
idz I ra ofrzmał na z" r. , . 

Itr. 303. Opłata pocztowa uiszetona ryczałtem. 'ódź, Czwartek 5 listopada 19S1 r. , Rok III 
i:::':k wiEiiłIIIki!tiJi • .::. '{ełk RIC« '''~'''!~~':-::C'':'!f.::a:su::»t:!i ... 'i:>1!~ł __ ~ __________ ~ .......... _ '~~~I':~ 

DZIENNII SP·GlECZNY. POLITYCZNY I UIEIIW 
Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: 144-44, 177.771=16'llłna "0 riroil:.zg _I Administracja: Piotrkowska 70. Telefon 222.22 
Redaktor przyjmuje od godz. 5·ej - 7-ej wieczorem. = "., iii _ ~ = Tel. nocny 144-44. Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730 
M 

• 
ialg bgwa et, zoaido;ąf:eJ liC" igm domu jaSkini 

hazardu, zillirzelil Iweio rgwala 
MI dz·eż 5zk Ina w Det b d 

Przed kilku miesiacami .. Glos 
Poranny", jako jedyne pismo w 
Łodzi. IJorusz;ył sprawe 

KLUBU PING - PONGOWEGO, 
PRZY UL CEGIELNIANEJ. 

w kłól'ym młodzież szkolna u
lH'awiała hazard, przegrywa.ląc 

puszcza.iąc rewolweru z ręki. 
W bramie natknął sie 00 Mille
ra. któremu zagr0a4ł. że jeśli się 
zbliży. ~,l'obi użytek z bronL Nie 
zważa.iąc na to OSiłrzer~nie 

MILLER RZUCIŁ SIĘ ZE 
SZTYLETEM 

tam pieniądze. przez.nae7lOne na na swe~o antagonistę. 
wpisy i książkI. 

KARELICKI STRZELIŁ, TRA- z ilOs.p. Niedlzrelskim i nadkom. o.~wtil3d~ł, re sł!riz.eW 
FIAJĄC MILLERA W SERCE. Weyerem na czele. W OBRONIE WŁASNEGO 

Na od~łOlS huku wybi.edł z 
mieszkali lokatorzy i zaal iIIJ.'mo
wali polie.je oraz Iekm'IZJ8, ktÓI'Y 
skonstatował 

ZGON MILLERA. 

Na miejsce przybyły włajze 

Zabó.iea Karelick.i bynajmniej 

NIE ZAMIERZAŁ UCIEKAĆ. 
leea spoko,iiOJie czekał na pny-
bycie polie.ii i wręczył .lej re
wolwer, na który OJie posiadał 

pozwolen:iJa. Badany KareIicki 

tYCIA. 

Zosłał on aresztowany i osa· 
dzony w ul'"zedzlie ś1ed~ym. 

Trup Millera spoczywał na 
miejscu aż do zejści'a władlz są

dowo - śledczych. (])) 

Widocznie kierowOJikom klu
bu powodziło się nieźle. bo 4)

stalnio zakupili 

OBSZERNY LOK.AL PRZY t:L. 
Denerał Składkowski ręczy· honorem, 

PIOTRKOWSKIEJ 90 

"" dl'u~iem podwórzu na parte
rze. ~dzie u;p.l·awiali nadal S~ ·ói 

że ża n z ofieer6w nie otrzrmuje tantiem 
w zakladaeh wojskowreh 

4'ak dW8(h posłów Jlr(iSZfwslłt(1I na lDinis.frl.wo 
niecny . proeedel'. 

Dom ~ry utrzymywany był 

Pl'Z~z nieJakie~o Larera Goldes- Warsz. koresp. "Glosu Poranne-
ha.ima. go" (Fr.) telefonuje: 

Stałym bywalcem .. kUsymi" S'3jm zajmował Slię wczoraj głów 
był nie sprawami zW1iązf1.nemi z ustawą 

wojskową. Wielką dyskusję wywo 
19-LETNI LOBA KARELICKI. łała ustawa o 
bł;'dący postrachem młod~ieży ZWOLNIENIU Z CLA SPRZĘTU 
szkolne.l. terorym.ląc Ją t zmu- SPROWADZANEGO DLA PO-

TRZEB ARMJI. 
sza.iąc do udziału w ha~al'do- Wystąpił przeciwko niej pos. Ar 
we.i ~rze. W lokalu tym bywał ciszewski z Klubu Narodowego, 
rÓW1l11eż CllJ~tym ~ościem który uważa, ie rO'lwielmożnił 

29-LETNI BOLESŁAW MU.· się u nas etatyzm zabijając wy-
LEB tw1órCZOść prywatną· Przechodzą,c 

do wytwórni uzbrojenia p. Aroi
szewski powiad<ł!: (Grabowa 23). Miedzy nim a 

Karelic.kim toezvła sie od dłuź
sze~o ~u walka o wpływy 
nad ~rywa.iącą się młodrlieżą, 

Miller nie mógł wybaczyć Kit
relickiemu, że połirafJi on w le
n.lałny sposób 

CIĄGNĄĆ ZYSKI Z ŁATWO
WIERNYCH. 

Wcwra.i około godwny 11-ej 
\\,ieczorem przybył do klubu De 
wien kole~a Kare~lĆki~o i n

st~ł go. że wkirótce nade.idzie 

MILLER Z WYOSTRZONYM 
~ZTYLETEM I ZAMORDUJE 

GO. 

- W statucie wytwórni .feSt po
wiedziane, że 50 proc. wraca do 
skarbu, aJ 30 Proc. id.zle na tantje
my dla rady, administracji ! dyrek 
cji. 

Kto wchodzł w sltład tej rady? 
Wchodzą.: ZMtępca szefa adrniiIli 

stracji armji (marSz. śWlitalsld 
dzwoni) i kilku innych wy-tszych 
dygnitarzy mim.. spmw wojsk., któ 
rzy pobi€frają. tantjemy. 

Wiceminister Składkowski: 
Kto z M. S. Wojsk. pobiera. t3Jl1tje
my? Proszę o nazw1iska. 

Pos. Arciszewski: - Zastępca 
szefa administracJi arm.ti, prezes 
najwyższe] izby kontroli woJskI)
wej i szef korpusu kontroler6w. 

Min. Składk()'W~ki: - "To nie 
prawda. 

Pos. Arciszewski: - Pan gene-

rał nie zgadza 8ię z gen. Kona- cer. I jootem gotów ponieść wszel- na trybunę pos. Miedziński (BB) i 
rzewskim, który w roku zeszłyin Ide konsekwencje. powiadaJ: 
pomedział, że pobi:elra.ją.. pos. ArciszeWSki: - A statUJt? 

- Ale to nie wszystko - mówi 
dalej p. Aroiszewski - gdyż we
dług statutu ci SIaIIIli panama, któ
rzy robią budiet, dają zamówienia 
i dostają 1antjemy z tych zamó
wied. 

Takie rzeczy nietylko dzIeją się 
w zakład~e uzbrojenia ale li w Ul

kładach lotniCzych j mych. Niema 
żadnego wyższego U1"Zę!dnika 'WI mi 
nisterstwie, któryby nie pobierał 
oprócz gaży, jakiejkolwiek tantje
my albo gratyfikacji w jakiejś wy
tw~ł. 

Te słowa wywołały wielką bu
rzę· 

W chodzi na trybunę gen. Skład
kows1ą i zaczyna. mówić pod adre
sem p. Arciszewsktiego, którego 
przez cały CZM tytułuje pułkowni
kiem. 

- Stwielfdza.m, żt'! żadnych tan
tjem z zakładów wojskowych ofice 
rowie nie otrzymują. Do rad nad
zorczych ll,u,leiy szereg oflicerów, 
lecz tylko po to, aby zabezpieczyć 
interesy wojskowe w tych zalda
daeh. Ci oficerowie PobieraJą wsZy 
scy jednakowo Po 200 zł. miesfęcz 
nie. Nie jest to jednak żadna tan
tjema, bo nie zależy od obrotu i do 
chodów, fabryki. Stwierdzam to, ja 
ko polak, jako człoWliek i jako ofi-

Gen. SkładkoWiSkI: - Ja nie mó
wię co jest w statuta.oh, ale o tem 
co jest w życiu. 

Pos. Trąmpczyński: 
było dawniej? 

A jak 

Gen. SkładkoWSki: StWlier-
dza.m to, {lO jest obecnie. O tern, 
żeby wojskowi pobieraM. ta.ntjemy 
niIc nie sły6załem. Stwierdzam pOd 
słowem honoru, Ze żaden z ofice
rów, kt6rych nazwiska odczytał 
pan pułkownik, tan t jem nie otrzy
muje. 

Wskutek kryzysu w przemyś,le 
wojennym obc.i.ą.łem 13 i 14 pensję, 
a· tera.z wszystkie tantjemy prywa,t 
nym urzędnikom zlikwidowałem. 

Niemniejsze za.interesowanń,e wy 
wołuje następna ustawa o 
KOLEJACH W CZASIE WOJNY. 

Dotychczas obowią.zywała w 
tym względzie ustawa z 1920 roku, 
według której koleje mogą być 
zmilitaryzowane na wypadek WIOl
ny. Obecnie w,prcwadza się zmianę 
że militaryzacja może nastąpić w 
razie grożącego państwu niebezpie 
czeństwa. 

Post.·mow,iellli·a usk'1.wy atakowa
li poseł Tomasz ArciSzewski (PPS) 
i płk. Arciszew!Ski z KI. Narodowe
go. 

Po ich (lświadczeniach WCllOdzi 

- Formuła w interesie paftstwa. 
nie jest zastosowana po raz pierw
szy. Wiemy, że peW'Ile nasze są-
siedztwo, jeśliby zamierzało nas Z3J 

atakoW\.'łJĆ, to naprzód starałoby 
się doprowadzić do zamieszek I 
sparruiżować aparat -mewnętrzny, 
a potem wkroczyć jakoby z tytułu 
niesiE<nia. pomocy. Określenie stanu 
"zagrożeni wtojną" jest takie nie-. 
wygodne ze względów. polityc.Z" 
nych. Budzi to panikę w spoleczeń 
stwie, a. oprócz tego nazewnątrz 
taka uchwała może być powodem 
że to Państwo byłoby uwaZane" 
n3lPastnika. 

Po tem oświadczeniu p. M,iedziń
ski ego marszałek o godz. 11 wie
czorem posiedzenie przerwał. Na,. 
stępne posiedzenie w piątek. rano. 
Na porzą.dku dziennym: Zmiana u
stawy o ochronie lokatorów, wniG 
sek PPS o autonomJę dla Małopol. 
ski WschodnieJ oraz pIerwsze cn;y
tanie budżetu. -
Uchylenie kanlUskat 

za sprawozdanie 
z procesu 

Karełiekl wydobył wówt!Z$ z 
kieszen,i n.aładowauy pięciu ku 
lami rewolwer i przygotował 
się nill przyjęcie niepros'Zonego 
I'!ośeia. Gdy Miller wszedł i uJ
rml DlZbiI'OJooego Kareli:ekiego, 
na chwilę zatrzymał się, po
~m wywfał sie ~ lokalu. Nie 
opuścił .iednak oficyny, lecz 

ZATRZYMAŁ SIĘ W BRAMIE. 

Sejm odroczony na miesiąc 
w solln.( pó OkOÓ(ZfDłu dfba~g Dad budżfiflD 

BYDGOSZCZ. 4, 11. Dziennikl 
bydgoskie uległy w ostatnich 
dniach Wielokrotnym konfislmtom 
niektórych ustępów sprawozdań z 
przebiegu procesu brzeskiego. Pro 
kurator sądu okręgowego polecił 
jednak cofnąć te konfiskaty. moty 
WlUjąC swą decyz.ię tern, iż .. wlerne 
streszczenie przebiegu jawne.i roz

prawy sądoweJ. tak Jak i interpcla 
cje poselskie w sejmie kon!ls"i{atom 
nie podlegaia". 

Pode.irzewając 7..asadzkę Kare 
lieki wyszedł z lokalu, nie wy-

Warsz. kor • .,GI. Por." teler.: 
W l!abilOecie marsz. Świta!

skie~o odbyła się wczoraj koo
f·el'ooe.la z udziałem p~mJera 

Pryst~Pa. marsz. Raczkiewicza, 
oraz pos. SlaWIka. 

Po konferencJi stało się wia
domem. że w nade~oMącą 80-

bote J)() ukończenilU debaty nad 
bulUetem sesJa parlamenhl z0-

stanie odroczona 00 dni 30. 



" 

s 
Kraków, a ostatnio W8J'$ZU

wa stały si~ widownią zajść, któ 
re muszą iW1ywolać obunenie w 
całem !lldrowo myślącem spole
cozcństwde. Przyszłość narodu, 
młod1lież uniwersytecka. kt6ra 
już za kUka lat ma l71ająć naj
odpowiedzialnie.ts'ze stooowiska 
daje Rmn dziś pożałowama god 
ne widmV'lsko. ZmniaM wypisać 
Da swych sztand&rach a2crliytne 
hasła. pod .iaki.emi kroezyła ZIłW 
Sz.e nasza młódź akademick.~ a 
więc: postęp. tole,ranc.ia, bra
terstwo, hołduJe ona dziś w swej 
'wiek!Szoścl ciemnocie, szowiniz 
IDowi i nienawiści. Nienawliśe,i 

rasowe ł wyzmmiowe gra.ią dJz.iś 
tak d~minu.iącą rolę, .lak w naj 
gm'Slzycll okresach średniowiecz 
D'e~o obslmrantyzmu. KrY!lys 
powojenny, jaki wsrnząsa dzhś 
światem we WSIljysłkicb dziedzi
nach, J)Oloż~'ł sllać swą straszną 
I'ęke również na umysłach 

\\1SpółClllesnej młodzieży, przy
najmniej w t~.i części E llI'Gpy. 
nOJl!~eil'O niedawno czytaliśmy o 
podobny(',h ekS<ces,aeh w flu(la
Jleszcie ł WiednLu. nie mówiąc 
już o Pl'zysto",iowym BukareSZ
cie. ~dziie powtarzają się f)Jlt' 

8ysłł'matYClwie. 

.Jak Wlid:zimy Jłl,zykład jest 
~ID'aźli.wy. Mimo to nie V.·OhiO 

twierdmić. aby tenden~je, oh.ta
wla.tą,ce SI" w naszych, środowi
skach llniwers~' teckicb były sym 
ptomatyeme dla wlSz)stkich 
~połeC7.leńStw aka(lemjckich. Ty 
le wszak mamy na szerokim Za 
chodzie w~ż.s'LYch ueze]ni, a Jli

~dtnie nie spotykamy zaJść o 
podobnie wąskim podkładzie. 

Rozumiemy odruchy źywlolowe 
studenłer.ii; u.ma.iemy sponta
nh'me wybuchy młOdych tem
ll~ramentów w wielkich spra
wach ogólnoludzkich i narodo
wych - wSllak tyle pięknyeh 
łleadyc.ii świeci przykładem w 
dzie.i~h naszych wWk o wol
ność ł JlIiepo(Ue~łość, w których 
ucząca sie młod'lJi.eź odgrywała 

boda.ł decydującą rolę. Tern 
smutniejsze rene~.le o~al'nia.lą, 
~dy się widzi., że szlachetne zła
ło górnyeh dą~eń drua wezo
ra.łsze~o. wymienione zostało na 

Dr. med. 

H. aner 
Narutowlc3a (D.leIna) 9 

tel. 128-gB 

Specjalista chor6b sk6rnyoh, 
IUlnllrYllInych ł moczoplClolUYllh 

PrsyJmuje od 8-10 i 4-8. 
W niedziele i święta od 9-12 

ElektroterapIa 
OcSdzlelna poasehlnill dla Pań. 

OlWiUMowU Hino-Teatr 

"C IT " 
Dziś i dni nastepnlch I 

• 
Z 

brudny stop nisldeh pobudek I 
zawi§eI rasowych obecne.i doby. 
ZamiMt wiell(tich, szlachetuych 
dążeń, przerastających swym 
~mem "lob źemski, wzicze
nie ł mizerne deptanie wokół 
blotnJJst~<> podwórka. Zamwt 

"Gl.OS POItANNy .... - 1'3~ 

d 
"Kocha.ł bIi~rni~o" - ,,BIj Ży" ~wielkli.ej kwestji", podlliesio
dów!" ne.l na wyżyny do"matu Ogólno 

Zaczęło się. jak to zwykle by- narodowe~o, sprawy trupÓw Ży 
wa., od drolmosW - nikłego dowskicb. 
zaJścia pomiędzy jednostkami Ta walka o trupy - to syD1-
różne .• płci l odmiennego po- boI strupi~ałośei mózf,fownlc 
chodzenlil3; s.koócgylo się na domOl'OSłyeh naszych nac,lona-

lSrr. 303 

Bój i sIu e cki w Warszawie 

listów. Te trupy - stały si~ ru
fą i om~ą dążeń zaeofal1ców 
wszelkie .• maści. Cala ałmftsfm'a 
przesiąknięta cuchnącem powie 
trzem ~robowem - i w tei atmo 
sferze lubu.te się kwi-at narodu! 
Smutne refleksje ~arnia.ią, gdy 
.si~ pomyśli, jakie oblieu.e będzie 
posiadała DN:ys,zła nasza iutell
"enc.ła. 

Nie załamullmy jednak l·ą1i. 

Wczoraj ponownie doszło do starć między akademikami żydami 
i młodzieżą narodową 

IsmIe.ie powama. J,{arść akade
mików. którym JlIietylko obce sa 
podobne wystąpienia, ale kldl
ny a"walczają .fe z całą energią, 
jako ni~odne człowieka XX-go 
wlekn. Qi ratuJą hOllOlr wyż. 

szych uczelOJi w Polsce i potę

pia.ią naszą .. ezar:ną sotnię". u
prawda.tącą pod płasZleZykiem 
"trupów". na.lordyn3Jrnie.iszą pa 
gonkę o na.łbardlZIie.i przyziem
nym ))Odkładzie konkl1'l'eJ1Cyj. 
nym. Miejmy na<kie.lę, że pow 
mo wSlzystko ta garść młodzieży 
mądre .• ł sprawiedliwe.' wdmif 
górę nad wstet!znictwem i chu 
l~aneT.ią.. 

Interpelacja do mln. oj"laig w sejlDie 
Warsz. koresp. "Głosu Poranne· 

go" (Fr.) telefonuje: 

W CIZOl'a.i około godz. 3 pop. 
pl'Zed ~achem uniwersytetu 
na Krakowskiem Plfredmideiu 
doszło do st:wcla między grup:} 
studentów żydów, w liczbie o
kolo 100 osób i ~ru;pą młOdzieży 
narodowej. w liczbie około 200 
osób. 

Po intCl'wene.łi poUc.łi zajŚChl 
zostały diK\Wdow allle. 

Pozatem dOSlllło do bÓ.iki rulo 
dzieiy narodowe.l ze shulenta
mi 'W cza5ie wyborów synd~'ka 
I i II roku słuehaczy prawa. 

Bó,ika przeniosła się ))Oz:l bra
my umwersytetu i znowu pol1-
da zmUS'ZOna była intcl"Wenjo
wae. 

W 7Jw1i~u z onegda.łsremi ł 

wCZOl'a.łs~mi zajśeilami n<3 uni-
wersyteC'ie warszawskim kolo 
żydowskie ~łoSliło łRterpelac.ł~ 
do minłslira OŚwi!łłty. Interpela
c.łę tę podpisała również PPS. 

U iwert te krakowski otwart, 
Apel rektora do młodzieży akademickiej 

KRAKÓW, 4 listopada. (Pat.) m. 30 rano w nadziei, że żadne 
Re~tw uniwersytetu J~ielloń . Dlepokoje .tuż się nie powtÓl'zą 
skie~o. prof. Michalski. wydał i że nie będzie potuebv wyda
mfitępuiący komun.lkat: wania 08t'l'ze.ls1Jych ~eó". 

"Do młodzieży akademlcldej. 
Ogłaszam niniejszem otwlJl'cle 
uniwersytetu, w czwm·tek, dnia 
5 listopada b. roku o godzłuie 7 

lama.t:h 5ilD10bójc:zg 
przemysłowca warszawskiego 

Najnowsza broń WOjenna 
WARSZAWA, 4, 11. Wczoraj 

około godz. 3 popołudniu w miesz
kaniu wIłasnem w domu Nr. 11 
przy ulicy Oboźnej, wystr1lałem 
rewolwerowym w okołic~ serca u
siłOWIa' pozbawić się życia znany 
przemysłowiec warszawski, 45-1et-

ni Jakub K<?hn, zamieszkujący tam 
z zoną l dwojgiem dzieci. 

Gdy z~alarmowani odgłosem W'Y. 
strzału domownicy wbi~li do ga
binetu, E3Stali przemysłowca jut 
nieprzytomnego na kanapfe w kału 
ży krwi. 

Pływający czołg, demonstrowany podczas of'ltatnich manewr6w 
armji aD gielskiej 

Dr. med. 

J. erszlinkiel 
Chor. dzieci 

przeprowadził się na ul. 

Zieloną a-a, felef. 111·87. 

Płost fI1asaryka 
W Lyonie 

w tych dniach Radio,iournal eze 
chosjowadd traillsn:lIiJtoWaJ: z Lyo
IlU uroczystOOd, jakie odbywały 
~ię tam z obeji przeIll!i3J1low~ 
mostu (Pont dle la Gare) na. most 
Masaryka. Uroczystość lyońska 
odbywała s~ z inio.tatywy ta.mt.ej
szej kolonji cz,echosłowaCikiej i m. 
lin. wziął w: ni~j udzia.ł burmistrz 
miasta Lyonu E. HelTIot ora.z 
przedsiJ3IwicJele rady miejskiej. By 
1y premjer fram()uski, HEn'I1i.ot, wy
głosił odczyt o pt'&LydeMie Ma
saryku: PtZe&tawił jego twórczą 
dzfułaJ.ność t zasługIi utworzenia 
repub1iJk.i coochosłowackiej, jak 
równie.ż jego stosunek do Francji. 
Przebieg uroozystośoi śledzony był 
VI Ozeohosłowacji z wielki~ zal

interesowandem. 

Niezwłccznie wezwaae lekarZY'
Z orzeezenia ich wyn,.'U, • kuła 
utkwiła w okolicy serca. 

Chorego czasowo nie mołna pod 
dać operacji. 

nowe banknoty 
Za-zlotowe 

Z War&ZBWY dOIlOlSZą: 

BaJnk Polski P1'\Z~otOW1l'je o
l>ecnie nowe rprupieT()we h8!DJkoQ 
ty 20-złotowe. Będą OiIle 'zupeł

nie odmienne od dotychczaso
wvch. kolor ilCh będzie tęczowy. 
rysunek wvohrażać bedzie ~,6w 

ke dzie'W<:zl'1DY. 

Ulica... Kryzyso\v1 
Rada miasta Kutna stanie się zt 

pewne głośna w całej Polsce z po
W!Odu uchwały, Jaką niemal jedno
głośnie powzięła na 08tatnietd 

ewem ])OSIedzeniu. ROZPatrywana 

była sprawa DUW ulic w nowopo
wstałe) części miasta. Otóż jedna II 

ulic postanowiono nazwać alicą ... 
Kryzysową. 

Podobno ł '" Warszawie świta 
taki projekt. 

Wspaniała sztuka filmowa re~yserji E. GRF.GORA p. t. Dramat miłosny, osnuły na tle ekscentrycznych 
wybryk6w dzisie'szyoh wsp6łczesnych dziewcząt 

e 
• Zew płci r SSIIł zmysłów i pożądania, to fabuła 

I 
tego filmu I W rolach glównych: 

Bessie L01l1e. CIiH Edwardss 
CENY MIEJSC POPULARNE I 

Pocz~tek w dni powszednie o godz. 4.30. 
W soboty i niedziele o 12.30 . 

.......... -=~.a~ ........................ ma~ .... I ............ .mm. ................... mm ............ mB .. ma~Mm_.mma~ .... ~---= .... .o, 
Dzl6 I dni nasttlpnych I Poti~O. areydliflło diwi,kowI rł.2yserji LEONA POlRlER. 

Muzykę .wykonała orkiestra Opery Paryskiej Wzruszający dramat obrslUjący bu.nt dus2y ludzkiej przeciw cywilizacji. 

I ' '
Cudowny poemat i krainy dalekich mórz. W rolach głównych: 

znakomfty Thamy Bourdelle 0'6l1 p~ey~~o~~~i~:zl;j~k~;~ Rama Tahe 
, , Początek o 4, w sob. i niedz. o 12. Na pif'r\\"~zy seans wszystkie miejsca 

po 50 gr. i 1 zł. Aparatura dźwi~kowa najuow8zego modelu "Klangfilm" 
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ziki" poseł wi i ohaterem wczorajszej rozpra 
Jeden rysule
rugi koryguje ... 

"Rząd Wiszący 
na łałarnilch'~ 

pamiętam czy na włecu poseł Sa· Ok żuje 5~ jedńlłk, te 
Wieki wzywał dO' usunięcia prremo 
cą obecnego rządu" .•. 

tlrokurator nie ma raeji, 
bo przewodniczący t)O tajn;eniu do 
akt 8twierd~: Wall\Sz. kor~p. "Głoou P<>'l'an 

n.go" (F.d tWefonuje: 
\VocEorajsl.e posiedzenie sądu 

w sprawie przywódców "Cen' 
t 1'01 e'wu " poowię.cono w pierw
SZVUl rzęO.lie osohie oskarżone· 
go Sa wilCk ieogo , który W1Szedł cło 
seimu Z dtilÓej listy, '3. następ 
llie przyl.ączył si~ do Sbronuir;
twa CMoplSkiegb. 

N a UlClvciel p. H~ki ze 
Ś iennej oPo.wiada Q wiecu p. 
Sa wl.ckieJ<o, urządzonym 'w tej 
llllej-scowości w maju 1929 ro
ku, Dla zapadłej mieściny była 
to sensl;lcja. Sawkki mówił, że 
rząd marsz. P1l:sl1dsk,ie:go. skła
dający się z pułko"m,ikó'W i J<e
nerałów nie pozwala w:viaś.nić 
dlacze~() 

Św.: - To inni ludzie słyszeli i 
był nawet proce$ przeciwko nim. 

Przew.: - Wi~c jak to jest? Te ŚWiadck u sęd'Li~ śtedczego 
ra.z pMI. mówi, ZS WZYWM. a wtedy, tego nie mów.ił. 

Na ławie OS'karton,,~h brak 
oskar,żonego Liebennaua. Pra
giera, Ciotkos·za i Ba:rlick1ie,go. 

Adlw. Bere.nson w swym. ze
&zyde, Rdzie prowadz,i notatki. 
rySuje z w1ełkiem zailn,tel'esowa-

obl"ÓC()no ok()}o 500 mil.lonóW 
na wvb TY (uśmiechv scept~~1' 
J1< P. Hilarski tylko. hle IZ.dO

la~ lC siebie wy~obyć. zatrzvanal 
się w móW'ienh~ i prosi sąd o 
oW:lzvtanie wy·roku. Chyba mv 
śluł o zeznani,u. 

że IJJie? 
ŚW,: Bvło mówione. 
Adw. UjazdoWSki: - To teraz 

p..w. lepiej llatm~ta? 
Ś ,: - Bo nie miałem taldoh 

pytań. Stano'\\i ko moje k~ało mi 
tO' PG'wiooziOO (l:.oopier lSi~ śmiesz~ 
nie pod boki). 

K'westja p1>d~jnel p mięci 
św!adka wzbud1".. wą.t.pliwOŚć i u 
przewodniczące'!o. 

Pnew.: - m(l<lZc~'O' tO' poan te
raz l}'1.mi~ta, a. u ~Qdzieg-o śledcze

ProlmU't()r siMa,. 

Adw. Czt!rnickl: ~ Jaki~ pyta
nia. zada,v~ł paliu Sęd'lf3. m~dcty? 
C\>;y n.ioe pvta,ł, te ni~ pamięw. pan, 
by mówiono Q usunięciu rządu ,a 
ie tylko pa.mięt.a pan, że Piłsudski 
chre z·awładną.ć sejmem? 

ŚW.: - T~o nie mogę d,..i,ś po.. 
wieclzieć. 

Adw. JaroSz: - CZ'T i II" j)()!icji 
też pytano pana. co mÓ\I'ii n~\ w,iecu 
p. Saw,ickl? niem 

J)()&Z'CzeJ:ólnych świadków. Wi
tos rotlkJżył przed sobą odbito 
ki wydawnidwa "Piasta ' ... Zie 
lon ego Sztandaru" i 

Puew.: - Czy t~ko. raz byt 
pau na przemówieniu Sawickie 
g<>? 

go nie pamiętl\ł? 
ŚWiadek jąlm ~ię, z ust j 140 "ly- ŚW.: - Tak. 

chodz. nIerurt. kulowane d~"d~ki. Adw,: - Czy o latarniach Lam 
AdWl. Ujazdowski: - Ale ~('d'lia p::.n mówił? Bo policja n~pewnO' pa 

li! UW8j(ą robi kOl'ekł~. Św.: - Tak. i<ldr'''Y czvt~\t p~ Illt zezn, nIe i mi- na o to pytała. 
mo to poz,,-olit pan z:.tpi"ać co h- CZY nie na\\'oływ~ł do u· 

'uni~ia liządu przemoc%!? 

Św.: - I Iówił, r.e nalely 

uzbroić si ... w p łki i kołki 

u go, jak to wytł\lmae~yć? ŚW.: - Nie oclpowiem. 

~\\'iarl k )\~my}h !"i : - N~ to 
trudno mi dać od ()w edt. 

Przel.: - A o palb.rh i kij: .ch 
lYV'ł~t mOW:1? 

Po Z' ożeni II z eZ1Uall ~wia-dko
wie pnzechoo'zą do kancelarji. 
gdzie specjalnie delegowany u
rz dniik wystawia im racbunki 
do ka.sv sądowej, w klórej od
biel'ająz'\\'fot kO'szlów_ 

Dziell po dniu kasa sądowa 
wypłaca mniejlWięcei około 
tysiaea złofl'teh pr.ze!;łucbtl1lym 

ltwhłdkmu. 

i usunąć rząd, który jest naj
wyŻ zą d 'ktaturą. Że niedługo 
b dziemy widzieć rząd wj:.s.ZQ~\· 
na latarniach, 

. $" bdd" :mów nie olił'o" tnda, Adw.: - Czy VI' ~Woich zezn~l.-

Tak potrwa d<> koó<:a Drze
wodu s dow~o. 

Ad·w. Czel'nieki: - ClV wiec 
był le/otulnv'ł 

dw. Ujazdowski: - To ty 1ko niach mówił pan Q tych \Usiępach 
1. tqro lX\n "if'. co III '\\ iOlla nv wie przt"mówieni1. Sawickie:i!'o. które 0-
I'U'? Pl'z"l:ież p:1.lt mówił u :'<<:,dziE'go burzyl:- pana : zclnni0n1 pai\~kieIll 
ślerl Zt'go O ca1rm 7.N·e~·l\ dl'obiaz były podburza .iące? 

W trakcie badania pierwsze
RO świa.dka, wchodzą na sal~ 
adWlOkiad i prok. Raulze. Proil.c 
GrabdWlSlklieł{o niema. 

Św.: - Nie tnmiem OOPOWił ' 
dzi ć. 

gó",. A jtlk 1,0"rt na~ 'olywul 00 . wiadek milc'l~r' e1nYłlę. :t pó;'-
w7Aiecia. palek i hjó"-' to '[}:l.ll M- niej: 

Adw.: - A czy mówił. ii:\ 
pomni:::!!? 

Milczenie. - PoPt'()si ~ Q oli ',,'-L irnle pro 

Adw. UJazdowski: - I g-d7.ir ka- łokułu ... 

władek Rostak 
l'UI.d sam zrobi zamach tanu i 
zmi ni kO'nstytu()j~? zał j,p z tf'ml pdk:\lni? Cli rohić· (:'Jll:cel!\' 
Św.~ - Mówił. 

/ ~wiadek JóZef Rost~k, przo-I Adw.: - "'i ~ chyba mówił, 
~()wnik :polioc.łi był na wiecach że ,trzeba niedopu.ścić do tej 
na wiosnę 1929-30 roku, kIedy l zmHmy? 
przemruwiał lPoseł Sawiclki. Swia Św.: - Mówił 7.C to było n2 
oek .:Il2-6wi dość "trudn~" ,P0I- • korzyść ob nrników i wielkich 
iQtc:zv4ną· Oto d()Solo.Vt'1Jl'le JeIlO ma.ią~ków, a dla ludu tałolJv 
pr1emówienie: się kuV\\'d 

Adw.: - Jak pr.zemaw,lal. CI.V 

żeby iść UJSo11!Uąt rZą}d, ClV aby 

('z\' i"(' 11:1 iY::r,;z:\\\ e. ('z,r ua Kr,t
k()w. <'z~- 11~! Ścienni!? 

_ Ti'!\1I..'l. O'dpowie<1zi. 
Ad .: - A 11107. mówił. ~eby 

wziąe kija. ho ci"',,1 o chodzić po 
pi·adm, czy tli'~ iŚĆ nil. War~zawę 
bic mtnistrów? 
Ś"iadek uie odrm'r hlll. znów. 
PI'CJ>kuratM: - o bt:1:'l!lach i 

o ~iłup!lch teleg'mfil.'zuych dobrte 
pan p:-o.mń:e ta? 

- Obaj t>rzemówienie były 
tej samej tteŚICi, jak zwykle 'PO> 
leł Sawick~. ByłO' raz 500. 700 
osób d~ raz. Te wiece b}'lły 
zJ<ła\Slzane. RO'zpoczą~ od tego, 
dlaczego IZ oJbo:zu rol;nikÓlw po
szedł do sbronniotwa chkl'Dskie-

brd'rlić konsŁytUICję? 
, SW.: - Tak. 

Św.: - NIe przypominam so- ~~~>'~:-!i}I~~~~:~~~!:~:!~, ;!~~!_:;,~ 

!i1<>. 

bie. I 
Adw.: ~ Ale c'zy Sa'w.id! NAKAZ CHWiLI 

,,·z·wał do obrony kon' tvtuoCiil r\'YZr~ w i1~II~j. Dotldl\"y bti1k A pOtem waleZył na rząd. 
M,ó ... ..:ł . . t n .. eh chlo- silą.? ;.!·otór.-ki. .r cd ll'lk llozor:tnło jt'l'zcze 

'"'1, ,ze jes o ,z y S N' j' . . . 
n<> ""'. I . podat.kl· . rdła w.: - At' IV)' 'C 1\~ - ]i 4 llIl'ill o('zywi~('ie 
-- m"",z'V' l z ga p. C ) lIt" . ł • wvdzierał. Mówił, źe rząd wy- ~:zew.: - lV rorrlu wał 11- ~t> 'no 0;"11 ó 'L1'Jl pan,;, ;"owe.l. 
dał 13 milionów na W}'lhOl'V i . Iotkl? l\0.o:';~C :n tylko 10 zt. zlhhyt; moi.-
dał Połaki~wi~wł r K.,sibić Św.: Rozdawał, alI' ;1\ lIip. w. Z.~l:"czn:]. f rt~\llf'. ]~:"l~ly "pje~zy 

500 tysi~y czytałe.m, bo ulotek h"lo mato pi'Z({o, by z:'.Op::'.tl·Z~-(, ~l<:' w 103 w 
te wlSzedł do B: B. ie rząd i nie wy~tarcly{o dIn 111111 [e. "lynn0j kol~l:;~Fl'y r S. ~T:l.tka. ~iotr-
zrobił 'zamach tanu a rzn r1 zi l-o",~h 2'2 l (,6. Z~tml~',1,~CO\\11 za-

s , ... Ad",. U.;m;dowski: - Ul' "3 - ' t . . t " ' . . bagnetem. Ale p11zyjdzie taka' I:' -,I'1;\Ją () uJ"f'"d'l! _7.aIl10~'''lcnm ~ 
chwila, że zv bvt pan ba-dany? tO\\'(';!'o. b'nto PKO_ G,J~lO. 
c.i co rz~dzłJ b«:dą na słup.ach1 Św.: - Dwa razy U S~dZII'ł.'(() !!~"~!!!!~2:::!!:~~~!!!!!! 
a my weimie11lY widły do l'!llt. 'kdClz6J;to i w po.licji. -

Adw.: - CZy wlcdy ler.;ej 

D lo I I ż It D 11 pamiętał? 
O czego mil y u ya; Ś ~.: - J, tak, ho oŁnymvw" 

.. widIy"? {('!tu p"lania O'd sędzje~w' iIed 
. . czego. 

Przew<>dmczQ.ICY za,pytu JC czy o\dw • Je' 1" , 
Sawi.cki rOlda'wat 1I10't:ki,' na co . ' •. - ·ze 'l Wl~, cze~o-: 
- , d k d . d • ~ wtedy nIp pami~tat DnU, to dli~ 
liWIa ~ o 'pO\\"Ja 11., tcmhardzicj. . 

- ruk. Jedną mIałem w 1'Q- S-·",,· . A 'ś . 
,"" - . OCZYwl 'C IC 

ku. była "a la" bro'szura. 
Prok. RauI.e: - Gz.v na woly

wal do obalenia J}1'Zemocą. J:.z;;l 

du? 
Świadek odpowiada l wi"r-, Adwokat JJro"i 1'ąd o oucz:,fallio 

dz:!co. J dll'O\\'ych W't~pów zeznall świad.-
ll'rtlll;. Rauzc: _ Skqu. rZlld ku. gdzie jeRt 010""2. że Sawicki lU 

m:at 8 miljonów? CZY nic mó- woly",al do l1<unięcia ptzcm'lC'ą 
1'J.1Jdll. w ił, że ukmdł? 

Św.: - O tem, że w rzad7.io Przr\\o(1I1iezą.cy odC'1.ytnjc: .,NIC' 
kradnq, mówił cz<;sLo. 

Adw. UI~1idowlIl(i zalJyluje 
ez \" oskarlon V wzywał dCl obl'o 
llV konstytucji? 

( kuzuje si~ z zeznu!'\ ";Wlia!1-
ka. że pos. SU\\ i,cki nuwoi:n\"ał 
do obronv konslytucji. twier
d/U~, te udyhv miała hy6 zmiI" 

SQ &lzia śledczy 
ni pytał 

WÓIYCZ",! wstaje adw. Ujazdow
:-:ki i oKwiudczn, \!oc przuc!\vnie\ 
świudel{ u sęaziego śledcz~go nf.t 
o tem nie mówił. 

- ZdlLjC mi j~. ze sędzia, śled
czy nie pytał mnie o to. 

Adw.: - Bo to drobiazg"? 

- _ ie pytal mni~. 

Prokurator: - Pri)~zę sądu, tak 
nie maina badać €twil(ldka, przecież 
obrOlln. implltuje św\indltowi, ż.C' nie 
p01v:iedzhł podcza. gdy powie
dział. 

Adw.. ('171 R'dy IMlI 1l1Ó\'.jł • że 
rząd . klada ,,[ 'l lHtlkO'wuikÓw i z 
gC'\f'l·alów. tlwaza.ł pan, i tO nie
pr,'wdil. cz~- trż oburzyło tó pana? 

ŚW.: - Obecnie, czy wt<.<c1y? 

Adw.: - Nie, wtedy. 

Św.: ~ UwaZ3.łem\ że to Je!i!; llie 
na miejscu, bo uwa'iałem, że jest to 
elani <lllltagońizmu. 

Adw.: - Czy gdy usły~zał pan 
{'łowa .,że ~iłf:ud1\ki dą'iy .to O'pa· 
now,ania rządu " . Polsce'" to też pa 
m1. oburzało? 

ŚW.: - Kie. 
j ~t ninprll.wda. 

Adw. UJazdowSki po<1chwytuje: 
Że to jest ni!'prawda? 

ŚW.: - Nie, - że prawda .• 

Z l' olei /lam o kad:olly .:'awicki 
zacząl 1AldH,WL~6 ~wliadkowi Roztrop 
kowi ])ytanltt, lUL które śwułd,~k od 
powi:tda mętn.i . 

Prok. Raut : - Ozy rząd nale
żalo dltJ.te~'o ul'tlnąć, Zd[~lliem Sa
wickie-go, te chce nl:\dac kunst.ytll
cję złą? 

Świa.d~k odpowi da. twi~l"dz..'I!Co. 

Adw, UJaEdOW8ki: - Czy Wiy
",ał () ka.rzony do obrony obecnej 
konstytucji? 

Świadek odlpoW\~ndn. twlerdżąco. 

Adw.: ~ Wi c (}hoc1~llo o obro
nę konstytuc.it i ni~PQz'Wol n' c 
wprowadzenia inneJ silą. 

ŚW.: - Tak. 

T jamniczy Ole· 
18Wloz 

Następny -świadek Kaumaeuak 
&t. po~terllnkoW'y ·w KnYflzynie, 0-

• 
-[lU 

po,;riada, że z zezultli nieJakiego 
Olesie 'ieza wynika, że Sawicl"i 
miał n~wać wszystkkh ministrów 
a nawet Prezydet\ta, Idodziejaml. 

Ad\\". Cz~t'ltł~ki zapytuje, I,jzy ów 
Ole. !E\WJcl nie je. t identyczny z 
tym świadkiem, który wŁdzlal, jak 
pos. Sawidd strzelał do poLicji. 

Oka.zuje si~, że tak. 

W dalszym ciq,g-u okazlije się, że 
wóWczas po~. Sawicki zostal unie
winniony. mimo to, że óW Olesie
WICZ jakuby w'i.dzinł fakt strzela
nia. 

Ad \'. UjazdowSki pyta: - Czy 
Oll'.'iewit'z nt\) prosił swiadka o 
?;3.cho,,·anie t3.iemni~y, bo w prze
ciwll~rm wypadku nie będzie Illóg-ł 
nadal śled%ić stronnictwa chlo]ll'ki 
go? 

Ś \'-.: - Tak było istotnie. 

Słuchacz pod okneM 
Na~t Jmy ś" imlek, i3zO'fe'i' z Białe 

!).'o toku Czumański mówi: ~ Bv
leHl VI' czerwcu 1 93Q roku D.<1I ,,-i'e
cu ~awickieg'o. )tólI'ił o mar:;załkn 
Pil'\uoskim, ic jest zbl'odnllltzem i 
z!odzi\'jem. 

Adw. Czerntecki: - Czy to był 
wiec? 

św.; Nie. To było zebranie IV lo 
kalu f;€kreŁarjatll ;:tronnictwal :.lo ja 
słuch::tłem pOfl oknem. 

Adw.: - A kto pana. posbał pod 
okno. 

Świildel< nit' odrr)'wialta. Po pa
rnkl'o(!1rln !,o<ta\",iC'niu tego pyt<t
uht przez obrOlicę., okazuje się, że 

po-slał go tam kOtllłftdant 
poIicJI~ ___ _ 

i że ~w,i,~dek l1rzywiócU policjantów 
na miejsce, ('mil z poleeenia, policji 
pod luchiwał\ 

W doJSily111 Cią.glt okaa.uje ię, it 
u sęclziego śledczego świadek llie 
mówil, itby pos. Sawicloi tWIerdz.ił, 
te Rlł. udsld jest złodziejem. Pod
czas badauh w sąd7lie śwhclek nie 
llloze ,oble dokłoac1uie pl'żYl'omnieć 
C'ly to było, czy też nie bylo PO'
wiedziane. 

Po odczytan.iu ze-znań św. Cta,. 
mańskie-go wynika, ie pos. SawJc
ki nie nawoływał do występowania. 
prt.eci1wJ,o n1:.t1' z. Biłsudsl .. iemu. 

Adw. CzernicId: - DIacz,ego tl 

S~(lz[cg'ó śledczego Ili~ mówił pam 
o dwukl'otnem pod'łuchiwan~ll pod 
oknem? 

ŚW.: - Za.pomnla.łem. 

Ad'W, IJjazdowski: Po~. S~ 
wti~ki mówił o konieczności przf. 
strzegania ()~y8tOŚctl wybor6w? 

Św,; - Nie pa.wętam. 

Odroczenie procesu? 
W ZSwsk!i kOJ'le5p. ..Głosu 

POl'WtnteJ(o" (Z) telefunu.ie: 
W sferooh zazwyc~a., dob~ 

poinfm'ltl()wanyeh krążą pogło
skI. te priOCt'6 brze8ki l7JOSłanle 
w tych iach pr.ze.rwlłh,y i od
l'OC'%ony. Podobrto stoi to w 
zwJazku z Zmtltel'ZOną DI'ZU 

sąd IZ'JtIlaną prQWIłe.l k, -alifika
c.li czynóW, ~ueanych wiei
Ililiom brzeslUm. 

~~~~i{o (cl;~;~~)t'~\~i~;~Ill~.aICżv ja j 5-IV ludZleń nlenOlowaneuo POWOdzenia Cenu RH UJSluSlkie miejSCa I seanse lł. 1 I 1.50. 
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Sir Ronald Stoss · er cha wojenna wzmaga się ~lanUBł TBUeZ 

Chińczycy zbombardowali most. - Japończycy obsadzili nowy 
teren. - Sowiety koncentrują wojska na granicy 

angielski gubernator Cypru 

Bypr odcięty od świata 
Zakaz zawijania okrętów 

do portów 
WIEDEŃ, 4, 11. (PAT). Dzienni

li wiedeńskie donoszą z Aten: We
dle depesz nadeszłych z Cypru, 
rząd angielski zakazał wszystkim 

ILONDYN, 4 listoP.ada. - R6w 
noc·1.eś:nie z wiadomościami na
pływającemi z Mandż·wrji o prze 
s unięciach wO.isk japońs.kich i 
nowych bitwach z rZekOiIIlymi 
bandy,tami chiński:rni donoSlzą z 
Tokio, ~ż zdaniem kół .rządo-
w~h bez względu na zatarg 
mandżurski trudnoIści między 

J ap{)nją a Chi:na~ nie dadzą, 
się 'U'SUJnąć na drodze pokojo
wej, Rząd japoński jest zda.nla. 
it 
wO.ina z Chinami ro~ęta Silę na 

dobre. 
Tymozasem chJińcVICY niszczą 

objekty strategiczne w Mandżu 

r.ii. 
Ostatniej lIlocy ogniem z 32 

ouętom zawi,iania do portów Cy- annat 
pru. Wyspa Cypr w ten sposób jest miszezyIi chińczycy most na 
zupełnie odcięta od świata. rzece Nonni, 

łącząlCY TaOilla.n z An~.anczi .i. sta 

Kradzieł dynamitu nowiący niezwykle ważrrlą Ii
Sprawcy pozostawili na nje na wypadek powikłań wo· 

drzwiach naJjls: "Niech je.nnyclh z SowU.etami. 
żyje Moskwa!" DQwództwo woj~k laP'ońlskicb 

BERLIN, 4 listopada . (Ate.)'- w MuJkdenie wysłało Illa,tych· 
miast bardzo 

Mag,az""n materjałów wybucho
wvoh pod KoseJ został obrabo
wany D'l'zez nieznanych spraw
ców. W magazynie zna.idow~ło 
się ki'}lkase1 k,ilog<ramów małer· 
jałów wy1bUlChowych. ŻeLazne 
dl'lz;wi do maga.z""nu zostały wy 

łamane, a materjał wybuchowy 
• k,radzi'Ol1Y. Na drzwiach nlewa 
a. rę!ka na.pisala kTedą: .• Niech 
'tvje Moskwa". 

silne oddziały wojslww~ 
ktÓl'e mają się zająć odbudową 
teRo mostu, a następnie 
pozostać na mie.1seu celem je20 

•••••••••••••••••••••••• 
Ludzie chorzy na [(amienie :1:61-

clowe I nerkowe, jllk rcSwnid i nil 

kllmicę pęcherzow'ł. nil nadmierne 
wytwarzanie się kWIlIlU moczowego 
I IIrtretyzm powinni regulować funkcję 
.iszek, stosuJąc naturlllnQ wodę gorzką 
"Franclszka-J6zefs". Żąd. w apt. 

-
18-leini desperat 
popełnił samobójstwo na ul. Pustej 

Dz14 o godzinie pół do pierwszej ram do lokalu i wezwali karetkę 
'"', nocy na 'ulicy Pustej 18, vis a pogotowia. Kropidłowski w· agonjl 
;yis XI komlsarjatu policji, usil!>- został Odwieziony do szpitala św. 
wał popełnić samobó.istwo tS-letni Józefa. Ze znalezionych przy mm 
Adam Kropidłowski (Łagiewnlcka dwuch listaw ustalono, ze przyczy 
30) strzelając sobie w brzuch z re- ną rozpaczlłWego krn1Hł był zawód 
'Wlolweru. Na odgłos strzału wybie- miłosny. 
pł policjanci, którzy wnieśli desJre (p~ 

ochrony. 
Wedle doruiesień z MoS!k wy 

wŁaściwym celean wvs~łki 
wojsk nad rzekę N OIIlni jest prze 
grupowanie ofemzywille przeciw 
ko SowU.eŁoon. 

Artykuł wst~pny "Izwiest,;i" 

Ratowanie chorych 
podczas pożaru 

Odbywa się w Ameryce przy po
mocy olbrzymich rur metalo
wych, łączących poszczególne 

piętra szpitali . 

kończy się groźbą,: 

.. Kto sie.ie wiałr. zbiera bUIl"Zt:". 

vAedłUV{ ostatnich doniesień 
z Tokio wywiad ja'Poń,g,ki stwtiea.
dził z całą stamowczością. Iiiź 
Sowioeły niełyłko koncentrują 

wO.iska na ~anicy mllllldżurskiej 
ale nawet przys,tą'P1ły do pl'lze
grUlPowania ich z wyraźnym 
frOlIltem, zwróconym przeciwko 
ja'POńczykom, 

Wczoraj samoloty sowieckie 
rOZ'POczęły pierwsze wypady 
wywiadowcze WRłąib Ma.ndżurji. 

otrzymał misję utworze1.lia 
gabinetu w Meksyku 

•••••••••••••••••••••••• 
WSPólnym wysiłkiem 
i ofiarą pomóżmy 

bezrObotnym 

Ludzie, którzy w powietrzu zdobyli sławę 

Od lewej: Ko.mand,<'T ~ead (pierwszy lot transoceaniczny) -
dr. Eckener (kiero'W1Il1k 'WY'Praw ZeppelilIlem) - Arłhur Whił
ten - Brown (pierwszy lot baz lądowania przez ocealIl). - Ad· 

mirał By1'd (zdobywca obu biegUJD.ów). I 

Ostatni wiezień brzeski 
odzyska wolność po złożeniu kaucji 

Bustin Chamberl81n W Iwoskiem więzieniu śledczem czy za konieczny. W dniu 'Wlezo. 
przebywa ostatul więzień brzeski rajszym obrońca b. posła Palijewa 

nie wejdzie do nowego b. poseł ukraiilsId Dynn"tr Palijew, c1rzymał zawiadomłenie, że sąd 
gabinetu przeciwko któremu toczą sit:! docho także w drugiej sprawie postano-

LONDYN 4, 11 (PAT) Po vry_ dzenia w dwuch kierunkach. Co do wił b. posła Palijewa wypuScić na 
młanie listÓw między &.tcl1t1łnem jednej 8pl'~ sąd jeszcze przed wolność, tym razem za kaucją w 
a Austinem Chambfflałnem, dec _ wakacjami postanowił go wypuś- wysokości 10,000 zł.. czyli razem 
,,"... ~tn' _J. .....r_ y cM na wolność za kaucją w wyso- w wysokości 16.000 zł. 

z..... ""go "".a lego "'"' W'Zl~ u- k....c..Jl 6 000 ł l • .<.. "ed O '1 • •• 
drlał n wym rząd7.łe stab' U\lj\;l, z" wo ntRjU( tej J - 1 e suma ta zostarue Ztozom~ 
ofłCj:~ o 81ę nak nie mógł uzyskać, bo w drru- b. poseł PaliJew zna,idzie się na 

~ sprawie sąd uznał areszt śled- wolności. 

Z6 listopada I 
dzień dziękczynienia Pogrzeb Edisona 

za pomyślność Ameryki 

Zamach na konsulat wło~,ki 

WASZVNGTON,4. 11. (PAT) -
• Prezyfdent Hoover wymaczył 
; dzieil 26 listopada na d:meń dzięk
. czynienia za pomyślno6ć Qa1'odu a-

wykonano przed kiilku dniami w C hambel'Y (Fa.ncja), przyczem 
wch bomby poczynił po wamne spustoszenia. 

merykańskiego. 

Katastrofa olbrzyma 
WTeiki sterowiec amery

kański w strzępach 
NOWY JORK, 4. 11. (PAT). W 

New Jersey uległ ~aj katastro 
fie jeden z największych sterow
ców Stanów Zjednocz(mych. W 
chwlili gdy wprowadZ('no sterowiec 
do hangaru, wiatr pchnął go na 

. zagrodę z drutów kolc.zastycb, któ 
I'e rozdarły na strzępy powłok~ ba
loou. Załoga była w chwili kata
strofy nieobecna na sterowcu. 

Trochę humora 
E!ilnstem, podczaa os1laJtni.ej ~j 

wizyty 'IV Ameryce, zażądał W1 re
stauracji jabłek na deser. 

- Wybacl':y pan, panie pro1'eso
rze, - rzekł kelner, - te się spy
tam, c,zy jabłko jest pamu potneb
ne dla stwile;rdzenila prawa. Newto 
na, czy t~ jako de6er. 

MAŁtEŃSTWO. 
- Obchodz.isz się ze mną ja,k or 

dynus) - gorączkuje się pam Ma
VeT, - kaJidy z naszych goścli bę
dzie przekonany, ~ ja jestem tutaj 
kucharką. 

wy- - Zaden - 8yczy Meyer - z 
ty('h) którzy u nas jed.1t 

odbył się w zupolnej tajemnicy z udziałem jedynie najbliższej 
ro.dziny i przyjaciół zmarłego. 

',' Stylowy pałac 

gdJzae obraduje obec.nll.e konferencja bałkańska z udziałem 
'J}IIzeds1ww.icieli Tureji , Greói. Humunji, Buligarji, Jugosła wji 

1 'A1han .ii. 
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,V dniu wczora.tszym na wo
kandzie wyc1ziatu handlowego 
sądu Okl'ęgo,vego w Łodzi zna
lazła się dwukrotnie odraczana 

Jedna.kże i te straty nie wrpły i uwagę na to, że ostabni bilans 
TlQlyb" może na kształtowanie firmy 'został dokonany bardzo 
się ~vtuac.ii "Widzewskiei Ma- ostroż-nie przez angielskich r<;>
ullfakbull'Y" ~dyby nie trudności wirientów, wyibitnych fachowo 

gielskiej aktywność bilansu bę-j gdy sama likwidac.ia kontra,k· 
dzie większa. tów na bawełlnę została już u-

YV obecnym stanie nadwyr~· z,gr.dniona i zaksię;go\'\"'ana. Kwp 
żony jest Ły1ko kaopitał zakłado- sUa 1JI.stale!llia strat nie została 

wy, inne zaś karp~tały (za,pa.so- jes·zcze rozstl'zYgluięta . . już spra wa w jaldch Iz;nalaz! się z firmą ców. 

odroczenia wypłat dla ~ Wid~ew 
skie.i Manufaktury". 

łódzką związany .,Sicmat". Adwokat MontJak do powyż-
If ... ilk widacja t~o pOtQżnego t szych WylU'szczel1 dodał, re 

'VV, 3'mortyzacyjIllY) sa nienaru Ku'f's przeli<:zeniCl'WY fUluŁa 
smue. sztelr1in~a w dniu 31 sieJ'lPiuia 

R07.prawa wywołała olbrzy. 
mie zainłeres-owanie, o CZCdll 

świadczyła znaczna ilość wie· 
l'17.ydeli, adwokatów i sędziów 
handlowych prz,~był"lCh na rol.
l>rawę. M. in. pr.zybył na wc·zo
raj.s·zą 'l'Otz.prawę do Łodzi jeden 
z głównych wierndeli 'Za:gra
nicz.nych dostawca su,rowej ba
",'ellny, pI'lzedstawi.ciel firmy Ci~ 
curel i Barda w Aleksandrji. 

koncernu była silnym óosemllz.adltrl.lże:nie petent'ki jelst pl7.e~ 
dla .,Wi.dzewskiej Manurfaktu-I wa7'nie w funtach angielSkich. 
ry". Pomitmo t.o jed.nak, eksper-l dzię.ki zaś spadkowi walutv an

Nadwyżka aktywów nad pa- 1931 i'Oku wzięty był 43.39,
sywami wynosi 36.0C!MWO dU- Ponieważ 'Podrune w pasywach 
tych. bezsporne zobowiązania w fun

tyza hi('~h~h wykazała ostatnio) 

stall za(lawnInia.1ący ])rzedsię- ~ 
bi~rstwa w ,pOS!'aci bal.'dzo zna-l 

cZ1lei nadwyżki akływól\'. 

Stra tv w wysokości 13 miljo· 
nów n~ 31 sierpnia są tył'ko oz~ 
ściowem nadszarpnięciem kapi
tału. 

ailans 
"Widzewskiei Manufa 

Bilans na dzień 31 
pująco: 

Stan czynny: 

sierpnia 1931 r, przedstawia się nastę-

Na W1Stępie wiceprezes sądu Obeooie firma pod kierow- nieruchomości 
okręgoweRo, pnzewodniczący' k' " . r . budowle 

nlct~em -~'lllltetu WJerZ)'Cle 1, maszyny i urządzenia 
wczoraj,szej rozprawie p. Kisz- ws.połpracu.Jącego z zaf\Z·ądem wyroby i surowce (remanenty) 
mi'S·zjan lireasumowaJ: wyniki spóbki, wstą;pila na droJlę sana- kasa 

Zl. 8.114.777.90 
" 4.884.516.42 
" 51.804.422,10 
" 9.356.376,76 
" 629,03 

dotychczasowych rrOlZlpraw o cH, a 6 tygodni tej współpracy weksle 
od,roczenie wypłat "Wid.zew- dały pozytywne wyni'ki. pa~iery. wartośei~we 

" 818.064,72 
" 143.097.50 

skiej Manufaktury". . ., oblIgacJe w portfelu 
Z tych w1ę<: wz~lędow sumy przechodnie (Agio) 

Sąd na poprzednich roz'pra- " 
1.777.880,92 
~.G71.343, 7'2 

wach zażądał zlożenia 
a:kcjOOlarjusZy 

przez 

3 mil.lon6w doły ch jako gw s
rane.ii na ]}l'owadzt'uie fabryki 
lN'Z}'Da.łnmie.t przez dwa mlesią 

ee 
01'9.'1; uIUJpełnienia bilansu, któ
rv wedł~ opimji sądu za
wierał szereg n-iedokładiI1ości i 
1)oz~.łi nie.ia&nych. Co do kre
dytów dłu~termin()Wych sp61-
ki, to poo.iada "Widzewska Ma
n u.faktuTa " zolbow[ązania na 
100.000 funtów w British Over
sea" Ban'k. Spłata tej sumy na
Itąpić ma jednak dopiero w Ii
&toopadzie 1932 roku, tak, iż 

narazie fłil'ma nie ma pDnyeh 
większyeh zobowiązań. 

odl'oezenie wy piat byłoby jedy
na możliwą formą całkowitego 

~'ealizo'wan:ia sanacji, 
co leży w interesie za·r6wno 
przwsi biorstwa jak i pallIStwa 
z U'wa.gi na za.trudlIlienie ,przez 
"Wid1zews,ką ManufaUurę" po
ważneJ iloki of()hotni,ków. 

Nie bez znaczenia jest 
nież 

rów-

porozumienie osi~ni~te ~ 
skarbem pańsrn:a, co do spłaty 
podatków, oraz fltk~ że fabry
ka, ~atrndniająea obecnie okliło 
trzech tysięcy robotników, mo
że nadal liczyć na kredyty za
gMllie.zne fkm, ~t()Wa
nyeh w komiteeie wlerzyclel-

skim. 

Dłużnicy: 

Dłużnicy za obligacje 
Dłużnicy 

Odbiorcy towar. 
składu 

Odbiorcy towar, 
składu 

Racb. proteRt6w 
" wątpliwych 
dłużników 

Banki kralowe 
" za akcepty ku 
pieckie a) różne 

Banki zagraniczne 
Dostawcy krajowi 

lO zagraniczni 
Strata 

15.573.853.80 
3.107.525.19 18.681.378.99 

17.667.476.6:1: 

8.562.489.05 9.104. \,87..)9 
3!ł9.070 . !)!) 

2.377.772,74-

5.847.276.-

149.503.80 
693.105.51 

1.739.800.39 

8.22.1.048.i4 
1.143.581.60 

842.609.31 40.076.477.61 
13.285.104.67 

Zł. 132.835.696.35 

talCh sZterlingach wynosiły L 
257 .000.- D'rzeto, biorąc pod 
uwagę kurs dzisiejszy funta 
Slz,ter!. 33.05, wypada różnicą 
zł. 2.650.000.- o którą zmniej· 
szyła się strata bilansowa. . 

Nadl1l i enić należy, że zagra· 
niczni wierzyciele, a mianowi
cie, firmy: "Sicmat" w Med.i<>la
nie ', "Fenderl" w Ale'ksandrji, 
"H. Bischoff & Co" w Bremie, 
"Clason, Bwrger & Co." w Bre
mie, .. 'Veathelfford" w RoleT· 
da m:e, ,.CiCllol·(>l & Barda" w 

Aleksandrji , "Th. Evans" w 
:\funche ·terze , "Briti sh Over-
SI'f],S 131;:." w Londynif'. zjedno · 
czeni w Komitecie ,,'Widzew
sk iej ~[unllftlktury", 

z,wl'ó<,iIi sie we wrU'śnill 1'. b. 
dn mi'nistra sprawiedliwości, 

pl'zedstll!wiając mu caly prze
Me:! SPl'uwy w są(lzie łódzkim 
w przedmiocie .zabiegów ,,"T i
dzewsldcj Manufaktury o uzy
skanie odroczenia wwlat, z'~'l"a 
cając szczegółową uwagę na 
t n:'dnoś ci w udzieleniu gwaran · 
cji na 3.000.000 zt, gdyz 

konst1'ukc.is prawna spółki ak
cy.in~j, .~ako takie,i, nie da.te 
możn,ości władzom s}!ółki lŁEI1U' 

szcni.a akc.lcmlłil'jusza do złoże-
nia osobiste.1 ~wal'allc.fi, 

której decyzją z dn . 3.YllI.1931 
Żądane pnzez sąd gwarancje w 
wysokości 3 mił.tonów złot:\-'lCh 
aotych07>M nie zostały ztorone. 
Również i bi[allls p.rzedsi~bio1'· 
triw!. z żądanem.i prtez sąd 

wyj.aśnieniami i 'uzu'Pełnieniem 

J)Ozydi wąŁpiliwych nie zostal 
'do dmia rozprawy złożony. 

AdwO'kat Fichna 'Pod.kreślił, 
że wszystkie wartlinki, wyswnię 
te przez sąd poprzednio, zosłałv 

,V ponlCji wiel1z:Vde1e: zawa,r zaskarżone w N. T . A. i na sku, r . zażądał sąd 'handlo'wy w Lo-
tą jest surma tek _skargi wladza skarbowa cof dzi ... 

wypebnione. 7.665.592.09 z tytułu należ.ności a~la już swoje o rzcczenie co Nadmienili przytem, że na 0-

Warunki te byly na.g.tę,pujące: , skarbowych, 
1) lEzupellnienie hilans,u vrzell. '/. ktorych zt. 1.334.438.73.- o· 

biegłych, 2) złożęl1ie sądowi Ulzn l raz o~s:ł!ki od tej sumy, t. j. 

peŁnionego bilansu, 3)zl'ożenic zł. 5.8/.9n3.61 są. kwotą sp?rną : 

do pienvszej sumy, nie wydala gólną swnę dłttgów 'Widzewa, 
jednak dotąd nowej decyzji. W wynoszącą zł. 32.900.000 w Ko
przedmi.ocie drugiej surmy po- mite'Cie wierzycieoli, o którym 
stę-powa,nie jest jcslz,cze w toku. wyżej była mowa roprezelIltowa 

Wywody pełnomoc
ników firmy 

trze~h miIjonów, jako j{Waoran- bowJem co. do w'SponUll~ne.1 Natomiast w stanie hiern,Vm 
cji. 'Vykonanie tego trzeciep,o kwoty toczv sIę po·st~,porwanle w nie zostały zamieszrczone obcią-
warunku okazuje się jedn~k za~resie ~'ł.adzy d ysk rc-cjon al- żenia rimw : Femderl & Co. na 
zbędne, gdyż fabryka czY.nult neJ p., mll1l:stra skal bu. llumę ł... 14.748.13.4 i firmy 

NastęfP!Ilie Pl'lzewodnu:zącv u· jest już nie dwa, a tl'lZ.y mie Oprocz . tego da.Isze k~\·~tr zł. "Cicurel i Barda" .na SUffiQ 

dzielil glos'u peŁnomocnikom siące, od 3 siernnia, co świad- 1003.111 l odsetkl od nl€J ,złot. Ł. 145.440.11.(\ z tytudu Iikwi-
fitrmv adw. Pinkousowi z War- czv o tem, że 180.559.98 oraz zł. 281.250.91 dac ji zakontraktowanych o.,;onÓ.w 
~zawy i adw. dr. Fichnie. i odsetki zt. 19.687.56 zostały na bawehlę e~i:pską, podczas 

posiada dosta~ec~ne śl'odki o· ~i'Jol!'r.;-~łi.tiiE~~'tlfmll!mI~~~~~ 
Adw. PiilllkU's w dłuższym, brołowe. 

wyczel1Pu.ią.cyrm i lTzeczow~lm 

wywodzie z&>razowa.ł sytuacje: 
pf/z·edsiębiorstwa na tle nowego 
bilansu, sporządzonego przez 
ekspertów aollgielskich i wykoI't
c7onego bezpośrednio przed rOl 
J)rawą sadową. Bilaolls tern za
myka się cyfrą o 13 mi,ljonów 
wYŻ9i',ą, aniżeli uprzednio przed 
stawiony sądowi. 

Adwokat Pinkus podkreśla, 
że kwest.iol1o,,;ane przez są:d 

stra,tv z tytułu kontraklów ha-

Stanowisko wierzy· 
cieli 

Pełnomocnicy wie,rzycicli za· 
~ranicznych i kraj()ow~'ch po· 
pierali podanie pel,rnomooenilk6w 
",~Tidzewskie.i Man ufak tury" 
która jest pod względem tech
nicznym iednem ~ najwyżej ~:1-

stawionych przedsięb10rstw :li;. 

tylko w Polsce, ale i w EllrropJ" 

Adwokat Kouratowsk'i z \\Tl!" 
wełnianych, są stratami natury. !lIzawv w imieniu angie-l kicO'(' 
żvwiolowej, gdyż ceny bawelny ba.nku "Britisch O\'el'sas Ban] 
poraz pierwszy od kilkudziesię- Limited", który jest wierz~'lCi.{, 
ciu Jat soadłv do poziomu poni- lem na 150.000 funtów s-zterli'll ' 
tej kosztów własnych produk· gów również popierał podanir 
cji. o odroozenie wyplat. zwracaiac 

w najpiqlmiejszym 
filmie sezonu 

jako 

SD U 

rOruczniM" 
Wkrótce 

premjera 

w ~ ~AH~ KIHł[ 

ni są wierzyciele na sum., 
25 .800.000 zł. 

SprawI nadzorców 
Pełnomocnicy poszClzególnycll 

j{rup wierzycielskich wysunęli 
I1asŁ!~pnie szereg kandydatur na 
nadzorców, amiamowicie: adw. 
Zygmunta Mernkesa, adw. Lach 
manowicza, p. Os.ka,ra Zi€Jl11~ra, 
ad\\'. Lewego, adw. Alfreda Fo
gIa b . wiceprezydenta miasta 
inż. Izvdora Fatersona. 

Na ble wysurnięt,,~'h kandyda
tnr wywiązała się ostra pOlem;
ka międzv adw. l\1onLlakiem 
ad w . Wajemanem. 

\V w"rniku pr,zeszło godt.mncj 
narady sąd postanowił Uldz~'!ić 

s,p6ke akcyjollej "Widzewskn 
l\Ianufakt·ura" odroczenia wy 
pIat na 3 miesil'\(:e z dniem ·ł 

, listopada . 

Sędzią komisarzem mian ,}\Yl1 
nv został sędzia handl,~wv ;"7. 
Oskar Gross, a nadzOl:cUnll są

dO'wymi adw. Bolesław Ja ... ień
ski i kupiec Oskar Ziegler 
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Humor zagraniczny łt:ba start:ia Z pOlit:ją 
pochodu demonstracyjnego robotników sezonowych 

na ławie oskarżonych sądl\l n· 
kręgowego. 

Roz'P,ra wie pr'l.ewodniczył s(~, 
dzia Kozłowski. Oska.riał prok . 
Koiłlowsld, bronili zaś aaw 
Koo vIiń.s ki , Brz e7. h'i ISJk i, Hart· 
man i Konc,zyńs.ki. Do winy nip. 
p r,zVlznal się żaden z oskarto 
nych, prócz Zuberta, który po· 
wiedział. że widząc, ja,k poHcJa 
bije kQllba'Iui robotniików, a na
wet kobiety, nie mÓ'R'ł p{)lw lstr;~y 
mać się i rZU1cił w po,licjanta ka 

mien.iem. Po wYIS-Jluc'haniu świai! 
kówę i mów obrońców sąd wy 
dał W1"rok. na mocy które'go ska 
tani zoSllalI: Zubert na 4 mie· 
siące więzienia, Ka.rwoswski na 
3 mi esi.ąc e, zaś BrZ<J17.0wski. Pa
st'lliSilłiK i Krygiels.ki po 1 mie· 
siącu 'Więzienia. Wszystkim ska 
zanym zaliozono all'eS1zt prewen. 
cyJny, tak, że ostatni trzej zo
sta~i natwhmia.st wwnLSizozeni 
na wo~ność. (m) 

Ambicje żony 
-Kupiłaś mi za dużą koszulę I 

Jak' wiadomo, mini.sterntwo 
.&pra:w wewmętrz:nych [laka,zabo 
wlS'zystkim samorządom obniże
nie 'Płac mootnilk6w sezooo
wy.ch, !Zatrudnionych przy ' bu
dowie kanaIi z a.cji, plantad·i. ko
munikacji i t. d. i zilllIIliejszenie 
godzim pracy. Za,rząd'lenie to 
wywołało wielkie ni eza.dowol e
nie i wrzenie wśród robortni
ków sezOJ1ow:vch w Łodzi, kt6-
rzy i ta,k w tym roku IZnaj.do~ 
wali się w bardzo krytycznem 
\7o'lożeniu, nalSku tek opflźnienia 
sezonu o całe d'Wa mi.es1ące. 0-
głosHi oni strejk i postano.wili 
urządzit dnia 3 sierpnia b. ro
ku pochód denloillsbracyjnv 
przed m lłigwtratem. 

Po krótkich i ciężkich cierpieniach 
z tym światem nasz najukoehańszy 

się 

-Wiem o teml Ale kosztuje 
B. P. 

Ju jan Rudolł . tyleż, co mniejsza. Ja nie chcia
łam zdradzić sprzedawcy, że 

mam takiego malego męia. 

Władze ze'zwolenia na ten 
pochód nie udzieli'y, ponieważ 
jednak robotnicy nie odistępo 
wali od swego lZ.amilłiru, wys.ła 
no na ulicę Srebrzyńską, którą 
mieli zdążać demonstranci de> 
centl'UID miasta, większy <,<.l. 
dzia.ł polli<:ji. 

przaływ5zy lat 27. 

Wil~omo~[i ~i~iij[e 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi 
dziś, w czwartek, dnia 5 listopada 1931 r. o godło 
2 po pol. z domu przedpogrzebowego, o czem za
wiadamiają pozostali w nieutulonym żalu 

O godz. 11 ruka'zal się na uli
~v Srebrzyńskiej po~hód, lkzą· 
cy około 700 osób, zdążająq 
z Polesia KonstanŁymowiSkiego 
na plac Wolności. Aby za.bel7iJ)ie 
czyć się przed ewentualną in 
terwe'ncją czynną poIkji. mta 
wiono na c~ele pochodu kob;e 

Żona, Rodzice i Rodzina 
Spi S poborowych 

ro cz ni ka 1911 
Dz.iś, w czwa.rtek, dni,a, 5 li:sto

pada r. b. do spisu poborowych w 
lokalu biura wojskowego (ul. Za" 
wadzkJa. 11) w godZli:nach od 8 do 
1·5 (w soboty - od godziJny 8 do 
13,30) pOWihmi się zgłosić męiczyź 
ni, urodzeni w 1911 roku, zamioo.z
ka;li na. ter~ V kom.isa.t'jatu, któ 
rych nazwiska rozpoczynają się od 
1iJtler: H, Ch, I i zamieszkalI na. te
renie XliI komisarjrutu, których 
nazwif;ka. rozpoczynają e.rę od liw: 

Iłoboinic:g pił!karst:g 
nie zgadzaią się na żadną redukcję płac 

tv. k.tórych. jak pnVlJ)U'sz,cZ::lUO, W dniu wczorajszym w lokalu 
p·olicj.a nie będzie atakować. cechu piekarzy chrześdian przy ul. 

A do F. 

Itolne dyżury aptek 

Policja zastąpiła dTOgę po- Podleś.l1e.i 1 O'rlbyły się pierwsze 
chodowi tuli za p1'\Zcjazdem ko- wspólne narady przedstawicieli 
le jow V'ffi. Na wido.k połicji nn- związków pielUlJ[Slkich z delegata
sŁat>iło w szere,gach pewne za- mi cechów. Po konferencJi tej spo
mieszanie. ale daly się slyc;lP'~ dmewano się ugodowego załatwlie
glOlSV: "Nie bać się poHcji". - nia sprawy, tembardziej, Ze praco
Prz:ylstąpiooo wtedV dO' rozpr9' dawcy przed wyznaczeniem konfe
Slzania tłumu: przy pierwszean rencji podkreślili, iż postanomJi 
natarciu wpędzono tłum IUl pat rójść na poważny kompromiS, któ 
kan, oka1ający pnzyległy plac ry pozwoli z miejsca zawrzeć umO' 
~dzie znajdO'wałv się kamienit'wę zbiorową 
i , gęste knadd;- Kony\SłaJąe t te ,. "'. . , Dziś< w " noc,y dyturnją. nMtępufą 

ee a'Ptcki: Sz. Jankielew,icza. (Sta
ry Rynek 9), L. Steckla (T.JiIIO.MlOW

skiego 37), B. Głuchowskiego (Na.
rutowicz& 6) 8t. Hamburga i S-ka 
(Główna. 50), L. Pawłowskiego 
(Piotrkowsk.a 3(7) A. Plirot:towskie
go (pomorska 91). 

go robo,tn~y sięg.nęili po kami~. ,...------------: 
nie i odłamki cegieł:. W rezUJlta· Dr. Med. , 
cie staI'Cia kilku poakjantó'

w PI. STARCER 

Dr. med. 

JOzel Lulicz 
chiruru ortopeda 
Południowa 9 

przYlm~ 3-41
/ 2, telef. 183-17. 

od'Oiosbo rany. Pnnieważ zn!l i· 
dujące się ood ręką siły poli-cyj
ne nie wvstarczył:v, wezwan~ 
pomoo, któreJ udało się lZ .aj'ści" 
zIikwidO'wać i rołlotni:ków ro~ , 
nro'Sz"V'Ć. Zaf rzym ano przytfem 
9 osób a mi~nowiJcie 28-lebnw 
go Stani;sław~ Zuberta, 37...]1'1-
nieg'O 'Wacła'wa KarwoWiskie'gQ 
20~letnie.go Stefana GrygiellsJd~
go, 24-letniego Ka7~mierza Pq· 
stU/siaka, 23-letniego ZY1g\Il1U1!l ta 
MadaIiiiskiego. 39-lptnip,g0 W:n 
dyslawa Frontcza1ka, 29.letnie
go Stanisla wa ROllewicza., 39-let
nie<go Jana Ma,ichrzaka i 38-1et 
niegO' Frandszka KieJlbasę. W 
dniu wcz.o'I:a.FS7yn1 zasiedli otli 

caz;wza Ci a ,,·es 

Dodai~k drożgźniang 
dla niższych kategorji pracowników komunalnych 

Związek · proiC<lwników roiejsktcb ze względu na wzrastającą drożyz
ł lJracoWIlików. iJD:stytucji uiytecz- nę artykułów pierwszej potrzeby. 
ności publicznej w ŁodZ<i zwrócił Dodatek ten został pra~wnikom 
się w. dniu wczorajl>zym do pre,zy- przyznany w drodze specjalnego za. 
djum magistratu z mOOlorjałem, w rządzenia miJnisterstwa sprll.W .... e-
którym domaga się wnętl'2nych. Opierają.c się na tem 

podwyższenia poborów pra- zarzą.dzelIliru związek prac. iInstytu-
cownikÓ'W' miejskich, niiszych cji użyteCznOŚCł publilcwej w. Łodzi 

kategorJi zażądał przyznania . 
f przyznania im dodatku, stosowar 6 proc. poborów dla praCbw-
nego już przez samorząd storeczny. ników miejskich XII kategorji 

W Warszawie po zredukOwa.niu 5 proc. dodatku dla pracowni! 
plM urzędnń.czych o 15 proc. tj po kÓW' XI kategorji i 4 proc. 
cofnięciu dodatku, pracow.nicy ko- dla pracowników X kategorjł. 
munalni podjęli akcję w kd.erunku Sprawa. ta wstanie rO'LpartnOlIUt 
przyznania pracowrtikom ka,tegorji przez ma.gistra.t łódzki: na. jedn&m 
najn,iższych specjalnego dodatku, z najbliźszych posiedzeń. (d) 

Specjalista chor6b wenerycz
nych, skórn: =h I włosOw 

$ródmiejska 12 
(dawn. eeglelniana :t5) 

Telefon 126-87. 
od godz. 9-1 i od 4-B. W nie

dziele i święta od 10~1. 
Dla pań oddzielna poczekalnia. 

Berlińska klinika 
uniwefsyiecka 

zamkn'Bęta. obeonie ze względów 
oszczędnośc~wych 

Najpotężniejszy twór 
tytana ekranu c arfie· C . 

Tymczasem, jak się okazało, na 
\\1Spomniallej kO'nferencji żadnego 

porozumienia nie osiągnięto i za
targ znów eifA zaostrzył. 

Przedstawiciele cechów ośW1łaJd
czyli 0'1 wstępie konferencji, Iii 
doSzli do wnfoSku., że tak znaczne 
okrojenie płac roboczych (45 proc.) 
wydaje im się istotnie nierealue, 
i że wO'bec tego postan()will zapro
ponować wyższe sta'wki płac, tak, 
że przeciętnie płace czelad.ników 
mają być obniżone tylko o 15 potoc. 
Obniżka ta wynosi redukcję płac o 
10 zł. tyg. dla każdej kategorIi 
pracownikÓW' piekarskich. 

Pozatem piekarze zap.roponowali 
WZmożenie Jlł'ooukc.ii w piekar
niach o 30 - 40 proc., CO oznacza 
przedłużenie czasu pracy do 12 go 
d7in na dobę. 

W dalszej dyskusji przedstawi
ciele pracowników zaprO'testowali 
przeciwko takiemu postawieniu 
kwestii. ośW'iadcza.iąc, że pracowni 
cy nie mogą zgodzić się ani na 
redukcjE:! płac, ani też na przedłu
żenie us.ta'WlOwego czasu pracy. 
.Praca w piekarniach odbywa się w 
nocy i jest b. uciążliwa, ob~ne zaś 
zarobki, zdaniem związków są mini 
mame. Prócz tegO' delegaci katego 

I rycznie przeciwstawili się propozy 
cji zredukowania urlopu J)1'acowni
ków piekail'Skich do 1 tygodnia w 
roku. 

Ze W70ględu na sprzeczne stat1&
Wlisko Piekarzy konferencję rozwią 

I :lanO. 

Jak się dowiadujemy, w związku 
z tern okręgowy ins~ktor pracy 
zwołał na jutro o godz. 11 rano 

' decydującą konferencję związkóW 

i oechów. 

Na niedrzlielę zwołane zostało 
Wlidzwycza.ine walne zebranie ro
botnikÓW! związku przemysłu spo 
Zywczego. W razie negatywnego 
wyniku jUJłJrr..ejszeJ konferenc.łł u 
inspektora pracy zebranie to 
uchwalł od poniedziałku strejk w 
łód7!kkh piekarniach. 

W kilku _ piekarniach tydo'W'
skich 61f1reJk w dnht wC'ZOl'ajszym w 
dalszym clą.~ trW1ał. (d) 

Do góry kołami 
przewrócił się pełny 

autobus 
W dniu wczorajszym znowu zda

rzył się fa.talny wypadek autobuso 
wy. Szosą z todu do Poddętlii.c zdą 
żał przepełniony autobus, prowa
dzony przez szofera J &kuba Holo
mMla. Obok Poddębie, w leSie, au
tobus cbciał wyminąć zbLiiającą 
się furmankę, przyczem jednak szo 
fer źle obliczył przestrzeń: wóz 
wpadł do przydrowego rowu ł 
przewróoił s.ię do góry kolami. Z 
~ strzaskane.i karoserji rozległy 
się rozpaczliwe jęki: rannycll. Od .. 
głosy te zwabiły przechodzących 
~ przejeidżających wieśillaków, 
którzy pospIeszyli z pom()cą" uwal
niając z pudła nieszczęśliwych pa,. 
sażerów. Okazało~, że wszys
cy pasażerowie w liczbie 12 zD-l'taU 
lżej lub ciężej ranni. Bryczkami i 
samocbodami odWi'e~i'ono ich do 
Poddębii{l, gdzie udzielono pierw
szej pomocy. Na. miejsce zjecbała. 
komisja śledcza, by zbadać przy 
czynę wypadku. (m) 

Tomaszów 
KRWAWE ZAJŚCIE W WILA. 

NOWIE 
W związku z wczorajszem zaJ

ściem w Wilanowie podczll8 które
go został cięzko' ranny policjant ł 
zabity pOWiI'aca.iący z pracy maj
ster fabryczny Fili~) Drozd Ia't 65. 
dowia.dujemy 8.ię, Ze przyszedł on 
wczora.ł poraz pierwmy d~ pucy 
po kilkudniowym urlopie. Dro71d 
osierocił rodzInę, składającą się z 
zony i 5 dzieci. Zabity znany był 
jako eozlawfek pracowIty ł spokO'J
ny. 

Stan zdrow!a policjanta daje na
dzieJe, że po operacji powróci on 
do zdr()Wia. 

Wlec urządzony był w zw:iązku 
z międzynarodowfem świ~$" ko. 
munistycv.nem. W ciągtt Iktia mfa· 
ło miejsce kilka konfrOlltlcJt,~· ran 
nym policjantem. Kilka osób pode.i 
rzanych o zorganizowanie wiecu 
aresztowanO'. W sprawie tej balwf 
", Tomaszowie insp. Nosek. 

ODROCZENIE SPRAWY DYR. 
ANTONIEWICZA 

Onegdaj w sądzie okręgow~ 
piotrkowskim jakO' w drugiej in
stancji miała się odbyć rozprawa 
U!J'zędnilió,," kasy chorych przeciw
ko prezesowi BBWR. dyr. Anronie 
wiczowi. Wobee tego, że nie ,sta
wił się do sprawy poW\()łany w cha 
rakterze świadka kom. Kazek, spra 
wę odroczono. . . 

PROTESTY W "TOMASZOWIE 
W mi.esiącu paźddemłku zapro

testowano w Tomaszowie 1152 we
ksle na O'gólną sumę, 152,000 zł. 
Ilość protestów w poróW!l1a11fu z 
ze6uym miesiącem zmniejszyła $1-' 
o 25 proc. 

KURS SĘDZIÓW ATLETYCZ
NYCH 

WczoraJ rozpoczął się 'W' Toma
szowie kurs dla sędziów lekkoatIe 
ty~znych pod kierownictwem p. 
Onderkl. Egzamina końcowe . O'dbę 
dą się około 20 bm. w obecnośeł 
prezesa LOZLA, prot SzumIewskie 
go. 

Dr. med. 

A I 
Specjalista chot:ób skórnych 

i wenerycznych 
leczenie diafErmją i Elakfrllferapi 
POŁUDNIOWA 28 

tel. 201-93 
Od 8-11 rano i od S-B w. 

W niedz iele od 9-1 

,.Swia"a wielkiego miastali Od ;utra w .,lunie" 

• 
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Dł!l z g Te r i 
TEATR IVIJEJSKI 

uzyka 
Lo .. Q A .tli I iii d - D".iś i \V pią.tek dwa występy 

prZ~wrił(~alłl€e O"".OuZliID ·~e.o Dla pracu Terz0g'0 Ijes2'~zyńskit'go, Leokadji 

W sobote wieczorem i w l1icdzi~ 
le 1)0 pol. ,:Sl1Ódniczk:1 czy toga". 

Nocna kontrola ło' dzkich zakłado"w przemy~łowych PaJ1Ce\~~(".\ - Leszczyńskiej i Lud-
~ w!ika Fritsche, którzy wystąpią w 

TEATR KAMERALNY 

Nn. ogólUA iąchLnie p'ublicznoL~d 
ciesqce. s.l~ rekordowem 'Puwodze
niem ,)Hau Hau" z Michałem Zni
c\!.em pozostaje jeszcze na a.fis~u 
w piątek, sobotę i niedzielę wie
czorem oraz w sobotę i w :r1eclzielę 
o godz. 5 po poł. po cenach zniżo
nych. 

~Iini\'5te.rshvo Pl'aey i opiel,i 
.społecznej, realizują-c w dnI
SZVlU ciągu program stopniowl!
RIO zaJagodze<Il,ia be.zrobocia 
przez kasowanie pracy w godzi 
nach nadliczboW'vch i skłania.
nie fahrykantów, p,racu.iących 
na dVlrle zmiany 12-.god·ziune, 
do prze.łś<:ia na 3 zmia,ny po 
8 godzin, zanądziło w · hieżą
cylm tVg{)dlliu prze.prowad'zenie 
drUJ~iej z rzędu 

m.aSowej wizytacJi 

zakładó'W prrlenw&łowydl okrę
~u iódz·kiego. 

W związku z tern zarząd\Z.e
niem przvhvł w dniu ()<n~daj
szvnn d{) Łodzi zastępca dyre
ktora departametIltu w min. pra 
ey 1nż. Henryk Zagrouzki, któ
rv wraz IZ kilkoma inspektora
mi warszaws-kiego okręgu i 
w,s'zYlstlkimi obwodowymi ins:pel~ 
torami okrę:gu łódzkie,go, prze
prowadził oneg>da.fszej n{)cy i 
pr.ze1 wczora.lszy · d,z.ień lustra
cję kilkuset fabryk. Kontrole 
te odbywały się, jak poprzed
nim razem, przy asyście policji, 
a to ce:lem UIl1{)żliw:ieuia mspe:k 
tmorill dostf;Jpu do fabry,k. 

OgÓłeUl zI'ulsh:{)\\,ano dotych
czas ~j50 zak!adów I?rzemysl{)

któryeh skonstatowano :0 trud
nienie robotni.kÓw ponad 8 go
dzin dziennie zastosowany io
sta.nie 

bezw~lędiny areslit. 
ILustracja władz centrl;tluych 

pokwa tym razem w Łodz: Idł
ka dni. Stwierdzono, że óJ.ie o-

. .", kapitalnej komedji W. Sterka "Mi-
na dobl e W Vll lik 1 "o,hec tego 10ŚĆ już nie w modzie". 
będzie czę~cic.i przeprowarlta- . 

I Ze wzglQdu na św~etne llazwilska na. 
,Jak stwi.erdJził okn~l/.{ow·\-, in · 

speldor pra<;v łustracje zakła
dów przel11ys~owV'Ch UIIllOWWlą 
szyhlde utrwalenie stanu praw
nego w przemyśle łódzkim. (d) 

gości - wystf\py ich w~bndziły 
w mieście zrozumiale zainteresowa 
,de. 

w Robotę o godz, 4 ])Opoł. p<l 
cenflch JlIn,jniiszych "Święty gaj". 

M&MfMiUiLZI ' .... i.UIIII 
• .",.,... ir at ;:: 

Prernjcra przygotowanej przez 
dYl'. K. Borowsl\ii~go Ś~'a:ehlej sztn 
ki Roberta, Bracco "Olla IJzY jej 
siostra" zostaje prz~suni~ta na na
stępny tydzień. z 

TEATR POPULARNY 

Polski projekt podziału lal radiol nic:zngf,b Cieszącr. s~ę D,ireh:>TWarIJeilll PO\Y(j 
(heniem o~)eretka P. Abrahama 

Każdemu posiadaCZOWi odbIor
nika JamJ;towego o przec:ęt-nej se
leJ.cji znany jes.t niesłychany cha
os p:lult.iący w eterze. ZlWiłaszcZ<ł 
na falach od 200 dQ 600 mtr. Cia:
~l'lota spo'wodowana p>rzez wielką 

ilość stacji 11adawczych w Europie, 
ktÓrl'a skłoniła międz:ynaJl'odo"'ą 
unję rad.iofonicznl! do zagę:szczenia 
stacH nadawczycb weterze przez 
zmnie:lsZienie róilli.cy częstotliwości 
promieniowanych d.·gań, do 9 tysii} 
cy okresów na sekundę, została 
jeszcze bardzieJ 7,aostrzona przez 
podniesi:euie mocy sąsiadu.iących 
ze sobą sltac.ii. W praktyce ciasno
ta w eterze 'ohia"'!ia 'ISJ~ dla ndbr;or 
nika PTzeciętnie . s!!!ektywnego, ' ja., 

szalności interferencji w' stosunl\U konferenc.ie. ProJekt p6!ski uwala, "Wiktorja i jej huza.r" ~ g!)~cinnym 
do drug:e.i stac.tl. że lM':ty obecnym stanie mzwo)u wy~tE?wro M-arjana. Wawrzkowljoza; 

W zakresie fal od 1238 kc. do rad,iofon.ii nie jest rezczą l1loZłhvią) gnna będz·ie jeszcze przez kilka 
1400 kc. czyli od 214,4 mtl'. do względn'.e nie rokuje realut'.cgo po- ostatnich dui. W sobO'tę o godz. 4 
242,3 mtr. projekt polski przewidu wod:::enia przeprowadzeni'e btnego \ po pol po raz p.i(}rwszy lJQ ce.nach 
xe stworzenie kilIm widm fal dla planu, ktdryby w wl~kslei m:erze r:I1~żouycl;. operetka "W1ktorja i 
tych państw, których pr~wa:r; ra- naruszał obecny stan }J(Isiadania· Jej huz:\]: '. 
cJi wyżej opisanych 7;mian zostały posz~zególnych radjofoa.il. Może 
uSZCzuIll{)ne. Zdaniem Po.lski, jest dopiero cLalszy techniczny ~tęp DZISlE.JSZY , KONCBRT KWAR-
lZecZą pożądaną. by pa!lst'Wla te, 'w budowie stacji nadawczych oraz TETU DREZDEŃSKIEGO 
[J'oSliada.iące szel'&Ze widma fal, odbIorników, umoż!ł'wt dalsze po
czyli większą odległOOć między są- sunIęcia, wychodzące poza grani
siadu.ląlcemi ze s()bą stac.iami ·· mo- ce kompromisu pro-jekto7ianego 
gły wypróbować l,orzyścl wynika- przez Polskę_ 

wych, 

łi,t}orządlz'ił.illC ok.oł.o 
. 1(0 odł:tió,r ki.łku staejl naraz, lub 

100 pl'otnkb, też odbiór jedne.i ze s.tacJi przy 

jące z taldego podziału. W tym Zło.żenie nowego )lIro.jektu P.0;7 

wyp<adku moiliwem będ,z,ie umie- działu fal ' rad.iofonrcznych w Euro
rSzczenie neeraz znacznie więks.ze;j pie przez rad.icfoll}ę polsk~ .test do 
ilości stacji na przydzie10uem wndem wielkie.i iywotności f grun 
widmie fa.l drogą ekspe,ryme-ntów, towllloścl prac 1e.i radjofon,Ji, uko
W1 których mogą być uwzgl~dnione mnO'Wlanych budową na,isilniej
praktyczne warunlti terenowe i 10- sz~j radjos.tacji świata, ' a z3słu7.A)-

Dziś pl'zyjeic1źa do Łodzi po m~l 
kich tryumfach sławny kwartet 
drezdeil'3ki, którego koncerty ()iIG

szą. się zawsze wielkiem powodze
niem. Znakomloi uaiyści wykonają 
})l'ogra,m, złożony z kwartetów 
smyozkowych l\1ellclEi1s~ohna, Schu . 
mallifb i Beethovena. Koncen odbę
~'izie się V.- dniu {lzi:,iejszym w ~ar 
f'llharl1loJlji o godz. 830 wiecz. 

łów kOIBpanjamencfe szmerów Lnter-
za pnekroczenie przepisów 
cza&le pracv i i!lmych ustaw. 

o fel'ency~nych p.ochodz:}cych znało. 
iooia się drgań stac.fi sąsiadującej 
w eterze .na drgania stalCji, na od
biór które'ł odbiorujl~ jest nastro
jony. 

,V trakcie lUlstracji stwierdzo 
no, iż w wielu wYIJ)adkach 
prowadZOne są podwójne ~~i 

kalne. Byłoby tez rzeczą poz.ądaną., ne zaint.eresowanie, jal'le Frojekt "COCT AlL" 
ażeby pewne grupy państw, mogły ten wzbudził wśród członków mię-
osiągnąć w tym wzglęIWe porozu- d~ynarodowej unji rad.\ofoniczne.\ Występy Zizi Halamy" Feloikt:<t 
mienie ze sobą. Dlatego tez pro-- świadczy o niezmierne.i aktualności Parnfla. i Józef<\ Orwida dobieg j,~ 
iekt polski i WI tym wypadku pr6- reforrmy, zmi~rza.lącel do uregnlo- końca, znakomic,i ci artyści .leszcze 
JłOl!uje współpracę pewnych grup wania p-anującerol"bee,nie cbaO$U I tylko. k.iI1m r~z.v ;'a.zy ukażą, się wypłat: . 

dla władz i dla sje-hie. Za prze
k~oczenie to pociągnięto win
n\~h do od'Powaedlzialności !lą · 
dowej. PrQto'kuł:v skiel'vwą,ne 
zosta'lltl bądź do sądu pracy, 
bądź do odnośnych ins,tpektoró'''' 
celem nalożoo'a na winll~ch 
ka·r admLnistmcvjnveh. ~ 
Wzg:lędem przeJllysłowcćw, u 

Dla Pamięci 
P.T. Publiczności! 
BEZKONKURENCYJNY REPER

TUAR FILMOWY 

DŹWIĘKOWEGO KINA 

C PI DL" " . Kolekcja najwspanialszch ar
cydzieł; które wkr6tce u
katą si" na naszym'. 

-ekranie: ' . . 

Sewilla 
miasto 
miłości 

Nainowszy tryumf 
RAMONA NOVARRO 

Dalszy ci~g repertual u w ju
trzeJszym numerze. ----= 

Dr. med. 

S. Niewiaiski 
Specjalista chorób skórnych 
twenerycznych i moczopłciowych 
elektroterapja, diatermia, bada-

nie krwi i wydzielin 
lndrzeja 5. łeleł. 159-40 

Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w. 
w niedziele i święta od 9-1 

Oddzielna poczekalnia dla pań 

"Walka na 'kilowąty" i ciasnota 
w eterze spoiwodowały, że podz1ał 
!a) rMjofonłcinycb ~U!Stalony na 
kOllferencJi w Pradze WI kwietniu 

panstw :re sobą, co z natury rzeczy ~ eterze. R. łodzlqeJ pubhcznosCl w ball"wnem 
będztie osiągnięte przez oddzielne widoll'iilku ,.Jak się ))a,wjó - to się 

ba.wić". 
~ . 

roku 1929 nie moze Jttz 6prosta~ C' O 
potrzebom rad.lołooji. Wu.elkle 
próby wY.iścia z te.\ trudne.\ . sytu· 
acjri napO'tykają na przeszkody wy 
niIcając bądź ze wzg)~ów techniez.. 
nych, bą.dź też ze względu na ot)Óf 
poszczególnych Tadj(;'f6nji mfodo-
wych, uW1a,żają:Cy("b wlSQRJlkie 
zmiany w ich sianie pcs.iadania za 

slJsZJmv dziś Drze -r-!a da· ol W niedzielę o godz. 12 bajka dla, 
iii dzieci K. rratarki~vicza "Złota 

Rybku,·'. Udzjał bierze oały ze~pół 
"Coctailu" balet Tacjanny Wysoc 

Bee kiej oraz Wiera. Veratto, BroilCia 
i Irka (tancerki)_ 

U!SZrCZup·lenie p·raw, . 

RadjofonJa poL .. ka oprac(jwała 
pod kierownictwem dyr. tet'bu. 
"P6!sldego RaJdja" iin7~ Władysła
wa Hellera projękt nowego PQłtzia 
lu fal radjofonlcZllYch, który zda
,te si~ być nałba~·dzie.j realnym.ze 
ws.zystkich możliwych rozwiązań, 
PQnieWl:1,z lilie u...~z1lplając stanu 
pOSliadania poszczególnych państw, 

12,10 Myzyka z płyt gramofono
nych. 

12,35 Koooort szkolny $ tilhM
wyc,h, 

15,-50 Prog'1'a-m dla dzieci. 

16,20 Lekcja jęq;ym fra.ncusk.i~
go (kurs śl'edni) . 

16,40 Muzyka z płyt gramofono" 
wych. 

17,10 Odczyt ze Lwowa p. t. 
"Żywot c.ichego pł8Jc{)W'niika"
wygt dr. Wł. jllar 

17,35 Koocert popoł'Ud.ni<o~ z 
Wa.rszawy. ,. 

19,15 Korolmi:k:vt jrz;by przem.
handlowerj W Łodzi. 

19,40 Płyty gramofonowe 

rOZSil!etrza odległość .pom~ędzy sta
cJami. Jest 011 oplarty U3 kompror 
mi®i,e )l:óm>iędzy zachodzącemi trud 
IlOŚCiami, spc'wod.QIwilUtemi bUskiem 
sąsliedz,twem stacJi w eter7..e f wyni. 19,45 Dz.iennik radjowy z . WillI!"-
kłą z tego są.sie&twa konieczllośeią ~,za,vy. 

zmnieJEizenia ich ilośel , 20,00 Feljeton t; Krakowa p. t. 
Projekt polski polcg:a na uwzględ "Z naszych studenckieh wspo

nieniu 'Wliększe.i odległości w eterze rumień" - wygł. prof. Siedlecki j, 
pomiędzy stacjami wielkTel mocy! prof. Nowak. 

I 
gdzie odległość ta zwięk .. rona ZO° 20,15 KO!I1cert mu.zykJi lekkiej w 
słała do 11,000 okresów na sekun k . k P R ....,..rI d St wy • Ollaa:tLU Ol'. • • J:"V'-< yr. . 
d~. MO'i:nOŚć . takregi) podziału zo- N awrota i soIJstÓw. 

. stalin oSlfągnięfa przez uszc7uptenif! 
plraw państw, które między przy- 21,25 ShlCbowilsko A. Fredro: 
dzielonelU,j im .falam,i J1O.sradają Jed ,,~~i c7;łowiek. do . n1~~ch i.'nte
ną fale długą ponad 1000 mtr. (po. resow ~ w radJofonaza.c.l~ St. Dll'
llii;~.\ 300 akr. sek.), Jako rek6m- ' nin - Ka,rwi-ckiego. 
pel1sata, wprowadzona została w 22,10 Komunik~lty meteor., -pDli-
pr(lJ~lic.ie poll;kim moz.nośf. W'ylm- uy,tny i: sp'ortowy. 
rzystal1ia przez te państwa w&pól- 29.,21; Muzy' ka 1~11 . t h fal - _v - w{ {n· q a.neczna. 
Ilyc m.iędzypałls,twowych w z Warszawy. 
zakres,ie od 310 d() 325 JUtr. (923-· 
965 kc.), w te.n s'P'Q,só-b, ze Wf każ· · 
cleJ przydzie'!Cl1el fali um{es,zcza 
&ię po dwi,estac.ie p'racll.\ące na 
jedneJ fali wspólnej" a llale'żące do 
dwudt odległych państw. Pro.iekt 
!}1)lsld prrzewId ti.ie, re moze być 

AUDYCJE ZAGRANICZNE 

20).U Opera Thoma.sa "Mi,gnon" 

Londyn (356) 

BukareSzt (394) 
20,20 Koncert (Symfonja V 

tbovena, Serenada Mozarta) 
naga (486) 
21,00 Kwartety smyczkow.e Ta,u 

rere'a i BabaJUda.. 
Budapeszt (550) 
19,30 Opera Kinzla "Ew·a.ngeli

sta". 

KONCERT NA DWA FORTE
PIANY. 

Dziś, w, czwartek, dnia 5 listo
pada (godz. 20,15 .- 21,25) transmi 
tuje rozgłośnJa łódzka "Polskiego 
Ra.dja" z Warszawy ba.l'dzo irntere
suj~y kO!I1C'Cr~ muzyki: lekkiiej. 
Wykona.wcami! kOiDc€rt.u będą: or

Ue.stra "Polskiego Radja" . pod , dy
reikcją StalIllisłruwa Na:wrO'ta oraz 
pp. A. Teitelbaum i E. Melmanów
na, którzy wykonajll! utwory mUJi,v
ki lekk!i'ej na dwuch fo!telPiamach. 

Koocert roopocznie orkietra ode
grMLi~m uwertury "Bocca.cio" -
.suppa ·i walca. "Estudiam,tim" ....... 
- W aldteufla.. 

N astępiIllie pp. Teirtelbaum i Mel
roanówlDa. wy-kona,ją, w~oo. "N ad 
lllodry,rn pIęknym Duam,jem" - J. 
Straussa - Rericherta. ~ Tarantelę 
- Liszta, pioczem usłyszYIllY w wy 
kooaniu orl\i1oot.ry utwór "Zlm.ga
reska" z op. ,,1001 noc" - Pe
natti - Malve:zz/i·, Inte-rmezw - J. 
Straussa ii SereIllatdę d'Arlequli:n
Schiitta. 

W drugiej części audycji wystą.
pią ponow:nire pp. A. Teli,telbaul\ll i 
E. Melmanów'lla i odegrają fox
trotta "Russian coctail" - Kapa
nt, bIueSl'l! "The red and bluo"
Edwardsa, "One step to heaven"
KalPma oraz "SlLllny boy" i "Pa
gaili love soILg' Singin ~n the R,a" 
- Silvia ---< Brown - Henderso-

In\~lt.ią 'osobne.ogo J)QrozulU~ienia, 21.00 Komicz1l!aJ opera. Slillivana na. 
l Koncert za.kOl1cZY orkiestra wy-ktćre państwa cbciałyby si~ zgo- "Wyspa szmaragdów". 

dzić na wspó~!'1'acę ze sobą. St(}
sown:e do tego po,rozumienia jed Białogród (431) 

na z dwuch stac.ii ureguluie swo.i~ 20.30 Tria. fortepianowe Szubeil"-
falę doładn!e w lttan!cach ni~słY- ta, Mózarta i 'I'anciera. 

kana,niem "Premier Bolero bril
lant" - Leybacha, sceny baleto
wej - ATl11l:lJ1doJa, ! marsza "Weź 
na cel" - J'l1llla Strassa. (r) 

SEANS lVlEDJUMICZNY 

W nadchodzącą. sobotę, o godz. 
8 w, sa.li Polskiej YMCA., (Plotrkow 
ska 89) znany psycholog-medjwmJi'
sta, Wincenty LoczyilSkń, wygłosi 
odczyt z poka.zami o IJlSYCllOlogji, 
zjaWiskach dziwnych li. na.uka~h ta 
jemnych. 

Ze względu na ciekawą treść. od 
czy tu ja.k l'ÓwnleŻ i na osoll~ same 
go prelegenta, spodziewać się nale
ży, że sala będzie wylp8łniona po 
brzegi. ... ~ ....... ~ .......... .. 

DźwiekoVle Kino 

" 
p bLU" 

Dziś i dni następnyoh! 
Sensacja, humor i splot nai~ 

dowcipniejszych sytuacji p. t. 

U[lf[lKft ~~ ~l[l[~[IA 
Niesamowite pUYi!ody miłosne dwóch 

starycb wyjadaczy morskich. 
W rolach głównych: 

Donżuan m6rz Vletor Me Legie" 
przekomict:ny El ~rende; 
oras rasowa, pełna temperamentu 

FiFI DO RSAY. 

Początek o godz. 4. W sobotę 
i niedzielę o 12. 
~ 

/)0 .. '-EKI.4M GAZETOWYCli,. 
PRO.JJ-·EKTów,CENtll~ÓW i t", 

I1KICE, RYJI/I'IK1l ReTI/Ne, 
IWKc1IYYWA W)'7WORtI/A KlIjlZ I 

." PO LIGRA rr.J A" 
f-t::6ąż, PIOTRKOWSKA 1-01. Tn.151-6)., 



GłOS SPORTOWY 
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Lodź, dnia 5 listop1.da 1931 r. 

Wybrani pięściarze 
na mecz z Niemcami Czy będą niBSpodzianki? Założenie Polskiego 

Zw;ązku TBnn.su 
Słołowegu Według ostatnie.i wiadomości 

skład reprezentacyjnej drużyny 
Polski na mer z mlędzypalistwowy 
bokserski z Niemcami został us~
lony w następu.iący sposób: Kaź
mierski, Forlański. Rudzki, Sewe
ryniak. Arski, Maichrzycki, Mizer
ski i Wocka. 

Maruderzy tabeli walczą w niedzielę o swój byt w lidze Z iiIlicjatywy łódzkiego okr. zw. 
p![)g - pongowego odbyło się w Lo 
dzi ze<branie konstytucyjne i zebra 
:ode organizacyjne okręgowych 
zwcrą.zków pi'ng - ponga Krakowa, 
Lwowa i Łodzi. 

Drzymała 
opuścił JUŻ lwowskich 

"Czarnych" 
w ślad za Łańk~ obecnIe j()den 

f najlepszych napastników Czar
nych opuścfl jwż Lwów ~ poiViócił 
na Ślą.sk, gdzie wstąpił do Skry. 
Tak 2'.llaczue osłabienie liJnji ataku 
który i bez tego jest ni'enadwyczaj 
ny, nie wróży Czarnym nic dobre
go. 

BruksBla-hondyn 5:Z 
Rezerwowy skład 

anglików 
Mi~c!zymias1owy mecz Bruksela 

- Londyn rozegrany WI Brul<Seli 
przyniósł zgoła niespodziewane 
zwycięstwo reprezentacji Brukseli 
w stosunku 5:2 (3:1). 

Większość bramek strzelił ma\
ny z meczu Kraków - Leodjum 
środkł>wy napastnik belgów Ca
pelle. Londyn wys,tąpił z druZyną 

rererwową. 

t & 

IJligj ncdzg 
bezrobotngtb 
I IIlodUiiltgt:h 

sa 

Pt-aoowitym dniem d~a l~nw 
ców będzie lllajbIiższa nit lziela. 
Pracowitym ! niJezwykle cieka
wvm, bowiem jest to już nie
mal finał l'O'z-grywek - o\<;,ta
tnia okazja dla drużYiIl, któr/! 
pragIląe wykazać swą WyŻ 
szość. d~żą do pierwslz,ego miej 
sca, 111m dla przebywa.ią.cyr.h 
stah~ w strefie zagro,żOiIlej liopad 
kiem. d~żącv,ch do maŁowami:J 
swej lPoz:vcji w liłlłze. 

Z piędlu przewidz,ianvch "''Pnt 
kań niew~tpliwie najwięlklS1.fł 
zaciekawienie WtlIbudza mf'.r.f 

GarbaTJli z Lechją. Leade,r ta· 
beH zmierzy swe siły 7. jedrnYlll 
najbardziej zaRrożonym ze,'ipo 
łern. Ro.zumie się. że wvż's~o~ 
Garbarni ani na chwilę ~j,. 
WlZJbudza wątpliwości, jeduall 
nie trzeba zapomill1ać o tern po 
święCeniu i ambkji, z jaką zwv 
kle walczą w ostatnich SIPOt,ka 
ni>3.ch rnarUJdeny. W dodatkll 
zważyć trzeba i na to, że ni,ki 
inny tyl}Jw właŚ:Ilie I.cchja b,,· 
la w ooeooym sf'lonie autorem 
sensacy.jnych niespodzianek. 

Stawika o ja,są ""iklł:ą drwi" 
ny w tern sP o tkallliu, jest na
pra wdę wielka, Garba,roi ewClJl
rualne zwycięstwo zapewnia tv 
tiul 'I1listrzz .• bez w,z,ględu na to. 
jaki wy;niJc będlzie jej SPOtlUllllilł 
z Wi's:łą, Lechjl m.at'omiast __ o 

d wa punkty wV'.!!>tarcY.a do utr(v 
mania się w liu'ze. 
Dr~yna Gal"baMli w osta

tnich s:potkan1ach l.dradzała pr. 
wne 'Przernęc·7.en:ie forso'W'Ilemi 

Bieg myśliwski św. Huberta 
Zamiast nagród - pomoc dla bezrobotnych 
Tradycyjny bieg św. Huberta \W1anyskim. s ud'liałem pań ama.zo-

torg1aiJllzowany pod protektoratem nak, jeźdźców gentlemanów, ora
wojEffl'ody łódzkiego p. Ja.szczołta cerów; 81 by czynnej li rezewy na 
odbył się w. dnju onegdajszym. Tra prLestrzeni około 6 kilometrów sta 
8& bfiegu prawadZli.ła prLez terfJlIly nęło na starcie 22 jeźdźców, w tern 
prywatne na ,,Dołach" 

Odbyły się dwa biegi. W pierw
Izym - myśliwskim o nagrodę pre 
sasa. rady miejskiej na dystansile 
około 8 kilometrów; stanęło na star 
cie 12 jeźdźców i pomńmo trudnych 
warunków terenowych wszyscy UJ

czestnicy bieg ukończyli. Pierwsze 
miejsce a nagrodę pl"lechodnią ZJdo
był ppor. Ka,wecki: z 10 pap. na 
"Rubirrie", drugie por. KotlickJi z 
10 pap. na "Naszym", trzecie ppor. 
Uznański: z 4 pac. nllJ "Turbanńe". 

W biegu myśulWskim ogólno to-

i 

4 panie. I tu róW!Il.ieź IDliano cię-ż.
l{,jch wanmkÓw. terenowyc.h wszy
scy bieg ukończyli. Pierwsze miej
sce zajął ppor. GoIiszewski z 10 
pap. d.rugtie p. WliJcher na "Florze" 
trzooie p. WIcher H. na "Basi" 

Po ukońclZEm.i'll. biegu uoze\StnIi~ 
kom wręczono odznaki piMD.iątko
we. PoWyiszy bieg dorocznyod· 
był się na rzecz akc.ji dla bezrobot
nych i kwota p!l"zeznaezona. na nar 
grody obrócona została na wspo 
m.niany cel. 
miejscowej, jak i stołecznej w sprn -

c. SEmERT, 32) 

• 
I krel 

Powieść kryminalno· sportowa. 

mecr.a:ml. "0 jest n i f'l7. lwykJ p 

wielkim handicapem dla h,.· 
njami:nka ligowe!go. Nie przypu 
SL,czarny jednak. by leader ta
beli lek'ceważył swego prr.eci· 
.vnika. tembardziej. że zdoby
cie mistrzostwa u.zależnion~ 
hvk" ud S'potkania IZ W:ils,łą. któ 
re latw'O może dIa niego. IIl ·k()ń 
czvć się niepolIDyśllllie. 

1"0 też na boisko krako'W'!;ki" 
1.wrÓCone będą OClV calello 
światka pidlkaTskiego i wiado· 
mOŚICi o wyniku z zaciek", wie
D .lem i nil!'Ciemliwośc;ą 'przede 
Wls,zV'stkiem oczeki.~ dĆ będą nal 
bIiż5i sasiedlz-i Lc<:lhii. to zna
czy Warszawian,ks' i Czami. 

R&wnież i drl1l'1i. dość cip-ka· 
wy, wynik za,padn\e Da boisk'u 
k~akowskiem, a to wSipotkaniu 
Wisły 7. Warszawianką. I tu w 
grę 'W1C~1(}dzą t~ sawe ca:Vlllniki, 
sZ>ClZe~óllnie.j dla "'-a·f'S!za wian ki. 
zajmujalCcj ostatnie miejsce w 
tabeli. Do kompletu dod.ać jesz 
cze należy moo'z lwoW'sl{1<,h 
C1.arnvch z Cracovią. a będzie
rnv mieli w ~7.V'st:kie naj.dabs7J{1 
d.rużvnv, walczące niemal ie
dnocześnie o prawo dalsZl~go 
bytu w lidf€! . 

Oceniając ~lanse t('~h ii. 
Warszawianki i Cza.mych w 
niedzielnych spotkaniach. proZV 
1'uać trzeba. że najsl~ze nale 
żą do Ozarnvch, z<lelkoml~let/) 
wanvch rnacznie w linji ptaku 
UJtrrutą Lańki i Dr7V'lllałv· 

Meoz P ł>g 00 i 7. Wartą mnie 
mieć tyLko wpływ na uksz'tallło 
wanie się taheH. poc'U\'Wszv od 
trzeciego mie.;Sca. do iktór~o 
kand",d.uje jeszcze i L~ja. 

Wreszcie 1)rzedo.statJnie soot· 
kanie L. K. S I a Pol~ą '\VI 

Walrsaawie r.alic,zyć należy do 

kategoTji niezwy;kle wa,żn V1Ch 
dla łodzian. po,raŻ'..\a może sDl'a 
wić utratę przez Ł. K. S. ·,:<a.i!D.lo
włtIlego obeonie 6-20 miel· 
s-ca, natomiast zwycięstwo daj!! 
l'Zlłll1Se na wvsuniede sic: wyżej 
o ieden szczebel. 

I,. K. S. w ostatni~h pieciII 
spotkaniach oooosił ~ięknl' 
1,wvdeostwA. B. ~C)d.ne za1.ońc'ze· 
nie sezonu wymagało},v ZO"llbv 
da dwn pUJhktów 1l'6wnief nil 
obcym rerenie. Lodzianie (~(l
prawda nie mają szczQścia q() 
PolO!Ilii, może jednak nadszeał 
wreszcie ozas. w kt6r-ym pł~ku· 
szenie się o pr1zeJamani.e tej tra 
dyc.ii zakończone zOIStanie po
myślnie. Z inną wtedy werwą 
druży1J1a przvmąpi do ostatnie
go spotka.nia l Oraoovią. Mo
żlIla z'a'koń(;~yć sezQJl 7~ma pod 
l'lzą,d odniesionerni zwycię
stwami z 26 pun,ktami i po raz \ 
pierwszy z dodatnim. gŁOS'JIn
kiem brame:lt. 

Zebrani przyjęli! ramowy statut 
opracowany przez Łódź. Ustalono 
na,zwę nowego ziwiią.zku, która 
brzmi: "Polski zW1ią,zek too.ni.su 
8tołowsgo" i .tednomyślnie uznano 
Łódź za siedzibę związku. 

(oc 

Na zebraniu omawiano Wiele 
spraw innych, a między innemi -
kwestję przystąpienila do związku 
polskU ch związków sportowych f 
międzynarodowej federacji pruog
pong-a. -

-
t bedzie amatorem 

Nieprawdziwe wersje niemieckie zdementowane 
"As,·' lennisu W orszaku ślubn,m AUllina 
W prasie niemieckiej pojawiły l czas pobytu w Polsce kategorycz

się znów pogłoski o przejściu Co- nie oświadczył, iż nie ma najmniej 
cheta do obozu zawodowych tenni- szego zamiaru przejść na . zawo
slstów i wspólnego tournee z "cyr- dostwo, owszem dumny jest, 7.e 
kiem" TiIdena. należy do obozu amatorów. Po--

Prz.eciwko tym wersjom katego wyiISze dementuje całko'VI":cie Jł()
rycmie wyst~puje prasa francuska, głoski rozs,iewane przes lliellliecq 
dodając przy tem. ŻIe reFezentacja pr3.Sęl sportową. 
Francji w rcngrywlCe finałowej o • • • 
puhar Davisa w przyszłym roku 
wystąpi nawet w wzmocnionym 
składzie, z Cochetem ł La.eostem, 
który powrócił Jut do mowia i 
rozpoczął Intensywny trening, oraz 
w grze podwójnej z parą Borotra-

!"'~.~,,*,~!!kAf;!!!-~łiMiiM!!:!JM\~! .. !!:.!!!g~-~$~~'"!. Brugnon. 
Zamaczy~ nalety, it Coehet, pod 

Za kiUca dni odbędzie się w, 
Londynie ślub słynnego tennisisty 
angielskiego, Austina. Udział 'W1 
orszaku ślubnym ]»"zyrzekli 1aJi 
znakomici te-nni.slści jak: Tilden, 
Borotra, Cochet, Lacose, Rrugnon 
i inni. "'-

Mistrzostwa 
ping • pongowI Polski 

W r. b. rozegra/ne zQstaną 

poraz pierwszy i mistr.zoot'Y,.,a 
p.ing - pongowe ,POII.slki, w któ
rych wezmą udzial mistrzowie 
poslZ,czegó~nych okrt;jgów spor
towych. Mistrzostwa przeprowa 
azi Wvdlz .. Gier i DY'Sc:ytpl,irny 
PołlSkiego Zw. Tennrs,u Sto]owe 
go. -

rał s,j~ przy swem LwierdzeIlliu. Po 
nieważ w tej chwilli nie m07ma było 
nic zrobić i zatl"lymać wozów w 
c.zasie wyścigu, proszono Merza, 
aby z'lWzekał i Z~OIlo go, że 
zaraz po wyśoigu przed~W'Zięte 
będzie powtórne badanie wozóW. 
Merz musiał się wreszcie na to zgo-
dzić i wrócił na swe miejsce obok 

Prezes l.Z.O.P.N ••• sedzia 
zawodów piłkarskich Prasa - Kol. Sędziów 
Niedzielne spotkMlie piJłlkar

skie Prasa- KolegjulID Sędziów 
z kt6rego callkowity dochód 
przeznaczony został na Il'zecz 
Wojewód!z,kiego Komitetu Nie
sienia Pomocy BeZ'robobnym hę 
dzie jedy.nem w Łodzi, ~dyż 
wsz'V'stkie ~wiązki i klUJbv w 
zrozumieniu d<llnio.słego celu 
tych zawodów 'Zaniechały 1.IJrzą-

to zgodzić, w każdym raZle nie 
mi:nJie mnie, za to ręczę. 

dz.enia jakiejlkolwieik bądź im, 
prezv sportowej. 

Jak się dO'wiaduierny na sę· 
dziego tych zawodów Ulproszo
ny został prezes ŁOZPN-u p. 
Heljodol' Konopka. Początek 
mec.zu. który rozegranyzosta
nie oa bois'ku WKS., pulIlktuaI
nie o godz. H-ej, 

pańskim, a drugIi z innY1l1 moto<
rem. Kto może panu zaręczyć, że 
potem przy badaniu ni'e oklU.że się 
znowu tamoo wóz? 

( Ciąg dalszy). nym krzyku, - czy pan wiJe co 
jE:st? To jest mój motor! 

o Szoettlera. 

Oba wozy w c.zasie tego mam.e
wrowania nie utrzymały swej po
przedniej szybkoś'Ci, tak że odle
głość ioh w stosunku do następ
nych wozów nie zwiększała. się. 
Wśród publicznośc,i, której u'W3!ga 
poświęcona była wył~znie 'vozom 
nr. 8 ~ 9, c:zyniooo jeszc.ze ostatnie 
:Dahlady, przyczem więcej szans 
przypisywano Corettiemu, bo pu
bli07.IloŚĆ z reguły sympatyzuje z 
atakuja:cym. Szoetler stał się nagle 
bardzo zdenerwowanv. 

Rozpoczęło się ostatnie okrąże
nie. Palisander i Coretti, którzy te 
raz znowu wzmogli swe tempo, pro 
wadziLi wysuną.wszy się prawie o 
8 kilometrów wobec pozostałych. 
Najlepiej trzymały się jEl6zcz.e ra
z.em wozy M]aka, Sobol nIL prze
dzie, tuż za nim Sonore i Cazzara,. 
ni. Dalej pędz.ił Teixis na Kuglerze 
Clabesi, Fletcher i na końcu Viron, 
Kiedy nadeszła chwila, że lada 
moment, spodziewano się ujrzeć 
pierwsze wozy, ukazała się nagle 
czerwona tablica. Oznaczało to 
śmiertelny wypadek! 

- Zupełnie słusznie - odpowie
dzial Merz, który nie mi,ał naj
mniejszej ochoty rOZlDalwlae w tej 
chwili na. ten temat. 

- J ednakże zwróci~em u.wagę, 
że wóz Nr. 8, nie pamiętam. kto na 
nim jedzie, - rzucił okiem w pro 
gram - tego Balisandra c'lyni po 
rlobny szmer. 

- Co pan mówi? 
Szoettler wy.ia~'llił jeszcze raz, 

co zwróciiło jego uwag:ę. 
- A Więc niechże pan uważa, 

gdy wozy nadjadą. nastąpnym l1ar 

zem. 
Nie trzeba był.:> na nie długo cze 

kać. Pozostawiają.c innych daleko 
za sobą w tyle nadjechały wozy 
Dr. 8 i 9. Merz natężył słuch. 

- Panie Szoettl cr - krzykną.ł, 
choć głos jego ginął w p,owszech-

- Niechi pan nie robi . tartów. 
- Daję panu na to moje uroczy-

&te słowo honoru! To jest mój mo
tor, to ten pies, który mnie okradł .. 
Omyłka jest absolutnie wykluczo
IIa; przecież poznam hała& mego 
motoru z pośród setki iJnn.ych. Mu-
szę natychmiast.. . 

AczkolW1i.ek to było surowo za
kazane, Merz przeskoczył przez 
barjerę, przebiegł przez tor i wleciał 
do komitetu wyścigów. Pl"ledsl.iar 
wił t~m swą. sprawę, cały spgoony, 
z błyszczą.cemii oczyma i po'targa
nemi włosami, zacIskając pięści, 
ochrypłym, przerywanym głosem. 
Panowie uspokoili go, m przeoi6ż 
nie jest to możliwe, wobec przyję
era wozów w dniu wczorajszym 
i dokładnej drobiazgowej kontroli 
fachowej komisji. Ale Merz upie-

Tym.c'lasem między obu prowa.
dzącymi wozami' ro~tała się 
g'orą.ca, zacięta walka. prowadzona 
z natęż.fJIIliem całej energji ! sprytu. 
Przy każdym zakręcie Coretti pró
bował Blię zbHżyć, PaJ,isander sta
rał mu się to ułatwić, ale Coretti 
wiledział, 00 tamten chcil~ i za 
każdym rarz;em pozostawał w tyle, 
zaJLim sytuacja stawala. się groź
na. 

- Mamy do czyme.ru1a z bardzo 
niebezpiecznym typem., - mruczał 
- ten łotr chce MS na zakręcie 
wpędzić w górę, albo .jerLeli nde za
łatwimy tego do ostaroniego zakrę
tu, da gazu i ucieknie. W obu wy 
padkach zdobędZlie ~0ięstwo. 

- Chłł>pczyk zda.ie się nie mieć 
ochoty - uśmiechnął się Palisan
der na przedzie. - Mogę Sile I na 

- On nie zdoła g~ minąć, ni~ 
zdoła go minąć - krzyczał raz va 
razem. 

N at0mia8t Marz stał się teraz 
zupe1lnie spokojny, _ nruwet usiadł 
na krześle. 

- Daj ))aU spokój, niech sO'bIi!e 
tamten motor. Jego motor bę
dzie zbadany, a. wówczas okaże 
się, że to mój motor i zosta.nie zdy 
skwalifikowany. 

- Chcę panu c.oś pow'~>edz.ieć. Je 
żeli to j~st istotnie pański motor, 
to too łotr pTzeszmugloWlał go w 
jakiś szczególnie wyrafinowany 
sposób, mow ma dwa zupełnie jed 
nakowo zbudowane wozy, Jeden .. 

Chwila grobowej ciszy setek ty. 
sięcy ludzi; następnie spontanicz 
ny wybuch okrzyków i zdenerwo
W1ania. W tej chwili ukazat się z 
zakrętu wóz, który W szaleńczem 
tempie pędził do celu. Wydawało 
się, że wóz fmwa, nie dotykając 
ziemi. 

- Kto to jest? - krzyczano. -
Numer! Numer! 

Był to numer 9. - Coretti zwy· 
ciężył. 

Dok'. nast 
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a e oc odo y 
hamuje proces kapilaligacji i Drzedsiebiorclośc iednostek 

Znany ekonomista, profesor datku dochodow8","'O w Polsce do- wyrównawczego, niepotrzębI13. jest 
~zkoly glównej gospodarstwa wiej- chodu się do wniosku, że zachodzi n:1we't progresja., gdyż n3Sdrobniej 
ekiego, p. Zdzisław Llldkiewicz, również potrz.eba. reformy samego sze gospoda~stwa dają dochód na 
dożył wjc'emiDli'strowi Za.wadzkie- systemu podatku. Pl'atn,ky ~tara,- 1 ha.. z pra.cy gospodarza i z ziemi 
mu memorjał w 'sprawie reformy Ją, się ukrY'l"ać przed władzami: daleko większy! J:JM; gospodarstwa 
pocbtku dochodowego. W lhem<>rja ~karbowemi sw,oje doehody, co w zna,czniejszych rozmiarów. Im 
le tym autor stwierdza., że system wielu wypitdkach jagt rze.c~~ do~'ć wjększe jest gosj)()d:trstwo, tem 
podatku dochodowiego, jak! oho- łatwą. Z d.ru.~Jej strony władze dochód z ha. jest mniejszy. 

. wiązuje w Polsce., posńada szereg skarbowe często ~wiadomie wymie W rezultacie '\~c jedn.altOWB (}
wad, na które zamało ZW1'aca, sie rZllją wyt,szy podatek, ażeby tylko p!od!3Jtkowanie każdego hektara sta 
uwagi. Główntł jego wad~ Jest to; śoi.ąg.ną.ć sumę globalu~, jItórą, im Do'wr j'u'l samb ')ll'Ze1z si~ odpowie-
2<3 I rzeciwstawia "ię on procesow:i pl-ze,znaczo.no do zebl\'lt!1a., Powsta- flInią. progresję. 
kapitalizacji. i. llI7.8flsiębitJrr,zości je stąd demora.I.iza.cja płatników, R6żniczkoW'l.mie wysokoścI podat
~ednostek. N ;l.jgorszym jest poda- nawet tych, którzy pierwotnie ku, w ~alezności od tego, czy ktoś 
tek dochodowy, obcią.ta.ją.cy osoby ni'e mieli zrunial'll ukryw.aDJi<a RWO- miał w4ększy dochód, czy mniej; 
pm.wne, który ~ta.nowi podwojenie i<lh dochodów. Prof. LudkiewJcz "'-y z 1 h:1. w tych samych waron
nlbo n:twct kJi,lkakrotne powiększę- przy tucza na poparcie swych wy- kach, ozn::t,cza bwol'yzo'wMlie go

chodu faktycZttlego, dakonywa.ne 
przez komiiSję szac.unkową.), póź
nie.l uny z nich zaplaGł podatek 
dochodowy od sumy 15,000 zł., za
plaoą. więc bli.sko 40 proc., zami.ast 
10 proc. Po pnekształc~ pod.at
ku docbodow~o na osobi:sto-(!o
chodowy; kOl:'c.zy IIwoje ciekawe u
wagi prnf. Lud.kieilVi'cz, mógłby on 
stopniowo przeqstaczać się w pWn. 
tek o sklalj; rllchomej, tak, jak jest 
w Anglji. W każdym razie skala 
musiałaby być tak oblilOwna, aj,e

by dochód skarbu państwa, ~'e u-
legł Plmniejszeonill. . P. W. 
sa Mi= 

nie podatlm osobisto - dochodowe wodów szereg p1'zykaoów z zycia. spoda.rstw źle prowadzonych, co ZDROWE BIAllE zaBY 
go. Z dmgiej $trony, o ileby 5pół- Życie wskazuje, jeżeli chod~i o Jest SZKodliwo. II 

Zęb, w u~yoiu cdgrywajll, bard.,o 
ważną rolę. Musimy więc dbać () u
trzynul.bie ich jalmajdłużej w należy
tym st~nie i nie pozwolić im. psuć się. 
Poza tem idzie <) to, łłby ~ęby były 
EaW81t6 białe. Szczególnie dziś, kiedy 
wiele Pań pali i wskutek tego ząby 
żółkną i czernieją, a nie tak me szpe
ci ładnej twar~y. jak brzydkie, żółte 
zęby. Nawet nieładna twarzyczka ma 
specjalny wdżię1t i urok, jeżeli )lny 
uml.iechll wida{- śnielimej białości lięby. 

Opielll.i~c się na swojem długole
tniem doświadczeniu, podam niżej I 
kilka wypr6bowanyc.h środków do na
leżytego utrzyhlani" !Ilęb6w, 1!.8pobleg
nięcia ich pluciu. się i ueuni~cia nie
pirZyjem.nego lapaohu. Ni. noc i rano 
myć żęby letnią wodą z doda.tkiem 
20-30 kropel ElalX1RU R"IDOb na 1/2-
3/4 szklanki wody. Na BJ:czoteclkę na
łożyć PRSTY PKI.1I0DOnT. Tak kon
·serwowane zęby zawsze będf\ ozyste. 
białe i zdrowe. 

ka zarobkowa. b'C'z wzglęcIu na jej rolnictwo, na, konieczność za!":r;U{le- '1",Il.ka reforma, opodatkow301li.a 
l'cfol'D1ę plra.wił1ą, była zwolniona nia wymim'u ]J'()datku od dochodu rolttietwa. stn,n()wiłaby j\li. sama 
oel pocbtkn doehodCJiveg'o, byłoby z gospodarstw w[,~'jski,ch, natlj- 1:>1'>l8Z 6ię ogromny kr'ok naprzód. 
to czynnikiem zachęcający/u do mliaat z!1Jmiast tego należy wpro· Usunęłoby się n3.dm.iJa;r \lTzędn4-
tworzenia. coraz to nowych spó- W'adz,j,ć podatek wyrównawczy, k6w, skasoi\"ałoby się źródło wieez 
lek. ~r~ed~iębiorcz()ś~ i śmiałoś~ I kt?ry . w ryczalto'vych stłJ11nch r.oz nych zatargów i demoralł'Zueji. To 
CzfOWlcka Jest ogranaczona. Jeślt- łozony byłby na poszczególne reJO- samo dałoby siG za.stosowae w, od
by np. zwolnić spółki zarobkowe ny. Naprz, w danym powiecie poda, powiedni'ej fOTmie i (lo innych 
od )Jodatlm «ochodowego, wprowa. tek dochodowy roln~ków da.ie i'kal' (hiaiów życia j;'o8podm-czego. 
ozając tylko tytułem ezęściowej bawi p::dJ;::twa 50,OOa zł. N.'11eży Niez~leżni'e 011 samych zmian mt 
rckomj1en~n.ty dla., skarbu 10 proc. więć mtJalić , że romictwo po,.natu IflŻ::lłoby ]Jrzeistoczyć podatek do
podn.te,k od dywidendy. jt'ctnOf'tka IM~ wlll:H~ć rio "karb\l pańsfWa t'hodowr lUt osobiisto-dochodowy, 
pl"zeclsięhlorezih skOrzy~tfL z tego SlU11~ 50,000 zł. zamiast p'Odatku t. Z!l. skaf\owaG oboiążenie poda,t
f zaloży dujmy na to svółką z ogra- dochodoweg'o. Rozłotenie teJ sumy kliem Jyrn jednostJek pl':Iownych. 
niczoną, odpowie<lziaJnośdą. . dla na. I:iO~zcz~gó!ne \WtI'S1.tilty ' 'rolne Ka,żdy j:){)datek może być podwyt
pro\\'adzenia zalllier:lOllcg'o przed- nal eży po\',lerzye izuk rolllici7.f',i 1'zauy t.ylko do new:nej granicy. 
sięb i o]'~twa. O ile półka będzie ln1J o-rp.'alliz,acji zaMenczej, w braku Gdy ::<ię pnekroczy tę granicę, Z:b 

~ię dobrze rozwijała., wła'ścicid je.i ~'lby. Pod:ttek mus!n.łby hyć roz:- czyna on wywi€,rać WI}JłVW dest·ruk 
w.zg-l. w[aśeid,ele. będą. skłonni kład<l'.1y proporcjonalnie do obsza.- cyjny. Je±eli określimy, d~jmy na 
.laknajwiększą. czę~ć dochodu prze- I"l gosIXtda~·stwa. z nwz{l,'l~dnje- to, 'Że , maksymalne obc~l/łi.enłe do-
zl1:<czać na powi~kszeuie tej "pól- niem użyt.kowania. ziem~' l' J'akości chodu rocznego 15.000 zł. nie mo- Jeżeli idzie specjalnie o wybiela-

'. nie zębów, to lepszego środka nad 
k.i. .c~oćby dlatego. aiZeby zaplaoić gleby. Gos1l''ldarstwn. l)()siada,ją.ce że przekracza,ć 10 prOC., to się 0- 'ROSZEK ALBab nietna. Polecall1 go 
11111l"JSZY podatek doc.bodow)' (op,o długi. miałyby prawo do [('dukc,ii ka,że, że juz dzi~' w Polsce da.leko azczeg61niej dla palaczy, gdyhozpusz
hi"to - dochodowy). Rezultat tego podatku. a. to wychodza,0 z '1.3-10- pl'zekroczyli~my tę nonnę, a wydaj cza. on kamień i l'lI1.daje zębom oś1nie-
h d · t .... .:J" ' . ( • ł tl d hl' t wającą bialofić, Nawet bardzo zanied· (' 7.Je f>n, lI. zacznij. gromallzl'c ŻCllllł, że l)odatrl: o/)ci:l.,źa tylko IlO,;C poc.[t m . oc oc owe.go ('OS 01'0 b' dno h bane tlę f, J..Uż po paru rac stOl!O-
Sl <: większ~ k~tJ/itały, st:lIe przed- czysty' mLtjątek go:spodarza. Przy I W'l~~iŚnlY mimo to do normy ni~- wania "1I8DIIU, będ!\ oUnie_i.& 
IlIJ r hior~twa będą. dochodziły do chierbwach luh t. p. wda.tek oh- f;zej. białe. 
" iok~zych rozrmal'ó,y. nowe hędą ciąŻ3.łby cześ-cdowo ' wl:tściciela, I Przokroczenie wspomnianej nor- A 'Więc jeszcze ?at zl.znl.czam: 
pow~tawały. a cześciowo dzierżawo", I my wynika u nas z powodu p.aro- 'Giywajqc '8ILODOn'l', AbBDL l '\111-

P , DOla bądziemy zaW$ze olśniewać w 
rzyg-lądając ~ię wymil!\rowi p11. Przy takiej retjJ'al'tycji pOfla,tku krotnego poboru podl\.tku dochodo- uśmiechu swojemi białemi zębami. 

wfe,go od tej Slallllej sumy. Jeżeli Śro'dki te 1111, łabie, t\l,k te każden na. 
np. 5 udzlialowc6w ma. przedsię- ten wydatek może !lobie pozwoli6. 
biorf'two) które dało rocz.nie Nabyć je moina. 'W piermzorzl)d-
100,000 zł. czystego dochodu~ to nych drogerjaoh, perfumerjach i skł. 

Ile dalibyśmy za 

7 dni szczęścia? 

Hariel prz~_laIDików 
wobec porozumienia 7 firm 

na.h}ierw phl,cą ont ra,zem około apt, Stad gł6wny: Perfumerja "PEn-
25,000 zł. p'odatku dochodowego FECTION", Warszawa, Marszałkow-
(zawsze są. peWlne doliczenia, do do ska. 109, 312-7 
_-ti ~_ .,t ••• d .'M_ -
Wielki grzemrsl bawełnian, 

zwiększył stan uruchomienia 

Na pod tajwie dMlych uzyska- , W wielltim . przemyśle . welnia
nyrh ze zwią,zku pT'lemysłll w,łó. nym. w omMv'l1'a~ym Ookre131e przez 
ldor.nnvczego w państwie polskiem, 6 dm w tygOdllllu Ipl'aoowało g fa
stan zatrudnienia \V' wli,elk,im porze- bryk, pr'le,~ 4 dnj ~ . 8 . fabryk, 
myś'le baweł11.i!Hlllym w okre,s~e od pr:~'l 3 dn,~ - 4 f:ł,bryk,l, ruec.zYD'~e 
d,niIa 19 do 25 paźdz,i€rnil{a rb. 'bas zU!pełnlle były 3 fabryki. Ogo-
])l7.edstawii1ł się następiUjąco : łem 'W 28 fabrYIDa,ch zatrudnionych 
. bYło 14,939 robotników. W porów-

Pl'7.ez 6 dn.i, VI tygodniu pracow~v na.niu z okresem jJoprzedzają.cym 
lo 10 fabryk, przez 5 dni - 7 fa.- li)('zba robot.nikó'W spa.dłl'L tutaj o 
bryk, przez 4 dni - 12 fa,bryk, M Oosób. 
przez 3 dna - 6 fa.bryk, przez 2 
dni - 1 fabryh, przez 1 dZlileń -
1 fa,bryka~ jedna zaś fh'l11a byłaJ 7.U 

peł!nlie t1ieczynna. Ogółem w 38 fil; Trudności finansowe 
banków rumuńskich 

Łódź, 5 listopada 1931 r. 
= 

~'HfK ~lfNlfiH' 
Ceduła giełdy- w Łodzi 
Dolary St. Zjedn. sprzeda,ż 8,87 

kW(>IlO 8,86 

4 proc. "PO'Życzka lnwest. sprze· 
da~ 77,- kupno 76,-

Ba.nkPolski sprzedaż l1C.-
kupno 109,-

Tendenoja wyczekują,ca. 

Warszawska giełd.J 
pieniężna 

GOTÓWhA 
Dolary 8,87 

CZEKI 
Belg'ja 124,30 
Gdańsk 174,30 
LO'lldy.ą 33,55 
Nowy Jork - kabel 8,U2 
Paryż 35,05 
Praga 26,39,50 
Szwajcal',ja. 174,25 
Ber1illl 211,-

AKCJE 
Polski 110,-
Lilpop 13,50 - 13,75 

PAPIERY PArq-STWOWE ł LISTY 
ZASTAWNE 

3 proc. budow!, 30,50 31,0 
4 proc.. mwest. seryjna 81,50 
5 proc. konw'er yjua 41,-
5 proc. kolejowa 36,-
7 piroc. stabilizacyjna 58,- 56,50 
8 proc. BGK 94,-
4 ~ pół proc. ziemskie zł. 42,75 

43.- 42,75 
4 i pół proc_ Wars7,&wy 47,50 

48.-
S proc. Warszawy 50,75 
8 proc. W M'Szaiw~ 64,50 66.2:1 

64,-
10 proc. Si'edlec 6'T,5() 

NOTOWANIA BAWELNV 
LIVERPOOL 

Bawełna a!D1srykańska,. ~nię-
cie: . .;iI" ;t: 

Styczeń 4.89 luty 4,91 m3i1"Z'M 
4,93 kwi€Cii.eń 4,96 maj 4.99 czer
w~. 5,02 ll!pi~c 5,00 sjer~eń 5.07 
wrze iień 5,00 pazdz.ierniJk IS,H lf
stopaId 5,13 gl"udzimi (,89 loco 
5.19. 

ALEKSANDRJA. 
Bawełua. egi1~ka, z3.mknlędie: 
Sakellaridil8: stycMń 14,408 m8!

rzec 15,04 ma.j 15,43 Mipii60 15,~ 
li~topa.d 13,70. 

Ashruoun.i: ,.uty 10,57 kWiilec.ień 
10,82 czerWlec 11,15 paźdu~rnik 
11,78 grud'Ltień 10,2.'3 

Złoto sowieckie 
dla Banku Rzeszy 

Po l~kumi!esięclzne:i przerwie 
nadeszła do niemiec..1{.iego banku 
emisy,jnego znow"U przesyłka złota 
b::lJtJku pa.ństwowego rosyjskiC'go w 
ilo§c.i 120 sln-zynek, zawrlera.j~Y'ch 
łącznie 7,500 kg. złota.. TraiJlsport 
złota stalD.om częściowe pokrycie 
zobowią.zań z tytułu handlu za.g'l'a 
ni!0Zil1ego. 

W związku z wiade>mościami, ja 
kie się ukazały zaraWlllo w prasie 
miejscGwe.i, jak i stołeczne.i w spra 
wi~ porozumienia 7 fi:rm przędzal
niczych w Łodzi z'W~óciliśmy się do 
f.irm zaintereSOWl<lOych a mianowi
cie do firm: R. Biederm<lJn, 1·s-,;,f'a
:.:zystwOo Przędzalnicze "La Ozen
stohovienne", ManUfaktura Baweł
niana F. EisenbrauJt, Przemysł ba
'\vehl!ally Adam Osser, Z,jednoczo
ne Zakłady K. Scheiblera i L. Groh 
Olana oraz Towarzystw.o Zgierskiej 
Manufaktury Bawełnianej, I{tóre 
oświadczyły nam, Co następuje 

bawefu.ianej WI Polsce. Utworz{!nie 
porozumienia nie ma nic wspólnego 
ze zrzeszeniem i jest ztlpeln,i~ od 
niego niezależne. Porozumienie no
si charakter ltimte,i konwencji cen, 
obejmującej tylko niektóre nume
·ty p,rllę;dzy po,iedyńczej. Firmy u
czestniczące w poroz.umieniti, nie 
są "wiązane iladnym terminem, Sini 
też rygorami i JIlogą '\VI każdym oza 
sie wystąpić z konwencJi. Dotych
czas żadna z firm z prawa tego nie 
skorzystała, czasowe zaś zawiesze
nie ustalania cen nastąpiło n:11I sku
tek jedlle>myślnego postanmvJenia. 

mach z,a,trudnlionych było 41,792 ro 
botnii:ków, co w po-równamlu z okre 
8;etn poprzedzają'Cym wyk!azuje 
wzrost liczby zatrudni!onych o 228 W ~ n ~~ROilO:~AI [l NIl I 

Rumuńskjl oddział szwajoa,rskie- L L Ił U U II H 

POl"Ozurnienie zostało zawiązane 

we w1rześniu br. a nie, jak pOltały 
pisma, równocześnie z powstaniem 
zn€lSzel1i'a producentów przędzy 

Potltanow!enie tD nl,e 'ma i 'nIe mo 
ze mieć żadnego wpływu na dzi,a
łalność zrzeszenia. 

go banku d€iPQzyt<>wego zapropo- Lekarzv-specjalistów 
~~~ .. ~~~~~~~~~=~ nawał ugodę przymusową,· Aktywa ZawadzIla 1 

l:lrZeWj'źSz1a.ją, pa: ywa o ca. 50 mi- TEL. 206-38 

l"obot.ndMw. 

ljonów; 1eL Również aktywa ban- ol1!ynna od 8 rono d@ 9 wieoz. 
BfM06fH KLAWE BłŚLADUJA ku Marmarosz, który znalazł s.iA VI' 11- 1 ) przyjmuje 

, 't 2- 3 ) kobiel1a~lek6r;lt 
j~dn~k tv1ko.ory- iłJLAWE tem sa.,mem położeniu, stł podobno w niedzie:ęi świętl1 od 9-3 pp, 
gmalny II fnmą 1\ wyŹ\'ize od pa,gywów o 362 milj. leozenie chor6b 
leczy osłabienie. wy cień- lei. wenell'~C;::l:nlPc~! i akórnvch 

(ag) cz&nie, nerwy ' 455-2 _ ........ P_w: ..... i)I_I_,D~U ..... _'{a_i._._ .... 
!~!·~!!!!!!!!!!!!"!®!!!!?!!! .. !!ł.!!ae!.!"",!!!! .. !!.!!!~!!e!P!4!#!.!W!"!.!~!!!!!!!!!!!!!!!!2ZZ2!!!!~!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!"M'P!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!! ;;;;;=:: __ ~-- = "Fli1rAWIII ,,!w'iWiW'#"_~1kSii4iłi&!Qillł __ 

."""",_.-.;;;u;;;;;;~;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

ł ."Powrót d życia" :~~~~~~. 
z udziałem kochanków ekranu Jan et GaY~or i Chardes Farrall 

Początek seansów o godz. 4-ei W so~ot~ niedzielę i święta od godz, 12 do 3 ceny miojci~~ 75 tF.) " :zł. ~ '9, '21 Dziś i dni nlstępo,eh i 



Nr. 303 

Ogłoszenie. 
Nadz.orca sądowy fiTlllY ,. Wvkończ:alnia i Farbiarnia L!l

«wik Kaiselrbrecht, właśóciele: Wilhebn i Ernest Kai:serhrt.'~h
Łowie imallżonkowie Lipil'MCY" w Łodzi, UJl. ~erSlka nr. 69, 
po 1l,przednie'l1l porozumieniu sk z Panem Sędzią Komisa
rzem, działając w myśl art , 4 i 40 Raz.p. Prez. Rzpl oZ dnia '23 
IZl'UIc1nia 1927 r. (Dz. Us'! . 3128 poz. 20) a zapohieganiu l1pa
dlOlŚCi, zawiadamia WszysŁikkh wierzycieli tej firmy, że :lnla 
26 listopada 1931 roku o godz. 11 w Wydziale HaJndlowym 
Sądu Okr~()IWe~o w ł/.łdlzi. Plac Dąibro'wlSkiego Nr. 5, po· 
kój 15, odbędzie się spra WdZCll ie wieifZyteł,nośd tej firm" , a to 
w celu ustalenia listy sprawdzoa 11 wierzycieli i wyoSQikośd iJch 
rOS'ZClz,etJ .. 

Stawienie się z dowodami pretensji, na:leżycie poiŚ'wiadczo 
nemi obowi~z,u.ie wszy,stIdch wlierzycieli, nie wyłączajoąc tych, 
któny figu.rują w bilansie' firmy. 

Dnia 28 listopada 1931 r. lista ustalonych i Sipraw'lizo-. 
llych wi,erzyocieIi będlZie wyłożoną w Wydziale Handlowym 
Sądu Ok,ręgowego w Led,zi i 0d tej daty osoby zailnterseowanc 
mogą w terminie 7 dniowym zaskarżyć postanowiooie nad
zorcy sądowe.go co do wdlłignięcia lulb odmowy ",,-eią~nięci.a 
wieI1ZV'telności na ,tę listę, do p, Sędzie~o Kom~sarza, który ta
ki spór rozslorzyga ostate.clzrnie w toku post~powaofiia Uiklado~ 
we,gD. 

TO' rozstrzygnięcie ie:dna'k nie po.~hawia strO'Il prawa wy
toczenia PDwóćLzf:wa przed Sąd właściwy. 

PO' upły'Wie termimu sp'rawdzenia, na li.stę wci~nięci będą 
ci w-ierzyciele, któ~zy IUldowod nią, że w powyż.szych terminach 
niezig!osili swoich preten·c.ii z przyczym ważmych i od niob nie 
z·alę,m vcl1, 

Nadzorca sądorwy 
LUDWIK RANKE. . 

• •••••• •••• •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• ł 

TERN PlIl RY 
MAKSYMALNE 

KĄPIELOWE 
ŚCIENNE 

ZAOKIENNE 
W wielkim wyborze po cenach przystąpnych. 

tERMOMETRY POKOJOWE OD Zl. 1.20 poleca 
ISTN. OD 1894 R 

maaaZłO OPlucznu SZymOn ORBACH, SD. z o. o. 
PIOTRKOWSKA 33 :: TELEF. 222<;2 

CEnlRAlnA ŁADOWniA 
AKUNULATORóW lóDl 

P!OTRKOWSIA 167 RlłDIOWYCH . 
SAMOCHODOWYCH 
PJOTOCYKhDWYCH 

••• 
WARSZTATY REPARACYJNE 
WYPOŻYCZANIE 
AKUMULATORóW 

Ifl. ~05·21. 
NA TELEF. WEZWANIE 

TEL. ~05· ~t TEL 
ODBIfJ!RAI'JIY IDOSTAR· 
CZAMY AKUMULATORY 
DO DOMÓW. 

KOlm:ru,::ankl.d I \VDłłKii~' YSKI 
D-re med. MarJI L\1WIN~ONOW&ilJ 
ul. ŚródmieJska 27 tel. 148-88 

(dawniej Cegielniana 6) 
aodz. prllyJ. dla peń i pendw 

od 10-8 
o.ynne II" nQ8~pnlQoe d.iały. 
1. chor. sk6ry i włoal5w. 
a. Beantłl 
3. KurecJI odmłedzaJqcych. 
4. Me.llaOu (ogólny i oBą!3l1lowy). 
5. Eplllloo!i (e)eoboQoagulBo'o. 

eleltkolilul'. 
6. Elekbo'eJFlpjl(die.łomljn, d'AI-
lIonvaUzlloiB, gnlv&DotOJa<1TZłl>oJ", 
7, Hel1o!oJlIop,t (BoenłgoI/o, kw!uo, 

sollux, kIłpIele ~wle*łno). 
a Chlrurg)1 6aiefJJonneJ (bUli

n)', ~ylakl, :miehol!'nłoenia., 
nowoiwory i t. p.), Leozenie 
odmrożeń. 

Dod k!emnk, chirurga specjallsfy 
oJdynnlQoego oodz. od. !jodli. 1-4 

(egieBneana 4, tel. 216-90 
SpsQJalfe9a chorób sk6r"VDh 

I weneryc8nyoh. 
leczenDe dJałarmJą 

i elektroterapją 
(lampą kwarcową) 

BlJIl"JmTlJe od 9-2 i od 5-0. 
VI niedziele i śwt~ła od 9-1. 
Dla pań 011 6 do 6 po gał. 

ot1dalelna paoaaIlQ1n\a. 

,,"YOlE 
lódi, Andrzeja 1. 

p,.,jmuie wuelhie roboty, wchod.!ł
ae 'w IIllhres czyallcsenla lSIyb, frote
rowanie, cJltlinot9onll\ i drutowanIa 

SIlIli IUISf~ETYCZłUI pOllad.eh. 5pPll~t~nle biur i mie9llkań. 
oras czyszczenie ohien fabrycilnych w 
budynkach plętrowyoh i parterowy oh 
(t. aw. Saedowych) oraz pakowanie 

zi' twierdl. pues właGlle · państw. 

drzwi I okien na zimą. 
Tel. 106-47 (pryw.) 

Dr. Med. _ 

Fa IORNSIEIN " • 
akuszer-ginekolog ~r me~ 1\. Go lab 
Śródmiejska 29 • • 

(dawna Oegielniana 4) Akuszer-Ginekolog 
tel. 134-90 PIotrkowska Z6, tat 177·50 

Godll. przyjęć 10-12 i 3-7 pp. przyjmuje Dd 4-7 pO' pol. 

ti.Xl - .,GŁOS PORANNY~ ;..". 1931 r. 11 

,,8 ATO" 
I~kł6d Po~oiD!no -tblrnrOlnoJ 

Ogrodowa 10, tel. 213·57 
I i II klasa 

Oddział 
poło!niczo-ginekologiolllny 

Dr. med, Sz. EigerO'wa 
Dr. Reitler Kurjańska 
Dr. med, J, Baum 
Dr. med. W. Eychner 

Cena porodu na II kl. wraz 
z zabiegami 200 zł. 

Opieka nad dllłeckiem 
Dr. med. J. Polakow 

Oddalał chlrui'gBexny 
Dr. med. M. Kantor, 
god •. prsli.;c 1-2 pp. 

Odd ••• ł oOlln, 
Dr. med. J. KraualE, 

"od.. pr .fłeć 11-12 w p. 

DR. 

R. ZalCWBSSUr 
CHIRURG 

POWRÓCIŁ 
mieszka obecnie Cegielniana 19 

(dawniej Cegielniana ó5) 
tel. 125-17 

przyjmuje od 4,-7 pp. 

Dr. med. URIICH 
CIIhor. nerwowe i wewnętrzne 

przyjmuje 4-6. 

Piotrkowska 8. Tel. 148-09. 
Dr. med. 

JerZY Sudya 
Choroby kobIece I akUilliZerJa 

Zielona 30, tel. 115 .. 27 
przyjmuje od 5-7 

Dr. med. 

L. fi JECKI 
SpecJalista chorób sk6rnYClh, wene· 

rycznych ł moczopłciowych 

Nawrot 32 łeB. 213-18 
prz,jmuje od B-lO r. i od 4 - 8 w. 
w niedziele i święta od 9-12 w poł. 

Dla pań oddzielna pouekalnla. 

D •• med. 

fllllł 
Specjalista chorób sk6r

nych i vweneryc.nyah 
UL. NAWROT 2 

TBIoBFON 179-e9 
E»ąfmuFl do 10 r. i od 4! - 8 wi~t 
w mećbsłel~ od 11 - 2 po pOłn!'lnln 

Dla pań spec. od golko 4,.-6 pp. 

DO lEC 
zgłosić alę może wrn ze świll
dectwami do firmy ~Polmin~, Piotr
kowska 152. Poręczenie względnie 
kaucja jest wymagana. ' 647 

4-pokojOWB 
mieszkanie, nowoczesne, w cent· 
rum do odstąpienia. Oferty Bub. 
"Nowoczesne do adm. pisma. 

Pokój ił [entrum 
miasta, nmeblowany, du~y, su· 
chy, słDneczny, zelektrycznem . 
Dświetleniem, usługą, z niekrę
puiącem wejściem, inteligentnei, 
solidnej osobie do odstąpienia 
od listopada. Traugutta 12, m. 
8, front ITI p. -2 

Tow. Wiedz, led1!!e loV ł,@dzi 
GdaiDska 45 

SZKOła" CHEMICZłłR 
FółroclEne 

KUJY dla KINO-OPERATORÓW 
Kurs trwa 2 Jała. Teorel. i praKt. 
wyksztełce'lie chemikdw(czek) la· 
borantów(tek) dla zakładów ba
dań produktów, laboratorjów przy 
urzędach celnych, wytwórni chem. 
przemysł, kosmetycznych i t. p. 

3·m :!llillęcfm'ł 

KURn KRUUmA U[HHł[lHĘ60 
DzIały dla kreślllfzy(rek), budow
lanych, kanalizacyjnych, maszy-

nowych i elektryków. I ZapIsy kandydatów(ek) przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat 
Szkoły, Gdańska 45 w dni pOW5Z. od 9-2 pp. i od 7-9 wiecz, 

LMMeM ...... i4&M! .... 1tIłłIłkWiIM 

KUPCY 
którzy polecają 
swoje towary 

w "GŁOSIE PORAnnYm" 
nie znają ---
zmnieiszenia 
. --
obrotów 

• 'Z4 iSW -9 FU' 

l' 
IRENET" 
PIOTRKOWSKA NR. 89. .. .. TELEF. 223-83 . 

Do akt. 
Nr. 9224/1931 

Ogłoszenie. 

Komornik Sl\du ' 
Grodzkiego 
w Łod.i 
Tomasz 

Chorzelski 
211m. w Łodzi 

przy ul. Sienkie· 
wicza 67, na za
sadzie art. 1030 
U. P. C. ogłasza, 

źe w dniu 
f 3 listopada 

1931 r. od godz. 
10 rano w Łodzi 

PUl ul. 
PiotrkovIsktej 17 
odb~dzie się sprze 
da! z prsetargu ' 
publiclnego rll
chomo~ci nale-

źl\cych do 
fIrmy .Stanisław 
Domański i S·ka" 
i składajllcych się 

z mebli 
oszacowanych na 
eUInIl zł. 1200,-

Łódź, dn. 21.10.31 
Komornik 

1. Chorzels!łi 

-

TŁUMACZENIA 
PRZEPISYWA N IE 

NA MASZYNiE 

POWIELANIE 
DRUKÓW_ 

DiwlEłkowe Kino 

ZA 
KILlNSKIEOO 118 

Dzi.ś i dni na5tępnych! 
Ktoby uwierzył, że tli parli wcale nie 
jest do siebIe czule usposobiona !l 
Dlaczego? Odpowie na to pytanie 

film p. t. 

Postrach Salonów 
... 11' kddej " sC'e~le' - nowa podni~ta, ' 
posta.C ZliŚ 'd'zielnego detektywa za
chwyca nas i wzbudza niesłabnące 
zaintercsowanie.. . (Times) 

W rolecb głównych: 
Murlei Angelus, Frank Perłltł, 
Jack Ralne, Eve Gra" Jamen.on 

Thom .. 

Następny program: 
"Romans nad Rio Grande" 

Po 20 gr. 
,," ", • I •••• ~-: • I, .. -~';':, ~', ~~. 

NAJLEPSZE CIA 'STKA 
poleca 

[ ~ KI (H n ł A l. ~~M~Un!K~f~~ 
PRZEJAZD 1. TEL. 133·72 i 209-87 

SILV-OZOH -HOTOR 
IDEAlNA = BAUAMICZNA WZMACNIAJĄCA 

../h:/". IIJ.._---' ..... "'--""' ........ _ __ ~_.J.-_'-".I!! 
f;łf.;"l -, _. J~ ":F'H~~ ~ ~-vrr~. ~~.". 



Wszelkie 

ZIOłA LECZniCZE 
naj~wie!szego zbioru poleca naltaniej 

SKŁAD APTECZNV 

8. PI Le. ódź. 
Plac Reymonta 5 /6 Tel. 187-00 I 217-00 

Stale na składzie Zioła lecznIcze Dra Brey.ra 
oras Oskara Wojnowskiego 

I N S T Y T U T łl:l JIlWll" Czesławy 
KOSMETYCZNY"" ".. Bornstelndwny 

lódź, Piotrkowska 175, parter, m. g. leI. 138·76 
Najnowsze metody racjonalnej kosmetyki I hygJeny 
Heljoterapja: LAMPA KWARCOWA, LAMPA SOLLUX, 
d'ARSONVALlZACJA. - Godz. prJ:yl~ć: 10-2 i 4-8. 

CZYTELłłlA nOWOŚcI 

"Hu ił itH 

da~niel A. STRAUCHA 
ul. Prez. Narułowic.a Nr. 14 

tel. 213-85. 
Ostatnie nowo§ci '" 5 j~zykach po 10 egzemplaray. 
Nil katde życ:senie, czytelnik otrzpmuje wybranl\ 
ksiłłżkę. Csytelnia otwarta od 9 do 7 wieczorem 

be. przerw,. 

Abonament miesięczny 2 złote. 

................ E ·ae .... ~ 

K U P U J C I E Z l-go Z R 6 D l A 
WIIILKI WYB6R 

Wdzlldw IQ a te ratOw 
daleolnn,ch spreflynowl'oh 

.PATBNT· 

,. Ó i e k WJtJmanek 
metalow,ah amerykańsklClh 

Nabvt mołna w FABRYCZNYM SKŁADZIE 

"DDBBOPOL" lódź, Piotrkowska il, 
TBL. 1/J8.61, w podwdrsu . ........... ~ .......... .. 

Do IIkt. Do akt. 
Nr. 1144/1931 Nr. 525 I 31 

0910 •• enle. Oglos.enie. 
Komornik S"du 
Cirodzkiego Komo~ 8fłdu 
• Łodllli Grodsklego 
Tomau w Łodli, 

Chorselsld Wacław Kouelik 
aam •• ŁOcUl sam. w Łodzi 

prz, ul. Slenkie- pur ~ 
wiC:IIII 67, na sa- Wólc:sllnsklel G3 
.acUie art. 1030 n.. _osa-
U. P. C. ogłassa, dale art. lOBO U. 

ie w dniu P. O. ogł ...... , :le 
1~ listopada w dn. 

f 031 r. od godz. 17 listopada 
10 rllno w Łodsi 19i1 roku, od go-

prs, ul. da1ny lO-ej rano, 
PiotrkowskteJ 17 w Łod.i, p.18.y ul. 
odbęd_ie sle 'prso Senatorakle) a9 
dał s prsetargu odbę~lIle się 
publlc_nego ru- sprsedaz • prze
.homo'ci nala- mIgu pubUcInogo 

łfłcJc:h dl!l ruchomo~oi 
Abrama KilbestII naleilłOych do 
I .kładajłłcych się masy upadłości 

s mebli Aleksandra Arndta 
NlIIac:owanych na i składajfłOych się 
.umę Ił. 500.- s k_illtek i mebli 
ł.6dj, dn. 14.10.11 OBlaGowany oh na. 

Komornik sumę Ił. 9306.-
T. Choraelski Ł6dj, 2.11.1931 r. 

DR. ~~zelilr 

Do akt. Nr. 
E. 615-31 

Ogloszenie. 
Komornik SłłdU 

Grodzkiego 
w Łolhi 

Leon Wlłsowski, 
zam. '" Łod_i 

prsy ul. 
Narułowic:aa 10, 

na za
sad_ie art. 1030 

U.P.C. ogłasza, te 
'" dn. 

1S listopada 
1931 r. od godE. 

10-ej rano w 
Łodlll, prsy ul. 

Cegielnianej 53/17 
odb~d.ie się 

sprze-
daż s przetargu 
publicznego ru· 
chomoścl, naletll

cych do 
Dawida Binke 

i składlljllcych się 
s umeblowania 

oszacowanych na 
sumę zł. 865,-

tódt, 2.11.31 r. 
Komornik 
Leon Wlls01IFski 

!~.~~IG. Dr. med. 

FAIEDSTEIN 
r,uD,.ah Sienkiewicza 37 'e" 117-95 

NAWROT 7. Charaby pr .. wadu paka.mOwBga 
TeL 1II6..()'1) Leczenie hemoroidów bez operacJ1 

ed to-tlU od 5- ZI\ pomocl\ niebolesnych injekcji. 

Ogłoszenie. 
Syndyk tymczasowy masy upadłości fir

My "Marja Stadnicka" wzywa wierzycieli tejże 
firmy, których naleAność zostala sprawdzona i 
przyjęta do masy, do przybycia w dniu 14 listo
pada 1931 r. o godz. 12 do Sądu Okręgowego 
w Łodzi Plac Dąbrowskiego Nr. 5, pOkój 15, 
eelem wysłuchania sprawozdania syndyka tym
czasowego i zawarcia układu z upadłą względ
nie umowy związku wierzycieli i wyboru syn
dyka ostatecznego. 

Syndyk tymczasowy 
Alfred Hitman, Adwokat 

Łódź, Andrzeja Nr. 3. 

8.XI - .,GlJOB ~ttANN'Y'- - t981 r. 

premiera! 

-z 
Arcyucieszny film, ilustrujący 
przygody i perypetje miłosne 
w czasie wyboru towarzyszki 
życia geniusza humoru i ulu-

bieńca publiczności 

-
nadprogram dodałeM dlwiuMowu 
........ I illllllillllllt;1:1 Mriljlllllll ....... . 

Początek seansów o g. 4.30, w 
i niedziele poranki od godz. 12 
po cenach najniższych: 75 gr. 

soboty 
do 3 .. ej 
i 1 zł. 

CebulMi Mwiałowe 
(sprzedaż cebulek tylko do ,~ 
Grudn.) oraz nasiona do }esi en
nego i simowe.qo .iewu polecaiłł 

Sl<ŁADV 

L. Jasińskiego 
w Łodzi, ul. Andn:eja10, tel. 168-56 
w Łęczycv, ul. Poznańska 30, tel. 125 

II n 
I ~gł05lenia ~ro~ne 
• _II 

NIEMKA (REICHSDEUTSCHE) 
udziela. konwersacjli i gramatyki, 
prowadzi lekcje interesująco i zar 
pewnia szybkie postępy po cenach 
przystępnych. Główna 41, fr. II p. 
teł. 146-65 m. 9. 8035-3 

NAUCZYCIELKA 
z wytszem wykształceniem, ze znA 
jomością języków, przygotowuje 
<bi&cl do szkół i u<hiela. korepety
cji w zakresie szkoły Średnleł. 
Zgłaszać siJę pomiędzy 3 a 6 telef. 
150--53. 6--

~ORBONISTKA 
udziela franeuskiego. Wykwitna 
konwersacja. Literatura. Ma.tur~ . 
Ceny znH:one. Porozumleme 
4-6 Sienkiewicza 52 m, 36 IIp. 

3057-2 

PIANISTKA 
Marja Trentowius powróciła ze 
swojej podró1:y i udziela nadal 
lekcji. Zastać można od godz. 
l/212-1 ppłd. i od 6-7 . Wól
czańska 222, teIef. 109-68. 

059-3 

MADEMOISELLE MARIE 
enseigne anglais fran'(ais aHe
mand Traugutta Nr. 2 I p. h. - .. 

Sweatlg 
Pou1owary, Reformy przerabia i 
naprawia., również prsyjmuje zar 
mówienia. s własnej lub powierz~ 
nej wełny. Pracownfa. I!Iweatrów 
Traugutta. 14, paprz. of., I piętro. 

KURS PĄLAS 
oraz najnowsze szydełkowe ro
boty Filet. Wyuczam hafty rę
czne i maszynowe. Kaufmano
wa, Piotrkowska 1~, pr. oficyna 
I podwórze. 988-1 

SAMOCHODY 
i motocykle u1:ywane. Kupno. 

Sprzedaj;. Komis. Zamiana. 
Auto-Agencja, Gdańska Nr. 82, 
tel. 189-2R. 289-15 

MEBLE 
krzesła dębowe, komplet 5 krze
seł i fotel 150 zł., stoły owalne, 
tapczany oraz wszelkie meble 
nainow8zyoh fasonów. Ceny ni
skie, warunki dogodne 

61 Piob'kowska 61 
w podwórzu. 79~ 

W PAŁACYKU 
w śródmieściu, w ogrodsie, J 
wykwintnie umeblowane pokoje 
z pianinem, wejście II klatki 
schodowej do ~najęcia. Z~ł08Z. 
Biuro "Polruch , Al. KośCluszki 
27, front, parter, telefony: 
141-01, 132 01. 32-1 

POKóJ 
umeblowany przy ul. Piotrkow
skiej odnaim~ solidnemu panu 
tel. 132-21 3056-1 

2 ŁADNE 
pokoje przy rodzimie do oddania.; 
wszystkie wygody, telefon, ewen.t. 
z utrzymaDli6IIl. Wiadomość Pne
ja"(d 19 m. 16, tel. 133-05 między 

godz. 2 li 5 

,penumep8la mle!llc:lcsM "Głosu POJrannego" ale wsllvstkieml d0-
datkami wynosi w Łodał iIł. 4.60, 218 odnosl5enłe-

1OgrosllP, c prlleavUICl poclltowCl w "raju - 21. 6,._. zalll'anioQ - 211. 9.-
OgłOSIlIla .. wlew. mllIlDetroWi 1.8IIpaltow, (lIł"onll 5 sepl\łt) I l-stlla stronl\ 1 lilA. 

• taWcle 5) gr. nadesłane po tekśoie 40 gr.; neltrologi 40 111'. 2lwJolloin. 
(ttr. 10 upełł) 12 ... Drobae 15 III. 3Iłł w,ras; najmnłej88e ogło88enie sł. 1.50 gr. POBllulłiwanie praoy 10 gr. 
.. "",aKt naJDualeJ_ ... 1.10 lP. O,łoalllenill ~ar~ceyllolVe all4h.binowe 111 al. Ogłoa2lenia 21amielsoowe obli 

RCkopis6w redako's nie zwraoa. oue o ~ 00. dłotel, ftrla .. ranlosnv:Y.ł l) 1)01 pro •. Za oltl:>a.,mh łllł)~I!1'70sn~ lab fMłM. dodałk.50ol 
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