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Na balkonie ł(łównym zawłe
SZOBO pośrodku sztandar od
działu warszawsklego sw. Leo' 
glonłst6w, oraz dwa hbtoryez
ne sztandary polskie z olu esu 
... oJen napoleońskich. . 
, Przed ~odz. 14-lę wlutlezyły 
na dziedziniec zamkowy. prowa 
dzone przez gen. Bońc~ w u
Idowsldego 

POCZTY SZTANDAROlVE 
wszyslklch pułków płechoty, ka 
walerlł, . artylerii oraz ukół 0-

ficerskich. Poezty Ultawtk się 
przy bramie WładysławowskieJ. 
W momeuele ' wU' ezanla Da 
ule ee poerl6 złaudaro
wi'ch oddział komjWdl .. mko
we,' sprezentował broń, • órlde 
stra odegrała hymu, narodowy. 

Poczty sztandarowe ł delt!ł(a
cje wojskowe u'stawlły się p6ł
kolem frontem do główne~o 
wejścia, przy czym na przedzie 
staneły s~andary l chorągwie 
ozdobione wstęgami Krzyża 
Virtutl Milłtarl. . . 

NaprzecIw popiersia Marszał
ka ~łsudsk.lcgo ą.a specjalnie 
przygotowanych fotelach zasie
dU, oczeku,iąc ,na początek uro
ezy"toścl, ks. prymas kardynuł 
Hland, ks. kard. Kakowski, pre 

Warszawa Vrzybt'ała dzis wy lo barwach nal'odowych. Na mier gen. Sławo,i - Składkowo 
gląd odświętny. 1 Ta wszystkiCh placu Zamkowym ustawiono wy ski, marszałkowie Izb Pl'J'słor 
gmachach państwow wch Oraz I sokie maszty ze stylizowanymi ł Car, po lewej stronie popler
domach prywittnych powiewają; orłami, przybrane flagami pań- sla zajęlł ~łe.fsca członk'lwle 
nagi o barwach narotIo" ·ch. i stwowymł. U wylotu ul. Śwłę- rządu, prezes N.I. K., gen. Krze 
W oknach wystawowych wi- to.fańskie,ł koło bramy zegaro- mieński, pierwszy prezes sądu 
dnieJą portrety Prezydenta Rzc wej zamku królewskiego usta- najwyiszego Supińsld, pierwszy 
czypospolitej. Pierwszcgo Mar· wiono spec,iaJne dekoracje w prezes N • . T. A. Hełczyńskl, o
szałka Polski Józefa Piłsudskie rodzaJu bramy tryumfalnej o raz senatorowie j p6słowłe. 
go ł ł(encralnego inspektora sił barwach Krzy!a Virtuti l\lillta- Po prawe.t stronie poplcrsla 
~bro,łnych, gen. Śmigłe~o-Ry- l'1. Na górze dekoracji widnie,'e lzasiedli minister spraw wojsko 
'ua. Szereg balkonów udckoro- ::apis: wych gen. Kasprzycki l inspek
wano dywanami, W mieśf?ie na .,MARSZAŁEK ŚMIGŁY·RYDZ torowie armil z gen. Berbeckim 
Błl'ó.i. podniosły. NIECH ŻYJE". na czele, generalic.ta, ałtaehes 
Wzdłuż drogi, którą prze,jeż- Po bok~ch złożone na kr~yt wO.iskowi I. dele~acje pułków i 

diać będzie gen. inspektor sił huławv marszałkowskie. 0,0- jednostek wo,tskowych, w ocze
zbroj'łych - od /(machu /(ene- dal po jedneJ stronie Krzyż kiwaniu ,przy,tazdu gen. Smigłe
ralnego inspektoratu - zawie- Pierwszej Brygady, po drugiej go - Rydza. 
szono na latarniach chorągwie - Krzyż P. O. 'V. 

obywatele ze wszystkich krań
ców Polski, hy wziąć udział w 
dzisie,iszej uroczystogel oraz w 
,1utrzejszym obchodzie ~więta 
niepodJegłogcl. 

Na chodnikach ulic widać 
licznych włościan w regional
nych strojach. 
~a pl. ZamkowYllł .łuz przed 

godz. 14 nstawlły się frontem 
do Zamku oddziały woJska. 
Przeglądu oddziałów dokonał 
przy dźwiękach marsza general 
skiego gen. TroJanowski, do
wódca O. K. 

Plac Zamkowy został pięknie 
dekorowany, z fasad domów 
spływa ią flagi o barwach naro
dowych. Balkony · przybrano 

kwiatami i Żłele~łq~ ,- . w ~łębl 
plaeu widnieJe. arłyętyeznie 
przybrany tranęparent znapl. 
sem: "Marszał~k ,Śmigły.Rydz 
niech ty,te'". · . . 

O godz. 14.11'; wjechał. na 4zit· 
dzlnlec siedziby generalnego iu
spektoratu sił zbro,tnych szwa· 
dron honorowy szwoleżerów 
im. Józefa płłsudskie~o, w ch", i 
lę późnłe,' przybył szef gabinetu 
woJSkowego p. Prezydent~ 
Rzpl., ł(en. Schally. 

Punktualnie o godz. 14.30 W:l 
szedł na dziedziniec generaln~ 
inspektor sił zbro,tnych, gen, 
Śmigły . Rydz w towarżystwje 
~en. SchaU~'~t'li(o i adiutantów. 

T,um, na (rasie 
Tymczasem na ulicy ,łuż na W otwartym samochod,zie 

długo przed gOdz. 3 od Belwe- P 
Poświecenie bulaw, 

O godz. 10 rano w kaplicy na ~zy Pierwszego Marszałka Pol- deru przez Al. Ujazdowskie. o zajęci~ mieJsca w odkrY- l Samochód N"olno posuwał 
zamku królewskim odb:rło się ski Józefa Piłsudskiego, -a po- Nowy Swiał. Krakowskie Przpd tym samochodzie, ruszył orszak I się wśród szpalerów oddziałów 
uroczyste' poświęcenie buławy tern za pomyślność nowego Mar mle§cłe :W do Zamku, ustawiły ulicami: Al. U,fazdowską, No- wojskowych, lasn sztandarów 
ntarszałkow kie.t dla ~enerałne szalka Smiglego - R:rdza. wym Swiatem, Krakowskim I organlzac,ii b. wojskowych, spo 
"o inspektora sił zbro,inycb • Przugotowania ~SIĄCZNE Tł,UMY PUB~ICZ Przedmieściem do pl. Zamko-I tecznych, zawodow~'ch ł robot-
Śmigłego Rydza. • . NOŚCl, . , wego. \ niczych. Przez cały czas drogł 

W urocz:rstości te,ł wzirli ró· na Zamku w pIerwszym samochodzie nieprzebrane tłumy Obywateli 
wnleż udzIał Prezydent Rzpl.. Około godz. 14-e.i poczęli wypełniaJac. &zczelnie chodnikł. jechał generalny inspektor sił wznosiły niemilknące gromkie, 
prezes rady ministrów, gen. Slaprzybywać na dziedziniec zam- Na przedzie stanęły delegacle ł zbroJnych gen. ŚUli~łr - Rydz z dębi serca pł)'nące okrzyki: 
wol - SkJadkowsJd I minister Iwwy dy~nitarze pal'istwowi. poczty sztandarowe setek.orga- w towarzystwie szefa gabinetu ,~Iarszałek Śmi~l~' - Rydz niccll 
soraw woJSkowych, gen, Ka- przedstawiciele duchowIeństwa. nizac,U byłych .woiskowych. $PO wo.łskowego Prez 'denta RzpJ., żr,ic", .. Wódz naczelny armH 
filprzycki. wc.ł~kowości oraz społeczel'i- łecznych. stowar.7.yszeń, ceebów, ~ell. SchaHy i adiutanta przy-- nlt'ch zY.ie'\ 

Po labożeńsłwie ks. biskup stwa. szkół j t. -d. Na ,1ezdni, na c~łe.1 boczne~o rtm, Malikowsliie~o. Gt'ud'ał Śmi;:;ł)' - Rydz. nś· 
~lowy GU""Iica l)l)śwlęcil buła Na Śt'odku dziedzińca zamko- długości trusy ustawiły się szpa Orszak otwierali konni tauła mledluj~e !':Ię, saluło~'ąl zebra 
\\'ę marszałkowską. \\ e~o ustawiono popit'rsie Mar-j",r;\. złożone z llddzła.ltw woJ· I rzyścl. Samochód ~en, Śll1i~łe-1 nYl'h, dz' (,'ku.i;!,' ~apowit.allif 

Po tr,i uro,'zys~1)~d o~·t'''''ni I.d ,,~: ::I::l PiI'oudskief.{o na postu- ska, prz)'sposobienła wo,isko- go - Rydza jechał w ;ls~'~eie -----
mówili modlitw~ 7.3 spokÓ,1 (lu· 1 mende. łlrzybranym szłanda- wego i polieji, licznie przybyU owadronu szwoleżerów {l)OK na stronie 3cej) 
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bOieC\ł do szezytów katitty 
woJsI{ovłej., przechodząc ~z~e
ble hierarchii wojskowej ~ do 
wótky batalionu do Naczelnego 
Wodza. W okresie przed~o.ien
nym, k iedy nie było jeszcze Le
gionó,\> ty~h kadr przyszłfj ar
mii , zqjmuje jedno ~ naczelnych 
stanowisk w Związku Strzelec-

1918 zaczyna pod dowództv.em lbul'g i Qtworzył wspólny front 
pułk . Śmigłego • Rydza wielką łotewsko - polski. 

\:il!łp • . . . k ' d" 
. rzypOml11}llly po rot.e. ZIe-

je WO:f";lwwe generalnegcr in
spektor<t sił zbrojnyeh. 

... I" ...... 

ił LEGIONY. 
., W dll~ 3 sierpnia 1914 rojni 
.Śmigły-Rydz, k{)mendanb Z • z 
'ku Strzeleckiego we 1[ .iWO i~, 
mianowany zosiaje dowódcą ha 
taJionu w stopniń maJora f od
razu wyróżnia się jako J~en z 
najodw.3żniejszych i najbar
dziej opanowanych dowódców. 

akeJę_ wO.iskowo - dywersY.luą. 
Płk. Smigły - Hydz przebywa w 
Krakowie i s,tąd kieruje ~ałoś
c~ .. organizacji. 

"&' końcu października 1918 
~ I płk. Śmigły - Rydz zarzą · 

, mobilizacie na terenie Ga
licU i okupne.U· 31151ro • w~~ier
ski .. W okresie przel'omowym, 
orzed powrotem Józefa Piłsud
skiego z niewoli, Śmigły -Rydz. 
powołany w chal'aktcrze t'elle
rala w sldlłd rządu Juhclski-ef!o • 
orzenrowadza rozbrojenie oku
pantów. 

Bezpośrednio po powrocie 
Komendanta Pił<;udskiego Cle
ka ją na gen. Śmigłego - 'Rydza 
doniosłe zadania natury woj
sko.wej. 

W dniu 4 grudnia 1914 roku 
b···, ł I k' h WOJ~A Z SOWIETAMI. 

\'.- V I.la]ąc SIę na czo o po <; Je Oto w końcu 1918 roku So-
()ficerów bojowych i wykazu- wiety roznoc7.vnają marsz wo
jąc zalety swe, jako dowódcy w .lenn" na Polskę. 

<;zeregn bitew, zostaJe Śmigły - 'V tych warunkach 111Ź w lu
Rydz dowódcą pułku, ciągle tym i919 roku gen .. ŚmigIv _ 
'cszcze w stopniu majora. Rydz obejmuje dowództwo zor-' 

W dniu 30 czerwca 1915 roku 
~anizowanei przez siebie ::lrupy 

)trzymU,ie nominacJę na pod- operacyjnej i odznacza siQ V! 
:lUłkownika, dowodząc chlubnie 

rozpoc:r.ęte.l niezwłoc:r.nie ofenzy 
·)jerwszym pułkiem piechoty wie. Mianowany w kwietniu do-
f, egionów w pierwszej bryga- wód;f'ą pierwsze l . dywizJi. wy
dzie. 

zwała ymd bezflośrellnłmi 1'0zka 
\V dniu 10 maJa. 1916 r. 7.osta- ?:ami . Marszałka Piłsudsldet!o 

Je Ś'migły - Rydz pułkownl- Wilno. a .iako dowÓdca grupy 0-
kieUl. oeracyinej wileńsldei odoiera 

\V sierpniu 1916 roku Józef kontrofenzvwę holszewic'l{a na 
Piłsudski podaJe się do dymlsjł to miasto. Posuwa sie nad Dźwi 
ze stanowiska komendanta l·e,' nę, a wkrótce zahłv~nie ~wo,ią 
brygad:-", sprzeciwiaJąc się poli- onerac"ą na Łotwłle. Trzeba bo
tyce austro - niemieckieJ w spra wiem pami~tać, iż Łotwa, wal
wie Polski, Odchodzi, by w kra C7.a-ca o swą .niepoc'llea1ość, l.wró 
.in rozwinać istniejaeą konspt- dła się Q oomoe do Naczelnika 
ra cyjnie Polską Organł7.acj~ Państwa Józefa Piłs,udskiego.
WoJskową. Wówczas to pulkow INaczelnik zadanie to, ważne 
nik Śmigły . Rydz z woli Mar- nietylko strategicznie, ale i po
,>załka pozostawszy w Legio- litycznie. powierza /Zen. Śmh!lp 
!lach, sta ie si ę. o§rodkłe.m mo- mu. poleca ią~ lllU , by Dnebłł 
rolnym, dokoła kłóreJto skupia- ~ft., ... ~ J..~t ~ ~"_.:,,J~ ; ... ..., ... h.," nVfI'l_ 

ją się oficerowie i tolnierze na 
froncie. 

OYNABURG I KIJ(')W. 
'V &tyczniu 1920 r{)kn zdoby

wa istotnie gen. ŚmigŁy - Rydz 
Dynabur." a w c:ągu zimy wy· 
zwula Łot'wę , która w ten spo
sób uzyskuje należne jej 5hmo
~d ko państwa niepodległe~o. 

W dniu 1 kwietnia 1920 rokn 
gen. Śmigły awansuje. olrzvmu· 
jąc stopień generała dywiz.u. 

Wkrótce po tym Elen. Śmigły
Rydz podejmuje nowe zadanie, 
które zaprowadzHo go w mury 
Kijowa. 

Oto dnia 21 kwietnia 1920 r. 
podpisana zosŁała umowa pol
~ko - ukraitJska. Na .leJ podsta
wie Pols.ka zobowiązała się u
wolnić od bolszewików ' U
krainę na zachód od Dniepru.- . 
Główne zadanie operacyjne po
wierzył Marszałek Piłsudski ge
nerałowi Śmigl'emu - Ryd7owi. 
Na czele swej grupy ooeracyj
nej zdobywa też gen. Śmigły . 
Rydz ;lylomierz w dniu 26-ym 
kwietnia. Mianowanv w dniu 3 
ma ia dowódcą armii, za;ł1l1lje 
w dniu 7 mai;) 1920 roku I{ł.jów. 

Gen. Śmigły - Rydz urodził 
się 18811 .roku. Gdy przeto w rO
ku 1920 po lylu przeiściach , po 
tak wielkiej pr1.eszłości bojowej 
i . odniesionych ~w.ycięstwach 
został dowódcą frontu i na cze 
1e swej armii za imownl l~ijów \ 
ukollczył znledwie lat 33. 

Zmienne koleje losu wojny 
zmusiły dowó(htwo polskie do 
opuszczenia Kijowa w miesiąt' 
no zilobyciu lego miasta. Gen. 
Śmigły. mimo ' cif'7kie.i syŁua('ii. • 
'wycofywał się wolno, bez wlC"k· 
szych strat. z:lchowu iąc r~ałko
wicie sprzęt woienny i liczne 
tabory. W dniu 29 lipca śmiały 
manewr gen. Śmigłego • Rydza 
zagroził oowainie północnemu 
i n .... ł .. ,:h,:/j"', ,,f11l1 , T< r7~, tlłll ąrmH 

P. O. W. Bramy przepastne śmierci 

dla niektórych ludzi nie istnieją. 

Świadczą o prawdzie wielkości takiej, 
Że prawa wielkości są inne, 

BudiennE'g'o, dzięki czemu Bu
i:lienny musiał opuścić Brody, 
slu~d zagrażał ILwowo",'1. 

CUD NAD WISŁĄ. 

8łlektorem armil w nowo dwu 
rzonym przez Marszałka gene
ralnym inspektoracie sił zbroj
nych. 

To działanie gen. Śmigłego - TESTAMENT MARSZAŁKA. 
Rydza uła twiło niesłychanie o- .,GdybV sł~ co..~ ze mną atah, 
peracje. przVl:{otowywane r rzez .- powiedział Marsz. Piłsudsk i 
Marszałka Piłsudskiego do pod- na rok pned śmiercią swoją p. 
jęcia ofenzywy sierpniowej. Pręzydentowi Rzplitej - zastl}· 
Nadch()(lzą rozstrzygające dni pi mnie w wO.isku gen. Śml~~" 

'" dniu 6 sicmuia 1920 roku R:rdz". 
Piłsud3ki wyd~ł swój sławny Oto testament Marszałka Pit. 
r~zkal" nak.az~llIłcy wstrzyma: sudskiego, kt6ry wykonany te7 
Ole nłtmrZY.JaClela na p6łtlocy 'I zosłał natychmiast po jeF!o 
południu. Nad rzeką Wieprzem śmierd . . 
miały się skoncentrować pod I' . 
dowództwem ~ell. Śmigłego woj Cechą.' która oddnwn~ ~der~.; 1 
5ka frontu środkowego. Generał 'VI'SZystklch, przy zetkmęCIU sw 
musiał przed tym niewidocznie z g~neratem i kŁ6r.ą pod~re!ta1 
dla nieprzyjaciela przerzucić takze Marszałek Plłsudsl~l. je5i 
z nad Fuvu dwie wielkie led- ruewzruszony .fPgo spokÓJ_ 
nostki nad Wieprz, SzybkoŚć i W zvdu prywatnym nieskło, 
tajemnica tego ruchu decydowa ny do zacleśniania s·tosunków to 
łv o przvgotowanht zwycięstwa. warzyskJrh. najlepiej oopocz)' 
Marszałek w dziele sw'"'.iem wa przy lekturzl? Posiadają(' 
"Rok 1920" nisze w tei sorawie: nieŁvlko wysokie wyksztaleenic 

..Generał Śmbdy - Ryd:łS roz.. wo.fskowfl, lecz i studia unlwel" 
wiRzał swoje zadanie w s;posóh syłeckie (Akademia Sztuk Pię'k 
H2dzwyczai zreczny. Operac,ie nych . wydział filozoficzny w 
;e~o i <b:lałanie ,1"Vucb dywf:,;jj ~{rako'Wie) rozmiłowany .fes' 
flłerwsze.1 i trzcci~ł stanowią je- Smigły - Rydz w lekturze dziel 
qna z naje"lQhJlt,ejsZY('bkal'ł, historyczuych i w historii sztu 
takje armia pols1!1l posładll'" , ki. W ,,~olnych od . prac~· cbwi 
nruzgocącrm zwycieliłw!"l1l lach szuka , wytchniPnia w zam i 

TlO biwie warszawskiej była bi. łownaiu, pozos1ałym z lat mk 
hva ,nad Niemnem. W tej nnw.ei dzieliczych, t. j. w malarstwtt' 
bitwie zno'9<-U główne zadanie Oto zJ . b' . . 
powj "izvł 'Marsznld: Pilsudsld ) tl nas ~lco:w:na kt~O leZIW 
~en. Śmi~łemu. Gdy w dniu 12 ,sy.wetl.a cz o,wbleuła, . ry Wc~( 

'd' 'k 1920 ' k d· ra, o rz,-ma aW(l D1arsz~h oaz Zlerlll a . ro u p~ Pl- k ' k • 
sano przedwstepne warunki po- ows ą· 
koiowe, gen. ~migłv bv1 tvm "e· ............................. . 
Tlemłem Tlol<:kim, kt6rv Docb"'
Mć si~ mó"'ł na.twlęksŻymł suk
eeMnmi wojny. 

Od roku 1921 !'ten. Śmi~ł'v -
lłvdz wciąz jako dow6dca dru
gie.i armii pracuje równocze§
nie na słano"-;sku łnsnekłftra nr 
mU w Wilnłe. a w dniu 4: pd-
rl ..... -!f'\ ~ .. . "' !,~ 4"I in"f!. ..... ,' .... 11 "1"c"flllP łn-

PA 
l MllllHAMI 

N e~t"ft, program 

Kina "Casino" 
W rok p6inieJ, bo w lipcu 

1917 roku Legionv przesta.lą tst 
nieć. Marszałek Piłsudski :u esz
towany, uwIeziony zosta;e w 
twierdzy magdeburskiej. Włedv 
gen. Śmi!!łv - Rvdz staie na cze
le tajnej P. O. W. Cały kraj po
kryty zostaje siedą teJ Ol'gani
zac.ii . ld6ta sięga także nfl !Lit
w~ i Ukrainę, a która od lala r . 

Niż prawa małości. 
J 6 Z e f P i ł s u ds k ł ur ~ie[lenia din 

(pitmft, mowy, ro~1tez, - fom 9·f,. Itr. 84). .. ,skole Ciospoderezel rOJpoQJ1l1 

I 
się 20 listopada r. b. Zapis, p",łmu 
je klltcelarill s~llOl, ul. WOdll1 40 

teł, 177-'13. 

Wszyscy o ape ul 
Pomoc zimowa rozpoczela zbi6rltił w dniu " IlsłoDada "'MUL =-- = LUbiAJt 

DbrnAca urZeŚladOwanUCh 
wiko normalne: swój swego. się odbywał kiszyniowski pro- wkrótce po procesie Bejljsa w 
Udział adwokatów, występują ces, w całej Rosji dały si~ sły Kijowie Karabczewski przyje· 
cych na . szerszej widowni spn szeć pomruki rewolucyjne. - chał do Warszawy i w charak· 
łeczno - politycznej, dał się wy I Karabczewski, kończąc sw=! terze powoda cywilnego ~tawal 

W roku 1926 w miesiącu Ii_,sterunku obrońcy górowała po· tłu!"~czyć specjalną ,ich dZiałalimowę, uzył t.akiego zwrotu: w izbie sądowej warszawskiej 
sfopadzie zakol1czy~ życie, pra- tężna figura Karabczewskie~o. n?Sclą· Jedyny, ,ktoremu rzącl "Jasne, jak na dłoni, iż dziel'- w sprawie hrabiega Ronikiera , 
wie samotny, w dalekim Rzy Trzeba pamiętać, iż w 1903 r o me, wybaczył UdzIałU,,: tym pro żący władzę chcą leczyć ('horą oskarżonego o zabójstwo 'lwego 
mie, przeżywszy lat 75, naisław ku, gdy rządził Rosją na prs- ceSle, był l{arnrn:ze~skl . I nn to Rosję pogromami. To jest to sa szwagra Stanisława Chrzanow 
niejszy rosyjski adwokat I\arab wach dyktatora minister spraw ,":yborme ro~~mlał l, zdawa! 80· mo, co choremu na tyfus Z:l' skiego. l otóż Karabczewski do
czewski. \V'ja'domość ta holeś· wewnętrznycp PJewe, udział 0- ble sprawę, lZ staw!a na l~~rtę szczepić cholerę; być może, po słownie nie mógł się pokalYwa,( 
nie odezwała si ę w sel'cach ro- brony w procesie o pogrom łd. cał~ swą ~~zy~tenc.1\}, ale ma tym on nie umrze od tyfusu, sJp na ulkach w dzielnicy tydo~ · 
syjskiej inteligencji , lecz naj- szyniowski Ilar"!.iał adwokatów cze]. PO.stąPIĆ Ule poz~alał(j !llu te zginie od eholery '- co do !ikiej; momentalnie otaczał go 
mocniej ją odczuli żydzi WP na możliwe '" następstwie rf Sl!~l~n~e. I zap.rzą.gł SIę do CIęŻ tego niema najmniejszej wątpli- tłum i urządzał mu owacJe. Kn -
wszystkich zakątkach świata, 3 presje. tym bardziej, iż wprost klej ) zmudne.l pracy na prze- wości" • rabczewski, zażenowany, ude-
przede wszystkim żydzi, zamip była postawiona kwestia: gd7;f1 ciąg całych tygodni. I on jeden.' kał do bram" lub wskakiwał do 
s1.k ali w państwie rosyjskim i przyczyna telto' pogromu, czy w prawdziwie nieustraszony, pro· Minęło dziesięć laŁ i Karah dorożld, aby U11i1;;nflć te~o, cZP· 
na terenach b. Kongresówki. nienawiści rosyJskiego narod,. wadził walkę z fałszywymi czewski , znów zaproszony do o- go tak namit;:tnie szukają inni. 

W okresie ostatnich dl!esiE' do żydów, czy też jest to dzieJll świadkami, śród któryell znaJ- brony nieszczęsne!:to narodu, la W r:ałym pań!itwie rosyjskim 
ciu lat do wybuchu wojny przeo rąk Plewego, omoczo\lyeh krwia dowali się i przedstawiciele ad- jął w proeesie Bejlisa bajową we wszystkich synagognch. po 
uarodem żydowskim nie stała zydowską? lllłnistracyinei władzy, - Bez placówkę obrońcy. Rola Karab- zakol;czon~\'m proccsie lkilisa , 
większa groźba, aniżeli w roku Udział w tym prOf'esie w cha- przerwy, we dnie j w nooy, stał czewskiego w tej sprawie nie odbył~r się uroczysle n ::tbożeń · 
1903 podczas procesu o pogro rak terze obrońców adwokatów- na posterunku. nigdy na j)ierw. fest dotychczas należycie ocenio stwa na intencję ldrowia, f'Om'IT 
ruie kiszvniowskim i w r. 1913. ivdÓw. w pojęciu miaroda!nych ~zv plan nie wysuwał swofej o. n~. His~ori!ł kiedyś powie, jak ś1ności i dłu~ie:::o życia bohatr" 
g~v sąd przysięgłvch w Kiiowie IW owych czasaeh c~nik6w la ISOhY, Ił brał na siebie najeiet.- me1ka f nJezr6wnana była ta łSkiegO ohrońcy . 
sąd~ spra:wę Bejlisa. - T \V tymi były sfery rządowe l . hd sze zadanie, często niewdziecz- roJa. Pioł!' 1(011. 
ihn. -i'l'~h {)rQC~~ch. ~~ tI~· _ zrozumiały i trWda.ny za ZTd.- ne i ·~",·,!z~ niebezJ)ieezne Gdy W tym ~am:rm HH3 roku, 
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Marszałkowi Edwardowi Smjglemu-RJ/dzow; 

p)oKoMzt'uie ze str. l·ej). 
Na kilka minut przed godz. 

15-tą generalny inspektor zaJe
chał na plac Zamkowy. W mo
mencie tym wojsko spl'e.zento-

walo broń. Samochód gencI,al-1 Jeżeli trndno jest przewidy
nego fns)!ektora wjechał na wać rezultaty swej pracy wte
rlziedziniec zamkowy. Rozległt dy, kiedy ona łączy się z losem 
się dźwięki hymnu narodowego. narodu, zna,l(lującym się w I'ęku 

Opatrzności, jeżeli zuchwal

Na dziedzińcu zamkow,m 
stwem jest dawać w tych oko
licznościach jakiekolwiek zapew 
llicnia, to sądzę, że wolno jest 
człowiekowi zawsze dać jedno 
zapewnienie: zapewnienie 

Hasu Oddziału • K. 
Po ,przY.ieździe na Zamek J spektora sił zbro,inych, ?;cn. 

.@fen. Smigly - Rydz udał się do Śmigłego - Rydw.t. 

CZYSTOŚCI INTENCJI I ZA
MIERZEŃ I RZETELNOŚCI 

gabinetu p. Prezydenta Rzpl., u Wszyscy powstali z miejsc. 
którego ~hwilę pozostał. Nieza- Pluton honorowy kampanii 
lllugo po tym szef gabinetu woj zamkoweJ spI'ezentował broń. 
!!kowego p. Prezydenta Rzp!., Na rozkaz ministra spraw woj- , 

WYSIŁKÓW". 

~en. Sch:\lly w towarzystwJ~ skowyeh gen. Kasprzycidego lyczenia i gratulaCje 
adiutanta przybocznego p. Pre- POCHYLIŁY SIĘ SZTAN-
~ydenta kIlt. Harłmana wyniósł DARY. Z kolei podszedł do Marszałka 
;;;ZKATUŁĘ Z BUŁAWĄ 'MAR- Orkiestra odegrała hymn naro - Polski ks. kardynał Hlond, który 

• SZAŁKOWSKĄ dowy. Po odebraniu meldunku ~ło.żył. serdeczll~ _ życŁeuia w 
1 umieścił .ią otwartą na wzuie- od ministra tipI'. WO.lsk. ~en, Imlemu duchoWlenstwa. 

W ŁODZI f\.LEJE KOŚOIUSZKI 15 

otwarte są dla wpłat i wypła'l 
na konta. czekowe i rachunki oszczędnościowe 
w g,odz. od 8.30 do 13.30 i od 17-ej do 19-ej 

Pierwsz, raDort sieniu, pod popiersiem Marszał ' KaspI'zyckiego, PI'ezydellt Rzpl. I W imieniu rządu złożył Mar
tia piłsudskiego. W parę chwil z gen. Śmi~łyn1 - Rydzem . u- [szałkowi Polski życzenia pI'ezes 
po tym u we. iścia głównego U-I dali się na środek dziedzińca, rady ministrów gen. Sławoj- Po uroczystośei na dziedzińcu l szalkowi 
;mzal się p. PI'ezydent Rzpl. w gdzie stan('Ii w pobliżu popiel" Składkowski w następujących I zamkowym :Marszałek · Śmigły - PIERWSZY RAPORT SŁUŻBO 
towarzystwie generalnego in- sia 'Marsz:.dka Piłsudskiego. słowach: I Rydz o.~p,rowadził p. P~ezydenta WY.. 

P d t Im 1-"· "w imieniu rządu polskiego lI? .wejSC13 przy bl'amle Gro~- Następnie lHarszałek Śmigły · owa D. rez, en a ~ZD m leJ życzę ci posłusznie, ażcbyś był I klej, po czym . w towarzysłw~e Rydz wsiadł do samochodu w to 
, "1s'J'o'd o~o'lne.i ei"zy l' Sk""I'C . . zaWSŁe, jak dot~'chczas, dla nas · ge.n. Kasl.>rzy~klego, gen. Stachle warzvstwie !len. Schally'ego l od 

,,, :" ,l ~ ",- wymaga zrozumletia łc~o uro- I g Gl cho,,' oJ = 
ma zabrał głos p. Prezydent czystego aktu w znaczeniu SYMBOLEM POTĘGI I CHWA- WI~~, "~Celllll1. e~." ~ - Jechał do swej siedziby. Na sa, 
, I L"". skH~.bo, :!len.. S. chall~ ee? ! gen. mochollzie powiewał w drodz(' 
Rzp • szczególnie szel'ukim 'Ml1s;r, 1':1- I T l d kach 

NACZE'LN,r u70DZTT SIt. IJ d J' ,.. rOJanows nego przy ZWlę powrotnej rozwinięty czerwony 
A n \..J l.em Z l'ezy cntem nze!?:ilY}lO Następme W lJ1uemu senatu hymnu narodowedo wyszedł na' . 

. • . ZBRO~~Y~Hr • sł?nHteJ, szan~.iąe .lego oho" iąz złożył ~yc~e~ia l1~arszałek Pry- Piac Zamkowy. gdzie dolwnał PROPORZEC Z BIALY'M 
D7ilSleJsZj (łzłen Jest dla rrUlle I kI kOl1stytllcY.l~e, stor, w ImIenIU sejmu marszałek pl'zeglądu oddziałów, które zło- ORŁEM I SKRZYŻOW ANYMł 

dniem wielce. l'ado"l~ym, a Je. PR0'Y ĄD~IC 'p~J_~K~ 1H' Cal', w imieniu z~ś wojska mini- żyły nowomianowanemIl Mar- BULA WAMI • 
.,trm pewny, ze h~dzlc Oll rado- , N AH' YZSZE.J S" H:. fi,\; OSCI, stel' spraw WOjskowych gen. 
sny w całeJ Polsce, za:macz:'l ,ląc Tytuł do h',i roli f.:1m suhie "y \ Kasprzycki, a gen. BCl'becki w 
si ~ w historii nasłego od.'Ollzo ('ąbałeś pOJll'zez długokłnt h'ud. imienin gellel'alllego inspekIOI'[) 
ne~o p31J.stwa ,iako moment wy IT~'m h'udem, WSpÓłpNłCU.i~JC brz tn sił zbrojnych i wsz~'stkjch bez 

Entuzjazm tłumów 
solde] doniosłośei. pośrednio z wielkim naszym pośrednich pOdkomendn,ch 

W dniu tym MaI'szałki('m, pI'zyezy!lirtl~ś się "Marszałka. 
"'RĘCZA~I CI, NACZEL~Y zawsze szczęśliwie do stworze- Marszałek Śmigły - Rydz llo, 
WODZU, BULA WĘ 'M ~ RSZAL nia i ugrunłownuh. lUłSI';C l nie- dziękował wszystkim se!'deczuie 

KO\VSE,Ą, J)I}(Uegłości. za gl'atulacje, po czym skiel'o-
.iako symbol tw .. ] doniosłe i roU Niech więc d~illk.is 'l,a urocz~' - wał się w stronę atłaches woj-
\V państwie. Buława h('łmlłliska, stoŚć. związana ~ twoją ośoj)ą i skowych, w których imieniu zło 
którą za chvdlę et p(ldam, nie odeznła radcśnh: w ('nIej Hle- żył mn życzenia najsłarszy z 
jes! jedynie oZl1ak~l Dajwyźs7e· czypospoIitej, ,fCSZ(·7.C wil:cI',i ałtaches przedstawieiel 3rl1J,ii 
qo stopnia wO.iskowego. wzmocni twego dncha w pracy czechosłowackiej pułk. Silwe-
"7spółczcsna rzeezywistość dla drogieJ nam ojclyzn)'. ster. 

Wreczenie bulaw, 

,V asyśl'il' szwadl'onu szwole
żerów rusŁył samochód Marszał 
ka Polski przez wypełnione nie
zliezonymi tłumami ulice 'V al'
sza wy. Publiczność oczekująca 
POWi'Otu Mal'szalka, darzyła ży
wiołuwymi s('rdecznymi okl'zy
karni "Rydz Śmigły, Marszałek 
Polsld niech ży,je". 

l\fal'szałek dziękował entuzja
styczuie wiwału.iącej publiezno
ści podniesieniem buławy. Przed 
siedzibą generaIn. inspektora w 
chwili powrotu z Zamku, kom
pania honorowa związku sIrze· 

leckiego sprezentowała broń, Oj'

kiestl'a odegl'ała hymn narodo
wy i "Pierwszą Brygadę". 

Zgl'omadzeni przed 8ł~ą 
Marszałka Śmigłego - Rydza 
członkowie związku legionist6w 
i P. O. W. zgotowali Naczelne
mu Wodzowi serdeczuą ow~, 
wznosząc okrzyki na jego • . 

Na tym skończyła się or.
stość nadania buławy mars-zał
kowskiej :Marszałkowi Rydzowi 
Śmigłemn, Naczelnemu Wodzo 
wi armii polskiej w dniu 10 li 
słopada 1936 r. 

Po odebraniu życzeń, 'Marsza 
lek Śmigły - Rydz w towarzy

Po przem6wieniu p. Prezy- dowy, a ustawiona na Powiślu słwie min. ge.n. Kasprzyckiego i 
{lent R. P. bateria artylerii oddała gen • . Słachiewicza oraz świ!y 
WRĘCZYŁ GENERALNEMU 20 STRZAŁÓW ARMATNICH, przeszedł przed fronłem ustawI O 

INSPEKTOROWI SIŁ ZBROJ- oznajmiając wszystkim obywa' nych na dziedzińcu pocztów 
NYCH GEN. ŚMIGŁE'MU-RY- łelom, że dziedzie spuśdzny po sztandarowych i chorągwia
DZOWI BULA WĘ MARSZAł.. Wielkim Marszalku otrzymał nych, podchodząc na,jpiel'w do 

Wieczerza na Zamku 

KOWSKĄ, l godność wojskową przez Pierw- pocztów odznaczonych krzyżem 
po czym serdecznie go ucałował. I szego :Marszałka Polski .Józefa Virtuti :Militari, na czele których 
'V momencie wręczenia buławy Piłsudskiego piastowaną, Następ słała chorągiew 1 p. p. leg., któ
orkiestra odegrała hymn naro- nie głos zabr.ał :Marsz. Śmigły. rym kiedyś dowodził 'Marsza-

O godz. 20-ej odbyła się w sa
II Kolumnowej Zamku Kl'ólew
skiego skl'omna wieczerza wyda 
na przez Prezydenta Rzeczypo
spolitej na cześć Mal'szalka Smi
głego - Rydza. 

W wieczel'zy wzięli udział: 
kal'd. Hlond, kard. Kakowski, 
premier, Pl). marszałkowie sena-

tu i sejmu, ministrowie, b. pn
miCTzy, prezes najwyższej izby 
kontroli, prezes sądu najwyż
szego, prezes prokuratorii gene
ralnej i pierwszy prezes trybuna 
łu administraeyjnego, inspekto
rowie armii Ol'az generałowie ~ 
wyżsi dowódcy. 

'PrzemAwienie Mar.z. Siraiglego ł~::S~i~~:Yd:~LUTOWAŁ 
V , SZT AND ARY BUŁAW Ą. 

"PANIE PREZYDENCIE. I sany po tej stronie, która zawie Podczas aktu przekazywania 
Nie byłb~Tm żołnierzem, gdy-Ira dorobek m('go życia, ale wi- b ł ' 's ałko 'skie' den 

bym nie był głęboko pOl'uszony dzę go po stl'onie, kt~l'a zawiera R u:" y. ~S:Ufdłem~ ~ublicz~ 
w • chwili, ~iedy. najwyższy' Dł"l!G MEGO ZYC!A' n!ś:,o;~I'omad:Ol1a na ulicach, 
zWlerz~hmk sIł zbroJł1y~h,. gł~- dług, k~ory mam dOpIel'O do I :.kupiła się wokół dłośników ra 
wa. panstwa ze sł~waml zyczh - splact'!1I3. Spada n~ ml~le tl'.Ud~l~ diowych. W histor~cznym mo.
,,:eJ zachęty i. pl'zYJaznego ~zna- zadan.le: przekaza~la ~lellomm~.1 mencie, gdy Prezydent Rzeczy
ma wręcza mi buławę. ChwIla ta szoneJ tej bnławy l tej go.dnoścI, os onej i 'Marszałek Rydz
dokonuJe się wśród tych starych która zo.stała otoczona najwyż- ~m~łyl przemawiali zebrana 

5 orłów na gergaminie 
WARSZAWA, io. 11. (PAT). 

mUJ'ów królewskicb, które w szym blaskiem chwały i niezmie l' łośnikach ' 
przeszłości były siedzibą kl'ólew rzoną głęboką zasługą Pierwsze p zy g . 

Zarządzenie p. Pl'ezydenta R. 
P. mianujące generalnym inspe
kto.rem sil zbl'ojnych gen. Śmi
głego - Rydza 'Mal'szałkiem Pol
ski pisane jest na pergaminie, 
Na otoku pergaminu na tle sple 
cionych liści dębowycb widać 
emblematy wojskowe, broń 
współczesną i dawną: działa, ka 
rabiny, lance ułańskie, miecze 
rycel'skie, kopie husal'skie, kara 
bele, szable i sztandary wojsko
we. 

skiego majestatu Polski, wśród go 'Mal'szalka Polski, prze.kaza- PUBLICZNOŚĆ ODKRYŁA 
tych 111Ul'ÓW, które nasiąkły od- nia .iej następnym pokoleniom, I GŁOWY 
głosami dawnych hetmanów tl'udzącym się w służbie ojczyz i w poważnym milczeniu słucha-
polskich, idących tu z buławą w ny. la przemówień. 
ręku. Ta chwila dokonuje się w ----------------------

z aniu wielkie zasl 
obecności. naszych zwycięskich 
sztandarów wojskowych, wobec 
ności moich kolegów, towarzy
szy wojny, którzy razem ze muą 
(lawali swój najwyższy wysiłek. 
aby spełnić ro~kaz naszego wiei· 
kiego nauczyCiela wojny, twór· 
cy Polski d~isie,jszej, 'Marszałka 

Józ('fa Piłsudskiego. dajilc ",uraz 
Nie byłbym żołnierzem, gdy

bym nie był w tej chwili głębo

praanifuiom narodu i wojska ... 
ko przejęty. 

Panie Prezydencie. Składam 
moje głębokie żołnierskie podmę 
kowanie, po.chodzące z głębi ser 
ca, za zaszczycenie mnie tą na,i
wyższą godnością wojskową. Po
zwolę sobie zrobić jedno wyzna
nie. Gdy patrztę w tej chwili na 
księgę rozrachunku mego. życia, 
. to dzień dzisiejszy nie jest zapi-

WARSZAWA, 10. 11. (PAT). - ,,'Monitor Polski" z dnła 10 listopada ogłasza zarządze
nie Prezydenta Rzeczypospoliłej uastępującej treści: 

"W uznaniu odniesionych zwyeięstw w zdobywaniu Niepodległości i wielkich zasłng, 
jakie dla narodu i państwa położył generalny inspektor sił zbrojnyeh, następca Pierwszego 'Mar
szałka Polski Józefa Piłsudskiego, jako też dając wyraz powszechnym pragnieniom narodu 
i wojska, mianuję generała broni Edwarda Śmigłego - Rydza Marszałkiem Polski". 

. Prezydent Rzeczypospoliłej 
(-) Ignacy 'Mościcki 

Minister Spraw Wojskowych 
(-) Tadeusz Kasprzycki gen. dyw . 

lY.ar$za-wa, Z.~me!, dn. lQ li~t~pada' 1936.. . 

N a łych ozdobach nałożOlfe 
jest 

PIĘĆ ORŁÓW: 
piastowski, jagielloński, zygm!~ 
towski, kościuszkowski i współ 
czesny. Na wstęgach wplCe1o
nych w ornamentaeję wYPiS8Uf 
są słowa: 

"HONOR I OJCZYZ:NA". 
Na dokumencie znajduJe się ~y 
pisany ręeznie tekst zarządu la 
Prezydenta R. P. o mian,owaniu 
gen. Śmigłego - Rydza M'lłł'SZaI
kłem Polski. 

Jak w'ilada buława 
:WARSZAWA, 10. 11. (P AT). 

Buława marszałkowska wręczo
na dziś przez Prezydenta Mar
szałkowi Śmigłemu - Ryd~owi 
wykonana jest z kutego srebra. 
Na głowicy buławy umieszczo
ne są stylizowane liście, na szyj
ce orzeł państwowy i mono
gram E. R. Ś, Na rękojeści bu
lawy są dwa pierści('nie ze sty
lizowanymi wężykami legiono
wymi. 

Bubm'a jest złożona w. szkatu 
le, wewnątrz 'której na metalo
weJ tabliczce wyryty jest napis: 
"Mal'szalkowi Polski Edwardo
wi Śmigłemu - Rydzowi - Pre 
zydent . Rzeczypospolitej PoI
'sklej Ignacy ' Mościcki". 
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I VG lA" L B L 
Dit pifrliat:b l'Iarszallła Edwarda ŚlDiel~eo· gdza 

Cesarz Japonii odzna.czJlI Naczelnego Wodza wielka wSłega 
orderu II Wschodzącego Słońcali 

WAnS~A WA; Hl 11 ,PA')'}. 1 zw~"i~stw,ł i w~"_';' ł\":' zasługi, I wego gen. Schally i dOl'ęczyl p. ' WARSZAWA, 10 11. (PAT). 
,:Uonitol' Polski" z dn. tu listo- ł10łożOllC ,", wak.~ o u;cpodle. ! Marszałkowi insygnia orderu \ Z okazji wI'tczenia buław)' ,ee

ilada 193ti l'. ogla';l~l zlll'7.ądzr· gl ość, w In'ucach mul or~aUil'a'l Orla Białego z Jistem odręcz- j sal'Z Japonii odznaczył Mm'szał
ttie Prezydenta Hl(lli1e,l I1llste;pu C.1tr i wyszkolell~,;,;m wo,iska o n:nll I). Prezyflellta RZł,lite.i. ka Śmigłego - Rydza WIELK.<\ 
l:łce.l b'cśd: I'az nad ugl'untm"ulliclII bytu 

~a znsadzjc> IIst,H,", z dn. 
luh'go 1921 1'. ID .. ł H.,. III' 

~4 poz. 136i OI'a1. 'l.,hlW~' 'I tlI!. 
18 marca 1932 ", l''I, \ . H P. 
nr. 33 lH>Z, <WG) Il:.uł:l,ię 

pUl1st wowq~u Rzci.·.i( )'peslłolitr j. 

Pl'czJ'dcnł l\LlC:l.Yllospolite,i 
(-- 19nm~~ Muśch'ki . 

f·')'cz\'dent I'id' mhlish'l,w 
(-..:) SJawo., ~ Składkowski. 

W iłl'SZaWa. JO Jislopudll 1936 r. 

WSTĘGĄ ORHERU "WSCHO
DZĄCEGO SLOŃCA". 

,Japoński attache wojsko w) 
gen. Sawada został dziś o godz, 
16.30 )J'zyjęty na audiencji 
przez Marszałka Śmigłego-Ry. 
dza i zameldował mu o powyż· 
szym wysokim odznaczeniu, • 
.iedllocześnie złożył mu w hnie
nin .japońskiego ministra&praw 
wO.iskowy(·h i wojska japoń-ORDER QRł ,.\ Hl \t.E(~() 

.Harsz'lłko:d Ed',qwdowi ~lI1i. WARSZAWA, 10 tJ. tl'AT). 
głcl1lu - U:.dzow!. gl'IlI'J'ulnl'l1lu Po wJ'ęczennI buławy ł powro--. 
inspektorowI sil zbl'o,jl.lyrb, i cie :Mat'szalka Śmigłego - Rydza l 
pierwszemu W&rH}"lr:H~ownikl)- \ do jego siedzib~': znmeldował ! 
wi i na,t\\ iel'niei'l",puHI żolnil" i się u niego z połei'<!ni:\ p. ))rez~ I 
"zowi ·JÓzefa Płł" \ l'l<;;kit'~'ł 7l'1 i dt'nła Rzpl. szef ~abilU\t wo,isk') ! ~ 

OLA DOROS(YCH i DZIECI - DZIA~A 
5KUTECZHIE i rAGOOI'IJ.E 

OBECNIE DO NABYCIA TYLKO 
IV POJEDYHCZYCH PUDEŁECZKACH 
Z tiAPJSEM"ORASTltI-LUBELSK 

CENA GR 15 

skiego gratulacje z powodu dzi· 
I sie.iszej nominacji, wyrażając I przy tym nadzieję, że przyjazne 
l więzy pomiędzy obu armiami 
i staną się .ieszcze serdeczniejsze. 

• 
O NACZENIA W DNIU SWIETA NIE ODLEG10SCI 

l!0ro,:i.:l,yn • . Z\yy~z~jem w dlliu I KRZYż KOMAND,9RSKI ORDERV w?jew'hl~ie,lódzkieJ?lI, W,?dawowi tamentu u?l'onautyki ;.uil~i:;~e,stw~ I :za ~a!'łu.gi na polu. bezp~eczel'l. 
,,\\'H:tu ~]epo,lleglo~e] p Prezydent \ ODRODZENIA POLSKI BIernackIemu, ~'oJewodzle pole ~praw \\'oJ:>kowych. Ka:umlerZOWJ stwa t:uhlu.'zuego): JozefoWl Kor 
I ~zpli~?;i Dadal ~Jlle(' "O(lrod7.Cui~ I za Zai'hlgi ~a polu lJ;l1.(,Y !'Y,oj p~znej "ki~'mll, ~ud~,:ik~wi, Bociańskiemu, ~~hal1y! g"lnerai~)wi lJl'~-gady, szefo, l dian - Zamorskientu~ ge~erałowi 
! ',l!:kl ,llil::!tp'p;l,JąeYI1l o8:'lbom: I k~. W1U~ZllnaerZO~1 Ja~,"s~!etn~! wOJe\"Od<lli', WJl".JllSk!?mu;, . ' \'11 gahuch wOJ~k~~'ego Prczydcn· bly.g~.dy, ~on.t:'lIda.ntI)Wl głownemu 
\\' JELhĄ \\ STĘGĘ ORDERU 1,!skuproWl ordynann~zolVl, t1lCcezJl za zasł1lg! " . tiluibJC wOJSkOW0J l a. E~~:eczypot>pollter Il'ubCJl pUlJstwOWl!J. 

ODRODZENIA POLSKI I łliclzkiej, Ś, p. Stanisławowi Nowa! Władysławowi Aleksandrowi Lang, za z,l,sługi na polu roz"oju prze I KRZYż OFICERSKI ORDERU 
/.il Ivyl.itile za:;łng'ina polu sądo",.. kowi, h')l1orowemu prez,ef:.owi związ nerowi, generałowi blygady, do lJiyslu cbemicznego: inż. Feliksowi ODRODZENIA POLSKI 
!IH,w~ arlministracyjnego dr, Uro I ku na1\.;zyei01stwa prlr,kiego; ,,;ódey Okręg-u K::>rpusu IV, inż Wiślickiemu, pre ,-,3gowi zarzątlu To! m. in, otrzymali: 
i1jsł~,r.",~i ~ełczyń?~iemu, l lJrcz~! za za~hlę'i :v służbie pailStwowej.: l Ludomiro~'i Antoniemu Ra~skiemu, Illlas.:\),.v;kiej fabryki Sztucznego! za :laslugi w l:'lużbie woj.skowcj 
,,,,,' l ~aJ'Yyz~7.ego l J'vhm,ału .\d[jl] I Alel.sandrowl Hauke· NowakOWI. generałowI br.vgady. szefow' c1Epar· ,1eJwahllJ: I pIk. płk. Leon Bogusławski, Jan 
\;i.,tl'al'yjnt·go I -~ Bratro, Leonard Lubański; 
KRZvż KO;\I~jlDORSKI ~~(':' ., ':", ~~,89;~, '. ~J dłc BEBE ZNAN E za za,Jug-i na polu pr~.cy seenicz· 

Z GWIAZD.,\ "l PRZETWSZCZENIA my O I.OF~~ ł ..... MATKOM nej: Mieczysława Ćwikbnska. 
1..1 l\'~l·itn'J za~lug'i w f-łUŻ.bie . pail I . _. " . J"I R."" od lat 3"; KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU 
,' f.l\'owej. dr. Michałowi Tadeuszo _ ODRODZENIA POLSKI 
"'i Gr,ażyńskiemu, wojewodzie śią m. in. otrzymali: 
'I,jemu. Adamowi Kocowi, pod,·t'.kTP , .• .". d k I iut. Wacław Wyżykowski, ppłk. 
i l'~I)\\i lltallu w '-tanie nicezyunym, ! remler OS ISCle e ar WI )lichał Burnagel, prok. Robert Bau· 
,'uliuszowi Łukasiewiczowi. UHlUilf'il I ze, dyr. BGK dr. Kaziwlen Dres-, 
'"rnl', i H. P. \\ Pan·źlI. dr, Alfr,., i • oraz dziennikarze: Jan Drzewłerld. 

liowi \\y~(>d'ieo1U, ' 'lll1)';1""I(101IW'j I odzna"zong"h ord~rAIDI- "'0'-"wodó'" Wanda FilipOw1I''Z, ,J"?:"f h 
II (, w Rzymie: ., ., ., U ., " I i Leon Okręt. 

7:t v,yr,itll'3 za81ugi 'v ~lllzbiE: 1\Oj KRZVt KAWALERSKI ORDERti 
:,1, 'lwe.i · inż Laollowi Ber\)eckiemu, WARSZAWA. 10 11. WAT). deru Odrodzenia Polski, wO.iewo I mendanła głównego Ilolicji pań ODRODZENIA POLSKI 

'~'-'lJrl';lł\,'\i IJywiz.ji. lU-pel,torowi • i . i . . K' K d (.oraz Wielką Wstęgę Orderu Odro· 
Dnia 10 listopada o godz. 9.30 dów warszawskiego Bronisława I stwowej gen. KOJ'dian-Zamor-

'tnnii, stefanowi Dąb _ Biernackie- prezes I'lldy nuuistrów i mm· 'sakon ecznikow - Klukowskle- sklego - l'zyzenl omau or- . 
ster spraw wewnętJ'Znych. gen. go złotym krzyżem zasługi. ślą· skim ordcru Odrodzenia Polski. dzenia ~olski p. Prezydenł udał 

m~, .Q'I·lwr:·Jowi dywizji, iTl~pektoro dr. l·nz·. KaZImierzowi Bartlowi.. __ ~___________ Felic.ian Sławo.' - Składkowski ski-ego - Micbała Grażyńskiego 
I dokonał w ministerstwie spraw Krzyżem Komandorskim orde- Po odc7ytaniu d~'plomów na ZLOTY KRZYŻ ZASLUOI 
wewnętrznych 1lI'0ezystego ak- rn Odrodzenia Poł!lki z gwiaz- dania odznaczeń p. premiel' w otrzymali m, in.: inż. Jellinek JÓze1. 
tu dekol'acji odznaczeniami pa,j dą oraz wO.iewodę wileńskiego imieniu p. Prezydenta Rzplitej Kozłov:ski Kazimierz. [r, Wrona 
stwowymi: wO.iewodę łódzkiego Ludwika Boclańskiego Krzy- dokonał aktu wręczenia odzna- Stanisław, inż. Rau Zygmunt, Ka 
ALEKSANDRA HAUKE-NOWA 'Żem Komandorskim orderu 0- ezeń i złożył odznaczonym żY- linowski Mieczysław, ks. :May Leon, 
KA Krzyżem Komandorskim or- 'drodzenia Polski, a także ko- czenia. Dobrane Bertoid, Jagiełło Kazi· 

PAN 
l Mlll~nAMI 

Nll6t~pny program 

Kina "CasinoU DlwnJ zlrząd Bousslc'a 
nie zosŁał dopuszczony do kontroli w Żyrardowie 

~\ i armii, -;\ljecz~'sławowi Feliksow; Z Warszawy donoszą: l zentantów dawnego zarządu z ra· ~ąd handlowy zezwolił natomiast 
lVorwid -Neugebauerowi, genemlo I Wycłlial bandlowy sądu okręgo· mienia Boussaca do bezpośredniej na zapoznanie się z niektórymi księ· 
wi uywilji i inspektorowi armii; we go w Warszawie oglo'3ił postano kontroli obecuej gospodarki w za· gami i dokumentami w związku z 

za wyhit!le zashlO'i na polu roz wieni~ w głośne.! sprawie zażaleli kładach tyrardowskich, uznając, że ekspertyzą dotyczącą szkód, wyrzą 
,roju llztuki, Te:>do~owi Axeutowi· i wniosków zgłoszonych przez w czas.ie trwania sekwestru tylko dzonych w okresie spr.awowanil1 
c20wi, el11l3rytowar,emu profei;orowi I przedstawicieli IWllcemu Rou~aca sąd może sprawować taką kontrol~ rządów przez dotychczasową więk I 

akaclendi s<lt'lk pięknyeh w Krako lila. He proc~u o Zakłildy ' tyrardow I i je,st ona ' zUpełnie ~tarczająca szoś~ akcjonariuszy. ~iegli ~ ra· I 
wie, Wojciechowi Kossakowi art y !'kle. wobec składania przez sekwestr' mierna Boussaca będą Jednakze mo· I 
':de malarzowi w Warsza\vie: I Sąd odmówił dopuszczenia fep~e okre~owych '>prawozdat\. gli zbadać te księgi pod nadzorem 
_________________ 1 sekwestru. 

Dl ' W ' Zażalenie przeciwko decyzji o 1)0 . n zruszg A"::' wołaniu nowej komisji ekspertów' 
.. "... dla określenia dokładnego strat-wy 

, 
Oszołomi was fIlm, ilustrujący dzieje dwojga kochanków, 
w których budzą s~ę pierwsze ' porywy miłosne w filmie 

u zliwa młodo" C II 
reż. CLARENCE BROWN (twórca Anny Kareniny) 

W rolach głównych: \Alallace:·'Beery' 
Llone·l · a.r'r,yftlore 

Wielcy aktorzy - 1N' 'Wielki1ft ,t=illnle 

wkrótce na ekranie •• Grand-Klnaaa 

rządzonych akcjonarieszom pol 
skim - sąd postanowił zwrócić pel 
tlomocnikowi koncernu BOlls!\aca, 
gdyż żadne kroki odwoławcze prze I 
ciwko postanowienio'll o dowodach . 
nie przysługują. \ 

Bksllortacia zwłok 
lotników rumuńskich 
WARSZAWA, 10.11. (PAT) -

Dziś o godz. 10.30 po nabożeństwie 
żałobnym w cerkwi prawosławnej 

na Pradze odbyła się eksportacja 
na dworzec Wschodni zwłok łotni I 
ków rumuńskich ś. p. mjr. pil. Pan· 
masi ł kpt. pil. Popescu, poległycb 
7 b. m. w katastrofie lotniczej pod I 
Warszaw Ił. j 

mierz, Krusche Brunon, Orłowski 
Jerzy, Danilosuk Aleksander, Fi 
jałkowski Władysław. Honneberg 
Emanuel, Kałllżewski Józef, inż. Szo 
sland Czesław, Dyl Leon, Szczawiń· 
liki Ryszard, dr. GardnIa Kazimierz, 

Pozatym na terenie woj. łódzkie
~o 69 o"ób odznaczonych zosta,lo 
Srehrnymi Krzyżami Zasługi, a 7~ 
osób Bromowymi Krzyżami Zasług1 

Na terenie całej Polsld otrzymało 
odznaczenia prze!;;zł) 5 tys. ost'lb, 

NAPOLEO 
H 'UMOAU 

ADOLF 

DYM Z 

.. 

w swej najnowszej 
najlepszej kreacji jak< 

" LE 
i LOLEK" 
Premjera już wkr6tct' 
w kinie 
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i r eck U I 
Konferencje z członkami rządulI •• Sniadanie w ścislJlm grOnie II "króla ' 

LONDYN, 10. 11. (PAT). -
Mini~ter Beck złożył dziś rano 0-

ficjafną wizytę premierowi Bald 
winowi. ' 

Przy fozmowie tej obecny był 
ambasador Raczyński. 

Następnie min. Beck udał się 
do foreign office, gdzie odbył 
półtOI'agollzinuą rozmowę z min. 
Edenem. 

Po tych dwuch rozmowach od 
była się audiencja i śniallanie u 
Edwarda VIII. 

PO południu min. Beck uda] 
si ę do izby gmin, gdzie odbył 
dłuższą konferencję z kancle
rzem skarbu Neville Chambcr
lainem. Następnie odwiedził w 
izbie gmin miuistra DuH-Coope
ra. 

Po ,tych wizytach odbyła się 
W hotelu "Glaridge" konferen
cja prasowa z udziałem dzienni 
karzy angielskich i korespon· 
dentów pism zagranicznych. 
Konferencja trwała godzinę. 

O godz. 20 \v ambasadzie pol' 
skiej odbył się obiad, wydany 
przez ministra spr. za gr , i p. Ja
dwigę Beckową dla min. Edena 
i pani Eden. 

,V obiedzie tym wzięli udział 
ze strony brytyjskiej podsekre
t ą.rze st,'lnu spr. zagr. ,V. Bry ta 
nii, sir Robert Vansittart z mał
żo nką, lord Plnuouth z maIron 
ką, lord Gran'horne z illrtlżon· 
ką · 

Ponadto w obiedzie uczestni 
czyli generalny sekretarz komi
tetu obrony imperium brytyj
skiego sir M:aurice Hankcy z maJ 
żonką, sekretarz króla major 
Hardigne z małżonką, sir Austin 
Chamherlain z lady Ghamber· 
lain, lord i lady Kennet (Hilton 
Young), Winston Churchill z 
małżonką, marszałek protokułu 
dyplomatycznego dworu królew 
skiego g~n. sir Sydney Clive. 

' PRZEZ 

Z polskiej strony oprócz am
basadora R. P. i pani Raczyń
skiej w obiedzie uczestniczyli 
dyr. Łubieński i dyr. Potock'i, 

Eden, minister lord Hali fax, 
feldmarszałek lord Gavan, b. 
ambasador brytyjski w 'Varsza 
wie sir 'Villiam Erskine, sekre
tarz króla sir Godfrey Thomns 
oruz dwaj wybitni przemvsłow
cy, sir J01m Ramsden i sir Ale
xaJlder Roger. 

min. Edenem na temat imig)·a '-:;~~~~_=--_-.-~-,-~~-~-~~~ 
cji żydowskie.i do Palestyny. '1 

vVedług informacji teg :) POMADKA DO UST 

.~ 
Ifhlil1l1 pDl11IIdki d4 ust(d;!/R) 

I'Iarrzy na m[v dzu-n 

Po obiedzie odbył się raut, na 
który przyhyli członkO\vie rzą
du brytyjskiego: min. wojny 
Duff-Cooper, minister kolonii 
Onnsby Gore, min. rolniclwa 
l\lorrison, min. handlu Runci ' 
man oraz wielu ,,,y bitnych przed 
stawicieli świata politycznego, 
finansowego i posłów do parla
mentu. 

P. leckowa 

dziennika, min. Beck miał o· 
świadczyć, że ogl'aniczenia iuli 
gracY.1nc w Palestynie sprawia 
ją wicie kłopotu r~ądowi pol
skiemu, ktÓl'Y jest szczc~óJnil' 
zainteresowan)' w emigrac.it ż~ 
dowskiego elementu drobnego I .';t;.~~~~~:.s.!~~~~~~ 
ku~ectwL I 'u królowej Marii !.lo zdrowi:l i wziął dziŚ udział w Iw 

LONDYN, 10 11. (PAT). Pan; 
Jadwiga Beckowa pl'zy.i~ta zo 
słała dziś w południe na spe
cjalne.i 3udienc.ii w pałacu ' Marl 
bOJ'ough IH'zez królową M:arję. 

"V odpowiedzi min. Eden mitecie obrony Imperium. 

Raut urozmaicony był wystę
pami tanecznymi Pauli N'irell
skiej i wokalnymi Dory Kalinów 
ny. 

ILONDYN, 10 11. (PAT). 
Min. Beck przyjęty został w to 
warzystwie ambasado'ra RaczylI. 
ski ego na audiencji specjalnej 
\V Buckingbam - Palace przez 
króla Edwarda. Po audiencji 
odbyło się w pałacu śniadanie, 
na które król zaprosit polskie-

Min. E !fen a imigracji 
do Palest,n, 

NOWY JORK, 10 11. (fel 
wł.). Dziennik "San" zamiesz· 
eza dziś depeszę z ILondynu o 
treści rozmowy min. Beckr, . l 

miał oświadczyć , że "wobcc o· 
!!l'aniczonej :r,dolności po.iem
czeJ Palestyny dla cudzoziem
~ów" obecna l)oIityka imi~ra
eY.ina rządu mandatowego jest 
iedynie możliwą. 

Mac Donald (zoje sie 
, leprej 

LONDYN, 10.11. (PAT) -- Ram
~ay Mac Donald po wczorajszym 
t'hwilowyItl niedomaganiu powrócił 

go ministra spraw zagranicz- . . ' 
nych. 'V śniadaniu tym' oprócz Oto oqp.1Jru2. w-5r-ócL ~ ~I 
min; B.ccka i an;basa~ora ~a- I f.-.. ;"..1""";' ,),+. Ih,' Ud1JJ'a,~ ~. 
czyusklego brah uclzlał mm.II<.A.,TJ II ~ _. _. - --

- fi;;;;;;;; - .- za 

Nieme, 
nie są zaChwycane 

LONDYN, 10.11. ' (Tel. wł.). _ 
Prasa angielska, francuska i nie
miecka bardzo obszernie komentuje 
wizytę min. Becka w Londynie. 
Wczorajsza mowa Baldwlna wywo~ 
lała w Berlinie nienajlepsze wraże·' 
nie. W związku z· tym w dzisiej. 
szych artykułach prasa używa wy· 
rażeń, że "Anglia ceni wysoko Pol- / 
skę". 

W twierdzeniach tych nietrudno 
doszukać się n~t~i goryczy. , 

Walka po i Irzna nad M drJlem 
Samolot, rządowe zmUSił, powstańców do ucieczki 

PARYZ, 10 11. (PAT). Kores
pondent Havasa donosi z Ma
drytu: Prowadząc akcję nad o
kopami powstańców i czuwając 
nad miastem, lotnictwo rządo
we odgl'ywa dużą rolę na fron , 
cie Madrytu. 

O godz. B-ej rano syreny da
ły znać, że samoll)ty powstali
cze zbliżają się. 

Istotnie za chwilę 5 wielkicb z o'statnich info:rmacji prasy pa 
samolotów bombardujących u- ryskiej, nie uległa w ciągu d1llia 
kazalo się dosyć nisko nad mia dzisiejszego żadnej PO''''9.żnej 
stem, poszukując jak gdyby zmianie. Front madrycki jest 
punktów strategicznych w celu obecnie na okres najbliższych 
bomb:udowania ich. godzin przynajmniej ustabilizo-

Działa przeciwlotnicze zmusi- wany. Przedmieście Garaban· 
ły przeciwnika do podniesknia chel znajduje się w rękach mi· 
się na znaczną wysoko~ć. Po licjantów. 
3 minutach.. likazało się 6 sa- ' Wojska rz~dowe i nlilicjanci 
moloŁów myśliwskich rząuo- stawiają rozpaczliwy opór. W 
wych, zmusza,tąc przeciwnika dniu wczorajszym wyróżniły 
do ucieczki. Jeden z samolotów się w w'alkach specjalnie kolu· 
bombardujących, ugodzO'ny pO' mny milicjantów, t. zw. kO'lu· 
ciskami, nie mógł dO'lecieć dO' mna "Czerwonych lwów", "Ko' 
linii powstańców i spadł, l'ozbi- lumna Passionaria" i kolumna 
jając się w kaw,alki na przed- "Largo Caballero". 
mieściu Madrytu. ,W ostatnich walkach duży u 

!Los załogi nie jest znany, a· dział bierze również kohlmuf! 
Je .iak zdaje się , wszyscy po- międzynarodowa, złożona z cu 
nieśli śmierć. dzoziemców, przeważnie rosjan, 

Liczne rzesze ludJności obser f1'ancuzów i niemców. Operacja 
wowały przebieg walki po· mi wojennymi ze strony rządo
wietrzne] nad miastem i wynik wej kierują , według informacji 
jej przyjęły oklaskami. prasowych, przeważnie oficero 

Kanonada w ostatnich godzi, . wie rosyjscy, \Vojska powstall
nach osłabła. Sprawia to wra-I cze atakują na trzech odcin
żenie, .iak gdyby prze'rwv w kach, a mianowicie Casa del 
walće. ~ eampo, Garabanchel i Humera 

ZaDOwiedi ~V?b~c ' rozpa~zliweg,o ,oporu, 
nOWel- ofenzuw'l stawianego przez obronco:" Ma 

• drytu, gen. Franco w czasie kan 
PARYŻ, 10 11. (PAT). Sy.- ferencji, odhytej z kierowni· 

tuacja w Madrycie, .iak w:ynika kami sił powsrtańczych miał po 

dobno zdecydować się na .,.... 
prowadzenie ofenzywy, zmierza 
jącej do zupełnego O'dcięcia mia 
sta, . 

NieDewn, los drDlo
., matów w NiemczelII 
PARYŻ, 10. 11. (PAT). 0licIII 

d'affaires hiszpański w Be\tllllt. 
Jose Rovira Armengol przybył 
do Paryża. ~ rozmowie z przed 
sławicielem Havasa oświadczył 
on, że opuścił Berlin, ponieWlai 
NIE MIAŁ GWARANCJI BEZ-

PIECZEŃSTW A, 
z jakich korzystają zazwyc:!l,i 
prze(lstawiciele dyplomatyczni 

w obcych państwach. 
Przytocz.ywszy na poparcie swe 
go twierdzenia kilka wypadków, 
zaznaczył, iż wicekonsul hisz
pański w Hamburgu Jerzy Tell 
aresztowany został przez policję 
niemiecką i że nie wiadomo, co 
się z nim stało. 

Tell w poro,zumien.iu z amba 
sadą hiszpallską i ministrem 
spraw zagr. udał się z Berlina .do 
Amsterdamu samolotem, który 
chociaż miał lecieć ' wprost bez 
zatrzymywania się, wylądowjJ 
w Hanowerze, gdżie tajna pnli
cja aresztowała Tella • 

. Pożyczka francuska dl. Polski 
[iJ. 

l'Ia ODa wgniłśt, l miliardu franków, 'IW (zgm 
polowa w eoió.t:e . 

Warszawski koresp. "G.łosu Po
rannego" telefonuje: 

ski. 
Pożyczka ta miałaby wynieść 

3 MILIARDY FRANKÓW, .. . 
NAJIDEALNIEJSZY ODBIORNIK ROKU 1936/37 

ZDOBIOZIESZ 

CAł.Y ~W'ATll 

W ~dług pogłosek, krążących tu· 
taj w ostatnich dniach miały zosta~ 
sfmalizowane p.ertraktacje w spra
wie pożyczki fr~ncusk!ej dla Pol-

w czym 1 i pół miliarda franków w 
gotówce. 

Wobec ścisłej tajemnicy, jal{ą 

oioczone są ostatnio rokQwania w 
sprawie pożyczki francuskiej . dla 
Polski i trudności uzyskania w 
obecnym momencie miarodajnych 
potwierdzeń, podajemy pogłosld te 
z obowiązku dziennikarskie.~o. 

-
Ponad walke part'ii 

Warszawski koresp. "Głośu Po
tannego" telefonuje: 

Prasa całego świata omawia bar
dzo szeroko fakt wręczenia bulawy 
marszaUwwskiej gen. Edwardowi 
śmigłemu - Rydzowi, zamieszcza
jąc jego życiorys oraz zasługi polo 
ione dla kraju. 

Nowy marszałek, na którego spa,· 

da ta odpowiedzialność 1liszą 
dzienniki - przeszedł tw,ardą szko· 
łę. Jego ofiarność dla Ojczyzny i 
cnoty żołnierskie oraz czyny wojen· 
ne posiadają znaczenie historyczne. 

Marszałek Śmigły - Rydz stoi 
PON\D WALKĄ PARTII 

i kierunków politycznych, ale w 
ścisłym kontakcie z narodem. 

4-ty TYDlIEH 
HlfBYWAU60 
SUKrESD I 

• ... ,.~:;,' " • • •• '. ""'.\ 't '~' _.;,:' ;" ""J',:t 4.'J":-: \~·;IJ1t·,~·' t" .,/' \' ~., • 
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ma 
Plln. 'apee 
objąć poselstwo 
w Wiedniu 

Wal'Sz. kor. "Głosu Poranne· 
~o" tt'lefonuje: 

W (,dailskll krątą pogło~ki. 
że kt>nńsarz generalny p. Papei'. 
opusz"za swe stanowisko i zo
-taje posłem w Wiedniu, nato
miast na jego miejsce do Gdań
'ka ma być powołany jeden z 
mężów zaufaniu ministra 
Bei:ka. 

Dr. Schaebt 
leci do Ankary 

BERLIN, 10.11. (PAT) -- Mini
ster gospodarki i prezydent Banku 
Rzeszy dr. Schacht udaje się w dn, 
14 listopada samolotem do Ankla 
rYt celem rewizytowania prezydenta 

Kln~ " 
( i trko"" 

DZIS \Al 
AEPREZE , 
PREMIER 

I 

s 

ka 10B) 

ELK 
CV.J 

O 

A 
A 
U 

, 
• 

, i Inspektor Stasiak 

KIUI 
i Dek:~~s:a:az:m:~~ź skarbu 

przeniesiony został inspektor łódz 
kiej izby skarbowej p. Ksawery Sta 
siak na stanowisko inspektora do 
Kielc. 
Całą działalność inspektora Sta

siaka na terenie iLodzł cechowało 
zawsze prawdziwe umiłow.anie do· 
bra rodzimego miasta. 

Insp. Stasiak po za działalności,. 
skarbową brał żywy I czynny u
dział w życia społecznym. Na ter. 
nie Jlcznych stowarzyszeń dał się 
poznać jako dzielny organizator , 
człowiek c:!:ynu. Z jego inicjatywy 
1-ostaje ufundowany ze składek pra 
cowników skarbowych samolot, 
który ". niedzielę przekazany bę· 
dzie przez wicemin. śwital~kiego 
armH. 

Banku Tureckieg/). N a ; n o lAI S Z e 
Dr. Sch~cbt zab&lwi ~ .Ankar~e 'WIEDENSKIE...J 

2 - 3 dm, przyczym 'luec będZIe I 
sposobność zetknięcia się z człon-

arc: dzie.o produkcji 
Sascha-Filrn. r. "93&-7 

Liczne rzesze łodzian, z kt6rymj 
insp. Stasiak pracował czy to Z ra· 
cJi swej działalności służbowej, 
bądź społecznej j towarzyskiej ze 

kami rzadu tureckiego i omówienia 
:zkolei obecnego staIlu i dalSZegO, ~ 
rozwoju niemiecko - tUl'eckich slo
!'lInków handlowych. 

Nasz rodak, ulubieniec całego świata 

narada szta~6\V 
bloku bałkańskiego 

BRUKSELA, 10. 11. (PAT). -I 
Tutejsze koła oficjalne za<'ł0wu 
ją w ścisłej dyskrecji szczegół) I 
))rtebiegu narad zefów sztahu I 
bloku pal1stw balkallskich. ::\al',l 
dy te zakończą się prawdopodob I 
nie w dniu dzisiejszym. 

Norze WJrzuc1ło 
7 trupów zało~i l 
"Pourquoi Pas 1" 

PARYŻ, 10. 11. (PAT). - 'Z 
Reykjaviku (Islandia) donoszą, 
ie morze wyrzuciło na brzeg daJ 
szych 7 trupów członków załogi 
"Pourquoi Pas". Pogrzeh odbę 
dzie się clliś. 

'ZIIÓW rozruchy 
\V Indiach 

BOMBAJ, 10.11. (PAT) - ł)'t!ś , 
tROWII wybuchły tu rozruchy. \\' ł 
dzielnicy Kamatipure doszło do I 
starć między hindusami i muzułma- I 
nami. W starciach zabito 4, a rauio I 
no 40 osób. I 
Rresztowanie studenta 
za grożenie profesorowi 

PRAGA, 10.11. (żAT)' - Aresz· 
towano tu niemieckiego stuulllta 
- hitlerowca za wysłanie lir;t\l l 

\ l 
\ I 

\ 

\ I 
' ~ 

: ,ogróżkurni do słynnego pra W nik.!. , 
prof. Kelseaa. List, zaopatrzony w 
I'wastykę, groził lJl'of. Kcl5enowi Reźvseria:' 
śmiercią, jesli bę.'l.zie OU' koutynuo 
wał S"l e \vykłady. l CARMINE GALLONE 

14 policjantów 
rannych 

w starciu z demonstran-, 
tarni w St. Oenis I 

W poz:stałych rolach głó\\ Ilych: 

f l(lf 
(~ .. Epizodu") 

p.\nYż, 10. 11. (PAT). Zam
knięcie wieczornego posiedzenin I 
kongresu "francuskiej partii lu : 
dowej" w Si. Denis odbyło się ;1 I , , L' H O H E N 8 Il! 
:.(odz. ~3 bez incydentów. O pt'H V. Iii 
godziny wcześniej kordon poli premjowana piękność węgierska 
cji ustąpił pod naciskiem demon . 

G 

trantów kumunistycznych, przy THEO LI GEN .- FRITZ IMHOFF czym w~' niklo tarcie, podczas W 
którego odnio,>ło obrażenia 14 C 'b" 

znakomici komic\! 1,; filmu II SI l" policjantów. .) 

szczerym żalem żegnają tę Jednost· 
kę - pełną inicjatywy, energii i do 
breJ woli. 

Organizacje, z którymi współpra' 
cował insp. Stasiak mają Jednakże 
niepłonną nadzieję, że opuszcza on 
Lódt na krótko i po powrocie jeszcze 
7. większym zapałem będzie braI 
czynny udział w pracy dJa Łodzi. 

Zgin ęla niańka 
z dziec[dBm 

Nieszczęśliwy wypadek. 
zbrodnia czy kidna-

I 
oerstwo? 

Mieszkańcy ulicy Zgierskiej l 
przyległych żyją pod wraieniem I ostatniej sensacji, jaką wywołało 

I nagłe ZNIKNIĘCIE JEDNOROCZNEGO 
I DZIECKA 
małr.onków Goldberg. 

W domu przy ul. Zgierskiej ~ 
mieszkają właściciele sklepu s Da 
białem, Dlieszczącego sIę na tej ... 
mej posesji, Motclka i Gołda Gold· 
bergowie. 

Pobrali się przed dwoma Jaty, a 
lówno rok temu Goldbergowa po
włła córkę. 

Przed czterema tygodniami (lo 

sklepu Goldbergów przyszła jakaś 
wiejska dziewczyna ubogo ubr.ana, 
aby kupić maslo. W trakcie rozmo' 
wy :I GoJdbergową, dziewczyna 
oświadczyła, Ze przyjechała ze Wb; 

do miasta, aby znaleźć pracę. PJl1il' 
waż zrobUa dobre wrażenie na \\' \ 
kiereJce sklepu, a akurat w ty Ul 

czasie Goldbergowa szukala nianld 
, dla swej córeczki, dziewczyna zu 

,tala przyjęta do pracy. 

Podała swoje imię j nazwisko, 
powołując się jednocześ)ue na to, że 
dwie jej siostry Ił zatrudnione w 
Lodzł jako służące. Jedna u pań 
stwa Gingold na al. Zgierskiej 36) 
a druga n innych państwa, któryeb 
nazwiska nie pamięta, a którzy 
mieszkają na ul. Zgierskiej 34. 

W ciągu miesiąca Janina - bo 
takie miała imię dziewczyna -- peł
niła swe obowiątki kU zupełnemw 
'ladowoleniu pracodawców. 

Onegdaj wyszła z córeczką G01d· 
bergów, jak zwylde, na przedobied 
ni spacer. Kiedy nie wróciła na 
czas do domu, zaniepokojeni rodzi· 
ce zaczęli jej szukać. Daremnie: 

I Dziewczyna nie zj.\wila się na noc, 
I nie przyszła również w ciągu wezo· 

rajszego dnia. Zrozpaczeni rodzic" 
wyczerpali juź wszystkie środki, b~ 
odnaleźć dziecko. Złożyli zameldo· 

'HUMO 
MILOSĆ • SENTVMIE 

począte 

T 
wanie do policji, dali ogłoszenia, 

~\)'najęJi ludzi do szukania ... 

• SPIIE"" I Policja, która otrzymala r~'sop's 

PAN 
l Mlll~HnMI 

NIl6tępny program 

Kina "Casino" 

4 pp >:aginionej piastunki, czyni POSZlt· 

O g. • kiwania. 

UWAGA: Passe-partouts, bilety 
bezpłatne i ulgowe bezwzględnie 
- nieważne aż do odwołania. -

Rozpacz Goldbergó ,\, nie ma gra. 
uic. W kołach mieszkańców ul. 

i Zgierskiej wypadek zaginięcia dziec 
ka jest rozmaicie komel1towan~ , 

!\Iówią o nieszczęśliwym wypadkll. 
o zbrodni, a nawet posuwają się tal. 
daJeko, że 
PRZEBĄKUJĄ O KINDNAPE~ 

S1 WIE ... 
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Jałta ka,a grozi s"raWCJI-młodocianemu zabóicJI 
Ontgdajszu krwawa strzelani' bieeał łoiyć na ich wycllowani( I z<1to1'a, zwalniając hmego PI'II' wszyl!ltkieh miejst. przez ktÓl'~ 

ha na nlicach Łodzi wywarła w i wykształcenie do 21 l-oku ż~··1 townika. Szaniawski był zawsze przebiegał i gdzie strzelał SZłl 
całym mieście przygnębiająee cia. SKRYTY I MAŁOMOWNY. l1iawski. 
wrażenie. W pierwszym rzędzie Po pewnym czasie Szaniawl!Ild tUI'abiał około 25 zł. tygodnlo- ł .. USKT UEWOLWEROW.E 
zebraliśmy szczegółowe zbankrutował. Jednocześnie l!:u ,,-o. Ostatnio zwracało uwag~ Zi TALEZ!ONO 
DANE, TYCZĄCE SIĘ OSOBY cinkowska icgo ziIenerwowanłe i )'oztal'- w następu.jących miejscach: 

ZABÓJCY WYSZŁA ZAllĄŻ ZA KONDL"-I ~nienie. Krytycznego dnia praco pl'Zy ul .. Kilińskiego '13, gdzie 
t8-letnlego Tadeusza Szaniaw- KTORA I wał, jak zwykle ostatnio, do go- padł Berkowicz - jcdną łusk4:. 
sJ?ego, oct 2-ch lat członka Sh'O~1 łc'dz~icl~ tr~m",ajó.w miejskieh I dziny 9 wieczór. Prawdopodob na lllicy Piłsudskiego przy zbic 
lllctwa Narodowego w ŁodZI. MarIana ROSIaka, bIOrąc na sie- nie pros lo z pracy udał si~ pod gu z ulicą Południową - d"ie 
Tadeusz Szaniawski jest synem blc wychowanie obu synów. I I cukiernię Berkowicza. łuski, Ol'az na ulicy Kamiennej 
n ieprawego łota znanego w Lo- Sto, unek RosJaka do p~łsieł,_ 1 ,* - tl'Zy łuski. 
dzi właściciela cukierni przy b6w pOczątkowo był dobry. 1)0 I Sprawca strzałów, Tadeust; W ciągn dnia wczol'ajszego 
zbiegu uUc Nawrot i Piotrkow- tym począł się l}SUĆ coraz bul'- ' Szaniawski, przebywa dotąd w w wydziale bJedczym pr7,cslucll3 
skie.i oraz Piotrkowskiej 113 - dzieJ. aż doszło do tego, że '1'.1 ! areszcie przy wydziale śledczym no 11 osób - świadków tragicz 
TADEUSZA SZANIAWSKIEGO. deusz Szaniawski (junior) I w Łodzi. neJ strzelaniny. 

Przed 20 laty właściciel eu- PRZENIÓSŁ SIĘ DO SWE.1 Dochodzenie I>fOwadzi Ibl'. -- ŚWIADKOwiE CI BYLI KON-
klernl Tad. Szaniawski nawiązał CIOTKI l, gada (napady, kradzieże, mol'- FRONTOW ANI Z SZANIA W 
r omans ze swoją kasjerką Marią Małgorzaty Audrysiak, Zl\mil'- i derstwa). SKUl. 
M8l'Cłnkowską· szknłe.' przy nlicy Abramowski." Szaniawski odpowiadać bt:.- Niezależnie od tego 1)J'zcpl'owa-

Owocem długoletniego współ- go 15. ! dzie IJrzed sądem prawdopodob- dzono konfronłac.ię Szaniaw -
)reJa Tadeusz SJlaniawski przed lnie z art. 225 K. K .• który głosi: ski ego z ofiurumi _lego słrzałó,' 

BYŁO DWUCH SYNÓW: c1lłerema laty ukończył szkOłr. i l "KTO ZABIJA CZŁOWIEKA, w szpitalu w Radogoszczu. 
tuodzony w maju 1918. TadellS'/. powszechną przy ulicy DowbOl'-, PODLEGA KARZE WIĘZIE- Konfl'ontacje i śledztwo są da 
oraz młodszy o 3 lata Mieczy-, czyków 14. Po pewnym czasie I TADEUSZ SZA!'IJA WSI\ t I NIA NA CZAS NIE _ KRÓTSZY 1 leJ l}ro~adzon~ pomimo, że Sza-
sław, obeenłe uczelt handlowe(o otrzymał pracę w zakładach ra- I OD LAT 5 LUB. DOZYWOTNIO mawskl. ktOl'Y początko~o 
gimnazjum wieczorowego przy dłowyeh firmy .!Ika" przy uJicy I n<l~zcmu WSpółpI'acowllikowi, że ALBO KARZE SlIlERCI". twierdził, że to uie on strzelał. 
nUcy Lipowej. Pomorskiej 40. . I był z Szaniawskiego ~dowolo- .Jeszcze w poniedziałek wie- PRZYZNAŁ SIĘ W NOCY DO 

Szaniawski dał swym nłepra- 'Właściciel tej fil'Juy p. Kali- ny, a nawet po kr'ótkim eza~ie czor('Ul polic.ia, posługując się )'" SWW-:H OKRpP~YCH CZy-
""ym ')'I1om swoje nazwisko i o· noll' ki oświadezył w rozmowie powict'zył mu funkcję galwani- tlektorami, dokonała oględzin ~OW. 

5mier_eID~ strzału' i u(i~tzkćł 
Pewien dystans czasn. Clzielą- j bary i krzyknął: ,.Zapłać mi Zt\ WSKOCZYŁ no DonOZliI : ta, pełnią. cego służbę przed 5 ko I ni('/.{o i llObiegł daJI'j wgłąb utl-

ty nas już od r-agedii, pozwa- s.zybę..." Szaniawski niepostrze- ~R. 483, misaJ'iatem, któ1'~' P"zyJąc",-ł si~ ey Kamiennej. 
Ja w ałJru:)8ferze nleeo spokoj- żenle wydobył ' z kie zeni rewoI I krzvkuąwsz" do dorożkal'za: I do pogoni. I FajgenbJat znalazł jednak pod 
nleJszej; omówi~ raz jeszcze wer f ! .,Pr·~dko! -faula ... " Doroikarz Szaniawski z rewolwerem w ręką'kamień. któJ'ym cisnął ",," . : 
zezcg6łowo p1'7.ebJeg krwawe- STRZELIŁ BERKOWICZOWI I nie zorientowawszy się w pierw (11oni przebiegł ulicą Piłsudskie- Szalliawskiegi. 

go zajgcla. W, BRZUCH. I szej chwili, zaciął konia batem, go aż do ulicy Kamiennej. Tu KAMIEN UGODZIŁ 1\IORDEJł-
Jak zdołaUśmy ustalił, Sza ' Działo "ę to przed domem przy lecz .iuź w następnej cbwili~ u- zastąpił mu drogę Zcnde). 1\101'· CĘ W RĘKĘ Z KTÓRE.J WY-

niawskl o godz. 9 wlecz. wybiljuJlcy K1łińskiego 13, a wi-:e tuż I słyszawszy wołania "TrzymaJ' dercQ oddał w jego kicrunku I PADŁ REWOLWER. 
szybę w oknie cukierenki Berko I za cnkiernlą· Strzał oalarmo- mordercę" 4 STRZAŁY, B - , d" ł 'b d li 
wleza, posługując słę kawałem wal pnechodniów. którzy rzuci I OSADZIŁ KONI W lIIEJSCU. po czym wbiegl na niepal'zystą ro:.Pł! 1ll0S I::::::V zqe!t~ 
SJJ..NIE SPRASOWAN&J Gl.!- li !;tę w pMelg u morderrą. sza-\ Wówczas S:r:aniawlllki wyskoczył stronę ulicy Kamiennej. 'I c':ł ~1I~lenną_ Wg J. -

NY. nlawskf trsymał w ręku teakę z doro!i;ki i pobif'gl ulif'ą Połud Stąd skierował si~ na drugi DIU ł) II ono" e o. . 
Gdy Berkowicl: wybiegł na nUcę z narzędziami radłoteehn.Jczuy- nłową. II chodnik j w biegu ltłr7,c1łł do Przed domem NI'. 16 przy ul, 
Szaniawski w pierwszej ch"iU mi, tak. ie w pterwsuj chwiłl! Przy zbiegu lilie Południo,,'ej Wajszanda. , I Kamienne.i zagrodził Szaniaw
nie uC'lekaL sądząc, że nIe pad- przechodnie przypuszczali, ł-c i Piłsudskiego •. iak donosiliśmy. Świadek zajścia LAJBUS 'fAJ- skiemu drogę syn właściciela du 
nJe na niego pode.inenle. jest to napad rabunkowy. Sza- STRZELIŁ DO RUBINSZTAJ- GENBLAT, chcąc powstrzymać mu WERNIK. a ~ chwilę nad-

Kiedy Jednak BerkowJcz pod- nławski pobiegł uUcą Kłllń8kie- J. 'A. mordercę, ł'zucił mu się pod no- biegł poliejant, ktot\' zatrzyml'tf 
biegł do niego, chwycił go za go do ulicy Południowej i tu Ten strzał zaalarmował policja n gi. Szaniawski pr7.eskoezył przez Szaniawskiego, 

czoraJ . zlnarl- • Zan al - .J. Bark wwicz 
(Kłlińskiego ur. Strzał Sza.niaw jest w piątym mIeSIącu ciąży. I 
skiego, który trafił Berkowicza Całym dobytkiem, jaki zosta-! 
w brzuch, spowodował przebicie ,vił swej rodzinie ZendeI, jest , 
żołądka, w następstwie ŚMiertel I kosz rupieci, 
tle- . stojący w mieszkaniu rodziców. 
Trzecia cięiko ranna olia..., l, Podczas eksmisji zaginęły Zen- ł 

Wajszand, dłowi wszelkie dokumenty, tak, I 
walczy ze ~miercią w szpitalu w ' że wdowa i sieroty nie rozporzą 
Radogoslczu. Stan czwartej 0- I dują nawet fotografią po tra-
fiary, naJlźej r:annego Rubinstei- gicznie zmarłym. 
na, nie budzi obaw i lekarze wy Trzecia ofiara Waiszand, 
rażają opinię, że uda się go u- 19-1etni chłopiec, jest jedynym 
trzymać przy życiu_ żywicielem rodzeństwa. Mieszka 

W ciągu wczoraj zego dnia ją na poddaszu domu przy ul. 
I odwiedziliśmy Kamiennej 2 i poza kilkoma Mi I 
I rodziny ofiar strzelaniny, ! k:rmi i szafą biblioteczną, nie 
które teraz pozO'Staną bez jakich mają żadnego umeblowania. 
kol..-iek środków do życia. ! Wajszand trudnił się plombowa ' 
Zmarły J. Berkowicz, właści- niem drobiu w rzetni miejskiej, 

ciel maleńkiej cukierenki przy lecz ostatnio i te drobne la'l'ob-
zbiegu ulic Kilińskiego i Pomor' ki ustały. Chłopiec, jak i gdzie 

, I skiej był I mógł, chwytał się ka:tdego zaję-
b. I'· J, BERKOWJCZ l ojc~1U siedmiorga. dzieei, . ', cia, by zdobyć pieniądze 

,W ciągu unia wczorajsi'ego. z po§rod któryc.h najstarsze h- H. RUBINSTEIN na utr~anłe pięciorga rodzeń- : I. \\AJSZA~·,I .. 
k ' ł .. d . dł - t ' czv lat 16. a nalmłodsze 4 lata. . _ stwa, 

ro'~ m!cJsc j .g}IC pa } ~.r.~.~ Cala rodzina n~ieszka w dwuch ~ie lupełme .J~d:nak wy'S'tarcza- z kt6rych najstarsza siostra li- przygarnęli sierotę i nic pobiera 
~' ,z.al1lU~YS'le~O, ~ronHl _ ZI) ciasnych pokoikach w domu ła, gdyż ~ł~sclclel domu uzy- czy lat 17 i nie ma pracy. Obee - ją od niego komornego. 
SIę luzne ,.,rupkl ludZI dyskutu- J K-I-' ._. 11 skał ekSmISję na lokal, w któ- nie biedne sieroty opłakuJ'ą bra- ""'rażaJ'ą si" o Rubinsteinie ,iak " l .. , Z t do ust po przy u. 1 mSKlego w po- - ś" k' k oJ '< 
Hcyr l zaJscle .... us ó1 _ przecznej oficynie. Umeblowa- rym mle Ct S!ę cu leren a.,. ta - żywiciela, kt6ry niewiadomo najlepiej. 
dawa no zn ane jllZ zczeg ~ tra. . ]_ . kł d . . d Gorsza Jeszcze nędza czy w'-leczy się z odniesion"ch t'''I-erdząc. i.e to dzielll\.' chłol)ier ·. d" . 'ł' . b d - J1Ie mlesz ... ama s a a SIę z Je - _ _ • _ . J J .. • 

g~ II , ~[~upe mano Je, u. O" ano llej szafy i kilku łóżek oraz sto pu.nuJe w ~leszkanll~ drl!gleJ ran. Ojciec Rubinsteina, który umarł 
hIPote z~ 'd snuto domydły . , (. 3'OJe- lika. sto"jącego przy kuchni. Na ofIary sŁrzalow SZ~~llaWSkl~gko, Odwiedziliśmy z kolei młodo, był w s\"oim czasie pra -
l cze n3 rnr!cm. o go l_ l., ł rzestrzcni kilku nlełrów kwa- Zendela. Jak donosIlIśmy, kll a mieszkanie ezwarłej ofiary, 19- cownikiem firmy Jelin i Rudo-

zmul'ła "H~rwsza ofiara I Pl t ' h dni temu Zendei wraz z żoną i letniego Rubinsteina. min. ZaJ'mownł 'li'" ]~ardzo filan ( ra o",vc , -. .3_ b l d' . .... 
morderc7Y<' lt strzałów Szania w- .• w •• , dwoJglem =0 nyc l ZleCI Chłopiec mieszka kątem n nie- tropią . a t('raz .i~'go jedyny sylt 
~kir~:o 'Sl'ul Icchok Zcndcl zY.le ta,!, .SJ.ed!l1toJ"O ro(b,cnsłwa, 7..ostal wyeksmitowany jltkich Wolrauchów przy ul. przymiera głodcm . W (llrall~ho -
m :H;liC' llna 2). Trzy rany jamy ~l~tka 1_ .Ie~_ SIOstra, a do wC~?- z miestkania przy ul. Kamien- Składowej 13, tam. gdzie mie- wie zwrÓCIli si~ do hogalc;:;l ' 
brzus7Ilcj okaza ł~- się śmierte]- laJ :er~O\:.ICr Docho~r ~ ~uk~e nej 2 i zamieszkał kątem u szkał zabity w tragicznych oko- krewnrgo Ruhinslcinłl . wła~ri('il' 
ne i mimo nalychmiast przej}To ren I n!ewl~le pr~ewy~szal~ą . o swych rodziców przy ul. Pił licznościach w rocznicę . .Krwa· la hurtowni ziemiopłodów, GlIl 
wadzonej O!H,rtlcji Zcndcla nic ~1(~rne _z~ . ep ~ . ~lesz ~an~e, sudskiego, Trudnił się przygod- wej Środy" Glicenstein. Jest 0- 111al1a (Cmcntarna il) z prośb:! 
udało si:. ulrz . "11la0 prz~: !~:ei.ll. ~tore. " .. ~not. 400 t: ,~~artaln.le~ nie. noszeniem paczek. a za za-I krągłym siero.tą. ~ za'~'odl1 prak aby przyszedł z I?OJ~lOC~~. ran~H ' 

;\V 1,llk:l r{Oc!ZII1 pozlllej. o ł a mUllm~n~ na wy?> amUS13 jrOblOne grosze utrzymywał rO- ltYkantem dZlewlarskul1 . obet-- l ll1u. ale tcn odmOWI!. l te zalll 
11 .40 \'.vzionął ducha Josek Ber- a wystarczyc dzinę, t. j. żonę i dwoje dzieci w nie bez pracy. W'olrauchowie - tere owal się nawet losem]l " 
kowic~ na lltn-lDUlllie 10 0iÓb. wieku rOku i 2 lat. Zendelowa ludzie .uczynni i miłosierni - gtrzelonego krewniaka ... 
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DYŻURY APTEK. - Nocy dzi
;ieJs>zej dyżurują następujące apte
ki: M. Kasperkiewkza (Zgiersk~ 
54); RyClltera i S-ki (11 Liatopada 
~6); J. Zundelewi.cza (Piotrkowska 
25); '5. Bojarskiej i S-ki (Przejazd 
19); "Cz. Rytela (Kopernil<a 26); 
M_ LIpleca (piotrkowska 193); W. 
K-łopotowskiego i S-ki (Rzgow· 
slia 47). 

SPI~ POBOROWYCH 1916 ROC~ 
NlKA. - Jutro winni się stawić 
uo powtórn'3j rejestracji w biurze 
IVvj.sko~v.yHl. zarządu m. Łodzi przy 
II!. ri,)trkowskiej 165, mężrzyżni 
I'or.znikr. 1916. zamieszkali na tera· 
!lip. 5 komisariatu o nazwiskach na 
litry T, U, W, oraz zamieszkali 11a 
t eH'nie 14 kOllllSl1riatll o nazwi. 
skach 111\ litery G, H, Ch, I, J, lL 

Zgłaszający się do powtórnej re· 
.i('~tracji winni posiadać dowód oso. 
1,i~ty, nraz zaświadczenie o piel" 
wE~zej rejestracji. 

DODATKOWA KOMISJA POBO. 
ROW A. - W dniu 14 b. m. w loka. 
lu przy ul. Piot.rkowski<lj 16.j, urzę 
tllTJe donatkow3, komisja poborowa 
dla PKU Łódź - jIiasto L 

Zgłosić się winni r;;->borowi rocz. 
nika, 1915 i starszych, którzy uo, 
t~vchczas nie sk~wali do przeglą<1u 
W)jsklwego, uie maj~ uregulowa 
llOgO st!lsunku do słnźby "'oj,,,k0wej 
zamleszk1lją na terenie 2, 3, 5, 8, fJ 
i 11 kon,i.3ari:ttu policji i otl'l'rmuli 
• '. . J 
IllllE'llll(' wezwania z łód7.kie~f) f ta, 
I'osfiva grodzkiego. ~ 

nabożeństwo 
żabłobne 

za dusze policjantów 
woj. łódzkiego 

w ,dniu wczor.'lj8zym w kościele 
li.atedralnym św. Stanisława Kost. 
ki odbyły się uroczystości. źalobtre 
ca :dl}sze policjantów województwa 
łódzkiego, poległych w obronie mie. 
nia i życia współobywateli. W koś. 
t'iele katedralnym zgromadzili się 
liczni przedstawiciele władz pań. 
o;twowych, wojskowych, policji, Sla
mGrządll i społeczeństwa. 

Obecni m. in. byli wicewojewoda 
IN endorU, preze'i s~du okręgowego 
w Lodzi p. Maciejewski, prokurator 
dr. Spólnik, wojewódzki komendan1 
policji insp . .!ktor dr. Torwiński, ko· 
mendant policji m. Łodzi insp. 
Elsesser - Niedzielski, prezydent m. 
lodzi Goulewski, wicestarosła 
~l'odzki Denys, dyrektor zarządu 
l1iejskiego p. Kalinowski i szereg 
'nnych. 

Orkiestra policyjna i chór policyj 
1y wykonały pienia żałobne. U· 
'oczystą m .. zę odprawił J. E. ks 
bi~J{lIp Jasiński, po czym ka~anie 
wygłosił KS. St. Siekieta. NastęJlnie 
todbył się lwndtlkt żałobny przy u' I 
~tawionym Ila środku kościoła ka
\afalku. 

GPAN 
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N I'Idtępny program 

Kina "Casino" 

·Grand-Kino 
Dziś I dni następnyotll 

Potęi:ny film szpiegowski 
z ·· czasów wielkiej wojny 

orze r ar S aniaVIskiego 
odbgl lic już " dniu wczorajszgm 

WCZOł'aj w godzinach popo, 
łudniowych odbył się 
pogl'zeb ofiar strzałów Szaniaw· 

skiego: 
Joska Berkowicza i Icchoka Zen 
deJa. Oha kondukty pogrzebowe 
wyruszyły z przed ich domów 
na cmentarz żydowski. \Vobec 
tego, że pogrzeby odbyły się zu
pełnie nieoczekiwanie, w kondu 
ktach pogrzebowych wzięło u
dział tylko kin{aset osób. 

Na pogrzeb wysłana została 
delegacja gminy wyznaniowej 
żydowskiej w Łodzi w osobach: 
wiceprezesa RUSSA, rabina DR. 
TRAJSTMA~A, sekretarza za· 
rządu NADLA oraz członka za· 
rządu p. PŁYWACKIEGO. 

Kondukty pogrzebo·we dotarły 
na cmentarz gdy zapadał już 

zmrok. Lampy elektryczne na 
cmentarzu nie oświetliły d~sta· 
tecznie miejsca, gdzie tuż obok 
siebie znalazły się dwie mogiły, 
wobec czego ceremonia złożenia 
zwłok odbywała się przy świetle 
lam)) naftowych i świec. 

Ponury mrok cmentarza i mi 
gocące światła składały się na 
widok iście makabryczny. 

Przemówienia żałobne wygło
sili rabin Scgal, rabin dr. Tr·ajst· 
man, który w pełnych wzrusz e
nh slowacll. odmalował tragicz
ne wypadld, oraz rabin Singer. 

r-Iastępnie przemówił przedsta 
wiciel szkoły rabinackiej, oraz 
przedstawiciel cechu cukierni' 
ków, do którego należał zmarły 
Beikowicz. 
~a zebranych na cmentarzu 

ceremonia pogrzebowa wywarła 
wstr·ząsające--wrażenie. Mowy 0-

kolicznościow,ę pI'zerywał często 
szloch obecnych. Płakali też ra
bini dr. Trajtsman i Segał. 

Już po ceremonii pogrzebowej · 
ol\iazało się, że rodzina Berko
wiczów przed ld1ku dniam i o· 
h'zymał:t eksmisję z domu pl'zy 
ulicy KiIińskiego 11. Dowiedział 
si,ę o tym rabin dr. Trajtsman i 
niezwłocznie wez\\'ał do siebie 
jednego ze współwłaścicieli tej 
posesji, prosząc go o zaniecha
nie wykonania eksmisji. 

Gospodarz przyrzekł, że po
wstrzyma się z wykonaniem wy 
roku eksmisY.inego do czasu, aż 
mu nie zezwoli rabinat łódzki. 

* Jak się dowiadujemy w osta-

CISINO Ostatnia okazja 

tniej chwili (godz. 2.30 w 1'0-

cy) w stanip zdrowia przebywa
jącego w szpitalu w Radogosz .. 
czu 19-1f3tniego Moszka \Va.ls 
zanda nastąpiła dnża popra,' a', 
tak że lekul'ze mają już obl~cnill 
nadzieję utrzymania go ))!'7.y 

życiu, o ile, oczywista, nie na
stąpią jakieś nieprzewidziane 
komplikacje. 

P. 12. 2. 4. 6. 8. 10 
obejrzEiDia u . nas największego 

filmu sezonu 
3-ci t,dzień 
rekordowego 
powodzenia 
Dziś o godz. 12 i 2 MAYfRUn ~ Co się tyczy postrzelonego w 

udo Mendla RubinsztajJJa, t(> 

"tan jego Jt.:st zupełnie zaciowa· 
Injący i nieJ.awem opuśc: o:) 
~zpital w Radogoszczu. 

2~~yrO~nkł 

O Ił. Ulgowy okres · wyświetlania! 
Ceny miejsc znacznie zniżone 

na wszystkie seanse od · Ił. \V koli ~t1 dodać nnlcżv, że 
:;:r.aniawski strzelał z pistoletu 

i [l\Ih'mat~rczncgo 7-strzalw.l'gu 

I 
kalibru. 7.65. 

Z ~zwoleuia na po,~?{lallie 
hl' uli nie IHlsiadal. 

isi ojwarig . 
do Pana Marszałka Polski ' Edwarda Śmigł.egó-Ryclza 

Drogi nam Wodzu, 

W dniu dzisiejszym, w. dniu 
zapisanym złotymi głoskami w 
Dziejach Narodu Polskiego, 
wszystkie serca zwrócone są ku 
Tobie i ku Twemu (lziełu. W piel' 
siach każdego z nas tli się pło
mień miłości dla Ciebie i wiary 
w Twoją szczęśliwą dło~. W dniu 
dzisiejszym każdy Polak śle Ci 

r--
KINO 

.' .... .. . 
swoje najszezeI'sze życzenia~ dla bejmujesz Buławę-Symbol spuś
Ciebie i dla Ojczyzny, której je- cizny po M31'szalku Józefie Pił
steś Synem i Wodzem. Narodu • . sJldskim, złożyć do Twej dyspo-

W (brlu tak uroczystej roczni- zycji na rzecz wzmożenia Ob1'o
cy i tak radosnego Swięta nie-- n~ Narodo~ej - ;trkusz, wszyst 
ch aj każdy obywatel ma moz- kic~ kupono~. posIa~aneJ. przeze 
ność na swój sposób złożyć Ci do mme. ob!igacJI POZYCZkl Inwe' 
wpd swej miłości. stycYJne.l· . 

N, h i 'o'I'n bę l'e d' JednQcześme wzywam wszyst-
lec m" o (Zl w mu. ki h . d bl'" t • P . kt' . T d d' W· d c pOSła aczy o 19ac.l1 ej o-

w orym y, rO",19 zu, o· tyczki, by również ofiarowali oll-
setki na budowę wielkiego ka
pitału Obrony Narodowej. 

BORYS BOCICHIS 

EUROPA 
Poe •• 4. 6. 8. 10 

Nieodwołaln'le 
ostatńie 2 dni 

iakie wzbudziło monumentalne 
gigantyczne arcydzieło 

Wyspiańskiego 29, Lólli. 
Proszę wszystkie pisma 

o przedrukowanie niniej
sze·go wezwania. 

MARIA UUIKI 
Ceny mIeJsc 
zniione , 80m. 

. prolongujemy wyświetlanie tego arcy
filmu 

na w~lIystkie 
seanse od 

STOW. INŻYNIERÓW I ARCHITEK-
TÓW W ŁODZI 

urządza w piątek, dnia 13 listopada b. 
roku o godz.· 20.15 w sali odczytowej 
stowarzyszenia (Piotrkowska 53) od
czyt dr. inż. Ignacego Złoto\vskiego z 
'Varszawy, adiunkta zakładu chemii 
fizycznej uniwersytetu Józefa Piłsud, 
skiego, na temat: "Rozwój poglądów 
na budowę związków chemicznych". 

"Tstęp wolny dla członków i wpro
wadzonych gości. 

BRZMI PARADOKSALNIE 
a jednak słuszne jest twierdzenie, że 
Odol przyczynia się do utrzymania 
smuklej linii. Sportowcy - zarówno 
kobiety; jak i mężczyźni, potwierdzą, 
ż"e Odol najlepiej chłodzi i orzeź\~'ia i 
że płukanie ust Odolem znakomicie 
gasi pragnienie. Przyjmowanie płynów 
zwiększa wagę ciata . i powoduje oty
łość. Kto przy uprawianiu sportów sto· 
suje Odoł, zac~owa smukli! linię ciała. 

Łódź, 10 Iish)pad~ 1936 1'. 

Zamach samobóJczy 
dwuch, gruźlików 

Wczoraj donosilismy, iż na klat-
ce schodowej domu przy ui. 11 li
stopada 16 targnął się na życie 23-
letni Henryk Studziilski (Drewnow
ska 81), którego odwieziono w sta-
nie ciężkim do szpit"ala w Radogo
SZCZlt. 

Dochódzenie polic)' jm: ustaliło, 

iż Studziński u!'.ilował odehraćso
bie życie razem ze swym kolegą 
o imieniu Gieniek, którego nazwi
ska i adresu dotąu nie ustalono. 

Natychmiast po wypiciu trucizny 
przez Sttldzińskiego !.ażył również 
małą dozę jodyny jego kolega. Ten 
ostatni jednak przed przybyciem 

li' 
ImponUJąca obsada · zaalarmowanego pogotowia ulotniJ 

Jean Harlow, Franchot się, zaś Studzińskiego, jak wspo· 
Tona, Gary Grant, nmiE'1iśm~', odwi:eziono do szpitala. 
Lewis Stone Dochodzenie ustaliło również, iż 

Pocz. o . g. 4 Rei: Gęorge Fitz~auric:e obaj koledzy usiłowali odebl'ac so· 

reatr "Rozmaitości" ~~~.25 I Gościnne występy mistr.ów sceny GERMAN· bie żyCie z powodu g-rnżlicy płac. 
ameryk. L U C Y I M I S Z·A . Dochodzenie; zmie;'zające do usta 

C H E LS KIN. D ER.. lenia tożsamości drugiego denata l 
w toku, 

{)ziś, w środę, o godz. 9.15 wie:z. A 
pora!: 19··ty •• 

.Jeszcze 
·tylko S dni 

~oBtają 

·Siostry Lilii · EmmaSCh\Var~1 lózela ~~rs~:~klegO 
W "TABAAINIE. ... Konto P. K. 0.1313 

; j 

Przed p r e m i erą 
filmu 

c 
\AlE 

FLAnDRII 

l miRlA, 
E66ERIH 

Marta Eggerth jest dziś 
najulubieńszą gwiazdą Eu
ropy. Po niezapomnianych 
sukcesach "Niedokończo
ne] Symfonii" i "Księż
niczki Czardasza" - dziś 
na ekranach zagranicznych 
try,,!mfuia piękna węgierka 
w swoim najnowszym i 
najpięknieiszym filmie pt. 

Pałac we Flandrii 
Marta Eggerth w każ

dym nowym filmie lepiej 
śpiewa, lepiej gra L. co
raz ładniej wygląda! 

"Pałac we Flandrii" to 
temat dla niej wymarzony. 
Gra W tym filmie rol~ 
śpiewaczki, jest więQ W 
swoim żywiole, jest na
prawdę sobą! W ramaeh 
niezwykle CIekawej treści 
jej indy.widualność artys
tyczna i kobieca m~ wspa
niałe pole do POPISU, po 
raz pierwszy mołe od cza
BU, gdy ukazała się na 
ekranie w "Niedokończo
nei Symfonii". 

Reżyser Geza v. Bolvary 
zrozumiał Martę Eggerth 
i wykorzyslał jej kolosalna 
możliwości aktorskie i 
śpiewacze. 

"Pałac we Flandrii" 
z Marta, Eggerth - to 
naj bliższa ·przebojowa 
premiera w kinie 

•• Aialto·· 



Nr. ~no 

• • e C ZI 
Obywatelski komitet ohcho. t 

du uroczysŁo!ci w ŁodzI wydnł, Przebieg wczorajszych urocz,stości i grogram dzisiejszych 
113 st~pującą odez vn~: 

Obywatele! .' W czorajs~a. wigilia ~dęŁa'- nią i hdekorowane flagaini. Ś WiątYlliach wszystkich wy· 
,.". h"" lepodległos~l obchodzona hvła Obywatelski komitet obcho· ~nań. 
.,0 marlnut'zC l',rOlZmu J po w Łodzi wy' tk " d . 'ł " d'l ł" . od 10 ś~\'ięceniu l'~"'a (łzie'ów Pol'ki. .' Ją .owo uroc?yscle u SWlę ,3 ' ~lel)O eg OSCJ zam· g z. - uroczysk nabo· 

~łot . "'I k ' ,1, ł s z uwagI. na hlstorYCZllY fakl stalowaJ' na placu pncd ratu· żeJlstwo w katedrze \Y. SIani. 
" vnll z os nnu wJplsa a da··' . . 
t 

'l J' t~ d' \\~~czel1la buławy marszpłko'IY· szem megafony. prze7 które "ława Koslki, 
(' 1 JS opa a 1918 roku. To kleJ' ""a"7 l ,'o l' " t' . l . kt' "t . h' t ," . . ' . J' '- ,e neJnu Of 7.OW)'1 ,,,czoraJ ransmltowano pOdOlO· gOf z. Ll m. 20 - przekazu· 

1>U1l Z\\ ł o n~ IS 0111 U.lsze l , <fe'II Ś n' ałe R d' ł .. , .. I ' , oJ,., •• l l", mu - y ZOWI. są Ur{)Czy5tosc wr~zema buła· Ule wOJ' ,u karahmów 111aszy-
O(l~'OdZ~n~ Rzeciosp~btaw z~)'- '" godzinach 'popołudnib. ! wv marszałkowskiej genernlne· nowych, ufundo,vanych przez 
~V? a "aJ auy , ":.ewo I. . zy· wych Łódź. przybrała odświę- m'u inspel,dor,owi sił. ·Zbf<?jll)·ch. pracodawców i robotników fir
:~I~łO" ~ l~! ~0,r3\\ le ,na.ród "YP~ ln=ł .'!!za.tę. " szystkie domy przy \V ~odzina('h wieezorl)wych my L. Plihal i S·ka oraz przez 
,ł~lł na.1~zdzcow. ~I ak, maierlal brane zostały flagami. Wiele ulicami miasta przfdągnął cap oracowników :\{011opo1u Tyto· 
IW f oJ'~za. w;rpehuł. z nadmia· ",Uryn sklepow\'ch i front011óW strzyk 'ork"'~tr wojskowydł ; niowego \Y Łodzi. 
"('lll ~ntuz.lazm l)ah'JOt~'czn;r spo l przyozdobiono portretami <1el1. or~anizacfi z OJ'kies'łrami i w· godz. t2 :-.- defilada przed do 
łeczenstwa. bohaterstwo młode· Śmio'łe<1{) . Rvdza' "ch'odn'awi mem przy ul. Piotrkowskie.l· 
dO żolnierza pOlskil''''o pot "a S n.,,: . . " :. I' . I: • . . -
':' !'>' '. ę,"" I peC.laJllIe strO.1D1C udekoro- "cIągu ,,·czora lszel'{O dmn tOł. 
ł~~~~ du('~a. S!OW~) Wll'SZCZO~' wano katt'drę i plac katedral. "zere~ organizacji łódzkic!l wy· godz. 13 _ . od~łonit:cie tabU· l 
ł1~ł,(/tł<~ słało~ ~l~, el;tlcl,n .rz~cz~- n~T. gmach" zarządu miejskiego słało depl'sze hołdownicze do C:'<-' pamiątkowej ku czci peov;ia 
\\ J;'itO'ici. ,Zi~( I~, s.'~, ,sn~ . poko· n~ P}a~u WOl'llOŚ<li. dom przy Marszałka ŚmigłegO' - Rydza. kaś. p. Stpfana Linkego na 
lcn. Pol'ika Zlll.lł I' .• dl" siała! ulICY Pl-otrkowskiej t04. gdzie Kómite~, obchodu. uro<:'lystO. ~machu Banku Pol kiego. Al. 

Rodae)'! dziś przyj~ta będzie defila<;a o· śd w Łodzi ,\\T~'stosował depe· Ko-ściuszki ił. 
,..., • Ik I'az,dworzec Fabr"CZll'·. szę !!tatulac'.'.J·ną do' nowe!!o godz. 14 i 17 - akademia w 
l ~ WIC. ą J'oezlliC:f' w;rL.wole. J J ",J " 

nia. l'OCZl1ł(,~ ezynu polskie~o, Uwagę zwt:acnła. głównic de- marszalka Polski w imieniu ca· teatrze Popularnym dla wojska, 
obchodzimy dziś radośnie w korac.ia gmachu r.alusza: ~ ,,:iel t~j ludrio-ici naszego mi'usta. godz. 18 - akademia na wol 
niepodle/,!łej O.iez:yźnie. A serca kich flag biało·czerwonych zwi Federacja związków qbroft· nym powietrzu przed siedzibf

l 
wszystkich Polaków hi.iq sa od dachu do chodnika; po· ców Qj<:7.yzny w~'slaJa depeszę low. śpiewaczego im. SŁ. l\Io· 
\HlzięcZJ1ośeią przed" w~zyst. środku do malo~aneg·o popier .. llas.tepują<:ej tre:ci: ' niuszki, ul. Ogrodowa 34. 
kim dla tych. co krwią swą i sia Na~7;einego Wodia opada : .. ~Iar~załek Polski Etlward gbdz: 20 m. 30 '- uroczysta 
. wstęga orderowa. 'VS 7. Y. stkie slu Rydz. S,miały, "'ai.zawa. akad.·emia· w teatrze mie.l·skim, 
7.rei(,11l w~'walezJli zwycięstwo, - n 'lIa bojownU{ów i żołnierzy uie py dookoła. pomnika Kościu z- Zarząd ~vojewódzkl federacji ul. Sróomiej&ka 15. 
"o,H('~ioś('j. dla Armii PolskieJ ki przy.ozdobio1l0 ~ho)'ągkwka· polskich związl.:.ów obrońców oj o godzinie 20·ej od.będzic się 

mi. Nj('mn~e.T· bogat" deko·rac.,·<,. CZY,·z.n" w Łodzi łączy sip z en· równier uroczysta akademia w 
i .J('.i V:odza. l'~ llh~l}OdJel!łość ... ·,Y J ," 1 . otrzymał dom prz'-' ulic'.' Piotr. tym naro,d, em w radości 'I. po: sali, <'ilharmollii. zorganizowa. 
"trwalać. jej bJ'Ollić j dla dzie- J " , ' la obr'ony nil': szczpdzić ża- kowskiej 104 . . Po 'środku froll· "'odu. :w\ęczenia buławy mar· na' przez związek rezerwisló,,,. 
<Inycb ofiar, w t;V1ll duiu uro. tonu widnieje tu stylizowana \izałkowskiej i melduje, ż.e kar· * 
('~.'"t~'m ~Iubu.ie ~al'ód {'ał~'. buława ' marszałkowska znani, ne sze~eg'i b. Wo.rSk,OWYCh r;toją I DZ, iś w dntu uroczyste~o świ~ 

sem po obu s.tronach: "Śmiqły. ~a:wsze do dyspozycJi Pana :\<!ar ta -państwowego wszysłlde urzt: 
:\'iecb ż:r,ie . Ta.Uaśnie.i~za Rydz". Po bokach opadają dłu· -z.ałl~~ ":, pracach !lad bunową, dy-państwowe i S-ąmorządowe 

t1ia indywidualnie. 
Komitet obchodu zWi'ócił 1sie 

jedynie 7. apelem, aby przynaj . 
mnie j (lo południa pl'acownłcy 
i l'obohdc:' wstali zwolnieni z 
pt'aey, aby mogli wziąć udział 
\Y uroczystościach. 

Fabryki będą czynue. 

Ubezpieczalnia społeCZJUI 
czynna bc:dzie jak w każdą nie· 
dziele: i święta. To samo doty· 
czy po{·zł)·. przy cz~'m przesył. 
ki lisŁowr doręczane będą ie, 
dnorazowo. 

Giełdy b~dl! nicez~une. 
P. K O. czynne bC'dzie 

przed połud)1j~m. t. ,i. od 
8.30 do 13. 

tylko 
godz. 

\Vzorem lat ubiegłych Poc:tŁowe P. 
\V. wraz z pokrewnymi organizacjami 
pocztowymi. urządza dziś, 11 listopa· 
da uroczystą akademię. Akademia od· 
b'ldzie si~ IV sali Domu Ludowego 
(przejazd 34) () godzinie 19. W progra 
mie: Zagajenie przez ob. prezeea .T. 
~landeckjego • naczelnika obwodu, pre 
lekcje, utwory w wykonaniu orkie· 
stry symfonicznej, deklamacje, śpiew 
i utwory solowe. 'Vejście bezpł!ltne. 
O liczny udział pOCllnwców pro!i ko 
mitel. 

,"'. r. Z. O." 
Prac(; 11:)11 urządzeniem dorucznego 

kicrma:.zu są już IV pełnym foku. Kier 
masz zapowiada się w tym roku wy· 
jątkowo imponująco. Uroczyste otwar 
cie nastąpi IV sobotę, dnia 28 b. m. o 
godżinip 9 wiecI. IV lokaltt własnym 
(Piotrkowska 861. " 

HZN'7P{tsl)olita Polska! gie pasma biało _ czerwone i mocarstwowej Hzecżypo polio i llie będą czynne • 
. ·h'll ży.ir PI'ez~'c1ellt pl'of, barw~' orderu .. Virtuti )IiJita'l tej. ,I Sklep~' h~dą zumknięle do' K-

I',(u:,H'Y Mo~{'icki! d". ,. Za zarząd ,yojewódzki prezes g-odz. 13. , OBieC 
Inne gntaehy państwowe j (-.-) St. Mnłaehowski, !ten, bryg. f Inne pr#'~dsi4!biorstwa prze· Ja' zela 'I-łsudlk,-ega 

'h'rh ~~·.i(' At'Uli:l Polska j I!łamonądowc ubrane St\ ' ziele. Sekretarz (,-) Bron. Błasz.ez,-k. I mysłowe i handlowe ustosun· 
lr.i WÓ<17., 'aczelny. dziedzie' k' . l d Konto P. K. O. 1313 
-;r;~:~~~=:~~ Wj~~~~a~~ 1U~~~~ Dzisielsze urOCZJS_OŚ i iUiliąiiSJię i{iOiisP.l'.aiw.Y.liiui·z.ę iOiwia."iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil' 

"I'zewodlli('7lH'~' Komit('<tu O
" ,' \\al('l ... kil'~o 

w ko-

II 
Najlepszy 

Z lIili nall-," 

Polar W składzie 
manufaBlory Wgniki IOlowania 

3 pro.centowei pożyczki inweatycyjnei przy ul. Piotrkowsk!ej 61 
Wczoraj w skladtie manufaktur.)' We wczorajs7.v'll dniu ciągnienia 3 19698 19938 19611 19753 20798 20092 

proc. premiowej pożyczki inwestycyj 21796 22286. 
przy ul. Piotrko\ 'sl{iej 61, należą· nej wylosowano następujące obligacje: Nr. 21 - S 324 650572 .33 1101 2852 
('ym do Rubina Kurca (Dowbol'czy. 000 zl, 2476 3350 6901 6373 7280 8295 8656 
ków HI), wybnchl poiar. Nr, 2 - 'S 733 830 989 1994 109;) 8684 9597 9542 9196 10753 10294 10370 

2533 6899 783fi 7818 7846 7453 7715 11917 12176 H35S 16359 J6181 17010 
Od rozpalollego Iliecyk:a zapalil~ 1886.3 8795 8228 8862 99/3 9185 9803 18795 18885 18291 18.420 20926 21943 

ię leia\~e W pobJiiIl sztuki materia. 98jO 9947 9245 13862 14065 15368 22948 22969 220ł4 22758. 
• .. . .' 116257 17251 17209 18601 18678 laH5 Nr. 25 - S 729897 181 -l51 691846 

IlI. Pł(lJ,\IlelJl~ grouly sl.ybklm roz' 118203 Hl609 21998 21258. 92 1336 1656 UH 1948 1440 2665 2837 
~zerzelllem tę. Nr. 16 _ S 752 947 1154 ISSł 2152.2308 2383 2H6 2Wi 3104 3216 S72:i 

Pen,onel składl: nie tracąc zimnej 
krwi począł wodą zalewać ogień. 
S7.l'zęśliwie udało się plomienie u 
'~asić, tak, i.e zrezygnowano z za· 
'tlarmowania straży ogniowej. 

3traty w~rtloszą oko~o 1000 zł. 

2436 383:\ 3752 424-1 4342 4416 5633 \ ł48a H02 4.939 4471 -1868 5742 5291 
.")774 5795 5653 6324 6223 6607 6798' 5547 ;)962 5'187 ~769 6532 6651 7969 
6388 7594 7608 7594 i323 7043 7004 0'6532 6651 7969 74ł7 7911 7196 n59 
9246 10656 10606 10094 10682 1103li '7470 8261 8701 8694 8289 8870 822;) 
11240 12607 12511 12297 12377 12tH 7 19507 1001>6 10730 10793 10014 10689 
12737 13519 13820 13332 13873 14~95111809 11354 11277 11661 12064 1243:> 
14473 1;)285 15282 15025 15110 15220

1

12978 12792 12951 13629 13968 13114 
16075 16842 17292 17581 17606 17874 13591 14548 14742 14080 14546 11359 
li169 17073 18019 18220 19i20 19436.15797 15664 16849 16905 16117 17100 

-p 
, .. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-iili-ii o 17868 17616 18i:!!; 18493 18153 18191 . !:;~ ~~~~~ ~~~~ ~~::: ~~~t~ ,~~~~ Oto wielki artysta! Gary Co· I' Film tell w:'-"wietlany jest z r .. 
21 Hl 21365 21011 22686 22311 226()8 oper, zdobywca milionów serc, kordowym powodzeniem w ea· 
2:2083. sŁał si~ dzięki w paniałej krea-Ite.i Europie. - Łódź ujrzy ~., 

Nr. 31 - S 788 820 IBM 3870 3176 cji w niebywałej komedii "Pan wkrótce w kinie "Casino". 
Od cza~u kat: ,Moty "Feniksa" l dały oczywiście żadnej realnej war. 3946 49,14 4292 4130 5123 6184 n82 z milionami" bożyszczem publi· \ Part'1erką Gary Coopera .le~ 

,, ;1 łamv_ PW8.
V 

lnze.uika coru.z WiC'-1 io§ci, ubez[Jieczony' zatem otrz1.'.my 7241 8720 8531 8372 9028 10432 10:1>10 czności kinowej całeGO świata. ll)iękna Jean .\rthur, 
J 11279 12698 13781 13346 1ó021 16591 . n 

, o. j :>zcze!!'ólów dotyczących lb,iała! wal o 25 proc. lepsze warull.ld. 17306 18631 18698 19945 20625 21()27 ---------

:I)~ci nho,/.nio,,'z,cnio.wej tego towa- B 1:~ to n,lUUŻ eia które pil.' '2155;> 22182 22989. i Publiczność tealralna i kino, I ców ról głównych sŁał się przed 
I'l.yst\'o';l ( 'I\.,l\\e Jest np. w jaki l f 1) J l Y 't d Y ,'r. 33 - .S 37J J6i li3;> 2U5 24;;:; wa Lodzi ma w ('ałcj Polsce 1!.,lllintf'!ll 7::\chw\'łu i uznania. -

') ']" d l ł' . a: lO~vym nac zorze, ze li rony o po· 3161 ~82il 460ł 4720 57()9 5i'211 .iS31

I
, .. taI011ą ol)tnir Ilal'hardzieJ' wra, Jest to .. Pllll ·z' nliJionalni" . 

. ] '0:<0 J . "ZS z o )ywa lIoezpw· wIedzlalnych uIZp,.dow są m" do po 7787 86,*8 8576 9328 9181 901;) 98:;7 .. . . . • " ' : . ', . 1 ... . 
"lOllydJ. ; 'fui jedną. z uiubiouyclt myślenia. ,.Feniks" jednak ~'Ilal 9545 1.1912 12508 H4U 156~3 15449 zh~,e.J l ~~.I:~ał:.l. n.rtyst~:znr:· I ' . l~ Jest 1,wf' tlą. przypadk~l. 
form ull': /.l,ill,~:~eń w t~'lll towarzy· ~zczgólne "szczt:ście", ktćre za. ,15?~1 1682~ 1~J~~2 1~38 172/).'} 20593 Jest, t? ,pe;"m~, ,kt~rego .m;-t tlIe o ze fIln~ ~~n zdobył uzname 
~ twill hyla. pl'zynęw \v post.aci t. zw. ,'ł I' '., lI" . • '1' .. , ' JOo06 2000, 21911) 216:3!ł. od" az~ Się kw eshono" ac. I wsz" lkJch I wszedzlc. Sa J)ew· 

l.e", Ul 80)J '" ~"e Gllit ,llOZ n, ~ mI ""'00 k . ] ł . I ' " 
:, lImy (lO(J..J..tl~1 wej, w0lnej od opłaty <.,poc:oha i D1at"''''o kata ' trofa Fe. Nr.·lO - S 93 771 988 2837 !l670 l"tIeJ no rotUle z{ ar za OSIe:, Ille warto' c; , które bez względu 
Ił dk' ' .•. , :n. ::0'. ". ,~. 3645 3458 47:10 5517 62048313 Rił!} że. ta dojrzała artv tycznie 1" , . . . -

, .; a '1. mk~a w Austrn była .Iednoczesme 8452 9564 92:10 11690 12676 120181 ,. :, , .. :- ' .. na o.'ohr,rl1o!'i(,J l p,anU.1ące sto 
Dajmy l1a to, ż~ pan A . .,phcal kata~tfofą per~o:mlną. flJa, r02:ma. '13679 13757 ,13894. 13924 14251 15017 Lodr.. ob.o.lę ll1JP . y.Z).1I1~O,\al:ll<11l1J..t 1l

1
11"U! ulnh,'c po('hwa1

p
. 

~kładkf'. np. 0110000.- zł., faktvcz· h l' ,. W· h . 16031 1~-3" 18230 18n 03 18589 10688 wątplIwej wartoscl sztukI. kto·. . . . . 
J ltyC 0,,0 HatoaCI. mnyc 1-,l1n· • I;) " ' ....., •• .,. • Są to wartost'l. ktorvch nIC . 

me zas był obe:t,pieczollY na sumę ;;Łwach natomiast ten brak nadzoru 1190" 20371 21817 .... 1615. re gdZle mdZIe] cIeszyły SIę po· 1 • " , • '- . ' .' - '. ' nie \\, yŻnll ca. 12.500. PrettlksLem do '. . '. . . ł ••• " , Nr. 4t _ S 636 183 596 tloS 2665 wodzeniem tylko dlatego, że t ml1lcJ. 7~ c .łnt po" Jt:kszyc 
Il liziel;~nia t.ak ualeko idącrch i nie. p:ze~ ~~torym. un1lał SH~ "FellIks ~ba I' 3920· 3473 4493 4t36 ,5080 5210 0058 grał w niell ulubiolly'aktor, CZY zdoła. 
l l ł d d 

"ama , po nllstrzow;jku, w sposo 7475 8496 80i9·9314 00419665 10183 'kt k . . .. Pan:t. milionami'· (;:{ra"'o 
, ozWO onych prwz w a ze na' 'lor· jedynie dla, dobrycil fachowców do 10568 9099 14345 14953 1:>387 15812 a o,r a. ., właś~e 
eze extra 1\OI1cegji na rze,'z 11bez· rozwikłania, odbił 8i~ fatalnie na. 17027 18130 18494 18067 20434 20010 Ło~ kocha sztukę 1 wa ~H5 Gary Coopf'rl jest tą 
J iecz"nyrh hyły prz~waż'lie beGwar rvnkll uhezpie~zeniowym, wpływa. 20929. 21671215842239722745. n!1 nteJ. Odrzuca, co bezwarlos- hezw7gh~cll1f! "'::trio' cią arŁ\'st~'· 
t()~ci(',we poli:,y pril't!wojeune "Fe· jąc hamująco na. bi"g intel esów Nr. 49 - S 581 1913 &a3 2273 33iO CłOwe, 9, . na~)'adza to, co na t~ rzną· 
niksa" lub I!8wet iUlIych towa- b' h v ł . . 4280 4223 4841' 5991 5086 0213 7333 nagrodę zasługuje. Je:ieli cały ~wiat zachwy.::a się 

li eZpleC7.0nyc , które ak ada]!!, SIQ 7141 8728 9695 9535 11891 11020 11571 . .. . ' 
IZ -IW • . ~dÓl'e to polisy ,:bez~}GCZClli przeeież na nodstnwv kapitt\lb.ilcji 12885 12495 13528 14932 15585 16677 Jest w ~bwlll obecneJ ua e· nim, to widocznie tak być mUSI, 
o.,'dolwa , 11:1 ~7,ł'CZ "Fomksa: , wewnętrznef 16413 16957 17553 ·17331 1718;> 1sao!7 kranach ~wiatowych film. któ· .\ jeżeli wk jest, to Łódz !\ta· 

Te polisy przedwojenne nie pOSili. .. ~206ł7 :n080;,211&e :nMS ry bez względu na wykonaw- nie na !,icrw<,zym :11if'jseu . 



Łódź, 11 listopada 1936 r. GLOS HANDLOWV- l6cii, 11 listopada 1986 r. 

KODlola komp~Dlil(gjng[h 
ObOwiązek 

&inek pieniężny 

Url~dowa ceduła składania wadiów. - Przymus prowadzenia ksiąg. - Ujednostajnienie cen I warun
ków w eksporcie. - Kary na eksporterów . giełdy warszawskiej. 

~wjadczeó wyżs~ych, niż prZY-j dzi~ dopiero po złożeniu WSZY-I ~spolterami polskimi. Szereg Na wczorajszym zebraniu giełd:y 
Jęte w kalkulacJI cen eksporto- stklch wymaganych dokumen- Jednak głosów jest przeciwny walutowo - dewizowej w \Yarsu,-

Zagadnienia impol'tu surow
ców włókienniczych, jak wiado 
mo, powiązane zostaly z ('ułym 
szeregiem zagadnieIl. Or~[\niza
cja przywozu surowców, a w 
szczeQ.Ójno~ci bawełny, "iąże 
się z kwestią wzmożenia ek<;
portu, stosowania skrawków 
kraja:Jych, włókien synletycz
nych i t. d. W szczególności 
~ząd kładzie szczególny nacisk 
na przywóz kompensacyjny~ 
który odciążyłby nasz bilnns. 

,V związku z t~cm akttl1.lizu
Je się zmiany w dziedzinie 
NADZO~U NAD SYSTEMEM 
TRA~ZAKCJI KO:MPENSACY.J

NYCH. 

wy ch oraz dla tych importe- tÓw. wprowadzeniu .łakiehkolwiek wie tendencja dla dewiz była moc 
'ów l tó t ć b d R l' t l . któ i d t h lib niejsza, przy obrotach normalnych, l ,~rz:v sosowa ę ą wo- ea lzac.:a ~'C 1 pro,le w 0- Jzm an w o yc czasOwym e- N 

hec eksporterów wyższe świad- znacza w p"!lktyce dalckoidące raJnym systcml~ zawierania otowano: Amsterdam 285,50 (plUł 
czenia. reglameutac.ic obrotu kompen- t łranzakc.ii wiązanych kompen- 40), Bruksela 89,75, Gl1ańsk 100, 

Poza tym projekt przewiduje sacY.inego. - sacY.inych. LOlldyn 25,89 (plus 15), Mediolan 
w wypadku J'akichkolwiek po. Jest rzeczą :::rozumiałą, że ,\' dl et '" t h k 'l l 28, Oslo 130,05 (- 35), Nowy Jork _ e Uh OpInll yc o na e- _ k.' L.l 5312- P -. 
dejrzeń projekty' tego rodzaju natrafia- żałoby raczej utrzyma~ jak naj- .t (, , ,;:l, aryz 24.64 (plus 
obowiązek przedstawienia pn:ez ją na rozbieżne opinie kół go s- większy libe~3lizm' przy tranza'k I 1), Praga 18,78, ~ztokh~lm 133,45 
eksporterów szere~u dokumen- podarczych. CZ{!ŚĆ tych opinii cJach kompensacyjnych. Nie (- 40), Zurych ~22,10 l.pl\:S 50) .• 

t
' . d . d t b . t t' d . d ., Drobna t.ranzakcJa dokonana a me· 
ow WYPO'''' la a SIę za wprowa ze- po rze ny .les w ej ZIe ZlnIe notowana' d<>wi . W' d ń 

dla udowodnienia dokonania wy niem nadzoru ze strony S2mo- specjalny nadzór, specjalna kon 99 Bal k F(Jl'k'~~U .~a .le; l po 
wozu ze specjalnym żądaniem rządu gospodarczego w zakre- trola, bo samo życie jest najlep- all~erv~ański~'i ;.2~ a~ la

za
. k o ~r~ 

dodatkowych dokumentów wsie tranzakcji wiązanych kom. szym regulalorem. ~ . • . .' o ry . ana }J 
wvpad:,-u, !td\.' zaistnieJ'e pode.l·- pensacv.J·n"ch oraz za wprowa- Abs'r h . . d "-, ._kle 528,50, franK.I francu'lkle 24.06, 
J.. J J ~ uJąc. naralle. o. zaJ-, ezwajcarskie 121,60, belgi belgiJ', 

rzenie, że eksp0rtowany towar dzeniem ulepszeI1, zapewniają- mowama takIego, lub Innego ~kl'e 89"'0 fI h l d k' 
1.' • k' . l f ki ó • t . k t . " d" ,u, oreny o en ers 19 SJ{lerO\yano na mny ryn~ , nIZ cyc 1 a yczne r wnomIerne s anowIs a w eJ spraWIe, po - 2845(} funt a . l ki 258() l . 

t b '{ t l . d . ob •. • k tu k śl" l" b" "y ngle s e "gu .. Od' . kt 't o~' o us a one: przeWl Zlane clązeme na rzecz e SpOI' , re IC na ezy, ze zazę la SIę 0- deny gdańsk'e 9980 k k' 
nosny proJc -, wySU\1lę y jest poza tY111 składanie 100 pr. oraz uniemożliwiający<,h niera- na o na.iżywotnie.jsze zalitadllłe- 1'7 duń~ktd id 9~rony czesl ~a 

prz.ez samorząd gosp?darczy I gwal'anc.ii, . która zwalniana bę- cjonalną konkur~ncję między nia przemysłu włókienniczclito• 129' 40 szwedzki 13' 90~O n~~rwes łUG 
zmIerza do wprowadzema " , '3 w,o •. uy w o-
obowiązku składania wadium skie 24,80, szylingi austriackie 93, 

w chwili wydawania promesy; .szylingi austriac.kie 93, marki fiń : 

ri~%~~y i:~)~~~~,~.y~~~Yb:PI:~~~a~ Eksperymenty z Lanitalem w "Borucie" ~ki:reb~;~ l~;rki niemieckie 107, 

dza.iacym towar na własny ra- Próby techniczne dały pozytywne wyniki AKCJE. 
rhunek i eksportowym, wywo- Na rynku akcyjnym tendencja 
żącym własny lowar. "·prowa- Prace związane z or/.fanizaeją oraz we Włoszech nad sfinaIl- stanowią próby i badania tech- była utrzyma,na. Notowano: Bank 
dzony zoslaje fabl'yki Lanitalu w Łodzi pro- zowaniem wszystkich spraw nlczne, prowadzone m. in. na Polski 111,50, Cukier 31, Lilpopy 
(}howią7~k l)rowadzenia co na.i- wadzone są jednocześnie w kil formalnych, związanych z za- terenie fabryki przemysłu che- 13,75 - 14,65 (- 10), Ostrowieckill 
mnieJ UpI'os7czcnyrh ksiąg han ku kiei'unkllch. warciem umowy koncesyjneJ. micznego "Boruta" w Zgierzu 30,50, Haberbn$ch 41,50. 

dlowych Z .iednl'.i strony toczą się, .iak W związku z tymi rokowania- z inlc.iatywy dyrektora fabryki PAPIERY PROCE .. TTOWE. 
przez firmy otrzymującE' pro- już donosHiśmy, rokowania mi wy.jechali w ostatnich p. inż. Piaseckiego. 'l'gndencja dla papierów l'cocert · 
mes{!. j)l'ze(lstawicieIi przemysłu włó- dniach przedstawł~iele zaintere- "'edłulit uzyskanych przez towych byh słabsz:1, przy więk

kiellniczego z rellfezentantami sowanych grup do Mediolanu, nas w tej mierze informacji, szych obrotach 7 proc. stabilizacyj
ł'olnietwa w sprawie organiza- celem przy.spieszenia finalizacji próby tct'hniczne, przeprowa- llą· Notowano: 4 proc. dolarowa 
c.ii p!'otlul,rji i dostaw kazeiny. rokowali, dotyczących spraw dzone w odniesieniu do Lanłta 47,50 (- 25), 3 proc. inwestycyjna 

PrzewidzialH' jest 
l'STAJ .. ENIE I l.'.TEDNOSTAJ
NIE~JE El\SPORTOWYCH 
CK - SPRZEDAŻY I WARl]; T_ 

J{()W I\REDYTOWyr.H 
dla każdr~o artykułu eksporto
wego i każdego r)'nku odbior-

czego, 

ujednolicenie obclą,żenia impor
tu obj~tego ohrotcm kompensa
cyjnym. wprowadzenie sankcji 
dla ekspol'ł«'l'ÓW, nie sŁosują
cych się do ustalonych cen eks
portowych i dla eksporterów, 
,,,ymarrajqcyr.h od importerów 

• 
Niejednolita tendencia 

na rynku walorów. 
Na łódzki.n rynku walorów pa

IIOwała wcz~raj tendencja niejedno
li1a. 

7 proc. llOżyczka stabilizacyina 
obniżyła się o 100 pl{t. Pożyczką 
1ą obracano po 484. Drobne odcinki 
uczkolwiek popyt był większy, nie 
osiągnęły wyższego kursu. 

4 proc. prem. pożyczka dolarowa 
(dolarówka) spadła również o 50 
pkt., co thuuaczy się zwykłymi wa· 
haniami kursowym;. Za papier ten 
płacono 47, żądano 48, wobec 48,50, 

6 proc, pozycz!ia dolarowa nie 
b~· ła oficjalnie notowana. Na rynku 
prywatnym tranzakcje odbywały 
!'ię w granicach lmrsu poprzedniego 
73 - kupno, 74 sprzedaż. 

3 proc. p07yczka inwestycyjna 
~padla o 75 pkt. Za I em. płacono 
66,25, żądano 67.25, za II em, 66,50 
kupno, 67,50 sprzedaż. 

5 proc. pożyc1.1ta lwnwersyjna U· 

trzymała się na poziomie poprzed· 
nim. Za więl{sze odcinki płacono 

53,25, drobnymi nie obracano. 
4 proc pożyczlm konsolidacyjna 

'I: mały.m odcbyleniem utrzymaLa 
kurs poprzedni. Za papier ten pła 
<;:ono 50, żądano 51. 

3 proc. renta ziemska cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Mała po 
daż nie mogła zaspokoić nagłego 
popytu, to też kurs podskoczył o 
250 pkt., do 62, 

5 proc. listy zastawne m. Łodzi 
ser. K. X. cies~yły się również zna(~" 
nym popytem. Nie cbciano jednaJ, 
za nie płacić drożej, to też kurs 
utrzymał się na poziomie 49,25 kup. 
no, 49,50 sprzedaż. 

Na rynku akcjo~"ym, po dłuż· 
s1ym zastoju dało się również za· 
uważyć pewne ożywienie. Intereso· 
wano się najbardr.iej .akcjami Bar.ku 
Polskiego, które noprawiły kurs o 
50 pllt., 111 klIpno, 112 sQrzedaż. 

Nit'zaleźllie od te~o pł'owa- fcrmalnych. lu na tereni .. fabryki "Boruta". lem. 67 (- 75), li em. 66,75 ( ....... 
dZOJ1(' są pt'rh·aktuc.ie w Polsce Wreszcie trzecią grupę prac dały dobre wynIki. 100), 5 proc. konwersyjna. 53,23, 5 

650.000 metrów sukna wojskowego 
podzielono pomiędzy przemysł ł6dzki, bielsk i i białostocki 

Jak Już (101lOsil "Głos Poran
n~·", w "-urszawie w ubiegłym 
t;\'f~odniu odby1y si~ willtenden 
turze przetargi na (lo tawy suk
na wojskowego dla potrzeb aro, 
mił. 

Do przetargu w mln. spr • 

dzl, Bielska ł Białegostoku. 
))ostawy na rok budżetowy 

1937 obj~ły ogółem około 
650.000 metrów sukna wujsko
wego na mnndury I płaszcze. 

s6b, je około 240.000 metró~' 
sukna przypadło na przemysł 
białostocki, resztę zaś, t. j. oko
ło 400.000 metrów prz)'dzielollo 
Łodzi i Błelskowf, z czego prze 
szło połowę otrzymały fabryki 
łódzkiego przemysłu ~'łókiennl
czego. 

proc. kolt'jow!1 52,50 (plus 50), 7 
proc. st~tbilizacyjna 481, odcinki po 
500 dolarów 484; wartoś6 kUl~OllU 
Ioieżącego na 10 b. m. 34,53 zl., 8 
proc. obligacje budowlane BGK J 
em. 93, 4 i pół ziemskie 4\},50, " 
vroc. 'Warszawy stare 57,5D, nowe 
56 - 5;'j,SS, 5 proc. Częstechowy 
\10We 47,25, 5 proc. Łodzi nowe 
49,25, [) proc. Radomh nowe 40,50. 
'l'ransakcje dokonane a nienotowa
Ile: 4 proc. konsolidacyjna ;)1,80, 
drobne 50,25 - 50,50, bez Knponu 
<lrobne 5'\25, S proc. dillonow~ka 

wojsk. stanęły fabryki wszyst
kłch trzech o§rodków, t. J. Lo-

W wynIku odbytego w ubie
głym tygodnin przetargu doko
nano obecnie repartycJi zam6-
włe1i wojSkowym w ten 8po-

N Ig kr biłw~IDie 
I 75lJ4) - 74.75, 7 proc. śląska 64,7/1 

GIEŁDA ŁÓDZKA 

w 
Rekordowe zbiory wynieść mają 12 i p6ł miliona bel 

Departament rolnictwa w \Va 
szyngtonie w~'dał 9 b. m. piąty 
raport \V sprawie zbiorów ba
wełny w S1. Zjednoczonych na 
1 listopada r. b. Według tego 
raportu zbiór bawełny wyniesie 
12,400.000 bel. zbiór z akra -
110.7 LBS, w~'lu<;zc7ono za4 do 
1 li . topada r. h. 9.ROO.000 bel. 

zało, będą one o prawie pół mI
liona bel większe, anH:eli prze
widywano. Również ilość wy
łU5zezonej bawełny okazała się 
na dzieI1 1 listopada o blisko 2 
miliony bel większa, aniżeli w 
r. ub. 

W zwią1Jku z tym nastąpiła 
na giełdzie bawełnianej w N. 
Jorku natychmiastowa zniżka 

cunkiem zbiorów, oczekiw::t"ć o
becnie należy dalszej zniżki na 
wszystkich giełdach bawełnia-

nych. . •.. I 
AleksandrIa była jedyną gieJ- r 

dą, na której po ogłoszeniu spra I 
wozdania nie nastąpiła zniżka 
notowań; wszystkie miesiące no! 
towano pod znakiem tendencji ~ 
mocniejszej, która spowodowa- ~ 
la zwyżkę notowali. w granicach 
o 5 do 6 punktów. 

Sprawozdanie to wywolało sU notowań w granicach od 10 do 
ne wrażenie. gd~'ż zarówno sza- 12 punktów. Zl1i~ka bawełny w 
cllnek zhiorów jak i ilość wy- N. Jorku pociągnęła za sobą 
łuszczonej haweln~' znacwie od również zniżkę na pozostałych Giełda aleksandr~,jska nie re
h.iega od cyfr przeWidywanVCh ' j giełdach w Liverpoolu, Bremie aguje. na wahanie notowali. ba
Przypuszczano ogólnie. że mak- i N. Orleanie. wełny w Nowym Jorku. na gieJ 
syn~alne zbiory bawełny w kam Zdaniem najpoważniejszych dzie tej bowiem kształtują się 
panji tegorocznej wyniosą okO-j łódzkich agentów baweJnia- I notowania niezależnie _ od in
lo 12.000.000 bel. a jak si~ oka· nych, w związku z ostatnim sza n~'ch giełd bawełnianych. 

Pa a na 800.000 zl. 
Nowe załamania w konfekcji prowincJonalnej 

W ostatnich dniach Łódź zo
stała poruszona wiadomościaml 
o całym szeregu niewypłaealnoś 
ci na prowincji. 

'" pierwsz~·m rzędzie nade
s zł~' ,,,iadomości o 
WlELKIM KRACHU PRZEMY· 
Sł ... U I{O~FEl{CY.JNEGO W 

CZĘSTOCHOWIE. 

Pi~ć na.lpowatnit'.iszych firm 
konfekcyjnych zawiesiło w Czę
stochowie w ostatnim tygodniu 
wypłaty, naraza,ląc producen
tów łódzkich na bardzo poważ
ne traty. 

". H.zcszowie zawirc;ić miała 
"'yphI ty jedna z najstars1.ych I 
na.lwiększyeh firm włókienni
czych Małopolski S. Eintracht. 

Firma rzeszowska na wielką 
skalę sprzedawała towary deta
licznie. Obroty jeJ w Łodzi by
ły bardzo duże, a zadłużenie w 
chwili zawieszenia wypłat wy
nosić rua 
OKOŁO 800 TYSIĘCY ZŁ. 
Zawieszenie wypłat naraziło 

s7,creg najpoważniejszych łódz
kich firm średniego przemysłu 
na duże straty. \Viadomości po
wyższe są o tyle dla łóc17kich 
hurtowników i producentów nie 
pokojące, że obiektywny stan 
handlu włókienniczego prowin
cjona Inego i łódzkiego znacznie 
się poprawił w stosunku do r. 
ub. Obroty w detalu zwit;kszy
ly się poważnie. 

Zdaniem kół włókienniczych 

w Łodzi, w r. b. nie ma objek
tywnych danych, które powin
ny powodować upadłości w 
większym. zakresie. 

W częstochowskim przemyśle 
konfekcyjnym działają tP. same 
czynniki, co w Łodzi Or~3rllCZ
nie związane z przemysłem kon 
fekcyjnym. Natomiast załama
nie się hardzo poważnej firmy 
małopolskiej w okresie popra
wy zbytu w detalu wywołało 
duże wrażenie. 

Sfery włókiennicze w Łodzi 
obawiają się. Że 
W TYGODNIACH NA,Tl3LIt
SZYCH NASTĄPIĄ NOW.E • TE 
WYPŁACALNOŚCI NA PRO-

WINCJI, 

Na wczorajszym zebraniu giełdowya 
w Lodzi no,to",'ano: 

Trans. Sprzed. Kupn,Q 
Stabiliz. 4.86.00 
Inw. 1 em. 68.00 
Dolar. 48.00 
Bank Polski 112.00 111 {)O 
Konwersyjna 53.00 52.i5 
Sytuacja wyczekująca. 

GIEŁDA ZBOŹOW A 
Żyto 1 gat. 18.25 - 18.50 
Żyto II g. 18.00 - 18.25 
Pszl'nica 2-1.75 - 25.00 
Pszenica zbier. 2-1.50 - 24.75 
.Jęczmień przem. 18.00 - 19.00 
Jęczmień brow. 21.50 - 22.50 
Owies 16.50 - 16.75 
Mąka żytnia I 27.50 - 28.00 
Mąka żytnia II 26.00 - 26.50 
Mąka pszenna 41.50 - 43.50 
Otręby żytnie 10.75 - 11.25 
Otręby pszenne 11.00 - 11.25 
Otręby pszen. gr. 11.00 - 11.25 
Ogólne usposobienie spokojne. 

Przfjazdg 
indgwidoal 

do PALESl n 
puez Triest i ronstanzę 

Karty okrętowe na 

Har Carmeł i Har Zin" 
Ulgowe bilety clo Constanz) 

---
W8g0ns-lUs I Cook 
Fiotrkowska liS. teJ. 170-71 



sześ·e dni 1AI tygodniu 
pracują przfłdzalnie zgrzebne 

l 
Liga postawi wniosek o wykluczenie drużyny śląskiej 

VI' przędlaJnictwie zgrzebnym, u· się oaogół na poziomie zeszłorocz
tllChomlen/e db potrzeb sezonu zi· nym, natomiast pewna ilość przę

Imltwego jest }6szcze w pełnI. dzalń, pro.jllklljąc~·ch lepsze gatun
WiRyslkie przędzalnie pracują ki, aby wyrównać koszty, podnlG' 
przrz sześć dni w tygodniu, zaś sły ceny śr~dllło o 5 proc. co nara· 
więll6.Z0ŚĆ - nawet na dwie zmiany, I złe konorowane jest przez nakład-

NiPktóre mocniej~ze finansowo ców. Niewiadorno jednak, czy pod
przęd~aloie, . najbliższych dniach wyikę cen uda się utrzymać do 
przystępują uo produkcji kolekcji końca "ezonu, gdyż przy ostatecz 
na se20n letni, który rozpocząć się uym obliczeniu nakładcy starają się 
ma II' tym roku za cztery tygodnie. lIzyr.kać bonifikaty. 

Oczekiwane z wielkim zahltere· rym to zebraniu postawiony ma w aferę działaczy: Kandiorę, sta
sowaniem posiedzenie ligi pilkar- być wniosek G wykluczenie Oąbu wiezka i Ciec.ińskiego z wnios!dem 
skiej, na którym zapaść miały u- z ligi państwowej. Wniosek ten do Z. Z. aby dysln'ialifikację tę roz 
,~hwaly w związku z aferą na Ślą- przyjęty został jednogłośnie. ciągnąć na wszystkie związki. 

Ceny za ;m:ędzellie utrzymary sku, przyniosło spodziewany finał. Oczywiście, ostateczna uchwała , 
Sł;~:,,, zosL,lł ukarany na:rallą za 

Cztery i pół godziny obradował wykluczająca Dąb tUo:le nastąpić ~ 
l1iepowiadom:enie ligi w terminie o 

łI d rg DpadIA~.I- ... okłAdU pełny zarząd ligi pod przewodnlc- dopiero wówczas, gdy PZPN za· 118 10, "B.. D .. twem nain. Jaroszyńskiego, rozpa' twierdzi decyzję walnego zgroroa. wykrytych nadużyciach, a do PZPN 
sIderowano wniosek o ukaranie 

IV 5:prawia Iirm \1 "Hłlrsz Spiku- * trując sprawę wszechstronnie. dzenia ligi. b k i\1 - " ram arza J rozlia za przekrocze· 
Izer" o otwarci,) ł)Odtępowania u- ąd umorzył pootępo\\a.nie w upa Ostatecznie zgodzono się na 1'0' Dla powzięcią decyzji prze:c wal· nie przepisów o am:ltorstwie. wobec 
'~dowego sąd rozpoznawał 8pra· dłosci Jakóba Bornsztajna, prawa- sunięcie najbardziej radykalne, któ- ne zgromadzenie ligi niezhędllą stwierdzenia, że wydał czę~ć pie. 
ozdanie naoizorcy, w którym do- dzącego przed8ielliorstwo ( aruto- re niewątpliwie znajdzie poklask w jest więl{szość dwuch trzecicb, n'ęd t h d ł .' ł t ł ń t • 1· zy, o nymanyc;) wys anni· 
'si, że w terminie, zakreślonym WlCza nr. 4). ea ~ spor owym spo ecze s wJe! Gdy więc wnio<i\el. uzyska 6 glo· ,"ów Dąbu 
zez sąd, t. j. do 26 pażdzierni1{8 Wniosek o umorzenie post'iPowa· . polsktnt. sów (Dąb nie hędzie oczywiście '.. 
Tllynęło 41 zgłoszeń wierzytelnoś- ni:!. ur·adłnścioweg·o poparty przez l Postanowiono zawiesić Dąb w pra głosował) od decyji PZPN bętlą I W t~1l s'posob w hdzeaJera zo 
1 na ogólną. liczbę 82 wierz~cidi, r;ędzlego komisarz.]. zgłosił syn.łyk wach członkowskich aż do C~atSU zale~aly losy klubu śląskiego. $~ala zhkwldow'llla, a na ostateczn)' 
micszcz:>oych ~ liście. Po tym masy. w-~Inego zgromadzenia ligi. łUl któw . m,arano następnie zamieszanych fInał czeka~ trzeba do walnego 
(rmiuia zgło5zono fJwnic.: '\\oicrzy-I zgromadzel11a i uchwały PZP. '·u. 
,'lnośd firmy ,,13rage", która zo- I. HEM M'IJ e= 
tala przyj~ta. 

Sędzia korni arz; .vyloaczyl ze· 
ranie' wierzycieli w sprawie e..v. e 'tri uzyka i ra i 
warci:!. układu na. 18 listopad,).. TEATR J\IIEJSKI 12.15 Transmisja akademii D~ień ten obchod~ony lIroczyscle w 

;a zebraniu tym rozpoznawant' 'oę- Dzg o godz. 8,30 wiecz. w święto lin 13.00 Muzyka z płyt I całym państwie polskim nadaje rów-
· przez wiertycieli wartmki ukła.- rodowe U-go listopada odbędzie się 13.30 D. c. rewii wojskowej niei audycjom radiowym charakter od 
owe, kt(';te brzmią: .,zmniejszenie w teatrze Miejskim uroczysta akade· 11.10 Fragment poranku mUZVClne- powiadający nastrojowi dnia. 

mia, na którą złożą się: fragment sztu- go '" Ta fundusz pomocy zimowej dla Dzień 11 listopada w radio rozpocz· 
'ugów do 40 proc. ich nominalnej ki Juliusza Słowackiego .,Samuel Zbo bezrobotnych" _ nie o godz. 9.00 tran misja naboźeń· 
l'oko~ci bez prllceut(lw i ko.5z- rowski" w wykonaniu zespołu art y- 15.00 Melodie żołnierskie. stwa. 
~, płatnych w 4 równych ratach stów teatru Miejskiego i przemówienie 15.30 "O zarządzaniu gospodar· O godz. 10.30 ll:Hh\Ua h~dzie rewia 
'łrocznyeh, Z których pierwsza okolicznościowe p. dr. K. Okszy-Strze· stwem" - pogadanka WOjskowa z Placu na Rozdrożu. 
atDa J'('st W 6 miesi"cy 1

'0 
ullra- leckiego. 15.45 .,Polska h'3.SZa jest wasza" - O godz. 12.03 odbędzie się w teatrze 

" Vv czwartek o godz. E,30 wiecz. po pog?dank~ . Wielkim w Wnrszawie poranek mu-
omoenienin si~ pnstanowieui<t Sl]:- cenach zniżonych "Ludzie na krze". PJOs~n~1 w wykonanIU cb?ru war- zyczny orkiestry symfonicznej i soli
li, zatwierdzające:;,) 'lkład. Wien;y Bilety zakupione na ten dzień na cele szaws~leJ s~koły powszech~leJ • stów, który lIadany zostanie na wszvsŁ
'Ilości nie przekracza i:!ctl 000 z~o- szkoły dla głuchoniemych WaŻ!lC b~dą 16.0;, ,,~[J.krofo~y na ultcach ::' ar- kie rozgłośnie. D'och6d z tej impre. 

Ó
w nicdzielę o godz. 8,30 wiecz .. w któ- zawy w.dnlU 11 hstopada 1918 r. Z)' rnzeznacz)lo radl'o na fllndllsz po-

th bęc!;' l'plac:1.ne v 100 proo. t w t d' d b d· ". , l 
t rym o lllU all)' ę ZIC ,,1U~zczyZlla' 1f;'~O ~on~~rt . . mocy zimowej dla bezrobotnych. 

· t bez procentów i kosztów w W piątek premiera sztuki Denisa . ~Ia!a ?rklestr~, Tadeusz LuczaJ l Wspomnieniom twórcy "Wiatru od 
'rminach wyżej !)k['f'~lt)nych·'. Amiel'a ,.Mężczyzna". Obok Tadeu~zR «,dCU:.7 .Zygadło... . morza" poświęca swą pogadankę o go . 
• ąd przyjął sprawozdanie nau- Białoszczy?skiego udział. w wido"·jsku 18.00 SłuchOWIsko hIstoryczne dzinie 13.30 Stanisław Wasylewski. 
Je l' do \'. iadolh(I.~d i IV związku Z tym weinue - po raz pltrwsT.y w tylU. 19.:30 Pidni śląskie w wykonaniu O godz. 15.45 audycja dla dzieci za-

. sezonie -- nowozaangażowilllH arly~l' chóru wiera pogadankę Stanisławy Kuszelew 
,~naczonym na 18 li:5topada :zgro- ka scen stoł~c;,;nFh K'·ys·yna .\nkwi· 20.00 Muzyka polska. (Eugeniusz skiej _ Rayskiej p. t. "Polska jest na-
,adzeniem wierzycieli, zobuwiązał czówna. Szumpich (śpiew) i Marceli Neumiller sza", oraz piosenki w wykonaniu szko 
ozi('O'o kombarza do zawiadomie· TEATR POPULARNY (skrzypce) ły powszechnej nr. 3. 
'a wienycieJi iż sad rozpozna u- Dziś o !40dz. 2 i o godz. 5 pop. :.~lu. .21.00 "Opowieść o Szopenie" - III Barwnym ornamentem audycji 11 li-

Skład Wawelu 
na mecz z Hakoahem 

W dniu wczorajszym Wawel na 
de~!ał sl<ład swej drużyny, która 
przyjedzie do Łodzi na mecz z Ha
koahem. 

Skład jest następujący (od wag. 
mUl;zej): Kwiatel;:, Nowicki, Wnęk. 
Cltrostek, Jańcz, Jodłowski i Pie
niążek 

PozateOl w wadze piórkowej Wa 
wel przyśle jeszcze jednego zawod 
oika, zamIast ciężkiej. 

Przeciwnikiem mistrza Polskł, 
Cltrostka, bęJ'T,ie W dowiń"ki. 

Mecz Waw~l- Hakoah odbędzie 
!>ię IV niedzielę, w sali filharmonii i 
rozpocznie się o godz. 11,30 przed 
poł. 

54 bokserów I .'. I Ly palllenskle". \Ve czwartek I piątek wIeczór stopada będzie "transmisJ'a", o Dodz. 
d 10 gru,luUl. "Kre- wt;drówki" Sheriffa z Józefem .. 

j~_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ r 21.45 .. rdzie żołnierz borem, lasem .... 16.05, która wyczaruje z przeszłości do "PI·erwszego "'roku" 
~ . " ęgrzynem. _ audycja . muzyczna przeżycia na ulicach Warsza,''Y w ro. a 

"ROZMAITOŚCI" !l2.25 Marsze polskie w ""ykonaniu ku 1918. Upłynął Już termIn ~głosze6 do 
ARGI pez. AŃSKIE • TA TRZE- Dziś o god~. 21.15 po raz 19-1y me- orki('stry wojskowej. O ~odz. 18.00 utiłys~ą radiosłuchacze ,.Pierwszego krok,ł bo!tRerskłeso" 
CIM MiEJSCU \" EUROPIE. lod~am~t p. n. "Rachels Killder" % Lu- speCjalną audrcję słuchowiskową o W Łodzi. Ogółem :.m-tało za' • 

ł T . l' ń k'e dbA j ey l !\ltszą G(~rman. 'UDYCJE Z "GR 'NICZNE charakter~e historycznym. h 54 d ik.<:> .. OSZO 
I rq:sz e argl ozna s lO,,· Z KONSERWATORIlThl ;\(tjZYCZl'l'E. -~ -~ .~ . _. nyc zawo 11 uW z klubów: 
· Dl~ od :3 - 9 maJa 1937 r. P~- GO HELENY KJJESSKIEI LO, 'DYN (261) i DROITWICH (tIlOO) O godz: 21.00 '\\'. cyklu .. Op~)\vlescl IKP Hakoah Wima Gever S kół 
'\'rai ostatnie targi o8iągn~ły rOj W sobotę, dnia 14. b. m. o godz. 8,til 20.00 K~nc~rt l!'-1. i~. S~'mfonia D-moll o Sl:Opeme" omówIOny zostame WY-I' J ''''' O , 

.my dotychczas w Polsce je~7.cze wiecz. w sali ~onserwato~i?m 'Trau- Hoyce a l ~~~D~~e~~~W jazd Szopena l kraju. ~P~j~dI'lOCZone, ~1alcabł, Bar J<ocb 
~ spotykana zajmując trzecit' miej guua 9) staramem :.BratmeJ Pomocy" Hl3- K t d k k Z b _ Starej piosence żołnierskiej "Idzie a n. 

..' .. . . przy konserwntonum odbędzie si., I '.'> o~cer z. u z. s rzyp a Im a żołn'er b l " ś' 
w t;urople, przed kllkudzleBlt~t'lU WI'eczór CI10P1'llowskl'" ,., k .. listy (Symfonm I Beethovena, Jmpre . l l o~em asem po WI~cona za- Pierwszy krok" rozegrany zosta . ." . "y onawca- . b l" k' R . h' T staje audyCja o godz. 21.4.5 w opraco- ." 

mymi targami zagrarucznyI!u, : mi programu będą: p. Pola Szmukle- lIJ: razy IJS le, esplg lego, czy waniu Stanisława Wasylewskiego. _ nIe w ciągu trzech dni 18, 20 ł 22 
'lito widocznym jest że oninill równa (fortepian) i p. pro f. Jerzy Su- tallce da FaUa, .K?ncert s~rzypcowr. Inaczej śpiewała J'ą nasza husaria, Ina b. m. Walki w pierws'n'tD kroku bę 

.. '. '. \l'k k' (. "') D hód Mendelssohna, Sulta "OgnIstv ptak -" .'.i\podarcza Połslu lstotme pra"'me I ows I. plzemowJeme. oc prze St .. k' ) . czej polskie legiony we Włoszech i jesz dą. trzyrundowe, a rundy dwumlnu 
tw I Ć ," '1' • L' ~k 0\. . znacza su;: na wpisy dla najbiedniej- raWJl1S lego. cze inaczej polski żołnierz w roku towe 
· \ ny ~WOJ" asnJ . lp_ , g( zl6 I s~ych uczniów Konserwatorium. Bilety PRAGA (470) 1920. O wolucji czterowiekowej tej • 
nkurp,ncJa z obcym Importem na ; w cenie gr. 50 przy wejściu na salę. 20.05 Koncert z udziałem skrzypka Pri piosenki opowie okolicznościowa au· P ' k" b d • 
, l t 6 •• uk ł I (U .> " lerwszy kro od ę ZłC si' w llI'lym po u wy w rCZOSCl -a7.a a,. KONCERT lruZYKI POLSKIEJ hody wertura "n.arnawał rzym- dycja. Część muzyczną programu tego 

r klient0li polskiej walory tcchnicz I O godz. 20.00 ro~glośnia łódzka na ski" Berlioza, Koncert skr~ypcowy dnia wypełnią utwory kompozytorów sali Geyera. 
k/)nkurencyjność cen i smak') daje koncert muzyki polskiej ~ udzia- B:al~msa, "Fontanny rzymskie" Res· Isk ich. 

~d k .. k . w . łem Eugeniusza Szumpicha (śpiew). plgluego, "Don Juan" R. Straussa) 
II cJ~ raJo eJ.. Marcelego Neumillera (skrzypcel SZTUTGART (523) 

IV ZWl~zklt z powy~szym tor!':}; Akompaniuje prof. Teod?r .Ryder: W 00.00 Koncert utworów SZlIberta (Dwa 1 
'. obecmo pel'trakt..'tcJc, by ZWIą· progra.mle utwory . Zelellsk.J.ego: Stal- marsze na fortepian, 3 pieśni, Sona-
', k przemysłu metalowego bt'zptl' ko.wskH'go, Zarzy.cklego, NlewIIlJ~m- tina skrzypcowa) oraz Kwartet smyc:l: 
"ednio zaJ'ął szer"g h'tl tak J. ak to ~kIC~O,. Mly~arsklego, Galla, Chopma kowy F -dur Beethovena. 

w .'. I Wlemawsklego. 
'mi przelUysł "liemlecKI na tar· 

;,\cb lip:okich. W ten sposób osiąg· DZISIE.JSZY PROGRAM 
'e się gremialny udział przemysłu • RAD~OWY. . 
'taloweO'o uJ'~dnolicony pau l 8.03 Koncert. ~rklestry' ~oJskoweJ 

o , • •• 9.00 Transmisja nabozenstwa 
IględRn formy dekoraCYJnej 1 u- 10.30 "Pod pierwszym urokiem le-
~labilizolVany na. szereg la.t porl romskiego" - pogadanb 
it'.ględem zajmowaneg/) miejs~a, 10.45 "Od mazura do oberka" -
o' ('f • b·ź . k (płyty) 
~lągaJą~ znaczne o Ol eOle -osz- 11.40 "Buława i szabla" _ odczyt 

!Jw udzlał'J. 11.50 Transmisja rewii wojskowej 

SZTOKBOUf (426) 
21.15 Recital skrzypcowy (M. in. S011a_

l ta Vivaldiego, Drobne utwory). 

11 LISTOPADA W RADIO 
Dzień 11 listopada stanowi pn:eło

mową datę w dziejach państwa pol
skiego, dat~ odzyskania' niepodległo
ści oraz wielkie święto, w którym po· 
wrócił do kraju z niewoli magdebur
skiej KOJDendant Józef Piłsudski. 

Dziś, Genialny 

przoduie w doborze filmów 
wysokiej klasy. 

aktor allaee Beery 
w swej najlepszej kreacji jako 

•• BO A R
W:lp6ł~~~~:~ BARBARA STAftWY[K - JOB U BOLES 

NADPROGRAM: Kolorowy dodatek p. t. 'N STARVM MtVNJE 
ora~ KRONIKA I AKTUALNO~CI P. A. T 

CENY MIEJSC NA WSZVSTKIE SEANSE od 54 groszy. 

Dziś "remie,.' 
NaiwSDsnialsz, film Dulskiej Drodakcji D. t. 

-a o 
ft ... 
• 

• 
Passe-PlrtoUts 
i bilety ulgowe 
nlewaźne. :-: 

ry Stanisława 

o 
łIł 

• 



t~ .. 
~r. 310 

l, Za - d - -Z okazli srebrnych godÓw , wla Olnlenle. 1 Ob' . J~ygfna~~ra.xvIlbKm. 2~/35 
:łaJ~i~~I~I~,en:!~d:~~n~M:y~z~~ , Dla. ~ygody P. T. Klijenteli północnej dzielnicy naszego miasta r _ WI~Sl[leDle O I[~ 8m BIerut omoś[1. 
nl~ składailł otworzyhsmy F I L J Ę . ' Komormk Są~u Gr?dzklego w Łodzi rewiru li ' b 

. :5 t l' b I Tomasz Chorzelskl, mający kancelarię w m. Łodzi prn 
______ a_l_y_w __ ac_

y
_ . ..il .. 'Z" ul Z G 12! ft S K I EJ 56 ul. '~enkiewicza Nr. 67 na podstawie art. 676 i 679 k. p. c 

- ..,. Iii . ft podaje do pub}icznej ,,:iado~ości~ że dnIa 1 ts grudnIa 1936 
DOKTOR (Bałucki Rynek) _ Telef 111. 09 roku o .godz. ,I w sah P?s.ledzen Nr. 9 Sądu Grodzkiegil 

K L I 
. . . on. w ŁodZI przy ul. TrębackIej Nr. 18 odbędzie się sprzeda;;' 

E . Fdl~ nasza zaopatrzona 7.ostała bogato we wszelkiego rodzaju materiały w drodze publ~c~n~go.pFZeta.rg~ należ,cych do dłuiniczki 
ośwJetlenJowe, elektryczne przybory do gospodarstwa domowego Jak' tela k' masy upadłośCI Społkl Akcyjnej pod fIrmą "Towarzystwu 
garnki imbryki poduszki i t P ' . ' z a, Budow! .Domków Robotniczych" dw6ch miej!kich nieru i . k" d l . . '. chomoscl, położonych w m. Łodzi a mianowicie' 

spec. ~bo,. seksualnych, 
wenerycznJch i sk6rnJch 

arow l-żyran O ~ 1 m~teT]~ł~ ele~tro-instalacyine. 1) przy ul. Chodkiewicza pol. Nr. 10, hip: Nr. Kl09, 
P?nadto na skład.,ae odblOrmkl radIOwe różnych systemów, lampy ramienne \ r~p. hit). Nr. 6201, składająr.ej się Z placu o po 

CZ~ŚCl Bkład~we w wIelkim wvborll:e. I wIerzchni 204,16 mtr. kw. oraz połowy domu mieu. 
Bezpłatme eprtlwdzamy sprawność używanych lamp radiowych spec 'almm l kainego, 

(włosOw) 

:Rndrzeja :!, tel. 132-28 
P,.pjmuJe tld 0-11 rano I od 6-8 w 
. W nled.ł~l-= I ~ .. ic;ta od 10-t2 

przyrządem pomiarowym 1 I 2) ~.rzy ul. Chodkiewicza. pol. ~r. 14, hip. Nr. 4?22. rep. 

f Ił R O f l f Ił 
' l.lp Nr. 6227, skladaJącej su: z placu o powierzchni 

J R I ~ 111'1 O d ' I _~88.32 mtr. kw. oraz połowy ddmu mieszkalnego, ,., ~J, Z I . \Ier~chomości te posia~ają księgi hipoteczne w Wy-
CENTRA • ' dZIale HIpotecznym w ŁodZI. 

H A bTDr'Rmi! C H T I LA •• I ..... w ... '23, tel. '43:~7 I 111 •• ~. *. FILIA, Zal ... ka .', •• , ,".09.! ,I 1~:~!;:,::~::}~~~:::::;:a~:::a~~:r:;::1:::1 
II nr. med. Dz,s ostatni dZień zaplSow , r<>ko,imię w kwocie zł. 1.000.- • 

chor. skórne i weneryczne J Ił f P 1'I11. ..r na hplnłafny bort J·~lJba lIJłOfbl'n~o pa;~~~i:n~a~~~~~~:;~~)'Ćb~r~S~~::~:k:~~o :k:::~~: 
przYJr.1uJe obecnIe 1,. U\I p n ~ n" ~n 6 I wych InstytUCJI, w których wolno umIeszczać fundusze 

'Iołrkowska 161 IDJ ZII5 Zl specjalista chorób wenerycznych' maloietnich. Papierv wartościowe pr~yjęte b~da w warto 
• • II. '1'. 8k6rnJch, moczopłcloWJch Towarzystwo Polsko-\Vłoskie, Piotrkowska lOt, ści trzech. czwa~~ych części ceny giełdowej. -

od. 8-:2 I od 7-;-9 wlecz. godł. 5-7 W. - \Vpisowe zł. 10.- Przr hcyt:,-cJI brędą zachowane. ustawowe warunki li-
W nlednelę i ~ .. u~ta g-t pp. Zawadzki 6. tel. 234-12 cytacYJne, o de dodatkowym publicznym obwieszczeniem 

-- _ _ przyjmuje od 8-11 2-4' 6-8 nie będą podane do. wia?omości warunki odmienu. 
r. I w p:ał' k- 2 t 25 Prawa os6b trzecich me będą przeszko~ do UeyłaeJł j 

LEKARZ - DENTYSTA ... 1 I SI • gr e . pr~y~ądzenia własności na rzecz nabywcy bez ' zaRrze!eń, . 

Helena HaluerD Dr d I Ciastka DO 20 gr. ~~Z!~d~~~~Y w~~o~r:~do~~~~~~~ę~e:oln~:~:g~:t!:h~.:!~ . . a e Kupuillcym od S-Giu ciastek ś~i lub je~ części od egzekucji i że uzyskały postanowle. 
• 15 pro C. rllbatu. me wła~clwego sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

KOLACJE JARSKIE W CIągu ostatnich dwuch tygodni przed licytacjlł wol· NARUTOWICZA 2 AKUSZER-GINEKOLOG no . oglądać .nierucho~ość w dni powszednie od godzin) 
l.rzyjmuje od 10-12 i orl 4-8 w. I wraz z obsługą 1. - zł S-ej do 1S-eJ, akta zas postępowania egzekucyjnego można 

TEL. 170-96 polecil P:l~g;ądać w sądzie grodzkim w Łodzi. przy ul. Tręba t' 
\'iodz. przyjęć: od 10- 12 i 4 - 7. Rndrzeja 4. tel. 2ZB-92 CUKIPjRNIA klcJ Nr. 18, sala Nr. 7. 

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

I. woikoWyski Dr. SI. Bibergal 
Spec. chorób ~eneryc.nyoh, . choroby skórno-weneryczne 

.eksualnych I sk6rn,c~ j seksualne. 

. ~owr6cił I Zawadzka 10, teJ. 106-30 

Cegielniana 11. tel. 238-02 .. ni~dd~I~;PŚ~i~~ ~d89_1. 
P'.vłmuje od S-12. 4 -g w. 

w nied .. i święta od 9 do 1 po pol -- ------.. _-----
nOKTOR 

HENRYKOWSKI 
Specjalista chorób wenerycznych 

skórnych i seksu alnych 

'raUIUlla 9, f:~~~62\f 
pr.ylmule od 8-- 11 i od 6-9 w 
w nied. . §więła od 9-12.30 pp 

-------
Dyplomowany masażyst;l 

f. P r ł! ń S li -
Cegielniana 37. leI. 21).)-58 

Z praktyką \~ ~łvnl1ym Wnr
szawsl~im S7pitalu na Cly!otcm . 
'Vyko·I.~.ie masaże stos::Jwane w 
ortopedii, 31·trctyimie, masaż 

stawowy i odtłuszczający. 

lł!(zoit:B 
DR. MED. d I P ,. 

A. HleSzczelSMi I.k~:' M, A, ~.I~ " 
Chirurg-Urolog tidanska lł.-a 

d ił · l (róg Zamenhofa) .tel. 175-71 prseprowa z SIę na u . 

Al. Kościuszki 60, 
(Róg Zamenhofa) tel. 174-99. 

prayjmuje od 4-7 --D.'!'. med. 

S. Kryńska 
Chor sk6rna i weneryc •• 

(kobiet, i dzieci) 

SlaDklawlna .l4 fliRt. 146-10 
licid .. ~p~~p,: 0(\ 11-1 i 3-4 pp 

Dr. W.Pliłler 
chor. wewnętrzne 

(Spec. chor. Reumatyczne) 
SlanklEwicza 40, tel. 146-11 

przyjmllje od 4.30 do 7 wiec •. 

Gabinet fizykalnej terarii 

----- - - - ----""" 

LOD 
od naimnie.iszei i losci dostarCi!a 
B. Rubinek, Południowa 39, 
skład Nr. 43J tel. 148-05 
Punktualna dostawa do mie· 

szkań prywatnych. . 

HUDlena to zdrowieł 
Cylrlinowanie, drutowanie i fro" 
terowanie posad ze .(, czys.ue
nie wystaw i okIen, sprzlltanie 
biur i pokoi. odkurzanie elek
troluxem. ReJlerllcje linoleum. 

• 

, , Z R O D Ł O 
' , I Dnia g listopadll 1936 roku. : ~_ ._~ I Konl6fulk: c-) 1'. CHORZELSKI. 

PRlE.!.\ZD 1 '1- TEL. : 209-8~ 

P/EHWSZA 

S!lo . l aloloeił:z 
ZE ST.U.YMI ł.ÓŻK.\\il 

ed. ier ie r. a 

I ULGOWE PRZEJAZDY 

al do Par"ża 
O W,rabianie wiz. 

Chirurgia zębów, szc:zęk i jamy ustnej 
PIOTRKOWSKA 56 TEL. 129-77. 

Przychodnia czynna od Ilod. 9 do 1 Z 

Ut:J:i ___ = .. ..--~: DEPEKDE:STKA adwoka2ka _ 

Posad, wykwalifikowana, poszukuje po-
~ __ ·.·Rl" sady, ewent. na pół dnin. Pierw-

RZUTKIEGO człowieka do pro- Szo!zę~ne referen~1e, 8ub "Wy 
wadzenia grupy agentów w magama skromne . 
miastach powiatowych . Kaucja I --_--;-.- . --o ----
bankowa od 200 złotych; Baro '. PO.WAZNE s~anowlsko ~yspo
bek 265 zlotvch . Zgłoszenia nu]ącemu kIlkunastotysIęczną 
Riorita, Łódż, Traugutta 9. kauc.ią papierami wartościowy 
- - - ---- .--- mi (gotówką). Pożądana buchal· 

terja. Oferty z życiorysem pod 
" Znajomość jęzvków". 

Dla studentów 
wizy: francuska, belgijska, 

niemiecka - zł. 5.-

Wycieczki 

Do ROSji SowieCMieJ 
i Palest,n, 

OIłBI~ł Piotrkowska 18 
telefony : inform. 249-3.~ 

turysto 249-40 

..... : ". ' /" , 

SlWERYD ZEMMEL 
BrEGŁY KSIĘGOWY 

ŁÓDŹ, ANDRZEJA 35. WYCIECZKI 
- do-

ŻAPROWADZENIE i PROWADZENIE 
KONTROLA KSIĘGOWOŚCI. IKTELIGENTNA panna przvj

mie na popołudnie kondycję, 
lnb lekcję z hebraiskim. Oferty I p al e s ł y n y ~~ro~~t~~r::~~~~ronki 
I ,~. LO~~_~~v~ I 

Gabinet kosmat,ki I 
'eQ.nloaeJ i łoaletoweJ 

Z·dy!~!!~c,E . 
ORGANIZUJE 

orllz wszystkie zwillz!lne • tym for
mllln-ości zlIll\twia najszJbciej i naj" 

skuteczniej 

Polsko-Palestyńska 
Izba Handlowa 

Oddaiał w Łodzi 

MONIUSZKI 2 

ZŁ 40.- KWARTALNIE 1 pO" 
kój; d. 53. - kwartalnie l po
kój z kuchnią; sł. 125.- kwar
talnie 2 pokoje z kuchnią; 3-
4- 5- 6·cio pokoi owe mieszkania; 
pokoje umeblowane od zł. 20.
poleca: Zenit, Piotrkowska 82, 
telefon 260-25. 

---- .- .--.- .. - ----- POKÓJ słoneczny, z wyg'odami, 
POSZUKIWANA jest wykwali- ewent. z telefonem, umeblowauy du 
fikowana instruktorka szyeia i wynajęcia solidnej osobie. ierom· 
kroju. Dzwonić 109 n. . i'kiego 42, m. 12. 915-3 
>i 

Moniu81:ki 1, łat 121-9Q. 
wznowila DruJeel1 

Ueuwanle w8.:elklch 
d.fekt6w oer,. 

UsuwanIe be.powro'nla I bu 
ślad6w aspeoEloyoh wloeOw. 
PrcyjmuJe IQ-2 i 4 -8 wieOI 

DRZWI i okna uszczelnione herll'e 
tyczni03 sp:~(ljalnym filcem ('bronilI 
mieszkanie od zimna, wiatru i At. 

rzu. Trwałość długoletnia Dzwo
uić' 2l:?j·2R 2-gi Tydzieil Reklamo 
wy. 

.. 
~O 

Ostatnie :! dni' . T " 
, 
O Wielki film 

N • caN erotvczno-ob,ezaiow, D. t. " '. 
w 
o 
A 

W roI. główn.: MARRY HAU R 
Anons! Następny program: "Tajemaiea Czarnego Dokoju" 

i INKISZVNIElN 
oraz nadprogram "ZaDOmniane twarze" 

'r'Bnumerata mlesięc.zna nCił.osu Pora~nego- ze wszystkiem! do
datkami wynosI w ŁodZI zł. 4.60, za odnoszenIe -

10 "OIlY, C przesyłklł "OC.towlł w kraju - zł. 6.-. zagraniclł - zł. 9.-

kękopisów redakcia nie zwraca. 

OgtOSIJBftl':a za wler.>t mlll,nerrONt hSZ~ll.[o,yi (stron) .) .SLpl . t~ : .I-sza strona:.! zl.. łłelrhlmy .ekstem 
Ił ~I U redakcyjnym zł. 1.SI): w telBcle: z zastrzeżeniem mIejsca 6l gr., bec zll!ltuetenl~ mie'lea 

50 gr., nekrologi 40 gr. lwycnjne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 1'> gr. za wyraz, najmniejs~e ogłouenle .ł. 1..5~ 
Poszukiwanie pracy 10 qr. za wyraz, nai~l\ieiu~ zł 1.2l. 0ll:n~el\il s!r~;~p:>.\f! i Z3i1I1:J1nH7e 12.t. O~ło 
szenia w dodatku niedzielnym .Rewla- (st,. 5 SlIp.) l Ił. Ogło~zenia zamiejscowe oblicZIIM są o SQO/o dro,e 
fir.., zaQr. 1000' ~ Za <llllctuen''S tabel'lrvCłn ~ lu') fanta.. dorłatk. 5rPl". 01lloszeni" dwulrolor. o SOl/O droŻ/" 

Redaktor odp. Józef NUnsteiD ~a Wydawnictwo "Prasa", wydawnicza sp. z ogr. odp. EugenjulZ Kronmao. W drukarni własne) Piotrkowska 10 




