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fALA ZABURZEŃ AKADEMICKICH.

Dzień

ubieglywcalej Polsce minąl spokojnie

w Łodzi

natomiast próby demonstracji
przez władze.

Zarządzenia

zostały

udaremnione

p. Starosty Grodzkiego. - Konferencja w kuratorjum szkolnem.

Przed kilkoma dniami w związku
z zamknięciem wyższych uczelni przybyła do Łodzi grupa akademików.
Sród młodzieży łódzkich szkół
średnich rozpoczęły się na tle głoś·
nych wypadków w ś rodowiskach akademckich fermenty, mające na celu
wywołanie nastrojów i wreszcie wystąpień antytydowskich na terenie

cze komunistyczni, usiłujllCY w czasie
zamieszek wykonywać swÓj niecny proceder tudzież wszczynać wrogą dla paJ\
stwa akcję.
Zaznaczyć należy, że po leja zmobilizowala na ulicach mocne patrole zbrojne i wykonywując sprężyście zarządze
nia władz bezpieczeństwa udaremnita
wszelką robotę , zmierzającą do wywołania zamieszek.
Przez wiecz6r wczorajszy i noc ubiegłą wszędzie w mieście panował zupełny spok6j.
P~niżej przytaczamy komunikat urzę
dowy, wydany w tej sprawie przez Polskll Agencję Telegraficzną.

I

Łodzi.

W dniu wczorajszym istotnie pewne lutne grupy uczniów usiłowały
wywołać niepokoje w kilku punktach
miasta.
O godz. 7-~j wiecz. przy zbiegu
ul. Piotrkowskiej i Moniuszki pocz~ły
się koncentrować grupy mIodziety,
wznoszącej okrzyki i usiłującej wybić szyby w kilku sklepach tydowskich. Podobną sytuację o tym samym ozasie można było zaobserwować przy zbiegu ul. Sienkiewicza
i Moniuszki, oraz Pl. Wolności i Piotrkowskiej . Nigdzie nie doszło do wykroczeń dziękI - energioznej postawie
policji, która '-rozproszyła demonstrującą młodziet oraz gromadząoych się
przechodnió w.
Na Wolnej Wszechnicy w Łodzi przy
nI. Nowo-Targowej słuchacze chrzel\cijilnie
nie dopnszczali na wykłady sluchaczy-ży·
d6w. Również i tam interwencja władz
nie dopuściła do żadnych eklcesów.
Starosta grodzki p. mag. Dychdalewicz zakomunikował o ujściach i nieodpowiedzialnej agitacji 'ród młodzieży
szkół średnich p. kuratorowi okręgu
ukoln. Gadomskiemu proszłc go o in terwencj" i oświadczył, że władze bezpieeze.ństwa zdecydowane sł użyć wszelkich
środ kó\\', by niedOpuścić do zakłócenia
spokoju publicznego.
Wczorajszego wieczoru p. kurator
Gadomski zw. łał konf~reneję dyrektorów
uczelni łódzkich i omówił szereg zarzą
dzeń, maiłcych na celu zlikwidowanie
fermentu śród uczącej sif' młodzieży.
H. in. nchwalono, te młodziety szkolnej
nie będzie wolno wychodzić na miasto
po godzinie 7·ej wiecz.
P. Starosta grodzki w rozmowie z
Przedstawicielem .D~iennika Łódzkiego"
wyraził pogl'łd, że na łimach prały nalety apelować do ogółn o całkowite zachowanie spokoju zaś do młodzieży o tę
godnoAć i rozwagę, która winna cechować
zachowanie się młodego pokolenia, przebywa.i~eego w murach szkolnych.
W dal szym ciągu p. atarosta upoważnił nas do o~wiadczenia, że władze
przedsięwzięły wszystkie środki zapeWniające w całej rozcillgłości bezpieczeJ\stwo publiczne i Sil zdecydowane w
razie jakichkolwiekbądt nieodpowiedzialnych prób zakłócenia spokoju z którejkolwlekblldt strony wystąpić z całll energjll i bezwzględnll surowościII.
P. starosta Dychdalewicz przestrzega
przed nlewczesnemi demonstracjami, opierajlIC się na tem, że z wszelkich niepokOjów skwapliwie zwykłe w t.kich razach korzystać elementy zbrodnicze, mę
ty społeczne i wszelkiego rodzaju prowokatorzy tudzież wywrotowi nagania-

r6wnież strzeżony

I

ŁODZ, 14. XI. (PAT) - Godz. 18.30.
W zwillzkn z otrzymanemi przez Starostwo Grodzkie wiadomośeiami o agitacji
prowadzonej przez nieodpowiedzialne czynniki pozamiejscowe głównie wśród mło
dzieży szkolnej, w kierunku wywołania
ekscesów . antysemickich na terenie miasta,
władze bezpiecleństwa w porozumieniu z
władzami szkolnemi poezynily wszelkie
kroki prewencyjne celem niedopuszczenia
do zakłócenia spokoju publicznego. Okolo
godz. 18 grupa wyrostków nsilowali. wywołać ekscesy przez wybijanie szyb w
sklepacb źydow!kich na odcinkn nI. Piotrkowskiej w pobliżu nI. Moninszki. Policja
niezwlocznie zajście zlikwidowała, aresztujl\C czterech osobników i rozpraszajlIc
demonstrantów. Komunikuje, nam, że wła
dze Starostwa Grodzkiego Sil zdecydowane wszelkiemi sposobami niedopnścić do
żadnycb d31szych wybryków.

WARSZAWA. 14. Xl. (tel wt.)
Wczoraj rano do kościoła akademickiego św. Anny płynęły tłumy mło
dzieży . Trotuarami Krakowskiego-Przedmieścia zdąiały do kościoła grupy studontek I studentów ze wszystkich uczelni warszawskich.
O godz. 11 rane rozpoczęło się nabożeJ\stwo iałobne za duszę ś. p. Stanisława Wacławskiego, studenta pierwszego roku prawa uniwersytetu Stefana
Batorego, zabitego podczas znanych
zajść w Wilnie. NabożeJ\stwo odprawił ks.
E. Szwejnic. Młodzież nie zmieściła się
w kościele i tłumy jej pozostały na
chodnikach. Og6łem zgromadziło się
przeszło 7000 akademików.
Po nabożeJ\stwie młodzież rozdzieliła się na dwie częsci i chodnikami udała się do kolonji ·akademickiej, idzie
było wyznaczone urządzenie wiecu.
W kościele PP. Wizytek odbyło się
r6wnie! nabożeństwo żałobne za duszę
ś. p. Stanisława Wacławskiego, urządzo
ne staraniem Legionu młodych, na kt6re przybyło kilkadziesiqt os6b,
WARSZAWA, 14. Xl. (tel. wt.)
DzieJ\ wczorajszy minIIł w Warszawie
spokojnie. Po nabożeństwie za duszę
Wacławskiego. Studenci drobnemi grupami udali się do kolonji akademickiej
na Gr6jeckq, na wiec, na kt6rem przyjęto uchwały o bojkocie młodzieży t ydowskiej. poczem w spokoju rozeszli się
Dom akademicki chrześcijański jest

przez liczne oddziały

policji.
POZNAŃ, U.XI. (PAT)-Dziś przet!

południem w
odbyło się

go

kaplicy Domu AkademIckie·
nab ,żeństwo żałobne za spo-

ś. p. Wacławskiego. Po nabożeó.stwie młodzież pochodem ruszyła uli-

kój duszy

cami miasta ku Staremu Rynkowi, która
obe~zładookolll,
a następnie powróciła
pl7.ed przed Dom Akademicki, gdzie nastllPlło rozwiłzanie pochodu.

------------------------------------------ROZRUCHY
ANTYŻYDOWSKIE
na uniwersytecie
WIEDEŃ, 14.XI

(PAT). Dziś przed
poludniem studenci narodowo-socjalistyczni obsadzili Uniwersytet i ustawili
straże w gmachu, motywujlIc sw6j po stępek tern, że zamierzają przeszkodzić
ewentualnym b6jkom. W południe w
gmachu Uniwersytetu odbyło' się zebranie studentów nacjonalist cznych, na
kt6rem mówcy domagali się zaprowadzenIa prawa studenckiego na zasadzie
rasowo-narodowej.

wiedeńskim.

ośw iadczył, że na
hasło żydowskie: .bi ć faszyst6w" należy od p owiedZieć hasłem niemieckiem;
.bić tyd6w i ich parpbk6w gdzie po-

J eden z m6wc6w

padnie" .

W auli

kilku student6w zo-

stało po bitych, a ,przed Uniwersytetem
zebrał się tłum
publiczności,
który
wznosił okrzyki przeciwko
Hitlerowi.
Policja opr6:!.nita rampę Uniwersytetu i
plac przed Uniwersytetem. Po !l0łud niu zapanował spok6j.
-

Hitlerowcy walczą~komunistami
BERLIN, 14.

11. (PAT) - Ubieszturmowe w Brunwrót mi&sta ćwicze
nia wojenne. Policja nie interwenjowała.
Hitlerowcy poddawali rewizji wszystkie
osoby udajl}ce się do miasta, p08zuknjąc broni.
BERLIN, 14. 11. (PAT) - Starcia

głej nocy oddziały
świku urzl}dzily u

niiędzy

hitlerowcami

----------------........
Dziwaczny samolot.

komnnistami.
powtarzaczęściach

iemiec, przyczem w wielu miejseowo~iach kończą się one ciężkiemi poranieniami uczestników. W dniu Irczorajszym
zanotowauo starcia w szeregu miast niemieckich.

Wielka ofenzywa
LONDYN, 14. 11. - Ze sprzecznych
częstokroć doniel!iŁń z Mandżurji wynika,
że w dniu wczorajszym rozpoczęła się
wielka ofenzywa chińska,
Przez cały dzień wczorajszy trwały
zacięte walki. Według doniesień z kwate·
ry gen. Maa walki te rozpoczęli Japoń
c.ycy, nie czehj~c upływu ultimatum. W
akcji brala udział artylerja i samoloty japońskie, które stanowiska chińskie obrzu·
ciły bombami. Gen. Maa pchnl\ł do IItaku
liczne oddziały kawalerji.
Prasa angielska donosi, te w wal-

a

względnie reiehsbannerowcami
j'ł się bezustannie w różnych

chińska.

kach brała udział równiet brygada
sowiecka, przysIana na pomoo gen.
Maa. Brygada ta, doskonale wyćwi
czona i wyekwipowana, w zturmowyru ataku zdobyła japońskie prowizoryozne lotni~o polowe wraz z kilkoma samolotami.
"Times· okresla sytuację Japończy
ków jako korzystniejszą i przewiduje
lada dzień zajęoie Cycykaru przez
ioh sprzymierzeńca gen. Panga, co
równałoby się zupełnemu złamaniu
władzy marszałka Czang-Su-Lianga w

Mandturji.
PEKIN 14. 11. (PAT) Tutejsze w/adze chińskie twierdzą, że były cesarz
Chin zostanie w dniu jutrzejszym proklamowar.y cesarzem niepodłeglej Mandturji. Jednocześnie ma być ogłoszona
lista ministr6w rządu cesarskiego.

Od Administracji.
M. Harry Cordy skonstruował nowy model helikoptera .mobilopter". Rycina
nasza pnedstawia ten oryginalny latawiec podczas prób w El Monte obok
Los Angelos.

P. T. Czytelnik6w naszych prosimy uprzejmie
o niezwłoczne informowanie nas o nieregularnem,
wzg. op6źnionem doręcza
niu pisma.

l
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OSIEMNASTY DZIEŃ PROCESU BRZESKIEGO.

,
, .
Zeznają SW. SW • Trąmpczyński,

•

Korfanty

l Pużak.
Rozprawy otwarto o godz. 10 m. 5.
Zeznaje pierwszy świadek odwodowy
b. marszałek sejmu i senatu, poseł
Wojciech Trąmpczyński.

Adw. Urbanowicz: Oświadczenie o~
skartonych nie ma wszak mocy dowodowej.
Przewodniczący: Sąd daje w tym
względzie wiarę oskarżonym.

Zeznanie

św. Trąmp

czyńskiego.
Sw. Wojciech Trąmpczy!lski, lat 71
poseł na sejm.
Adw. Nowodworski: Jaka była sytuacja polityczna w sejmie w okresie
tworzenia Ceotrolewu i co to był ten
Centrolew?
- O tem bardzo nie wiem, tyle tylko
co z gazet. Panowie ci nie zwierzali
siQ przedemną. Wiem jednak, te nie
była to formacja na terenie sejmowym, chodziło o przyszłe wybory.
- Czy stronnictwa te na terenie
sejmu nie występowały 80lidaroie'ł
- O ile sobie przypominam, nie.
- Co pan marszałek wie o kongresie krakowskim ?
- Tyle tylko co z gazet.
- Jaki był układ sił w sejmie w
1929 i 30 roku w stosunku do r71ądu?
- Klub narodowy był nieliczoy,
ale razem ze stronnictwami lewicy
tworzył większość opozycyjną .

- - Dlaczego stronnictwa lewicy w
stosunku do rządu były opozycyjne?
- Ja nie naletę do lewicy, nie
zwierzano mi siQ - to wiem jednak,
te stosunki się popsuły wskutek nierespektowania prawa.
- Jakie pan marszałek zna przykłady nierespekto~anie prawa przez
rząd?

- A więc przedewszystkiem nielojalne tłumaczenie konstytucj i. Tak
np. konstytucja przewiduje, te sejm
mote być odroczony, ale na. tądanie
jednej . trzeciej musi być zwołany.
Tymczasem zwoływano sej m i senat
i natychmiast je odraczano. Jako marszałek senatu publicznie protestowałem przeciwko tego rodzaju gwałce
niu konstytucji. Istnieje równiet prze
pis, te kaMy minister, na tądanie
sejmu, musi ustąpić. Zdarzały się
przypadki, te np. minister Sujkowski
i inni, których nazwisk nie pamiętam
otrzymywali wotum nieufności, dostawali dymisję, a nazajutrz zostawali
znowu ministrami w tym samym resorcie. WidZQ w tem również pogwał
cenie konstytucji i nielojalne tłuma
czenie jej przepisów. KaMy przepis
czy to z prawa publicznego, czy prywatnego, winien być tłumaczony tak,
jak go rozumie uczciwy człowiek.
Wszystkie te fakty robiły wratenie,
te rząd ma despekt wobec prawa.
- Czy panu marszałkowi wiadomo, o wypadkach, te niestosowanie
się do prawa wyrażało się w juichś
czynach gwałtownych '/
W odpowiedzi św. Trąmpczyński
zaczyna cytować fakty, wspomniane
przez siebie wielokrotnie na terenie
sejmu. ..
Przewodniczący: Nas te rzeczy nie
interesują· Chodzi tylko o stwierdzenie, czy Centrolew był oburzony, czy
nie.
Adw. Urbanowicz:
Czy wśród
8tronnict~ opozycyjnych
panowało
przekonanie, te wybory z 1928 r. nie
odbyły się w sposób czysty 1
- To jest ogólnie znana rzecz.
Była masa nieprawidłowości, ktQre
nazwałbym jeszcze inaczej. Ale to
jeszcze nic w porównaniu z tem, co
było przy dziSiejszych wyborach.
Adw. Urbanowicz: Ale mi chodzi
o tamte. Czy było sprawozdanie ko·
misji administracyjneJ?
- Tak jest. Istnieje nawet specjalny druk w tej sprawie. Stwierdzouo niesłychane nadutycia.
- Czy nie są znane panu marszałkowi wypadki przekroczeń bud tetowych przez rząd?
Przewodniczący: Przeciet oskar1eni wyjaśnili już tę rzecz.

Adw. Urbanowicz: Czy działacze
opoZyCYJni obawiali się zamachu stanu ?
- Pod koniec 1929 r. ogólnie mówiono, te będzie zamach na konstytUIJję .

- Czy puez działaczy opozycyjnych wieści te były traktowane powatnie ?
- Bezwzględnie liczono się · Myślano nawet o środkach zaradczych.
Stronnictwo narodowe stało na stanowisku, ~e jeteli w odpowiedzi na zamach dojdzie do strajku jeneralnego
ze strony lewicy, to się ono przyła,czy.
Osk. pos. Liebermann: Czy pan
zna wypadki z oficerami w sejmie?
- Znam dokładnie przebieg.
- Jakie wratenie zrob I ło naj ście
oficerów i n astę pnie przyjście marszalka Piłsudskiego do sej mu?
- Było to jasne, że to jest jakiś
atak na sejm.
- Czy znane są panu rezultaty
śledztwa sejmowego w tej sprawie?
- Tak jest. Wykazano, że kilku nastu oficerów przewodziło grupie, składajllcej się z 90-ciu osób. Grupa ta była
w s ejmie. Przeszło stu oficerów pozostawało obok w szpitalu Ujazdowskim.
- Jak się to odbiło na psychice sejmu i senatu?
~ W historji parlamentaryzmu nie
było jeszcze takiego wypadku.
- Czy do wzmocnienia stanowiska
opozycyjnego lewicy przyczyniła się też
gospodarka funduszami?
- Tak jest. To bardzo poruszyło
lewicę.

~nic~wa

Czy wpływ na stanowisko stronlewicy i środka miały też przekroczenia budżetowe?
- Naturalnie.
- O co chodziło sejmowi w tej
sprawie?
- Sejm rozróżniał trzy momenty:
wydatki pozabudżetowe konieczne, któreby akceptował bezwzględnie, użyteczne, któreby również przyjął do wiadomości, ale z odpowiednill
rezolucją
i wreszcie niepotrzebne, to sprawa 8
miljonów funduszu dyspozycyjnego.
Pos. Libermann: Jaki by! stosunek
premjera Bartla do Centrolewu?
- Stosunki były, zwłaszcza na pocZlltku, bardzo dobre.
- Co było tego powodem?
- Premjer . Bartel pochodził z lewicy, Centrolew miał do niego zaufanie.
- Czy gabinet p. Bartla różnił się
od innych rządów pomajowych?
- Starał się zachować pozory praworządności.

- Czy pan był u Prezydenta?
- Byłem tylko trzy razy. Różniliśmy
się tak w zapatrywaniach, że prosiłem
aby mnie więcej nie zapraszano.
- W jakich zapatrywaniach?
- Choćby w kwestji mianowania
tych samych ministrów.
- Co odpowiedział?
- Wzruszeniem ramion. Ciągle mówil o wpływie, jaki wywiera marszałek
Piłsud ski. Twierdził, że tylko co 200 lat
taka osobisto ść zjawia się na świe cie .
Adw. Jarosz: Czy sejmy opozycyjne
uchwalały budżety?

-

Tak jest.
Czy stosunki w Polsce robiły
wrażenie dyktatury?
- Niewątpliwie .
Prokurator: Jakie Sil przepisy, regulujące odpowiedzialność Prezydenta za
złamanie konstytucji?
- Na to odpowie konstytucja.
Swiadek cytuje art. 51.
- Czy były powody do uchwalenia
rezolucji krakowskiej punktu, żądajlIcego
pociągnięcia do odpowiedzialności Prezydenta?
Swiadek się namyśla.-To jest kwe-

stja. Uważam, że poruszanie
spraw wytwarza wielki skandal.
Prokurator: Więc pan uważa,
było podstaw.

takich
że

nie

Muszę stwierdzić, że był cały system
lekceważenia prawa. Uważałem to za
łamanie konstytucjI.
Prokurator: Charakteryzując opozycję, do jakiego czasu pan odnosił swoje

wspomnienia?
- Pierws'zy okres od maja 1926 r.
do wyborów 1928 r.-sytuacja była niejashlI. Lewica jedna ( kokietowała marszałka . Skończyło się to po wyborach,
gdy powstało B. B.
- Do jakiego czasu pan marszałek
obserwował dztałalność opozycyjną parlamentamą?
- Aż do końca .
- Jaki 10 3 spotkał
budżetowe?

przekroczenia

- Jak ' się stworzyła większość w
sejmie, zostały zatwierdzone.
Prok. Grabowski : Więc parlament
zatwierdził?

- Nie parlament, ale ten sejm świewybrany.
Następnie na pytanie obrońców marszałek Trąmpczyński przypomina sprawę
dekretu prasowego, jego uchylenie przez
sejm, ja , również mianowanie pana Cara
komisarzem jeneralnym wyborczym. Adw. Jarosz; Co panu marszałkowi
wiadomo o tak zwanych wesołych budżo

żetach ?

- Wiem, że na komisji budżetowej
senatu marszałek Piłsudski zarzucił poprzednim ministrom trwonienie pieniędzy
budżetowych .
W sejmie został postawiony wniosek, celem wykazania, kto to
dopuszczał się tych przestępstw. Przed
rozpatrzeniem wniosku sesję zamknięto.
Adw. Urbanowicz: Czy znane ~ą panu wypadki nacisku władz administracyjnych na sądy?
- No, to są liczne wypadki. Zmarły
prezes sądu apelacyjnego, Ruszczyński,
mówił, że pan Car myśląc, że jest Slefem sędziów, majllcych ropatrzeć sprawę na mocy dekretu prasowego, oświadczy! mu: .Niech pan powie tym sędziom,
że niech się nie watą rozstrzygać przeciwko rządowi. Ja się z nimi policzę".
Prok. Grabowski: Kto jest uprawniony do interpretowania konstytucji?
- W swoim zakresie Prezydent,
rząd, sejm, sąd. Zawsze tylko powinno
się przypuszczać, że interpretacja będzie
lojalna.
Na tem zeznanle świadka zakończono.

Zeznanie św. Korfantego
Po krótkiej przerwie zeznaje św. sen.
Wojciech Korfanty.
Na poczlltku zeznań proknrator zgłasza
ekcepcję przeciwko zaprzysięż8niu świadka
z mocy art. 110 punkt C. K. P. K. świRdek Korfilnty, mówi prokurator Grabowski,
jest również oskartony w sprawie i spraws ta jest jedynie zawieszona.
Adw. Nowodworski (imieniem ławy
obrończej): Skoro pan prokurator wnosi
ekcepcję, obrona nic uie ma w tej sprawie
do powiedzenia.
Przewodniczl\cy upomina świadka, te
mote nie zeznawać okoliczności, mogllcych
go zdyskredytować lub stanowić podstawę
oskarżenia.

$wiadek Korfilnty: Nie skorzyltam z
tego przywileju.
Adw. Nowodworski: Czy pan jest prezesem stronnictwa Cb. D. ua śl"zku?
- Obecnie je.tem prezesem całego
stronnictwa Ch. D. W czasie wypadkÓW,
których dotyczy oskarżenie, Ch. D. śll\ska
nie miała nic wspolnego z reszti\ stronnictwa.
-- Czy pan był komisarzem plebiscytowym na ślllskn?
- By/em z nominacji ówczesDfgo naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego.
- Czy była przez orgauizację niemiecklj. naznaczona nagroda na gl owę
pana?
I - Tak jest. W sumie 150.000 dol.

Prze wodn iez'łcy: - 'l'e sprawy nie
maJIj. zuaczenia.
Ad,w. Nowodworski: - Sprawa jest
tego kalibru, tak ważna, że każdy szczegół trzeba wyjaśnić.
(Pyta siO świadka): Czy w dniu 14
wrześuia był pan w Katowicach?
- Na początku sierpnia, po mowie
ministra Treviranusa, stronnictwo moje
w porozumieniu z innemi stronnictwami
śll}skiemi , opozycyjnemi, zwołalo manifestację, w celu obrony granic.
Zwróciłem się tylkO do stronnictw opozycyjnych, glłyt naIetę do ludzi, którzy nie
u"/lnają iadnego zbliżenia z obozem sanacji moralnej. W międzyczasie zaszły wypadki aresztowania przywódców opozycji. Na wiecu, który zostal naznaczony
na dz. 14 września mieli śmy poruszyć
tę kwestję · Zaznaczam, że wiec ten nie
miał żadnej łączuości z wiecami w tym
dniu w innych miastacb Polski.
Rezolucja nie miała się powoływać na kongres krakowski. Cbcieliśmy. aby wiec
się odbył w halach wystawowych w Katowicach. Zwróciliśmy si., o to do msgistrato. Burmistrz p. Skudlarz, w porozumienin z magistratem zdecydował
się na wyd"/li erżawienie nam tej sali.
Było to
na 10 dni pr~ed terminem.
W tym czasie powstały pogłoski, że
Zwil}zek powstańców śląskich , którego
prezesem honorowym je t wojewoda
Grażyflski, i który pobiera snbwencje
wylokie z kasy państwowej, I zwołał na
teu sam dzień walny zjazd swych człon
ków do Katowic.
Zjazd tamten miał się odbyć w sali
powst.ńców,
w haU wystawowej miało
się odbyć ś n iadanie. Niekt6rzy z ludzi
mojego stronnictwa, bojąc się zajść, proponowali odwołanie naszego wiecu. Uważałem, te w państwie praworządnem
nikt nie może przeszkodzić obywatelom
w korzystaniu z ich praw obywatelskich.
zgodziłem się na zrezygnowanie z pochodu przyczem postawiłem warunek,
ażeby związek powstańców nie zbliżał
się bliżej niż na 500 kroków.
Adw. Nowodwonki: Czy Ch. D. śll\ska
do Centrolewu należała?
- Nie.
- Czy prawd" jest, że pan jechał z
ludźmi w dw6ch samocbodach do Krakowa na kongres?
- Czytałem o tem w akcie oskarże
nia, jak równiet wiem, te tak zeznał sze·
reg świadków. Otót oAwiadczam, nale:!;ę
do tych lndzi, którym niezmiernie trudno
się ukryć. W dniu kongresu byłem w Ka·
towicach. Mogl\ to stwierdzić 6wiadkowie
mojej rodziny, jak równie:!; personel redakcyjny .Polonji". Osobiście wpływałem
na przedstawicieli Ch. D. krakowskiej, aby nie brała ndziału w zje:!;dzie Centrolewu. Jeteli jaki posterunkowy twierdzi, że
mnie legitymował na szosie, to nie wiem,
jak to scharakteryzować. Mam za dużo
respektu dla s"dn, aby właści wie nazwać
tego rodl8ju postępGwanie.
.Adw. Nowodworski: Kiedy oasti\piło
polIIczenie Ch. D. śl"lkiej i ogólnej?
- Już na kongresie Centrolewu w
Krakowie moje nsiłowania szły dalej w
kierunku, aby Ch. D. nie naletała do Centrolewn. Nie dlatego, abym nie podzielał
pogllldów tych panów, którzy siedz/\ na
ławie oskartonych, gdyż się z nimi całko
wie solidaryznję, ale ze względów taktycznych u watałem to za bl/ld: Wkrótce
przed wyborami zj> wił się u mnie pan
preze. C haciński i zaproponował ł~czne
pójście na wybory. Moje warunki by/y:
.Nie pójdzie Ch. D. na wybory z Centrolewem i na liście nie znajd. siłJ ludzie,
akompr9mitowani stolunkami II obozem
sanaoji mo~alnej" . W kilka dni potem a·
resztowano mnie. Dodam: że aresztowanie
uważam za niezgodne z prawem. Aczkolwiek bowiem jestem tak wielk" figur., it
dla mnie z08tS/ rożwi~zany sejm śląski ,
to jednak z\lstałem lI~esztQwauy przedtem, zanim dekre"t \i~I ' dQręczony panu
marszałkowi sejmu.
Na tępnie św. Wojciech Korf&nty cha-
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na str. J-ej.

• DZIENNIK

1<'1". 69.

Dziś Łódź

ŁODZKI"

obchodZI

Dziesięciolecie
pod

rządami

Dziesi~ta rocznica rządów

8V.3 .

la.Xl.lIl

uroczyście

Diecezji

Łódzkiej

J. E. Ks. Biskupa D-I'a Wincentego Tymienieckiego.

I roku

1871 w Piotrkowie Trybunal- Stolicy Apostolskiej z 10 grudnia
skim, z ojca Bolesława i matki Na- 1!ł20 f., narazie sktadaj~ca się z Łotalji ze Stokowskich.
Staropolskie dzi i dekanatów łódzkiego, łęczytradycje, głęboko religijne i patrjo- ckiego i brzezińskiego, później zaś w
tyczne, karmiły jego ducha w dzie- roku 1925 przy nowem rozgraniczecióstwie i m!odllści.
Pierwsze lata niu diecezyj w Polsce powiększona o
życia spędził jużto w domu rodziców,
dekanaty piotrkowski, bełcbatowski,
już to
u krewnycb w różnych miej- widawski, łaski, pabjanicki i tuszyński.
scowościach, sąsiadujących z Łodzią,
~a rządcę nowej stolicy biskupiej
wcześnie przeto nasiąkał tą atmosferą został upatrzony Ks. Dr. W. Tymiei znajomością ludzi i warunków, niecki, dotychczasowy dziekan Łodzi,
które w przyszłości miały się stać te- mianowany przez Ojca . w. biskupem
renem jego pracy. Studja gimnazjalne dnia 11 kwietnia 1921 roku, a konukończył w Częstochowie, przygoto- sekrowany 29 czerwca tegoż roku.
wanie teologiczne zdobył w seminar- Ogromne zadania stanęły przed nojum duchownem w Warszawie, tu i wym Pasterzem. Zorganizować tak~
tam celnjąc wybitne mi zdolnościami jednostkę, jaką w Kościele jest dieceumy łowemi. W r. 1895 otrzymał zja, trnd to nielada, zwłaszcza. gdy
święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego
oprócz dobrej woli, wojej i ludzkiej,
arcybiskupa-metropolity W. Chościak- ma się tylko głowę i ręce do pracy,
Popiela. Po wikarjatach w Skiernie- zwła zcza gdy przystępuje
ię
do
wicach i w Łodzi u św. Krzyża po- dziela wśród l11in powojennych, nie
wołany zostaje na kapelana-sekretarza
mając ani środków ma.terjalnych, ani
osobistego przez arcybisknpa Popiela. dostatecznej liczby ludzi przygotowaJako taki bierze udział w pracach nych do tego rodzaju zadań, ani inkurjalnych i odbywa podróże z arc. stytucyj, spełniających główną rolę w
zagranicę,
najwięcej
zmierzające do
życin diecezji.
,,"szystko trzeba było
centrum świata chrześcijańskiego, do stworzyć. Dostojny dzisiejszy Jubilat
Rzymu, rozszerza znowu swoją, znajo- przys~pit jedsak do czynu z wiarą,
moŚĆ ludzi i świata.
i nieugię~ energią. Zaprawiony do
na różnych
stanowiskach,
Po takiem przygotowaniu, odzna- pracy
czony godnością szambelana przez pa- otrzaskany z przeciwnościami i bied8,
pieża Leona X! lI, obejmuje kolejno
czasów wojennych, zakasał, że tak
szeregi ważnych posterunków dnszpa- powiemy, rękawy, wziął sobie za Basterskich w Słomczynie, Łowiczu i czelne hasło życia "in sudore vultus"
Łodzi, wszędzie samodzielnie jnż rozi począł mierzyć się z trudnościami.
wijając w działalności religijnej i spoOto jak pod działaniem słońca
łecznej.
Bieg dziejów nastręcza ku pękały
lody,
praca
ruszała
z
niej coraz to większe poLe.
mIeJsca, jak rzeka, popłynęła wartJ. E. Ks. Biskup W. Tymieniecki,
Wybucha wojna światowa w kiem korytem. Po dziesięciu latach
herbu Zaremba, zbyt znaną, jest w 1914 r., a po niej zmienia się oblicze z podziwem możemy oglądać jej
Łodzi postacią, abyśmy potrzebowali ziemi, powstaje Polska niepodlegta, owoce: diecezja łódzka je t dzisiaj
silić się na szczegółowe kreślenie jego zcalona z trzech zaborów, wolna, ale całkowicie zorganizowana. Podzielona
sylwetki ducbowej. Jego działalność zniszczona, pełna nadziei i wiary, ale na 15 dekanatów, zamiast dawnych
zbyt znowu bliską je t nam, . abyśmy skazana na: dżwiganie z niczego zrę- siedmiu, posiada dzięki zabiegom swemogli z perspektywy czasów próbo- bów wojego życia państwowego, spo- go Pasterza, własne Seminarjum Duwać ją ocenić.
Niech fakta mówią łeczllego, i kościeluego.
chowne, w którem kształci się młody
za iebie.
I W takich ·to warunkach powstaje kler, własną kate4lrę, imponującą
Dostojny .Jubilat urodził się w I diecezja łódzka, erygowana dekretem I swem pięknem i rozmiarami, wła ną,
paster-

skich w Diecezji Łódzkiej J. E. K~.
W. Tymienieckiego zbiega się niemal
z takąż rocznic~ istnienia diecezji,
która aaledwie o pół roku wcześniej
została powołana do życia, niż nas~pita nominacja i konsekracja jej
pierwszego Pasterza.
Słusznie połączono w jedoo obchód tych dwu
rocznic, nie tylko ze względu na ich
niewielką odległość od siebie, ale ze
względu na ich wielką łączność ze
sobą.
Działalność bowiem biskupa rządcy stanowi nierozerwalną całość
w życiu diecezji, jako takiej; jego
poczynania nadają ton i ruch życi n
_ diecezjalnemu.

I kw:ię,

czyli centralne biuro do 1abiuro Akcji katolickiej, dom i sekretarjat dla stowarZy8zeń młodzieży rozsianych po całej
diecezji. Miasto l-ódź posiada dzisiaj
15 parafij, zamiast 5-ciu z przed dziesięciu laty.
Jak grzyby po deszczn
wyrósł w tym
czasie cały szereg
nowych kościołów
w
Łodzi,
z
którycb
niejeden jest już
dziś
prawdziwą ozdobą miasta, inne zaś
pozostają w stanie budowy. Obok tej
działalności podstawowej, która Czcigodnemu Jubilatowi zyskuje miano
budowniczego, prowadzi un szerok~
fządu diecezj~, sąd,

akcję społeczną.

Sprowadza do diecezji nowe zgromadzenia zakonne.
Dostojny Jubilat zrzesza ludzi
do pracy dobroczynnej dla
biednych, _daje inicjatywę do budowania domów dla robotników dla rozwiązania kwestji mieszkaniowej.
Dla.
podniesienia ducha religijnego, ducha
wiary w czasach przygnębienia i kryzysu organiznje kongresy encharystyczne, misje i rekolekcje, sam wizytuje
corocznie całe szeregi parafij.
Zakłada i utrzymnje pismo diecezjalne
i drukarnię · Któżby zresztą potrafił
wyliczyć wszystkie dzieła i inicjatywy, albo raczej powiedzmy ' czy
byty jakie poczynania o charakterze
religijnym i społecznym, w którycbby
Czcigodny Jubilat nie brał udziału,
nie był ich duszą? "Rozmnożyły się
dzieła Twoje, jako piasek morski"
powiedział o ~im w czasie kongresu
eucharystycznego w ł,odzi Nuncjusz
Apostolski, Monsignor Marmaggi.
NajdostojOlejszemu Jubilatowi, pierwszemu Biskupowi, organizatorowi i
budowniczemu Diecezji Łódzkiej skła
damy w dniu dzisiejszym życzenia
długich lat
owocnej pracy dla spoświeckich

łeczeństwa.

.....

,
,
--------------------------------------------------------------------------------,------------Zeznają SW. SW. Trąmpczyński, Korianty i Pużak.
(Dokończenie).

tyński

w sejmie śl/lskim oświadczył, jako
wojewoda, a uie jako honorowy prezes
Tilkteryzował bardzo ostro system, pannZwi/lzku powstańców śll\skich, że postępo
jl\~y obecnie, mówiĄe o jego 8zkodliwoAci
wać będzie zgodnie z konwencjl\. To je!t
dla kraju, zarzucał rZl\dom pomajowym jedna li najbardziej przykrych rzeczy,
postępowanie, niezgodne z Konstytuaj, w
które trzeba powiedzieć. Sprawę śll\Skl\
niektórych wypadkach, & w inoyeh bar- wycil\gnięto na lorum międzynarodowe i to
dzo dowolnl\ interpretację Konstytucji, w takich warunkach. To jest jedna z najprzyt&ezajl\c fakty.
bardziej przykrych rzeczy.
Ad w. zurlej: Może pan senator coś
Przewodniczl\ey: Fro zę o tem nie mówi ć, gdy t fakty te l\ ustalone i znane. nam powie oa temat zarzutów. o jaltich
tu wspomniano, te pan chce oddać Niemcom Sll\sk zecbce pao powiedzieć, bo trzeba
Sprawa' Sląska.
tę sprawę wyjaśni c ?
- JeteJi cbodzi teraz o teror, to poProk. Grabowski protestuje przeciwwołam się - mówi świadek Korfallty ko temu pytaniu i zabieraniu przez
na dane, nstalone przez nll\d i to w sto- św iadka głosu w tej sprawie.
unku do SI~ ka. }-Iniejszo§ó niemiecka
Obrońcy w odpowiedzi twierdzą, że
poskarżyła się do Ligi narodów i rZl\d kwest ja ta znajduje się w akcie oskarże
~olski urzędowo stwierdził w odpowiedzi, nia, więc dotyczy sprawy.
ze akty gwałtu miały miejsce. W tym
memorjale o objętości 35 stron pisma maWzburzenie świadka~
so/nowego, rZl\d usprawiedliwia się przed
Llgl\ narodów z tych zarzutów, jakie mu
$wiadek Korfanty: Jedł'n z panów
POStawiono. Stwierdzono przed calym świa· adwokatów zaznaczył, że w akcie oskartem,. ~ było około 230 wypadków nad- żenia i zeznaniu świadków wspomina się
~Y~ I gwałtów. Zgodnie z poleceniem że ja współpracuję z Niemcami. Ta
LIgi narodów, wytoczono lIereg procesów, rzecz przeszła przez całą prasę polską
około 150. W kilkudziesięciu wypadkach i znaczną część zagranicznej. Jakiś Jab~ły wymierzone kary od grzywny do 6 niec, którego ja nie znam, mówił u sę
mIesięcy więzienia. Wielu urzędnikom wy_ dziego. a ja chyba jestem tym człowie
toe~ono pestępowanie dyscyplinarne i wielu lciem, który coś zrobił dla Polski i ofiaz weh zwolniono, wielu udzielono nagany. ry dla niej ponosił. Siedziałem w wię
R.Zl\d zapłacił wielu osobom od8zkodowa- zieniach pruskich, ale ...
We za zniszczone mieme. Wszystko to
W tem miejscu św. Korlanty głosem
rZl\d polSki musiał potwierdzić, a p. Gra- podniesionym, z objawami widocznego

wzburzenia zaczyna mówić o Brześciu.
Przewodniczący oświadcza, że wobec
tego, że świadek nie może zapanować
nad nerwami, odbiera mu głos i zwalnia go z dalszych zeznań.
Obrońcy wstają, protestując przeciw
ko zwolnieniu senatora Korfantego od
dalszych zeznań.
Adw Berenson: Procedura nie zna
takiego sposobu wyłączania świadka z
powodu wzruszenia, jakie go opanowało. Można świadka wydalić z sali, jeśli
obrazi sąd, ale ta okoliczność nie zaszła.
Głośne

protesty na

ławie

oska rżo

nych.
Przewodniczący ogłasza przerwę.

Oświadczenie

prokura-

torą.

Po przerwie zabrał głos prok. Grabowski, zarzucajłlc ławie obrończej,
iż z pogwałceniem przepisów proceduraloych. zadawała świadkowi Korfantemu pytania, dotyczące kwestji, nie obję
tych ani aktem oskarżenia, ani dotychczasowym przewodem sądowym. Jeżeli
więc padły pytania ze strony lawy obrończej.
dotyczące sprawy pieniędzy
od Niemców, to win4' z powodu wyrzą
dzonej św. Korfantemu przykrości spada
na dwóch z pośród panów adwokatów.
W dalszym ciągu prok. Grabowski w
imieniu urzędu oskarżenia prosi O dalsze
badanie św. KorfanIego. lecz z tem za-

strzeŻeniem, aby s'ld raczył wreszcie
prowadzić rozprawę w ten sposób, że
by zeznania świadków nie stały ~ię trybuną do przemówień agitacyjnych pneciwrządowych. Przytem p. prokurator
zakwalifikował część zeznań,
dotyczą
cych skarg mniejszości niemieckich, jako wątpliwą pod względem patrjotycz-

nym.

Odpowiedź

obrony.

Adw. Nowodworski prosi o dosłowne
zaprotokółowanie przemówienia prokuratora.
Adw. Szurlej: My także wnosimy apel
do sądu. I my prosimy o dalsze badanie świadka Korła.ntego. Prosić chcemy
aby badano świadków, nietylko w ramach oskarżen ia, lecz i obrony, a obrona powoła świadków na fakty łamania
prawa i teroru. Jeśli zrobiliśmy p. senatorowi Korfantemu przykrość, jak s,dzi p. prokurator, on nam przebaczy,
ale p. prokurator nie ma legitymacji
ani prawnej, ani osobistej, aby podawać
w wątpliwość patrjotyzm Wojciecha Korfantego. Nie można się dziwić, jeżeli
świadek, mówiąc o przeżyciach swoich
lat ~ostatnich, hamuje widocznie wzburzenie. Krzyk jego jest wtedy jeszcze za
cichy, a sala sądowa za ciasna. To nie
jest naruszeniem spokoju, ani powagi
Słldu.
Oczywiście,
senator Korfanty,
Dokończenie na .tr. 4-ej.
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o uprzywilejowanem sta- ' wiem, konfiskaty w tym wypadku są
nowisku Niemców w Polsce, którzy za- nieprawne.
Przeciwko temu oponuje prok. Granieśli skargę do 'Ligi Narodów, chciał
bowski zaznaczając, te sprawa konfizaznaczyć, że prawo W
państwie musi
być dla wszystkich jednakowe. Tak, jak
skat nic nie ma wspólnego ze sprawI}
to powiedział kanclerz Jan Zamoyski:
Dałbym pół życia za to, by w Polsce
ŚW. Puż ak a.
. nie byto dys,ydent\5w, ale oddam całe
życie, aby uchronić jednego od krzywdy.
Zkolei przyst~piono do badania
Więc do 'sądu zwracam się z apelem.
św. b. posła Putaka. Prokurator jest
aby z tą wyrozumiałością, jak dotych- przeciwny równiet
zaprzysięteniu
czas, prowadził proces do końca i po- świadka. W zw ią?ku z tym wnioskiem
zwolił nietylko nas oskarZać, ale się
prokuratora zabiera głos adw. Bereni bronić.
son mówiąc: .Mylne jest mniemanie
pana prokuratora, te adw. Pu~ak ma
Swiadek Korfanty
coś wspólnego z Brześciem i tą sprawą i dlatego stawia wniosek o niezazrzeka się zeznań.
przysięganie go. Jestem pewny, ~e
Przewodniczący zwraca się do św.
świadek ten z duml} by chciał tu sieKorfantego o składanie dalszych ze- dzieć na lawie oskarMnych i zazdroznań, lecz z zastrzeteniem, aby świa
ści tego swym towarzyszom . Faktem.
dek ściśle przestrzegał przedmiotu jest te aresztowanym nie był, ~e ze
sprawy.
sprawą tą nic nie ma wspólnego i dla
Sw. Korfanty zaczyna od załotenia tego wnOSZI) o zaprzysi ętenie świad
protestu przeciwko kwestjonowaniu ka.
jego patrjotyzmu przez prokuratora.
Sąd postanowił Pużaka badać bez
Przewodniczący zauwah, te nie
przysięgi.
tu jest miejsce na polemikę z proku·
Pużak mćwi głosem pewnym i doratorem.
nośnym . W pewnych momentach swoSw. Korfanty zaczyna mówić dalej, ich zeznań mówi o rządzie, wyrażeń unawiązując do Brześcia.
żywa tak dosadnycb, że sąd kilkakrotPrzewodnicząey upomina go.
nie przywołuje go do porz~dku. SwiaSw. Korfanty oświadcza wobec te· dek maluje na wstępie taktykę całą PPS.
go, te nie uwa~a za możliwe sklada- w ,tosunku do rtądu po maju 1926 r.
nie zezn&ń dalszych, skoro nie mote
Przew.: Czy był pan badany u sę
się w.vpowiedzieć w tej
sprawie i dzi ego śledczego?
dalszych zeznań się zrzeka.
Sw.: Nie, albowiem odmówiłem skła
Przewodniczący zwalnia świ ad ka
dania zeznań.
i za.rządza przerwę pół godziny.
Przewod.: A dlaczego?
Sw.: Dlatego, że w sprawie, w której
zarzucono moim towarzyszom długolet
O świadczenie
nim rzeczy, których nie dokonali i osą 
dzono ich w Brześciu nie chciałem ze·
' Po przerwie imieniem lawy obroń znawać, pragnąc w ten sposób przyśpie
czej, zabiera głos adw. Nowodworski, szyć rozprawę główn~.
Przew.; A co sędzia uczynił po tem
składając nIlstępujące oświadczenie:
"W godzinach południowych została oświadczeniu pana?
Sw.: Odnośne oświadczenie o nie
skonfiskowana część dzienników warszawskich za podanie przebiegu dzi- składaniu zeznań złożyłem pisemnie.
Adw. Berenson: Czy wiadomo było
siejszego posiedzenia sądu. Wobec tego stawiamy wniosek, aby sąd wpły panu, że w szeregach partji byli ludzie
stojący na usługach policji?
nął na władze administracyjne bowspominając

Zeznanie

adw.
Nowodworskiego.

FBANK CORDON.

DOBRZE
TRAFIŁ.
Słyszeliście upewno o Gwatemali
z jej kawl} i ciągłemi rewelucja~i.t Przed
paru laty utworzyli śmy tam klab, gdzie

codziennie spędzalIśmy wieczory na grze
w karty i pogawędce o szcz~śliwych
w Nowym Jorku, Cbicago czy Detroit.
Jak nazwa klnbu wskazywała, składał
się on wyłłcznie z kupców amerykań
skich. Miło upływałby nam czas, gdyby
Leonard Higginboth, którego nazwaliśmy
Higgie.
Gdy kilku z nas grało w brigdea,
momeutalnie zjawiał się Higgie, oglądał
karty i głośno wypowiadał swe głnpie
rady i uwagi. Gdy dwóch z nas rozmawiało na nboczu, nagle, jakby z pod ziemi, wyraatat Higgie i wtrl}cal .swoje
trzy grosze". Nasze blagalne życlenia
i nadzieje, że wreszcie zrozumie na8zą
ku niemn nienawiść i opuści raz na
zawsze klub, spełzły na niczem. Wykpiewali~my się z Biego przy każd f j sposobności. Miał grab,. laskę cyklistówkę i kilka medali, które pono zyskał w jakiejś
bliżej niedajl}cej si~ okre8lić wojnip..
Glównemi jego wadami były: gadatliwość
i zarozumiałość. Zawsze musiał poprawiać czyjeś opowiadania i dowcipy. Przysłuchiwał się rozmowie i IV najciekaw!lzym momencie wtrącał jakiś nic
nieznaczqcy szczegół. Pewnego dnia
wyjechał wreszcie w sprawach bandlowych do Panamy; życzyliśmy 110bie, by zginął gdzieś w kanale i nie
dręczył nas więcej swą osobą.
Podczas jego nieobecn04ci przybył
do baru hotelowego Freddie Roth,
włóczący się z grupą turystów po
świecie. Przyjechal on właśnie wtedy
parowcem .Princess of Siam" i mógł
dwa doi zostać w Gwatemala Oity.
Ku naszemu zdziwieniu przyznał się,
te jest jedynym stuprocentowym
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Tajemnicza

i niezbadana rola golfstromu.
błąka się zdanie, te Golf- I jako GolMrom właściwy)

W opinji
strom jakoby oddala si~ od Europy,
co wpływa na oziębienie sil) klimatu.
Co mó'wi w tej kwestji nauka?
Przedewszystkiem nll.lety siwierdzić, te ... nie wiemy właściwie, skąd
się bierze Golfstrom, choć wiemy
gdzie się zaczyna. Prawdopodobnie
odgrywają tu r'll!) wiatry stałe, zwane
passatami, działaJą tez iinneprzyczyny,
do ść, te na środkowym Atlantyku spotykają się w poblitu równika dwa
prądy, płynące jeden nieco z północy,
drugi trochę z południa, ale oba razem
ku zachodowi, i podątają jut wspólnie, jako jeden ciepły prąd równikowy,
ku wybrzetom Brazylji. Prąd ten,1ozbija się o wystawione na wschód narote kontynentu południowo-amerykańskiego, przyczem główna jego część
odchylona zostaje ku północy. Powstający w ten sposób prl}d .gwajański" dostaje sil) w prawdziwą matnię
w przestrzeni pomil)dzy Antylami a
obiema Amerykanami; dzieli 'sil) on tu
wielorako, kotłuje i kołuje w zatoce
Meksykańskiej, w końcu wypada przez
bramę pomil)dzy Florydą a Kubą (jut
_
tań otrzymuje od świadka odpowiedzl
co do systemu organizacji wewnętrznej
PPS. Swiadek w sposób rzeczowy udziela wyjaśnień prokuratorowi.
Obr: Poniewaz badany tu świadek
Wolnicki, szef bezpieczeństwa woj. krakowskiego pokazał nam tu ok61nik PPS.
wzywający członków do pogotowia jakiegoś zbrojnego proszę o okazanie
tego okólnika świadkowi.
Sąd przychyla się do tego wniosku
obrony. Po dokładnem obejrzeniu okó nika świadek mówi, ze nigdy taki okółnik nie był wydany przez ciała centralne partji i że jest on widocznie

z wielkim
impetem na Atlantyk. Nabrawsży rozpędu w kierunku północno-wschodnim,
nie daje sil) zbić z drogi zimnym 10dowatym prądom, uderzającym go z
flanki od północy (po obu stronach
Grenlandji), lecz płynie dalej, kierując
się głównie ku wybrzetom wysp brytyjskich i Norwegji: w końcu tracąc
stopniowo na sile i temperaturze, wypływa ponad Europę i zamiera gdzieś
między Szpicbergiem i Nową Ziemią .
A teraz nieco cyfr; ilość ciepłej
wody, którą Golfs trom wlewa w ocean, wypadaj~c z poza Florydy,!wynosi
ok. ao miljonów metrów szcześcien
nych na sekundę; jest to dwadzieścia
kilka razy
więcej, niż wydajność
wszystkich, a około 100,000 razy wię
cej, nit wydajno ść Wisły pod Warszawą (w lecie)! Szybkość prądu wy-o
nosi w tem mieJscu ok. 10 km. na
godzinę: człowiek nie potrafi iŚĆ tak
prędko. Szerokość jego powil)kszasię
stopniowo w miarę zblitania się ku
Europie, zato zmniejsza się szybko'ć
i obniża temperature skutkiem mieszania się z chłodną wodą otaczaJą
cego oceanu i z 2limnemi prądami z
północy. Wpływ klimatyczny Golf8tromu oceDlmy łatwo, uwzględniając,
te np. Stockholm-nie o wiele zimniejszy od Warszawy - lety na tej
samej szeroko'ci geograficznej, co południowe krańce Grenlandji, a Nowy
Jork, odznaczajllcy się b. ostremi zimami, na sZ3rokości geograficznej
Neapolu.
Czy Golfiitrom zmienia swój bieg?
Mote! Ale uspokójmy się: nalety on
do zjawisk geograficznych na skalę
wielką, a te nigdy nie odbywaj!} się ...
na chybcika. Do w yraźnego ujawnieni a siQ zmiany klimatu nie wystarsiałszowany.
czyłoby nietylko ~ycie jednego, ale
Na tem zakończono badanie św. pewno nawet dziesiątków pokoleń
Pużaka, poczem obrady zamknięto do
ludzkości: chodzi tu O okresy, obejponiedziałku.
mujące dziesiątki tysięcy lat.

-

amerykaninem wśród angielskich tu- który musiał uciec z Chicago. Jak
on się nazywał?
rystów.
- Wilson - odparłem bez namyWszcząłem rozmowę z swym masłu, chociat o owym dyrektorze nigłym rodakiem.
- Jestem Roth-rzekł. Ten prze- dy w tyciu nie słyszalem, jak zre sztą
i sam J efferson.
klęty parowiec mote pójść na dno.
- Ach tak, Wilson. Ciekawy to
Po godzinie znalazł się Roth wśród
rozbawionych Yankesów, którzy. wsta- był ptaszek ...
- Teraz przypominam sobiewionemu' gościowi zaproponowali połgałem z powatną miną. On był kazostanie w mieście.
- To niezwykłe miasto - zapew- walerem, prawda?
- Nie, tonaty ; śliczną miał Mnę,
nialiśmy go - i mamy tu wspaniały
klub. Napewno si~ panu spodoba. troje dzieci i wsparliałą willę nad
morzem.
Przyjdź pan i przekonaj się.
Po minie Jeffersona odrazu motna
Globtrotter, mister Roth po szósteJ
wreszcie kolejce zgodził siQ na pozo- było poznać, te całą tę historję imstanie w mieście. Zaprosiliśmy go prowizuje na prędce. Higgie rozłotył
do klubu, mianowaliśmy go członkiem sil) wygodnie w fotelu i wykrzywił
i posłaliśmy na statek po jego rzeczy. twarz w tak dobrze nam znanym,
ironicznym u ś miechu.
Ju~ po dwóch dniach dał się po- Był poważnym, porządnym obyInać jako nadzwyczaj uprzejmy, elegancki i powatny mętczyzna. Polu- watelem - ciągnął Jefferson dalej.
mo~na, te był jednym z najRzec
biliśmy go wszyscy dzięki j.eg.o s~ro~
uczciwszych ludzi w stolicy Al Caności; choć objechał cały sWlat l WIelu doświadczył przygód, prosić go pone'a. Mieszkańcy podziwiali go
trzeba było o jakieś opowiadanie. i stawiali swym synom za wzór.
Nigdy nie wywyt~zał się, nie s~arał Tak działo się mniej więcej at do
roku ...
się nam czemś zaunponować. Mlmo- Tej zimy upłynl} trzy lata woli porównywalijmy go z gadułą
Higgiem, który wciąt jeszcze przeby- wtrąciłem, jakgdybym doprawdy wiedział o co chodzi.
wał w Panamie i tam zapewne gnębił
- Well - cil\gnął Jefferson dalej.
ludzi swą głupotą·
- Co tu zrobić - rzekł raz mr. J ef- Pewnego dnia, o trzeciej po południu
zatelefonował
Wilson do żony, te za
ferson, prezes klubu - by się obaj
j aknaj prędzej spotkali. Co za kon- pół godziny będzie w domu i zapytał,
trast... Smiać się napewno b~dziemy czy chce wieczorem pójść do teatru.
Następnie wyszedł z biura, lecz do
do rozpuku.
domu nie przybył. I po dziś dzień
Postanowiliśmy dać Higgiemu szanse popisywania siQ swą głupotą i bła nie wrócił, chocia~ był wzorowym
mężem.
ganiem.
- Pamiętam to dokładnie - doPo tygodniu wrócił Higgie z Panamy z nowym repertuarem opowiadań. kończyłf'm. Nie było nsjmniejszego
Podczas poobiedniego coctailu u- podejrzenia, że "fi grę wchodzi jakaś
ścisnl\ł mu Roth d/oń i wyraził swą kobieta.
- Nie, w jego znikni~ciu nie było
radość z powodu poznania go. Higgie
nic romantycznego. Gdy Wilson nie
gadał nieustannie o swej podr~:ty do
Panamy, wtrącając od czasu do cza- wróci! do domu, telefonowała żona do
wszystkich krewi:ych i znajomych
su nieprawdopodobne szczegóły .
- Wszystko to - przerwał Jef'l i następnego dnia połączyła si~ z banferson jego opowiadanie - przypo- kiem. Inni dyrektorzy ani na chwilę
mina mi aferl) tego dyrektora banku, nie przypuszczali, te jakiej ksi~gi

I

się

Czy golfstrom

I

mogą nie być w porządku i odradzali
Mnie, by jeszcze zaczekala z doniesieniem o tem wszystkiem policji.
Pani Wilson czekała. Dyrektorzy
banku pu dłuMzej jego nieobecności
zarządzili rewizjQ ksiąg, która wykazała brak 800 tys. dolarów. Dyr. Wilson zdefraudowal wiQo na szkodę
banku ...
- Tak - przytaknąłem - SOo tys.
dolarów. Całe Chicago o tem mówiło.
- Racj a. Wszystkie urzędy śled
cze, cały sztab detektywów szukal
defraudanta po całej Ameryce i są
dzę te i dziś, w trzy lata po wypadku,' poszukiwania nie ustały .. Po
Wilsonie zaginął wszelki ślad. Zona
jego popadła w chorobQ umysłow'ł.
Doprawdy dziwny ...
- Tak, njezwykły wypadek-skinąłem głową i spojrzałem na Higgie'a.
Ten odłotył papierosa, nabrał tchu
i wstał.
- Mr. Jefferson - rzekł - Pań
skie opowiadanie jest dobre, ale niepełne .

- Tak? - zapytal prezes, udając
bardzo zdziwionego.
:.. Pan mówi!, te Wilson uciekł
z Chicago i wszelki po nim ślad zaginl}ł. To jest błąd ...
- Mote, tak ... - jąkał Jefferson.
- Zna pan ten wypadek 1
- Czy ja to zoam 1 - . Higgie roześmiał si~ głośno. - Wiem dokąd
Wilson uciekł. Z dobrze poinformowanych ~ródeł prywatnyoh wiem nawet, co on podczas tych trzech lat
porabiał. Nie jestem agentem policyjnym, a jednak mog~ panom zdradzić,
jakie on ma plany i gdzie się teraz
znajduje ..
Nagle rozległ eiQ strzał, Higgie
padł ranny na ziemi!) i, nim zdoła 
liśmy się zorjentować w sytuacji,
drzwi z trzaskiem zamknl)ły siQ za
.FrieQdiem Rothem".
Tłum. A. B.
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Niedziela

DZiŚ: Leopol<la W.
J1.:TRO: E4munda B. W.
-:::Wschód słońca 8.M.
Zachód słońca IM6.
Wschód księtyca 1.12.
Zachód księżyca 9.Oł.
Długość dnia !>2.
Ubyło dnia S.U.

I 10--16.

D,yżury

a pte k.

Dziś w nocy dyżurui~ aptek;' A. Pota'
sza (Plac Kościelny lO), A. Charemzy (Po'
morska 12), E.Millera (Piotrkow ska 4{i), M.
Epszteina (Piotrkow ska 2:!5), Z. uorczyckiego (Przeiazd 59), G. Antoniewi cza (Pa·
bianicka 50)

' Okrągły stół.
Radzili przez parę tygodni
Przy stole okrągłym w Londynie
Czekali, czekali cierpliwie
Aż burza nad Azją przeminie ...
Mahatma swe szkła wciąe prztciera l
I koz~ -wydo1l już dru.ąą,
I skrzętnie snuł nić z kołowrotka Srebrzystą, cieniutką i długą ...
Aż wreszcie się nitka urwala
(Toż .0 lndjach najlepiej się przę/kie/J
Wyjeidża więc huf maharade6w
Brytania zaś nie wie... co łJędzie ...
.fl)fS.

POD

PODWYŻKA

CENY CHLEBA
i groźba stra jku
Szczegółowa

między piekarza mi a komi·
sją cennikową został w dniu wczoraj ·

Zatarg

szym

I

MUZBUM MJllJSKlll historj!! sztuki Im.
J. i R. Bartoszew iczów (plac Wolności l)
otwarte w środy, soboty I niedziele od

WŁ OS.

Bankiet odzna t:zony ch.

Str. 5.

zlikwido wany,

wobec czego
unieruch omienia

grożba całkowitego
piekarń łódzkich została usuni~ta.
Wyłania si~ natomias t obawa

wy·
buchu strajku pracown ików piekarskich, niezadow olonych z wprowad zanej przez pracodaw ców redukcji płac.
Kwestja ta zadecyd uje si~ w ciągu
dnia dzisiejsz ego.
Z inicjatyw y urz~du wojewód zkiego na wczoraj zWI)!ano posiedze nie
komisji cennikow ej z lUdziałem przedstawicie li cechu, praoown ików piekar·
skich, przedsta wicieli władz, oraz konsumentó w, Wobec tego. iż sprawa
płac pracown iczych tym razem nie
została przez przedsta wicieli magio
stratu poruszon a, reprezen tant pracow·
ników demonstr acyjll'ie. opuścił posiedzenie.
Przewodniczący cechu
piekarzy ,
p. Praliński , przedstawił komisji ści·
śle opracowaną kalkulacj~.
Przedsta wia si~ ona Dast~pująco:

Kalkulac ja ceny chleba przy wy·
piekulóOO kg. mąlo ( godzinny dzień
pracy):
72 kg soli po 34 gr.
zł.
2.55
100 kg. węgla po zł.
•
6.50
15 kg. drzewa po 6 gr.
•
0.90
2 prac. II i III kat.zł,9.17 i8.33 •
17.50
12 dni urlopu
•
0.72
Kasa Chorych
•
0.83
Fundusz Bezrobocia
•
0.27
1 pomocnik IV kateg.
•
5.12 dni urlopu
•
0.20
Kasa Chorych
•
0,20
Fundusz Bezrobocia
•
0.08
Ubezpieczenie od wypadk6w •
0.28
Światło
•
1.38
Siła
,0.44
•
Kom orne rb.800 = zł..2128:291 •
7.51
Podatek lokalowy
"
0.58
~wiadectwo Przemyśłowe
•
0.55
Amortyzacja utensylji
•
1.45
Remont pieca i malow. piekarni •
1.72
Czyszczenie komin6w
•
0.17
12 ręcznik6w do rllk
•
.0.08
Mydło do rllk i prania
•
0.15
Łopaty
•
0.20
Strychówki
•
0.10
2 szczotki duże i 2 małe
0.0410 żarówek
0.13
Nalepki na chleb
0.16
Rozw6zka chleba
3.69
Woźnica i świadczenia
3.66
zł.
56.65
Do powyższych kosztów do-

w piek arn iach .

kalku lacja cen piecz ywa.

Przypiek wynosi 33 procent od
500 kg. = 165 kg. razem 665 kg.
Cena 1 kg. chleba wypada 45 gr.
Kalkulacja cen bułek przy wypieku
240 kg. mąki (8-io godzinny ddeń
pracy).
4 kg. soli po 34 gr.
zł.
1.36
2.4 kg. drotdzy po zł, 4.60
•
'1.04
5 kg. cukru po zł. 1.56
•
7.80
200 gr: margaryny do kajrerek •
0.56
80 kg. węgla po zł 6.50
•
5.20
5 kg. drzewa po 6 gr.
•
0.50
1 pracownik l kat.
•
10.83
l pracownik II kat.
•
9.17
12 dni urlopu
•
0.83
Kasa Chorych
•
0.96
Fundusz Benoboc ia
•
0j!9
2 pracowników IV kateg.
•
10. Kasa Chorych
•
-6:41
Fundusz Bezroboc ia
•
0.15
12 dni urlopu
•
10.41
Ubezpi ~ czenje od wypadków
•
V.38
Komo rne .b.800=z t. 2.128 : 291 •
'7.31
Podatek lokalowy
.
•
0.58
Swiadectwo Przemysłowe
•
0.35
Amortyzacja utensylji
•
1.45 '
Remont 'Pieca i malowanie
piekarni
•
1.72
Czyszczenie komi'n6w
•
0.17
Swiatło
•
1.38
Siła
•
0.44lar6wki
•
0.13
Szlaki
•
0.20
2 szczotki duże i2 małe
•
' 0.04
12lręczników do wycieran ia rąk.
O.O!)
30' ręcznikaw na deski
•
Q.15
Mydło do rllk i prania
•
0.15
Rozwózka bułek
3.60
Wożnica
3.66
zł.
81.19
Do powyższych -kosztów do-

zwrócilsię

w tempie przyspie szonem do
Minister stwa Spraw Wewnętrznyc~ w
którego kompete ncjach le~y zatWlerdzenie podwyż.ki.
.
Jak si~ dowiadu jemy - w dDlU
dzisiejsz ym o godz. lO·eJ zrana odbfldzie się zebranie pracown ików piekarski~h.

Jak informuj e, - pracown icy piekarscy, niezadow oleni z wprowad zanej redukcji płac, zamierzają na posiedzeni u dzisiejsz em proklamować
strajk, który ma jakoby rozpoCZąć
si~ już od dzisiaj.
Gdyby nawet strajk pracown ików
piekarsk ich został proklam owanyw dniu jutrzejs zym wszystk ie skl~py
b~dą w chleb !6aopatrz one, bOWl~
wypiek dokona'.lY będzie przez maJstrów i ich rod.ziny .

Reba bilit a cja
b . dyr. " Orbi su".
Wy\u:ycie

uallużyć

w biurze sprzeda-

ty biletiw kol~ewych "Orbis" w Łodzi

- a zwłaszcr.a doniedienie o rzuceniu
1lSt:atiellia na. <Clyrektora p. Kazimier za
&hirmer a byt. iJ6nsacją, o której głośno
_wio!l() i pi!Bllo.
Sle4ztwo, Ilrowadzooe przeciw dyr.
'Schil'1lltlrowi wykazało, że wszelkie zanuty, wysuwan e pod jego adresem były
łJezp04stawne i oiesłnszaie podrywały
odo bre imię szefa łódzkiego oddziałn .Or1biSII-" zn~o w szerokich kołach miej-

Jesień tegoroczn a jest dojć .na nas il ła
skawa. Mrozy jeszcze za g6rami i hlsami!
W ostatnich dniach zamiest §niegu, spadł ci·
chy deszczyk .. odznaczeń! Deszczyk, jak deszczyk, pada sobie równo, raz padnie na kwial3Co~O sp<llłecmeństwa.
tek, drugi raz na ...
~ dowiadujemy się, że Prokurat or
Otóż miałem widzenie. jak p. ...ankowski, mąż znhny w Łodzi, PabjanK:ac h, a może
;pny "Sl}cWe@krę~owYm w Lodzi skutnawet i
Zgierzu, wieJce .Resursie ·,
.kiellI. ustalenia brakn wszelkich poszlak
cechowi stolarzy. no i najwięcej s.obie - zachodzą:
..;przewinienia umorzył definitywnie dochosłużony, ugi~ł się pod ciętarem Złotego Krzy240 kg. mąki pszennej po gr. 43 il- 103.20 odleole przeciwk
o p. Schirmerowi.
ża Zaslugi i rzekł:
kg.
.1
na
podsY9kę p041 gr. ~
2.46
- A iednak jest sprawiedliwość. Kapitula
Wiadomość o tem chętnie podajemy,
10
prGc.
dla
produoen
ta
po~nała się na mnie, jak Japonja na sile Ligi
18.69 >świadomi ot;romu krzywdy, jaka wyrzl}•
~erod6w. Wypada urz~dzić bankiet i podzię~
10.
.. sprzedaw cy
20.55
~
dzoIloll zostaŁa p. Schirmerowi skntkiem
kować dobrodziej om, łaskawcom, opiekunom
11/. • podatku obrotowe go
:rzucenia na oIIiego cienia olkarżenia i zbyt '
i patronom!
oraz
.z
kom.
i
,1.0
proc.
dollochepnego przeądzania jego winy.
Jak pomyślal, tak i zrobil. Albo go to
.datkiem
nie stać?!
3.04
2 proc. maru:o
. hurzyło się już dobrze z gł6w biesiadni4.58
ków, gdy były dygnitarz .Resursy"~ przymruił. 233.71
żywszy swe .fotogenic zne· ślepka i poklePr21 piek fNynosi 20 proc.Cld 248 kg.
pawszy się po tęgawym brzuszku, ujął szkle-48 kg. C8zem 288 kg.
nicę piwa, łykną.ł jl\ njednym duszkiem".. poW
ctem otarł rękawem pianą osma.rowe ne
usteczka i rzekł:
Cena 1 :kg. bultlk wypad. zł. 0.81.
DUś o godzinie 6·ej wieczór, w sali
.Hm, jak to czasem §misznie się przydaNad kalkulac jI, cen wypieku wy- Filh8l111lonji przy uJ. Narutowicza 20
rza? Co? h~? nieprawd.ż bowiem? Choćby
w.iązała si~ dłuższa dyskusja . W reo~będzie sil} z okazjI rocznicy Pow.tani~
wdcie mnie.
Człek hebelkiem se ciachał
zultacie komisja glesami producen tów List:op..aowego lU'oczysta Akademja, ori ciachał, potem wdryndolił się do wojskowyc h
robót, jakoże zawsze patrjotycz nie 11ly§lałem
wy.powilldziała si~ ila podw,ts zeniem
g&DlZowana przez Zj.dnoczenie Narodowe
. czJ.Lłem,-a potem tak ci się konjunktu ralna
ceR chle4Ja pytloweg o z 38 .gr. do '5 Mocarnej Polski. na rzecz bezrobocia.
koniunktura złożyła, że i forsa jako.ł ni stą.d
chodzą:
gr. i bułek z :45 gr. do 83 gr. za kilo ·
f z.owąd płynęła! A wiadomo, że jak forsa 500 kg: mąki po gr. 41
Program uroezyst oki : CZĘŚĆ l.
205.- gram w detalu . W nllst~pstW'.e wysu~~t - -to i honory lec~. Bo zasługa za pa·
6 kg. podsypki po 24 gr.
1.44 ni~ wni.osek kompromisoą przed- J. Hym~ n.8l'0dowy (orkiestr a 28 p. S. K.,
rJotyz:m, za umiłowanie najgoręciejsze ojczy5 proc. dla producen ta
:.,,~ matki najdroższej,
13.15 stawicie li spółdzielni o podwy.ts zenie 2. ZagaJeDle - (p. prezes St. Najder)
dla której życie bym
•• d.al i u dostawy też.
5 proc. dla odsprzedawcy
13.81 .een ehleba pytloweg o do 42 gr. i pół 3. ~) Nowowiejski - Złamane berła, bl
Każdy większy,
Htllzer·P rosnak - Na grobie, c) J. Proznakomits zy obywa1:eI.
1 1/. proc. podatku obroto-wego
i do SO gr . .za kg. bułek, gdy TIIbecnie 8nał :~de młdrz.eisze indry... ind y... inbry,-pfu lśpiewaczy (chór mieszany
wraz z komunalnym i lQ. roc.
~~oJe.r.!-windualno§ć ma nieprzyjaciół, jakD
1 kg . .chleba koszto_ł 37 l pół gr: S. U. B.),Maraz
4) Conu8-co
dodat.
.lI miłlłem, niech im B6g przebaczy, ~ j.a
3.91
Nad. sprawą podwytlń ceny chleba skrzypu (p. Jadwiga ncert - e-mol _
te mDRę! Zarzucali mi, że wszystkie roboty
2 proc. manco
DraźówDa, 5) De5.88 zastanQw i 8i~ magistra t, któr.y skieResursy" sam sobie przydzielałem, że na
klamacja (p. Skrzydlo wska. art. Teatru
" 299.84 ruje
zł.
spll'aw~ do wojewtid mwa, to zaś
newie dla A. p. •,Hasła
Miejskiego);
dziesił,tki
tysięcy
&robiłem, jakoby zarobek człeka hańbił!
Czę'ć II. 6. a) Wagner - Uwertu~lótniej to jeszcz:e cały nieszczęsny kilku ..
ra "Polonia", h) MoniUszko - Mallur z
rutYsię czny deficyt "Resursy'l też na mnie
walili, aż w końcu mię całkiem wywalili!
op .• Halka·, CI) Grossman - Czardasz
A broniłem się przy pomocy wiernych
~ op .• Duc~ Wojewod y' (ork. 28 p. S. K.),
"Yiaci61, iak Filistyn bibliiny!
I ten m6i
I. PrelekCja p. L. Berkowicz, 8. Me.
.~~1l&kterny wysiłek nu sanacjI\. swych finanlodeklamacja - .Na Wawelu" (p. Irena
~~ został wreszcie Dceniony w my§l zasady,
żądan
ia.
r' Jak iednostka jest bDgata, to i kroi tet!
Środ.kówna - skrzypce p. H. Ku basieKończę okrzykiem : łudr.ie trzymaj ta się
W dniu o!legdajs zym przy ulicy
Przyjmo wania praoown ików i ucz· wicz), 9. a) Moniuszko - Wyjątek z op.
~y! Niech żyje eteryczny empiryzm esen.Straszny Dwó~·, b) Kratzer - .Swaty",
Gdańskiej 40 odbyło sil) wspólne po ..
".alnych ekstrakt6w ekscytuiących poten·
ni za pośrednictwem
lonalnie kinetyczną wibruję struktural nej
siedzeni e zarządów Związków Pracow- cownikó w Fryzjers kich,Zwil\z!ru Pra· skrzypce (p. MIchał Krzyżanowski) 10.
jak
równiet
~OrnIItiny, djametraln ie, - ... dar uj ta, ale jut
Melodeklamacja H. Dunina - .List~pad·
ników Fryzjers kich Z. Z. P. i. związ naletyte go traktowa nia pracown
ików (p, R. Garner). Akompanjament:
~tej obcych słów nigdy nie słyszałem, 
ku mieszczącego sil) przy ul. Sienkie- i uczni przez właścicieli
p. L BoI ~ensu ich podobnie,
zakładów.
jak i wy - nie rop
sakówna,
p, prof. K. M. Promak.
wicza

··
··
·

lł

e

I roczysta Akademja Listoadowa

sali Filharmonji.

1

Przygotowan ia do strajku w fryz jernia!:h
Now e

'~Ię·.

Luboń.

Osob iste.

••!8półpracownik naszego pisma, p.
"<III Ambroziak,
zarz~dzfln iem
pana
t:zYdenta Rzeczypospolitej z dnia 9 li~Plda 1931 r. zo tał odznaczony MedaiIl Niepodlegto~ci.

Os

I.", ~tnim

•••

Dziennikiem Personalnym
P'''Ojsk. odznaczony został Srebrnym
I1Yiem Zasługi" p. Józef Moniński,
~ z naistarazych urz~dników Sztabu
. K. IV.

17.
Na posiedze niu tem postanow iono
do pracodaw ców z żądaniem:
Stosowa nia w całej rozciągłości i
ścisłego przestrze gania zdobycz y socjalnych , jak 8 godzinne go dnia pra·
cy, urlopów, w8zystki ch ubezpieczeń
społecznych i t. p.
Ustaleni a zarobkOw dla pracown ików I i II kategorji , oraz zagwaraD~o
wania im minimum egzysten cjI. Zą·
dają dla I·ej kategorj i 50 zł. tygodnio ·
wo, dla II·ej zaś 30 zł. tygodnio wo.
Bezw:.lględnej walki z nieuczciwą
konkurencją cen i chałupnictwem .
wystąpić

I

Obowią7.kowego przestrz egania wypoczynk u w dni świąteczne i nie·
dziele.
?/awartie umowy zbiorowe j.
Ządania te jut zgłoszono Związko·
wi Majstrów Fryzjers kioh mieszczącym
si~ przy ul. Sienkiew icza 15 i Piotrkowskiej 85. jak równie~ do Inspekto ratn Pracy XII obwodu.
W przyszłym tygodniu spodziew a·
na jest konferen cja w Inlpekto racie
Pracy, po której Związek pracown ików fryzjersk ich zwoła wiec wszystkicb pracown ików fryzjerRk ich zatrudnionych Da terenie miasta, celem za-

I K~o~cie

l~wal'J ~raj~lVe.

-

poznania ogółu pracown ików z wyni·
kami konferen cji.
Gdy~y ko~ferencJa u Inspekto ra
Pracy nIe odmo la skutku, pracown icy fryzjersc y gotowi są powytsz e swe
te,dania poprzeć nawet strajkiem . (p

,

-Str.
-

6.

.DZIENNIK

-

Deficytowy

ŁODZKI" 15.Xl.3l.

budżet Ł.

Nr. 59

S. O. o.
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Brak wystarczających 'rodków na nsjniezbędniejsze wydatki. - Olbrzymia róznica
w usytuowaniu b'dy łódzkiej i war zllwskiej. - Spoleczeństwo lódzkie musi dopomóc swej strazy ogniowej.
Łódzka straż ogniowa ochotnicza rozpoczęła swojlł działalność na terenie mia• ta przed pię(\dzillSięciu kilku laty.
Obecnie posiada pięć oddziałów, utrzymuj,cych stałe pogotowie na wypadek po~aru,
Pozostałe oddziały straty sł zainItalowane przy większych układach przemysłowych i wzywane ill\ do akcji rato-

wniczej tylko

w wypadkach

szczególnie

groźnego pożaru.

Pięć oddziałów .traty, jak na Łódż,
lważywszy na bardzo częste wypadki po~arn 'Większych nawet objektów, to liczba
nader znikoma. Mimo to, ze względów
oszczędnościowych, jut od kilknnastu mie-

aięcy projektuje się zlikwidowanie III oddIiału straty ogniowej ochotniczej. Stwier' dzić należy z całym naciskiem, iż tego
rodzaju "oszczędność· byłaby równozna-

czna z bardzo powatnemi stratami, bowiem likwidacja jednego z oddziałów straży odbiłaby sill f.talnie ua bezpifczeństwie
przeciwpożaro wem w Łodzi. Dlatego komenda straży dokłada" wlzelkich starań,
aby nie dopuśoić do likwidacji ID oddziału i ze swej ~trony zaprowadza najdalej
ptsunięte oszczędności.

Wyrazem tej polityki o zczędnościo
wej komendy straty ogniowej jest jej bilans, opracowany oltatnio na rok 1981-32.
WPŁYWY

i WYDATKI,

Bilani ten zamyka się deficytem, wyn08z,cym 95.979 złotych, jakkolwiek gdyby zaspokoiło si ~ wszystkie najb"ardziej
nawet konieczne pl/trzeby łódzkiej straty
luma deficytu 'Winnabyopiewać na znacznie WyŻiZI\ kwotę.
Wpływy straty ogniowej ochotniczej w
Łodzi przedstawiają sill następujl\~o: straż
o'trzymuje: z lo-procentowego dodatku od
ubezpieczeń 380.000 zł_ za wyjazdy do
pobrów 4f>,000 zł., za odnajęte lokale
(I oddział) 9000 zł., ze sltładek człon
kowsltich It.OOO zł., od Magistratu m.
Łodzi 200 sys. zł. , z Państwowego Zakła
du Ubezpieczeń Wzajemnych 100 tys. zł.
9d Tow. Kredytowego 2000 zł., za wynajllcie. pogotowia - 500 zł., w pozycji dochodów uiesta/ych przewiduje sill 10 ty8.
zł., co razem daj e aumll przycbodu 7 - .500
złotych.

' Ogółem

8uma wydatków zamyka się
cyfr, 854.479 złotych.
Palącą jest potrzeba przeniesienia siedziby 11 oddziału Itraty ogniowej, który
obecnie mieści .ię przy ul Przejazd. Najbardziej odpowiedni" na siedzibę II oddziału straty byłaby Aleja Kościuszki.
która jest bardzo szeroka i o znikomym,
jak na centrum miasta, ruchu ulicznym.
Jak widać z bilansn - komenda łódz
kiej straty ogniowej przewiduje na cele
reprezentacji, zjazdów itd. kwotll 2 tyl.
złotych . . Sama ta jest tak zaikom" iż
zmulza poprostu, aby fnndu-z reprezenta-
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Ujęcie

podejrzanych osobników.

Przed dwoma dniami kilku osobników wtargnęło do willi Romana Durskiego, przy ul. Sadowej 19, w Radogoszczu, którzy po ob ezwładnieniu słu
żącej ±rabowali 18 dolarówek, spilidrowali mieszkanie i zbiegli.
W wyniku przeprowadzonej obławy w
spelunkach złodziejskich władze policyjne zatrzymały dwuch podejrzanych o
udział w napadzie osobników. Ze wzglę
du na dobro śledztwa nazwisk zatrzymanych nie wymienia się.
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Przejazd 34
13 b. m.

od piĄtku
Wielka premjera p. n.
z

"CORAZ LEPIEJ"

Leo Fuksa, I. ~kwler
Zabojniki, St Laskowskiego na czele całego zespołu.

występami
czyńskiei. H.

Tylko kilka dni!
Humor -

Taniec.
śpiew
_

ayjny był nznpełniany ... z własnej kieszeni reprezentantów.
Warazawa liczy równie! 5 oddziałów
straty ochotniczej, mimo to na cele reprezentacji przeznacza się w Warszawie
20 tye. zł. rocznie, a zatem dziesięć razy
willcej, aniteli w ŁJdzi, komendant oddział n straży ogniowej w Warszawie 0trzymuje 1000 zł. miesillclnaj pe.sji i ma
lamochód do dyspozycji, podczas gdy czynioDe oddawna w Ładzi starania o bilety
wolnego przejazdu na tramwajach dla naczelników straży, nie dały dotychczas re-zultatu.
Łódzka straż ogniowa ochetnicza jest
bardzo źle op/acana, a mimo tego donie-

I dawna' jeszcze

dyżury w pogotowiu strapo 16 godzin.
Przed mniej willcej rokiem komenda
łódzkiej 8traŻy ogniowej ochotniczej zwróci/a sill do ogółu właścicieli nieruchomości
z wezwaniem, aby zapisywali się do straży. Ponieważ liczba właścicieli nieruchamości w Łodzi wynosi 11 tys. osób, więc
gdyby każdy z nich opodatkował się na
rzecz straży 'Ił kwocie 2 zł. miesięcznie
urO Słaby bardzo rOlVatna snma ćwierć
miljona złotycb rocznego dochodu. Tymczasem na olbrzymią bl\dź co b~dź liczbę
11 tys. właścicieli domów zapisało się do
straży aż ... 130 obywateli.

ty

trwały

Widowiska łódzkie
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REPERTUAR.
TEATR M.lEJSKI: ,Spódniczka ezl' toga', 'wieczorem ,Ś ledzLwo ·.
TEATR KAMERAL 11: .Hau Hau' (2-l;:rotnie).
TEATR POPULARNY: • Wiktorja I jej huzar'.
COCTAIL: ,Coraz lepiej' .
MOMUS: ,Byczo jest".
APOLLO: ,Kró:owa mody'.
ARS:

" Białe

GRAND KINO: • Wesoły poruoznik-.

LUNA: ,Światła wielkomiejskie".
MUlOZA: .Romans nad Rio Grande. ' .
OAZA, •W porywie zmyslÓW" - ,Czy Ilddie
Polo

świadectw.
Izby Przemysłowo .. Handlowej w Łodzi

Ulgi przy wykupywaniu
Memorjał

1/,.

Teatr Kameralny.

Pomoc lekarska dla najbiedniejszych.
Utworzenie specjalnego ambulatorjum,

niewłaściwą
skalą,
.

Termometr z

Ostateczny termin

sprzedaży-

Do dnia 1 stycznia 1932 roku wolno
jeszcze sprzedawać termometry, które
obok legalnej skali Celsjusza posiadają
jeszcze inne skale.
Po tym terminie wolno będzi e trzymać na składzie i sprzedawać tylko
termometry, posiadah ce wyłącznie skalę Celsjusza, o czem Gł6wny Urząd
miar raz jeszcze przypomina właścicie
lom zakładów optycznych, aptek, skła
dów aptecznych i wszelkich innych
przedsiębiorstw trudnl,\cych się sprzedażą termometrów.

zawinił".

ODEON: ,Kapitan marynarki".
OŚWIATQWY: .Ulublenica Mabaradży".
.Ochotnik'.
PRZBDWIOŚ:-iIIl: ,Kawiarenka-.
PALACE,
RESURSA: .Qfiara ojca-o
RAKlETA, .Arab".
SPLE"DID: • Wieczni glupcy' .
ŚWIATOWiD: .Na lroncie arabskim".
UCIECHA, .Dzleci rewolUCji".
WODEWIL: .Kapltan marynarki".
ZACHĘTA: ,JeJ cbłopczyk'.
VENUS: • Parada Zachodu"

zwróciła jednak u wagę
na konieczoość
nnikau ia przy stosowaniu ich w praktyce
dodatkowych obostrzeń, gdyt, jak uczy
doświadczenie, podobny ry~oryzm przekre ' la praktyczny efekt ulg. Równocześnie, w interesie uproszczenia procedury. 16ba wypowiepziała się za przyję
ciem zosady, że prośby płatników o zaliczenie ich do niższych kategoryj świa
dectw przemysłowych, załatwiać, winni
w granicach własnych wła~ciwości naTeatr Miejski_
czelnicy urz~dów ~karbowych, wobec
Dziś niedziela o g. 4 po pol. po cenach
czego decyzji Izby Skarbowej podlega- zniżonych I jutro wiecz. zbierająca brawa
łyby tyłko odwołania płatntków wnoprzy ostatnieJ kurtynie arcywesola , Spódnone przeciwko negatywnemu załatwie niczka czy toga
.
Dziś wleoz. i we wtorek 18scynuj~caJ pełnin ich prośbo
naglęboldcb problemów spolecznych sztuka
Z k01ei Izba przid stawiła szczegó- Alsberga i Hesse,so . ~le dztwo lo,
łowe dezyderaty, dotyczące modyfikacji
Z końcem tygodnia wcbodzi na afisz reposzczególnych ok61ników w kierunku welacja M. Bulhakowa, glośna sztukh ob,czajowa, osnuta na tle stosunków panujących w
wydatniejszego dostosowania ich do po- Rosji
wspólczesnej ,MIeszkanie Zojkl". W rotrzeb życia i aktualuej sytyacji gospo- lach głównych: Irena Horecka i Jerzy Wosdarczej.
'kowski. ReżyserJa Zbigniew ZIembiński.

W Związku z faktem, iż Ministerstwo
Skarbu w drodze całoroczDle pojllwianych okólników, częściowo łagodzi prze·
pisy, dotycz4ce wykopnaświadeet w przemYRłowycb. Izba Przemysłowo Handlowa
w Łodzi wyaąpila ostatnio z memorjał~m. ezczigółowo - precyzującym !<Zereg
nastręcnjl)cych się w tej dziedzmie postulatbw.
W wystąpieDlu swem Izba
podniosła, że odnośne zarządzenia Ministerstwa nie mogą wprawdzie IV zasadniczy spo ób u8nnąć niezgodności. wynikajlłcych z wadliwego zr6tniczkowanill
świadectw przemy 'łowych, ponieważ jednak gruntowna reforma ustawodaweza
w tej dziedzinie nie jest obecnie planowana, tern więcej wagi nabiera sprawa
naletytego itosowania w praktyce wspomnianych ulg charakteru administracyjnego.
M. in. Izba podniosła, iż nieodzownem
jest utrzymanie w mocy wszystkich wydanych już w tej sprawie okólników,

W dniu 13 b. m. odbyło się w Łódz
kiej Izbie Lekarskiej konferencja lekarzy
pod przewodnictwem D-ra Skusiewicza
przy udziale Starosty Dychdalewicza,
Naczelnika Wydziału Zdrow o tno~ci Publicznej Kempnera, inspektora D-ra Mittelstaedta, D-ra Kalisza i prezesa Stowarzyszenia farmaceutów Szymańskiego
w sprawie zorganizowania pomocy lekarskiej dla bezrobotnych.
W wyniku konferencji zostanowiono
uruchomić pomóc lekarsk,\ od 1 grudnia
r. b. w ten sposób, że Izba Lekarska i
Grodzki Ko mitet zorganizują ambulatorjum, gdzie będzie udzielona pomoc doraźna i skąd w razie potrzeby bezrobotni będą kierowani do lekarzy specjalistów. Lekarze zaofiarowali udzielenie
pomocy bezrobotnym w pewnych godzinach, o czem zllłaszających się bezrobotnych będzie ini ormował lekarz przyjmujący w ambulatorjum.
Sprawa udzielania lekarstw będzie
omawiana przez Stowarzyszenia farma-

oit.nie"'. -"Zamaskowane twarze-

BAJKA: ,Glelda miłości'.
CASINO: ,Wielkomiejskie ulice'.
CAPITOL: ,Sewilla miasto mIlości' .
CORSO: ,Amator koblet'-, W bdku eksplozji'
CZARY: .Czerwony pirat' - ,Znak Zorry'
DOM LUDOWY: .Owoc zakazany'.
ERA: ,W jarzmie grzechu' - Piraci wielkicgo miast.. •.

I

Zniczem.

ceutów, które przyjdzie z pomocą przez
udzielenie leków na koszt Grodzkiego
Komitetu po znacznie zniżonej cenie.
Pomoc będzie udzielana bezrobotnym
zaopatrzonym w odpowiednie karty przez
Biuro Rozdzielcze Wojewódzkiego Komitetu.
Z powyższego wY;;ika, że z dniem 1
grudnia r. b. zostanie zrealizowana ' po'
moc lekarska dla bezrobotnyclI, która
będzie uzupełnieniem akcji, prowadzonej w tym kierunku przez magistrat m.
Łodzi.

w

zwiłZku

odbywajęcym

się

w Warszawie dnia 1& b. m. zjazdem Izb
Przemysłowo - Handlowych, który roz.patrzy szereg aktualnych projektów
ultawodawczych,
domagajłcych
li~
w obecnej chwili opinji samorzlj.dów,
z ramienia Izby, Łódzkiej na zj&zd ten
wyje'idżają pauowie: Wicedyrektor Izby
Dr. Herbert Sand onz adwokat Feliks.
Przedstawiciele Izby Łódkiej wystlj.pią
na zjeździe tym z wnioskiem nagłym,
ateby nowele. do podatku przemysło
wego rozpatrzona zostala jeszcze w toku
sesji bie~cej, z tern ażeby weszła ona
w życie z dniem 1 stycznia 1982 roku.

Akademja
Strzeleckiego.

Związku

w

Teatr Popularny.
(Ogrodowa Nr. 18 tel. 178-00).
Dziś o godz. ~ popoI. i .Ió wieczorem na
ogólne tądanie Sz. publiczności ostatnie dwa
pożegnalne przedstawienia pr.epięknej operetki ,Wiktorja i jej huzar' z gościnnym występom tenora i premJera operetki warsza:",sklej Marjana Wawrzkowicza. Obsada premJerowłl..

Po przedstawieniu p. Wawrzkowicz n. po-

:tegn&Die z8.spiewa dwie arje z operetki "Ca-

Teatr liter,-art. "COCTAIL".

przemysłowego,
z

Próby z lekkiej, pikantnej komedji Roberta Bracco .Ona czy Jej siostra' trwają vr
dalszym ci'lSu pod osobistym kierunkiem dyr.
K. Borowskiego,

rewIeza". Bilety do nabycia w kasie teatru
od godz, 11 rano bez pr.erwy do l "ktu.

onowelę

do podatku

Dzi ś nledzlcla dwukrotnie: o godz. 5 po
pol. po cenach znlżonycb i 9 wiecz. oraz poniedziałek i wtorek grono stale prLy nadkompletach rekordowe ,Hau Itau' z Michałen.

niedziel~, duia 15 listopada b. r.
od godz. 17 po poł. IV sali Sllkoly Powszechnej im. BoI. Chrobrego, przy ul.
Drewnowskiej Nr. S8, zostaje urzłdzona
Akadem.ia ku czci rocznicy Powsta.nia
Listopadowego.
Bogaty program. Wejście bezpłatne.

Jak było do przewidzenia ostatnia premjera ,Coctallu' ,Co raz lepiej" wstępnym bojem zdobyła sobie kolosalne powodzenie. Kasa
była w oblę~enju. Zasluga to nlewąt~liwi.
znakomitego Leo Fnksa (wyst~py niestety tylko do środy) którego publicznosć oklaskuje
pwa.yjnlo, repertuar tego artysty nowy i nieslycbanle oryginalny, obok Fnksa SkwierczyńskI>, artystka o dużej sile komlcznoj, zdobyła rekord śmiechu czy to jako s łużąca pana
posła czy jako znakomita .szansonetka".
Pełen' humoru Laskowski .ubiera" w monolo-

oBobi~toścl świata politycznego i
Łodzi zdobywając braw~ przy otwartej

gu

.elita·
kurt.ynie. - Przemiła ZaboJklUa pląsa rożkoszrne,
Xenia Gl'ey w ślicznym numerze Monte Carlo
(ruchoma dekoracja) zbiera brawa i bisy elokwentna Czaobarska konferuje z tu petem. lżykowski ze Szmarówną w uroczym tangupod parasolem palm wzniecają entuzjazm --:
a przebogaty ,rtnał" bajecznemi dekoracjamI
i pr,eśllcznemi kostjum~mi kończy to pelne
humoru I tempa widowisko.
Dzisiaj o godzinie 12 w południe czarodziejska bajka 41a dzleoi .Zlota rybka"
3 akty wi ersza K. TatlU"kiewiczv.
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NIEBEZPIECZNE CÓRY EWY.
'z

p~licji
"Krajan ka w podróży".

kartoteki

Kobi ety-oszustki. nienka ze składu jubilerskiego". -

kryminalnej w Berlinie.

"Żona kolegi po fachu". - f ilantropka". - "Pa- "Arystokratka" do wzi ę ci a .
niszczone. Wmawiają im. że instytucja, I wynosiły dziennie od 200 do ,700 ma-

" Chałupn i cz ka " .

Może w żadnej stolicy europejskiej uie I wiadomion3. Zjawia się najczęściej, jako
--tyje i uie kręci się tyle przebiill!:łych żona kolegi z Akwizgrauu, H>\mburga, opiekująca się starcami, ma w schroni. ku
i wyrafinowanych oSEustek, co w Berli· Ggańska lub Królewca. Miala w Berlinie wolne miejsce na dożywotni pobył , które
llie, stolicy pań twa niemieckiego. O ile "pecha". Skradziono jej w cZlISie podróży mot,na otrzymać za nieduta opłatl\ jednorazowl\ - 100 marek. Wystąpienia tych
bagaż, książeczkę czekowlI zgubi/a. Szalmętęzyźai-oazul!!oi, rzadko kiedy zmieuiaj , swój "fach", w którym się wyspecja- bierka, występujlIca w roli "żouy kolegi", oszustek cechuje pewność i wyszukaua
lizowali, kobiety - oszustki występujll rów- odznacza się zllllkomitym darem kombina· dobrotliwość. Zjetdżaill do ofiAr samonatorskim, występuje w kaZdym prawili choclami i w tęczowych bttrwach maluj/l
nocz('śnie w kilku rolach sZKlbierstwa
wypa,lku z pomysłem orygiualnym i pra- swym ofiarom przyszłe spokojne życie
i ograbiajll upatrzoue ofiary do nitki.
przy poli-::ji bel'lińskiej utworzony zo- wie zawsze z powod7.eniem, nim upatrzo- w schronisku. Ni\jcz~ście.j osill~ają swój
na ofiara pomyśli i zdoIli z&.~iegulló choćby cel, bo któryż schol'z~ły ameryt czy eme.stał specjalny referat kryminalny, którerytka, borykuj/lcy . ię z życi em, nie cbciał
.go wyłlIcznem zadaniem jest ściganie tylko telefouicznej informacji.
Oszustki, wYitępujllce jako wysłan by się pozbyć za kwotę 100 marek kło
oj obserwowanie szalbierek wielkoświato
wych.
niczki inatytncyj dobroczynnych są już potów Cl dzienuego życia? Zwykle taka
starsze wiekiem Sil to typy najbardziej wyl'afjn o wau~ 8zalbierka, .delegatka doWystępnjll oszustki w rótnych rolach,
zuluguj!\ce nR karę, bo ich ofial'am i pa- bro czynności " od wiedza w pełnym dniu
najczęściej jednak jako: • Krajanka w po-dróźy" - .Zona kolegi z Gdańska, Kró- dajll zazwyczaj ludzie starsi wiekitlm, ży kilka npatrzonych ofIar, wydzierajlIC im
lewca" czy innego miasta - .Pracow- j/lcy z ciężko uciułanego grosza. Z j awiają ostatni uciulomy gro z i znika. Po nie·
niczka w składzie jnbilerskim" - • Wy- się n starszych pmeryt.ów, czy emerytek, wczasie przekonuj ll bię oszukane ofiary,
że wparlly w szpony lIęd~ni cy.
żyjĄcych z skromuej dożywotniej pensyjki,
~niczka instytucyj dobroczynnych" itp.
albo też w rodzin ~ ch, obarczonych licz·
.Krajankę w podróży" spotkać można
Pewna taka .wysłanniczka " , operu-przy kasach biletowyoh na dworcach ko- niejSZlI dziatwl\, jako d!legatki urzedu jąca z powodzeniem wśród najuboż
społecznej
czy
jakiejś
instytucji
doopieki
łejowych i to najczęściej klasy drugiej lub
szych warstw, została w tych dniach
lIierwszej. Oszustka, uplltrzywszy ofla!1ę, broczynnej. PrzynoszlI radosnll ro rl7.inę, aresztowana. W śledztwie wykazało się,
:którl! jest zazwyczaj mężczyzna w śred te inst) tucja przezuaczyła darmo dl" 1'0- że zamieszkiwała ona w sześciopokojo
nim lub w starszym meku, dynstyngowa- dliny na zimę pewien zapas żywności, wem mieszkaniu w pięknej willi, miała
ny, z dobrze wypchanym pugilaresem, zbli- opału i przyodziewku za zwrotem mini- liczną służbę i własny samochód. Nędz
malnych kosztów dostarczenia dSl'ów do nica ta prowadziła starannie .buchal:źa się nieznacznie ku niemu i rozpoczyna ro~owę. zadaj liC najniewinniejsze py- domu, które atoli muszą byó natychmiast terję" swego . przemysłu". Dochody jej
t ania. Zapytany, będllC człowiekiem dobrze wychowanym, widzlIC przed sobl!
młodl! i prawie zawsze nrodziwl! dynstyngowanll damę, służy chętnie informacjami. W toku rozmowy, prowadzonej umiejętnie przez sZalbiel'kę, wychodzi na jaw,
te i ona pochodzi z tych samych stron.
Następuje wielkie zdziwienie, że się dof4d nie spotkali na gruncie towSl'zyskim
i powoli oszustka wkrada się w zaufanie
przygodnego znajomego. Mężczyzna ~łyka
1Iłowa swej codopiflro poznanej krajanki,
aż... szydło wychodzi z worka. Ś wieżo poznana • krajanka " zostawiła w roztargnieniu t{)rebkl! z pieni~dzmi w hotelu, a po~illg tuli, za par, minut odchodzi, a,lbo też
stwierdza z przerateniem, it torebkę z pielIiędzmi zgubiła i udaj2\c naiwne niewini~ko, staje w pozycji bezradnej, nie wielizI!c co sobll POCZIIĆ, z oczami napełnio
nemi łzami. Mężczyzna, nie zdajllo sobie
sprawy, że wpadł w ręce sprytnej osznstki, \"yci/lga pugilares i korzyslając z praw
.ziomka", proponuje ... pożyczkę. Niejednokrotnie Izalbierka otrzymnje dobrowolnie
dwa razy większlI .urnę, niż pierwotnie
Znany lotnik amerykański .Karol Lindb:rg, przebywający ostatnio ze swoją
putrzebowala. ,Ziomek" zadowolony, że
ż o ną w Chinach starał się dotrzeć wraz z nią samolotem. ponad zalaną,
wydobył z opresji piękn/l, a dotąd nieznawskutek ostatnich wylewów, połacią kraju, do powodzian, by dostarc zyć
Dl! .krajankę", odjeżdża pełen złotych
im najniezbędniejszych środków żywnościowych. W c . ągu tej e kspedycji
myśli do domu, obiecujlIC sobie z góry druulegli śmiali lotnicy nieszczęśliwemu wypadkowi, skutkiem którego spadli
gie spotkanie i dalsze, lecz Sl\dzone mu
z aparatem do rzeki Yang-Tse, Wyratowani zostali tylko dzięki przyjest już nigdy · nie ujrzeć jej pożyczonych
padkowej blizkości statku angielskiego . Hermes" . Zdjęcie nasze przedpieniędzy.
stawia Lindenberga (obnażony), pomagającego
przy przenoszeniu
Inna znowu taka "przypadkowo" na
motoru ze zniszczonego aparatu na pokład statku.
6worcn posnana "krajanka" siada razem
11 "ziomkiem" do wagonn i przy nadarzającej się sposobności opuszcza towarzysza,
zabierajl!c niby przez omyłkę, w roztargnieniu walizkę .krajana", a 8wojll,
podobD!! lecz próżD!! zostawia na pamilltkfl
I!Zczęśliwego spotkania.
Zupełnie inuym typem szalbierki-oszustki jełt t. zw. "Żona kolegi"... zwykle
bywa ona w wieku od 30 do 35 lat.
Ofiarami "żony kolegi" padaj. wysoki.
osobistości i "grube ryby", jak wysocy
urzędnicy państwowi i prywatni, profes0:0wie uniwersytetów itp. "Zona kolegi"
Jest o stosunkach życiowych i towarzyskich swej ofiary jaknajdokłlld niej po-

Wyratowanie Lindberga w rzece Yang-Tse.

Nasze letniska.

ZAKŁAD

pierścionki zaręczynowe.
Kazał je sobie odnieść na tę właś
nie godzinę i pokazuje zaciekakawionej
gospodyni dwa piękne pierścienie, dodając zarazem,
że reszta
należności
w
kwocie 30 czy 50 marek wypłaci przy
odbiorze pierścieni jego gospodynL..
i zwykle naiwna i nie prźeczuwająca
:i:adnego podstępu gospodyni pierśbionki

odbiera, wykupuje i po niewczasie przekonuje się, że jej sublokatorowi ani się
nie śniło o zaręczynach, pierścionków
żadnych nie zamawiał, a sama padła
ofiarą oszustki, której dała 50 marek za
dwa mosiężne kółka.
Ostatnim typem oszustki wielkoświa
towej to ' - .podróżujące hrabiny". Zazwyczaj podróżuje taka .Hochstaplerka "
pod przybranem nazwiskiem znanej rodziny arystokratycznej w otoczeniu słu
żby, najczęściej jako wdowa lub rozwódka. Ponieważ damy z wyższej arystokracji często gęsto nie grzeszą zbytnią
pięknością, więc i .podróżująca hrabini" nie oznacza się. klasycmemi rysami,
natom iast jest świetną znawczynią stosunków w kołach arystokratycznych i
jest zadziwiająco uprzejmą i. .. dystyngowaną ·

Nie narzuca się, zwłaszcza po zapierwszej znajomości. Dysponuje atoli takim tajemniczym czarem
i ' powabem, że ofiara upatrzona, zazwyczaj bogaty finansista rozkocha się
w podr6żującej arystokratycznej wdówce
czy rozwódce - i traci nie tylko mają
tek, dobre imię - lecz często kończy
życie samobójstwem lub w zakładzie
dla obł'lkanych.
O jednej takiej .podr6żującej hrabinie" mówią akta berlińskiej policji kryminalnej, że rozpoczęła swoją podró:i:
• hochasztaplerską. z kawiarni • pod lipami" i podr6żuj ~ c via Drezno, Wied3ń,
Budapeszt, Paryż drogą okrężną do
Berlina, oskubała doszczętnie pewnego
profesora, pewnego wytszega urzędnika
państwowego, jednego lekarza, pro ku~zystę bankowego i właściciela domu towarowego. Prokurzysta bankowy zapłacił
znajomość wyrafinowanej szal bierki wię
zieniem za poczynione malwersacje,
a właściciel domu towarowego, utraciwszy cały majątek, zastrzelił się.
dzierżgnięciu
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KRA WlBCKI

LEONARDA HETMANA

Najnowszego

ŁóDt
WÓLCZAXSKA 63. - TEL. 168-90.
NA SBZON ZIMOWY
SPB;CJA;LNOŚĆ [R;OBO,TY
l'jUTRZAN.li.

rek.
Skromniejszemi w wymaganiach są
oszustki, podające się jako pracowniczki, np. krawcowe domowe. Przeglą
dają one pilnie dział ogłoszeń w gazetach, notując skrupulatnie firmy konfekcji męskiej i damskiej, poszukujące
Pracowniczek na .roboty \Y domu".
Mając gotowy spis firm, odwiedza je
pracowniczka-oszustka kolejno, legitymuje się kartą podatkową, mieszkaniową lub ubezpiec~eniową, dostaje parę
metrów materji na próbę ... i znika, by
się więcej nie pokazać .
Między
niemi
są takie sprytwe, którym udaje
się w
ciągu jednego dnia ,nabrać· 15 do 30
firm konfekcyjnych.
Innym rodzajem
szalhierstwa są
oszukaństwa, popełniane przez .pracowniczki skład6w jubilerskich". Po drobiazgowym wywiadzie, - u których rodzin mieszkają majętni kawalerowie jako sublokatorzy, zjawia się u gospodyni
mieszkania przystojna dama i opowiada
ciekawej kobiecinie z pewną rezerwą
i zażenowaniem, iż jej sublokator zamówił w składzie jubilerskim X czy Y

Małopolska Wschodni:i posiada cały szereg letnisk, które mimo ślicz
nego położenia i dogodnej komunikacji malo są nam znane. Należy
do nich między innemi również i Skole. Jest to miasteczko powia lowe
w województwie stanisławowskiem. na linji wiodącej ze Stryja do Czechosłowacji i Węgier, " posiadające obło 6,000 mles , kańców. Polożone jest blisko 500 mtr. nad poziomem mOr%a w kotlinie m;ędzy
dwoma pasmami Karpat Wschodnich Zdjęcie nasze przedstawia widok
na dolinę Oporu i miasteczko Skole.

tańca

" RUMBA"
llaUCZYClel

w,rUCZ/Ł zn.l."Y

l

SZ. RYBOWSKI, IWiń kiego 163
d ' 8 swych b}fłych uczenie i uczni po cenie
zl. &.- Dl. uc.nió ... początkujących całko·
wiły kurs tańc6w najno,,-.u .ych lub wirowych
z powodu kryzysu tyl«o ZlI zt. J 2.Zapisy
i lekcje codziennle od g. lU rano do l' Wlecz.

I
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Łódź
lllEDZIEL.-\, dnia 15 listopada 1931 r.
10.15-11.45 Transmisj a :\abożeństwa z Katowic lub z Piekar Wielklcb.
11.58-12.15 Sygnał czasu z Warszawy, beJnał
z Wieży Marjackiej w Krakowio, odczytanie programu dziennego i kom. meteorol. z W-wy.
12.15-14,00 Poranek sym!' z Filharmonji Warszawskiej. Wyk. Orko Filbarm. pod dyr J.
Oz im lńskiego, T. Zygadło (skrz.) W programie utwory M. Karłowicza. I) Rapsodja literacka. 2) Koncert skrzypcowy,
3) Utwory solowe. 4) Odwieczne pieśn i :
Pieśń o wielkiej tęsknoo ie,
łości I o śm ierci, p ieśń o

pieśń o miwszechbycie

(tr. z W-wy).
1ł.OO-15.00 Przerwa.
15.00-15.55 Muzyka z W-wy.
15.55-1620 Program dla dtleci. I) Co się
dzieje na świecie" tygodnik radj owy w
oprac. Jana Milewskiego. 2) Feljeton Henryka Ladosza p. t. .Pojechałom do Lowica-kupiłem se śtukę liica" (tr. z W-wy).
16.20--;-16.35 FeUeton z Katowic p. t. .Ruch
o;,wlatowo-kulturalny wygi, dr. Ręgoro
WJC.!.

16.35-16.50 P ieśni Nosko'l'skiego do ,łów
Marji Konopnickiej w wyk. dzieci Szkoły
Powszechnej z Załę~a (tr. z Katowic).
16.50-17.05 Feljeton • Katowic p. t. .Znaczeuie ;:ospod"rcze Śi'lska <lla Polski" wygł.
dr. Olstewicz.
17.00-17.20 Transmisja z Katowic muzyki
góralskiej.
17.20-17.35 Dr. Tadeusz Dobrowolski wygI.
reljeton p. t. .Kultura ludu śląskiego'
(k z W-wy).
17.35 -17.45 Śląskie piosenki ludowe w wyk.
p. H. .1'ymienieckiej (tr. KaŁowic).
17.45- 18.00 Feljeton naczelnika Ryberza (tr
z Katowic).
18.00-18.30 Słuchowisko z Katowic G. Morcinka .ŚI,\zki Król Lear'.
19.30-19.35 K&lendarzyk filmowy, repertuar
teatrów.
18.35- 1900 Muzyka lekka z W-wy.
19.00-19.20 Rozmait..ści.
19.20-19.30 Komunikat sportowy lódzki.
19'30Transmisja z Teatru Polski ego w
Katowicach p. t. •Wesele na Górnym
. . lasku ·,

Po transmisji komunikaty: meteoroI. poltc. wiadomoici sportowe, oraz muzyka

lekka i taneczna.

Spis poborowych
rocznika 191 t.

W poniedziałek dnia 16 listopada rb.,
do spisu poborowych w lokalu Biura
Wojskowego (ul. Zawadzka Nr. 11) w
godzinach od 8 ej do 1330, powinni się
zgłosić mężczyź ni, urodzeni w 1911 r.,
zamieszkaB na terenie VI-go Komisarjatu PoBcji Państwowej, kt6rych nazwiske rozpoczynaj'l się od liter : S . Sz. T.

U. W. Z.

i.

i zamie szkeli na terenie XIV Kom.P.P.
kt6rych nazwiska rozpoczynają się od
liter : W. Z. i .
Każdy mężczyzna , zgłaszający się do
spisu, powinien być zameldowany w
Łodzi i posiadać :
1) dow6d osobisty w braku dowodu
osobistego- metrykę urodzenia, względ ·
nie wyc i ąg z ksillg stałej ludności wraz
z innym dokumentem, stwierdzającym
tożsamość osoby,

Koncert

Sir. 8

bałałajkowy.

7.30 wlecz. w sali
Polskiej YMCA (Piotrkowska 89) odbę
dzie się zapowiedziany koncert bałałaj
kowy znakomitego zespołu pod kler.
J. Gorłowa.
Zesp6ł wystąpi w oryginalnych kostjumacb.
W programie: romanse cygańskie,
pieśni ludowe, walce i t. p.

------------------------2)
o rejestracji,
zaświadczenie

3) świadectwa szkolne, zawodowe,
rzemieślnicy cechowe,
Do zgłoszenia się do spisu zobowią
zane są r6wnież osoby, nie mog'lce udowodnić, że są obywatelami państwa
obcego. Tem samem - obowiązkowi
temu podlegają posiadacze kart pobytu,
nie maj'lcy paszportu zagranicznego pań
stwa obcego.

I

sportowe.

-----------------~-------•
Przed sezonem zimowym
.w grach sportowych.
Zakończenie sezonu gier sportowych
na boiskach praca treningowa drużyn w
salach zapowiadają jut rychłe rozp o czę
cie sezonu zimowego, tak bogatego zazwyczaj w Łodzi. Zima 1930/31 obfitowała w imprezy.
Rozpoczęta turniejem SS. Triumfu
w koszyk6wce drużyn męs kich i siatk6wce zespołów kobiecych, osiągnęła
sw6j punkt kulminacyjny w czasie wizyt
dru żyn AZS ( Poznań) i Polonji (Warszawa.
Zawody, zorganizowene z okazji bytno ści tych drużyn stanowiły prawdziwą
sensację i przyniosły rzetelne sukcesy
drużynom ł6dzkim.
Niezwyciężony w Warszawie
kowie AZS (Poz nań) zremisował

Dzisiejsze imprezy
sportowe.

O,iś, o godz.

Wiadomości

i Kraz truŁódź
dem w walce z S.S. Triumf a uległ
PO;-;IEDZIALEK, dnia 16 listopada 1931 r.
ŁKS-owi.
11.5 -12.10 Sygnał czasu z Warszawy, hejPolonja dwukrotnie została pokonanal z Wieży Marjackiej IV Krakowie ną przez Ł.K.S. Zesp6ł warszawskiej
odczytanie programu dziennego.
12.10-13.15 Muzyka z płyt gramol. tA. Kling- l.M.C.A. odni6sł dwukrotną porażkę (od
beil, Piotrkowska 160.
5 .5 . Triumf i ŁK5-u) , ustępuj ąc znacz13.15-15.25 Przerwa.
nie Łodzianom.
1!>.25-45. Odczyt . e Lwowa z cyklu dla naZ pośr6 d żeńskich drużyn zamiejuczycieli p t. .Jan Kochanowski a my"
scowych ,bawiła u nas tylko Polonja
-wygI. dr. Józef Skoczek.
15.45-15.50 Komunikat dla ż eglugi i rybaków (Warszawa) zwyciężyła ona HKS lecz
(tr. z W-wy).
dwukrotnie przygrała z ŁKS-iankami.
16,50-16.25 P łyty gramofonowe zW·wy.
Ł6dź jednym słowem, była w grach
16.20-16.<10.• Lekcje języka francuskiego' na sali prawdziw,\ • Barceloną '. Biła
kurs eiementarny (tr. z W-wy).
16-<10-17 Muzyka z płyt gramot. z W-wy.
wszystkich. Tylko sia~karze Polonji zdo17.10-1735 .l,;piory na Zamku Warszawskim" łali u nas wyjść zwycięsko. R6wnież i
-wygł. p. T. Kub (tr. z W-wy).
poza Łodzią zespoły nasze odniosły
17.-35-1 .50 Muzyka lekka z W-wy.
szereg sukces6w.
I .50-19.15 Rozmaitości.
łg.I5-19.30 Kom. Izby Przem. Randl. w Łodzi,
Oczywiści e ŁKS zebrał ich najwię
odczytanie programu na dzień następny. 'cej z powodzeniem graj'lc w Krakowie
19.30-19.45 Kalendarzyk fil mowy, repertuar (zwyciężył tam wysoko cyfrowo Cracoteatrów i pł yty gramofonowe.
19.45-20.00 Prasowy Dziennik Radj .• W-wy. vię), Warszawie oraz oClbywając szereg
20.00-20.15 Pogadanka z cyklu • Wstępne wyjazd6w o charakterze propagandowym
wi adomości o muzyce
wygI. p. Karol do słabszych ośrodk6w. R6wnież zespoStromenger (tr. z W-wy).
20.15-22,20 Opera z p ł yt .Tra~iata"-Verdi.,. ły Ikape i Triumfu udatnie występowa
ły w Warszawie i na prowincji.
go (tr, z W-wy).
Inne łódzkie kluby mniej były ruch22,20-22.35 Felj. p. t. . Teatr a kino w Londyni e- - wygi. p., Teodora Dnewiecka liwe i brały jedynie udział w imprezach
(tr. z W-wy),
22.35-22.50. Dodatek do Prasowego Dziennika lokalnych, wykazywały jednak poziom b.
niski.
Radjowe~o kom. meteoroJ polio. oraz wiadomości 'sportowe (tr. z W-wy).
W sumie sezon zimowy ł930/31
22,50-21.00 ~uzyka lekka i taneczna z W-wy. był znakomity.
Ponieważ obecnie stoimy u progu
zimy 1931/32, warto zastanowić się nad
możliwościami
nadchodzącego sezonu
gier sportowych.
Znaczne trudności finansowe klub6w
łódzkich (jak zreszt'\ wszystkich w PolaO-Ietni Stanisław Błaszczyk. miesz- sce) zapowiadają zmniejszenie liczby
kaniec wsi PszczonólV. pod Głownem, wizyt drużyn zamiejscowych, jak r6wszukając dobrej partjl z~ręczył Sl~ z córnież wyjazd6w łodzian.
ką zamotnego gospodarza, 21-letnią ,ZoMimo to niewątpliwie ujrzymy warszawską Polonję w tradycyjnym wielof ją Karczewską·
Przed paru tygodniami gospodarstwo meczu z ŁKS, a b. możliwemi są przyKarczewsklcb splonęło, wskutek czego jazdy YMCA (Kraków) i YMCA (Wam.)
Krakowianie mają dać rewanż ŁKS
zamotny gospodarz ~ałkowicie zubożał.
Błaszczyk porzucił narzeczoną, z kt6owi za wizytę łodzian w lutym r. b.,
rl) miał już dziecko i zaręczył ' się z 20- warszawianie zaś stele ciągną do Łodzi.
letnią Karoliną Wareckl), córką zamotWielce prawdopodobnym jest r6wnież
nych równie! gospod.a rzy.
przyjazd zespoł6w AZS (Warsz).
Karczeweka, spotkaw~~y b. narlleczoGdyby, przy wspąlnym wysiłku panego w towarzystwie \V areckiej, oblała ru drużyn, udało się sprowadzić do Ło
obydwoje kwas~m s6lnym. przyczem Bła dzi drużynę AZS (Poznań), program ziuczyk i Warecka stracili wuok.
my byłby pełny. Prawdziwą ozdobą jego
AUci\\'1) dziewczynę aresztowano.
byłby przyjazd
mistrzowskich drużyn
Estonji E.K.S. Kaler.

Straszna zemsta
uwiedzionej.

l óJCT.lIL

Tymczasem w konkurencji

lokalnej

zapowiadają się
wcale ciekawe turnieje. A więc przedewszystkiem mistrzostwa okręg owe w siatkówce pań i pan6w
B i C. potem zaś rozgrywki 0 - puhar

P. Z. G. S.
Dojdzie z pewnoś cią również do
skutku turniej tr6jkowy siatkówki kobiecej i m ę skiej .
Dość poważną trudność organizacyj~
ną nastręcza brak sal, jednak przy dobrych chęciach przeszkodę tę można
będzie usunąć .
Jeśli w ubiegłym sezonie udało się
Wydziałowi Gier Ł . O. Z. G. S. całkiem
sprawnie przeprowadzić w salach mi-

strzostwa siatkówki ' klasy A. obecnie
tembardziej muszą się udać zapowiadające imprezy.
Powinno to być ambicją władz Ł.O.
Z·G.S. i klubów.
Oczywiście wielce pomoc;nem w tym
kierulm może być społeczeństwo sportowe, gdyż gry sportowe ze wszech miar
zasługują na poparcie.
Ta pomoc jest łatwa i wyraża się
kupowaniem za skromną cenę biletów
wej~cia na imprezy w grach sportowych,
które SIł bodajże najpiękniejszemi, pod
względem widowiskowym, sportami.

Lekkoatleci fińscy
w przededniu Olimpjady
Przygotowania olimpijskie fińskich
lekkoatlet6w prowadzi specjalnie komisja, złożona z sześciu osób z trenerami
- Lahtinem i Karikko na czele.
fiński Komitet Olimpijski zamierza
wysłać do Los Angelos silną ekspedycię lekkoatlet6w, złożoną z 35 - 40 zawodnik6w. W roku bieżącym Lahtinen
nie prowadzi żadnego treningu zbiorowego, jedynie )Idziela rat indywidualnie
poszczeg6lnym olimpijczykom, z każdym
pracując oddzielnie. Program treningu
każdego zawodnika jest indywidualny.
Tak przygotowani zawodnicy zmierzą
swoje siły w zawodach eliminacyjnych.
Przed startem w Los Angelos zawodnicy fińscy nie wezmą udziału w żadnych
zawodach międzynarodowych.
Ponieważ Niemcy przygotowują się
r6wnież starennie i obie cuj" wysłać do
Ameryki około 40 lekkoatlet6w, można
już dziś zaryzykować twierdzenie, że
Olimpjada w 1932 r. będzie przedewszystkiem igrzyskami lekkoatletycznemi. Inne sporty będ'l słabiej reprezentowane.

Zabala przegrywa
w Wiedniu
Ostatni start Zabali w Wiedniu nie
zbyt udany. Argentyńczyk w biegu na WOO mtr. z wyrównaniem dał
zbyt du~e .fory· i przegrał w walce
z FIszIerem (15 m. 20 sek,) uzyskując czas ló m. 21 sek.
Zwycięzca otr!liymał od Zabali wyró-wnanie 1 ID.
był

.o

~odz. 11 na boisku WKS. odbę
dZie SIę mecz fotbalowy Z serji rozgrywe.k o puhar między zespołami

ŁKS, I ŁTSG. ŁKS. występuje

w

peł

nym składzie ligowym.
Poza tern na boiskach przy ulicy
Czerwonej i Ogrodowej rozegrane zostaną ostatnie zawody w hazenę i kos zykówce klasy B.

. . .

W kraju . odbędzie Sill cały szereg
powa~nych Imprez sportowych. O mistrzostwo Ligi walcz ą: w Warszawi&
Warta z W arszawi anką, we LwowieLechja i Pogoń, a w Katowicach
Czarni i Ruch.
W Poznanju bokserzy Warty i lkape odbędą mecz półfinałowy o mistrzostwo Polski.
W Katowicach - otwarcie sztucznego lodo wiska przy udziale doskonałych ły~wiarzy zagranicznych i h okejowej reprezentacji Polski .

Wyniki zawodów
sportowych.
28 p. Strzelców Kaniowskich.
Z okazji świę ta pułkowego 2 p.S.K_
zorganizowano zawody sportowe 'Ił' następujących konkurencjach: szermierka~
walka na bagnety. strzelectwo, lekkoatletyka.
W zawodach szermierczych dla oficerów pierwsze miej (le zajął ppor. My tkowicz. drugie por. Maciejowski, trzeci.
ppor. Nakielski. W klasie podoficerJlkiej
pierwsze m. sierż. Sztabowski, drugie
plut. Cbojnacki.
W zawodach strzeleckich w strzelaniu z karabinu pierwsze miejsce uzyskat
por. KroI. drugie ppor. Zieliń.ski. trzecie
ppor. Natkański . w konkurencji podofic.rskiej pierwsze ' m. chor. Gutkowski,
drugie kapr. Ryder.
W stt-zelaniu z pistoletu: pierwsze'
miejsce zaj,ł ppor. Nakielski. drugie
ppor. Zieliński. trzecie ppor. Natkański.
w konkurencji podoficerskiej: pierwsze
m. uzyskaJ st. majster Kuzemko.
IDstrzostwo pulku zajęli: ppor. Naklelski.
st. majster Kuzemko.
W lekkoatletyce: .pierwsze miejsc.
zajęła a komp. K. ,M., drugie 7 kompanja ·
szkolna, trzecie plut on pionierów k}!t.
Wadzyńskiego.

W zawodach strzeleckieh szer. sł.
czynnej pierwsze miejsce zajęła 1 kompanja K. M.
W walce na bagnety 1 miejsce uzyskał plut. Kocbanek.

Włosi O

sporcie polskim.

Po ostatnich sukcesach polskich
sportowców, włoski dziennik .Popol()
di Triaste" . zamieści! długi artykuł,
poświęcony rozwojowi sportu w Polsce. Autor powy~szego artykułu dobrze widać obeznany z tematem, podaje dokładne dane, d otyczące poszczególnych gał~zi sportowych w
Polsce. Niewątpliwie częste nasze występy zagraniczne jak·równie~ spotkania w kraj u w krótkim czasie zainteresują wszystkie państwa o wysok()
postawienej kulturze f izycznej . Wiele
w tym kierunku zdziałali nasi piłka
rze. lekkoatleci z Kusocińskim na .
czele, oraz ostatnio bokserzy. Nale~y
przypuszczać, ~e i spotkanie naszych
hokeistów równie~ pr~ysporzą sławy
sportowi polskiemu.

Jak Vienna zdobyła
puhar.
Mecz finałowy o puhu ś rodkowe:
Europy, rozegrany w Wiedniu na Hohe Warte, zgromadził mimo powszedniego dnia 25 tysiący publicznllści.
Siła Vienny polegała na wspaniałej
grze
środkowego
pomocnika
H'offmanna i Erdla w napadzie.
Z dru~yny W.A.C, najlepszym był
obrońca Beaher i napastnik Cutti.
Gra stała na wysokim poziomie
tylko do przerwy, kiedy Vienna uzyskała 2:0, Po pauzig W.A.S. był zespQlem lepszym a Vienna ograniczyła
się do obrony. tracąc tylko l bramkę.
Zawody prowadził doskonale Włoch
Barlassina.
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ISTOTA OBECNEGO KRYZYSU.
Znamienne opinje z zebrania Warszawskiej Izby

Konieczność
W czwartek; 12 b.m. w gmachu Stowarzyszenia Techników w Warszawie
przy uL Czackiego odbyło się 1 O-te plenarne zebranie Izby Przemysłowo-Han
dlowej w Warszawie.
Obradom przewodniczył senator Stefan Laurysiewicz.
\
Pierwszy zabrał głos prezes Izby b.
minister Czesław Klamer, omawiając w
dłuższem przemówieniu sytuację gospodarki polskiej na tle gospodarki ogólnoświatowej.

Niepokój gospodarczy o niebywałem zasięgu.
Stwierdzając na wstępie swego przemówienia, że w ciągu ostatnich miesię
cy świat cały przeżywal perturbacje gospodarcze o niepamiętnym zasięgu, przyczem jednakowoż tempo pogarszania się
sytuacji gospodarczej było szybsze zagranicą, niż w Polsce, prezes Klarner,
podkreślił, że istot'! przebytego okresu
był fakt przerzucenia się powszechnego
kryzysu gospodarczego (kryzysu rentowności, procesów gospodarczych) na kryzys finansów publicznych, a z tem jednocześnie na kryzys międzynarodowego
zaufania, a więc kryzys kredytowy i wreszcie w konsekwencji kryzys walutowy.
Takie zaostrzenie światowego kryzysu nie wynikało z samego automatyzmu
kryzysu rentowności, lecz miało swą
główną przyczynę w błędach politycznych oraz w błędach uprawianej polityki gospodarczej, jaką w okresie 'powojennym kierował się szereg orgamzmów
państwowych.

Tendencje rewizjonistyczne
Niemiec przyczyną kryzysu
Do błędów politycznych
oświadczył p. prezes Izby
działanie przeciw atmosferze

zaliczamy,

świadome

spokoju i
poszanowaniu istniejącego stanu traktatowo-politycznego, a więc przedewszystkiem tendencje rewizjonistyczne Niemiec i te wszystkie-na szczęście nieliczne-międzynarodowe czynniki polityczne, które z najskrajniejszym optymizmem gotowe są dąiyć do t wzmocnienia
jakoby pokoju, namawiając do zaspokojenia tych, którzy szantatują świat stęs
kniony za pokojem i tylko dlatego, że szantażują.

Jako reprezentanci życia gospodarczego musimy oświadczyć, że rewizjonistyczną akcję Niemiec uważamy za dą
żeni e do podcięcia gospodarczego podstaw Polski, by w rezultacie osłabić jll
politycznie, a wszelkie poparcie dla tego rodzaju niepoczytalnej akcji uznajemy nie tylko za akt przeciw pokojowy,
ale za nieodpowiedzialne działanie przemiędzynarodowej
ciw cementowaniu
wspólnoty interesów gospodarczych.
Do błędów polityki gospodarczej,
które spowodowały szczególne kieski
~iędzynarodowe ostatniego półrocza, 'zahczamy przedewszystkiem najzupełniej
sze zlekceważenie ze strony zarówno
dłużników, jak i wierzycieli granic, do
J.kich dopuszczalne jest zwlęszanie stanu zadłużenia krótkoterminowego i celów, na jakie kredyty te były obracane,
n~stępnie zlekceważenie granic, do jakIch dopuszczalne jest obciążenie gospodarki prywatnej kosztami finansowania
e~spansji gospodarki publicznej, wreszCIe egoizm gospodarczy niektórych organizmów państwowych.

Kryzys

świadomy.

Rozpatrując, ja ~ ie konsekwencje mię

dz~narodowe miały ostatnio wyżej wy t
knlf:te błędy polityki gospodarczej, na-

Przemysłowo-Handlowej.

reform podatkowych.

leży przedewszystkiem wskazaĆ na zja-

stkie swe siły i z tą dobrll wolll i z te- nowiących dziś czynniki, tamujący rozwisko ,przesycenia się" Niemiec krótko- mi hasłami pokoju politycznego i gospo- wój wytwórczości i WI eSl:cie jaknajszybdarczego staje do współdrd cy z innemi szego wprowadzenia racjonalnej ochroterminowemi kredytami.
Nowa faza kryzysu świadomego, któ- narodami w okresie, w którym mają za- ny celnej oraz wykorzys tania wszystkich
narzt; dzi polityki handlowej dla zabezra objęła strasznym uściskiem kredyt i paść najdonioślejsze decyzje.
Chcemy też wierzyć, że szczęśliwe pieczenia krajowego rynku praćy i propieniądz wielu państw, ma niewątpliwie
swój poczlltek i źródło w Niemczech, roz w iązanie trudności międzynarodowych dukcji przed konsekwencjami gwałtow
gdy po pierwszych krachach w Austrji, da impuls do ożywienia gospodarki po- nych przemian w międzynarodowym obrocie handlowym, dokonywanych pod
po trudnościach płatniczych wielu kra- wszechnej a z nią gospodarki w kraju.
wpływem ogólnego przesilenia gospojów Ameryki Połudn . i Australji zacią'
darczego, wahań walutowych oraz zażyla na rynku światowym faktyczna nierZlldzeń w polityce handlowej szeregu
wypłacalność Rzeszy, jej banków i najpaństw.
więks'ych przedsiębiorstw, które wykorzystały łatwy kredyt krótkoterminowy
W
szczegółowej ocenie naszej sytudla swych inwestycyj.
Przemysł.
acji gospodarczej i finansowej, prezes
Drugi wielki grzech nadmiernego roz- Klarner wskazuje m. in. na poważne rozwoju gospodarki publicznej do której za- . miary naszego bezrobócia, które aczkollicza się też świadczenia społeczne ko- wiek liczbowo jest niewielkie w porowOmówiano i odczy' ano rezolucję,
sztem gospodarki prywatnej - najsilniej nan u z innemi krajami-jednak W stouwypukli! się w gospodarce państwowej sunku do liczby ludności robotniczej dotycząc,! nadloru nad Izbami Przemysłowo-Handlowemi,
w której Izba wytychże Niemiec oraz Anglji.
jest jednem z najsilniejszych-szczegó- powiada się przeciwko przekazywaniu
łowo omawia sytuację budżetowlI Pań
władzom wojewódzkim
nadzoru nad
stwa.
działalnością Izb Przemys owo-Handlo• Prezes Izby poruszył następnie pro- wyc ~ , opierając się na praktyce życia
Niesłychany i nieuzasadniony ciężar
blem podatkowy, podkreślając, iż reforfinansowania bezrobocia zachwiał !inan- ma podatkowa jest konieczna w imię u- gospodarczego państw zachodnio-eurosami Anglji i temsamem zaufanie do jej trzymania warsztatów pracy, w imię u- pejskich, zgodnie z którą Izby Przem.waluty. Na tem przecież zagadnieniu trudnienia mas robotniczych, w imię Handlowe winny być podporządkowane
wyłącznie nadzorowi centralnych władz
załamał się socjalizm angielski najpierw
równowagi budżetowej.
państwowych.
w Rządzie, a potem w parlamencie.
Reforma podatkowa winna być poWreszcie zgłoszono rezolucję w spraTrudności amerykańskie są kapitalną
wiązana z budżetem Państwa, który zkowie
eksmisji przedsiębiorstw przemysło
lekcją historji, do jakiego stopnia intelei winien się liczyć s faktem uszczuplo- wych I handlowych z domów państwo
resy świata Sil powiązane zarówno po- nego dochodu społecznego. Będzi e to
litycznie jak i . gospodarczo, oraz jaki wymagać uproszczenia funkcji państwo wych, wypowiadając się za niestosowaniem w praktyce w dobie obecnego krybłąd popełnia naród ze wszystkich najwej i aparatu adminstracyjnego przy jebardziej samowystarczalny jeśli prowadzi . dnoczesnem wyzyskdniu samorzlldu go- zysu eksmisji-przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych z domów pań
polityką sztucznego oddzielenia się od
spodarczego we wszystkich jego fazach,
reszty świata nietylko w swej polityce przy rozbudowie jego bez ciężarów dla stwowych.
handlowej, ale i w swej obojętności dla Państwa, przy zagwarantowaniu poszatego, w jakich warunkach politycznych i nowania jego uprawnień.
gospodarczych żyją odbiorcy amerykań
skich towarów i amerykańskich kredyZarząd Związku
tów.
Wizyta Lavala w Ameryce, prócz peW dziedzinie stosunków handlowownego uspokojenia walutowego, stano- politycznych w Europie i naszej obecnej
Oddział w Łodzi
wiła ważny krok po drodze do faktyczsytuacji eksportowej, p. Klarner wskazunego połączenia się w jeden węzeł je na osłabienie naszej pozycji konku- podaje do ogólnej wiadomości, że z
wszystkich problemów gospodarczych i rencyjnej wobec zagranicy, nietyle na- dniem 16 listopada 1931 r. zostaje opolitycznych, interesujllcych zarówno Sta- skutek procesów gospodarczych, ile w tworzona hurtownia, czyli t. zw. ROZry Swiat, jak i St. Zjednoczone, co do- wyniku zmiany polityki handlowej sze- DZIELNIA PISM przez członków ZwilIZtąd wbrew nakazom życia starano się
ku, która to mieś cić się będzie w loregu krajów.
sztucznie traktować w odosobnieniu.
kalu przy ulie,. Piotrkow8kiej Nr. 81,
Najpoważniejsze przełomy szykują się
w podwórzu.
w charakterze obrotu międzynarodowego
przyczem wszystkie skierowane Sil przeciw naszemu eksportowi, a więc przeciw naszej przyszłej równowadze w bilansie handlowym.
Rosnąca supremacja gospodarcza i
Giełda warszawska.
Jesteśmy zwolennikmi utrzymania jakpolityczna francji, świadczy, że jej obeUrzędowa ceduła giełdy walutowej
cna potęga gospodarcza tkwi właśnie w najlepszych stosunków w międzynarodo
wej wymianie towarowej, przeciwrukami
z dn. 18-go listopada 1931 roku.
uniknięciu i w konsekwentnym pozytywnym wysiłku wszystkich czynników pań prohibicji celnej, . lecz wobec da leko idllGOTÓWKA.
ze
cych
tendencyj
protekcjonistycznych
stwowych ku zapewnieniu największej
Dolary 8.87
strony
naszych
kontrahentów,
musimy
rentowności gospodarce prywatnej najna okres przejściowy dos t osować naSZli
CZEKI.
większego bezpieczeństwa jej aktywom,
politykę do już postawionych dla nas
Bel«ja 124.39
największej oszczędności w gospodarce
Londyn 83.60
publicznej obok przysłowiowej oszczęd barjer celnych z rozmaitych, nawet przyjaznych stron.
N.-York cabel 8.925
ności w życiu prywatnem francuzów.
Ustalenie nowej taryfy celnej, któraParyż 35.02
Nie zapominajmy, że ",zrost budżetu
by zadość uczyniła obecnym światowym
Praga 26.40
państwowego po wojnie właśnie najSzwajcarja 174.29
mniejszy jest we francji i że francja warunkom pracy, wymiany i bezpieczeń
stwa
walut,
uważamy za drugi kamień
Włochy 46.15
ma w rezultacie najniźsze bezrobocie.
To jest jej naj prawdziwszy triumf so- węgielny polskiej polityki gospodarczej.
A. K C J E.
cjalny. Jakim blichtrem jest nasze wspaB-k Polski 110
niałe ustawodawstwo socjalne w zestaWedług
Pocisk 106
wieniu z tą francją, która ma bodaj
Norblin 14.naj niższy na ~wiecie odsetek bezrobotPAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
nych w stosunku do zatrudnionych, gdy
Zgłoszono
cały szereg rezolucyj,
ZA. TA. W.NE.
my mamy ten odsetek prawie najwyższy . przyjętych przez zgromadzonych, z ktć
rych pierwsza, dotyczyła stanowiska Iz- 8~ potyczka budowlana 82. - 83.by, domagającego się bezwz ~ lędnie u- 4~ inwestycyjna 7S I /. 79'/. 79
wierzyć.
trtymania równowagi budżetowej, przy- l>$ konwersyjna 41'/.
PralIniemy wierzyć-stwierdza prezes gotowania zasadniczej reformy podatko- 4~ dolarowa 42'/. 42'/.
Klarner-że światu uda się powią <ać na
wej, ograniczenia tendencyj etatystycz- 7% 8tabilizacyjna 59 1/ . 62
nowo nici m ędzynarodowej współpracy nych i monopolistycznych gospodarczej JO%, kolejowa 103
I solidaryzmu gospodarczego, budowa- działalności Państwa i samorzlldu tery- 7·/. I. II. B. G. K. S3'/.
nego na powszechnem uspokojeniu po- torjalnego, pozostawienia najszerszego So :. .
•
94
lityc 'nem i przywróconej atmosferze za- pola działania Inicjatywie pr~watnel we- 8~ m. Warszawy 66'/. 6l>. 5 66 1/.
ufania.
dług zasad gospodarki kapitalistycznej,
8% m. Łodzi 62'/. 62'/.
W tym kierunku Polska wytęży wszy- ograniczenia obcillźeń socjalnych, sta-

Bezrobocie w Polsce jednem z naj silniejszych.

Uprawnienia Izb
Handlowyc6.

Kapitalna lekcja historji.

Sytuacja eksportowa.

Sprzedawców Gazet

I

Najprawdziwszy triumf
Francji.

zasad gospodarki
kapitalistycznej.

Chcemy

I

I

8U'. 10.

.DZIENNIK

ŁODZKI"

Wyrok w procesie
o

S~-

Przed paru dniami na wokandzie

bierania przes bank nadmiernych procentów i nieujawuiania uzYllhnycb st~d Ilum
władzom skarbowym. Bilans nie spo~
dzano całemi okrelami.
Wczoraj rozpJlwy wIprawie powyżIzej zostały wznowione.
Po rozpoznaniu sprawy i przemówieniach obrony (oskarżonego bronił adw.
Kobylióski) sl\d wyniósl wyrok, uwalniaj/lcy oskarżonego Kanfmana od winy i
(p)
kary.

u Okręgowego wŁodzi znalazła się sprawa z oswżeQia Artura Kaufmaoa, byłe
go kierownika i buchaltera Niemieckiego
Banku Spółdzielczego w Zgi. rzu.
Jak jllŻ donosiliśmy. w toku rozprawy
okazało się, iż w banku były popełoiane
nadożycia nietylko ua szkodę samej instytucji, lecz również oa szkodę władz karbowych.
Akt oskartenia zarzucał Kaufmanowi,
iż będ,c na _tanowisku kierownika bankn
przywłaszczył sobie kwotę 3165 złotych.
W konkluzji swyrb wywodów obroń
czych oskarżony Kaufman oświadczył, iż
oskarżony został przez
zarz/ld banku z
zemsty, albowiem zadenuncjował auouimowo przed wlad7.ami skarbowemi fakt po-

-----

Warunkowy kredyt Banku Francuskiego dla Rumunji.

Dzienniki wiedeńskie donosz. & Bukaresztu: Ze względu nit. tO,:te eksport
rnmuński w ciągu nadchodz.cej zimy b~
dzie prawdopodobnie bardzo ograniczony
i wskutak tego nie wpłynie do Rumunji
dostateczna ilość dewiz, Rumuński Bank
Narodowy zawarł z Bankiem Francji umowę w sprawie kredytu w wyaok03ci
800 milj. fr. fr., przeznaczonych na wzmocnieOlI! pokrycia kruszcowego obecuego
obiegu b,nkuotów.
Kredyt ten będzie przez rumuński
Bank Narodowy wyzyskauy tylko w tym
wypadku, gdy będ. tego okoliczności
bezwzględnie wymagaly.

------------------------Po redukcji płac redukcje pracowników
Dnia 16 b. m. w Warszawie odbędzie
Bię w Ministerstwie Rolnictwa zjazd Naczelników Wydziałn Rolnictwa. Na ponądek obrad sIUada się sprawozdanie z
całokształtu stosunków rolnictwa, komnnikaty wszystkic 1 wydziałów Ministerstwa, reorganizacj a pracy w zwipku z
redukc.ją personelu po~czególuych wydzialów, oraz projekty zespolenia Urzę
dów Ziemskich.
Z ramienia województwa łódzkiego
na zjazd wyjeżdża Naczelnik Wydziała
Rolnictwa inź. Zygmunt Szo_tak.

Poważny
Czemu

Teatr rewji " MOMUS".

Zgierska 17.
zósty program rewjl .Byczo jest" przyjęty został na premje .. e. przez publiczność,
wypełniajlICI! po brzegi salę, z entuzjazmem.
Publiczno ' ć dyla się już z swymi ulubieńcami i darzy Ich naprawdę szczerl! i niekłamanI! oympatj'l, dowodem tego niemilkną.
ce oklaski I piękny kos> kwiatów, jaki otrzymała ulubienica publiczności, młoda, utalen·
towana i pełna wdzięku dziewczęcego, obdarzona miłym głosikiem Zosia Kalinowska. Szkoda tylko, że w obecnym programle nie ma wlaśclwe/to pola do popisu, naco dyrekcja winna
zwrócić uwagę, natomiast Lo WlJc"yuska, o
wybitnym talencie dramaty.mym, śpiewa, a
nie mając glosu parlanduje, prlez co tracI!
śpiewy tracI! na erekcie.
Tamara Gorlówna w s,,'ych charakterystycznych solówkach jale zwykle niezrównana.
Z panów na pierwszy plan wysuwa się autor I komik Oryński, wywolując huragany
smlechu Konreranslerkę prowadzi nadzwyczaj
umleJętuie z błyskotliwym hrunorem Sielski.
Rembosz doskonały, a rdyser.ia jego staranDa. Taniec marynarzy. w wykonaniu TaurydzIdego, Dąhrowsklej, Kahulanki wraz z zespołem dobrze slańozonycb gIrls - mamu'Jętek
na1eoy bezwzględnie do najlepszych numerów
obecnego programu.
Kostjumy erektowne. Dekoracje p. Witkowskie.o udatne. Doskonała orkie.tra pod batutl! Ba.lgelmana dopełnia całości rewji. N. N.

spadek eksportu
bekonów.

zawdzięczamy zniżkę

cen

mięs a.

Eksport bekonów do Anglji w paź
dzierniku r. b. wynosił 1 468 balotów
wagi 152.585 kg., wobec 2.181 balotów
wagi 222.232 kg. w miesiącu ubiegłym .
Należy zaznaczyć, iż olbrzymi ten
spaąek wywozu bekonów (polówki wieprzy) spowodował wzmożoną podaż trzody na rynku wewnętrznym, a co zatem
idzie spadek ceny mięsa, czego rezultatem były dwukrotne obniżki cen mięsa
i jego przetworów na rynku łódzkim,
·których świadkami byliśmy w okresie
ostatnich tygodni.

Dziś

KI~~~ATR

następnych.

i dni

Wielki dramat
francuskiej p. t.

z

Dzieci rewolucji
Dramat wg. powieści Fryderyka Soule. Trag~dja sy'na Ilieślubnej matki, która przez zemstę do Jego oJca nie mogla w żaden sposób uzoai: g:o za. Iweg:o
syna. gdyż nil widok jego wz~~dzsła SIę ": .Olej WIzja Krwllwego Koła rewolUCjI FrllncuskieJ, która
straciła na gilotynie jej mężB. W rolach głownych:
RENATA RENEE, OSKAR BERRGI i ALBERT
de KERSTEN.
Karjera wiejskiego nauczyeiela. . Sensacyjn.y ~amięt
nik. Romans Hrabiego. NiebezpIeczne zWI/lzki.
jemnica pochodzenia. Dwie szczęśliwe pary.

C
IE
CHA

Nr. 58.

Kurjer Krawiecki

I =-~~~~~==~~~~~~

40 SIENKIEWICZA 40

I

Odśw ieŻ8:lnia
garderoby mę

CENY
kiej

PRASOWANIR,
Spodnie - 0,90
Marynarki
i KamJzelki 1,50
Palta - - 2,40
Sukni - 2,20

i damskiej
Parowa pralnia
cheiniczna i farbiarnia
Wykonanie 8zybkie
240-80

telefon

Prywatna

Szkoła

Taóców

J. Wajntrauba
.ŁÓDŻ, ul. Kilińskiego Nr. 44
(2-gie podw. parter).
Wyucza praktycznym sposobem bez względu
na zdolnośł nejnowszych tańców obecnych,
a w pierwszym rzędzie znany na całej kuli
ziemskiej ta niec "RUMBA-.
Przyjmuje w kompletach i pojedyńczo.
Informacje i zapisy przyjmuje od godz. 10 r.
do 11 w.ecz6r.
Do akt. 15 9 1931 r.

Ogłoszenie,
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, KAzntlERZ SUZIN, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Mielczarskiego Nr. 14, nil zasadzie art.
1030 U. P. C. agia sza, te w dniu 24 listopada
1931 r. od godz. 10 rano w Łodzi przy
ul. Kilińsklego Nr. 123 odbędzi e się sprzedaż
z przetargu publicznego ruchomości należą
cych do Towarzystwa Rzemieślniczego .Resursa· i składających się z fortepianu marki .Kertopl I Syn" w Warszawie oszacowanych na sumę zl. 1570.
Łódź, dnia 14 listopada 193 1 r.
Komornik KAZIM1ERZ UZIN.

.Komornik Sl!du Grodzkiego w Poddębicach
3 r"w. 1I0w. łęczyckiego, Zygmunt Gendaszewski, zamieszkały w Poddębicach, na zasadzie
art 1030 U. P. C. agIasza, że .... dniu 30-ym
listopada 1931 r. od godz 10 rano w GórzeBaldrzychowsklej gm. Podd~bice odbędzie się
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości
należących do Adama Soleckiego i składajl!
cych się z inwentarzą żywego i narzędzi rolniczych oszacowanych na sumę zł. Ó~O.Poddębice, dn. 4 listopada 1931 r.1
Komornik Z. GENDASZEWSKI.

-

~EZKONKURENCYJNA

i C",,,ro,"~je

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi JÓZEF TOMASZEWSKI, zamieszkały w Łodzi
przy uj. Zachodniej :ir. 36, na zasądzi e art.
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 27 listopada
1931 r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ulicy
Wólczlluskiej 62 odbędzie się powtórnie sprzedsź z przetILrgu publicznego ruchomości należących do Heleny Zaborowskiej i składaj qcyeb się z mebli oszacowanych na sumę
zł. 410.
.
Łódż, dnia 9 listopad.a 1931 r.
Komornik TOMAS2IEWSKI
Do akt 1656 1931

r.

Oglosztlnie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, R~
SAKK1LAR1, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Karola Dr. 30, na z"sadzle art. 1030 U. P.
C. ogłasza że w dn iu 24 listopada 1931 r.
od godz. 10 rano IV Łodzi przy ul. Bralerskiej
Nr. 34 odbędzie się sprzedaż z przetargu
publicznego rucho mości należl!cych do tanisława Branieckiego i składających się z mę
bil, maszyny do szycia i haltu oszacowanych
na sumę ZI. 500.Łódż,ldnia 2 listopada 1981 l'.
Komornik R. SAKKIŁA.Rl.

l

. ~

il::':::dno~. -Je .,en ... _n~
%07..83.
• 1. S_ugul.
S.I.ł....

8

UWAGA!!! F i Lj i
010

W'Y.od,.

żadnej

tO

Łodzi

nie posiadam.

s~. J(Ujefłuli udai.,o .ię .....un"Y'Ch porod.

Odświeża się i czyści również
'UJ ~, l o . '"". t e &,,1'._ .1.._ . , ~ ~~ . ...rJA..~. L-:.'-ły.

Dr. J. NADEl
Aku8zerja, Choroby kObjece
Godz.

przyjęć

od 3-5 i od 7-8 wiecz.

Pomorska Nr 7

Telef. 127-84

Południowa

10'

zapi8y Pa ń i Panów
w kompletach i pojedyńczo.
UWAGA: dla P. T. Zwi~zków i uczniów
szkolnych 50% rabatu.
Inform. udzida ~zkoła od g. 10 r. do g. 22w.

Dr. med .

L. NITECKI

Specjalista chorób skórnych, wene rycznych.
i moczopłciowych.

N a\2!.lTot 32. Tel. 213--18
przyjmuje od S-lO raDO i od 4-8 w.
w uiedz. i świllta od 9-12 w poł.
Dla pań of!dzieln3 poczekalnia.

Dr. med.

HELLER
specjalista chorób skórnych i wenerycznych
ul. NAWROT 2.
Przyjmuje do 10 r. i od 4-8 wiecz., IV niedzielę od 11-2 po południu.
Dla pań spec. od godz. i-5 p.p.
Dla niezamożnych ceny lecznic.

Homeopata

n,.

fłliebał

GelleF

przeprowadził się

na uJ. KOPERNIKA Nr. 49.
TEL. 24~50.
przyjmuje we wszystkich chorobacn od 11-1
i od 4-7.

Dr. med.

S'rARKER
Spec. chorób wenerycznych,
skórnych i włosów.

Sródmiejska 12
(dawn. Cegielniana 25). Telefon 12iHl7.
Od godz. 9-1 I od ł-8 w niedziele i święta.
od 10-1.
Dla niezamożnych ceny lecznic.

Dr. med.

H. Gutstadt
akuszer-ginekolog
ZACHODNIA 62 (Śródmiejska 14)
tel. 129-52
przyjmuje od 9--10 i od 5-7 pp.

Dr. med.

NEUMRRK
Choroby skórne, weneryczne, leczenie diatermokoagulacją oraz lampą
kwarcową·

MOniuszki 5
tel. 170-50.
przyjmuje od 11 do l i od 5-8 w niedziele od 11 do 1 po pol.

DR. MED.
J.v..[.

R.ozen.:ta.1

AKUSZER-GINEKOLOG
11 Listopada nr. 19.
(KonstantynOWijka). Telefon 223 -84.
Przyjmuje od 4 do 7 pop. od 1-2 ppl.
w lecznicy ~POMOC", Limanowskiego

I

ul. Sienkiewicza 15, tel. 145-22.
Wyucza taucÓw nowoczesnych salonowych
podLug najnowszej metody, a także najnowszego tańca . RUMBA" w gru pach I pojedyńczo
bez względu nil zdo lnośc. Wyczerpuj'lcych
informacyi udziela kanoelarja szkoly w godz.
od Ił-l pp. i od ~-IO-ej wlec.orem.

tańeów

Przyjmuję

FAŁ

B . Ll b O W i C Z a

NA ~6DZKI. BRUKU

sa KJ.~Lk;e Ilukod:en;o.,
'.owry bonbo lrualt', nie .brud:./!ce -

O. FRYOWAlOA,

Do akt Nr. 1728 IV31 r.

Ogłoszenie.

uajoowgych

Szkoła tańca

Do akt Nr. E. 830 1931 r.

Dgloszenie.

Złoty
nauczę

240-80

7

"
Prywatna. Szkoła Tancow

Parbiarnia i Garbarnia

Za 1

GELASSENA

w Niemieckim Banku w Zgierzu.

nadużycia

u.Xl.SI.

.
Miko aj Bornsteln
Dr. med.

•

ł·

powrócił .

Ordynuje w chorobach kobiecych
i akuszerji.
TRAUGUTA 9, od 3-6, tel. 223-06 .
j

Czytajcie

Dziennik Łódzki!

.DZIENNIK

Nr. 59.
Dźwiękowy

ŁODZKI"

Bir. 11.

14.xUl

Od wtorku 10 dnia listopada i dni

Kino-Teatr

"Przedwiośnie"

~~:;rów-

następnych

Maurice Chevalier ;c~!~; ~~~~

" K A W I' A R E N K A

Nad program

komedja i

aktualności

filmowe,

Następny

program: dramat erotyczno-tyciowy

~,

"LATARNIA MORi:lKA"

Pooz~tek

74-76

Żeromskiego

wesoła

seansów w dni powoz. o godz.• p. p., w niedzi ele I święta o g. 2 p. p. ostatnie o god • . 10 wleoz. Ceny miejso: 1-1.25, II-go gr.,
111-60 gr. Kupo:ay ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsoa ważne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
UWAGA; Passe-partouts i bilety wolnego wejścia w niedziele I święta bezwzględnie nlewame.

'I

róg Kopernika

.

-~-~

Kino

I. W J

-- ERA ---Zllwi~zy

ARZiViiI EGRZ:EJCHU-1

(KREW NA MORZU)
Dramat w 10 akt'łcb. W roldch gł ównych: LILIAN HALL-DAVIS i SUZY VERNON.
Sensacja nad sensacjami - - - II. Sensaoja nad ensacjamll
Niezwykłe bohaterskie d)ieje ludzi podzipmi " niebywałym dramaci~ kryminaloym p. t.

22 (Balnty).

Piraci wielkiego miasta

Poczl\tek sean 6w: w dni powszedn:e o g. 5
po poł .. w sobotę i niedzielę o g. l po poł.

oraz

ezłoWltlk

o

"RAKIETA" ."ARAB,'t
Sienkiewicza 40. Tel. 141-22.

KINO -TEATR

ARS

BAŁUCKI

RYNEK Nr. 5.

Od· wtorku dnia 10 listopada i dni
następnycb.

Największy

podwujny przebój światowy! 'fo co
tadne kino nie jest w stanie dać to kino .ARS"
mote sobie na wszy.tko pozwolić.

słyllny

w roli ~:b~:S
FRED KOHLR .

~~~~~:'~równany

pp:. powie' ci Edgara Selvina "The Arab"
retyserowa REX ING RAN w roli gł6wnej RAMON NOVARRO
Nad program SLIP i SLAP jako portjerzy hotelu Atlantic.

program • TRZY SIOSTRY".
poł., w soboty. niedziele i święta o godz. 2 po pol. Na ł -szy seans
wszy tkie miejsca po 50 gr.

4 po

-~~~~~~~~~'1
nr. 31-a ~
.., BAJKA Franciszkańska
Brzezińskiej
KINO -TEATR

ł\

To dramat, rozgrywaj l\cy się na pustyni dalekiej Afryki.
W !O~ach glównych: llONTY BLUE oraz wioliniana , RAQUEL TORRES. _
2-g1 film. To tempo! SensacJa! Emocja! Niebywale sensacyjny dramat z życia =
bandy oprysu:6w Rycerski 'fIM MO. OOY. w roli porucznika, pełnego braWUl'y w filmie p. t.

-

Dziś i dni następnych.

róg
Dojazd tramwajami l, 6 i ) 4.
Dawno niewidziany film

-

~

ł\ Gieł~~Wl rr.!)iłoŚci ~

Zamaskowane twarze ł\

Ewolucja powojennych dusz. Aktów 9. W rolach głównych : IGO (Ju- ~
Ijan) STM, (polski Valeotino) NINA VA/I.~A, VERA SALVOTTI.
MARLENE DlTRICH i WILLY FOR T.
Powojenny okaz mętezyzny .Gigolo" ... Dziewczę nad otcbłanil\ npadk:n ...
Kwiat z bagna-aniołem domowero ogniska... 'ęd za i poŚWięcenie...
~
Następny program : POCHODNIA z Laurl\ la Planie.

ł\

PocZl\tek codZIennie o godz. 4 .30, w soboty, DledZIele l śW1ęta od godz.
12-ej do 3-ej w zystkie miejsca po 50 i 40 gr. 'z udzialem o -kiestry. ~
Orkiestra powiększona i ściśle dostosowana do treści obrazu pod kier.
znanego kapelmistrza M. LIDAUERA.

=

=

Wspani~ł~ sł;nllllcja

osnnta na tle życia bandy opryszków paOO8Zl\Cej się w
której szeryfem był nieudolnv i tehó~,liwy człowiek.
Następny program: l) Pancerne anto z Oarlo Aldini, 2) Grobowiec .mi/ości :I $
Pawłem Wegpnerem i Paw/p m Rychterem.
=
mieJscowoŚCI,

_
=

sile

Następny

Poczl\tek seansów codziennie o godz.

'Erl 'AI: E~iMCTEPNTE

=

niezwykłej

Poozątek

seansów o .godz.• po pol., w soboty, niedziele i święta o godz. 12 w pol.
Orkiestra pod kier. SZ. BAJGKLMANA. N. pierwsze seanse ceny z n iżo ne .

L.H lI IHI I I I UI lI IłI lOIlIl IlIl HI IHnIWI 0I8I8IUDlI8I1I1I1I1I1I1I1I1 101l1l0lIl nIlUHI l Il IlIOI I I I I I I I OI I l I Il I I I I~

ł\

_.................."
25% taniej

25 0/ . taniej

1niż wszędzie "Wygoda dla wszystkich" 'niż wszędzie
~~~~~r~Hor~ęRs~fcH SZ M. CHRZANOWICZA, Piotrkowska

2381

poSiada na składlie wielki wybór gotowyoh ubiorów damskich, męskic h I dziecInnyoh, wykonanych wykwintnie
podług ostatniej mody, - oraz przyjmuje zamÓwienia. własnego I powierzon ego malerjalu. - Na warunkach
dogodnych, praoownla na mlejsou. - Wykonanie solidne i punktualne. - Mam nadzieję, że S •. Klljelltela
zaszczyoi mnie swojem za.ufaniem

~::::::::::~. .~U~W::A~G~A~:~N~a~sk~ła:d~z~ie~s~pe:c~j:al:n:e~u~b~io:r~y.d:l:a~t~ę!żs:z~y:ch~o~s~ó:b.~.:::::::: . . . . . .
Wobec wielkiej frekwencji przy
_
nadzwyczajnej t. n i ej
vełen,

WYPRZEOAZ' y

jedwabi, trykotaży orali art. dekoracyjnych

sprzedał
po cenach

trwa dalej

niebYW~et5pcihotrkowska

"SOIERIES"

-----SZKŁO
..--------------------------------~
OKIENNE

gO

RESZTKI
w wielkim wyborze
bardzo tanio!

ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli. Djamenty do rżnięcia szkła
poleca po cenach niskich

J. OLEJNICZAK
t.ÓDŹ, ul. Główna 14, telef. 130-04.
UWAGA: Szkł. inspektowe w wielkim wyborze.

Uwaga!!!

Uwaga!!!
ó.\;PGJClE

MEBLE

GIĘTE

tylko firmy

"VlENPOL"

gdyż są piękne, trwale I tanie
P. S. Prosimy zwróci'; uwagę na firmę .

Dr. Med.

REICHER
SRecjallsta chorób
skórnych I wenerycznych.
Leczen ie diaterm i~ . Elektroterapia.
POŁUDNIOWA 28, tel. 201-93.
Od 8-11 rano i od 5-8 wiecz.
W niedziele od 9-1 pp.
Dla niezamoinych cena lecznic.

