozie skrzYI1
z tercnu fllbryczne!Zo, dzięki c-ze
lnu wywieziono z przęd·z.alni 0J.ol0 50 skC'Zyń prz~d.zy, któ-

Sad70"O w wią,z'ieniu opr6c,z ru
botni.ków Ifim1V 1. K. P .. Mo:r,ka Glltmaua, znancKo iłodzieja
i notowanego w policji, .jako
. ,Mojsz'e",
Pechmana,
IćkJ
Le,,"kowicza i Mos7)ka S7.te1'. u.

Leon Kruczkowski o w padkach W Trzeciej Rzeszy

się

do winy.
Pozostali
uie
Autór "Kordj:w.1 i chama," Leon
W barwnej j świetnie skoDstruoprzyznaH się, wyjaśuiają.c. że Kruczkowaki wygłosił w niedziJię wanoj prelekcji zDany literat odkupowali ,~rn:dzę, jednak nie przed licznie zebraijem audyto- tw'brzył obraz historycznych wypad
wiedzieli, ir pochodzi ona z rjum w sali Resursy RZemieślniczej ków, jakie rozegrały się. w 310m ..
kradzie~y.
intere~1J.tący odcżyt na temat ostat czech od lutego r. b. t. J. od pod ..
Rozprawa, n~ którą wez wa- nieh wydarzeń w Ttzcćiej Rzesż). palenia neichstagu. Prclegent, oma
Na ro~prawie Giche~i, I{yÓ- no 25 świadków, została odro- Tytuł odcżytu: "Wlła nad Niem ,,'iaj~1c 'rezultaty i materjał procesu
eanli".
IlJt1dyfu;lkiego; dokumenty o.publiko
1a4i, Gutman i 'BIom J)L"zyzmili czona do lJiobotv,
W:l.ne w brlmatnej księdze, a na·
stępnie fragmenty procesu lipskie·
go i zesta.wiając je z historją ruchu narodowo-socjalistycznego oraz
o

sylwetką van der I:.ubbE'go, ciocho dzi do ciekawych wniosków_ Widzi
w historycznych wypadku ch nit'mieckich walkę dwuch acie:raiącyC'h
sIę że sobą. obózów polityczu~· e1l.
a. mianowicie
rozkładającej
~ię
pa.rtji hitlerowskH z nientieclq.
partj~ komunisty CEną.

' o HarntowiuB

Narntawiru
20

~O

I:n nast~ie ~J)TZedano rozilllai

h-m ludziom. Krad'liona ł)t'IZ'ę
i!za była wywożona w Slkl"Zy-

Podpalenie gma.chu

niach, pomalowanycll En nymi,
n iefirmo'\\o yrni inicjałami.
Ja,k ustaliło. dochodzenie.
. kl"zynie wwożono na tereny
fahrycz111e f'uste, napełniano je
p,rlcdlzą w noey, a wywożono,
w

dzień

również

heztroski~go, pełnego

Reichstagu

było największą w dziejach prawokncją, sprytnie, lecz nieudolnie zaińscenizoW1bną przez olJecnyćh wh\.d
ców hltlerji. Zdemaskowała ją nietylko komedja. sprawiedliwośći w

r

jnko piI'óżnew aferze o-

Za współudział

ml
J

cały
SZFlreg fuktów,
ustalonych
podczas
procesu londyńskiego,
a.
prze-

Lipsku, lecz
niezbicie

humoru filmu p. t.

dewszystkiem

:1ędzna postać

7.gan-

grlC'nizowanego b. komllnisty hólen

\Va la
przed

derśkI~go,
Lub'bego,
ch<>robllwych ambicji

łlMftftlSlntll

się pozwolił uczymć

tablicą poległych

dzie oktopnego czynu.
Goering,
Góf!hels, a przt'dewszys'tkie Hitl"l'. kt(,ry o~'~go historycznego
drtia, w okre'Sjf' sięQ'1i.ją'('ej żeniŁa
knmp~nji przedwyborczej)
prowl!-

Dyrekcja. gimnazjum zgromadze
ni!1 kupców li. Lcdzi (Na.rutowicza
GR), zllwiaunmia, iż w dniu Swięta
UU\t:trlych 1 ~o listopada od godz.
5-7 wiecz. zostanie zadągnięta
"-arta. honorowa, Prz. Wojsk. j harcerstwa przed tublicą poległych za
wolność narodu ucznićw i wycboInmkćw szkoły.
'Wstęp

"'olny

do

kich mdziców,
ll1.vch.

dzonej na terenie rał~j Rz~~zy,
zjechali się, aby znaleźć siłl na. P13
en Republiki, zaprezentować się w

W tych gu<l:zinach
dla wszystkrewnych j znnjo ·

W

szkoły

Komu i

~oli głównej ś w i et n y

aktor

1

bfnskaćh łuny nad
Jleichstag-irm
na scenie światowej, jako ta jh'w dziej cyniczni komedJal'!ci. O jN'l<11l
tvlko ftodzine ' zawcM ni"
lTi11n'
oznajmn, żna)dując.emu ~i nr i -H').
b1iżu
I'ł"aą.c~go
Reichf't :'!,!!11

znakomity

pjeśniarz

ał

ko~

Zarząd

grodzki federacji :nO}.
-sfederowane związki 00
wzięcia ud7<iału w $więcie Umarłych, które odbędzie się w wigilję
Dnia Zadusznego tj. 1. 11. br.

Legitymację

b. ozlónka >pali.ii )\0Jn\lllfstycznej w Holan{lj'i, któJ'!' .i
Lubbe nie zapomniał włożyć ,lu

E

spodni, znal'3ziono dopiel'O późnym
wiaczoram. Pruska. agencja. telegra
fiożna. l1!araz przedstawiła.

DOK- Nr. IV.
Szczegóły zost:J.!y podane w ko-

rola h

w pozosta ye

'1Unik:1cie zar:~-ą.du grodzkiego fetlnracji 9l dnh 2U_ 10. br. Nr. 10-33.
.at
aL
ww...,l
SEZON W SALI MALI·
NOWEJ
"Stda lVIalinowa" Grand PIotelu
t dniem ;1 liBtopada Tozp'@czyna. se
t.on zimowy. Progr.run zapowiada
Kię b. cieka;wie. DYl'ekcja za.anga::owaht sZl:'r.cg pie.'rwszorzędnyeh sił
krajowych i zagrankzny(·h. Nadmieoić nal~ży, iż Coctail - bar n'ł-

l'lt~'W.

im e a

opłaty

·
IU,SI
.w.e

(l( ~n

65.sobie

I Jols

w swym najnowszym filmie p. t.

Film, którego

się

tylko pnez prokurator& procesu
lil'skiego. Robota. była szyta. zbył
grobami śeieg-ami.

o bogactwa!
o sław~!

"Serc:e

emigrncji, niezna jącymi zupeł
nie holenderskiego, a. przebywają
cvmI w Niem~ech 1:a.ledwie kilk&
dni, mogla. być stworzona. ehyba

seansów o ~godz. 4-ej
Aparatura Western Ełectric

Ch-

Dokąd l-achać?
DZiŚ OSTATNI DZIEIil ULGOWYCH
lNDYWIDUALNYCH
PRZEJAZDóW DO W. RSZAWY
Tylko w ciągu dnia. dzisiejstegc'
można jeu.cte korzystać z 50 proc.
zniżek indywidl1hl.nycb na zlot do

WIÓł:ZC
nie zapomina!!!

Wkrótce

Niewą.tpliwie,
~

stwierdza.

na.stępnłe,

Hitlerowi

było

'pierwszym, bezna.dtfejny1D
"skokiem w przepllU" trzeciej
Rzeszy, a. malejące wpływy rueha
nM. - socjiJistyeznego - bOO.łeem
do podpalenia. RPichstagn, kt6~
min.ło odeg'ra.ć rolę za.strzyktt w dt
garuzm partji.

dzięki

wielkiemu
Odjazd może nastą.pić
społeczeń całego dnia dzisiejsz-eg~ dowolnerui
amerykańskie okazało wysta po ciągilJnU , powrót
zaS jutro do cięty sprawiedliwość? W Lipsku
na.pewQó nie. Ale!yje jeszcze i
tłumnie ją odwiedzając, trans godz. 12 w nocy.

interesowaniu ,

stwo

Prelegent

że bddanie ka..'lclersnva.

Prawda zwyd~ła., zna.jdująe
swój
wyraz w wielu przejawach ł;y
w c~
cia. niemieckiego. Cty jednak zwy-

Wnrsuwy.

mówi

niemieckim z a.l'e'Sztowanymi przywódcami bułgarskich komunistów

Początek

Ja na

załót

Lącżność półanalfabety Lubbego
niewładają.cego
zupełnie językiem

~

tlal jest czynny i prow~dzol1y j e s t .
pod kior, znanego mixera Jiromy,
all1
~".go
którego łodzianie znają. z ~krętu
..
iii"
..
D'&U
Jak sir, dowiadujemy z Chicago foniczny tej wystawy zorganizował
,.Polonia". Dla wygody sz. publicz
no{;ci otwarte zotało nowe we~eie urzą.<hona ta!l1 ostatnio wyst.awa. coś w rodzaju biura adresowego,
rIo sali Malinowej z ul. Tr:i.g utta pod nazwą "Sto lat postępu" przy- które miało w sposób jJraktyczny
Nr. 1 (dawniej do teatm Kameral- niosła radjofonji nowy fIl1lJ!Zny lll'7.ekon:tó publiczn"ść o s.kuteczon
nrgo).
Okazuje
r djo
ści pośrod:nictw.'t
mdjostaeji w ]>0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _.sukces.
._ _ _
_l.11li_ się,
_ _że
_dział
___
_ 5zukiwn.niu
osób zaginionych.

i

światu,

jako spra.wc6w podpaleni:1. komuni

Renee Sainl-Cur

I!IMOWY

Zł.

z komnni ami. J(', ze z'"

WÓV10zks nie eeh~no Lu )hp"-n,

sztand~Towych

za instalacia

.. Daily'! 'lp,

~e 7:ela.zntl! ~ką

ptawić się

omz członków zwiazków dnia 1. 11
b. r. o godz. 11,30- przed gmad.em

Skonystaj z bardzo niskiej

pondento~j

gra1h",

II'zywa

Zbiórka pocztów

z

ktćry
dla
wsławienia.
siebie nurzę

które

wie,
misje ,,8. O. S." biura. adresowego
wystawy' zdoI!lły odnal€ić w cią
gu dwuch miesięcy przes1.ło 7,000
osób. Przykładem niezrni~rnie inta
res~~ym skutecmoś-ci. tego nowe
go systemu biura adre50wego jest
z pewc.ością załabienie w ciągu
trzech minut depeszy alarmującej,
jską. dyrektor biura. otrzymał od
jednego z radjosłuchaczy. Chodziło
o Ild8Zuk:~nie Jjca, którtgo wzywa.ł
umierający syn. Isf?tni.,. ojca
sz~no na ~staWle: Nleszczęs~y
rodZIC zawdZIęcza.! Jednak radJofonJi przyby·.!ie 1Ia czas do domu
w Nowym Yorku i pożegnarlie się
z umiera.jącem dzieckióm.
{r)

od-i

dzillA w kOńłplraejf i oboza.eh kon
ograniczoD6. centraeyjnyłlh olbrzymia. masa. dc 1łi!Itorj& pokaże kt<
Bliższych informacji udziela i bi miętonycb.
zwyelęły.
(gr \
lety sprzedaje łódzld oddział War
gons Lits Cook (Piotrkowska 64)
ność

znitek

ściśle

',ouh, humoru

czynny od godz. 9 do 20 bez prsel'

wy.
ZNIżKOWE BILETY DO

WYSTARCZY.

PARY2A

- Twój ~ezon,. wydaje m!
BRUKSELI I LONDYNU
Łódzki oddział
Wagons
Lit! siEl bardzo ma.łoli\Ó'W1lym edowie Idem.
Cook ,orga.nizuje.., każdą. środę i
-

Ah, najwa.tniejsze jest to, aby

sobotę ulgowe przejazdy do Parypowiedział
ża, Brukseli i Londynu.

"tak-.

DOBRE CZASY.
. Bilety na. po~yt~ze ulg.owe p~tI
~azdy nabyć mozna w ka.zdą. śro Q - 00 było ibWDiej, gdy
I sobotA') do godz. 17 w brorze Wa.- n1fełimty ani .., aai radjs?
lons Uts CoOok ~o~k.91V*a 46).
'- ~!

nie

Nr. 301

WIADOMO' CI SPOR
Bokserz, wegierscr W l

i in. Dodać należy, że cMr wystąpi: programie szereg drobiazgów, pe· .
IV oryginalnych, malowniczych stro leł literatury skrzypcowej. Na. uwa
walczyć będą z
kombinowanym zespołem
Jutro o godz. 8.30 wie cz. odbę· jach kozaków kubańskich.
gę zasługują. trzy własn(' trauskryp
dzie się w sali filharmonji jedyny
cje prof. Kochańskiego, a miau0wiUnion-Touringu i Warty
koncert chóru kozaków 1mbań·
DZISIEJSZE KONCERTY.
cie: Preludjum D-moll i Wak DesPo długich pertraktacjach udało
Ostateczny skład węgrów na za·
skich z własną. koncertową. orkieDzisiaj o godz. 16.55 wyst·ą pi w dur Szopena, oraz Rabanel'a z op.
się
wreszcie sekcji
bokserskiej wody w Polsce przedstawia się na
~trą Jxtłdajkową.
Koncerty tego studjo rozgłośni warszawskiej or- "Carmen" - Bizeta. (r)
Union Touring:1.1 zalwI).trakt owa. ć stępująco: w wadze muszej Enekes
eb6l'Ll cieszą się we wszystkich kiestra teatru
"Cyg:1nerja" p'Jd ,
;]',iasta0h ogromnem powodzeniem dyr. Zdzisława GĆrzyńskieg.l, ora~ KONCERT GAS~ARA. CASSADO czołową. drużynę węgierską. N em- II, w wadze koguciej Kubinyj, w
•
B d
l'
]~ .
1.,V czwIJ.l'tek, dm:1 2 hstopada br. ~etti Sport Club z Budapesztu, któ wadze piórkowej Enekes l, w wanic przeto dziwnego, że przyjazd E ugenJusz
(' o, ete1'y oC :;mewn db d'
.
f'lh
....,.
.
. h'·
h o ę zle SIę w I armonJI .:> fil- ra zasilona kilkoma zawodnikami dze l~kieJ Frigyes, w wadze pćl
nrtystćw do Łodzi
wywołał żywe klIka
swych ostatmc, rneznanyc
t
l' l
t
kt'
"
l p. O·"
l'··
s l'ZOWS n {Oncer , na orym wy- z Kolejowego K. S. przyjeMża w średniej Andorfel', w wadze śred
zainteresowanie. Program koncertu \,. ra d'JO posence
10",[:1111 e1',le· t . . . t
. ł
l'
. k'
·
'
.
..
,
l
,.
S ąPI SWla OWej sawy
llszpans 'I bież. tyg'odniu do Polski na trzy niej Fakete, w w:ldze półci ężkicj
będzie ogromnie bogaty i urozmai- stry ob eJmuJe naJnow:;zt;
me oC'Je WIO
. l onczel'IS ta'
t ys ta z B"
ł
.
'
,
ar
oz
eJ
a- starty ..
Simo i w wadze ciężkiej Gyor[fy.
cony. Wykonane będą pieśni koza·
rewOJowe
211"
t
'
d
'
ski,
Ga.spar
Cassado.
Cassado.
któ
Druż'Jna ta, w składzie której
ków kubaI'lskich, dońskich, czerg od z.
. a wys apI
prze
mlb
"
ł
Drużyna ta jest rówlloznaczna z
..
I'ego sława roz rzmlewa po oa ym figurują. takie nazwiska jak miFkieskich oraz pieśni syberyjskie, krofonem
warszawskim
znany,..
l' d
h ' l'
l
reprezentacją. pięściarską
\V'~~'ie1',
n~
ł
K
h
'
l'
\n
sWlecle,
na
ezy
o
tyc
me
lcznyc
1
strza świata wagi ml1szE'j Enekesa bowiem ł-iemz e tti pozyskało ostatburłaków z nad W ołgi, Kaukazu slU'zype l{ vv ac aw
oc an~ n.
ev
• t
'
.
t
t
kt'
mIs rzow swego ms rumen n,
0- II i mistrza Europy wagi koguciej
ry dzięki błyskotliwej, nigdy nie Kubiny'a, walczy~ będzie po raz nio kilku najwybitniejE:zych pi~ścia
zawodzącej technice
gry potrafi picrwszy w nadchoc1zą.cy piątek w l'zy z innych klubów.
wzbudzić zachwyt i entuzjazm słu Poznaniu przeciwko Warcie, w nie
chaczy. Przyjazd tak znakomitego dzielę w W'arszawie przeciwkIl Skr,
artysty, jakim jest bezsprzecznie dzie i we wtorek dnia 7 b. m. (,
Cassado, wywołał w naszem mieś godz. 20 w sali filharmonji prze(;ie olbrzymie zainteresowanir i wy eiwko kombinowanej drużynie U·
stęp jego w
fiIharmonji
będzie nion Tourłngn
i Warty poznańViT Brnie odbyt si~ mięnzypań.prawdziwll' ucztą. duchową meh'ma skiej.
stwowy mec." piłkarski, n!ię,Izy
nów.
Na mecz ten Wart? pozn:tńska Szwaj(·ur:ft. i TInmunj:}, który t.vł
deleguje trójkę najlepszych swych jrdnoczu;nie rnzgl'ywką eJimir.:tryj
pięściarzy, a mianowicie takich ną. o mistrzostwo Rwiaw. Z'nndy
O
Usłyszymy dziś asów jak Kajnal.'a, Ma,lchrzyckiego Ite odbyly sir; w obecJlGści 15 WS.
i rewelacyjnego pięściarza wagi widz0W ; :r.a];:(\lltzyły !li~ wvniJd ~m
ciężkiej Piłata.
Pozatrm w3Iczyć nierozstrlyg-uiętym 2 :2. Znn:wzyć
ŁASKAWYM
7,00 Gimll'lstyka i muzyka z płyt będzie w wadze p61ciężkiri Kłoda" mieży. i:i; Hmr.nnja aż do ~o TJ,in.
gramofon:>wych.
Zmontowana w te!l f;pos·jb druży- pl'Z n rl LCl'lf'rl1l p:I'~' prow::\(1zila :? :0.
POSŁA CZECHOSŁO
11.4:> Wiadomości o eksporcie na gwarantuje
wysoki
poziom
Ponieważ merz Szwajcarji z .fnoolskim.
~alk w poszczególnych kutegor- g'oRlft" ją również d1!l ,\\'Yllik remi• 12.05 Melodje rewjowe (płyty).
50W~(, p.rzeto o jJiel''''szem 1l1i0jsC11
12.38 Koncert kameralny z cy- ~. . . . . . . . . . .~~• •~ w
WACŁAWA
tabelI zr.c1ecydnJe mrcz Jugosla
klu "Kwa.rtety Beethovena" (plyty)
SALA
FILHARMONJft
wj<t - Rumunja.
15.30 Komunikat izby przemysł.
l' e!. 213-84.
handl. w Łodzi.
dnia 2 listopada
15.40 Utwory skrzypcowe w wy,
o godz. 8.30 wiecz.
BF,ZKONKURENCYJNY
konaniu Mieczysława Sztyglica.
PROGRAM
REPERTUAR FILMOWY
16.05 Re:lital śpiewaczy Tadeu..
Koncertu wszecMwiatowej sławy
sza Luczaja..
Dźw; ękowego Ki na
hiszpańs ':;cgo wioloncl!:elisty
16.40 "Kącik językoWy".
GASPARA
16.55 Muzyka. lekka. Wykona.wcy: Orkiestra jazzowa teatru "Oy"
ganerja" i Eugenjusz Bedo (piosen
Wkrótce na nassym ekranie
ki). Przy fort. Karol G:impel.
ukałą się następujące al'CJdsleła
18.00 "Sztuka Oezanne'& - czy Bocherinl: Koncert D·dur
li rzeczywistość ujęta w kształcię Bach: Suita C-dul'
Rajski Ptak
Schuman: Fllnta.je op. 73
stożka i kuli".
Granado!!:
Taniec
18.20 "Skrzynka muzyczna".
NajpięknieJsze arcydzieło
Rimskij-Korlakow: Le vol du Bourdon
egzotyczne li; DOLORES
18.35 Audycja "Dnia oszczędno Paderewski. Menuet
DEL RIO
śd": a) Przemówienie prezesa cen- Cassado: Requiebrol!l
tralnego komitetu oszczędnosci dr. Przy fortepianie:
WOLNA PRZERóBKA POWIEŚOI
Dr. EDWARD STEINBERGER
Henrvka Gmbera;
b)
Pieśń o
Bilety od Ił. 1.50 sprzedaje Kasa
ILFA i PlETROWA
oszcz·ędności.
(KURTYZANA)
Filharmonji
19.25 Feljeton aKtualny.
REŻYSERJA: :iVI. WASZYŃSKI i MAO FRlO
Greta Garbo-Clark Gable
20.00 Koncert muzyki lekkiej.
KONCERT CHóRU KOZAKÓW
KUBAŃSKICH

Pocz.

godz. 4, 6, 8 i 10.10

POD
PROTEKTORA TEM
WACJI J. E. PANA MINISTRA
D-RA
GIRSY

zi'

Co

przez radio?

I

rOClUSla premiera

[ZWARTEK

I POLSKO-CZESKIEJ KOMEDJI
DŹWIĘKOWEJ

CI\ S D

APITO "

~

'_,1

ZUZANNA LENOX

KTEROWN. PRODUKOJI: JóZEF ROSEN
MUZYKA: WŁ. DAN. PIOSENKI: M. HEMAR
W ROLAOH

GŁóWNYOH:

••••••••••••••••••••••••

.21.00 ,,2ycie lit'3raclde Krakowa" ODCZYT POSŁA DR. B. FICHNY
21 .15 Recital Ekrzypcowy Wa.
W dniu 31 b. m. o godz. 19.30
cława K)chańsidego.
w sali rady miejskiej przy ul.
Pomorskiej 16 staraniem ..zarządu
22.10 Muzy1m taneczna.
godzkiego związku rezerwistów m.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Łodzi - prezes Z3J'ządu wojewódz
Kalundborg (1153)
kiego federacji PZOO. _ poseł
22.20 Starzy mistrzowie (Concer dr. B. Fichna wygłosi odczyt pt.
I tn grosso E-moll Handla" Koncert "Wrażenia z Jugosł:.\wji". Podając
lF-dnr Vivaldiego, Koncert nr. 6 powy:bsze do wiadomości, zarząd
Rameau, Kaprys Vitaliego,
Trio grodzki Z. R. zaprasza niniejszem
orkiestrowe Stamitza).
sfederowanyr.h
b. wojskowych,
Szkocja (376)
oraz wzywa swych czlonków do
21.00 Duety na klarnet z forte- przyb~cia na powyższy odczyt.
pianem Webera i S~ephena.

KING 10 G

I'.','

Niesamowity, pełen grozy i
emocli arcyfilm wg. powieści
E. WALLACE'A
W roli głównel
23 metrowy potw6r

Ir61 (,ganÓW
Pełne

melodji i

rytmu

arp.ydzieło z cykJu:

"RO

MANSE CYGANSKlE" .
W rolach gł.:
JOSE MUJICA
ROSITA MORENO.

Medjolan (332)
21.00 Opery: "Donna Lomoaida"
Cicogniniego i "Gianni Schicbi"
Pucciniego.

Nadprogram: Dźwiękowy tygodnik
Paramountu
Passe-partouts i bilety ulgowe, prócz
wych niewaine.

urzędo

Rzym «441)
21.00 Opera la Rot.eli "Corsaresca".
BukareSzt (394)
20.20 Wstęp do opery "Parsifal"
Wagnera i Koncert ekrzYJ1cowy
Beethovena.
21.15 "Idylla Zygfryda" Wagnera
Uwertura .,Euryante" Webera.
Sztokholm (435)
20.00 Koncert (M in. Symfonja
B-dur Szuberta, Koncert na cembalo z orkiestrą B-dur Bacha,
Scherzo Eka).
21.15
Recital
fortepianowy
'1krzypcowy (Drobne utwory).
Praga (488)
21.00 Koncert (poemat symfoniczny "Dziki strzelec"
Franeka,
Koncert
E-krzypcowy
Milhauda,
"Havanaise" Saint - Saensa, Poemat symfoniczny >"Gołąb" ])wol"za.ka):

.. maUriCe Cheua[er

filmie

mOnsieur 8abU

Następny

program "C'ASLTA -Io

Łódź,
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października

LOS

1933 r.

,

•

A N D L OW V
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•
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reaeoją ZBitką Do~owań
Poiyczki polskie l\llleży utworzeniu gmbinet" we
osiągnęły znaczną
poprawę noto- Francji i popra.wie Pntr6iu frlUlka.
wd.
. Giełda paryslia miata pQczątkQwo usposobienie słabe, jednw{ w
Na lliet<lzię londyńs1ciej dało się Iwńcu tygodnia pod wpływem wiazallwaiyó ZJW,c~ne oZywlenie SPQ- dom.?Ś~i a sformow"niu gabj~:tu !
wodowane batISsą a1ccJt kopalń z-wyzkl. na Wallstreet, nalltro.! a!~
złota,. Zwyzk.a ta wYwołana pod nie poprawI'
sieniem ceny złota w Ąmeryce poNa giełd~ie amsterdamskiej naclągnęła za sobą zwyil\ę notowań stąpił spadek n!"ltowań. Szczególnie
innych akcji przt'mysłowycb. S~czę
'1"1
-t'
ł
. słaho kszhłt.owały się kursy akcJi
giełdy zareagGwały naogół zniżką go ~le SI ł\Y~ .1l0P~ em. cIeszy ~ S!ę naftowych z~ względu na brak dal
notowań.
ak~Je ko~aln ~ raUner}. cyn~ l mle
banków
szych zleceń ze strony
Giełda uowojorf,ka wykazywała J d~1 w z~lązku z ~?g;loskamr._ o ~a franc1l9kieh, któ.'e w poprzednim
naogół telldencję mocną) co tluma_ll~u:rzoneJ (ęstrykcj~ l'r.odukCjl t~ch tygodntu nabywały lInaczne ilości
czy się spadkiem (lolara i baussą' me.ali, brytyjsId~ akCje kolejowe tych akcjł.
na amerykańskich giełdach zboio- z po.wo(lu. wzrOStU prz~woz6w, a
wyclt. Nielwrzystne
wrazeme na d<lleJ akcle tekstx1ne I górnicze.
Gietdy bęrlińska i w~edeńska wy
giełdzie wywarły wiadomoścl o za Bardzo n~o.cllą te!,deuclę wykazy- kazaly leidd 8}Hulek obrQtów przy
ostrzeniu stre.U_u farmerów i pogło wały papiery P\lllstwOWe, co. tączy tę1\dencji :~ieie:tqoijtej.
ski, jakoby robGtnicy łwlejowi mie sIę z. ddsU! po~r"wą ~ytna~}ł skar
Na gięł<laia
wąr.i?awskiej dah>
li również solidarnie przystąpić bowęJ w Ang1j., Pod b.oulec t y- się z!'.u,vaiyó h~kl~ie osłablellie~ kt4
de sh·cikll. Dalszymi czynnikami godnt:1 Insh'ó~ na giełdzię .1ł)Sz,C:.l;e re objęło ~równi) papiery pN)C6n·
otld:daływu,iącemi niepom.vślnle na bardziej się wzmocnił, 'co przYllil\~ó towe, jak \ ake>je.
giełdę
było
puemówlenie przez
radjo prezydenta Roosevelta, dnIej
spadek zatrudnienia w przemyśle
żelaznym i stąlowym U. S. A. Momenty te _ działały
jednak tylko
chwilowo na pogorszenie nastrGju
i Walłstre~t, miała przeważnie tlSpO
Na światowych giełdaoh panowa
lo w tygodniu ubiegłym ożywienie
przy znacznych wabaluach kursowych. Przyczyną tego były w pier
wszynl rzędzie dui.e skoki dolara
~ funta i chwUow~.. spadek franka
francuskiego, co zachęcało dG gry
spekulacyjnej na zwyżkę akcji, a
następnie pr7.esilenie gabinetowe
we Prancj_, jakotez mowy Roosevel
ta i Hit lera.
Na przemówienia tP.

sol}ien.

~10C~~.

W dJniu
hvierdzoulY

czekają
Nczorai Bank Polski pła
cił za dolary 5,92-5,95

Dzli

pr~lDj~r

D.wl~kow,

ort
a

wcwra..i~YI1l :f;8został defillliływllie

1938 r.

6
białosłOi$imi, zu~tała zlikwina pQdJstawic JiOllllpl'O-

dowąrna

sy~dykałowi prąwo wyłącmQ
śei wywozu konfekcji mgrani-

I

t''IlJ8cb latach.
W ten sposób prace Oł~ani
mcy.ine nad utwoU~lliem yndykilłu ekSip.(fI'tcl'ÓW kOll f~kcji

cę.

~łÓWJ\y~ tl"Udll~ci,
ła.ci bJ'~kll pol'~umienia
między ckSlpOO'łeTami łódddmi,

Jedna:lJ

i!".IlMlła·ły

w po

R lei ie

·nWarszawska
• OW

Ceduła giełdy łódzkiej
Na wc~ora.jszem zebraniu giełdo
wew w Lodzi notowano:
Sprzeda~. Kupno.
5.97
5.92
Dolary
38.75 37,50
Budowlllna
48 .75
48.50
Dolarówka
104.- 10350
Inwestycyjna.
51.76
51:~:l5
~tr.bili~acyjlla

,

dramat niesamowity, prz.ewyższający "Dr. J eky II
Hyde " oraz "Frankensteina c.

l

•

Mr.

oSltąteczn.ic

zJlkQń<llW

ne.

giełda

pienie.~.,a

Na wczorajszem zebraniu gi ełdy
walutowo - dewizowej w Warsza,.
wie tendencja dla. dewiz byla slaba, przy obrotach ~mniejszolly cb,
Bank Polski płacił za banknoty
dolarowe 5,92 - 8.22. Notowano;
Belgja 124,32 (-3), Gclalisk 173,35
(-10), Holandja 359,55 (-5), Kopenhaga 125,60 (-140), Londyn
28,08 (-29), Nowy Jork 5.85 (20), Nowy Jork - kabel 5.87 5,86 (-21), Oslo 140,90 (- 210),
Paryż 34,88 (-1), Praga 26,4U (l ), Sztokholm 145,25 (-150), ~zwa.i
rarja 172,60 (plus 4), Włochy 46.96
W obrotach między1:)ankowyr.h Ber
lin 212,7'5; w obrotach prywat:1yr.n
marka niemieoka 208,25 (- .225),
s~yUng a.ustrjacki 99,50, funt angielski W gotówce ~8 , 05 (~ (l). ko
1'ona. czeska 24,98 (-2) , frank frun
cuski 84,87, 101:1.r gotówkowy 5.90
(-15), rubel złoty 4,fi1 (-3), dolu
zloty 8.97 (-1), rubel srebrny 1 ł
bilon 0.63.
AKCJE
Na rynku 3.k cyjnym ohroty niewielkie, przy tendenoji utrzyma.nej. Bank Polski 79.50 (plus :?5),
tl'anzakcje nienotowane, a dok onane: Cbodorów 9-2, Goslawi ce 8,
Lilpopy 11, Ostrowieokie 25, Statachowice 8,50 - 8 ,76, HaherlJuscb 88 (plua 100), Czersk 1,00,
PAPIERY PROCENTOW E
Dla. papiarów procentowych t{'Ddencja l>yła równie-}; słaba, przy
obrotach większyclr jedynie 8 procentowemi listami Warszawy. Noto
wano: 4 proc. dolarowa. 48,7048,75, 4 proc. inwestycyjna 103
(-pO), 5 proc. konwers 49.2f. (25), 5 proc. kolejowa 44,7'5, 6 pror,
dolarowa. 58 (plus 25), 1> proc. stabilizacyjna. 51.13 _ 5!25 (~4),
4 i pół proc. ziemskie 44,50 (I,IUB
25); drobne 44, 8 proc. Wars7,awy
45 (-~5), 8 proc. Częstoch0wy
39,60, 8 proc. Lublina. 371 (plus
H15), 10 proc. Lublina 371 (plus 87)
to proc. Radomia 36,75 (plus 25);
trĄnzakcje nienotowane:
8 proc.
b~ldowlaną 38,75 (-15),
4 i pół
proc, Wa.rSZ3iW'y 54 - 53,75 (-25),

Spadek zapa

Kobieta () dwu duszach ilbfodniarka. -

niewinna i dobra zą dnifl. - nOAą potwofM
KOBIETY Dr Jękyl1 i ~r. Hyda

:O;~1~fuE4~dA~BO Carnie Lombard :;~~;y- Randolph

COli

Ną~Pl'o~ram: Nttjnowazy tygod~~ik "Paramountn" Qn~. ~ilm nAuk~~o
kT~JoZJ'lawoz)' p. t. "SAHARA • - Poc~ątek o godz. 4-aJ, OQfty m16l8o:
III m. - 1.09. II m. - l.50, l m, - 2Jld.

od 4-5 po pał. ceny ~"it

n .

86,383 1<g.

Kino-Teatr

Największy

film

świata!

ÓW

przędzy bawełnianej
Na POd8tąwł~ danych karle"
przędzy bawelJ1laneJ zapasy przę
dzy na 22 b. m, przedstawiały i,
następująco:
przędza na sprzedał
t ,424,481 kg., co wykazuje zmrdeJs~enie o 83,555 kg.,
przędza w
tkalnlaclJ 453,743 kg., CO w porów
nani.. z okresem poprzedzaj~cym
wykazuJe zrnnieł&zenie o 2,828 q.
Ogół~1ll !Ją ~zi"t1 ~ tł. m. 8Jllady
przędą wynosiły 1,87 224 k••, ~
w porównaniu z zapasami nil 15
b. m. w~ąZl1je spadek zapasów p

,ag)

Film nad filmy I

(ag)
RealiząQji

twórcy

~Dzie8'ęciorga przykazań" i "E.ról~ Królów" ~cil B. de Mille's

"Przedwiośnia"

W sobo~,

•

I

W rolach głównych: CI udette Col bert. EUs
L ncli. Frederic Marc_
I Charles Lluglhon. 4 gWiazd, oraz 7.500 statystów.
Następny program; .. Orka Pullly" ~ ANNY ONDRĄ w roli głównej.
dnia 4. lilłtopada o g. 12 l VI niedziel~. fi liątopada. o g. 11 wyświetlamy oran
I

O&lluty na tle epoki N erooa. -

Żeromskiego 74,
róg Kooernika

października

pt'2le1J
millillłerstwo ~lI}ll1ysłu Jni~ł, wedłu.:;c kt6i"cgo prY1~a
i hall~lu statut syndykatu eks n() c-kspQl'terO!lQ. białostQckim
poifter(~ kQnfek~Jj
oraz l'QZ- kQntyD.gent, według ilości kOllponąd~l1Iie,
nadające
tenm fakcji wywie~ionej w sstałniclt

Jal"OWszy film produkcji "PARAMOUNT" 1934

'Wielki
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organizacji zatwierdzony przez min .
. przemysłu i handlu

"r

nem 7Aniedbaniu.

t ks

~iotr~ow~~a 1~1

Posiadacze walut

~a l'yukll pjel\i~żnym. Lodzi
zaint eresowanie dola),'sull znacZlllie się lJWi~kszyło,
obee
Zltlpelnego braku podaż,.V obroty były nadal bw.'dzo słabe. OrjentacY.in ie dolal' kształtował
się ()(l zł. 6.03 do zł. fl.OO. W c ·
dłll~ parytetu na ZUIl'ych dolar
kształtował
ię
w godzluach
l'annych od zł. ,.03 do złoty~b
6.02, funt 8u<tielski od d, 28.32
do zł. 28.31, W dalszym ciągu
notowano tutaj tenden~ję wybUnie wyczekującą. Zapotrze~
Iłowanie na dola:ry nieco
się
zwięk$Zyło,
wobec Z!Qpełnego
braku marerjałUr
ttranmkeje
zawiel'ano w nłeliezn.yeh wypadkach i no małe Siu~y. Funty 3II1gielskie w ob1"Ota«;b prywatnych pozagleldo>wycll kształ
towaly lę od Z"ó, 28.40 IIQ zł,
28.20. I tuta.' do lTanlZacji dochodziło w wyjątkowych
wypadkach, p:r~czem podaż pl'Ze
wyższała nteeQ
~polir:7.ilbowa
nIe.
Błlllk Polski płacił ,za dolary OlI zł. 5,05. do zł. 5.9~, l tu. taj od kilku dni pooat dolaNiw wybitnie ~ę 7.nlOie.i~zyla.
Za fumy angielskie flank Pol·
ski płaell :d. 28.12.
Dola,l"y dołe były mpełni~
be. sainlłea'e80wania. KUl'8 ich
mtalłował się nadal od doł.
9.02 do zł. 9.00. Obroty były
stosunkowo nikle.
Od kilku
dni panu.te na rynłilu łó~kłm
nastrój wybitnie wY'C7lekują('Y'
Narazie zar6wno dostawey, jak
i ~iorey powstrzymują
sil)
od zawiel'ania
ndnimalnyeb
nawet wawrakcjl.
Inne wąluły zagranlCIJI1C, jat.
marki nlemieekie OI'HiZ firanki
francuskie były nadal w z,uJWł.

S,nd,k
Statut tej

Łódź,

młOdzież,.

w

niedziele kapony ulgowe nieważne

,

•

fi

Nr. 301
Dr. med.

Gabinet ChirurgicznJ

l~nH[

O-ra med.

J. z

~i ~ra

mieści

telef. 122-95

przyjm. od 2-3 i 7-8.30

~e9i~lnla~.:!7, tel. 17~) i polecam się nadal Szanownej
Klij enteli.
W.
GABINET CHIRURGICZNY

CENY LECZNICO\\'E

DR. MED.

Dr. med.

A. FokszańskiBgO

I li

KLASA FORTEPIANOWA:

Państwo'

Prof. G. BA\JMGARTEN
Prsedmioty teoretyo1:ne: Ilasady. solfeggio, harmonia i inne.
Zapisy nd 10-12 i od 4-6 pp.

a

dostąp n •.

Związek Włókienniczego Przemysłu Zarobkowego
Wojew6dztwa Ł6dzkiego.

kalu

dni~ 31 października rb., o
Związku, przy ul. Traugutta
odc;zyt p. inż. Rymszy o

własnym

odbędzie

- -=--.

zkan-a

Cegielniana 17

4 pokojowego z kuchnią e wszelkiemi wygodami nie wytej drugiego
piętra, w centrum miasta poszukuję.
ł Oferty do .Głosu Poran n. pod " B.C.~
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Dziś i

Pocz ąte k seansów o godz. 4
po pał. , w soboty, niedziele
j świąta o 12 w pał.

ohor6b a!tórnll'<i:l'I.

la

•

bllans6w.
Kontrola ksiąg handlolll'ych.
ProwadzenIe ksiąg handlowvch
przyjmu je

W6lc:.sańskleJ 22fl
odbęd z ie się publicsna licytacja ru·
ohomośoi. a mianowicie
I mebli, obrazu, dywanu i żyrandoh
os!acowanyoh na l ą ozn" !lumE;: sI. 890
które można oglądać w dniu licyta-

~.!J

wena-

.....

Kopernika 57

Do sprzedania maszyna .Rufu
do księgowania I pisania .

·

.

'lO

akt. :1\r. Km . 1070/33 r.

. OBWIESZCZENIE.

~-

Komornik Sl\du Grod.klego w to·
rew. 17- go, zam. w Łodzi przy ul.
W6lczeńlikiej 91
na zl1sadsie art. 602 P. C. ol2:lassa., że w dn. 6 listopada 192ó r.
O go dl!! ..10 w Łodzi. przy ul.
Zwirki Nr. 17
odbędsl.e slę publiczna licytacja ru·
ohomo§ci a mianowicie:

um.

I II

przędzy

nowe i

6.

dni następnych!

•

W roli

Komornik Sądu Grodlllliego w f.o·
dlli, rewiru n-go sam. w Ł od.i
przy ul. W610zaflskieJ 91
na zasaclllie art. 602 K. P. C.oglaBea, ..
w dniu 6 listopada 1933 rok" •
godz. 12 w Łodzi przy \II.

cji w miejs cu sprzedaty, w czasie
wytej oznaczonym.
t 6di , d. 14.10.33 r
Komornik (-) M. lipIński

---------Do akt. Nr. Km. 2052/33

Tel. 16e-83.

"..,

OBKOWE

Tel. 115-11.

••••

meład ksl~aowoścl.

Nawrot 32 ~I. :U8-18
prs 7jmule od 6-10 r. i od 5 - 9 w
al nled.lele i ~wl~ta od 11-12 w pol

.

cudziennI;:
bllansB

SporządzanIe

fllCZ1nWCn I moclZo$)łclOWl1ch

przy Tow...łalnRS ""CEDER"

KOJernika 16.

I

Łódź,

•
Spec.

Do akt. Nl. Km. 462 I 311 r.
OBWIESZCZENIE.

Zaprowadzenie w ka:tdej o~will
moWwe --,_~_
Nowocz. skr6c. księgo dla
rObocizny.
KartofE:ki dla mal!lIl:ynów.
Zaprowedzen ie teT Innych

Dr. med.

flZYKRLneJ TERA Pll ~ .....................~ [~ny

Naświetlania po cenach przystępnych
Djatermla zł. 2.50, Kwarcowa lampIl
,t. 1.-, KIlPiele el.ktrycsne .1. 2.-,
Sollux - lit. 2.-.
Gabinet czynny od 11-1 i od 4-6
i jest pod nadzorem .tale ordynuJllcego lekarza.

S WAJCARSKA

Sienkiewicza 341 telef. 146-10.

W61czaflska 10, fpont, parter, Tel. 221-77 od 10-1 i 3-7.

Łodzi,

pracy i
daje

Cher. sk6rne i WenElryoEna
(kobiety i dzieoi)
godz. przyj. 0::1 9-11 i :3 - 4 po pot

Łód:!,

w

~~~~ Iansznedz8

•

sie

GABINET

Księguje wprost na rachunku
i jedll\ooześnie w dzienniku.

Plwr6cił
koszLów Piłsudskiego 38, tel. 128-39

e

Jąkają[y[h

Ks!ęgowość naJpraktyczn.,
naJpri!ejr:ly~t. i przepisowe.

•akuszer-ginekolog

"

w,

dla

I

70%

się

lIacinanie, aeplenlenle, boałko·
tanie I wszelkie zboczenia mou męiczyzn, kobiet I mło
dzle:l:y w wIeku szkolnym usuwa radykalnie we wszystkich językach jedyny

Zakład Lenn.

uJ.

Dr. med.

W związku z toczącą się akcją w kierunku obniżenia
napędu, uprasza się P. T. Członków o bezwarunkowe przybyoie

•

\V

W oO'loszeniu firm y "CHAREKZO'VSKI" przy
H -go
Listopada l zasgla omylka w
numerze telefoniczn ym ma by ć:
231-18 a nie . jak m vlnie wydru·
kowuno 231 38 0 0 niniejszem
prostuj omy.

Ceny leCZEnie.

.

"D I f S ł l-l'I O r O Ił ił t

telef. 159"40

-~sirOifó\iJane-'~

godz. 21, w lo-

8

OBWIESZCZENIE.

przyjmuje od B-11 ra no i od 5~9
w niedr.iele i §wlęta od 9-1

-----

-----

Komornik S ~du Grodzkiego w t()o
dlli Leon Wl\sowski lIam. w Łodl1i,
puy ul. Narutowicza 10, na za sadaio a rt. 602 K. P . C. ogłasr:a , że UJ
dniu 13 listopada 1933 r. o god..
11 w Łodzi przy ul.
Plramowloza 7
odb ą di5i e ai l') licytaoja publiczna ru·
ohom o~ei a mianowIcie:
kredensu d~bowego, otomany, \ zegar.
poko jowego, żyrandola fa płomienne 
go, stołu dębowego, 6 krzeseł, kozetIri, 2 szaf do ue czy, lUlItra tremo,
ampli, Slafki do nut, taboretlI c.ar·
nego, palta m~!lkiego, dywl!lniku olerwonego w i elkości fX2 mir., dywanu
ciemno-niebieskiego wielkości 2X 3
mtr., 3 dywanik6w pod 16łka koloru
bordo
oszaoowanych na łllcznll sum t: zł. 675.kt6ry można ogl"dać w dniu licytacll
w miejscu sprledały, w czasie wytej
olnaozonyrn .
f,6dź,
24.10. 33 r.
Komornik (.) Leon Wl\sowlld

Chor. weneryc:ne. s"órne
i mecz~płclowe

PuyjmuJe: 3 do 9 wiecz.
Niedziela 9-12 w poł.

Dla nlezamotnych ulgI.

we wtorek,

erstro

&

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

Do akt. Nr. Km. 1898 11953

Andrieja 5,

Tel. 112-22
Pr7.yjm. od 1-3 i 6-8 w
.-.-E.e
_n_y~!~c2!!nI~~_e_.__

Zielona 11

~1...................m""~~~mBR5""'••I"~44"ĘBIR.'~
Dziś,

przeniesiony na

Specjalista chorób skórnycb,
weneryoznych i moczopłciowych

ul. RadUJaósha nr. 4, m. 11. Tel. 2QO·92.

Dr. med.

U • l"~ ODil 5

~r.I.

Zof! a CHEJFEC-LEJZEROUnClllOWR

KLASA SKRZYPCOWA:

Warunki

zosłel

56 tel. 148-62

------_- _

··Gabin":t-chirurrikzn,

tóDlKA UKltA MDlY[l A

HBR

Piolrłulwska

,-----------------------ZBiGNIEW ORZEWIECKI

ŁODZI.

OGłOSZE NI E

tel. 210-76

H. SZU

Dr. med.

(prof. Konserwałoflum
wego w Waruawie)
I. C Y Z Y N

Piotrkowska 101

KASA CHORYCH w

Kasa Cho r ych \'1 Łodzi , of.'i e- a~c
przyjmuje od 1-2 i od 5-7 po pol ~ię n. przepis ach Z6W'uty,," w art.
Operacie. opatrunki. kwarc, diatermia 52 p. 2-gi Ustawy r: dnia Hl. V 1920
chlrurg-urolof!
i t. p.
r. (Dz. U. R. P. Nr. 44. poz. 172) wxy1,1la
W ólczańBka 23
CENY LECZNICO WE.
niniejBzem wuy~tkich PP. PfIlcOprllyjmuJe od 4 do 6 pp.
dawcOw, których nazwi:!!\i1 lub na .... y
Dla nłe:amoinyctl ceny
firm rozpoCl:ynajll sic lta litery: Ł,
DoktOr
leclZnlcowe
M, N, O, P I R, a którzy Esleg!!1I
.~-----w opła!lach za ubezpiecf::!n ie na wyDokt6r
padek choroby !:ar6wr.o fl~a c ow'li!f6- .
umyslowych jak i fizycznych za c_as
dnia 31 sIerpnia r. b., do ul'egt.lChoroby skórne i wene- do
lowanla tych zaległeści w n 1eplT'... ·
ryczne
kraczalnym termInie do dnIa 14 ~
stopada r. b.
spec. chor. weneryun., skórnych
Po up ł ywie tego terminu nieur~'
I włosów (porady seksualne)
PflIyjmule od 11/a-4 pp. i o 6- 9 w gulowane nalełno ś ci przekazane zoAndrzeja 2, łel. 132-28
stan" niezwłocznie Urzędom Skarbow nied.. i §wi~tll od 10 - 1 Pił.
wym do egzekucji.
PUi'jmuje od g-11 rano I od 6-B w.
CelnY lecznic
Kasa Chorych w Łodzi.
W niedllielę i śwIęta od 10-12
...
...~.--.- t6dź, dnia 27 października 1933 r.

on obecnie zawarty ID znakomitym
paryskim Kremle Tokalon, który
natychmiast odżywia i odmładza
zwiędłą, pomarszczoną skórę. Zwiotczałe mięśnie twarzy są ściągnięte
i cera nabiera zad7.iwlającej świeżo
ści i m ł o d z i e ń c z e g o wyglądu.
Krem Tokalon nie zawodzi nigdy.
WlJIlik jest gwarantowany. w przeciwnym zaś razie pieniądze zostajl).
zwrócone'

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE:

salon damski
UlY ul. Zielonej 16, pr.tRf

wewnętrzne

Choroby

rtur anasz

(Zatwierdzona puez Ministerstwo W. R. i O. P.)

sw~j

rócił

DO

g

-----

Kobiety 50-letnie mogą obecnie ła
two osiągnąć wygląd 30·letnich, po·
zbywając się zdradliwych zmarszczek
i wygładzając skórę twarzy w tych oto
trzech miejscach. rofesor Uniwersutetu Wiedeńskiego, Dr. Stejskal. uczynił zdumiewające odkrycie. przywracające młodość skórze. Produkt ten,
nazwany Biocel. jest wspaniałym, silnie
skoncentrowanym wyciągiem,
otrzymanym z młodych zwierząt. Jest

a z dniem 31. X. 1933 r.

siO obecnie

łłRRUTOWICZA

ul.

Dlugole nia pracow nica zaJŁłl>. l.
fr)"zjerski ego af.iana C war;!!y ·

używane

aicman
KIEVlICZA 6.

l{omornik S ądu G rod.rtioilO w to.
d.i, rewiru 7, 3am. w Łodzi przy ul.
Kiliń s kiego 913-1'.
na zasadzie art. 602 K P.C.
obwieszcza, że w dniu 9 listopada
1953 r. o godz. 11-13 w Łodzi ,
pl'fJy ul. Poludnk",ej 11
odb ę dzie się publiczna licytacja ru·
chomollci a mianowicie.
58 pendzli murarskich, 70 pendzli
murars kich gatunku III, 5 szczotek
dJ froterowania, dwie szczotki lIatunhu n, 2 szczotki ga t unKu III, 7
trzepaczek, jedna lIIlczotka okrllgla
do firanek oraz innych' ruchomośoi
oszacowanych na łączn ą sumę li t. 54\
kt6ra motna ogllldać w dniu Iicyta
cji w m iejscu sprlledaty, VII czasi e w'l żej oznaczonym.
Mdil, dn. 25.10.33.
Komornik (-) St. G6rskl

humoru, tryskająca dowcipem, szampańska komedja pt.

7&

głównej:

rozkoszna trzpiotka
Następny program:

oszacowanej na łqcZnll sumę zl. 750
kt6rl\ mozna oglądać w dniu Iicytacli
w miejscu sprzedaży, w cZlIsie wyżej
oznaczonym.
Ł6di. 16.10.1933 r.
Komornik (-) M. lipiński

OBWIESZCZENIE .

~

"SIDlE OlBl!lYl'Ilt"

Z

Wal

8t:ł!

~Jt~

__________________________________~ft~l~.~~~·~,,~~o~~~p~o~n~~~~_-_-_1~9~~ ______________________________.__~ftr.~.~~~

(Ziemiańska)

.

Cu"'_rn'Ie

OWSok"··
I

..16zel

HAZ O MIR

Dziś,

ąc

polecają wyśmienite

o godz. 8.30 Wlecz.

Sala Filharmonii I. WUSlęp mU_i!i!! ~dhz~rl~9

•

Artustucznego

I
Udział

•

•

•
Dyr. I. Z

bierze

a k s.

Przy fortepianie

Teodor Ryder

(Hanower)

•

15 t:LbUQS

Akta wyk. Nr. 920/33

Obwleszcze., ie.

WASZE NERWY

Komornik' S"du Grodzkiego w Łod.i, 22-go rewiru,
tlpzęau)ący w m. Łodll:l, przy ul. Slenkiewic88 pod nr. 67
na zasadllie art. 679 K. P. C. obwieszcza, że w dniu 6
grudnia 1933 roku, od godz. 11 rano, w sali posiedzeń
Sądu Grod:kiego w Łodzi, przy ul. Cegielnianej nr. 71
odbędzie aię sprzedaż z publicznej licytacji nIeruchości miejskiej składającej się z nielabudowanej parceli oznaclIonej Nr. 13, szczeg6łowo opisanej w dniu 4 pilidlliernika 1933 r. położonej w m. Łodzi, przy zbiegu ul.
Slenlriew\gsa pol. nr. 49 i ul. nowo projektowanej oznaCll.
hip. nr. 2688, rep. hip. nr. 6378, obejmuj~cej powien:chni 1135 mt,. kwadr., prsyczem pod placem 937 mtr'
kw" zaś pod ulicę nowo projektowaną 198 mtr. kw., która stanowi ' własnoś6 masy upadło§ci Akcyjnego Towarzystwa Puemysłowego Juljusza Heinzel w Łodzi. Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hipoteclną w Wydziale Hlpoteo,znym w ł.odzl. Powytsaa nieruchÓmość
została oszacowana na sumę zł. 40.000.--. Sprzedaż zaś
rozpocznie si~ od eeny wywołania t. j. od kwoty zł.
30000.-. Licytant przyst'lpujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w gotowi6nie w kwocie lIł. 4.000.-,
albo w takieh papierach wartościowych, bądź ksią
żeozkach wkładkowych instytucyj, w których wolno u
mieszozać fundusze małoletnich i że papiery wartościo
we przyjęte b~dll w warłośei 8/4 części ceny giełdOWEj.
Prlly lieytllcii b~dą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie
będą podane do wiadomości warunlti' odmienne. Prawa 0Bób illlecich nie b~dą przeszkoda, do licytacji i przysądze
niu własności na :rzecz nabywcy, bez zastrzeżeń, jeieli
osoby te przed :rozpoczęoiem przetargu nie złota, dowodu, je wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości
lub jej cz~ści od e8zekuajl i że uzyskały postanowienie
właściwego Sa,du, nakazujące :lawieszenie egzekucji; że w
ciągu ostatnich 2-ch tygodni przed licytacja, wolno ogla,dać nieruchoIllość w dni powszednie od godziny 8 do
18-ej, zaś akta. post~powania 63zekucyjnego można pneglądać w Sądzie
Łódź, dnia. 25 październ1k.a 1933 r.
Komornik T. Chorzelskl.

I

ORYGINALNYCH

"OllA" -TROPie
. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . .~

~aw

K U P U J CI E Z l-go Z R 6 Dl A
WIELKI' WYB&R

Wdzków
PI ateratów
dllleolnnl'ch
spre8 pnowpch

PrllpJmuje sIę ohorych wymagalQoych prlllobywan!a w lennicy (operacie ctc.), a ta.~e cborpoh puychodllQcych 9-1 i od 4-7 1/8

Wrlymanok

amel7ykańslllch

metalowych

Nabyć

ul. Piotrkowska 90,
tel. 221-72

"PATBNT"

laóżek

SKŁAO~IE

mojna w FABRYCZNYM

lAM

"DDBRD'OL"
lód!, Piotrkowska 13,
l1BL... 1~, w podwól'llIu.

m.m.r'i

Hauka i

Z dniem 1 :istopada zostaje otwarte w todd
przy ul. PIOTRKOWSKIEJ 107

PRZEDSZKOlE

i I. Oddział

SzMOłu

PowszeChnej

2-4

Łódź

aostała

itł

otwoPllona

tel. 122-09

Zatw. puea Ministerstwo ~Dep. SI. Zdr.)
Plog.am oraz zapisy cod.iennle w kancelarjl Szkoły od 12-1 i od 7-8

S.czeg6łowy

!! BRYLANTY!!
SREBRO,

BltUTERJĘ,

kwity lombardowe kupuję I płacę
ceny. Magazyn jubilerski
M. NU.es, Piotrkowska 30.

najwy~sBe

dzie~;~~e

W6ZECZKI
Kon-Kon
po oenaoh fabrycznych, wyżybiłuterj~ i kwity lombardowe maczki poleca MarjB Jakobi,
kupuje i placi na] wyl1isze oeny Piotrkowska 107, sklep w podLINGUAPHONE (płyty do nauki Magazyn iubi;erski I. Fi;ałko, w6rzu.
676-d
Języków) angielski kupię okazyj- Piotrkowska 7.
".
~Oferty nP~d~Linguaph~
- - • OKAZYJNIE stylowy pokój I:!toloKUPIĘ pianino nie drogo w dobrym KASA ogniotrwała , oka:zyjnie wy do sprzedania.. Ohejrzeć moina
st:mie. Zgłoszenia. piśmienne Magi- 'I: do nabycia. Al. Kościuszki 41, do- Andrzeja 42 m. 6 w godzinach c.l
stracka. 21. Gimnazjum.
zorca..
11 do 16.
15!l-~

II
. . --=---

1""1

Teatr Rewji ArtystYCi'i

Z lOT O, S A E B R O,

I

I I

,

Kilińskiego 124, dawniej "Jar"
tel. 248-94.

Dziś

idni

'.

nall

o 7.30 i 10 wiecz., W soboty, niedz. i

•

Poraz l-SI" w łodzi królowie humoru i
l

•

Pr' e'n'umera1a
:W0a."
,.'

.

!

~:."",

R~kopiaów
,

..

red!ikoja nie

tf.-. .,~",ellJł:~ ~

~wraoa.'

o.

Lokale

Na czele znakomity bumo'rysta teatru "Qui-Pro-Quo"

artystek Bcen stołeor.nycb Adamkiewiczówny

święta

o 5, 7.30 i 10

aL 9.-

Dojazd tramw. 4, 6, 10 i 17

W.

PAT i PATACHON
w najnowsze,i

at

na pensji

z p,a~~~~~ po'oztoWl)w .kłe)!! ,: ;- o~

.Posad,

ulubieńcy całego świata

żeńskie;

Passe-partonts i bilety ulgowe, prócz

mlelłl~~nCi~.,pł~
J~Q~fg" -'! , ~.l~tkleml dodatłza!fit ~v.noal , w r:&aat ~ ~60<~ _oaJibHenle-

l' :~~:~r:;:wc~~, ~!~ł~j:cy~~m::::;
· I
W

o łudząco podobnych opakowaniaoh i nazwach, sprEedawać JlSmiast oryginalnego pudru ~ FI.ur.
PENSJONAT H oc h mana,
1Forvll Parls.
ś.niowa Górn, tel. 10. Wykwillt- Oryginalny puder 5 Fleurs Fonii Pa·
na kuchnia, na żądanie rówlis posiada napis na denku
nież kuchnia djetetycwa.
II
Polecamy wszech§wiatowej sławy wo.
15 - 20,000 zł. Przyst.<jpię jako dy toaletowe I perfumy 5 Fleur.
Forv" Parls oraz inne •• pachy.
wspólnik z wspćłpra.cą do intratne
go interesu. Włożę od 15 - 20.000
zł. Przyjmę także
przedstawicielDo aki. Nr. Km. 2849 I 1933
stwo. Oferty sub. "Spólnik".
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grod.kieGo w Łodzi
rewiru 12 alim. w- ł.od .. 17 przy ul.
1'-jo Listopada 17
na zasadzie art. 603, 604 K. P.
PRACA ZAPEWNIONA! Wyu- ogłaszlI, lie w dn. 6 listopada 19~3 r.
o godll. 10 (nie później jednak nit
czam
pulowerów
szydeŁkowych
i na d ,rutach, haftów w dwie godziny) w ł.odzl, przy ul.
Mielczarskiego 12
ręcznyclh i filet . Kurs 10 zlot.
odbędzie się sprzedał •
przetargu
Przyjmuję zamówienia. Zgier- publicl'!nego ruchomości,
składają
sIka nT. 16, pri3,wa oficyna, I p., cych się z maszyny do szycia, tllpmiesz. 29.
851-2 czanu, stolu, krzeset, mauyny do pisania, garnituru salonikowego ł firane!;
oszacowanych na łączną sum~
zł. 2120.I
w sprawie Maurycego Frydmana 21 Są.
monem i Marją malto Tuleckimi.
DWA POKOJE ładnie umeblvwaPowyższe ruchomości mQtna ogh,~
ne, tącznie lub oddzielnie w cen- dać pod wskazanym adresem w dfłiu
trum miasta od zaraz do wynaję licytacji.
Ł6d!, dn. 17.10.83
cia. Narutowicza 25 fr. I p. ID. 1.
Komorn1k (-) A. JarosayJ\sJri
od 3 - 5 pop.

piosenką bawią wywołuja,c kaskady i bomby śmiechu
pierwszej stuproc. dźwięk. komedji p. t.

Pat i
Przejazd 2

PANr
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•

z udziałem całego zespołu oraz nowozaangażowanycb
i Kaczorowskiej i

żywem słowem

PI~KN(;J

M-raki
światowej sławy muzyczno-tanecznego kwartetu Lisowskich

Wielka rewja p. t.
Początek

DUDbR DLA

"P O U D R E FO R V I L

Szkola H.osmetgt:ZDa

ZI.OTO,

-·'1 - ozne

_ _ _ _ _!'JlliI~__

Hl

Narutowicza 9,

popoł.

e

NIN-Ił

Przy Instytucie
Kosmetycznym

Wv~hDUlilniB

NAUCZYCIEL rutynowany udziela
lekcji języka niemieckiego i francuskiego. Telef. 205-22 w god:/:.

pod fachowem kierownictwem
ALICJI LANGROD - KEILOWEJ
z zastosowaniem ostatnich metod pedagogiki współ
czesneJ.
Przyjmuje się dzieci trudne.
Przy pogodzie nauka odbywa się w ogrodzie.
Informacje I :lapisy codziennie od 5 - 7 pop.

r-------------.
.
I Ogłoszenia
drobne I
.-------.11
~..
Kopno i sprzBdlDło

POTRZEBNA gablotka na bufet do cukierni. Zgłoszenia: Cukiernia, Przejazd 1.

_ _ _ _IIIIIIBii&IIIII!!1_ _ _ _ _

Na. mocy art. 476, 478 i 480 K. H. i wobec niestawienia się wierzycieli upadłości lcka Langnasa i Nata.na Ka.ca w dniu 20. X. 33 r. wzywam wienycieli powyższej upadłości, aby w dniu 7 listopada 1933 r. o
godz. 10 stawili sill w Sądzie Okręgowym w ł.odzi w
Wydziale Handlowjlll puy Pl. Dąbrowskiego 5, pokój
Nr. 15, osobiście lub przell pełnomoonika :I dowodami
usprawiedli wiaja,cemi ich wierzytelno ści w celu wysłu
chania sprawozdania kuratora masy i wyboru kandydatów na syndyk6w tymczasowych. W razie nIestawienia się wierzycieli i VI tJIIl terminie, postępowanie
upadłościowe ulegnie umorzeniu.
Sędzia Komisalll Markus Halpern

L _ _-
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DOPRASZAJĄ SIĘ

,

-a

urzędowych nieważll6.

Gł6wfta

1

sa wieru mllimetroWJ '-npaltowy (strona ~ szpalt): l-.za atrona 2 Ił., Reklam, tekst. .
w tekściłll • zasłllełeniem miejsca na stronio od 2 do 7 włQąnle GO 11'
be. zastrseienia miejsca 50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12gr. Drobne 15 gr. za wyrot
najmnie;sze ogłoszenie zł. 1 20. Oglonenia zaręczynowe i za§lubinowe 12 Ił. Ogłoszenia zamiejscowe
obliczane są o 500/0 drożej, fir.n lagr, 100°/0. Za oglo5zen 'a tabelaryc.ne lub fantaz. dodatk. 500/0 Ogło
szenia dwukolor. o 50110 dro:lej. ReklalJ'Y w dodatbu Iluairowanym za 1 cm , kwadratowy f. ,I.

Ogłoszeni

redak~yjnym Ił. 1.50,

Za Wydawoioiwo odp. Eugenjusz KronmBn.,. Prasa", wvdąwniolB ' s'o . z ogr. odp,

W drukarni własnej PioU,kQWSK8 lO '

