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KANONADA W SZANGHAJU TRWA.
Chińczycy odparli atak japoński.-- Konfli~t amerykańsko-japoński.
Nieoczekiwana dymisja admil'ała Szłozawy.~
LONDYN 3. 2. (PAT) John Simon w odpowiedzi na zapytania oś
wiadczył, że sytuacja w Szanghaju
jest w dalszym ciągu bardzo' skompliJlOwana. Oficjalne odpowiedzi rządÓw
chińskiego i japońskiego jeszcze nie
IllIde zły.

Stuclenci na fl'oncie.
LO~DYN,

japoński

3. 2. (tel. wl)-d.tak

na pozycje

chińskie

pod Sza n-

ghaj~m zakończył się porażką.

Chiń

ozycy bronili się z niespotykanym dotrchczas uporem, ponosząc wielkie
atraty, ruszyli ławą na pozycje japoilikie i ostatecznie udalo im się opanować zdobytą uprzednio przez Japoń
czyków część dzielnicy Sze-Pei, a nawet dworzec kolejowy, który kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. WynikalI częste spotkania na bagnety.
Nie .. podzianką dla Japończyków
było stwierdzenie obecności na froncie
kilku pułków chitJskich, sformowanych
ze studentów z Nankilln. Pozatem natalono, że Chińczycy otrzymali w cią
gu dnia wczorajszego wielkie posiłki z
głębi kraju, które byłI . przeoczone
przez wywiad japoński.

dzy komendą amerykailską a japoóMarynarze japońscy, z nieuslalonej na razie przyczyny, zaczęli ostrzeliwać ogniem kulemietowym marynarzy amerykańskieh, zaję tych wzno·
szeniem OkOPÓ\f przed misj,. metodystów.
Wskutek gwałtownego oguia Amerykanie cofnęli się, a pozycje ich zajęli Japończycy, którzy zdarli z gmachu flagę St. Zjednoczonych, a wzamian zawiesili f1ilg'l japońską.
ską·

ię w Szanghaju, lecz i w Nankinie
Incydent ten wywołał gwałtowny
progest ze strony całej kolonji atoe- :-lominacja ta rÓwna się udzielenia
rykarukiej i pocią~n",ł za sobą dale- dyrui~i admirałowi Sziozawie
Komendant rzą<lu japońskiego wykoitlą'~e na~tęps t\Va. Rząd japoóski zaw"łał nieukrywaue zadowolfnie wśród
wiadomił oficjalnie ambaiadora japoóskiego IV T'jkio, że naczelnym ko- mieizkańców międzyńarodowych konmamb.ntem floty, stojącej na rzece cesyj w Szanghaju. Naogół panuje
J,mg-Tse- Kjahg, zostanie mianowyan przukonanie, że sytuapja ulegnie odprężeniu. Admirał Sziozawa miał 0kont radmirał NOOlura. dotychczasowy
komendant bazy morskiej w Yokosu- pinję człowieka bezwzglę,lnego, który
ka. KońtradDlirałowi Noruarze będą nie cofltąłoy się nawet przed bombardowaniem dzielnic europejskich.
podlegały nietylko okręty
znajdujące
SZANGHAJj 3.:& (PAT). - Parowiec angIelski, przewożl\<:Y z 'rien TslOu żołni~.Q' angiehkich doniósł
że w ch wili gdy przepływał on między krążownikami japooikiemi a :portem Wusung, był ostrzeliwany przez
krążowniki.
Parowiec nie dozuał
szwanku. Wedłu~ infJrmacji chińskich
jeden z krążowników japotJskich zatonllł w porcie Wuzung

----------------._----------------------------

.....

l

Zbombal'dowana
kwatel'a.

Okolice głównej kwatery japotJskiej
poddane tak gwaltownemu bombardowlniu przez artylerję chińską, że
wsz)stkie domy są obrócone w perzynę: Kilka ulic przestało istnieć Gmach
kwatery japoilskiej jest zr6wnany z
były

ziemią.

Niepowodzenie japoilskie jest tem
dotkliwsze. te planowany atak miał
przynidć Chiilczykom ostateczną klę
skę Główna kwatera japoilska zamierzała rozegrać decydującą bitwę przed
przybyciem wojennych okrętów ameryk"tJ~kich, które wyruszyły z Manili
na Filipinach.
Według wiadomości, pochodzących

• z pewnego źródła, na czele 'Noj~k chitJskich stoi marsz. Czang-Kai-::!l1:ek. W
odpieraniu ataku japońskiego brały udział cztery pułki ochotnicze, sformowane z młodziety akademickjej.

Dwie flagi.

LO~DYN,

(tel. 'Nł) - Na
terenat'h międzynarodowych w Szangbaju wynikł poważny zatarg pomięKino
diwlęk!fwe
"

3.2

Zac hęta"

D.lś

Zl!'iprgka 26

i cod,le.le

Janko muzykant

Wlplkl ftlm tycloWf plg Bowoll Henr. Si ..kl.wtc"a, w gl. roll l4arJa Mallrka, WItold <JODU, Ad. D,.." ..a. Kruko",.ki.

Granicę pomiędzy miastem a dzielnicą europejską utworzyła gęsta s ie ć
drutów kolczas tych. Jak wiadomo jednak protesty dyplomatyczne nie
osiąg ' l ęły skutku - Japoń zycy dotarli do Szanghaju i kilku żołnierzy
z załogi międzynarodowej odniosło rany.

R.okowania
w

przemysłowc5w Z

górnikami.

kopalniach nOl'malna pl'aca.

SOSNOWIEC, S. II. (PAT) - Na
terenie kopalń całego Zagłęb i a Dąbro
wietkt~go robotnicy puy.t4Plli d~lś norW godzinach popomalole do pracy.
łudnIOwych i wieczorowych toczyły się
przerwane od tygodnia pertraktacje mię
dzy Radą Zlazdu a zWJIJtkami góroiczllmi
C. Z. G. i Z. Z. P. Jutro toczyć Sl~
b~dł dalsze pertraktaeJe o płace m i ędzy

Uroczystości
Podniosły

zlVil)zkami zawodowemi a przemysłowcami
węglowymi. kt6rzy porzucili jut ostatecznte myg} o U·procentowe j obnizce
}Ilac.
W ch will obecnej trudno jest przewidzieć, czy rokowania doprowadZI) do
o.~atllcznego poro70lImienia międq stronami.

lO-lecia bratniaka

gdańskiego.

obchód akademików polskich.

GDANSK, 3.2. (PAT) Przygotowywany j ut od dlutszego oza.<u przez
.Bratnią Pomoc· akademików Politechniki GrI"ń~kil'j obchód uroczy·
Stoścl jej 10 l~cia, wypadł bardzo o·
kazale. TradYCYJnym zwycza.lem obchód r-ozPoC7.1\1 si!} nabot.ństwem w
pols kim kościele SwiQlego titanisława
w Wrzeszczu. na które przybylt przed·
siawJCiele władz i urzt;dów polskich

w Gdańsku z zastępcą komisarza gen~ralnego Rzplitej w Gdańsku radcll
Lalickim na cZtile, wiele gości z Warszawy i Pomorza oraz liczne za.. t~py
uczącej sil) młorlzieźy. Zapowied ziane
przybyCie ks. bi"kuplI S~)ugowskiego
cdem wzięcia udziału w uroczystości
i "'ygło szenia k8l~nia nie do~zło do
skutku z poworlu choroby ks. bIskupa
Po nnbot.ńst" iol 'N sali hotdu

SZA~GH.u, 32; (PAT.). - Zolnierze japońs· :y korzysta;", w dalszym
cillgu z konceiyj międqnarodowycb l
jako bazy operacyjnej w działaniach
przeciwko wojskom chitJskim, co staje
się niebezpiec:/:nem dla koncesyj
cudz?Ziem<;ów i chiil<:zyków zamieszlmjących koncesje. Burmistrz Szanghaju
wystosował do dowó!Utwl\ woj4k
ja.potJskich protest.
HAVRE, 3.2. (PAT ) .- Członko
wie ruandturskiej komisji ankietowej
dziś po południu odpłynęli do N-Yorku na stalku "Paris' . C:/:Jonkowie
angielscy i am3rykaoscy przyłączaj"
się do komisji w P,ymouth i Nowym
Yorku .

• Danzigerhotf" odświętnie udekorowanej odbyła się akadsmjs, w której
wzięli udZIał wszyscy, którzy byli uprzednio w .kości"le l ks. biskup gdoń
ski O'Roubrke oraz wielu pr9led~ta"i
cieli władz polskich, m. in. dlllegat'Ja
ministeri!twa W. R. i O. P. W czasIe
akademji zabrał głos fadca Ldlcki,
który zarmaczywszy, że młodzlet polska w G1ań:!ku, ze 'Nzględu na speejslne warunki tutejsle must zrezyjótnować z wielu praw młodośoi, będ~cyell
przywilejem młodZitIty w P~}sce i zajmuJąc odpowiedzi~lną po~ycję fru. tow~, charakteryzował zad"nia młodzie
ty akademickiej i cał~go slJoleozlldstwa polskiego w Gdańsku, grtzitj musi stać na straży interesów pulskich,
w obronie przed niemczyznł, d~
do rezpanoszenia swych wpływów"
wolnem mi"ście.

Wzr03t bezrJbocia.
WARSZAWA, 3.2. (pAl') Wedlu,
danyl"h staty.t.vcznych lICzba b.. zr.Jbutllych na krenle całego pHń<twa lIa
dzi~ń 1 lutej1;o r. b. wyno<Ua 325,182
osóh. co .tanowi \\ zrost w t u~u nkU
do ubiegłego tygodnia o 6,420 o ób.

8t.r. 2.
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Nastroje sceptyczne w Lidze Narodów.
"Chore oko" Mac Donalda. - "Podejrzane" panie L. panowie. - Jak W r. 1914-181
ł"ropaganda niemiecka. - J aponJa "nie może" się zgodzić!
GENEWA, 3. II. (tel. wł..Dz. Ł.·).,
Dopiero w eiągu dnia dzisiejszego można sobie zdać sprawę z wrażeń , jakie
wywołał tutaj dzień otwareia konferencji rozbrojeniowej.
Nie da się
ukryć, dość wielkiego rozczarowania,
jalfie odczuwają. nawet ci, którzy zarówno co do losów, jak co do przebiegu i praktycznych rezultatów konferencji byli usposobieni najmniej optymistycznie. Wczorajsza mowa Hen-

dersona

wyraźnie

wskazuje

najmniej odpowiednim i że jej porZl\"
tek nastraja naj zupełniej sct!ptycznie.
Odpowiednie wrażenie także wy·
wolała wiadomość o odroczeniu przyjazdu Mac Doualda pod pozorem operacji oka. Mówi się, że ta operacja
ma głębszy podkład polityczny, wła
śnie pozostający w związku z możli
wościami konferencji rozbrojeniowej.
Francuzi zupelnie nie tają. się ze
swym sceptycyzmem i wyraźnie podkreślają. swoją. tezę, . że albo konferencja ta będzie konferencją bezpieczeństwa i generalnej aprobaty traktatów pokojowych, albo wogóle nie
uda się i szkoda na nią. czasu i pienię 'zy.
l nikt nie ma co do tego
złudzeń, nawet Nięmcy, chociaż mówią.

w jak

stronniczyPl kierunku zamierza. ją prowadzić przew odniczący.
Nie wszysry
są sklonni wprawdzie
do wyznania
swych uczuć pesymistycznY"h, mimo
to jednak zgadzają się z tem, że konferencja rozpoczęła się w momencie

opłat w N. T. A.
Obrady 'sejmowej komisji prawniczej.

Zmniejszenie

w której szerzy się pieniactwo jak to
si~ ma do czynienia w sądach, ale zadaniem N .T.A. jest ustalanie ważnych
orzeczeń wynikających z praw obywateli.
RP!erent p . Swiedziński (BB) przychylił się do tych wywodów i zapro·
ponował aby opłaty według projektu
rządowego zostały zmnil'j szone.

WARSZAWA, 3.2. (Tel. wł.).
Na wczorajszem posiedzeniu sej·
mowej komisji prawniczej przeprowadzono dyskusję nad proj>ktem ustawy
podwytszającym opiaty w Najw. Tryb.
Adm.
Szereg mówców wypowiedziało się
przeciw teJ ustawie, wychodząc z założenia, ~e N. T. A. nie Jest instytucją,

Obywatelstwo Hitlera i szanse Hindenburga.
BERLIN, 3. 2. (PAT). W związku z
prasowemi o nabyciu przez
Hitlera
obywatelstwa
nie mieckiego,
.frank!urter Ze.tung· zwróciło się do
władz Turyngji z prośbą o autentyczne
wyjaśnienia .
Z inform,cji wynika, iż w
czasie dochodzenia władze ujawniły, że
dwu wyższych urzędników w adz centralnych Turynllji posiada informacje w
tej sprawie, jednakże przez b ministra
spraw wewnętrznych Turynllji dr. Fricka
zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Wobec tello rZlld tu-

rinllski polecił odnośnym urzędnikom udzielić wyjaśnień służbowych i zawiadom ił również o całej sprawie rzącJ, Rzeszy

pogło skami

Trzęsienie

BERLIN, 3.2. (PAT). Wymagana ustawowo minimalna ilość 20,000 podpisów na listach wy s uw , jących kandydaturę prezydenta Hindenburga na prezydenta Rzeszy został.. w dniu dzisiejszym wielokrotnie przekroczona. Chcllc
jednakże zorganizować manifestację na
rzecz Hindenburlla inicjatorzy akcji postanowili zamknąć listy dopiero po 10
dniach .

I

ziemi na Kubie.

Straszny plon katastr ofy::
500 trup6w, 1000
NOWY YORK, 3. II. (PAT) Według doniesień z Kuby, trzęsienie
ziemi rozpoczęło się dziś w nocy.
Szpitale są przepełnione rannemi.
W Sant Jago wybuchł pożar, który
przybrał groźne rozmiary ponieważ
daje się odczuwać duży brak wody.
Według prowizorycznyrh obliczeń jest
okolo 500 zabitych i ponad tysiąc
rannych.
NOWY YORK, 3. II. (tel. wł.).Radjostacje amerykańskie zdołały uzy·
skać połąrzenie ze stacją Santjago de
Cnba. Według ostatnich wiadomości
trzecia część domów w mieście jest

rannycł1.

całkowicie ~niszczona.

Pod gruzami
znajduje się około ] 500 zabitych.
Liczba ra.nnych przewyższa sześć t ysięcy.
Ludność

obozuje pod gołem nieSantjago de Cuba przyby\\ają. oddziały żułnierzy oraz kolumny
samochodowe z żywnością i środkami
opatrunkowemi. Czerwony Krzyż rozbił namioty, do których przenoszeni
są. ranni.
Założono specjalny , obóz
dla zbł"kany :h dzieci.
Okolice miasta również poważnie
ucierpiały. Bliższych szczegółów brak.
---

bem.

Do

I

Echa brzuchowickiej tragedji.

POD STRASZNYM ZARZUTEM.
Czy

inż.

Zaremba

był wsp6łwinnym

w zab6jstwie swej c6rki?
We Lwowie spodziewane jest nadej- ł nowne zażalenie przeciw aresztowi śled'
ście z Instytutu daktyloskopijnego przy
czemu.
W uzasadnieniu uchwały wyd!.iału
głow.ej komendzie P. P. w Warszawie \
e <spertyzy odcisków palców inż . Zarem- karnego, odmawiającego żądaniu po'
by. Bezpośred~io potem wniesie jego przedn ego zaialenia mówi się dosłow
zastępca prawny adw, dr. L. Land.u po'
nie, że. zachodzi dostateczna obawa,

inaczej i rozwijają tu olbrzymill pro-

brojeniową

pagandę·

właściwie prtyn iosą

Genewa zaczyna 'Pozatem przypocoraz bardziej nastrój dni wojennych 1914 i 1918 r., gdy grupowały się tu sploty naj tajniejszych intryg międzynarodowych , oraz olbrzymia sieć wywiad>wcza tajnej służby
wszystkich państw wojujących. Wszystkie lokale nocue są. przepełni'lDe importem l'ótuych niedwuznacznych pai
i panów, w tem dużo Niemców, t rochę Rosjan
i t. zw. • ueutralnych ~,
co do 'których w wielu konkretnych
wypadkach wiadomo zupełnie dokład
nie, że Sil ajeutami czy ajl'n'kami tej
lub innej służby wywiadowczej.
Per
zatem zainteresowanie konferencją roz-

czynań próbnych.

jest

nikłe,

a najbliższe dui
tylko szereg po•. Z. I.

minać

GENEWA, 3. II. (PAT). - Jak
Radck mianowany został delegatem sowieckim na konferencję roz,brojeni ową, wobec czego otrzymał a.
zezwolenia na przyjazd \lo Szwajcarji.
GENEWA, 3. II. (PAT) - Delegaci Japollji Szato i Matsudaira udali się dz i ś do Sir E rich Droumonda
i złożyli mu oświadczenie że rząd japoński w dalszym ciągu nie mote sil)
zgodzić na zastosowanie art. 15 pakta
Ligi do konfliktu japońskiego w Manelżurji a jedynie do ostatnich wypaików w Szanghaju.
podają,

-Skaza ni antypań
stwowc:y.

PowrOt p. Prezydenta
Rzplitej.
WARSZA wA, 3.2. (P.! T) W dniu
dzi siejszym powrócił do Warszawy
Pau Prezydent Rzeczypospolitej.

Akademja ku czci
Prezydenta.
WARSZAWA, 3.2 (PAT.) Dziś o g.
11.30 w sali rady miejskiej odbyła się
uroczys'a akademja na cześĆ. P. Prezydenta Rz litej prof. Ignacego Mośc i ckie
go urządzona staraniem Zjedl. Polskiej
Młodzieży Precującaj .Orlę" oraz pra'
cownik.,jw państwowych zakładów i wytwórni wojennych.

"Koło adwokatów"
u p. min. spraWiedliwości.
WARSZAWA. 3.2. (PAT) Pan min.
sprawi'edliwości

Michałow~ki

przyjął

LWÓW, 3.11. (tel. wł.) Zapadł
wyrok w procesie znanego dzia'
łacza ukraińskie go ks. Kunickiego i d r.
ZawIIłykuta ,
Na zasadzie werdyktu l awy
przy sięgłych trybunał skazał ob d
oskarżonych po 6 miesięcy ciężkiego wiezienia z zawieszeniem na 6 lat i z zaliczeniem aresztu śledczego za wyszydzanie władz i 1 akłócenie spokoju. Prokurator zgłosił apelację. Na rozprawie
byli obecni pr.zedstawiciele kościoła
grecko-katolickip.go jako reprezentanci
metropolity Szeptyckiego.
tu

Wpływy

skarbowe wzrastają·

WARSZAWA, 3 II. (tel. wł. ) Według
informacji Min. Skarbu wpływ y podatkowe . w styczniu r. b. przekroczyły
wpływy . preliminowane na ten miesilIc
w wewnętrznym miesięcznym budżecie
Min Skarbu.

w dniu dzisiejszym delegację zarządu
głównego Kula Adwokatów Rzplitej w
Wełna
Łodzi.
osobach mec. mec. PaschaIskiego, Buguckiego, Brzeziń5ltiego i Etti ngera.
GDYNIA, 3. 11. (tel. wt.) - Do rzę
Delegacja pOinformowała Pana Ministra . du ładunków obrotu .towarowego portu
o celach nowej organizacji i zaprosiła w Gdyni, doszła obecnie i wetna. W op. min. na Zjazd, który zostanie zwo- statnich dniach do portu 2dyńskiego
łany
prawdopodobnie na początku przybyło 2 part je wełny, zawierajlIce 460
marca.
bel dla łódzkiego przemysłu włókienni'
czego.

dla

Wielki

pożar

w Bielsku.

BIELSK. 3 2. (PAT) Szkody wyrządzone przez wielki pożar w fabrykach sukna w Białej obliczają zainteresowani przemysłowcy na 2 milj. zł.
Firma Guelcher i 8terniker, której fa ·
bryka dos:r.czętnie spłonęła była ubezpieczona w Tow.• Siles,a~ na 100.000
dolarów. Firma Rabinowicz. której
fabrykę pożar zniszczył tylko częścio
wo ubezpieczona jest na 140.000 Iranków szwajc. Przyczyny po~aru dotychczas nie u stalono. W akcji ratowniczej brało udział 13 stra~y pożar·
I)ych, m. in. z Cieszyna, Wad"wic,
Zywca oraz oddziały 3 p. str z. podha- \
lańskich i 21 p. a. 1.
W związku z
wypadkiem straciło pracę 800 robotników.

-------------------------podejrzany Zaremba
ukry'

iż
będzie się
wał i w ten sposób uchylał od wymiaru
sprawiedliwości, oraz będzie się starał
nakłaniać świndków do fałszywych zeznań, albo też w inny s posób będzie się
starał ukryć dowody przestępstwa, za
które ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności ponad 1 rok, a nawet
cięższą' .
J dk widaĆ z powyższej uchwały Slldowej sytuacja in ż. Zaremby nie jest
zdecydowanie pomyślną.

Z Sowietami niemożna pertraktować'.
LONDYN, 3.2 (PAT.) Min. spr. za2',
Simon oświadczył dziś Izbie Gmin, że
rząd zdecydował się zawiesić w chwili
.becnej rokowania w sprawie uregulowania większych dłu ! ów z rządem so'
wieckim, albowiem doszedł do przeko'
nania, ż e dalsze prowadzenie tych r,o '
kowąń jest bezcelowe, wobec tego, że
Sowiety łączlI kwestję uregulowani .. dłu'
lIóW ze spraWII uzyskania pożyczki i za'
gwara"towania kredytów.
,
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Tragedja na dnie oceanów.

wyskakująca

pOkatastrofie angielskiej lodzi podwodnej "M 2"

z okien".
Wojna na Dalekim Wschodzie,
tt6ra nastąpiła bez formalnego wypowiedzenia z jednej lnb drngiej strony
sprowadza się narazie do walki o zapewnienie zbytu towarom japoiskim
.a terenie objętym bojkotem ich przez
tubylczą ludność chińską.
Ponieważ
Chiny obecne,

ŁODZU"

żarte

przez waśnie wewn ętrzne, podlegające
lieznym pie skoordynowanym w swych
posunięciach
jednostkom rządzącym,
.ie odpowiadają. europejskim pojęciom
• paistwie, jako całości, przeto i woju na ziemi chińskiej składa się z
poszczeg6lnych ogniw partyzanckiego
łańcncha obrony,
wybuchających na
zagrożonych
odcinkach z żywiołową.
wprost siłą!
Korespondent • International News
Service" tak charakteryznje t. zw.
straszną sobotę nbiegłą
w Szanghajn
1r spos6b następnjący :
Po zacię'tem kilkogodzinnem natarcin nocnem przeciwko przeważającym
wojskom chińskim , Japończycy, o goizinie 6 z rana według czasu mleJscowego wycofali się z terytorjum ' w
pobliżu rozgromionego dworca kolejowego w kierunku koncesj i międzyna
rodowej. Następnie gł6wna kwatera
japońska wystosowała do władz chiń
.kich nowe ultimatum, w kt6rem zażlldała niezw tocznie oczyszczenia strefy dworca p6łnocnego. Ultimatum to
. ie zawierało jednakże żadnych gr6żb,
ale przypuszczenie, że w razie gdyby
Chińczycy nie opnścili
strefy walki,
.owe bombardowanie i to z ciężkich
.ziaJ oraz samolot6w. zaopatrzonych
w bomby, może być zastosowane ze
strony wojsk japbil kich .
Wycofanie
się Japończyk6w z dworca północnego
wojska chińskie uważały za wielkie
To . w rzeczywiswoje zwycięstwo.
stości podnłosło znacznie ducha wojowńiczego ' Chińczyk6w. Stąll też wła
ize zar6wno w koncesji międzyn aro
.owej, jako też władze miejskie wyrażają obawy, że Chińczycy wtargną
do konce ji międzynarodowej.
Wytworzyłoby to nową. CięŻką kom plikaeję,
kt6rej następstw nawet trudno
przew idzie ć.
Wojska chińskie w strefie dworca północnego, kt6rych liczbę
wraz z nieregularnemi żołnierzami po4ają na 20.000 ludzi , święciły "zwycięstwo nad Japończykami" wystrzałami radości. 'Przy tych radosnych
strzelaninach na granicy osiedla mi ę- '
izynarodowego zranieni zostali przez
Chińczyk6w dwaj wartownicy angielscy. Są to pierwsi Anglicy ranni od
czasu krwawych zaburzeń . Jednakże
.g6lnego natal'ci1l~na cofających się·J 11.pończyk6w Chińczycy widocznie oba-

Jedyny autentyczny dokument strasznej
Nie ulega jut żadnej wą tpli wości, że
wszelki ratunek łodli podwodnej .M-2"
jest bezskuteczny.
Wstrząsajqca tragedja łodzi podwodnej .M-2" w kanale La Manche, stanowi w lańcuchu katastrof morskich od
czasu wojny światowej dramat o potęż
nem napięciu.
Zatoka Lyme Bay, gdzie przypuszczalnie zatoljęła łódź podwodna .M·2",
jest szczególnie niebezpieczna dla manewrćw łodziami podwodnem\ i nosi od·
dawna miano .żywego grob u" marynarzy.
W tej części Kanału Angielskiego
leży pogrzebanych wiele okrętÓw, które
uległy katastrofie w ostatnich kilku latach .• M-2" zaliczana była do starszej
klasy łodzi podwod nych, wchodzących
w skład .tajemniczej floty" lorda fishera, operującej w początkach wojny świ a
towej na wodach Bałtyku.
Tylko 3 łodzie zaliczane byly do tej
klasy i pozostawione, pomimo przekroczenia przepisowego wieku, w aktywnej
służbie morskiej.
.M-2" zbudowana zos tała w r. 1918
i w ostatnich kilku llltach uległa przekształceniu w tym sensie, iż zamiast w
działa armatnie, wyposażoną została w
kunsztownie zbudowany mały hangar, na
którym znalazł pomieszczenie drobnych
rozmiarów hydroplan. W chwili zatonię
cia .M-2" hydroplan znajdował s ię na

Długa lista oliar, złożona z oficerów
i marynarzy, została opublikowana przez
ministerstwo ma rynarki angielskiej. Na
wszystkich ok rętach na znak żałoby
zwinięto bandery. Król i królowa nadesłali telegramy kondolencyjne rodzinom
oliar.
Miasto Plymouth i okoliczne wsie
w ciężkiej ;ż ałobie, dzwony cały dzień
biły na znak żałoby. Ogólne zaciekawienie budzi jedyny ocalały marynarz
załogi nazwiskiem Ywan.. Ze zgrozq
odwra cają się ludzie na widok kokardy
ze znaczkiem .M-2" na c zapce. Na go'
dzinę przed wyruszeniem łodzi mary-

I~------~------~----------------------------

pokładzie dot kn iętej katastrofą łodzi.l<to
wie, czy w pewno o kolicznościach nie odegrałby roli deski ratowniczo;j zatopionej załog i, liczącej wraz z oficerami 70

Angielska łódź podwodna .H. 43" w poszukiwaniach zapadłej w nurty
oceanu siostrzycy .M. 2. ' Na drugim planie dwa angielskie poławiacze

ludzi.
Potęgu j e dramat lakt, iż na pokła
dzie .M·2" znajdUJ'! się sami mlodzi
małżunkowie, których rodziny mieszkają
prawie wyłącznie w pobliskiem mieście
portowem Portsmouth. Mlodzi oficerowie i marynarze w wieku 24 do 31 roku
zaciągają się dobrowolnie do tego ro
dzaju niebezpiecznej służby morskiej,
jaką stanowią łodzie podwodne, głównie
ze względów materjalnych, gdyż service
w łodziach podwodnych jest doskonale
wynagradzany. Toteż prawdziwie dantejskie sceny rozpaczy rozgrywały się w
małe m m ieście portowe m, wśród rodzin
załogi , gdy nadeszła pierwsza oficjalna
wieść z Admiralicji, iż nadzieje na uratowanie załogi .M-2" znikły.
Co do przyczyny katastrofy i losów
uwięzionej w głębinach morza załogi
.M-2"-pierwsza możliwoś ć, to defekt
w hali maszyn nieszczęsnej łodzi podwodnej, który sprawił, że po zanurzeniu
si ę w fale Kanału Angielskiego zaloga
nie była w możności wydostania się na
powierzchnię morza.
W wypadku zmiażdzenia łodzi, uwię-

śmierci załogi łodzi.

ziona załoga znalazła ś mierć w otchła
niach morza. S iostrzana łódź podwodna,
tej samej klasy, .. M. 1", zginęła w tych
samych niemal warunkaah, jak . M. t".
Na pokbdzie .M. l" znajdowało się
wtedy 68 ludzi załogi.
.M. l" uległa 2 katastrofom. Po
raz pierwszy, w roku 1918, pod koniec
wojny światowej, w czasie ćwiczeń wojskowych w pobliżu nieszczęsnego .grobu marynarzy" , w zatoce Lyme Bay,
.M. 1" zatonęła na slrutek defektu motorów i spoczęła na dnie morza. Jednakże po 5 godzin!,ch usilnych wysił
ków załogi zdołano naprawić uszkodzo-

min.

...

~~~~~~~--~.
ne mIejsca w hali maszyn------------------------------i wydostać narz otrzymał zwolnienie z powodu
się

ponowni e na powierzchnię morza .
Katastrofa ta zdarzyła s ię akurat w
momencie, gdy .M. 1" przeznaczona
została przez
Admiralicję
angielskq
do wzięcia udziału w bombardowaniu
Konstantynopola i wzięcia udziału w teatrze wojny na Dardanelach. Los .M.l"
był jednak widocznie przesądzony, skoro '" 7 lat później zaginęła w okolicznościach, które właśnie do złudzenia
przypominają obecną tragedję .M. 2" ..
Łódź podwodna . M. l", biorąc udział
w ćwiczeniach w roku 1925, zanurzyła
się pod wodę na Kanale Angielskim i
nigdy już nie wypłynęła na powierzchnię·

W jej hermetycznie zamkniętych kabinach rozegrał się tajemniczy dramat,
który pociągnął za sobą życie 68 ludzi
załogi, dramat, który nie został nigdy
wyświetlony i który (- jak tyle innych
- kryją zazdrośnie fale morskie.

śmierci

ojca. Gdyby rozkaz przyszedł
pó źniej Ywans znajdowałby się dziś razem ze swymi towarzyszami na dnie: w
wspólnym grobie łodzi podwodnej.
Agonja na dnie morskiem w łodzi
podwodnej jest ' jedną z największych
męczarni, jaką można sobie wyobrazić.
• Wyobrazić" - gdyż dotychczas nie
było wypadku, by kogokolwiek uratowano po dłuższem przebywaniu w zamkniętej lodzi podwodnej.
Znany iilm amerykański wyobrażają
cy śmi erć załogi w zat oniętej łodzi podwodneJ - jest tylko produktem fantazjI.
Straszna scena duszqcych się marynarzy, bunt wśród załogi , ta beznadziejna
walka i rozpacz, gdy marynarze zatykajq sobie uszy, by nie słyszeć pukania
pracujących nurków. Trujące gazy i t.p.
wszystko to przeżywają napewno ludzie
ska:oani na śmierć na dnie morskiem.
Lecz dotyc2czas nie było ani jednego, któryby powied zi ał:
- Ja to przetyłem.
Tych sześciu uratowanych 7 . Posejdonu" w czerwcu roku ubiel!łego, koło
Hongkongu wydobyto przy pomocy aparatu Dewisa, zaraz po katastrofie.
Marynarze francuskiej łodzi podwodnej , zatopionej podczas wielkiej wojny
przez Austrjaków, powyskakiwali do
morza przed pójściem na dno łodzi.
Tylko jeden jedyny autentyczny dokument egzystuje; jest nim pamiętnik
komendanta japońskiej łodzi podwodnej ,
zatopionej podczas wojny rosyjskO-japońskiej, który do ostatniej minuty tycia swego notował w dzienniku łodzi
wszystko , co się działo w łodzi.
Umarł z ołówkiem w ręku . Dokument ten, przepojony duchem wielkiego
patrjotyzmu i bohaterstwa, był swejlo
czasu opublikowany i wywołał olbrzymie zainteresowanie, lecz j uż dawno o

niono dotychczas na kilkanaście mil- Nankinie, mając już poza sobą przejon6w dolar6w. Wszystkie biura i bycie Mandżurji zostali przyjęci hurasklepy są. zamknięte, a jedynie tylko ganowym ogniem oddział6w chińskich,
w koncesji międzynarodowej obraz u- mimo to, że burmistrz Szanghaju, jelicy poza silnemi patrolami policyjne- dynie miarodajny i widomy czynnik
mi i zasiekami z drutów kolczastych władzy Chin, przyjął ultimat , m Ja(patrz naszą ilustrację na str. l-ej) pouji (lakoniczne i wyszukanie grzewiają. się wykonać.
jest jeszcze w pewnych godzinach w cznej do wiadomości.
I oto, jak pisze p. Londres:
Chińczycy skłaniają. się coraz bar- przybliżeniU doŚĆ normalny.
.ziej do gierylas6wki, czyli walki o" Japończycy ujrzeli ,nagle wojnę,
Znakomity publicysta francuski p.
chotniczej i dorywczej, ponieważ wiel- Albert Londres, kt6ry znajduj e się na wyskakującą. na nich z okien".
kiemi środka mi obrony nie rozporzą terenie walk na Dalekim Wschodzie,
Plan opanowania Chin nie udał
Ilzają.
w charakterze korespondenta wojenne- się. Jak długo trwać będą. Państwa
Doszło do incydentu
amerykań go
tak charakteryzuje sytnację w Środka, z Państwem Wschodzącego
&kiego. Żołnierze marynarki japoń Szanghaju:
Słońca pokaże
najbliższa
przyskiej wtargnęli do domu amerykań
.Azjatyckie szaleństwo dotknęło szłoŚĆ.
skiej misji prezbiterjańskiej i potłukli Szanghaj. Wojna wtargnęła na ulice
Jedno jest pewne: cala ta wojna nim zapomniano.
Od tego czasu nie wyratowano ani
lV nim ruchomości, nie wiedząc prawmiasta. Od pięciu miesięcy Japoń tak uiezrozumiała i nieuchwytna dla jednr)go człowieka z zat on iętej łodzi,
.opodobnie, że chodzi tu o siedzibę czycy wal czą z Chińczykami n8 tery- umysł6w europejskich,odgrodzoua gru· nie znaleziono ani jednego dokumentu,
Amerykan6w. Wzmacnianie sił floty t~rj um chińskiem i oba narody pod bym murem tajemniczości, przy in- któryby opisywał mę ki przeżywane w
Da wodach chińskich przez inocarstwa
względem dyplomatycznym zawsze są.
terwencji Ameryki czy nawet Europy stalowej trumnie na dnie morskiem .
poszczeg61nę trwa.
w porz~dku.
zgot"wa ć może >ś wiatu zereg nie powypadk6w
Wskutek krwawych
Tak powstaje Daleki Wschód. Ale, dzianek.
wOjennych cały ruch handlowy i in- oto, Szanghaj , międzynarod'lwy po_ arazie nazwijmy to za publicyteresów w Szanghajll lIstal całkowicie. twór został zaatakowany".
stą francuskim, # wojną wyskakującą
Straty, spowodowane w handlu, oceJapończycy po wylądowRniu w z okien" i... czekajmy.
A.
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Akcja rozgrywa

Streszczenie.
Znany prsemyslowlec lódzkl, Karol
Wolner, zgin'll w tajemniczych okolloznośclaoh w Zakopanem. Reporter .Przeglądu Codziennego", Leszek Wlrga, usi-

łował przy pomocy sWAgO siostrzeńca,
Grądzkiego zbadać zagadk'ł'iimierol Wolnera I wówczas natknąlsię na ślady s.ajkl

rolszerz)' banknotów.;
Narzeczoną Grądzkiego
bylo Kela
Ktenkowsk.a, sekretarka WOlnel'8.
Wirga padł o(iart\ zamachu, zorgAnizowanego przez .. pAna mecenasa",
.agadkowego ind)'wlduum. Ci ała repor,
tera nie odnalezion.o.
Grl\~zkl, błlldząc Aleją
l-go Maja
natknąl się no mlodą I.obi.t~ która
prosUa go o pomoc. Opowiedzial .. G"ądz
kiemu, te brat Jej znan)' przemyslowleo,
Boelti h, pad I oflarą.zajki .Trójkąta',
oraz że zwabiona przez 9ZsntatY8t6w
do Jakiegoś domU;-zdolala zbieo. Grądz
kI przy rzekI pannie Boeltich S"'II pomoc.
N az.jutrz Bocllioh6wna zo.t.1 a uwięziona w jaskini s.ajki
.Tr6jkllta",
naskntt>k wyrafinowanego podstępu.
Nadkomisarz Olma"ski usiłował aresz.tować markiza de La\'alle, a jako
podejrlllnego o to, te pomógł dyr. Olszańskiemu w ucieczoe. Grądzkl po.tanowił zerwać z Klen;kOwskl\ z"rzucaJąc
Jej niestaloŚĆ.
Do d ecydującei rozmowy między narzeczonymi nie doszło, bowiem jakiś
tajemniozy znajomy Neli polecił jej kategorycznie prsybyć do siebie p ..ed
spotkaniem się z Grąd"kim.
Grądzki po burzliwym wieczorz. w
klubie .Damy kierowej" %ostal napadnięty przez dyrektora klubu. Zdołał
prz ed rzeć się jednak w stronę wyjścia
i ukryć w ciemnym pokoju.
UciekIszy przez okno Grądzki znałazł się w ogrodzie, a nie mogąc odkryć
wyjścia poza obręb murów wszedł
na drz.wo. Galęź załamała się pod nim
w momencie, gdy rozpoczęto przeszukiwanie o,rodu I Grl\dzki spadł.
Ujęty przez dyrektora klubu
przy
pomooy jednego z ozłonków opuszcza
spelunkę hszardu.
Boetliohówna, znajdująoa się uwię
zlonll wychodzi na spacer ze swojl\ dozorozynią. W drzwiach spotyka słuŻIl
oego o żółtej cerze, który daje jej jakieś zn.kl porozumiewawoze.
Slyszl\o
o strasznej śmiercI jednej z ofiar szaj ki
.Trójkąta- Boctliohówna zemdlała.

(Dalszy

ciąg).

Narazie zabrakło cielęciny, a z innegc mięsa kotlet cielęcy nie jest wła
ściwie cielęcy odrzekł Traczyk, zapominając o tem, iż przed chwilą w
innem zupełnie ś wietle ta wiał swojll.
restaurację·

Więc

niech będzie wieprzowy.
niema.
W takim razie co może mi pan
podać? gość zaczynał się zlekka
niecierpli wić.
-- Należało tak odrazu mówić
powiedzial z godnością Traczyk.Co pan woli - ciągnął dalej - albo
schab z kapustą, albo kapusta z kieł
basll.
- Niech będzie kielbasa.
Traczyk wyszedł do kuchni po
chwili przyniósł żądaną potrawę.
- Wódeczka? - spytał z przyzwyczajenia.
-

Też

Łódzki· .

- Dziękuję·
Gospodarz wzraszył ramionami. co
miało oznaczać:

- Taki gość co nie pije, nie wiele jest u mnie wart - i odszedł, siadając przy stoliku Lipki.
.81e przerwana rozmowa nie kleiła
się . Lipka zauważył, 7.e goŚĆ z pod
okna bdl'dzo badawczo mu się przy ·
gląda.

Nie podoba lei ~ ię ten tacetrozważał. -- Świdruje mnie tem swojem jednem okiem, jakby chciał mózg
mi prze\Vi e rcić .
Niepotrzebnie wyrwałem się z tern
nazwi kiem. Czort wie, co to za jeden, z powodzeniem może być zpiclem, nalezy więc jaknajprędzej śię stąd
-

wynosić.

Obawiając się więc. jakichś nieprzewidzianych pos unięć ze strony jednookiego gościa, odez ał się przyciszonym głosem:
- Panie gospodarzu muszę już
iŚĆ . Przyj dę wieczorem, to sobie jeszcze pogadamy.
Wszelkie I1Silowania Traczyka, aby
go zatrzymać spełzły na niczem. Lipka uregulował rachunek i odchodząc
szepnął, wskazując oczyma na siedzą
cego pod oknem męzczyznę:
- Jakaś podejrzana o30bistoŚć. 
Radz ę panu mieć się na
ostrożności
- uścisnął kordjalnie dMl Traezyka
i wyszedł
Zaledwie drzwi się za nim zamknęły, gość ' z przepaską na lewem oku za wołał z wielką żywością:

Płacę!
Ależ

I

pan nie

zjadł

jeszcze.
rachunek.
Nie smakuje panu?
Gość, zamiast odpowiedzi, rzucił
na stół monetę dwnzłotową i nie czekając na wydanie reszty, wybiegł pośpiesznie z lokalu.
- A temu co się stało - mruknąl
zdumiony Traczyk. - Warjat,
I nawet nie chciał reszty.
Tymczasem mężczyzua z przepaską na oku znalazłszy się na ulicy rozejrzał się bacznie dokoła. W niewielkiem oddaleniu spostrzegł Lipkę, który szedł zpowrotem na swoje stanowisko. Z wielką ostrożnością począł
się za nim posu wać.
Lipka, nie podejrzewając, że jest
śled zony , w wyśmienitym humorze powracał do swego pokoiku na czwartem piętrze .
Miał zapewniony dach nad głową,
spory zarobek, coprawda niezbyt uczciwy (ale ktoby się przejmował taką
bagatelką w obecnych
ciężkich czas:lch) i do tego bardzo lekką pracę.
Chcę uregnlować

przeżyć

Dozagrobowycf!.

się

w palacach. dancingach, suterenach. poddaszach
i w labiryncie podziemnej Łodzi.

Pogwizdywał wi ęc jakąś skoczną me. pod wpływem wypitej w re-

lodję

stauracji Traczyka wódki uśmiechał
się do wszystkich mniej lub więcej urodziwych młodych niewiast, które spotykał na swej drodze.
Że stosunkowo doŚĆ dłngo był poza ~omem . a w czasie tym Grądzki
mógl prowadziĆ rozmowQ l1a,ler waż
ną (lIa "majstra·, wcale się tern nie
pruj mo wał. W'zak mógł skomponow ać niejeden interesujący djalog, który jego tajemniczy pracodawca m usiał,
rad uie rad , przyjąć za dobrą monetę·

Wreszcie z oa lazł się przed kamiew której mieszkał Grądzki. Przystanął i rozejrzał się pobieżnie
dokoła. Ale manewr ten przewidywał
mężczyzna z opaską na oku, to też w
chwili gdy Lipka odwrócił ię, wbiegł
do sąsiedniej bramy.
Po chwili Lipka wstępował na
schody. Na pierwszem pię trze zatrzymał się i począł
nadsłuchiwać przykładając ucho do drzwi, wiodących do
mieszkania Grądzkiego.
- Jest w domu - myślał sły
sząc, dochodzące z wewnątrz odgłosy
rozmowy - nalezy natychmiast objąć
swój posterunek.
Przeskakując po dwa schody dostał się na czwarte piętro, a za nim
kroczył tyłko znacznie
wolniej męż
czyzna z czarną opaską na lewem oku.
Znalazłszy się w niewielkim pokoiku Lipka starannie zamknął drzwi,
wyjął klncz i starannie zatknął watą
otwór w zamku, Następuie wyjął ze
skrytki aparat pOdSłuchowy, nstawił
go na niewielkjm stohku, przysunął
sobie krzesełko, usiadł i ze słuchaw
kami na uszach zastygł w bezruchu.
- ... nr.lezałoby wówczas zwrócić
się o pomoc do nadkomisarza Olm 3ń
ski ego i obsadzić pałacyk - dobiegł
go głos Grądzkiego .
- Akurat w sam czas zdążyłem
- pomyś lał Lipka. Przysunął sobie
kawałek papieru, wydostał z kieszeni
nicą,

dla kogo

się

naraźa, postanowił więc tę sprawę
naj prędzej wyjaśnić

jak-

Nawet nie

wiedział

Znowóż rozległo się

lekkie puka-

nie.
Lipka pobladł.
- A więc omylił się, nieproszolly
goŚĆ nie mial najmniejszej ochoty de
odejścia.

- Co robić? - zadał sobie \v duchu pytanie.
- Nie zdradzajęc swojej obecD08'
ci czekać. a7. osoboik znnżouy odejdzie, sądząc , iż w mieszkaniu niema
nikogo.
- Widziałem, jak pan wchodził
do pokoju, więc niech pan otworzy
drzwi - usłyszawszy te słowa Lipka
o mało co nie spadł z krzesełka.
- Był śledzony. Nie ulegał() to
najmniejszej wątpliwości. Zą chwilę
wkroczy do pokoju policja. - Oczyma wyobraźni widział się zakutym w
kajdany. Huragan myśli kłębił się poi
czaszką ·

- Czy długo mam
godny głos nieznajomego

czekać?-ła
natchnął

Lip-

kę odwagą.

- Napewno nie jest to policja,
bowiem zgoła inbczej rozmawiano by
z nim. Wobec tego moze nie otwierać.

Panie, proszę mnie usłuchae.
Nie głupim - pomyślał Lipka - wolę poczekać aż ci si~ znudzi stukać i odejdziesz.
Cichy zgrzyt przy zamku.
Kroplisty pot wystąpił nil cZ9ł.
Lipki.
- Do djabła - mrnknllł - 1'r6buje otworzyć.
Nagle zabłysła mu my l.
- A to osioł ze mnie - strofował się w duchu niema najmniejszej podstawy do jakiejkolw'iek bądt
obawy. Wszak jest to bez wątpienia
zwykły złodziejaszek, który chciał si,
jedynie upewnić, czy w mieszkaaia
niema właściciela .
Zły uś miech wykrzywił mu wargi.
ołówek, zamierzając notowa ć podsłu
- Już ja ci zgotuję odpowiednie
chiwaną rozmowę .
przyjęcie; za mój strach odpłacę ci s.Nagle zadrżał. Szybkim ruchem wicie.
zdjął słuchawki z uszu i z zapartym
Ostrożnie wstał z krzesełka i Syoddechem spogląda! wylękłemi oczyma rając się nie czynić żadnego szmero
na drzwi.
ulokował aparat podsłuchowy zpowroKtoś delikatnie pukał. Raz, drugi,
tem w skrytce, poczem podniósł z potrzeci. Chwila ci. zy.
dłogi żelazną szt abkę, która pozostała,
- Odszedł - zadecyd ował Lip- tu od czasu instalowania aparatu podka, oddychając z wielką ulgi!,. - Kto słuchowego i ściskając ją silnie wrę'
to mógł być - i dopiero w tej chwi- ku czekał na domniemanego włamy
li uprzytomnił sobie, że zajęcie jego wacza.
jest dość ryzykowne i bardzo łatwo
może się znaleźć za kratkami.
ciąg nastąpi.

Dalszy
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Kalendarzyk.
DZIŚ: Ansgarego t And.
JUTRO: Agaty P. M.

Luty

- :::-

4
Czwartek

W.ohód lłońca 7.12.
Zachód lłońca 10.26.
Wlchód ks Iężyc a 7 . ~.
Zachód kslętyca 13 ~3.
Długc ść dnIa 9.0S
Przybyło dnia 1.27.

MUZRUM MI RJSK IR hiltorj l i I.tnkl Im.
J. I R. Bartoszewlc_ów (plac Wolno ścI l)
otwarte w środy, soboty i nled_lel. od
10--10.

Dyżury apte.
w nocy dyżuruj,! następuj,!c.
apteki: Suke. K. Leinwebr& (Piac Wolnoś
ci l), W. DanieleckIego (Piotrkowska 137),
A. Perelmana (CegIelniana 37), Sukc. F.
WÓjcickIego lNaplórkowsklego 27).
Ol lś

Rozdział cukru dla zakładów
opiekuńczych.
Wojewódzki komitet do spraw bezrobocia komunikuje, że w niedługim czasie przystllpi do rozdziału cukrLl dla zakładów opiekuńczych,
wychowujqcych
dzieci.
Podania o przydział cukru należy
składać do urzędu wojewódzkiego do
dnia 5 luteIlo 1932 roku.

"Pożegnanie karnawału"

w Sokole.

W nadchodzqclI sobotę , dnia 6 lutego r. b. sokolstwo z gniazda ,Łódź l'
przy ul. Nawrot J3 urzqdz ~ w swym lo kalu wielkq zabawę taneczną p. n .• Potegnania karnawału '.
Doskonały zespól jazzb Indowy oraz
tani i smaczny bufet przyczyni s i ę d J
miłego i wesołego nastroju, który dlugo
będzie w pam i ęci sokolstwa łódzkiego.
ich rodzin oraz wpro Nadzonych gości.
Komitet przyg ) tował cały szereg
niespodzianek. Wejście tylko za zaproszeniami. Ci, którzy nie otrzymali z jakichkolwiek względów zaproszeń, mogq
takowe podjqć w sekretarjacie gn~zda
. Łódź l' przy ulicy Nawrot 23 w godzinach wieczornych.
Czysty dochód przeznaczo"y je,t na
zakup i reparację sprzętów sportowych,
bokserskich i t. p.

..

~

Pal tylko gilzy

HLE GJONOWE"
wytwórnI .ŚWIATOWID'

ŁÓDt, C~gielniana 19, tel. 134-'86.

Z okazji Imienin Prezydenta Rzplitej.
Awanse oficerów rezerwy
Dziennik persanalnv ministerstwa
spraw wojskowych przynosi ster 'g no minacyj wśród oficerów rezerwy l .,dzia n.
I tak z dniem J lutego następu jqcy
porucznicy g8rnizonu łódt k iego zostali
kapitanami Hen nberg Józef, z 28 p.
St. K., Hełs towski Zygmunt z 28 p. St
K., Kuli kowski C zeslaw z 34 p. St. K.
M ieczy ń ski Jótef z 4 pac., Wo jna S tef.n z dyonu s . mochodow ł' ilo .
Porucznikami mianowani zostali następu jęc y podporu c lnicy reter ~y 7 31
p. St. K.: Tyste ' Zygmunt. Prawitz Her-I
man, Be rnhardt Edmund, Szwedler fran
cist ek. Laskownicki Janusz, Jankowski
Lucjan, Siedlanuski LUCJan, feld Zyg-

ski Jan .
Na poruczników z 28 pułku St. K.
nominacje otrzym .1i pod porucznicy: Wro
cław s ki Mirjan, Zmigród Bernard, Ber'
kowict Leon.
Z X puł k u artylerji ciężkiej nominacje na' poruczników otrzymali: podporuczni cy Lachowicz Antoni i Walewicz Józef.
Z IV pułku artylerj i polowej nominacje na porucznIków otrzymali podpo'
rucznicy: Zdan 'lwski Jan, inż. Laubicz
Mieczysław i inż. Dobrowolski Leon.
Z 4 dyonu samochodowego nomina-

Echa konfliktu na tramwajach.

Targi o zatrudnienie kilkudziesięciu pracowników
Ł. dąży

Dyrekcja [K. E.

(a) Mimo zaże 1nania konflik tu ' na
tramwajach, ostatnio krążyły po głoski.
jakoby pewna grupa strajkujllcych tramwa jarzy nie zgodtiła s i ę na podpisanie
deklara cji t. j. postawionych przez dyrekCJ ę K. E. Ł. warunków i w dals zym
clllgu kontynuuje strajk.
Dyrekcja Ko\>! Elektrycznej Łódzki ej
wyjllŚnia w zwiqtku z temi pogłoskami,
te do pracy zgłosili się wszyscy pracownicy, ktorzy podpisali deklara c i ę, zgad , ajqc się na w \ sunięte przez K. E. Ł .
warun ki. Dyre kcja jednak z strzegła sobie prawo przyjmowan ia pracowników
według swego utnania, to też pewna
liczba tramwajarzy do pracy do obe cnej
pory nie została przyjęta .
Kwest ja ta będzie jeszcze przedmiOtem rozwatań Dyrekcji K.E. Ł. In spektor
okręgowy pracy, Wojtkiewicz ośw i adcza,
te do pracy zgłosili się wszyscy prac,wnicy tramwajowi i na tramwajach nie
istnieje obecnie żaden konflikt. O ża d
nej konferenc ji nic nie wie i do obecnej pory błldź to ze wiązku , bqdż to z
grupy pracujllcych nikt do niego się nie
zwracał.

Prz edstawiciele związków zawodowych, oświadczyli nam, że pracę oodję
li wszyscy tramwa iarze, j_dnak kilku z
nich nie zostało do obecnej pory przyjętych, sprawa zaś konfliktu będzie jeszcze rozpatrywana przez zw i ązki , które
niezawodnie w stosunku do tej sprawy
wyciągnq jakna dalej i d ące konsekwenCJe
Zwiqzki zawodowe nie zrezygno",ały z
zajętego stanowiska, które wyłuszczone
zostało w dniu 17 stycznia r. b. na wal-

.....--~--------------------------------------głowy u kierownicy samochodu.
amerykańskich

Ody rankiem we czwartek ub. tygodnia, członkowie klubu automobilowego
Green Vallpy, znajdujlIcego się w· pobliiu miasteczka Wheaton w stanie lIIi·
nois, otworzyli gard. aby ruszyć w
dalszq drogę - cofnęli ~ię z przeraienIem: tuż przed bramq wyjazdowlI stlił
samochód, a przy kierownicy siedział
człowiek, którego twarzy nie można by·
ło dojrzeć. Jetdziec pochylony nieco
nad kierownicII, oble ręce miał oparte
n4 kole ki~rownicy. co sprawalo wrażenie, te chce ruszyć. Widok nieznanego podróżnika, który nie wiad mo
skqd si~ wziął z samochodem w garażu
zamkniętym od zewnątrz, wywołal konsternację, która szybko przeobraziła się
w uczucie grozy, gdy stwierdzono, że
po skórzanej kurcie automobilisty spły
wa obficie' krew.

garnizonu.

Jar ~ m a ELlzeb juu, Jas trzębski
Sta n isław, Orłowski Marjan, Leczkow-

____~--------------------------------------..----,----~I------~~-

Tut ów bez

Wyrafinowanie

łódzkiego

munt,

cję na porucznika otrzymał podporua
nik Chojnackl Karol.
Z 4 Dywizjonu tandarmerji na porucz~ika nominację otrzymał podporucznik Strzech Antoni-Karol.
Nominację na poruczników otrzymali
następujqcy lekarze podporucznicy: Madaj K. zimierz, K ..,ie6ko Wincenty. Jelenkiewicz Natan, from Benjamin, fuks
Daw d, Cioldberg Władysław, LewkowicI
Tadeusz. Sz c zepański Władyslaw. Marjenstraf Wilhelm, Kucleb Wilhelm, Suchowczycki Leon, Słowik Izrael, Ooldbe -g Józef Bornsztajn Herman. lIiński
Al eksander, Ooldman Leon, Barciński
Jaremi-Michał, Wajnsztok Józef, Jareckl
Józef, Adelfang Dawid, SuwaLki TadeUSt, Outman Leon, Celn ker Zelm.n,
fryszman Wiktor, Humnicki Kazimierz
(p)
i Zdanowict Aleksander.

śledcze
badań.

morderców.

przystqpiły

do drobiazgowych

Stwierdzono. że tajemnic1.Y człowiek
ofilllq zbrodni.
Ołowy jego nigdzie w pobliżu nie
znalezio o. Na stopniu samachodu leiał
kawal rury telazn ej, nie stanowlllcej
żadnej
części
wozu. Stwiedzono, że
ofiarą zbrodni by! młody człowiek, i że
zbrodniarze odrąbali mu głowę ostrem
narzędziem. oglus ajqc go I rzedtem porzuconq ru q. OczywHcie dla zatarcia
śladów, zbrodniarze glowę unieśli. Ofiarę posadzili przy kierownicy przy tła
czajqc do niej ręce zam ordowanego .
W chwilę po tem krwawem odkryciu
zagrzmiało na całe Stany Zjednoczone
radjo policyjne z iście amerykańskim
pośpiechem ustalono 1 0tsamość zamordowanego: jest nim niejaki p. J . Boehm
- lat 38, plenip Jtent koncernu Boehm
Już pobieżne oględziny stwierdziły,
i Winterson' i • Wintdr River forest· .
te skórzany chełm i okulary letały
Morderstwa dokonano prawdopodobwprost na karku tajemniczello kierowcy. nie w celach rab\mko, ych, gdyż p.
Okropny widok przedstawi! się Obec-\ Boehm wiózł 150,000 dol. na wypłaty
nym, gdy chełm zdjęto: okazało się, te dla personelu.
jeździec nie ma głowy .
Na ślad morderców jednak nie naZaalarmowllne nIltychmiast władn trollooo.

nem ze braniu
sursy.

do redukcji personelu.

tramwajarzy

w s ali Re-

stawiciela zwillZku, w osobie prezes.
kartelu, p. RomlIna Kuchciaka, zwrócił
się do przedstawiciela d yre ,cji z propoWbrew wy żej przytoczonemu wedluil zycjq przyjęcia do prllcy wszystkich b.
agencji • Wap ' oświadczeniu inspektora pracowników tramwa jowych-dotychczas
pracy-agencj a .Polpresu· przynosi po
jeszcze niezatrudnionych.
ni hzll informa ję, potwlerdzonll przez
P. Ring o ś wiadczyl, że stanowisko
prezesa kartelu Z. Z. P.
dyrekcj I jest bezwzględ ne i te z pośród
(p). W dniu wczora jszym, o godz. 10 pracowników, nie pracujqcych obecnie,
rano, w lokalu inspektoratu pracy pod u ~un l ętych będzie bezapelacyjnie 52 praprzewodnictwem insp. Wojtkiewicza od- cowników.
b yła się konferencja pomiędzy zarzqdem
Wobec tego oświadczenia zostało
zwillzku pracowników tramwajowych, zwołane w godzinach popołudniowych
zrzeszonyc h przy ka rtelu związków Zaw. posiedzenie zarzqdu zwiqlku tramwajaZjedn. Pol. Z Z.P. oraz z przedstawicie- rzy. na które m postanowiono odnieś6 się ·
lem d , rekcji K.E. Ł. wicedyrektorem Rin- do wszystki:h innych ZWillZków tramwagiem.
jarzy oraz do pracujqcych tramwajarzy
Na konferencji poruszona została % żlldaniem poparcia nieprzyjętych tramsprawa przy j ęcia do pracy tych pracow- wajarzy, w ."awie przyjęcia Ich do praników, którzy w lic bie około stu osób. cy, at do strajku protestacyjnello wł,
deklalllcyj nie p ,dpisali. Inspektor WOjt-1 cznie.
kieJĄ,icz po wysłuchaniu Żlldllń przed-

•

•

•

Kto płacić będzie kryzysowy dodatek
do

państwowego

podatku od

Jak się dowiadujemy w Dzienniku
Ustaw zo ,tała ogłoszona u~tawa o kryzysowym dodatku do państwowego podatku od nieruchomości.
Na zasadzie tej ustawy ma być kry·
zysowy podatek do państwowego podatku od nleruchomo<ci dolic ' aoy i pobrany po raz pierwszy przy wymiarze podatkowym za rok 1931!.
Kryzysowy podatek wynosi 3 proc.
w mlaru państwoweRo podatku od nieruchomości, przyczem wolne Sil od kryzysowello dodatku budynki mieszkalne.
których roczny czynsz nie przekracza
1000 zło tych.
Wymiar i pobór kryzysowego dodatku winien być uskuteczniony równo cześ

nieruchomości.

nie z wymiarem i poborem państwowe
go podatku od nieruchomości. Nakazy.
płatnicze majll obejmować zarówno sam
podatek jak i dod tek kryzysowy, ale
nie w jednej łllc%nej sumie. lecz odręb
nie.
Krszysowy dodatek do państwowego
podatku od nieruchomości nie mote
służyć za podstawę do wymiaru podatków san , orządowych, ani też nie pobiera się od niego nadzwyczajnego 10 proc.
dodatku.
Dotyczy to jednak nieruchomoścl, kt6rych roczny czynsz, względnie wartoś~
czynszowa, przekracza sumę 1000 :tło_ o
tych, a zatem tych, których roczny
przepis podatku przekracza 70 złotych .

Akcja pomocy dla najb;edniejszej dziatwy.
Zakres

padł

działania

komitetu wojewódzkiego
do spraw bezrobocia,

D~iałalność komitetn do spraw bezrobocia nie ogranicu do niesienia dopomocy dON słym betrobotnym,
lecz równiet . bardzo tywą i troskliwą
opiek~ otaoza młode pOkolen ia, aby
je uchronić od zgubnyoh skutków
złdgo odtywiania się.
Pomoc, jaką udziela komitet do
sprĄw bezrobocia dzieciom w wieku
szkolnym. pol~ga w pierwszym rzę
dzie na dotywiania.
Dotywianie dzieoi szkolnych odbywa się w szkolllch podczas przerw
między lekcjami, dzieci z8li naj bied·
niejsze otrzymują ObIady z kucbni
ogólnych, lub od osób, które w swych
domach prywatnych zauflarowały obiady dla dzieci bez robotnych rodzin .
Akcję tę na terenie Łodzi z ramienia komttetu prowad'l:i Polski Czerwony Krzyit.
SpeCjaloł opieką otoczył komitet
raźnej

do spraw bezrobocia niemowl~ta oru
matki.
Na rachunek komitetu dotywianie
niemowląt jakO tet karml,cych matek:
prowadzi towarzystwo. Kropla MI3kao
na swych stacjllth opieki Dad matk,
i dzieckiem.
Cyfrowa akcja pomoey dzieciom
przedstaWIa s i ę w ten sposób, ił na
terenie Województwa dotywla się w
szkołach i przedszkolach okoł o 80.000
dzieci, w domach prywatoych okuło
3000 dzieci, na stacjach opieki a&d
matką i dzieckiem wydaje SU) około
6000 poty wek mlecznych dla matek
i niemowl,t.
Pozatem z inicjatywy i przy !inuliowem poparciu komitetu dzieci otrz1mUJą ciepłą od.iet i buty, jak: rowniet na każde śWIęta obdarOWUje siC
d?ieci produJdllml spotywc~emi i sł.
dyczami.
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• Widowiska łódzkie
. . . .uaDUlUIHUIIIIIUll lulUlIHlHullnHI.1I1I1W
REPERTUAR.
TKATR K!1IJSKI: .Sprawa Drey!usa".
TBATR KAIIIBRA.LNY: .Dr. StlegUtz".
TRATR POPULARNY: .Kredowe Kolo'.
IIOMUS: .Momus, takh pięknie gra'.
OYRK: Codslennle p""edat&wlenle o 8.16 wiecz.
w niedziele i święta o godz. 4 po pol.
j 8;1~ wlecz.

APOLLO: L • Wiatr od morza'. II. .Marynarz
uuka milości' .
BAJKA: .General Crack".
C~ITOL:

.Madame Szaten'.
CASlNO: .Cham·.
CZARY: .Dwaj malcy'.
. OORSO: I. .Spragnlona Amerykl!.". II. Speojali.cl od rozwodów".
DOK LUDOWY: .Uoieozka od miłości".
GRAND KL"IO: Ulani, niani, chlopcy malowani
LIRA: .Djabelsrl jeździe.". • Tango m1lo'ol·.
LUNA: .ł-oh • Legj!·.
I
1IllI0ZA: .Caln'.
OAZA: .Ucieczka księżnej Trubeckiej".
OD ilON: .Blale noce".
OŚWIATQWY: .Nlbelnngi".
PALACB, .Poskromienle zlośnlcy' .
PRZBDWlOŚNIB: • !O-ci u z Pawiaka'.
RBSURSA: .Dziewczlltko z Pr .. teru".
RAKIBTA.: .MiłoŚć wśród lodów".
SPLBNDID: .Tragedja amerykańska" .
OClBCIlA.: .Nle zdradzaj'.
WODBWIL: .Blałe noce'.
ZACHlITA: .Janko muzykant'.

Teatr Miejski,
Dziś, czwartek wlecz., w sobotę i niedzielę
o 'o dz. ł po pol. po cenach najniższych (od
W gr. do 3 zł.) .Sprawa Dreyfusa".

Wpllltek wiecz. stuprocentowa farsa Ar:nolda I Bacha .Królewskl film" (Hulla di
Bulla) z K. Szubertem w roli popisowej.
W sobotę prapremiera sensacyjnej sztuki
lBtvana M\haly'ego .Mam lat dwadzieścia
ueść' wyrei!yserowaneJ przez dyr. K, Rorow• klego.
Na ukońozeniu pod reżyaerjlł dyr. K. BO-I
rawskiego próby z arcydzlela literatury polskiej .Pan Geldhab' Al. Fredry.
Pod kierunkiem Tadeusza Sygletyńskiego
próby mu"yazne z .Opery za trzy grosze'.

Teatr Kameralny.

(ul. Traugutta" l)
clwartek, oraz w sobotę i niedzielę
o g. li po pol. szlagierowa komedja . Dr. StiegUtz'. Ceny zniżone .
PI'łteJr, sobota, niedziela i poniedzialek
wlecz. wyborna polska komedja Stefana Kiedrayńsldego .Czwarty do urldża·.
W niedzielę o godz. 12 w pol. po raz 93-oi
clou sezonu ,Hau Hau" z Michalem Znlozem.
c.ny znacznie zniżone.
Dllś,

Teatr Popularny.
(Ogrodowa" 18 tel. 178-(0)
Dslś i dni następnych .Kredowe Kolo"
,.. -reżyserii K. Tatarkiewicza po cenach popularnych od 50 gr. do S zł. lO gr.
Nowa bajka w Teatrze Popularnym.
W sobotę, o godz. ł po poł.. premjera no....j bajki dla dzleoi pod tytułem .Zaklęty
••ólowlcz".

Wobec kryzysu w koleJr.ictwie.

za

miesiąc

Tygodniowe "urlopy" dla służby technicznej,
drogowej i ruchu.
Redukcja dui pracy ma na wzglę
Zarządzeniem ministerstwa komu- ,
nikacji wprowadzono na P. K. P. z dzie poczynienie O.zczlldności w zwil\zdniem 1 b. m. 20-dniowy miesiąc pra· ku ·ze zmnieszającym się z dnia na
cy dla wszystkich pracownikó.w za·
dzień rUchem pasażerskim oraz trantrudnionych na P. K. P.
sportowym na P. K. P.
Z dniem wczorajszym ' pracownioy
Zarząd związku zawodowego kolewęzła łódzkiego zostali podzieleni na j arzy oddział łódzki (Kilifiskiego 77)
dwie zlDlauy.
zwołuje zebranie wszyskich pracowniPierwsza zmiana przestała z dniem ków P. K. P. w~zła łódzkiego do lowczorajszym pracować i zgłosi si~ do- kalu związku, celem wyratenia protepiero do pracy w dniu 10 b. m. po- stu przeCiwko uszczupleniu zarobkÓW
czem przerwa tygodniowa w pracy pracownikom kolejowym.
nastąpi dla drugiej zmiauy
Zebr .. uie to odblldzie si~ w piątek,
Jak się dowiadujemy redukcji dni dnia" lutego r . b. o godzinie 17 -ej".
pracy ulegli pracownicy wydziałów:
mechanicznego, drogowego oraz ruchu.

Rada

świadczeni owa

przy Kasie Chorych.

Zorganizowanie nadzoru nad wypłatami
świadczeń chorobowych.
Niejednokrotnie jut donosiliśmy o
oszustwach, popełnionych przez
rozmaite osoby na szkodll Kasy Chorych w Lodzi przy pobieraniu różnych
świadczeń kasowych .
Rótni osobnicy podrabiają podpisy
lekarzy w książeczkach ubezpieczeniowych, inni powiadamiają kasę o
uruchomieniu
fikcyjnych
przedsi~ 
biorstw, zatrudniających tyle a tyle
to pracowników, aby następnie wyłll
dzić od kasy rótnego rodzaju zasilki
pieniętne, jak ehorobowe, pogrzebowe
i t. p .
W związku z coraz cZflstszem wyró~nych

krywaniem wspomnianych oszustw,
nil szkodę Kasy Chorych, ministerstwo
pracy i opi6k:i sp ołecznej
wydało
przepisy w sprawi6 utworzenia przy
oddziałach kas cborych t. zw. rad
ś wiadczeuiowych.
Zadaniem tych rad jest sprawowanie nadzoru nad czynn lJŚ :iami dyrektora w za kresie przyznawania przez
kasę chorych świadezeń.
W skł«d rad świadczeniowyoh przy
odd:>;iałach
kasy chorych w Łodzi
wchodzi po 5 członków z grupy pracodawców i z grupy ubezpieczouych.

Akuszerka z amatorstwa
skazana za dokonanie niedozwolonego zabiegu.
Wczoraj przed slIdem okręgowym w
Piotrlmwie stanęła pod zarzutem cięż
kiego oskarżenia z art. 466 c z. I K. K

esni.e,

b) dla bezrobotnych, mającycb 3 - 5
OII6b na utrzymaniu 32 złotych miesię
eznie,
e) dla bezrobotnycb, posiadajllcych polIId 6 otiOb na utrzymaniu 40 złotycb
miesięcznie.
Wypłata

odbJwaó się będzie w wyżej
wymienionym lokaJu Urzędu zasiłkowego
w Gasie od godziny 8.15 do U-pj, weiłII . . .~ pIIn!}IIk.:
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Łódź
C'J;\f ARTEK, dnia 4 lutego 1932 r.

1I.ł~IU5 Przegląd dzisiejszej
sk.i ~J (tr. z W-wy).

Prasy Pol-

ozasu z W-wy, hejnal
z Wiety Marjacklej w Kl'akowie, odczytan ie programu na dzień blożllcy.
12.10-12.35 Muzyka z płyt gramol. t. A. Klinabeil, Plotl'irowska 100.
12.35- ·14.00 Poranek szkolny z Filh. Warsz.
Wyk.: Orko ~'ilharm. pod dyr. Sto Nawrota i soliś ci. W programie mu.yka talIeo.na rótnych narodow (tr.• W-wy).
a.00-15.50 Pr.erwa.
15.50-16.15 Program dla dzieci. l) Djalog pióra Stelana Lewartowlcza p. t. .HistorJa
kropli wody'. 2) Listy od d.ieol omówi
p. Wanda Tatarkiewic. (tr. s W-wy).
IO .20-16.~0 Lekcja języka francuskiego kur.
średni (tr. z W-wy).
16.20-17.10 Płyty gramol. z W-wy.
17.10-17.35 Odczyt ze Lwowa p. t . • Bstetyka
ulloy, reklamy I okna sklepowe' - wygI.
prof. SŁ. /oIachniewicz (tr. z W-wy). '
17.35-18.50 Koncert kame"aluy (tr.• W-wy).
18.50-19 I~ kozmaitości.
10.1~19.3 0 Komunikat Izby P"".m.-HandJoweJ
11.~-1 2 .10

Sygnał

w Łodzi, odczytanie programu na dz. naat.

19.30-19.45 Kalendarzyk fil m., repert. teatrów
i ply ty gramot.
.
10.4l'> 20.00 Prasowy dziennik radjowy z W-wy.
20.00-20.15 Felj. p. t .• Bezroboci e w starożytności" wygi. p. J . Życki (tr. z W-wy).
20. 1~- 21.25 Transmisja z Fi lharmonJl WarsZ&"(8ki ej kon certu Tow. "Harfa-.

21.25-22.1 0 Słu chowisk o p. t. .Osiolek" pdg.
Caillavett'a I de FlerB'a (tr. z W-wy).
22.10-22.20 Płyty gramol. z W-wy.
22.20-22.30 Dodatek do Prasowego D,iennika
Radjowego i komunikat meteoról. " W-wy.
22.30 -23 00 Tr. zo Lwowa koncertu Poliklego
Tow. Muzycznego.
.
2S 00-21.00 /oIu.yka taneczna ze Lwowa.
Łódź

dnia 5 lutogo 1932 r.
11.45-11.55. Przegllld dzisiej szej Prasy Polsko
(tr. z W-wy).
11.58-12.10 Sygnal czasu z W-wy, hejnał z
Wi eży Marjaokiej w Kl'akowie, odczytanie
progralDu dziennego.
12.10-13.15 Muzyka z plyt gramofonowych f•
A. Kllngbeil, Piotrkowska 160.
1 8.1~ló .4ó Przerwa.
15.2ó-15.4~ Odczyt z cyklu dla nauczyoieli.S , nowle Jagielly- - wygi. prot. Oskar
Halecki (tr. z W-w,).
l;; 50-16.20 Plyty gramoL .. W-wy.
16.20-16.40 Odczyt z Krok owa p. t.• PorÓwnanlo zagadnienia z bigjeny spoleoznej
w Polsce, Ameryce i A.nglji" - wygI. dr.
AlekBander Polale.
16 . łO-1 6.ó5 Plyty gramof. z W-wy.
16.50-17.10 Lekoja języka aoglelsklego (k
z W-wy).
17.10 - 17.55 Odczyt z Wilna p. t . • Duohy
i stoliki • wygI. p. J . Ostrowski.
17.35-18.50 Muzyka lekka w wyk. orko Gold ..
I Pewrsburskl.go (tr. z W-wy).
18.50-1915 Rozmaitości.
19.1~-19.30 Komunikat Izby Przem.~HandJoweJ
w Łodzi, odozytanie programu na dzień
PIĄTEJ[,

dwudziestodwuletnia mieszkanka m. Beł
chatowa, Marja Wojciechowska.
W świetle aktu oskarżenia, przestęp
stwo oskarżonej Wojciechowskiej opiera
się na następuj ącym podkładzie faktyczKierownictwo Teatru dokłada wszelkich nym : dnia 5 lipca 193 L roku zmarła w
B · łchatowie Janina Zeliger. Z protokułu
starań by piękna ta bajka w uklad.le .cenlcznym p. Bol e.lawa BoUrowsklego nlez&-. sekcji zwłok i oględzin sądowo lekarwiodła oczekl wań naj mlod_zych sluchaczy ,
skich wynika, że przyczyn ~ śmierci było
którzy tak gorą co przyjmowaU ostatn ią baj- zakażenie krwi, wywołane niewłaściwą
kę .Czerwony Kapturek'.
manipulacją przy usiłowaniu wywołania
Ceny od 50 groszy do l zl. 60 gr.
nas tępny.
poronienia, które też nastlIpiło.
10.30-19.45 Kalendarzyk filmowy, repertuar
W toku śledztwa ustalono, że Janina . teatrów, i plyty gramofonowe.
Taatr rewji "Momus" .
(Zgierslra 17).
Zeligeró wna, mieszkanka m. Bełchatowa, 19.4~-20.oo Prasowy Dziennik Radjawy (transmisJa z W-wy)
Dzis i codziennie pełna humoru rewja
.Momus ta:rże pięknie gra' w wykonaniu ca- nie mogąc skłoniĆ ojca poczętego dziec- 20.00-20.15 Pogadanka muzyczna (omÓwienie
do
małżeństwa,
postanowiła
usunąć.
ka
konoertu sym!.) (tr. z W-wy).
lego zespolu.
Bfektowne dekoracje i piękne kostjumy płód. W tym celu była ona czterokrot- 20.15-22.40 Koncert sym!. z Fllharm. War••.
W przerwie foljeton literacki p. t. .Czy
uzupelniaJą całość lO-tego programu.
nie u akuszerki Barańskiej w Bełchato'
trudniej dzień dobrze przeż~ć, niż napiwie, która jednak odmówiła prośbie Zesać księgę" wygI. M. Kuncewiczowa (tr.
ligerówny spędzenia płodu.
z W-wy.
Wtedy za pośrednictwem jej koleżan' 22.40-22.50 Dodatek do Prasowego Dziennika
Radjowego, oraz kom. meterol. z W-wy.
ki, Zofji Hajdanówny, matka Janiny Wilhelmina skomunikowała się z 22-letnią 22.50-24.00 Muzyka taneczna z W-wy.
Marją Wojciechowską, która nie będąc
--~-akuszerką, uchodziła jednak za obznajmioną z praktyką akuszeryjną (pospoliZakończenie karnawału
cie lud wi~jski nazywa takli .z n ajllcą"
Czwartek, dnia 4 lutego rb., litery: .babką") Wojciechowska b ~.ła dwukrot- I
nie u Zeligerów i dokonała zabiegu, któM, · N, O.
W sobotę, dnia 6 lutego br., w pięk
Pi/ltek, duia 5 lutego rb., litery: P, ry sk ończył się tragicznie, gdyż śmiercią nie udekorowanej sali ZwillZku Drukarzy
Janiny Zeliger.
(Nawrot 20), przy diwiękach d oborowej
R, s.
Przewód sad~wy potwierdził dane muzyki, odbędzie się tradycyjna zabawa
Sobota, dnia 6 lutego rb., litery: T,
zawarte w akcie oskarżenia . '
- pod hasłem • Potegnanie karnawału'_
U, W, Z.
Oskarżona Wojciechowska do winy
Bezrobotny, zgłaszajl\cy się po zapoTani i obfiCie zaopatrzony bulet,
się
nie
przyznała
tak
w
toku
śledztwa
mogę, powinien okazać:
niskie ceny wejścia (zł. 1.50) wesoła
jak
i
w
czasie
przewodu
sąd
lwego.
1) dowód osobisty, względuie inne uatmoslera i gościnnośĆ gospodarzy zaSąd skazał oskarżoną na jeden rok
rzędowe zaświadczeni e tożsamości,
pewniają gościom beztroskie spędzenie
więzienia.
2) legitymacjll P.U.P.P. stwierdzajllcą
wieczoru na miłej za bawie.
fakt zgłaszania sill do kontroli stalej coPoczątek zabawy o Qodz. 9-ej wiecz.
najmniej raz w cil\gu ostatnich dwóch ty·
Dochód z zabawy przeznaczony jest
godni.
na zasilenie funduszu zapomogoweQo dla
Łodzi.
3) ksillżkę ubezpieczeniOWI! Kasy Chobezrobotnych drukarzy.
W środę, dnia 10 lutego b. r. o gorych m. Łodzi OI'az człouków rodziny.
Wejście wyłącznie za zaproszeniami,
wspólnie z nim zamieszkujących, będl\ dzinie 18 w pierwszym, a o godz. 19 w które otrzymać można ' w sekretarjacie
dru gim terminie od b ędzie się nadzwy- Związku, Nawrot 20, codziennie w godz.
cyeh we wspólnem gospodarstwie.
4) zaświadczenie zakładu pracy, pod- czajne walne zebranie członków cechu od 7 do 10 wiecz.
legajllet'go ustawie o zabezpieczeniu na z następującym porządkiem dziennym:
wypadek bezrobocia o rozwiązaniu stosun- 1) uchwalenie bud;;etu na rok ·1932, 2)
sprawa zjazdu wojewódzkiego, II) releku najmu,
5) ksil\żkll obracbunkowlI swoją i· rat o izbie rzemieślniczej, 4) wolne wnio'
ski.
członków rodziny, wspólnie zamieszkują
Zarząd uprasza o liczne i punktualne
cych i będących we wspóloem gospodarprzybycie.
IItwii.

zapomogi

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

doraźnej

luty 1932 roku,

llllgistrat m. Łodzi - Urz,d Zasiłko
wy dla Bezrobotnych - podaje do wiadomo.ci osób zainteresowanych, że dnia
l-go lutpgo 1932 roku rozpocznie się wypłata państwowej zapomogi dorduej za
miesilIc luty 1932 roku dla bezrobotnyeh, posiadaj,cych rodzinIl na wytl!clnem
ntrzymaniu, który zgłosili się do biura
Urzędu ZRsiłkowego przy uL 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich Nr. 32 i zostali
do zapomogi opra wnieni.
Samotni prawa do zapomogi nie maj!!.
Stawki zapomogowe wynOSZ/l:
a) dla bezrobotnych, majlłcycb 1 - 2
OIIOby na utrzymaniu 20 złotych miesię

.llImlllmIlIlIUIIIlUlmIllOlIIIllll"lIIlnllllmIU~

Redukcja dni pracy na P. K. P • §::R,..A.:DJOI

--------------------,--------~----------Wypłata państwowej

Kr.35

u drukarzy,

Z cechu cukierników

w

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

Starzec, dyplomowany inżynier,
w roli zawodowego oszusta.
Aferzysta osadzony w

w drugiej Ilołowie

lIH9 roku przy
mieszkaniu niejakiego Wolfl\
sobie biuro bu40wlane dyplomowany intynier, Feliejsa Cbarczewski. przybyły z Kalisza.
PODiewał; w czasie tym Charczew!ki nlA był ieszcze znany na t~renie
Łodzi, podczas gdy Woll, posiadał w
Łodzi olbrzymie zoaJomo8ci. Cbarczewski przyjął do swego biura Wolta w
Gharakterze wspólnika.
ZRdaniem Wolfa było werbowanie
klijentów i reklamow8uie biura Cbarozew.kiego, którego zadaniem natolIIiast było wykonywanie powierzonyclt
robtlt budowlanych.
Zaz nllczyć nule:!.y. iż Cbarczewski,
jako dyplomowany intynier p osiadał
prawo kwalifikowania planów budowlanych.
Pierwszym klijentem binra był nieJaki M:oszek Dymaot, .... łaścici, I nieruchomości przy ul. Żeromskiego 67,
który polecił CbarezewskieRlu przeprowadzenie przebudowy i dobudowy
111 piętra ofIcyny na posesji przy ul.
teroUlskiego 67. Na poczet naletnoś
oi za przeprowadzenie tej roboty Charozewski pobra ł od Dyman ta 5uOO zł.
" kró tkoterminowych wekslach, oraz
weksle na 3000 zŁ., które Charezewski

,.ge SierpnHi

}ł 10 w
założył

miał zdyskontować.

NastIlpnie Cbarczewski sporządził
,lan robót, który miał przedstawić w
lIlagistracie, celem zatwierdzenia.
U płynął d/utszy okres czasu, a
lIIimo to Cbarczewski nie rozpoczy nał
robót, tłumacząc, it wspomniane plany
nie zostały jeszcze zatwierdzone przez
Vagi~trat .
Gdy upłynął

jeszcze pewien okres
czasu, a Cnarezewski robót nie rozpoaynał, ciągle tłumacząc się zwłoką ze
strony magistratu, Dymant nabrał poiejrzeń.

Pewnego dnia udał się do biura
Charczewskiego przy ul. 6 go Sierpnia
M lO, gdzie ku swemu ogromnemu
zdumieniu dowiedział się, it Ch rczew•ki w mi~dzyczasie zwinął biuro i WyJechał w niewiadomym kierunku .
Wobec tego Dymant niezwłocznie
zameldo wał o tem w VII komisarjacie
,olicji, który zkolei spraw f) przellazał
do urzE)du śledczego,
Za Cbarczewskim wysłaDo listy
gończe.

O s zukańczego Intyniera nie zdoła
jednak narazie odnaletć
W koficu września ubiegłego roku
syn poszkodowanello Dymanta-Leon
Dymant, bawiąc' w Wars~awie, w chwili
Cdy przybył Da dworzec główny, przed
powrotem do Łodzi, zauwatył w pewBej chwili w bufecie I klasy jakąś
!Dajomą twarz.
Po krótkiej obserwacji, w chwili gdy osobnik ów wsiadał
do pociągu dalekobietnego, p. Leon
Dymant poznał w osobniku tym Charozewskiego.
Dymant natychmiast rzucił sill w
stronę wagonu i chwycił za rękll
Charczewskiego. Na dworcu powstała '
łO

więzieniu.

awantnra. Z~b'ny tem fankcjonarjusz policyjny, pełniący słutb~ na
dworcu, sprowadził Charczewskiego
i Dymanta do komisarjatu, gdzie 0kazało si~, it zątrzymanym j8St rzeczywiśeie Cha~czewski, za którym rozesłane były listy gończe.
Wobec tego natycbmiast został on
przyaresztowany i odesłany do Łodzi
do dyspozycji władz sądowo·śledczych.
PODlewat Cbarcz'lwski wyznaczoną
kaucj~ w kwocie 500 zł. nie wni6dł,
pozostaje on do dnia dzisiejsze!;Jo w
więzieniu VI oczekiwaniu na rozpbawę.

Grasował
Sąd skazał

w barze "Automat".

kieszonkowca na t rzy mies. wię zieni a .

W dniu 1 stycznia r. b. w barze automatycznym przy zbiegu ulicy Piotrkowskiej i 6'go Si~rpnia został okradziony z gotówki w sumie... 3 złotych
niejaki Stanisław Klimczak, w chwili
gdy stał przy automacie z ciastkami.
KlimCzak VI pewnej chwili poczuł, iż
ktoś mu sięga ręk" do kieszeni. Gwał·
townie się odwrócił i wówczas ujrzał
iż jakiś osobnik oddala się szybko przytern skonstantował brak 3 złotych.

Trzy lata

[na

którą

Ni e go ś cinni

nie

W dniu 7 listopada r. ub.l!w kościele

udała się do mieszkania Melchjora Chojftackiego (ojca panny młodej) przy
cy Nawrot 42.
•
W chwili, gdy małżonkowie wchodzili do bramy domu, nagle do Sło
mowskiego podbiegła jakaś młoda kobieta i chlusnęła w twarz 8łomowskie
go kwasem solnym.
Oparzony Słomowski stracił przytomność. Zawezwano pogotowie, którego
lekarz odwiózł Słomowskiego do szpitala św. J6zefa. Wskutek oparzenia uszkodzo ne zostało prawe oko i twarz
uległa oszpeceniu.

"Ii-

Branitowski skazany

został

na trzy

miesiące więzienia.

był

W d niu 1:i września ub. r. o godzinie 4 po południu do sołtysa wsi W,,gry Stare, powiatu brzezińskiego, przybyło 4 mężczyzn,
mianowicie 25-letni
Kazimierz Rajski, 27-łetni Józef Pietrasik, 26-letni Stefan J6źwik i 26·letni
Jan Fel zak, zamieszkali w tejże wsI.
Przybyli żąd ali od sołtysa, J6zefa
Kaczmarka, oddania im do dyspozycji
dużej sali dla urządzenia zabawy.
Początkowo sołtys odmówił przybyłym oddania sali na zabawę, następnie jednekże, na usilne prośby zgodził się na to.
T ego samego wieczora w wynajętej sali
odbyła się huczna zabawa, na kt6rlł m'l
in. przybył r6wnleż mieszkaniec wsi Jeziorki, Henryk Grzegorczyk, chociaż nie
został zaproszony
na zabawę. Z tego

Pech

zaproszony.
sądem

powodu między Grzegorczykiem a Rajskim, Pietrasikiem, J6źwikiem i Felcz,,kiem powstała bójka, podczas kt6rej
Grzegorczyk został pobity polanami tak,
że uległ pęknięciu kości ciemieniowej.
Przewiezio ny do szpitala wkr6tce zmart
W dniu wczorajszym Rajski, Pietrasik, J6źwik i Felczak 7asiedli na ławie
oskarżonych sądu okręgowego .
Na rozprawie oskarżeni do winy się
nie przyznali.
Po zbadaniu licznych 'Świadk6w I wysłuchaniu przemówień stron, sąd WYniósł
yrok, mocą którego skazał Kazimierza Rajskiego na 3 l , ta i 6 miesięcy
wlęzien ' ~, pozostałych Pietrasika, Jóźwi
ka i felczaka po a lata do u poprawy.

wiarołomnej żony.

z "randki" z kochankiem ęrutal na

zemsta zdradzonego

W dniu wczorajszyw w godzinach
wieczorowych 25-letnia Z. Warecka, zamieszkała przy ul. Piotrkowskiej 211,
oświadczyła swemu mężowi 33-letniemu

sądem

Sprawcą
okazała się

tego bestjalskiego czynu
21-letnia Władysława Jan-

czarek.
W dniu wczorajszym zasiadła ona
na ławi e oskarżonych s ~ du okręgowego
w Łodzi. Na rozprawie oskarżona przyznała się do winy, oświadczaj liC, iż
Slomowski był jej kochankiem. Obiecywał on jej ożenek, jednakże obietnicy
nie dotrzymał, a co gorsza ożenił się z
inną. Tego nie mogła już przeboleć i
zaprzysięgła byłemu kochankowi zemstę.
Sąd po zbadaniu świadków i wysłu
chaniu przem6wień skazał Władysławę
Janczarek na 3 lata domu poprawy. (p)

Wobac niesnasak

W łonie

komitet..

(a) Komitet dla spra \li' bezrobocia
w gminie Chojny, z powodu niellstano1c1t
niesnasek wewno}trlnych został przed kilku tygodniami rozwiąuny, a na ltaOewisko komisarza dla spraw bezrobocia
powołano komendanta posternnku P. P.
w Chojnach at. przodownika p. Knrpii skiego, który akcję pomocy dla belr~
botnych prowadzi bardzo wzorowo.
Obecnie w Chojnaeh wydaje si~ i8t
obiadów dla bezrobotnych dziennie.
Prócz tego l>ydawanych jest liliesięcznie łOO porcyj tywności, jak ,groch,
fasola, mąka i t. d.
~ Nadto każdy bezrobotny otrzym.je
węgiel i mydło , przyczem obecnie wydano jut wę~ieł za luty r. b.
Przed dWIl tygodniami komendan~
Kurpiński przeprowadził

IiciMłl) kontrolę

bezrobotnych, przyczem wszystkim tylll,
którzy 7 jakIejkol WIek strony otrzymu.ją
wsparcia. prawo do pobierania bezpłat
nych obiadów odebrano, a akcję rozszerzono na tyeb, którzy nie majł żadnych
środków dl> życia.

Nowa placówka
na ukowo-Iekarska.
Na terenie naszego miasta zorganizowana została przy Tow. LekarskieIII.
sekCja radjologów i fizjoterapeutów.
Nowopowstllła placówka naukowa
ma na celu pogł'ibienie wiedzy lekarskiej w dzil;ldzinie fizycznych metod
lectenia i rozpoznawanIa wśr ód specjalistówl jak rówoiet propagowanie
wśród ogółu lekarzy naj nowszych metod i zdobyczy rsntgenologji, świaU,,lecznictwa i ełektrol ecznictwa.
(~)

B. premjer belgijski
okradziony w Łodzi.

Łód ź · Kaliska okradziony
prztlj e2dtający przez Łód:t b.

Na stacji
został

premjer belgijaki Georg Theunis.
Z/odziej ukradł mu portfel, zawierający 2.000 rr belg. i 100 mkr. niemieCkich,
ZaWIadomiona o kradziety policja
na dworcu wszczęła poszukiwania lecz
bezskutAcznie.
(b)

Podatki w naturze.
Wojewódzki komitet do spraw bazfo'
I bocia komunikuje, że minister skarb.
przedłużył termin składania deklaracyj
na uiszczanie podatk6w w naturze do
dnia 1 a lutego 1932 r.
Zainteresowani płatnicy winni pośp ie
szyć
się z wypehianiem deklaracyj,
gdyż dalsze przedłużenia terminu stanowczo nie nastąpią.

Poklosie wi'Jen,
Wymordowano 30.000 000 ludzi.

do szpitala Kasy Chorych.

za oblanie kwas e m solnym.

św. Krzyża odbył lię ślub l.eona SloII10wskiego z p. l.eonardlł Chojnacką.
Po uroczystości ślubnej młoda para

włowski.

organizatorzy zabawy przed

kochanka przed

więzieni a

Klimczak puścił się za złodziejem
w pogoń i przyłapał go przy Banku
Polskim na Al. Kościuszki.
Złodziejem okazał się Moszek Branitowski, zamieszkały przy ul. Dolnej 14.
W dniu wczorajszym Branitowski za'
. siadł na ławie oskarżonych sądu grodzkiego. Sprawę tę rozpatrywał sędzia Pa-

Życiem zapłacił za udział w zabawie

---------------------------~--------------Mściwa

I

Ze wzgl~du na obfity materjał dochodzenio wy w tej charakterystycznej
sprawie, dochodzenie w tej sprawie
zostało dopiero obecnie ukończone i w
oAjblitszym czasie sprawa ta znajdzie
się na wokandzie sądowej.
Obrony; Charczewskiago, liczącego
62 lata, podjął si~ jeden z wybitnych
adwokatów łódzkich, który w pierw8tym rz~dzie wszczął starania, celem
zmniejszenia wyznaczonej kaucji do
minimum, ze wzgl~du na pode szł y
wiek oskartol!llgo.
(p)

·.1.
Pomocl dla.bezrobotnych
W Chojnach.

męża.

Stefanowi, iż musi koniecznie udać się
z wizytą do znajomych.
, Mąż, pod ejrzewajlłc sWIł żonę o
zdrad ,pozornie zgodził się na to, oświadczając, że z powodu bólu głowy
pozostanie w mies~kaniu. P. Zofja ubrawszy się wyszła, a mlłż podążył za
nią w oddaleniu postanewiając ją śle
dzi ć.

Przed domem NI 174 przy ul. Piotrkowskiej do Zofji podszedł jakiś młody
mężc~yzna, kt6ry po przywitaniu się z
ni/ł ujął ją pod rękę i przytJleni do siebie podąży li oboje w kierunku ulicy
Głównej.
Wówczas zdradzony małżo
nek zbliżył się do zajętej sobą pary i
podsłuchał prowadzpn" przez nich rozmowę, z której dowiedział się, że oboje
z sobll Sił na .ty· oraz, że je,jlo m ł·
Ż 1nka obiecała nieznajomemu mężczyź
nie, iż odwiedzi g) następnego dnia w
jego mieszkaniu. Podbiegł tedy do nieznajomego i laską zadał mu cios w tył
głowy.
Nieznajomy zbiegi, pozoshwia'
illc swą przyjaciółkę pod .opieką· zd adzonego męta, który polecił żonie, aby
udała się do domu.
Po przybyciu do mie zkania wiarołomna żona poczęła usprawiedliwiać się

Statystyki angielskie podają liczby
"abitych w ciągu ośmiu wielkich kamponji wojennych na obu p6łkulach. Zginęło wedle tych danych:
W wojnie 7-letniej-55-l,000 ludzi.
napolęońskich. W kampanjach
2000.000, w wojnach rewolucyjnych 1.400.000, w wojnie rzymskiej -78~,OOO,
w wojnach domowych w Ameryce700,000, w wojnie rosyj.5ko-japońskiej624,000, bałkańskiej-108,OOO. W Wielkiej 1914 -1919 r.-23.000,ooO. Razem
w ciągu około 200 lat wymordowano
28.000.000.

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

prz ed mężem, co tak rozgniewało zdradzonego, że porwawszy krzesło uderzył
nim kobietę w glowe, gdy pobita padła
na podło gę, otrzymała jeszcze kilka ciosów.
Do nieprzytomnej kobiety s"sied.i
wezwali lekarza pogotowia ratunkowego
Kasy Chorych, który stwierdził kilka
ran tłuc "onych głowy ora~ wstrząs m6zgu i po udziełeniu jej pierwszej pomocy, przewiózł ją w stanie ci(ż:.im do
szpitala okręgowego K.sy Chorych przy
ul. Zagajnikowej.
PowiaJomiona O wypadku policja Z8-'
trzymał. Stefana Wareckieg o, przekazując go do dyspozycji sędziego śled
czego. (p)

·.8.
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Wiadomości

sportowe.

Zawody bokserskie
w Pabjanicach.

Jak wiemy drużyna pollIka roze·
ITała ostatni swój mecz przedolimpijski, rozstrzygając go na swoją korzyść.
Swiadczy to o tem, że hokeiści nasi
przyzwyczaili i~ do warunków i tem-

z Czescent nie potrafiła zmienić opinji
berlińskich dziennik6w.
W dniu 1 b. Dl. Polacy odjechali
do Lake Placid.
Drutyna niemiecka rozegrała napa gry Amerykan.
tomiast pierwszy mecz z klubem noZespół polski technicznie wysoko
wojorskim, który 7iakończył się remizaawansowany posuwa si~ w swym sowo 4:4. Niemcy grali dobrze, w trzerozwoju naprzód. co praB~ niemiecką ciej tercji przeszli do generalnego asilnie niepokoi.
taku, zdobywając 11 bramki.
Dzisiejsze wi~c zawody naszej druNiemieckie pismo ,B. Z. am Mit-,
tag" określa gr~ naszej drużyny, jako żyny z niemiecką dowiodą, kto jest
koncertową, a Stogowskiego nazywa
w lepszej formie i kto zajmie trzecie
fenomenalnym. Newet p,)ratka 1:5 miejsce.

Przygotowania do igrzysk olimpijskich wPolsce
Polski Zw. Szermierczy urządza
w roku bieżącym koncentracj~ najlep·
~szyoh szermierzy w Warszawie, przyl czem zaprawa rozpoczęta b~dzie niebawem.
W Grudziądzu zorganizowany bę
dzie niebawem obóz treningowy hippiczny grupy olimpiJski.
Obóz przedolimpijski dla gimuastycznego zespołu organizuj e Sokół
w Kozłówce.

1~

-

Niedzielne rozgrywki
hokejowll.

W nadchodząc!! niedzielI) odbl)dą
8i~ nastllPujące rozgrywki hokejowe:
o godz 9-ej na boisku w H~lenowie
spotkanie mistrzowskie Union -Triumph
o godzinie U-ej na 10dowi4ku ŁKS·u
spotkanie towarzyskie Pulonia (War8zawa)-ŁKS.

Sprawa meczów rezerw
klubów ligowych.

w nied~ielę,

W sprawie meczów rezerw klubów
ligowych w mistrzostwact/l akręgowych
Liga PZPN. stawia wniosek na walne
zgromadzenie PZPN., ktore odbędzie
się 20 i 21 lutego, aby rezerwy mogły
grać razem z klubami klasy A o mistrzo.two akręgowe.
Liga PZPN. stawia wni osak na walne
zebranie PZPN, aby z każdego meczu
międzynarodowego, w którym biąrą u·
dział gracze ligowi, PZPN. wpłacal 1
procent dochodu na
ubezpieczenie
graczy.
Ze względu na fakt, ża opłata lekar.ka dla graczy klasy A w poszczegójnych
okręgach wchodzi w życle ' z dniem l
mal'ca> zarząd Ligi PZPN, stawia n.
walne zgromadzenie PZPN., wnio.ek,
aby okręgi uwzględniały również graczy
Ligi, jako okręgu ekstorytorjalnego.

dnia 7 lutego o godz.

odbędą si~ w s ali KP Z jednoczomiędzyklubowe zawody bokserskie,
które ustalouo następujący program

ej

ne
na
walk :
W.IIlU3za: Bitzer II (Union)-Konikowski (Zj.), Grabar (IKP)-Kudtawski (Zj .), Graczyk (IKP)- Michalak (Zj).
W. lekka: Taborek (IKP)-Stanik,)wski (Zj.), Mann (Union)-Marczewski
(Zj .).
W. półśrednia : Nawrocki (Union) Sapanowski (Zj,), Baranowski (Union) Pankowski (Zj,).
W. ś rednia: Seidel (Uoion)- Dzierżan o wski (Zj.).

w Zakopanem.
Dnia 13 lntego organizuje KrakowKlub Automobilowy łącznie z
Łódzkim i Sląs kim Klnbem .III Zimowy Zjazd Zespołów Klubowych " do
Zakopanego.
Po raz pierwszy impreza ta lurzą
dzona została w Toku 1930 przez Łódz
ki Automobil-Klub z metą w Kielcach ,
w roku 1931 przez trzy p o wyższe .
kluby metą w Krakowie, a tego roku
z metą w Zakopanem.
Impreza ta, p olegająca na zespoło
wym wyczynie sportowym i solidarDości zawodników, cieszyła się dotychczas wielkim powodzeniem.
I w tym roku pomimo ci~tkiej sytuacji 'gospodarczej -- zj azd zapowiada si~ intere sująco .
Zapewniony ijest ud zi ał zespołu
Automobil-klubu Polski, jednego od
dwuch zespołów Sląskiego, Klubu Automobilowego, zespołów Klubów Łódz
kiego, Poznańskiego i Małopol s kiego,
Krakowski Klub Automobilowy wystawi conajmniej dwa zespoły.
Równocześnie z tą imprezą or~ani·
zuje K. K. A. duroczną ,Jazd~ 7.imo·
wl) do Zakopauego". polegająclI na
przebyciu w ograniczonym czasie siedmiu godzin - jak najwi~kszej ilości
kilometrów.
Regulamin tej jazdy jest tak skontruowany. że wszyscy uczestnicy Zjazdu Zespołów mogą równoczeŚnie startować w ,Jeździe Zimowej".
Z samego Krakowskiego Klubu
Automobilowego zgło~iło sit) na jazd~
do tej pory kilkanaście wozów.
W niedzielę. :dnia 7 lutego br. odbędzie si~ na stadjonie zimowym w
Zakopanem .111 ZImowy Wyścig Torowy·, dający publiczności niezwykłe
emocje.
Wyścig ten zapowieda si~ teso roku szczególvie dobrze.
Zapewniony jest udział jeźd1ców
zagranicznych, a mianowicie z Czechosłowacji i Węgier.
Z polskich zawodników zapo wiedzieli swój start byli mistrzowie Pol-

Jak aię dowiadujemy odbyć się m~
wkrótce sensacyjne spotkanie Chmie_
lewski-Seidel, które dla sportowej Ło
dzi będzie nielada atrakcjI!, albowiem
jedynie Seidel nie został jeszcze przez
nadzwyczaj utalentowanego Chmielewskiello pokonanym i wobec tego cil!iy
na nim obowiązek ohronienia prestiżu
najlepszych techników wagi średniej w
Polsce gdyż M.ajczyrzycki, Wieczorek i
Garbarz musieli się ukorzyć przed niepospolitym talentem pugilatorskim Chmielewskiego.
Spotkanie powyższe odbyć się ma w
dniu 14-go lutego w ramach zawodów
drużynowych lKPoznański - Union, które zainteresowane kluby mają zamiar
orllanizować w Filharmonji. Jak dla Ło
dzi smakołyk nielada.

Międzyklubowe zawody
bokserskie u Zjednoczonych.

I

3-ci zimowy zjazd automobilowy
ski

Przed sensacyjnem spotkaniem Chmielewski- Seidel?

w sobot~ o godz. 18.30 organimje
K. S. Kruechender w własnej sali przy
ul. Zwierzyniec 11 w Pabjanicach mię
dzyklubowe zawody bokserskie, na
których obowiązywać b~dzie nastllPujący ciekawy program :
W. musza: Szynszewicz (BK)-Jarmakowski (KE).
W. kogucia: Wie."(Sokół)-Mły
narczyk (KE).
W. piórkowa: Białystok (BK)-Chojnacki (KE), Debilas (Union)-Szwagrzak (KE).
W. lekka : Wdowiński (BK)-Kocik
(KE), Pisarski (Sokół)-'-Kilański (KE).
Zak (IKP)-Piskorski A. (KE). Taborek
([KP)-Wajerowicz (KE), Schon (Union)
-Krawczyk (KE),
W. półśrednia : Czy!ykowski (IKP) Piskorski B. (KE).
'ł' średnia : Kustosik (LKS)-Kuropa\-,a (KE ). _ _ __

Przed treningiem hokejowym .wlake Placid.

Polski Zw. Lekkoatletyczny orga·
nizuje z dniem 15 b. m . w Poznaniu
przedolimpiJski obóz treningowy dla
6 zawodniczek i 8 zawodników pod
kierunkiem trenera Klumberga.
Polski Zw. Wioślarski urządza w
czerwcn obóz przedolimpijski, przyczem zawody eliminacyjne odb~dą sił)
trzykrotnie, a mianowicie b.VI, 19.VI
i 22.Vl.
'
Polski Zw. Bokserski zamierza zor- ,
ganizować w marcu treningowy obóz
dla kilku najleprzycb naszych bokserów w Poznaniu.

Nr. 35.

ski H. Liefeldt, Jan Ripper oraz St.
który IV ubiegłym roku z polskich zawodników osiągnął w najlepSZe wyniki - wszys cy trzej w kategorji wyścigowej.
W kategorji sportowej pani Marja
Koźmianowa, p. Hilczyński i p. Widllwski. Dalszych zgłoszeń Klub jeszcze
oczekuje.
Wy ści g budzi znaczne zaintereso·
wanie publiczno'ci. czego dowodem są
liczue zapytania, skierowane do Klubu.
Hołuj ,

-------------------------------------------KRONIKA RADJOWA.

Koncert kameralny

Aktualja sportowe.
W so~otę przybył ~o Berlina Maks
Szmelling, witany na dworcu przez tłu
my osób. Szmelling pozostanie u do
marca , poczem wraca do New Jorku i
rozpoczyna trening p~zed spotkaniem
z Scharkeyem, które odbędzie się 16
czerwca roku bież .

*
Przerwę letnią w rozgrywkach ligogowych mają wszystkie kluby. Wprowadzenie ogólnej przerwy okazało się nie
możliwe, poszczególne kluby jednak odpoczywać będl! przeciętnie około 2 - 3
tygodni.

.*

*

*

Przyznania
na

pociągach

*
zniżki

*

dla sportowców

państwowych domagało
Zebrani e Ligi: Według za-

się Walne
pewnień przedstawiciela

sprawa ta
spodziewać

P. U. W. F.
jest w toku pertraktacyj i
się można pomyślneilo ich

załatwienia.

* * *

Warta na święta Wiejkiej Nocy sprowadza czeską drużyJlę Kladno.
Slavia praska grać ma w Warszawie
w czasie świąt Wielkiej Nocy z Polonją

Wiłkomirskich

Dziś, w czwartek, dnia 4 lutego od
godz. 17.35-18,50 transmituje rozglośni a łódzka P. R. ze studja stacji warszawskiej bardzo interesujący .konc~rt
kameralny w wykonaniu M. Wlłkomlr
skiej (lort.) i K. Wiłkomi rskiego (wiolonczela).
Na program tego koncertu skladajl\
się następujące utwory: Sonata e-mol1\a
fortepian i wiolonczelę - Brahmsa (poszczegć lne części 'sonaty: Allegro non
troppo, Allegretto quc~i menuetto, ~lle
gro), Nokturn fis-mo ll i 2 mazurkI -

Chopina, odegra p. Wiłkomirska, dalej
Romans - P. Mascagni'ego, walc - W.
Maliszewskieho, Menuet - CI. Debussy'ego, U samotnego źródła- R. Stra~s:
sa Pieśń hinduska z op. .Sadko I
Trzmiel' z op . • Car Sałtan" - M. Rim;kij-Korsakowa - wykona p. Wilkomirski następnie usłyszymy : La Cathendral
englontie, CI. Debussy'ego oraz na zakończenie Preludjum C-dur - i Etjud~
C'moll - S. Prokofjewa, - w wykon.niu p. Wiłkomirskiej.

dziś.

Jak walczono z bezrobociem
I

Łódzka rozgłośnia P. R. nadaje dziś,
w czwartek z Warszawy interesujący
feljeton p. Jerzego tyckieg~ p. t. .Bezrobocie w starożytności" (godz. 20.0020,15). Feljetonu tego winni wysłuchać
ze szczególną uwagą ci z pośró~ nas,
którzy przypuszczają, że bezrobOCIe nagminne stanowi specyficznj\ klęskę naszej doby. Wbrew te'!'u t~ rozp~wsze
ch nionemu 2fesztą mntemanlU, stWIerdza
p. tycki, że w miarę podbojów dokonywanych przez Rzym starożytny na wybrzeżach morza Śródziemnego, gdy z
Afryki napływać zaczęło tanie zboże, a
z Azji bardziej doskonałe wyroby przemysłowe pod koniec II wieku prz,ed
Chrystusem najszersze warstwy pracuJą
ce Rzymu stały się wyzutymi z warsztatów pracy nędzarzami.

Próbowali temu zaradzić bracia Orakchowie - mówi prelegent , - usiłując
skierowoć zaątępy bezrobotnych do kolonij rolniczych nie dało to wszakże
* * *
Do drużyny Old boy we Lwowie o- pożj\danych rezultatów, bo k?lonje były
trzymało zwol nienie szereg st~ryc~ gra- za male a nodto obywatelskI lumpenc~y Pogoni. 51\ to: Smac~yńskl, Gl eba~ proletarj'at zdążył się już : rozp.. ?ż~ia
towski, Ga rbień, Słoneckl, Stworzeński, czyć i zdemoralizować, wpr~wadzlh Wlę~
Batsch, Szabakiewicz, Mauer.
Orakchowie system zapomog w postacI
rozdawania zboża, napływajj\cego tytutem
dlnin l po:ibitych powincyj ...
Legją.

I

Dawniej a

*

NEW· YORK, 3. 2. Tel. wł. - Znany bokser w wadze ciężkiej Maks Baer
z Kalifornji pokonał w Madison Square
uarden wobec 12 tys. widzów w dzie.siątej rundzie Levinskyego z Chicago,
pogromcę Paolina.

w wykonaniu

.
wstarożytnoścI.

A więc ,wszystko to jut było " , jak
Ben-Akiba ...

----

powiedział

Zbrojenie listonoszów we
Wiedniu.

We Wiedniu zdarzały się często w
ostatnich czasach napady na listonoszów, odnoszących pieni ą dze . W zwi~z
ku z tern dyrekcja poczty postanowlla
zaopatrzyć wszystkich listonoszóW w
pałki gumowe i gwizdki alarmowe. Jednocześnie zaś listonosze przechodzą
kurs dżiudźitsu, aby wyćwiczyć si~ w
chwytach obronnych w razie napaścI.

Koufitury z kwiatu wiśni.
W Japonji weszły w użycie ko~!itu.ry
z kwiatu wiśniowego, które z.awle:.J~'
zdaniem lekarzy, duil\ ilośĆ wItamm.'
Kon!itura kwiatowa rozpowszech.nił~ d~~
bardzo w J aponji, gdyt jest tanta I
stępna dla wszystkich.

8tr. 9.

Nr. 36

..

zatwierdzajlIcego układ, 2 proc. po następnych 6 miesilIcach i 1- proc. po dalszych 6 mies licach.
Na układ ten wyraził zgodę peln. 21
wierzycieli, wobec c%ego układ został
zawarty i przedstawiony sądowi do zatwierdzenia.
SlId jednakte układu tello nie za-

Wiadomoś ci gos poda r cze.
-------------- ------------.....
Eksport 'polski do Anglji.

.......

Bekony ~i'

konfekcję

Wartość eksportu polskiego do Anglji
iw roku ubiegłym wynosiła 374 miljony
dotych. Miesięczne kwoty eksportowe
w ciągu całego roku ubiegłego były nacechowane stałą tendencjll zwyżkOWI!.

Łódź,

pierwszem
zagranlcl\.

obrotach Polski z

twierdził.

• • •

Głównemi artykułami wywozowe mi
były bekony, jaja, wreszcie konfekcja,
rzędzie
którll eksportował
łódzki okręg
(ag).

W sprawie upadłości Szulima Edelmana, prowadzlIcego przedsiębiorstwo
sprzedaży materjałów introligatorskich ...
Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 26, którll
Pod koniec roku ubiegłego na jeogłoszono
w maju r. ub., na zebraniu
sieni eksport do Anglji figurował na
wierzycieli w dniu 21 grudnia pełnom.
upadłego zaproponował układ na 20 procent płatny w 3 ratach, przy czem
pierwsza w wysokości 8 proc. po 12
miesiącach od chwili uprawomocnienia
się wyroku zatwierdzającego układ i 2
następne po 6 proc. po upływie 12 i 18
miesięcy. Za układem tym wypowieSąd
~ zatwierdził układu, zawierającego
działa się więk szość wierzyciełi hit! reprezentująca jednak 75 proc. wszystkich
niezwykłe
dłużnika;
wierzytelności, wobec czego sędzia koNa ostatniem posiedzeniu wydziału
misarz postanowił zebranie w przedmio* * •
handlowego slldu okręgowego w Łodzi
cie układu odroczyć na inny termin.
Szmuluwi Salzbergowi iMajerowi
znalazła się sprawa upadłości Hersza
W dniu zaś 30 grudnia 1931 r. na
Sendowskiego, prowadzącego przed o- Cynamonowi, prowadzącym przedsiębior zebraniu wierzycielj ponowiono wyżej
stwo fabryczne wyrobów dzianych w wymienione warunki układu i pomimo_
głoszeniem upadłości przy ul. Piotrkow'
skiej 167, fabrykę wyrobów wełnianych. Łodzi, przy ul. Nowomiejskiel 17, ogło że za układem wypowiedzieli si ę wszysszono upadłość w lis topadzie 1929 r. cy obecni wierzyciel ~, to jednak jak i
Upadłość powyższą
ogłoszono w
styczniu r. ub. na żądanie adwokata Upadłych ze względu na cechy ;złośli poprzednio nie reprezentowali oni nieKaleckiego, p~łn. wierzycieli Henryka wego zawieszenia wypłat postanowiono zbędnych 75 proc. wierzytelności, wobec
osadzić w areszcie dla dłużników.
czego układ do skutku nie doszedł i
Dawidowicza i Arona Kapelmajstra.
W połowie grudnia ub. r. odbyło się
Na 'skutek opozycji pełnom . Cyna- wówczas już z mocy prawa zawarto
ostateczne ogólne zebranie wierzycieli, mona sąd upadłość w stosunku do te- zwillzek wierzycieli i na syndyka ostana kt6rem adwokat Abramowicz w imie- goż Cynamona podniósł i uznał takową tecznego wybrano adwokata Fruchtgarniu upadłego zaproponował zapłatę dłu za niebyłą.
tena.
gów w stosunku 20 proc. w 4 ratach
Wierzyciele jednak wyrok podnoszą
Kilku wierzycieli oraz upadły Edelpółrocznych, z których pierwsza płatną
cy upadłość w stosunku do Cynamona man zwrócili się do sądu z podaniami
być miała w 6 miesięcy po uprawozaskarżyli do sądu ap elacyjnego, domaprosząc O niezatwierdzeni e związku wiegając się pozostawienia go w stanie umocnieniu się układu.
rzycieli a wyznaczenie nowego terminu
Na powyższe warunki wyraziło zgodę padłości, lecz sąd apelacyjny nie u- zebrania wierzycieli, zarzu cając , że o15 obecnych na zebraniu wierzyci~li na względnił apelacji wierzycieli.
statnie zebranie odbyło się nieformalnie,
Na zebraniu wierzycieli w dniu 9-go gdy/; nie było o ni!m specjalnych ogło
35,862 zł. Przeciwko układowi nikt nie
października J 93 t r.
rzecznik upadłego szeń ani zawiadomień, wobec czego nie
głosował.
Salcberga zaproponował układ, mocą można było zdobyć przepisowych 7.5
Sąd postanowił wobec tego układ
którego upadły Salcberg zobowiązuje się procent.
zatwierdzić i zakwalifikować upadłego
ure gulować wierzytelności w wysokości
do przywróceni" czci kupieckiej.
Sąd postanowił nakazać syndykowi
Układ -uprawomocni się w dniu 28
5 pro c. bez odsetek i koszty, płatne w ponowne zwołanie wie.-.:ycieli w przedlutego rb. i od tej daty liczy się spłata 3 ratach, przyczem 2 proc. po 6 mie- miocie zal'larcia układu lub związku
siącach od uprawomocnienia się wyroku ~ ierzycieli.
I raty należności wierzycieli.

Regulacja zobowią~ań na li
w trzech ratach

półroczn

nie

tak

propozycje

I

r

Dżwiękowy

Od wtorku dnia

Kino-Teatr

"Przedwiośnie"

Największy

I O-C i

U

Z

2 lutego

film rodzinnej

róg Kopel'nika

Dźwiękowy

Kino-Teatr

CORSO

Na gIełdzie Nowojorskiej w dniu 2
bm. zanotowano poważny spadek cen
surowej bawełny. A mianowicie w porównaniu z cenami bawełny, jakli notowano w dniu 1 lutego, dn. 2 lutego rb.
ceny bawełny spadły o blisko 20 punkt6w. (ag)

Giełda

warszawska.

Urzędowa ceduła

giełdy

walułowej

z dn. 3 lutego 1932 roku.
GOTUWKA.
Dolary 8.89.50
CZEKI.
Holaudja 859 41">
Londyn 30.90
N.-York ozeki 8.918
N.-York kabel 8.921
Paryż 31">.09
Praga 26.41.f>0
Szwajearja 174.17
Wiochy 44.80
Berlin 211.21">
AK CJ E .
B-k P olski 100.75
Lilpop 13.50
PAPIERY PAN:'ITWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
3~ pot. budowlana 31.00
4~ inwestycyjna 8ł.75
I>~ konwersyjna 40.25
6~ dolarowa 1">5 00
4~ dolarowa 43.25
7$ stabilizacyjna 54.25, 1>7..00, 54.75
8~ B. G. K. 94.4 1/.% ziemsko zł. 41.00
8~ m. Warszawy 62.50
8~ m. Częstochowy 5500,
8:!: m. Piotrkowa 60.00, 60.50
lO~ m. S edlec 61. 15

------------------------~
Pal tylko gilzy
~
"LUKSUSOWE"

wytwórni
Cegielniana} 9,

.ŚWIATOWID"

t,óot,

dni następnych
produkcjj p. t.

PAWIAKA

Bohaterska epopea z dziejów walk n arodn 1906 r . osnuta
Jana Jnra-Gorzechowskiego. Role główne odtwarzają: Adam
Batycka, Józef Węgrzyn w roli Jura i wielu
Następny program: Najwięk.ze arcl d .. ioln ~tlllpc'a . ŚWIA TŁA

Żeromskiego 74-76

Spadek cen surowej bawelnt

tel. 134-86.

.....

na tle osobistych wspomnień uczestnika tego czynu pulko
Brodzisz, Bogusław Samborski, Karolina Lubieńska, Zofja
innycb. Nad program aktualuości filmowe.
\\ IELKIECłO mA&TA". W roli I!:lównpj Ch~rliA CbRpJin.

Pocz'ł tek seansów w dni powsz. o godz. 4 P p.,

VI u~e l :3Wlęlł~ o K. ~ p. p. 08tatQ) 6 b goaz. tu WI~U7t. (jeny mjeJ~c: .1
~.~~, 11
111-60. gr. Kupony ulgowe po 76 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedZIel l .wląt.
UW AGA. Passe-partout i bilety wolnego wejśoia w niedziele i święta bezwzględnie nieważne.

Spragniona
wspaniały komedjodramat w
bliczności prze~liczna BESSIE

10 akt. w rolo gł. nlnhi,ń , y puLOVE ulubiony iłLIM SUMj\ERVILLE i komiczny BURY LANGDON.- Film
S ~ rag uiona
ZIELONA Nr. 2/4.
Amel'yka" w do<adny i dowcipny sposób Ilu.truje dziilej$ze stosunki
na
tle
prohibicji
w
"Suchej
Ameryce'
wśród
band
proemyPoczątek w dni powsz. o 4-eJ
W soboty, niedz. i ~więta. o 12-ej tnik6w ~ ocnycb lokali .. wśpan iały c~ p~lac6w, Film, który wstęp
Na pi. rwszy seans ceny zniżolle. nym bOJPm zdobył sobie uznam6 l Wielki snkces nR cldym świecie

IłU gr.,

~ Specjaliści . _

I

od' rozwodoWI~
Cohn

Kelly

arcywesola farsa w 6. akta?h. W rolach
l'
,ł6wny c h mezrównanl komiCy
Każda kobieta, każdy mężczyzn.. pragnl\cy rozwodu winien
zo baczyć ten f,lm rozw6d murowany. Film o niebywalem na·
pięci u humorystycznem. Humorl Śni ech! Satyral

Str. 10.

Nr. 80.

.DZIENNIK WDZU" '.11.12

RESURSA
KINO-TEATR

uI. .K i

.

Dsiłl

Przepięby

film

~ustruj,~y

pogodDe tycie na Praterze p. t-

Jińskiego R'~~~~'~J~~~~?Ym~~.~M~!~~~
123

emocjonujllC& trdól KonceltoVrIl grał llJstno1'rska ret.yser.lal

Orko pod dyr. p. L. KANTORA.

Dłwl,kow,

Następny

Dliśl

Broadway
Pooątek

... ansó....

Od wtorku dn. 2 do poniedziałkn dnia
B-go lutego 1932 r. wt

ul. Klllti.kle,o 178.

arcydzieło dźwiękowe rety8f'rji Leona Poirier. ){uzy kę
orkiestra Opery Paryskiej. Wielki dramat z dalekich
mórz p. to

calN

Po •• ~t.k •• an.ów, w dni po",..ednl. o godzInIe {-ej, w .obot,. niedzIele
I święta o godzinie 2-eJ. O.tatol leanl o godz. V.J5. Na pl.rw .., I.a""
__________________
w_.~y_l_t~
__
• __
ml~ _se_a
__
po
__ro
__g_r._______________

• ' . •: ":

..

Dziś i dni następoych wielki życiowy dramat

ty D'8 tle słynnej powieści EmilII Zoli p.

Nie zdra.dzaj
(Nie pożqdaj żony bliźniego swego.)
Dramat miłości i poświęceoia. Kobi~ta. której mllż
nie zrozumiał. Boltlllne p zejścill maUonków, których
grzeszna miłość popchnęła do zbrodni.
W rolach glównych:

Nad program: • Wesoła farsa".

w IObot, o g. ł. w nled.lelel święta
o gad... 3. 4.30. O, 7.30 I 8.1 6.
W lObotę. uledzlele I śwIęta pa_
partou~ próoz urzę40 ....y.h nl.wuno.

Ogłoszenie.

Komornik !Sądu Grodzkipgo w Łodzi,
rewiru 13·go z,mieszkałv w Łodzi. przy
ulicy Si~nklewlcza
r. 67, na zuadzie
..rt. 10aO U. P. C. oglllsza, że w dnia
12 lut~go 1932 r. od godz. 10 rano w
Lodzi. przy ul. Sródmi"jski~j 3. odbędzie
Się sprzedat z przetilrga publicznego Tnehomryści, /I31eż/lrych do Arona Dolin
skiego i skladajl\cych się z 6·ciu I!I!ltuk
graoatowego b08toOU, ~·npj IZtok i czar·
n.go bostono, oszacow3BJth na SuD. ę zł.
580- zgodnie z art. 1070 U PC. niżej 80mf szacunkn.
-Udź, doia 22 styclDia 19:12 r.
Komornik T. CHORZELSKI·
Do akt Nr. %016 IV31

Do akt Nr. 3134 1981 r.

Ogłoszenie.

Ogłoszenie.

Komornile Sądu Grod.leiego w Ł o d z i •
XIII-go r ..... lr u •• amleszk.. ly w Łodzi przy
ul. SI.nkl ..... lcza 67. na zasadzie art. 1030 U.
1'. C. agla •• a. żo w dnIu 12 go lutol(o 193~ r
od god •. 10-eJ rano w Łodzi przy ul. A.lel
l-go VBJa od1M:dzi. olę sprzeda. z przetargu
publio,snoęo ru·,bJm "ei . n~l.ż,.ycb. do la,,~1c,,-L.jby i Marja.ay m.lż Frenklel I skladaJą.ych sIę z mebli, oszacowanych na sumę
si. 650.
Lód:i, dnIa 22 atycsnia 1V32 r.
Komornik TOY:ASZ CHORZ8L Ki.

Iledaktor: Józef

te: r a t)'1

Pr~yb~

Dr. med.

L. NITECKl
N a:W'rot 32. Tel. 213-18

przyjmuje od 8-10 rano i od ł-8 11.
w niedz. i świllta od 9-12 VI poło
~a pań ondzielll>l porzekRlnia.
Szkoła tańców

towan~.lrich

Karola Trinkhausa

.,.Ionka l'U.l.e. w Pary tu I Z N.CH. ,. Polsae
l'U.I.C.
zgłoszeUla

na kursy w
par h i oddzielnie.
W programie "Rumba".

Przyjmuje

Łódź,

gr.

Andrzeja nr. 17.

,

Tel.!ou 207-91.

nowo-wybudowany
murowany, na pół placu. składaillcy się
1 mieszkań, w razie sppzedaty 5 wolnych

sprzedam
natychmiast
Wiadomość :

uJ. Wysockl ' go np. 19
przy Rzgowskiej.

Dojazd tramwajami nr. 4 i 11.

w wjplkim wyborze poleca hbryka 11lSW

Oskar Kahlert
Lódź, Wólczańska
l Telefon 210-08.

----Biiuterję

~ędzia Komi<ar6
H~lllburikj (Łódź,

oadzoru Sl\dowego Dad f1rmll
Piotrkowska .2) pod8je do wiadomości. te na dzi~ń 12 lutego 1932 r. o godz. 1~ w
1I"łndniA wyznAczony zostal w SlIdzie
Okr(gol' ym w
Ł~dzi (Plac DĄbrowskiego 5). pokój nr. 15, t~rmiu ogólnego zgromadzenia wierzyci.1i [irmy nadzorcllPj którzy zostali wpi8ani oa listo wierlycieli sprawdzonych.
Zgrom!ldzfnie mieć będzie nastę pujllry porZĄdek
dzienny : I) zlożenie sprawozdania plllez nadzo,cę
dowegu, 2) odczytanie propozycji okł"dowych oraa dysku-ja nad niemi, a) glo.sowaoje nad układem upobie- .
gawczym.
Sedzia Komisan
Konstanty Kaweckl.
Sęd.ia H milowy.

.8.

s,-

..----------------------_.....
SZKŁO

109.

------

OKIENNE

ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli. Djamenty do rżnięcia szkła
poleca po cenach niskicł-i

J. OLEJNIC'Z AK
ŁÓDŹ, ul. Ciłównli 14, telef. 130-04.
UWAGA. Szkt. inspektowe w wielkim wyborze.

.egarkl na rat,....,
gotó"ko". p o I ...
IIPreCi08&- Piotrko ..
... 123 " pod"ónu.

Get-rypa~al!O" ii

p,tlub ...
prawIe Dajkor.ysl""
,. pracowni Kad1/;
oki ego, Plotrko"."
nJ. 82 w pod"Ónu.
tomanę
s.\l:n11O lroWII. bp.....
letankę. krze.ła

dł

bowe. otomany urw.. ne. robota solid ...
tanio sprzedam. IIlIń.klego lro. p,..
uiecki.
,os.ukuJę
&.1>0'..yol do s.yd<llklw.j ręclDej robol1K. Faktor Ceglelol'lI
IV. 11 pr. ot I pie
okój do .... paj.-J.
WiadomoŚĆ: uli"
Ogrodowa 20. li al"

1

P

::m.::....::;8.:......__ _

pokojo", duę
Ple....moto"y
.p....
l

d.m lanlo. Oter l .
.DzJeonlka Lód.kl ....

ObiadY

I"'ac",. I tanio ,..,.
daj. 11 LIstopada 30,
U w.Jścle 18. p&tIII.

-

Za wle .. z milimetrowy I-Iamow)' (~ lamJ): prz.d t.kst.m I w tetroci. 50 gr .• za te1l:Item I komunikat, 40 gr.. oekr..
logI - 30 gr•• zwyczajne za Iwleraz mili m, (Itroaa 8 lamów) 12 gr .. oglo ... nla drobne 12gr.• za wyras najmnieJ'"
1.20. dla po.. ukuJllcych pracy 10 gr., najmnIej... og/oszMlI. l zł. - Oglo..enla zamiejlcowe o 30 proc. drołlJ.
fIrm IAgranlcznych O 100 proo. drożlJ, Z.. L.rminowy druk olllo... ń.komunikató.... I ofiar adminlltracJa nI. odpowiada.
miellł;cmie w Lodzi ~zł. 3.60, na prowlDcJl sł. 6.10, za odnoszenie do domu
gr. - Prenumeratę przf"rwai' moz,n a tylkO l-go j lb-Jlo każdego lIIie.ł":.,.

•

c:>g.. C:>SZeZ1:

_1IIL.uuuuukIUBlllHUIlUU.utllIUlU.IU

C. n r p r e n u,m

a np. 28Tel. 201·911.
Prsyjmuje od 8-11 raDO i 0111 3-. li.
w niedziele i świ~ta od 9-1.

Ogłoszenie.

Do akt Nr. 26831 l!~al r.

lIJ akt Nr. 2461 lli31 r.

Komornik &idu Grodzkiego w Łodzi,
rewiro 12 zamieszkały w Ł u dzi, n\. Plra' mowirza Nr. 7. na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza. te w dniu 11 Illteil"o 1932 r.
od g. 10 r. w Łodzi pr~y ul. Cmentaroej
Nr. 12, odbędzie się >przedat z pl"Zł'targu
p1lbhczne«o ruchomośd, naleu,cych do
tir.• A. UrbanoWIki" i składająoych się z
marmnrn. grxDltu i blbljob>ki dębowej,
_cowlinych ua sumę zł. 560.
Lóeli, dnia 30 stycznia 19 :~2 r.
Komornik ADA~r JAROSZYNSKI.

Południo'

ul.

Pat i Patach on

Ogłoszenie.
Komornik S,\,lu Grodzkiego w Łodzi.
rewIru lS-go zamieszkały w ŁodJ.i, przy
olicy Sieoklewicz" Nr. 67, na. zasadzie
art. 1030 O P. C. ogła~1.a, Ż~ w doiu
12 lutego 1932 r. od godz. 10 rano w
Łądzi, przy ul. Al. I M~ja 14 odhędzie
.ię 8priUldaź z prZAtargU publicznelto ruchomości należących do lir. .'rhiele i
Sebeel" i składajĄcych się z 15 tuzinów
jedy;abnych poń ,zoch. oszacowanych na
lumę zł. 4óO -- zgodnie z art. 1070 U.
P. C. niżeJ ceny szacanku.
Łódź. dnia 25 stycznia 1932 r.
Komornik T. CHORZELSKI.

choroby skórne i weneryczne

SpecJaUsta cho"sb ok6rnych, wenvycs..,.
I JnOC%Opłclowych.

DOM

jako vohcjanci.

Llmano .... skle 030

___

po .....

Edward Reicher

dnia 20 stycznia 1932 r.
KomornIk JAROSZY~!L
Do akt l(r. 2189 1.51 •

li:o ... rnik S 'I d II Grodzkleg. ." Łotli.
,·.wlru 3, zaml.szkaly w Lad.i prsy ul. Gdań
skieJ 38. na •• sad,l. art. 1030 U. P. C. oSł ....
•• a. ie "dniu JI lutego 1933 r. od sodl.
10 r. w LaJ,i przy ul. T..rgowej ~I i OIó .. noJ Ił
odbędzIe się sprzedali z prz. targu publlczneso
ru.bomo';ci. naleiącycb. do H.leny Arndtowej I
Bleonory SInderm8nowej l skład aJą.Jeb Ilę
• mobil. oszacowan,cb. na aumę .1. 3010+
487u.
Lódi, ania 23 otyc:roial952 r.
Ilomornlk HARAtiIIiOWICZ.

Nina Hanes, A. Schletow

~H8tęDny I'roj!'ram:

,-,e:J:~:y

1030 U.
lutego 1932 r.
PI. Wolnoś.1
• prz. targu purUC'DO'D""'OI nalożący.b. do fir. Il.
M.oodels.ohn I slrJadających 9iQ • konosz&Co"anfch n& sumę si.

Ogłoszenie-

RAMA TAHE, Z~zura, EWIl wyap Polinezyjskich.

•

w Łod.1
przy III.

Łódll,

"

W rolacbgłównyrb T. BOURDELLE, Caio PrJeltępca i tułacz,

," ~ I ""

dni

DR. MED.

MIMOZA
Najnow8ze

w

o gods. 5.30 7.30 I '.10.

.

KI_Teeb

wykonała

program:

Iski

zł.

.0

Za wydnrniotwo: Edmund BII!.tewBki.

