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1Mczoraj sensacyjne zeznania
1M procesie brzeskiln

(Na sali wesołość).
cież pan wówrtlas nie był w trze- ko o tern, Co jest. zgodne z rzeczyNa wczorajsze posiedzenie wez-j Prof. Bartel siad!1 w kuluarach
Adw. L:mdau porusza następnie cim sejmie.
wano w charakterze świadków m. na stole i w tej pozycji rozmawia
wist,J€-cią. Poseł Niedziałkowski ze
sprawę
"Protekty",
masek gain. p. Popiela, prof. Bartla i prez. zę znajomymi.
- Ja jestem ofiarą, - odpowia znał wszak, iż p. Popiel był autoŻymierskie- da p. Popiel - przekonania, że je- rent tH:ści
Ziemięckiego. Wszyscy trzej pny -,
O godz. 10,15 rozpoczął zezna- zowych i generała
rewlneji dotyczącej
byli do sądu o godz. w pół do dzie uia Karol Popiel, który zezna.je go. Przewodniczący przerywa od- stem stronnikiem gen. Sikorskiego. ziem zarhodnich.
powiedź p. Popiela,
stwierdzając, Uważano mnio od maja za ekspo·
siątej, tak, jak im wyzna.czono.
bez pnysięgi.
Prokur<!tor: Gdy tylko padże to do sprawy nie naJeży.
zyturę Sikorskiego na terenie sej- nie pierw"z,~ pyi:1nie ze &trony umu, a to dlatego, że się za nim ują rzędu preolrur:l.tor:-;kiego, odrazu siEl
łem, kiedy po słynnym rruporcie o- przeszkaGza.
Oskarżony,
Adw. Landau zapytuje p. Popie od któryoh wiadomość dostała się
Przewodniczący: W tym wyficerów w Sulejówku, pan prezyla. o
stanowisko w partji NPR., do prasy.
zgubił
nent Wojciechowski nie chciał z padku świ:l.dek dotąd nic. niepoW 6 godzin Później pojeChałem
trzebnpgo nie powie:lział.
gdzie świwek pracuje od 11 lat. P.
nim rozmawiać.
Popiel jest od dwu lat prezesem do Brześcia.
Prokurator: - Czy p. premjer
- Więc w osobie pana porachoAdw. Landau zapytuje o t. zw.
Sławek . o którym pan wie. że nie
NPR.
Adw. Landau: Sąd, wydajacc wano się z Sikorskim?
Adw: Landau: Jaki był stosunek sztab Centrolewu, świadek zaś wy decyzję, aby nie mó~ić na tej sali
- Tak, paniE' obrońco, bo z Si- rzuca sl·jw na wiatr, nie powip.dział
wodzi, iż "sztabu" nie było, gdyż o Brześciu, dopuścił jednak dowo korskim to trochę trudniej, on' jest że pociągni;~ do odpowiedzialności
NPR do Centrolewu ot
TPR. jest stronnictwem naro- skład zv.ierzchno~ci był płynny. - dy obrony ala, twierdz'.lnia. tego, silniejszy, niż ja.
sądowej winr.ych w 8lIft..ne kon
~r a~tępnie p. Popiel
przechodzi te akt oskarżenia jest rzeczą przydowo - umiarkowanem, a społecz
- No, bo on je~t przecie~ gene- gresu?
nie ra.clvkalno - lewicowem. Z tych do akcji Centrolewu na kongresie, padku. W tej cbwili chcę właśnie tałem z legjonów, ~ dorzuca uwa·
względÓw konjunktura tak się u- polegatjącej jedynie na tern, by za.- tego dowieM.
gę adw. Berenson.
Sprawę
kładała, że od dawna już zna,jdowa pełnić przyd7.ieloną ilość miejsc.
P. Popiel d,owonzi następnie. że
P. Popiel jest znakomit~ ilustraChodziło, by zjawili
się przed- cj~ naszej tezy. Jest to oskarżony, Centr,:Jlew miałby większość, gdyP. Popiel: - Owszem był taki
liśmy się w szerokich kolach tak
stawiciele ziem zachodnich, Co się który zgubił swego Prokuratora. by urny były ze szkła.
wywiad. Wiem, że deleg~wano do
zwanego Centrolewu.
Krako,," a przE'(lstawiCiela. ministerJ e śli
chodzi o role stronnictwa udało.
(Na sa.Ii wesołość). Kiedy działano
Na pytanie adw. Landaua świa według recepty, umieszczonej w
w Centrolewie, to NPR. jako stron
M~newr
stwa sprawird!iwości, ale sąd kraopowiada. następnie o jednym wywiadzie, zrobiono to tak "Irlu
"k0w&ki uchj,Jił sję od I10d5ęcia aknic~wo legalistyczne, stało na sta dek POIpiel
Adw. Graliński: - Czem pan cji.
llowisku, iż cała opozycja powinna historji po zamachu majowym. Mó- prędko, że p. Popiela zgubiono.
- I i'iprawę wytoczono?
się zjednoczyć.
Centrolew winien wi o współpracy NPR. z rządem p.
Świadek Popiel opowiada o za- tłomaczv, że mimo kampanji prze- 'fak, wytOCZOliI) - odpowiasiG rozszerzyć. Zjednoczenie powio Ba,rtla. Porusza motywy dla któ- rzutach, które go spotkały, o tem, ciw partyjnictwu prowM-zono wyno ogarnąć stronnictwa opozycyj- rych we wrześniu 1926 r. part ja je że chciał się poddać pod sąd mar- siłki, by niedopuścić do konsolida- da p. P~pip.l, llśmip.~hając się.
go przeszła do opozycji.
Prokurator: - I łączy p:.>.U to ot
szałkowski, że
kiedy wyczerpał 0ji stronnictw?
ne.
- Poprostu pl'ofikt dla. reżymu. jakiemiś faktami wyssanemi z D!JJŚwiadek omawia kolejne stosunStało się to z tej przyczyny, że wszystkie ~Todki
dla. Wyjaśnienia
ca
ki z rządami pomajowemi. Gdy 0- za pieniądze rządowe przeprowa- swojej niewinności, kiedy mu za- On na tem tylko stać może.
- Czv przed majem były wypad.
Adw;. Benkiel: - To BrzeĘć jest
mawia czasy gabinetu p. Sławka, dzano rozłam w tem stronnictwie, rzucano, te się ukrywa pod dobro
świadek coraz więcej się zapala i wydawano gazetę opozycyjną itd. dziejstwem mandatu po~elskiego, ki, bv wojewodowie brali udział w wyssany z palca?
. Prok. Rauze: - Czy pan z głębi
Pozatem nastąpił "flirt" z 5 gabine złożył manda.t w dniu 19 września zebr~niarh partyjnych?
unosi.
- Nie.
swego serca riie przemyślał, czemu
Przewodniczący zwraca.
uwagę tem p. Bartla.
1927.
W odpowiedzi na pytanie adwo- pan nie siedzi razem Jla ławie 0p. Popielowi w słowa,ch:
Kiedy przyfilzły wybory do trzeciogo sejmu świadek wyjechał kata Gr3!lińsldego ~wiadek dowo- skarżonych z pozostałymi podsąd
- Proszę o spokój.
- Te rzeczy podniecają mnie.
zagranicę i tam przebywał
przez dzi, fe kwpstja ko'n;:;tytucji był to nymi, czy nie pomyślał l;'-'Ln o 0marE'wr polityczny.
wych owieozek i "Prote'kcie"?
- Tak, ale to nie jest forma zeObrona za.pytuje następnie o hi- 9 miesięcy.
- Tax, ale ja tę spraw~ moglem
Tu z ławy oskarżonych wstaje
storję rządu p. Skrzyńskiego przed
zn:1nia świadka.
PO!!. Dubois i zadaje pytanie, nie miE'ć równipt w 1927. 19~~ i 1929
zamachem stanu w 1926. P. Popiel
się
mające związku z tokiem dotych- roku.
mówi szoroko o ustąpieniu p.
Dalej na pytania prokuratora.
Skrzynskiego wskutek wycofania
Adw. Landau: - Czy była jesz- czasowego badania. Pytanie dotycze potem, po pailakiem areszto- rtly osoby Witosa w Brześciu i te- świadek mówi o artykułach w "Pla.
P. Popiel opowiada dalej o pro- się z rzą.du przedstawicieli PPS.
go, co p. Popiel w stosunku do Wio c-ówce".
gramie Centrolewu, zmierzajacceg o
Potem mówi o staraniach b. pre- waniu, mowa o maskach?
Świadek zaczyna mówić podnie- tosa. wie.
do wywołania szerokiego ruchu 0- zydenta Wojciechowskiego utwopinji.
Przewodniczący uchyla pytanie,
rzenia nowego gabinetu, o propo- conym głosem.
- Tak, w aTeszcie śledczym w jednak p. Popiel zdołał na nie od- Graliśmy na nowe wyb()ry. zycjach objęcia premjerostwa zło
W j&kich miejPruk. Rauze: nocy z 9 na. 10 wołano: To za ma- powiedzieć w forrr..ue konkretnej.
Uważaliśmy, że przy nowych wybo
żonyoh p. Witosowi, Chacińskiemu
scowościach miał pan przeprowaski,
to
Z?"
gen.
~ymiersldego.
raeh będzie niejako plebiscyt i te Władysławowi Grabskiemu, który
POS. Dubois: - Za.d:lłem pytanie
Na sali poruszenie.
czynniki, które są u władzy, wolę wtedy })rawdopodobnie był najbar
bo mOg'3 nam nip. wierzyć. Musig~ dzać akcję jako dowódca NPR?
- Ch:vb~ Jako prezes NPI~ .. bo
Prok. Grabowski uśmiecha się· łem więc pytać nao~znego świad
przejawioną w owym plebiscycie dziej znienawidzony, bo kraj mydowódrl't
to ttrmill wojskowy.
Wy;vołuje
to
uwagę
adw.
Ruui'iz:1nują. Że liozyli~'ffiy się z noweka.
ślał, że rok 1924 i 1925 nie może
Świadek
opowiada, o zebraniach
dzińskiego, który mówi z miejsca,
mi wyborami świRdc~y uchwalanie być gorszy.
w
Ostrowie,
Pozi1aniu, Toruniu f
zwra.caJą.c się do prokuratora:za naszą sprawą ustawy o ozystoś
Tczewie, przy\lzem Katowice wyWe60łe
jest,
co?
A
potem
wstaci wyborów.
odrębnia, jako teren
działalności
jąc dodaje:
Po kongresie Centrolewu, kiedy
Prokurator: - Czy przyjmował
K,orfmtego,
który
ujął
akcję w
- Proszę wysokiego sądu, ja pan udział w redagowa.niu odezwy
to mówiono, że rozjechaliśmy się
marszałkowskim
swoje ręce.
przepraszam, że mówię z miejsca, Centrolewu?
do domów i wzięliśmy dwumieDziś okazało się,
że la,t a
były ale wzburzyło mnie to, że ilekroć
sięczny urlap, wyłoniliśmy komisję
P. Popiel: Chyba rezolucji,
Już odcierpiał
jeszcze doskonałe. Przedtem jesz- mów! się o Brześciu, p. prokurator wszak rezolucja" a. odezwa, nieco
bloku wyborczego.
cze misję tworzenia gabinetu do- ma zawsze śmiech na ustach.
co innego.
stał pos. Marek, który spotkał się
Na sali śmiech.
Adw. Berensoll: - tJrząd proku
z marsz. Piłsudskim bodaj że w
Prok.
Rauze: - Proszę, by świa ratorski apelował do głębi pana.
Wreszcie dnia 9 września pakt mieszkaniu adw. Patka i zaofiarotak, lub
nie zbolałego serca. Jak pan t,łomaczy,
Adw. Berenson: - Proszę pana, dek odpowiedział
tekę ministra
rwyborczy podpisało się. Nie wiem, wał mu najpierw
(zwracając się do sądu). Na każ że nie chcą. pana sądzić?
dlaczego
pana
a
nie
innych,
którzy
spraw
wojskowych
w
swoim
gabiczy to dobrze, żeśmy się pochwalili zaraz tym faktem, że poseł Nie- necie, a następnie premjerostwo z właściwie brali udział w akcji Cen dym kx:oku utrudniane jest bada.- (Dalszy ciąg na stro"otrzymał
odpo- trolewu pociągnięto do odpowie- nie.
oziałkow"ki zadzwonił do klubu rąk lewicy i...
nicy 2-ej)
Adw. Berenson: - Mówmy tyldzialności z art. 100 i 101. PrzeIDrawozda.wców parlamentarnych, wiedź stylem marszałkowskim".

Zeznanie p. Popiela
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LisI,

ża, że w ten sposób już odeierpta8wojem lem za swoje grzechy, albo mote,
pt"Leświadczenill.
jak to mówił marsz. Piłsudski w
- Tłomac'Zę sobie w ten sposób, e.wych "Twiaitach, chodziło o !JlrMże na mnie i Pana Dębskiego padło stęp~twa pospolite, może awa.nso·
w Brześciu najgorsze... MO'~e wyso wano mnie w ten sposób.
\ta sprawiedliwość sanacyjna uwa-

narodowe, dawały odczoc na~
stroje rewolulCyjne.
Tego nie było w tadll1Y1m s'top
niu.
Następnie p. Bartel om~wilł
spn wę budżetów,. poczem mówi:
- Ja rozU!IDiem doskonale, że
mOlR~ być ataki
i że opozycja
Ja sam
machu, czy też był to słosu ząwsze atakuje ·rząd.
nek ostrej, nieuibłaganej opozy- długi czas byłem posłem i sam
atakowałem ministTów, bardzo
c.ii, ale parlamentarnej?
ostro ich nawet czasem ata.ko-- Ustąrpiłem
w
kwietniu
wałem.
1.929 bylem nastęopnie zagranicą
Profesar Bartel
przechodzi
W okresie mojej nieobecności w
rządzie stosunki polityczne ule- następnie do okresu swojego osfatniego premjerostwa.
gły ogromnemu zaost.rzeniu.
Prok. Grabowski: - To bvło
do kwietllia 1931 roku.
- Nie, d() 1930 roku.
Z gazet widziało się, że napięcie opozycy.tne rośnie.
Zo.<\.dw. BerensOll: - Do 30 J)()stałem wezwany listem odrę<.!z nie prokuratorze. Gdyby p. pro
nym p. prezydenta.
Wiedzia- fesor był do 1931 roku nie byłem, że pan prezydent odbył sze łOby mOże Brześcia.
reg konferencji z różnemi osoAdw. Berenson: -CZy w tym
JJami i mówiło się w6wczas o
czasie, kiedy sprawował pan
zmianie konstytucji.
unąd szefa rządu otrzymywał
Rozumiałem, że to jest dów- pan wiadomości ()d swojego mina rzecz do załatwienia. Nie- nistra
spraw wewiIJętrz'nych,
chę1:nie, otwarcie powiem, nie- względnie j.n nych
'Podległych
jako pod przymusem moralnym panu or~an6w.
że tp.-n Centrozgodziłem się przvją.ć misję for- lew ma w sobie element" rewomowania rządu. Prasa prly.ięła hllCyjne i że tego rod~a ju przymnie rozmaicie. P. P. S. lU\przy gOI'o'wllje roootę?
'

e

(Ciąg

dalszy)

paszkwiłowI

kiedy wsi,adłem na konia nau·
koWCf<O. Nie ezu.ię się l)Owolan~
OskarżOny Pragier,
prO'5ząc do odpowiedzi, poprQstu sumie
o pozwolenie na zadanie pyta- nie mi nie pozwala.
nia, w sprawie bezpośrednio nie
wiążąc~.j się z procesem, zapyrząd chciał
tuje:
- Jeden ze świadków zeznał,
że były rozsyłane paSZkwile na
Prok.: - Czy ze strony rzą
Iuol. stoJących. u steru rządu. du był v jakieś 'Próby zamachu
Czy pan dosŁał taki list,
tak stanu?
Po chwili przed s,dem staje
samo
jak
ja,
list
dotyczltJCy
'Pań
ł-l. Bart.el.
- Nigdy, chy!ha w mYiŚli jaskich spraw czysto prywatnych? kiegoś redaktora, ale .la się tern
P l'zew.: - Czy świadek moŚw.: Dostałem.
ŻE' być zwolniony od przysi~gl?
nie prze.imowałem nigdy.
- CZy ten list mógł wyjść ze
- Nie, prosimy o zaprzysię
- CZy m6głlby pan scharakte
sfer Centrolewu?
żenie oświadcza adw. Beren·
ryzować cechy
prawno - poli-Św.: Skądże znowu.
son.
tyczne systemu rządów PQlIIla,to
-A
czy
w
związ'k-u
z
tym
faAdw. Berenson: - Zwra~am
ktem nie dostał dymisji jeden wvch? Czy był projekt ja·kiegoś
siQ do pana, jako byłego premz wysokiCh dyf;!nitarzy wtedy, zaJllllł!Qhu stan'u, czy zakusy mojera i profesora, zamieszkałego
kiedy pan przyszedł
do wla- narchistyczne, bo i takie werstale na na'!>zych kresa·ch polusje tułaj słyszeliśmy?
dz,,?
dniowo - wschodnich. Czy wia- Od·powiedź na to wymagaProf. ]JaJ'tel: - Tylu dyg,nita
donw panu, by akcja rewolucyj
łaby pa~odzinnet,(o wykładu.
rzy
dostal<o
dymis.tę
...
na Centrolewu miała wpłynąć
. Głos z la wy obroIl.cze,t: - Z Zacznę od monarchistów. Mali.i ~mnie na ukształtowanie 8ię
my takie prądy
w społeczeń
ratusza.
stosunków z mniejszościami?
stwie.
P. Rartel:
- Ja
takiego
Prof. BarłeJ po krótkim na- To nieporozumienie. Chozwiązku nie widz ę.
mvśle: Tak, była taka d:rmidz.i o zakusy monarchistyczne
- Czy pl;ln teraz nie widzi.
s.ia.
nie społeczeństwa, lecz rząduczy pan nie widział go, będąc
Prok. Grabowski: - Czy w
prem jerem?
czasie od grudnia 1926 roku do
- Ja wówczas go nie
wi··
kwietnia 1930 spotkal się pan
działem . Wedlu.!! mojego zdania
na terenie pozaparlamentarnym
- Mogę mówić tylko o swoao czasu mego ust ąpienia akcji
z prądami rewOlucyjnymi. Ści· ich rządach. Najlepiej na pyta..
takiej nie byto.
śle mówiąc,
CZy ' otrzymywał nie prokuratora odpowiedziały
- CZy to iest paua zdanie?
pan te.go rodzaju meldunki od by moje mowy parlamentarne,
i c zy nie miał pan w tym wz!:(Ję
sl'efa bezpieczeństwa?
gdzie określiłem swó.i soosllltlek!
kład, życzliwie. Przeląldem się
dzie również informacji?
P. BurleI: - Ja już odpowie- Tego rodza.iu rzeoezy do- do rzeczywistości polskiej. Wynawet
tego.
- Nie przypominam sobie,
działem na to pytanie. Co hyło chodzą zasadniczo do ministra
stępowałem zawsze
przeciWlk~
bym miał te~(} rodzaju melza mojej niebvt.ności, te~o oczy- spraw jedli wości.
oby(;zajom sejmowym i to nie
dunki.
--w RnicI8pkq,anipapką wiśde nie wiem.
pod dyktando, jak to wielu 821Adw. Rerenson zapytuje
o
Przew-odnkzacv zwraca ulwacizi. Ma:m taki zły charakter, f1f
Adw. Berenson:
~ C:tv to
Centrolew.
g ę obrońcy. że l.adaje pytania
nie lubię nic ·robić pod dY'ktan"
źle robi?
zbytoczne.
do. Byłem t-rz,V razy ministreml
-- Nie, chodzi o to, że ja nie
"Proszę
ścisłość" z.iednywałem
kolei w cięZkich czasach wojny.
Adw.
Berenson:
Nie
są
to
- Czy znane są panu uchwasobie nigdy stronGdy
wyjechałem odpocząć
ut'
P. Barłel: ~ J estem profeso· tlktw ani czapką
ponieważ ly kon~resu krRJkowskiego?
ani pap]cą, pytania zbyteczne,
rem nauk ścisł ych, może wiGc więc obawiałem się, czy potra- według aktu oskarżenia prZygo - Czyt3lłem..le w gazetach, parę dni do Za'kopaneRo, pod.'
se~
pan zechce zadawać mi ścisłe fię ten nastrój zadowolić. Co do towywanle do zamtk!hu datuje kt6re zdaJe się były s'k onfisko- czas mojej nieobecnoM1
rozesłał kwestjonarjud do podpytania
i ściśle ustalić , co to słronnidwa naro{iowego, to to się .fcszeze od 1928 "oku. Czy wane.
władnych mi urzędnłk6W z za'"
ma bvć o Centrole wie . Proszę o przyjęło mliie, .ieśli to okreśić panu zatem wiadomo, CZ'l ist- Czy zna pan histor.W krwa pytaniem, czy dObl'~ rządzę ko:
ścisłość.
niałv jakieś t~o rodzaju mel- wych za .iść w dniu 14 wrzeŚiIlia
smakiem - kwaśno.
lejami. Ta,k ie było sejmowhdz ..'
Adw. Rerellson: - Mv tu wIu
dunki, składane pan.u w czasie w '22 miastach polskieh?
two.
-l
Wog6le
nie
porozumiewałem
śnie o to walczymy od 20 dni.
pańskiego urz~;dowanl:J?
się z nikim, chyba jedynie
z
Byłem wtedy we Lwowie.
Głos z ławy oskanionyeb:
Przez Centrolew rozumiemy 6
P. RarteI: - Doprawdy za- nnam tylko z gazet.
Ale to było dawno[
stronnictw opozycyjnyeh
bez marszałkiem D a szyńskim. Trud
odeiI1lllie
boć dużo może panowie
~ A poza okresem swego 1\1:Klubu Narodowego.
Czy pan no mi obecnie zeznawać,
wymagają...
(Adw. Berenson rzędowania, czy może pan okre
nie
wie
się,
na
jakie
okolki:no-.
mial z opozycją do czynienia?
ZąbkowanIe
ści jest się powołanym itrudpa wskazuje na lawę oskarżonych: ś}ić swój stosulllek do kóngresu
- Ja·k to czy miałem z opozy- wszystko sobie przypomnieć.
- Od nich jeszcze więcej) i wie i Centrolewu?
BarleI:
- To była ehoroba
cją, do czynieiI1ia?
lu rzeczy trudno mi jest Dl'1.-ydziocięca naszego parlamentaPrzyjmuje
tylko
odpowieMam
wrażenie,
że przY.lęclP
- Jako premjer.
pomnieć sobie.
dzialność za swo.ie un.ędowanie ryzmu. Sejm musiał się wyrorządu sprawiło pewne odpręże·
- Oczywiście, że miałem do nie. Tak mi się zdaje. Zresztą
Oskał'żony Liebet'inan zadaje kiedy wszystko trzymałem
w bić. Niema przecież uniwersyte.
czynienia, tak, jak każdy prem- można to ustalić, przejrzawszy świadkowi szereg 'pytań, między j(arści. Nie mOf.{ę się bawić w tu ani dla mi,nistrów, ani dla'
jer. Od tego .lest premjer.
eksperta. Je- .pos~ów. TJ'zeba się UCZyć. Kieprasę. Jako główne zadanie mia innemi, czy może potwierdzić, niepowolanCł(o
- Jak Uljąć stosunek óJ)ozy- tern przeprowadzenie budże,tu. :ie ·stronnictwa opoz~"CY.Vne oka- stem profesorem nauk. ścisłych dy przemawiałem pierwszy raz
współpracy i biol'c odpowiedzialność za od- w parlamencie, myślałem,
te
cji do pana, ja.k o s'z efa rządu.
Nie mogę powiedzieć, aby w zywały gotowość
CZy
(1pozyc.ia
ustosunkowała się teJ pracy stronnidwa Opozycyj· nad rewiz.ią konstytucji,
powJuhi.
U
mnie
istnieje
luka
________________________________ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*8&
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
rewolucyjnie i zamierzała do za ne, wlącza.jąc w to stronni'Ctwo
od ustapienia w roku 1929 - Dokończenie na str. nast.
Rarlel: - Tak jest.
-

Róinie.
Ale w najgłębszem

I

CZy

zamachu sIanu'

Zeznanie Draf. Bartla

PrzymUl moralny

nie pod dyktando

JBsfsm profesorem,

uClonym..•

o

Bohater tUmu "MARO KKO"

Dul' I dni następnych I
Początek

o g. 4.30 po poł.

Dźwiekowe

Ki no

Dziś

•

i dni nast"pnych I

i rewelac. nowa gwiazda ekranu

er
-

Sy LVIA SYDNEY

Wielkomiejskie Ulice
na
band, Al
CSDOne'a
przemytników alkoholu
•

filmie '

Dramat
Walki o

tle walk

kobietę.

Tempo, sensacja, emocja, gra. retyserja
w ustllwicznem napięciu!

łnyma

IE

w swej kreacji

SllalłallelBlegO
Początek

miasta

seansów o g. 4 po poł.
Paslile-partouts i bilety ulgowe niewajna

r·

Dfw;Elkowe

Pocz. o g. 4 pp. w soboty, niedzieie i

(~nu

'-SZD

OlEił

o g. 12 pp.

iellt: normalne

OlWiękOWU

"sp

święta

o

Hlno-Teatr :lU ,łodz.1

N ID"

I dni nastElpnyc:h r

wid ••

-

Dziś i dni nastąpnych I Niewysłowionym ~arem, przemiłym uśmiechem, oudowną piosenką ImU8za

I[I (H...
IVI•11•IR ::WESiii.ylm;·pÓiUCZiiiiii~
nas do homerycznego

II R
MI U
Wielkie

z udliałem na~odSZA.·

VLASTA BURJAN

o troskach dnia codziennego'

poraz piel wszy w

.rc,dzleło

.,ON i

śmiechu, każe lapomnieć

"iwlekowe.•

Jez,ku ueskim.

~IEGO
ANNY ONDRY

OlU

bieżącym

sezonie w

Łodzi

w swei

Przepyszna komedja

SIOSTRA--

naj~nakomiłezego, niezapomnianego komika czeskiego
Ceny miejsc od zł. 1 do 3.50.

Poe1lltek: seansów o god,. ,4-ej.
. Paeee-pal'tout8 walne,

... Rr. 81T

lO.XI -

•

rzeczy "pI:zykre, wyratałem się
\V sposób śzorstkl () obycza.iach
se.imow~h. Parlament nie protestował. Daplero moje ost.tlllt
przemówieniesejmłe wywołało buJ'zę protestów, sam nie
wiem dlH_eco. W sejmie panowały de obytzaje. Było to jakby ...
Głos obrony:...
ząbkowanie
parlamen taryzID'u.
Bar«lh .... Tak jest, ząbkowa
nie.
- CZY za cza8ów rządów pań
skich sejmowładztwo dQszło do
zenitu?
- Starałem się .je zwalczać.

CZY

mial

marsz.

PilsUd ki

rozpędzić

seim?

- C~y istniał zamiar oktrojowania konstytucji i rOllpę<lze
rtia parlamentu?
- Nigdy. Nawet rozmowy na
podobny temat nigdy nie prowadziłem. To moglo 'Powstać w
czyjejś poctrażniG-nej Imaginacji
- CZy marszale'k PiJ:s.udski
za'Patrywał się na to w podob·
ny spos6b?
- Mam głębokie przekonanie, te tak, Rozmawiałem z nim
dzie8i~ razy tYModniowo ł nł
"dy mi nic pOdobne"" nie mówił.

Adw. Landaul - Czy pogllldy szefa B. B. są bliskie ipoglą
dom. szefów rtąd6w
pomajQwych?
- Chodti panu mecem.asowi
peWll'lie o to, czy się pokrywają
sobą.? Otóż mogę stwierdzić

ze

tylko CO do siebie, że nie u~adnisłem swOich metOd z żad
ną IlI'IIPIł sejmowa.. nawet II B.
B. O innYch szefach rządów
uie mOJt~ nic pOwiedtieć.

CIY

czytał

Nie należy t~o, co m6wię .
powaimie.
Kiernik: - Pan mówił .ied·
nak, że BB. to pogląd rzą.du ...
- Różni bywają posłowIe:
są tacy, co mogll !{adać, ale nikt
się z nimi nie liczy, MoŻe to był
fałszerz -pistna święteMo tno~e
chciał się J)rzypodobać swoim
wyborcom. Trzebaby sprawdtló
czy za nim stał rząd. Znam ta·
kie wypadki, że posłOwie powoływaIt się nR autorytet mar-

brać

szałka Piłsudskiel(o a pnłem
kazywałO się., te marszałek
tem nic nie mówił.

rostltuła"?

-

o-

o

1{j~f1

•

•

I

w sposób nieprzyzwoity. Głów
nie za to, iż mówiłem, re nie
8ta6 nas nu 1l1ksul.
Prok. Rsure: - Są tacy, CO
h16wią, że w P· ols~e jest dykt,atltra. Czy pan swoje rządy u,\rata za dyktaturę?
-- Nigdy nie uw alem ł!li~
sa dyktatora. Wszystkie n1{)je
l>osuniędl1 zotwietxłl!ał
~ejtn,
coprawda po pewnym o·p·orze,
ale to niedobrze, jak wstystko
idzie bez oporu. Na to jest parlamentaryzm.

laamanie kości

I
-

Ja sam to

zrobiłem

z dwO- zwraca mu uwalle. alb v sit;: shei sz'Ćzał.
Młodtian\:)w~kim. To bvł eklip'!
Pan Hausner słwierd~1 ł.e
ryment i precedens. Bvłem de- we Lwowie w PPS. nigdy nie
kaw, et y się sejm prlet ten czas hvło żadneRo na troju rewolunie opamięta.
cy.inego. Broni nie przechowywano! jakkolwiek zdarzały się
- I nie opamiętał się?
nllpadv bojówek. Dale.i p. Ha.us- Nie. To był z mojej strony ner oświadcza, że PPS. w żad·
ekspetyment.
W ten spo .. Gb nym kierunku nie przy.kładała
tworzą się zwyczaje parlamen- ręki do akcji sabotażowej li/k ra
tarne. Sejm się odniósł do tef{o ińc6w. Końcl!Y p. HoU'sner nane~aty\Vni('. teraz wlemy, ze to stępuj~o:
.test Illedopuszczalne, to td 'Wt~· - Zauważyłem nastróJ wieI.
ce.ł tej(o nie pOwtórzyłem.
kiej nienawiści wśród robotników co mnie bardzo niepokai.
Prok.: - Nienawi.ści dQ ko-

Dslry zatarg z pro- Go mówi pos. Hausner

kuratorem

(Dokończenie)

Dla ministrami, SuJkowsklm

posła

~

admłnlst:'acjl państwo.

Po zeznaniach
Rogusz- go
Do
czaka
z
Katowf.c
sąd
ptzystąl
p
ił
weJ.
l1lk:
- Ale SObQlew"ld.
Pl'fik. Rauz~: - To zateni, co
Co pana niepokoiło?
reprezentował B. n,?
mówili g dvktaturte ci (wska· do badania dhl'l()letni~o posłli
p. Hausnera.
- To, że przy ewentual'l1~m
- Nie należał do tych,
('o zuje na ławę 08karżo.nych) i PPS. ze Lwowa
mogli wyrażać zdanie BB,
NiedziatkQwsld,
jest
kłam Zetnaje on bali(lzo rozwlekle, że przewrocie trudno byłoby eVl'6'n
przewodniczący
parokrotn ie tualnie te masy opanować.
- A Jeżeli by] wiceprezesem stwem!
klUJbu?
Osk. Dubois: - Prosz~ tnó- Chyba nie ...·
",·tti przy,;wolde.
- Więc występował w~ \vta·
przewodniCZący: PrzywOzostał definitywnie zerwany po Brześ lu
snem imieniu?
IU.te panll do llorfądku.
-- NIJ(dv Jtle byłem na p.1)8ie·
Dubois! - Czu.iemy si~ gł~
dlleniach klubu BB •• nie pot.-a- boko dótknięci, jak się o nas
Następnie zeznaje pl'ezydenł w dni li 14 września 1930 rok u
fię tego stwierdzić.
mówi .,ci". Q o pośle Niedzial- miRsla ŁodZi Ziemięcki.
nic wykraczano poza ramy legat
- A jeżeli mówił coś prezes kowskim .,NiedziałkOwski". Zaprzecza Qn jakoby w pal'tji ności. Z kolei p. Ziemi~ki opi·
BB.?
Przecież on nie Jest oskarżony.
pl'~wrotu
tdecydowanie J"flwolu- suje geneze dzie.łe
i8tnialv
- A to co innego.
I zarzuca się nam kłamstwo.
mujowe(;{o,
przycr:em
ostateczne
c:v.~ne organizacJe.
~ Właśnie prezes BB., tła I.
Pr~\Vodhłcz.: przywołu.i~
zwycięstwo Piłsudskiego
pr1.yZ kolei przechodzi do om6rwie pIsać należy pozytywnemu uJito
Sławek. kazał posłom łamać ko- pana po raz druJ(i do porządku.
nia kwestji
milłt!ji w Lod'l.l.
śel.
sunkowanin PPS. do przewrotu
Ptokur.:
No,
to
nazwijmy
Wedle
prez.
Ziemi~kieg()
pur- ornz popartemu
przez
PPS.
- Nie mogłem na lo r p 8Mo- to niezgodne z praw'<ią .
t ja dysponuje milicj~ dla ce- strejkowi kolejo~ emu, który uwać.
lów porządkowych. :Milicja ta niemożliwił przybycie
wojsk
- Ja tego w(!ale nie żądałem;
broni np. pochodów pierwsza - wrogich marsz. Piłsudskiemu.
dlate~o tnaczej się do pań, kil\
majowych "przed komunistami,
gQ rządu odnosiliśmv, Ale CliV
WkoJlcU p. Ziemi~ki stwieroprócz tego Wystę'Powała obron
to była opinja BB.?
nie, ~dv podczas ostatnich Wy- dza, że mImo szeregu ~asadni
Bartel: - To jest kwest.la róż borów boJówka ~łlnl&cyjna uną czycb rótJtie. kont4kt PPS. •
- Mam wrażenie, że to b"!iła
llic" pOl;tądu. To, co jedni Ilwa- dziłą napad na jedn. z d~ielni(' rządsmł poma.ioweml został de
tyllk o obraZOwa metafora. .
!a.lą za dV'ktahlr~, inni llł~. Jft
łódzkich PPS.
Prez. Ziemic-c- finitywn!e zerwany pO Brześ
- Ależ on wymienił nazwi·
Jej
nie zauwatyłem, ..
sko Liebe~marJa.
ki t>swiadcza. że młlidll lód~ka ciu.
Atlw. Nowodworski: - Cty liczy ..koło 600 osób. Zaplsain i
Okolo godzil1Y 8 wlecz. prze- .Nie mo~e E8 panĄ Sławka
minister
mot~ zost~c ministrem sa do nieJ wszy8<lV członkowie w()dniczącv prZerwał
obrady,
od))\lwlada~.
w nowym j:{abinecie po wyra.·le- partji do lat 30. Broni milicja odraczając je do d.n ia dzisiejniu mu votum nieufności "<>.' sU- łódzka nie posiada.
szego.
rym rządzie?
Zdaniem prez. Ziemięckie~o
Adw. Landau: - A kogo p~m
profesor u"'aZa
za niefałs~v··
WY'"h tłomaczy
piMna ~w1I!t·~
go?
T eorja i rzeczywistość
~_. Szefa rządu. minisłrtl\\> ..
- A jak szef rządu nie udlie
la żadnych wyJaśnień?
- Ja zawsze odpowiadałem
na wszystkie pytania. W komisji budżetowej
zawue m1lle
Klel

I-

K nlakl • P. S.

Z· rZI

m

Zeznania Drez,denta m. lodzl D. Zi mlecklego

nie zluwaiy,em .
dyktatury.•.

wywIady, Magiel

Osk~ LieMM1ant Czy pan
czytaJ wywiad mar.szałlka,
w
kt6rym m6IWił on .,KoJtstytucja

PORANNv-' --

rt I

I
I)~dę wy~włzdany, bo mówiłem

GŁOS

~omisylnl

WszyS<lY czytali.
Budująca lektura.
To .łuż Jak pan ltWaża.
Sędzia RyUe:Zewskl: Dlaczego PPS. 'UlChwaliła votum nie
'lfności ministrowi Prystorowi ?
niemiłosiernie ma~low8no.
- Szło Q kasę chorych. Re- Czy wywiady marszał!{a
ferował poseł, jak on się nazyuważa
pan za autentvcZllą inwa ... Widzę łZO przed oczyma ...
terpretacje?
Glos z lawy oskarżonych: - Mam wrażenie, że pytanie
Żuławskil
- Tak jest, Żuławski.
Co- postawiono nłepowaźrlle.
prawda w sposób bardzo nieprzek011ywujlliCY. Brak było tym
się śmieje
mQtvwom ciężaru gatunkowego
Osk. Lieberman: - Czy wie
Ośko PrSKer:
- Czy czytał
pan prof13sor wywiad marsza~ pan o tem, Że marszałek w wyka o tern, te na roz·k az prezy- wiadzie wspomniał, iż !Są tacy,
denta będzie się
oktrojowało którzy ćhcą zabić Tl'aIDtDCzyiiskiego?
prawa?
•.
prok. Gl'abowskl
uśmiecha
- Nie prsypominam sobie.
się.
_::::::~::-:'-'
Ale skOro pan dokłór tak mowl,
Osk. Mostek: - Pan proku\0 ja wier.e,. te był tł\ki
wyrator śmieje się z powa.żnych
~'iad.
PI'a(el': - Ale czy go pan rzc<:z".
Konflikt chińsko-japoński ponad ligą narodów.
Przewodniczący: Przywoczytał?
.
- Tel'az nie pamiętam. MOle łuję pana do porządku.
MOstek: - Nie mogę patrzeć,
stała rO'llbrojona.
Wojsko Japoń
la dziesipć minut !lobie
przy·
Japończycy
juk pan prokurat()r się śmieje,
skie
ogłosiło
odezwę
do ludności,
pomn<:.
w której zapewnia tałkowltą ochro
Osk. Kicrnlk:'- Czy BB. mo- kiedy się mówi o zbrodniach.
Osk. Li~erman: - (tzy byla
nę życia I mienia wszystkich oby·
t.e uchodzić za wyraz opin fi rzą
UGDEN, 18, 11. (PAT). Oddzia- wateli chlńsb ich, posłusznych prasfera
ludzi.
kt&ra
narzekała na
'lu?
ły Japońskie wkrocżyły do Cielpana profesora?
wu.
- N a wet uchodził.
- Atakowano mnie czasem kat o gOdz. 20. PolicJa chińska zoliterata

Prokurator

._4"' __

Ciaikar

"--

·_~4_":; -

zaleli

Tragiczne samo·
bóJstwo

PalSlerze
pmsma łwl,fego

- Wi~c !ikoro poseł RB. SobQ! >wsld, mówił, że obeldziemy
się bel sejmu, tQ to hvł wyraz
poglądów rzqdu?
Eartel (rozkładając rpce): Co ci posłowie czasem wyl(adują ... (wesolość na sali).
Przewodniczący: PlOSZę o
u<:howanie powagi sądu.

I

ił

ur

Fodora

BUDAPESZT, 18, 11 (PAT).Dzisiaj 44-letnl urzędnik i znany II
terat Podor, żona i Jego szwagier
popełnili samobójstwo, trując się
gazem ~wiettnym. Samobójstwo od
krył syn Podora po powrocie z teI atru. W pozostawionym liście F.
! dor pisze, że rodzina odbiera sobie
życie, gdyl nie może dalej walczył
l z tyciem.

ł

l

19 Xl: -

ł

Nr.

"GLOS PORANNY* ....... 193'

~

•

les cze \Vysląpie.,obgia anlyżyd

e
wgrzo-

W(ZOraj profanOWaDO
W SO(ba(ZfwiC! (ODO siudenió,, · Z uniwfrsgieiu " PozniłD~U

Otwarcie

Wyższych

Skandal
w Sochaczewie
Warsz. kOl·esp. "Głosu Poran
Beg.." (Fr.) telefonu.fe:
Wczoraj stronnictwo narodo
we zwolało w sali straży ogniowe.i w Sochaczewie wiec.
na
który przybyło kilkudziesięciu
studentów z Warszawy. Po wieen do żadnych ekscesów nie doszło, bowiem sala była fłtoc:r,ooa
przez policję.
W późnych godzinach wieczo
rowych nłeznani sprawcy dokonali niesłychanych profanacji grobów. Kilkadziesiąt
na~robków na tutejszym cmentarZu żydowskim zostało wvwróeonych i połamanych.
W związku z tem n.adeszło po
lecenie władz
centralnych z
Warszawy aby za wszelką eenę
wykryć sprawców tego skandalicznego czynu.

uczelni w sobole. •• Rektorz, i
nawolIlia do aDamielania

skiej, jakie

miały

miejsce
w
ubie~ly piątek w Sosnowcu, pro
wadzone są energiczne doehodze
nia w kierunku ustalenia inspiratorów demonstracji. Z dotych
czasowego dochodzenia wynika, że niepoślednią rolę odegrał
znany na terenie Zagłębia działacz endecki Strzelecki, emerytowany nadkomisarz pOIicjii

PrÓby

wystąpień

w Kaliszu

winN a1eży zaznaczyć,
że
próby na uniwersytecie ukarać
wczora.ls7JC wyWolane były ~i- nych relegac.fą.
Senat przeslHega przytem. ie
łae,i.ą czynników
zamie.iscow razie powtórzenia się zabuwY'Ch.
rzeń, Il'ozi J,OIodzieży utrata semestru i nOWe Wlpisy. Dale.i seWARSZAWA, 18 listopada.- nat zaznacza, że ma wielkie za
(pat.) - Rektorzy uczelni aka- ufanie do młodzieży i że mło
demickich słolicy wystosowali dzież we własnym interesie nie
do młodzieży akademickiej na- dopuści do tego, aby powtórzyły się jakiekolwiek
niepokoje
stępująclI odezwę:
na
UJIliwersytecle.
Wobec
obja"Do młodzieży akademick1~j
wów
spoko.tu
i
wyrażone.l
ch·ęci
uczelni warszawskicł\.
W trosce, by młodzież akade- powrotu do pracy. senat przemicka nie straciła roku studjów konany jest, że żyełe w uniwerkonferenC.ia rektorów dnia 18 sytecie potoczy się odtąd norlistopada 1931 roku uehwaliła malnie ku zadowoleniu ogółu
wDlOwienie wykładów l za.i~ młodzieży.
Odezwa
podpisana !ZOStała
dnia 21 listopada r. bo, w sobotę.
przez
rektora
Michalskiego.
RektOl'zv ucźelnl akademickich
ufają, że zachowanie się
mło
dzieży będzie wzorowe. PodpiU
sano: Szczenieki, rektor politeWarIIZ. koresp. "Głosu Poranchniki, Biedrzycki, rektor S. G. nego" (Fr.) telefonuje:
G. W., Jackowski, rektor W. S.
Na wczorajszem zebraniu koH. iw. z. Młcbałowics, rektor mltetu dla zbadania potrzeb tO
spodarczych
ludności żydowuniwersytetu".

Odezwa rektorów

KALISZ, 18 listopada. (Pat.)
We wtorek wieczorem po godzi
nie 21 w pa:rku miejskim zebrało się około 200 nczniów na
zainspirowany wiec w celu zorganizowania wystąpień antysemickich. Zebrani skierowaH się
pochodem do śródmieścia. PoIic.ia r~roszyła zebranych, do
prowadza.iąc
30 demonstrantów do komisar.iatu, skąd
po
wylegitymowaniu I odebraniu
od niektóryeh demonstrantów
bronł, wypuszczono ich na wolw Poznaniu
ność.
Do żadnych dalszych
KRAKÓW. 18 listopada. (pat)
Senat akademirki unlwerlllytetu
poznański koresp. "Głosu Po za.iść nie doszło.
ranne~o" telefonuje:
W dniu dzisieJszym w calem Jagiellońskiego n.chwalU wydał
W cWI·a.l odbyły się rutaj 2 mieście panuje spokój. Władze odezwę do młodzieży akademietórej -tanowlonol
wielkie wi~e
studenckie ze administracyjne zwróciły
IIIte: kiei, W k
... ~
współudziałem rektorów.
U- do kierownictw poszczególnycb
1l otwOl"lZyć bibljotekę Jagieł·
chwalono żądać ,tIlumerus nul- szkół !Z prośbą
o Interwencję. Jońską w CEW8l'tek popołudniu,
lus" dla żydów, wznoSJlOno o- Kierownictwa szkół zapowiada2) podJąć wszystkie wykłady
krzyki: .,Śmiere żydom". Jak .fą, że w razie powtórzenia się I za.,~la w całym 'OI1lwersyteele
wiadomo na uniwersyteeie po- prób WyWołania ekscesów, sto- w poniedziałek, 23 t. m.,
znańskim żydzi stanowią
pół sowane będą represje
3l w razie .1akfegokolwiek za
wobec
procent słuchaczy, osółem
w uczni aż do wydalenia włącznie. kłócenia spokoju pracy I życia
liczbie 30.
;0
Po wiecu studenci llSllwali
~iłą z sal wykładowych o;;tudentów żydów.

"Śmierć żydom"

Rezolu "J-a komItetu

działa

Strzelecki

w Sosnowcu

Tysiące

",skutek

robotników bez pracy

oeranlt:lenła

ków jak i żydów, uważa
'la
swój obowiązek dać wyraz potępienia ekscesów, wywołanych
przez pewne ~rupy młodzieży.
zwraca.i~ się z apelem do kierowników młodzieży o przy czy
nienie się do przywrócenia spo
koju.

Odezwa
W

"Zrębu"

z ekscesami antyZygrupa
nauczycielskI'
wydała
następująco odez·

związku

dowskiemi
"Zrąb"
w~:

-

W

imię

dobra

Państwa!

"Zrąb", jako grupa nauczyciell.'..
stojących na gruncie obrony inte
resów P~lllstwa PolSkiego, poczu·

wa się do obowiązku kategoryczne
go potępienia udziału młodzieży w
pożałowania godnych wypadkach,
których ter-enem były wyższe uczel
nie polskie, a ostatnio nawet niekfól'e szkoły średnie ł powszechne.
Wszelkie ekscesy antysemickie~
Jako objawy egoizmu i nienawiAcI
narodowościowych. wyznaniowych
i społecznych, osłabiają potęgę i
autorytet państwa
na.zewnątrz ł
zwartość jego wewnętrzną. Nie licują one z poczuciem ludzkiej 6ipn\
wiedliwości, z godności, polskiej
młodzieży, której winny przyświecać dawne polskie trad)'cl' toleran
cji i humanitaryzmu.

sklej w Polsce, przewodnicz~J
dał wyraz sWCJlo f,(łębokiego uboJewanla IZ powodu ostatni~h
ebeesów antyżydowskicb 1 za• i
l j'
pfOlPOD.ował przYlęc e 1'60 uc I
ucbwaloneJ jednomyślnie przez
Wzywamy młodziez, aby zanlekomitet.
chała myśli, że drogą gwałtu ł uciMiędzy łnnemł rezoJooja m6- sku zdoła rozstrzygnąć jakiekolwf: .,Komltet dla badania po-. wieJe antagonizmy ł różnice, aby
trzeb ~ospod8l'czych ludnośd nie dała si~ uzywać jako narzędzie
żydowskiej w Polsce, grupujący w grze partji politycznych dla ich
ukrytych celów, aby stała na straprzedstawiciell .al'Ówno pola- ży dobra Rzeczypospolitej.

•

Osławiony

organizacje

Doważne

pra,u " butat:b

Wzywamy gorąco wszystkich
kolegów natIczycieli, oraz wszystkich rodziców do czuwania nn.d
tem, by hasła nienawiści i walki
nie pTzenosiły się na teren szkół,
oraz do użycia całego wpływu dla
uświadomienia
szkodę

m~dziei;y,

wyrządza

ona

jaką

państwu

Katowicki koresp. .,Glosu Po
Katowicki koresp• .,Głosu po-, dukcjl w butach. tutejszy prze- robotników. wywołu.łąe przy- przez podobne postępowanie.
rannego" telefonu.fe:
mysł zaczyna weleloo w życie.
«nęblający nastrój.
telefonuje:
,
W ubiegłym łył(odniu huta .,po
W związku z wystąpieniami
Uchwały pr:.zY.ięte na konfe- kój" złożYła wniosek o redukmłodzieży szkolnej, skierowane
r~nc.ii Pl'ZeI?ysłowc~w w~ Wled eJę 2.600 rooołników. DzU wply
W rocznicę rozeimu
mi przeciwko ludności bdow- mu odnośnie o~anlcze~la pro- nęły nowe wnioski buły "Lau~~~~~~!!!!~~~~~~~.~~~~___
!:!..~.~_=~:!:a....~~~a...~ii=:=Mi~.. ra", •.silesia", "Bismarcka",
"Marta". "Hubertus", "Falwa"
Pp. Stamirowski i Nakoniecznikow-Klukowski łło.,Królewska",
obejmuJ~ oko6.500 robotników.
WIadomość o masowych redukc.iaeb
.anneł(o"

*

.. .

•

rozeszła się błyskawicznie wśród

NIE SZKODZI_

Do przedziału pierwszej Id84!y
wsiad,a. jegomość o zaniedbanym
W przedziale
stroju i wyglądzie.
siedzi elegancka da.ma z córeczką..
Chcąe się pozbyć introza, uipl"Ledza
go:

Wybamy' pan, te go niepolto
ale uprzedzam, iż córeczka. mO'ja jest chora! na. tyfus."
- Nic nie szkodzI, odpowiada
p~sażer, ja i tak popełnlę samobój
stwo podczas pnejazdu przez na,jbliższy tunel.
-

ją,

1i!IiI!I......,.... iMlMI....... ,....

zamienili się stanowiskami wi ceministra spraw wewnętrznych
• podsekretarza stanu w orezydjum rady ministrów.

IIliuj BedlU
belrobotnu(b
i IIlodujat:u,b

•

ksiąif.ę

Walji

składa

wieniec pod pomnikiem
nien.a w Londynie.

Nieznanego

tooł

Ifiraj[ie lepiej winIlit
Nr. 31 ~

19 Xl

Przeczy taIcie No. II dwut.
"BRIDGE", z8wieraj~cy ciekawą, ankietę dla
wszystkich
brydtyst6w. szereg iJ,~~resuj~
cycb artykułów i pogadanki
dla początkujących.
.
cena 80 gr.
Ządajcie we wSlystilch kioskach.
Red. I Adm.: Warszawa, szopena 4, tel. 8-15-06, 4-6 pp. ,
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Jak w dr je

zIoło

u. S. A.,

Anglja I Nieme, stracil, 796 mili. dolar6w zloll....
Powedrowalo ono do Francji, Szwajcarii, Belgji i Holandii•••
I

noWY projekt
Hoouera
opiera

się

na częścio
wej inflacji

Donoszą z Waszyngtonu, że prezydent Hoover zamierza przedłer
żyć kongresowi projekt
utworzenia 12 banków hipotecznych, zorga
nizowanych na wzór amerykań
skich banków federalnych.

Nowe Instytucje będą upowariule
be do wydawania obligacji i krótkoterminowych kredytów do dwunaatokrotneJ wysokości własnego
kapitału. Kapitał własny poszczególnych banków wynosić będzie
od 5 do 30 milJonów dolarów. W
ten sposób stworzonaby została re
zerwa kredytowa wynosząca przeszło 2 miIjardy dolarów, z której
udzielane byłyby poZyczkl, przeważnie budowlane i inwestycyjne,
nie większe Jednak, jak 15,000 dolarów dla Jednej firmy. Nowe instytucje nie miałyby prawa wykonywania normalnych oper~Ji ban
kowych. Nowa akcja Hoovera ma
na celu ożywienie ruchu gospodarczego.

Powszechna acieczka od dewiz

Międzynarodowa wędrówka zlo·
ta, która r07lpętała się przed paru
tygodniami wskutek trudności wa
lutowych rÓ'mych państw, została
powoli wstrzymana, tak że mOZna
już obecnie ustalić do pewnego
stopnia ścisły bilans tej wędrówki.
Państwa, któa'e poniosły straty
wskutek międzynarodowego kryzy
su zaufania w swych zapasach złer
ta, ,to w pierwszej linji Stany Zled
noczone, Wielka Brytanja i Niemcy.
Jak poniższe zestawienie wyka·
zuje, banki emisyjne tych państw
utraciły zaPasay złota w wysokości 796 miljonów
dolarów od
chwili zniesienia zamiany banknotów na złoto w Anglji.
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Obok tych trzech państw najbardziej poszkodowanYCh wskutek
mi~arodowego kryzysu finansowego, skromniejsze straty po~
niósł jeszcze ~zereg innych państw.
Do ich rzędu należą w Europie
przedewszystkiem państwa skandy
Od połowy września
nawskie.
Szwecja straciła 7 i pół milj. dol.
złota, Norwegja 4 i pół i Danja
2 miljony dolarów. Tak więc łącz
nie straciło tyCh 6 Państw złota za
810 milj. dolarów.
Ta masa złota powędrowała w
olbrzymiej większości do Francji,
Szwajcarji, Belgji i Holandji.
Wszystkie te państwa powiększy
ły swe zapasy złota od połowy
",rześnia łącznie na sumę 752 i Pół
milj. dol., vrzyczem lwia część P'O'
wędrowała do Francji.
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Francja
2296,2 2649,2 353,0
Szwajcarja 234,5
424,4 189,9
Belgja
226,0 355,6
129,6
80,1J
Holandja
267,3 341,3
Stosunkowo dTobniejsze masy
złota powędrowały do Włoch, Polski, Gdańska, Litwy i kilku jeszcze
państw. Jeieli uwzględnimy i ten
wuost, to otrzymamy w wyn:ku
dość doldadne wyrównanie pondę
dzy stratami poniesionemi z jednej
strony. a wzrostem zapasów z drugiej strony. Innemi słowy kryzys
zaufania Ul'uchomił masę złota w
wysokości okrągło 800 milj. dol.
Jest zupełnie zrozumiałe, ze cen

o

Si

.

.::

3485,7
660,4
326,8

2826,7 659,0
587,8 72,6
262,3 64,5
Największe straty, biorąc w cyfrach absolutnych, poniosła Ameryka, jednakże
należy
przytem
uwzględnić, że Stany Zjednoczone
rmpol'ZądzaJ, znacznym
nadmiarem złota i z tego względu mogły
~ o wiele łatwiej przeboleć stratę,
wynoszącą okrągłe 19 ProCent, niż
Składaj
Anglja H-procentową stratę swych
Poezja i proza
zapasów złota, lub Niemcy stratę
ł
- Czy pamiętasz jeszcze ukochana, jak powiedziałaś mi,
20-procentową, wobec i
tak nie·
wielkich zapasów.
że małżeństwo jest szczęściem we dwoje? l

odzie!
blelizne dla
bezroboi DUt:b

PierwSI' raz w Polsce!

Dziś

I dni nasleDnJch!

film dźwi~kowy, który święcił tryumfy w Paryżu, Berlinie i Londynie

ł-tb WIÓ(Z~t!ó"

Dramat z tycia paryskiei cyganerji retyserji sławnego Lupu Pick
Fe

CzłowiBk

czy szalan?

Hallo, Berlin!
W Bu:darpeszcie wysoko bije
fala oburzenia. W lludapeszcie
wszyscy są przekonani, Źl: komuniś<:; wykonali zamach
ze
względów polityez nyeh. W Btuaarpeszcie czynniki miarodajne
~hcą wystą.pić w najostrzejszy
&iJosób przeciwko tcrorystom.
Policja kryminalna klnie się,
że z,a wszelką cenę musi schwytać spra~6w nieszcT.~ścia.
Ze
stolic, W.,gier wyruszają całe
plejady 'Urzędników policji kry
minalnej wgłąb k,r aju, w poszukiwaniu wszystkiego, co w .iakikolwiek sposób jest podejrza
ne. Zostaje ogłoszone rozporzą
dzenie o sądach doraźnych.
Kra.i
zaczyna się niepokoić.
Kraj ża,da zem,ty za potworny
czyn.
Dr. Hetenyi zestawia szczegó
ły ~at:1strofy. analizuje wszystko. 00 .iest wiadome, a przedewszystkiem konstmkck bomby, rOf?rzaj zastosQlwaneg.J mnlp.
ril:tłu w·d:iUchowego. Nast~p l lic
sj~ga
po słuchawkę telefonicz·
ną, łączy się z Berlinem i r'J1
r.1Awia
z radcą kryminalnvnl
Genna~t!m w ber1ińskiem prely
d.ium p.olicji:
- ' Czy sf.trawcy zamachu p(ld
Bia· Torba?'V sa ~dentyczni z·~
sprawcami zamachu f,od Jiił,!!"
oo,g iem?

Simona Bourda,

W główn ycb rolaoh fliękn..
oraz

Alain Gulvel

MARIE -ARIE

odśpiewają ostatni przebój dnia;
paryską pIosenkę pełną czaru i sentymentu
,&I
...
kt6ra wstępnym bojem zdobyła stolice świata. Nadprogram:Dodatek dźwiękowy kresJtowy "Z Kwiatka na KwIatek"
Początek seans6w o godz. 4 po poł. W soboty i §więta o 1?
Na pierwSJIY seans wszystkie miejsc!! od 50 gr.
Którzy

wm

H

d

sowana w Niemczech. To jest cji w Wiedniu:
wS7.ystko i to jest nic.
- Czy moglihyście , panowie,
Brak
wszelkich śladów PQ pomimo nocy. zainteresować
sprawcy. Radcy kryminalnemu się odrazu osobą Sylwestra Ma. .
ce, krOCZąc za c~arnymi kaTa- pęka głowa. Od którego punktu tuszki, dyrektora Tnwarzystwa
wanami, na którYCh spoczywa- zainicjować dalsze śledztwo? Akcv.jnego Budowv Domów, za
Nikt tego nie wie, a moiJi~\'I. ją 22 ofiary zamachu. Na placu Nie ma pojęcia. Rozważania nie mieszka lego na Hof~asse 9?
są
jedynie
przypuszczctlis V~rmesz6 trupy wstaną spalo- posuwają się ani o krok na- ()czywiście możemy. Ju'"
Niespokojnie krąży po tro udzielimy dokładnej odpoSzczegóły zam?chu pod JiitCl - tle w krematorjum. Nieprzejrza przód.
bogiem s,ą w Budapeszcie
rio ne tłumy stoją w milczeniu. wy gabinecie. Nagle zatflzymuje się . wi edzi.
mu się ten czło
kładnie ZDane. W Berlinie stu pelniając wielki plac, nad któ- Przypomniał
Nazajutrz rano natychmiast
djują obecnie szcz~óły lam:.. . rym rozlega się g!o'J ministra wiek.
00 weJściu radcy do Ilabinetu,
chu pod Bia - Torbagy. Natyc1.1 sprawiedliwości, ktory mó,.\'i o
Jak on się nazywał? Sylwe- rozlega się dzwonek telefonu ..
miast zaczynają się rOz.pOW"il'.- zapłacie za krzyw<lę·
wiedeńskiej
"'eJ' \łatuszka, dyrektor Towa- Dyrekcja policji
chniać
fałszywe wiradomośd
nr. Hetenyi jedzie dalej, a w rzystwa Akcyjnego Budowy Do jest przy aparacie.
Jakaś kobieta
oskarża się dl)- uszach brzmią mu słowa mini- mów w Wiedniu.
- Alei. panie kolego, czego
Opowiadał.
browolnie. Jej samooskarżenie lłra. przedews7ystkiem o za- że spadł
od
w przepaść wraz z pan na miłość boską dUJe
jest fałszywe. Zostaje to nieh'l- płacie.
pierwszym wago~em, który ,r oz dyrektora Sylwestra Matuszki?
zatr:r.askał się całkowicie. Miał on Jest to bardzo szanowny.
wem stwierdzone. W Berlinie
rep-orterzy rz,ucają się do tp.1efo-!
;
"
1'1
coprawda
przy sobie amulet możny człowiek, żv.iący w nanów i wzywaJą Budapeszt:
Późno w nocy radca Schweł ' ś w. Antoniego, 1)1c cudowna si- szem mieście w jaknajlepszycli
- Czy wasza policja ma jU;G nill! r wc'ąt jeszcze siedzi 'l' ła amuletów jest ozeInŚ, w co warunkach. Punktualnie płaci
jest wzorowVlJ1l mę·
jakieś ślady?
swoim gabinecie. Cicho jest w l'ad~a kryminalny dr. Schweini podatki,
W Budapeszcie natomiast rp.· budapeszteńskiem
prezydjum tzer w takich okolicznościach żem i o.icem. Czegóż plłn chc~
od niego?
porterzy wzywają telefonicZTlit' p-olicji. R07.waża kolejno wszy- nie wierzy.
- Nic określonego. Chciałem
Berlin:
'
~tkie możliwości. Ślad? Ani ~la
Nagle w wyobraźni widzi te- Co robi wasza p(l>licja?
du! 'Vszystkie wytdarzenia, u - ~o ezłowieka przed ~ohą. niesa- jedynie wiedzieć. co to jest za
- Żadnych śladów!
stalone zeznaniami świarlków, mowitego. z poranioną twarzą. człowiek. który tak szczę·śli wie
- Zadnych śladów!
są 10giclTte i zamykają się w Zastanawia się przez kilka mi- uratował się z katastrof" kolejowej.
Coraz większe jest powszech- nieroze·rwa1ne koło. \V szystko, nut. Czyżby to był ślad?
ne oburzenie. Nagrodę ,w wyso- co stało się w ~odzinie rzamachu
Nonsens, to nie może być za
- A więc jest tak, jak panukości 100 tvsi~y ma;ek Z.8JpO- leży jak na dłoni. Brak tylko je ślad uważane! Tu wszystko mo przed
chwilą
powiedziaidn.
wiada Berlin. 50 tysięcy 'pengo dnego: najbłahszego
~hoćby że się wyjaśnić. Może to były Przyzwoity. szanowany {lbywanag'rody obkcuje Budapeszt. szczegółu, ktćTyby wskazywał przechwałki
ze strony teJro teJ. Stwierdziliśmy , że mieszka
Dniem i nocą pracuje t...lefon na ludzi. lub człowieka, który "~owieka? Może opanowała go we własnym domu , pl ow adzi
między
Berlinem i Butdapesz- podłożył bombę.
żądza ujrzenia swego nar.wiska przyzwoite życie z żOną i jedetern. dniem i nocą brzmią wzaUdało się już stwierdzić,
że w dziennikach w związku z ob nastoletnią córeczk ą.
przy"ią
.i~mne odpO'Wiedzi:
użyty materjał wy}yu~~howy !lvł szernemi wywiadami na temat zany jest do rodziny. Nie m~.ie 
- Żadnych śladów! Żadnych ekrazytem.
R6wnież ekrazyt przeżyć. które w l'zt:c,zvwisto śd mv o nim powiedzi f.;ć nic zł(;'~o ..
śladów!
skonstatowała
policja berliti- nie istniały? Może wszystko się Gdy nasi urzędnicy wczoraj, na
Po wpływie kilku dni od wi- ska w zamachu pod Jiiterbo- jeSizcze wyjaśni?
paI'iskie życzenie. poja wili się
zji lolollnej na miejscu katastro giem. WiadOlmo, że była to w
Może ... ale po chwili
mzę- w jego mieszkaniu, MatuszJ-a
f y pOd Bia-TorbaRY dr, Hetenyi zasadzie bardzo prymitywna dnilk poddaje się instynktowne- był w domu i spal jUfŻ dawno
jedzie samochodem
do prezy- bomba. Tak samo prymit.ywną mu przeczuciu.
Się.ga po tele- snem sorawiedliwych.
(D. c. n.)
djum policji w Budapeszcie. Je była maszyna piekielna. zasto- fon, łączy się z dyreokcją poli-

F akto-montaż na tle zamachów koleiowych
~.

nie może się przedostać .
Olbrzymie tłumy ludzi
przesuwają się
w milczeniu z
obna":onemi głowami przez uligo wóz

W er~j a francuska!

Kim )·lI'Jst IMatuszka?

-
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any
9·godzinna konferencja ustarosl, D,chdalewicza.·· Audiencja

bilety
autobusowe

Urzędowe
obowiązują

D.

w ministerstwie.·· Podw,ika Dlac.·· PodDisanie umaw,

od 22 b.m.

Urzędowe

bilety autobusowe, kt.Ć'
re wprowadzone miały być z dn.
15 b. m., obowiązywać będą dopie·
to z dniem 22 b. m.
Ministerstwo robót puhli0znych
pnekaz.ało te bilety wszystkim urzędom wojewódzkim, które po roz
8ortowaJliu ich, w dniu 19 b. m.
rozpoczną. sprzedaż biletów prz,ed·
,iębiorcom autobusowym.

Uczniowie na ulicach,
mogą

się

znajdować

do godziny 7-ej

w porozumieniu

z kumtorjum o
kręgu szkolnego łódzkiego, dyrekcje szkół średnich zakazały w dniu
onegdajszym uczniom wychodzenia na miasto po godzinie 5 pop.
Za przekroczenie wspomnianego za
rządzenia uczeń moze być usunięty
ze szkoły. Zarządzenie to dotyczy
uczniów klas niższych. Jeśli chodzi o uczącą się młodzież klas wyż
szych, to zarz:J:dzenie wIa dz szkol·
nych zezwala im na przebywanie
na mieście do godz. 7 wieczorem.
Władzom szkolnym cho.dzi o za
pobieżenie
młodzieży

możliwości

wciągania

szkolnej do jakichkolwiek ekscesów, gdyż w ubiegłym
tygodniu stwierdzono, ze takie pró
by uczynione były ze strony pewnych elementów w naszem mieście.
(d)

Domki drewniane

gotowe będą w grudniu b. r.
Na' podstawie
uchwały rady
miejskiej magistrat łódzki podjął
przed kilku dniami w banku goepo
dal'stwa krajowego pOZyczkę w
wysokości 200.000 zł. na kontynuowanie budowy domków drewnIanych w Łodzi. Budowa drewniaków, jak nas informuje wydrl; al bu
dwnictwa posuwa się na Mani i na
Chojna(;h szybko na.przód. Obecnie
wznosi się juz ściany. Roboty zakończone zostaną w Pilłowie grudnia r. b. i w tym okresie ma,g istrat
rozpocznie przyjmowanie ofert od
przyszłych lokatorów drewniaków,
którzy będą mogli zamieszkać w
domach drewnianych jeszcze przed
Nowym Rokiem.
(d)

Strejk pracowników piekarskich motywach piekarze uskarżają się
na stronniczość komisji, która ' jest
,owodem nieporozumień.
wany. W ciągu dnia strejk się rozDalej memorjał charakteryzując
szerzył nieco. Do strejku przystąpi
agresywne stanowisko ~cł streJli również czeladnicy, zatrudnieni kujących, prosi ministerstwo o wy
w powszechnej " spółdzielni spożyw danie ostrych zarządzeń, któreby
ców, manifestując w ten sposób ukróciły samowolę praco,wników
swą solidarriość ze stanowiskiem
piek~skicb stosujących terror wc-,
z~iązków zawodowych.
.
bec pracujących, a przedewszystMimo to prawie wszystkie pie- kiem wobec piekarzy, którzy sami
karnie były czynne, a produkcja zajmują , się w obecnym okresie
chleba odbywała się przy Pilmocy przejściowym, wypiekiem chleba.
członków rodzin piekarzy. Oczywi
sta, że wskutek uszczuplenia perso
Wiceminister Korsak po zapoznelu, wypiek chleba odbywał się naniu się z treścią memorJału, przy
w mniejszych rozmiarach. co odbi- rzekł delegacji ,zająć się poruszone
ło się na rynku. Brak chleba dawał mi przez producentów pieczywa,
się odczuwać tylko w niektórych zagadnieniami, I wydać w naJbUż
dzi,elnicach Łodzi i to w źnacznie szym czasie podwładnym O!'gaEl-om
mniejszym stopniu, aniżeli pierw- w Łodzi instrukcje, zniierzające do
szego dnia strejku. Na przedmieś przyspieszenia z1ikwidowanła konciach moina było dostać chleb w fliku w piekarniach łódzkich, a w
dowolnej ilości, albowiem sprzeda- pierwszym rzędzie w kierunku zawano tam pieczywo, dowożone do pewnienia bezwzględnego bezpłe
Łodzi z prowincji. Inspekcja pracy czeńśtwa pracującym czeladnikom
nie wszczęła kroków mediator- i piekt3ll'niom.
skicb, ze względu na nieugięte staJednocześnie w ciągu dnia wczo
nowisko obydwu stron.
rajszego władze administracyjne
W godzinach południowych od- wszc~ły słąrania mające na celu
były się zebrania pracowników w szybkie zlikwidowanie zatargu i
związku robotników przemysłu spo strejku.
zebraniach tych
'
zywczego. Na
stwierdzono, że pieczywo doworoNaskutek interwencji kierownlne jest do Łodzi z okolicznycb mia ka wydziału aprowizacyjnego przy
steczek i wezwano komisję 8treJko starostwie grodzkiem zwołana !lOwą do wszC'Łęcia J<roków, celem 'lItała wczoraj na godZinę 8 rano
skłonienia Pracowników zarflrudnio- wspólna konferencja przedstawicie
nych na prowincji do porzucenia . - - - - - - - - - - - - pracy l zgłoszenia akceeu do akcji
Dr. Med.
trwający w Łodzi czwarty dzid
został wczoraj wieczorem zlikwido

strejkoweJ.
" Piekarzy
.
W cechach
równlei od
były się w.czoraJ narady nad wy.tWQrzpulf '!Jytu~ej~ Swawozd~nle : z
interwencji u wład'ł centralnycb
w W_szawie złoZył p. K~
ski, który wcu.oraJ powróclł do Lo
dzt.

Delegat piekarzy łódzkich wraz
z delegacją głównego związku ce·
chów w stolicy uzyskali audJencję
w ministerstwie spraw wewnętrz
nych u wiceministra Korsaka. Piekarze złoty1ł
w mInilIterlItwie
obszerny memorjał, przedstawiają
~y szczegółowo sytuaeJę, wytworzoną w naszem mieście. W memorjale tym cechy prosiły władze
o zmianę składu ł6drzkiej komisji
cennikowej, oraz 7ltnianę terenu na
którym komisja ta obraduje. W

li cechów piekarskich z pracownikami. Konferencja odbyła się pod
przewodnictwem starosty grodzkiego Dychdalewicza przy oorŁiale
kierownika Rajna i inspektora poHcji Elssesera NiedZielskiego. Kon
ferencja trwała do godziny 5 popołudniu.

Na samym wstępie obrad p. starosta wezwał zebMnych do pogodzenia się, stwierdzając, że stan
jak,i wytworzył się na terenie pie-,
karń łódzkich Jest wysoce niepoią
dany i że cała akcja prowadzona
P1'Zez związki przybrała nieodpowiednie formy. Z atakami terroru
ze strony strejkujących robotników trzeba raz na zawsze skoń
czyć i , władze bezwzględnie wystą
pi4 przeciwko ewentualnym eksce-

no w trybie pospiesznym wsp61n,
konferencję w okręgowyVl insp.
pracy. Na konferencji tej nastąP.iło
podpisanie umowy zbiorowe;.
O godz. 9 wieczorem odbyły aię
zebrania w obydwuch cechach pie
karzy, na któr~h złoźono sprawo
zdanie z przebiegu konferencjl
O pół do 10 wieczorem odbyło
się walne zebranie pracowników
piekarskich, na którem przyjęjto
do - wiadomości POdpisanie umowy
i Pilstanowiono strejk natychmiast
zakończyć.

O godz. 10 wieczorem pracownicy piekarscy udali się do piekarti
i

pOdjęli pracę.

Dzisiaj rano odbędzie się poSiedzenie komisji cennikowej przy
magistracie, na ktńr~m zrewidowa
som.
na zostanie kalkulacja pieczywa
Co sięj zaś tyczy stanowiska pie- i ustalotl'a zostanie ostateczna cena
karzy, to , starosta Dychdalewicz, pieczywa w Ł-odzi.
(d)
stwierdził, że jest ono niewłaści
we, gdyż nie mozna uzależniać kwe
stji zawarcia ulnowy zbiorowej od
podwyższenia cennika. Zmiana kal Arcy'dzieło genjalnego
kulacji może nastąpić jedynie na reżysera
podstawie dokładnych danych o
kosztach produkcji; którycb dominuJącą częśĆ stanowią płace robotnicze.
Przedstawiciele związków zawodowych ~wiadczyIi na ' to, że cał
kowiCie zgadzają! Się ze stanowiskiem komisji cenuikowej, która
uzależniła ustalenie podwyż6z0ne
go cennika na chleb i zmianę kalkulacji od likwidacji zatargu z pra
cownikami.
Wreszcie
delegaci
związku oświadczyli, że gotowi są
W każdej chwili , odwołać strejk, je.
•
4U pleka(ze zgodzą się na przySpecjansta chor6b •• narycz·
wrócenie. poprzednie; ,aryfy pbc.
nrch, sk6rnyc" 'I włos6w
W r~zultacie 9-godzinnycb debat
obydwie strony doszły do porozulAIAU
(dawn. Cegielniana 25)
mienia ł wyraziły gotowość zawarTelefon 126-87.
cia umowy zbiorowej na następują
od godz. 9-1 I od 4-8. W Riocych warunkach: stawka tygodnio
dziele ł 'więła od 10-1.
wa dla pracowników pieJtarskich
=-.D_l.a..;p.8.ń.o.d.d.z.ie.ln.a...;.po.a.z.'k.a.ln.f.a..-; pierwszej kategorJi wynosić będzie
80 zł. dla pracowników II kategorji
zŁ 70.- III - 60 zl i IV - 40 zł.
wkrótce
W ten sposób uznano strejk za
zlikwidowany i pracownicy oświad
dla bezrobotnych
czyIł, te niezwłocznie po
W dniu 18 bm. przy udziale sta- niu umowy przystąpią do pracy w
rosty gr0d2kiego J. Dychdalewi- piekarniach. Na ten konferencją
cza komendanta policji Elsessera zamknięto.
Niedzielskiego, prezesa litraży JaNa godzinę 8 wieczór wyznaczo
rzębowskiego, komendanta oddzła
Ełsenbrauna i ilUlych nastąpiło 0twarcie piątej kuchni Grodzkiego
komitetu do spraw bezrobocia w
ł..odrzi na 400 osób przy ul. Napi6rkowskiego 66 - 68, Uł'ządzoneJ
przez IItrat ogniową ochotniczą.
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Kino-Teatr

CAPITDL"

pana do budzika, gdy ten
'

dzwonić.

w.

ap'tek

Dziś w nocy dyłm:rują następują
ce aopteki: A. DaMerowej (Zgil\rska 57), W. Groszkowskiego (11 listopad'l. 15), ,':3ukc. S. Gorfeina (Pił
sudskiego 54), S. Bartoszewskiego
(piotrkows_ka 164), R. Rembie1iń·
~ ,
.
za- skiego (Andrzeja 26), A. Śzymań.\ badaoza strefy polal'llej, który zginął! podczas tragicznej kataskiego (Przędzail1iana 75),
strofy ekspe.dycji Nobil~o, został odsłOOlięty
w Upsalł.

w

.
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ILA'TA BURJAn

Roda Roda

I cIęte) satyry.
W rolach
oraz znany
gl6wnych: Słynny ct;e~ki Jtomik
i
pisarz i ~lItypyk
Nadprogram dźwiękowy dodatek i aktualności z kraju.
POCJI/ttek w dni powsz. o 4.30, w soboty i niedziele o 12.30.
Sala, ogrzewana,
Wentylacja nowoczesna.
CENY POPULARNE,

ł~r._M
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W dniu 17 listopada zmarł po ciężkich cierpieniach nasz najukochańszy

B. p.

Herman

ItroiDszgński
laj

przeżywszg
8Z.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy Południowej 65, odbędzie

.

SIę

w czwartek, dnia 19 listopada, o godz. 12-ej w południe, o czem zawiadamia

Stroskana Rodzina.

lanat:g

B. P.

Jutro, w piątek, dnia 20 listopada
w pierwszą, holesną rocznicę śmierci

Itempiński

b. P. Arona Warchiwkera

Emerytowany Szef Korespondencji
i Prokurent Tow. Akc. "Zawiercie"

po długich i ciętkich cierpieniach zmarł w Zawierciu, przeżywszy lat 80 i
pochowany został, o czem zawiadamia w smutku pogrążona

Rehabilitacia

kupca łódzkiego
We

wrześniu

sąd

handlowy
zatwierdził związek
wIerzycieli w
sprawie upadłości firmy A. Bromberg w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31.
Następnie
wobec zakończenia
ścisłego

r. b.

Pod

groźbą

tamże

Rodz na.

4reszjowanie

zlo(zgń(g

w (zasie rozmowg jeleloni(znej

przytem, iż z zamierzeń swoich nie
zrezygnuje, a jeśli Horak zgodzi
8i~ to niech po:da ogłoszenie w jed
nem z niemieckich pi&m treści następującej: "AUR ELA, ZGADZA..'f
SIĘ - PRZYJ Dl".
P. Horak pierwotnie przejął się
listem, jednak mimo gróib zwrócił
się do komendy policji, prosząe o
ochronę i wyjaśnienic ~o ma w dal
szym ciągu czynić.
Nadkomisarz Lange powiadomio
~!!~~~~:!!~~~~~~~~~~~~~~_~~='iEi:::",.:j...."...: ny o niesłychanym szantażu, posta
;;
no wił nie płoszyć ptaszka. i w tym
celu zalecił p. Horakowi zamieszczenie wskazanego ogłoszenia, a
równocześnie
wydał
cały szereg
Dwaj malcy kolporterami bibuły
zarządzeń, mających na celu ujęcie
9Zantażysty.
Sąd o'kr~gowy w Lodzi był wi- przynależność do partji zawiązaneJ
W odpowiedzi na umieszczone
istniejącego obecdownią niezwykle charakterystycz celem obalenia
ogłoszenie, przybył w piątek, dnia
nej rGzprawy komunistycznej, któ- nie ustroju państwa polskiego w
13 bm.
posłaniec' stoJąicy przy
rej tło nie odbiega w najmnieJ- drodze zamachu.
Są.d pod przewodnictwem sędzie Grand Hotelu z listem, w którym
szych nawet szczegółach, od szeregu podobnyCh spraw 'Z oskarżenia go Kozłowskiego, w asystencji sę szantażysta oświadem, że przeczyo kolportaż bibuły komunistycznej dziów Halickiego l Balickiego po tał ogłoszenie I teraz paOSI O
i'ozprawy odczytuje WYZNACZENIE MIEJSCA ROZNiezwykłość wp1'owadzili bohater o rozpoczęciu
CELEM
WRĘCZENIA
wie pro.cesu, dwaj chłopcy, z wy- personalja oskarżonych., z ktÓł'ych MOWY
WSPOMNIANYCH
2,000
DOLAwynika,
że
jeden
nazywa
się"
glądu wnioskując liczący po 12 lat.
Obaj malcy odpowiadają z pew' bram Lipszyc, liczy lat 14 (KlIiń RÓW.
P. Horak wy:r.naczył
miejsce
ną chełpliwością, że liczą po lat 14 skiego 77), drugi zaś to 15·letni
wręczył list »Ospotkania,
poczem
24)
ChiI
Kalkstein
(ul.
Lagiewnieka
i że są os!{arżeni z art. 102 t. j. o
Rrnprawa ze względu na wiek słańcowi, którego śledzili odpooskarżonych
odbyła
się
rzy wiedni funkcjonarjusze.
zwiękowy kino~fBafr
Posłaniec z listem stanął pn:ed
drzwiach zamkni~ty!:b.
Grand
Hotelem, jednak nikt się nie
Z aktu oskarżenia wynil{a że
zgłaszał
po odbiór. Dopiero na dru
dnia 26 czerwca rb. Jakub Garfinkiel przy ul. Al. J Maja 9 w klatce gi dzień t. j. w sobotę, dnia 14
schodowej tegoż domu zauważył bm. o godzinie U-ej do posłańca
dwuch malców, którzy zacbowywa zwróciła się jakaś niewiasta, która
li flię podejJ'7Janie. O spostrzeżeniu po uprzedniem opłaceniu otrzyma
swem zawiadomił sąsiada Kazimie ła list przeznaczony dla zamachow
rza
Sikorskiego i obaj zatrzymali ca. Niewiasta ta po otrzymaniu
l) Podwójny program:
malców, pytając ich gdzie JJodziali listu schowała go do 8llkiewkl, popaczkę, którą 7Jauwaiył u nich Gar
rinkiel. Podejrzewali bowiem chłop
W rol. gł. Iwan Pełrowlcz, ców o kradzież. Malcy wykrętnie
Mary Glory, Gabriel Gabrio, tłomaczyli się, lecz paczkę- znaleziono w piecu na korytarzu l oddano wraz z zatrzymanymi policJI.
święci wszędzie
W JJaczee znaleziono 8{) odezw do
dzieci szkół po~echnych, treści
W roI. gł. Jen"y Jugo
wybitnie komunistycznej. Cłopey
i Zygfryd Arno
wyjaśnili, te znaleiII ją l podobał
się im czerwony kolor wi~ się ba2) Podwójny program:
wili.
Sąd ok~owy wydał wyrok uniewinniający Abrama Lipszyca I
Chila Kalksteina, wychodząc z założeni~ ie nie mogli oni leszcze
uozumieć trekl odezw.
fa)

J:' Herszlinkiel

87
8-a, teIef. 111-.

kOlDuniśt:i

"APOLLO"

j

Naibliisle Dremjer,!

Kr61

na cmentarzu
które zaprasza

zredukowan, majster usiłował w,szantażować 2 t,s. dolarów
od Drzem,slowca Horaka

postępowania upadłośclo

ltl·lfini

odbędzie siO o godz. U-ej przed poło
łydowskim odsłonięcie pomnika, na
krewnych, przyjaciół i znajomych

wysa zenia w·powielrze la y i

weog sąd zakwalifikował Bromber
W ubiegłym tygodniu p. Adolf
ga do przywrócenia mu I~zci kupiec
właściciel fabryki w RuHorak,
kiej i uznał go za zupełuie zrehabi
dzie PasbjanickieJ I w Łodzi otrzylitowanego.
mał list, w którym nieznany autor
Dr. med.
domaga się wypłacenia mu 2000 do
larów, GROZĄC W .PRZECIWNYM RAZIE WYSADZENIEM W
POWIETRZE PRZY UtyCIU MAChor. dzieci
TERJALÓW
WYBUCHOWYCH
przeprowadził się na ul.
]FABRYKI, tnles:rozączeJ się w Rudzie Pab1·
Dną
Anonimowy
autor stwierdza

ZI•BI

b. r. jako

ar,ża

czam ul. Piotrkowską skierowała
się do Placu Reymonta.
W ślad za nią udali się funkcJonatjusZe policji, Gdy nieznajoma
znalazła się na Piotrkowskiej obok
posesji 128, przystan.a przed jedną z wystaw, wyjęła list, otworzy
ła i poczęła czytać. W tym momen
cle przystanął również przy wysta
wie JAKIŚ OSOBNIK, PRZYZWO
ICIE UBRANY I POCZĄL DAWAĆ
JEJ
NIEDWUZNACZNE
ZNAKI.
Niewiasta weszła do bramy wspo
moianego domu, a w ślad za nią
podążył wspomniany Jegomość. W
tym momencie wkroczyli funkcjonarjusze policji, którzy pa4'kę prze
wieźli do wydZiału śledczego. Zatrzymaną okazała się prostytutka
Apołonja Kowalska, zam. przy ul.
Piotrkowskiej 232, osobnikiem zaś
zatrzymanym znany kUpiec łódzki
K.Zarówno prostytutka Jak i kupiec zaskoczeni byli aresztowaniem
leb l wyjaśnilI, ł.e są niewinni. Kowalska stwierdziła, że przed 2 dnia
mi przybył do nieJ Jakiś osobnik,
który r.a dobrą zapł3Jtę PROSIL,
ABY ODEBRALA LIST OD POSLANCA podanego numeru, gdyt
on jako człowiek Umaty nie ehce
się kompromitować" List pochodzić
miał od pewnej dzłewczynld z Rudy Pab). Kowalska wyjaśniła dalej
że nazwiska ani adresu osobnika
nie zna. Kupca K. potz;nała wlaśnie
w ehwili zatrzymania l nigdy przed
tem s nim aię nie widywała. Mimo
tych tłomaczeti prostytutkę l kupca zatrzymano w areszcle I przepro
wadzono
REWIZJE W
ICH
MIESZKANIACH, kt6re Jednak

TrgumfU POWOdzenia

Jedna noc ewentualnie

Cm, nocne
IHAJOMA l ~11[1 I

ff

światowy

film

I\RI\BU"

nic pozytywnego nie przyniosły.
Wobec takiego stanu neczy kupca
i Kowalską zwolniono, poddając
ich jednak dalszej obserwacji.
Tymc7Jasem w poniedziałek, do.
16 b. m. dyr. Horak około godziny
10 rano zawiadomiony został tełe
fonicznie przez szantażyStę, aby
wyznaczył mu miejsce s!lotkanla
celem wr«3Czenia mu 2,000 dolarów.
Oświadczono tajemniczemu osob
nikowi, te dyr. Horaka niema,.
równocześnie
po~iadomiono policj.ę. Około pdzłny t w południe
szantażysta wezwał ponownie Horaka do telefonu, domagając się
wyznaczenia mu miejsca spotkania. W tym momencie z drugiego
aparatu dyr. Horak powiadCI!::·
nadkomisarza Langego, który po Il
staleniu numeru telefonu skąd pro
wadzona była rozmowa w towarzy
stwie funkcjonarjuszów policji udał
się na mieJsce.
W Jednej z

łódzkich cukierni
zastano osobnika,
rozmawiającego z dyr. Horakiem,
który
CELOWO
ROZMOWĘ
PRZEDLUZAL. Na widok wkraczająceJ policji osobnik l'7JUCił sio
do ucieczki, jednak został zatrzy·
many. Tajemniczym SZANTAty·
STĄ OKAZAL SIĘ 48-LETNI HO~
MAN EDWARD, ZREDUKOWA·
NY MAJSTER TKACKI, zamiesz.
kały przy uL Granitowej 22.

przy aparacie

Horman przyznał się, iż szanta'.
dyr. Horaka, żądając 2,000
dolarów pod groźbą wysadzenia J.
go fabryki. Dalej stwierdzono, że
Hofman pracował w Jednej z łódz.
kich firm I przed 8 miesiącamt z()oo
stał zwolniony z pracy,
przyczem
prowadząc hulaszcze życie odszedł
od żony i postanowił w łatwy ep9sób zrobić majątek. . Hofmana IN)
wstfWllem badaniu osadzono w wilii
zieniu przy ul. Kopernikia do dyspo
(a)
zycji władz śledczych.
wwał

#4

•

4

Z serca
5 cm.

igłę

19.XI -

Znany chirurg niemiecki w Pra·
~
(he czeskiej, dr. Karol GUtig na
kongresie rentgenologów zademon- DZISIEJ~ ; (KOJliCERT CECYLJI
strował film, na którym przedstaHANS EN
wiona byb rzadka operacja serca,
'Dziś przyjeZdża do Łodzi g,'nja.I
polegają·c:1 na. wyjęciu igły z mię na skrzypaczka
Cecylja. 'Hansim,
śnia sercowego.
która wystąpi '.w sali filharmonji o
200a pewnego robotnik:\' upada.· godz. 8,30 wiecz. z pięknym i boga
pr0gramem. Akompanjowae
jąc na ziemię, wbiła. sobie igłę w tym
lewą. pierś. Igł:1 ta utkwiła w prze .. arty~tce będzie jej siOstra. Elfryda
ponie płucnej po lewej skonia, Berson - liauen.
nie sprawiając żadnego bólu, tak,
PILHARże kobieta. owa nie chciała się zgo- ŁÓDZKA ORKIESTRA
MONICZNA
dzić na operację. W kilka dni póź
W nadchodzącą. niedzielę, dnia
niej wystąpiły jednak gwałtowne
bóle w okolicy serca a prteświe 22 bm. odbędzie się w sa.li filbrtlenie promieniami Rentgena wyka. monji 4 koncert popołudn. Łódz·
zało, że igła powędrowała
da.l ej kiej Orkiestry Filharmonicznej. Dy
i utkwiła. w mięśniu sercowym. rygować będzie świetny ka.pelLekarze zawyrokowali, że musi r.a- mistrz WaJerjan Berdjajew, a. jako
tychmi:.Lst być operacja.. pa.cjentce solistka wystąpi Olga Uiwicka) kt6
wy~i()byto z
mięśnia
sercowego ra. przyjewża po ostatnich wielkich sUikcesa~h w Ryd7.e. W proigłę do szycia, długoEci 5 cm.
gramie: I-Sza i II-ga. suita Peer
W tydzień później zdrowa już Gynt Edwarda Griega. oraz konpacjentka opuściła szpital.
MI iCJWiia h
id

na !6dzllll1h ekranach

Czarna kawa:danclng
w sali "Malinowej'·

Dziś,

Samolot p()Siada 8 miejsc sypial·
nych. Zaopatrzony jest w trzy sił
nik i Wright'a po 220 KM.

TEATR W SALI O~YERA
W sobutę i w niedzielę farsa w
3 aktach p. t. "Osobista sekretarka.",
W niedzielę, dnia 22 bm. o godzinie 12,20 wystawia teatr widowi
sko dla dzieci pt. "Wesele lalki" w
reżysl'rji L. Zbuckiego.

Po odbyciu przepisowej

molot mst080wany będzie do komunikacji pasażerskiej.

\\!ycofanie podania

TEATR POPULARNY
o godz. a,ln wiecz. drama.t
w 4 aktach Ireny Ja.wskiej fA. t.
Dziś

o nadzór sqdowy

"Łukasiński".

c

W kwietniu r. b. wpłynęło do są
du podanie
adw.
Cymermana,
rzecznika firmy "Przemysł tekstylny Tow. dla Handlu i Przemysłu
Włókienniczego Sp. z ogr. odp."
w Łodzi przy ul. AL I Maja 9 o
udzielenie jej odroczenia wypłat
na 3 miesią.ce.

al

kocha i uwodzi jako

Co

usłyszymy

12,10 Muzyka z płyt gra.mofono-

Obecnie wpłyn~o podanie ad",.
Cymermana. w którem prosił sąd
o pozostawienie podania o udzielenie odroczenia wypłat bez rozpoznania.

odbędzie się

•

.,

nUia 1931 r., z którego wynika, że
Suma bilansowa zamyka się kwotą
151,874.12 zl. zaś aktywa przewy!
szaJą obecnie pasywa o 105,513,14

'.~'

~

Dźwieko.,

W dniu dzisiejszym cZI'kar zwolenników tych audycji lladzwyr.zaj
miła uiespodzianka. (,to traD"mitowa.na. będzie mu?;yka. ta.nee·zna ze
8łynnego na oałą. polskę dantingu
w-arszawskiego " Adria.", w 'wykl)na
niu mistrzowskiego Z9Sjl()łU (godz.
23,00 - 24,00) jazzowf'go pod dyrekcją. Artura; Golda i Jerzl?go Petersburskiego.
(r)
<,

.. ,

ł.1

r'

,f

I l

•

kino-tealr

Pliłości

bOiysuze kobiet Iwan Pe.rowit:z, kUUlro piekl a 'iwian 6ibsOD,
Evi Eva,

Bruna Kasiner

GeOrg Aleksander, Hans Junkermall.

.. ..

IZJ(~, /lYft/Nf(l l/lETVlle

IWKOIYYWA wYTWÓRNIA KliSZ

"POLIGRAF.łA"

Jak wiadomo rozglo~llia łódzka.
"Polskiego Radja" przeprowadza
niemal oodziennie tra.nsmifije muzyki tanecznej z różnych lokalów
Iouywkowyoh w Wari:izawb.

premiera!

Dehenna

.~~'!!!
Ił. !'PEKrow,~W;

GOLDA I 'PETERSBURSKIEGO.

JAZZ

APO LO
Dziś

gr.

wykona "Mój Jack" - Haftmana,
Sąd podanie o udzielenie odrotango "Dziś jestem sar~:L" ,- Psnizzi'ego i "Wspommcni.3 walca" czenia wypłat firmie "Przemysł
tekstylny Tow. dla Handlu ł Prze- Bika..
mysłu Włókienniczego ... z agr.
Kon~rt zakOIlczy 0rk:esLra ł}de
odp." pozostawił bez I'GIIpOZnanią.
graniem Pje~ni Je.sio'l.l;j - \.:Z:l;·
kowskiego, Dzień w Wenecjisuita. romantyc7.Da - Npvina (pochmurny poranek, Gondolier, Pie~ń
miłoe'ci, Dobr.anoc)
o:-az Marsza
kadetów - Sous al.
(r)

28 bm.
w! Lahti (1796)
W
sali
towal"Zystwa
śpiewaczego
19,05 Koncert' (Symfonja VII
(Piotrkowska 243) wiF,(Jzór tanem- G~unowa) Koncert wiolonczelony na r:lecz Szkoły Rzemiosł dla. wy C-moll Dworzak:1, Koncert letdziewcz~t (Mielczarakiego 24). Za,. ni Pizzettiego).
Wspaniałv dramat salonowo-erotyczny w 10 akt.
bawy urządzane coroc.znie na rzecz
Medjolan (501)
'z :tycia emigracji rosyjskiej.
W rolach glównychj
tej instytucji posiada.ją, już ustalo20,35 Opery: "Rycerskość wieśn!} tradycję w naszem mieście i cie niaeza" MasC8g'lliego . i "Pajace"
I!zą. się za.wsze wielkiem powod~e- LeoncavaJIa.
niem. Komitet i 'IV roku bieiąC'ym
Oslo (1083)
przygotowuje moc atrakcji. tak że
22 05 Oktet g'1uberta..
urocza
wytworny
wieczór będzie niewą.tpliwie p r z y - '
"
jemny i wesoły. Niewątpliwie i w KONCERT MUZYKI LEKKIEJ.
i niezrównani
tym roku pospieszy cał!\! elita łódz
Dzisiejszy . koncert
wioczo<rny '
kiego towanystw:\..
(godz. 20.15 _ 21,55).<, transmitoBilety do nabycia w firmie ,.A. wany przez ro~lo~nię łI\dzką P. R.
W BO bot~ i niedziel~ o 12.
Początek o g. 4.
z Warszawy. poświęcony jelit muBerman" Piotrkowska 58.
uce lelcldai
~~~
~
~~--~~--~~-

1

Da, ~dania tego dołączono bi·
ła~~~.. _sporządzony na 31 paździer

przez radio?

Wykonawc3Jmi koncertu będą or
wych.
kiestra "Polskieg.) Kadja·' JX1d dy12,35 Koncert !zkolny z f Ubu- rekcją Sta.nisłava Namota.. oraz
monji Wa.1S zawski ej.
sopranistka. p. rtr. Kanar('k - KHr15,pO Program dla. dziecL
ska . . AkompanjałM"» prof.lutlwi
16,20 L!kcja języka. francuskie- kit Ursteina.
go (kur.s średni), lektor Lucien 'Noquigny.
Koncert I(}~pOl~zn:e
c'rkiestl"3,
' 16,40 Mu?:yka, z płyt gmmofonC)o odegraniem uwertury ,,8i1veńana."
wych z Warszawy.
- Silvery, 'va.le.l. z op. "GEljsza.·',,Mimoza" - JanbSa l st>rellady
17,10 Odczyt ze Lwowa p. t. ' "Gdzieś jest moja mU.Jścl" _ Ma,,0 psychologu, który wierzy tylko nichetti, po<nem p, Kanarek _ Korw materję" - wygł. prof. Kazi- ska odśpiew3J pieśń cygańską "Wi.
mierz Ąjdukiewicz,
17,35 Koncert solistów.
chrem pędź, koniu mój" BaJkowakiej, tango "Araujuez"19,15 Komunikat izby przem.- D'Alba. i pieśń miłoSn~ _ Borel _
handlowej w Lodzi.
Clero.
19,45 Dziennik radjowy z Warszawy.
W blszym cilbO'tl. usłyszymy w
20,00 Kwadrans literacki. Nowe- wykonaniu orkiestry SuitQ wiejską.
la jugosłowiańska p. t. "Korona - Amadei (poszczególne części
Pawlioka'· Ivana. Cankara.
sutiy: Zachód. W lesie. Suona.. An20,15 KOllcert muzyki l~kkiej.
geI, Salt.arello), Melodję - Rubin21,55 Feljeton muzyczny p. t. 8teins.. Z tysiąm i jednej nocy Bleyle (Ara.b8ka. serenada. Król
"Prawda. o Ryszardzie Wasn erze". czarownik.), walca z operetki "Der
22,10 Komnnikay: meteor., poli- Frauenrresser" _ Eyslera. p. t.
cyjny ora,z wiadomości · !lPortowe.
"Młode dziewczęta t.ańczą chctnie"
22,25 Muzyka. lekka l taneczna-.
Po przerwie pono\\"nie śpiewać
l)ę{lzie y. Kn.narek - Korska, ktćra
AUDYCJE ZAGRANICZNE

liczby

100 godzin lotów pocztowych. tt;a-

NarZ~(ZODa Z lotł!rji

Wieczór taneczny
sobotę,

TEATR MIEJSKI
w czwartek wiecz. i w niedzielę o godz. 4 pop. po cenach zni
tonych dwa ostatnie powtórzenia
śmiałej rewolncyjnej sztuki Alsber
ga i Hessego "Śledztwo".
W sobotę premjera jednej 7. najciekawszych sztuk współczesnego
repertu~ru :rosyjskiego, która dzię
ki swym antysowieckim 'l3"kojom
7.nalada aie obecnie na. indeksie w
Sowietach, - M. Bułhakowa "Miel'zkanie Zojki". Retyseruje 'l. Ziembiński. W rolach waJŻ.niejszych: Ire
na Horecka., Jerzy Woskowsld
W następnym tygodniu zjeżd~
~ą do teatru miejskiego artyści opery warszawskiej dając: P. tJzaikowskiego "Eugenjusz Onegil1" (\-

śpiewa, tańczy,

Dziś o godz. 5 pOipOłudniu odbę
dzie w 3a.li Malinowl~j Grand Hotelu "Czarna kawa ~ dancing", urzą.dzon.y przez grodzki komitet po
mocy dla bezrobotnych. "Five" ten
Bntk6ela (509)
zapowiada się wyjątkowo miło, u21,00 Koncert (Koncert ba.rn('~n
rozmaicony będzie doskonałemi a·
1 Bacha" Koncert
trakcja.mi i ze względu na niską. ee burski nt.
skrzypc«YWy
Brueha,
Symfonja. Bnę ('wstęp wraQ; z podwieczorkiem
.
zł. 3.-) niewątpliwie zgromadzi tłu dur Schumooa.).
Londyn (356)
my osób, żądnych godziwej rozry"wld,
21,15 Utwory J. S. Bacha. (Koncert brandenburskI G-dur, Suita
C-dur,. KonCert na. skrzypce i
. ł
smyczkI 4-moU, Koncert brandenna S z k o ę Rzemlos
burski D-dur).

ł

cert fortepianowy €hopioa 'E-moll.
koncertu o godz. 3,30 po
pol. .
Początek

BiD Ue

W z.brodniczem gronie przemytników, odmalowanem przez reży
sera z niezwykłą maestrją. i z uiezwykłą. prawdą, znajduje się za. na
mową dziewczyny, były cyrkowiec
7: n:lkomity strzelec,
Gary Cooper.
Gary koch:1 Sylwję, pracującą w
biurze. Gary ją. kocha i nie pązwa
l:J., by ją szef traktował nieodpowiednio: I Gary nie lęka się owej
t"1akabrycznej atmosfery.
Rozpoczyna się walka śmiertelna
o kobietę i o władzę· Walka obfituje w momenty tak frapujące, że nIczem jest wobec nich najlepsza
stronica, Wallace'a lub Leb!anca.
A jednocześnie film jest zrobiony
tak wyrafinowanie pod względem
technikI kinowej i pomysł6w rear
)izacyjnych, tyle w nim pięknych
fragmentów, że zainteresuje on nie
tylko amatorów sensacji w najlepl l ·
f'zym !lty u, ecz i miłośników naJ
lepszego kina - kina dźwiękowego.

Budowa Pierwszeg~ polskiego sa
molotu sypialnego, wykonanego
raz "Madame Butterfly" G. Puc('i- w państwowych zakładach lotniczych, została już całkowicie ukoń
ni'ego.
Czona. Wielki płatowiec pasażerski
TEATR KAMERALNY
Dziś i kilka
dni
następnych P. Z. L. 4 jest zupełnie zmontowa·
"Hau Hau" z Michałem ZnIczem ny i w grudniu odbędzie pierwsze
Wkrótce premjera lekkiej 3-akto próbne loty.
wej komedji Roberta BrlLCCO "OVL
Aparat zbudowany jest z metalu
czy jej siostra" w reżyserji dyr. K. rozmiarami przewyisza on wielkie
Borowskiego.
trzysilnikowe Fokker'y.
~~

S1.0DKA

"Wielkomiejskie ulice"
w "Casinie"

"

Pierwszy polski
samolot sypialny

I........•.• .........................................................
TBATR. MUZYKA i SZTUKA
...I

do szycia

regulllrnego wypr6żnlenill lobnita
wysokie ciśnienie krwi. iądać w apł.

Nr. 81T

1931

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

wyjęło

Prą
roz poczynoJqcem alłl
awapnlenlu naczyń krwiono§nych
użycie n II t u r a I n e i wody gorzkiej
"Franciszka-Józefa" prowlldll do

"GLOS PORANNY" -

ł.ÓOi, PIOTRKOWSKA 101. TEL. ł57-0&.
~

j

lo"

<"

l&~t
- Le

SĄD

Tomaszo' VI

DORAtNY CZY ZWYKLy!

Sprawa sądu dora~nego Mesztowanych komunistów jest nie~wy
kle uwa~nie śledzona. przez ('ale
toma.szowskie społeczeństwo. Obrońca gł6wnegc. h-prawcy :r.aMj~
stwa, do]tonanego na osobie Dro~"
Pża i postr.lelenia posterunkowego
policji, MW. LederoutD czyni usil..:
ne starania. w kierunku takwa.lifikowania tej sprawy do są4u zwykłego. Równie~ i adw. Duracz I.
'Wars~wy, pełnomocnik p'ozosta- .
ły<,h ~terech uczestnikóJ- krwa-:
wej masówki, podjął tet sta.rania
w tym ltierunku.
Komunista. Marski, który przena wieoo zakończonynr
krwawemi zajelCiami, jak jUi donosiliśmy, został ujęty i również 8~
nie przed sądem doraźnym.
O ilb decyzj3J co do rozp::Mywania tych spraw w t.rybi" doraźnym
me zostanie zmieniona, podsądnI
zasiądą. na: ławie
oskM'żonycb
już pod konie e b. miett;
ma.wiał

NIEODEBRANE F ANTY
Z }wmUetu dla spra',v h(:zrcb~
cia m. 'roma.swwa komunikują, it
z loterji fantowej zorgauiZ'lW3.!lej
na pomoc dla najbiedniejszych powstało meodcbranych
jnSzt'ze 50
fantów, któro mor.na. odebrać do
dnia 21 bm, w ma.gidt,rac.h p,) tyrr.
terminie fa.nty nicoJubraM przechodzą na wlasnl'&ó komłtrtu dla
spraw hp,7:rohoet.I.

l

.,

GlOS SPORTOWY
Plac

Ił

Czterei

am8ra

WMiiliiiihiiKliihiliihiiihllliiiihllMiiniihMHfiiiiliihMiiiliUMiiliiiiiiMhRhbiiiiiihiiiiiMiii,iiiiiiiiliiWhiAiiHiibiiiMiiHiiiiiihiHiiMiiRHRidriiiiihiMiihRdiiiiiiiibhiiAbiihMiiii&
Łodź,

łodzianie walczą

dnia 19

listop~da

1931 r.

przeciw Szwecji

C,ran, Klimczak, lewer,niak i Chmielewski w reprezentacji Polski
l'Iet:z Poiska-Szwecja winien liC odbgt w lndzi

Mecz ze Szwecją, ja,k julŻ doInicjatywie , i przedsiębiorczo
ści Polskiego związku bokser- nosiliśmy ma być rozegrany w
Tymczasem boskiego nie można wiele zarzu- Wa'r sza.wie.
mimo
cać. RozwinąJ on niezwy,kle 0- kserskie władze stolicy,
żywioną działalność
i przede- usilnych poszukiw;ań, nie mogą
wszystkiem usUnie zabiega o
możliwie nalFwię-kszą iloŚĆ doM-letni cyklista, zwany "źelaz prowadzenia do s'kutku m~zy
cym ozłowiekiem". bierze obeo- międzY'państwow~h.
nie z powodzeniem udział w 6Polityka ta jest trafna. Naledniowych wyścigach w Chicago ży bezwz,ględnie przeprowadzić
J:eneral<oą

Dwa mecze Garbarni

próbę

sil naszych
pięści reprezentacyjnych przed
wyjazdem na olimpjadę do [,os
AIlRelos. PolitYika ta urowadzona jest celowo, bowienl zarząd
Polskiego związku bokserskiego
nie zadawala się przeciwnikami, z którymi mieJi,śmy już niejedQokro.tnie do czynienia, a
wciąż sZUlka now~h.

w Morawskiej Ostrawie

G3Irba.rnia krakowska zaproszDt
na zostaJa na nadchodzącą sobotę
i niedzielę do Morawskiej Ostrawy
gdzie rozegra dwa spotkania. Drutyna krakowska, która. ubiega się
o nagrodę min. Zaleskiego wystąpi
w najsllniejszym składzie, by do
Wielkie i J)Quczające znaczeswegb tegorocznego dorobku doło
nie ma niewątpliwie mecz rozeżyć dalsze zwycięstwa.
•••••••••••••••••••• i ••• grany niedawno
z niemcami.
Ohecnie oprocz projektowanego
,
na dzień 6 R'rudnia 'meczu ze
ZElb, Vf życiu odgrywajllt bardzo Szwecją wysiłlki PZB. idą w kie
ważnllt rolę. Musimy więc dbać o U"
trzymanie ich jaknajdłużej w należy runku doprowadzenia do skułtym stanie i nie pozwolić im psuć lIiEl. ku meczów z reprezentacją AnPoza. tem idzie o to, ..by zęby byly
lGa.wsze białe. Szczeg6lnie dziś, kiedy glji, Austrji i Czechosłowacji.
wiele Pań pali i wskutek tego zEjby
Mecze z _Austrją i Czechosło
i6łlr.nl\ i czernieją, a nic tak llie szpawacją
będą wyjazdowe. Pierwd ładnej twa.ny. jak brzydkie, ż6łte
EEjby. Na'Wet nieładna twarzyczka. m& szv z nich odberlzie się we Wied
specjalny ~dzi,~ ~ ~ro~, . ież~l~ przy niu, druRi - w Pradze. Na.fouśmiechu Wlda.c snlezneJ bIałoscI zEjby.
Opieujlrtc się n~ swojem dług?~e: miast pierwsze dwa spotkania
wem doświadczemu, podam mzeJ t'oz~amy u siebie.
killta wypr6bawanrch środk6w do należytego ntTz~ani~ z,b6'W, zapobi~g
niEjcia. ich pSUCIU Blę l uBun\Ejci~ nleprzyjemnego -apachu. Na. noc l rano
myć zEjby letnillt wodllt z dodatkiem
20-30 kropelliblXIRU AlIlDOb na 1/'ll8/4 IIzklanki wody. Na szczoteclkę nałożyć PASTY PHlbbODO"". Tak konserwowane zEjby zawsze będ/\ czyste,
białe i zdrowe.
Jeżeli idzie specjalnie o wybielanie zęb6w to lepszego środka nad
PROSZEK AbBDb niema. Polecam go
szczególniej dla palacz" gdyż rozpu~z- ,
cza on kamień i nadaJe zEjbom oslniewajlltcl\ białość. Nawet bar~zo zaniedbane zEjby, już po paru dmac.h st~so
wanilio IlbBOIaU, bEldllt ol~nlewal~e

ZDROWE BIBLE

białe.

A.

z'na:leić odpowiedniej sali, w któ zentacY.iną. Poziom naszego bo-

zarwo- ksu i ogrom ptI'acy dokonanej
na tem pOlUJ nakazuje przydzielenie większej ilości
meczów
W zwiąZ'ku z tem Polski Zw.
międzypaństwow~h dla Łodzi.
Boks. nosi się z myślą przenieW pierwszym za,ś rzędzie mecz
sienia tej imjprez-y do Poznania.
ze SzwecJą, O ile Warszawa z
Nie sądzimy, ażeby projekt P.
niego hędzie zmuszona zrezyZw. B. był w tym wypadku słu
gnowarć, winien się odbyć w naszny. Po pierwsze do meczu teszem mieście.
go Pols·ka wystąipi lteJ: zawodników Warty, kt6rzy w tym ter
Bunie wy.ie'żdżają na mecZ do
KopenhaJgi.
wstąpił do Warty
Przypuszczalnie więc pols'ka
rej

mogłVlhy się powyżSze

dyodbyć.

Wieczorek (B.K.S.)

reprezentae,fa składałahy się z

ich

erotyka.
tło
opiewanego
M o ntmartru,
czar,

cyganerja
pary ska,
film w
którym

ZęBY

HfHRY ~ARAI
stworzył nieprzeciątną
kreację.

jeszcze raz za.zna.czam:
Używając 'HIbODOlI'. RbBOb l RllIDOb be>rl7,i.emy zawsze olśniewać w
uśmiechu swojemi białemi zębamt
Srodki fi są ta.nie, tak że każden na.
ten wydatek mo~ Bobie pozwolić.
Nabyć je można 'W pierWBzorzę d - Pierwsza w Niemczech oficjalna k luta pocztowa, dostarc.zona.
oych dro gerj ach, perfumeriach i sld.
kłym balonem z Osnab riick do Monastyru.
'Więc

Kto

"

kserskie wzięty pod uW!l.gę, a
przedewszystJkiem ŁcSdt winna
wystąpić
tu
z odpowiednim
wnioskiem.

-cia •

,

Skan dalot
· taIa
mięSP r GW, D. Weln

~ecz

hokójowy na szt1lcznym tO-!
rze lodowym w Katowicach
J
dzy reprezentacjami Kra.kowa
Cała

~ląska. o nagrodę wędrowną·

i'

IIlochy-CZechoslo..
wacja Z:Z (0:0)
W Rzymie rozegrany został wO
bec zgórą 40000 widzów międzyPań
.twowy mecz piłkarlIki pomiędzy
reprezentacyjnemi
drużynami
Włoch ł Czechosłowacji.

Po

zaciętej

walCe spotkanie to
wynikiem remisowym2:2 (0:0). Było to óSme spotkanie między temi Państwami, a
lZWarte zakończone na remis.
zakończyło się

prasa europejska omawia szeroko tę aferę

SPrawa nie~oszłego do skutku
startu Nurmiego we Włoszech i
związana z tern kwestja u~iała b.
skarbnika PZLA p. Weinta'la nabrała wielkiego rO'Lgł06t\ i obiegła
szpaHy wszystkich prawie dz.iennik6w europejskich.
W prasie niemieckiej, czeskiej,
francuskiej, skandynawskiej, nie
mówiąc już o włoskiej, fińskiej ł
p.olskiej zamieszczono obszerne artykuły na ten teD1tllt. Wielokirotnie wymieniano również i nuwisko Petkiewicza w tej sprawie.
Obecnie, jak wiadomo, ~rząd
PZLA prowadzi suzegółowe łlochodzenie i niebawem wyda Bpe-

cjalny komunikat, oświetlający całokształt
sprawy.
Jednocześnie
zarząd PZLA
zlikwidował
JUZ
wszystkie sprawy, związane z prowadzeniem dotychczas pnez ,.
Weintala agend finansowych związ
ku lekkoatletycznego, przyczem
stanowisko skarbnika powierzono
p. Szlacheiakowl.
Bohater tej głośnej afery, o.
Weinłal przebywa obecnie nadal
we Włoszech i PZLA do
chwiU
jego powrotu wstrzymuje ,,~ z definitywnem rozstrzygnię,ciem całej
sprawy, która jest rozmaicie PrZeZ
prasę przedstawiana.

mistrzem

klasy C

Amatorstwo

KLINGI: ,. SZULC

IOWY W rllU

poznań

miłego pię)Ściarza śląskiego, Wiemierski, Cyranł Rud.z1ii. Klimczorka, który w dniu 9 grudnia
czak, Seweryniak. Chmielewski, weźmie udział w zawodach Warty
Mizerski I Woeka.
p~zeciwko IK 99 w
Kopenhadze.
wyjechał wraz
Obecnie
Wieczorek
Jak widzimy PZB. nosi
się
z W ocką do Finlandji, gdzie wez myślą wystawienia . czterech źmie udział w trzech impremch.
zawodników łódZkich.
dwu
- warszawskich i dwu zawodbędzie
ników ze
. Śląska. Z ,tegc też powodu przeniesienie
zawod6w
ze Szwecją do Poznania, o ile
W nadchodzącą niedzielę roze'Varszawa nie będzie mogła lOr grane zostanie rewanżowe spotkaganizować
ich. uważamy za nie piłkarskie o tytuł mistrza klasy
C między Widzewem III a WIMĄ
niewła~'Ciwe.
II. W razie zwycięstwa dnlżyna.
Przejazd wszystJkich zawodni WIMY rozegra w następnych tyków Polski do Poznania
po- godnia.ch dwa spotkania ~ Kru.
schenderem.
większy znacznie koszty organi
zacy,;ne meczu, które i f.a,k bę·
iesllikclą
dą bardzo wysokie, ze względu
w piłkarstwie .
na sumę, odszkodo,!ania, ja.ką
trzeba będzie wwtacić
szwePrezes fińskiego zwJtzku Plikudom. Deficyt z zawodów t~h skiego, inż. Frenckell, w udzleJo.
należy w tych warunkruch UlWa- nym przedstawicielom prasy WYwiadzie w sprawie amatorstw'a, 0tać za nieunikniony.
świadczył, iż zdaniem jego pojęcie
Śmiemy twierdzić, że Łódź piłkarza - amatora o dzisiejszych
napewno nie da mnłej publicz- zawodnikach jest żwykłą obłudą.
Pojęcie to jest podtrzymywane
nOści niż Poznań, a jeśli mecz
sztucznie i istnienie jego de lure
ten odbyłby się w naszem mienie ma najmniejszego sensu, skOl'O
ście zmniejsza si~ znacznie kO- de facto nie mamy amatorów.
szty o~auizacyine.
Powyższy
Prezes FrenckeIt ma zamiar wy'bardzo poważny argUil11ent po- s11ąpi'Ć z odpowiednią inicjatywą
winien być przez władze
bo- na najbliższym kongresie PIF A.

Reprezentacyjna
drUiżyna
zwy.•
1
SZWecjI na eży do hardzo 1}Oapt , ·
ważnych przeciW'l1ików, tembar
peTfulle~j~t~~F~t:~~~~ION",
•••••••••••• . . . . ••••••• •••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . dziej, iż za'peWlIlili oni, że wyWar za 'a, Marszałkowska 109.
t . d lek
ił"sz
dl' •
312-7
Dete]ic~na sprzedał wyrobów jedwabnyeh firmy
s a'Wlą a
o s me.l ą
uzyH................................
..................
<'p. Akc.
nę niż przeciwko Amery<:e.
..
eJ,
W dalsz~h swych planach
PZB. D'rojekłuje mecz , Francją
po cenach fabrycsnych
B - Z I- A• RAPPEPOAT który ma Odbyć sie 'fU Łodzi w
\
Piotrkowska 15.
dniu 15 stycznia 1932 r.
Ze
W , na.dchodząt>,!l,
nled:bielę ror.e- ••!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!~!!!!!~~~~!!!~~!!~
~;;;
~
względu
na wysokie koszty
griny zostanie w Polsce pierwszy"
sprowadzenia drU!Żyny francu-

PIerWSzy
mecz
.
k·hOka-,

Sekcja bokserska Warty

pięściarzy: KIIŹ skiej zasilona została przez dosko

następujących

Zawody pływackie
w Zgierzu
Koło sportowe państwowego gł
mnazjum w Zgierzu organizuje w
dniu 29 listopada, w zgierskim base
nie wielkie zawody pływackie II
niezwykle urozmaiconym programem z których dochód przeznac.zony zostanie na zasilenie funduszu
najbiedniejszych.

Pierwszy trening
hOKuistów
w Katowicach

W Katowicach na sńucznem loski ej, odbędą się prawdopodob- dowisku rozpoczęli luż zaprawę
nie jeszcze 'POnadto dwa spotka nasi hokeiści, którzy brani są w
rachubę przy zestawieniu polskiej
nia w innych okr~ach.
drużyny reJl'rezentacyjnej.
Łódź z wyjątkiem w~i muNa pierwszym treniengu obecni
sze,i i półJCięŻlkiej moŻe sama dać byli: Stogowski, Ludwiczak, Maopierwszorzędną drużyne repre- rer, Sokołowski. Sachs i Sabińskł.
5
MU

...

Piłkarze
Sprawca

złamania

Na meczu piłkarskim w Grodzisku Krart - Hagwura, napastnik
WolI kopnął obrońcę Wajnberga
tak nle62'JCZęŚłiwie. Ił: złamał mu
noge.
Wol! został aresztowany i na roz
prawie w sądzie okręgowym został
skazany na 6 miesięcy więzienia.

8ądzi~
nogi uniewinniony
Powyższa sprawa była rozpałry
wana onegdaj w sądzie apelacyj..
nym, gdzie W olfa uniewinniono. De
cyzię! sądu apelacyjnego rozumieć
trzeba, iż piłkarz nie ponosi odPowiedzialności gdy spowoduje oieumyślne kalectwo przeciwnika.

Łódź, 19 listopada

a

•

o hron, c In i i Ir

Nowy surowiec włókienn !z:v,
Jakim niew{ttpliwi~ iest vistfll,
otrz-vmlłje się analogl(llnie i!q
przQdzy wiskozowej sztucznego
jedwabiu. 1 e same lnałerjałv
wyj.~dowe, dokładnie ta sam"
llletodlil Plodtlkcji - sprawiają,
ze wszystkie fabryki 8złucan(l"
~o jedwab·iu, praocujące metodq
wiskozową, mogą bez żadnyc~
trudności
pifzejść
w bardz',
krótltim ~z:1sie na prodl;'kc.ię vi
stry. Różnica międZY vlsttl\ 1\
pI'zędzą
s;t,Łuczfie~o
Jedwabiu
polega tylko na tem, że pierwsza składa się z krótkich włó
kien, których przędzenie odbywa się pod-o bnie do przędzenia
bawełny, zaś przędza sztucznego jedwabiu iest wWknetn dhti eilTI , nie mającem właściwie
puczatku ani k()lktl. Z różnicy
tej wynikają pewne konsekw(!n
de, mianowicie przędzll otlrzy·
lllyWanll z vistry jC!łt tfłwniej
!lza i
miększa ' niż p1'Zędza
stucznego iedwabiu, natomiast
lel't włochata i mniej błyszczą
ca, dzięki CZeInu inne 'efekty 0~iągnąć mOżna przy stosowaniu
visŁry,
niż sztucznego
jedwabiu. Często teź tlzy\vn się vistry
wespół
l urzędz:}
'I7.hlCznel{o
jedwabiu.
Z uwagi na aLlllogicznc me·
toelv \vytwórczości Polska, pro·
dukująca jedwab szt\1lczny metoda wiskozową, może też wy'twarzać vlstrę. Co w~~ej, jedna
t oolskich fabrY'k sztuczne~o
jedwabiu produkuje jut od pllru miesięcy t.en artykuł w wylokości
około 6.000 kg. miełięczme. POfllewai; 7.aŚ ia.k
'to już WSkazaliśmy - hez wię
kSlych trudności można przestawić
produkcję
fabryki z,
przędzy
sztucznego .iedwa,b~u
na vistrę\ nic więc dziwne~o, że
stoJ)nir:.w J wzrastająca w Polsce prfJdJ.l(kcja vi .. tr·:v może być
doprowadzona l la lWOŚ.:!lą d-J
] 00. 000 k~. miesięocznie. Pr:lsJ.-a
vlstra jakościowo
0dpowi :u la
najprzedniejszym ~atunkom za
~ranicznym.

Łódź.

1931 r.

Może być

używa

na wszędzie tam, Ildzie dotychczas stosowano produkt importowany, a wil:;-c ",. mieszaninie
z hawelnQ, z wełna. ze sztucznym jedwabiem iM.,
dając
interesukce, a now{' efekty włó
ki r nnkzc.

Dlatego t~3 wydają się
b~
nieulQsadnibne cłeklaracje prze
mysłu włóki e1l'n i'czego,
który
protestuje przeoiwko doprO\vadzeniu stawek celnych na vt~trę
do "'vsoko1ci, odpowiadającej
J)otrzebie ochrony tej gałęzi pro
Ten\
.dukc.ii w kraju naszy.nl.
\vlę.cej, te przed podwyższ€'hien'l
stl\wkl '~elnej imp01'to-wall'o do
Polski znaczniejsze ilości vlstry
której zapasy oceniane są na
conajmniej 200.()OO kg.
zaś
przez ni~któr:v-ch znawców q:nku włókIenniczego szacowane
są w jeszcze 7.naCZł11ej5z~j wy·
svkości 500.000 k,c:.
Podwyższenie stawki
celnej
na vistrQ bVło niezbędne nlctvlko iednak z pu'nIttu widzenia
opieki nad tą młodą vi Polsce
~ł1łęz~ą przemysłu. Zauważyć bo
wiem najeży. że visH'a zastępować może w pewnych wV'J)adkach przędzę sztucznego Jedwa·
;)iu. Wytwarza się przeto par,adoksalna sytuacja, że na miejs~e polskiej prz~zy sztucZhego
jedwabiu przemysł włókienniciy Wprowadza
importowaną
vis trę.
W t,~Dl słanie . rzeczy
sławka celna n\1 vistrę jest niczem innem, jak o-chroną rynku
kra iowegl} pitzed zalewem zustępczego towaru. Istotnie, rówoolegle ze wzrostem
importu
vistry można by~o zaobserwować spadek sprzedaży krajowego sztucznego Jedwabiu. Nisk-t
~tllw<ka na vistrę pozwalała bo·
wiem na imJ}ort w dowolnych

Bezkonkurencyjny
Dźwiękowego Kina

W uzupełnieniu infoi'ma,_ji
naszych o tr'Jdnościath
pny
eksporcie manufaktury PUf;!.
port, R'dyński uLyskaiiśmy z i I
by przem.·handIQwej nUł~pu
jące wy.iaanienie:
Pomimo energicznej
kil~B'
krotnej interwencji izby "tLemysłowo - handlowej
trudnO§Ci w ebporeJ... tr\\'R lą.
Celem opanowan\a te~o cha'.
511 linje okrętowa
wyznaclvły
ostatnio kontyngenty, ukf('~11

..

€lIkipnrte!'ty ł6dz~y

musieli

wysyłaniu tOW91'"IJ
złożyć deklaTację, iż w ICltie uie
l1lo-żno<.ci wyładowania, towary

jednak przy

na rachunek ich odstawione bl!
da do Gdyni.
repertuar
Dla uniknięcia t~J groźnej
konsekwencji eksporterz.v łÓ<i1·
cy zamówili barki tral1sportuwe, co oczywista naraziło ich
II
na dodatkowe koszty.
Wreszcie niektóre fU'my ckllłódzkie zm' uszonl~
l l pedycyjne

"Hai-Tang

S!

nieslych::mie trudną dl! pOlskiej wvtwórezQ ci
pil'z~dty sdUeznego
jedwabiu.
Chroniony stawkami celnemi w
r.a,kresie prod'u kcji zasadnicze,go artykuł,u hył iednak od·
słoniony na dumpingowe ataki
ze strony produktu za.stępc·ze
go. Nie więc dziwnego,
że w
imie utrzymania dotychczasowe
g{l stanu J}osiadania polski pC'z,>
mysI sttucznego jedwabiu musiał i musi stać na stanowisku
takich stawek celnych na vistrę,
które o(bowiadają w swej wvsokości
sta'w~Oln celnym na
sztuany jedwab.
Znaną jest rzeczą, te nadpr()du'k da sZ~lIIcznego jedwabiu w
tałym świede doszła do niebywałych rozmiarów. Zapasy
na
skladach J}rzekroczyły roczną
konsumc.lę .iedwahiu. Eksportowv dmnping nietylko ze strony
krajów europejskich, lecz również z Ameryki, -wywołał anarchję i chaO>J na wszystkich prawie rynkach świata, zarówno
1;\7 zakrr:sie cen
wewnętrzno
krajowych, iak rÓłWnież innych,
związan~'~h z eókSiportem ł imDortem. W tej sytua~ji - rozbrajanie
naszego przemysłu
przez obniżaOoip; stawek
celr.ych doprowadziłoby do z~ła
dV polską wytw6rezość sztucz·
nego jedwabiu, mogłoby
zaś
przyt.ieść korzyść jedynie
za~rani<:zil1:vm producentom sztucznego jedwabiu, jut obeenie

30 tonn

manufaktury wysl81
HulI do
Londynu.
Podkreślić jednak należy, że
trudn()ści te w pewne.i mierze
dro"ą okreżDą i)r~J:

spotę,~owan.e zostały postf3)OWR

niem samych eksporterów manufaktury,
którzy wysyłają towar z Łodzi
w ostatniei prawie chwili, ('o
uniemożliwia wcześniejsze do·
kładne określenie Dotrzebne;/lo
lonnażu.
.
Ze wzgledu na ten poś,piech
kaide~o f"
do Lundy- towar przychodził ostatnio do

"CAPITOL
.",

stwnr1.ając tem

sytu.ację

prA.CUjącym w korzystniejszych
od naszych warunkach.
Naldy w,re J!cie blłrdto powltznie IiOtvć się z niebnpie·
czellstwertl dumpingOW0$(O pny
wozu sztucznego jedwabiu z Ro
sii sówieckiej, która na wielką
skalę rozhudowuje produlkcję Je
dwabiu sduczn~o i która.-. t.(
ramaćh planu pięcioletni~o ma
zamiar dO.iŚć w roku 1932133 do
produkcji 35 miljonow kil~ra
mów przędzy szhtlCzne.go jedwabiu. Poni~waż otzcm1YM ~ałcgo
Świł1ta na&tł.wta sl~ obecnie na
produikcję,ristry, Jest wi~() rzeczą jasną, że import rosyjski obejmować będzie przedewszyslkiem vistrę i dlałeg,o te~ ni~
zbędfia ie~t -o.dpowiedfiia ochrona celna na t~n a·rtyltu.ł.

Obniżenie sławek ćelny()h

stawek nł!. ~lstf~, jll>ko Rodzącą
\V podwaliny działalności i istnienia naslej oroduok<\.it sztucznego jedwabiU.
W całokształcie sporu na tle
podwyższenia sta.wek
celnych
na vistrę i odpadki szt.ulCznego
jedwabiu, .. asłu~uje na uwa ,gę
jeszcze jedna okoliczność. Bezpośrednio po Ql.{łoszea1iu
wta·
Ś<ltweRo r07.porządzenia,
przemysł

były około

wzmógł

prze<!iw niemu kampzn.ię, dowodząc,
że odpadki
sztucznego jedwabiu, tatyfikow'?.ne <lelnie analogicznie do vigtry ~ potrzebne są w znacznych
ilościach
przemysłowi
ptzetwórezero:u, że wytwórćzość
ktajowa m()te nie nadążyć za
wzrastają-eem

z:łJpotrzebowa-

J-edma'k stało? Ceny,
w
górę nie poszły,
sztucznego j(,-rlwabiu,
zaś zapotrzebowanie krajowe oPOg()tsl:~nłe ogólnych interesów naszego kraiu, w twiątku kazało się tak nikłe, że w tym
stanie rzeczy nie pOZQsła~o nic
z załamaniem oowainej Rałęzi
it\ne~o, niż wywieźć za.!ZTanicę
przemyslu polsltie~o,
. znaczny wzrost imJ)9rtu za- nagromadzone zapasyodpad·
ków.
r6 .... no vistry. jak - w d:t1sze~
Alarm przemysłu \vłÓkienni·
kO'Osekwoocjl przędźy sztuczne·
ćze"o jak w wielu
zresztą
go iedwabiu,
wvpadkach - okazał się płOlJ
7.większenie ilośći
bezroboł IIV. Tak samo nieuzasadnione i
nych, ze '\V8!yM'kierni soojilll\l'- bezpodsta wne Sil biadania pomi i ~ospodarczemi i'kutkamł krzywdzoneJ{o rzekomo prze.
te,go zjawis·k a.
mysłu włókienniczego w związ
na
Dlateao też należy z całą sta- ku ze staWikami I!elnemi
n-ow-czośdą

J}rzeciwstawić się

sną. C6~ się
oczywiśde,

vistrę.

A.

tendencJom obniftllia obecnych

Z8

trudności

Gdyni ni-eoelOtly, ,qd:Vż wY3yła·
ny był w olbrzymich ilościach
samochodami. Rewizja r.eJna
nastęrpuje wi~ w Gdyni, 00 wobec slczwpłego 8.tparatu urzędni
ków celnych opóźnia wszystkie
mani'pl.lacje.
Z tych wit:c w~lęd6w niezbędne jest, aby stosownie do
Jdlkakromie 7.wracanvch eksporterom J)rzez izbę UJWag,
towar był na miejscu w Gdyni
w śr.nde w nocy. n zamówienie
tonnaźu następowało w (,zwartek runo.

hr__"O~/"" ......-('~ ~~ł~\ ••• ' • •

O"""".""."

Prywatne

GdynIę
transportowe
Sądzić należy, że wypadki o·
statnich dni spowodują u eksporterów ł6dzkich rewizj~ dotychczasowych metod tIransportu mal~'Iltfaktury, które winny
być przystosowane do możliwo
§ei Gdyni.
Z ~l'URiej strony również: na
terenie portu winny być przeprowadzone takie zarządzenia,
które umożliwiłyby

pl'zepu&zezanie

drobnicy.,
której w pierwszej
stopada wywieziono
kilka tySięcy tonn.

połowie

li-

do Anglji

Dr. med.

JOzel LubiCZ

-

Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wSlelkioh
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy.
Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologićzna.

ka:hde.ł zJ(łoszO.

hej we właściWYm czasie ilośv.1

p GOTOWI! LEKARSKIE
li~lona ~.
Telefon:

włókienniczy

gwałtowną

niem, że wreszcie ceny krajowe
na oapaaków
niewątJpliwie
wzro-

vislrę niewątpliwie spowódowałaby: ruinQ 'Polskiego przemys!u

Eksporterzy łódzcy ponoszą również winę

dzaju transportów
nu.

POLEOAMY

nościa~h,

mem

OL
KI
T
n szeJ olitrc gOS o r zej

Wywóz m nulaktury przez

jące dokładnie i!ość

Dla Pamięci
P. T. Publiczności!

kil" j liecz, W

19 listopada 1931 r.

chiruru OrlOpeda
Południowa

9

przYJm' 3-4112 , talaf. 183-17.·

I

Najpiękniejaza kreacja wielkiej

i genjalnej chinki

Dr. bied.

..
k
lik-·
s.
Niewi
I fO\VłSnlB ryn U W lennIczego:

..

ANNY MAY WONG

. kt wspo' l
" przemys ł u l. han dl u
PrOJe
neJ' kon f
erenC]1

W najbliźszych dniach proje.ktowane jest zwołanie wspólnej konFilm, który wstrząsa nerwami ferencji przedstawicieli przemysłu
i wzrusza do łez wszystkich i handlu włókienniczego. Konfeludzi, wszystkich ras.
rencja ta odbędzie się pod hasłem
-&Ma"w
B_W1
sanacji na rynku łódzkim. Jak się
0815zy ciąg repertuaru bowiem okazuje, samodzielne pró·
W juttrzeJszym numerzell by, vodej~o~ane przez poszczeg?l
ne orgamzacJe przemysłowe me
dały
pozytywnych rezultatów J
cha06 or8ianizacyjny w dalszym

I

ciągu powoduje na rynku łódzkim
olbrzymie straty w związku z za·
ostrzeniem się kryzysu i maleją
~ym zbytem,
Przedmiotem dyskusji Dla być
polityka sprzedaży wielkich firm
przemysłu
bawełnianego,
które
przez t. zw. raomszowanie spowodo
wały wydatne zwięl.szenie momentu niepewności na rynku. Pozatem
ma być omówiona sprawa kredy-

Specjru;sta

chorób

i ki
skórnych

wenerycznych l moczopłciowych
elektroterapja, diatermja, bada.
nie krwi i wyd:zielin
Andrzeja 5. łelet. "59-40
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
OddzIeln!! poczekalnia dla pd

tów, polityki produkcyjnej, przy8t08owanej do potrzeb rynku i po-ełulałów ~upiectwa itd. Gd.yby na
konferencjach tych osiągnIęte zostało porozumienie w zasadniczych I
sprllwach, uzdrowieme rynku łódz- ~_oi\iYfm';,)[q;:1.lę·:'@mąc....,.8I
kiego, na którym panuje ostatnio
znowu zupełny chaos w dziedzinie
produkcji i sprzedazy, mogłoby na
stąpić VI kr6tklm eza5i~.

IJltu'

hl;

i

B(dzg
obOlU .:h

,~", ~fiI.I'~(g(1

__
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r z i

IIł

__

POR~A~N~N~Y~"_- ~1'~3~t

________________________________~t~1

o

o".g

Slow. fabrrkanl6w za sk mul wa lem Dodatku Drz, surowcach
W odpowiedzi na kwestjonar
jusz izby przemysłowo - handlo
wej w Łodzi w sprawie l.aopin,iowania Drojektu zryczałtowa
ma podatku przemysłowego od
obrotu. Stowarzyszenie fnbryk!lJntów przemysłu wló'k iennicze
J(O w Lodzi ud1.ielilo izbie następującej odpo.wiedzi:.
• Stowarzyszemp.
wYPOWiada
alę za
~ryczalłowaniem podatku przemysłowe(o od obrotu.
Projekt ten, zdaniem stowarzyszenia, zasłuliruje na .iaknałsilniejsze popareie i winien w
interesie włókiennictwa i ea,łe~Q życia gospodarozego
ulec
bezzwłocznej realizacji, spowodować bowiem powinien w kr6t
kim czasie sprawiedliwszy rozkład obciążenia podatkowe.go,
wzrost moralności i zaufania i
w związku z tern ogólną sam.C.lę i ożywienie życia iospodarczego.
Specjalnie,
jeżeli chodzi o
włókiennictwo;

kośd

wi~ksze.i

wypowiada sokresie z llwzRlędnieniem '!ksportu. Co do tego ostatniego, to
llj~
zryczałtowaniu
po- w związku z powyższem
ciem proponuje stowarzyszenie
datku pm.ędzYJ\
zwolnienie
względnie przęciwko systemowi całkowite następne
mieszanemu, motywu.i~ to tern (zwrot) ta,kowego od OIPodatkoże ryczałt na surowcach
jest wania.
W okresie przej,ściow~-m pro
prostszy i ekonomicżniejszy, w
aż do
szczególności z uwagi na reduk ponuje stowarzyszenie,
dotychczasowyeh
cję administracji skarbowych i wyczeroania
zapasów, celem uniknięcia szka
mani pula.cji,
Na pytanie, czy należy wpro- dliwej marży cen towarów nodzić pewne przepisy,
któreby wowyprodukowanych i pozosta
umożliwiły Drzerzucanie podat- łych na składach, zastosowu jąc
ku, stowarzysże.nie odpowiada odpowiednio we wszystkich faprzecząco, wV'chodząc z Załł)ŻC zach wymiary rycza!tu indywinia, iż tego rodzaju prz<;T)isy nie dualnie na podstawie dotychcza
z
prowadzą do celu. Podstawę wy sowego przeciętnego obrotu
nowozakupion~OI(),
miarów i stawkę pragnie
wi- eliminacją
dzieć stowarzyszenie w postaci już obłożonego ryczałtem towaprocentu wartości
surowców, ru. Dla przedsiębiorstw nie proobliczonego na podstawie' przebyć
ciętnYCh efektywny'ch wpływów wadzących ksiąg, winny
z podatku obrotowego z ostat· odnośne stawki obliczone z uniego dwulecia w poszezp.s:lól- względnieniem ogólnych warunnych gałęzia·ch w stosunku do ków branżowych rvezattu za
przeciętnej wartości różnych ga okres wymiarowy przez komitunków surowca w tymże eza- s je szacunkowe.

Stowarzyszcnie
nie
od dotychIczasowego
opodat'k owania pJ'
gatunków
tych pJ'Zeciwko
się

~zczegó,lny'Ch

pólfabrykat6w i wyrobów got·)wych w wypadku gdy to je::;t
uzasadni·one względami na całokształt produkcji kra jowej
ki racjanalną ochronę.'
.
Zdaniem stowarzyszenia, zry
czalrtowanie powinno objąć włó
kiennioctwo oparte na przerobie
zagranicznV'Ch surowców (bawe]1na, wełna, vistra, juta), zagranicz.nych półfabrykatów niewyrabianych w kraju (oDrzędza
jedwabiu natu,ralnego) oraz nOsługujące się pólfabrykatami 0trzymywanemi drogą <:hemiczną (sztuczny jedwab).
Skumulowany podałek należałoby w związku l tern Dobierać
przy odprawie' celne., SlH'owca
względnie (w branży (:hemicznej) jeżeli chodzi
o produkty
wyjściowe pochodzenia kra jowe
go (przv dostawie surowca do
przerobu).

zryualtowanie podatku spowo- !-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&R!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!
także napływ kapi-

'd uje m. In.

tałów pieniężnych,

dotychczas pozostająiCych w ukl"Y'Ciu w obawie przed giIotvnu
jącymi skutkami podatku obrotowego w iego dotychczasowej
formie. względnie inwestowanY'Ch w dziedzinach
pozostawionych pod rządami podatku
od obrotu. Dla tych wzgl~ów
stowarzyszenie stwierdza,
że
proponowana reforma znaiduje w niem ~r~ego orędownika.
• Slorwarzyszenie .iE'st Iwo]enni-

kłem

~zaltowanfa podatku na su-

roweaeh. _

~

lecz jedynie w formie dodatku
do oboWiązującegO cła 'W wvso-

wierzycieli lirmy ·Keslenberg

zatwierdzong zosial przez Icdziel!o-kolDilarza
zamykał

Bilans firmy

4,633,461,83 zł. Mimo kilkakrotnych zebrań wierzycieli do uldadu
pomi~ upadłem towarzystwem
a wierzycielami nie doszło. Dopiero w dniu 12 listopada br. doszło
do definitywnego porOZumienia się
pomiędzy wierzycielami a firmą.
Na zebranie stawił się syndyk
masy upadłości adw. Maurycy Kon
zaś w imieniu firmy pełnomoęnik
zarządu oow. Józef Kon. Stawili
się również 52 wierzyciele.
Adw. Józef Kon w imieniu zarządu upadłej firmy zaproponował

....

&liWR

d!la 1

'fBL.

Jeat
nalprakt,czniejlZ~
i najpewniejszą metodll

daJącą

ok. 700/0 zaoszczędzanIa
praey I czasu
oraz codzienne bllan ••
p R Z E J Ś C I E na tę metodę
w kaidaJ chwili możliwe.
ZaprowadzenIe przyjmuje
i bhtszych InformaoJI udziela

O. Ł6df,
I. PKopernika
F EI F F157,E R
Tel. 166-83.

nOWOBZESnE KRRTOTEKI

Warszawska

giełda

pieniężna

GOTóWKA.
Dolary 8,88,50
CZEKI
Belgja 124,20
Gdańsk 173,95
Holandja 358):l0
Londyn 33,70 - 33,73 - 38,'i2
Nowy Jork - czeki 8.92
Nowy Jork - kabd 8,!l27
Paryż 34,96
Praga. 26,43,50
Szwajcarja. 173,75
AKCJE
Polski 110.Cukier 19,50
Sole p:>tasowt: 82.-

r.,

ZASTAWNE
wierzycie- cie ostatnie w dniu 31 grudnia
J.)<YŻ,
budowI. 32.25 82.3
proc.
lom, których pretensje sprawdzone 1939 roku_ po 2 i pół proc. kaźda.
4 proc. inwestycyjna 79,25
i przyjęte do masy nie przewyższa Zebrani wierzyciele warunld po4 proc. inwest. F!eryjua 84,Ją 1000 złotych, w pełnych 100 wyźsze w ('.ałości zaakceptowali•
84,25
procentach ich wierzytelności w 4
Sędzia komisarz układ uznał za
6 proc. dolarowa 61,ratach kwartalnych, rozpoczynając odpowiadający wymogom prawa,
4 roc. premj. dol. 43,- 42,50
pierwszą ratę w terminie 6-mie- wobec czego zatwierdził na zebra42,75
sięcznym od daty
uprawomocnie- niu wierzycieli.7 proc. stabilizacyjna. 50,50 62.Obecnie układ ten został skieronia się wyroku sądowego, zatwier59,50
wany do sądu, celem zatwierdzedzającego układ.
8 proc. BGK 94,2) Wszystkim pozostałym wierzy nia go.
4
i pół proc. ziemskie zł. 44.cielom, sprawdzonym t przyjętym
Sprawa Tow. Akc. J. Kesten4
i pół m. Wa.rszawy ·i8,26
si43
ostatecznie
na
wo
berg
znajdzie
do masy Tow. Akc. J. Kestenberg
5 proc. m. Warszawy 51,75 52,obowiązuje się' zapłacić 25 proc. kandzie sądu handlowego w naj8 proc. m. Warszawy 65,- 66:5f
ich wierzytelności w 10 równych bliższym czasie.
65,75
.
8 proc. m. Lublin:łJ 58,25
10 proo. m. Siedlec 67.NOTOW ANIA BAWEŁNY.
R
LIVERPOOL

się sumą obowiązuje się zapłacić

-

~,-,D"lIf-":::::;-'-:--":l:':PD='=AI'="=D~"I=-=-A--· ,.~,I"GI-m-:;-=:~:'-::-ar-lk-,~~fI R ZalłcDw. asser
ilU ~
Wf nf Rol o~ I(l nA
L~WIN80NOWIJ
CHIRURG ' .
Leka,zy-specjalist6w
S WAJCARSKA

"(61ft"'

W roku 1927 ogłosił sąd upa- następujące warunki układu p~lu ratach, t. j. t lipca 1935 roku, 31
dłość firmie" Tow. Akc. J. Kesten- bownego:
grudnia 1935 roku, 1 lipca 1936 roberg".
itd., wresz- PAPIERY PA~STWOWF. I LIST\
1) Tow. Akc. Jakub Kestenberg ku, 31 grudnia 1936

I

się na wprowadzenie
" związku z tem
podatku wyr6wnawcz~o od z..eranleznyeh p6Habrykałów
ł wyrobów ~otowych,
~

Zgadza

Układ

~,n(K

Ceduła giełdy w Łodzi
DpIary St. Zjedn. sprzedat 8,89
kupno 8,88
4 J)roc. pożyczka inwest. spne
daż 80,- kupno 79,50
4 proc. poż. premj. dol. sprzedai 43,25 kupno 43.4 i pół proc. tow. kred. m. Łodzi
VIII serja sprzedaż 48,- kupno
47,50
8 proc. tow. kred. m. Łodzi sprze
da.ż 62,50 kupno 62. Bank Polski sprzeda,ż 110,kupno 109,Wielkie Piece i Zakł. Ostrowo
sprzeda.ż 34,50 kupno 34.Kolej Elektryczna Łódzka sprze
nai 475.- kupno 450.Tendencja cokolwiek słabsza.

z.a

~O5-36

D-ramed. MarJI
ul. Ś,OdmleJeka 27 tel. 148-88
(dawnlel Cegielniana 6)
Oodr;. Pl!!". dla pań i Pllndw
od 10-8.
o..,nne lIą nMk)pufQoo dldtJr.
l. chor. sk6ry I w~o~w.

.

,

czynna od 8 rano d~ 9 wieDZ,
11- l ) przyjmuje
2:- 3 .) kob.ietla-lekam
w oied~ieleiświeta od 9-~ PP.
leczenie ohorób
wenerrc:1mnvch i sk6rn~ch

:l. Betlnt~
3. KuraoJI

3 Zt.
PIffiRAD"
~..

bo akt nr. 641-1931 r.
OGŁOSZENIE.
Komornik Są.du Grodzkiego w
Łodzi, Józef TOlDaszewski, zamiesz
kały w Łodzi, przy ul. Zachodniej

odmładza!q(!;~oh.

4. MeoBftu (ogólny i oZQ6olowy).
5. Bpllno11 (elaatroOOGgalooSrr.
elelltroU.Il'.
6. Elekbote.spjl(dta.onnja, d'AIlIonvBlllllofa, galvGnoftU'll.t'lrsaol&.
7. Hel1oto;llpfi (Doentgen, kw'V0,
8011n'X,

kąpiele świe*lno).

8, ChlrurgJI ellłet,osneJ (blizłJlakl, lIDłek811~łoen1ll,
~owo'wo,y i t. p.), Loo!lonle
o~ojeń.

ny,

pod klemnk.

chlrarga ap.ajalls',

Bawełna amerykańska, zamknię

cie:
Listopad 4,52 grudzieli 4,60 ~ty
czeń 4,60 luty 4,61 marzec
4,63
kwiecień 4,66 maj 4,69 czerwi(;c
mieszka obecnie Cegielniana 19 4.71 lipiec 4,74 sierpień 4,76 wrze(dawniej Cegielniana 55)
sień 4,79 październik 4,82 loco tel. 125-17
ALEKSANDRJA
Bawełna. egipska, zall1kJlięcie~
przyjmuje od 4-7 pp.
SakelIaridis: listopad 12,88 sty"
czeń 13,46 manec 14,09 maj 14,56
lip~ec 15,00.
Ashmouni: grudzień 9,30 luy 9,70
kwieciel} 10.- czerwiec 10,30 paź
dziernik 10,97.
Zakład
NOWY JORK
Ba.wełna ameryka.ńska, zamKnię
Ogrodowa lO, tel. 218-67
cie:
I I II klasa
Listopad 6,26 grudzień 6,29 styOddział
czeń 6,42 luty 6,51 marzec 6,60
połoaniclo-ginekologiczny
kwieciell 6,68 maj 6,77 czerwieo
Dr. med. Sz. Eigerow8
6,86 lipieC' 6,97 sierpioń 7,05 wrzeDr. Reitler Kurjańska
sień 7,13 październik 7,22 loco 6,40
Dr. med. J. Baum
•

POWIOClt

"

OH

Poloialno -[blrnrgtnoJ

nr. 36, na, zasadzie art. 1030 U. P. owdynuląoego oo&. od SOda. 1-4
C. ogłasza, że w dniu 27 listopada
19311 roku od godz. 10 rano w Ło SZKOtA KOSMETYCZna
zatwierdz. przez wllldle państw.
dzi. przy uJ. Wólczą.ńskiej 117, odbędr.ie ~ię sprzeclat ~ przetargu pu
Dr. med.
Dr. med. W. Eyohner
hlicznego. ruchomości, należą.cych
do Jana lnenickiego i składają.
Ceoa porodu n8 n kI. wrą!;
cych i1ię z meb-li, oszacowanych na
z zabiegami 200 zł.
Specjallata chorób skórnyah, wenoDo akt nr. 397-1031 r. sumę' zł. 410.-;-. ·
OpIeka nad thłeclsiem
lyc3lnych
I moczopłciowych
rentgenolog
Łódź, dnia 16.11. 1931 roku.
Dr. med. J. Polakow
OGŁOSZENIE.
Nawrot 32 teft. 213,,18
POŁUDKIOWA 9
J:
Tomaszewski.
Komornik:
Oddalał cłUrurgOcltny
Komornik Sądu Grodzkiego w
prlrjmuje od 8-10 l. I od 4 - 8 Vi.
DOwr6cił
Dr. med. M. Kantor,
Lodzi, Tomasz Chorzelsk; z::nuesz
w niedziele i świeła od 9-12 w poło
god •. pr.vleć 1-9 pp.
DoktOr
kały w Łodzi przy ul. SienkiewiDla pań oddzielna pocsekalnła.
Odda~.ł ooan,
cza 67, na. z..'1sadzie art. 1030 U. P.
godz. przyjęć od 10-2 i 4-7
Dr. med. J. Krau••,
C., ogłasza, że w dniu 24 listopada
och. r. ł~ć 11-12 w p.
Dr. Med.
1931 r. od godz. 10 .rano w Łodzi
tel. 216-90
przy ul. Żeromskiego 12, odbędzie
Ł6di, Andrzeja 1.
LEKARZ-DENTYSTA
SpstJ!Blla'B ohorÓb sk6rnJGh
się sprzedaż z przetargu publicznePr.,lmuje w8lellde roboty. w.chod.ll·
i weneryclllnych.
Ile 'IK IIl!sles ce,slcsenłll e8,b, frotego ntchom.ości, należących do firPiotrkowska 104-b, tel. 11'-82
rowania, c,klinowanla i d.utowllnlll
lec7.enVe
djaiermJą
my "J. ~W'erbach" i Składających
posad.eh .5pll~t!lnle biur i mlealkati.
Choroby wewnętrz.ne.
i elektroterapją
lię z mebli, oszacowanych na suoral CIJ810r:enle okien fllbrvo1n,cb w
przeprowac1ziła si\
Spec.
źOi~dkB, ki••ek
(lamp"
kwarcową)
me: d. 500.- zgodnie ~ .art. 1000
buc:1,nlsllch pl~trowvoh I pa.terowy~l,
i wątroby
B'IIJJmuje od 9-2 i od ó-P.
Gdańsk.
(t. IW. S.edow,ch) orez pakowan
U. P. C. niżej ceny sźammkowpj.
w nlećli1lele i sw1!)i6 od 9-1.
parter
ROENTGEN.
Łódź, dn. 7.11. 1931 roku
drzwi I okien na zim".
Ula pa6 m 6 do 6 po gol.
godz.
przyjęć od 10-2 i 4-7
Teł. 10"-4'1 (p.pr.)
God..
pnyję6:
4-7
po
pol.
~ad.18Ina
poa
......
lnlllKomornik: T. Chorzelskł.
dla robocizny
, maga.Yll6w i składów
ZaprowadUni'G też innych
metod. Dla Inałych przedsię
biorstw spacja!. ksiqgowoŚć.
Kontrola ksląj{ handlowych
Spor.ądzanle bilans6w.

• NI

W
łaKOWYSKI (egaelnDena 4,

Dr. 60ldrung

CKI

"HYDIB

-

D. Wa;sko"f

H. Railer -~ra~ińJ~a

na ul.

26-a

.,

Nr. 317

Tel. 215-23

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

Tel. 215.23
Wszelkie

Ninieiszem ~oda.ię do wiadomości Sz. Klijenteli,
iż p. KURT, długoletni praeownik f. Fr. Bittner,
Andrzeja 15 oraz Zjednocz. Fryzjerów, Al. Kościuszki Nr. 41 objął kierownictwo Salonu
damskiego w moim Zakładzie.
Polecam się nadal łaskawym wzg-l ędom i po-

ZIOłA

zostaję

z

8.

powaźaniem

Piotrkowi-5ka 72, Grand-Hotel
Tel. 215-23

Tel. 215-23

:lO gr.
NAJLEPSZE CIASTKA
poleca

[ UKI(~ IA

~~M~UnJKlf6~

n l.

PRZEJAZD 1. TEL. 133-72 i 209·87

LECZniCZE

SKŁAD

L C,

.Ogłoszeni •

Dziś

OGŁOSZENIE.

KO'mO'rnik Sądu GrO'd2kiegO' w
L udzi, Stanisław Dulkowski, zamieszkały w Lodzi prz,y Al. I Maja nr. 84, na zasa.dr.ie art. 1030 U.
P. C. agłasza, te w dniu 27 listO'pada 1931 rO'ku, od god~. 10 rano
w Łodzi przy ul. ŚrO'dmiejskiej 14,
O'dbędzie się IIprzed.ait z przetalrg'll
publicznegO' ruchO'mO'ści, nale'ią;
cych dO' firmy "B-cia Raja i S-ka"
i skład.aj!\lcych się a 100 chustek
sztrajrhgarnO'wych i 20 sztuk tO'wa
ru na spoenie, O'llzacO'wanyoh D1lJ ilU
mę zł. 4,500.-.
Lódź, dnia 29 paidziern. 1931 f.
KomO'rnik: St. Dulkowskl.

ftf:zki
zdolne DOszukiwane.
Zgłoszenia

natychmiast ze świa
dectwami Juljusza 6, m. 8, godz.
10-11 rano.
118-1

i dni

Tow. Wiedz, Techn. w l@dzi

następnych

Gdańska

SZKOłaA CHBMlcznA

Krew na Pustyni

Plał9urÓi

sprf,lłynowv ch

PATBN'·

Początek seansÓw w dni powszednie
o g. 4, W soboty, niedziele I święta
o g. 2. Ostatni seans o g. 9.15. Nil
pierwszy seans w91ystkie miejsca 60 gr.

Wylymanek
IImerykllńsk!ch
SKŁADZIE

Akuszer-Ginekolog

Piotrkowska Z6. ful. 177-50
pzryjmuje od 4-7 po pol.
DO' akt nr. 2246-1931 r.
OGŁOSZENIE.

KO'mornik Są.du Grodzkiego w
Lodzi, Adam Jaroszyń6ki, ~miesz
kały w Lod~i, :przy ul. Piramowicza, nr!. 7, naj Z1asa.dtzie a.rt.. 1030 U.
P. C. ogłasza, ie w dniu 26 listopada lWl rO'ku O'd godz. 10 ra.nO'
w Lodzi, przy Pl. Wolności 6. odbędzie się sprzedaa. z przetargu pu
blicznegO' ruchomO'ści, naJ.etą.evch
do J akóba Gutma.na. ł składają
cych się z palt diam.skich, osz.aeowa.nych IlJt sumę zł. 1100.-.
Lódź, dnia 16 listopada 1981 r.
KO'mO'rnik: A. Jaro8zyński.

Dr. med.

przyjmuje od 5-7

mieszka obecnie

DO' akt nr_

~337-1931 f.

OGŁOSZENIE.
:{Coonornik Sądu Grodzkiego

(Obok kin& "Czary") tel. 134-72)
Przyjm. od 2.30-4 i 7-8 w. Lodzi,

w
TomaSz
Chorzelski, zamieszkały w Lodzi przy ul. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030
0.. med.
U. P. C. ogłasza, że w dniu 24 li!ltO'
pada 1931 rO'ku od godz. 10 rano
w Lodzi przy ul. ~r6rlm1ejskiej 5,
Specjalista chor6b sk6r- odbędzie się Siprzeclai 7. przetn rgu
publicznegO' ruchomości, ~I'Z~
nł'ch i ,,!,eneryc.nyoh
cych dO' Abrama Wei malla. i -sldar
UL. N.A W R O T 2
diaj~cych się z mebli,
oszaOOwllr
l'EII.EFQN 179-89
nych na sumę zł. 570,-.
el7ą!tntlje do 10 r. i od 4 - 6 wi~
Łódź, dnia 29.10. 1931 r.
w niedr4e1e od 11 - 2 po pOlo!!olo
DlQ PQn spec. od godz. 4~6 pp.
KO'mornik: T. Chorzelski.

fiLER

JJCnuM
lilr;,:,ia
II"~ ,i!

miesięczna "Glosu Porannego" :Ile wslllvsłkieml ~
I II
dat kilom i wynosi w Łod.1 2Ił. 4.60, 2a odnoszenie 4QgroslI!? z pnesy lhl\ pocztowa w kreju - ~. 6.-' za,qrllnicll - 211. 9.-

'•

itl!kOJJi . ó w

Hedallłoa

roJf'zcj r nie ZW\ 608.

. . . . . . . . KJ!onman

KORSY KRUUftlA TErHHłnnf60

Działy

dla kreślarzy(relt): budowlanych, kanalizacyjnych, maszynowych i elektryk6w_

ZlIplsJ kandydat6w{ek) przyjmuje i inforl1lacyj udziela SekretlIrjat
Szkoły, Gdańska 45 w dni powsz. od 7-9 wiecz.

Z KLATKI SCHODOWEJ
pokoje umeblowane, bez mebli, z
używalnością.
kuchni, dla. mnł
ieństw, pokO'je
biurowe. telefO'nem przy Piotrkowskiej t innych
punktach, gabinety dla lekarzy,
adwO'katów poleca Biuro "POLRUCH", Al. Kościusl,ki 27, telefony 141-01, 132-01.
11134-1

ZlOLA LECZNICZE
Ma.gistra WolskiegO' zatwierdzone
przez Departament Służby; Zdrowia - leczą cierpienia. i dolegliwości wszelkich chO'rób (8 rodzajów ziół). Objaśnia.ją.ce broszurki
wysyłamy bezpłatnie. Wytwórnia.
NAJSZYBCIEJ
Magister W olsk~ WaTszawa., Złot..'1.
i najkO'rzystniej znajdziesz lub 0'4Nr. 14.
10961-2
dasz mieszkanie, pokój umeblowany, lO'kal fabryczny . - biurowy handlowy
lub sklep za pO'średnic
ZGUBIONO
PiO'trkO'wtorebkę czarną damskę na ul. twem biura "Lokum",
do ezyszczenia odpadk6w ba- Sienkiewioza, lub Moniuszki do ska 62, front, II piętrO', telefon
wełnianych kupimy zaraz.
10864--3
Przejazdu.
Uczciwv znalazca 166-15.
Pabjanice, skrz. poozt. 23.
otrzyma wynagrodzenie.
Mo3618-3 niuszki 7, m. 1.
DOM LUB DOMEK
156-1
willę, budynek
fabryczny, plae,
CHCESZ
OTRZYMAĆ POSADĘ? parcelę, majątek lub gospodarRtwo
Dr. med.
Musisz ukO'ńczyć kursy kO'respon- rolne można najszybciej i najkodencyjne Im. SekułO'wicza., War- rzystniej sprzedać, nabyć lub wydzierżawić za pośrednictwem biura
SZ3Wa, :l.6raWia 42.
Wyuczają liSienkiewicza 37 tel. 117-95
stO'wnie: buchalterji, rachunkO'wo- "Lokum", PiO'trkowska 62, front,
IIIDrabJ plIlwadu pakalmDwaga
ści, korespondencji,
stenografii, II piętrO', telefO'n 166-15. 10863-2
Leczenie hemoroid6w bez oDerllcJi
handlu, prawa., kaligraIji. daktyZll pomocC\ niebolesnych Injekcjl.
.
UMEBLOWANY
lografji, towaroznawstwa,
języ
ków, piSOwnI - gramat.yki polskiej, pokój z niekrępująeem wejściem
na półpiętrze do wynajęcia.
ekO'nomji Ządajcie prO'spektów!
Cena przystępna. Skwerowa 7.
m. L
~1-1
I
eweatry. czapki i torebki
~'::JIC:il'
:m-S
RótNE LOKALE
rAClme] roboty wykony...
MIESZKANIA
do wynajęcia O'raZ urządzenie skl,
wam z własnych i po\v starych domach oraz ~ ko.ffior- powe dO' E:przedania Wiad0mość Tl
wierzonych materjałów.
ne w nowych domach, lokale biu- dOZO'rcy, PiotrkO'wska 91.
36211
ft
Afi ~
rowe na pra.wach lO'katO'ra i sublO'- ~
U
·~C.!tl8
katora, sklepy różn~O' rodzaju, ;
DO ODDANIA
front, parter m. 1.
fabryczne lokale . odpowiednie. na pokój umeblowany z niekrępuJą.wszelką fabrykaCJę poleca. BIUro, cem wejściem. Lipowa 53, m. 11 .
",rOLRUCR", Al. Kościuszki 27, ~
2il88-3
front, parter, telefO'ny 141-01 -',
132,01. Czynne hez p1"Łerwy O'd 8.
rano. dO' 8 i pół wiecz.

WILOP

m8nyn~

G. FAIEDSTEIN

r-------..

JerZY SudYiI I PULOWERY Iii
W.EYCHNER Zielona 30. tel. 115-27 I
I
Ch.,..., ........ I .........

Cegielniana 4 (dawniej 36)

3-mieslęczne

progrllm: .. KrOI 'Bulwar6w" W roli lIłówn. George. Milton

Dr. me~. R. Doli

choroby kobiece

Półroczno

Nllstępny

Dr. Med.

poło~nictwo i

45

KURSY dla KIHO-OPfRATOUOW

KurII trwa 2 lata. Teoret. i prllkt.
wykształceTlie chemik6w(czek-labOfllnt6w(tek) dla zakład6w badań produkt6w, laboratorj6w pray
urzędach c:elnych, wytwórni chem.
przemysł, kosmetycznych i t. p.

W rolach głównyeh: Jack Holt,
Dorotby SebastIan I RBlph Greves

"DOBRoPoL
" lód!, Piotrkowska 1:1,
TEL. 156-61, w podwdr.u.
DO' akt nr. E. 16M-1981 r.

do sprzedania: urządzenie gabine~u całkowicie lub częściowo,
pOJedyńcze meble, fotele mięk
kie i koszykowe, elecłrOM1l.
rozmaite drobiazgi, lampy, ze
gar, serwis, szkło, kryształy,
sztychy, firanki. Piotrkowska
INTELIGENTNA
181, m.4, tel. 224-53, godz. 3-8
muzykalna, }>Q'Sażna, panna, na, ,>ta·
3626-2
nowisku pozna kulturalnegO' i subtelnego pana (hr.) również pracują.cego. Oferty: "KO'resPO'ndentka".

KILlNSKIBGO 178

WIIILKI WYB6R

metlllowvah

Z POWODU WYJAZDU

lReicoodeut:sche) udziela kon
wersacji i gramatyki, prowadzi lekcje interesująco i zapewnia szybkie postępy pO' cenach niskich. fIłówna 41, fr.,
11 p., tel. 146-65, m. 9.
3615-3

INTELIGENTNA
SAMOCHODY
panna do rocznego dziecka z i motocykle używane. Kupno,
kwalifikacjami może się zgłosić
Sprzedaż .. Koruis. Zamiana.
w godz. 4-6. Przejazd 30, m. 13 Auto-AgencJa, Gdańska Nr. 82.
.
624-2 tel. 189-2R.

K U P U J CI E Z I-go Z A 6 D l A

motna w FABRYCZNYM

NIEMKA

8p[f~IJUa.

BARDZO TANIO

Bazar otwarty od g. 10 rano do g. 10 wlecz.

NIlbyć

Kml[JnD
I
,

Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy
"Przemysł Włókienniczy 1. Judkowicz i B. Pajęeki" zawiadamia, te sprawdzenie wierzytelności wytej wymienionej firmy odbędzie się w
dniu 2ł:! listopada 1a31 r. o godzinie l-ej w
kancelarji Wydziału Handlowego Sądu Okręgo
wego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5,
pokój Nr. 15.
Sprzeda.m pełne urządzenie fabrySyndyk tymczasowy
WYKWALIFIKOWANA
ki
likierów i wódek.
Dowiedzieć
Mieczysław Rozenlal. Adwokat wyohowaw('.zyni potrzebna. do 2lh~
Zielona ' 7.
rooznego dziecka. PO'rO'mmieć się się 1l H . MyHiborskiegO', Magistra':,motDlll telefonicznie od 3 - 4 i od ka 16.
8619~3
9 do 10 wie cz. tel. 200-80.

tel. 193-42.
OglądBjcie plony pracy naszych braci
w Palestynie

taóiek

!l1E9l~m_"

t· d ź,

Śr6dmiejska

8

I
I

APTI;CZNY

Zwiedzaicie Bazar PalestyńSki
1.

Wózków
dsleo!nnpah

o

Ibioru poleca naJtaniel

Plac Reymonta 5/6 Tel. 187-00 I 217-00
Stale na składzie Zioła lecznicze Dra Breyera
orli. Oskera WoJnousldogo

R. S C H I E L K E

Tel. 215.23

p,

najświetszego

Ogłoszenia

,i:~kele

_1"-I,,·:iIi,;:=-___..

11
·
·
II. _ _ _.II
Al I g

Zamienią

3 pokojowe mieszkanie I kuchnlC\
I wllzelkiemi wvgodaml luksusowo
odrestllurowane, NA 4-POKOJOWE.
Oferty do admlnistraoji "Głosu Por!lllnego· pod .Luksusowe-

I

Ogłoslen

fili

i

ODDAM
~AGUBIONA
2 duie ładne pokoje przy Połullnio Ksią1żka
wojskowa,
wydana
wej ewent. pojedyńczO'. Telefon. przez P. K. U. Tomaszów ChaiWygody. Dzwonić 164-02 od 9-11. mowi ElbaU!IIlowi niniejszt'm
i 3-5.
3608-21 unie"vażnia się.
1106~1-."

-.a

za wievBZ milimetrowy I-Bzp!lltowy (!łtron~ 5 sg;pałi) I l-sz!l st~ona 1 zł.
w łeleaoie 00 gr. nadesłene po tek§cie 40 gr.; ueltrologi 40 lir. ZWJolJajne
(str. 10 szpalt) 12 (lr.. Drobne 15 1IE1. za wyral; Dlljmniejsile oglollClenie d. 1.5,) (fi. POBou:tiwanie praop 10 gr
2Jll WJraZf neimniejsee .c. 1.90 Al!. Ollłosll!enia Z:ireollyai)We
za~lubinowe 12 zł. Ogł082lenl!l 2la~ielaoowe obli
ollane Sil o ~ proc. drołeJ, fIrm .IIR,enlolln9~h o 1)) !)-:'O::. Za o~loa.aQ\a tabsla'7011neo itI!> funłaEl. dodał1:r. 600;

Za Wf~ .,FJfBS6". WJIĆl6woioa sp. • 0IIe oQp.: &gen;.uBt lUanman.

W drukarni

własnej

Flolrkow8ka 101

SPEC.JALNV DODATIEK
.
E SPfDY(J4 I Tlł4NSPOlłl

-

TREŚĆ DODATKU
Wspólny fronL
Brak silnej organizacji uła·
lwia niesolidlnym firmom kon·
kUll'encję.

Umowa konwencyjna podsta·
Wił sanacji stosunków w branży
eksp.edycy.inej..
Boląezki podatkowe ekspedy·\ orów.
RozwóJ ruchu ładunków zbio
I'OWych.
Samochód l koleJ.
Doniosła rola
ekspedytorów
w rozwoju eksportu konf~kcji
przez Gdynię.
Rozwój kredytu warranłowe20 !Z8pewnia włókiennictwu rów
uomierną 1»'odukcję.

Porozumienie kolei z ekspedytorami ułami zwalczanie kon
kurencJl samOChodowej.
Kole.iowe przedsiębiorstwa do
W(W'A)we maJą być
utworzone
wedłu« wzorów zachodnio - en·
liroPe.lsklch.

WYKAZ OGŁOSZEŃ
Centrala ZbiOll'Owych Ładun
ków.
Elias Fajgenbaum Dom
Handlowo - EkspedyIcyjny.
.Jelin ł Rudomłn
Dom
Transportowo--Ekspedycyjay.
Leinkauf Józ. S., Międzyna.
rodowe Transporty.
Międzynarodowe
Towarzystwo Transporiów ł Żeglu-

"I.

.

Polski LIoyd, Międzynarodo
we Transporty.
Północne Towarzystwo Trans
portowe i Ekspedy~y.łne.
Przedborski H. ł S-ka, Dom
Ekspedycy.ino • Handlowy.
Rotband Leon, Dom Handlowo - Ekspedycyjny.
Rubinstein D.. Biuro EkspedycY.1no .. Transportowe.
'
St i S-k T
_
Rub m~ta1n.
a, rans
.•
porty
Mu~dzynarodowe.
.
.
Schenkcr I S-ka.
S. A. dla

;
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WSPOLNY
F
ONT
eksped'JIcJljne; przetrwanie

umożliwi branż,
i przezwJlc;eżenie

krJlzysu

poświęca.ląC w o.esle szalo- dziedzinie praktycznej są zdu- tury ogólnej cały szereg inn~'~h
nego kryzysu
gospodal'~go miewa.łące wprost
olbrzymie momentów
w inicjatywie naspec.falny dodatek
zagadnie- wysiłki bolszewików, którzy w sxej nie.poślednią odegrał rolę
niam komunikacji i transportu, realizac.łi planu S-letniego na Mamy tu na myśli obecną sytu czynimy to
z eałego szeregu jedno z pierwszY'Ch miejsc wy- ację bl'aDŻy ekspedycyjnej ł rosunęli zagadnienia l'l'anspol·tów lę dla życia gospodarczego. wwlJkleh pOwodów.
Przedewszysłkiem niedocenła Dzisiaj, kiedy przy realizacji te Wzgląd właśnie na koniecznośc
nie potrzeb komunikacyjny,c h i go planu zaczyna.ią się
wyła- przepl'owadzenia doniosłych
transportowych takiCł(O ośrodka niać poważne b'udności, za ~łów ~łębokich zmian
organizAcy.igospodarczego jakim jest Łódź ną przyczynę tych niedomaga ii nych był _iednym z bodźców w
w dziedzinie odpowiednich po- uważane są niedociągnięcia w tej sprawie. Ekspansja gospo<
łączeń osobowych
i towaro- dziedzinie ti'an!1portu. Tak więc darcza Łodzi, abstrahując od owych - niewła8clwa polityka rozwó.l komunikacji i związ~me becnego kryzysu konjunktUJ'altaryfowa w odniesieniu do Pl,ze go z nim pI'zemysłu ekspedycyj nego opl'zeć się musi odobul>
W07lÓW włókieuniczych nil ryn- nego jest niczwykle czułym ba- zorganizowany
i na wysokim
ku wewnętrznym i J)'ł'zy ekspor rometrem konjunktury gO!iJlO- poziomie postawiony przcm ysł
cle - była jedną
z głównych darczcj,
a dane statystyu.nc ekspedycy.iny. W sposób 'Wyc~er
pobudek zajęcia się tą palf',~ą przewozów kulejowych - na.i- pU.lący bolączki
wynika.łące z
spl'awą. DZisiaj nikt już nie ne- dokladniejszem odbiciem &yt11a- cllao8U organizacY.inego przedgoje znaczenia komU1l1ikaeji i cji ekonomicmtj. Bez transpor- stawione zostały poniże i w eatransportu dla żYda gospodar- tu nie da się zrealizować żadną Iym szereł(U artykułów i pUU'
czego kwiAlego państwa. Spre- inicjatywa, załamie się każdy cjac.ii pochOdzących od wybił
Cyzował to
min. komunikacji eksport l każde pOCzynanie ~o- nych przedstawicieli tej braninź. Kiihn w pracy zbio1'Owej, spodarcze. Problemem C'enłral- ży. Dlatego też nie zamierz2iDY
poświ~nej lO-leciu gospodar- nym polskiego eksportu Well1o.. w artykule ninie.is7Jym wycze~ ·
czemu Polski, stwierdzając, iż wego .test dzisia.i jedynie i wy:' pująco omówić bolączek ekspt'·
środk.ł
komunikacyjne są w łącznie kwest.ia transportu. BU>' dytomw i transportowców łód"
państwie nowoźytnem nlełylko dowa magistrali koleJowej Gór- kich. zwrócimy tylko uwagę m1
jednym z najważniejs'Eyeh czyn ny Śląsk - Gdynia jest właśni", I moehodem na pewne charakłenlków życia ł{ospodarezego, ale przeJawem tych
konier.moścJ rystyezne momenty.
i w8kaWikiem kultury narodu. gospodarczych.
Wszelkie bolączki
mogłyby
Uzupełnieniem tego wywodu w
Ale prócz tych czynników na być usunięte tylko przez zwarł»

I

M

Brak silofj oria i at:ji
Dla~.ła

nielolidnglD lirmom konkurencje

WiadQlne jest, że jalk o łącznik czane t. zw. biura transportowe firmy eks.redycY.l:l1c ~Iie są zrzeSZODe,
między 'Przemysłem
i kupiec· a biura przewozowe miały za
bwem o(hgry,w a
powaZną ro')<;; obowiązek jedynie !Z.wieźć towa tak, że nic nie stoi na iprzeszko

ekspedytor, Jt.tórego funkcje nie
ograniczają się jedynie do odbioru czy dostawy towaru, lecz
..
..
'1..._.
k
Clą.Zy na mm jes'zlCze O.uuWląze
k
.~,.
rod·
wy ony'Wama rvznego
zaJu
I' "
t·
z ecen w pos aCI
Transportu Międzynarodo- J pObiell"ania należnOści za towary
w~o.
całkowicie, łub teź nawet er.ę
Spedom. ZJednoczone Ekspe- ściowo przy wydaniu oclpowied
dY'CY.lne Domy Handlmire. nie.i ilości towaru, wydawania
Warrant. S. A. Składy towa- towarów za okazaniem wykurowe.
pionych weksli względnie
po
Z.lednoczenł
Ekspedytorzy, podpisaniu weksli przez odbior
Dom EkspedYcyjno - Trans cę na naleiności, wypływające
portowy.
z tytułu zawartych tr~cji
pomiędzy firmami wysyłające
mi, a odbiOl'cam1.
Dodatek ekspedycyjny ro~e.
Pozatem czynności ekSipedysłany zostanie ministerstwom tora z:wiąJzaille są j<:szcze z r6t~ospodarczym, izbom przemy- nego rodzaju innemi, dość skom
słowo - IUłl1dlowym w kra.tu i plikowanemi, poleceniami,
za
za~ranicą p.olskim placówkom które ponosi oczywiście ekspekonSularnym oraz instytuc.iom dytQr
.
związanym z komunikacją l
In
ledzł-I_.-.ę.i:
transportem.
pc .. odipow
:aJ.1IIUł!K;o
Tejgo rodzaju zlecC'niami były
.
-. . .
.
w okresie przedrwojennym, obar

D
...·

Łódź,

rv i dosta,rczyć firmie wysyłają- dzie do tworzenia nowych pocej jako dowód wykonanej eks- dobnych placówek przez osoby
pedycji Wlt6rnik listu przewozo- odpowiedzialne.
we~ na każdą
poszczególną
Wskutek
takich anormalprzesyłkę·
nych stosunków kU'Pi,e dwo saTe wproszczone manipUJlacje mo ponosiło już i ponosić nasą jednalk.re w okresie oboonym dal będzie dotkliwe straty. o ile
zUlPektie wvklwczo.ne, gdyż rów- sfery odpowiednie nie przyczynież i na biura przewozowe na- nią si~ do IUJIlOTmowania
tej
kłada się obowią:zek dostarcza- sprawy w ten siP'OsÓib, aby
nia towaru klijentowi na Vj/l- ekspcdye.w towarów powiCftarumkach zgóry ustalonych Z'god no li tylko firmOm
solidnym,
nie z zawartą tranzakcJą po- zasługu.łącY1ll1 na pełne zaufanie
między firmą wysyłającą i od- które wywiązują się należycie
biorezą.
ze swych obowiązków....
Czynności te wykonują
zaTrudno łlu omówić w$zystl.ie
równo biura ekspedycyjne, po- metody, ja'k iemi kierują się sta
siadające własne oddziały
w le nowopowstające przedsiębior
kraju i zagranicą i wykupujące stwa, alby, przy jedu<łCztsnem
świadectwa przemysłowe I ka- zaostrzeniu kon.kurencji, j)l.Ikl VĆ
tegorji, jak rÓlW'Ilież biura prze- zaledwie własne koszty, nie li
wozowe. które nabywają świa- cząc się bynajtmJnj.ej z interesadectwa p.rzemysłowe II i o wie- mi zleceniodawców, a tern sa.le nUszej kat~orji, co w głów- mem nar,aiają kLrpit..'ctwo
na.
.n ej mierze 'Przypisać należy fa- bardzo znaczne stratv.
kitowi, łAt

i

świadomą

swych celów orga.
nizac.fę związkową. W ramach
takie.. o~anizacji
poddeionej
na poszezególne sekc.fe powin.
ny się znaleźć wszystkie firmy
celne, transportowe i przewozowe. Wzmocniłoby to znakomicie sytuację przedsiębiorstw
w odniesieniu do kIijenteIi, któ
l'a nie zda.ie sobie
sprawy na
.fak wielkie niebezpieczeństwo
nal'aża swó.f ma.fątek odda.fąc to
wal'y do pl'zewozu nieodpowiedzialnym p.lacówkom.. Należy
zdać sobie sprawę z tego, że dzl
sia.i, w okresie silnej konsoIida·
c.ii Ol'ganizacyjnej nie tylko na·
rodowej, ale i międzynarodowej
w okresie powstawania potęż
nych karteli i syndykatów, nie
ma miejsca na rozbicie Ol·gani·
zacyjne. To .iest w najwyi8zym
stopniu szkodliwe i nłebezpieea
ne. Z drugie.l strony sUna o~a·
nizac.ia zapewni ekspedytorom
realizację szeregu
tywotnych
postulatów
w odniesieniu do
czynników miaro~.inyeh. Problemy t-aryfowe. celn~ tran..
portowe,
podatkowe,
cało
kształt tych spraw może
byl
l'ozwiązany tylko przez utworze
we .llwartego fronłu. Niewłaśei
wa polityka wydziału taryfowohandlowego warszawskiej dyI'Ckc.ii kolejowe.l. nie licząca się
zupełnie z potrzebami żYcia gospodarczego I lekeew&Żąea ży
wotne sprawy branży ekspedycyjnej mogłaby również
ulM
zmianie,
Jtdyby ekspedytorzy
przeciwstawili jej zwarł)' front.
Wreszcie i konk1U'cnc.1a
ban·
ków prywatnych. które w zwiq,z
ku z zanikiem operacji dyskontowych rozwinęły ostatnio o.,eI'ac.ie warrantowe, które do UIC
dawna uskuteczniały domy ekspedycy.ine - mogłaby stać si t:
przedmiotem źr6dloweJ dysk.u·
sji i słl'llil.l pr'11eclwakeJL
Poruszyliśmy

ubocznie szuCfl
problemów.
których
rozwiązanie oprze~ się winno o
konsolidacje ore.anizacyjną hran
ży ekspedycyjnej. odf;(il'ywającej
tak OIbI'Zymlą rolę w dziedzinie
towarowe.i wymiany. To jest nie
tylko program doraźny na dzień
dzisiejszy, na złagodzenie i przt!
trzymanie kryzysu, ale i wytycz
net które doprowadzą do opanowania trudności konjunktu·
rałnych i umOżliwią Intensywny ro~ój lej JCalęzi bcla ~&
palących

spoda~zeg0.

REDAKCJA.
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Rozwójwl6kiennictwu
kre ,utrzrmanie równomiernej
arranloprodukciie
umożliwi

Siłaby <łolychezasowy rozwój należy dwie kat~rje placówek dzo niechętnie, bo nie znał war nych przez domy składowe.
tredytu warrantowego w Poł kredytu warrantowego: instytu- tości tych papierów, które znaj
Całokształt
zagadnień prawl!C{'! tłoruaez.yć należy w piarw- cje operujące kredytami zagra- dowały się w rękach prywat- nych dotyczących
warrantów
nicznerni oraz o:pierające się nych.
Za.granicą
sprawa ta reguluje rozporzą,dzenie prezysz}·m rzędzi~
nieL;najoIJł()Ff'lp eałok~ztałtn la- na kapitałach krajowyeh.
przedstawia się
z",pebnie ina- denta Rzplite.f 28.I1.1924 r. StaJako niezwJlkle cieikawe zja- czej:
gadnień z w&'rranłami zwhł7.3
nowisko banków znajid uje równych oraz trudnościami, .iakie wisko ostatnich palfu lat rozńież 'Llzasadnienie w tern,
że
bauki z~raniczne, które są w banki nie miały wlasnych skła
\V związku z brak.iem zaufania winęło się na rynku łódzkini
dry skonto świooeetw warranto- kontakcie z kupiectwem ople- dów" Musiały więc one posługi
na tern tle się wyłaniały.
ra.lą swe czynno$ci w 90 proc.
Ostatnio za~adnienie to przy\VI!I.Ć się składami
prywatnemi
wyeh.
na
łyeh
tranzakcjaeh towaro- swych klijent6w, uzyskujących
brało reaJniejsze formy, wobec które wobere niepewlnyrch konwyeh.
zainteresowania się
ze strony junktur w przemyśle i handlu
kredyt warrantowy. Powodowa
zwyBanki 'Polskie nie zdawały so to to jednak caJ'y szereg kompli
baJllków Daństwowych oraz rzą wyeliminowaŁo ZIlJpe~nie
akty
du, który dą:żv do unonnowania kłe dyskonto pienięine. Te tran bie na.iwidoczniej s'p rawy z ol- kacji natury prawnej,
z·akcje bowiem posiadały za- brzymiej wartoŚ<)i
tra.nzakcji najmu,
stosunków w tej dziedzinie.
Utworzony niedawno związek pewnienie w towarze potrójnej warrantowych dla życia gospo- kosztowne umowy, które ~ą
się być zastąpione J)l':Zez warranty.
domów składowych
Dublicz- wartości. Bank Polski i Bank darczego i tern U{)Iffiaczy
Dyskonto warrant6w rozwido drogie żyro banków
prywatnych w Połsee podjął pertrak- Gospodarstwa Krajl()weRQ
od
roku
tacje z b:mkami państwowCJlIli tranzakcji tY'Ch odnosił się bar- nych na warrantach, realizowa- nęło się zwłaszcza
w sprawie kredytów WaTranto- ..........
.!!!!!!S!!!!!M!!,!&!!!!!!!!!!.•~~gw~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~W~
,Wych.
Stanowisko fZą}du w sprawie
form organizacyjnych kredytu
warrantoweRQ nie jest jeszcze
ostatecznie sprecyz.owane, gdyż
~awi3lIle są na.irozmaitsze pro
może być przeprowadzona tylko przy współdziałaniu rządu
J~tv i koncerPcje·
O'beone fata1"le warl.mki w wÓw.czas
dO,jśt3 mUlSimy Qn
dytOll'owi ts.k.ie,mu towar.
Jeden z projektów rządowych
branży
ek-spedyeyjnej
llIWY,pU- W1Ilioskru, że
Stąd
brak zalwania do nas
idzie w kierunku
klają
się
w
całej
ich
w<mnalsytuaeia
wym~a
szybkich
i
raZ"" st:ronv zagran:cy w braMY
po"trołania specjalnych komisanej jaslkTawości na tle porówna dykalnyeb posunięć. które Ił- e.kspedvrv.inej.
"zy. kłórzyby kaMy wniosek onia
z okf.esem t>rze1d wojen- .zdrowiłyby wresu.cie aJaib. .i .
pinjowali.
nym.
De stoSunki w tej d~e ()
DąJzentl do rewmzjl «Piałalno~
Ze względu na to, iż ta manitak: wielkiej' dou.iosrości .Ua ~- ścł prZed8ti.ębior8tw e'kspe.dyeyj·
W Vll\.
~l'resie t'.1IIT\ na tere."lie b.
.'.z
nyeh cora.?; cz~
~1.~1· " .
p'ulą.cja opóiniałwy
znacznie
.ym
cła "os-~.ł~-"o PO~ki.
el wy!Suwane
;,"ilniało kil" _ _ V~"1"o
•
t
ol'.l- fi"
t "
tranzakcje, rząd wysunął ostat- zaboru rosy'<:kipl:to
J~ .....
~"
Z J"edneJ' strony IAD.łom dTO'b. Jel$
przez s :.uIlf,rmy
e}t
1 t
ka wielkich firn1 eks:ne.d'
.""
y.J"""",f
b
i
":k
l
t
..
nio projekt powolIania
...
.7~
nych bezimiennych e!kJSpedyto- ran y, Ja' o pa ący pos' ~a .
nych, kt6re były repretenJtacja- rów bez żadnvch kw-alifilkacp·". ' Jednocześnie WiiIUlY czrnniki
kornłs8ll"Zy rejonowyeh.
ro- he'z przygotowania.
J
•
d'
ktAn..~·
Ó
••
Przeciwko tej koncepcji wy- mi tychże przedsi~'-iol'lSłlw
ąu
hez persOr miaro
a.~e,
v· .rul r Will·e'z po
}')owiada się związek ze względu svjskioh.
nelu, często be:! patentów ... ~ winno :za~eżyć na uzdTowieniu
na to, że b~bv to swego ro- Jeiali porównać 1BO-miIjono- dezorganizuje rynek
s.t0\S.11Ill!k6w w tej wa±nej Qał~i
dzaju
w:ą Rosj'ę, dla której olhr.z. rpo- prZez chaotyC7Jlle sto8owanłe gosp odil.r.stwa , podjąć talkie za
wszelklcll stawek,
.rzą.dzema, kt6re
etatyzaeją
działalności domów trzeb gO!Spooal"o!'Zych wysta,oo'z y
skladowyeb pobUcznych i . wply Iy te kilka w~ilłldch finn o duZ dr.u~ej za<ś drobne t~ fir- PpObieałyby na JnZvSUOść ])O\Jęłoby ujemnie na elasty~no.ść ivch kapitałach,
o t>owruŻlDych my, J)ralCuj~ najrwidocmiej ze wstawaniu
olbl'Zymiej ilOŚci
operae.JI warranłowyeb.
gwaralnc~ch wobec rządu i k~i strp.:'tamf, mWlz.ą odbija~ to ~- dII'obnydl pl'IZedsięblm8tw•.lJł'Zy
Analizując całokształt sylua- jenteili z dz1tsh::jszvmi nalSZy~ b.ie na klijentet,l, która
noszącyeh tyclu ~oSpodarcZęej .w tej d7iiedzlnie
rozrótnić mi wall'Wllkaro'i -w tej dziedzinie. ~ !net ~y ek.s~ mu wi~.ł M/kód niż kOl'ZYśel

SaBacia przedsiębiorstw ekspedycyjnych
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Spółka

Akcyjna dla

1929 w' związku z wzraslającą
na rynku włókien
niczym. Stopa dyskontowa tych
trwzakcji obracała się w wySO
kości stOlPY brunkowej plus obciążenia z tytułu damna, obrOtu, składowania i asekuracji, ra
zem około 21 proc. W późni ej
szyrm okresie rozwinęło się ró:w
nie:ż dvsko'nto t" zw.
kwitów
niepewnością

składowy,eh.

•

M7Jpośrednie załatwianie tran:1akeji kredytowych między domem walN'aDilowym, a kUjenIem;
bef.pośredni kontakt Banku Pol
skiego, Banku Gospodarstwa
Kl·8.lmvego i PKO.
z danvm
domem;
udzielanie kJredytu na świad.-etwa warranłowe z ł~inem
do 6 miesięcy z ew. dwurwrowa

prolon-gatą.
W ten &posób stwarzamy kil."
pital obrotowy, a nie 10mbaHl.
Odpada tu dyskonto własTI)'"('. h
lłikceptów, a bank ma większpzabez:piecze.nie. Olbrzymim pIu
sem dl1a przemysłu jest
to. Ż~
ma on możność korzystania 7.
warrantów w razie nadmierneJ
produkcji, co u:moiliwi
utrzymywanie wyłw6rerośei na
jednolitym poziomie w sposób
~ównomierny

bez wstrząsów, ·tak niepożąd:;l
nych zwłaszcza w obealJlIll o'"
kresie ze wZ!ględll na ..,tuację
na rvmku pracy.

Transportu

•

6dź. POludnio'Wa 44
lei. łl~~ł6,~ 128-11, 214, 1ł, 130-19. 161-84

Adr. lele.. .,fracbt.'ben"er"

"O.tlcb~Dker".

Firma posiada 364 oddziały na kontynencie oraz we
wszystkich większych ośrodkach przemysłowo-handło
wych Państwa Polskiego.
E kspedJ1cla lado a I mIsIta, cleni
aseJturacla, magazyn wanle.

Przyśpieszony

ruch do nIU·. Fr neli, el

Wł",n

transport,

ji i Hol ndji

dom ."'ado,*, D" licznr.
\

()hcielibyś

wać można nast~u.t~o:

l

Międzynarodowego

Jeżeli

my wysuną.ć . pewne czynni1d,
które
mogłylby się
wydatnie
przyczynić do rozwoju tej waż
nej dziedziny obrotu J(IOStpOdar.
cz~o, to stwierdzić należy, że
najbardziej aktualne postula ty
żyda gospodarczego, sprecyzo-

tF)1-'

19JU ..:.: ~,GŁOS P"ORANNY- ...: 1981 r.

sna IlfMOCHÓD
konkurent:ji

•

KOL J

I

dziedziDł~

Sizyblif rozrost llJu{omobł11zmu oraz duże postę!py w komu·
nikacji IO'tniczej dają a:SUlm'pt
niektórym publicystom,
zbyt
pochopnym do wyprowadzalIlia
przedwczesnych wniQsków, 'ita
wiania horoskorp6w Q rzeko-

ności zatrzymywania się na sta
ciach pośred~ich.
DO' warunków. nie stanowiących
dodatnich właściwO'ści
przewozu samQchodowego, it
z!lfPewnia.iąc~h mu jednak momO'ść współzawodniczenia z koleją, należy szereg ulPxzywilejowań, z których przewóz ·ten korzysta dziś jedynie wsk.rutek nie
przystosowania
ob owi,ą.zUljąc:reh ustaw i przepis6rw do nO'w~o, po wojnie dopiero powsta

wozów masowych, a nadto u
nas w Po1sce przybvwają lCM,,cze dwa mQlllenty specjalne, Ił
mianowlcle: wytSoki podatek
miejski, pobierany tylko
od
przesyłek kniejowych, oraz pra
wo urzędów skaroow.".1~"h do ko

ci ()Ibcią,żt>n~a przewozów kole.towych
podatkiem na rzecz
mIast oraz kuntroli władz s.kar
bowych dla celów fis.kalnych.
Co do koniecznQści tych zmian
opinja ,,'>ładz jest u nas zgQdna

bu t~h
nych.

ś,roGków

kOiD1lUlIl.i1kacy'j.

MOŻlfl0ŚĆ prz€jęcia przez ruch
samochodowy przewozu towarów 10st ba,fldzo prQblematyczna. W pierwszej linji fizycznie
f jedynie Ghecny moment prze- niemO'żliwy do wykonania jest
rzystania
z ksi~ stacyjnych silenia RQspoda.rczego ws~rzJ- przeJWóz samochodami łowa
rÓ!W masowych, a tanich, jak
dla określania obrotów poszcze muje ich urzeczywistnienie.
g-41J\ych firm i wymierzania n9
węgiel, ruda, kamienie,
mateGo
się tyczy właściwości narjały drzewne, żwir, piasek itp.,
tej pO'dstawie podatku obrQło ·
ołbrzy
wego, ktflre to momenty służą turallIlych ruchu samochodowe wyma'gają.cych użycia
gO', to koleje żelazne uznają ~al miej ilości jednostek samocho.jak:bv do rozmyślnegO' odstrasza
nia przewozów z kQlei nil rzec" koW'icie ich znaczenie dodatnif dO'wych, dla przepustu których
I .. t
t' ł ś •
innych
środków
prz!.:Wola- w ewo UC]l ranspO'r u l w a me istniejąca dziś sh~ć dróg bitych
wych Otóż kiedy wprZ.vtoml1j. dlatego nie tylko nie przeciw- nie byłaby wystarczająca,
a
1iŚll1lY sobie odmienne warunkI stawiają się im, ale, odw;rotndt', k:łó-rych pracę nie mo~vby popracy obu środków koml1lIlikR- staraJą się w miarę możności kryć oPłaty, uiszczane dziś kocyjn~h, spróbujmy teraz wyO'- przyswO'ić ~ własnemu apara- lejom według specjalnie zniżo
brazić sobie dalszą ich IówDoJe {owi kolejowemu. W tym celu n~h taryf?
głą działalnO'ść.
obok ogó~nego przyspieszenia
Towary PQwyższe stanowią.
Przedew'Szystkiem więc il'~ pociągów, dla oibstwgi małego IliP· na kolejach polskich 70 pr.
godZIĆ się l1Ależy z faktem, fI! ilokiowo, ale częstotliwego ru- ogÓlbu przewozów, a więc do p.odotychcza~owe UJprzywilejow3' chu O'SObowegO' wprQwadzone działu pomiędzy koleje i samonie 'PTawno _ skaflbowe ruch!! są wagony motO'rowe, lub krót chCYly pozostaje jllź
tylko 30
"'Am~hodowego, tolerowane dH kie pociW lokalne, dla prze- proc, ogólnej ilości towarów.
tąd jedynie z uwagi na nowoŚĆ wozu zaś 'Pl'zesyłek drobnydl Ale i z teg.O' odset'k a opaść potej komuni.kacji i w uznaniu po tworzone są specjalne szybko- winny
w znacznym stopniu
trzeb" osiąKnięcia przez nią po biiexne
pocią~i
drobnicowe, przewozy masowych towarów
wnego stopnia rozwo.łU, utrtS'- WiJ)'l"O'wadzQny
jest
przewóz sezonowych, aCZ dlfoższych i omać się nadal nie da. W wię. tych
przesyłek
w os,o bnych płacających wyższą
od pokszośd k'rajów europej~kich i skrzyniach kolejowycll ((,cntai- przf':dniO' wyliczonych towarów
w wielu 'PozaeuropejskieJ:-. (lQ- nrrs) i organizO'wany Z8. pośred taryfę , ja'k np. zboża ,
burs.ki,
ciągnięto już ruch samo~hod(}. nictwem stacj,j miejskiCh lUJb ziemniaki, materjaly budowlawy do pO'wa,żny~h świadczeń na nrvwatnyeh przeds~ęhdQrstw do ue
I<.egła,
wapr.o, cement),
rzecz utrl.ymlioia dr~,
.fi. re- wóz i Qdwóz
przesvłek he zoo- wreszcie nawozy sztuczne, prze
wnoc7eśnie rozcią'gnięto na li- średnio od nadawców i do orl- W0Z kt6rY'Ch odbywa się tylko
.
nJe
samochodO'We la'I'ohkowe. biorców.
w ciągu kilku miesięcy ~ku, ~o
przymul uzyskania koncesji, nW t~h warunkach nłedale· oociąga za sobą długotrwałe ug,rwiczającej dowolność w wv· ki jest czas, kiedy dO'tychczaso- nieruchomienie tabO'm lIamoborze kierunku linji i ZQbO'Wią- we uprzywilejowanie komuni- <'hodowego w konsekwencji nic
z,ujące.i do r~arności 'r,~hu, kacji sam/'JC.}Jodowej, 'powstałe rentowność przedsiębiorstwa.
do ogłaszania taryf, do zs,pc- za,równo wskIwŁek jej TN'łaściwoTalk wypląda w świetle annli·
WIJlienia 'p,ubtliczno.ści o:kreśao· ści naturalnych, ja'k L wskuft!k lV teza o przeżyciu się kolei ~
nej wy~odV i bupioozeństwtl. protekcJi u's tawowe;, b~dlie_ możnO'ści zastąpienia jej pf7 P.7
Nie ulen węłpliwoki, te za- jeżeli nie zU'Pełnie zniweIowa- ill!De. b2rdziej nowoczesne srod
rządzenia 'fe .zastosowane bp,dą De, to w katdym razi~ hard1..O ki.
J. G.
w naj:bliższym czasie pownech- znacznie osłabione i przyró<wna
nie i te znikną również specjal ue dO' warunków ł>racy kolei.
(Artykuł powyższy jest wy ·
nie polskie UjJ)'rzywileJowania Jak,źe wówczas
wyglqdać hę
~azem opinji czynników ofic1a!nrehu samochodowego w posła dzie działall'ość przewozO'wa (lnvch).

mym ICh~u kolei żelaznych,
które spehliły już swoją rolę w
ewO'llOO!i transportu i wirmy,
'iakohv ustąJPić miejsca tym nO"
WOO7;e8nym środkom kO'munika
~yjnym.
CZY tak Jest istotnie? Czy ko '
łe~O', środka komuni'k aeyjnego.
teje rzeczywiście nie ClZy'Jlią ju~
zadość nowym wymaganiom w Są to: zwolnienie cabkowite lub
zakresie transportu? A jeżeli częściowe fyl'k o obciążenie SIlnie czynią, to czy ruch same;· mocbSldów kosztami na budochO'dowy, lU%upełniony przez wę i urrzvmanie drÓlg, niszczolotnictwo komwnikacyjne, mu- nych JtrZel: nie gruntownie. Nie
te zastąpić koleje żelazne i u poddanie w wielu wY'Ps.dkach
uynić Zlbędnem ich istnienie?
samO'chodów zarobkująf.yeh oŻe dla chwili O'becnej, kiedy bowiązkowi uzyskania konceprlE'WO'zy, dokonywane obu no s.P, co powoduje powsianie lIn.ii
wemi Ślrodkami komunikacyjm, wyraźnie
W'SIPMzawodlIlicząmi, są jeszcze wzglednie do 0- c~h bądi z koleją, bądź z dag6lnel«O' rochu osóh, a zwłalSlt- wniej .rut istniejącemi p!I'zed~ię
r.za towar6w, nieznaczne, odpo- biorstwalllli s a'lnocho dowemł , z
wiedt na wszystkie te pvtanifl równoczesnem
zaniedbaniem
musi wV'paść przecząco - jest obszarów zUJp.cllIlie nie posiadajasne dla każdego bezatronn~o jących komunikacji; ,z,WIOlniebadacza.
nie iPrzeQ~iębiorstw samocbodo
Ale stan ohecny nie mO'że, o" w~h od ,re~u,Jaminowej odpoczywIscle, przesądzać o 'Przy- wiedzialnoŚlCi za cało!ć i fermiLZ ! Ości i, bvĆ możf.', że właśnie nowość dosta:wy przes~ki oraz
dalszy rozwój automobilizmu i od ustawowy.ch świadczeń apo~otnictwa • zapewni zwycięstwo łecznych na rzecz pracownitym nowym środkom .komunt-. ków.
kacyjnym i zmusi U(}ŻvĆ przeDo tych 'u/przyrwilejowań 11a!>tllrzaly a,parat kolejowy do la- tury praWiIlo - S:kalribowej. ułamusa.
twiających powstanie nowych
Odpowiedź na ta,ką prognozę przedsiębiorstw
samochDdo.
otrzymać można tylko w nrl)- \v~h i umoż1iwia~ących prOW!ł
(he 'l 'Hzumowania, opartego na dzenie jdJ. z nakładem
mi!llimożliwie ścisłej analizie warun maJnym, przybywa.tą
jes2cze
ków pracy katdeilio z tych ro: bra'k pnvmusu przewOzu, 000tlzajńw komunikacji. Dla ula- wiązują,cego komeje telazne, c:o
twienia zadania wył4C1.It<tnY z powoduje mO'żność wy'bieranhl
tej analizy lotnictwo, jako naj. przez samochody przewozów
młodszą i jeszcze ni'edość 8Ikry- najibardziej rentownych z poro
stau.zowną i 'Usamodzielnioną stawieniem kolei ~nich pll'Z8'
łi!ałęź komunikacji, ipiclęgnowc~
t .
ną tymczasem
przez
rządy
wszystkich państw
ze względów raczej
obrony państWf!,
niż
jako środka transportu, 11
por6wnamy tylkO' koleje r. tlUehem samochodowym, na który Zlresztą pr7y'pada prawie 95
proc. , ruchJu lądowe-'Co pozakolejowegO'.
Jakież są warun'k i pracy, %a
p.ewlIliające dzi.ś
r,u chowi !Iamochodowemu mOżnO'ść ws'p61zawodnictwa % koleją,'
W ruehu
towarowym
Cło
łych ~I'z~hylnych dIa /przewQlU samochodowego
wła.ściwo
:~i ual~*ą: mniejsze fOMlalnoki nadawlCzo - odbiorcze, niż
na kolei, m.ającej do czynienia
PRZEPROWADZANIE FORMALNOŚCI: CELNYCH
z setkami tysięcy klijent6w i
PRZYWOZOWYCH i WYWOZOWYCH
unuszonej wooec.ponoszenia
c:amwwitej odipowiedzialnoścl za
r

traDsportu

·

Miedz'llrodowe

'-WO

•

'rIIIDOrI6. I Z.lluli

,MIT NZI" SP. Akc.
ł.ódź. Wólczańska 17

całość

i

ternninowQść przesyłek

- zapewnić każdemu z tej rze
szy klijentów moźnośł. 'D6źniej
szego dochodzenia swych praw;
odbiór przesyłki od nadawcy i
dosta,rczenie .tej odbiorcy bezpośr'łinio z domu dO' domu, a
więc bez kosztownej i kłO'VO
t1iwe~ czynności dowOZO'WOodwozowej; szybsza dostawa
Jlr7f~ syłki do miejsca przezna"
.enia :z UJWBł!i na bra:k kO;lliecr;

"

DOIB

SkładowJI

PublicznJ1

telefon biura
196-80 (3 linje)
,
składów 105-44

Nadazgaowanie
•• ,5

e

wszelkich towarów w O'bszernych, suchych
i widnych składach w centrum miasta.

s prawem wystawiania dowodów składowych i war-rantowych na zasadzie uprawnień rządowych.

FACHOWA, SZYBKA i TA lA

OBSŁUGA.

co do eksporto oraz Importu b~zpla.nie.
Korespondenci we wszystkich większych miejscowościach kontynentu.
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oowinno się znaleić przeładUJl1,kowych dla drobnicy,
Artykuł powyiszy oparty został na. ma.terjale informacyj- bardziej
nym, udzielonym nam przez fi rmę "H. Przedborski i 8-1..-.a.", któ- poparci" dla ruchu, Pl'ZymOIH4'
Do bolączek, związanych z
ra w rozwoju eksportu włókie nniozego przez Gdynię odegrała cego zyski. Jest to
eksportem wlókim'Lniezym nalepionierską. rolę i zajęła domi nujące ' stanowisko.
Red.
zaaadnfsmie nietylkc Łodzi, ale żv również
,Omawiając eksport konfekcji, jącej poniekąd 'f,m..n eksporto- i eałeJ(o patistwa, . ho ' wjąi~('P,
brak odpowiednich l)OłąCleń
który zwłaszcza w ostatnich wt.
purtów polskich
Ki~ z naszYm bilansem handlo.
miesiącach rozwiJa się wamery
Wzrost wywozu
do A1ljg.lji wym. Czvnni,ki miaroda.tne win 7. Dale'kim Wschodem, Blisldm
kańskiem tempie,
pod'kreślić spowodował bowiem taIIde prze ny s'Obie zdać sprawę z donio- Ws~hodem, Francją i Belgją·
należv doniOsłą rolę tych firm ciążenie okrętów Towarz. Pol- słości CłkspoIim odzieży, kt6rt'j uułoby się temu zn radzić przez
ckspcdycyjnY'(lh, które pOd.tęły sdiQ - Brytyjskiego i United Bal produkda prze<:hodzi przez Idl urlOChomiooie li-n.ii,
kt6raby
współprace z portem gdyńskim, tic Go rpoTati on , te
ta stadjow, dając zatrudnienie przv.Jrnowała t(')wllry z przeła
('"lem reaHzowama U'$łlispor
rubotnikom
w ~ałym ,,;eref(u dUJDklem przez jeden z portów
łów wł6kiennic~h dr<>iICą mor ostatnio transporty mUnufaktugałęzi
wytwórczości.
E'kS1pOrł bolendersklch IUJb angielskich i
'ską do Anglji.
ry prutrzymywane są w porcie
manufa'k tury 16dz kiej lIlloże ; odd~dżvł-a,by
te transpo.rty od
Kiedv w r. 1929 izba przem.J{dyńsklm.
musi kierować się 'Przez Gdy- Hatl~lbur/i{a .
Jumdl()IW8
zajęła się badaniem gdyż
pierwszeństwo dawane nię, o ile sprawa ta znsjdzie U/I
Tak !lp. Rotterdam je.st por·
możl}iwośd Zlbytu dla konfekcji jest wywożon)'1ID. do Ang,Jji art y zumienie czynników minroda j.
łem o rnaczeniu Śow1at<lWem i
łódzkiej na rynku ~ielskim, kułom hodowlanym.
Jest jed- 11ych.
za:pomocą bezpośred11ieh konokt6ifyby zastą'Pił cw.onny do te- nak nie do pomyślenia, by ten
transportv mogłyby
W
związku z eks'portem rn'l- swnenłów
go cnsu ryne'k rumuński, wyło stan rZe{zy, w k.t6rym przedsię
nufaki'ury
przez
Gdynię wysu-"'ć kierowane do 'tMnyeh
nił się
niezwłocznie probl(!m biorstwa okrętowe zgadzają się
państw . via Rottt'!'dam tralIlS'portu morskiego. Szereg zabierać 10 wagonów manubk- wa się cały szereg innych mnmentów.
Gdynia.
firm ekspedycyjnych z inicjaty tury tygodniowo - zamiast doOczywista dla tych przesyłek
wy firmy "H. Przedborski i starczanych do Gdyni z · Łodzi,
Należy
z nich poruszyć w
S-ka" zapocz·ątkował wówczas Bielska i Białegostoku 25 wago pierwszym l'Z~dzie niedostał .~z rtlanufaktury, kt&re zamiast dQ
Hamlmr,ga sz.lyby
na Rottermozolne n1wiązywanie stoSUln- nów, mógł si.ę na dtuższą metę nie dotąd docenianą sprawę
k6w i począł nastawiać swoją utrzyU'ać. Wymaga to nntych- ładunków drobnicowych, do dam, muS i ałah y być wtprowadziałalność na tę zupe'nie jesz- miastowe.i
~ngerencii
czvnni- kfórych należy manufaktura. dwna specjalna w.v.illltkowa taC'2Je wówczas
leżą.cą odłogiem ków miarodajnych i wY'warda
Przy budowie Do.l"tu w piet ryfa, ktfJraby !Umożliwiła tran'jdziedzinę Dracv sped~yjnej.
nacisku na linje okrętowe, któ- V.-!'izym rz~dZle zWTócono UJwaiZ~ '-urt wedłu~ stawek niższych
Ta p~oniel'ska rola ekspedy- re korzystają z wydatneJ f/OlIlo- na ładunki masowe, lIt~ obec- od stawek
<rpła.~anych
przy
torów łódzkich w rozwo.tu eks- cy rządu. Jeżeli bowiem waIczy nie sprawa drobnicy (.Draz ,,;1- transporcie przez Hamburg.
tlrak linji Itoi temu na przeportu konfekc.ii winna być bez- sie ze względów państwowo - niej domaga srę załnłwienia.
względnie podkreślona,
ja.k b' twórczytCh o Gdynię i stara się Należy, tak ja,k to ma miejsce szkodzie.
przejaw d:użej pręŻ1llości orga- przeciąg.nąć ladl.llnki z portów w portach niemieC/kich, wy- Współpraca rz.ądu z [trzedsię
błorstwami ekspedycyjIlemi,
niz3Jcyjnei sfer gospoduczych niemieClkich, to przecież nie w dzielić magazyny specjalnie dla
Łodzi.
tym ce1i11, aby po pewnym CZI1- drobnicy,
przez,naczone.i do które nastawiły Iwoją działal
W ~zas też
wyłoniła się sie ładUJl1ki te miały by{: przeję- tY-UillSp<"':'tu morskiego, gdyż w ność na Gdynię, u!tnożliwHaby
kwest ja transportów morskich, te z powrotem prze·,; p'Orty nie- obeenych warunkaoh tra,Dllpo,rwydable ożywiooWe tranzytu
gdyż Hnje oIkrętowe, ·.jtrzymują mieckie, skutkiem niedołę'ltwn ty TJarażone są na uszkodzenia l-n-zez PO'lskę z Czech, 'Vłoch,
jąoo
rlOOh statków pomiędzy org8.niz'9.cy.i~nego i bra,k u ener- ~e względów atmosferycznych, Austrji, Węgiel, Ru.ttlt.llIlji i kra(,dynią i 'portami allgielskiemi, giiCznej ini()jatywy. JeżeH pań a st~tki nie zwra()a.ią
nn ten JOW s'kandYllawskich,
bo te
nie były zupełnie PTlystosowa- stwo ni'3 cofa się (JrzeO dUŻClUi ~.tan r7:eczy naJmniejszei uwagi. przedsiębiorstw~ ekspedycyjne,
ne do potrzeb tra,nsportu manu ofiarami na aecz linji Gdynia Obo'k
sklado.wani8 dro'hn1cy ktÓtre w Oik'resie
swej paro'letfaktury, ani też w tVIIll kierun- Ameryka narlllie bezw7.g1~dnic domaga się również załatwiooia niej pracy orpa,1"10wały znakomizainteresowane.
deficyto':vej i UJtrzY1IDv~·,mej rp sprawa nieokreślon~h lokłnd- cie znajon.c>Ść nowej w Polsce
Na skutek enel'giGznej iJnter- w~lędów pTestiżowycb, to tern I'H~ w portach polskich stawek dziedziny transporltJ., mogłyby
\\oencji łódzkich fil'm. ekspedy- Alłllll_ _ _ _Rm_DC'!l_a_ _R _ _DB_ _aM_..,II!I_ _ _IZ'II_ _ _ _ _~
~v in v<,h
oraz hby przeanysło- ( ?
~o ~I;tndlowej, c;'ylhliki miaro
9W9~fl{§PfDY(\'
da~ :!i::
zainten'sowlllv si~ tą
s'Prawą, wskutek czego Hoje okrętowe
Drzyslo~owltl y
dla
ttUllsportu ml1dtu.faktuly swe
UL. ZIELONA Nr.
TEL. 121-19. l
stawki do sŁawek Hamburga,
Warszawa, Pozn2lfi, Bydgolłzcz, Gdańsk, Krak6w, Lwów, Katowice,
którv wobe<! teRo nie posiadał
Zbfł!Szyfi, Słentsch, Leszno, Praustadł.
już dla eksporterów mamt,taktJu
1'.1' swej dotychczasowej siły atrakcyjnej.
Sv!!tematyczny wzrost ekspor
ołrodllaah
Ul
zagranicą.
tu oozieżv z ł~odzi dopł'{)wadził
j
jl:<1nuk w dziedzinie transportu
murskiego do sytuacji, zagrat a 1
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handlowych kraju I

Eksped,cja. - Clenie. - Inkaso. -

Mallaz,nowanle

pieczenie transport6w.

ubez-

stworzyć 'PO'waŹllly

aparat propa:J{andy
r..a rzecz
tranzytu
pruz porty polskie. To b:vłaby
praca bezwzględnie pozytywna,
$.twarzaląf.:a dodatnie saldo w
bilansie handlowym, bo realizu
jąca szerzej pojęty eks'Port.
,
U.Docznie już 1)oruszyć należy
sprawę, zwią,zaną z elks'Portem
odzieży i manUJfakbury. Mamy
tu na myśli Siprawę opakowania. na które dot:fChczas SI,",orterzy nie zwracali s]1eejal,n ej
uwa~i. Skutkiem tego
opakowanie tQ, ' składające li,
ze
skrzyń,
wyko.naonych I dykty
lub ciookich deseJk, podlegalio
uszkodze!lliom, powodujltC ró.wnit:ż uszkodzenie
sam~ towaru. Specjalna konferoo~ja w
izbie pl'llem. - handlowej wysunęła po::tulat kontroli transpOol'łów koo.fekcjl przez urząd eel·
ny w Lodzi. Wchodzi tu w grę
jedoo jeszcze mome.n.t. Otóż ('Id
powiednio trwałe i estetyclllc
opakowanie
stanowi
waiki
czV'nni·k propagandowy, aik&n
tuje O'n w pewnej mierze w," ,
1o(Iąd i jakość towaru.
DotY'Ch
czas fatalne opa'k owanie eks·'
portowane.i konfekcji wytwotzyro w Londynie i ParY'żu o;pi~
nje o t:vm towaI'lze, ia,k{) o bar~
dzo lichyun, skoro nie jelt cm
nawet wart właściwego QPa,k o,
wania. Eksporterzy nie"fł j/i
sobie może WKlale !'-prawy, jaką
u.imę dla WY'wozu nols'k ie,ro ~b,
nQiwi ten stan rzeczy. Niemcy
oddawna jurt zwróciły sZlCzeg61
ną 'ltwa(litę na opaJr.owll,n ie prz~
sylek eikSlport~wYlCh: kt6rs zdobyły sobie w stost:.nkach mię
dzynarodowych pierwszOfJZędn,
markę. Radykalne uzdrowienie
tei bolącZ'ki mo~łobv nastIlipić
przez
ustal~nie klauzuli, uzależDhl,{ą.
~cj zwrał .. fa od właśclwt>go
Cli)akoWRniu.
Poruszyliśmy

całokształt lny

gP.c:LniE'ń, zwią,lanych

z pionicrekspedytorów lód 1-kich przy eksporcie konfe'k cji.
Za,qadnie.nia te wymagają szyhkich i sta,n o,w czych de{!y:zjł,
' gdy,ż ostra walka konkurencyjna z portami niernieekiemi może być wygrami
t,lko
przy
6ką

rolą

współdziałaniu

poważnych

pri:edsiębiorstw

ekspedYcyjM. K.

nych.
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Dodstawe sanacji stosunków w brani, eksped,c,jnej

UWI8gi poniższe oparte są. na
Jnforma.cja.ch, udzielonyoh nam
laakawle ~ wicekonsula. Z.
Bruna, dyrektora. firmy Sehenker ł B-ka. w Lodzi.
Sytuacja nlepomyMna i w porów
Daniu z ub. rokiem uległa poważne
mu pogorszeniu, co przedewszyst·
kłem tłumaczyć należy pogorszeniem się sytuacji gospodarczej kra
in wogóle. Zaznaczyć należy, że za
cówno Import towarów do Lodzi,
Jak i eksport I Lodzł w r. b. poważnie zmalał, nic więc dziwnego,
Iż obroty u ekspedytorów również
poważnie się zmniejszyły.
Z drugieJ strony, na pogorszenie się sy'
tuacJI wpłyn~ła niewątpliwie dzika
I niezdrowa konkurencja. Firmy
ekspedycyJne nie przebierają w
środkach, byle tylko otrzymać klł
Jenta. ~to kIijenci ponosili już
powatne etraty dlatego, że niektórzy ekspedytorzy, chcąc Im przypodobać się, wydawali towary za
zaliczeniem, bez pokrycia lub za
weksle. Przy wyborze ekspedytora
powinno w pierwszym rzędzie od:
grywać rolę zaufanie do ekspedyto
ra, gdyż powierza mu się poważne
moty. Nie ulega wąrtpliwości, że
poprawa w branży tej moZe nastą
pić jedynie wtedy, gdy firmy ekspedycyJne, znajdujące się w Łodzi,
w zrozumieniu clęriJdej sytuacji i
powagi chwili, przystąpią same do
sanacji 8tosunków. Należy więc z
największą energJą dążyć do tego,
aby wszystkie firmy eksp-edycyJne

zrzeszone w związku zawarły umo właśnie z
wę konwencyjną, której zadaniem nia przez
byłoby
przeprowadzenie sanacji
stosunków, do tej pory w branży
tej panujących. Chodzi tutaj jed.
nak o to, by, o ile umowa taka zoo
stanie zawarta, stosowały się do
nieJ wszystkie bez wyjątku firmy
zrzeszone, zaznaczyć bowiem należy, że w żadnej branży umowa taka nie jest łatwiejszą do ominięcia,
jak właśnie w branzy ekspedycyjnej, czego najlepszym dowodem
jest fakt, te przecież na terenie
Łodzi istniał już związek ekspedytorów, który Jednak zMtał rozbity

Bom

powodu nieprzestrzegaposzczególne
firmy
uchwał, które miały firmy ekspedy
cyJne obowiązywać. W obecnym
długortwałym i ciężkim kryzysie,
ekspedytor przyjął na siebie rolę
bankiera, który finansować musi·
nietylko koszty przewozu i cła,
lecz częstokroć też i towary, a
przy ekspl>rcle w obecnej chwłlł
nawet zwroty cła za barwniki (pre
mje eksportowe) z góry. Wymagania stawiane większemu ekspedyto
rowi równają się często wymaganiom stawianYm bankierom, a su·
my, które wchodzą tu w rachubę,

ROZWÓJ ruchu
łlduoMów ZbiOrOwYCh

W roku 1926 powoła.n·&' zosta.ła
do iycia przez miuister~two t,OnlUnikacji, jako instytucja koncosjollO
wana, Oentrala Zbiorowych ł.adull
ków, z siedzibIl! głó"'H1 przy ul.
Andrzeja 6 i biurami kolejo,vemi
La obdywuch dwOrC'liJ;l łódzkich.
Dztęki specjalnym prtywil~jom.

przy obecnych tranzakcjach są pię
ciocyfrowe. KUjent, który nie wy·
wiązuje si~ ze swych zobowiązań
wobec Jednego ekspedytora, wykorzystując zabagnione obecnie sto·
sunki w branży ekspedycyJne},
zwraca się do ekspedytora innego
itd., naMialąc na takie same stra
ty pozostałych ekspedytorów, co
byłoby rzeczą nie możliwą w wypadkach solidarnego występowa
uia wszystkich ekspedytorów. Z
tych względów, nakazem chwili
winno być
obecnie
utworzenie
zwłQ.Zku oraz zawarcie umowy kon
wencyJneJ.

przer;;yłki,

fllspedgł:gjno-lranspor.owg

ZJBDnOCZenl EK PEDYTORZY
ullcl

lódt

Nt 61, tel. 111·44
Clenie, magazynowanie w własnych składach,
ubezpieczanie transportów.

.

Kllińskiego

'ran'lortowln ie: zbloruwemi ładunkami wllonowemi oraz wła
sn,m t borem samachodow,m w r6in,ch kierunkach IZDlite).

ekspedytorów
W pj~rwszym
rzętlzle podkreślić należy, :te sytua
cję pogarsza chaos, jak! zapanował
Dom Handlowo • Ekspedycyjny ostatnio w tej branży w związku z
Elias Faigenbaum należy bez- dziką konkurencją drobnych firm,
sprzecznie do najpoważnieJszych albo furmanów, którzy tnaJą m07przedsiębiorstw tej branży na ter e ność nabywanIa aut ciężarowych
nie Łodzi. Już sam fakt, że firma na raty, odbierają tl1MLr wpr08t
istnieje pięćdziesiąt kilka lat, roz- od nadawcy i dostarczają odb1orwijająć się pomyślnie i zyskując cy, częstokroć nie ponosząc żad
sobie coraz większe zaufanie sze- nych świadczeń i nie dysponuJąe
rokich rzesz klijenteli, świadczy żadnymi lokalami biurowymi. KIi·
najlepiej o
wysokiej
wartości jentela nIe zdaje
sobie zupełni$>
przedsiębiorstwa.
Na czele firmy sprawy z tych stosunków. i powiestoją ludzie, którzy wykazać się rza swe- transporty w niepowołane
~ogą przeszło cztet1dziestoletniem ręce. co powoduje ł powodować
doświadczeniem. Już z tego wy ni- musi dla kupiectwa powaine straka, że obsługa klijenteli jest posta- ty.
wiona na wysokim poziomie facho
Ekspedytorzy uzaleinieni są Bciwym a pod względem szybkOŚCi, śle od konjunktur w całem wIPtak ważnej w dziedzinie ekspedy- ktennlctwie łódzkiem, z któreao
cji i transp()rtu, kroczy na czele rel{futu!e się ich kUJentela.
swej branży.
B~eżący sezon zimowy wypa.dlł.
Godzi się zaznaczy~, że oddział . jak wiadomo w Łodzi fatalnie i w
łódzki p08iada obszerne, suche i do tym samym stosunku, w Jakim
skonale zabezpieczone składy I obserwulemy spadelt obrotÓl\VI w
piwnice we własnym gmachu, co przemyś e i handlu włókienniczym
znakomicie ułatwia wykonywanie - lllamy również odbicie tego
~s~lkich skomplikowanych zleceń zmniejszenia tranzakcji w eksDe'
transportowych.
dycji.

Spółka

Do tych momentÓW' natury ogól- Jeźeli naprzykład dwaj ekspedytonej, związanych z kl>nJunkturą do· rzy ładują do spółki wagon, to jete
dać jesIZC7Je należy szereg speeyffez Ił jeden z nIch miał pewna sumQ,
nych bolączek podatkowych brano którą księguje u siebie jako przeży ekspedycyjnej.
wóz, to tych pozycji urzad n:.
chcą uznać bez listu przewozowego
90 .pr~. przedsi~biorstw ~e pro którego Jednak obłe ładuJące flt.
wadZI ~ąg han~oWlych. NIe jest my mleć nie mogą, ponieważ Ust
to bynajmniej Wlna tych przed- przewozowy może być wY8taw~ony
siębiorstw, al~ raczej spo.wod'!wa- tylko na jedną firmę.
ne zostało ogomą sytuacJą, Jaka
_.
panuje w przemyśle i handlu w I. Bezposredlll~ tego konsekwencją
związku z pI1a~enletń podatku obro Jest anormaIrue wysokie opod:ttko
towego. Z tych właśnie względów wanie od dochodów, waha.tące się
p1'zeds:ębiorstwla
ekspedycyjne w granicach od 20 do 25 proc. popłacą z tytułu podatl(u obrotowego datku obrot~go.
sum! niewspółmiernie wY80k ł e do
Wreszcie cały szerelr bolączek
realtzowanycb
obrotÓ'W',
gdyt lokalnycb _ jak niespotykany zastawka tego
podatku wynosi 2 i pewne n Ig dzłe d·n.'
.
Ł
t
Zł nO·ąg, ze w
opół procen.
dzi dwie stac.ie kole.towe pobierają
Urzędy skarbowe
opierając się odrębne zupełnIe opła,ty z tytułu
na tak n~"flym materJale. jaki podatku rnieJsldego od ładunków
stanowtą infonnacje kolejow~ Zft- stwarza dla eksp.ooytorów sy·
pomilllają o tern, ile na podstawie tuacJę podatkową nieznośną. W tej
obowiązujących UAtn'W' ekspedytor ostatniej sprawie na skuteli akcji
płacić powin~ podatek tylko od zailltersowanycb elt&pedytorów łzo
P'Towrtji. Prowizja ta nie J,lrzekra- ba przemysłowo - handlowa podję
cza 2 zł. od 100 klg. Władu skar- la akcjo u czynników mlarodaJb()l\n~ obliczają .iednak zupełnie do nych. Akc.ia fa jednak nie dała
wolnie, a w wielu wypadkach nie pozytywnych rezultatów.
umają zapłaconych
przewozów

l
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Tra sporty.

Narszałkowska 1:10.
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH

...
SERVICE COAPOAATION
Własne składg

BUSH

łb,.d.oWl.'lnych

.owarowe.

----------------~---------------

pośrednictwem

Centrali Zbiorowych Ładunków,
we wszystkich klenmkach Rzeczy
pospolitej.
Zdrowe podstawy
działaln<).6cl
i egzystencji Centrali Zbiorowych
Ładunków,
pO'Lwalają.
przypu,
szczać, że instytucja. ta zapuści gt.
bokie korzenie w organiżmie przem~?u i handlu ł6dtkiego.

en

~p6lka

AkcyJaa

pośred

Szerokie rzesze
fabrykantów i
korzystają.ce
ze
eksporterów,
świadcz e ń
Oentrali
Zbiorowy~h
Ładunków, jut z Sa..'llllgo początku
istnienia tej instytucji 7.doła.ły eię
przekonać o solidnoAci zała.t\vi:mia
ich poleceń, oraz o terminow~j do
stawie powierzanych JAJ t·rau!l110rtów.
Przytła~zaj~ więk~o§ć klijenteli łódzkiej w zrol.<l"1ieniu d"niof'łości korzyści, wyr.j;,ają.e;Vch 7. no
woczesnego prz~ IV ) m kolejo" ego.
i połączoną z tem gwaraDtjlł i bl\Zpieczeństwem t{)wa.rów rezygnu
je z pozo!'Dycł, wygńr1 innych środ
ków lokomocji towar:owej.
W rzeczywistości odpowiedzialnoŚĆ kolei, którą. obsługuje się Oen
trala, Zbiorowych Ladunków, win·
na, być uważana za nieograniczon,
ze względu na środki finansowe,
pod którym to względem żadne
przedsi<:biorstwo pryw~tne rówrua~ się nie może.
Orjentacja w tym kierunku klio
jenteli łódzkiej znalazła swój wyraz w stałem i systematycznem po
większaniu się ilości towarów, za.-

B łącz i p
Sytuacja obecna
jest bardzo ciężka.

za.

dzień.

Dowolność wymiarów rujnuje naisilniejsze firmy

Dom ekspedycyjny
Blill FBIgeobaum

wysyłane

nictwem Oentrali Zbiorowych Ła
dunków, nie ulegają. za.trzym:miu
na węzłach kolejowych, i bez segregacji ora·z przeliadunków docho·
dzą. do stacji przezna.czenia. w ter·
minach bardzo szybkich. Jako przy
kllld stanowić mogą. przesyłki do
Wa.rszawy, które - bedą.e nadawa
ne Oentrali Zbiorowych Ladunk6w do godziny 6-ej wieczór, nad·
chodzą do Warszawy o godzinie
3 min. 30 w nocy i stawiane są do
dyspozycji odbiorców wczesnym
rankiem.
Oentrala. Zbiorowych Ladunków
pobiera za ą.okonywane przewozy
jedynie opłaty ściśle według taryf
kolejowych, nie IiC1lą.c za swe czyn
ności ani prowizji, ani komisowego.
Centrala Zbiorowych IAldunków
ładuje do wszystkich
większych
ośrodków Rzplitej
Polskiej, jako
to: do Białegostoku, Bielska, Bydgoszczy, Częr;;tochowy, Gdyni, Ka·
towic, Krakowa, Lwowa, Pozna.nin, Wilna. itp. po p~vrę ra.:7.y w ty·
godniu, oraz do Warszawy co·

,
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TraDlporig micdzgnarodowe
Stanisław

Rubinsztajn i S- ka

Założycielem
firmy istniejącej z poruczonych
pnez
kilentelę
od r. 1921 jest p. Stanisław Rubin- zadań. . Głównymi działami pracy
sztajn, długoletni prokurent jednej są: import i eksport.
z największych firm przedwojentej
Za pMrednictwem firmy
nych branży ekspedycyjnej "Leon sprowadzane są do Łodzi w dużych
Rruppaport i S-ka".
ilościach maszyny i towary z całe
Firma rozwinęła się niezwykle go szeregu kmjów, w pierwszym
Szwajcarji,
szybko dzięki sprawnej organiza- zaś rzędzie z Anglji,
cji i solidnemu wywiązywaniu się Włoch i Francji (maszyny). PQ2atem firma załatwia clenie, asekuracje i magazynowanie, posiada
własne składy oraz szereg oddzia
łów w kraju i na pograniczach.
N a podkrMłlenie :nu8łtuguje ~biaJj
Dom Ekspedycyjnozbiorowych ładunków, wykazują-

-'9

tI.

Pszedborski i S-ka
Handlowy

w okresie rozwoju eksportu mar
nufaktury do Anglji firma podjęła
niezwykle energiczne wysiłki celem odciągnięcia tych ładunków z
portó.w niemieckich i przerzucenia
ich na port gdyński.

Eksped,torz, lódzc,
przecIwko nowym taryfom

cy pomimo kryzysu wyd~,tny rozwój.
Przedsiębiorstwo cieszy
się za.ufaniem wielkiego przemysłu włó
kienniczego, z którego
rekrutuje
się w dużej mierze jego klijentela,
to też polecane jest przez zagraniczne domy specjalnie w dzi~le
inkasa.
Solidne
zała.twianie
poleceń,
punktoo1ność i racjonalne prowa.
d~enie wszystkirh działów, reprezentowanych przez firmę wysunęło
ją w
szeregu najpow8Jżniejszych

jąc

Wczoraj wieczorem odbyło się w
Towarzystwie kupców m. Lodzł
walne
zebranie
ekspedytorów
transportowych przy udziale przed
sławicieli 40 firm. Przedmiotem 0brad, którym przewodniczył prezes
p. Rotband była sprawa projektowanej przez ministerstwo komunikacji nowej taryfy na drobnicę. Ze
brani wypowiedzieli się przeciwko
projektowi ministerstwa, wysuwa-

postulat

taryf

ulgowych Cfta

Łodzi.

P. Rotband złoty' sprawozdanłe
z przebiegą interwencji u ministra
komunikacji, a w wyniku ożywio
nej dyskusji zebrani postanowUl
przyjąć spMwozdanle do wiadomaś
ci i polecić zarządowi prowadzenie
w dalszym ciągu starati niewprowa
dzanla na terenie Lodzl Instytuc,ii
transportu przesyłek od domu do
domu.

Rozbudowujący się port w Gdyni

przedsiębiorstw.

Biuro Bkspedycyjno-Transportowe

D. RUBInSTEIn, liódi

Dzięki

tej inicjatywie wzrósł bar
dzo znaC2nie ek~port manufaktury
przez port gdyński na okrętach linji bałtyckiej
(przedsiębiorst.wo
państwowe "Żegluga Polsm"), któ
rej firma otrzymała reprezentację
na. Łódź w cha,rakterze agentów
fra chtowyc.h.

Piotrkowlka 85

Al.

Kościuszki

28

TELEFONY:

224-23 I 147-88

WARSZAWA, R. Szejtelman,

Gęsia

16,

Tel.: 238·31 I 751·86.

POZNAŃ

Ruch eksportowy ładunków pośpiesznych kieruje się na wszystkie wi~ksze szlaki handlu między
narodowego.
Transporty
do
państw północnych i kro,jów nadbałtyckich wtały silnie
skoncenil'OWane w rękach firmy.

Kozia 21, tel. 22-53.

GDAŃSK

KRAKóW
Komito i Kalisz, Miodowa 16
:. T

KATOWICE

Reprezentacje we wszystkich miastach R. P.
Specjalny dział załatwiania przesyłek bagaiowych i pocztowych.

Ekspedycja. Inkaso. Ubezpieczenie transportów
oraz wszelkiego rodzaju zwózka własn,m la-

Pionierska rola przedsiębiorstwa
winna. być podkreślona. jako czynnik rozwoju polskiego handlu zar
lfl':lllicznego.

borem samochodow,m i konn,m.

Zajęcie czołowego
stanowIska
przez firmę szeregu
przedsiębiorstw transportujących towary
przez port polski jest przejawem
na szerszą skalę zakrojonej inicjaBiuro Ekspedycyjno-Transportowe
tywy, która znalazła właściwą. 0Firma istniejąca od wielu lat, po dzięki
solidnemu
prowadzeniu
cenę i przyjęcie wśród kIijentell siadając reprezentooje we wszyst- przedsiębiorstwa, przycrzem ładun
oraz uzna.nie czynników miarodaj- kich miastach Polski i w. m. Gda.n- ki te są ubezpieczone od wszelkienych nilll terenie Łodzi i polskiej sku, prócz załatwiania. pil"Lesyłek go ryzyka., jak od ognia, wypadku
~lityki morskiej.
kolejowych, ba.gaa.owych i poczto- samochodowego (aJIlto - casoo), ra,..
Poza działem
eksportu firma wych, ubezpieczenia transportów bunku ł t. ci
Ostatnio uruchomione zostały 2
załatwia solidnie, szybko idokład i t. d., wprowadziła regulM'Ilą. donie wszystkie czynności w zakres stawę transportów własnym tabo- nowe placówki w Krakowie i Gd.ań
ekspedycji wchodzące: a mianowi- rem somochodo"'YID, kU1'Su~ym sku, które przyczynia.ją. się do roz
cie: clenie, transportowanie, m~ eodziennie na. trasach Łódź - War woju działaln~cl ekt!pedycyjnoPoznań, osiągadą.c transportowej
tego
!oIidnego
~a,zynowanie, asekurację i inkaso. szawa i Łódź w tej dziedzinie powatne !ukeesy przedsiębiorstW'81.

D. Rubinstein

owe dźwigi węglowe na nadbrzeżu

śląskiem.

SD. Akc. Schenker i S-ka
Działalność spółki
międzynaI'odowego

akcyjnej dla
t,ransp<>rtu
Srhenker i S-ka opiera się na znar
komicie rozbudowanej sieci licznych oddziałów w kraju i kilkuset
oddziałów na całym kontynencie.
Praca tego przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie działy ekspedycji,
a mianowicie ekspedycji lądowej i
morskiej, clenia transportu, asekuracji, magazynowania.
Własny
dom składowy publiczny
sprzyja
rozwojowi operacji warl'a.ntowych,
które dotychczas w 'Życiu gospo~
darc.zem nieznaczną
odgrywały
rolę, a które są. pow~lIżnym czynnikiem rozwoju życia gospodarczego.
Wła.sne obszerne magazyny ułat
wiają. magazynowanie dużych ilości towarów i stanowią. poważne ud<>godnienie dla. klijenteIi.

-

Na szczególne po,dkreślenie zasługuje
intensywna
działaJność
spółki w kierunku rozwoju transportu ładunków
manufaktury i
konfekcji przez p<>rt gdyński.
W tranapor -:ie tym, który w ~l
nie przyczynia się do rozwoju wywozu włókienniczego, firma zajmu
je jedno z przodują.cych miejsc.
Doskonała organiz·acja tych tra nRportów, oraz przyśpieszony ruch

do Anglji, Holandji, Francji i Belglji przyczynił się wydatnie do
rozwoju spółki.
Eksport włókienniczy w poczynaniach przedsiębiorstwa otoczony
jest specjalną opieką. przez co dzia.
łalność spółki wiąże się ściśle z ży
ciem gospodurczem okręgu łódz
kiego. Na podkreśleni e zasługuje
również
szeroko rozbudowany
dział imp<>rtu.

DON HJlND10WO-fH5PEDY(YJNY

ELIAS FEIGENBAU
Oddział

lódzkl:

Wólt:zańlka

Centrala w Warszawie: Zielna 9.

SZYBKA

FACHOWA

Telef.: 609.78, 685-31 i 749-31

wlzelkle ekspedgcie,
zakrel micdzgnarodowgt:h iranlpor.ów.

załatwia clenie, magazynowanie, inkasso

W

1. lei.: 101-:16, i 187·11

oraz

OBSŁUGA!

wt:hodząt:e

FIRMA EG.ZYSTUJE OD 1878 R.

!IWlasne

składy!!

SPEDOM"
" Ekspedycyjne Domy Handlowe S. A.
Zjednoczone
•

.

Oddział

w

lodzł

ul. Prez,d. Narutowicll 28. tel. 115-45.
Adres telegraficzny nSPEOOM".

Przedstawicielstwa we wSZUS1BICh

•
,

(en.rala:

warszawa. al Chmielna 20. teleł. 250-60.
OddziaIJ:

Gdańsk, Katowice, Leszno, Sosnowiec

OłrodMaCh przemusłowUCh

w Braiu i

ZagraniCą.

1-
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DON BKSPBDYCYJnO-Hl\nDL WY
•

łódź, latbodnła
ODDZIAŁY:

i~lfir. "Bł!rmabor"
Telefonu: 214·10, 129·~5. 168·8:1.
Warszawa, Gęsia 6, tel. 171..04
Korespond~D[ł we wlzglikit:h
Skład: Nalewki 18, tel. 265-74
wł.;klzgcb miasiacb
tidaós" - tel. 263-82.
" kraju i zaeranit:Q.

68. • Id es

ego Przedsiebiorsłwa
"Żegluga Pol kall VI Gd)/n;.
DZIAl : ImDortu, eksportu i eks e ,cli miedzrmiastoweJ.

Agenc; frachtowi

Państwo

Pospieszne ładunki zbiorowe do Anglji, Holandji, Francji, Belgji, krajów skandynawskich
i nadbałtyckich.

Iraospo t la
własnym

•

maia

ÓW

ódź- (idaosk-fi

gnia

sam cho owym.
leplalne informacje z zakresu miedz,narodwego tranSDorlu•

olejowe prze
bre utworzone

~ tych dniach odbyła się w Ministel'6twie Komunikacji konferencja, poświęcona sprawie kolejowych przedsiębiorstw dowozowych
Przewodniczył dyr.
departamentu
handlowo - taryfowego dr. TaSzycki, obecni byli przedstawicieie szeregu firm transportowych i ekspedycyjnych z całej Polski.

we

realizację uważałyby
zacJę przedsiębiorstw

I bore

i fS W

się
ług

WDZ WB

wzor ' VI zachodnio-europejskich

za monopolidowozowych.
W odpowiedzi dr. Taszycki zaznaczył, że Ministerstwo Komunikacji monopolu na czynności dowo
zowe żadnej firmie udziellć nie zamierza - życzyłoby 80ble natomiast zgoonej współpracy wszyst
kich zainteresowanych dla osiągnię
Instytucja kolzjowych przedsię cia celów, wytkniętych przez wła
biorstw dowozowych rozpowszech- dze. Na wniosek zebranych postaniona jest szeroko na Zachodzie, a nowiono przenieść dalsze obrady
opiera się ona na udzieleniu po- na teren pozamini5terjalny i odbyć
ezczególnym firmom przez koleje
koncesji na dowózk~ i odwÓ7.kę towarów po cenie qóry ustalonej.
Instytucja ta rozbudowana została
na wielką skalę zwła.zeza w Niem
czech, gdzie koncesjonarjusze pracuJą jako t. zw. Bahnspediteure;
U nas jest ona znaną jedynie w b.
W związku z projektami Mln. Ko
d:Elelnicy pruskiej. Ministerstwo ko
munikacji
w sprawIe utworzfll1ia
munikacji dąży do uregulowania
l)nedsięblorstw dowokolejowych
tej sprawy na całym obszarze pań
ItWa,
celem zracjonalizowania zowych otrzymujemy z poważnych
przewozów drobnIcy ł 1:0. lU umo- kół ekllpedyoyjno tra.n5port.owyeh
iIiwienia publiczności łatwego na- następujące uwagi:
Projekt Min.
KomuniklWji w
dawania i odbioru przesylel{, - co
sprawie
udzielenia
.finnie ekspedyw rezultaeie powinno ~werbowaó
dla kolei takle ładunki, które obec oyjneJ celnej (ZoU.pedlteur), która.
nie ma nic . wog6le wSJf61nego z
nie przewowne są samochodami.
tranRportem lokalnym, koncesji na.
Na wSllOmttinneJ konferencji ~. dow6zkę i odwózkę towarów, nlo
rysowała się różnica zdań pomlę mo~e być w odniesIeniu do Lodzi
azy poszczer6lneml firmami, uble- lll'nnny 7.a wł;liciwy. Tutaj Ił
gającemi się o koncesje na przed- 'względu na SpeCyfiC1M warunki
siębiorstwa dowozowe. Szczególne rację bytu ma tylko przedsiębior.
zaniepokojenie obudziło oświadcze stwo ekspedyoyjno transportowe.
nie przewodniczącego, że w Mini- \iiemv bowiem. te dotychcUUl ld1·
sterstwie K.Qmunikacji perttalltuje jentel:\' firm ekspedycyjnych przeJedna z firm w sprawie ewentualne syła do transportu po parę eztuk
10 objęcia przez nią przedsi~blor bez op!lkowania.
Gdyby ~upiec
stwa dowozowego we W8zyatkich chciał te niewielkie ilości opakoważnie!szych miastach w Poh'ee. wywać, wówczas poniósłby pewien
'irmy transportQwe zaprQtęswwa l~os7.t i opóźnilby transport przył7 przeciwko tym planom, których najmniej o 24 godziny. W
obec-

z

firmą wymienioną konferencj~

po
bez udziału MinisterStwa Komunikacji.
Za zgodą
ogólną, powierzono
organizację i
przewodnictwo przy!,złyCh narad w
tej materji {t. Arnoldowi Perlmutte
rowl, dyrektorowi Północnego Towarz;ys1:wa TransilOrtowegD i Ekspedycyjnego. Dyr_ Perlmutter nale
iy do najlepszych w PoLsce znawców zagadnień ltomunlkacyjnyeh,
a zarazem cieszy się wielkieQl zaufaniem branży, to też zarówno
rozumiewawczą

władze

SPEDOM.
Zjednoczone ekspedycyjne
Domy Handlowe
W skład firmy."Spedom" Zjedno
czone Domy Handlowe" wszedł
m. in. znany wIelki przedwojenny
dom ekspedycyjny
"H. Reicher
i S-ka".
Finna posiada własne oddzialy
i ekłn.dy w W 8nzawie,
Lodzi,
Gcktńsku, Katowicach,
Lesznie i
Sosnowcu oraz przedstawicielstwa
we wszystkich ośrodkach przemysłowych kraju i zagranicą,
Dyrektorem zarządzającym od-

jak i firmy zainteresowane
Ze uda mu się
stworLyć podstawy zgodnej współ
pracy między Ministerstwem Komunikacji i przedsiębiorstwami.
Sądzić należy, że obawy 7alntereBowanych co do zmonopolłzowa
nia przedsiębiorstwa dowozowego
w rękach jednej tylko firmy okażą działu łódzkiego, mieszczącego się
się płonne, gdy~ Ministerstwo Ko- przy ul. Prez. Narutowicza 28 jest
munikacji zdać sobie winno sprawę sędzia. handlowy, radca. izby przeze skutków, jakie monopole tego mysłowo-handlowej Łodzi, p. Ludrodzaju mógłby za sobą pociągnąć. wik Koral.
spodziewają się,

kolei
z
ekspedytorami
rozumienie
·
ulalwi zwal(ze ie
konkurCDt:li

nyc.h w:l.l'unkach Mtomiast, gdy
tranIlport ten usl,uteNlllia sobie ku
piec zapo)nooą, s/11nochodu. ma. on
możność nadawania towaru znacz-

nfI)

dłutej

nltby ta

miało

miejlGe

w urzędach o określonyeh go<utnaob pracy, a jednocześnie kOJDum
kacja samochodowa daje mu gwa
raoj~ dostawy towaru )'la. miej co
przezna.czenla w eiągu 12 godzin,
o~ego kolej zagwarantować mu nie
Jalt w sta.nl,. NaJety więc uznać
~a. wą.tpliwe czy kOlej uzyska te
W1~okotll;ryfow. ładunki,
jakienli
są tkaniny.
00 się tyCiY ładunków prqcho
dząoych do Ł-odzi, to instytucJa
odwózkowa. upnywilejowana mo.
gł11lby mie:; rac~ bytu tylko jako
instytucja prywatna. sprętyście kle
rowan", p"e~ flWboWQó" branty
ekspedyoyjno • tra.neportowej,
a.
nie przez zrutynizowanych urzędni
kÓw. Potwierdzeniem tego służyć
może działalno~ć
Ilt!l!eji mlejekłeJ.

lamotbodoweł

Działa.lność ta oputa. o a.parat ty,
Instytucja. odwózkowa o eharali
powo urzędniczy nie moie si~ by- terze prywatnym musi mieć dutlł

na,jmniej pOllzczycić spęcją.lnie im- elastyczność i iść na rękę klijcntoponującemi wynikrumi swej pracy. li. Pamiętać jednak naleiy w tych
Nic 1i~y l!Ii~ OIUlJ, tnk j~ by to GZy poezyu&1li&ch o dużej roli, jaą od
niło prywat!l.e
ptzed8iębiontwo S'fYW& przy tra.naporele ładunków
eksped,ycyjno - transportowe z kon zbiorowych dOJD ek6pedycyjnojunkturą rynkową, z momentami tr!1nsportowy, kt6ry
jest pierw.
konkul'encyjnemi. z kQnieczJlością szym. ł/WznikisJn młędz)" przemy·
ra,ejonaliwwania tych stawek itd. słem, kupieetw Jn & koleją. Gd,
Czyi nie byłoby pożą.dane i r3.Cjo- więc kolej chce uzyskać swą sił~
na.lne, aby caJefllia,.'lto podzielić na, kQnkurencyjną i zdoby6 utracone
pewne okręgi i W s.aletności od po- ła4unki wysokota..rytowe, to mU$1
łożenia danej firmy W pewnYm 0- eoblEl ~da.ć s,praWIł z koniecznoścI
krogu oplaa8J:aby ona odpowiednio porozumienia _ f1l'mlllmt ekspedyzróŻJlicdmwane wyższe lub niisze Qyjno - transportowemi. Wszelkie
!mwki odwózkowe za. transport.
ładunki zbiorowe mogą być prze!
Wreueie In,tytucja prywatna W koleje odzyskane
tylko
przez
celu zwięk!!zenia obrotow i przycią współpracę z odpodwiedzialnemł
gnięcia nowej klijenteli udzielała,- firma.mi ekspedycyjno - transporto
by 1ł' tej czy innej firmie kredytu, wemi, które pójdą kolei na. rękę
CO W dzisiejszych waI'unkaoh posia przy uzyskiwł\.nlu tych ładunków,
dałoby dla kupiectwa również do-l stwarza.jąc silną konkurencję dIn
datnie znaczenIe. Togo jednak pla ro~wljlJ.ją.cago się ruchu towarowe
Mwka (}fleJ!.lna nte rell·lt~ui"
go la.mocnodMni.
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AR RA N' T·"

SKLADY
TOWAROWE II

S,,61!'A

Akc".na
"" LOdzi, ul. Piotrko""ska 56.
Magazynowanie - ,_k~.Dedycja - Clenie - UbezDieczenie - Inkaso.
IJdzielanie
Składy zwykłe

pod zastaw

pożgt:zek

II

~owarów.

i wolnocłowe połączone własną bocznicą ze stacją kolejową Łódź .. Fabryczna.

•

T
ZYS O
Pól
TRAnSPD T -EKSP YCYJ
SPóŁKA

łódź.

AKCYJNA

ul. Andrzeja fi.

Adres telgr.:

TELEFONY: Biuro i
Składy

"Nordak"

łódź.

Składy:

196-86, 196-87
Wolnocłowe . 136-66

Centrala: War

a""a, Wido 6
Własne składy wolnocło e i tranz"towe z bocznicą
koleiową oraz Dom" Składowe ' Publiczne
•
.
Ekspedg(ja. (lenie. l'IaaazgDowanie. Inkaso.
Oddzlałg WlaSDł!:
Korespondenci

właśni

Częstochowa, II Aleja 33,
Gdańsk, Krebsmarkt 4-5,

tel. 1-68
tel. 217-00

Lubliniec Dworzec
Rosenberg, G.-S. Dworzec
we wszystkich ważniejszych miastach i p!lgranicz-ach oraz w miejscowościach porŁwych w kraju i zagranicą.

cenTRALA ZBIOROWYCH
SP. Z

o. o.

wII ZI

łiADUnKóW

Biuro Centralne ul. Andrzeja 6.
Tel. 196-86 I 196-87
"
na Stacji Łódź·Fabr. Towar " 152-31
"
"
"
Łódź - Kal.
"
"161-52

Adres

łelegraficzny:

"N OA D A I".

Adres telegraficzny: "N O A D A I".

lbiorowg ro(h iransporiowg
do WSZJ1stkich wiekszych miast Polski.
Dział

informacji i reklamacji kolejowg(h.

Do.n Transporto""o - Ekspedycyjny

S. JELIN i I. RUDOMI
(en~rala: łódź,

Własne ,Składy ODDZIAŁY =

Śnlat,ti-Za'ucze
Czerniowce
Jasey
Białystok
Galac

WarsZ8""a
Lwów
Równe

2~Lj·69.
Piotrkowska 43. tel. 193-78.
Reprezentacje we wszystkich większych miastach w kraju i zagranicą.

Piotrkowska 62;

W61czańska

73. tel. 220-07;

t~I.:

~:~:a

t02-01,

Skład Miejski -

Transportu Braiowe i zaoranlczne. Udzielanie'P02uczeM pod zastaw towarów
CLENIE -

MAGAZYNOWANIE. - INKASO -

ASEKURACJA.

