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Czy Laval
·

otrzymał od Niemiec' Awa::;~y~ki:~t~ze
. naszych
. o
Katolicy
gwaranCje poszanowania
granic,
ciw republikanom.
demonstrują prze~

Sensacyjne głosy prasy niemieckiej.
Pr.>blem ustosunkowania się rządu
niemieck,ego do warunkó"', .jakie francja st8wi~ Berlinowi przed udzieleniem
na szeroką skalę zakrojonej pomocy
kredytowej jest stale naczelnym tematem prasy światowej.
Ostatnio dzienniki niemieckie z wieIkiem zaniepoko jeniem przytaczają korespondencję londyńskiego "Timesa" z
Waszyngtonu, w której korespondent
stwierdza, że Laval oświadczyć miał w
Waszyngtonie w rozmowie z jednym z
wybitnych polityków, iż otrzymać on
miał zapewnienie od Niemiec co do te-

go, iż zaprzestaną oni wszelkiej akcji
w kierunku rewizji traktatu wersalskiego i granic wschodnich przez pewnll oh reśloną ilość lat. francja dąży wy-

I

raźnie do podminowania autorytetu rZIldu Brueninga - dodaje do tej wiadomości uwagę jeden z tutejszych dzienników.

FRANCJA NIE
Depesze, nadesłane przez korespondentów niemieckich z Paryża, przynoszą wiadomoki, utrzymane w tonie ketegorycznym, że dotychczasowe rozmowy ambasadora von Hoescha z Lavalem
doprowadziły tylko do sprecyzowania
stanowiska francji, co ująć się da w

Z pobytu premJera Lavala

W

Ameryce.

USTĄPI.

ten sposób: francja skłonna była do
dyskusji nad rewiz ją planu Younga, lecZ
tylko na podstawie klauzul rewizyjnych,
zawartych w planie Younga. francja
stoi niezmiennie i nieugięcie na sumowisku, te po upływie moratorjum Hoovera plan Younga musi wejść automatycznie na nowo w tycie. francja nie
nie ustąpi od tego, te spłaty reperacyjne majll pierwszeństwo przed długami
prywatnemi Niemiec i nie mote być
łllczności między temi dwoma róinemi
kwestjami. francja dllż.y do prowizorycznego arangement, kt6reby ZApewniało spłaty reparacyjne i lednocześnie nie
podkopało kredytów gospocła.rczych Niemiec, t. 1_ w zasadzie skłonna byłaby
dQ ułatwienia spłat, wynikaJllcych z planu Younga.
Natomiast Niemcy nie sprecyzowały
jeszcze definitywnie swej odpowiedzi na
warunki francji.

MADRYT, 8. 11. Wczoraj doszło do
burzliwych scen w jednym z teatrów madryckich między republikanami a katolikllIOi. W teatrze wystawiono sztukę
znanego hiszpańskiego autora, Ayali, obecnie au. basadora hiszpańskiego' w Londynie. Sztnka jest dramatyzowanĄ powie~cią i przedstawia tycie w szkole jeznickiej. Już na poezĄtku przedstawienia 400 fłuchaczy protestowało przeciwko tendencjom 8ztuki.
W ci4gn przediltawieaia do~o do powatnyeh starć między widzami katolickimi i republikanami, w ciĄgu których
aresztowano około 100 osób, poczem
przedsta wienie wśród wielkiego napIęCia
pnbliczności
doprowadzono do końca.
W czasie starć zdemolowano szereg lóż.
Jak stwierdzajĄ dzienniki, wśród demonstrantów znajdował siej także Sanchez
Guerra. Pod koniec przedstawienia repupublikanie urzĄdrili koutrdemonstrację
przeciwko katolikom - a w szczególoości
przeciwko j.mitom i klerowi katolittiemu.
Demonstracje przeniosły siej na ulice i dopiero interweucja żandarmerji i policji położyła kres starciom.

Wyprawa Niemców po

złote

runo

Francuzów.

Zdjęcip

nasze przedstawia moment składania wieńca przez L&vala na grobie Nieznanego Ż110ierza w Waszyngtonie. Na lewo stoi ambaslldol' francu.ki Claudel, między
nimi p. Robbins, szef protokułu Bia/ego Bomu.

Sowiety gotOwe zawrzeć z
•

Polską

'p akt o nieagresji .

Wysunięcie przez rząd polski propozycji zawarcia. z Rosją paktu o nieagresji w czasie poufoych rokowań
między FranoJą a Sowietami było
p~a.wdziwą sensaoją polityczną. SowIety .P~d wpływem Berlina • wykrejcaly Się od jasnego sprecyzowania
swego s.taoowiska. Tem większe tet
znaczeDle pOSiada przemówienie Mołotowll~ wygłoszone onegdaj o polityc~neJ .I.gospodarozej sytuac;i Unji
SOWieckieJ.
. Mołutow p,rzewodniol',łcy rady komisarzy, OŚWiadczył, te rząd Unji sowieo.kiej jes~ zainteresowany w utrzymaOlU pokOJU w Europie i w .A zji.
Rząd rosyjski pOczynił nowe kroki by
p~kój um.ocnić, !' to . przez układy o
~leagresJI. KrokI te nie przynio sły
Jednak dotychczas Il'ielkioh wyników.
Rząd sowiecki chce przez te układy
zabezpieczyć się od nowych ' wojen i
ws~elkie kwest je sporne pragnie zalatWlać ne. drodze pokojowej.
- Propozycje polskiego ministra spr.
zagr. Zaleskiego w kierunku zawarcia
rosyjsko-polskiego paktu o nieagresji,
rząd przyjmuje do wiadomości i spo-

dziewa się, że rząd będzie gotów podjąć wnet rokowania w tej sprawie.
Odnośnie do rosyjsko-francuskiego
układu o nieagresji oświadczył Molotow, te rosyjsko-francuski układ zostal we wrześniu parafowany, jednak
dalsze rokowania są jeszcze w toku.
Rząd rosyjski jest gotów zawrzeć takie układy tak~e z innymi krajami.

PARYŻ, S.XI (PAT). Rokowania
francusko-niemieckie w sprawie ods:!kodowań i kredytów krótkoterminowych weszły IV nową fazę. Dziś przybył do Pary ta ambasador francuski
w Berlinie, przyw01ąc podobno konkretne propozycje rządu niemieokiego.
Jakkolwiek koła miarodajne zachowują komple·tną tajemnicę co do treści
tych propozycyj, to jednak cokolwiek
z nich wydos"lo siej na zewnątrz.
Mówią. te rozmowa premjera Lavala

14-sta rocznica rewolucji bolszewickiej.
Wielkie

uroczystości

MOSKWA, 8 listopada (PAT) Ostatnie dwa dni w Moskwie przeszły
pod znakiem uroczystości z okazji 14
rocznicy rewolucji bolszewickiej. Biura,
kooperatywy i sklepy państwowe były
zamknięte. Ruch
tramwajowy ' ograniczony. W poprzek ulic wiszą trans pa-

--=====---

rozpoczynają
"wewnętrzną" ofenzywę.

Hitlerowcy

Krwawe starcia. - Czy
BERLIN, 8. XI. (PAT) - W ciągu
ubiegłej nocy krą~yły niepokojące pogłoski
o przygotowauiach, czyoionych
przez hitlerowców w Brandenburgji i
Młlklemburgji. Policja obu tych prowincyj trzymana była w nadzwyczajuem
pogotowiu. Rówuiet ze Śląska nadchodzą wiadomości o tajemniozem przegru-

z ambasadorem Francois Poncet'em
trwala kilka godzin_ Niemcy proszą
podobno o zwołanie komitetu doradczego, przewidzianego
przez plan
Younga, aby ten komitet raz Jeszcze
zbadał zdolnoś ci płatnicze Niemiec.
Niemcy pragnęliby, by komiteto~i nadać
obszerniejsze pełnomocDlctwa,
któreby pozwolily ustalić sposób spłat
tych krótkoterminowych kredytów, oczywiście po otrzymaniu nowej potyczki we Francji.

wstęp

do akcji zbrojnej.

powaniu i pl'Zesunięciach nacjonaJiRtycsnych oddziałów sltnrmowych. W SchonSQerg doszło wCloraj do k.rwawggo
starcia między hitlerowcami II komunistami. Z ob'J stron padły strzały. Dwie
osoby Sił raone. W Jenie hitlerowcy
przypu~cili atak Da dom zwi~zków sawodowych.

-----

w Moskwie.

renty z aktualnemi haslami, 'a na placach w kresy slatystyczne, tablice i
malowidła, ma ilIce wykazać wzrost siły
Sowietów. Obchód rozpoczęło uroczyste zebranie w sali moskiewskiej rady
miejskiej, na którem prezes rzępu Moło ow wygłosił ekspose o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Sowiet6w. Dnia
7 b. m. odbyła się na placu Czerwonym przed zgromadzonymi członkami
rZlldu i przedstawicielami władz partyjnych z Stalinem na czele, defilada
wojskowa i poch6d członków związków
zawodowych. Przed defilad" komisarz
wojny Woroszyłow, wygłosił mowę w
której dowodził, ie syste~ kapitaJj~ty
ezny chyli się ku upadkOWI a w ZWIIIZku z tem ma Sowietom grozić niebezpieczeństwo napadu. Wieczorem na zaproszenie Kalinlna odbyło się w jednym
z pałacy r2l1dowych przyjęcie dla korpusu dyplomatycznego i przestawicieli
państw zagranicznych.

.DZIENNIK ŁODZKI" 9.Xl.SI.
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Ustąpienie

dwu senatorów ze stron. Ch. D.

Nr. 52.

Mandżurski węzeł,
którego Liga

rozciąć

północnej

•

Prof. Thuilie i prof. Makarewicz przestali należeć do stronnictwa Ch. D. Obu senatorów wybrano we Lwowie. Zdjęcie na ze przed tawia sen. prof. 1>lakatewicza
(z lewej str.) i sen. prof. Thullie (z prawej str.).

Sejm, Polskich Organizacyj Zagranicznych
Emigracja podtrzymuje
WARSZAWA, S.XI (PAT). W dniu
dzisiejszym przed południem w gmachu Senatu w Warszawie odbyło się
otwarcie Plenarnego Zjazdu Organizacyj Polskich Zagranicą z udziałem
przedstawicieli wszystloch większych
ośrodków polskich w Europie i Ameryce. Zjazd zagaił prof. Szymański.
Serdeczne powitanie wygłosil, jako
gospodarz tokaln Senatu. w którym
zjazd obraduje, marszałek Spnatu
Raczkiewicz. Obszerne sprawozdanie
ze staDU emigracj polskiej zloty! dyr.
Biura Rady p. Lenartowicz. Następnie
pos. Szawlewski, Y.-prezes Rady, wygłosił referat na temat" Wspólnota

I

łączność

z

macierzą·

gospodarcza emigrallji z macierzą"
Przemawia/ również pos. Tomaszkiewicz. Na uroczysto ś ci otwarcia zjazdu
był przedstawiciel rządu w osobie
P. dyr. Urzędu EmigracYJnego. akoniecznikoff, oraz księża. delegaCl J. E.
ks. Prymasa Polski z Poznania, liczne
organizacje krajowe, współpracujące
z emigracją przedstawiciele izb parlamentarnycb i t. d. Z entuzjazmem
powitano wiadomość o ostateczDem
wejściu w skład zrzeszenia najpoważ
niejszych organizacyj polskich w btanach Zjednoczonych. Obrady zakoń
czone zostaną jutro w dniu !l listopada!

WARSZAW A, S. 11. (P.AT). Senat
Uniw. Warszawskiego wydał następuj~cą
odezwę:

.Rektor i Senat U. W. do młodzieży
akademickiej: Zdarzenia, których uczelnia
nasza była w ostatnich dniach widowni~,
atanowi~ objaw społeczny i moralny, nieJlokoi~c;t w wysokim stopniu każdego,
kto zdolny jest myśleć bezstronnie i z obywatelskiem poczuciem. Niepokojll przedewszystkiem nas, nauczycieli tei szkoły,
którzy w trosce o dobre imię uczelni
wraz z wami, uczniami naszymi, wspólnie
za to, co eię w niej dzieje ponosimy odpowiedzialnośĆ. Gwałt fizyczny, jako spolób przeprowadzania jakichkolwiek po.tulatów, nigdy nie przyniósł zaslugi tym,
kt-órzy się nim posłnguj~. [J wierzyć niemal trudno, że akty takiego gwałtu mogły si~ zdarzyć -wśród młodzieży akademickiej. Jeszcze ;trudniej uwierzyć, że
mogły ' się zdarzyć wśród narodu, będllce
go ostoją knltury chrześcijańskiej, narodu, który przez wieki zarobił sobie u
świata cywilizowanego, nawet Ił wrogów
swoich na opinję, że jest narodem rycerskim. A jednak. były takie fakty nieatety i wobec tego nprzytomnienie hańby,
jaka spada na tych, co się ich dopUl!zczaj~, mnsi być pierwszym krokiem do zapobieżenia im na przyszłość.
Zostały przedsięwzięte i iune środki
zapobiegawcze i karne. Chcemy wierzyć,
że nie będą skuteczniej8ze. Chcemy wierzyć, te ogół akademicki ceni swe przywileje autonomji szkół akademickicb, która to autonomja jest odwiecznem Votum
zaufania dauem przez społeczeóstwo i
państwo, a co każdego szannjl}cego swój
honor akademika zmnsza do o!!grodzenia

o

COCTAIL
O Teatr li t -art. pod kier.K.Tatarkiewlcza
C
Ostatnie dni!
T
A
I
L

.. Jak się bawić - to się bawić·!
z występami: Z. HaJamy, ParneJa,
Mankiewicz6wn)', Grey, Orwlda.
S. Znicza I Innych.
Ostatnie występy Z. Halamy, F. Parnela, J Orwida.
Przejazd 3i.

jego
honoru na szwank. Wierzymy nawet, że
sami ci wiu ni opamiętaił\ się i ochłonąw
szy z roznamiętnienia, uczynią wszystko,
aby wolno było zapomnieć o ieh czynach,
jakie w chwilOwym tylko popełnili afekcie. Do tego WIl8 niniejszem z cal~ powag/\ w najszczerszej o was tro ee wzywamy i od was oczekujemy. Uchwala ta
zapadła jednomyślnie na posiedzeniu Senatu Akademickiego dn. SIi topada 1931 r.

-Zemsta Stalina.
z

podróży do Rosji czeskiego dziennikarza F. KłatHa, kłóry odwiedził Moskwę
w lecie roku bieiącego. W artykule tym

szczególnie zasługuje na uwagę to miejsce, gdzie Klati! opowiada o swym odwiedzeniu Muzeum rewolucji w Moskwie.
Do czego - mówi - doszedł Stalin w swej nienawiści do Trockiego,
świadczy choćby to, że w muzeum tern
znajduje się wielki obraz malarza sowieckiego, który przedstawia posiedzenie komunistów w przededniu rewolucji
na którem postanowiono rozpocząć powstanie. W tern historycznem posiedzeniu, próc'z Lenina i Trockiego, brał udzia! również i KaUnin. Natomiast Stalin był nieobecny, gdyż znajdował się
wtedy w więzieniu. I oto co robi malarz rządowy, naturalnie z nakazu Stalina: Kalinina na oh razie niema zupeł
nie, natomiast Stalin znajduje się na
najwidoczniejszem miejscu obok Lenina
i to w postaci rzucającej się w oczy,
jakgdyby głównq rolę w posiedzeniu odgrywał właśnie
on. Trocki natomiast
stoi koło samych drzwi, jak gdyby niebrał udziału w posiedzeniu, a odgrywa
rolę służącego, podajqcego herbatę . Postać Trockiego jest obrócona plecami i
tylko widać jego nos i bródkę. W ten
sposób Stalin stara się ośmieszyć swego zaklętego wroga.

podróżac~

nadw
już na

w stratosferze.

ze swego lotu do stratosfery. geofizyk szwajcarski, proi. Piccard, bawił w tych dniach w Pradze i
zapytany przez dziennikarzy O wyniki
praktyczne swego lotu, odparł:
O wynikach tych mówiłem już kilkakrotnie. Mogę tu dodać, że stratosfera wyzyskana będzie zapewne w niedalekiej przyszło ści do lotów na wielkie
odległości.
Do tego jlldnak muszą być
zbudowane samoloty specjalne o silnikach trzy razy silniejszych od samolotów ,zwykłych, aby śmiga mogła się
obraca ć trzy razy
prędzej.
Nie obejdzie sie bez kompresorów (turbogeneratorów).
Kabina takiego samolotu musi być
odpowiednio zbudowana, tak, jak zbudowana była gondola mego balonu. Chodzić będzie przy tern
jedynie o loty na
znaczne odległo ści, np. z Pragi do Nowego Jorku. Przebyć tę odległość w
ogromnie rozrzedzonej atmosferzelstratosfery w ciągu. ośmiu godżin nie będzie rzeczą trudną trudną.
Loty w stratosferze będą bezpieczniejsze, niż w atmosferze. Tam niema
wiatrów ani burzy. Temperatura jest

'

wrażenia

zwołać

sprawie zatargu w Mandżurji
dzień 13 listopada do Paryża.
W kołach zbliżonych <lo francuskiego ministra spraw zagranicznych oświadczają, że sprawa ta ' nie jest dotąd
zdecydowana. ~Briand w charakterze
prezydenta
Rady Ligi Narodów po
otrzymaniu alarmujących wiadomości o
bitwie nad rzeką Nonni wystosował do
rządów japońskiego i chińskiego tele ··
graficzny apel wzywający do utrzymania
pokoju. Briand przypomina, że Japonja
i Chiny zobowiązały się uroczyście
uczynić wszystko coby mogło doprowadzi ,: do usunięcia krwawych zajść i załatwienia ko nHiktu na
drodze pokojowej.
RYGA, S listopada (ATB) Tass do- '
nosi, że władze japońskie aresztowały
w Korei 46 koreańskich komunistów,
którzy prowadzili wśród wojska japoń
skiego ' agitację
przeciwko oh pacji
Mandżurji.
W ostatnich dniach aresztowano w Japonji około 2000 komunistów, którzy usiłowali urządzać obchody uliczne na znak protestu przeciwko
wysyłaniu nowych wojsk do Mandżurji.

Słynny dziś

się' murem od winnych wystawienia

Prasa czeska zamieszcza

Briand zamierza

zwyczajną sesję Rady ligi Narodó";'

Profesor Piccard

Odezwa Senatu Uniw. Warszawskiego.
Echa "rewolucji" akademików.

nie jest w stanie.

głasza. ~e

Wypadki wojenne w
Mandżurji, które były tematem ostatnich
not chińsk i ch do Ligi Narodów, skłoniły prz.ewodniczącego rady, Brianda, do
interwencji. Briand wysłał mianowicie
6 listopada telegram do rządów chiń'
skiego i japońskiego, stwierdzający, iż
poważny
charakter zajść w Mandżurji
północnej wzmaga niepokój rady Ligi.
Ponadto, Briand prz~pomina obu
rz~dom zobowiązania, jakie cięŻII na obu stronach w związku z rezolucją rady
z dnia 30 września i domaga się, aby
obie strony dały natychmiast dowódcom
oddziałów rozkaz unikania po<vażnych
starć,
mogących
utrudnić
utrzymanie
pokoju i uregulowanie konfliktu, którego pokojowe zlikwidowanie powierzone
zostało radzie Ligi.
RYGA, 8 listopada (ATB) Tass donosi z Mukdenu, że z polecenia sztabu
armji japońskiej w Mandżurji wysłano
znaczny transport broni i amunicji dla
chińskiego rządu prowincjonalnego w
Kirynie. Transport ma się sk ł adać z
16 wagonów karabinów maszynowych i
ręcznych, miotaczy min,
granatów ręcznych i niezliczonej ilości amunicji.
PARYŻ, S listopada (ATB) - Paryskie wydanie .Chicago Tribune" 0-

Największy

niezmienna.
Wz!Jt i lądowanie to drobnostka,
~dyż obecnie można ptzepowiedzieć pogodę na 7 do 9 dni naprzód, a ten czas
wystarc~y do odbY<lia najdłnższego nawet lotu. tak, że pilot już naprzód wiedzied będzi~, jaką napotka pogodę w
czasie lądowania.
Jestem przekonany, że do takich lotów dojdzie w stosunkowo krótkim czasie i że wyniki będ. zadowalające.
Przypuszczam, że swym lotem do
stratosfery przyczyniłem się do jej poznania i temsamłlm przygotowałem niejako grunt po przyszłego ruchu komunikacyjnego w stratosferze. W tern właś
nie wynik praktyczny tego lotu.

Wybory w
BIAŁOGROO,

Jugosła wji.

(PAT). Dziś
odbywają się w całym kraju wybory
do parlamentu. Narodowa lisŁa rZI}dowa, będąca bezkonku rencyjną, liczy
zgórę 1300 kandydatów. Wiadomości,
nadchodzące z prowincji, o przebiegu
wyborów świadcz/} o licznym udziale
głOSUjących
Wybory mają w całym
kraju przebieg spokojny.

S.Xl

I

-

pomnik Chrystusa.

I

Nad stolicą Brazylji Rio de Janeiro góruje pomnik Chrystusa Zbawiciela na
górze Corcovado • .Jest to największy pomnik Chrystusa na świecie. Wysokość
jego wynosi łącznie z naturalnym cokołem 40) metrów, a szerokość 33 metry.
Na zdjęciu naszem widzimy na pierwszym planie pomnik Chrystusa, na dalszym zaś miasto oraz cypel zwany Pao da Su gar czyli .Głowa Cukru·.
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Nieuchwytny szantażysta
B u d a p e s z t, w listopadzie.
Paryż zelektryzowany został niecodzienn/l aferą, ofiarą której padła znana
w bndapeszteJl.kicb kołaclI towarzyskich
p. E lizabet von Bacz. Szczegóły tej senaacji S/l nl\8tępnj~ce:
Pani ,"on B>\cz, córka wysokiego dygnitarza, była przez 2 lata żoną wielkiego obywatela ziem! kiego , Przed paru
miesilIcami rozwiodłli się z nim i kosztowne klPjnoty, które jej podarował, pani
Bacz zabrała z Rob/}. Po przeprowadzeniu sprawy rozwodowej wyjechda p. von
B cz do Monte Oarlo, następnie do Paryża, stąd zatelegrafowała przed paru dniami do swej zamieszkałej w BudapeSZCie
matki, prosząc ją o natycllmiastowy przyjazd do stolicy Francji. Obie kobiety
wróciły do Budapesztu, gd1ie p. Bacz
opowiada swym zuajomym nieprawdopo·
dobne wpo t bistorje o wyłudzenin jej
klejnotów przez nieznajomego mężczyz

ŁODZKI"

najnowszą sensacją Paryża

i

I

Budapesztu.

opiece wróciła pani von Bacz !lo ił i po wrzucenia p i eniędzy i 'klejnotów !lo puszparu tygo!lniach m ogła opowiedzieć ujem- ki kościelnej. W żadnej jednak skI zynce
nice pobytu w Pary~u. \V kasynie gry we wspomnianym kościele ani pierścienia,
w Deau,ille'n pozoała m!odPgo, eleganc- ani franków nie znaleziono.
Matka i córka po bezowocnych pokiego mężczyznę i stamtąd pojechała z
nim do Pl\ryża. Nazwiska owego oso b- sZllkiwaniach policji, wróciły do Budanika nie mogła poda ć. jak również o pesztu. .
.
zaginionych klejnotach nie umiała dać
Budapeszteńskie koła towarzyskie z
wyczerpujących wyjaśnień
Lekarze u- radości!! powitały powrót wytwornej pani
trzymywali, że chodzi tu o manję prze- ,'on Bacz. Opowiada ona to samo, co w
śladowcz/I pacjentki.
policji i uparcie twierdzi, że podczas spaDopiero po tygodniu wyjawiła p. Bacz, c?rn. ~ad brz~giem w De1lu,iIIe'u ukaz~ł
że ów mężczyzna kazał jej kl ej noty wlo- IIłl Jej aruoł I rozkazał, aoy pozbyła Się
żyć do t.orebki i razpm z cał~ posiadan~ szlaclletnych kamieni , gdyt te pl'zyruoSl\
sum/l 10.000 frauków wrzucić do puszki jej nieszczęście.
w kości ele św. Magd~ l eny. Po przesłuPo sz*uta~yście zagin/lł wszelki ślad,
cbanin p. Bacz policja zajęła się z całym a tymcza,em stolice Francji i Węgier
zapałem owym zagadkowym s zantażem.
nową maj/} sensację.
Z eał~ pewnością n talono, ż"e padła ona
(ab).
ofiar/l
bypnotyzera,
który
___
_____
_ _zmusił
_ _ _ ją
_ _do_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tradycyjny

nę ·

I

robą

przypuszczając

początko'

że chodzi o chorobę t. zw .• sodok",
rozpowszechnioną w Japonji. Po jedno-

obrzęd.

badaniach dr. Strimpl przeże w tym przypadku chodzi
dotychczas nieznaną i o nowy bakcyl, który ją wywołuje. Dr. Stńmpl
chorobę tę nazwał . Spironema speraphili· i doświadczeniami wykazał, że
roznosicielami cboroby mogą być szczu'
ry i morskie świnki. W tym zaś wypadku w y wołał ją suse.ł. Zarazem dr.
Strimpl stwierdzit, że choroba ta może
rocznych

konał się,
o chorobę

sta ć się epidemiczną .

pieruędzy.
Między

ZAKŁAD

KRAWIECKI

,LEONARDA HETMANA·
ŁÓDŹ
WÓLCZA.ŃSKA 63. - TEL. 168-00.
~A

SEZOX ZmOWY

PBCJALNOŚĆ ROBOTY

Stosownie do .odwiecznego zwyczajn angielskieco, podczas otwarcia nowego parlamentu w Londynie, przeszukano piwnice w gmacbu przez kapltanó'" gwardji, w staroświeckioh bistorycznych strojacb. W r. 1605 schwytano Guy Fllwkesa.
chwili,
gq.y podczas obrad przykładał lont do nagromadzonych w piwnicach beczek z prochem.
Zdjęcie nasze przed.tawia kapitanów gwardji, opnszczaj/lcych parlament po tradycyjnem przeszukaniu jego piwnic.
,

1WTRZANK.

I,.

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

Anglja nie uznaje rozwodów sowieckich
Sąd londyński do spraw rozwodo'
wych na swojem ostatniem posiedzeniu
zawyrokował, iż decyzje instytucyj sowieckich, tyczące się rozwodów, nie
mają rrtocy prawnej na terytorjum Anglji.

KAROL MEYER- WENDISOH.

IMPROWIZACJA.
Hugo Dunker, właśoioiel starej i
znanej firmy Dunker et Co, powstał
od biurka i podszedł do stołu, pokrytego grubem szkłem, przed którym
stał elegancko ubrany mil tczyzna, lat
około trzydziestu.
Jubiler obrzuoił
przybysza badawczem spojrzeniem,
zamienił z nim kilka slOw i począł
na stole rozkładać kolje, naszyjniki,
pierścierue diamenty i bransolety.
Dunker nmiał zjednywać sobie klientów. I teraz nie SZCZlldził sohlebiających słówek, dowcipów i gestów, by
zaohllcić przy~ysza do~upna. Od pierw
szego weJrzema wywnIoskował ~e ma
do czynienia z bogatym znawcą.
- Wspllniala HJOinta ' rzekł oboy,
gdy Dunker strzelił dowcipem, IkrZI}'
cym się naj przedniejszym hnmorem.
- Tak, na poincie wiele zalet y dorzucił jubiler ~ zadowoleniem i wziIJI
do ręki łańcncb peret. Ten kosztnje 45
tysi~cy. Dobre pointy są rzadko'ci/l.
- Tak rzadkie, jak prawdziwie azła
cbetne klejnoty. ł5 tys. to drogo .
- Zdaje się tylko. Spójrz pan, Jaki
okazaly, co za blask. A jednak SI} pointy o większej nieraz wartoiloi, niż klejnety.
- Mała przesada.
O nie, to prawda. Ponieważ już
o tem mówiIDY ... Przed paru miesiącami

gorączkowa?
Lekarz czeski, dr. Strimpl, działają
cy w czechosłowackim szpitalu państwo
wym w Koszycach oświadczył w tych
dniach, że odkrył nowy rodzaj choroby
gorączkowej, która w pewnych warunkach może stać się epidemiczną.
Przed pół rokiem przyprowadzono
do szpitala l1-letniego chłopca, u którego zauważono objawy spe jalnej choroby. Choroba ta objawiła się w regularnie powtarzających się napadach gorączkowych w okresach pięcio-sześcio
tygodniowych. leczenie choroby różne'
mi zwyczajne mi środkami nie dawało
"wyników. Później stwierdzono, że chlo'
pak przed zachorowaniem pokąsany był
przez susła, kture w okolicach Koszyc
pojawiają się w wielkiej ilości Po przy'
byciu chłopca do szpitala rdna była już
zago jona.
Dr. Strimpel, który jest zarazem kie'
rownikiem czechosłowackiego państwowego instytutu bakterjologicznego w Koszycach,
badał łączność ukąszenia z chopacjenta,
wo,

Pary"ka policja od dhitszego jnż czasn głowiła się nad częstem. tajemniczem
zuikaruem znanycb w paryskich kołacb
towarzyskich osobistości. Po dłuż zych
poszukiwaniach odnajdywano te osoby w
opłakanym stanie zdrowia.
Wśród nich
był znany fabrykant Blarez i knpiec Navarre, którzy nie nmieli da ć policji wyczerpnjących wiadomośoi , co się z nimi
. działo podcza icb dłngiej nieobecności;
tylko tyle wiedzieli , że raz podcza. spacern wszczęli rozmowę z jakimś eleg~nc
kim mężczyznII . Potem znaleziono icb obrabowanych z wszelkich kosztowności i
innymi zniknęła nagle znana
w Budapeszcie elegantka p. von Bacz,
któr/l po odnalezieniu musiano przewieźć
do sanatorjnm. Jej matce, która przybyła do Paryża zakomnnikowali lekarze,
że u jej córki zaobserwować można symptomy choroby umysłowej.
Pani von Bacz mó wiła wcil\ż o .aniele z Deauville'n". .Dokładniejszych danych o owym tajemniczym .aniele" nie
można było z chorej wydostać.
Badania
policji paryskiej wykryły, że p. Bacz posiadała wspaniały, niezwykłej
wartoiloi
klejnot, po którym zaginął wszelki ślad i
że mieazkała ona kilka dni w hetelu
• Scribe". Karta hotelowa opiewała, że
dama przyjechała bez kufrów i waliz i po
parn dniacb wyprowadziła się.
Po przybyciu jej matki do Paryża,
znany lekarz - psychjatra na podstawie
dłuższych obserwacyj orzekł, że jego mło
da pacjentka znajdnje się pod jakimś tajemniczym wpływem. Dzięki troskliwej

Nowa infekcyjna choroba

zdarzył

illi się ciekawy wypadek. Jaki ś .
baron (mniejsza o nazwisko) knpi! u
mnie djadem wartości kilkndziesięciu tysięcy złotych i kazał go odesłać do hotelu, de pokoju 218. - PosIałem swego
prokurenta. Baron przyjął go elegancko,
poczęstował papierosem i. ..
- I? - zapytał obcy'
- I zapłacił. Oczywista, baron zapłacił.

Dnnker ilmial si~.
- ~'ak, to pointa swego
zauważył klient. Dobra np.
sty. Temat .Perły" jelit już

rodzaju dla nowelioklepany,

kilkaset razy opracowany.
- Tak - Dunker skinl}~

potakująco

glową·

- Naprzykład... coby 08nnł nowelista na tle owej sprzedaży djademn baronowi. Pomyślmy o tem.
- Myilleć nie kosztnje - dorzucił
Dunker.
- Przedewszystkiem - zaczął obcy, wyjmując ręce z kieszeni - trzeba
wymyślać ciekawe, sensacyjne zakoficzenie. Dobrze baron zapłacił. Pański
prokurent... jak się on nazywa?
- Oppermann.
- Dobrze - ciągnt! dalej obcy. Oppermann opnszcza pokój, pali papierosa, kieszenie ma wyladowtlDe pieni~dz
mi i jest w dobrym hnmorze. Wolnym

Wyrok ten wywołała sprawa pewnej
Angielki, która przed rewolucją rosyjską
wyszla zamąż za Rosjanina. Rosjanin ten
wyjechał do Rosji sowieckiej i bez zgo~
dy żony uzyskał tam "automatycznie"

krokiem idzie przez korytarz i nagle
rzuca mn kto ' ćwierć funta pieprzu w
twarz. Oppermann miał teczkę, tak?
- Wspaniałe. Baron i ten, który zasypał prokurentowi oczy,
to napewno
wspólnicy. Bandyta wyrywa teczkę Oppermannowi i potem dzieli się pieniędz
mi z owym samozwańczym baronem.Wsparuałe. To trzeba napisać. •
- Można duej improwizować. Oppermann przeciera oczy i rozgląda się
wokoło. Widzi coś ruezwykłego. Oto
bandyta, który wydarł mn teczkę, ma
ręce w zniesione do góry i ktoś trzyma
przed jego twarzą rewolwer. Ową trzecią osobl}, świadkiem napadn jelt np.
detektyw, którego pan wysłał dla śle
d~enia Oppermanna.
- Wspaniałe - zachwycał się Dnnker. Doprawdy świetna nowela kryminalna. Pieruądze, pieprz, rewolwer, detektyw.
- Jeszcze nie koniec. Detektyw na/dada. bandycie kajdanki, odbiera mu
teczkę i sprowadza anto. Obaj wliadaj!}
do samochodu i gdy Oppermann chce
wejilć. znów usypnją mu oczy pieprzem.
Ow jegomość z rewolwerem nie jelt detektywem, lecz wlpólnikiem bandyty.
- Podziwiam pań ką fantazję
rzekł Dnnker szczerze zachwycony.
- Przekouali4my się, te pointy nie
SI} tak rzadko spotykane.
- Ja myślałem o rzeczywi cie dobrej poincie. Pozwoli pan, że zmienię
nieeo pań.klł improwizację. Pr~ypD 'ćmy,

uniewazmenie małżeństwa. Po pewnym
czasie Angielka wyszła zamqż za An'
glika. ale nowy mąż wkrótce po ślubie
o~iadczył, iż nie uznaje jej za rozwiedzioną i prosił sąd o unieWAżnienie za'
wartegó między nimi związku małżeń
skiego.
Sąd londyński ogłosił drugie małżeń
stwo za niewaine.

że prokurent Oppermann wraca do biura, bez teczki z cztlfwonemi, opucbtemi
oczyma. Nim zaczyna mi mówić o rueszczęścin, zwracam się do niego ze śmie
chem: .Oppermann - mówię - pan SI}dzi, że jelitem tak rueroztropny i poniosłem skntkiem rabnnku szkodę. Nie,
klejnoty były fałszywe. Same imiucje.
Tak, bezwartościowe szkiełka·. Dunker
roześmiał się głośno.
- Uznaję sill za

pokonanego. Obcy
uśmiechn~ się i okłooil z wymnsson,
gracjI}. 'h pointa ...
- To jeszcze nic - ci,golJł jubiler
dalej. a najlepszą teraz pora. Owe imitacje były takie same, jak te, która
letały tu na stole i które pan przed
dwiema minutami zręcznie scbował w
rękawie. Te dwa skradzione brylantowe
piedoienie zatrzymaj pan sobie. Jeden
na pamil}tkf) nas&ej ciekawej po,awędki
i pańskiej improwizacji, drngi - jako
dowód pańskiej netelności dla policjanta, który za chwilę pana zaareaztuje.
Teru wierzy jot pan, te pointy maj, mieć więkssą wartość od klieutów_
Ocżywiście, że od takich klientów.
Roaległ się syguał dzwonka alarmowego i obite żelazem dnwi zakładu jabilenkiego DlIoker et Co zamknęły si,
automatyeznie..
Tłom.

A. B.

Str. .l.
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- :::Wschód słońca Mł.
Zachód słońca 15.57.
Wschód ksi ężyca 6.27.
Zachód kslętyca 1540.
Długość dnia V.1 3.
Ubyło dnia 8.03.
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Poniedziałek

I

Teodora i Or.sta.
Andrzeja z AweI.

J UTRO:

MUZEUM MIEJSKI II historJi I . ztukl Im.
J. i R. Bartoszewiczów (Plac Wolno śc i l)
otwarte w środy, soboty I nJedzlele od
10-16.

Dyżuryaptek.
Dziś w

dyżuruj~ .pleki, A. Pol.·
sza (Plac Kościelny 10), A. Charemzy (P.o'
morsko 12), E. Miller. ( Piotrkowsko 46). M.
Bpszteina (Piotrkows ka 2::!5), Z. Gorczyc
kiego ( ~ rzej.zd 59), a. A nloniewicz. (Pabjanicka 50)
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Wojna studentów.
Bilą się!

Kto z kim?

Gdzie i dla-

czego?
Czytając pisma różnych kierunków o
awanturach studenckich w Warszawie,
trudno się zorjentować kto kogo i za
co bije?
Zaczęło się właściwie w Krakowie
a skończy się ... w s'ldzie i areszcic, bo
policja prócz gumowyc h pałec;zek przy'
mknęła kilkudries ' ęciu co ognistszych
młodzieńców w ,ujutnym' gmachu z
widokiem na niebo.
Jedni twierdzą.. że chodziło o dostarczenie trupów żydowskich dla ćwi'
czeń anatomicznych studentów medycyny: inni, że rebelja uniwersytecka była sprowokowana wyst,!pienlerri ,bojów'
ki' żydowskiej .Jardenji·, która pobila
studentów' chrześ cijan ; Inni jeszcze, że
wybory do władz Bratniej Pomocy tyle
wigoFu rozpętały, iż energję młodz i eń
czą wyładować musieli korporanci we
wzajemnem kiereszowaniu się laskami!
Huczek uczyn ł się niemały. Zjazd
rektorów. Zamknięcie wyższych uczelni, jako, że wielce zaraźl i wa jest wszelka awantura. Interpelacja w sejmie.
Odpowiedź ministra. Kłótnie poselskie.
. Bij, kto w Boga wierzy' I Zimny tusz
z sikawek. . Pretensje do PPS, że nie
potępia wybryków antyżydowskich i nie
wzywa gromów na główki młodzieniasz
ków endeckich ...
Podrllstające pokolenie próbuje wykazać się przed społeczeństwem jakąś
,działalności,!" .
Młodzież uniwersytecka przedwojenna
poświęcała swe siły w. innych kierunkach. Były inne cele, inne ideały. Dziś
nie mogą walczyć z wrogiem zewnętrz
nym, tłuką się z kolegą z ławy szkol·
nej.
Nie zdają sobie sprawy z tego, że
.źle się bawią', że wyrządzaj,! 50'
bie, zakładom naukowym, w których
studjują oraz państwu powIlŻną szkodę,
gdyż wrogie agentury rozdmuchują te
pożałowania godne zajścia do rozmia'
rów pogromów żydowskich w Polsce.
Inna rzecz, że po bardzo energi cznych zarządzeniach
władz
naszych
- zbyt przesadne alarmowanie przez
dz:enniki żydowskie, tak w żargonie jak
i w języku polskim
drukowane jest
może niewlaściwe.

Strumienie zimnej wody,

wylewane
na podgorączkowane głowy studentów,
mogłyby być z pożytkiem skierowane
choćby na chwilę i na głowy niektórych redaktorów pism żydowskich.
Luboń.

Wszelkie porady w sprawach
gospodarczych budowla·
nych i pomoc prawną, udziela każdemu

Biura PolskilgD
Łódż,

mpDłu GospodarcZł"

ul. Plotrkowlka V7, tel.

186-7~.

Nr. 52.

Ohydne matkobójstwo przy ul. Rzgowskiej.

Syn'- pijak popełnia krwawą zbrodnię dla zdobycia kilkudziesię
ciu złotych. - Pościg za zbirem, który odpowiadał będzie przed
sądem doraźnym.
Miasto nasze stało się znów terenem
ohydnej zbrodni, dokonanej z chęci zy'
sku na własnej matce przez zwyrodnia'
łego syna ~ pijaka.
Przy ul. Rzgowskiej w posesji nr. 20
zamieszkuje od dłuższego czasu Marce'
la Jan kowska, licząca ostatnio 74 lata.
J ankowska jest wdową. Utrzymuje
się przy t yciu z handlu,
jest bowiem
wła ś clcie l k,! !straganu na placu Leo'
narda .
Od n'edawna przy Jankowskiej za'
mieszkał jej syn, 30-letn.i Antoni, znany
pijak i awanturnik.
Antoni Jankowski skutkiem nałogo
wego pijaństwa został usunięty z pracy. Ponieważ nie umiał opanować zgubnej skłonności i po pijanemu maltre'
tował żonę, ta usunęła go z mieszkania, tak iż musiał on szukać schronienia w mieszkaniu swej matki, która
wprawdzie zapewniła mu utrzymanie,
jednak nie chciała dawać pieniędzy na
wódkę·

Na tle
między nią

tego .skqpstwa"
a synem

dochodziło

staruszki

do ostrych scysyj.

W dniu wczorajszym, okolo godziny
4-ej po poł., sąsiadka Jankowskiej, Gabrysiakowa, weszła do mieszkania handlarki, chcąc oddać jej 3 złote i 20 groszy za wzięt e od Jankowskiej wiktuały.
Wszedłszy

do

mieszkania Jankow'

skiej s,!sladka
spostrzegła staruszkę leżącą
dłodze w kałuty krwi.

na po-

Poniewat Jankowskaunie dawała zna'
życia przerażona Gabrysiakowa zaalarmowała pobliski XIII komisarjat oraz
powiadomiła pogotowie.
Przybyły na miejsce lekar l .pogotowia ustalił, iż nieszczęśliwa kobieta O'
trzymała dwa ciosy w głowę , zadane
tępem narzędziem, oraz

ku

cztery uderzenia, zadane

w

głowę

siekierką.

Po przywróceniu ciężko okaleczonej
kobiety do przytomności lekarz pogotowia przewiózł l'! w stanie beznadziejnym do szpitala św . Józefa.
Badana przez policję, celem ustalenia sprawcy napadu, Jankowska odpowiedziała tylko jednem słowem

• 8yn".
Przybyły na nueJsce podkomisarz
Wiśniewski, k,ierownik XIII komisarjatu,
przeprowadził dochodzenie, które ujawniło, iż sprawca napadu na staruszkę
zabrał kołdrę, poduszkę, żełazko do prasowania oraz 72 złote gotówką, znale'
zioęe w szufladzie.

Wobec tych wyn:ków do chodzenia,
które kwalifikt ją sp rawę usiłowanego
zabójstwa matki, przez syna, w chęci
zysku,

do

postępow ~ nia

doraźnego,

na miejsce z~ rodni przybył prokurator
dr. Markowski, komendant p. p. podin-

------------------------------------------Przeciw

krzywdzącym

płac

pracownicy Kasy Chorych.
Wiec protestacyjny w sali Rady Miejskiej.

Władze łó d zkiej Kasy Chorych prze- , skiej wiec

prowadziły

os 'atnio akcję .wyrównania"
pensyj pracowniczych.
Akcja ta, oparta przedewszystkiem na
dążeniu do zaprowadzenia oszczędności ,
miała ponadto na celu wyrównanie istotnych niesprawiedliwoś ci w uposateniu
pracowników Kasy, częste bowiem były
na terenie Kasy Chorych wypadki, it
dwaj urzędnicy, pracujący w tych samych
warunka~ h, na
jednakowych stanowi'
skach, z jednem i tem samem przygotowaniem do tej pracy, otrzymywali
dwie znacznie się od siebie różniqce
sumy wynagrodzenia. Akcja wyrównania
płac m iała. zatem na celu ustalenie stałych norm dla pracowników każdej kategorji.
Tymczasem po .wyrównaniu· płac
okazało się, iż wszystkim pracownikom
obniżono place. Nie bylo nadto wy'
padku, aby którykolwiek z gorzej sytuowanych pracowników uzyskał na pod,
stawie tego .wyrównania· podwyżkę.
Jest zrozumiałe, if wobec takiego
postawienia kwestji regulacji płac wśród
pracowników łódzkiej Kasy Chorych,
zrażonych, już niesprawiedliwem przeprowadzeniem redukcyj wśród kobiecego personelu urzędniczego, zapanowało
silne rozgorYC1enie.
Związki pracowników Kasy Chory~h
podjęły akcję protestacyjną przedewszystkiem na terenie Łod>;i, zaś wobec stwier'
dzenia, iż winę ustalenia takiege, a nie
innego systemu wyrównania płac pono'
szą władze nadzorcze, przeniesiono interwencję na teren Warszawy.
Skierowana w sprawie omawianej do
Ministerstwa Pracy delegacja uzyskała
tylko zapewnienie, iż cała spra,wa przed·
stawioną będzie panu ministrowi .
Wobec powyższego zwi,!zki zawodo'
we pracowników Kasy Chorych w Ło'
dzi wyłoniły komisję porozumiewawcz,!,
która wzięła na siebie c bowiązek prze'
prowadzenia zdecydowanych wystąpień
w obronie płac pracowniczych.
Komisja porozumiewawcza zwołała
na dzień wczorajszy do sali rady miej-

w sposób nader

pomyślny.

W poszczególnych rejonach, zwłasz
cza w niektórych większych cśro d kach
miejskich dopływ komisarzy od bywa się
w tempie nieco powolniejszem.
Jednak jest rzeczą niewątpliwq, że
większe miasta z ich wielkiemi zasoba'
mi inteligencji a w tem młodzieży akademickiej, tak wrażliwej na każde poczynania społeczne, nie pozostaną w
tyle za inne mi okręgami kraju, zwłasz'
cza, że )siektóre z tych miast były wistanęły.
downiq wprost entuzjastycz. przejawów
Największą trudnościq, jak,! nastrę
cza spis grudniowy, jest jak wiadomo, zrozumienia obowiązku obywatelskiego.
Katdy winien zgłosić u władz spita okoliczność, że wskutek obecnej sy'
tuacji finansowej państwa, spis ten ma sowych swój udział parodniowy w pra'
cy spisowej, by nie pozosta ła najmniejbyć przeprowadzony siłami komisarzy
sza luka w obsadzie stanowisk komisahonorowych.
Jak się okazało, napływ komisarzy rzyl
Będzie to najlepszem świadectwem
• mimo ciężkich czasów' jest tak wielki,
że w większości województw 'kwestja, wobec świata , że jesteśmy na rodem O
komisarzy" już nie istnieje, gdyż zapo- wysokiem uspołecznieniu i wielkiem ze'
trzebowanie jest tam pokryte całkowi' spoleniu wewnętrznem.
cie, a niekiedy nawet zgór".
W drugiej połowie października r. b.
we wszystkich województwach zjazdy powiatowych i miejskich
referentów spisowych.
Zjazdy te stwierdziły w sposób nie'
zbity, że akcja spisowa rozwija się w
całym kraju w sposób nader pomyślny
i to przedewszystkiem dzięki zrozumie'
niu przez szerokie warstwy ludności
ważności zadania, wobec
którego one

redukcjom

wystąpili

.......
------------------------.-----------------...
Akcja spisowa rozwija się
odbyły się

spektor Niedzielski Oraz kierownik wy'
działu śledczego, nadkomisarz Weyer.
Po przeprowadzeniu SZC1:eg6łowych
dochodzeń do wszystkich komisarjatów na terenie Łodzi, oraz do okolicznych posterunków policyjnych skiero·
wano telefonogramy, z poleceniem aresztowania matkobójcy.

pracowników Kasy Chorych:
Wiec odbył się wczoraj, w godzinach rannych, przy wypełnionej po brzegi sali rady miejs kiej.
Po szeregu referatów i ożywionych
dyskusyj uchwalono następującą rezo'
lucję :

• Zebrani w dniu 8 listopada, w sali
rady miejskiej miasta Łodzi wszyscy
pracownicy łódzkiej Kasy Chorych, zgrupowani w trzech, działaj qcych na terenie Kasy zwi,!zkach, po wysłuchaniu
sprawozdania komisji porozumiewawczej,
wyłonior ej " tych zwi'lzków, stwier'
dzajq:
1) że dotychczasowe wydatki admi'
nistracyjne Kasy nie przekroczyły granic wyzl!aczon\,ch i że wobec tego chęć
ratowania finansów Kasy przez zniżkę
pensyj musi wywołać wśród ogółu pra'
cowników rozgoryczenie, co w skutkach
odbije się ujemnie na funkcjonowaniu
instytucji,
2) że dokonana obniżka płac;: szczególnie skrzywdziła pracowni)!ólV i robotników, otrzymujqcych pobory według
naj niższej grupy uposażeniowej.
3) Wobec powyższego zgromadzeni
domagają się zrewidowania zasad dokonanej obniżki płac.
Zebrani domagają się od władz nadzorczych Kasy jaknajrychlejszego opra'
cowania i wprowadzenia w życie, przy
współudziale przedstawicieli związków,
przepisów, normujączch w należyty spo'
sób warunki pracy i płacy pracowników
Kas Chorych.
(p)

Spis poborowych
rocznika 1911.
W poniedziałek, dnia 9-go listopada
r. b. do spisu poborowych w lokalu
Biura Wojskowego (ul. Zawadzka 11) w
g. od 8 do 15-ej, I(w sobotę od godziny
8-ej do 13,30), powinni się zgłosić męż
czyźni, urodzeni w 1911 roku, zamiesz'
kali na terenie V'go komisarjatu Policji
Państwowej, których nazwiska rozpoczy'
naj,! się od lite., N. O. i zamieszka'
li na terenie Xll\ komisarjatu P. P., których nazwiska rozpoczynaj" się od liter,
P. R. S. Sz.
Katdy mężczyzna, zgłaszający się
do spisów, powinien być zameldowany
w m. Łodzi I posiadać, 1) dowód oso'
bisty, w braku dowodu osobistegometrykę urodzenia, względnie wyciąg z
ksi'!g s tałej ludności wraz z innym dokumentem, stwierdzającym tożsamość
osoby;
2) zaświadczenie o rejestracji;
3) świadectwo szkolne, zawodowe
rzemieślnicy cechowe.
• Do zgłosz enia się spisu zobowiązan
s ą również osoby, nie mogące udowodnić, że są obywatelami państwa obcego
Tern samem obowiązkowi temu podle
gają posiadacze kart ~ obytu, niemając
paszportu zagranicznego państwa ob
cego.
Winni niedopełnienia obowiązku zgło
szenia się do spisu według podanycli
wyżej zasad podlegaj,! odpowiedział
no ści karnej z art. 97 Ustawy o po
wszechnym obowiązku wojskowym (Dz
U. R. P. P. Nr. 46/ 20, poz. 458) to jes
karze gr:r:ywny do 500 zł. lub aresztu d
6-ciu tygodni, albo obu tym karom l,!'
cznie.

,DZIENNIK LODZKI" 9JUS l
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Widowiska łódzkie
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REPERTUAR,
TBATR MIBJSKI: .Spódniczka cz., toga'.
TBATR KAMBRALNY: .Hau Hau'.
TBATR POPULARNY: • Wiktorja i jej huzar' .
COCTALL: .Jak się liawić - to się bawić'.
MOMUS: ,Jedna z kropelkami'.
APOLLO: • Ucieczka od szczęścia'.
ARS: .Biały mandaryn'. - ,Miłość kozaka'.
BAJ KA: .Na falach namlętnosci'.
CASINO: .Buster się żeni".
CAPITOL: ,Swawolne studentki'.
CORSO: ,Biali Indjanie'
CZARY: ,Cień Sherloka Holmesa'. - ,Z dnia
na dz ień".
DOM LUDOWY: ,Owoc zakazany'.
IłRA: . Pojedynel; w przestworzach'.
GRANO KL"IO: .Io-ciu z Pawiaka'.
LUNA: .Hal-Tang'.
JllMOZA: ,Postrach salonów'.
OOBON: • Włamywacze'.
OŚWIATQWY: ,Ulubien ica Maharadży'.
,Ocbotnik'.
PRZEDWIOŚNIE: .Moje słoneczko '.
PALACK, ,Cain' .
RKSURSA: ,Alibi' (Niewinnie posądzony).
RAKIETA, ,Noc upojeń'.
SPLBNDID: , Powrót do tycia'.
ŚWIATOWID: • Wieta miłości'.
UClRCHA. ,Żar miłości '.
WODBWIL: ,Włamy",acze'.
ZACH"ijTA: .Jeden z 36·clu· .

Uroczystości

Str. 5.

francuskie

w Poznaniu,
dzieży

Uroczyste odl'lonięcie pomnika 1123
podoficerów i żołnierzy franouskicb,
zmarłych na ziemiach Polski, było jednym z wielu fragmentów, uwypu klają
cych silę więzó w, łączących kraj nasz
z Fran cją. Przed cmentanem garnizonowym nstawiono kompanję honorową,
która powitała ze wszystkiemi honorami
reprezentującego rząd francuski ambasadora Laroche's, Na cmentarzu zebrali
si~ przedstawiciele władz pań stwowyeh i
komunalnych,
delegacje pułkowe ze
sztandarami, korpns ~f,cerski D.O.K. VIl,
konsulowie pa.ń stw obcych, prezydjum
Towarzystwa poI9ko·francnskiego, grono
profesorów u niwersytetu poznańskiego,
delegacja Związkn hallerczyków z gen.
Hallerem, prezes poznańskiego komitetu
akademickiego, jako przedstawiciel m ło -

akademickiej, kolonja francuska,
przedstawiciele prasy oraz liczni goście.
Pierwszy przemówił dzef gabinetu francuskiego ministerstwa rent i emerytów,
p. Rene Faton, żegnając żołnierzy armji
francusltiej, którym ule dane było spocz~ć w ziemi ojc.ystej. Następny mów,
ca, d-Cli O. K. gen. Dzierżanowski. zło
żył bołd poległym w imieniu armJi pol·
skiej. Ostatni przemawiał ambasador Laroche, który wezwał zebranych do uczczenia pamięci zmar/ycb prz~z 3-minutowe milczenie. Na zakończenie odegrano
bymuy obu państw, poczem zlożo~
Wieńce.

• Wieczorem prezydent mialu Ratajski wydał raut na cześć go4ci francuskich.

-----------------------------------------------Występy

trupy góralskiej.

Teatr Miejski,
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PONIEDZIA.ŁEK,

dn ia O listopada 1031 r.
11.58-12.10 Sygnał czasu z Warszawy, beJnał
z Wieży Marjackiej w Krakowie I odClZYtanie programu dziennego.
12.1O-13.1~ Muzyka z płyt gram. t. A. Klin)/;beil, Piotrkowska 160.
13 lf>-I~.2~ Przerwa.
la.2~-I~.t5 Od<zyt z Krakowa z cyklu dla
nauczycieli: "Aktualność romantyzmu i
sprawa rewizjI poglądów na poezję romantyczn'l' - wygł. prof. Kon rad GórskI.
1~ .4a - I~.aO Komunikat dla żeglugi I rybaków.
1~.W-16.1~ Muzyka z płyt eramofonowych
z W-wy.
16.20-16.40 Lekcja języka francuskiego (kW's
elementarny) (tr. z W-wy).
16.40-17.10 Płyty gramof. z Warszawy.
17.10-17.3~ Odczyt z Krakowa p. tyt. .0 epokowem odkryciu podzielności atom6w· wygłosi pro!. L. Wygrzywal.kl.
17.3~-18.W Koncert muzyki lekieJ z W-wy.
18.W-19 I~ Rozmalto';ci.
10.1[)-10.30 KomuDikat lzby Przem.-Handlowej
w Łodzi, odczytanie programu na dzlen
następny, płyty gramofonowe.
19 . 30-19.4~ Kalendartyk filmowy, repertuar
teatrów i płyty gramofonowe.
19.t[)-20.00 Prasowy dziennik radJowy z W-wy.
2O.00-20.la Pogadanka z c,.klu • Wiadomości
wstępne o muzyce' wygłosi p. Karol
Stromenger (transmisja z W-wy.
2O.1~-22.1~ Operetka ,GeJsz.. - Jonesa (transmisja z W-wy).
22.1~-22.30 P. a. Hertz wygłosi feljeton p. t.
,Z dokładnością do pół sekundy· (transmisja z W-wy).
22.30-22.4~ Dodatek do Prasowego Dziennika
RadJowego oraz komunikaty: meteorolog.,
aportowy I policyjny (tr. z W-wy).
22 .ł~-U.OO Muzyka lekka i taneczna z W-wy

ł.ódź

Dziś,

w poniedziałek, wieczorem śmiała ,
przebOJowa sztuka Alsberga i Hessego ,Sledztwo'.
We wtorek arcywesoła komedJa Webera
.Spódnlczka czy toga'.
W piątek p remjen przygotowanej przez
reż. J. Waldena we80łlj komedjl - .Or. Stieglitz'.

Teatr Kameralny,
Dziś,

w poDled,lałek, I wtorek o,tatuie
powtórzenia szlagierowego "Hau Hau" z MiZniczem.
W środę z olr.tzjł ro""nlcy nfepodległoścl
Polski popularne widowisko, urocze "Wilki w
nocy' T. Rittnera. - Bilety po 1 zł. i po W
groszy.
W piątek premjeTa wyre ż yserowan ej przez
dyr. Karola Borowskiego prz.zabawnej, stoją
cej pod znakiem ,Sex Apealu' I kapitalnych
erotycznych sytuacji komedjl Roberta Braceo
,Ona, czy jej slostr",' (II frutto amaro) z Grabowską, Was lutyńską, Brodnlewlczem, Chróscicklm, Krotkem i Szubertem.
c)l.lIłem

Uroczyste przedstawienia w teatrach:
Miejskim i Kameralnym
dla uczczenia 13-ej rocznicy niepodległości Polski.
Dyrekcj a teatrów: Miejskiego l Kameralnego, pragnąc udostępDlć jak najszerszYIII masom wesołe spędzenie święta narodowego postanowiła zorganizować dwa przedstawienia:
W Teatrze MiejskJm czarującą, pełn~ humoru komedję Szekspira .Co chcecie' w Inscenizacji dyr. K. Borowskiego.
W Teatrze Kameralnym doskonal~ komedję Rittnera • Wilki w nocy'. Ceny miejsc.
krzesła I lote l zł., miejsca na galerję po 60
gr., co umożlrwi nawet najmniej zamotnym
ujrzeDle tych lrapuj'lcych sztuk.
:.. Obydwa przedstawienia poprzedzone będą
cudownym wie rszem Wyspiańskiego, który
przez usta Wyso.klego nawołuje podchorą
żych do zbrojnego zdobycia nlepodleglosci.
Fragment ten z ,Nocy listopadoweJ" opowie
utalentowany artysta Zbigniew ZiembińskI.
Części biletów klerown1ctwo Teatrów Miejskich przeznacza dla wojska.

Teatr Popularny,
(Ogrodowa Nr. 18 tel. 178-00).
o godz. . I~ wlec.orem po raz pierwS'y komedja w 3-eoh aktach Bogusławsk i ego
,Opieka wojskowa·. Ceny zniżone.
Kasa sprzedaje bilety: przy ul. Ogrodowej
Nt 18 lub przy ul. 6·go Sierpnia Nt 2 (skład
fr:~~~~ p. Plywacklej) codziennie od godz.
Dziś

• ŁUKASIŃSKI·.
W środę, na nadoh. uroczystość I~topadow~
przygotowuje Teatr Popularny patrjotycZDą
sztukę Ireny Jursklej w 6 obrazarh p. t. .Łu
kaslńskl' w Inscenlzarj l I reżyserjl Stanls/ewa Skalski~go. Plęlrn .. I wzruszająca sztuka
będąca odbIciem dążeń I uczuć społeczeństwa
polskiego w okresie pow,tanill listopadowego
1 31 r., śclągDie zapewne do Teatru Popularnego licznie publlrzność t~dn" podn iosł ych I
silnych wrażeń.

Teatr liter.-art... COCTAIL".
Osl.atnie trzy ra zy świ etne widowisko Jak
się bawić to się bawić'.
'
W tych trzech dni ech publlrzność ł ód.1ra
pożegna znakomitą parę Zlol Halsmę I F_liksa
Paroella, bajecznego komika Józefa Orwlda I
ś"i_toelN barytonistę opery Iwcwskiej Stanlslawa Znicza.
Udzia ł calego .. spolu.

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet urzlłdza w sali Filharmonji we wtorek dn.
10 b. m. o godz. 16-ej i '" ś rc dł} dn. 11 b. m. o godz. 20-ej dwa spektakl' znakomitej trupy góralSKiej. -Bilety do nabycia w-sekretllrjacle Zw. Pracy Obyw. Kobiet,
Piotrkowska 103, pr. 01. II wejście. W dniu przedstawienia w kasie Filharmonjl.

-----------------------------------------------Zagadkowy

Pogotowie łódzkiej Kasy
Chorych
nie

\lIoże uskarż a ć sję

Nocy wczorajszej, do bramy domu
przy nI Anny 20 zbliżył się mieszkaniec tej posesji, 48-1etni Antoni Gło
wacki.
W czasie.. wyczekiwani a przez Gło
wackiego na dozorcę zblityl się do
niego jakiś pijany osobnik, który zadal Gł()wackiemu kilka ciosów laską.
. Na krzyk pobitego nadeszły w
międzyczasie jakiś przechodzień wydobył rewolwer i oddał w &tronę p ij anego napastnika 5 st rzałów, które jednak chybiły.
Pijak rzucił się do ucieczki, a
równiet i nieoczekiwany obrońea, któ'
ry nie miał wi docznie zezwolenia na

..,";' ;-~;;.. z3jęcia.
IP-;;-got-;;~łódzki~lK~~

wzywane było w ciągu miesiąc.a patdziernika w 2701 wypadkach, t. j. w
około 90 wypadkach na dol:>ę.
Z liczby powytszej w 409 wypadkach interwenjowało pogotowie połot
nicze Kasy Chorych.
W ciągu minionego miesi~ca pogotowie łódzkiej Kasy Chorych przewiozło d o szpitali i do ró:!.nych zakła·
dów i instytucyj K. Ch. 1859 chorych.
Ponadto zanotowano w ciągu u·
biegłe go miesiąca 67 alarmów bezpodstawnych. Sp rawcy fałszywych alarmów zostali niemal we wszystkich
wypadkach ujawnieni i pociągnięci do
odpowiedzialności karnej. (p)

broń, pośpiesznie się oddalił.
Przybyły na odgł08 strzałów policjant wezwał do pobitego lekarza po-

gotowia, który - po
mocy - pozostawił
m iejscu.

Pod samoch Idem,
Na ul. Ziel onei, przed posesją nr. 18,
został najechany przez samochód prywatny 65-letni Chaskiel Szla jtman (Zielona 10).
Szofer odwiózł przej echanego do
stacji pogotowia, skąd po udzieleniu
pomocy przewiózł Sz/ajtmana do do(p)
mu.

Pożar

Bilety dla zrzeszeń (za okazKnlem legitymacJi) ważne ze znl2ką ~O proc.
Bilety do n ..bycia w kasie .,.mawiań GrandCare, Piotrkowska 72, od godxiny 7 wiecz. w
kasie teatru ,Coctall', Przejazd :Ił.

udziel"niu

poGłowackiego na
(p)

Niefortunny upadek
podczas libacji.
50-letnia Florentyna Wange, za·
przy uL Wodnej w domu
nr. lO, podczas odbywającej się u niej
libacji upadła tak ni eszczę śliwie, it
doznała r ozbicia głowy o kant pieca .
Lekarz pogotowia, po nałoteniu
opatrunku, pozostawił poszkodowaną
pod opieką rodziny.
(p)
mieszkała

zagrody.

.....--..................

strzela

i ... ucieka.

na brak

Nocy wczorajszej we wsi Mel anów,
gminy Puczniew, wybuchł po ł ar w zagrodzie Tamasza Gorczyńskiego .
PastWił ognia padła stodoła ze zbiorem.
Straty wynosz~ około 15.000 zł.
Przyczyna wybuchu potaru nie została ustalona.
(p)

obrońca

Złośliwy

pies,

40 -letni S'llikier Teodor, zamieszul. Zgierskiej 77. przechoBrajera został !lapadnięty
i pok,sany przez psa rasy wilczej,
który rozerwał Szlikierowi mięśnie
prawego podramienia.
Poszkodowany zgło ił się na staoj,
pogotowia Kasy Chorych, gdzie dokonan o mu zabiegu zeszycia poszarpanego mięśnia. Poszukiwania za właś'
cicielem złośliwego psa nie daly wyniku. (p)
kały przy
dząc ulicą

I

WTOREK, dnia 10 listopada 1931 r.
11.~S-12.1~ Sygnał czasu z Warszawy, hejnal • Wieży Marjackiej w Krakowie odczytaDle programu na dzień następny.
12.10-13.1~ Muzyka z plyt gramol. t A. łWng
bell, Piotrko.,.ka 160.
1~.(i()-16.20 Program dla dzieci: l) Opowiadanie Fr. Sieroszewskiego p. t .• 13 lat temu
na ulicach Warszawy'; !) Obrazek p. ty t.
_Tchórz· zradJofoD. wg. noweli p. IiItefanji
Zawadzkiej (traosm. z W-wy).
16.20-16.10 .Tayloryzacja w wojsku' - wyalosi p A. Zarychta (tran sm. z W-wy).
16.40-1710 Muzyka z płyt ATalD. Ż W-wy.
17.10-17.35 Odczyt ze Lwowa p. t. ,Triumf&!ny pochód zwyclężony"h' - wygI. dr ZoIJ a Krzem Icka.
17.3r>-IB.W Popularny koncert symfoniczny w
wykonaniu orkiestry FiJharmonJI war...
pod. dyr. Br. WoUstala (tr. z W-wy).
19. 00-19.1~ RozmaitoścI.
19.1~-19.30 Kom. Izby Przem.

Handl. w Łodzi,
odczytaDle programu na dzień następny.
Kalenda"yk filmowy, repertuar
tea trów, płyty gramofonowe.
19.4[)-20.00 Prasowy Ozlennlk RadJ . • W-wy.
2O.00-20JÓ Feljeton p. ty t. .11 listopada· wygłosi dr. B. WleDlawa-Dlugcszowskl.
20.la-21.~~ Koncert popularny ... wykonanlu
orkiestry P. R pod dyr. J . Ozimhuklego,
Roman Llllenstein (sopran) I L. Urateln
(akompanj.), Ber a Pry... es (mezzosopran)
(tr.• W-wy).
21.M-22.1O Skrzynka pocztowa tecbniczna korespondencję bieżącą omówi I porad
tecbn. udzieli p. W. Frenkiel (tr.• W-wy).
22.10-22.łO Koncert ze Lwowa.
22.40-22.~a Dodatek do Prasowego Dzienulka
Radjowego oraz komunllraty, meteorolog.,
aportowy i pollcyJuy (tr. z W-wy).
23.00-U.OO Muzyka leki:a i taneczna. W-wy.
10. SO-19.t~

-------

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

Z codziennych tragedyj
wielkiej Łodzi.
Dwa zamachy Silmob6jc:ze.
32-letni Emil Krygier ( W ólczańsk a
1\ ), bezrobotny i pozbawiony od
pewnego czasu zapom ogi ustawowej,
usiłował \V dniu wczorajszym pozbawić się tycia,
przecinając brzytwą
tyły lewej ręki.
Lekarz pogotowia, po udzieleniu
pierwszej pomocy, ze względu na znaczny upływ krwi u poszkodowanego
przewióx} go do szpitala przy ulicy
Drewnowskiej.

•

•

•

4S.letni;Jerzy Kawecki (S ródmiejska 100), wypił w celach samob.ójczych
większą do zę 30 proc. roztworu cjanku
siarczanu.
Lekarz pogotowia, po udzieleuiu
desperatowi pomocy, pozostawił
na
mieJseu.
Roztwór, który po łutył Kaweckiemu do zamaehu samobójczego, był mu
zapisany przez lekarz&.
(p)

ro
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Dziennik Sportowy •
Boje ligowe.

Piłka nożna

Garbarnia o krok od tytułu mistrza.
Warszawianka wyprzedza

Lechję.

22 p. p. awansuje do Ligi.
Walka

ligowców o tytul mistrza
jest już właściwie zakończon~. Garbarnia zdobyła 2 dalsze punkty w
spotkaniu· z Lechją, podczas gdy Wisła remisując z Warszawi a;: ką utracila ten punkt, który pozwala Garbarni na przegranie meczu z Wisłą
w dniu 29 b. m. Pogoń rozprawiła
sif) z Wartą, a maj ąc je!!zcze w kalendarzyku gry z Polonją, Lechją i
Legją jeat już niemal murowanym
vice-mistrzem. Los się mote uśmiech
nąć Pogoni, dając jej same zwycię
stwa w tych 3·ch meczach. Gdyby
jednocze ś nie Garbarnia uległa Wiśle,
doszłoby do spotkania Garbarnia Pogoń, decydującego o tytule mistrza
Polski. A wtedy ...
Nie bl)dziemy uprzedzać faktów.
Bądźcobądź Pogoń, mając tak wielkie
szanse, nie odda punktów Lechji w
dniu 15 b. m. Zatem rJechjajest ska·
zaną na degradację do klasy A. Wobec 3-ch jeszcze gier Warszawianki
(z Rucbem, Legją i Wartą) los Lechji
jest przesądzony.
Remis ŁKS-u z Polonją jest moraInem zwycif)stwem Łodzian , gdyż
walczyli oni na obce m boisku. Mimo
zdobycia punktu ŁKS prawdopodobnie
zakończy r02lgrywki na miejscu siMmem, bo Ruch, zwycil)żywszy Cracovię, depce mu pJ pil)tach. A ślą
zacy mają jeszcze 3 mecze do rozegrania,
Cracovia i Polonia już pewnie nie
zmienią swych miejsc.
Mamy wreszcie nowego ligowca.
Jest nim zespoł 22 p. p. z Siedlec po
ostatecznem zwycięstwie nad Naprzodem. Wojskowi są dzieckiem szczę
ścia,
W grupie swej wywalczyli
pierwsze miejsc!) łatwo, aby w finale
spotkać sil) z drużyną, wyczerpaną
grami z najlepszą polską klasą A i
mieć nad nią przewagę świeżych sil
moralnych i fizycznych.
Tak to bywa w fo otballu.

*

KRAKÓW:

Garbarnia -

*

Wisła

1:1 (0:1)

siące.

WARSZAWA;
ŁKS

1:1 (0:0).

Do przerwy drużyna łódzka miała
znaczną przewagI), gdy zaś w 7 minucie po przerwie ŁKS zdobył bramkI)
przez Ilerbstreicha z podania Sowiaka,
warszawianie prz3stawiają druży"Il1)
Seichter przecbodzi na prawe skrzydło, dzięki czemu atak Polonji pracuje sprawniej i w piątej minucie
przed końcem uzyskuje drużyna stołeczna przez Seichtera wyrównującą
bramkEj.
Sf)dziował p. Arczyński.

WIELKIE HAJDUKI:

Ruch -

Pogoń -

Cracovia 4:2 (2:2).

Ruch wykazał w tern spotkaniu
aWB niuwykłe walory przebojowe.

Warta 2:0 (1:0).

Drużyna gospodar~ miała znaczną

przewagI) i na zwyci<)stwo zupełnie
zasłużyła. Bramki zdobyli Niechcioł
i Kozok. Sf)dziował dobrze p. WardEjszkiewicz. Widzów 3 tysiące.

I

*
*
*
22 p. p. - Naprzód 2:1 (0:0).
SIEDLCE:

Oczekiwane przez

cały

sportowy z niezwykłem napręteniem,
spotkanie pomiędzy drużynami Naprzodu i 22 p. p., jako ostatni mecz
o uzyskanie promocji do ligi, zakoń
czyło się w dniu wczorajszym zwycil)stwem wojskowych w stosunku 2:1
(0:0). Zawody prowadzone były w
niezwykle szyblriem tempie, przy
grze ostrej i zaciekłpj. Do przerwy
nieznaczna przewaga Naprzodu, k óry
nie wykorzystuje wielu dogodnych
sytuacyj. Po przerwie wojskowi dopingowani przez publiczność, uzyskują
dwie bramki ze strzałów Biegańskiego
i Rusinka. Wysiłki aprzodu uwień
czone zostają wreszcie bra~k ą, zdobytą z karnego przez Kumora .
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Mimo to na starcie biegów, (szczególnie dla pań) widzieliśmy znikomą
liczbłl uczestników.
Winy tu nikt nie ponosi, bo zazwyczaj łódzkie crossy cieszą się dużem zainteresowaniem.
Poprostu konier. września i połowa
października były tak zimne i dźdźyste,
że zawodnicy zakończyli sezon na
bietni i w terenie, przechodząc na
trening do sal.
Tem nalety tłumaczyć nieobecność
doskonałych zawodniczek Ł.K.S. oraz
całego szeregu długodystansowców.
Poza tem zapowiadano, że trasa
biegu mężczyzn bEjdzie wynosiła około 5000 m. to tet nie zgłosili sil) śre
dniodystllOsowcy (biegający dystanse
od 800 m. do 200 m.)
Na starcie okazało sil), że trasę
zmieniono na 2700 m., a więc na dystans znacznie krótszy.
Biegi wypadły bardzo udatnie.
Organizacja i wytyczenie trasy wzo-
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śliczna.
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Dla godnego ukoronowania sezonu
lekkoatletycznego Łódzki Okręgowy
Związek L. A. zorganizował wczoraj
w lasku na Zdrowiu 3 biegi na przełaj .
Miejsce dla tego rodzajn biegów
poprostu wymarzone, a pogoda prze-
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Boks

W

Warszawie i Lwowie.

Zawody towarzyskie w boksie roze~
grane we LWQwie pomiędzy warszawską Makkabi a tamtejszą Lechją zakoń
czyła się wynikiem 8:9 na rzecz lwowian. Wynik ten krzywdzi drużynę stołeczną,
której pięściarze byli naog6t
lepsi.
Spotkanie bokserskie pomiędzy drużynami krakowskiego Wawelu a CWS,
rozegrane W Warszawie zakończyło się
wynikiem remisowym 7:7.

Szermierka w 28 p. S. K.

TABELA LIGOWA.

*

Powytszy :i!upełnie nieoczekiwany
wynik przypisać należy niezwykle
ambitnej i wrl)CZ zalliekłej grze drużyny warszawskiej, która na rezultat
remisowy w zupełności
zasłużyła
Bramki zdobyli: Kisieliński i dla Warszawia"Ilki - Piliszek. Widzów 3 ty-

Polenja -

LWÓW.

Lechja 4:0 (1:0).

Zawody powyższe, rozegrane w: sobotEl na boisku Garbarni, s tały na ni!lkim poziomie technicznym, nie bacząc na wysokie zwycięstwo drużyny
krakowskiej ' Bramki zdobyli: Smoczek -- 2, Mauer i Bator. Sędziował
p. Krukowski. Widzów 1500 osobo

Warszawianka -

Po przerwie zwłaszcza przeważali ślą
zacy, dla których bramki zdobyli: Peterek - 3 i Sobota. Dla Cracovji oba
punkty strzelił Zielińslri. Sl)dziował
p. Gulicz.

w kraju.

Wobec wolnej niedzieli drużyna Gar~
barni rozegrała spotkanie z IFe w Katowicach. Krakowianie wystąpili z trzema rezerwowymi bez Joksza, Konkiewicrll i Batoro też zaprezentowali się naogół słabo.
Mimo to uzyskali d<>
przerwy 2 bramki. Mecz zakończył się
wynikiem remisowym 3:3 (2:0) dzięki
ofiarnej grze obrońców zespołu śląskie
go.

swój sezon

rowe.
W biegu pań (dystans 1200 m.)
startowały tylko 2 debjutantki z K. S.
Geyer. Zwycil)żyła Bedówna w · czasie 4 min. 33,4 sek., w.yprzedzając o
200 mtr. Wójcikównę.
W biegu niestowarzyszonych męż
czyzn uczestniczyło 7 zawodników.
Pierwszym był Młotkiewicz II w
czasie 9 min . 46,4 sek. wyprzedzając
zaledwie o 4 mtr. Tomaszewskiego
Trzecim był Krzywania.
Dystans
2700 m.
Na tej samej trasie odbył sil) bieg
stowarzyszonych. Wygrał go Starosta
(Zjednoczene) w czasie m. 58,6 sek
przed Trzcińskim. Młotkiewiczem l
(obaj z K. S. Geyer) Krawczykiem
(Krusze Ender) i Polakiem (ŁKS).
Poza konkursem na 5·em miejscu
przybył Deka (niestowarzyszony).
Startowało 20 zawodników.

Bieg

naprzełaj

w Krakowie

W biegu naprzełaj rozegranym w
Krakowie na dystansie 7 klm. na trasie
Bielany Kraków pierwsze miejsce zajllł
Skupień (Wisła) w czasie 24 min. 59
sek.
Drugim był Zdzisław Motyka
trzecim Nowacki.

Z okazji przypadająceg o w bieżącym
miesiącn ~wil}ta pułkowego" Dzieci Łódz
kich" d-two pulku zarządziło przeprowadzenie szeregu imprez sportowych.
W dniu wczorajszym z serji tych zawodów o wewnętnne mistrzostwo pulkIl
zakończone zostały szermiercze walki na
szable.
Ogółem brało ndział 84 zawodników,
z czego 21 oficerów i 60 podoficerów.
W grupie dlcerskiej zwycil)żył ppor.
Mytkowski przed por. Maciejowskim i
i ppor. Narielskim.
W grupie podoflC I-sze miejscll zająC
sierż. ~zlakowski, na 2-giem m. plut.
Cbojnacki i III ID. sierż. Gosławski.
Organiza\~ja zawodów sprawna.

Premjowe zawody w strzelaniu.
W dniu wczorajszym Łódzki Okrl}gowy Związek Stow. Strzeleckich zakoń
czył tegoroczny sazon strzelaniem premjowem.
W zawodach brało udział ogółem 29strzelców - reprezentantów różnych klubó .. sportowych. Warlłnki zawodów obejmowały strzelanie seryjne na odległość 50 m. z broni długiej małokalibro
wej.
Każdy zawodnik oddawał dowolnI!ilość seryj czterostrzałowycb. Najlepsza
trzy serje brane były do klasyfikacji.W ogólnej punktacji zwyciężył Nowar
(ŁKS.) 'zdobywając lO! pkt. na możli
wych 120. Drugie miejsce zajął Sznajder również 10,1 pkt. przed Michalskim
pkt. 101, Zielińskim (WKS.) pkt. g~,
Hetmanem 94 pkt.
W grupie pań zwyciężyła Klosowsk&
pkt. 51 przed Knźnicką H pkt.

Najlepsze rakiety Stanów
Zjednoczonych.
Wydana przed kilku dniami lista najlepszych tenisistów amerykańskich, uło
żona przez tamtejszy związek białe!!<>
sportu, klasyfikuje graczy w sposób następujący: 1) Vlnez, 2) Lott, 3) Doeg,
4) Shields, 5) Van Ryn, 6) Wood, 7)
Sutter, 8) Glodhill, 9) Bell.

I

krajowe".-

Kupujcie wyroby ·

~DZIEN!GK ŁODZKI"
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wysiłek

w Slkalu_

starszych panów na dobroczynny cel - czyli: 22
w pogoni.

Łódź sportowa jeszcze nie wi22 dorosłych , skqdinąnd poważ
nych ludzi, uwzięło się, aby rozegrać
mecz footballowy. Najprawidłowszy w
świecie: na wielkiem boisku, w krótkich
majtkach, w butach footbalowy : h. I to
koniecznie trwający całe 90 minut.
Co do owych 90 minut, było wł.aści
wie najwięcej sporów. W końcu sędzia,
-prowadzący mecz, tak zechciał, i tak

Tego

działa.

musiało być.
A zaczęło się

wszystko od tego, że
wielce szanowna instytucja Okręgowe g o
Kolegjum Sęd ziów Piłk i Nożnej ob ch 0.uić m iała uroczyście jubileusz lO-lecia.
Jak urządzi ć tę uroczystość ?
Wiadomo, sportowcy - więc na boi sku, sędziowie piłkarscy - więc musi
być mecz foo tballowy, a że tam z umiejętnościami gorzej więc trzeba dobrać sobie godnych p artnerów, jeszcze
.gorszych patałachów.
Wybór p adł natyc hmiast. Prasa. Trochę sportowa, trochę niesportowa, dość
że dziennikarze.
A że kasa takiego meczu jest murowana, w!ęc całą gotówkę muszą dostać
~i ,
co jej na jbardziej potrzebują : najbiedniejsi mieszkańcy Łodzi, pozostaj ą cy
pod op ieką Wojewódzkiego Komitetu
Niesienia pomocy najbiedniejszym.
Dobroczynna ta organizacja przyjęła
<lnarną gotowość OKS-u i Prasy, a p.
wojewoda Jaszczołt raczył przyjąć protektorat nad meczem. Ba! Nawet
~ własnoręcznie ·
rozpoczął na boisku
honorowe m kopnięciem piłki.
Przy okazji Dziennikarze i Sędziowie
zamienili pamiątkowe proporczyki. Zupełnie jak na meczu klubowych drużyn.
A potem zaczęła się gra.
Z jednej strony w białoczarnych
dressach sędziowie. Same asy: Pitscb,
Scher, Piotrowski, Grajwoda, Otto, Fid1er, Stępień, Kopjas, Hanke, Lange
i Rettig. I trochę rezerwy też.
A naprzeciwko (w kostjumach łaska
wie wypożyczonych przez W. K. S .)
:groźna Prasa: Kałuszyner, Sztrauch, lityński, Abkin , Altman, Rozmysłowicz,
Nirensztajn, Rajter, Bolechowski, Steiański, Woskowicz, Grodzki, Blumsztajn.
.Aż 13. Oczywiście nie wszyscy odrazu,
choć w pewnej chwili chytrzy dziennikarze walczyli w 12-stu. Całe szczęście,
że uważny arbiter meczu p. Konopka,
"prezes Ł. Z. O. P. N. w porę ukrócił
-podstę p Prasy.
Już od chwili pierwszego kopnięcia
piłk i cała publiczność osłupiała ze zdumienia. Obie drużyny zaskoczyły widzów
doskonałą grą. Poprostu Urugwaj w
miniaturowem wydaniu. W rezultacie ani
się nie obejrzano, kiedy w bramce Prasy trzykrotnie gościła piłka. W siatce
sędziów tylko raz.
Prasa zmienia swych graczy, zmienia
taktykę i znów dostaje trzy bramki,
a rewanżuje się jedną.
Za to zmianie stron obraz gry cał
kiem inny. Prasa atakuje z furją,
miażdży Sędziów, strzela 2 gole i...
traci jednego. Po zacieklej kopaninie
i prawdziwie footballowych • siekań
-cach" mecz kończy się wynikiem 7:4
(6:2).
Sędziowie na boisku zawsze • wykombinują" najlepszą nawet drużynę.
Bramki dla O.K.S. zdobyli : Laoge
(2), Otto, Hanke (2), Kopjas i Stępień .
Niezrównanym .golgetterem" Prasy był por. Woskowicz. 3 krotnie zdobywając bramkę. Dzielny jego partDer Stefański uczynił to samo 1 raz.

•

Pomnik marszałka Piłsudslriegit

SĘDZIOWIE.lr

PRASA
Zgodny
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Świetn a ekipa Sędziów zdumiewała

swą w agą·

11 ludzi - około 1000 kiNajwybitniejszemi . jednostkami pod tym, jak równie~ i każ
dym innym względem, byli pp. Hanke
(100 k.l, Lange (lO:; k.) Pietsch (99,5 k:)
oraz Otto (95 k. i 140 cm. wzrostu).
Reszta dobrzy, lecz znaczDie chudsi piłkarze. Największy Piotrowski (2 mtr. ~zrostu, num.er obuwia 65).
logra~ów.

W zespole dzie;nikarzy przewa:tali
chudzielcy (Abkin, Altman, BoIechowski, Rozmysłowicz, Blumsztajn) i .oknlarnicy". Dla łatwiej szego dojrzenia
piłki i bramki przeciwnika. A
więc

dr. p or . Grodzki,
wielu innych.

Raj ter,

Stefański

Największym
graczem
był Rozmysłowicz (205 cm.
najmniejszym Lityński (135

•

*

dwaj Iinjowi p. p. Cichocki i Sikorski,
przemarzli do ostatnich granic wytrzy-

drużyny

mało ści.

wzrostu),
cm.)

*
Wigor mieli wszyscy
... przed meczem. W czasie gry yIo nieco gorzej, po meczu jednak wigor w r ócił.
Rozdawał go pewien dzien nikarz, co
ś wietnie łączy s port z alkoholem.

Poza tem nie lubi .kaloszów· ,
to są łagodni ludzie,
zawsze są dobroduszni).

*

Biegał

sięcy złotych.
łez m01;na otrzeć

pocóż?
widział. Jeśli
przejmował się

niewiele, bo i

czegos nie dojrzał, nie
tem zbytni o. Pomagali mu

•

Najbardziej cies;yli się najbiedniejsi bezrobotni. W kasie było parę ty-

Sędzia z;wodów p . Konopka był

I tak dobrze wszystko

*

choć

*

świetny.

•

*

Public zność bawiła się niebywale.
Fawo ryzowała Pra ę. Publicznoś ć najlepiej się zna na tem .

Duto
szem.

tym groWidz.

prawnie

Końcowy etap mistrzostw
w grach sportowych kl. B. i C.
która w ciągu całego okresu trwania
mistrzostw nie przegrała ani jednego
spotkania.
Końcowe rozgrywki dały następujące wyniki.
Sztern - Jutrzenka 29:2.
Victoria - Orkan 13:16.
Trumpfeldor - Sztern 18:10 i dwudziostominutowa dogrywka pomiędzy
Szternem i Jutrzenką zakończyły się
zwycięstwem Szternu 18:2. Ostateczny
wynik 42:4 dla Szternu.
Zawody drużyn kI. B w koszykówce
m. pomiędzy K. S . Geyer i Makkabi
zakończył się nieznacznym zwycięstwem
klubu fabrycznego 18:1 6 {9:6J. Pozostała jeszcze jedna rozgrywka
pomię
dzy temi drużynami, która zadecyduje o
wejściu do kI. A. W wypadku wygranej przez Makkabi odbędzie się trzeci
mecz i ostatni.
W końcu bieżącego
miesiąca Ł. O. Z. G. S. pr zystępuje do
przeprowadzenia zawodów w siatkówce męskiej ; żeńskiej na sali o puhar
P. Z. li-su.

W dniu wczorajszym zakończone zoostatecznie rozgrywki w hazenie
kI. B. i koszykówce iiI. C. Pozostał
jeszcze tylko jeden mecz w koszykówce
kI. B o wejście do kI. A. Geyer-Makkabi.
Należy z całą przyjemnością stwierdzić, że tegoroczne mistrz. !zawody
w grach sportowych, przeprowadzone
został v bardzo starannie i sprawnie we
wszystkich klasach .•
Nie było tych zgrzytów i nieporozu'
mień, jak to bywało w latach ubiegłych.
Pilnie stawiali się sędziowie i ochoczo przychodziły drużyny.
Już
do
przeszłości należą
liczne walkowery,
nie przychodzenie drużyn na boiska
oraz wycofywanie się z rozgrywek w
ciągu trwania mistrzostw.
Tytuł mistrza kI. B w hazenie i pro
mocje do ki. A zdobyła druż. K. S. Geyer, która zwyciężyła w decydujllcym
meczu zespół Makkaki 7:3 (4:2).
W drugim meczu Makkabi pokonała
Sztern 5:0 (3:1).
W rozgrywkach koszykówki m kI. C
na czoło wysunęła się drużyna ZMP.,
stały

WspaJliałe zwycięstwo pięściarzy polskic~
nad niemieckimi 10:6.
Berskiego.

Wczoraj

W Poznaniu rozegrane zomiędzypaństwowe zawody pięś 
ciarskie pomiędzy reprezentacją Polski
i Niemiec. W wypełnionej po brzegi sali reprezentacyjnej po P. W. K. starło
się ośmiu bokserów polskich z oś miu

Łatwe zwycięstwa

oa punkty odnieKazimierski, Forlafiski, Rndzki, Araki i Wocka.
Przegrali pewnie Seweryniak i Majchrzyeki. Przyznanie porażki Wiś niew
skiemu
było mocno krzywdz,ce dla Pobokserami niemieckimi.
laka, który conajmoiej wywalczył sobie
Zwycięstwo odniosła ,warda pięść
polska, bijąc Niemców w pięciu wagach, wynik remisowy. Ogólny wynik brzmi
10:6, II zasadniczo w najgor zym wyulegając w 3-ch.
Niewątpliwie sukces naszych Pięścia-I padku powinien odzwierciedlić się ltorzy nad jednym z najlepszych zespołów sunkiem 11::>.
·Sędziował w riogu Fi.zer & Danji.
Eoropy odbije się glośnf m echem i
wzbudzi respekt do nllszłlgo sportu bokstały

śli:

Ko "serw'acia dróg pow.
Specjalna polityka władz rosyjskich
w okresie przedwojennym spowodowała,
że drogi bite w całej Kongresówce, a
szczególnie w okolicach Łodzi pozoslawiały zawsze aż nazbyt wiele do życze
nia. Przejechać samochodem po szosach powiatu łódzkiego należało wprost
do wyczynów bohaterskich.
W ostatnich latach czyni się na terenie pow. łódzkiego pomyślnie rozwijać, a tem samem by wzmóc także m.
in. i ruch handlowy między poszczególnemi ośrodkami .
Trudności finansowe całego świata,
które odbiły się z natury rzeczy i w
sytuacji państwa, s powodowały zmniejszenie kwot, otrzymywanych na utrzymanie drÓg z Ministerstwa Robót Publicznych. Mimo to, dzięki energicznym i usilnym wysiłkom, nie ustano w
pracy nad naprawI! dróg bitych i od
k\lietnia rb, wykonano na podłódzkich
drogach państwowych 4,6 kilometra powtórnego smołowania, a mianowicie: na
drodze Pio!rków- Chojny 3,1 km ., na
drodze Zgierz - Ozorków 1 km. i na

I

łódzki ego.

drodze Zgierz-Stryków (od granicy powiatu brzezińskiego)" wykonano na terenie pow. łódzkiego 1.2 km., a na drodze Zgierz- Ozorków - 2 km. renowacji. Naprawiono 2 km. nawierzchni asfaltowej na drodze Łódź - Pabjanice,
położonych na terenie powiatu łódzkie
go. Jeżeli wziąć pod uwagą, że ogólna
długość dróg państwowych utrzymywanych przez powiat łódzki wynosi 48 km,
to w roku bieżącym odnowiono całko
wicie 21 proc.
Na dostosowanie dróg państwowych
na terenie powiatu łódzkiego do obecnie panującego ruchu, należałoby na
przebudowę wydatkować :sumę 4,5 milj.
złotych, która jest konieczna do doprowadzenia tych dróg do stanu zdolnego
przyjąć wzmożony ruch podmiejski.
Co zaś dotyczy dróg samorzlldowych,
t. j. wojewódzkich i powiatowych, to
stan jest zupełnie możliwy. Obecnie
Sejmik Łódzki prowadzi przebudowę
drogi wojewód1.kiej Łódź - Tomaszów
od granic miasta, układając bruk plaski
z p6łobrobionej kostki klesowskiej na

- doiu 15 listopada na...t~pi w Sokalu,
w województwie Lwow lnem uroczyste
odsłonięcie pomnika marsZałka Pi/sudsloego. Będzie to jeden z piękniejszych
pomników mars~&łk4 Ptłsndsuego. Jett
on dziełem artysty-malarza M. 8pindlera
ze L .. owa, wy Okość jego wynosI okolo
7 mtr bell COkołu. Zdjęcie nasze przedstawIa pomnik przed nSLawieniem go,

Powieszony na

kiełbasie.

Ofiarą nie zwykłej przygody padł 
jak donoszą z Berlina - pewien rabu ś
w Gelsenkirchen, w okręgu Ruhry.
W tych dniach właściciel sklepu artykułów spoży .. czych w tem mieście
spostrzegł, wyszedłszy z rana do swego
sk1epu, człowieka zwieszającego się z
okna dachowego w tym sklepie.
P rzywołana polic ja stwierdziła, że
człowiek ten zakradł się do sklepu, otworzywszyokno dachowe, a uraczywszy się do syta znalezionemi smakoły
kami, ukradł długi sznur kiełbasy i
chciał umlmą ć tą samą drogą, kt&rą
przyszedł, okręciwszy sobie, widocznie
dla tem łatwiejszej ucieczki, kiełbasę
dokoła szyi. Musiał s i ę jednak pośliz
gnąĆ

i

runął

z powrotem

do

sklepu,

owinięta dokoła szyi kiełbasa za~
czepiła się o ramę okienną i tak mocno ści snęła szyję rabusiowi, że go zadusiła .

ale

Tragiczne samobójstwo
inżyniera.
Pod pociąg kolei Warszawa -Mło
ciny - Łomianki, w pobliżu schro
ska miejskiego dla bezdomnych na toliborzu, rzucił się jakiś starzec. Gdy po'
ciąg zatrzymano, stwierdzono, iż koła
wagonu przeciąły denata na pół. Ze
znalezionych przy samobójcy dokumentów okazało się, iż jest to 66-letni inż .
Otto Czorn, zamieszkały w tymże'schro
nisku. Desperat był wdowcem. Pozostawi/ 2 córki. Powodem samob ójstwa był
brak pracy i środków do życia. Zwło
ki przewieziono do prosektorjum.

długości 0,4 km. Tak samo w najbliż
szych dniach będzie przebudowana droga wojewódzka Łó:lź - Aleksandrów na
bruk plaski z półobrobionej kostki na
długości 0.3 km.
Prócz tego Sejmik
Łódzki przewiduje jeszcze wykonanie
w roku bieżllcym przebudowę jezdni na
bruk płaski na drodze woj. Łódź-Brze
ziny na długości 0,3 km. oraz wykonanie odnowy na długości 16 km_ na
wszystkich drogach samorządowych powiatu łódzkiego w różnych odcinkach.
Zaznaczyć należy, że w roku bld,,cym Sejmik Łódzki nie otrzymał subwencji z Ministerstwa Robót Publicznych i roboty prowadzi własnym sumptem.

