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Rad. Długoszowski J • • . 8 

,fo..!l!~~tdi~~~~~.nej utrze1sze pos1e zen e se1mu 
podda rewiz!i 

w."'~:!~.~2~.C::~:·r.1.k1•• Hlub P.P$. poruszy sprawę konfiskat prasowych 
go" {St. Gr.) telefonuje: Warsz. koresp, „Głosu Polskie· nie całego klubu o jednolitości nego posiedzenia sermu, wyzna- Ważne narady 

W dniu wczorajszym na woikan- go" (St. Gr.) telefonuje: partji. cz0111ego na dzień 31 b. m. prze· 
dzie. sądu Najwyższego znajdo~a- W dniu wczorajszym zebrał się Na kongres wybrano 6 delega- widuje m. in. W WarSZ8Wi8 
ła się sprawa redaktora tygodruka J h • kl b PPS , k 
„Za Wolność" p. Tadeusza Wie- w em~c .u seJmu u . • tow, tórymi są: P•P• Marek, 1) I 'czytanie preliminarza bu-
niawy - Długoszowskiego, oskar.iio Omowtono na zebraniu program Strugj Kopciński, Posner, Nos~I i dżetowego na okres od 1 kwiet-

Marsz. Piłsudski ~onfe~ 
ruje z prezyd. Rzplitej 

i premjer~m nego z art. 129 K. K., za wydruko prat: parlamentarnych. Ułożono li- Kaczanowski. nia 1929 roiku do 31 marca 1930. 
wa.nie ar,t,ykułu p. t. "św. i.ęt.o pra- stę wniosków, które klub złoży w Wreszcie wyrażono podzięko-

2
) I : · kt. 

h W dn t • czytanie szererłu pro1 e ow W k Gł P I k' c~1ącyc . poprze ieJ ms ~- czasie nadchodzącej sesji. w e od odb d s • , •. arsz. oresp. " o,su O• s,_ ie• 
ci1 sąd skazał p. Długoszowskie- L' • . .am „ z pow u .. u owy orga- usfaw w sprawach ratyiikaCJt u- go" {St. Gr.) telefonuje: 
go na rok więzienia. tst:' ta Jest następu1ąca: . ruzaCJ~ warszaw~kI~J, oraz' protest kładów i umów międzynarodowych 
Sąd Najwyższy postanowił wczo Pro1ekt ustawy o ubezp1ecze· przeciwko przYJęc1u przez grupę Wczoraj o godz. 6 wieczorem 

raj, przekazać sprawę red. Długo- niµ na starość. posła Jaworowskiego na.zwy był, Dalej porządek dzienny przewł- przybył do prezydjum rady mini-
szowsikiego pełnemu kompletowi Projekt nowelli do usta'Wy o re- frakcji rewolucyjnej. duje: pierwsze czytanie projektu strów marszałek Piłsudski i od-
i~by karnej ~elem ustalenia g~a-{ formie rolnej. W posiedzeniu wczorajszem U· usta''."Y a uzupełnieniu . r~zp ·:>rzą- był krótką konferencję z premje-
111c stosowania art. 129 K. K. „ • • dz' ł • • 1• ł . J dzema prezydenta RzphteJ o WJ B 1 d ł 

Or.zeczenie to ?ędzie miało za:'! Pro~ekt usta~ samorządowe). ta u. me wzię ~ pos. owie: awo- ,- rem p. art em, poczem u a się 
sadmcze znaczenie dla wykładni. ProJekt małeJ ustawy samorz11- rowski, Szczypiorski, Downaro- dzieleniu z administracji państwo- na Zamek na naradę z prezydenv 
art. 129, którego. elastyczność w:dowej dla Małopolski Wschodniej. wicz1 Niski, Gardecki, którzy jak wej przedsiębiorstw państwowych tern Rzpli~ej. Premjer p. Bartel w 
praktyce sądoweJ wywoływ.ała gof Projekt nowelli do ustawy o po już donosiliśmy wystąpili z klubu p~zemysłowy~, handlowy.eh. l g~i ciągu dnia wcwrajszego konf;m)
rącc spory w sferach prawmozycih. datku dochodowym, podwyższają- PPS. mczych oraz 1ch komerCjahzac1t wał z marszałkiem senatu p. Szy-

Prz~dslawiciele państw 
obcych 

cy minimum egzystencji wolnej od Opr6cz tego nie byli obecni po- Pierws~e czytanie 0.<>welł ~o usta mańskim, posłem Kościałkow-
podatku. słowie: Bobrowski i Ziemięcki, wy 0 izbach morskich, pierwsze skim i b. posłem, a obecnym II 

u min. Zaleskiego 
Postanowiono również poruszyć którzy., us_Pra~edliwili swą nieo- czytanie ustawy o fundacji p. n. zastępcą szefa sztabu płk. Picrae-

sprawę konfiskat prasy, a szcze- becnosc hst;lmt. „Wieś Kościuszkowska", pierwsze kim. 
. czytanie sprawozdań komisj; praw . . 

~/ars.7.. -k.oresp, „Głosu Polskie· gólnie „Robotnika". I . Porzadek dzienny niczej wniosku PPS. w sprawie W1ecz?r.em p .. pren:1er ko~f~ro: 
(:;;Ą.(~t. Gr.) telefonuje: • W ko6cu posiedzenia jed.nomyśl jutrzejszego posie• zawieszania eksmisji dla tych bez w~ł z mmistrami Kwiatkowskim 1 · 

Zmlistskie~ spra~ął zagdnir~nicznych nie uchwalono potępić rozłam w dźenia sejmu !robotnych, którzy otrzymawszylKuhnem 
P a e przYJ w u wczo- PPS P t • da' WARSZAWA 29 'd . 'k ł . 1 k 'sk' • os anowiono wy c p•·zed , paz zierm a. pracę sp acają w rata~h czynsz 
ra1szym pos a amery an 1ego .., k ń S • · d (P t ) p d k d · I • k · · t d. 
St ts .J-t...! D'A k .. - oneresem w osnowcu oswia cze a . - orzą e zienny p enar miesz aniowy i • a ona, szweuz,JDe;to ans ar-
wara i sowieckiego p. Bogomoło-
wa, 

Katastrotalne wylewy rzek Ks. Hohenzo\eT\\ 
rBDOJ Komunikacja kolejowa mi~dzy Medjolanem 

w starciu z komuni• i Bazyleją przerwana 
stami GENEWA 29.X. (Tel. wł .• Gł.P. •) Jednakże ruch kol€jowy na tej 

BELRIN, 29 paździenn~ka (Pat.) Po oberwaniu chmur podczas o· linji pomiędzy Castlioni a Bellin
W sobotę i niedzie1lę odbywały s~ę statnich dni padały _deszcze od zona został przerwany na kilka 
w Wi.ritzhurgu manifestacje Stahl- piątku do niedzieli w całej połud- dni. 
helanu bawarskiego, przyczem do- niowej Szwajc~rji. . . _ Podróżnych transportuje się sa 
szło do krwawych starć z komuni- W Kan~ome tesynskim rz~kt mochodami. 
stami. w czasie zaijścia zositał zra- katastro~alme wez~rały, powodując 
niony jeden z synów b. cesarza ks. olbrz~m1e P.o!"odzie. . ••• „.„ •• „. 
August Wilhelm Hohel1Z<>lern. Rzeka T1cmo _oraz kilka_ rzek 

Stahlhelmowcy na zebraniach bocz~ych wystąpiły z brzegow, za 
swych przyjęli rezoducję, że będą lewii1ąc znaczne. ~bszary. _ 10 k~m. 
dążyli do odrodzenia wielkich Nie na północ. od m1e1scowośc1 Belhn
miec w duchu Bismaa-oka. zona kolej gothardowska pod sta

Zaręczyny ksiąt~ce 

or. med. s. Bogusławs{ł 
leczy natuiaJ,ną bezlekarstwową 

metodą .kręgarstwa. 
Choroby: nerwowe (astma), przemiany 

materii (artretyzm) 
Przyjm. od 5-7 

Nawrot N2 2, I piQtro, front, Ili brama 

Zeppelin leci ·do Europy 
Ha pokład sterowca zakradł się 17-letni a na-lor 

powietrznej przejażdżki 
NOWY JORK, 29 października, który opuścił lotnisko Lakehurst 

(ATE.) - Sterowiec „Zeppelin" o godz. 1 m. 58 (g. 7.58), przeleciał 
wystańował w drogę powrotną do nad Nowym Jorkiem o godz. 3 na. 
Niemiec o godz. 1 m. 58 (7.58 we- 10 (9 m. 10 według czasu środ.ko
dług czasu środkowo - europejskie wo - europejskiego). Stańowi Zep
go). Warunki atmosferyczne zdają pelina w Lałtehurst przyglądały 
się sprzyjać lotowi. Zeppelin hę- się niezliczone tłumy. Sterowiec 
dzie leciał wzdłuż linji uczęszcza- okrążył halę, wzbił się w górę I 
nej przez okręty transatlantyckie, zniknął wkrótce w kierunku pół
Lady Drummond Hay, która brała nocno - wschodnim. 
udział w locie z Europy do Ame
ryki, tym razem nie jedzie. Nato.
miast wśród pasażerów znajduje 
się jedna kobieta pani Adam. BRUKSELLA, 29 pa:idziern~ka. 

(Pat.) - Jruk podaje „Soir" na 
podstawie wiadomości zaczerpnię
tych w kołach dobrze poinformo
wanych, maią niebawem nastąpić 
zaręczyny księcia Olafa noirwes
kiego z księżnicziką Martą s:zwedz 
ką. Ks. Olaf znajduje się obecnie 
w Ostendzie w chMaikterze go
, ścia księcia Leopolda, J"1'zyc"Zem 
zachowuje tam i'W'Oje n,a4ściślejsze 
incognito. 

cją Castlioni została zalana woda
mi na 150 m. długości, właśnie w 
chwili, gdy pociąg kutjerski Me· 
djolan-Bazylea przejeżdżał przez 
pomost nad rzeką Moesa, Na 
szczęście nie było wypadku 
z ludźmi. 

NOWY JORK, 28 paźdzSernika. .„.„ •••• „. (ATE.) - Sterowiec „Zeppelin", 

NOWY JORK, · 29 października. 
(PAT.) - Agencja Reutera dono
si, iż sterowiec „Hrabia Zeppelin" 
wystartował wczoraj o godz. 2 
według czasu środkowo - europej
skiego a około godz. 8-ej rano 
według czasu amerykańskiego. O 
godz. 3.16 po starcie „Zeppeilin" 
przeleciał nad Nowym Jorkiem. 

,;;o;..:•'" 

Wobec tego, że przedstawiciele 
t. zw. 

,,Legji Inwalidów Wojsk Polskich" 
Jd pewnego czasu zbierają na tere
nie m. Łodzi ogłoszenia i ofiary 
na rzecz tejże .Legji ", oświadcza
my niniejszem, że ani z _Legią• 
ani ze zbierającymi 
i ofiary, nie mamy ni 
Okręgowe Koło z, 
Wojennych Rzecz 

Polskiej w J 
ulica Gdańska 

~
~::-. 

tp!6 . 
""'"KA P_ - FASA> 

o ••• o 

Polski 
Przemysł 
Gumowy 

fou.Akc.. 
w Grudz:i~dzu. 

W cztery godziny po starcie, jak 
podaie radjostacja nadawcza „Zep 
pelina" na pokładzie sterowca 
znaleziono ukrytzgo 17-letniego 
chłopca, który podał się za praco
wnika jednej z kancelarji adwo
kackich w Nowym Jorku. Chło
piec dostał się na pokład sterow
ca nieznanym siposobem, pragnąc 

jaik się zdaje, silnych przeżyć. 

O godz. 12.30 otrzymano od 
„Zeppelina" wiadomość, że znaj
duie się oo o 110 mil na południo 
wschód od Przylądka Piaszczyste 
go, posuwaijąc się z szybkością 70 

I 
mil na godzinę, przy jasnei i piek
nei e>ogodzie. 

---
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Dziś powtórzenie ,premjery ! Dziś powtórzenie premjery ! , 

p „Spówiediurej ~i~~ej k~;jji kobiety" N 
przepotętn:r dramat cierpleil i zmagail uczciwei ton:r i matl<i E 
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Bezgraniczne 
poświęcenie 

Demon 
zazdrości 

Szale doza 
intrygi 
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Orkiestra symfoniczna pod dyr. KANTORA. Początek seansów 4.30. 

Począwszy od obecnego programu wyświetlać będziemy stale Tygounik Paramontu. zawierający ostatnie 
wydarzenia, mody i t. p. 

oleranc·ja religijna LUN 
Nawet Konserwatyści domagają się jej przestrzegania .,Dziś P• raz ostatni. 

Krak0wski organ konserwaty- Rząd nie chcąc narażać się katoli zadowolony. Najgorzej wychodzi których i tak mamy dosyć w na" DZIS tańczu Marmtta 
stów "Czas„ zamieścił artykuł pt. kom, zwleka ciągle z legalizacją na tern państwo. Szerokie masy szej strukturze społecznej a tern J 
•w sprawie tolerancji religijnej", kościoła narodowego i innych sekt uczą się b.)wtem poprostu niepo- samem jest szkodliwy dla intere- a publiczność rozbawiona czarującą 
zasługujący na przytoczenie w a z drugiej strony musi się lici.yć szanowania ustall•, zatracając w so sów państwowych, 
<lłuższych wyjątkach. z możnymi protektorami sekciar- bie i tak nader wątłe poczucie pra Stosownie do tego założenia LYą Marą 

Organ krakowski zwraca uwa- stwa na lewicy, toleruje więc je· worządności. Dodać jednak trzeba, należy stanowczo odmówić uzna
g'=, „ iż Polska odziedziczyła po za go publiczną, aczkolwiek nielegal· ~e opisane wyżej stosunki przyno nia wszystkim · małym związkom 
borach ustawodawstwo częstokroć ną działalność. Sekty znalazły się szą też znaczne szkody moralne wyznaniowym, nie posiadającym 
niedostosowane do nowych warun tedy w dziwacznej sytuacji pra- samemu katolicyzmowi. Doraźne dostatecznych podstaw ideowych 
ków życia, szczególnie w b. zabo- wnej. Z jednej strony mogą się zarządzenia, wydawane tu i ów- i z nieubłaganą konsekwencją tłu· 
rze rosyjskim. Zanim nastąpi kody one wcale swobodnie poruszać, dzie przez poszczególnych urzędni m 1 ć wszelkie zewnętrzne przejawy 
fikacja i ujednostajnienie prawa w urządzają publiczne nabożeństwa, ków bez ogólnego planu, nie osła ich działalności, ograniczając ją 
całej Polsce, należałoby znowelizo pogrzeby, udzielają ślubów, prowa biają propagandy seKciarskiei, prze wyłącznie do kultu domowego. 
wać odnośne ustawy, by umożli- dzą księgi metrykalne, i t. p., ale ci w nie wychodzą na wet na jej ko Drugie rozwiązanie przyjmuje 
wić osobom bezwyznaniowym za- z drugiej strony nad całą tą akcją rzyść, fabrykując niepotrzebnie ta- właśnie swobodę pr~ekonań za 
wieranie ślubów, zapisywanie dzie- wisi ciągle groza niepewności i nich męczenników. Jeżeli bowiem podstawę ideologiczną i konse
ci do metryk stanu cywilnego, nielegalności. Znajdzie się bowiem jakiś duchowny hodurowiec dosta- kwentnie nakazuje zlegalizować 
grzebanie umarłych i t. d. czasem jakiś gorliwszy urzędnik, nie 8 dni aresztu za przekroczenie wszelkie organizacje wyznaniowe, 
bez przestrzegania form religij· który spróbuje stosować ściśle o- przepisów ustawowych, robi się z jeżeli tylko charakter ich nie sprze 
nych, które ich rażą. Podobnież b~wiązując~ ustawy i konsekw_en- niego męczennika i przysparza się ciwia się porządkowi społecznemu 
można by ułożyć dla nich osobne tme zabroni sekciarzom pubhcz- tylko sektom s ympatji i popular- i obyczajności publicznej zgodnie 
formuły uroczystego ślubowania•. nych wystąpień, pociągając niepo- ności w szerokich masach. Albo z artykułem 116 naszej 

1

konstytu-
Przechodząc do stosowania słusznych do odpo·.viedzialności stanie się na stanowisku że nad- cjL , 

przym"usu religijnego. w szkołach karnej. . V(ytwar~a . się . przez t~ mierny rozrost sekciarst~a wpro· Pi rwsza koncepcja odpowiada 
'?Czas zaznacza_. ż~ m~czej _nale- stan ~lleJasności I . mep~wn~ści wadza zamęt w życie wewnętrzne łaby może lepiej interesom pań 
zy tr_aktować d~ieci, a macze1 do- prawne1, z którego mkt me Jest narodu, pomnaża dość kunfliktów, stwowości polskiej, ale nie zgadza 
rasta1ącą młodzież. . . · łaby się z liberalnym ctuchem 0 • 

Ni.e ~hodz~ b,rna1mmej zaś o Awionetka Mac Donalda becnych czasów, dlatego rząd zde 
u~at~ieme dzieciakom • wagarowa- cyduje się raczej na drugie rozwią 
ma · podczas nabożeństw szkol- zanie. Wobec takich horoskopów 
nych. Dr. Mieczysław_ Niwiński, au powinny się polskie sfery katoli 
tor artykułu ~ .Czasie" nawołuje ckie dobrze zastanowić nad dalszą 
prefektow szkoł, aby przymusu re taktyką w walce z odszczepień 
lig11nego "nie stosowali szablono- stwem Jeżeli bowiem nie uda się 
wo i zbyt rygory_styczni~ w sto- skłonić rządu do radykalnej zmia 
sunku do_ starszej młodzieży. ny polityki w tym względzie -

Nie pójdziemy spać dziś całą noc, 
czeka nas słodkich wrażeń moc. 
Na spanie zawsze będzie czas 
MAKIETA dzisiaj woła nas. 
Od spania tylko tyje człek. 
A na schudnięcie pyszny lek .•• 
MARIETY taniec, piosnki śmiech, 
wszak śmiać się nie jest chyba 

grzech, 
Na spanie zawsze będzie czas 
MAiłlETA dzisiaj woła nas. , l:3ęaz1e to JUŻ rzeczą taktu a na to się nie zanosi- to lepiej 

k~tt;ży katechetów s_t.arać się _skło- na przyszłość zrezygnować z po- • AA... 
me starszą młodzież osob1st~m mocy państwowej i pogodzić się z „ ifl· • 4il!HllMii• f.iiDE:~f!la.~ 
wpływem i perswazją, by zechcta- legalizacią sekt, niż podtrzymywać 
ł_a dobrowolnie przystępować do stan obecny wielce szkodliwy dla 
"W Jętych sakramentów". kościoła i państwa. 

Wielokrotnie broniliśmy zda- Katolicyzm polski posiada dość S 
nia, że wpływ moralny więcej mocy, by pol<onać odszczepień- • 
wart od systemu represji, zmnieJ· stwo o własnych siłach, nie po Specjalista choróo skornycn, wene 
szania stopni 1 wydalama ze szkół trzebuje oglądać się na starost~ i rycznych i moczopłciowych 

Wreszcie .Czas• dotyka sprawy policjanta". PrzeprowadzU się na Andrzeja 5, 
wyznań nielegalizowanych. na które1· śmiały lotnik pod1· ął trauicznte zakończony lot ponad Taki jest pogląd rozsądnych Tel, 58-40 I 

ro. k lt 1 h k t t · przyjmu1e o d 8-10 i oJ _ - ~ wieez. 
„Panują u nas istotnie anor- Atlantykiem. Skrzydła awionetki złożone są wzdłuż kadłuba u ura nyc onserwa ys ow. Oddzielna poc"ekalnia dla Dali. 

malne stosunki w tym wzQ:ledzie.... . celem _łatwieisz.e,po uomiesz.~a . w hiłn~arze. 1 

Dr. med. 

iewiażski 
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Fałszerstwo polskich akcji 
wykryła policja w Berlinie i Wiedniu 

Kombinacja polegała na „zmywaniu'' stemplów 
Z Warszawy donoszą: plowaniu ich w Polsce, Obecnie cała sprawa jest już 

Przed kilku dniami wiedeńska V/ okresie krótkiego czasu po wyświetlona. Jak stwierdziło ba
politja dokonała aresztowania 2 dekrecie. napłynęły dość . liczne dani~ w Polsce, utworzyła się ban 
przybyłych z Polski fałszerzy a- zgło~ze~a o ostemplo~an~e. Z d~ k~kunastu drob?ych spekulan
kcji, którzy oddani zostali pod chwil~ ~ed?ak załamama stę zł?- t~w l fa!szerzy: k~o~y. dokonywl: 
sąd pod zarzutem zara~m fałszer tego ~es1en1ą. ~oku 1925 zgłoszerua li „!'rama pap1erow . 1 nas!ę~nłe 
stwa papierów wartościowych 0 _ te naJzupeł~eJ ,ust:'1y'. I wt~~y ~a J papiery t~ l~nsowah naJptierw 
raz oszustwa i uczestnictwa w rynkach wiedenskim 1 berhnsk1m 1 przez posredmctwo drobnych kan 
akcji oszustw na wielką skalę. _ można, b!ło naty~h~ast zaob~er- ~torów wiedeńskich na ryn~ gieł
Przy tej sposobności ujawniona zo ":owac ciekawe ZJawisko. Papiery j dowe. Dwa. dokonane w Wiedniu 
~tała ogółowi niezwykle interesu- meo~templo~ane wyska!f sp~ku- 1 aresztowarua to prawdopodobnie 
JZ:ica sprawa dotycząca systema- lacyJny kur · czterokrotme wyzszy początek. Zapewne sprawa ta w 
tycznych 00

1 

kilku lat fałszerstw i niż ~apiery stem~lo~ane, na kt6- najbliższych . dniach zainteresuj~ 
oszustw dokonywanych na poi- re me bf!o praw1e z~dneg? P?PY· władze polskie. 
skkh papierach, któremi potem tu. I wkrotce. po~e~ .mne ZJawis~o 
namiętnie spekulowan<> na ryn- zaz~a~zyło się !uz Jaskrawo, ze WIEDEŃ, 29 października. -
kach berlińskim · wiedeńskim zwroctło wreszcie uwagę władz (Pat.) - śledztwo policyjne wy-

• 
1 

' policyi.aych, kazało, że w aferę o-s~Ulkańczych 
, Che~ tu. 0 byłe a~~tro - wę- Oto rynki wiedeński i berliński. manipulacji akcjami kolei Karola 

g:erskie papte~ wartosciowe, kt6- poprostu zaczęły być zalewane Ludwika v.mieszany jest również 
re. na podstawie dekretu z gru- niestemplowanemi papierami obli- adwokat wiedeński dr. Kurt Mel
drua 1924 roku ~?8tały zwaloryzo- gacji austro _ węgierskich, mogą- ler, ares.ztowany przed kilku ty
wane w proporCJi 15 zł. za 100,.ko cych podpadać pod dekret z grud- godniami . pod zarzutem oszustw 

Znakomita 
SZWEDZKA KĄPIEL PIENIĄCA 

OSMOS·PENG 
CUDOWNY i PROSTY SPOSÓB 

ZESZCZUPLENIA i ZACHOWANIA LINJl . 
.OONA8YC/A we WSZVSTH/CH 
PROGER./ACH IPERl"'(/MER./ACH 

,•. 

mn. nia 1924 roku. W B?rlin1e wszczę- wekslowych. W kancelarii d-ra .'.XiO'I"'!~~,,,.... .... 
Prawo konwersji papierów przy to dokładne badanie ofiarowywa- Mellera pieczęcie ze wspomnia-. ,l:..':liiJ~~~~r!JSSlłJ~lł)~l!Jfłl~~l!Jl!J[!ł~. 

znane zostało jedynie obywa te- nych na rynkach niestemplowa- nych . papierów zmywał niejaki 
łom tych państw, które pozosta- nych walorów i po bardzo prze- Friedlander, znany osZUJst czeka
ją w<>bec Polski w stosunku „ma- myślnych chemicznych procede- wy, występujący pod fałszywem 
terjalnej wzajemności", to znaczy rach stwierdzono, że na papierach nazwiskiem Wessely. Dzisiejsze 
mocarstw zachodnich oraz Cze- tych poprostu „wyprane" były dzienniki wieczorne donos1zą, te 
chosłowacji. Wskutek tego papie- polskie stemple, które zresztą, - zaill.osi się w tej sp.rawie na dai
ry powyższe mogły być konwerto- stwierdzić trzeba, - były doś(! s.ze aresztowamia. 
wane dopiero po uprzednim ostem prymitywne, 

Bestialski napad 

Wielka burza nad brzegami Francji 
Spiętrzone fale pochłonęły kilka statków rybackich 

P ARYż, 29 października. (Tel. tąd nie stwierdzono. Kilka więk
wł. „Głosu Polskiego") - Burza szych parowców towarowych 9"l'&• 

szalejąca nad wybrzeżem Francji siało ratować się wyjazdem na 
dokonała gwałtownych spustoszell pełne morze, ponieważ wicher rzu 
w porcie St. Nazaire i w okolicach cal statkami o bulwary. Kilka pa
w oda morza wezbrała ponad do- rowców pasażerskich i transocea-Pomnik Comb' a bez nosa n a rabina tychczasowy najwyższy stan o Je- nicznych musiało czekać na uspo-

Krwaw uroczystoś~ na cz śt działacza den metr. Kilka statków rybac- kojenie się burzy zanim mogło do· 
a e · MIĘDZYRZECZE, 29.10, A. W. ki h ł Ofi I d • f d 

antyklerykalnego Rabin mii:dzyrzecki padł ofiarą c zatonę o. ar w u 21ach do trzeć o portów francu~kich. 

PARYŻ 29 paiJdziernika (ATE) ka i jednego zabija;ąc. Dwóoh tan osobliwego wypadku. Oto zwró- • •• 
:"fa w.:zorafsze odsłonięcie pomni- darmów z-01Stało ·rannych. Aresizto cił się doń 0 wyrok znany 
b Comb'a, b. premjera rządu wano 46 manifestantów i w wynł- międzyrze0cki handlarz s~czeciną, 
lrancusikiego, m którego rządów , śledztwa &twierdzono, iż ma- Herszek ranszpann, ma1ący za
<lokonano kongregacji, przybył mi niłestamci, któl"zy dokcnali zama- targ z innym kupcem szczeciny, 
· H . . . Wogschallem. Niezadowolony z 

P!sler oświaty erriot. Wobec chu. na J>ommk, byli .człoinkam1 or orzeczenia rabina wszczął z Wog-
. <• trzymane; wiaidomości, iż spodzie ganizaci1 Camelots.-G!-"1a: t schallem bójkę. 

v.·ane są ekscesy w czasie UT'<>czy- PARYŻ, 29 pazdz1ernilka (Pa .) Rabin usiłował interwenjować, 
si ości, pommilk slrze7Jony był przez Koresipond~nt Hava;sa donois1, że jednakże z chwilą, gdy wszedł 
.candarmetję. W pewnym momen- po zbadaruu 46 osoh, a:e~ztowa- między walczących, Griinszpann, 
cie w czasie mowy Herriota, do ny;h w Pon-s po.d.czas za1śc ~;izo- jakoby przez pomyłkę, w silnej 

. pomnika zhliiżyła się grupa OSIO'b- ::1s~yc~ w cza~11_e uCroczbys~sc1 od pasJ·i chwycił medJ·atora za brodP 
ników, kt&rzy oświad-czyli, że s'lO!ll1ęc1a pomnJJKa om es a za "' 

t f.n.J. k 7 'b ' kto' - i w połowie wyrwał mu ją z ciała. chcą złożyć wieniec u stóp pom- rzymano •1 o oso , z - 0 dl ł b ·1 b. d 
'lika. W momencie, kiedy ta z:na- rych 4 oskarione będą o obrazę . . m a ~go z ~ l ra ~na 0 

• 
lazła się pod pomni11ciem, 0$·0'hnik przedstawicieli poHoj.i, dwie o w.ieziono . 0 szpi ~ a. praw~a 
niosą<:y wieniec, szylb\ko wyjął akty g1Wałbu i jedna 0 zinis,zczenie nieszczęścia ukrył. s1i: w o?aw~e 
młoitetk i odtrącił nim 111.os n po- poomtiika. WSIZ}'IScy zatrzymam.i w przed zemstą wspołwyznawcow. 
piel"sia Comb'ia. Kiedy żandanne- asesl2'JCie są r.ojalitSibami. Żaden z --ro--
tja, chciała odeprzeć grupę na-lnich nie miał przy &Obie broni. 
pastników, ci otSltatni ostro zaata- Jeden ze sfra·mików rep<UJblikań Plorderczyni męża 
kowali żandarmów. Jeden ~ żam- sikioh pociągruęty będzie do odpo- oddała się w ręce 
darniów w obrOlllie własnej od- wiedzia1iności za zabójstwo. policji 
dał strzał, raniąc jednego osobni- . 

6 rocznicę pochodu na Rzym 

Stefani donosi: Między innymi Mussolini doko 

obchodzą faszyści z wielką okazałością 
RZYM 29.X. (PAT). Agencja 1 faszystowski. 

W dniu wczorajszym w całych nał w Rzymie otwarcia drogi, łą
Włoszech odbywały się uroczysta- czącej stolicę z Morzem Sródziem
ści szóstej rocznicy pochodu na nem w Ostji oraz szeregu nowych 
Rzym i wejścia w życie ustroju gmachów, jak gmachu minister
faszystowskiego. stwa oświaty, ministerstwa mary
Nigdzie nie wygłaszano żadnych narki itd. 
przemówień. Odbyły się tylko inau Sekretarz partji faszystowskiej 
guracje niezliczonych dzieł uźy- dokonał przeglądu rzymskiego le
teczności publicznej i opieki spo- gjonu faszystowskiego i odczytał 
łecznej, realizowanych przez rząd or~dzie Mussoliniego. 

~ 

BUKARESZT, 29 października. 
Nełly Grosavescu, zwróciła się 
w tych dniach do władz rumuń-
1skich z prośbą o wydanie jej po
zwolenia na w;jazd do Rumunji, 
gdzie do,browoln~e odda się w rę
ce sprawiedliwości. Prośba pani 
Grosavesicu została przez władze 

Zgon 
żebraka-arystokraty 
W turyńJSlkim przytuł!ku dla shu 

ców zmarł w tych dniach many 
w całem mieście „arystokratyicz
ny żebrak", który od lat z gócą 
czterdziestu żebrał na ulicach 'Tu
rynU: Oryiginalny ten że1bnk na
zywał się Mabia Bwrła.sco-Bibia-

Kasa w · Helenowie b • no, mas.kiz de Luseroo-Bauclisse
f O Z I ta ro-Ca:stel Mel'Hno - CalUJZzo - Cer 

cenais·co i pochodził faktycmie ze 
stairego rodu szlachee1kiego, do 
którego należały wszystkie te do

Tramwaj rozbił ścianę i wjechał do pokoiku 
W czoraj o g. 9.30 w. tramwaj linji nr. 4 wyskoczył z szyn przy bra, które majdrujemy w sążmi-

zbiegu ul. Anstadta i Północnej przejechał jezdni~ i chodnik i całą stem nazwisku zmasłego żehraika. 
siłą uderzył w okienko kasy biletowej placu sportowego w parku „Arystokratyiczny żebira1k" tl4'o
Helenów. dził się 111a mmiku Famulaisco, któ 

Uderzenie było tak silne że część ściany rozsypała si~ i wagon 1fY j~dnak. sip~zedamy . b.yć mu~iał 
' na ządame Wlel"IZYc1eh Jego oica. 

Otwarcie parlamentu ru~uńskiego 

Ksią1;ę • regent Mikołaj rumuński otworzył powakacyjną sesję 

parlamentu w Bukareszcie. Na ilustracji naszej widzimy księcia 

w otoczeniu dostojników państwowych w czasie czytania mowy 
inauguracyjnej. . - n SS:U'2& i±± ...... -

Czworonożny artysta filmowy 
na kuracji w szpitalu wjechał do pokoiku kasowego. Młody hrabia Buriaooo,Bibiano 

Wskutek zderzenia rozbity został dach szklany, a w tramwaju et<:. etc. wyirósł już w wielkiej Jeden z najzdolniejszych arty-natychmiast zaaplikować środki za-
vyleciały wszystkie szyby. !nędzy i jaiko młody chłopie<: za- stów amerykańskiej wytwórni fil-pobiegawcze. 

Nieliczni pasażerowie zdąży~i wyskoczyć nie odnosząc żadnych czął się trudm.ić żebractwem, któ mowej pi~s Rex zapadł powaźn~e Na ilustracji naszej . widz imy 
qbrażeń. Natomiast motorowy oraniony został odłamkami .:;tyby. re~~ t? rzem1osliu zachował wier na zdroV:'m. Zatroskana dyre~CJaczw.or~noźnego. a1tystę ftlmow~ go, 

. . . P . . . nosc az do gwbu. Pogrzeb „ary- wytwórm oddała go natychm1astznaJdu1ącego się pod czułą opie ką 
. Po prz~~1ez1emu u~zkodzonego wa~onu m?torowego, mzymero· 1s~okratyome~o żebra.kil;" ~był do szpitala, gdzie po zbadaniunajpiękniejszei w szpitalu piel~g· 

wie przystąp1h do badama go celem stw1erdzen1a czy przyczyną wy· się przy udziale wszvstkic.h ~ębra sympatycznego pacjenta konsyljurnniarki. 
padku było _.zepsucie si~ hamulców. czy te.7. -?yt sz,v.bka iazda oa ków turvńskich. · , lekarskie orzekło. że trzeba mi.i 

~~~ ~ 
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Kto zamordował aubego? 
TJlo homoseksualne procesu.-Sztuczna pruderia miasteczka nad
reńskiego sprzyja zboczeniom.-M1styczne praktyki religijne i wy

uzdane hulanki.-Policja uprąwia szantat i terror 
Sensacyjny proces toczy 'się od 

szeregu dni w miasteczku Essen 
przeciw studentowi Hussm~nowi, 
podejrzanemu o zamordowanie ko 
Je.gi nazwiskiem Daube. Hussman 
spędził z zamordowanym noc, po· 
przedzającą zbrodnię, której doko
nano nad ranem i był jednym z 
pierwszych, którego we.zwano do 
trupa. Na skutek zachowania Hus
smana, które wydało się policji 
dziwne 
aresztowano go iako podejrzanego 

o zabójstwo. 
Pierwsze dni procesu poświę· 

cone były niemal wyłącznie bada· 
niu śladów krwi, które znaleziono 
na ubraniu i obuwiu oskarżonego. 
Analiza krwi wykazała, te krew 
na ubraniu jest krwią Hussmana, 
natomiast krew na obuwiu, pocho 
dzi od zamordowanego. W ciągu 
rozprawy jednak obrona potrafiła 
uprawdopodobnić przypuszczenie, 
że ślady powstały wskutek tego, 
że 

oskarżony, wezwany do zamor
dowanego obryzgał obuwie jego 

krwią 

W dalszym ciągu procesu roz
natrywana jest kwestja, czy krok 
Y. ussmana, nie był rezultatem 
skłonności homuseksualnych, 

nieo:iwzajemnionych przez Daube· 

go. S · · dk · k 1 · zereg swia ow, o egow O· 
skar i.onego, zeznał, że Haussman 
oył anormalny. 

Jeden z nich opowiadał, że 
Lamordowany Daube ~wierzał mu 
się, iż 

Hussman robił mu niemoralne 
propozycje. 

Przesłuchanie dziewcząt, z któ
remi Daube pozostawał w serdecz
nieiszych stosunkach dało rezulta
ty względnie sensacyjne. Z zeznań 
jednej z nich wynika wyraźnie, że 

oskarżony robił wszystko by 
Daubego od niej odsunąć. 
Wszystkie poszlaki zdawały si~ 

mówić przeciw oskarżonemu <jeże
li chodzi o skłonności homoseksu
alne), ale nagle nastąpił zwrot za
~adniczy. 

Oto jeden ze świadków, stu
dent, kolega Hussmana, zeznał, 
że wszystkie zeznania, poczynione 
w śledztwie co do homosek su al 
nych skłonności odwołuje, 

gdyż policja t władze śledcze 
wpływały na świadków. 

Wywołało to żywą reakcję ze 
strony przewodniczącego, który 
zwraca uwagę na zasadniczą roz
bieżność zeznań świadka. Mimo 
ostrego tonu tej uwagi, świadek 
podtrzymuje swe zeznania obecne. 

Stoimy tedy w dalszym ciągu 
przed tajemniczą zagadką. Nie da· 
Io się dotąd ustalić 

kto mógł zabić Daubego 
nie można również twierdzić sta· 
nowczo, by 

Hussma~ był homoseksualistą. 

Władze policyjne i sądowe ba• 
da j ą równolegle z procesem, czy 
w morderstwo nie został zamie
szony rzeźnik, który 
w dz ' eń po zbrodni popełnił 

samobójstwo, 
p rze słuchują dokładnie jego rodzi
nę , ale dotychczas nic nie upo· 
ważnia do stwierdzenia, 

że Dauoe z jego zginął ręki. 

W dniu wczorajszym sąd był 
widownią 1eszcze jednej sensacji. 
Oto prokurator i jeden z rzeczo
znawców zażądali 
u sunięci a z sali dziennikarzy, 

gdyż studenci, wypytywani szcze
gółowo o ewentualne skłonności 
homoseksualne oskarżonego krę
pują się mówić prawdę, wobec 
przedstawicieli prasy. 

?rzewodniczący rozprawy przy
chylił się do tego żądania, poczem 
przesłuchano szereg kolegów Hus
smana i Daubego bez udziału 
prasy. 

• * • czasu. Paru Daiube, matka z.a- scezy, 92JU!ka na tej drodze UipU5ltu 
. . mordowanego, zaklinała raz syna, i zna;duije go. 

Sprawa, o kt6re1 mówrmy, Jest by nie spacerował po miasteca:ku Jeszcze jedną smtttną karlę od-
niesłychanie charakterystycz,na z dziewozyną która nosi krótko słania proce6 Hu.ss.mana. Ka'I'ta 
dl~ psyc?ol~gji . p.owoiennej tM"O- obcięte włos; i krótką sp6dmcz- ta jest ohydę aparatu policyjnego. 
wmcji n1en11eck1eJ, żyjącej w fa- kę. W takiej atmoisfe!I"Ze, w ta- I Hussman i ~ bez wyjątku 
natycznem kultywuwaniu ascezy, kich warunkach mogą poiwistaiwać świadkowie ze.zina.ją zgodnie, że 
suroiwych prawd religijaiych, e- nastroje homoseksualne. że ko- podczas całego śled'Z!bwa policja 
wa.ngelicznej cnoty. I Hoosman i rzenie ich tkwią dosyć głęboko, uprawiała szantaż i terror. Gdy 
Daube są fan~tykami religijnymi. dowodem zeznanie jednego ze się czyta oo Hussmam. opowiada 
I Hussmwn i Daube wychowali świadków _ studentów, który po o pierm<;zem przesłuchaniu, krew 
się w atmosferze uniwersytecko - twierdza swą rozmowę z jednynt w tyłach się ścina. Badał go ko
rekto·r.s.kiej, dęż!kiej, SIUl'owej. z kolegów, w której rrucił takie misairz policji K.Jmgelmeller, „sła· 
Zwłaszcza Hus·sman. Rektor Klei- zdanie: całe Niemcy są dziś ho- wa" miasteczika Gladibech. Pain 
bohner, u któreg-0 o·kairżony słę moseksualne i dlatego liczba uro- ten, który podicza.s rozprawy za
wychowywał - to wcielenie su- dzin spada u nas tak samo, jak prezentowal się jako figura o u
rowośoi. Gdy córka jego Ilsa za- we Francji. mysłowośd i horyzoode zaiwodo
kochała się w Daubem, kazał jej Rozprawa Hu8'Slllana daje ob- wego feldfebla. chodził go-dzłina
zerwa.ć zna,iomość, bo Dauhe jest szerne połe do O'bserwacji, rzuca mi doikoła HllSMilana i powtarzał 
za mało wierzącym. Inaczej nie- sinop światła na sprawy mało w kóbko: „Talk, Kuolku, kooha
co w rodzinie Daubego. U Klein- znane. Dzięki niej widzimy jak na nie, odpokuitujesz za śmierć przy
bohnerów wychorwaniem kiero- dłoni to małe miaste~zko nadreń- jacielal" 
wał ojciec, w rodzinie DaUJbe skie, w którem żyli oskadony I To samo ro•biono ze wsizysłlkittnł 
matka. Zeznaje oina: „Syn mój, zamordowany. Pa.ii.uje tu niesły- świadkami. 
chcąc zac·hować czys<tość, za.jmo- chama, przesadna pruderja, strach Oto kilka kmkduzj[ z toczącej 
wał się spo.rtem. Pochwalałam to, przed obmową, niewinny spacer się, niezakończonej jeszcze spt"a.

bo nie chcfałam, by upa.dł. Ilsę wieczorny urasta do zbrodni. wy. W szyistko zda.je się wskazy
kochał najpiękniejszą platonicmą Młodzieź, wychowana w zasadzie, wać na to, :le ujawni ona jeszcze 
miłością, ale prosiłam go, by u- że ws:zystko, co nowe, jest grze- szereg szczegółów, do których 
nikał iei ~~arzystwa .~e wzglę- chem, ga~i pożary młodej krwi trzeba jes~e będzie powrócić. 
du na mozhwość plotek . nietylko drogą zboczeń płciowych kp, 

Młod:ziez, która przesl\llWa się ale i drogą alkoholu. Ci wszyscy -e-
w procesie w roli świadików 1est młodzi teologowie, prawnicy, mo- Pomys.101111 reklama 
skomplikowana, trudna do zrozu lo·gowie, zwalczający „nieczystą" mało poczytnego au• 
mienia. Zna ona epokę poiwoiea:i- miłość do kobiety, łą,czący się w tora 
111ą ze ws·zystkiemi oikropnościa· mistycmio - religijne koła i kółka, 
mi, z inflacją, wojną domową, o- upijający się wieczorami niemal 
kupacją, głodem. Nie odwiedza do utraty przytomności, robią po 
lokali tanecznych, szuka ukoje- pijanemu awantury. To młoda 
nia w mistycznych praktykach re krew, krępowana przesądami, kon 
Jigijnych. A stare p01kolenie jest wenansami, wtłaczana w ramy 
surowe, nie chce iść z biegiem przesadnej klasztornej niemal a-
16iiKłU~CiWewewww~w~""""wee~weeeWUW(> 

Dyrekcj'a koncertów: Alfred 

o godz. 8.30 wiecz. 

Tylko jeden koncert 
B:ron.isła ur 

Gin1p 
(Skrzypce) 

Przy fortepianie Karol 
Szczegóły w programach. 

Gim pel 

Czwartek, dnia 1 listopada o g. ~.30 w. 

5-ty ABONAME TOWY 
·KONCERT MISTRZOWSKf 

GASPAR 

CAS o 
Wiolonczelista światowej sławy 

Giuletta Mendelssonn - Gordigiani 
••••••••••mm•• e= m 

(Fortepian) 

W programie: GRIEG-Sonata op 56; LOCATELLl-Sonata: 
BEETHOVEN-Wariacje na temat Mozarta; 
BAH-Adagio; BLAS·LASERNA-Tonadllla; 
CASSADO-Serenada. 

Bilety na powyższe koncerty zawaasu n atlyWAć można. 
w kasie Ftlharmonji codziennie od 10.30-~ or 1z od 4-7 w 

Pewnego piękeego dnia tysiąc 
osób w New-Yorku otrzymało li· 
sty, ktkrych treść była identyczna 
i brzmiała jak następuje: 

„Szanowny Panie! 
Czuję się w obowiązku zawia

domić Sz. Pana, iż ukazała się 
książka, która zawiera oszczerstwa 
pańskiej osoby, wymienionej tam 
z imienia i nazwiska". Tu następo 
wał dokładny tytuł książki, naz wi
sko autora i wydawcy, oraz nie
czytelny podpis. 

Każdy z owych tysiąca ludzi, 
którzy otrzymali takie ostrzeżenie 
udał się niezwłocznie do księgarni 
i nabył wymienioną książkę, Nie· 
zawierała ona jednak ani jednego 
wiersza o jego osobie. 

Listy okazały się .kawałem• pe 
wnego autora, który w ten sposób 
„pomagał• do wykupienia nakła„ 
du. 

Niema to jak znajomość psy· 
chologji... 
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Tabletki „EMS''1 
MAGISTRA KLAWE : 

które dz1ęk1 speciatnym sposobo m I 
pt zyrządzania (aktywowanie) da;ą prz y I 
rozpuszczeniu w wodzie rozczyn maż· 
Jiwie :i:bliżony do świeżej wody na tu· 

ralne1 
Otrzymać można w lrnżdt 1 Ap tece 
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Dwuwiecze 
Jakóbł& Cookil 

W tych dniach przypadła dwuch
setna rocznica urodzin wielkiego 
pod~óżnika, odkrywcy Australji, 
Jakoba Cooka. W licznych swych 
podróżach, oprócz piątej części 
świata, odkrył on szereg lądów i 
wysp na Oceanie Spokojnym, aż 
w trzeciej jego wielkiej wyprawie 
został w roku 177g zamordowany 

przez Hawajczyków. 

Bcha strPiku łódzkiego 
na łamach prasy 

komunistycznej 
Berlińska „Rote Fahne'' pisze 

w korespondencji z Warszawy o 
1.zdradzieokiej działah:tośoi refor
mistów w Łodzi", t. j. o ic.h dąte 
niu do najszybszego zakończenia 
strejku. Dziennik zaznacza, że to 
hasło tylko powiększyło zamiesza 
nie wśród robomiików, albowiem 
posłuchała go tylko mała garstka 
robotników, podczas gdy wię
kszość opowiada się wytrwale za 
dalszym strejkiem. „Reformiści" 
przez demagogję dążą do wywo
łania paniki, wobec. czego prole
tatjat międzynaro<lowy winien 
przyjść z pO<IDocą proletarjatowi 
polskiemu. Strejk ł6<1zki bynaj
mniej nie jest tylko walką gospo
darczą. Walki bowiem demon
strantów· z policją, mam.ifestaoje 

rzed więzieniami i ros.nąicy 
wplyw p<l!'tiji k-Orlllunistycznej są 
oznaką, iż walka odda.wna posia
da charakter polityczny. Prole
tarjat łódzki walczy obecnie jako 
placówka proletatjatu międzyna
rodowego. 

Parysls:i „L'Humanite' ~ zamiesz• 
cn:a · arl. J. Berlioz'a p. n. 11De 
Lille a Loc:łz la meme trahison·'. 
Autor pisze, że podczas, gdy so
tjaldemokraci francuscy zdołali 
stłumić strejk w Lille, „ich po
plecznicy z P. P. S. staraiją się zła 
mać potężny ruch stu miljonów 
niewolników przemysłu bkackiego 
w Łodzi, walczących przeciwko 
wyzysikiwaczom i faszystcrwskie
mu państwu Piłsudskiego". W dal 
szym ciągu artykułu autor prze
prowadza anaJo.gję pomiędzy sy
tuacją w obu miastach. Wypadki 
te mówią same za siebie, i „lud 
pracujący powinien z tego wycią
gnąć właściwe lk.QilSekwencje, 
tworząc jedn·olity front we wszy
stkich fabrykach i pokładając na 
dzieje w międzynarodówce komuni 
stycmej i jej taktyce rewolucyj
nej". W zakończeniu autor nawo
łuje do so.Jidamości przeciwko ła 
mistrejkom i c:zyinnikom pańsiwo-
wym, które przygotowują akcję a
gresywną przeciwko Z. S. R. R. -
w Warszawie i w Parytu. 

Ten sam dziennik pisze, w 
związku z depeszą o przystąpie
niu do pracy robotników łódzkich, 
że wiadomość ta wzmacnia tylko 
argumenty powy~szego artykułu. 
O ile bowiem robotnicy łódzcy 
je.teli zostali poibicif tembardziej 
potrafią o tern pamiętać. (Biule, 
tyn wydz. pras. M. S. Z.). 
~~~~-~"'·" v·~• 
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Literat Wandurski z~wiadomił sa 
~~r!~~!!!j~~~a ~!1!!. ~f3wr:!~~:cygV,~u~!~go,~~!!~~~!an~ niep~~!i~ Ei?.~~~ 
~ a u ~edcz~o w Łodzi na bryga~y St~~ze.wski i <?lczyk, ot zaprzec.z~li, jakoby w większym I wicz. ' i Fajtl.a... 
sk~e'k uprz~ctn10 podanego ma- se~uJąc meiaJuego Chila Okręta czy mme1szym stopniu zajmowali . . 
teriału ~ad?.Wc~~~ przystąpi- zauważyli, że spotkał się on w się działalnością '\'IYW•Jt"Otową. I Na ł.awie. os:karzo:nych i tym ra· f 

.~ł. 
c1h Twe ero z.dro w ia 

ła do h1kwidaq1 .mie1scowych o- księgarni ,,Książka" Zielona 11 ze . . . zem me w1dzu~y. Waindurskiego. 
kręgowych kormtetów komun1- znanym literatem Witoldem Wan- L1!er~t Witold Wandursk1 w Sekretarz ozna1rma, że .miejs·ca po 

„. 
" 

stycz:nej parlji polskiej i Zw. Mł. durskim. Po pewnym czasie każ- czasie sled~twa nie przyznał się bytu WitoMa Wa1DJd1.l!I'SJciego nłe 
Komun. W tym celu 24 lutego b. dy z nich inną ulicą udał się do ~0• ~cz~stn:ct:wa W: K. ~: P. ~ wy- cstalono. Ok~zuje się, że nadesłał 

llOMllU ~Sl łł 114T1'9ftY ffłJllek roku aresztowano wychodzącego Cafe Central. p 0 wyjściu z cukier ias.nił,, ze do ~adne1 part1~ poltt)'.cz- o~ d~ sądu. hs~, w. którym wyjaiś-
o4tywczy ł wimacnłafący dla z domu, pr;~Y ul Gdańskiej 24 zna ni zostali oni zatrzymani przez nei me' n~lezy,. nait.o:i;i1ast Je~t ma, .ze zna1du1~ .się oibecnie w 

dzieci ł doraahtch nego poh,711 . pod . pseu.donimem policję. Przy rewizji znaleziono · u sympa}yk.1em 1deo;Iog)l ko~um- bezpiecznem ffileJscu zagramicą 1 

•1 11Herm~ , kierownika biura ży- Wandurskiego szereg pism, no-ta- styczn.~J 1 teo.retyk1em marksizmu ~oTzysta ta?1 ~ J?l'awa azyilu, talk 
dowskiego przy K. P. P. tek, protest przeciwko unieważ- oraz, .z~ .na_lezy d~ Stawarz. Wol- ze rozsyłame ltstow gończych jev 

tu Włlf&tłltll ątd.'lcll I 4tootrładl 

·························~ W dniu 1 listopada 

Z t t W · · nieniu list Jedności robotniczej" nomyshc1eh Polsk1ch. zbędne. 
chowskiego wylegitymował się do- 1 „PP .-lewicy oraz plakaty wy- . . 1. t J cl.n Yć R b - Wobec tego na wnioseik lr\lr'O:ku-

a rzymany przez pos · 01c1e 

1

. S '! „ W 1927 roku kaoo dował z ra 

d b
. . b l' t 13 T « · • · m1ema 1s y e os o otn. - t cl . '.t'~ wo em oso1 18tym na nazwisiko Izy orcze 1s y nr. . - e6 oz ann Chł k .. d " d .. L· • ra ora są postanawia sprawę 

d · k · · K · · k " dł ops· a 'O ra y nue1si1ue1 W cl k' ora FaJngolda oraz zaświadcze- w s1ęgarn1 „ s1ąz a we ug in- z I . d . . : . an ursi 1ego wyłączyć i rozpa--s- niem W'Oljsikowem. Rewizja osobi- formacji miało się odbyć zebrante na e·zione po czas rewizJ~ pts- trywać tylko w stosunku do po-N a grobach sta ujawniła 3 kartki, pisane po w związku z uniewaimieniem list i-t porzehne mu były do uzytku zastałych oskarżonych. _ 
tydowsik:u o treści parityjnej. komunistycznych. 1 erac i~go. . Żaden dr..1 eh , 

Oległ"Ch W t k d h ·d · I W . W dniu wczoraJszym odroczo- . 2
, po .~ny na rozpra-p .,, . . <i u oc o zenta usfa ono, pewnym momenc1e do lokalu na cl k'łk t d . ' . k Wie do wmy się nie .przy.znał o-

~e Jest to Chemja Lederman i że księgarni wkroczyła policja. W tek prte t 1
• u. ~g.o. nWmid ws k~- świadczając, że w śledztwie '00_ 

żołnierzy rewolucii ~!~e dowody osobiste są sfałs1ro- częśdaflocum, .oddzielon.ej odd skk1~- go, ~s~ie:Oie~~1C.b'~ji t~d1::r~~~ ciążające zeznania na nich wymu-

1905 1906 . . pu sz ,ą, a. m1eszcz.ące1 re. a CJ~ na, 20-letniei Heleny Adeli Mą- szono. •• . . r.. Stosownie do posiadanych p:-zcz tygod.mka zydowsktego „Oj~kum koli, 21-letniego Abrama Kaliń- Następnie przed sąde:i'n zesu 
I oto znowu zeJdztem~ S1ę na PC!'licję informacji .dnia 25 lutego zastano .Helenę Adelę .~~olę, ~ skiego i 23-letniego, Zygmunta Ko- nął się długi S!Zereg świadikrv., ze: 

Pol~u K~tyn~~e~, na miał. przybyć do. Łodzi delegat z siklepte ~brlk'Kahnsiktego 1 walsk~ego - znala,zła się na wo- znających na niekorzyść oS1kc:irżo
tym Jednym z wielu meofiCJalnych konutetu centralne1 K. P. P. z ygmunta owa s ie~o. :kandz1e sądu okręgowego. Sesji nych. - Po przemówieniach 
ale jakże rzeczywistych cmenta- Warszawy, wo:bec cz~g-0. ~arzą- Przeprowac:f,zooa rew~a osohi- przewodniczył sędzia Kozłowski; stron sąd udał się na naradę po
rzy poległych bojowników rewolu- az~o obserwaCJ~ wybitme11szych sta i miesmcaniowa ujawniła licz- asystę stanowi-li sędziowie Kopa- czem wyniósł wyrok, mo<:ą które-
„ , P Iski . podl gł . dZJałaczy komurustyciz;nych. Usta- ne notatki i pisma treści antypań- czewski i Ława.ie;,;. Oskarżał pro- go Chemja Lederman ·rostał sika 

CJl l o me e eJ. '01?0, że konferencja ta ma się o-d- stwowej. - W to1ku wszczętego kurator Chawłow~i Obronę W'Il.O zaaiy na 3 lata Zygm Kowalskf 
Cofnijmy się wstecz. Rok 1905-6. 1hyć w cukierni Cafe Central - dochodzenia za wyjątkiem Wan- sili adw. Berension ·z Warszawy, na 4 lata, zaś 

1

Abrama 'Ka.ilińskie-
Umierali wtedy towarzysze, , kato- • 1141\ł·ftwm: g~ z. braiku dowodów winy unie. 
wani, więziem, rozstn:eliwanf, wmn1ono. (J1 = ~~:. ro:ru: w o- Zatarg w przndzaln1· Dit w1·dze····1e lilodówka(D)WiętnlóUI sobie KaZMkowa i g-Odnych jego Ilf W politycznych w ł.odzi 
za'llSZDików, którzy chcieli zgnieść W . d d . . . W ubiegłym tygodniu więźnio-
ruch robotniczy. • . YWla z yrektorem "W1dzewsk1e1 ~lanufa- wie polityczni, przebywający w 

Przywódców ruchu robotni~o ktury", p. Maksem H.onem więzieniu, przy u1. Gdańskie;, wr-
rozstrzetano lub wysyłano na Ja- sunęli cały szel'eg żądań ł 
leki Sybir do katorgi, zaś w ma- Wobec wiadomości, jakie ukaza korzystania niezmiernie kosztow·· I robotnikami, a :EWiązki zawodowe n:ia nk, . ald h' po e~ 
sach zaszczepiono zarzewie walk ły się na łamach jednego z pism nych. maszyn. W krótkim wywia- nie omieszkałybry z pewnością te- karywa;:.~ .w 1 .c. od~ywaJI! 
bratob.<.:-ch. Jednak te ekspery· łódzkich, o zatargu w „Widzew- dzie wszystkich tych momentów go w najsze1'5ZJ';ch rozmiarach wy- I ~og 1

trakt mnei;m ~ądali om „,_, ski • M ufakt " , il" . '1 L Z k , er--- o owama ich przez memy - nie odstraszyły bojowni- e1 an urze zwroc ismy nie mogę wogo e poruszy"'• azna- orzystac. perso 1 • • • p . . 
• d f' t • • • • . t "- . . ·1· 'ędzy ł C .łft • • L--- ne Wlęztema. OD.tewaz ~--

ków 0 wolność ludu, a tylko do- stę o mny eJ po WJJasmewe. czę Y.LAO, ze Jes i ponn p acą - zy praw..... Jesl, ze o~y dani t • odn:i ł sku -r 
dały więksrzego zapału do dalszej Z powodu nieobecności dyrekto dniówkową a akordową może na- strejk ma być długotrwały? po al' egłmode, k os Ykt' tku, roz-

--1--t-' d • . d d t • &-=-, • . . d h dzi N • ..li-- • • czę I ow ę, ora trwała walki z caratem. . Młodzi ludzie ra prz~, u a1emy Slę o y- we isl,.IDCc rozm ca, g y c o o - a pyt.ani•e to łruuu.u D1l ,est kilka dni Głod, ka 

P
orwani ...<niem wiellDej idei rzu- rektora zarządu, P• Maksa Kona, koszt samej robocizny na metr to- odpowiedzieć, gdyż likwidacja k..,.ń ' ow została m-

".s kt' pod' ął · tatni zlik · d t • dnak · 'ln · · • • · "' czona z te.go powodu że za-
cili wszystko: rodzinę, spokój, do- o?Tf L,_stę os ._,.,~ fi w1 o- ~aru,oduko Je „ ,'~.w o.go ~.kosz 

1
stre1kodu zalezna.,!est ~-~~,od nas, rząd więzienia rozdzielił ~ęźniów 

statki, garnęli się do szeregów Pol wama za.-&5U polDl~Y rmą. a ete pr CJl rozmca, z wyze1 wy· ee.z samyciu rolJllAIIJAow, Jak za n.nm • • • , 
· · ·· s-..:-t~ · robo&-:1-„-; łuszczon eh od· będz. • I _,.,!_,.,_ --..1~„m:- r~ ocą wywteZJema tch pa"'"·„ skieJ Part71 "'-ru-ist.yczne.1, rozu- uu.a--. Y pow ow, te wie pan'ODl WURl'JWSlO, ~-Y za- mi do Piotrkow: • • a.,.,. 

miejąc, iż tylko drogą uśwl.adomie Czy prawdą jest - pytamy na ka. targ pod rozsf~ęcie pana in- a 
1 

Sieradza. (p) / 
J)ia klasy pracuiącej zwycięstwo wstępie, - że „Widzewska Mmu- Proszę tylko pomyśleć, przez spektora prac]r i zgodziliśmy się 
nastąpi. faktura" dowolnie obcina wypłaty ile kosztownych maszyn przecho- na wszystld• zaproponowane 

Podnieśli pięść buntu przeciwko w wypadkach, gdy przy pracy a- dzi kaidy produkt włókienniczy, przez niego znadany cemrlka, kt6ry 
przemocy i tyranji carskie\. kordowej robotnik wyrobi więcef, z jak olbrzymią sumą kosztów sta- też został wy1Miesrony przed fa-

za to byli tropieni, chwytani niż normalnie 100 jednostek pro- łych (t. j. niezależnych od ilości bryką, z wez:waniem do robotni-
przez szpiegów, żandarmów i po- dukcji? produkcji) fabryka liczyć się musi, ków, aby prZ']rsłąpili do pracy. 
licję i osadzani w więziemacli; wie - Nic podobnego - zaprzecza aby zrozumieć, że gdyby nawet Niestety, jednak jeden ze związ 
lu oddano pod sąd polowy, który kategorycznie p. Maks Kon. Pozo- robotnicy pracowali darmo, lecz ków przeprowadził wśród robotn!
bezapelacyjnie skazywał na stawiając już na stronie momenty bez należytej chęci do pracy, któ- ków agitację przy pomocy ulotelt 
śmierć• skazańców w ciągu 24-ch natury etyC'Z1lej, podobne postępc·- rą podnieca i wzmaga system alror przyczem w odezwach tych inlor
godzin1 rozstrzelano w lasku kon- wanie wypadałoby nazwać wprost dowy, to ogólny lroszt produkcji mowano robCJ,tników, jakoby o-
stantyn?wskiem. szaleństwem, godziłoby bowiem w na metr towa1'U mógłby stać się hecne płace były niższe o 15 proe. 

Po odzyskaniu niepodległości żywotne interesy przedsiębiorstwa tak wysokim, że firma me mogła- od przedstrełkowYch, co całkowi-
powrócili z Sybiru do kraju ci bo- zabijając w robotniku wszelką by konkurowa6. cie mija się z prawdą i wprowadza 
jownicy rewoluciit którzy ongiś chęć do pracy. Jakby w takich Nie można dzisiaj, w epoce wy- robotników n błąd. 
walczyli razem ze skazanymi na warunkach wyglądała nasza pro- bujałego maszynizmu, operować Agitacja b11 została nader czyn
śmierć w jednych szeregach. diukcja, to chyba nawet i laik ła- zarzutami, które mogły wydawać nie i energicznie poparta przez e-

W roku 1920 zrodziła się ń6d two sobie wyobrazić może. A się trafne na początku XIX stule- lementy kumunistyczne, które 
nich myśl odszukania rozproszo· przecież celem akordowego sy- cia, kiedy przemysł miał jeszcze uwijały się i;vśród tłumu, rozwifa-1 
nych po lesie konstantynowskim stemu płac jest właśnie wzmoienłe charakter wytwórczości rękodzieł- jęc wytężonllł propagandę i nama
śmiertelnych szczątków poległych wydajności pracy. W chodzi ~ 1taj niczej, wiając roboltn:ików, aby nie przy
towarzyszy i złożenia ich we w grę cały splot czynników, naprz. Zresztą takie dowolne obcinanie stępowali &l1 pracy. Dali om lekko 
wspólnej bratniej mogilef którą koszty ogólne, a przedewszyst- zarobków spowodowałoby już przy myślnie poduch tym podszept'ODl 
zaopiekował się pierwszy socjali- kiem konieczność całkowitego wy pierwszej wypłacie ostry zatarg z i powrócili ·do domów. 
styczny magistrat m. Łodzi, stawia Zazna~n ze swej strony, te 

jąc poległym bohat~ pomnik. Widzews"a Manufaktura'' obecny cennik jest całkowicie. 
A ilei j~cze kryje, w sobie, ' ' R zgodniony 2: ohowi4zującą umową 
straszliwie zmasakrowanych ko- wzywa robotników zbiorową, łlo też dalszy strejk ro-
pytami końsldemi i bagnetami1 • • • • botników j4 '5t najzupełniej beq>Od 
ciał bezimiennych bojowników, ta aby do dn1a 2 bstopada pod1ęłl pracę stawny. 

~iemia na~, któi:ej ~ gru,dka Wczorai w godzinach popołudniowych na . Niepraw•~we są. również wszel -
Jes! krwią przesi~ętaL.. Jak murach fabrrki „Widzewska Manufaktura" wy kie ~łosi.a, l'ODl~an".. • ~z 
każdego roku, tak 1 w tym roku wieszono nąsłępuiące ogłoszeniem peWten odłam prasy ł6dzkieJ, Jako-
w dniu 1 listopada Ł6dzki Oddział • • • „ byśmy um1 yślnie starali się zatarg 

St 
...... ;„ b -:...:-:J:.... --i:„ „Wobec tego, ze cennik płac z dnia 29 paz ,..( 'L • • eclłuzy· L bo ..ll-l-•an-

owarzysz .... - • """'.-.....'"' .ł"llU d • "k • ł łk „ • d . b . za..,..sni"' 1 1prz "'' UDAJ 
tycznych dla uczczenia pamięci z!ern1 a 1es ca . ow1c1e uzg~ ~uony ~o ow1,:a- byśmy w6'wczas na naszą własną 
zmarłych bojownik6w arzędza po ~u1ącą ~ową. zbiorową_, a~m1n1str~c1a uwaza szkodę maiterjalną. 
chód na groby poległydl żołnie· ze da!&~· stre1k ra'?ołn1c 1 ro'!ołn1ków przę~ Dowodem życzliwego stanowis
rzy rewolucji. W dniu tym prole- dzaln1 1~st pozbaw1on' ~szelk1ch pods~aw „ 1 ka nag;egio wobec robotników jest 
tarjat m. Łodzi złoiy hołd swoim ~z,wa ich ~o przy! I r;, • pracy '?aJpÓz· również I akt, że robotnicy nasi 
najlepszym synom., żołnienom n1e1 dn. 2_ hs~opad; 2 ldz. 5-ei rano. otrzymują w konsumie fabrycznym 
bohaterskiej walki o lepsze jutro, W razie n1eprzy i pracy w wy• chleb o l o procent, zaś węgiel i 
którzy życie swoje zlożyU w oHe- iej wymienionym te n • 1istracja roz• drzewo a 15 procent taniej od 
rze na ołtarzu idei i sprawy, robot- pocznie nowe anga: dzalników. cen rynkowych, a są to pnecież 
niczejl , .~ ' ' i 1 J 11·'.1ii ·I' '..~. Ogłoszenie nini łane zostało podstam•we artykuły w budżecie 

, a~ WPanu ins11ektorow iadomości". rodziny irobotniczei. 

l(ażda scena jest pieszczo
tą dla oka, wszystko jest 
uduchowione wysubtelnio· 
ne ujęte w jakiś mistyczny 

rytm i miłość, wiara 
i przyroda 

najbliższy szlagier 

„L U NY" 

NADAJE \Vl:.O.SOM JEDWABI.n~ ' 
PUSZY .S TO.ŚĆ 

UtATWIA ONDVL..0.CJ!i 
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Za trzy tYgo nie wybory Ograniczenie przemiału pszenicy 

uważają młynarze za niecelowe i sz łiodHvve 
do rady Kasy chorych m:. ~_,odzi Związek młynarzy nadsyła nam ponli szy artykuł, będący wyrazem PO· 

Jtlądów producentów mąki na nowe rozporządzenie o priemłate pszeni. 
cy. lRedakcja). W niedzielę, dnia 18 listopada partyjny blok pracowników umy·1borczych, w których ugrupowanła 

b. r., a więc za 3 tygodnie odbędą słowych, oraz blok wyborczy ,,Po- te wysuwają cały szereg haseł u-

się w Lodzi wybory do rady kasy alej Sj~nu - J.':wicy". • zdrowieni~ gospodar~ . w kasie „Nasza wytwórczość przemy- to przedewszvsl '..; iem nasuwa s i ę 
chorych. W Ciągu ułiuegłych dni - roz· 1 chorych 1 uprzystępmema k~ny~ słowa oraz całe życie gospodarczo sama przez się myśl, że w int~re-

Oóółem, jak wynika z wyszcze- powszechniano w dzfolnicach ra· stania z jej pomocy lekarski...?j ekonomiczne skrępowane jest jak sie samych młynarzy leżv możli-
gólnlonych poniżej list kandydac- botniozych jak zresztą i w cał~m wszystkim warstwom pracującej jak ~iado~o, sie;ią rozli~znych wie największe wykorzystanie idar 
kich złożono 13 list ubezpieczo- mieście wiele ulotek i odezw wy· Lodzi. (g) prze~1bsówt ih n.akka~ow, regku!u ~ ących na celem zmniejszenia do mini 

• , . sposu , ee m ę i warun 1 pracy mum ilości otrąb, które wszakże 
ny~h i 9 list pra~wcow. Ka~a i płacy. są zawsze jeszcze tańsze od 
z hst zaopatrzona Jest, w kole1ny Ponadto jednak odczuwać się najpośledniejszego gatunku mąki. 
numer, który obowiązywać będzie li•sty wyborcze do rady kasy chnrych daje ze strony miarodajnych władz Każdy więc młyn, dążąc do 
w dniu wyborów. u stał~ i zgu?na !endencja reg;lamen większych zysków, musi zmierzać 

Miasto zostało, według infonna- t~cp prze~1sam1 na\\•et s~me1 tec~- d.o jak największego przemiału 
„ k W sob9te, dnia 27 października rb. U?ły11ął ostatni term in n1k1 nasze1 wytwórczości. Ostatnio ziarna. 

CJl otrzymanyc~ prze~ nas z o~ minister spraw wewnętrznych za- Celowe zatem mogłoby być roz 
misji wyborcze}, podzielone na 101 zgłaszania list wyborczy~h do rady kasy chorych. Zgłoszon ° bronił rozporządzeniem z dnia 14 porządzenie, zakazujące, by otrę-
okręgów wyborczych. następujące listy, ktore otrzymały kolejne n n mery porządirnwe września rb. przemiału żyta na mą zawierały choćby najmniejszy pro 
Główna komisja wyborcza mle· kę niżej 70-cio procentową, obe cent mąki. Młyny nasze przy do· 

ścl się w centrali kasy chorych, LISTY PRACOWNICZE: c~ie zaś .uka.z~ło się rozporzą~ze- tychczasowem produkowaniu mąki 
1 W'l ańskie1'· Przewodni- 1) Jedność roboh1icza (wvcofana) czolowy kandy· ~te tegoz ~unisterst~a, ogranicza lepszej wyciągają z ziarna jeszcze 

przy u • 0 c.z , Jące przemiał pszenicy do 65-pro. mąkę gorszych gatunków. W rze 
czącego głównej komisji dotych- dat - Lukasz Stolarski. cent. czywistości wszystkie młyny pszen 
czas jeszcze nie wyznaczono. W 2J Blok wyborczy Partii Socjalisty::znych i Klasowych O uchwale takiej dowiadujemy ne wyciągają nietylko 65 proc. 
bieżącym ·tygodniu sporządzony Zwiazków Zawodowych - Stanisław Wojdan. się z prawdziwem zdumieniem, mąki, jak tego wymaga nowa u-
został spis uprawnionych do gło. · · 3) Kom:itet wyborczy Chrześ:ijańskich Organizacji Ro· czy~ bo~iem sfery miarodajne ni~ stawa, ale do 72 proc., a mianowi 
sowania wyborców. botniczych _ Władysław Adamski. zda1ą sob~e sprawy,_ że nakaz taki cie 65 proc. a nawet i 68 proc. 

· • . . Ż d l · byłby metylko mecelowem, ale pierwszych gatunków (w tern oko· 
Ubezpieczonych wyborc?w . a- 4) Lista Bezparty1nego Blolrn Robotniczego Y owsne i wprost szkodliwem krępow,miem ło 20 proc. mąki najlepszej t. zw. 

prawnionych do głosowania ;est go - Lejb Jakllbowicz. naszej wytwórczości? luxusowej) a następnie 7 do 8 
170.000. Wyb~erają ?ni. do r8;'1Y. ka 5) Blok Robotn czy Z;ednoczenia Zawodowego Polskie· I.nicjatorom rozporzą~zenia przy proc. t.zw. mąki pośledniej. 
sy 60 delegatow. Jezeh podzielimy cro _ Ludwik Powązka. świecały prawd?p~dobme dw_a ce· W tych warunkach ustawa, o 
ilość wyborców (170 tys.) przez 

0 6) Zvdowski Robotniczy Komitet Wyborczy Poalej le: pr~yzwy~za1eme ludności ~o której mowa, byłaby conajmniej 
ilość mandatów otrzymamy w s· L :b H l d k - g?rsze1 mąki, ~y~hodząc z załoze zbyteczną i nie liczącą się z rze 

. . . ' . . )On - eJ o en ers 1
• • ma, że mąka n1że1 procentowa sta czywistością. 

p~ybl~zemu „ dz1e~nik. wyborczy, 7) Blok ·wyborczy Polskich Robotników PZZ NPR- nowi luxus, który winien być zwal Ciekawcm jest jestcze, jak ini· 
ktory wyn0S1c będzie mecałe 3.000 lewiha _ Ludw k Waszkiewicz. _ czany; głównie jednak chodzi tu cjatorzy rozporządzenia wyobraża 

Uprawnionych do głosowania 8) Jedność Związlrnwa - Piotr Pękalski. o ekonomj~ pszenicy, o to, aby za- ją sobie przeprowadzenie kontroli. 
pracodawców jest w Lodzi okuło 10) Blok dele~atów fabrycznych opozycji związkowej pasy psze.mcy wyst.arczyły do ~rzy Wiadomo, że najlepszy fachowiec 
16 ooo Wybierają oni 30 delega- pp . l . T D . - l k. szłych żmw, aby me był komecz nie jest w stanie ustalić z całą 
, • · ~ ew1cy -:- omasz zięcie s. 1. . ny import pszenicy z zagranicy w pewnością procentowości przemia-

tow do rady kasy chorych. • 11) Komitet wyborczy Poale] EmuneJ Izrael Baruch związku z polityką, mającą na ce- łu w mące ani też żadna analiza 
Pracodawcy zatem, pofrzebuyę Hersz Mielnik lu uzdrowienie naszego bilansu nie może wykazać, czy mąka jest 

z~czni~ mniej gł.osów~ niż ubez- 12) Ko~itet. wyborczy związku zawodowego 
11 
Praca handloweg?. . 62, 65 czy nawet 68-procentowa. 

p1eczem pracowmcy 1 robotnicy Polska" _ Piotr PaJKOWSki. . P~zy bllższem _Jednak zapozna Jakość i wygląd mąki zależy poza 
11a jeden mandat. Cyfra ta wynosi 13 B '""" k ·t t b · ków pracowni· mu się z rzeczywistym stanem rze procentowością przemiału również 
16 OOO odzielone rzez 30 cz li , ) ezpari..:rJny omt e wy orczy zwtąz · czy nietrudno będzie dojść do i od gatunku i jakości ziarna i 

• P P ' Y kow umysłowych w Lodzi - Zygmunt Lorenc. przekonania, że obawy w tym mąka 68-procentowa wyciągni~ta 
przeszło •500 głosów. . 14) Sohdaroość robotnicza - Józef Rybarczyk. względzie są płonne, a nadzieje na z dobrej pszenicy będzie daleko 

Jak widać z przytoczonych ~- osiągnięcie z omawianego przepisu ładniejsza od 60-proc. mąki, wycią 
wyżej cyfr i oficjalnych danych, LISTY PRt\CODAWCÓWi jakichkolwiek korzyści całkowicie gniętej z gatunków gorszych,- co 
wynikających zresztą z interpre- • złudne. również stawia celowość omawia-
tacji ustawy 0 wyboriich do kasy 1) Zbloko\1rany przemysł - Józef Wo1czyń5ki. Dotychczas praktyka reglamen- nego rozporządzenia pod znakiem 
h h t k ł nk' 2) Właścicic1-Je nieruchomości _ Jan KU.on. tacji produktów pierwszej potrze zapytania. 

c oryc - s 0.sune cz 0 ow l by i obrotu nimi wykazała, że nikt Ponieważ zaś, jak zaznaczono 
rady kasy ubezpieczonych do pra· 3) Blok dretbnych pracodawców - Emanuel Zy berman niema dość silnych i dostatecz wyżej, młyny dotychczas i tak wy 
codawców równa się 2:1, gdyż o- 4) Komitet wyborczy pracodawców religi inych żydów nych środków, by dane ogranicz twarzały mąk~ w znacznie więk-
gółem w radzie zasiada 90 osób. Abram Wydorski nia konsekwentnie przeprowadzić szej ilości niż tego wymaga nowe 

Komisja wyborcza, czyni wszeł- 5) Komitet wyborczy socjalistycznych rzemieślników -z~~sze znajdą się sposoby i. s~o rozporządzenie (segregując jedy 
kie przygotowania techniczne do i chałupników _ Joel Berkowicz. sob1k1, pro~ad~ące. do . o.be1śc~a nie wytwarzaną mąkę na kilka ga 

b , l · t ł, d k · rozporządzenia 1 unicestwiające Je tunków), przeto wprowadzenie w 
wy orow. 6) Lista drobnego przemys u powia U 0 z tego - go celowość. życie przepisu tego, nie przyno-

Zainteresowanie wśród wybor- - Abram Morgeusztern. Tak też, jeżeli młyny nasze nie sząc żadnej korzyści, pociągnie :za 
ców jest w chwili obecnej znrko- 7) Komitet wyborczy do rady kasy c~orych, Rze~ eś~- będą produkowały legalnie lepszej sobą jedynie ogromne koszta zwią 
me. Wieców w ub. ty2odniu było ników 1 Przemysło~rców przy centralnym związku rzerrueślni- mąki pszennej, zastąpi nas w tern zane z utrzymaniem całej falangi 

b ł „ . . ..l ko'w, Poludniowa 4„ Gdańsk, który z pewnością będzie funkcjonarjuszy, spowoduje setki 
• ma o. Napntensywruc1szę u r:fa- mąkę tą do nas szmuglował. Poza procesów, na czem skorzystają je 

łalność agitacyjną rozwija już o- 8) Lista dem okra tycznych pracodawców do rady kasy tern znajdą się sposoby nielegal- dynie adwokaci i w rezultacie 
hecnie blok wyborczy socjalistycz chorych - Jan HutniK. nej produkcji i sprzedaży lepsze- wprowadzi w nasz przemysł tylko 
nych partji politycznych i klaso- 10) Lista Zjednoczonych rzemieślników żydowskich - go, lecz znacznie droższego niż niepotrzebny chaos i zam~t. 
wvch zwięzk6w zawodowych, ~z J. Wajlman. dotychczas pieczywa. Skutek bę- Sądzimy, że pobieżne te uwagi 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MlEJSKJ. KONCERT OASPARA CASSADO. 

Co usłyszymy dziś 
przez radio? 

dzie przedewszystkiem jeden: oto skłonią fachowców i osoby zainte 
wyniknie potrzeba stworzenia i u- resowane, by sprawę tę wzięły pod 
trzymania kosztownego aparatu U· uwagę i uchroniły nasze życie go 
rzędniczego, całej armji kontro- spodarcze przed nowem, całkiem 
lerów i sieci nowych urzędów. zbytecznem a szkodliwem skrępo 

Dziś ,,Damron" pie11W1szy r.arz Po ce- Zapowiedź 5..go 3!bon.rum~H1.tow.ego kon Warszawa (llll) _ 
~aich papul.a.mych. certi\1 mi.str.rows1dego z Ult!zl!.ałem talk ll.56. Syginał czaisu z w.airsz3!wslcte~ 

Jeżeli zaś chodzi o oszczędze· waniem. 
nie pszenicy i ekspl0atację ziarna, I 

Jutro oota.tnde wiecroniowe poWfó- ;wiedkiego airrtyisty imm ie!Slt bezsiprzeoz- obserwartiorium a.stmnomiczmeigo, hejmaJ.! 
rzenie „~ocesu MMY Dugain". Ceny ,file Gaspair Cassia.00 wrJJblLlCl!zilia wśród z wcreży MarriacldeJ w KraJk<J1Wie. ODCZYT WIENIAWY • DLUGOSZOW- ,,Dz1·eń 0SZCZDd00ŚCl"o 
p0<pularne. · muzytkalnei ŁodlZ:i waeLkie zatlnteresowa- Ui.4.5 _ Mctualie _ W'YIP· p. Jerzy 50 SKIBOO. 'I 

W C1Jwairtek o godz. 3 i pół p0 J>O- nie. Ca.la prasa .za®raniCZ>lla. wymaża się boL W CZJWi3Jl'tek, dinioa 1 listopada o godz. Komitet dnia oszczędności w Lo 
tud111in.i PO ce.nach popu;]a'11!1yoh „O.zieje 0 nim .z niebywafom .z;aclil'llv'Y!Uem i oo. I 16.00. Mu.zydca pł-ylt gramof.OOllOIWych. 11 prze.d J)Oludindem O<libędzie się w s.atl dzi ZWTaca się z prośbą d() 
gr7c-;·h1 ''; wit'ICZlorem „Da111tton". tuzjazmem i nie ~~duje s.t-ów porów-[ 1- Oz31jkowisld: MaTsz sf.owia.iński Z) filha•rmoo}i wielce in<teresuiący odczyt tk' h d' ń tw 

TEATR KAMERALNY. 

Do cziw31ritku wieczorem wląCZl!lie 

„Simooa" z lir. Qn>!wdńsiką, Niemlirzai
iką, ~rołkem i Ki,jows1cim w rod.ach gtó
W!nycli. Ceny ZJndżone. 

W pe111ych próbach imlterelS!uJąca ko-~ 

media Ii. Baihr'a „Miistirz". w ·ldtlórej ro
lę ty:tiuf.01Wą lm'eować będizie Ka1J'10l Aa-
wel!ltuw.icz. 

W przygot01Wantu w~tW\Olroo komedia 
O. Wilde'a „Brat MamoitraJW111y". 

Wy.staw:i.enie tej szti\lki ztącwne bę

dzie z gościinnyml występami świetnej 

arty&tki polski~ Ireny Solskiej. 

na111'°a Art'.Y'ście aJk<J.mpamjować będizte . - , wszysi te urzę ow pa s o--
• ·

1 
• • ' Gi ·l R1m~i-KorsaJkow: HYt!I1111 do sło·lioa w Tadieus.za Wieniaiwy - DlugoS1Z10•wski.ego wych insłytiuoji kredytowych -ło 

wielce uta•lent0twaiua :l>l'anistl'K:a i\l leiti!Q wydcooamiu Thlba1t1łtt 3) Rims'ldi-Koirsa- na t~a1:· W.31lika mnicho'w" Od- .... k' ' · t k6ł śr d · h ' M deil hin..Gardi" - · ' · „ · ,_zy, ierowmc wa sz e rntC' po-
VlOlll en , sw· '.&'laJlll. kow: Bainkairofa ro-sY1ska, 4) Elgar: Sa.- .P<JIWY'Żs,zy os.nru ty jest nia. tle -0sta1tmfego wszechnv<:h i zawodowych do 

Meloma111ow oz.eka wrn~ka uczta a.rty- 1.„ d' . 5) M •• „ 1 1,1. • • • , 1 • • ' 
... , amoll!I', lllZ.rlAa eNl\a. p.mcesu ml3/rJaiw1tów. zwiąZ'kow pracowniczych 1 robot-

styic.znp a."""'k , ___ _,_, -.,i 8 30 1 17.10. Odozyt p. t. „Sport w ~yd.u ODCZYT ELZY FORSTMAN. niczych oraz· stowarzyszeń, o zao-
OCZąjLIC' 11.v'"""'' uu 0 1>'1.J!UIZ. • w eoz. 1· "a 1..-!""·u" O"·- t El f ........ b" hn • t · · h ł · I k _ ·-- „ ~· . u..;zy, .zy 0 1r.Siuwain wy 1 ·ei pre- pa •rzen1e s1ę ez;p a tme w p a a-

R 
. Vf • 17.35. Tirainsmi-sj.a ocliceytu z Kaitio- legieintkii oobęctzie się w język.u ni·eani.ec- ty, ulotki i broszury, jako materja 

eu~s rac1a w<iic. kim jiuilro, lfl. j, w śr-odę, o godz.- 8.30 łu propagandowego na dzień o-

ro"zn!k~ 19''ł8 18.00. Koncert kameir~y. Muzyka wdeczorem w saJi fJJhairm.OQii. szczędności w dniu 31 październi· 
U k Ul li lekka. Wyk.onawcy: J.ainma Wysooka Tr.eść odczyl(lu p. Foirstma!I międizy :n- ka roku b, 

W dniu dzisiejszym winni się · (fort.) i Tadeusz Ochlew.ski (skrz.). nymi pooi-ada nastl;'puiące tematy: „Jatk Zgłaszać się nale.:.y do wydzia-
stawić dla rejest~acji \1r biurze ł 18.?5· K~kat Tow. zac!to'y do bo za~hować . rnito5~ sv.:eg_o męż~? . Czego łu. finansowe~~ ma~istratu m. Ło: 
woiskowo • policyjnym przy ul. ł dowh k~L w Polsce. każda kob161Ja. we Wl~ 1 oo wiedzieć p0- dz1 (Kasa m1e1ska, Pla.c W t'lnośc1 
Piotrkowskiej 21 i, mężczy~ini rocz- ~ 1!>.30.

111 
T.11ansmisja rL opery katowi\;- wiooa. Zazdrość i iei zwakzainie. DJ.a- 14, okienko 1) we wtorek, dnia JO 

nika 1908, zamieszkali w obrębie h.1e1. cze~o mężczyzna z.dirai~a kobietę? Co b. m. od godz. 9 rano do 3 po po-
VI Komisarjatu P. P. o nazwiskach się podoba mę~azytnie u kobiety. Ml- łudniu. 

DZISIEJSZY KONCERT. na litery od A do F. S"i@@@@~@@@ !ość zmYSlowa a duch~ Maoierzyń- Równocześnie Komitet zwra-ca 
DZJiś pr.zydeżdża do Łodzli zm.aey skir.zy Jutro winni stawić się .zamiesz· stwo. Bra.k uczucia sek; .. ~nego u ko-- się z uprzejmą prośbą do wszyst-

pek Bronisła;w Gimpeil, aby wy.s\liiu>ić 0 kali w obrębie VII Komi~lrjatu P. D d b~~Y _: jego 1>r.zycz~y. Odmla.dzainłe kich . instytucji oszczę.d.no~do-
godz. 8.30 w:i.eoz.orem w filhairmoodi. O- P. o nazwiskach na litery od G r. me • ciiaiła I ducha. u ~obwty. Dlacze~o tyle wych 1 kredytowych o oizdob1ente 
statnie sukcesy tego wielce utadentoiwa- do K. {b) I L k lroblet stl!'rzeie się prwfa,cze§me. Jak swych gmachów flagami państ-wo-
n.ego skrzyp~a. kaiżą Pr2YlJ>UISZICZać, że . * 1· p owi· cz usunąć 2111ar.szcmd, na<limierną otyłość wemi w Dniu Oszczędności, t. j. 
i w Łodzi koocert jego cieszyć się bę- łłocne dyżury atUBk • I i t. d. Jaik obrz:ymać . pi~kllie .l s:z.talty -::ła dnia 31 października r. b. 
dzie zaisluionem :l)Oiwodiz.eniLem, tembar- M. Lipiec - Piotrkowska 193, rentgenolog ta. Prz~y tracenia wtnsow. 

Ambuł. Pol. Państwowej 

powrócił. 

dlz:ie.i, że ~'st>a koncertować będzde w E. Muller - Piotrkowska o\\.6; W. 
Łiodzi t:ydko ieiden ira:z w seronie bieżą- Groszkowski-Konstantyno\\rska 15 
c1lm, gdyż Po tourmee w Polsce udia;je ! K. Perelman - Cegielniana 64, H. 
się na d!uż~y tJO!>Ylt zagra~icę. I Niewiarowski -Aleksandro\\ •ska 37 

S. J:ui.ki.elewicz - Starv ~nek 9. Jr:ilińskieao 15~ uL l&..82 Zapisujcie sie na członków L. O. P. P 
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• 
•• 

Helena z Skrudzińskich 
• 

Karolo,va ot ric te1~ 
zmarła w Bogu, po krótkich lecz· ciężkich cierpieniach 

dnia 29 października 1928 roku. 

Wyprowadzenie zwlok z domu żałoby przy ul. Kątne,j N11 tó. do Kościoła Katedralnego 
św. Stanisława Kostki, nastąpi dnia 30 paź lziernika o godz. 7,30 wieczorem. Nabożeństwo żałobne 
za spokój Jej tluszy odbędzie się w środę, dnia 31 października o godz. 10-ej rano pocze1n nastąpi 
eksportacja na stary cmentarz katolicki. 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych, przyja
ciół i znajomych, pogrążeni w nieutulonym smutku 

m~t, mat~a, córti, zi~ciowie, szwa~i~r, ro~l~ństwo i wn~czti. 

awa zbrodnia w Aleksandrowie 
Sprawcy morderstwa ujęci zostali przez policję 

Owie of i ary tragedji miłosnej 
Wystrzałem z rewolweru zamordował 

narzeczoną, poczem strzelił sobie w skroń 
W Pabianicach rozegrała się głowę zabił swą narzeczoną, 

Dnia 27 b. m.. pomiędzy goddną cy Kościelnej 4 18-letniego Fran- się krwią. wczoraj miłosna tragedja. Aleksan następnie drugą kulę 
10 a 11 wieczorem zostały wła- ciszika Wiśniewskiego, mieszkań- Zbrodniairze zbiegli. der JUJllg od dłuższego już czas·u sobie w skroń. 
dze policyjne powiadomione o ca Aleksandrowa doszło dwóch W parę minut po wypadku zau- b ł M l 

y narzecz·onym arji Go· MJ.ow- Odwieziono obie ofiary uagedjl 
morderstv,.ie, jakie~o dokonano o os.obników, jak się potem okazało ważono Wiśniewskiego, leżącego skiej. Między narzeczonymi ciągle miłosnej do szpitala. Golanowskiej 
tej porze na ulicy Kościelnej nr. 4 20-letn.i Józef Owczarek i niejaki na bruku w kałuży krwi, nie dają- d ł 

ochod:d o do waśni. nie udało się już przywołać do ży 
w Aleksandrowie pod Łodzią. Szydłowski, którzy wdali się z cego żadnych znaków życia. Wczoraj po sprzeczce, Jung na cia, a Jung zma·rł po 4 god2:inach 

Natychmiast po O'ttrzymaniu te- nim w sprzeczkę na, tle porachun- Pr~ed przybyciem lekarrza Wiśnłew gle dobył rewolweru i strzałem w (b) 
lefonogramu udali się na miejsce ków osobistych. Kłotnia przeisto- ski zmarł. 

zbrodni przedstawiciele urzędu czyła się w formalną bójkę, w Zaalarmowane władze §ledc.ze Skł h • • • • 
śledczego, celem podjęcia doc:hc>- czasie której Józef Owczarek za· ~o.wiatu łódzkiego. wszczęły po- ad c em1kal11 p. Hadriana 
dzenia. dał swemu przeciwnikowi Wiś· sc1g, który został 1eszcze krytycz-

W świetle dotychczasowego niewskiemu laską silne uderzenie nej nooey uwieńcZ'ony ~ęciem obu Die może być Urządzony W sr6dmieŚCiU 
śledztwa policyjnego sprawa przed w głowę. zbrodniarzy Owczarka i Szydło<w- N db t . dn' · . ł . · I' b 
stawia się następu1'ąco: WiśnieW'Slki zdjl~ył ~aledwie k' g a 0 . Y eJ w tu wczoraJ·szym fila mleJsce w ipcu r. · wy• 

't"" si Zote o.al. • k . d d w urzędzie przemysławym I-ej in buch, połączony z pożarem. 
Około godziny 10 wieczorem, do krzy.knąć z bólu, gdy padł nie- st 11 oni prze azan1 o yspo· t „ . k . · . W 'k 

d.o1ącego przed poses1'ą, przy uli- przytominie na chodni;k, zalewai'ąc zyoi'i władt p:r01kuratorsikich '(F 9 
MlC)l ro'zprawie ko:intsY)'tledJ roz- ł wynt u rozprawy urząd prze 

' · patrywano proje t uuą zertia mys owy I-ej instanciji odmówił ze 
skłaidu chemikalji przy ul. Cegie·l- względu na bezpieczeństwo pu· Eksmisr· a domu modlitwy ::;:1a:.1• należąc~o do firmy ~~~~z:ni:a:;;:r~~~:~:. projektu 

W s.kładzie tyin, jaik wiado!ll1o, 

spowodowała ekscesy ze strony tłumu modlących Z b . . 
Interwencja hs. biskupa T7mieniecli.iego e ran1a kontrolne 

w ub. tygodniu dorio1siliśmy o sen po namyśle, poraz drugi po- dwuch dni zapełniają podwórze, urodzonych w roku 1888, 1900 i i9 J3 
wyeksmitowaniu domu modlitwy, lecił wyeksmitować boźnicę, a przy ul. Południowej 25, kamienia Jutro w kolejnym dniu zebrań brębie komisarjatów policji 2, 3, 
mieszczącego się przy ul. Połu- w pustem pomieszczeniu uloko- mi powytłukiwali .szyby mieszka- kontrolnych szeregowych rezerwy 5, 8, 9, 11 o nazwiskach na litery 
dniowej nr. 25. wał jednego ze swych chrześcijań- nia. i pospolitego ruszenia winni sta Sa-So w koszarach 31 pp. Konstan· 

Sprawa nabrała wśród ludności skich robotników który wstawił Pan Rosen wytrwał jednak na wić się: tynowska 62, 
t ł · 'k t · ł · f · • t · k l<ocznik l 9v0 zamieszkali w o- . Rocznir< l 8d8 zamieszkali w O· żydowskieJ' i modlących się w bot- am oz o, s o 1 sza ę, a na sci.a- swem s anowi:> u. b k . . 
· · 'ł M t.k' B w b l · dl rt:bie om1saqatow pohci1 :l, 5 brębie !U komisaqatu po licji o na 

nicy żydów wielkiego rozgłosu. n~e. zawiesi portret a 1 os- 0 ee teg~ Cle egaci.a mo ~- 5. 8, ~. 11 o nazwiskach na litery litery od A do t w lo Kalu ul. Le· 
Właściciel posesji, w której młe kieJ. cych udała. się. wc~ora1 do ks. bi- R w lokalu ?KU Nowo-1 argowa szno 9. 

ściła się bożnica p. Hirsz Rosen, Ponieważ w mniemaniu żydów ~kupa T~iem~ckiego, pro·sząc ~ 18. l~ocznik 1300 .tamieszkal1 w o· 
nie bacząc na protesty fydów, wy tego rod.zaij,u postępowanie kamie mterwenCJ~, ~toraby doprow.adz1- Rocznik 190& zamieszkali w o- br~bie J ~-go !{Omisarjatu poli.::ji 
stawił na podwórze wszystkie nicznika jest równ-0waczne z pro- ła .d~ us~1_ęc1a obr~·zu Matki Bo- • o nazwiskach na litery od A do t 
sprzęty domu mod.Htwy, a między fanacją rodałów i miejsca święte- ~kteJ ~ ;r~ue1sc~, gdzi.e stały r~~ały polecenie, aby zadośćuczyniono w lokalu PKU Nowo-Cegiehuana 
n ie mi również s:z.i!ę z rodał.imi. go, i nosi cechy bezczesZ<:zenia re -:- "!" ~puę w.za1emne1 toJeTanc11 re- prośbie delegacji. 

51
' tb) 

Na skutek ingere•ncji wybitnych ligji fydowis1kiej, - poczęli oni ka hgiJneJ. Jak się dowiadujemy, obr~ zo- D•••••••M&•IHI 
żydów łó~kich - p. Rosen po- tegorycznie protestować przeciw- W odpowiedzi ks. bisikup O• stał wczoraj usunięty, w myśl po- D d J D 
zwolił w końcu rzeczy z powro- ko tym faktom. świadczył, że żałuje, że 05obiście lecenia biskupa Tymieniecikiego. r. me • • YDenSOD 
tern wstawić, i w ten sposób spra- Doszło nawet do awantur, w nie może udać się na ul. Południo- Czy zmieni to upór p. Rosena - Południo~!or9by dzieci t I 

23
_
1 wa ucichła. czasie których policja musiała in- wą, aby spowodować usunięcie o- niewiadomo. ' e ' 

P ed ki1,k I ..L Prz.Yjmu1e ,,.„ ~5. PJJe n , >11 u ato i Ullliami, p. Ro- terwen}ować. żvd.li. lctń„zy od brazn. Ks. biskup wy:dał j.ednak {bez} 
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Po piłkarskiem derby łódzkiem 
Uwagi na marginesie mecz.u Turyści -- Ł.K.S. 

Mecz Turyści - Ł. K. S. fascy kpt. Baran częściei bywał na bot- wi.aik zupełnie unieszkodliwił śle
t1uje tłumy. Rywalizacja, która już skach1 ::tiż dwa razy do roiku, jak dzia. W ohrcmłe dzielnie spisywal 
od szeregu lat toczy się między tó ma dotychczas miejsce, po- się Al. Kubik, który rozbijał ata
tymi zespołami, gr·omadzi na boi- znałby napewno sposoby i s2'ltucz ki przeciwnika i wespół rz Nie
sku rekordowe tłumy widzów, ro- ki graczy i nie popełniał niesipra- wiia<liomskim nie po,zwolił dojść 
kujących sobie niecodzienną emo wiedliwości. mu do strzału. Michalski w bram
cję. Wytwarza to już z góry pe- Sędzia stracił wiele w oczai~h ce pewny, jedyny błąd jego - to 
wien nastrój nerwowy, któremu łódzkiej publiczności sportowej, przepuszczenie rzutu kM"nego, 
ulegają gracze a nawet i sędzia. szczególnie przez nieprzyznanie możliwego do obrony. Pozatem 

Brak opanowania nerwów spra- Turystom w ostatniej minucie gry jubilat 100 meC2lU w barwach Tu
wia, iż niecodzienna atrakcja ta rzutu karnego, za skandaliczny rystów spisał się d2lielnie, wyk:i
pod względem sportowym rzadko foul Cyla na polu karnem. Wycią zu.jąc swą niezwykłą pewność. 
kiedy dopisuje. Poszczególne li- ganie piłki z pola karnego, przer \Y/ Ł. K. S. przedewszystkiean 
nje, zwykle zgrane, nie mogą się wanie zawodów w chwili egze- pależy wyrówić Milę, któremu 
zdobyć na okazanie zrozumienia, kwowania rzutu wolnego, po.twie:r drużyna może zawdzięczać wyn~k 
pl"'ciągnięcia są nieceiowe, słabo dzają w zupełności te objekcje, remioowy. Szczeg&Lnie jego ładrna 
obmyślane, a sama gra chaotycz- jakie Turyści czynili przy wyzna- obrooa ostrych i brudnych stcza
na. Ukoronowaniem zła tego jesi czaniu na arbitra p. Barana. łów w drugiej połowie g~y zdoby
..nadużywainie siły fizycznej, przez Sądząc z przebiegu gry zwy- ła soibie uznanie pU!blicmości. 0-
co walka staje niezwykle ostra, a cięstwo winno przypaść Tury- bydwaj obrońcy reprezentowali 
niekiedy wręcz brutalna. Drużyny stom różnicą jednej bramki. Ze- przeciętne walory, CyJl niepeW\tly 
prą za ws•zelką cenę do zwycię- spół fioletowych, osłabiony trze- chwilami w wykopie, padał czę
stwa i nie przebierając w śmd- ma rezerwowymi, dopiero w os.ta ł sto ofiarą driblingu małego Stolar 
kach chcą zapewnić sobie su:kces, tnich 20 minutach wykazał co po-I s'kiego, J eżewsiki zaś braki te·ch
bowiem w grę po za zdobyciem I trafi. Zdecydowana przewaga, niczne i taktyczne nadrabiał siłą, 
pun~tów .W:cho~·zi je~zcze w rachu liczne strzały na bramkę, ambicja dz~ę~i czemu okazał się naąba~
bę 1 amb1cia 1 patriotyzm klubo- i zapał bojowy całej drużyny, któ dZ1eJ brutalnym graczem na bo1-
wy. Niestety na ostatnich zawo- ra teraz dopiero podyktowała sku. W pomocy do1b~y Kubiak na 
dach ilość fouli była siwego rodza prawdziwe swe tempo, wykazały środku, rezerwowy Pegza p-Oikazał 
ju rekordem, rekordem tern cie- zalety i wartość tego zespołu. nam pierwszorzędną grę taktycz
kawszym, iż 99 proc. rzutów wo1- Przedewszystkiem na wyróżnienie ną i doskonale zastąpił Jaisińs1kie
nych podyktowano przeciw Tury- zasługuje linja napadu. Mł~dziutki go. Najtrudniej powiedzieć coś o 
storn. Stolarski, to prawdziwy talent, linji ataku. Jedynie Durka praCIO-

Fioletowi byli w dwójnasób po- świetne wyszkolenie techniczne ł wał ambitnie i był groźnym na
krzywdzeni: po pierwsze przez spokojną grę wykazał Błaszczyń- pastnikiem, natomiast śledź na 
foule przeciwnika, powtóre przez ski. Węglowski zaszachowany o- lewem skrzydle n~emal, że nie iisrt
orzeczenip. sędziego. Sędzia kpt. strą grą Jerzewskiego taktycznie niał na boiS1ku. Impoctowana trój
Baran z Poznania starał się opa- bardzo dobry, Frainkus jak zwy- ka ataku Moskal - Król - So
nować sytuację, niestety w zbyt kle ambitny. Z linji napadu sto- wiak nie wykazała nk takiego, 
wielu wypadkach mylił się w orze sunkowo najsłabiej spisał się Mi- coby ją mogło wyróżnić z szarego 
czeniach, w innych ulegał galerji, cha.Iski który jeszcze nie może tłumu piłkarzy. Okazali się ooł 
a bywały i takie momenty, iż do- dojść do swej świetnej kiedyś for zupełnie przeciętnymi napastni
piero po dłużs.zem dopominainiu my. Pomoc Turystów, początko- kami, którzy wobec dorbrej obro
się krzykaczy rozlegał się gwiz- wo stosując taktykę defenzywną ny ' i pomocy przeciwnika nie ·po
dek, a następnie zarządzenie rzu- co ze względu na silny wiatr prze trafią wiele zdziałać. Jedynie tyl 
tu wolnego w stronę.„ Turystów. ciwny było koniecznością, roze- ko szybszym startem do piłki i 
Fioletowym w. najlepsz~ wy- grała się dopiero w drugiej poło- błysikawic~nem przerzucaniem gry 
padku udało się zasikarb1c„. rzut wie, szczególnie Wieliszek, Kula- Ł. K. S. górował nad Turysta.mi. 
sporny. 

Nie mamy zamiaru zarzucać sę
dziemu celowej i rozmyślnej dzia
łalności na niekorzyść Turystów, 
faktem jednak niezbitym pozosta
nie, iż fioletowi na meczu tym 
byli aż naZJbyt krzywdzeni. Przy
czyna niefortunnych rozstrzygnięć i 
leży gdzieindziej, a mianowicie w 
nieznajomości psychiki drużyn i 
poszczególnych graczy. Gdyby 

.... „~~„ 
SKLAD FUTER 

i Zakład Kuśnierski 
J. SZWARCMAN 

łłarufowicza 42 (sklep frontowy) 
Telef, 66 31 

poleoa jl;OtOWl:l 1utra damskie i męskie 
oraz skórki po.)edyńcze wsze! kiego ro . 
dzaju, po cenach przystępnych, na do· 

godnych warunkach. 

Obejrzenie nie ot>0w1ązuje do kupna 
P.P. krawcom udzielam rabatu. 

A ..... JCU i:,,,,..m1a F& Ci a e 
MM"' --

O wielką nagrodę Brukseli 

Zwycięzca biegu na na niebezpiecznym zakręcie. 

-

Ze sportu łuczniczego 

Prezes związku łuczniczego, dyr. Giżycki, wręcza nagrodę hono
rową pannie Engelównie, która w strzelaniu do .kura" osiągnęła 

pierwsze miejsce~ 
mamm-.„ ... 1m11„„11m11 ......... „„.„„„„. 
Kadimah (łalidź)-Sztern (Pabianice> Z:I CO:O) 

Mecz odbył się w Pabjacrtlcachlz 4 rezerwowymi. Gra ospała ! 
przy u~iale 500 os?b. Niemacz.. nudna. Naijlepszym na boiiJS1w La· 
ne zwycięstwo łodzian spowodo- nenburg. , 1. 1 'v· .'. ' , . 
wane było tem, że 'W}'5tą,pili oni ··~~~~ ., . "ł~„. ·). 

-,~ . 
Dziś n~eb'y-w-ały progra~ . . 

WieJka Swiatowa Atrakcja !ł 
- pod tyt. -

DEMON 
[opalni Złota 
potężny dramat sensacyjno-cowboyski z ud.ziałem króla pretji-

pogromcy dzikiego Zachodu 1
' 

Nieustraszony Cowboy 

ichard !~rlen 
Nad program : Komadja ameryk. w 2 aktach. 

Początek codziennie o godz. 4 pp. 
W sobotę i niedz. o godz. 12 pp. 

Czy wiesz ... źe wyroby naszego przemysłu włókiennicze· 
go Łodzi - Bielska - Tomaszowa - Białegostoku wystar„ 
czają, by ubrać całą Polskę?.. · 

A 1ednak.„ w ciągu 8 miesięcy b. r. sprowadzili~ ny wy· 
robów włókienniczych z zagranicy .za 130 milj. zł. 

Poco?„. Poco?... Poco? ••• 

ODEON Dziś WODEWIL CORSO 
Przejazd 2 i dni następnych! Główna 1. Zielona 9-

NAJNOWSZA PRODUKCJA 1928/29 Dziś i dni następnych I 

LUCJANO ALBERTINI. VIVIAN GIBSON 

'' 
we wspaniałym 

E 
salonowym dramacie w 10 aktach p. t.: 

Y NOCY'' I 
Szalony przepych wystawy. - Niewidziane dotąd popisy kabaretowe. 

„CYRK TOMA Mii " 
Dramat cyrkowy. - W roli głównej 

a TOM MIX.e 
Ceny miej sc w WODEWILU, L. 2.50, I zł. 2.-, II zł. 1.50, Ili zł. 1.- NAD PROGRAM FARSA. 
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Terinin płatności la izby przemysłowo • handlowei 
Radcy wybrani zostali w niedzielę 

w całym okręgu łódzkim 

podatku dochodowego na rok 1928 
Dnia 1 listopada upływa ter

min płatności podatku dochodowe 
go tj. różnicy pomiędzy kwotą 
podatku ustalonego przez komisję 

W niedzielę, dn. 28 b. d., od- Gliiksman (staw. fabryik.). drobnych kupców, Ogrodowa 10), szacunkową, a kwotą wpłaconą na 
bywały się w Ł'Odzń wybory do Z listy blok· 1mpieokiego c1hrze- Ryszard Frankus (&tOIW. kupców poczet tego podatku tytułem zali 
izby przemysłowo • handlowej. ścijańlsiko - żydowskiego w pierw- po·lslcich) i Pfotir Hatti (centralne czki przy składaniu zeznań o do-

b d ) chodzie. 
Wyb.ory ~e ~yły się tylko w szej kat~gorji wy orczej girupy stow. kuipców ży · • Wskazany wyżej termin 1 listo-
grupie wielilu~go przemysłu, po- han?1oweii obejmującej . wielkie ~ te.n sposób _izb~ ~siada już pada rb. nie obowiązuje osób, któ 
nieważ w grupie kupiectwa oraz ,k'Ul>ieclwo, wchodzą do izby pp. dwie p1ątych ogolne1 hczby rad- rym nakazy płatnicze zostały dorę 
w grupie średniego i drobnego ZygmUDlt Fiedler (slow. kupców ców, a w pierwszej połowie listo czone po 15 października, w tych 
przemysłu zawal'te .zostały w ewo polskfoh), dr. Józef Sachs (stow. pada odbędą się t. zw. wybory b?wiem wypadkach. termin . ui~zcze 
; czasie blalcl .wyborcze. •kupców m. Łodzi), Stefan Kalisz- zrzeszeiniawe, do:k0tt1ywane przez ma p~datku wyn<?si 30 dm, bezą~ 
m · __ ,,, N R d k ( . . d Ł . od dma don:czema nakazu płatm-Do i.1.lby w-chodzą z ra'111'1enła "'6.JIA. z O'W!O a om&. a stow. orgam1zac1e g-0-spo arcze odz1 1 

pq:emyiSłu pp. K. W. Scluri:bler, kupc6w polskich), Jak6b Eisner które otrzymają na pod:stawie za- cze~d daty 1 listopada wzgl«:dnie 
R. Geyer, ck. B. Biederman. H. (centralne stowarzyszenie kupców) rzącdzeinia min. przem. i hainidlu od daty płatności przypadającej 
Barciński, K. &der, Wt Lalllid- Kazimierz Roszak (stow. kupców prawo delegQIWania ze swego gro później wskutek otrzymania naka 

zu po dniu 15 października słuty 
płatnikom 14-dniowy termin ulgo 
wy, w ciągu którego nie biegną 
kary za zwłokę, lecz może być za 
rządzone przez urząd postępowa 
nie egzekucyjne, co pociąga za 
sobą koszta w wysokości 6 pro
cent przypadającej do uiszczenia 
sumy. 

· Nadmienić należy, że związki 
kupieckie zwróciły się do minister 
shva skarbu z prośbGl o rozłożenie 
płatnego obecnie podatku docho· 
dowego na 2 raty (I płatna 1 listo 
pada, Il- I grudnia), dotychczas 
jednak ministerstwo skarbu nie u· 
dzieliło odpowiedzi na prośbu ku
piectwa. 

, 
sbe.rg, poilsiki.cli), M. Ha.lpern (centralne na radców do j,zby. Po tych wy- __ .... ..,_ 

z listy bloku średniego i drob- etowarzyszenie), dT. Szymon Wy- borach na'Sltą.pi nominacja dal- "ap1· tał zagrani· czny 
nego przemydu we;dĄ do izby S'Zewiaóski (stow. kupc6w m. Lo- szych 6 radców, których ZSJtwier .1.1 . 
pp.: Edrwud Babiadk~ ~~owy <bi) ~ Adolf Legis (stow. kupców d:zi min .. prz~. i handJu i w~w- wycofuje się z Jugosławji 
związek pr.z~y.słu włokienmcze- pol~tch). . czais hędrie mę mo~ło 0d?yć pier: Przewlekły kryzys polityczny wania odroczyć. W tych właśnie 
go), RomMl Bibergal (stowan. fa- Ja:Jm reprezentanci drobnego wsize ple:narne poMe<lzerue noweJ w Jugosławji, z którego miarodaj- dniach pewna grupa kapitalistów 
;,rykanitów przem~u włók.), Bo- kupiectwa zgrupowani na liście izby. Na posiedzeniu tem plenum nym czynnikom dotychczas nie u- niemieckich zerwała zbliżające się 
~esław Ko&owski (sfoiw. krupców blokii ohr-ze§cijaństlro - żydow- dokona kooptacji 6 radców, a w dało się znaleźć wyjścia, odbija już ku końcowi pertraktacje w 
rpolS>kicli, Piotrkowska 113), Gme- Slkiego II kategooji grupy haodllo- ten sposób utworzy się liczba 60 się bardzo uje~aie na ży~iu gos- sprawie fi~.ansowan~a robó~ około 
. T .„1.~~ 'istow fab-.11,,) ze wej wchodzą do iZJby pp. Adam tradców z kt • h kł d . i _ podarczem kraJU. W, związku z eksp~oatac11 P.okł~do~ bauksytu w 
gorz .u~yc .t • • ·~1.... • ' oryc s a a się z tern obserwować mozna wśród ka okolicach Sphtu 1 Sz1benika. Mi.-
Zduńskieii Woli. Ludwik ~ Mistr~k (stow. drohnyoh kuipców ba łódzika. · pitalistów zagranicznych, którzy mo iż postanowiono iuż w czasie 
(K.ra.jOIWY, ~), Bea)a:mia pols:kidi), L Ro.zen!berg (stowacz. inwestowali znaczniejsze sumy do najbliższym przystąpić do organi.-

przedsi~.biorstw. jugosłowiański~h ł zacji wielki~go towarzystwa akcyj 

Z• d 1 t k d I h tendencję w kierunku wycofania 1 nego z kapitałem 40 miłj . dyna-laz Olllarzys w re y owyc swych kapitałów z Jugosławji. Oru rów, Niemcy w ostatniej chwili W py finansowe, które w swoim cza cofnęli się, tłumacząc się niemot-
~e nawiązały z czynnikami jugo- nością wzięcia na siebie tak po-

obradow~ł w n 1· edz1· elę w ._,odz· słowiańsk1emi pertraktacje w spra ważnych zobowiązań w chwili kie 
.,. S.,.., I wie finansowania niektórych akcji dy sytuacja polityczna kraju 'jest 

W ._i_._, ·ec:zoHm zaikoi1- cały uereg ~6w podlktreślił G · . , g . w dziedzinie rozbudowy gospodar niewyjaśniona. 
nxeiuz1~ę W1 ' 3.Jewicza ora:z w size;re u wmo- czych kraju usiłują obecnie roko· 

ayły się dwudniowe cdnady zjaz że towarrz}'8'Łwa staną się nieza- sków, które przedstawione rost.a- ----
du pr.ze.dstarwicieJi łowanysłw lue wodnie jedynem źródłem kredytu ną odnośnym ministrom. 
dylowych mie:jskidi z całej Pod- budowllanego, a dzńała·lność tych Osstatnim wres.zicie punktem ob 
ski. Na zjazd ten pr.zybyłi delega- towarzystw będzie jedn-ym .z wait- rad była sprawa kunu mtórw za. 

Rynek pieniężny 
ci z. Wa.rszaiwy, Wilna, Piotdro- kich czymńków r<>Zibudowy mia~t. stawn}"Ch. 
wa, Kali.srza, Siedłec; Częstocho- Dyskusja toczyła się również Ziazid zako:6.czony :rost.ał przyję
wy, Radomia, Płodka, Lublina i nad projeiktem nowej ustawy o to ciem szeregu źródłowych wnio-

Ceduła giełdy pieniężnej PAPIERY PAiq-STWOWE I LISTY 
ZASTAWNI! warszawskiej 

OOTóWKA 
Kielc. W obradach wziął również warzyslwac:h kndytowych. Spra- sków. Doiru:'l". -
udział komisarz ~ łócbkiego wa ta znalaizła swe od.zwierciadle 
towarzystwa kredytowego p. Na.i- nie w obszernym referacie dr. 

(-) 

der. Po powitaniu licznie pirąby
łycli delegatów dyrekt.or Ga;e
wicz zaprosił na przewodniiczą<:e
go p. Lt"bicldego z Wanzaiwy. VI 
dyskusji nad &iałaloiością łlorwa
raystiw kredytoMrydi po wojme 

fi11 eiski Kinematograf Oświatowy 
Wodny Rynek(róg Rokicińskiej). 
Tel. 1826 Dojazd tram\llajami 16 i 10, 

Od \litot ku, dn. ~ do ponie
działku dn.. 5 listopada lB'JB r. wl. 
DLA DOROSŁ YCłi: 

W schód Słońca 
(SUNRISE> 

Dramat w 10 aktach 
W rolach głównych: George O'Brłen 
Janot (iaynor i Magaret Levingston 

DLA MŁODZIBtY: 

--Fuzja dwuch wielkich 
czeskich 

banków 

W tych dniach sfinalizowane 5 akcji Powszechnego Związku 
zostały pertraktacje w sprawie Bankowego• wydane zostaną 3 
zjednoczenia dwuch wielkich ban- akcje banku .Union". 
ków czeskich, a mianowicie .Czes- Bank „Union" podpisał z wy
kiego banku Union" z „Powszęch- mienionemi powyżej bankami 
nym związkiem bankowym•. zagranicznemi umowę o ścisłej 

Fuzja ta przygotowywana była współpracy finansowej. 
już od dłuższego czasu przez gru- Do nowego prezydjum banku 
pę banków zagranicznych, stoją- wejdzie ogółem 26 osńb, w tern 
cych w kontakcie kapitałowym z 7 przedstawicieli zainteresowanych 
.Powszechnym Związkiem Banko- banków zagranicznych. 
wym", a mianowicie przez banki 
następujące: Societe Generale de ••••• „ •••• „ 
Belgique•, .Banque Belge pour 

Elektromonterzy 
i pomocnicy 

CZEKI: 
Belgia 123.94 i pół 
Ho laru:JdQ 357 ..55 
Lcmdy111 43.21 
Nowy Jorik 8.90 
Pacyt 34.84 
Praga 26.42 
S:r;w aJcairja 171.SZ 
Wiedell 125.38 
Marka, niemiecka 212.40 

AKCJE 

Baink DY'Slrotlftowy 134.50 
Bairuk Polski 174.-, 177.
Bank Zachodni 32.50 
Zairobkowy SO.-
Sole Potasowe 24.
F.iirley 64.-, 64.50 
Liltpop 35.75, 35.-. 35.50 
Norblin 210.-, 212.
Roo:llki 39.- 38.50. 
Stanchowice 40.50, 39.50, 39.75 
Zawiercie 19.75, 20.25 
Oukler 47.-
WY'S'Oka 210.-, 212.-

Dola!l"ówka 102.-, 100.- , 102.-
5 proc. k001Wersyjna 67.-
5 proc. koow. kolejowa 60.75 
Kolelowa 102.50 
B J>T'OC. Bam.ku OosJ>Qdal!'stwa Kra» 

.wego 94.-
4 i pól proc. lis.ty zastia Wiile ziemskie 

zl. 49.50, 49.-
8 proc. listy zaet. ziemSlkie ?J. 79.-
7 pr. listy zast. ziem. dolairowe 95.50 
4 :i póf proc. m. Wairsza1wy 50.25 
5 proc. m. Wa.rszaiwy 55.75 
8 proc. m. Warszaiwy 68.-
10 proc. m. Radl()J!llja 72:S0 
10 proc. m .Sied.Jec 71.75 
Poży.::Ma inwestyc. 1119.-, 118.35. 

118.50 

Pasy B.odrowe 
poszczuplające, nowe fasony, 
gumowe, oraz gumą kombino-

wane. 

Paski Lecznicze 
nerkowe, poop~racyjne, przed 

ł i popołogowe i t. p, 

Biustonosze 
Kariera Chaplina 

Komedia w 10 aktach 

W poczekalniach kina codsłennie 
do godz. 22 audycje radjofoniczne 

l 'Etranger•, • Wiener Bankverein • 
i .Basler Handelsbank". Zjedno
czenie obu banków nastąpi dnia 
1 stycznia 192~ roku w ten spo
sób, że wszystkie aktywa i pasy
wa .Powszechnego Związku Ban
kowego• przelane zostaną na 
.czeski bank Union• i za każdych 

mogą si~ zgłosić: 

Biuro Techniczne ,,WATT" 
Modrzet:lów 32.50, 32.-, 33.-
0st>rowieclde senia I B 114.-, llZ.-, 

Poleca w wielkim wyborze 
Pierwszorzędna Pracownia 
Gorsetów „~ A. . i. ·.r- A." 

Róg Zawadzkiej i Zachodniej. 

Wielka orkiestra aymfoniozna 
z udziałem organów 

pod batutą kapelmistrza 
SZ. BAJGELM~NA. 

•• 
UWAGA I Ceny miejsc na pierwszy s.aa.M 

w dni powszednie od godz. 
1-3 w soboty, niedziele i 
święta 60 gr. i 1 zł. 

• tmoz 

ul. Narutowicza 12. 0313-2 seria II B 105.- Łódź Piotrkowska 109. · 

Dziś i dni następnych 
Wielkie arcydzieło CECILA B. de MILLA 

Potężny dramat erotyczno-obyczajowy w 12 aktach 

Jront Jl pi ę tr o l tl - J 

. Ph.11" H partne1ka Jannin1.tsa w 
W roll gł. I S aV r ~Nie potrzeb11ym Człowieku"~ll•ilfiłll'~ 

oraz V1.cł r VorkonJi 
Cały świat pozostaje pod wrażeniem tego arcydzieła s1.łuki 
filmo.vej. - Ostra i głęboka satyra na pewien gatu11ek kobiet 
wielkomiejskich na prasę brukową, repoterów, adwokatów. 

!!!~cy~!~,~~~e Pte~B~oi~ ra .. Cór ki na 
staplerslc1ch 1 dutslczy;i;ny 

Komedjo-dramat obyczajowy w 10 aktach. 

wydaniu (Moralność salonu] 
Koncertowy zes_P.ół gwiazd hlmowych. 

~ 

Naste.ony _Q!Og!am: „IGRZYSKO NAMIETNOSCI" Nas!~pny pro2ram1: 



PORADNIA 

WENEROLOGICZNA 
Leharzy - specjalistów 

ZAWADZKA 1 
czynna od 8 rano do 9 wiecz. 
w niedzielę .i święta od 9-2 pp. 

leczenie chorób 
wenerycznych, moczopłcio

,,wych i skórnych 

Badanie krwi i wydzielin na 
syfilis i tryper. 

Konsultacje z neuroloyiem i urologiem. 
Gabinet Swiatło-lecznlczy 

Kosmetyka lekarska 
Oddzielna poczekalnia dla Kobiet 

r 

PORADA 3 Zł. 

Dr. 

Wschodnia 17 
tel. 28-83 

powrócił. 

.tekarz-Dentysta 

B. Czudnowska 
ul. Piotrka wska 79. 

Godz. przyjęć od 9-11 i 3-71]2 
ora-z w lecznicy Piotrkowska 62 

od godz. 11-2. 

Telełon Nr. 31-53. 

LECZNICA 
lekarzy specjalistów i gabinet 
dentystyczny orzv Górnym f\ynku 
PiotrKowsKa ~94, tel. 22-89 
przy przystanku (tramw pabjanickich 
;rzyjmu1e chorych 'w chorobach wszyst
k1ct1 sp ecjalności od g lJ ran Cl do 7 -e, 
po poł. :Szczepienie ospy analizy (mo
czu, ka!u, krwi, plwc.cin etc,) operacje 

opatrunki. 
~orada 3 złote. Wizyty na mieście 
Zab1eg1 1 operacje od umowy. Kąpiele 
świetlne. Elektryzacja. Naświetlanie 
lampą kwarcową. 1-<oentgen. Zęby 
sztuczne, k.orony złote platynowe i mosty 
"'' niedz1elp • śWteta do '1'"~' 1 ~o PO 

Dr. med. 

Cecylja F oksza ńska 
Piotrkowska 101, tel. 30-76. 

Gimnastyka lecznicza, oddecho
wa i masaż. 

Djatermja, lampa kwarcowa 
i kąpiele świetlne Solux 

Godz. przyjęć od 11-1 i od 4- 6 

Or. med. H. Róża ner 
Narutowicza 9, tel. 28-98. 

~hor. skórne. weneryczne, moczopłcio 
we od 8-10 rano i 4-8 po poł. 

Oddz. poczek. dla pań. 

Dr. med. 

H. Klaczkowa 
Choroby kobiece 

i akuszerja 
Kilińskiego 177. Tel. 13·66. 
Przyimuje od 11-12 i od 5-7 
W lecznicy Piotrkowska 6J 
od 3-5 we wtorki, czwartki, 

soboty i niedziele. 

Dr. med. 

Pl. Klaczko 

30.X GŁOS POL~~ - 1928 

ZARZ.ĄD 
~półdzielni rracnwnikOw raństwowy(b, Komunalnych i ~połennych w todzi 
podaje do wiadomości P. P. Członków Spółdzielni, że w piątek, dnia 
9 listopada 1928 r. w lokalu Stowarzyszenia Urzędników S~arbo~yc h 
przy ul. Moniuszki Nr. 4 (front t-sze piętro) o godz 18-e) w _Pierw
szym terminie, a o godz. 19-ej w drugim terminie, odbędzie się: 

Walne Zgromadlenie Człantów Spółdzielni 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór asesorów i sekretarzy. . 
2) Odczytanie protokułu ostatniego Walnego Zromadzema. 
3) Sprawozdanie Zarządu za rok operacyjny 1927-my. 

Nr- 801. 

--lim!-TO·W·A·R·Z·YS·T·w·olUiJl.lmlliliiilllł:st. Biii"ergat 
Budowy i Eksploatacji Garaży ł m0~et~:~~i 11 
w POLSCE. Sp. z ogr. odp. Choroby skórne 

Bruro Zarządu: Warszawa, Smolna 7, tel. 191-81. :1~~~~l!r~~j= 
BUDUJE izaraże według ostatnich słów techniki Przyjmuje od 8-lfl 

FINANSUJE budowane garaże i od 5·8 wiecz. 
EKSPLOATUJE kompleksy garażowe w niedz. od 10-li 
SPORZĄDZA planv i kosztorysy budowli 

DOSTARCZA wszelkich urządzeń 
garażowych. Dr. med. 

Ustosunkowany przedstawiciel na Województwo 
poszukiwany. 184-5 M. Urbach 

4; Sprawozdanie Rady Nadzorczej. '---------------------.. 
5) Odczytanie protokułu z lustracji Związku Sp. Spoż. Rzp. I liabinBłY KOSPJETYKI bBkarskiBi I Pomorska 10 

tel. 48-89. 
Polskiej. D·r. MARJI LEWINSONOWEJ 401-8 

6) Zatwierdzenie bilansu za rok 1927·my. . CegielniAna 6 • m. 3 • telefon 43-63. Chor. nerwowt 
i wewnttrzne 

1) Sprawa reorganizacji Spółdzielni względnie połączenia się 
z inną Spółdzielnią. 

8) Zmiana Statutu. 
9) Wybór Władz Spół1 zielni. 

10) Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań. 

powrócił 

11) Zatwierdzenie projektu budżetu na rok 1928-my. 
Dohtór 

Wołkowysk; 12) Wnioski zgłoszone. 
UWAUA: a) W myśl paragr. 1:5 Statutu bę~ą 1.ozp~trywane 

tylko te wnioski, które wpfyną p1śm1ennte ~a ty• 
dzień przed terminem Walnego zgromadzenia. 
b) Zebr anie w 2 im terminie jest ważne bez 

CEglElnlana Z5 
tel. 26-87 

względu na ilość ober:nych członków 
c) Wstęp na Walne ~g~omadzenie za .?kazaniem 

Specja lista 
chorób skór• 
nych i wene• 

rycznych 
ksiażeczkt czlonkowsk1e1 łub le21tymac11. 

W-z. (-) Prezes: Br. MazurowsH.i. 
Sekretarz: (-) B. KaczmarsKi. Tkalnia mech. przyjmie Leczenie !1wiatłem 

(Lampą kwar• 
cową) 

Przyjmuje od god1 
8 - 10 r. 12 - 2 

I 4-8w. 

„„„„ ... „. 

~liód 
pszczelny czysty - pod gwa· 
rancją deserowy i dla celów 
leczniczych z własnych pasiek 
w blaszankach: 5-klg. zł. 16, 80, 
10-kłg. - 52,00 zf., 20 kłg -61.00 zł 
wraz z blaszanką i opłatą pocztową 
wy~yta za pobraniem poczto wem 
„P AT OK A"', Kupczyńces 
poczta Denysów. 9352-10 

Państwowy Zarząd Dóbr b. Komory Cieszyńskiej w Cieszy nie 
podaje do wiadomości,. że dnia 10 listopada r. b. o godz. 10 raao 
odbędzie się ofertowo 

PRZETARG 

pracę zarobkową 
na krosna angielskie gładkie i kolorówki siedem
dziesięciodwucalowe. Maszyny Jacquardowe stoją do 
dyspozycji. Łaskawe propozycje uprasza si~ kierować 
do administr. tego pisma pod ,,tkalnia zarobkowa"· 

w niedziele i świę 
ta od 9 - l, 

Dla pań od 4 - 5. 
Oddzielna 

pocukalnła 

Odpis. 
Nr. spr. Z. 129-28 r. Ogł • d b 

Uzasadnienie nastąpiło dnia 8 05ZeDJ8 fO De 
października 1928 r. 

WYROK 
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Obecni: Przewodniczący: 

NA WYPŁATĘ! 

S. Okr. Hertzberg 
na sprzedaż partjami miesięcznemi od listopada r. b. do końca marca Sędziowie Handlowi: 
1929 włącznie około 80.000 kg. karpia. Fabrykant 

Najniższe ceny! Najdogodniejsze wa
runki. Towary na damskie, męskie 
plaszci:e, kostjumy, ubrania, suknie 
Crep-de·chine, popelina we wszystkich 
kolorach, towary na bietiżnę, firanki 
boty, !1niegowce poleca Leon Rubasz· 
kin, Kilińskiego 44. 9443-9 Reflektanci winni złożyć do dnia lo XI. pod adresem Państwo- Juszkiewicz 

wego Zarządu (Cieszyn-Zamek) należycie ostemplowane oferty ze Sekretarz apl. Lewicka DYWANY 
wskazaniem ceny loco grobla na poszczególne partje i wysokości Dnia 25 października 1928 r. reperuje Tkalnia Sztuczna, Piotrkow• 
w kg. tych partji w zamkniętych kopertach na napisem „Oferta na Sąd Okręgowy w Łodzf w wy. ska 92, 9400-211 
kupno ryb". dziale Handlowym na posiedzeniu 

Dostawę zakupionych ryb do najbliższej stacji kolejowej bierze publicznem rozpoznawał sprawę 
na siebie Państwowy L'.:arząd Dóbr b. Komory Cieszyńskiej w Cie· z powództwa firmy .Rudzka Przę· 
szynie. dzalnia Bawełny, Spółka Akcyjna 

POTRZEBNI 

IW~liHilU~~QWWUUUQQQUWUWU~~~QW~ o odroczenie wypłat 

są zdolni akwizytorzy do poważnego 
wydawnictwa. Tylko pierwszorzędne 
siły z referencją lllOgą ~łożyć eferty 
pod .vesta•. 107-o 

Kino Spół. Prac. Państw. 
Sienkiewicza 40. 

Od wtorku, 30 do poniedziałku. 
dn 5 listopada wł. 

Wielki wspaniały program ! 

Pamiętnik Etscelencji 
Szampańska farsa nfawniająca, pl· 
kantne tajemnice jednego z panu-

jących dworów europej~ldch, -
W rolach głównych: 

Olga Cze[bowa i WJłi frifscb, 
Następny program: 
Dama z rekordem światowym 

W rolach _głównych: 
LEE PARRY i inni 

W dni powszednie, z wyjątkiem SO· 
bót. początek seansów o g. 5 m. 50, 
zaś w soboty, niedziele i święta o 
godz. 2-ej po po!. Ostatni seans o 
godz 9,150. - Na f.szy seans ceny 

miejsc zniżone. 

Od pół wieku w użyciu 
--A BA DO Wł..OSĆWwc wszystkic;'h 
odcieniach.Przvwroca pierwotny 
kolor : Po!11sk SIWYM Wł.OSOM. 
Przepis uż11cil) •kazdym pudełk1.1 

••••••••• 

O 
na mocy art. 1, 12, 9, 13 i art. Dr• B. D N CHIN 29 Rozporządzenia Prezydent w CIAGU MIESIĄCA 

S 
. 

1
• h 'b Rzeczypospolitej z dnia 23 grud- i pod gwarancją wykluczającą abso· 

pecJa ista c oro oczu nia 1927 roku. lutnie wszelkie ryzyko, wyucza prakty-, ł d b' cznie na samodzielnego buchaltera-P 0 W I" O Ci o nraiu I Postano~ił:. bilansistę, rzeczozn. z wyższem Viy• 
przyjmuje codziennie od 10_ 1 i odroczyć "?'YPłatv firmie „Rudzka kształceniem i kontroL. sylldyt. 
od 4-7 w niedziele od lO-l I Pr~ędz alma Ba.wełny-Spół~a. Ak- przemysł.-Koóczącym ŚWiadectwa. -

' • • PP cy1na na przeciąg trzech m1es1ęcy, lntonnacje 7~ 1111ieczór, Piotrko1'Bka 
uL Mon1uszl11 1. t. j. do dnia 25 stycznia 1929 r. l85. J P· ~~" , 208-5 

tel. 9-97. Nadzorcami sądowemi zamianować - SKLEP - · · ·· • 
adwokata Pełkę i doktora Józefa narożny z mieszkaniami i urządzenie• 

neee~ttfłMMfłtMe~ Sachsa - Sędzią Komisarzem S«:- na piwiarnię, lub cuJdernlę w bardzo 

Dr. med. 

·A. GOTLIB 
Akuszerja i choroby kobiece 
Piotrkowska 26. Telef. 77 -50. 

Przyjmuje od 4-7. 

dziego Handlowego Eisenbrauna. <tobrym punkcie aprzedam z powodu 
Na mocy art. 11 Rozporządzenia zmiany interesu. Wiadomo4ć w sldep1e 

Mlynarska 22, Milczarek. 2U-5 
Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu '""~ --s., 
23 grudnia 1927 r., wyrok niniej- ZOUBlONO -..-.... -
szy ogłosić w .Monitorze Polskim" kartę urlopową. powolauie do Sędu 
„t(urjerze Łódzkim• i .Głosie Pol- Okręgowego m. Łodzi na nazwisko 
skim •, wywiesić takowy w gma- A Uons Szultz, zam. Zeromskieg2,u103i 

~ chu Sądu Okręgowego i na - .~ , .• !\';,-~i·. 
drzwiach głównych lokali, zajmo- ·"'"~~:..._. "~ NA OPAł>::::.i· -'-~-

Soło:iejczyk 1 

Specjalista chorób 
skórnych i wene-

rycznych 

Piotrkowska 99 
TeL 44.92 

Przyjmu1e od 12-4 
pp. i od 8-9. w. 
w niedziele i świę· 
ta od JO-:.! popoi 

Komplet 
instrumentów 

dla orkiestru 
mandolinistów 
okazyjnie do 

sprzedania Ma
gistracka 21 

od 8 - 2 p.p. 

Dr. nied. 

LUBICZ 

wany~h prze~ przedsiębiorstwo. próżne beczki do sprzedania. Wiado• 
Pobrać od firmy .~udzka Przę- mość; Targowa 55. 0512-:2 
dzalnia Bawełny-Spółka Akcyjna z:& _ „ -
sto pięćdziesiąt złotych tytułem I POKOJOWA 
zaliczki na ogłoszenie. Wyrok o- z dobremi gwiadectwami potrzel>na do 
patrzyć rygorem natychmiastowej lekarza. AodrzeJa 7, m. 14. 0310-2 

wykonalności. - - - - - - - - f!!!ll -
Cegielniana 43 Podpisali obecni: . ZGUBIONO . 

Tel. 41·32. Za zgodność: Sekretarz 11 ~zelhl1a kartę . powołania wyd_an'l 
Specjalista chorób . • przez P. K. U.- Piotrków na nazwisko 
skórnych, wene- (-)Tadeusz C1check1. Wawrzyńca Stanisławskiego zamiesz-

rycznych i moczo· kalego we dworze 01emaów1 gminy 

płciowych. Naświe .łil!ł.l .. LA.········· Wiskitno. 5514-J tlanie lampą kwar· ...,.._,,.,,. - ...,,. ~ ~ - j!o.;f ~ e.. ....., ~ 
cową. BRYLANTY 

Przyjmuje od g. 8 Doktór Dr. med. kupuję. Pełną wartogć placę. Solidne 

~~al~aY~~c~~: K1·1n:!· ger St up e· I ~~~towanie •• Precyzja" Piotrko~;kal 
oddzit:łna pocze- ~!QOOOC 

kal1la. 

•• 
Choroby wena· powrócił 
rvczne skórne Szkolna 12 
· i włosów Choroby włosów, Tańców Nówocześnych 

Choroby uszu, nosa Dr. med. 
m gardła I Leczenie lam· skórne, wenerycz

P~ kwarcow~ ne i moczopłciowe 
Andrzeja nr. 2 Naświetlania lam· 

wyucza w grupach i oddzielnie 
ostatnie nowości, jak : Polonia, 
Twist, Yale-Blues, Fox-angielski, 
Walc angielski, Tango argent. i inne 
pod gwarancią wyuczenia dyplom. 
naucz. tańca Karol Trinkhaus 
ul. Andrzeja Nr. 17, front, m. 21. 
Zapisy przyjmuje się od 3 do 7 pp. 

Kilińskiego 117. Tel. 13·&&. Adam Bender 
Przyjmuje od 5-7. Choroby wewnętrzne 

W Lecznicy Piotrkowska 62 l Specjalność s er ca. 
przy jmuje od 12-1 i od 7-S. Przejazd nr. 30, tel. 54-68 

· Przyjmuie od 5-7 no poi. 

KASA OGNIOTRWAŁA 
używana, lecz w dobrym stanie, 

poszukiwana do kupna. 
Oferty pod .u· do administr. 

niniejszego pisma. 08-1 

Tel. 32-28. pą kwarcową 
Godziny przyjęć prom. Roentgena 
od 1,50··. 2.150 dla Pań \I (ekz:ezn.atT. no 
od6-8 dla PanólN wotwory zło• 
W niedziele i świę· śliwe) 

ta od 10-rn przyjmu1e od 6-9 
po pol. 191-5 

Prenumerat~~ miesięczna .utosu Polskiei;io" ze wszystkimi dodatkami WY· 
nosi w Łodzi zł. 5.60, za odaoszenie - 40 groszy; z prze
syłką pocztową w kraju - zl. 6.50.-; zagranicę - zl. 10.-

• 0$11oszenia za wierz milimetrowy I szpaltowy: 
1 strona i w tekście 40 groszy. strona 5 szpalt. - Nel<rołogi 150 gr. str 5 szpalt. - Nadesłane 
po tek~cie ?'O gr. str. 5 szpalt. - Zwyczajne 10 i:tr. str. JO· szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu, Naj 
mnie1sze 120 z!. Poszuk wanie pracy 10 gr.-Ogloszenia zaręczynowe i za~lubinowe IO z.t. O<;!lo
szenia zamiejscowe nb11czane są o 50 oroc. firm zagr. o 100 proc, za zastrzeżone miejsce dopłata 

u.r rd~a i 19Głosu Polskie~o". Piotrkwska ~ 




