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Jak się „Express" dowiaduje, w naJbliźszych dniach oddany zostanie do użytku nowy gmach szkolny przy ulicy

ŁODZ. PONIEDZIALEK.

Rok VII. '

it

LUTfOO · 1929 R.

Hipotecznej nr. 3/5. Budynek ten posiada
13 sal, przeznaczonych na klasy, oraz
sale rekracyjne, gimnastyczne, praco-.
wnie i t. d.
Oddanie ·do użytku tego .budynku:przy
· czyni się znacznie do poprawy ·warun. NR ·- 41 ·' ków szkolno - lokalowych w ·oótnowno1 • 1zachodniej dzielnicy, miasta. .
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sporoliiowal wszusikle dzledzlnu
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Lódt. 11 ~u~e-go . ,
.
· .
W dniu tl1r.- JSZym O godzinie 8-eJ
zrana temperatu·ra w Łodzi wynosiła
· „ ' t opni e ls Jusza. ·
·
·
· ·
W porow namu więc z dm em wczoraj
szym fala mrozów ·utrzymuje się mmej
więcej na tym samym poziomie.
hb
·
N r h d I
dzo s~ab~~ac w a szym ciągu ruc ar
. .
. ś . k .
.p
pogłoski,
o m1e
dni
dwamróz
przez ze
stopni,
40-tu rązą
do Cle
dojdzie
utrzyma się na tym poziomie i dqpiero
po tern zacznie się ocieplać.
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wledzf~wszy się, iż dla nieb Już nie star-

czyło węgla, nie chcieli opuścić składów.
Wszystkie zajścia likwidowano bez
Interwencji policji.

!Tram111afe "
Lokornunlkacji
zanotowanowdłużnietramwajowej
dotychczas
4zi· W
szych przerw. Zdarzają si. ~ wypadko
"
PRZERWANIA PRZEWODNIKÓW
co powoduje niekiedy kilku lub kllkunastu minutowe postoje wozów tramwajowych, Jednakże dyrekcja K. E. L stara
się lak najszybciej naprawiać wszelkie
uszkodzenia.
w
I
bardzo cięzkłcb warunkach zapadają .n a
zdrowiu. w ciągu ostatnich dwuclt dni w
dyrekcJI tramwajów zanotowano ba,rdzo wielką ilość zachorowań wśród obsługi tramwajowej.
Jak nas informuje dyrekcja K•. :E. ·L
w ciągu dnia wczorajszego i dzisiejszego
spadek frekwencji publiczności w tramwalach wynosi 50 proc.

Kondu~~orzy maszyniści pracując
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c u u:zc ~ woiew z ie~o w sprawie ,aprowzzacymo - wcglowe1.
_ Na konferencji t ej maja był omówione wszystkie sprawy zwinzane z bra'1'
SP?~iem w~1?la i twyżkq cen artykułów.
zywczych.

9"0dqt• .. nte .Pr.uf:floflsq ··i nte ..,idi~dsq
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w kolejce w oczekiwaniu na węgiel, do-

li

cjv w związku ~ panufącym mrozem I brakiem węgla•. Magistrat postanow ł wydo kuratorJum szkolnego prośbę o zwolnienię na czas określony z wykładów uczni szkół ·powszechnych i średnich Postanowiono ~strzymać dosta•
•
·
.
wę węgla z wydziału gospocJarczego magistratu do szkół, a zarezerwować ten
węgieł dla instytucyj wydzlałuzdrowotnoścl publicznej•. Następnie postanowio·
t
no na powy żsej ok,nf erencn. w~st..a ć d epeszę do rząd u, przeds taw iaJ ąc k a t as rofalny brak węgla w Lodzi i mozUwe stą4 konsekwencje.
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Ru Ch .kolej o Wy przerw a ny !

rr~r~~j~o~::~i:.k tych •i• ••te-

wuta rozgrywary ste
dzisiaj fścte dantejskie sceny. Składy te
posiadając nlewtelkłe zapasy w.ęgła nie
'k.
t · b
mogły ado llć
wszyst ~eh
porze
wo
z
konsumentów. W kilku składach węgła
dQsdo do burzłhyycb zajść. Zzięźbnięci
Judzie, którzy przez szereg godzin stali
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Ną dzisiejszem posiedzeniu magistratu rozpatrywano · a astrofa ną sy ua ·
l
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w składach

sfł!
/eł

a--'-nł1J1#9e
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n.~e mo iJ I~ P,oro~umiewać z sobą

I

lnlen by.I byćl"!ład~~ koleiow.~ niem.ia!Y równie. ź 'żad·
. kallsklft!
.Lódt, 11 Iute~o f tY ~· dw!?.'CU
· ·ny~h mtorm(Jf1i .o wciagu . lwoo/skim,
Klęska mrez6w dotknęła !:ów.qteż w ·Ibi o IQdzlnJe 10-eJ.,rana.
sposób. bardro dotkliwy· dziedzinę nasze- . O g0dzin1e 11-ęj przed południem za który normalnie. powtn.ięn ·byl. ' ąr~yb;yć
. ow
p

stacji Lódt - Kaliska otrzy-· do Łodzi o godzinie ~II,30. ·
'Dw'o'rce łódzkie str'ac'ify· wskutek m,-o
Dotycbcłas pociągi przychodiłły ź pe mat depeszę z War!iiząwY,
IŻ POCIAG TEN JESZCZE NIE WYRU· ,zów · możność komunikowania sie droga;
wnemi opóźnieniami, od dziś jędnak
te~efonicznq ze stacjami dalej położone~
SZYL Z WARSZAWY.
WSTRZYMANO KILKA POCIAOóW
N#rz~~~!!sz~2~/e~ :;~~:~~:był ry ~~!i':Y~ Ostrowia spóźnił się o czte- ''!z. Z Koluszkami naprzyklad linia telefo·
Do godżiny 12-ei w południe lóclzkie niczna została 11rzerwana.
wcale do Lodzi pociąg warszawski któZ Warszawq można się lo.czyć tyl'llo
·
'
przez ~owicz, ale i ta droga-jest bardzo
ŚDJiata
..

go kołejnliZtwa.

władowca
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Draiu ielelonlczne P„kaJq

W komunikacji telefonicznej dą.ji\ się

również we znaki

• · ··
·
ws k utek mroz6w pęk aJą· napow1etrine
druty telęfoniczne. Wielu abonentów stra
„
. ·
cifo więc. kontakt z miastem.
Dyrekcja telefonów wystała na miasto wszystkie s_we r~zerwy pracownik?w
Naprawy są wszędzie Y' toku .trudn<? 1ednak. wr,magać, ~Y ~ciągu d?~a zdązono
naprawie wszelkie uszkodzenia.
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Komunikacja

międzymiastowa jest

Itćzne ' uśzkodzenia. również w ~nacznej mierze uszkodzona.

#

·
kontakt telefo-,
Łódź straciła zupełnie
nkzny z Gdańskiem, Toruniem i Kato·
.
wicami.
Z Warszawą łączą nas tylko trzy linje zamia.st normal~ych 6-~iu, tak że o
ot;zy.rnamu p,otączema zwykfe2'o. nieter.
minowego mema mowy.

d

wiec tylko aparaty Morse'a,
ale komunikowanie sie 11rzy pomocy ·tJ•ch
aparatów jest również mocno niewy~~t?dne, gdyż zasię!! ich dochodzi · tylko do
·
najbliższych stacji.
Łódź wiec może tylko rozmawiać · z
Widzewem. Widzew z Andrzejowem ittl.
Łodź jest więc prawie zupełnie odcięta
'!d świat~, co zna~znie_ pogarszq sytuacje
i utrudnia komuni~fl~IC, telefo.mczna.• ..
Pr~yczynq. 011ozmen. poczagów , 1~s~
pękanie szyn, .zamarzanie rur wodOCUf:·
1wwych z ktorych lokomotywy czervut

fl1UPG HOllJ O 111.rOif!DiO wo~czorai na · odcinku aleksandrowskim między Łowiczem a Toruniem nad-lsleJs-e...so pr-edpol d i
„,„..-.
u n a sto nilo katastrofalne pcknięcie szyny ko-· „ ....0

„
11 lutego. lejowej
•
pogotowie miejKlęska mrozu dotknęła w straszny
.
.
W •pogotowiu miejskiem zanoto"(ano dziś do godziny 12-ej w południe 18 wy- sposób Wiedeń. Temperatura wynosiła
26 stopni. W mieście zupełny brak wody
padków odmróżenia, "' kasie cflorych 12.
Kilka osób, po udzeleniu im pomocy na stacji pogotowia, przewieziono karet- Rury gazowe popękały. W mieście sza·
.
. • '""l' "· ..1"fi • leje grypa.
ko do domu, gdyż stan ich budził poważ nieis'Ze obawy.
Łódź,

.

.

Dziś w godzinach prze,dfJolud:filowych, podobr:zie jak wczoraj,
skie i ~ąsy chorych ud~ielalo - pomocy· lekarski<}i ofiarom mrozu.
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Zo1noc:b na prezg.19-.__ _ ;JMnteJ-..praeu„psiw-·z
Łódź,
denfa Jtleksgko ··
Dunamit 111usadsił pociqd 111 po111idr•e
<reiegram wl. „Expressu") ,~ ·

New Yor k , 11 l ut ego.
Nadchodza, tu wiadomości o nowsm zamachu bombowym na prezydenta
Meksyku. Zamach został wykonany z powodu stracenia dzień przedtem morder·
cy byłel!O 11rezydenta Obregona. Gdy nowy prezydent Meksyku wracał do siu·
licy państwa z jednego z miast Meksyku, nieznani dotychczas sprawcy poloż.vli
na torze ładunek dynamitu, który wy 7Juchl w chwili, gdy przejeżdżał pociqg
(}rezydenta. Skutki wybuchu byly straszne. Lokomotywa i dwa wago11y wyskoczyly.; s~YlJ. Na_szcęście prezydent Meksyku nie odniósł szwanku. Stracili tylko
.
iycie dwrij urzcdniey kolejowi ;·maszynista:' '
""-

-

„,

t:borojq ·

powodu mr~~ą

służbie 'iJolicYJntl i
jak nas infornmia znaczna ilo ść vnTictan·
tów lódzkicli
ZAPADŁA NA ZDROW' IU
i nie może spełniać swych ·normalnych
cunności. Władze policyjne, posiadając
obecnie zmniej szone{ ilość ~un kcjonarju
pol1c1antom skraca sic sluzbt: do dwuch szy z trudnościa daia subie rade pr'{V
posterunków.
godzin, poniżej zaś 10 sto11ni do jednej obstawienfa \Vsz.vstkicfl
jednocze~ iż
należy.
ednak
j
St\Vierdzić
dni
już
kilku
od
wiec
Obecnie
godziny.
policjanci odbywajacy służbę na zilicach 11ie w czasie obern.1l li dotkliwych mro·
.tów ir.'adze 11ot 1;.·,~ :::nacznit'
.
,
, •
·~

11 zutego.
Na zasadzie rozporzQdzenia główne/
komendy policji, policjantów odbywajq~ych sluż~ę na ulicy .obow!qzuje ~-godzmn.v dzien pracy. Zima 1ednakze w
·· ·
·
d 10 t
·
~ opni. 11omze1 zera
cza.'51~ mrozu 0

SA CZYN7'f I TY LK.O GODZ/NE.

mimo to Jedna!: wielkie mrozy dajo,

się

powa.żnie we znaki
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.Zdem~s~o~anłe . Włi! ania do skarbców
gen. llłliS0JBd0\Vil Odwieczna wojna między technikami,
a wyszkolonym elementem
wlam,wacz,
·
·

lifóru pravc•vnłł •te. talio sapłefł. do Alt:•lil

Jafl PODJiDDIJ

. t'.OSjon .., r 1911f.

Szp1caJ w ganaratsk1ch
. .' .sz.11/aćh został powio-

6uł

sa6e•piec•one

.

6anflił

W związku z niezwvkłem włama- my, a nawet tnyr.:alą ' Jesieze sta1- Wl)rawdzie urządzenia elektryczne. tect
11iem, dokonar1em w ubiegłym tvgodniu straż.
ł nie zdotano jeszcze puścić ich w ruch.
w jeJ11ym z największvch ba11kqw herAle taden z urządzającvch to wszy- Zresztą gdyby nawet były działały nic
J!ńskich Disconto • Qesellschaft. - · :11ż. stko li.1dzi. nie pomyśli, it wszvstkie te by nie pomogły, chroniły bowiem jedyKlęska, faką poniosły na samym po- f\e:kr>n z Berlina, przysięi;,łv rzc;zo- rzec1, .; muszą uzupełniać sie wzajem- nie drzwi do skarbca. a te włamywa
c~ątku świetnie przygotowane armje zna-.\ ca sądowy pi·s tc na ten tema~ -::ie· t'. : - i to najdokładnie; Rrak testo uzu· c7.e zostawili nietknięte. Zarzad banku
Samsonowa i Renenkompfa, zrodziła od- kawc uwagi o wspókzesnvir stanie wal pełnienia wzajemnego wyzyskuJłl też popełnił wie!·ki błąd. każąc zrobić wenrazµ podejrzenie zdrady. Niemcy zbyt kt 1 włamywaczami.
l lamywacze.
j tylator. przez jego otwór włamvwacze
dobrze byli poinformowanł o wszystkich
Między tectmfkam; zabe~"'eczalący
Przed kilku Jaty włamywacre dosta p, zastosowaniu pe~nvch środków
ruchach tych wojsk rosyjskich, aby nie ml a wyszkolonym elementt:m .N·amy- li sie do skarbca wielkiego banku ber- tt:chnicz!lych. dostali st~ do skarbca.
osłą~nąć tego przez wspaniale zorganł- warzy panuje wieczna wolna _ za1.zy- lińskiego poprzez ścianę źelazobetonoDoskonałe ubezpieczen:e pos:ada np.
zowany szpfonaż.
nl ::1L Nelken. - · c; 4 gle rnduie .slę no- wą. Nieporównanie lepszą ochronę daje bank an~ielski: mo.ie on w. ra 7 ie ~iebez
Jako też przypuszczenia te okazały w. kc.sy i zamki. wvnajdtu sie 1,rządze że!azna cegła którą można naruszyć pieczetistwa zalać w. krótkim czas:e casfe naizupełnłej prawdzfwemi, a do wy- l'ia ochronne i stwarza Jrvaniza~.te bez· tylko przy pomocy łomu. to tet przy fy skarbiec wodą„ Ntesletv. takie urząkrvcła
tej
rozgałęzionej
ak· piecz.t-rs
· t wa. Lecz be?:11>·t:czens·wJ
•
to włamywaniu się do tak chronionego dzenie nie wszędz:e da się przeprawa..
. dnłezmfcmie
.
. •
b
CJI ":VWia owczeJ przyczyni 1 się pew1en n·e trwa dlu~o. gdyi wła: 1 1vwa·..:ze pod skarbca złoczyńcy robić muszą tyle ha- dzić, a fachowcy uznają je za z yt~cz
rosyJski porucznik, zabrany do niewoli ,..
.
..
,
łasu, że jest to możliwe tam jedynie, ne, o ile wszystkie inne środki techn1czniemlecklej w bitwie pod Działdowem. I \\ ~~~cem. tech~iczn~n:i s~ '1 -dźm: rozu- rrdzi'e n·i·kt banku ni·e pilnuJ·e lub gd„le ne zostały należ. ycie zastosowane ..
m 1 e1ącym1 wspołczesn.e ;~h.CV'tll z po· ~
~
Poruc7.nlk ten zgłosił sie w dniu 17 st;;pem. a po części przvcivnian1..,•mi n:ma lokatorów.
Amer'"(rkański system zahezpiecza.
gn1dnfa 1914 do pułkownika Kandaur?- się nawet do udoskonalP..n;:i :echmc<i w:a
Przed rokiem w Berlinie urządzono nia skarbców tern slę różni od europei·
wa. który w. ty!11 czasie pełnił. funkcJe snemi wynalazkami. Nie znam tei wal- jedną po drugiej dwie próbv w?amania ~kiego, że tam sygnały z poszcze~ól
attache rosy1sk1e~o ""!' Stakholmte. Poru- ki silniejszej bardziej zaw~etej i ener- pc:przez opancerzenie do skarbca banku. nych instv:ucii biegną do pewne~o pun·
cznlk ten przedstawiwszy paszport na gicznej niż t~ walka techniki orz!;ci\v Wykoi1ano je pod wz~d.ędem . techn!.cz- k!u centralne~o. ,i3;kby ~Mwnei ~varty.
imle Antonłe~o Kułakowskłe1to. kupca z technice.
r.ym doskonale: bank nte pomósł straty Ody tyl~o za1aśn1eJe sy~_nał św~.e~lny,
Gdańska. złożył przed pułkownikiem
.
,
:
tylko dlatego, te w obu wypadkach natychmiast warta ,Pędzi na ~H:'Jsce,
następ11iace oświadczenie:
.
Me~hanicznei urz~dze~·~ be!~-eczeń. przypadek przeszkodził bandvto1i1 w o- skąd sygnał pochodzi, i udaremnia za·
- Nie jestem żadnym Kułakowskim, stwa, Jak zamk · rv.„I~. kasv. ~„„c1inv bt statniej ·chwili.· Za pierwszvm razem mach.
lecz w riecivwfstoścł. Jako porucznik 23 tyno~e. 0 P3:ncer~ema_i.t. .?: o;am~ pr~~7. opt:owali oni w p;wnicv tak · długo i
Jak daleee technika włamania umie
p. p. dost~łem się do niewoli niemieckiej. s ę nigdy. me ~mef!lozli ~i -t.i~ ~ta_ 11: 1 „a. ! tc.k znacznie uszkodzili drzwi do .skarb- wyzyskać naimnlejszy drob:azsr. świad·
Tam z~.,,rnwadzrino mnie do nleJakie~o lei': zadamem Jest Jedy~i„ . .at .zrn.ar.le . ca. że niewiele brakowało do tesro. by czy np. fakt ie w skarbcu nawet przeRy!mmfa Skrop"łkowa. który nełnił fun- wlai'ywac~~·. zmuszer i ~ do ;·o ,1nt _.. mo Je otworzvć całkowicie. W drui?im wy- prowadzenie dru~ów elektrvcznvch _iest
kcJe r:osvfskłe~o tłumacza. ów Skopni- żl w e dfug-ie~ 1 bez ha a~u.
.
padku pracą tygodni zrobili w ścianie niewskazane. gdyż przy pomocv odpokow p_rzviąf . m"ie bardzo grzec7-nłe i za~rządzema ~le.ktryczne t;ato~.iast skarbca otwór. który tak powiększyli, wiednich narzędzi n.a wet tak mały . otopiek.ował się mna. Przez wdzięczność maią na celu domesć na czas 'l k.nuym ie człow'.ek mógł nim wygodnie dostać wór można w krótkim czasie powięk
w~knz~łem mu miejsce na: polu bitwy, zamachu.
się do skarbca, zdradził ich małv pożar. szyć do rozm;arów d-ostatecznvch na
1
P'•hie nnfk nasz 'l::tknnaf kase pułkową.
eśli mimo wszelkie środki bczpie- W"lbec cze~o uciekli, a policja śladu po to. bv przedostał się nim człowiek.
Wywnioskowano z te)?o, ie nadam się <Io czeństwa zdarzają się wielkie whlT'a- nich nie .,.nalazła.
W ostatnich czasach 'zdarzai<1 slę
słtt7.hy., szofegowskfej. I po uczynionej mi nia. dzieje się to dlate~o. że wh :.e b.r1
Ostatnie włamanie w Berlinie wyko wypadki, że włamywacze dosłajn s'e
- \V tei mierze nronowcii ł otrzvmaniu mej ków same myślą o bezp:l!czetistwie miła doskonale wvs7kotona h~nda. O ile do kasy przy pomocy dvnamitu. - Kto
zgndv 'laop:itrzoT'lo mnie w fałszywy pa- skarbca, zamiast powoływać do tego jednak w poprzednich wypadkach nie wie. c1y ni.e mamy w t:vm wvpadku clo
szpnrf I wvsłann do Petersburl?a.
. rzeczoznawców. Zama\\ i ają <'ni w ·1<1ii- hyło ani dzwonków alarmującvch, ani czynie.nia z objawem. ktńrv n:e<ftni!o sta
: ,,; T;im. ohracai<1c sfe ~rń<ł szpiegow- lepszych flrmach u . ~ ·C:tenie sk 1rlli...t.,.f'trai.y ostatn:<> an.i jedno.. ani. c;łru.gie. nie nie się ogólnie przyjętym pośród bandv
<;. .skkh kM "lęmfeckłch, natrafiłem "a po- zakładaJą elel<try~zne d7wonk: alarm„. rrzeszk_odzifo. \\-'farnv\'yącztmr· w wykó· tów systemem.
wdne ~lii.dv. wc:k::izujące wyraźnie, ie Jące wedle pmiektu od}Jow:cdn : e~ .fir- naniu zbrodni. Dfacze~o? Byty tam
~ęnerl'lł
nasz Młasof~dow
pracuje na • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Y:zec7. N~ernłec.
Pr7.vhvłem tu specjalnie,
aby 7fn?;vć ten .móf raport.
. .ln7. w r. 1912 dzien"łk roc:vfskł ..Nowoie Wremła" zarzucił Miac:oJedmvi
S"!1'lt>rtn"f•11n. n::i skutek czeP"o Mf~~nle
dnw ~noliczkował svna naczelnego redadalekoldq(łyeh osłroznosci
ktor~ taf ~azety, poczem pojedynkował

szonv

I

Walka z · fałszerzami

pieni~dzy

test bardzo trudna i wymaga

Zwierzenia wybitnego kryminologa lrancuskiego

::„:.'.?:;.~1~;::~/0.re"':i=.~1:

ranortem 7.fo7.onym mu przez nweS?o pe>-1
Znakomity kryminolog francuski Be tylko baknot.. dzięki czemu moie tłuma- piec kazał go odprowadził na policj~
rucznika. Na skutek odonwiednlch. PO· thuel w swych ciekawych pamiętni- czyć się dobrą wolą na wypadek aresz- ~dzle podczas rewizji znaleziono prztY
C7Vnionvch priez Kand~t1row::t kroków, kach, które ostatnio wydał w Paryżu, towania.
nim drugą fałszywą pięciofun~ówk~.
Mfasojedowa wzieto nod speciał"ą of>.. poświęca osobny rozd ·dał złoczyńcom,
w r. 1921 we wschodnich departa- Należało ~o aresztować. a Jednak poliserwację, kMra nf P7l'ldfn~o zebraf::t do- których jedynem rzemiosłem Jest fał· mentach Francji spostrzeżono w obie~u 1cja go uwolniła. zapisawszy tylko nast~tecznv do ares7tnw~nła tro I nosta- szow~~ie pieniędzy.
.
..
. szereg fałszywych tyslącfrankówek. zwis.ko i adres. qkazato .się. ie je!{O··
wlen!:'I przed sąd wojerinv materiał.
~1e1ednego zasta~aw1a okoh~znosć Rozpocząłem _ pisze Bethuel · _ śledz mośc .był w Paryzu ~!zeJazdem, stale
Stanął on przed sądem 18 marca 1915 - pisze Bethuel - ze we FrancJ1 Jest two przy pomocy dzielne~o towarzy- zaś m·eszkaf w Marsy1J1.
r. I znstaf skazany na kare śmierci orzez stosunkowo najmniej fał~zywych? bank- sza. Było ono bardzo długie f uciątliwe.
Miałem wtedy wiele spraw rozpo'IJowieszenie.
notów. Czemu to Z":wdz!ec.zamy ·.
Zaraz pierwsze nici zaprowadziły nas czętych, nie mogłem więc Paryża opuW ten sposób wyjaśnłta sie klęska
bpd ty~~ch~ wboJn~ s~iato~eJ. pod· do Niemiec. gdzie mogliśmy dowiedzieć ścić. Lecz po pewnym czasie wyj-:charosian jaką ponieśli oni na samym po- rat~ st ę R ;-me an. ~o~· g. YZ m~- się, że fałszywe banknoty puścili W łem do Marsyfji w przeświadczeniu, że
cza.tku woiny na froncie niemieckim.
ne .. lj~ dw 0 . 1 ~~u mm~J T~pohowna~Óf' obieg ~sobnicy, przybvli ni.edawno t uda mi sie wykryć fałszerza. Nie omya~ize t aw~1eJ, mone z o yc wog .e Brazylj1. Nabywcow banknotow udało lifem się, znalazłem go dość szybko,
"!em": wk obiegtu ,a. srebrne. są przd·ewb~z- sie aresztować, był to jednak środek chodziło mi jednak o to, żeby znaleźć
"!e .ms o war. osciowe, więc po ra ia- zgoła niewystarczający trzebo było b') t · fab k nt •• ba kn 0 tów
R0 ~
me pc~ m;_to
S}e
o~łaca.
.
t
.
wiem
wykryć
tych.
ktÓrzy
przywłeill
c~~ł~m
t?ciya
o:serw!'cJę
Ra~ek
po
~~~o rta 1(~ księ więfc pr":~ie wytąc~me fałszywe pieniądze do Europy.
ku
deptałem jegorności~wi po piętach
ban kno Y Ja we rancJJ np. ys1ąc·
. d
t
t
. d k ł d ·r t :ik
frankówki).
Fabrykowanie fałszywych . c·I z.aś • spo~ t ~zeg łszy, ze·
epce se
s ate J~
na c 10 z1 Y• o wąs k'iem1. u1·'
I·
banknotów wymaga duźeRo i kosztow· tm po piętach t .ze. baknoty zostąfy po- czk!1m1, V:'ob~c czego . musiałem pr zernego urządzenia. które złoczyńcy loku· zn.an~ nagle zmkh. Trzeba by~o dwu wac, by się me zdradzić.
~o si~ na•v.'!'a · •.nie6ull'a• ją zazwyczaj w bezpiecznym miejscu; -~ 1 esięcy czasu na. to, ~Y stwierdzić,
To -pomogfo. Nie obawiając się jui
Iem •imnena na ~ifipma.:A Oni sami rzadko kiedy zajmują się pu- kim są oraz d<?wledzteć się, że pra~a niczego. fałszerz po pewnvm czasie nic
. Dzień 11. styczn.ia. zapis3:ł się wielk~e szczaniem swych fabrykató.w w obieg. drukarska, słu.zą~a do w~konywan;a poszedł w zaułki, zmienił zup:::łnie kie~i zgłoskanu; w dz1e1ach klimatu na .F1lt Naogół odstępują je wspólmkom za ce- fafs~ywych pieniędzy, Zf!aJdowała ~ię runek i po pewnym czasie wszedł do
pi.nach, grupie wysp Oceanu Spoko1ne- nę od 40 do 60 proc. sumy, na którą na J~dnym z P~~edmleść..Rio d~· Jane.ro małego, stojącego na uboczu domku.
go .. Tego dnia bowiem zanotowano na~- sfałszowany banknot opiewa.
(stolica BrazylJ~). Udahsm~ się wobec Siedział tam od 9 rano do piątej i pół.
niższą temperaturę obecnego roku, a
Puszczający fałszywe pieniądze w tego do BrazyJj1, zaopatrzeni we wszel· N t
d .
tó t . t
tak niską że podobnej najstarsi ludzie obieg uznają taki podział pracy· jedni kie potrzebne dokumenty. Policja brazy as tX~~go n~a po~ rzy 0 si_ę t 0 , s~nie pami~tają
zaJm~Ją sto przenoszeniem całeg~ zapa-1 lijska była nam bardzo pomocną. to też md~· h1adem gdo na o ulkprhzebz P!<; n~s,:1e
•
·
„
· ż po cz terech dnIacb udało nam s1ę dm,. c o ząc . o wsze
1 .va-.
z Maru'Ili cl. on<J;Szą, ze
ca Ia wyspa Jest
su fabrykatów
pozostali zaś -'" pusz· JU
·r t 1c farow
ł
zakatarzooa do tego stopnia, że aż wła- czają Je w ruch' Taki oszust zawsze jest l aresztować dwu głównych zbrodnia· ~Ją~,dcz~ nOek P1af 1 • an:i ~ szypemt
dze miejscowe rozlepiły plakaty z urzę 0 tyle ostrożny. że ma przy sobie jeden ·' rzy, których wyciągnęliśmy na rozmo- piendi~ zmit. d ad? a 0 się. kze ~ie.f t rzy.
· ·
· nie
· ca ł<>• · n
· · : od. met
· I fszeb 1em
aby s1ę
dowem ostrzezeniem,
wę po d pozorem · zak up1ema
k . de Y. o wmos u• ze. a szerz
„
wano ze względu na możność rozpowpien,iędzy. Na spotl5anie przynieśli oni a ry UJ~ .opte~o nową senę , a Jego
szechniania się kataru, aby wyrażano u- razków rodzajowych, a nawet do kary. J.800 sztnk tysiącfrankówek.
pra codwtllą Je~t dw mt.r~. domek.I k" .
czucia w sposób mniej namiętny.
katury politycznej.
Kicdyindziej - pisze dalej Bethuel
a em się 0 po ICJI marsy s IeJ z
Zresztą przy niebywałem ~!lldtie luNa za-kończenie dodamy, że tą nie- - odb;vłem taką wyprawę w poszuki· po!eceniem odbycia w tym domku re·
.dzie nie mieli ochoty do całowania się, słych2 .nie na Filipinach niską tempera. waniu fałszcrz.y do Marsyljj; lecz tym wizji. Człowiek, którego tyle czasu śle·
trzęśli się w narzutkach i szalaC'h, nie tur~ było 17 stopni Celsiusza f)onad ze- 1razem jui sarn. Pochodzenie wyprawy d-:iłem, był tam wfaśnie. Nara?:ie chc ; ał
bez dumy jednakże z powodu te~o na.ro- ro, a więc 43 stornie powyżej te\!:iro~r.- było takie. Do handlu kolonialnego w się wypierać, !fez znaleziono tyle matcdowego rekor~u. K.aryka:urzytc! filipiń- n~i nainiiszei temperatury w War~za- Par:\:'żu .z.dos.if. sję, :. ~:.t~l!.iący, . f<t6,ry za-· rjału ?bciążaj ąc ~ go,~ że w kolicu przvscy skorzystali z te1 okolicznośet do ob-lwu:.
plac·I ta·lszy.wa p1ęc1 oirankową_. ·, Ku~ znal się do wsz.'stk1ego.
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'l'lenlona bruneika. zamia••
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- Czy dużo zebraliście dzislaJ?
- Gotówką czy wekslami?

świetna sportsmenka.
Ale za ionę bym jej nie wziął_.
Dlaczego?•.•
Ma nazbyt wyrobione mięśnie.

- To jest
-

-

lódt. 11 lutego
Ojciec 18-letniej R. W. Jest dość zamoi:nYtll właścicielem sklepu kolonjalnego. Kupiec ten prowadził interesy z niejakim L. C., który niejednokrotnie dawał
mu do zrozumienia, że upodobał sobie
jego córkę.
- Co za cudowna blondynka - mówił L. C. - jestem w niej poprostu zakochany.
Ponieważ pan W. był jaknajlepszego
zdania o p. L. C„ więc zagrał z nim w
twarte karty.'
Jeżeli panu tak się podoba moja
córka, więc ożeń się pan z nią. Dam panu 500 dolarów posagu - rzekł.
- Chciałem właśnie prosić pana o
jej rękę, ale jakoś nie mogłem się na to

I

-

pocztówek
.Kolporter pornogralicznych
swoi
•

„ •
upraw1a1ący

„

niec~y

proceder na

aresztowany prze.z

~

błon·

zdecydować„.

Po kliku dniach odbyły się oficjalne
zaręczyny, a po miesiącu - ślub. Młody

małżonek otrzymał

przyrzeczony posag
mieszkanie i był zupełnie szczę
śliwy, dopóki nie zaskoczyła go przykra
niespodzianka. Pan L. C. dopiero po ślu
bie dowiedział się, iż został oszukany.
Jego żona byla w rzeczywistości kruczą
brunetką i tleniła sobie włosy.
- A ja · byłem taki naiwny - wołał
oszukany m'afżonek - i byłem pewny,
że jesteś blondynką! Nie chcę cię znać
więcej! Podobają mi się tylko blondyn'
ki I
Pan L. C. porzucil żonę. Ojciec jei' da
remriie próbował we wszeiki możliwy
sposób udobruchać zięcia. Nie zdolaf jednak nic uczynić. Pan L. C. nie chce
wrócić otrzymanego posagu i żąda r.ozwodu. Sprawa ta ma znaleźć swój epilog w sądzie rabinackim.
wynajął

=

rtie wolno sprzedawać dziczyzny

szeroką skalę

władze łódzkie

• po111odu .:•asu odi„on•
neeo

Ze względu na t. zw. czas ochronny
dnego kompana niejakiego Adolfa SwięTadeusz Gazda od kilku lat już
Ł6dź, Il lutego.
Od pewnego czasu władze obserwo- prowadził olbrzymie 11rzedsiębtorstwo. ciekłego i wspólnie z nim rozpowszech- od jutra nie wolno sprzedawać zmierzy
ny w sklepach ani podawać jej w restaktóre dostarczało pocztówek pornografi- niał zakazany artykuł.
waly masowy import do kraju
Oczywiście filja polska już nie istnie- uracjach. Przekroczenie tego zakazu be
cznych niemal wszystkim państwom eu- .
pornof!raficznych pocztówek.
A~enci jakiegoś większego towarzys- ropejsklm i zarabiał na tym procederze je. Władze skonfiskowały ogromne za- dzie surowo karane.
- --- - lpasy pocztówek pornograficznych, przytwa zagranicznego rozjeid7,ali po wszys- olbrzymie sumy.
~·
Polski przedstawiciel wiedeńskiej fir- gotowane do wysyłki d<' różnych miast \.a/.,."'~
tklch większych miastach polskich. znajfY 1 w~ \#i;..
dufąc wszędzie nabywców na swój za- my Józef Gajda, również zdążył już zro w kraju oraz aresztowały Józefa Gazdę,
kazany artykuł. Jednym z poważniej- bić 'majątek. Ostatnio dobrał on sobie go- Swięcickiego i kilku Ich agentów.
Kasprz;k;·;;;;:;;;;·:.(2~ p. Str:z:elc6w Ka···~szych odbiorcó't ~od°t~rafjł była
nfowsklch Nr. 32) pociagn!~to do odpowledzłatIL.
Ohydne pocztówki rozpowszechniano
noścl za kradzież butów w sklepie Szwarcmana
wśród mlodzieiy, co wreszcie zwróciło
Arii, przy ullcy NowomieJsk!e! 27.
~-·-A
uwagę policji, kt6ra zdecydowała się dążyć wszelkfeml środkami do ujęcia kol- pozbawi• aut:la profesora tllmnaz·. . ~obyłka ~atarz~na - stuząca bez statero
m1e1sca zamieszkania _skradła z mieszkania .Ka:
. Jalnedo.
porterów pornografji.
. ufego Na tana - (Aleksandrowska U) bieH~o 1
. . ..
.
.
Energiczna akcja palicvjna dała kon~ąd skazał ich po 10 lat 91ęzk1ego w1ę towar, wartości 200 zt. ,
. ~di•• 11 lutego
„" . , .
kretne rezultaty. Łódzkie władze policyh
, J Llsł~ckleł ~\arfann~e, -- (Obywatelska 42)
.
. ' .
ne wpadły na ślady pewnego_ osobńika,' · ' Cichy. pra'.fo,vity ' Wiehiń przez dłuż zienia.
\Yarsza'Y'5:k! sąd ap.elacyJ_oy .do. ~~ore skradziono z m1eszkama gardero?~. o~ólnef ~ar
który co kilka tygodni przyjeżdżał dc;l. S:f!Y~ezas żYlJ)Q<l wrażeąięm bestjalskie.
go ~~ofah s~ skaz~m. Waskowsk1em~ tośd zso zł. •
naszego miasta, przywożąc ze sobą sta- go zab6jstwa 'dwucb osób.
w mieszkaniu staruszki Waśkowskiej zmme1sz~f. ka~ę ~o 6 la~•.a .Purga~zo~t . Hofman. Wa~zle - {Rokicińska .100) s'krasy porno~raficznyl.h foto~rafji. "".tadze
d~ 2 lat 1 8 m1es1ęcy c1ęzk1ego więz1e- dz1ono pap1erosow,. ~yroby masarskie f czekonie spuszczały go z oka i wkrótce już ze- w Wieluniu odnajmował pokój
ladę, ogólnej wartosc1 400 zt.
ma.
· d
·
I f
b 1 o · dokł d
ra Y mm . a ne n ormacJe, a Je - profesor gimnazjalny Ludwik Jawor.
. .
.
•
·
nocześnf e ustahty wszystkich jego poProf. Ja,vor złe zył z wtaśc1c1elką
mocników.
w·łk
Przyjezdnym kolporterom pornogra- mieszkania, a .zwłaszcza z jej syne~. Po
·
t
fji okazał si"' warszawianin Józef Gazda pewnym czas1~ Ja~'or wyprowadzą ~lę
_
(Warszaw - ·lmka 42). Gazda otgy;ny od. ~aśkowsk1ch 1 zamieszkał gdziem- ,
1
lasach
zabaig podc:zos obła'WU
.
.
.
~ de11skiej centralł porno- · dzieJ.
wł towar
wilanowrshi~h
UpfynęJo kilk~ ty~odm. Pewne~<? wie
czele której stał jego brat,
.l!raficznej
·
czoru Waskowsk1, siedząc w knaJp1e ze
Tadeusz.
,
skarżąc się na swą dolę.
·
Z Warszawy donoszą:
swym przyjacielem Purgaczem, wszczął
. ,· ·
· .
chwiW!, nasta
Wostatnich cz:a.sach,
Przy k-0misaracie XVI w Mokot-0wie
rozmowę niejakim Rochem Kałużnym.
Kafużny miał jakieś osobiste pretensje mieści się psia akademi·a komendy głów nia
silnych mrozów.
do prof. Jawora i przyznał się pned nej P. P. Zamiłowanym wychowawcą
. ·
,
Waśkowskim i Purgaczem, że nawet czworonogiej rzeszy jest st. przodownik psia - wilka ogarnęła chorobliwa tę.slmo
=--=--=PRZEJAZD 2 ==--=-=="'
ta. Gdy księżyc wypł'ywał· z za chmur.
.
Wacław Lange.
.
miał zamiar·go zamordować.
D łś
W celu polepszenia rasy swych pu- „Verm-0uth'' siadał na zadnich łapach,
j - Już lepie) ja go usunę - rzekł
lłl8111fOJ8 !
Z
podnosił pysk ku niebu
pilów pr.z:od. Lange
. .
wówczas Waśkowski.
Ulubieniec Sz. Publiczności
i wył żałośnie,
postanowił slayżować
- Dobrze,
znakomitą wilczvcę policyjną „Dolly" • de>prowa.dzając poz.ostałe psy do stanu
dam wam rewolwer
.
_odparł Kaluiny _ bo ja tego nie po- prawdziwym ~lkiem. Zaprowadzi~ ią do !silne~~ zde.nerwowania.
''•' ~ alorowc·erotycznym dramacie p. t.
Ub1egłe1 ~ocy zdar7yła st~ kat8;srofa.
og.rodu z9olo~1c~nego na Pradze i wpu· trafję zrobić.
z.erwawszy się z obrozy, mieszaniec u.
.
I Opracowano dokładny plan zbrodni. śetł do . klat~!„ . .
.
1
~u r~dosc1 miłośników zwierząt, z ciekł w pole. .
kilka dni później Waśkowski
Posterunek .w1l~nowsk1 meldował n!ld
, •
strzelił ·Przez okno do mieszkania profe- parki te1
1
z ,ertnerem WALTEREM RILLA
ranem telefonicznie , że w samym Wtla
przyszły na sw1at
sora.
1
Nadpr~qram FARSA .
.
dwa szczeni·aki. U:h~wał się z nich ie- nowie oraz ćkoli.cy
Jawor trafiony ,w okolicę serca
wybuchła panika
·dein. Dano mu na imię Vetmoutb,
•
'
Za młodu mie!ii7.aniec niczem nie rót z powodu ukaz.ania się wilka w poMis.
padł trupem na miejscu.
Wladie policyjne nie zdołały WyKryć nił się od innych szczeniąt. Był łagodn)' kićh lasach.
--= == Gł.ÓWNA l = = = =
! zabójcy._ Waś~ows~i •. pozost~ący na fi~la.rny '. łasi! się d<J p. Langego i igrał z Pod Pyrami zwierz wbieg;ł do ~ospodarskiej zagrody, porwał żywą gęś zadu
wolnosc1, obaw1at się, 1z Kałuzny zdra- row1eśnikam1.
'
Po upływie roku, zmienił się nie do sił i i>ożarł.
dzi go przed władzami. Kałużny mówit
w salonowo·~en~acvinym dramacie p. t.
W komisariacie XVI 7..awrzało Zorg!l
~u bow}e~, ii nie moie s~b~e wybaczyć pozna·nia .. Odezwa~a się w nim. „„1cza
nizowano obławę,
ie namowlł go do zbrodni l dał mu re- natura. K1lkakrotn1e
·na której czele
dostał chłostę
wolwer i, dręczony wyrzutami suniie·
Lange.
prz.odowni.k
stanął.
y1„;wr~~~:;;c
.
.
lu
na.
się
rzuca.nie
za
spraręce
w
oddać
sam
się
c~ciałby
ni~.
Niednkil!nion_y Król
Zbiega odnaleziono w odległóści
wiązano go łańcu:hcm do ł:ucy
·
wiedhwośc1.
Sensacyj HARRY PELL w ~odw6i·
Lec.z i to nie p"lm'1:,:ło. 5udę p:-igryz;ł czterech kil-0metrów od Mokotowa.
Naprogram FARSA
- Musimy spławić Kałutnego nei roli.
Ceny 111ieisc: L. 2,50 gr„ l·sie 2. zł .•
rzekł Waśkowski do sweg«? przyjactel.a zęb~mi nd .t~~ :i.zgi, 1 wr.:l"l\" .n wykopał Przy pomocy kawałków mi~-sa ·~dołano
j
ll·l!ie t.50. Ili-cie 1 zł.
go przywab.ć. Lecz gdy zbhźył się przo
Purgacza - on nas wpakUJe do krym1- rnbte praw ( łz1wą,
dowtiik Lange, Vermoutb rzucił się nań
witcz~ jamę.
.
nału.
Jeana tylko os lJ l mogła zblifać ;;ię i poszarpał mu cholewy butów. Na.stępPurgacz nie odmówłt mu pomocy.
Nazajutrz Waśkowski i Purgacz za- do dzikusa, mfanowicie znana w Moko- nie sikoczył jednemu z policjantów ·
====Zletona 2
do gardła.
t-0wie opiekunka zwierz~t. p. Paulina
prosili Kałużnego do kina. Po seansie
Pó ru pierwszv w lodzi
Nie było innego wyjścia - huknął
Krasnodębska (Puławska 51).
I wywieźli go taksówką za ·mtasto
Wspaniała ~ensacia z krńlem komików
,
Vermouth na iej widok stawał się po strz.ał rewolwerowy.
j i tam w jakiemś odludnem miejscu zgłaamerykańskice
Syn wilka padł z przestrzel-oną głohuny jak haranek Lizał dło'lie przy.jadzili go ze świata.
lY .8'.il łłs
Tym razem policji udało się już wy- ciółki kładł pysk na kolanaeh i kwilił, wą.
P· t.
3,~~~·~~-~~~~~~~~~~~~
kryć zab~ców. Wdk~s~ i Purgacz ~~!~~~~~,~~
~~ ~~NłSTf~
·
~
sądem
przed
stanęli
I
aresztowani
zostali
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Nogo

a kawiarniani

Premiera w Teatrze

-

Wczoraj w godzinach przedpohtdnlowych
wpaJłcm do pe\\ neJ populamcJ kawiarni łódz·
kieł na pół ·czarne) I sp0k0Jne przeczytanie 11·

Kameralnym
„Der Reigen" Schnitzlera, który wyw swoim czasie huragan głosów
oburzenia w całej Europie .(jeszcze
przed trzema laty we Wiedniu I Berii·. nie podczas wystawienia tej sltuki odbywały się publiczne awantury) - oto
wzór, na którym opierał · się Gantillon,
pisznc •• Mayę". Nie wiemy, co kierowało Teatrem Kameralnym przy wyborze
tej sztuki. Treść jej jest bardzo niccieka
wa. Rzecz rozgrywa się w izbie prostytutki w portowem mieście. Odwicdtają
dtiewkę koleżanki i mężczyźni. Na sce·
nie toczą się djalo~i. na . najrózma;tszą

zetkl.

wołał

· Uś&adlem phy ' stoliku, . tamówłłem o · kelaera
„czarny uap6J" I roz\\ lnąłem 1azeto.
Zacząłem Już ciytać, &dy o osą mole po.
czllł sle obijać faklś hałas.
Rozlegały się 5Z')lbkle kroki, krótkie powl~
tania. fakgdyby fo byt Jakiś korytarz, Pt'ZCZ
któl'J' przechodzą masy ludzkie.
Podnlcsłcm gło\\

Roch

e: -

nlcby„ały.

rzeczywiście.„

Chodzą, wracała. śpieszą

sle.

oo drzwi wcfścłowych at do ldebl sali pty.
nie wielka fala li1dzf, A z głębi sati wraca ·taka
śama faia ludLh.
Tylko ci z ulicy ftt)ą Jakiś 1rvmas na twa.
ny, wykrzy"'lonel cłerplcnłcm a tamci - .:riowracafą" u4mJechaJą słe btoi:o.„
Przva:lądam sle hurzom. Znaloml I t1lem~I. Młodzi ł starzy, Przewatnłe metczyfnl.
W$fyscy śpieszą w eł_, 5all, cdzle wls1 cleżka.
wUnlowa kntar•..... Cńt to?.;. - IM'~~. - N1gdy tu tYiu tu.
ćltf ·me bvto,_ O teJ porze takt ruch?„ Coś si~

mu siało

słać .„

Wnłam

kelnera I pytam:
Co to stę, panie, stało?.„ Tylu Judzi„ Tam
I z i>owrnfem- He?·;_ A••• łn- - Jąłia sle kelner. · - To ·prosie
pana · ~szvr;lko za tę kntarę„. Do tych driwł,
co to łam taki napis "ZA OPt.Ali\"-· Wszy.
~tko bez ten mrńz.... Ro nłbvwszcdzłe ·w do·
mach rury Żamanły I lokatorom na glowe sle
lele I wody alema, ._,lęc tego_
-

Ku-Ku. .

artystka
· ·· -„.
oJska

Praktyc

p

. Ni;ma . dnia~ aby, dzienniki amcrykań
skie nie · przynosiły artykutów · pol~

0
ioskiej śpiewaczce Hannie Walskiej,
nie chica~owskie'!O multimiljonera Me.
Cormlcka. Pani Walska jest właścicielką· znancito · teatru paryskiego ,.De
Cha mp Elvsees". przvnoszącym, jak
oświad~1yła sprawo1dawcom dziennikarskim 8 miljonów franków rocz11eg1)
niedoboru. Chcąc pokryć '!O. zatożyta
praktyczna artvstka wvtwórnię perfum
i S7.ere~ składów, sprzedających ten
produkt zarowno we Francji. jak i w
Stanach Zjcdnoczonvch. W ostatni::h
dn:ach otworzono kilka takich magaty. 1
nów w Nowym .Jorku.

Hen.ny Porten ukazała się znów na ekranie - jako . partnerka Lirio Paraneili modłę eksponujące tę samą myśl: każdy
Par:ka t!l wy~tęptije V: nowym film!e hu_morystycznym „Małżeństwo", który zdÓ 1 p~zycbodzi do prostytu~ki„ aż.cby prz~d
był sohle na~fawycza1ne powodzenie na ekranach Niemiec i Austrji. Powy.ief: mą roz!oczyć sw~ bóle 1 c1c_rp1ema; kazdy snuJe przed mą marzenia swe o ko•
·
jedna ze scen zabawn·e,go filmu.
biccie, -ale ona jest -tylko środkiem, .nie
celem. 1 nikt nie widzi, że Cltiewka ulici
na, Bella, też jest człowiekiem i ma du-

· Roz.maitości

łódzkie

~~

.

.

Uwagi o ekshibicjonizmie męskim wo
bee prostytutki,. uwagi o ,brutalnej ,praw .
dzie, kt.órą mężczyzna przed nią. ro.da- ·
Lekarstwa pódrożł~ą, al~ tvlko dla osób prywat-, cza. znacznie wcześniej i znacfnie Ie, .
uczynit już Weini~er. Nicwiadomo
. .·
·
ze go na U 11•Ca Ch ·JfSt Włeczoram1
-Dlac·
O"Ch
teraz czemu francuski autor postanowił
Ciemno.~ piej
·
•
J
koniec.znie ubrać to yv dialog!, może i~odpowiedzieć
które nikt nie · umie
Pytanie, na
· · teresuJące w czytaniu, ale mcsłychan:e.
··
·
.
· . :.
mimo to nie można powiedzieć, aby by- nudne n:i scenie.
Łódź. 11 lutego
.
j Podobno teatry francuskie graf.y .tę
\V NAJBLJŻSZYCH DNIACH podro- to widno:
. Na fakt ten zwrócili uwagę zresztą rzecz J?O. kilkaset razy. Możliwe. Ale,.i
ieją l~karstwa w aptekach. .
Podwyżka ta nie dotyczy skład o- mctylko P.rzcchodnie, ale i magistrat„ I pcwnosc1ą pokazywano . tam na. sccrve .
wych części 1 ekarstw. lecz pod wyż- Hóry do pewnego stopnia odpowiedział . ta~ brutaln.e. a~ty w pokoiku· Bclh, i.e lu.
dz1e chodz1h me słuchać, ale patrzr.c .na .
sz~ne zostają · optaty· za przygotowywa_. ny jest' za ·oświetlenie ulic.
Po ·J)rzeprowad·zeniu kontroli oka- sensację„. W teatrze łódzkim musiało to :1
..
ni.e lekarstw.
. :
być skreślone i zostało skreślone.
Dlatetro teź n1e wsiystkie lekarstwa zatO ~się, źe winę ponosi· elektro\vt1ia.
Skarn już dyrekcja .odważyła się .na i:·
Wystosowano Hst i ipostanowiono
.
podrożeją w jednakowym stopniu.
1
" · pokai.artif' t1a . scenie typów prostY;,tutki. •
· .
PodwYższona taksa ma · zastosowa- czekać na odpowiedź.
i „gości", to czy ·nie lepiej byto wy.st~ - ;
·
.
.
, •.•
·
nie 'tylk-0 db -osćl::i prywatnf,ch. · . „
POMNIK KOSClUSZKl )est dla to.' wić właśnie. „Korowód, ,milości'' Artura ·-·
Idziemy w tym kierun~u 'za przy..... „.
„
.
.
kfadem za~ranicy, gd7ie istnieją dwie dziarr ·jakąś.tajemn:czą. niemal fairtasty- Schnitzlera? . „. •,
z.naleźJ.ibyśmy Jeszcie sfowa prze~a- . '
taksy: wyższa· dla osób prywatnycq • czną mrionką, o której się wiele mówi,
gdyby gra aktorów stata na w.ta ·,,.
znacznie obniżona dlii kas chor•n•Ji.· bardzo· wide sł:rszy, i„. n:c wiccej.
· b Y· •. .
· · N.1es t et Y. t a k .me
·
os tatn10· ·uka~ala się wiadomo·ść, że śczcma,
""'
poz10m1e.
c1wym
instytucji zawod.o\vy.ch i komunalnych.
nareszcie po dfug-!ch i czc;:żkich cierple- lo.
••
. Zast. .
n!ach wyd dafowi budown:ctwa pokcn•
.i'GDY SIĘ WYCHODZI wieczorem no wykonanie rysunków i rozpisanle
na ulice łódzkie. zwraca przcd cwszyst- kon'.\ursu na budowę.
§ru6łńsftł
.Ale kto nam powie nareszcie kiedv
kiem uwagę brak dostatecznego oświe;.
na sr.enie "' .t:ondvnłe
pomnik Kościuszki zamierza starfoć na
tlenia.
Swietny k~medjop.isan .Wac.ta~ dru ....
(.).
Lampy elektryczne niby się palą ale Pla:cu··Wolności?:„
. biński zyska nowy triumf: po Paryżu. i ·.
_:____ --~ - ··szeregu innych większych stolic Europy . .
.
.
·.
ob:;cnie Londyn wystawia jego d:dcła . .
yznę PilSZPDrło'

I
IJroz·
Mc~~~::i~~ó~d.~%~fo!i: ;z~J:~;~~~ ~;

\V

~

·z2gran!'cznych trz:'k~~aft~iTh~tr~ni~d~~~n~· b~~~~;

·
U
POf4ef!Ujq wgsokie t:eng wriz
.

trzyaktowa komedja Orubińskiego: „Po
kój, wojna i rewolucja" w przekładt!e
.·
. E li 0 p .
k.
spraw wewnętrznyc .1 Szykany, stosowane przez konsulat j fi . · S 0 b' .
1
• e•
•
iemows tego
~~zystąpiło ~o ·opra.co~vania ··~owego wzo francu.ski do wyj~żdż~jący~h do Francji ar~~~~~a
Widowisko składać sie będzie z aktu
· . · 1pola~ow. 0 ~ tern. się me kon.czą; na pas~ I
Naszporti)w zagraniczn~cb. ,
• AJ k
<...::
robiona· iest adnotacja,. •ze• okaz!- .' I.go „ D.JOgeresa- z vYnopy
paszportow
!llodel kartek
owy hczbę
e sa11 dra
1
• 1 . · ·
tó 1. porcie
pma zaw1edl
rac..mną
1
1
0
bę·
odegrana
a . aszpor . w Ici~ ~ iego me wo_no przy1ą~. zadneg<> · Wielkiego, jako akt ll-gi
.
.
zw kł
dzie „Piękna ttelena", a iako H!-ci Y bych, 1!1ną. z~s d}a. kilkakr?tnych, ,za1ęcia zarobko.wego w~ F~ancp.
W konsulacie austriack:m zn6w urzę L . "
m~1ą yć rowmez częsc1owo zm1emoine
dnicy z.ała.twiający .sl?rawę wiz, są nad- " emn •
.
rubtki. .
_.
vn..- 1 ,,.~·~ ~
. e zmiany. ma1ą charakter czysto for zwycza1 niegrzeczni itd.
"'lvv• .„~
Byłoby rzeczą wskazaną, by nasze
maln.y, natomiast sprawa .pasZ'pott6w. za
·- „"" • „ ·„
gram.czny:ch. wypla~a szeregu zmian za. placówki ' zagraniczne zastosowały środ- •
sadmczych, dotychczasowy stan rzeczy ki odwetowe.
,. .
fEATR J\UEJSKT.
bowiem dla ud.aj~7Ych. się zagra~icę · Nie .dajmy się lekceważyć!
Uf;•fa iest
Dziś o godz. 1 m. 30 (dla związków) -"
·
polak6w bardzo uc1ązliwy 1 to z wielu
~ oraz jutro-; we środę i w czawrtck óstat.
wz~lędów. .
nie trzy powtórzenia „Pygmaliona" z
·
Przedewszyst.kiem - paszporty za~' We wsi Meziicsat na Wc'!rzech od·
Węgierką.
' wójta. na które raniczne są bardzo drMie: kosztu!ą o.ne
bywato s.ię wesele svna
PREMJERA „HINKĘNl\IANA''.
doREKl,AM6AZE:TOWYCH
zapros-r.ono. 300 rmL<'.ln z okolicy, a do z górą 300 zł. {ąprócz 2$0 zł za sam paW piątek premjera jednej z najdoś
CENN)KQWDROSD~KTÓW ·
stołu wcseliH!R-O zasiadło 700 ~ości. Ucz szPort ,płai;:i się 50 . zł. qa bezrobotnych,
sztuk wspókzesnego rcp.:rniejszych
cifoJ~~I~~~;~~
ta rnwoc1ęła ,sie po potu.dniu, a skoń-1 kilka złotych · na mar:ki i złot6wkę za
1
RYSUNKl.DOOJEKTYQEKLAMONE tuaru europejskiego - dramatu w 3-dt
czyta się dópiero ria trzeci dz'icf1. Skon- książecz.I<ę paszportową, a wreszcie · 6
iWYDAWNlaE WYKOtff'WA aktach Ernesta Totlera ..Hinkcman'\ · ·
sumowano 15 tu1.:.·tnv.ch . wieprzów, 150 . złotych za załatwianie . 11 bez for.malno.
TEATR KAMERALNY.
kacr.ek. 800 , sztuk innego drobiu, 420 ści'.'.
· Dziś, we środę i w piątek nastrojosztuk rzepy, 200 słoików konfitur-. 2000 1 Te wysokie opłaty uzasadnione są
wa „Maya„ z J. Morską w roli tytuło.
jaj, 6 centnarów' metr. mąki. cztery ka- względami na bilans handlowy. Dn:iżyz.
wej.
d~
na paszportów. zagra.nkznych jednak na Ter.
pele cyga1'iskie grały przez 48 godzin.
„Murzyn Warszawski" dany będzie,
·
&.
opłatach tych się nie koń"'"'• podnoszą
jeszcze dwukrotnie na przedstawieniach
. XX: ich koszt wizy w konsulat;;h za~ranic2 . 11-72 li='+•~•
JCXXX)(XXXXXXXX
wieczorowych: jutro i w czwartek.
'
·· ·
·
nych, koszty tych . wiz są ,rozmaite: .. na;-.

k!óre!" wśró.d naj\~yb : tniejszych ?Soblstośc1 ze świata iinasowego wziął udział bawiący chwilowo w Chica•;u
wiel'<L ksiąze Aleksandc.r. jeden z t
kandydatów do tronu rosvjskie~o.
Sprawo1dawcy amcrvka1iscy donoszą. że przyj<;cie to pr1edstawiato obraz
istnej wieży 11abcl. gdyż ro1mawiano
tam ktlkuiiastoma jęzvka . p Walska
rozmawi ała z w. ksiccie.m po polsku, an
gielsku i francusku.
·
·
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. Dr. 111od.
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aż 40 zł. ~~rto pod·k:e$ CZYTAJCIE
J.· POLAK ~tór~ze kosztuie
.
konsulat fraricusk1 liczy za
ltć.

w1:z~
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„
pray111t111• od U.JO do 2-e, wartosc franka lranc\;sK1f.: ~o.
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Dgaurg apiei.. : r.,
Dziś w nocy .dyżurni\ apteki: F . Wo.i
cick:ego (N~p '. órkowsk i e~o 211; \Xt :' ri~~
niele~ki ego fFi.. )~'.'"'"OWSk.i t.~':'L ' n'. ··k•ego i Cymm~c'l (\}/dc:nń~~ 1 'li J 'f + ·
ma.na (MłyTn = ·~"· .;) ,J. ·K:~:;;, 1'. 1 ·'iAcl~~ :· -~ --.. : ·(b)
~ sa· · (lr '.m :rn '•J!

Dzlł

Cenv m:ei5c na pierwszy !'ean• nd 1 zł..
w •oh, i niedz. nd l!ndz. 12-e• dn l!odz
3-ei po po!. wnv•tkie miei~ca po 50 j!r
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symtonfl C •a lcow<;kł • go;

tv. n·edi. i św1ęt-. od 12-ei w poi·
Orkiestra ~ymt. pod dyr. p. R. ·Kantora
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Film, który
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Na 1hardziej wstr1.ąsająry dramat
z prawdLiwego zdarzenia p. t.

Ii

I I

poł„ w

sob.

i

niedz o l!odz. 12-ei

głównych:

W rolach

PryJand i urocza stffłały
na ·ciekaws/y film!! -

Najwyb1tniej.;ie arcydt1 eło
Zamach w Genewie!
·

się

er" ·

TC:~OC?RA
C11ał1cowskie;o w wvkonaniu-:ieikiei orkieslrv ~vmlonicznei P.od dvtekcią
o ·l!odz. 10-ei w1ecz.
w południe,

ostatniego
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Sza)japin Zegna

zachwyca. czaruje i emocjonuje,
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P. Spiro
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Trag~d1~ .kochankow · W · Meyerhngu!
\, .
··
DetromzaC]a!

R~dolfa!
Rewoluqal -

arLyks1ęc 1 a

1

swą karier, ą

MieJsca
.,,, lit6ru,;li 6ofl,;vfe dojq

so6ie · rendes•vuus

%a · dn;o. laia mo samiar ur•qd~ił. oslaint e, po~eanalne
taur·n<~ po c:alem śD'i~~łe

W Paryżu dokonano niedawno ciekawego eksperymentu . . Oto przeprowadzono badan ia, celem wykazania, w jak .
wielkiej ilości rozmaite bakcyle skupiają,
·
się w różnych lokalach publicznych.
. z przeprowadzonego eksperymentu.
Do Pr.a~i. przy1ec~~ł zn.a komity. śp.:e-1 wa. Słysza~e~ jak: eś słowo "Trian:>~'' 2 • recŻką; : Muszę je] 'opowiedzieć bajkę;
• • ) :rak, bajkę; kt6rą„ zacząłem opowiadać okaz ało się, iż w silnie przez pub~iczno~ć
wa k r()sy1sk1 Szal1apin. Dz1wnem się 1ed :da.wało n:i-1 się ,
nak wydaje że na dworcu oczekiwali go ze ie.st mowa wogcle o„. „tryumw1raCJe 11eszcze w Austral)I dwa lata temu, gdy odwiedzanej gal erji obrazów daJe sobie
nie .r eporterzy dzi ału muzyczne~o lub ar Nic wiem nawet, że poko:em triarion- 1wieczorem ~raz z mo:ą córeczką (ona rendez-vous ni mniej ni więc'ej, tylko 14 .
skim nazywa si ę traktat który uregul~,- jest piękna!!) patrzyliśmy przez okno 1 miljonów bakcyli. Na jednym z dwor-.
tyslycznego lecz reporterzy - politycy.
D.ziennikarze żądali od Szaliap'.na · wał wza:em.ne stosunki państw w Euro- córeczka m~la, która ~iała wtedy 5 łat, ców kolejowych ilość bakcyli dochodzi .
zapytąła. ~me ~ tal? 1est ~a ~głą. Za- I do 9 miljonów, podczas największego ru
pie środkowej.
wywiadu politycznego.
cząłem 1eJ op.ow1adac o .św1eC1e fantas- chu na dworcu okoto godz. 3-ej po połusię.
uśmiecha
Szaljapin
popodczas
e
ż
'
· wynikało to z tego,
- Teraz 'po tym incydencie bardzo tycznym 1 dz1waczny':h istotach podob- dniu 4 miljony bakcylów unosi się w pobytu · S1aljaplna w Budapeszcie, śp!ewak
nych do. dr:z~w, o esk1mosach, o cz~row wietrzu w wielkich magazynach.
rosyjc;ki spędził wieczór w pewnym ba- 1 .się zainteresowałem tym paktem i
peprzedn io przeprowadzonych ba~1kach 1.t~. 1~st t~ długa, długa baj.ka t
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dań
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gierska . zrohiła . z łe!!o wielką sensację w'. elkiem zdziwi en'. em i powoli zac?ęłC"
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gu - bucfape~zteńsldet!o świeży, ·; wesoły • Korespondent amerykański , · widząc to, ieszcze dłużej ale zależy to wszystko od · ~!-~!-I!*!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!
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na pytania ·diierin ikarzy.
- W Rosji panuje obecnie wielki nie zadan ie. Przychodzi mi na myśl, gdy mó
- Co pan może powiedzieć w spra. Oto istota am~rylrnńs1dego ni~porozu·
pokój na froncie sztuki. Nie można po- . wię o tych rzeczach, zręczny Ni~mi~c,
mienia.
wie incvc1entu w barze budapeslt~nwi e d ~ ieć , aby w Rosji nowa sztuka by- który wprowadza na estradę na 111eb1es
niepor,.,
te
gdy
Szal;aoin,
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Dobrze,
skim? W jaki sposób pańskie przemóf kiej wstążeczce p ieska robiącego „hau
wie. nie nabrało charakteru polityi:zne- zumienia ma!ą charakter humorystycz-, ła już stworzona.
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:-- Jakie są pati~kte plany na przys:z- 11erholda ?. .
pa<łe1<._ odpad śtne~ak .Na po li.tyce s1ę
- W1dz1 pan - odparł Szal:apm - Mam wrazeme zeTa1row 1 Me1erhold po
zupełnie ·nie znarn 1 swoich bo~ow, bo- '\lośc?, pytamy dale1.
kazują swego pieska niezręczn'.e„.
gów mn_Żvki sląwia'in wyżej niż bog6'w · - Z Pragi udaję się lTf> Paryża. Tam dobra sztUJka pole~a na tern, ażeby
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i
polityki. O polityce nie mówiłem ani sio spędzę czas razem z moją młodszą có- 1dza
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Ja już dę zupełnie usprawiedliwi zręczności. Wystąpisz jednak wobec Pałem - uspokoił Alberta Felsz.-; Zre- 1lusz:kiewicza ja.ko mój, że ta.k powiem,
at :
oddaj mi pieniądze , a zwalniam c~ę : przeciw.nik, n~.wet wr~g, który go uszt~
_,..
··
ni
.łła
.
· aJ
~~
zumowy -"'- zaproponował podstępnie przedza o moich, powiedzmy, złych za)
.
miarach - tłumaczył powoli Fred.
że Gul jest bez grosza.
wiedząc,
1'
- Krótko, mam Paluszkiewicza na- .
.;.... Gadaj, pal sześć - odpowiedział
Łód:tka powieść sensacyjna.
poirytowany Gul, nalewając kieliszek straszyć, o to ci chodzi?
'~
- Doskonale, iesteś pojętny - . pof . wódki.
•
•
•
•
•
· 1~
F elsz, klepiąc Gula po ramie:.
wiedział
zamożesz
nie
Przedewszyslkiem
:.__
.
naooooo ~ ~
bierać si ę do sprawy, ze którą; zainkaso .nia .
11)
- Paluszkiewicz nie jest z.daje nu
. - . Dałbyś spokój wiecz.nyni żartom tał Felsza dozorca, otwierając bramę t wałeś spore honorarjulll, z taką dozą o- j
rodowym aryst.okratą? - spytał
się,
zauważył
uszczypliwie
.
-;-:
hojętności
kożucha.
ki~szeni
z
papier
wyciągaią.c
- odpowiedział podrażniony· Albert.
1
- św:atło! - rzucił rozkaz Felsz. 1Felsz. - Otoz 1estem w stosunkach han · Gul.
.;;..... Człowieku! I ty wolisz prze.~ry- Nawet jest rodowym nieary$tokra
Po chwili w bramie błysnęła elek- dlowycb zniejakim Konstantym Palusz
wać w · tej ' spelunce, zamiast " ·wyświ adzaśmiał się Felsz, ale rozum ma1 tę
tą
dłuższej
po
rozpoczął
kiewiczem
lampa.
tryczna
obra
·
udając
czyć przysługę Fredkowi
musisz być bardzo ostrożny. :· :
więc
gi,
GuFelsz otworzył depeszę i szybko prze , przerwie Felsz, bacznie obserwując
żonego zapyt:ił ·Eelsz.
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·
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urado siebie miec rozmaitego rod:za1u
- Tak. dziwiła się, że cię ni·ema w Gula. · „przeskakując po dwa sto.p nie.
zówek?
.
.
·
zy.
odW mieszkaniu Fe!sz jeszcze raz
teatrze . Powied7iałem, że masz silną mi
- Podaj mi, z łaski swej, depeszę' - ·
- Jakiego rod~a1u? - przerwał Gul
g renę. Jul:usz Reiss · siedział na two jem cyfrował depeszę i uśmiech zadowole·
· ·
chcąc czemprędze1 dotrzeć do sedna rzekł w odpowiedzi Gu.I.
ml e;scu. Ac!oruje ją bez powodzenia, ale nia zakwitł na jego twarzy.
odpowi~głos
na
Przeczytai
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.
rzeczy.
ot
Tekst depeszy brzmiał: „Wczoraj
zdaje mi się , 7e i.est dobrze widziany
- Na1rozma1tsz~go - odpowi~dz1~ł dział Fred.
warc'.e, wpływ średni, obejrzycie granaprze starego Ołockiego.
_ Gul powoli odczytał tekst depeFels.z, za.dowolony, ze Alb.ert oswa1a się
,_ Reiss? - oburzył się Gul. Gnaty towe sukno. Palusz.k'.ewicz''.
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- Nie wi edziałem, że prowadz'.sz 1myslme wprowad.z~ł. - Two:!'- ~1s1a P?- 1 - Wyraz „otwarcie'' nie nastręcza
- Poco· zaraz tak ordynarnie wymy
ślać. Znaj~ziemy na nie10 spos?b. tyl~o int.er.esy handlo~e - o.dpowi~d.ział os~- le~a na UJ?rzedzentu Palu.szk1 ew1cz~, ze ci chyba żadnych wątpliw oś ci. Bywa otrozme Gul, ohoc powazne miał wątplr- złe lu~ te~. nawet . c~łodne s!~si:nki ze warcie wystawy, przeds'iębiorstwa, byWa
załatw m1 . dobrze w Warszawie.
.- GadaJże nareszci.e co t.o. ma · być wości ezy właśnie handlowe znaczenie. m?ą m.e P?Jdą na ie~o kortysc, ze ~am 1również otwarcie kasy ogn io trwałej ta1en:nice 10.ter~su . ze mogę .. mu wiele powiedzi ał Felsz, patrzą c Gulowi pr6.sto
miała depesza.
w tej · \Varszawlę! - zawołał Oul.
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Auto ostro skręciło w ulicę T.raugut- 1 - A więc -do rzeczy, wiele czasu nie pomoc, ale 1 wiele zas i kodzic.
- Dosyć! Fr e d! T o nie jest czysta
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spytał
...:..
1;11i Palusz~'.ewicza
1
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CASINO

dni następnych.
Szampański

.

film humoru i

radości

najzabawniejszych przygód

tycia -

„.

Mll&~ka Pod ...
POQłlt•ll

miłosnych i

11ikantnych

L KANTORA.
o 9odzlnle 12 w poi.

niedopowiedzeń.

110\VOCZE SllY CASAllOWA
HARRY LIEDTICE

W rdli głównej brawurowy amant
najmilszy z Don-Juanów

najsłodsze

oraz dwie

artystki ekranu

Lla Ellte11scllutz I Truus va11 Aallen.
Karnawałowa wesołość.

przedstawień

Pocz._tek
Dziś i

Rewja najzgrabniejszych nóiek i tualet.

Splot najzabawniejszych „qui-pro-quo•. -

-

gc;>dz. 4-ej.

SPLENDI D

dni następnych.
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Ostatni szlagier sezonu!

Ostatni szlagier sezonu!
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Potętna

codziennie o godz. 3-ej, w soboboty, niedziele 1 świc;ta o godz. 12~ ej.
Ceny miejsc na pierwszy seans od 50 gr.
Orkiestra symfoniczna pod kierunkiem
C. KANTORA

stve&n9 orn (ińmym !Unko

(przy

orzystank'O tramw.
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złote
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mommt. \

' I skórn~ch.
Badanie krwi i ~dzielin na cyfflis i tryper
Konaultacie z neuroloJ!lem i urolo11iem
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umeblowany z
słoneczny,
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ncza:~ce. Usuwanie Z!ll~rszczek. brod•-przenrowadz1·1
I
I'
wek, p1 e~6w. wągrów 1 innych defektów
cery. Usuw.anie wło!6w eaetstroUZłł na ul. Andrzeja 5
T L
elektroter ap1a „Solux Pr4y)muje
· 408-10
e . 59od
ecz.
w _
_ _ _ _ .Przv1.mu1e
___
_ _ _ _\0-8
i od 5-9• .
Oddzielna poczeDr.
Or. R6tane"

Zgłaszać się

I
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do administracji Repubbliki od 4--6 pp.
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ff,

lcalnia dla pat\,

HE

R

lUarz-teutma
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wlyamchp.•„ Nkawśwar1ceotlwaną· 1.e
Moniuszki
tel. 79do8910 ratelefon 63-22.11,
1n1v;rnuie
Pny1mu1e od_
Choroby skórne
· „,, •od 4 - 8. tłla paó
o. 8 do HJ raao
•
• C\', od 4-5. w n edz i weneryczne elek·
. ·- , S, .
orzy m1u1e w le cz ...,
troterapja.
·• iJ H·.2 pp. d1a nieza'
od. ~- W.
Przyimuie od 8-tO nk v orz v ul. P 1011 ·
możnych ceny
Ol a pa'ó · od 3-5
K ~· w .;io.- · 2!14
i od 5-8 wiecz.
lecznic
1
W nied~ od ' 10- 1 c '" •1~:1 "~ ,_, , · 1 r Jt~ iil' oa p t1c1 ~k
i .
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do roznoszonta aazal.
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Cegielniana 19, m. 8 Tel. 99.9.z speclallsta cho.
pielęgnacja skóry i włosów. Specialne rób •kórnych
masaże twarzy i c• ała. Masaże odłłu· 1 weneryczniich

Dr. med. "
skórnych wenerycz·
•
nvcb 1 moczoplc1ow. przeprowadziła a: ę
na ul.
Pnvim. od 8-10 i 5-8
Sienkiewicza 95
Leczenie lampą
kwarcową. Oddziel- przvimuie w cborobaeb skórnych ·Cegielniana 43
na poczekalnia dla
D(ar.mbedE.
Tel. 41·32.i wenerycznych
Pa4. Dla Pań od
od 12. do .4 i 7 - 8 powrócił
3- s po poł.
1
Specialisła chorób
codz~enni~ tyk?
Cb~roby skórkobiety 1 dzieci skórnych. wenervczDr. med.
ne lWf'neryczn
nvch i moczoplci?NA W~OT 2 • St. Bibergal
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.·. .
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HrnWICU~ł

bal„ .
Diplomee de I Un1verstłe de Beaute Pana

w CASINIB.

Polnebnl

wszelkiemi wygodami. z łazienką do
dyspozycji. Orla 3, front . lf piętr o.
li
m;mk. 5.

~r. :n~d

specl,~n~.~~'~z~n?. En~

swej gry

Gabinet światło-leczniczy
Kosmetyka lekarska.
Oddzielna poczekalnia dła kobiet.

Porada a złote.

•

lostytut de Beaute

wkrótce
' . .. :

Autem

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

przeżyć,

Adjutant Cara
.

Zosi.

roli

Anły!epłyezcile spreparowa ne wyrob„ l!umowe. prtez lekarzy i fachowców wvpróbownae. uznaneza hil!ieniczne i nainlezawodniei
sze środlci ochrono„ Wvprńbo.
wane i polecane przez Ur~4d
Zdrowia Publiczneito prr, Zakładzie Sadat\ bakteriolof. serologicznych we Wiedniu. Jedvna
marka dostarczana wprost z wŁ lab•ylci. Do nabycia we
wnvstlcich apfekac.h drol!er' ach i u opłvkt'>w.

nie~amowiłością swych przygód osnutych
na tie działań rewolucjonistów za ostatnich
carów,

swych

w

n.

w sza~pat\skiej
komedn p. t. -

. . . .. .
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MAGOE BELLAMY

jako

· ·

polscy:

Zaiąc1k11w1ka

Iwan ·Mozźuchin

Lełłan1·specjali$t6w

artyści

W •elld podw6Jny program.

Dolores del Rio

•..,••.•

ZawadzKa I.

· ··

najznakomitsi

Tadeusza,

w roli

potężną dynamiką

· Czvnn• od ·8 rs110 do„9 ·wi~zór, ·
Od 11-12i 2-3 prz9imuie lekaiz-lcobieła
.„., ,W i:tleąz.iele 1 święta od 9-2 pp. .
„ ·
Leczenie chorób :
·
. .,
„
Wener1rczn3'ch, moczopłclow~ch

ADAMA MICKIEWICZA

I.

. . . .: .''

.

· '~ra~nia W!nern11~łuna.
·.

podług nie~miertelnego dzieła

~łównycb

.' naa1.;pny proarama

ekspresją

świetlne. t.iaświetlanla lampa lewar·
oowa Roentgen. elektryzai:la Z,:by
sztui.:zne. Ji.oronv złote. platynowe
I mosty.
W aledzlele t świeta dą codz 2 oo o

• •

•

(

polska epopea filmowa, osnuta

Ponwa
PascvnuJe

W!z'VtJ aa mldde.
Zahfeit ł operai:Je od umuwy Kitplele

:

l '

W rolach

Początek

Piotrkowska 294. tel. Z3-89
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Wczorajsze zawody bolt'sersliie
o 1nlsfrzosiwo

~odzi·

I
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1

Bas111oneł 16d•Ałeł

W sobote odbyło sle walne z.rromtidzenłe ż. K. G. S. Hasmnn·e a.· w lokalu
własnym przv ut Gdańskiej 40. Przewodniczył zebr:tnłu int. Neuman. sekretarzo
wał p. Rotstadt. WyczerpuJące spraw\l:t·
danie z działalności zarządu złotvli pp.:
Fryszman f Sevdler, poczem zehranie jednodośnie uchwaliło udzielić absolutor•
jum następującemu zarządowi. Wybory
władz dały nastęoujące retultaty: za•
rzad pp.: ław"lk Joel. łni. Nenman. red.
Kałuszyner. fryszman. Zajdler. Rot•
sztadt. Koprow~ki. Olasman S.„Cymmer
I Ginsberi. komisja rewizyjna - Perle,
Kof)loWlcz ł Oppenheirit, iastępcy Kooclowski l Hełłborn.

w udzia.
dąży do Z'Wycięstwa, unionista utrzvmu-1 tytuł mistrzowski przypadł
ł.ódi. 1t lutego 1929.
.
.
dniu wcroraiszvm, z~odnie z pole- ie go jednak na należyhm dystansie. sto le bez walki.
Na 11ako~czen1e od~vła stę walka
ceniem Polskiego Związku Bokserskie- pui~<' ~ażd")'. iego .atak. Wśród d~żego na
go odbyły się zawndy bokserskie o mi-lpręzen1a w1dowm roz:poczyna się ostat-,wariyska między Rubinem („Makkabt l
strzostwo okręgu łódzkiego na rok t929. nie i;tareie. Publiczność, zwolennicy a cięższym o 10 kiło Szczepaniakiem
Zawndv rn2'poezefy się, z fednogodzłn- Trzo;.~a do~inguią Sokoła, ~ iednak I .Ziednoczon~") .. ~ubin dał sobie łatwo
nem opóinieniem. z powodu nieprzyby. 1~aWlll1ego n1~ :wyprowa:f.z~ z rownowa- radę z przec1wn1~~em, którego ~warz po
cia wvznaJ:;zone!!o pnez PZB sędzle~o · gi. Aitresywn1e1szy Gaw1ll1 wygrywa na walce przedstawiała po:iałowanta godny
widok. Ru~ine Jest . Płeśclarzem nad
.
. , .
p. Willi Snopka z Kat~wic. W zastęp_lpunkty.
J~k .?vło do przewtdzerua, Setdel wyr.az szybktm. uzbr:oJ<?nYm na dodatek
stw1e p. Snopka zawodami kierowali na
zmianę p. Nowak (,.Kruschender") i Lan („Union } wygrywa wysok~. na . punktv w silne .bar~zo. u~.enen!e. żałow~ć na!e
dek <..Union'·). O łle 0 ostatnim można I z Kłodasem .f. Kruschender l .Se1del ~o- tv.. że nie w1dz:ehsmy ~o w rzędi1e ubie
.
powiedzieć, te kierował zawodami hH kazał ~s~an!ałą_ kl.asę, , styl 1 technikę 2a1acych się o ty~uł m1st~zow!ik~.
~sobny rozd~1ał nalezy się publtcz.
.
. .
zarzutu, 0 tvle nie można tego powie- dawno 1uz niew1d.z1an.ą..
··
•
•
W, ~a~e c:1ęźk1ey, .•E~tn . Sttbbe !JMct, która w niekulturalny 1pos6b prze
dzieć 0 p. Nowaku. 1ct6ry ewoiWt niezde~j.~';:;.f:n9'!i~~:.~
cydowaniem wzbudzał słuszne nieza:do- (, .Union l me miał riec1wtt1kt, łp tu szkadzała bez11 tannte. .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wolenie widowni.
W piątek, w hotelu ••Bristol" w Zako-="!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'~!!!!"!!!'!!!!!!!!'!!!!!
panem, odbyło się uroczyste udekorowaZ klubów biorcych udział w mistrzonie prezesa FIS pułkownika HolmQufsta
stosunkowo jakna:tepiej spisali się
stw~e
Jl
• De
,,Sokoli•' i poczęśc1e; ,.Union". Pierwsi
kotac
krzyżem .,Polonia Restituta'.
"
nailiciniei obesłali mistrzostwa i zdobyli
w imieniu P. Prezydenta Rzeczypospoli·
m-pressu
tej dokonał pułk. Ulrvch, dvrektor PańO P„har ·~zasłuienie 3 tytuły. Swietnle zapowiada
W roz~rywkach w piłkę koseyko~ą,Ł. K. S. - Kiliński 52:2 (30:0). Widzew stwowego Urzedn Wycbowania fizyczpraw.dziwe tale?ty:
ią się na pr~yszł~ść,
Małouczyk 1 Klimczak, 1ue wspomina- o puhar Expressu uzyskano następują- - Zjednoczone 16:14 (1Z:8). Szczerńło- ne~o.
Odznaczenłe krzyżem otrzymał · ro.
we sprawozdania w Jutrzejszym „exjąc J1~1 ż 0 Se.w~ryniakn, _co do któreli:o ce wvniki:
wnież kpt. Oeste~ard. członek zarządu
Sobota: Odrodzenie-Przemy· l)ressle".
wyda ·śmy op~nię .Przed niedawnym. cza
sem. Seweryniak yest ba~dzo powaz~ym slówka ,19 : 14 (12:10). zasłufone zwY·
•
·
kandydatem. d? tvt~.łu mistrza P~lskt. 2. cięstwo Odrodzenia. kt6ry jest poważ..
' 1
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Dwu d n •. owe zawody
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„
2rrbl:n1
., 11dnr2[1'1' ft2rt·
M~ ~d111n~rndgmn
~:~s~:itynAit~r Se~d:rk~~ s~d!fa ~a"~iiJ~j~t:l :~~rc,ut~ n:S~~;:~ Ahrady
~;;:!a"~:
~ft ~
.u
u
RG lju~ u
uu
u
J
u
u~ u
ry p~zybył z Górnego ś18!ska bronić swe .f.2:i3 ri6:10). N~Jładnfejsze zawody
go fJtułu. Był on wczor.a1 o klasę lepszy I dnia. Zarówno Turyści Ja'4' f Hasmonea
1
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Zakopanem
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.

W
p~zostałycb zawodników. Je,\?o te;h- ! poczynnt znaczne postępy, przyclem
n1ka t styl wzbudzały zachwyt na w1do Jiasmonea w obecnym swoim składzie
W Zakopanem obradował 7.arząd Mlo I w Oslo w r. 1930, 1'odczas których rozwni. Gawitli po ciężkiej walce zdobył za ·est bardz~ roźn m ze~oołem S d 7i,oważy się jeduocz~śnłe m~iliwość obesladzyn:irodowej Federacji Narciarskiej.
słutenie . ty~uł mistrza okrę.l!owe~o. ~ar p. Łuchr.rak. ~bsolwend _: Ł.ę T~
Szwanku1e nieco u lego zawodnika pra- 0 40 •20 (l 7 ·0) Zna~zna przewaga Ab- obradach wzięli udział · pre1es płk. Holm nia amerykańskieJ ollmmadv.
4) Omóy.'iono obszernie wniosek Czew~ ręka. moina nawet zaryLykować f po s~lwentńw n~ P<>czątkr.;u R'ry. Jednakowoż quist, sekretarz hr. Hamilton oraz członkowłe: Danne! (SzwajcarJa), dr. Pr~f Jchosłowach w sprawie mianowania łmien
w1ec'7feć ie WVJrtał m1 srmt~:infe lewą rę pod koniec poprawia się znacznie Ł. T.
kt6r~ u- O., p~Jepc;.,,afac znacznie' wYttik. 5ędzlo;..' (Niemcy). dr. Sc!Jefner (Cezchosłowacja) ne~o sędziów f'IS do skoków.
k!\· Drutyna .,K ruscben.de~a
5) Wyratono :tyczenia, aby regttla·
i płk. Bobkowski (Polska); z poza za.
b1e~łe~ roku prowad%tł 1eucze .zwyc1ę 1wał por Woskowicz
Niedrleln: PriYi~ciele _ TryumTJh rządu ~~roszono na posied~enłe delega+ mln PIS nie zmlen~ano przed rokiem 193~
sko do hoiu Jan Gerbich - skończvła [
6) Przy omawmniu wniosku AusłrJI
• się. Nł~ można 17oznać dz.iś te~o zespołu, 124 :21 (1 t :6). N3 dspori 7iewana pora7.ka t~ AustrJt-Bauera i Ruf!lUnJł - Ross;tco do wprowadzenia biegów zJazdowyclJ
kt6ry 1est. cł~n1em swey doskonałości. , faworyta turnieju. Wynik zasłużony. tt eito. Powzi~to następuJące uchwały.
1) Do udziału w posiedzeniu zapro- wybrano komłsfę, kt6ra ma się zająć zePość pow1edz1eć, te wszyscy repr.ezenszono delegatów Związku, które nie stawieniem doświadczeń poczynionych
towani rawodnicy te~o klubu, w 'liczbie
mają przedstawicietł w zarząd7łe FIS. przeż - poszczeg6lne związki l następnie
pięciu . prze"rałi, z te~o dwaj przez pod2) Przyjęło orowizorycznie Łotwę, ODracować .na konJ;rres w Oslo oclpowkd„
danie się . Z niewiadomych przyctyn nie
Jako członką FIS 1 ~astneieniem za. ni wniosek. W skład komisji weszlf:
l11i:1rJ1icnsfHe flor 6ł
stawił siew rinirn Piefrac;zek.
Zapowiedziane na sohote I niedzielę w twierdzenia teJ decyzJI p~ez przyszło- Bauer (Austria), Oanne~er (Szw~carJa)
Z kolei r~eczy przedimy do poszcze
Bobkowski (Polska) .
Warszawie za~ody łyżwiars~ie o .mis· roczny kon~res narciarski. w Oslo.
góf.nv"h spotkań:
. sfe
7) dr. Prey 1'rzedstawi na kon~
3) Przy1ęto propozyc1ę urządzenia
. wadze moszei . startowJH· MałoH trzostwo Polsk1 odbyły się Jedynie .w
W
ciyk fSokóll - tyQ:l<ows\ti fKruschen: pierwszym dniu. W nrectt:ele wskutek Olimpjady zimowej w r. 19.32 w Amery- w Oslo wnlos~k niemiecki co do wprod rl. l•ukowłłd p.ac!ł efłerą sza1one~o sllr.egn ~rozu zawoav od"\\.flf::ino. Pierw- ce. Sprawę ustale.nla miełc:~ kon!?resu w wą.dze.nła błegow sitafe!owych w konkur 1932 oo~tanowrnno odłozyć do narad rencił mł~rhv11::trnrłnwe1.
tempa, kt6re sam narzucił. Po dwóch mt sze mle1sce .l:iOO mtr. zdobył .\\ajewski.
nutach nie był on już zdolnvm do daluei walki i otrzymawny dotkliwy sierpowy w srczęk~ od wytrzymałego Mało
szczvka - poddał się.
W wa die ko~uciei wystąoifi: obroń
ca tytułu mistrzowskie~o Wa 1erowicz O
(l< rusehet'lder) contra Cyran (Ziednocze
nie). Waierowicz przechodzi obecn:e
Wspaniały
%nacznv spadek formy. Po dwóch dotklt
Orudlnalna korespondencta „Espressu"
wycb ·kno·c k - out'ach otrzymanych od
) 54 58 !; t
(N
Kl
H
H k Ad 0 łf t
R j k (P0 l k ) 43 42 t
·
Klimczaka zostaie ponownie pobitym
· ·· m r.
ans epen orw.
tn r.,
nY
m r..
•
s a
as i
Zako1111ne 10 luteKo
się
P rzez świetnie się zapowiadai"•cego
• (Czecho) 39, 43 mtr. z UDadkłem. Rudolf najdłuższy skok w konkursie. Kotosar
•
.
.
~
W dmu dzisie1szym nastąpił ostatni Purkert (Cez~h.) 48. 50 mtr., F.rich Rick- (Polska) 39, 41 mtr.. Kutcera (AustrJa)
Cynna.
W wad7 e piórkowej Klimczak (,.So. a~t mlędzynarodo~vch zawodtSw nar- na~el (Niemcy) 50. 53 mtr„ Sven Erick- 48, 49 mtr. oba z upadkfom. f'rancfszek
k6ł"l natrafił na niespodziewany opór ciarskic~ o ni:<?flc1alne mistrzostwo Eu-1 son (Szwecja) 47, 51.5 mtr., rred. Cola- Cukier (Pot~ka) 53, 51.5 mtr.. Sieczka
ze stronv. Plewińskie!!o f„Kruschender•'1 ropy, m1a~o"'.1~1~ konku.rs skoków ~ain- rick (Czech.) 44, 42 mtr. z upadkiem, Oąsiennłca (Połc;ka) 49, 45,5 nitr„ Cłvrny
zawodnika przytomne~o i łwardeito . teresow~me uzis1e1szem1 zawod~m 1 ol- Pranz Tanheimer (Niemcy) 48. 48,5 mtr., (Czech.) 45. 48 mtr., z upadkiem, Wtad.
RozstrzyJ!11ięcie nastąpiło dopiero po olhrzvm1e. Zakopane. poraz pierwszy Jeard Wuilłemier (Szwaje.) 49.5. 52 mtr.• Mfetelskł (Polska) 42. 49 mtr„ Vrana
5-tvm starciu. Klimczak zwyciężył nie- gościfo tak olbrzymią ilość ~nścł. z kt6- Karol Vondrak (Czech.) 47. 46.5 mtr .. oha Rudolf (Czech.) 48. 46.S mtr. oba z upadrvsh lwia c~eść. rekrutowała. słę. z miesz- z upadkiem. Busterud (Norwef!ia) 49, 55, kiem. Aichini?er (Czech.' 30 41 mtr., Be%naeznie na punkty.
Wwadze lekkiei tytuł mistrza priv- kanców sąs1edm~h miast 1 miasteczek, Nickson (Anglia) 36 z upadkiem. Bruno la Stepes (WeR'rv) 41. 44 mtr„ Paavo
padł W· udziale Seweryniakowi („S<:> przybyłych. spec.1a.lnle na konkurs sko- Trofani (Smrajc.) 51, 51,5 mtr. Hans Vln Nuottło (f'łnl.) 48. 53 mtr., oto Stenen
·
k6ł"), bez watki z powodu nie przyhy- k~w - naJfadme1szą część programu iareniren (Norwe~fa) 55, 55.5 mtr„ Ecco (Non.v.) 4~.5. 53 mtr.
Wyniki skoków 'f}Ozakonkursowych
cia z!!łosz,one~o Pietraszka Odbyło się międzynarodowych za"':'od6w narcłar- .Jarwinen <fint.) 46. 4~ mtr. z upadkł~m.
·.
.
·
natomiast s„otkanie towarzysk:e Sewe- sklch. Zgod~i~ .z P~ZeWJdyWanlar_nł. bo- Kristfa" · Johanson (Norw.) 56. 56 mtr. byty następujące:
Józef Lankosz (Polska) 53 mtr., Vetiryniaka z Zarzyckim r„Kruschender"l. haterami dz1s1e1szych· skoków b~li nor- Venzi (Włoehv 47 ..~. 45.5 mtr„ Willi Olakt6re rozstrzy~nął na swą korzvść bez wekowie, którzv kt,tkut~slęczna J'Ubtl~ę. ?:er (Czech.) 51.5.•53 mtr .. Karol Szostak zł (Wfochy) 57 mtr., Aleks. Rozmus (Pol
większego wysiłku Seweryniak Zarzyc- 7 ehraną na Krokwi za~ziwłall WSPdnta· (Polska) 47,5. 46 mtr., Erwin Prtebsch ska) ~9 mtr„ Bron. Czech (Pol~ka) 63
ki· iest wietc'e obiecującym talentem, mtt łą. fonną i te_chnlką ~koków~ Dominował (Czechosł.) 47 ..i z upadtdem. 28 metrów. mtr„ Ruud (Norwesrfa) 71,5 mtr.. Francisiał iednak ustąpić przed techniką i ro- wsród zwycięzców Rrrud, skncza~ poza franc. Ciraca (Polska) 37, 37 mtr. z upad szek Cukier (Polska) 63 mtr., Sieczka
konkursem. aż 7_1 ! pół metra. Dohrze ~ kłem, Zy~unt Ruud (!'orw.) 57. 55 mtr., (Pólska) 46 mtr.
tyna Sokoła.
Po skó~czonych zawodach. J)rzemaMistrzostwo w wadz-e p6ł.średnieT .Pisali s!e. rów~tez sz"':ajcariy, niem ..."!• Kr~t?:el (Niemcv) .i3. 56 mtr., Edman Tozdohvł Gawilli {, .Union"l po niezwykle szwedzt 1 włosi ..z drueynv ·-potskieł naJ· re (Szwecja) 56, 57 mtr. (z uoadkiem), wlali delegaci ooszczególnych twiąz
ciężkiei walce z Trzonkiem (, ,Sokół'') . lepszym zawodmkiem b~ł Cukier. Wyni- Wtad. żvtkowfcz (Poli:ka) 39, 38 mb'., k6w oań~twnwveh. •
KoteJność klasyfikacji konkursu skoW p'.erwszem starciu Gawilli wałczy na kl techniczne przedstawiają się następu- Stenan Lauener (SlWafc.) 48. 48,5 mtr.,'
Leif SkaaITTtes <Norw.) .iO. ~4 mtr„ Rronł ków przed~tawia się następująco:
der ostrożnie. szukaiąc luki między rę- faco:
t. Zvimn~nd Ruud (Nnrw.) nota 227,2,
Peder Bel2"um (Norwe~ja) 40,:; 47,5 ~ław C7ech , (Polska) .50 :;~ 1mtr.. Kriskawfcamf przeciwnika. Znalazł ją tei
szvbko. Szvbk!e lewe prosie raz za ra. mtr. Frib; Kauffman (Szwąfcarfa) 50 ..5, tian linlmen <Norw.) ~2. .i5.~ mtr.. An- 2 Joh~Y1c:en Krł!=:tłan <Norw.), 3. Hans
zem trafiały Trzonka. Rundę tę zdoby- 53 mtr„ Walter Hein (Czech.) 41 z unad· rłrzef Kr7Pntowskl H (Polska) 42. 41 mtr. Klepen (Norw.). Bronek C~ch taJął 10
8.ot • na.
wa Gawilli. W dru~iem starciu tempo kiem. K~davv (Czech.) 37. 39 mtr„ Ous-1.To~eph Ne111etzkv (Cze...:h.) 40 z noad- i miej$ce notą 2Q8,4.
się wzmaga. Ambitny Trzonek uparcie taw Miller (Niemcy) 42, 49 mtr., Zygm. kiem. Wacław Pech (Czecho.sł.) 43, 47
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Zawody o mistrzostwo

I

Epilog zawodów narciarskich

mistrzostwo Europy w Zakopanem. Rekord Krokskok norwega Ruudal
wi pobity!

SOWIBC-łB

umizgl -:„.

do~_ Jłmeruftł
1
" ' • • Berli~ · 11 lutego.
"'
:: J,a~ „ donosi „Biuro Wolffa", bawiący
·obecrue,.w• N.„Jorku ~yrektt»' : Patistwo.:
~ego Banku Sowieckiego .Scheinman wy
~·?~!ł na ,ba~ki.e.cie ;amerykańsko · - rOSYJ
Jk1e1 lz:by .handlowej mowę, w kl6rei·
_podkreślając z:uacz-enie rozbudowy sto- .
su.nk6w amerykańsko - sowieckich . w
clzi·ed~inie gospodarstwa i skarbowośc>,
wskazał na postęp (?) osiągnięty w ro.~
woiu go5podarczvm Sowietów w cią.~u
9s,tatąich Id. ·P. Seheinman twerdz:i, · ie
węzły międz-y Ameryką • a So.wiet~i z:a
cie~niają . s.ię powoli„ lecz systematyczn'.e
, , . ·

„

z pochodu ulicznego· na cześ6 „Księcia Karnawału"

w Nicei.

ip~h~a.hn~~po~d~ą~e~e ·~~--~-~~--~--~~--~~~~~·--~----~--~~·

o~raniczooej pojemno~ci rynku roayiskłe
go, anj teł produkąwnym możliwościom
Ameryki.
• W stosunk~eh międz-y · obu kra.ja.mi
n1~ ma . prz.~szk.6d. na tuty gospoduczef
ant te! rohtycznei (I) wręcz: przeciwnie,
oba kraje ' Uzupełniają się wzajemnie pod
względem gospodarczym.
Odbudowa · Rosji - mówi p. Scheiinman .- -doko.nać się może przy p0mocy
za!1ranicy. Pomoc taka służyć będzie nie
tylko Rosji, lecz. ró~hięż . gospodarstwu
całel.fo świata. O ile nawet istnieją pewne ~r.obne _ prze.ciwstawień$lwa, nie nale
ży wątpić, ie prz-y . ob.ustronnej. dohret
woli musi . się ilnaleść drogę do· wzajemnej .współpracy. -_ ..-.

ł'....- . ·

__ __

HoflJa forma ll'allił
- . :,„ :a1;&88f.,eJ: · „: .->-

' - -:;,• - .,.„':. ' . '

· · -. : ·łJp·

-· '

-·a·~łł

'' -· ··· ·M~wa, 't·1 ·1uteg~'. -

:.

,p.o$te~zę~µ_ Ji>rezyąjµm , :qen,tral#-e
k.oqi1t~iu · młóclzfUy. komunisty.cznej

.N8:

to

r

J~ on~01?JO~q} ~~.ę4!~~~icię].. G. ~ :U. ~z.fo
!f'l./efe.r_at ~ .~~~.zJo_~~:~ ~~po~.~c~aii:

Referent po.4kreślił niebeZJ>i'eczeń
sftwo jakie groz'i' Rosji so-Wiecl.<iej we for
mie wybuch!J no~łj walki Idu między
robotnil<ami · • · syndykiltami i zarząidami
· . · . .· • . ·
fabrvk'.
W ręce Ci., P. U. wpadła odezwa lroc
kistów, wzywail\cą do zawierania t.1mów
zbiorowych. ie Syndykatami,· trustłmi - 1
fabrykami. gdyż dotychczasnw.e umowy,
zdaniem .trocfcistów, są wyz-yskiein rol:lot
.
ników.
Wreszcie w ręce. G. P. U. dostała , się
korespondencja przedstawicieli opozy.
ej on istów z · robotnikami, w ~ł6rej .tnajduje się zdanie nąstępujące: „WoiJ!a ·domowa w. Rosji moze stać -$ię f.a,k~em cza
·
. ·
s6.w najbliżsi.ych''.

ELtBIETA SIMON

w· Incljacb
.

.

wybuchnęły walki na tle aocjalnem. - Na zdjęciu scena rozpraszan.ia demonstracji ulicznej w Boinbaju.

aa

18-letnia c6rka lekarza w lJuda~e.
została wybrana w Paryiu.• „Mtai lt•ropę". „Miss Polonja" otrzy.-.ała zalłcłNie o 2

i!oey mnieJ.

Str.acenie zabój'cy
„ / Obregona·
,, . Meksyk, 1t lutego. , _
12;35 według cza·
su , miej~cowe~o .;·(godzi 20.05 według
~~s~ ·. śrocJkowo -. · euf<>Peiskie~o.) " . wy~
konano ,y;yriok śm1erc1 przez rozstrzelanie . Torralu de . Lemie, . •morqercy.,
Ob.resrcma. '.pr~zydenta .Meksvku. . · r < .
Kr.óiko'.'j>ized_stra.ceniem Torr.al wy .
„, :_ , .· ~: ~ .„
.
spu~viadał ·sie···:~ .' ,,
w stronę .Dru7vna czechosłowacka zdobyła mistrzostwo Europy w hockey'u na lódz:ie.
·salwę.
•oddali
żolnierze
. . Q~y
-,
Torrala. -tefl umi<!raiilc zawołał „.Niech
żyje Chrystus: .;.- Kr.ól". ~ ·„ · • '
:JlfezD1Qftla po111ódś
, . Poda1as 1.e~iektlciLbu<lynek ·-wiezien ~'irejfi poli'iV€SDU J
.
Wczor·aj

o .~odlinie

na

„

nY. -otopzo~Y pvl..silnYm " oµdz.iałem poJ.icji k.rinneJ ~" ni~ogo- d:o śr®ka nie -wpu·• ·• „
szcz~· 'J''"c< .:: ,'.," .'1„

._

'Wa

.

-j

li' _,.„OSHll'

e

·

.., Halle

Berlin, 8 lutego.

W nocy z '--edzieli na poniedziałek
Moskwa, u ·:uteg.„.
·a pękła w Halle główna rura ~odoc\ą~o.
.. 0
.
%fłon f~itr.fętara iJroee•u· .
Dnia ,7 b. m. godz. 6 wiecz~rem, z wa. Katastrofa przybrała takie rozm1a•F:~~.-ś..,le.liq
Ośwlę~in, 1.1 tµ~e5to. 1s~raiko~~li robotnicy. ele~trov1D 1 m~s- ry, ja~jch ąd wielu lat w Halle nie .n?to.. ,: .'.
JnkJatll-r wi·elki~o proGesu 0 dobra kiewskieJ. „W całem ~1eście - zgasło św1~t wano. Ol\-010 3.,500 metr~w ~zesc1e.n- tona (do męża podczas upadku z aero• h ś • . od
· d ·
ordynacji nieświeskiej ks. Aleksander ło tramwaje stanęły. Strajk wybu·:hł 1~ .nych wody wyrwało bruki wd w1~lt miej planu) Edw
·
·
· · zmarł w piątek
. - ze y mi Die . rzy- 1 • ł . ar .zie
z t ego powo u
8 b. m. w Ku k~ 0' protest przeciwko areszto·.vaniu opo- scach . M us1aµo
Radz1w1łt
mać częściowo ruch tramwajowy oraz wazy się zgubie koszyczka ze śni~dadowie na Sląsku Pog-rzeb odbędzie się . • .
niem, bo dziec. b~ głodne!.. , ,
zamknąć kilka ulic.
w niedzielę w G~ojcu koło Oś\vięcina. ~yC')orustów.

w Łodzi

4.00 mleslecznle. -ZamleJscowe 5 zt ·

prenumerata· mleslecznle.-Zagranlca 7 złotych

miesięcznie.

Odnoszenie do domów 40 croszy
- - - -·...:.·- -·- ·
Godziny przyjęć redakcH 6Redak.:Ja I Admlnlstra.:Ja. PIÓtrkowska 49.
po poi Rekopisów nlezamówlo
Telefony redak.:11 Z7-Z4. 36-43. 3b-4ł
.'.' ych nle '. zwraca . sle. - - ·" TeJełon • adminlstracJI ZZ·l4.:::.. :·- ·•_: --_ \~'
'

Za wydawnl.:two „Republlld'' sp.

i o~r.

.

odpo•. Władysław Polak.

- - ·ogłószen1a~· ZWY-CZ-AJNe: IO &r. za·-wlersz mlłlmetrowy_ (na-- stronłe-·-10.szpalt.)
==========·-W TEKSCIE : 40 &r. za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szpalt.)
NEKROLOGI : 30 rr - za wiersz mil.· (na str. .4-szp.). Zaręcz. I .zaślub. po tekście to zł. ?a
mleJsce zastrzeżdne· spe~jalna dopłata. Zamie}- scowe o 50 proc. zairani'czne o 100 proc. droteJ.
la terminowy dru!c oitloszc.ó administracja nie odpowiada. Drobne 12 &roszy-.- --- Nfjmntefs'ie
-...i·
_ - -~ · „ '
.
zł. l.ZO;poszu.k,, _pracy-.1.0.&roszy.

~~~--~~----~----------------------~~-~---_,,,

W drukaml ..Republik! Sp. i ozr. odp„ Piotrkowska 49 I 6ł.

__________

__.

Redaktor od.11ow. Jan Orobelnlak.

