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Pod Rogowem. 

WIBLKA KATASTROFA' KOLEJOWA· 
POCIĄGU POSPIESZNEGO WARSZAWA-KRAKÓW. 

KOku pasażerów zabitych, kilkunastu rannych. 
Rog6w zapisał się fatalnie w dziejach polskiego lwIejnictwa. 

Większość katastrof, kt6re wydarzyły się na linji Ł6dź - Warsza
wa, miała miejsce na odcinku stacji Rogów. 

Nocy wczorajszej, kiedy zapowiedziany na godz. 23-cią z mi
nutami pociąg pośpieszny Nr. 205 (Warszawa - Krak6w) nie nad
chodził do Koluszek, dyżurny ruchu tej stacji zwrócił sie z zapy
taniem do stacji Rogów, czy zapowiedziane odejście pociągu 
Nr. 205 istotnie nastąpiło. W chwilę po otrzymaniu potwierdza
jącej odpowiedzi nadeszła depesza, iż po<;iąg pośpieszny Warsza
wa - Kraków uległ katastrofie. 

Jak się okazało - pociąg Nr. 205, który odszedł z Rogowa 
z pewnem opóźnieniem, w odległości jednego kilometra od stacji 
uległ wykolejeniu. Lokomotywa wyskoczyła wszystkiemi kołami 
z szyn i rozorawszy nasyp wywróciła się, a na nią zkolei runęły 
spiętrzone wagony, t. zw. brankard, wagon bagażowy, wagon sypial
ny, oraz trzy wagony osobowe. 

o katastrofie, która wydarzyła się tuż po godz. 11-ej wieczór, 
powiadomiono natychmiast naczelnika stacji Łódź - Fabryczna. 
Bezzwłocznie po nadejściu depeszy wysłano z Łodzi pociąg ra
towniczy. Następnie udali się na miejsce katastrofy wyżsi urzęd
nicy z wojewódzkiej komendy policji. 

Z pod rumowiska rozbitych wagonów wydobyto kilkunastu rannych 
pasażerów. Jak słychać - kilkU podróżnych zostało zabitych. 

Ze względu na to, iż usuwanie rozbitych wagonów potrwa przez kilka 
godzin, oraz wobec spóźnionej pory, nie ' można ustalić dokładnie liczby ofiar 
katastrofy. 

Nie udało się, jak dotąd, stwierdzić przyczyn katastrofy. 
Jest prawdopodobne, iż pociąg wyskoczył z szyn z powodu złego nasta

wienia zwrotnicy; poza tem panuje pogląd, iż katastrofę spowodować mógł 
również defekt w osadzie kół lokomotywy. 

W związku z katastrofą tor zostal zatarasowany, wobec czego szereg 
pociągów przyszedł do celu ze znacznem opóźnieniem. 

Echa nieudanego zamachu stanu w Austrji. 

Dr. Pirimer; dyktator z nieprawdziwego zdarzenia, 
wraz z siedmiu towarzyszami stanął przed sądem przysięgłych w Gratzu. 

Przywódca Helmwehry operował sfingowanemi raportami. 
WIEDEŃ, 14. 12. Sensacją dnia jest 

proces przyw6dc6w niedoszłego zama
chu stanu w Aust rji. 

Dziś przed slIdem przysięgłych w 
GratIu stanęli; dr. Walter P!riemer z 
Jugenburga, poseł-Styryjczyk Konstanty 
Kammerhoffer, płk. Ryszard flehner, 
płk. Wiktor Hoffer (potomek wielkiego 
p,atrjoty), pł6. Jan Riedlecker, kpt. fran
ciszek Harter, adw. Karol Garantz i 
franciszek Seiłner. 

Oskarżonych przeWieziono do sądu 
w karetkach więziennych. Ulice były 
przepełnione tłumami. 

Członkowie Heimwehry, kt6rych ty
siące przybyło do Gratzu na proces 
przywódcy, ustawili się szpalerami 
wzdłuż jezdni i pruz !aszy~towskie pod
niesienie rąk, witali przejetdzające ka
retki więzienne. 

W pierwszym dniu procesu odczy
tano akt oskarżenia przeciwko dr. Pirie
merowi. 

Jak wynika z aktu, przyw6dca pu
czyst6w nie przyznał się do .winy, a I 
podczas przesłuchania u sędziego śled
czego oświadczył, że w przeddzień za
machu był rzeczywistym władcą Styrji, 
miał do dyspozycji wszystkie urzędy, a 
% innych kraj6w zwillzkowych otrzymał 
zapewnienia, że cała południowa Austrja 
przyłącza się do ruchu . 

Na podstawie tych raport6w dr. 
Piriemer wydał rozkaz przewrotu o go
dzinie 11 wiecz. w dniu 13 września. 

Zbiegłszy zallranicę, przez: kilka ty
!lodni ukrywał się w JU!losławji, poczem 
prz:eni6ał się do Monachjum. Do Au
strji powr6cił w nocy % 7 na 8 b. m. 
w samochodzie, w towarzystwie awego 
adjutanta. 

Jełeli zdecydował się na ten krok, 
to tylko w tym celu, by stanąć wraz z 
towarzyszami przed sądem. 

Odczytywanie aktu oSkarżenia prze
ciwko przyw6dcom puczu potrwa praw' 
dopodobnie do czwartku, W Gratzu zja
wili się liczni przedstawiciele pism za
granicznych. Hotele Sil przepełnione. 

Policja przedsięwzięła daleko idące 
środki ostrożności, aby nie dopuścić 
do zakł6cenia spokoju. 

GRATZ, 14. 12. (PAT) - Rozpra
wom w procesie B'miu heimwehrow
c6w przewodniczy prezydent sądu kra
jowego dr. Spanner, oskarża prokurator 
dr. Seelig. 

Po załatwieniu formalności odczyta
ny został akt oskarżenia, przadstawiają
cy obszernie wypadki z dnia 13 wrześ
nia r. b. 

Pr6by zamachu dokonał radykalny 
oddzial Heimwehry, na kt6re czele stał 
dr. Pfrimer I jego adjutant generalny 
Karol Lamrerg. 

Już na 14 dni przed wyznaczonym 
terminem dr. Pfrimer przedstawił sw6j 
plan wypracowany przez Lamberga. De
cydujllca konferencja odbyła się 12 
wrze, nia na zamku Lamberga w Pich
larn. Lamberg zakomunikował spiskow
com, że naczelnik Styrji Rintelen, sym
pątyzuje z planem Heimwehry i wy~le 
styryjsk,! brygadę wojska austrjackiego 
na Semmering, a nadto, że pułk arty
lerji, stacjonowany w Payerbach, przej
dzie na stronę Heimwehry. 

Lamberg dodał, że wszystko jest 
przygotowane do aresztowania naczelni. 
ka G6rnej Austrji, Schlegla i mlnistr6w 
Vaugolna iWinklera. 

W międzyczasie przybył na konfe-

rencję dr. P!rimer, który oznajmił, że 
objął jut rZlldy w państwie i że Styrja 
i kilka innych kraj6w przeszło na stro
nę Heimwehry. 

W niekt6rych miejscowościach wy
buchły już walki między Heimwehrą a 
socjalistycznym Schutzbundem. 

Z tego powodu dr. Plrimer zarzą
dził alarm. 

W rozkazie alarmowym dr. P!rimer 
oznajmił, że oddziały Heimwehry zo ta
ły napadnięte przaz socjalist6w. 

Akt oskarżenia zaznacza, że wszy
stkie te doniesienia były sfingowane. 

Na zebraniu w Pichlarn ustalono też 
szczeg6ły pochodu na Wiedeń. Odczy
tany r6wnież został maniiest do ludno
ści i ogłoszona .prowizoryczna konsty
tucja". 

Wezwanie do alarmu znalazło od
dźwięk w 8tyrji. Natomiast próba mo
bilizacji w innych krajach austrjackich 
nie powiodła ~ię. 

Generał Huelgerth, kierownik Heim
wehry w Kar~ntji, otrzymał wezwanie I 
dr. P!rimera dopiero po południu 13 
września i zarządził ty! o pogotowie, 
aby przeszkodziĆ akcjom odrębnym. 

Kierownik Heimwehry w niższej Au
strji, Alberti, odm6wił udziału w akcji. 

Już O godz. 9-ej rano dr. P!rimier 
nie miał żadnych wątpliwości co do 
fiasca swej akcji, wobec czego zarz'!
dzit likwidację zamachu stanu. 

O godz. B-ej wieczorem dr. Pirimer 
przekradł się zagranicę. Adjutant jego 
Lamberg r6wnież opuścił Austrję. 
• Akt oskarżenia podaje, te przeciw 
4000 członkom He'imwehry uczynione 
zostało' doniesi.,nie karne z powodu ich 
udziału w zamachu. l'rzeciw 280 oso-

bom wdrożone zostały dochodzenia są
dowe. 

Dr. Pfrimer przyznał się przy śledz
twie do zarzuconych mu czyn6w, za
przeczył jednak jakoby popełnił zdradę 
stanu. 

Ogłoszony przezeń manifest i statut 
konstytucyjny pochodz/l z jesieni 1929 
roku. 

Kto wsp6łdziałał w ich układaniu 
- dr. P!rimer poda na rozprawie są

dowej. 

WIEDEN, 14. 12, (PAT) - W Wie
ner Neustadt odbyło się wczoraj zgro
madzenie Heimwehry, na kt6rem ks. 
Stahrenberg m. in. powiedział: stoimy 
na stanowisku, że należy jaknajrychlej 
stan/lć na czele i podjąć akcję. Na
szym celem jest przejęcie władzy w 
państwie i to jaknajprędzej. Jutro roz
poczyna się w Gratzu proces przeciw
ko dr. Hriemerowi. Stoimy przy nim 
w wiernem koleżeństwie. Żqdamy pusz
czenia na wolność tych kt6rzy stanęli 
w obronie wolności 13 września 1931, 

N agły zgon wybitnego 
działacza ludowego. 
POZNAŃ, 14,XlI (PAT). Dziś zmarł 

nagle Ś. p. Karol Rzepecki, właściciel 
księgarni wydawniczej, wybitny działacz 
narodowy w poznańskiem, b. cdonek 
Naczelnej Rady Ludowej, pierwszy pre
zydent policji w Po%naniu w nie podle· 
głej Polsce ora% b. pos~ł do sejmu 
z klubu narodowego. Zmarły liczył 
(;6 lat. 
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Funt zwyżkuje. 

Japonja ·wyrzekła się parytetu złota. 
Niezadowolenie eksporterów i radość finansistów londyńskiej City 
Anglja uzyska ulgi w spłatach swoich zobowiązań Stanom Zjednoczonym. 

LONDY ,a.xlI (PAT). Nadeszły 
tu z Tokjo wiadomości o wyrzeczeniu 
się JaponJi parytetu złota. 

Ta decyzja Japonji sprawiła w 
Londynie wielkie wratenie, wywołując 
najrozmaisze uczucia. 

Koła 1?1'Zdmysłu włókienniczego przy
jęły decyzję z wielkiem niezadowole
niem. Dzięki obniteniu wartoścI funta 
eksport tekstylny WielkIej Brytanji 
do Chin i Indji uległ ostatnio znacznej 
poprawie, bijąc droższe od angielskich 
wyroby japońskie. Obecnie wycofaw
szy się z parytetu złota, J apoaj a zno
wu odzyskuje swą zdolnosć konkuren
cyJną wobec W. Brytanji. 

Koła finansowe natomiast decyzję 
Japonji przyjęły z radością. City lon
dyńskie jest zdania, te zyskuje w Ja
ponji potętnego sojusznika w walce 
przeciwko hegemonji złota, jako regu
latora wartości waluty międzynarodo· 
wej. 

Obecnie prócz W. BrytaoJi i Ja
ponji na ' tępuJące państwa mają wa
lutę, oie upartą na parytecie złota: Ir· 
landja. ludle, AustrIIIja. Nowa Zelandja, 
Kanada., Danja, zwecja, Norwegja, 
Finlandja, Łotwa, Estonja, His<paoJB, 
Portugalja, Rosja Sowiecka, Turcja, 
Chiny, Argentyna, Brazylja, Kolumbja 
i Meksyk. 

W. Brytanja zamierza wystąpić 
z inicjatywą w sprawie mi«)dzynarodo
wej konferencji walutowej i mając za 
sobą 21 państw, a między niemi takie 
mocarstwo jak Japonja, czuje się 
znacznie wzmocniona. 

W obronie złotego parytetu wystą
pią przedewszystlriem te palistwa, 
które mają powatniejsze zapasy zlota, 
a więc Stany Zjednoczone, Francja, 
Holandja i Szwajcarja, 

Ameryka posiada 4 miljardy złota, 
Francja - 2,700 tys. na ogólną Isumę 
ok. 1l miljardów zlota na całym 
świecie. 

W W. Brytanji pozostał dziś zapas 
zaledwie 600 miljonów dolarów złota, 
co nawet nie wystarcza lia pokrycie 
należnych Ameryce i Francji kredy
tów. W tych warunkach zrozumia
łem jest najwytsze zainteresowanie, 
z jakiem Londyn śledzi dyskusję na 
konlZresie w Waszyngtonie. 

W katdym razie Jest pewnem, te 
wi~kszość kongresu opowie się za 
przYJęcipm moratorjum Hoovera. 

W.kazuje na to eouocjacja amery
kaliskiego wicemioistra skarbu Miłlsa., 
który podał do wiadomości te 68 se· 
natorów i 271 cz!ooków izby repre
zeotantów, a więc większość kongresu, 
zobowiązała się iut głosować w grodę 
za przyjęciem moratorJu:n. 

W zwią.,;ku z tem rząd St. Zjedno· 
czonych uie oczekuje, aby palistwa 
wobec przypadającej w dniu jutrzeJ
szym płatoo~ci uiściły płatne jutro 
125 milionów dolarów: 

Powytsze wiadomości wywołały 
przychylny nastrój oa giełdzie i funt 
doznał dziś dalszej poprawy. 

Przy zakończeniu notowano Irlolary 
3,43'/ .. f tanki 87.62, guldeoy 60. 

Dopiero po Nowym Roku. 

Wyrok w procesie brzeskim 
ogłoszony będzie w przyszłym miesiącu. 

WARSZAWA, 14 grudoia. (Tel. wł.). I 
Dziś wznowiouy będzie po parodnio

wej przerwie proces brzeski. 
Po iedzenie sądowe rozpocznie się jllż 

o godz. 9 rano. Jako pierwszy z oskar
zycie li zabiene głos wlcevrokurator Ro
bert Rauze. Przemówhmie jego, według 
zapowitldzi potrwa cały dzitń 

Również cały dzień pr~emawiać ma 
nutępny oskarl;yci~I , wiceprokurator 
Witold GrabowIlki. 

Tak samo długo przema wiać zamie
rzali! gtówniejsl obrońcy w procesie b. 
więźniów brzeskich. Wszystkich obroń
ców jest 18, a zatem przemówienia ob
rony potrwają okolo dwóch tygodni. 

O~karź6ni szykują się równiet do wy
głoszenia obszeroego .ostatniego słowa". 

Zaró wno mowy oskarżycielskie, jak 
i przemówienia obrony oraz .ostatni!! 
słowa" oskarżonych, na tyczenie tych 
ostatnich, będl} steoografowane. 

Końca procesu nie należy spodziewali 
się wcześniej, jak przed 10 8tyc~nia, bo· 
wiem sam sąd zarllzerwował sobie salę 
rozpraw do tego termiuu. Proces zyska 
zatem żartobliwe miano .dwuletniego", 
gdy t rozpocz~ł się 26 paź~zi8rnika roku 
1931, a przejdzie na styczeń 1932 roku. 

Ferje świl)tectntl wpłyną na nowlj. 
parodDlow, przerwę w procesie, który 
potem potoczy si~ już dalej bez prze
szkód. 

Uimo kroJżącycb w dals7.ym ciągn 
poglosek o wezwauiu na rozprawę sze
regu znakoLDito~ci ~e świa.ta polityczne
go, a przedewszystkiem m/lrMI. PiI~ud· 
skiego, można jut dziś z cal~ stanow
CJości~ stwierdzić, że to nie nastąpi, 
ponieważ obaj prokuratorzy od samego 
początku stanowczo temn zaprzeczyli, a 
obecnie jnż po zamknięciu przewodu ą
dowego, . jest mało szans na wzywanie 
nowych dWladków. 

Stara gwardJa wymiera. 
Ostatnia podróż zasłużOnego patrjoty. 
Pogrzeb ś. p. Aleksandra Kraushara był manifestacją uczuć stolicy Polski 

WARSZAWA, 14.12. (PAT). Dziś o 
godz. 11 rano odbył się pogrzeb ś. p. 
prof. Aleksandra Krausharll, literata, 
prawnika, profesora, weterana z 1863 r. 

Po mszy żałobnej w koIciele ŚW. 
Krzy ta odbył się pogrzeb na cmentarz 
Powłzkowski. 

imieoiem min. W. R. i O. P. naczelnik 
Bllszkowski, składając hołd zmarlemu 
jako gorącemn patrjocie, Wnikliwemu 
badaczowi dzieiów ojezystych, dziejopi· 
50 wi g wietnej trydycji. 

Pozatem żegnali zmarłego prof. Han
delsman imieniem Warazawskiego T-wa 
Nauk, prof. M?ścicki imieniem T-wa łUł. 
Historji i T-wll. Hlstoryczuego, oraz 
pnedstawiciele świata naukowego, lite
rackiego i dzien nikarskiego. 

Nr. Si 

Pogrzeb ś.p.adjutanta 
marsz. Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 14.Xłl (PAT). Dziś po 
nabożeństwie w kościele ~mizonowym 
odbyło się wyprowadzenie na cmentarz 
POW4zkowski zwłok mjr. dypL Andrzeja 
Nałęcz-Korzeniowskiego, długoletniego 
adjutanta marsz. Piłsudski~go, zmarłello 
w Niny na stcnowisku Konsula Polskie
go w dniu l3 b. m. 

Opr6cz najbliższej rodziny zmarłego 
w uroczystościach żałobnych 'wzięli u
dział, min. S. Wew. Pieracki, min. S. 
Wojsk. gen. Składkowski, min. SchOtrel 
marsz. Piłsudska, szel sztabu gen. Gę
siorowski i inni. 

Trumnę złożonll na lawecie poprze
cUała kom.panja z orkiestrami 3.8 p. p. 
i 30 p. Strz. Kan. 

Dwa okręty wojenne 
zatonęły· 

PARV2, 14.12. - Od dwu dni sza
leje na morzu Sr6dziemnem niezwykłe) 
siłyorkan . 

U wybrzeży algierskich, w pobliiu 
Bizerty, zerwał się z liny holowniczej 
Irancuski torpedowiec, służllcy do nisz
czenia łodzi podwodnych. 

Okręt został rzucony na skały przy
brzeżne i zaton~ł wraz z załog~, składa
jącą się z 1 oficera i 6 marynarzy. 

PARV2, 14.12. - Wczoraj o godz. 
11 wojskowe radjostacje włoskie przeję
ły sygnały .SOS", pocbodzące z okrę
tu • Teseo", należącego do włoskiej ma
rynarki woiennej. 

Radjotelegram meldowała pozycja koło 
wyspy Tavolaro (Sardynja), złamany 
ster, woda w kotłowni, maszyny stanęły, 
okręt niezdoluy do manewrowania. 

Krllżownikl "Trieste" i .Ancona" o· 
trzymały rozkaz natychmiastowego wy
ruszen a na miejsce wypadku. 

Zanim zdllżyły one na miejsce, ra
towaniem • Teseo" próbowały się zająć 
holowniki i parowce, znajdujlIce się w 
pobliżu. 

Prace nad zarzuceniem liny holowni
czej i pr6by spuszczenia łodzi ratunko
wych na wodę trwały całll noc. 

Wszelkie wysiłki wobec wysokiej fali 
były daremne. 

Do bezwładnego okrętu nie można 
było się zbliżyć, bez narażenia się, że 
lala rzUci bezwładny kadłub na ratujllcy 
okręt i rozbije go. 

Dzięki nadludzkiej energji załóg ra
towniczych więksZIl część z pośr6d 140 
os6b załogi zdołano uratować. 

W lalach zginęlo 30 marynarzy • Te
seo·. 

Okręt ten naletał przed wojnIl jako 
.Hercules" do marynarki austro-wę-
gierskiej. 

IMowa Mellona wniosła nowe na
dzieJe na rewizję długów woj'lnnych, 
a wielkie znaczenie przypisywane jest 
propozycji rządu amerykańskiego, aby 
kongres zatwierdził wznowienie prac 
komisji zagranicznych długów wojen
nych. 

Za tramn!} szli, prócz najbliższej ro
dziny zmłrlego, przedstawiciele minist. 
W. R. i O. P. z nBczelniki!!m inż. 8U8Z
kowskim na czele, weterani z 1868 r., 
przedstawiciele Towanystwa Historycz
nego, T-wa Miłośników Historji, War
s~awskiego T-wa Nankowego, profesoro
wie wytszych nczelni, z dziekanem Wydz. 
HumaDlstycznego U. W. prof. Handels
manem, oraz młodzież akademicka. 

--------------------------------------------
W Londynie mówią, te zatwierdze

nie tego wniosku równa się w prak
tyce zgodzie na rewizję techniki spłat 
w sensie poczynienia ulg przede
wilzystkiem W. Brytanji. 

Kondukt pogrzebowy otwierał plu
ton piechoty z orkiestrą. 

Nąd trumną wygłosił przemówienie -
Wróg Chin u steru zewnętrznej polityki Japonji. 

W przededniu doniosłych wydarzeń 
na Dalekim Wschodzie. 

Ustąpienie niekoronowanego władcy Chin. 

TOKIO, 14.12. - Dotychczasowy ja
poński przedstawiciel w Radzie Ligi Na
rod6w, Joszizawa, został mianowany mi
nistrem spraw zagranicznych. 

Premjer Inukai wysłał do Joszizawy 
telegram, polecając mu, by natychmiast 
najkrćtszą drollą opuścił Paryż i prZy
był do Tokio. Joszizawa pojedzie przez 
Warszawę i Moskwę. 

W kołach politycznych spodziewają 
się zaostrzenia kursu politycznego wo
bec Chin, w myśl życzeń sieI' wojsko
wych. Joszizawa uchodzi za męża zau, 
lania sztabu generalnego, a w Japonji 
sztab generalny jest zupełnie niezaldny 
od gabinetu, podlegając wprost cesa
rzowi. 

Podkreślić trzeb" że między ostat
nim ministrpm spraw zagranicznych a 

sztabem generalnym Japonji doszło do 
ostrego starcia, rezultatem czego było 
wstrzymanie dalszej akcji wojennej w 
Mandżurji, lecz w dalszej konsekwencji 
- ustlIpienie ministra. 

SZANGHAJ, 14.12. (PAT) - Gene
rał Czang-Kei-Szek podał się do dymi
sji. Dymisja została przyjęta. 

Wiadomość o dymisji Czang Ket
Szeka wywołała w Szanghaju wielkie 
wrażenie. Jak się zdaje, jest to wynik 
akcji, podjętej przez grupę kantonist6w, 
na kt6rej czele stoi przyw6dca rewolu
cjonist6w, weteran Kuomintangu, Wang
Czing-Wei. Studenci i zwolennicy Kuo
mintangu, korzystając z rozczarowania, 
wywołanego przez rezolucję Rady Ligi I 
Narod6w w Paryżu, rolpo 'zęli akcję 
przeciwko Czang-Kei-Szekowi. 

Z Gdańskiem przeciw Polsce. 
Polskim statkom wojennym nie wolno 

zawijać do, portu gdańskiego. 
Oburzenie opinji francuskiej na decyzję haskiego trybunalu. 

PARY2, 14.12. - Decyzja trybunału 
h8l!kiego, odmawiajlIca polskim okrętom 
wojerinym prawa dostępu i postojh w 
Gdańskn, powzięta olbrzymil\ większości, 
rIosów przeciWkO Polsce, wywołała w ko
łach politycznycb Pary ta niezmiernie przy
kre wrażenie. 

Saint Brice, w .Le Journal", potępia· 
jllc werdykt haski, oalywa go jednak 
szczęśliwym pod tym względem, ~e 
stwierdza konieczność posiadania prze:/. 
Polskę własnego wybrzeża, tndzież niena' 
ruszalny charakter pomorskiego dostępn 
do morza, 

Z pnnktn widzenia politycznego de
cyzję haskl\ autor nazywa • enormite " , 
czyli monstrualności,. 

HAGA, Ił . l:.!. (PAT). W dniu dzi
siejszym replikował rzecznik rządu pol
skiego Moderof i prof. VIscher, który 
podkrećlil niezgodnoś~i wywodów rzecz
uika Niemiec Kaufmana z zasadami pra
wa międzyuarodowego, wksazując na kon
fórencję ambasadorów, nznająclł w swoim I 
czasie zasady równouprawnienia obywa
teli polskiCh z gdańskimi w Gdańqku. 

P. lIIoderof wykazaŁ szereg oiellcis- I 

łości i niedokładności w wywodach Ka
nfmana i zwrócił uwagę na lojalne po
stępowanie oraz życzliwość Polski w 
stosnnkn do Gdańska, która znalazła wy
raz gotowości pokrycia przez Polskę 
kosztów z podziału eweut. ciężarów fi
naosowych, wynikajl}cych z pewnych 
'wiadczeń wolnego miasta na rzecz oby
wateli polskich. 

Przemówienia przedst"wicieli Polski 
zrobiły bardzo dobre wrażenie. Jutro 
replikować będzie rzecznik Niemiec 
Kaufmau. Opinji trybunału można sil) 
spodziewać kolo 20 stycznia r. p. 

Legioniści polscy 
w Rzymie. 

RZYM, U .12. (PAT) Bawiąca tli 
deleg~cJa legjonlstów polskich złożyIa 
wiemec na grClbi~ Nieznanego żołnierzll. -
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Japonja 
Stany Zjednoczone. 
Sensacyjny w tytnle i w treści 

artykuł nades.lal do pary kiego mie
$ięcznika "Le Moi " b. generał armji 
japońskiej - Kiokatsu Sato. 

Artykuł ten oświetla na.<froje, pa
nujące w pewllych wojskowych sfe-
rach japoń kich. . 

,Zgórą ćwierć wieku upłynęło -
pisze gell. Sato - od wojny rosyj
sko-japońskiej. Naród japoński spo
czywał przez ten czas w sennym spo
koju. 

Rasa japońska wzięła na swe 
barki ciężką misję kierowania losami 
Dalekiego Wschodu. O misji tej za
wmnieliśmy. 

Nie pamiętamy już o nakazach na
szej bistoJji, o tradycjach naszej prze
szłości. A w tym czasie ~tally Zjed
noczone, po drugiej stronie Pacy,fiku, 
zainaugurowały politykę konspiracji, 
wrogiej naszym celom i dążeniom na 
kontynencie azjatyckim. 

Wszędzie w Chinach zainstalowaly 
Stany Zjednoczone swoje misje i pla
cówki, kapitały amerykań kie zalały 
cały kraj,. agenci rządowi Stanów 
podminowują wszędzie nasze wpływy. 

Tymczasem w samych ~tanach 
drakoń~kie prawo o emigracji żółtej 
wygnało naszych wychodźców i ich 
rodziny z pobrzeża Pacyfiku. Honor 
nasz zostal dotknięty. A my tym
czasem nie reagowaliśmy ani na obelgi, 
ani na podkopywanie nll$zych placó
wek IV Mongolji i hlandżmii. 

Rząd waszyngtoński zmusił na do 
zerwania traktatu anglo-japońskiego, 
który był wynikięm długoletnich, żmud
nych zabiegów na~zych i st<$nowił 
punkt centralny polityki zagranicznej 
Japonji. I na to też nie reagowa-

. liśmy. 

Wreszcie, pod pretekstem konfe
rencji rozbrOjeniowej rząd waszyng
toński pogwałcił naszą uwerenność, 
zmnsił nas do abdykowania. z praw 
do obrony kraju. Nie reagowaliśmy, 
choć honor nasz został splamiony, 
choć naród obcy obrzucił nas obel
gami, skrępował nam ręce i nogi, wy
drwił nasze prawa. Zostaliśmy upo
korzeni, a rząd nasz nie stanął w ob
ronie honoru państwa i narodu. 

Dla Stanów Zjednoczonych nie 
możemy żywić dzisiaj innego uczucia, 
oprócz nienawiści. Nie możemy od
nosić się inacz~j do ludzi, którzy ufni 
w swoje bogactti'o podeptali nasze 
prawa, zerwali z przyzwoitością w sto
suukach międzynarodowych. 

Kardynalnym obowiązkiem Japonji, 
która chce i musi żyć, jest swoboda 
działania i pracy na kontynencie azja
tyckim. Illa zapewnienia egzystencji 
70 miljonów ludzi, duszącym się na 
ciasnym obszarze wysp, musimy zdo
być wolne tereny ekspansji ekono
micznej. '1'0 jest jedyna deska ra
tunku dla Japonji, jedyna gwarancja 
istnienia dla przeludnienia kraju. 

A na tej ,właśnie drodze spoty
kamy się ze Stanami Zjednoczonemi, 
które wznoszą szereg barykad, które 
same dąŻIl do opanowania Chin. Prag
niemy pokoju, nie chcemy wojny. Ale 
toczyliśmy już wojnę z Chinami o 
Koreę, toczyliśmy wojnę z Rosjll 
w Mandżurji. Próbujemy teraz roz
wiązać problemy Wschodu na drodze 
dyplomatycznej. Ale okoliczności do
prowadzą w końcu do działań wojen
nych. Wojna między Japonją a Ame
ryką jest nieunikniona! O tem mu
simy pamięfaćl", 

.DZIENNIK ŁÓDZDM 15.xJI.81 Str. 8. 

NOWE PRAWO MAŁŻEŃSKIE 
W ujęciu projektu komisji kodyfikacyjnej. 

Ostatnio silnem echem nietylko w 
Łodzi, lecz i w całym kraju odbiły się 
'doniesienia O przygotowywanym przez 
rZ'ld projekcie ustawy o małżeństwie, 
oraz ustawy o aktach stanu cywilnego. 

Projekt ten szczeg61nie silne wraże
nie wywołał w b. Kongresówce, bowiem 
ingerencja władz sądowych w sprawy 
malteństwa, oraz śluby cywilne są w in
nych dtielnicach kraju zn.ne i honoro
wane prze.z społeczeństwo już od szere
gu lat. 

Nie od rzeczy będzie zapoznanie się 
ze slczegółami projektu, dotyczącemi 
zawarcia małżeństwa. 

A. Czego wymagać mają 
władze przy zawarciu ślubu 

cywilnego. 
Jeśli narzeczeni postanowili zawrzeć 

ślub cywilny, natenczas winni: 
I) mieć oboje t. zw. zdolność prawn,! 

do zawarcia małżeństwa, t. j. a) oboje 
musz,! mieć ustawowy wiek, a mianowi
cie on - przynajmniej 20 lat, ona -
przynajmniej 17 lal, b) oboje muszą być 
zdolni do rozeznania; 

JI) zważyć, czy niema po ich stronie 
której z przeszkód do zawarcia małżeń
stwa. Takiemi przeszkodami są: pozosta
wanie w innym związku małżeńskim, b) 
pokrewieństwo do pewnego stopnia, c) 
pow,nowactwo w linji prostej, d) przy
spobienie. czyli adopcja, ej po przednie 
unieważnienie zwią , ku małżeńskiego 
między danemi osobami. !) konkubinat 
fednej strony z wstępnym lub zstępnym 

drugiej strony, g) nastawanie poprze~ 
dnie choćby jednej stro y na życie 
współmałżonka lub małżonka drugiej 
st ony dla umożliwienia wspólnego mał
żeństwa, h) pewne choroby jakoto: umy
słowa, grutlica, choroba weneryczna 
w stanie zaraźliwym, i) narkomanja. kI 
brak przepisanego prawnie zezwolenia 
na małżeństwo (np. w razie malolet
ności; 

1Il) po,tarać się o t. zw. dowody 
stanu cywilnego: l) do "ód obywatel
stwa, 2) wypisy aktów urodzenia, 3) ze
zwolenie władz wojs(owych lub innych 
władz względnie osób, których zezwo
lenia na małżeństwo prawo wymaga, 4) 
własne oświadczenie narzeczonych, wzglę
dnie oświadczenie dw Ich innych, nie
ograniczonych w prawach obywatelskich 
osób z pośród wstępnych lub rodzeń
stwa katdego z narzeczonych, że nie 
wiedzą o istnieniu przeszkód do zawar
cia małżeństwa: 

l V. dokonać t. zw. czynności przed
wstępnych do małżeństwa przed właści
wym unędnikiem stanu cywilnego, t. j. 
tym, w kt6rego okręgu jedno z narze
czonych ma miejsce zamieszkania lub 
miejsce pobytu przynajmniej od 4 tygo
dni. MianOWIcie: 

l) Narzeczeni muszą przedstawić te
mu właściwemu urzędnikowi stilnu cy
wilnego wspomniane pod \li dowody sta
nu cywilnego. wykazujące prawną zdol
ność do małżeństwa i brak przeszkód do 
małżeństwa. 

2) Zapowiedzi z reguły niema, ale 
może je ogłosić urzędnIk >tanu cywil· 
nego, jeśli a) bądź jed~o z narzeczo-

Na straży. granic Rzplitej. 
Zjazd Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich 

w w. m. Gdańsku. 
GDAŃSK 14.XlJ (PAT). Wczoraj 

rano przybyii tu członkow e zarządu 
głównego Związku Syndykatów Dzienni
karzy Polskich oraz delegaci wszystkich 
syndykat6w miejscowych, w celu odby
cia zebrania zarządu głównego i nad
zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Pierwsze odbyło się w godzinach 
rannych, a po śniadaniu spożytem w 
Klubie Polskim, gdzie odbywało się rJ w
nież posi , dzenie, otwarte zostało nad
zwyczajne walne zgromadzenie delega· 
tów. 

Celem zgromadzenia było uchwale
nie nowego statutu związku, opracowa
nego nczeg6łowo w ciągu szeregu mie
sięcy przez specjalnie wyłonioną ko
misję. 

Statut z nieznacznemi poprawkami 
został przez zebranych przyjęty. 

Poza nadzwyczajnem walnem zgro
madzeniem jednogł0 5nie uchwalono re
zolucję treśc! następują ej: 

• Przedstawiciele dziennikarzy Rze
czypospolitej, zgromadzeni w liczbie 42 
osób na walnym zjeździe wW. M. Gdań
sku, które swój rozw6j i świetność zaw
dzięczało zawsze op ece i stosunkom 
gospodarczym z Państwem Polskiem. 
jako 'reprezentanci całej bez wyjątku 
opinji publicznej Narodu polskiego i 
wszystkich jego kierunk6w politycznych, 
stwierdzają zgodnie i kategorycznie, że 
zwrócenie Państwu Polskiemu Pomorza 
altem samem i dostępu do morza. na
prawiło wielką krzywdę dziejową i gwał
ty, popełnione w swoim czasie na ży
wym organiźmie Polski - oświadczaj,! 
uroczyście, że cały Naród, stojąc na 
gruncie poszanowania istniejących trak
tatów i umów międzynarodowych, nigdy 
nie 7godzi się na dopuszczenie jakich
kolwiek dyskusyj w sprawie rewizji o
becnych granic Państwa Polskiego, a 
wrazie potrzeby, dąiac zasadniczo, 
szczerze i usilnie do pokojow~j współ
pracy ze wszystkiemi narodami. jak j,
den mllż stanie do czynnej obrony ca
łości i nienaruszalności terytorjum Rze
czypospolitej" . 

Następnie odbyła się w gmachu Ko
misarjatu Generalnego Rzeczypospolitej, 
u min. Strasburgera, konferencja pra
sowa. 

Po konferencji, min. Strasburger wy
dał przyjęcie w swych apartamentach 
prywatnych. 

O godz. 5-ej popołudniu specjalna 
de'e~acja udała się do wi Ikiej hali ' to
czni Gdańskiej na wiec gdańskiej Polonji. 

Przesilenie rządowe 
w Hiszpanji. 

MADRYT. 14.12. (PAT), Prezydent 
powier6yl Azanie misję tworzenia gabi
netu. A.aua oświadczył, iż usiłował bę
dzie stworzyd gaainet unji republikań
sko-80c.i81 ,~tvczDej. 

MADRYT, 14..12. (PAT). Skład no
wilgo flI~du jest następuj~ey: prezydjum 
rady minIstrów - Azana, sprawy zagra
niczne - LMrroux, we"'nętrzne - Cezares 
Quiroga. fmanse - Carnero. handel i prze
mysł ...:... Mercelino DJmingo. sprawiedli
wość - Alcorn, ośw.at~ - Fernando deI 
Los Rio~, praca - Caballero, marynar
ka - Giril, komunikacja. - Berrios. 

Papież nie przyjął 
Gandhiego. 

Przywódca Hindusów opuścił stolicQ 
Włoch. 

RZYM. 14.12. (PAT). Gandhi przy
.i4ł w dniu wczoraj~zym dziennikarzy 
międzynarodowych, rozmawiajlJc z nimi 
na. dlutszym spacerze w okolicach Rzymu. 

Z rozmów Mahatma Gandhi wyłączył 
sprawy natury poliLycznej, dzielił 8i~ 
natomIast swemi spostrzeżeniami z poby
tu w Europie. 

Deklaracje Gandhiego Ule :/ó&wieraly 
momentów ciekawszych, poza stwitlrdae
uiem, że w walce o prawa narodu hin
duskiego przestnegać będzie doLycbClla· 
sowaj polityki, wykluczajl}c akty gwałtu. 

Gandhi odjechał do Brind.si, nie u
zyskawszy audjencji u Ojca Swiętego. 

nych nie ma obywatelstwa polskiego, b) 
bądź żadne z nich nie ma w Polsce za
mieszkania lub pobytu przynajmniej od 
4 tygodni, c) bądź nie dostarczono 
wszystkich prawem przepisanych dowo
dów stanu cywilnego, wymienioh\'chl>od 
III. d) bądź urzędnik stanu cywilnego 
ma wątpliwości, czy złożone dokumenty 
wystarczaj,!co stwierdzają brak przeszkód 
do małżeństwa. 

3) Jeśli ani na podstawie złożonych 
~ dokumentów, ani naskutek dopełnionej 

zapowiedzi, ani z posiadanych skądinąd 
przez urzędnika stanu cywilnego wiado
mości nie okaże się istnienie przeszkód 
do małżeństwa wydaje urzę:inik narze
czonym t. zw. zaświadczenie braku prze
szkód do zawarcia małżeństwa, ważne 
na okres 4 miesięcy. 

V. Dopiero po dopełnieniu owych 
czynności przedwstępnych narzeczeni za
wierają ślub, a to przed wspomnianym 
właściwym, albo przed którymkol lek 
innym urzę inikiem stanu cywilnego, jed
nak w tym drugim wypadku muszą Ci 
to pod rygorem nieważności) złożyć te
mu urzędni kowi oryginał zaświadczenia 
braku przeszk6d, wydany przez właści
wego urzędnika stanu cywilnego. forma 
ślubu polega w złożeniu przez narze
czonych publicznie i zgodnie w przytom
ności dwóch świadków ośwladczenia, iż 
zawierają dozgonny zwi,!zek "lałżeński. 

VI. Zawarcie ślubu stwierdza urzęd
nik stanu cywilnego, klóry ślubu udzie
la, w t zw. protok61e ślubu. 

Vll. Urzędnik stanu cywilnego, który 
udzielił ślubu, sporządza t. zw. akt mał
żeństwa. Ten akt jest dopiero dowodem 
małżeństwa i nie można go zastąpić 
protokólem ślubu, a małżeństwo uważa 
się za zawarte w dniu stwierdzonego 
przez akt małżeństwa ślubu. 

B. Wymogi prawa przy za
wieraniu ślubu religijnego. 

Jeśli uarzeczeni postanowili za
wrzeć ślub wedle obnądku religijne
go, powinni: 

I) mieć oboje zdolność pra.wną do 
zawarcia małteństwa, a to a) wedle 
przepisów odnośnej relig;i, b) wedle 
przepisów Projektu, jak przy ślubie 
cyw. (p. 1); 

li) Rozwatyć, czy niema po ich 
stronie przeszkód do zawarcia mał
teństwa, a to a) wedle przepisów od
nośnej religji, b) wedle przepisów 
Projektu (jak pod li); 

III) Postarać się o dowody stanu 
cywilnego (jak pod ill); 

IV) Stosownie do przepisów od
nośnej religji musi być dopełniony 
obowiązek zapowiedzi. 

V) Muszą być dokonane t. zw. 
czynności przedwstępne, wymienione 
pod A. IV. przed właściwym urzędni
kiem stanu cywilnego, 

VI) Narzeczeni musz!} duszpaste
rzowi, przed .którym mąją zawrzeć 
ślub, a którym jest duszpasterz uzna
nego w PolSCe wyznania do którego 
nalety jedno z narzeczonych złotyć 
oryginał zaświadczenia braku prze
szkód (i to pod rygorem unjewatnie
nia małteństwa) wydany przez wła
gciwego urzędn ika stanu cywilnego. 

Vli) Przed odnośnym duszpaste
rzem narzeczeni zawierają ślub, skła
dając publicznie zgodne oświadczenie 
w przytomności dwóch gwiadków, te 
zawierają dozgonny związek małteń
ski. ' 

VIIl) Zawarcie ślubu stwierdza 
duszpasterz w t. zw. protokóle ślubu. 

IX) Sporządzony przez duszpaste
rza protokół ślubu musi być przedsta
stawiony urzędnikowi stanu cywilne
go miejsca zawarcia ślubu, pod rygo
rem uniewatnienia małteństwa w ci,
gu 3 dni od zawarcia ślubu. 

X) Odnośny urz~dnik stanu cywil
nego sporządza na podstawie proto
kółu ślubu t. zw. akt małteństlll"a. 
Ten akt mał~eństwa jest dowodem 
małteństwa i nie mot-na go za tąpić 
protokółem ślubu, a małteństwo uwa
h się za zawarte w dnilł stwierdzo
nego przez akt małżeństwa ślubu. 
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Streszczenie. 
Znany przemysłowiec łódzki , Karol 

Woln,r, 'Kin~ł w tajemnlozyrb okolicz
nościach w Zakopanem. Reporter .Pn.· 
gl"du Codziennego·, Leszek Wlrjla. ob· 
danony wybitnym zmysłem datektywl· 
stycznym, rdzpoczął na własn" rękę 
śledztwo, aby stwierdzić, w jakich wa
runkach zginął Wolner. 

Reporter podczas tych poszukiwań 
natknął s ię 1\a ślady d.lałanla szajki 
fałszerzy banknotów. 
Wlrga zaangotował do pomocy w po
sluklwaniach swego siostrzeńca, Grądz
kiego, z którym wspólnie zamieszkiwał. 

Narzeczoną GrądzIdego była Nela 
Klerzkawska, sekretarka Wolnera. Ko
chał się w niej również Olazański, dy
rektor przedsiębiorstwa, przyjaciel mar
kiz .. de Vak .. lle· ... 

W drodze do mieszkani .. dyr.Olszań
skie!o, Wirga padł ofiarll zamachu, 
zorganizowanego przez ciemne lndy. 
widuum, znane jako .pan mecenas". 
Ciało reportera, ukryte w mieszkaniu 
Staśkl, kochanki zbira, Franka Skupie
nia, zniknęło wraz z nIą. 

Grąd,klemu zaginął pamiętnik Wlr
gl, po wizycie markiza L. I ·ell. 

N .. cmentarzu na Dołach zaozęła u
kazywać się jakaś cz .. rna zjawa. Wy- ' 
prawa policji dla pochwyceni a ojawy, 
zakończyła slę lIasklem. 

Nowy dozorca nocny cmentarza na 
Dołach, Stelan Grzędeiski, usłyszał po
deJrzan. szmery. Spostrzegł w ciem
nościach sylwetkę kobiety. Gdy usiło
wał dogonić ią - zniknęła za jakimś 
masywnym pomnikiem. 

Grądzkl, błądząc Aleją l-go Maja 
natknął się 118 mlodą kobiete, która 
prosiła go o pomoc. Byla to siostra 
przemysłowca Boelticha, który .!tin"ł 
samobójczą śmiercią. Anna Boel\ichów
na twierdziła, Iż brat jej zostal zmu
szony do samobójstwa i poprzysięgła 
zem.tę sprawcom zbrodni. 

:::::::: :::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::: 

(Dalszy ciąg). 

Umilkła. Dwie łzy stoczyły się 
po jej bladych policzkach. Po chwili 
m6wiła: 

- Przed rokiem pochowałam ojca, 
a w dwa mleslące p6źniej matkę. 
Fabrykę odziedziczył brat, mnie zaś 
ojciec zapisał znaczną sumę pieniężną . 

W ciągn p6ł rokn od śmierci ojca 
Adolf z wielką energją prowadził 
przedsiębiorstwo, z czego ja byłam o
gromnie zadowoloną, . Wszak znałam 
go jako lekkoducha, więc taka zmia
na na jego korzyść, powróciła mu 
moje zaufanie. 

W tym też czasie cały mój po
siadany kapitał zaangażowałam w fa.
bryce. 

Adolf tłnmaczył mi, że dla prze
trzymania kryzysu niezbędne mu są 
pieniąd~e. Wierzyłam mu podpiSUjąc 

naj rozmaitsze zobowiązania i plenipo
tencje, z których treścią nawet do
kładnie się nie zapoznawałam. 

Przed trzema miesiącami zauwa
żyłam, że brat mój dość czę to spę

dza noce poza domem, a po powrocie 
jest bardzo zdenerwowany. 

Słyszabm niejednokrotnie jak szep
tał: wCo roBić? Jak wybrnąć z tej 
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BAPHOIVIET 
powieść na tle niesamowJtych przetyć pozagrobowycfJ. 

Akcja rozgrywa się w pałacach, dancingach, suterenach, poddaszach 
i w· labiryncie podziemnej Łodzi. 

sytnarji?" Pragnęłam przyjść mu z 
pomocą, myślałam bowiem, że zaplą
tał się w jakIeś nieszczęś iwe interesy 
handluwe. 

Zapytywany przezemnie na ten te
mat Adolf kategorycznie twierdził, że 
inlere.~y jego idą świetnie. 

Nie Wierzyłam mu jednak i posta
nowiłam dowiedzieć się prawdy od dy
rektora naczelnego przedsiębiorstwa, 
kt6ry je zcze za czasów ojca rozpo
czął pracę . 

Uzyskane tą drogą wiadomości nie 
były wesołe. 

- . Naogół fabryka idzie dobrze i 
pomimo ciężkich warunk6w konjunktu
ralnych pracujemy na dwie zmiauy 
- oświadczył dyrektor. - Atoli pan 
Adolf taką masę pieniędzy wyciąga z 
przedsiębiorstwa, że i trzy takie fa
bryki nie zaspokoiłby jego wymagań 
finansowych. 

O ile więc nie ograniezy się w 
swoich wydatkach, to 'najdalej za kil
ka miesięcy zostanie ogłoszona nam 
upadłość . 

Zwróciłam się wówczas do brata, 
żądając kategorycznie wyjaśnień. 

Usłyszałam mętną opowieść o ja.
kiemś Stowarzyszeniu spirytystycznem, 
do kt6rego został wciągnięty, o klubie 
karcianym, tajemniczych misterjach, 
oraz, źe jest szantażowany. 

- Jestem jak mucha w sieci pa
jąka - mówił - nie mam siły prze
rwać omotnjących mnie nitek. 

Nie staraj się przeniknąć mojej 
tajemnicy, bo ,niebezpieczeństwo i to
bie mogłoby zagrażać. Mam jednak 
nadzieję - zakończył - że wkr6tce 
zakończę z tą całą aferą - westchnęła. 

- Po kilku jednak tygodniach, 
nie mogąc widocznie rozerwać krępu
jących go więzów popełnił samobój
stwo. 

Krytycznego dnia przyszedł wczes
nym wieczorem do domu i narzekając 
ua ból głowy oświadczył, że idzie 
spać, a życząc mi dobrej uocy ucało
wał mnie bardzo czule, czego od dłuż
szego czasu nie czynił. 

Zastanawiałam się właśnie nad 
niecQdziennem zachowaniem się Adolfa, 
gdy wtem usłyszałam odgłos wystrzału, 

Pobiegłam do pokoju brata. -
Wstrząsnął mną dreszcz zgrozy. W 
fotelu z głową wtył odchyloną siedział 
Adolf, ze skroni sączyła się krew, a 
na podłodze leżał rewolwer. 

Nachylilam się nad nim. - Mu
siałem... czaruy mag... pieniądze ... 
Dama kierowa. .. - wyszeptał. 

Skona!! 
Po pogrzebie brata musiał~m się 

zająć uporządkowaniem naszych inte-

I' 

resów. Dowiedziałam się wówczas, że 
Adolf na trzy dni przed swą tragicz
ną śmiercią sprzedał plac, przylegają
cy do fabryki i zaciągnąwszy opr6cz 
tego pożyczkę miał w swoim ręku 
około 30,000 dolarów. Co mój brat 
uczynił z temi pieniędzmi tego nikt 
nie wiedział. 

- Przypuszczałam, że wręczył je 
swoim tajemniczym prześladowcom i 
zwr6ciłam się wówczas do urzędu 
śledczego dzieląc się mojemi przy
puszczeniami. 

Nadkomisarz Olmański przyrzekł 
mi zająć się wyświetleniem tej zagad
kowej sprawy. 

Upłynęło kilka dni. Przeglądając 
papiery Adolfa znalazłam kawałek 
kartonu po bokach którego widniały 
dwa tI·ójkąty ... 

- A pośrodku wstrętny kozioł 
siedział na kuli - dokończył Grądzki. 

- Tak. Skąd pan wie o tem? 

- Widziałem identyczny rysunek, 
ale przepraszam, że przerwałem. Słu
cham dalej: 

- N a dole kartonu czerwonym 
atramentem była wypisana data śmierci 
mojego brata. 

Zastanawiałam się nad tem, czy 
6w karton mogący stanowić dla śledz
twa ważny dokument, przesłać nad
komisarzowi OlmaÓl!kiemu, czy też nie, 
gdy przyniesiono mi list. 

W liście tym podpisanym .czarny 
mag" rozkazywano mi dzisiaj o go
dzinie lO-ej wieczorem wsiąść do sa
mochodu, oczekującego przed moim 
pałacykiem. 

Osoba znajdująca się w ~alllDcho
dzie objaśnić mnie miała dokąd poje
dziemy. 

Gdybym nie usłuchała rozkazu, 
grożono zbeszczeszczeniem pamięci me
go zmarłego brata, kt6ry wszedł rze
komo w kolizję z prawem, a mnie 
samej wrazie nieposłuszeństwa groziła 
śmierć. . 

Na zakończenie list zawierał iden· 
tyczną groźbę o ile zwrócę się o po
moc do policji. 

Żałuję teraz niezmiernie, że nie 
zażądałam od nadkomisarza Olmań
skiego opieki, ale tak byłam wyczer
paną przejściami ostatnich dni, że zre
zygnowana zgodtZiłam się podporząd

kować zleceniom wyrażouym w nade
słanym mi liście_ 

Punktualnie o godzinie lO-ej wie
czorem znajdowałam się przed bramą 
naszego palacyku. W tej chwili za
trzymał się wielki czarny samochód. 
Ktoś uchylił drzwiczki. Jak automat 
weszłam do środka. 

Obok mnie siedział mężczyzna w 
czarnej masce na twarzy. Stłumionym 
głosem powiedział: 

- Proszę niczego się nie obawiać. 
Nic złego pani nie uczynimy pod wa
runkiem, że pani zastosnje się do na.
szych rozkazów. Przedewsriystkiem po
zwoli pani zawiązać sobie oczy. 

Musiałam się zgodzić. 
Po kilku minutach samochód sta

nął. Wysiedliśmy, ale przepaska po
została na moich oczach. Miałam wra.
żenie, że prowadzona jestem przez ja
kieś długie podwórze. 

- Proszę uważać wchodzimy na 
schody - usłyszałam. 

Ze schodów skręciliśmy na prawo 
i po przejściu kilkunastu krok6w zdję
to mi przepaskę z oczno 

Znajdowałam się w pokoju, które
go ściany zasłonięte były ciężkiemi 
czr.rnemi makatami przetykanemi sreb
rem. Po środku pokoju stał dłngi 
st6ł, nakryty czerwonem suknem i ta
kiegoż koloru trzy fotele. Jedynem 
światłem był mdły, migotliwy blask 
trzech palących się świec. 

Mój przewodnik gdzieś zniknął. 
Rozejrzałam się dookoła. Nikogo. In
stynkt podszepnął mi. 

- Uciekaj! 
Nie namyślałam się długo. Pode

szłam szybko do drzwi, któremi praw
dopodobnie zostałam wprowadzoną. 

Ujęłam za klamkę. 
- Drzwi mogą być zamknięte na 

klucz - przeraziłam się tej myśli. 
- Nie - odetchnęłam z ulgą.. 
Wybieglam na Inroczny długi ko

rytarz. Jakieś drzwi, pokhj, znowu 
korytarz i drzwi. 

Zamknięte. 

I 
W pobliżu słyszałam gwar. Wi

docznie spostrzeżono moją ucieczkę i 
pogoń się zblizała. • 

Szarpnęłam za klamkę raz, drugi 
i dopiero teraz spostrzegłam, że drzwi 
są zamknięte na zatrzask. 

Odsunąć zas6wkę było dla mnie 
dziełem jednej sekuudy. 

Schody. Nie schodziłam, raczej 
stoczy:am się. Długie mroczne podw6-
rze. Kroki moich prześladowców zbli
żają się . Wreszcie mijam niezamknię
tą pomimo późnej godziny bramę. 
t:!łyszę groźbę: • Umrzesz!". 

Na ulicy spostrzegłam pana i po
prosiłam o chwilową opiekę. Oto moje 
przeżycia dnia dzisiejszego - zakoń
czyła swe opowiadanie. 

- Z całych sil pomagać pani bę
dę w . walce z tą zbrodniczą szajką
powiedział Grądzki z wielkim zapałem. 

Dalszy ciąg nastąpi. 
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JUTRO: BuzebJusta 
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W.cbód słońca 7.37. 
Zacbód słońca 3.~. 
Wschód księżyca 12.03. 
Zacbód księżyca 22 Sł. 
Długość dnla 7.~ł. 
Ubyło dnia 0.27. 

I 
MUZEUM MLBJSKlB b.1.to rJI I sztuki Im. I 
J. I R. Barto .. ewlezów (Plac Wolności l) 
otwarte w .rody, soboty I niedziele od 
1(}-16. 

Dyżury aptek. 
D.i~ w nocy dyturuj~ apte ', j, A. Pota, 

na (Plac Ko~cielny 10), A Charerilzy (Po
morska 12), E. Millera (Piotrkowska 46), M. 
Bp .. teina (Piotrkowska 235), Z. Gorczyc
kiello (!-uejazU 59), a. Anloniewi .. a (Pa
bjanicka bO) 

POD WŁOS. 

Książeczki rodzinne. 
lIogata w pomysły nasza machina biuro

kratyczna dorzucić cbee do swego panoptikum 
monstruaLnycb wynaiasków jeszcze nowego 
dziwolIlKa: ksl~jeczkl rodzlnnel 

Napewnc bez dokładneio obJAŚnienia nikt
by nie zrozumiał, co to Je.t taka ksl~teczka 
rodzinna. Jeden myślałby, że to 36~ obiadów 
kartonanycb p. ĆWlerolakJewielówneJ , drugi, 
te to biblja, przecbodz~oa z ojoa na syna, 
Inny wreszcie, te to o ksi~teezkę kasy ebo
rycb. chodzi, czwarty, te tu mowa o notatni
ku wydatków rodzlnnycbl Nic podobnego! 

Pod tem 8zczęśJlwem okre'lenlem rozumie 
,.njalny wynalazca famłlljn~ książeczkę mel
dunkową z fotografjaml żywych, umarłycb i 
mającycb się urodzić. Ma to być coś w ro
dzaju ilustrowanego pamiętnika rodziny, w 
którym uwidocznione będą tyciorysy człon
ków rodzin. 

Mam odwagę dorzucić tu swój projekt, a 
m., by tyle tych ksl'lżek założyć, ile Jes\ osób 
w rodzinie. Wyobrazmy sobie, te mąt jedzie 
za interesami i zabiera ze sobll pamiętnik ro
dziny, (musi go mleć przy meldowaniu się w 
botelu, na sbaoJi, w pooiągu, tramwaju, 110-
rotce I t. p.) - więc có. ma robli: żona, Idą
ca do kina, gdzie tet będzie się musiała legi
tymować?! 

A w tym samym czasie córka jest na rand
ce w parku, - a syn w knajpie. Albo wy
obraźmy sobie, te ojciec dostał się do wię
.ienla za zabójstwo projektodswcy książe
czek rodzLnnych. Ozem się rodzina będzie po
sługiwać? 

Poza tem należałoby przeclei notować w 
takim djarJuszu wogóle wszelkie zdarzenia, 
a nie tylko wypadki urodzeó, ślubów, śmierci 
i kar administracyjnych za nleumleJętnoś~ 
chodzenia !J0 ulicy, lub niegłosowanie na nu
mer modnej listy. 

Weżmy jako przykład datę pierwszycb sil
nych .momentów', - dzień prośby o rąozki 
dwie, godzlnę wygloszenla pierwszego toaJtu 
ślubnego I t. p. 

Jedno powlImo nas pooieszyć, a mianowi
cie fakt, it opowieści o śpl~czce .komisji u
sprawnienIa administracJi", działaj,!ceJ tak In
tensywnie od 7 lat - są bujd~, Jak wleić o 
zamordowaniu Hitlera. 

Właśnie ta .kslążeczka rodzinna" jest wi
d.cznje najczyst .. ym płodem onej błogosła
wionej .komlsjl usprawnienia admlnlstrarJI 
państwowej'. Co'; trzeba przecież robić! Czemś 
nalety się "'ykazać! A pODleważ z ,uspraw
nieniem" jest tępo, więc trzeba tę admlni
straoJę jeszoze bardziej zachwalZczać! Bo 
czems musimy wreszcie zaimponować światu, 
choćby to miały być .ksl'lżeczki rodzinne"1 

Luboń . . 

Postulaty inwalidów pracy. 
w dniu wczorajszym o godzinie 3 

po południu w saU Zw. Związków Zaw. 
(Piotrkowska 64) odbyło się walne ze
branie Polskiego Zespołu Inwalidów 
Pracy. 

Na zebraniu tem postanowiono pod
jąć interwencję w Mi'listerstwie Pracy 
i Opieki Społecznej. oraz na terenie 
Sejmu i Senatu w sprawie zmiany do
tychczasowych ustaw zaborczych na no
WI!, polską, zabezpieczając l! robotnika od 
ni :szczęśliwych wypadków przy pracy, 
oraz wprowadzenill ustewy o ubezpie
czeniu robotników na ~tarość i od cho
rób zllwodowych. 

Zebrani jednogłośnie postanowili zor
ganlzowlIĆ Polski Zespół Inwlllidów Pra
cy centrala w Łodzi, niezllleżny od ża
dnej p rtji politycznej i statut organizll
cji złoży(wldniach najbliższych władzom 
pllństwowym do zalellallzowania. (pl 
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W walce o poprawę bytu. 

Delegacja samorządowców w M.S. Wey.ln. 
Mgliste obietnice wiceministra 

W dniu onegdajszym udała się do 
Warszawy delegacja prllcowników Sil
morzlldu łódzkiego z ramienia zwiazku 
pracowników miejskich Oraz zakładów i 
instytucyj użyteczności publicznej w 
osobach p. p. Wojda na, Kowalski ' go i 
Wysockiego, celem interwencji w Mi
nisterstwie Spraw Wewnętrznych w 
sprawie niepotr4cania przez samorządy 
miejskie dodatku komunalnego, przy
wrócenia etalów i awansów dla pra
cowników miejskich, które zarzędze
niem ministerstwa zostały wstrzymane 

na pewien okres czasu oraz znowelizo
wania us awy z 1924 roku, co do 
zrów ania pracowników komunalnych z 
państwowymi. 

Delegacji łódzkiej przewodniczył se
kretarz zarz!ldu głównego p. Haulla. 

Delegacja w Ministerstwie została 
przyjęta przez p. wiceministra Korsaka, 
który po zapoznaniu się z żlldaniami 
delegacji, oświadczył, że co do niep~ 
trllcania przez samorzlIdy pracownikom 
miejskim dodatku komunaluego to mote 
jedynie mieć zastosowanie w tych mia-

Woźny Kasy Chorych mordercą. 

ECHA POTWORNEJ ZBRODNI 
Zonobójca stanie dziś przed Sądem Okręgowym. 

w dniu dzisiejszym na ławie O-i czony garnitur oraz buty, równiet 
skartonych sl}du okręgowego w Łodzi przemoczone, stanOWiące. własnoŚć Ja
zasiądzie 37-letni Piotr JagieIski, za- grelskiego. 
mie~zka}y przed aresztowaniem przy Na dowód, i2 ' Jagielska nosiła siQ 
ul Zubardzkiej M 7. oskarżony o za- z zamiarami samobójczemi, przedsta
mordowanie tony przez wrzucenie jej wił mąt jej karteczkę, pisan ą rze
do studni. komo ręką t ony. która uprzedzała, te 

Sprawa przedstawia się jak nastę· popelni śamobójstwo. Okazało sill jed-
puje: nak, it Jagielska nie umiała wcale pi-

W dniu 3l lipca r. b. około godz. sać, a kartkę napisał sam Jagielski. 
23-ej zaalarmowano strat ogniową, Jagielski wreszcie przyznał siO do 
celem wydobYCIa samobójczyni, która winy, tw!erdząc, it w krytycznej 
rzuci/a się rze~omo do studni na po- chwili domagał się on od żony wy
sesji przy ul, Zubardzkiej 7. Podobne dania mu 300 zł., na co nie chciała 
wezwanie otrzymało pogotowie ratun- się zgodzić i w trakcie kłótni wy
kowe, biegła w chustce na podWÓrze. Ja-

Strat ogniowa wydobyła ze studni gi~lski ~ogonił ją przy studni, d~ kt?
ciało 39-letnil'j Elżbiety Jagielskiej, rej Jagleiska podczas szamotall1a SIę 
mieszkanki wspomnianej posesji. Le- wpallła: . . 
karz pDgotowia stwierdził zgon . JagIelski pracował w KaSie Cho-

Władze zbadały męta Jagielskiej, rych. w charakterze pos}ugacz~ (w II 
Piotra, który zeznał, it bezpośrednio le~Zll1e1 przy ul. PIOtrkowskieJ 17), 
przed tragicznym wypadkiem pokłócił ~l~ł on od p~wnego czasu kochankę, 
sif) z toną, która wybiegła z miesz- nJ~Jaką Stanisławę Pa.włowską, za 
kania i rzuciła sif) do studni. mleszkałą przy ul. 11 .LI~topada 20. 

Po wydobyciu zwłok okazało sif), . Nalety. zaz~aczyć, l:t Jeien z braci 
it denatka była szczelnie owinif)ta PIOtr~~a~le.tsklegojest herszte.m bandy 
chustkl1r, co mu~iało wykluczyć hipo- z~odzleJskleJ . który był Jut wlelokrot
tezę o , rzuceniu się do studni. Pod- me karany za rótnego rodzaju prze
czas rewizji w mieszkaniu Jagiel- stępstwa. (p) 
skiego znalezi0no w szafie przemo- ----

Strzały w lesie. 
Smutny koniec wyprawy po choinki. 
Dwaj mieszkańcy Andrzejowa postrzeleni przez 

gajowego. 
W dniu wczorlljszym do lasu wion-I 

czyńskiego, pod Andrzejowem stanowią
cego własność obywatela dyrektora łódz
kich kolei dojazdowych, p. Gerlicza, u
dali się dwaj mieszkańcy Andrzejowa 
28-letni Antoni Kieres i 32-letni Juljan 
Wajdeman z zamiarem wycięcia kilku 
drzewek choinkowych w związku ze zbli
żającymi się świętami. Przy wyrębie zo
stali spostrzeteni prze gajowego tych 
lasów Jana Szytza. 

Podczas pogoni za uciekającymi a
matorami bezpłatnych choinek gajowy 
wystrzelił, raniąc obydwu uciekających 
śrutem w plecy. 

Rannych przewieziono do stacji An
drzejów, gdzie pomocy udzielił im fel
czer kolejowy, polecając przewieść obu 
rannych do domu 

Powiadomiona o wypadku postrzele
nia policja gajowego Szytza satnymała 
do czasu przeprowadzenia śledztwa. (p) 

GRABIŁ PO PIJANEMU 
i wskutek opilstwa wpadł w ręce policji. 

W dniu 4 października r. b. do ko
misarjatu policji w Pabjanicach zgło
sił się Herman Wojtczak, mieszkaniec 
Pabjanic, który zameldował, te na 
szosie obok Pabjanic napadł nań ja
kiś jegomość, który pod groźbą nota 
orrabil go z posiadanej kwoty zł. 20 
gr. óD. 

W kilka cbwil później wbiegł do 
tl.'got komisarjatu mocno zdenerwo
wany Teodor Miller, równlet zamiesz
kaly w Pabjanicach, który złotyl ana
logiczne zameldowanie. z tą jednak 
rótnicą, te jemu nieznany złoczyńca 
zrabował tylko zł. -1 gr. l, gdy t wię
cej przy sobie nie posiadał. 

Zarzą~zono natychmiast obławę. 
Na szosie obok Pabjanic policja na
tkn~ła się na pewnego osobnika, letą-

cego w stanie nieprzytomnym w ro
wie. 

Doprowadzony do komisarjatu i 
przywrócony do przytomności osobnik 
ten okaz al ~i<} Marjanem Wieczorkow
skim, zam. w Pabjanicach. 

Na Wieczorkowskiego padło podej
rzenie, it jest właśnie owym tajemni
czym osobnikiem, który dokonywał 
napadów. 

W dniu wczorajszym Wieczorkow
ski zasiadł na ławie oskartonych sl)du 
okręgOWtlgo w Łodzi. 

Na rozprawie osk ariony do winy 
się nie przyznał, twierdząc, it był pi
jany i nie nie pamięta. 

Sąd po rozpoznaniu sprawy skazał 
Wieczorkowskiego na 6 mIesięcy wię · 
zienia. 

Korsaka. 
stach, których budżety Sil zrównowlI
żone, za wyjlltkiem millst, podupa
dłych finansowo, a mianowicie Płock, 
Brześć nfB. i Siedlce. 

Co do przywrócenill awansów i eta
tów, to p. wiceminister oświadczył, że 
sprawa ta jest ściśle zwi!lzllna z 
oszczędnościami, poczynionemi przez 
rząd, tak w stosunku do pracowników 
państwowych jak i komunalnych, lecz 
ministerstwo nosi się z zamiarem znie
sienia tych ograniczeń jedynie dla 
miast o silnych podstawach finanso
wych, zarządzenie w tej sprawie ZOStll
nie niebawem przez ministerstwo wy
dane. 

Następnie delegaeja zapytała p. wice
ministra, czy ministerstwo nie będzia 
stawiało przesuód w wypłacani n przez; 
samof'Zl}d łódzki zaległego dodatkn miesz
kaniowego, wzorem Warszawy, tylko dla 
niższych kategoryj płac, a mianowicie: 
dla XII kat. 6 pr.oc., XI - 5 proc. 
i dla X - 4 proc. wspomnianego dodat
ku, p. wiceminister OŚWIadczył, te o ile 
budżllt miasta ma na ten cel przewidzia
ne kredyty, to ministerstwo żadnych 
trndności w wypłaceniu tego dodatkn 
czynić nie będzie_ 

Dalej na zapytania delegacji w spra
wie wyplacenia przez samorll}dy pra
cownikom miejskim, t. zw. 13 \lansjl, jak 
to miało miejsce lat poprzednich, jakie 
jest stanowisko ministerstwa, p. wicemi
nister oświadczył, te i w tym wypadku 
ministerstwo przychyli si" do wypłace
nia gratyfika.cji, lecz jedynie dla tych 
miast, jeśli bndżet danego miasta ma 
nadwyżkę· 

Naly~hmia8t po powrocie delegacji 
z Ministerstwa Spr w Wewnlltrznych, 
odbyło się po~iedzenie Głównego Komi
tetu Wykonawczell:o, na którem postano
wiono wydać okólnik do wszystkich od
działów związku pracowników miejskich 
i instytucji użyteczuości publicznej, ce
lem poinformowania ich co do zajęcia 
odpowiedniego atanęwiRka wobec samo
rządów miejskich i natychmiastowego 
wystąpienia w myśl oświadczenia pana 
wiceministra Korsaka. (P) 

Zasłabnięcie. 
w bramie domn pny nlicy Zakątnej 

48, zasłabła nagle SteLmje Kukuiska, 
bezrobotna, bez atałego miejsca zamiesz
kania. 

Zawezwane pogotowie miejskie po n
dzielenin pierwszej pomocy, odwiozło ją 
do mieszkania znajomych, przy nlicy 
6-Sierpnia 78. (p) 

Nowy kalendarz. 
Jak wygląda tydzień łodzianina? 

POni~~ałek I 
grndnia 

Wi~~zor~m ao Jomo( 
Wtorek 

I 
, 

15 Wi~~zomm ao Jomot 
grudnia 

Sroda 

I Wi~~zor~m ao Jomo( 16 
grndnia 

Czwartek 

I Wi~~zor~m ao Jomo( 17 
grndnia 

PI/ltek 

I Wi~~mr~m ao !,~omo( 18 
grndBia 

Sobota 

I Wi~~zor~m ao JI~omof 19 
/I'l'ndnill 
Niedziela 

f Wi~~z~r~m ao ,,~omof 20 
grudnia 
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REPERTUAR. 
TRATR MIHJSKI: ,Sprawa Dreytusa'. 
TRATR KAMBRALNY: .Ona czy jej siostra'. 
TRATR POPULARNY: ,Urwis'. 
TRATR W SALl GEYERA: - -
MOMUS: ,J.uż setny raz'. 
BOMBA: ,Hallo! Rumba'. 

APOLLO: ,Nlbe/ungi". 
ARS: I Mocny człowiek II Zapomniane ~warJe. 

BAJKA: l. ,E ... a w jodwabiaeh'. II .• Kullsy 
mody'. 

CASINO: ,Noce paryskie'. 
CAPITOL: ,Dawid Goider' . 
CZARY: ,Oszust z Tensu' . 
DOM LUDOWY: ,Dziewczyna z piekła'. 
liRA: I ,SłodyC& "wyclęltwa II Ciemna ar.ra' 
GRA.'i/D KINO: .Podniebny romans'. 
LIRA: ,Odszozepienlec' 
LUNA: ,Obława", Paryźu . 

1llK0ZA: .Lotnik". 
OAZA. ,Goniec Napoleona'. - ,Handol'ywym 

towarem-o 
ODHON: WOIoły tydlioli!ll Laurol I Hardy. 
OŚWIATOWY: .Glełd.. mlłośc!'. - ,Więal.1i 

I Slng-Slng'. 
PRZBDWIOŚNIH: ,Anna Christi.". 
PALACH • • On albo Ja". 
RBSURSA: ,Kaprysy 'ycia' 
RAKlBTA: .MarJanna'. 
SPLHNDID: ,Złodzioj mlłoeci". 
ŚWIATOWID: ,Gdy miłość koliclY sIę'. 
UCIHCHA. ,Slał .. owan. mIljony' 
WODHWIL: WOIoły tydzIeń!! Laurel I Hardy. 
ZACHĘTA.: ,Parada miłości". 
VBNUS: .1 Zaśadkowy zamacb II Igr.nki 

ploni'ldla' 

Teatr Miejski. 
011';, ... torek i czwartek reportaż Rob

flicha I HOrlog. .Sprawa Dreytusa' . 
W środę po cenaob ,,"iionych barwno 

,Kioubnle Zojki' (Bnłhakowa). 

Teatr Kameralny. 
(ul. Traugutta N! l) 

DII., wtorek I czwartek skrzllca się w.r
""1 I humorem lekka komodja Roberta Bracco 
,Ona 0'1 jej siostra'. 

W srodę po raz 17·my rekordowe ,Hau 
!Iau· I )llchałem Zniczom. Ceny snliono. 

"Miss Hobbs". 
W sobotę olana będzie komedja 

Robbl" Jerome~Jerom.ca, 

Teatr Popularny. 
(Ogrodowi. N! 18 tel. 178-(0) 

,Miss 

Wtorek, dnia 15 b. m. o godz.8m. 15 
wllel. w dalszym cl'lgu łlran~jest, prz.śliczna 
krotochwila ... 3·ch aktach, Bobdana Katerwy 
p. t. ,Urwis' z p. Jadwlg~ Holm-Helmlń_k/\ 
... roll tytułowej. 

Reły_erfa p. Stanislawa SkalskIego. 

Nie wzywaj policjil 
Jeteli zauwatysz na ulicy Pior· 

kowskiej, czy na jakiejś bocznej uli· 
cy grupki ludzi, rozprawiajllcych ty· 
wo, nie obawiaj sił) t&dneJ demon· 
stracji, czy aW&Dtur i nie wzywaj po· 
licJi. Ci ludzie rozprawiają bowiem o 
świetnym, inauguracyjnym programie 
• Bomby·, więc pozwól im dzielić 
sił) wrateniami. Przeciet program 
p. t, • Hallu, Rumba' istotnie zasługu
je na szczególną uwagę. 

Wystarczy wspomnieć czołowych 
wykonawców programu, l00·procen· 
tową blondynkę, pelną temperamentu 
Balcerakównę, świetną .rumbi8tkQ" 
Rótyńsk" Ralmirskll. przemiłego Sucho 
cickiego i Janeckiego, Welina no i o· 
czywi'cie Faliszewskiego, by dojść 
do wniosku, te Łódt nie mogla 
przejść do · porządku dziennego nad 
premjerą w nowym teatrze przy uli· 
cy Kopernika 16. 

Zarząd główny Z, Z. Z. 
przeciw redukcjo·m. 

W c~oraj odbyło się posiedzenie za
rządu głównego zwi,zku zwi,zków za
wodowych, na kt6rem postanowiono skie
rować do Warszawy delegację w spra
wach ustawy o umowach zbiorowych, 
przY'pies~enia wprowadzenia w życie u
Btawy o ubezpieczeniu robotników na 
starość, utworzenia Izby Pracy, Izby 
Gospodarczej, kontroli nad produkcjI} 
i szeregu innych. 

Zebrani postanowili przeciwstawić si~ 
I cał, bezwzględnością redukcjom robot· 
nik6w, przeprowadzanym w przemy~11 
wł6kilnniczym w Łodzi. (p) 

Jak Jhż donosiliśmy na okres 01 15 
grudnia do 15 stycznia zapowiadane by
ło unieruchomienie większości zakładów 
przemysłowych wielkiego i 'redniego 
przemysIu .włókienniczlgo w Łodzi 

W wyniku starań, podj~tych przez 
zwil}zki zawodowe robotnicze ('l:wiązki 
• Praca", Zwitzek Związków zawodo'l 
wych i in.). prlerwy świl}tecznej w prze· 
myne łódzkim nie będzie, albowiem jUi 
cały szereg f"bryk zapowiedział utrzy-

manie w ruchu wanltatów do świ,t 
wzgl~dnie do Nowego Rokn. 

Natomiast w kilku Wielkich firmach 
łólzkich, jak .8. Barciń9ki" i inne, prze
prowadzono czę'ciowo redukCje robotni· 
ków, oraz udzielono wypowiedzenia. któ' 
re końcZł si~ w tygodniu świątecznym. 

Jak ukształtuje si~ uruchomienie w 
przemy'le włókienniczym w Łodzi w o· 
kresie świ~tecznym i noworocznym, wy-
k8.ż~ najbliiiZ8 dni. (p) 

Po zniesieniu Sądu Grodzkiego 
w Strykowie 

nowy podział gmin i kompetencyj komOJ nik6w. 
W zwiłzIm ze zniuieniem ądu grodz

lrie&,o w Strykowie i prql,cz8niem na
letłcych do tego sądu gmin do s/łdów 
grodzkich w Zgoierzn i Brlezinach, pre
zes sądu okręgowego, p Józef Zaborow
ski, nrząd7.iI, co następuje: 

W s'łdzie grodzkim w Z&,ierzu usta
nawia sit drugi rewir eg~ekucyjny, do 
którego włączono z okręgu s,du grodzo 
kiego w Zgiertu - mialto Stryków o· 
raz gminy B iała, Bratosz8wice i Dobra, 
z okręgu grodzkiego w Brzezinach -
miasto Głowno oraz gminy Dm03in i Nie
iołków. 

Rewir teu powierzono komornikowi 
Włodlimierzowi Pilkrowskiemu z pozo· 
stawieniem siedziby komornika w Slry
kowie. 

Komornik tego rewiru używać btdzie 
tytułu: "Komornik sądn grodzkiego 'fil 

Zgierzu rewiru 2·go z siedzibą 11' Stry
kowie". 

Glllin~ Mron Dolną z okręgll sądu 
grodzkiego w Brzezinach włlłCZOnO do 
włllŚciwości terytorjalnej komornika sądu 
grodzkiego w Brzezinach. 

Zarzl}dzenie . niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l stycznia 1932 r. 

Miljon formularzy. 

Spis ludno.ści na obszarze wojew, łódzkiego. 
Ludność wiejska wykaza1a zrozumienie celu i znaczenia 

spisu. 
Wojew6dztwo ł6dzkie, z wyj'ltkiem 

m. Łodd, podzielone zostało na 8.3717 
okręg6w spisowych, obsadzonych ocho
tniczymi komisarzami spisowymi. Mimo 
nieprzyjaznych warunkow atmosferycz
nych, kt6re nieraz utrudniały komisarzom 
spisowym komunikację, spis został cał
kowicie "przeprowadzony. 

W dniach od 9 do 11 grudnia b. r. 
luduość na terenie wojew6dztwa ł6dz
kiego naprawdę zdała egzamin obywa
telski. Zar6wno spisywana ludność jak i 
armja komisarzy spisowych wykazali głę
bokie wyrozumienie znaczenia i celu spi
su ludności. Oczywiście, rolę pierwszo-

rzędn'l odegrała tu umiejętna propagan
da, kt6rej kierunek zakreślił i nad k!6r'l 
czuwał osobiści e pan wojewoda Jasz
czołt. 

W ci'lgu najblitszych 2-ch tygodni 
wszystkie zapisane formularze maj'l być 
skrupulatnie sprawdzone. Będzie to trud 
nielada jeśli się zwaty, te ilość zapisa
nych formularzy w powiatach wynosi 
okolo miljona sztuk. 

I tu zn6w bezpłatnie pracujące orga
na spisowe będą musiały poświęcić sw6j 
cza', by sprostać swemu zadaniu i wy
kończyć formularze spisowe. 

Dzisiejsze audycje 
łódzkiej rozgłośni 

Dnia 15 .Xlł . o godz. 1550 w progra
gra,,;:e dla dzieCI naj młodszych będ'l 
mieli możność najmłodsi radjosłuchacze 
wzi'lĆ udział w opowiadaniu Juljusza 
Wirskiego ,Kłopoty zimowe pani Sko
czek-Rudzińskiej ", kt6re wprowadzi wszy
stkich wkrqg niedoli zimowej małych 
biednych zwierzątek. W drugiej części 
programu prof. Aleksander Janowski za
znajomi dzieci z ich r6wieśnikami, kt6· 
rzy chodz'l w kimonach i stukają Ci bruk 
drewnianemi sandałami - z Chińczy
kami. 

* * * Bułgarja jest w muzyce młodym na-
rodem. Ale od kilku lat znamy nazwiska 
kompozytorów bułgarskich. 

We wtorek dn. 15.Xll. o godz. 17.35 
młodzi kompozytor pianista i dyrygent 
bułgarski p. Dymitr Nonow wystąpi na 
koncer, ie symfonicznym w potr6jnej roli. 
Naprz6d dyryguje orkiestrową ,Legendą' 
Petko Stalinowa, następnie gra koncert 
fortepianowy Panczo Władigerowa, czo
łowego kompozytora bułgarskiego, wresz
cie odegra z towarzyszeniem orkiestry 4 
• Szkice' : ,Pożądanie, Tęsknotę, Gro
teskę i Taniec' . 

* * • Od godz. 20.15 - 21.45 usłyszymy 
koncert TJluzyki lekkiej w wykonaniu 
orkiestry ,Polskiego Radja' pod dyrek
cją Stanisława Nawrota, z udziałem 
Wandzi i Piotrusia Lejkin, młodziutkich I 
muzyk6w, gl'llj'lcych na ksylofonie i tre
mofonle. 

Polskiego Radja. 
W programie. Czterech indyjskich 

piewc6w miłości - A. Woodforda-Fin
dena (poszczeg6lne częśai . Dzwony świą
tyni, Zwątpienie, Pieśń miłosna, Prze
budzenie), Serenada hiszpańska - de 
Micheli 'ego - wykona orkiestra, dalej 
dwie poleczki - Lejkina (Pajacyk i La
leczka) - wykona Wandzia Lejkin, Szki
ce-Torsten-Petre (Jask6łki, Scherzo Na 
wiosnę), Wesele pszcz6łki - W. Alet
tera - wykona orkieatra. 

Po przerwie usłyszymy. Poco kochać 
Dawniej i dziś, O. Seelego - odegra 
Piotruś Lejkin na tremofonie. 

Koncert zakończy orkiestra, wYkona- I 
niem. Życie żeglarza (Seemans dos.) -
H. P etriego, Chcę marzyć pieśń z ope
retki ,Hrabina Marica" - Kalmana, Pa
jace wiązanka walc6w, z motyw6w o· 
pery Leoncavallo-Bucalosiego. 

Ciekawe audycje radjo
we wciągu bieżącego ty

godnia. 
Znana zaszczytnie pieśniarka p. J. 

Gluzińska-Makuszyńska śpiewa dnia 17 
grudnia O godz. 22.15 cykl pieśni Indjan 
południowej Ameryki o tekstach spol
szczonych przez Korn'ela Makuszyńskie' 
go, kt6ry przed audycją wygłosi słowo 
wstępne p. t. ,Pieś- i z dalekich kraj6w' 

Orzeźwiającą odmianą będ'l oryginal
ne melodje Indjan z ' Ekwadoru, Peru 
i Boliwji. 

Łódź 
WTOREK, dnIa 15 grudnIa 1931 r. 

11.68-12.10 Sygnał czasu I Warszawy, heJ
nał z Wlety Karjacklej w Krakowie -
odclylanle programu na d.leli bleż,,"y. 

12.10-13.15 Muzyka. piytgramof. f. A. KIlna
bell, Piotrkowska 160. 

13.15-15.~ Proerwa . 
15.25-15 ł5 ,Aby tradycji stało _Ię zadośt'

wygł p. M. Anklewlczowa (tr. z W-wy). 
15.'5-15.50 KomunIkat dl~ teglugt i rybaków 

(tr. z W-wy). 
15.50-16.15 Program dla dziecI. I) ,Kłopoty 

zimowe p. Skoczek-Rudzlliskiej' opow. J. 
WIrskIego, 2) Mali Cbiliczycy'-pogadan
ka proC. A. JanowskIego (tr. zW·wy). 

16.20-16.iO OdczyL ze Lwowa p. tyt. .0 spor
oie lyżwlars'I1m' - wygłosi radca L, 
GOItea. 

16.40-17.10 Płyty gramol. z W-wy. 
17.10-17.35 Odozyt w języku esperanto p. t . . 

.Zamenhol I jego wynalazek Języka świa
towego' - wygI. prol. dr. Odo Bujwld 
(tr. z Krakowa). 

17.35-18.ao Popularny koncert sym!.'pod dyr. 
J. Ozlmlńskiego, D. Nerow (lort). W pro
gramie muzyka bułgarska (tr. z W-wy). 

18.ao-19.15 Rozmaitości. 
19.15-19.30 KomunIkat Izby Przem.-Handlowej 

w ŁodzI, odczytanIe prog. na dzień nast. 
i płyty gram. 

19.30-19.15 Kalendarzyk filmowy, ropertllar 
teatrów oraz płyty gramol. 

19.ł6- 20.00 Prasowy DziennIk RadJowy (tr. 
z W-wy). 

20.00-20.15 Djalotr pp. red. W. Giełźyńskiego 
i Int. K. Poręb.klego p. t. ,Bezrobooio 
I nadprod .. koja' (tr. zW·wy). 

20 .. 15-21.45 Konoert muzyki lekkiej. Wyko
nawcy: Ork P. R. pod dyr. SI. Nawrola, 
oraz WandzIa I Piotruś LeikJu (ksylolon 
itromalon) (tr. z Warszawy). 

21.45-22.30 Słuohowisko p. I. ,Sybir" pośw. 
twórcz. G Zapolskiej (tr. zW·wy). 

22.30-22.45 Komunikaty: meteorologiclny, po· 
licyjny oraz wiadom. sport. i dodatek do 
Prasowego Dziennika Radjowego (tr. 
z W-wy). 

22.45-2ł.00 Muzyka lekka I taneczna z W-wy. 

Łódź 
ŚRODA, dnIa 16 grudnIa 1931 r. 

11.58-12.10 Sygnał csasu z Warszawy, beJnu 
z Widy MarJaoklej w Krakowie, odozy
Isnle programu na dzień blet'!cy. 

.12.10-13.15 Muzyka z płyt gramolonowyoh I. 
A. Klingbeil, Piotrkowska 160. 

13.15-15.ao Przerwa. 
15.ao-16.20 Plyty gramol. zW·wy. 
ID 20-16 40 Odczyt z Krakowa p. t. .RIl\dy 

Polskie w Prusiech Wsohodnich za Zy
gmunta Augusta' - wygłosi pro/. Ą, Ve
tu lam. 

16.4.0-10,55 Płyty ,ramol. z W-wy. 
16.55-17.10 Lokoja języka angieiskiego sy· 

stemu Llnguaphone. 
17.10-17.35 Odczyt z Warszawy. 
17.35-18.50 Muzyka lekka w wyk. Ork. P. R. 

pod dyr. J. OzImiliskIego. 
18.50-19. 15 Rozmaitośoi . 
19.16-19.30 KomunIkat Izby Przom.-Handlowej 

. w Łodzi I odczytanie programu na dzlen 
następny . 

19.30-10.45 Kalendarzyk filmowy i repertuar 
teatrów, orao płyty gramolono we. 

19.45-20.00 Prasowy Dziennik Radj. s W·wy.· 
20.00-20.30 Lekkie pIosenki 1 melodje w wyk. 

Astona (baryton) i Władysława Ollru .. -
nika (ustna harmonijka) (tr. z W-wy). 

2030-22.15 Transmisja z Konserwatorjum 
Warszawskiego koncertu Stow. MIłośni
ków Dawnej Muzyki w Warsz. z okazji 
5·looia zalołenla stowarzyszenia 

22.15-22.30 Płyty gramof. zW·wy . 
22.30-22.45 Dodatek do Prasowego DzIennika 

Radjowego, komunIkaty: meteorologiczny, 
polic. oraz wiadomośc i sport. (tr. zW·wy) 

22.ł5-U.00. ,Spac.r detektorowy po Buropie" 
(retransmisje .ta01j lagranlclnych). 

Zebrane i wydane w r. 1923-m przez 
p. Małg. B6c1ard-de Harcourt, pieśni te 
pochodzą z czas6w dawnych przedkolo
nizacyjnych. Zebrane sq fonografem, 
albo notowane wprost na miejscu i ·na
stępnie opatrzone misterną harmonizac
ją p. Boclard. 

Dnia 17.Xll. o godz. 15.50 p. Juljan 
Krzewiński podzieli się wspomnieniami 
.. Wllji pod r6wnikiem", spędzonej w cza
sie podr6ży do Brazyl)i. W dalszym cią
gu audycji p. Benedykt Hertz z właści
wą sobie werwą i dowcipem opowie 
jedn'l z nielicznych a tak zabawnych 
przyg6d szkolnych ,Samowara' w felje
tonie p.t. ,Sobowt6ry" . 

Dnia 19.Xll. o godz. 18:05 radjostacja 
Warszawska odtworzy ,Jeden dzień z dzie
ciństwa Fryderyka Chopina'. Treść słu
chowiska, zaczerpnięta z pracy Hoesicka 
o Chopinie, obfituje w szereg wesołych, 
autentycznych scen, których bohaterem 
jest genjalny mały Frycek, Słuchowisko 
opracował Janusz Stępowski. 
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3 miesiące więzienia 
za śmiertelne przejechanie rowe

rzysty. 
16 października r. b. na szosie 

z Łęczycy do Ozorkowa auto cięta· 
rowe, prowadzone przez szofera Jana 
Kołodziejczyka, wpadło ;;a rowerzy
st~, jadącego brze giem szosy. 

Ratunek okazał si" zbyteczny, gdyż 
rowerzysta poniósł śmierć na miejscu, 

Stwierdzono, iż zabitym jest 37-
letni Stanisław Walczak, mieszkaniec 
Łodzi. 

W dniu wczorajszym sąd okręgowy 
w Łodzi w postępowaniu uproszczo
nem rozpatrywał sprawę KołodzieJ
czyka, którego skazał na 3 miesiące 
więzienia za nieostrożną jazdę. (p) 
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W 15-tą rocznicę powstania armji. Hallera. 

Pomnik na mogiłach polskich 
bohaterów w St. Hilaire. 

Rząd francuski ponosi część wydatków, resztę wnieść 
winien caly naród polski. 

na co potrzebne są fundusze. W ca
łym kraju powlltały komitety woje
wódzkie, których zadaniem jest pro
paganda tej pięknej inicjatywy Związ 
ku Hallerczyków i zbiórka ofiar na 
ten cel, 

Powstał też i na terenie woj ewódz
twa łódzkiego komitet lokalny z sie
dzibą w Łodzi, ulica Piotrkowska.,. 
Nr. 104. (Związek Hallerczyków) w 
skład którego weszli: płk. dr. Stefan 
Miłodrowski, jako przewodniczący. a 
następnie jako członkowie komitetu: 

Str. 7. 

int. Władysław Sikorski, Józef Wit
kowski, Teodor Stanikow3ki, Tadeusz 
Pałkowski, Edward Janowski, Stani
sław Urbanowicz, Franciszek Król, 
Kazimierz Sipowicz i Seweryn Mi
cherski. 

Komitet pracuje nad tem, ażeby 
uczcić pamięć poległych , pamięć ich 
poświęcenia, ich niezłomną wiarę w 
Niepodległość Polski. Symbol ich du
chowych wartości powstanie z naj
drobniejszych datków, powstanie wy
silkiem całego polskiego narodu, i 
dlatego też nawet najdrobniejsze o
fiary na ten cel przyjmuje Chorągiew 
Pomorska Związku Hallerczyków w 
Bydgoszczy, ul. Marsz, Focha Nr. 1S 
(Nr. konta P. K. O. 205.395) ew. tet 
Związek Hallerczyków w Łodzi - ul. 
Piotrkowska Nr. 10i, ktorego Sekre
tarjat czynny jest codziennie (prócz 
świąt) w godz. 5 - 10 wiecz, 

2.000 dolarów na dożywia
nie dzieci. 

W miejscowości St. Hilaire le 
Grand pod Reims, znajduje sie cmen
tarzysko polskich bohaterów I-ej dy
wizji strzelców autonomicznej armji 
gen. Hallera, poległych tam w latach 
1916 - 1918. Na polach Szampanjl 
cmentarzy jest wiele ze szczątkami 
Francuzów, Belgów, Anglików, Wło
ch6w, Amerykanów - wszystkie na
letycie uporządkowane. Co rok przy
bywają na te CD- entarzyska piel
grzymki ze wszystkich krajów, by 
oddać hołd poległym za cywilizację i 
sprawiedliwość. 

Związek Hallerczyków podjął się 
pięknej inicjatywy naletytego upo
rządkowania cmentarzyska polskich 
bohaterów pod St. Hilaire i wzniesie· 
nia tam pomnika; stanie wielki gra
nitowy krzy t , pod nim rycerz skrzy
dlaty i tablice bronzowe z odpowied
niemi napisami. 

......~~~~~~~~~~~ 
Jak się dowiadujemy na walnem ze

braniu członków Zrzeszenia Przędzalni
ków podczas dyskusji nad zwrotnem 
zakredytowaniem członków Zrzeszenia 
nadwyżki przychodów, wykazanej na dzień 
30 czerwca 1931 r. zostal postawiony 
m. in. wniosek o wyasygnowanie na 
akcję dożywiania dzieci sumy dolarów 
dwa tysiące. Wnios .. k ten zgromadzenie 
jednogłośnie uchwaliło . 

Zemdlała oczekując 
na wyrok. 

w dniu wczorajszym do gmachu są
du okręgowego przybyła 3g-letnia Ce
bula Kazimiera (Wiznera 12), która przy
była do są iu w sprawie własnej wyto
czonej o eksmisję, czekając na wynik 
rozprawy padła zemdlona na podłogę. 

Wezwany lekarz pogotowia stwier
dził u Cebulilwycieńczenie, spowodowa
ne niedostatecznem odżywianiem się 
i po udzielęniu jej pomocy, przywiózł 
ją do domu w stanie osłabionym. (p) 

---, 
Bomba w upadłym teatrze. 

Prace nad artystycznem wykona
niem są już w pełni , a prowadzi je 
architekt Paryża Raymond Cheisnet, 
twórca wiele pomnikowych dzieł. 

Już w dniu 15 sierpnia 1932 r oku 
nastąpi uroczyste odsłonięcie tego 
pomnika wobec najwyższych władz 
rządu francuskiego i przedstawicieli 
sprzymierzonych armji, Związek Hal
lerczyków wysyła na tę uroczystość 
poczet w sile jednego bataljonu, nad
to powstał prOJekt zorganizllwania 
zbiorowej wycieczki. 

Rząd f rancuski jaknajtyczliwiej u
s~sunkowałlsię'do naszych poczynań i 
komitet tych prac ze strony władz 
francuskich spotyka się tylko z ułat
wieniami ; przyrzeczono, te szczątki 
pOlskich bohaterów, gdziekolwiek we 
Francji poległych podczas ostatniej 
wojny, zostaną ekshumowaIljl i prze
wiezione na jeden wspólny cmentarz 
St. Hilaire, kosztem rządu f rancuskie
go, który dokupi potrzebną iloŚĆ grun 
tu na rozszerzenie cmentarza. 

Natomiast koszty ogrodzenia, krzy 
ży na grobach poległych i pomnika 
ponosi główny komitet wykonawczy 

o czem winien wiedzieć 
· świat pracowniczy. 

Dodatek mieszkaniowy przy odprawach - Spra
wy emerytalne. 

Czy pracownikom kontraktowym w 
urzędach i instytucjach państwowych 
należy się dodatek na mieszkanie przy 
obliczaniu t. zw. odprawy? 

Wedle reskryptu Min. Skarbu L. D. 
l. 8368/2/30, uchyłającego dawny L. D. 
llI. 2140/ 1/28 - należy się . Albowiem 
wedle art, 4 punktu 3 rozp. z r. 1928 
poz. 323 Dz. U. o umowie pracy pra
cowników umysłowych stosunek służ
bowy pracowników kontraktowych w 
urzędach i instytucjach państw. podleaa 
postanowieniom tego rozp., zaś wedle 
art. 39 tego rozporz~dzenia wypowie
dzenie pracownikowi takiemu powoduje 
obowiązek ""ypłacenia pelnego 3-mie
sięcznego wynagrodzenia, łącznie ze 
wszelkiemi ustalonemi dodatkllmi. 

* * * 
Czy funkcjonarjusz państwowy po' 

zostoj'lcy w czynnej służbie może do
magać się przed przejściem na emery
turę zaliczenia do wysługi emerytalnej 
pewnych okresów czasu, spędzonych 
bądź w służbie wojskowej, bądź pań-

stwowej, względnie wnieść skargę do 
Najw. Trybuna/u Admin. z powodu od
mowy zaliczenia. 

Może tylko w wypadku przewidzia
nym wart. 97 ustawy emerytalnej, a 
dotycz~cym zaliczenia do wysługi eme
rytalnej okresów służby samorządowej 
lub pracy zawodowej odbytej w b. pań
stwie zaborczem. 

Poza tym wypadkiem ustalenie wy
sługi emerytalnej funkcjonarjusza pozo
stającego w służbie czynnej na podsta
wie obowiązującej w danej chwili usta
wy jest przedwczesne, nie rodzi praw, 
nawet gdyby formalnie stało się prawo
mocne i nie zwalnia władzy od ponow
nego ustalania podstaw wymiaru zaopa
trzenia emerytalnego, w razie rozwiąza
nia stosunku służbowego, względnie 
przejścia na emeryturę. Albowiem u
stawa emer. nie przewiduje takiego 
wcześniejszego ustalenia. 

Takie orzeczenie przedwczesne nie 
może też być przedmiotem skargi do 
Najwyższego Trybunału A dministracyj
nego. 

w sprawie upadłości • Teatr Artys
tyczno-Literacki • Dobry Wieczór" sąd 
na ostatniem posiedzeniu zezwolił syn
dykowi powyższej masy - adwokatowi 
Wiktorowi Jakubowiczowi na wydzier
żawienie lokalu przy ul. Kopernika 16 
wraz ze wszystkiemi ruchomościami, 
należącemi do masy Irenie Różyńskiej i 
Ludwikowi Kałuszll/lerowi na okres 6 
miesięcy od dnia 11 grudnia r. b. 

Legenda czy rzeczywistość. Tak orzekł Najw. Trybunał Admin. 
w wyroku z dnia 27. V. 1930, L. Rej. 
3637 26. 

Jak wiemy w lokalu tym obecnie 
mieści się Teatr Literacko-Artystyczny 
.Bomba". 

Rosyjski skarb w Karpatach. 

Upadły "kryje" na 15 proc. 
Władze czeskie szukają kasy 48-ej rosyjskiej 

dywizji. 
Na ostatniem posiedzeniu sądu za

twierdzony został układ w sprawie upad
łości firmy .Abram Pinczewski". 

Układ ten zawarty na zebraniu wie
rzycieli w wysokości 15 proc. bez kosz
tów i odsetek, płatny po 6, 12 i 18 mie
siącach od daty prawomocnego zatwier
dzenia układu, a więc od dnia 11 stycz
nia 1932 r. 

Do masy upadłości zgłosiło swe pre
tensje ogółem 6-ciu wierzycieli na su
mę 15.350 zł., a aktywa masy wynosiły 
1.215 zł. i składały się ty lko z mebli 
upadłego. -----, ............ _ ..... .... 
Ku~ujci~ WWaJ'J Kraj~wa ............ _ ..... 

v 

Du~ą sensację wywołała wiadomość 
podana przez prasę czechosłowacką, o 
poszukiwaniach w Karpatach, w oko
licach Użhorodu, skarbu rzekomo za
kopanego przez rosyjską 48 dywizję 
piechoty gen. Korniłowa w czasie 
wielkiej weJny. 

Suma zakopanego złota ma sięgać 
półtora miljona rubli. 

Według doniesień pism czeskich 
podczas wielkieJ ofenzywy w Karpa
tach oddziały rosyjskie posu wały się 
w kierunku Budapesztu, lecz wskutek 
kontr-ofenzywy armji niemiecko-au
strjackiej musiały się cofnąć. 

Podczas powstałego nieładu· kasa 
48 dywizji piechoty, w której znajdo
wało si~ przesl'lło półtora milj. rubli 
w złocie, dostała się w ręce 5 ofice
rów rosyjskich, ktprzy podjęli się ka-

O uchylenie sezonu martwego. 
Delegacja sezonowców ze Zduńskiej Woli interwenjuje 

w Warszawie. 
W sobot, ubiegł,. zorgauizowane zoo/stałY przez zarząd główny F. B. uchwa

stało w Zduńskiej Woli wielkie zebra- loue i skierowane do Miuisterstwa Pra. · 
nie robotników sezonowych w siedzibie cy, skąd po uzgodnieniu z Ministerstwem 
oddziału Zwi,zku Związków Zawodowych. Skarbu przesłaue będą do Rady Ministrów 

Na zgromadzeniu złotono sprawozda- Ela przy§pieszenia załatwienia tej 
nie z zabiegów, podjętych w kierunku sprawy do Warszawy skierowana zosta
uchylenia sezonu martwego i uzyskania je delegacja, która wyjeżdża do War
zasiłków dla robotników sezonowych. szawy w dniu dzisiejszym, aby in ter-

Stwierdzono, że odnoSne wnioski zo- wenjować u odnognych władz. (Z-ec). 

sę tę dostarczyć do Rosji. W drodze 
jednak zblądzili i znaleź li się w lesie 
K;amienieckim, gdzie skarb zakopali. 
Przed zakopaniem skarhu złożyli 
wspólną przysięgę, iż o ile ktokol
wiek pozostanie przy życiu, musi po 
ukończeniu wojny powrócić na miejs
ce i skarb wydObyć. Powróciwszy do 
sztabu armji oficerowie oświadczyli, 
it sztab dywizii dostał się do niewoli 
wraz z kasą. Uwierzono im, gdyż ni
komu. nawet do głowy nie przyszło, 
że. mogło stać się inacczej . 

Wiadomośr.i te zostały podane 
przez pewnych Rosjan, którzy sil} 
przedostali na:terytorjum Czechosłowa 
cji z Polski i zostali zatrzymani 
przez żandarmerję czeską w czasie 
przeprowadzania tajemniczych rozko
pywań w lesie Kamienicekim . 

Obecnie dalsze poszukiwania są 
dokonywane przez urzędników skar
bowych i żandarmerję. . 

Narazie nic nie znaleziono, gdyź 
nie tak łatwo ustalić ściśle mi3jsce, 
gdzie znajduje się skarl{, jakkol wiek 
istnieje plan miejscowości, zrobiony 
przez jednego z wtajemiczonych ofi
cerów, 

Ile wtem wszystkiem jest praw
dy, pokażą wyniki poszukiwań. Naj
więcej wątpliwości nastręcza fakt, że 
sztab dywizji woził z sobą tak ol
brzymią sumę w złocie i te skarb 7.0-
stał zakopany w lesie Kamienieckim, 
podczas gdy oddziały rOSyjskie de 
tego lasu nie dochodziły. 

* * 
Funkcjonarjusz państwowy zoslał 

przeniesiony w stall spoczynku z przy
znaniem uposażenia emerytalnego w pew
nej wysokości i chce wnieść zażalenie 
prseciw odnośnemn orzeczeniu. W jakim 
terminie winien to uczynić? 

W terminie dni 30 od duia nast~pu
jącego po dniu doręczenia orzeczenia, 
przyczem wystarczy nadanill na pocztę 
zablenia listem poleconym w dniu ostat
nim terminu. Albowiem tak nakazuj. 
przepisy art. 33, 3i ustawyemer., a jak
kolwiek wedle art. 83 rozporządzenia 
z 1928 r. poz. 341 Dz. U. o postępowa
niu administracyjnem, odwołania w spra
wach administracyjnych nalaty wnosić 
w ciągu dni 14, o ile poszczególne usta
wy nie przewidują terminów krótszych 
to jednak wb.śnie artykuły 33, 3,1 usta
wy emerytalnej SI) takim szczególnym 
przepisem nie uchylonym ogólnym prze
pisem art. 83 wymienionego rozporzą
dzenia. 

Tak wyjaśnił 'ajw. Trybunał Admiu. 
w wyrokach L. Rej. 626/ 28, 1721(28, 
oraz Ministerstwo Skarbu w Okólnika 
z 9 XII 1930. 
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~ Pal tylko gilzy -e.JJ 

"LUKSUSOWE" 
wytwórni " WIATOWiD" 

ŁÓD:l, Cegielniana 19, tel. 1J4..86. 

I .... 
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• Tym ~azem w Zgierzu. . Zawody pływackie S.S. Triumfu. 
Powiatowy zjazd Zw. Strzeleckiego . Zwycięstwa ŁKS. 

domagał się wprowadzenia przymusu w f. i p. w. 
Zwil!zek Strzelecki Łódź-Powiat OdO' 

był ostatnio swój doroczny zjazd po
wiatowy celem przyjęcia s'prawozdań z 
dokonanych prac w latach 1930-3l. 

Zjazd odbył się tym razem w Zgie
rzu. Reprezentowane były wszystkie 
oddziały z terenu powiatu łódzkiego . 
Delegatem z okręgu IV był kapitan Du
dęk. 

Zjazd zagaił prezes Z. S . starosta 
Aleksander Rżewski. który w półi/o
dzinnem przemówien u scharakteryzo
wał cele i zada ia ' związku. podniósł 
wzrost liczebności członków Z. S .• któ
ry na wsi jest ogniskiem, łączącem wy
chowanie obywatelskie i żołnierskie w 
jedną wielką całość dla dobra i chwały 
Rzeczypospolitej . . 

Po wysłuchaniu sprawozdań zarzlldu, 
komendanta, skarbnika i komisji rewi
zyjnej, zebrani jednogłośnie wyrazili u
stępującemu zarządowi podziękowanie 
oraz absolutorjum a indywidualnie sta
roście Rżewskiemu i komendantowi po
wiatu kpt. Stanisławowi Kalinowskie
mu. 

Ze złożonych sprawozdań wynika, 
że wszy~tkie oddziały rozrzucone na te-

renie powiatu łódzkiego posiadajl! świe
tlice, zaopatrzone w sprzęt kulturalno
oŚwiatowy, sportowy i rozrywkowy. 
Swietlic tych jest obecnie 13. 

Zwillzek Strzelecki współpracuje 
czynnie w akcji niesienia pom JCy naj
biedniejszym i we wszystkich przeja
wach polskiej wsi. 

Zjazd w uznaniu zasług naczelnika 
wydziału opieki społecznej urzędu wo
jewódzkiego, p. Jagiełły, dla Związku 
Strzeleckiego Łódź-Powiat, wyraził mu 
jednog ,o śn ie podziękowanie. 

Po wyborach nowego zarzlldu, do 
którego weszli przez aklamację: prezes 
- ponownie starosta Rżewski, członko
wie zarz'ldu: prezes Rydewicz, p. Au
gustyniakowa Irena, dyr. Brzeziński, 
dyr. Marcinkowski, insp. Selb, kier. 
Pietrasiak Karol, Kausik L., Kozielski, 
~ yda, Syska Cesław • . 

Równocześnie zjazd powziqł uchwa
łę, aby czynniki decydujące wprowa
dziły w Polsce przymusowe wychowa
nie lizyczne i przysposobienie wojsko
we, zd ' pieczę nad tern przekazano 
,Strzelcowi". 

. Po odroczeniu wypłat 
firma "L./ Przygorski" układa się z wierzycielami. 

W sprawie Iirmy ,Lejbuś Przygór
ski' wyr(b towarów bawełnianych przy 
ul. Południwwej 68 zarządził s'ld otwar
cie postępowaria układoweao. 

W p erwszym okresie odroczenia wy
płat sanacja firmy nie me gła być prze
prowadzoną, wobec pogorszenia się sy
tuacji gospodarczej . i lirlFa nie widziała 
nadziei spłacenia w całości swych zo
bowiązań . 

Kapitał firmy w ci'lgu tego okresu 
zmniejszył się o przeszło 20.000 zł. 

Z tego powodu firma wyst piła za 
pośrednictwem swego pełnomocnika -
adwokata Fichny do s'ldu z podaniem o 
zezwolenie na wejście z wierzydelami 
na drogę układow~. 

Jako propozycje układowe przedsta
wiła spłatę swy' h zobowiqzań w wyso
kości 70 procent bez procentów i kosz
tów, jednak bez podania bliżs ych ter
minów spłaty tych 70 proc. 

Na posiedzeniu sądu adw. Dobrani
cki w imieniu firmy wierzycieli ,Stiller 
i Bielszowski" wnosił O nieuwzględnie
nie podania firmy, gdyż zdaniem jego 
firma nie zasługiwała nawet na udziele
nie r droczenia wypłat, nie mów lic już 
obecnie o zarzlldzeniu otwarcia postę
powania ukł dowello. 

Sąd ir dnak był przeciwnego zdania 
i zarzl\dzlł otwarcie postępowania ukła
dowego na powyższych warunkach. _.-

Wiadomości sportowe. -
Olbrzymia ekspedycja OIim

pij~ka Francuzów. 
Francuski Komitet Olimpijski posta

nowił wysłać na olimpiadę do Los An
geles aż 90 zawodników. Pociqgnie to 
za sobq olbrzymie koszty 3 m,ljonów 
franków, które zostan'ł całkowic ie po
kryte przez rzqd francuski. 

Hokej w Łodzi. 
W nadchodząc'l niedzielę łódzcy ho

keiści rozpocząć m.ją tegoroczny sezon. 
O ile tylko warunki atmosferyczne 

dopiszą grać będą o tytuł mistrza: o 
g~dz. lI-ej n. boisku Ł. K. S-u gospo
darze ze Strzel. Klub. Sport., natomiast 
o godz 12-e) spotkajq się w Helenowie 
hokeiści Unionu z Makkahi. Ogółem w 
zawodach o mistrzostwo Łodzi weimie 
udział pięć drużyn w dwuch rund .. ch. 
Mistrz okręgu łódzkiego spotka się w 
m. lutym z 'mistrzem kI. B okręgu war
szawskiego o prawo wejścia do ki ,A·. 
Jeżeli tylko tegoroczna zima nie z.wie
dzie, to należy spodziewać się znacznej 
poprawy lormy naszych hokeistów. 

Jak kanadyjczycy rozgro
mili hokeistow niemieckich. 

W Berlińskim Sportpalaście poraz 
pierwszy odbył się w sobotę o godz. 23 
międzypaństwowy me z w hokeju na lo
dzie pomiędzy Kanad'ł i Niemcami, za
kończony niespodziewan,! dotkliwą po
ratką Niemiec. T"kiego wyniku nie spo
dziewali się nawet naj więksi pesymiści, 
tembardziej, że Niemcy w ostatnim cza
sie wsławili się jako najlepszy zespół 
hokejowy Europy. Zreszt'ł s .. mi miel.ś-

my możność ogląda ć ich przed tygod
niem w Katowicach, przyczem stwier
dził śmy bezstronnie ich wysoki poziom. 
P rażka jest zadziwiaj'łca. Według opi
nji lachowców, poziom, jaki re prezentu
je ,Ot:awa" nie był spotykany u ich po
przedników, .Manitoby', "SCM" i t d. 

Głosy prasy niemieckiej przepełnione 
Sil opisami ich doskonałej ~ry. Pod 
względem zgrania, kombinowania i jaz
dy na łytwach pr~ewyższali Niemców o 
dwie klasy. Miejscami miało się wraże
nie, jakoby dwie drużyny ,Ottawy" gra
ły, gdy t zmieniały się w sukces dla Ka
nadyjczyków. Najlepszym graczem był 
Cowley. Niemcy ograniczali się wyłącz
nie do sporadycznych wypadków R. Bal
Ia lub Jaenickiego, a jako całość ustę
powali kanadyjczykom pod każdym 
względem, 

Ciekawi je~teśmy, jak'l rolę polscy 
hokeiści odegrają w spotkaniu z Kanad,! 
w dniu 27 b. m. w Katowicach. 

Dziś pragniemy zaznaczyć tyl~o, że 
będzie to jedynie mecz ,Ottawy" ze Sto
gowskim. l to warto zobaczyć. 

O polską ekspedycję do 
l ake Placid. 

Jak się do~adujemy, Polski Komitet 
Olimpijski zdecydował się na wysłanie 
zgłoszeń polskiej drużyny hokejowej i 
narciarskiej do Igrzysk Zimowych, któ
re rozegrane zostanll 4-13 \I w Lake 
Placid. Sam lakt zgłos .. enia nie przes'l
dza jednak kwestji definitywnego obe
słania przez Polskę Igrzysk Zimowych, 
zależeć to będzie od form naszych ho
keistów czy narciarzy. Co do hokeistów 
to decyzja ostateczna zapadnie po tur
nieju międzynarodowym, który rozegrany 

W niedzielę w basenie zgierskim Od- I 
były się zawody pływackie, zorganizo
wane przez S.S. Triumi. Zawody zgro
madziły na starcie znac .nq liczb ę zawo
dników, z pośród których wybili się na 
czoło ŁKS-iacy oraz członkowie Zgier
skiego·K. S. Na specjalne wyróżnienie 
zasługują: Glinter, MajChrzak i Kosińs<i 
(wszyscy z ŁKS) oraz Posse!tówna (Z. 
K. S.) 

Szczegółowe wyniki zawodów: 

100 mtr. stylem dowolny"!. 

1) Kosiński (ŁKS) 1 m. 18 5.1 
2) Szwarcszulc (ZKS) 1 m; 25. 
3) Soltysiak (ŁKS): 

100 mtr. stylem 'klasycznym. 

,1) Majchrzak (ŁKS) I m. 34,8 s. 
2) Westenburger (ZKS) l m. 38 s: 
3) R,egel (ZKS) 

100 mtr. nawznak. 
1) Glinther (ŁKS) 1 m. 35 s .! 
2) Lessig (Triumf) 1 m. 40 s. 
3) Glaser (Makkabi). 

Sztafeta 3x50 stylem zmiennym. 

l) ŁKS. w składzie Glinther, Majchrzu: 
Kos ński - l m. 59 s. 
2) ZKS. - 2 m. 09 s. 

300 mtr. s~ylem dowolnym. 

1) Giinther (ŁK ) 4 m. 34 s.! 
2) Glugla (ŁK ) 5 m. 32 s. 
3) Petrak (Triumf). 

60 mtr. stylem dow. dla pań. 

1) Posseltówna (ZKS) 59,8 s. 
2) Hochbaum (Triumi) l m. 6 5. 

60 mtr. stylem klas. dla pań. 

1) Posseltówna (ZKS) 1 m. 1 s. 
2) Jungguick (Triu mi). 

40 mtr. l\awznak dla pań. 

1) Posseltówna (ZKS) 41,8 s. 

3x30 dla pln. 
1) Triumf - 1 m. 43,5 s. · 

W konkursie skoków zwyciężyli En
dert i Hochbaumówna z Triumlu. 

Organizacja zawodów zbyt POWOIn 3. 

Wielki sezon bokserski w Łodzi. 
Łódź - Bawarja, Stibbe i Rosław walczą w nie
dzielę. Mecze bokserów K. S. Geyer z Goplanją 

i Gwiazdą. 
W niedzielę pięściarze K. S. Geyer 

bawili w Inowrocławiu, gdzie zmierzyli 
się w meczu drutynowym z zespołem 
tamtejszej Goplanji. Zawody obejmowały 
7 walk od wagi muszej do półciężkiej. 
We wszys kich niemal spotkaniach prze
watali łodzianie, jednak sędziowie przy
znawali zwycięstwa inowrocławiakom, to 
też ogólny wynik meczu 9:5 na korzyść 
Gopl nji nie odpowiada przebiegowi za
wodów. W wadze muszej łodzianin Woj-

• ciechowski uległ na punkty Nikielowi 
(Gop!.). VI( koguciej zwycięstwo przyzna
no Lelewskiemu (Gop!.), choć Kustosz 
przeważał w ciągu 3-ch rund. 

W wadze piórkowej Juras (Geyer) 
pok~nał wysoko na punkty Walkowskie
go /Gop!.) 

W wadze lekkiej sędzia ogłosił remis 
mimo przewagi Gawina nad Niespodziń
skim (Gop!.) 

W wadze pół średni ej Lioiec (Geyer) 
znokautował w 5 minucie Werbińskiego . 

W wadze średniej Meyer (Geyer) 
miał znaczną przewagę nad Zielińskim I 
(Gop!.) lecz zwycięstwo przyznano ino
wrocławi.kowi. 

W wadze półciężkiej Zieliński II (G.) 
znokautował Szklarko, W ringu sędzio
wał Kotkowski z Inowrocławia, lunkcję 
punktowych pełnili p. p. Kubik ~Gop!.) 

Czernil, (Łódź). 
• 

* * W sobotę dnia 19-12 o godz. 16.30 
K S. Geyer organizuje w sali własnej 
przy ul. Piotrkowskiej 295 międzyklubo
wy mecz pięściarski z zespołem R. K. S 
Gwiazdy (Warszawa). Program spotkania 
obejmuje 8 walk w wagach od paPiero-, 
wej do półciężki p j. 

------------------------zostanie w Krynicy 1-6 stycznia. Pol-
ski Zw. Hokeja Lodowego zrezygn.ował 
z pomocy finansowej Pol. Kom. Olimp., 
przyczem organizuje wyjazd do Ameryki 

' przy pomocy podkomitetu olimpijskiego 
polskiego w Ameryce i tourneo po pol
skich ośrodkach w Ameryce. Zaznaczyć 
tutaj należy, te koszta jednego zawod
nika w wycieczce do Lake Placid wy
noszą dzięki rozmaitym osiągniętym ul
gom około 800 dolarów. Co do narcia
rzy, to wyjazd ich zależny jest od lor
my, jaką osiągną po zaprawie z udzia
łem trenera norweskiego Kliktena i od 
wyników. w spotkaniach z czołowymi 
narciarzami czeskimi na początku stycz
nia. Kwest ja udziału łyżwiarki Nehrin
gowej zależna jest od poprawienia jej 
wyników i dorównania czasom łyżwiarek 
amerykańskich. 

Istnieje możliwość zasilenia naszej 
reprezentacji hokejowej przpz dwu bar
dzo dobrych hokeistów Polaków, stale 
mieszkających w Kanadzie. 

• * * W niedzielę 20 bm. O godz. U-ej w 
w małej sali Helenowa SS. Union urzq
dza pięściarski! imprezę z udziałem Cy
rana, Franka, Spodenkiewicza, Klimcza
ka, Bana iaka i Seidla. 

Organizatorzy przygotowują miłośni
kom boksu pierwszorzędnq sensację .. 
postaci walki Stibbego :r. obiecuillcym 
pięściarzem , Zjednoczonych" Roslawem 
-. * 

Ł. O. Z. B. szykuje świetne zawody 
międzynarodowe Po odmowie Węgrów 
udało się łódzkim władzom bokserskim 
zakontraktować na dzień 31 I 1932 do
skonałą drużynę reprezentacyjną Bawa
rji, która przed 2 tygodniami rozgromił ... 
reprezentację Węgier w stosunku 11'5. 

Mecz Łódź - Bawarja jest rewanże~ 
bowiem w kwietniu roku 1930 łodzianie 
pokonali bokserów bawarskich w stosun
ku 0:7, co było sel\l>Bcjq na miarę eu
ropejskI!' 

W dn. 2 \I 1932 Bawarczycy walczyć 
będą z teamem Warszawy. 

-----==== 
Giełda warszawska. 

Urzędowa ceduła giełdy walutowej 
z dn. 14 grndnia 11l3J rokII. 

GOTOWKA. 
Dolary 8.91,-

CZEKI. 
Belgja 12ł.30 
Holandja 1160.85 
Londyn 3080 
N.-York czeki 8.917 
N.-York kabel 8.924 
Paryż 85.02 
Praga 26.42 
Szwajcarja 174.
Włochy 46.-

AKCJE. 
B-k Polski 105.
Lilpop 18.75 

PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY 
ZASTAWNE. 

3% pot. budowlana 30.
ł% inwestycyjna 77 50 
5% kon wersyjna 381/. 

5% kolejowa 37.-
6% dolarowa 56,00 55,00 
4% dolarowa 421/. 

7% stabilizacyjna 49'/. 50,50 491
/. 

8% B, G. K. 9ł.-
41/.% ziemskie zł 88'/. 
5'/.% m. Warszawy 46'/. 46.-1'4Gł'. 
8% m. Warszawy 60.-- 59'/. 60". 
8% m. Łodzi 58'/. 
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Kino Ozlś i dni następnychi Rewelacyjny program! 

iEERA - obraz SŁODYCZ ZWYCIĘST\\;A W rolach głównych; OLGA CZECHOWA, 
IGO SYlf 

I 

Zawiszy 22 (B.łuty). 

}>oCZl\t8k seansów: w dni powszedn:e o g. 5 

~1lO1· linóiioiiir··Ulwll __ i.OIllOUIlUU_i'ill 

Ciężka walka dyplomowanej kobiety z truduościami tyciowemi. 

~ ~~;:~8z!r8~I~u:~ ~:d:r:~~ ~j~::~~j=j ~lan:PO~~:m~~i~:t~ "Ciemna afera" I 
W rolach głównycb niezrównany LOUIS \\ OLHEIM (Bulba) odtwórca s łynnego arcydzieła filmow. • BURZA' oraz 
postraeb świ~ta podZiemi THOMAS MEIGHAN, - UWAGA: Sala dobrze ogrzana - Powiększona orkiestra. 

IlllIIIIIUIUUUIlWIUUIllUllllllllllI.Hoau ..... IIIIIH ___ IlllllllllllUm_UIIlBlIUI.18DIII8Ie 

Ważne dla pracowników umysłowych i fizyczn) ch!!! gwarantowane i po cenach konkurencyjnych 
daje na najdogodniejszych warunkach tylko 

w Łodzi firma 

sprze
znana 

NAJTA.ŃSZB ŹRÓDŁO ZAKUPU 
TOWARÓW WBLNIA.'\'YCH Z FlRM: 
BIBLSKICH, TOMASZOW KICH 

I LBONHARDTA POLBCA FIRMA 

SALOMON SULKES 
tÓot 

NOWOMIEJSKA 15. :: TRL. 163-84. 

UWAGA: 

Wydajemy holekcje krawcoml!l 

KoncesjonoWlłni} 
Szkoła tańca 

O. FRYOWALOA, Południowa 10 
Przyjmuję zapisy P8ń i Panów 
w kompletach i pojedyńczo. -

UWAGA: dla P. T. Zwi/lzkóW i uczniów 
szkolnych 50$ rabatu. 

Inform. udziela szkoła od g. 10 r. do g. 22 w. 

Koncesjonowana Szkoła Tańców 
Towarzyskich 

I J. Wajntrauba 
.... IIi •••••• r ŁÓDŻ, ul. Kilińskiego Nr. 44 

ZAKŁAD KRA WIRCKI 

LEONARDA HETMANA 
tóot 

WÓLCZAŃSKA 63. - TRL. 168-90. 

NA SRZON ZIMOWY 
S PBCJALNOŚĆ ROBOTY 

I'UTRZANK. 

Kurjer Krawiecki 

GELASSENA 
40 SIENKIEWICZA 40 

Odś wieŻllJnia 
glll'deroby męskiej 
i damskiej 

Parowa pralnia 
chemiczna i farbiarnia 
Wykonanie szybkie 

CENY 
PRASOWANIR, 

Spodnie - 0,90 
Maryn.rkl 
I Kamizelki 1,50 
Palta - - 2,40 I 
Sukni - 2,20 

2fO..80 telefon 2fO..!16 ..... --................ .. 
Koncesjonowana 

Sz'koła Tańca 
Rutynowanego nauczyciela 

l. LEWKOWICZA 
przy ul. Południowej Nr. 36 

rprywatnie ul. POMORSKA 24. 
Pr.yjmule zapis)' na na.lnowsze i wirowe 

tonce w kompletaoh T pojedyńczo. 
Uwaga: Wyuczam najnow8le~o tańca .Rumba'" 

bez względu na zdolności. 
Zapisy przyjmuje oodziennle od godz. 6 p. p. 
..to 10 w. w kancelarji szkoly I w mieszkaniu 

prywatnem od godz. 9 rano do 10 w. 
Ceny przystępne. 

Dr. J. ' NADEl 
Akuszerja, Choroby kOQiece 

<Godz. pnyjęć od 8-5 i od 7-8 witlC~. 

Pomorska Nr 7 Telef. 127-84 

(2-gie podw. parter). 
Wyucza praktycznym sposobem bez względu 
na zdoJno§ć najnowszych tańców obecnyoh, 
a w pierwszym rzędzie znany na całej kuli 

ziemskiej taniec "RUMBA". 

I 
Przyjmuje w kompletach i pojedyńc.o. 

tnfdrmacje i zapisy przyjmuje od godz. lO- r. 
do 1 J wieczór. 

Dr. med. 

STARKER 
Spe.c. chorób wenerycznych, 

. skórnych i włosów . 

Sródmiejska 12 
(dawn. Cegielniana 25). Telelon 126-87. 

Od godz. 9-1 I od 4-8 W nledzl~ie i święta 
od 10-1. 

Dla niezamożnych oeny leoznlc. 

~ J. Jabłoński 

~ _i ~~dt~!~!~!!~S~ 
(przy Piotrkowskiej) 

polecamy na Gwiazdkę! 
Tornistry, teczki, teki, pudełka do śniadań, 
torebki damskie, portfele, papiero§nice, 

walizy i kufry w wielkim wyborze. 
Przyjmujemy reperaeJe. Ceny umiarkowane 

Uwaga!!! Uwaga!!! 
Kto życzy sobie mieĆ dobre, fachowo 

wykonane i artystyczne zdjęcia , n ech 
zwróci się do zakładu fotograficznego 

pod firmą 

"ARS" 
Łódi, u\. Zgierska Nr. 38 

posiadamy bowiem najnowszą technikę 
fotograficznq. Z powodu zaś kryzysu 
o b n i ż y I i ś m y c e n y na gwiazdkę 

. do 5 zł. 
za 6 pocztówek artystycznie wykonanych 
z portretem 30 X 40 cm. (bez wzgl-ędu 
na pozę, t. j. biust, zdjęcie kolanowe 
I ub cała figura .) 

Z poważaniem 
Artyst. Zakład .Fotograficzny 

"ARS'" . 
ul. Zgierska Nr. 38. 

I.·Nasielskj Piotrkowska 9 
Tel. 147~09. 

Na składzie posiadamy wielki wybór lóżek metalowych oraz wyrobów 
tapicer~kich. 

Do akt Nr. E. 19c;o 1931 r. 

Ogłoszenie. 
Komornik S"du Grodzkiego w Lod.i LIlON 

WĄSOWSKI, zami.szkały w Lodzl przy ulloy 
Narutowicza nr. lO, na z&s&dzle art. 1030 U. 
P. C. ogla .. a, te w dniu 30 grudnia 19.~t r. 
od godz. 10 rano w Łodzi p .... y ul. KWil
ski ego 96/38 odbędzie się sprzedAŻ z p .... etar
gu publloznego ruchomoścJ, naleźllcych do 
Alfons .. Kerperta I składajllcych się. kasy 
ogniotrwałej i mebli, oszacowanych na sumę 
.ł. 7 O. 

Lódż, dnia 12 grudnia 1931 r. 
Komornik L. WĄSOWSKI. 

Do akt Nr. E. 1862 1931 r . 

Ogłoszenie. 
Komornik BIIdu Grodzkiego w Lodzi, STANI· 

SŁAW DULKOWSKI, zami.szkllly w Łodzi, p .... y 
AI.l Mllja Nr. 34, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
oglllsz" że w dniu 23 It'rudnla 1.31 r. od g. 
10 ranO w Łodzi przy ul. Zielonej Nr. ~ odbę
dzJe SIę sprzedaż z pl'zetar!tu publloznego ru
chomości należllcyoh do MIchala Glllzera i 
składaJllcych się z mebli, porcelany, krys.ta
łów I obrazów oszacowany oh na sumę 
zł. ł490.-

Lódż, dnia 2B lIsiopada 19S1 r. 
Komornll, DULKOWSKI. 

Do akt Nr. 2610 1931 r. 

Ogloszenie. 
Komorn.lk Sądu Grodzkiego w Łod,i ADAM 

J AROSZY.NSKI, zamieszkały w Lodzi, pr.y ul. 
Pirllmowloza nr. 7, na zasadzie art. 1030 U. 
P. C. ogłas.a, że w dniu 22 grudnia 1931 '. 
o g. 10 rano w Łodzi, przy ul. Mlelczsrsklego 12 
odbęd.ie się sprzedat z pr.etargu publicznego 
ruchomości naloż,!cych do Antoniego Spoden
klewioza I składająoych się z pianina osza· 
cowanych na sumę zl. 930.-

Łódż, dnia 7 grudola 1931 r. 
Komornik JAROSZ.ŃSKI. 

DR. MED. 
R.oze:n.ta.1 

AKUSZER·GINEKOLOG 
11 Listopada nr. 19. 

I 
(Konstantynowska). Telefon 228 -3ł . 

Przyjmuje od 4 do 7 pop. od 1-2 ppl. 
w lecznicy .POMOC", Limanowskiego 

Akta sprawy Nr. Z. 9 /29. 

Do akt Nr. B. ~OO 193.0 

Ogłoszenie 
Komornik SlIdu Grodzkiego w Os. Poddębi

ce ZYGYUNT GENDA.SZIlWI:lKI, zamieszkały 
w O •. PoddęDice pow. łęozyckiego na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 31-fD. 
grudnia 1931 r. od god •. 10 rano w folwarku 
I:ltarzynki gm. Go.tków odbędzie się sprzedAŻ 
z przetargu publicznego ruchomości, należ,,
oych do Mleczystawa Zdzleniolrlego i składa
jllcych się z inwentarza tywego i martwego 
oraz mebli oszacowanych na sumę zł. 1170.
niżej szacunku na zasadzie art. 1070 U. P. C. 

Os. POddęblce, dnia 4 grudnia 1931 r. 
Komornik Z. GIlNDASZRWSKI. 

Do akt Nr. E. 497 1931 r. 

Ogloszenie . 
Komornik SlIdu. Grodzkiego w Os. Poddębi

ce Zygmunt Gendaszewski, oam. w Os. Pod
dębioe pow. łęczyokiego lIa zasadzie 8rl. 1030 
U. P. C. oglasoa, że w dniu 31 grudnia 1931 
r. od godz. !Orano w Sworawie gm. Poddę
bice odbędzie się sprzedaż z przetargu pu· 
blloznego ruchomości, naleźlloych do Broni
sława Gortata Jakubowskiego i składajl\cych 
stę z inwentarza żywego oszacowunych na 
sumę zł. ;25.-

Os. Poddębice, dn. 3 !trudnla 1931 r. 
Komornik Z. GENDA.S:.IIlWSKI. 

Do akt Nr. E. 283 1931 r. 

Ogłoszenie, 
KomJrnlk SlIdu Grodzkiego w Os. Poddębi· 

ce ZYGMUNT GENDASZEWSKI, zamieszkały 
w Os. POddębioe pow. łęr.zyckiego. na zasa
dzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 
31 grudnia 1931 r. o god.z. IO-ej rano w folw. 
Nowa-Wieś gm. Gostków, odbędzie się spr .. -
daż z przetar!tu publicznego ruchomości na
leżl\cych do ILudwika Shzyńskiego i skła
dajllcych się z 4·ch kró w oszacowanyoh na 
sumę zł. 1000.-

Os. Poddębice, dnia 3 grudnia 1931 r . 
Komornik Z. GBNDASZBWSKI. 

Homeopata 

D 1'. Michał Gelle1' 
przeprowadził się 

liS ul. KOPERNIKA Nr. 49. 
TRL. 2405-50. 

pnyJmuje we wsz~.~~ct7. choro blICh od 9-1 

Wezwanie publiczne. 
Przewodniczący lII-go Wydli8ło H8ndlowego Sądu Okrę· 

gowego w Łodzi, na za~adzie art. 65 Rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolit~f Polskiej z dnia 23 grudoia 1927 r. o 
zapobiegani n uplldlości (Dz. U. Nr. 3/28 rl) zawiadamia, te na 
skutek t41"mia fIrmy wierzyciijlki .Bracia Pdtrągowscy" na 
dzipń 29.Xn .I931 r ., na godzinę 10 rano w Sądzie Okręgowym 
w Lodzi, Plac Dąbrowskiego a w sali Nr. III wyznaczona zoo 
stała sprawa odroczenia wypł~t firmy .Artur Mei.tel", w celu 
nstalenia, czy firma ta wykonywa ściśle i w -dobrej wierze zo
bowiązania, objęte układem zapobi~ga wczym z dnia 1 marca 
1930 r ., wobec. CZfgO wzywa się wszystkicb wierzycieli firmy 
.Artur lIfeiRter" na wy:tpj wyznaczony termin. 

Wicf'Pllezp~: 

(-) J. Kiszmiszjan. 
SL Spkt-~tarl : 

(- ) 7. Cichecki. 

~ Lustra 
t Trema 
~ 
f 

~ 

wrrw. IU5TER 
~~ 

Alfr~d 
r rVf II ~:r 
• _ •• 1./ IJ 

; ~'Jij!JflA 20 
; t;'ÓG NAWROT 

Tel. 220-61 
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Dźwiękowy Kino-Teatr 
t 

Od wtorku 

Wielka k reacja bo ki ej GRETY GARB O, 

L!±2 s: &2! __ _ 

dnia 15 g r udnia i dni następnych 
jako nierządnicy, która po tllnowiła powrócić na drogę nczciwego życia "Przedwiośn i e" I 

IW "ANNA CHRISTIE;' filmie' 

l Żeromskiego 74-7 6 
róg Kopernika 

Nad program ciekawe aktualności filmowe i wesoła komedia. - Następny program: . Na Z a chodzie bez z m ian·, 
bezkonknrencyjny fdm według powieści ERICHA M. REMARQUE'A. 

Pocz"tek seansów w dni pow.z. o godz. ł p. p., w niedziele·i święta o g. 2 p. p. ostatnie o 'godz. 10 wlecL Ceny miejsc: 1-1.25, U-1Kl gr., 
111-60 gr. Kupony ulgow .. po 75 gr. na wszystkie miejlca ważne we ws.y_tkle dni z wyj"t1d"m 80Mt, niedziel I świ"t. 

UWAGA: Passe-partout. i bilety wolnego wejścia w niedziele I święta bezwzględnie nlewame. 

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

Dźwiękowy Kin o-Teat. 

MIMOZA Od wtorku 15 do poniedziałku 21 grudnia 
1931 r. wł. 

Wspaniały dramat dźwiękowy wykonany na 
tle tycia lotników amerykańskich p. t . 

T I 
RetY3erji: Franka Corpa - twórcy .Łodzi podwodnej". 

W rolach głównych. JACK HOLT, LILLE LEE i RALF GRAVE. 

Następny program: NA SYBIR z Jadwigą Smosarskll, 
Adamem Brodziszem I Sambor kim. 

PoczlItek oeaooów, w dni powszednie o godzinie 4-oj, w soboty, niedziele 
i śwIęta o godzinie 2-oj. Ost/ltnl seans o godz. 0.15. Na pierwozy oesno 

wszystkie mI ejsca po 60 gr. 

-~~~~~~~~~-
41 BAK:IN°J ·TEKATR A Franciszkańska nr. 31-3 , .. 
.. , róg Brzezrńskiej ,., 

Dojazd tramwajami l, 6 i l 4. ~ f1 Dziś i dni następnych! D.ziś i dni następnych! 
.. , Wielki podw6jny p r o gram! 

&\ I. Ewa II. Kulisy mody ~ 

&\ 
w J. edwabiach Rekord dobrtgo humorn i pogody ~ 

z jednlP, tylko łezklP" 
(Karjera podlotka) W rolach gł6wnych: 

W r o li gł6wnej: H ARRY LlEDTKE, MARJA &\ Lissy Arna. CORDA, Herman Picha. ~ 

Początek codziennie o godz. 4.30, w soboty, niedziele i święta od godz. 

&\ 12·ej do a-ej wszystkie miej es po 50 i 40 gr . . z udziałem orkiestry. ~ 
Orkiestra powiększona i ściśle dostosowaoa do treści obrazu pod kier. 

znanego kapel mi trza M. LIDAUERA. 

'II~~~~~"'~~~" 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-&\ . KI -O-TEATR • Od wto r ku dnia 15 grudnia i dni następnych , ~ 

"
. RAKIETA" MARJANNA" W r oli gł6wnej: :a:~~~~Ea:~:~~eGG~:gy~ 
• " Clis s Edwards, Renny R u bin. - - , .. 
• " Nad program: T ir li... Tirli ... muzyczka gra, Laurel i Hardy. Następny program: Rok 1905-Wygnańcy ,., 

&\ Sienkiewicza 40, Tel 141-22. Pk· . . . .. d ł N l ~ • OCZl\te seansów codzlenDle o godz. 4 po poł., w soboty, medzlele l śWIęta o go z. 2 po po . a -gzy seans 
I Orkiestra symf. pod dyr. p. R. KANTORA. wszystkie miejsca po 50 gr. I 

m~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~_ 
Dziś i d n i następnych 

Wielki sensacyjny film HARRY PEEL w swej naj
nowszej i najsensacyjniej, z-ej kreacji jako bohater 

wielkiego dramatu salonowego p. t. 

"Sfałszowane miljony" 
08zalamiaj~y wir niebezpieczeń tw i bohaterstw 
wśród nieustajllcego napięcia i miljon8 niespodzianek. 
Zażarta walka z międzynarodową band!} wyrafinowa
nych fałszerzy banknotów. Film, który bierze, wzru· 
sza, porywa, zaciekawia, iotrygnje, zajmoje, bawi 

i rozlimie za, 
Nad progr.: Wesoła farsa. - Nast. pr. Katarzyna I. 

Pocz. seansów w dni powsźednie o godz. 4 po pol. 
w soboty, niedziele i święta o godz. 12 w pol. 

"RUMBA" 
i Inne tańce nowoczesne wyucza 

Koncesjonowana Szkoła Tańca 

Zygmunta Henrykowskieg~ 
Cegielniana 21. - Tel. 168-43. 

Zapisy na kUI·SY pOCZ'Itkuj,!cycb, z,,· 
awansowanych i pojedyńozo przyj

. muje od 11-ej l"ano do lO-ej wieczór. 

Koncesjonowana Szkoła Tańców 
Towarzyskjch 

B. Libowicza 
uL Sienkiewicza 15, teL 145-22. 
WyuCZa tanc6\V nowoczesnych, salonowych 
podług naj nowszej metody, a także najnow
szego tańca . RUMBA" w grupach I pojedyńczo 
bez względu na zdolnoścI. Wyczerpujl\cych 
Informacyj udziela kanoelarja szkoły w godz. 

od 11-1 pp. i od 5-10-ej wieczorem. 

Fabryka 
Tkanin 

i ogrodzeń 
drucianych 

Plecionki, Tka
niny, Gazy mie
dziane do m

trów, Rabitz do robót betonowych, siatki dla 
fabryk rómego gatunku wyrabill I poleca: 

Mateusz Mikołajczyk 
Ł6dż, ul, Kilińskiego 167. -

Telefon 191· 5. 

Dr. Med. 

Jerzy Sudya 
Choroby kobiece i akuszerja 

ZIELONA 30. TEL. 115-27. 
Przyjmuje od 5- 8. 

Prywatne 

Lekcje Tańca 
Znany mistrz taneczny i pedagog 

J. O ę b i ń S k i I Kilińskiego 15, 
wyuc.a, bez względu na zdolnoścI naj
nowszych tańców, nI. in. nowoczesnego tańca 

. RUMBA" 
Lekoje odbywaj" się w kompletach i pojedyń
czo. Informacyj udziela się prywatnie . ulica 
Kilińskiogo Nr. 15, front, I-sze piętro. -

Dr. med. 

H. Gutstadt 
akuszer-ginekolog 

ZACHODNIA 62 (Śródmiejska 14) 
tel. 129-52 

przyjmuje od 9-1 0 i od 5- 7 pp. 

---------------------------------~ 
Bi2uterję 

SKŁAD FUTER 
~ .. < 

19 
Teler. 162-23 i 22~66. 

Pracownia kuśnierska na miejsc~. -

zegarki na raty, ceny 
gotówkowe p o l e c a 
,.Preciosa· Piotrkow· 
ka 123 w podwórzu. 

D a mej kuzynki na
luczyclelki-ładnej 

i inteligentnej panny, 
szukam tl\ drag,! mę
ża, naJcbętn\ej urzę
dnika lub n&uozyclo
la. Panowi. poważnie 
myślący O domowem 
ognisku w wieku do 
lat 35-ciu, zechcą zlo
żyć oferty .ub .Clcb! 
dom". 

------------~--------------~ --- ~~--~------------~-----------------------"""'e- "'IrT C>~ ... C>'"""~eń: Za .wler .. mlłlmetrowy l-lamowy (:I lamy): przed tekstem I w tekście 50 gr., za tekatem I komunikaty 40 gr., nekro-
'-' ~J ~2. ~~ log. - 30 gr., Iwyc.aJne za l w.enz milim, (strona 8 lamów) 12 gr .. ogł08.enla drobne 12~., za wyraz naJmniej .. e 

.1. 1.20, dla p08zukuj"cych pracy 10 gr., najmnleJ8ze ogło8Z81Iie l zł. - Ogłoszenia zamleJocowe o 30 proc. drożej 
u.IIIIIDłIIWmIllIUUUIlIlUOWIIUDlmnOUUIUI_lIllnUUUIIOII fir m zagranicznych o 100 proc. drożej . Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów I ofiar admlnlotracja nie odpowiada: 

C e n y p. e n u m e • a t V' mies ięcznie w Łodzi Ił. 3.60, na prowincji zł. 5.10, za odno .. enie do domu 40 gr. - Prenumeratę przerwać można tylko l-go i 16-110 każdego mIesillo&. 

Redaktor : J ózef P rzybylski. Za wydawnictwo: Edmund Bła~ewski. Druk H. Tarkowskiego, CegIelniana 19. 
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