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BY.DGOSZCZ, 20.10. Aresztowanie 6 t
z Poznania donoszą, że wczoraj przeWczoraj dokonano rewizji w redakcji
skautów niemieckich na Pomorzu pociąg'nęło tczewskiego dziennika uPommereller, Tage" prowadzono cir.Jbiazgową ff!wizję w mieszka"
za sobą. szereg' rewizyj u" ybilnych przedsta... I bIatt" i w mieszkaniu naczelnego redaktora niu prywatnym oraz w biurze sen. Gassbacha
wicieli niemieckiej mniejszości narodowej; pO" i tego pisma Martin.iego f u kupca Eisenacka i skonfiskowano wiele dokuliaentów, ffi. in.
dejrzanych o współudział·w ak..:ji nawiązania oraz w czynnym również w Tczewie biurze dotyczące Związku niemieckich osadników.
Zaznaczyć należy. iż sen. Hassbach jest mę
jaknajściś!ejszego kontaktu młodzieży niemie- Hassbacha. Poza tern odbyła się rewizja u
kwestjach
prywatnej
szkoły żem zaufania rządu polskiego w
ckiejz Polski z 1 arcerstwem Rzeszy, celem nauczyciela niemieckiej
Ehmkego wBieganinje,
,?dszkodowawczych osadników niemieckich w
jej bojowego wyszkolenia ..
Rewizje te, przeprowadzone systematycznie od tygodnią. wśród Niemców$ zamieszkałych na pomorzu, mają także ujawnić osobistości, w mieszane w
szeroko rozgałęziony
wywiad gospodarczy na rzecz Niemiec.
,
Dziś rano w Bydgoszczy w
mieszkaniu
urzędnika niemieckiej frakcji sejmowej G,fint"j
hera von Riitzen zjawili się d ..... aj funkcjonar~
KOWNO 20. 10. Jak wiadomo po usrą- do Niemiec, W cbec tego jednak, że a.reszto ..
J,'usze policji krym"inalne j i dokonali szczegó- 'I pieniu VI aldemarasa wykryto wielki niedobór wanie Waldemarasamoże się przyczynić do
{owej kilkagodzinnej rewizji. Riitzenat który który według dotychczasowych ,obliczeń się wywołania na Litwie rozruchów, uchwalono
na razie 'Zobowiązać Waldemarasa do nie o ..
jest obywatelem Gdańska, zabrano do urzędu. gał dwu,j'pół miljona litów.
śledczego, gdzie go prze8~uchiwano przez ca- I
WcZ~raj wiectorem odb:yło się posiedze" puszczania granic Kowna, bez uprzedniej zgoty dzień.
i nie RadYlTIinistrów, na któremminister spraw dy na to władz. W tym celu zarządzony Z08 ..
\X/ m'iesz~a~it1~, 'po~ła ,'na. sei,n1·. ,Ku!ta wewnętrznych Mustejtis domag'al się natych .. 'tal areszt domowy, pozatem wyznaczono
Graebego'skonhskowa no W 1 ększą llosc do-' miastowegoare$''l.towarriaWałch~tnafa''s'a-:'Zda specjalną komisję która rozpocznieszczegóło
kunientów.
niem jego pozo51awienie na 'wolnościWalde- we badanie celem ustalenia wysokości sprze...
Szefa sekretarjatu niemieckiego klubu maras81 pod obserwacją jest niectostateczne, niewici ·;~(;ń.
seJmowego i .senackiego Heidelcka, przewie- gdyż są dane, iż \Valdemaras chce wyjechać
żjÓno z aresztu policyjnego do więzienia prewencyjnego, gezie już' od kilku dniu znajdują
się przewódca harcerstwa niemieckiego w Pol ..
sće dr. Burharót .z 1- oznc:.nia o,raz prezes bydgoskiego okręgu harcerzy niemieckich Milke.
W czoraj przybyła go \Varszawy delega· J wany z inicjatywy naczelnika ~miny Welhuna
Pównież i w inn'l,.:ch miastach na P~mo
cia ludności ukraińskiej ze ",si Zalesie w wOi" przez ludność ukraińską wsi Lalesie, stanie
rzu '~ewizje: tI\\ ają w dalszym ciągu.
na samej granicy polsko-bolszewickiej na
Tarnopolskiem prosząc o przybycie p. Mar
szalka na uroczystość odsłonięcia Jego pom-II wz~órzu i widoczny b~rhie z odległości kilku
nika w Zalesiu.
. kilometrów.
Pomnik Marsz.ałka Piłsudskiego 1 ufundo..
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tych: dniach z8'kóńc:zone zostały pra~
ce okoJo st:orządzil~lia ~}kaLÓW analfabetów
tp'ólanaHab"efów'w IVloskwie. Na podstawie
ptzeprowadzonej specjalnie w tym celu rej es";
tracji· stwierdzono, iż w chwili obecnej jest w
Moskwie około 110.GeO analfabetów i półanal-,
fabetów.
\
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PARYZ, 20, 10. Dzie.nniki donoszą, lZ
10kal .1 sowieckiej misji handlowej w Pary"
l

żu odbył się wczoraj zjazd kierownik6w zagranicznych oddziałów GPUz udziałsm spe-

wysłannika

cjalnege

GP U z Moskwy. Po u ..
wczoraj wie-

kończonych obradach wysłano

WnitlSGk O votum rUf uf;ttśCI

I

czór do" Moskwy bardzo długi szyfrowany te..
legram.
Narady dotyczyły llstaleni~ ścisłej kontroli nad działalnością dyplomatów sowieckich
celem uniknięcia skandalów, podobnych do
afęry Biesiedowskiego.

dei,eg :cfa recte zakol1spi rowaaa szajka

Na wskutek powziętej uchwały przez
parlamentar.ne WS7:w;ole,~ia, i PPS-u l
,LONDYN, 20. 10. Poufna delegacja~ ilo ... łączności z p"zeprowadzonemi rewizjami za~
rozpócz'ęte zostałoibielanie wśrÓ"d posłów klużona
z 5 agentów czerezwyczajki, zjawiła się nosi się na poważniejsze :1miany na placówbów lewicowych .i, .centrum ' pocpisówpod
w
Londynie
i pn:eprowadziła rewizję dzic\łal~ kach z:igraaicznych Unji sowieckiej, Poniewniosek o wyraże'nie votum nieufności człon
ności politycznej i finansowej przedstawiciel- waż. wielu dyplomatom sowieckim i ich per-kom,obecnegó g'abinetu ministrów.
stwa dyplomatycznego sowieckiego w Ang\ji. I sonelowi zarzuca się w Moskwie, że prowa..
dzą' oni zagranicą żywot burżuaryjny a nie koti
'.,
I'l
Sensacyjne' wrażenie V\1ywofaf fakt. że
munistyczny.
,nOW8ZWyCI8S WO
J!I
delęgacji 5 agentów należy też Rojsemann,
RYGA. Z Moskwy donoszą, że GPU a- k.tóry tak wybitną rolę odegrał w Paryżu, \V
relztowalo w \XI iatce biskupa W lktora oraz
.n?'iD1"
mi
~li
R ~DZ

kluby
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wiGpnDc~~karża biskupa i innycb

areszto-
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";,~~;~;i:c~i~: k~~:an~~;n!:,!i'ln~b;;:j~:niz~~~ I
,tąpienie prze<:jwko

obecnemu rządo~1..
,
Biskup Wikto,r 'jest s, ićon~n; z rz~du. blkupem ares7.towan) ID pn:ez Gfuv: mIeSIącU
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Na nadchoc;~ący .,sezon SZkO.I~Y, po, ~ecfm.. WJelIn wybor muo~urkow, szyneli, c'Z.a
pek oraz oznt.k l:&ht J wszelklej gardertJl.iy. \k .asny wyról •• Pierwszorzędna robo ..
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_ CZY sądzipan~że światlo słoneczne
da się kiedykolwiek zużytkować do wy twaTzania~~~kt!'ycztjOśti na wielką skalę?
lak.
~ C7.y elektryczność jest ostateczną po~taclą energji w prz~r<:dzi~,. p~zyciyn~ ~l~
naszego użytku, czy tez IstnIeją leszcze ~ak~e$
światłem,

ciepłem,

4

!f:.2

,;._...

='::,,"01'

\'.\amerykań~;: ~

noid:

')";~d

:,:,,;:_
.. _H_'

n o el

W wywiadzie, udzielonym z; okazF roc.zJ1iey swoich urod:dn 'Zlii&nemU dziennika:' ()\';
Duhley Nkhts· owi, Edison wypowiedzia~ na
stępujące poglądy na przyszłość elektry~;::

inne
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.odzajowy obraz~t
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jeszcze

wr:c:.eszczącen1

rwe

Na pociąg Jążący po linji Lazedo-Nowy,

dokonano zamachu bandyckte~o.
'Jl1da zbójecka dala przeszlo 100 st.rzałów
Edison ot!
młodości odczu'lo":::
n.~· szczęście jednak nikt ze służby '9ociągu
nieprzezwycięi'ony pociąg' do wszelkiego ro";
i-Il1i pasażerów
nie został zabity ani ranio·
clzaju doświadczeń.
( ny.
.
Pewnego razu 1 g-dy byt zaledwie cztero~
')rlean

'*
wr.'.:f.~s:,nej

I

W jednym Z wagonów, który zostal: Jnr"
letnim chłopcem, matka znalazła goW kur- I maInie podziurawiony kulami, jechało 45
niku, siedzącego w kącie.
' dzieci z Manterrey eło ,szkoły w Nowyru
- Co ty tu robisz?
Orleanie.
-- Nic, mamusiu. Ja tylko chciałem SH~
Na odgłos strzałów i na wezWa1'liekonprzek.onać, czy potra(ię tak: jak kura wysie~
duktora wszystkie dziepi pokła.dły się na 'pc*
dzieć
jaj kurczątka.
dtogę ostrzeliwanego wagonu i w ten IpopAb

z

promleOlO~

twÓrc;oicią, siłą ciążenia i elektrycznościął .
-- Sądzę, że . jstnieją j~szcze postaCIe
energji dotychczas nie odkryte.
._~ Czy uda się odkryć jaki nowy sposób

W ci.ąz

-

..

uszły cĄłtl,

Siedemnatoletni Edison. po długich i poważnych rozmyślaniach przyszedtdo wniosku,
że aby m6c unosić się w powietrzu wystarczy - wehłoną.ć w siebie większą ilość gazu.
uzyslciW. ania. elektryczności wprost z.·' węgla Urządził więc doświadczenie: kupił kilka mu"
Calisza doszło do niezmiernie cił)}<'a ..
poza abrębem baterji i dynamomaszyn?
sujących . się proszków j dał koleaze do poł wej demonstracji, która poruszyła całe to
Możliwe, że w prtvszłości będzie
. amerykańskie miasto, przyzwyczajone już rio
knięcia, czekająs nąskutek ..
można. otrzymywać eleJru"{c .. ność wprost z
Niestety, skutek proszków by!' nieco od- ekscesów zamieszkałej w niem sekty Duko·
węgla. Na . małą skalę U~~1$:W~~O się ti) już
, borów.
mienny.
nieraz.
Sześćdziesiąt osób uf2:ądziło pochód ·cał
Czy wszystkie sposoby przechowywa"
Po wytworzenia pierwszejiarówk.i Edi~ kowicie nago.
nia e~ektryc:znośc.i są już odkryte i czy uda son zwrócił się do znane~o potentata finanso"
Wśród paradl.ljącychnągusówbyło trzy-'
się kiedykolwiek zbudować baterj~ lepszą od wego,Morgąna z prośbą o zezwolenie na dzieści siedem dzieci, które oddano pod o·
tej,którą pan wytworzył?
urządzenie w lokalu jego banbl próbnej de- piekę specjalnej dobroczynnej instytucji.
Demonstracja ta Z9stałą ~lrz4dz()na ja,ko
'. --: Będ:.tie bardzo trudno wyn~leź~ reakcję monstracji swego wynalazku. Po długiem wa~
nagi. wyraz pr.otestu przeciw aresztowaniu
~hemiczną. lepszą od mojej, uważam to jt>dnak I haniu Morgan odpowiedział;
- Niech pan tą swoją lampę umieści w ośmiu liderów tej s,ek~y.
za możliwe.
.
!
Kobiety i dzieci pójawiłysię na ulicach
moim
gabinecie. Ale ostrzegam: jeślll mnie
' - Jeżeli porównamy rozwój elektyt.~"1
J:u:;.ei itżyciem człowieka. to jakby pan okteśhł zabiie lub spali bank - odpowiedzialność nago i mężczyźni zamierzali .już rozebrać się
do naga, lec?: przeszkodziła im w tern policja
spadnie na. pana,
wiek· t~j gałęzi tec.hniki?
.
kanadyjska uzbrojona w ... bIcze.
"Adamici'" nie maiąc :żadnej inkHluutji
do zostania .,biczównikarIHu,drapnęli gdzie
.
'f'
pieprz rośnie.

przedziwna procesja
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, . 'Cwiazdy nuc.ą.ce melodjękosmiczną, do- f między nami a wszechświatem jakiś tajemny

,I

Aułozabawka

dziękicudownYn;l rewela~ związek-- to nie jest słyszalny ~a~b' ciał
~j()mradjQ- techniki - oto ostatnie stowo niebieskich przebieg~jących przestworze, lecz
.
:w.p.ółc;:,~f!sner nauki, by nie powiedzieć współ"! słyszalne ich świąHo. .
cze~n~ltl'aukow:~f magji# .
'. '
wiek gwiazdy zarńlenia
VI psryskiem opserwatorjum można słu- się wePr6rnieńktoreikoI
wnętrzu • niewielkiego aparatu, podo"
chać muzyki .sięr..
..
. I bnego do żarówki, w' prąd elektro~magne
To, co przez długie wieki bylo poetycką tyczny,
który z kolei zcstaJe zamieniony
fikcjąf staje się dzisiaj rzeczywistoscią.
w dźwięk
za
pośrednictwem katodowej
Jednakże to, co po przybyciu zawrot
Ialnpki.
'
nych '. przestrzeni, mierzonych na miljony
Rozumie
się,
że
w
zależnośCi
.Qb:. siły
dziesiątki miljonÓw kilometrów, dolatuje 'na"
.2:ycbuszu w poataciz potęgowanego przez natęi.enia i tego .lub innego zabarwienia,kos..
w*tl;l~~nJatz", &piew.nego, trochę .mon,otoouęgO micznych. promieni, . poszczególnegwiezdne
1
kołysanki brzmią ka.ż~a t;roóhęodrniennie:
i
•. .• 'l!\.C.;g. .
.•;.·
•.·
..
,.hP':vd'k.·
1 tak .iż obecnie'. i gwiazdy mO,żna rozróżnić
.
~ą\P!6ś!o:Q.nict'Weą-t.to'P.ów . . muzycznychuatala uchem.'
stOi;)n_ .dla .. ucha

l

H

!

~ b.6.~V.i t.'r~.:.~.(:. .•.~~. :.,.r. u.Oi.ąe~.~.
c

~.:~ie:j:~,i.e:~ .

,)";':'

,doił. ~~iąz;aneg~ Eskimosa.
ttlO$i

F oniewaź

j
l

Eski..

p~si~dai~\ sztukę. długi~goprzeby.wanja.

I

pqd"~~tcIJ:lt:;.,:$lęd~towie i publiczność :siec:Jzieli

'pr~t p~ttę+,~b,~t C,Atą.· goązinę . iqopiero . p9tern
wy·ełąih.i~to j,u:!'bupą Eskin:.os.a.
"

krew

młodszego

rO:!b~c.z~~::;.

.ć,j#~Ic:~~~ .lńi~ji

lllluk()wej,kt6ta.
lenca.
dzlała~r;~yb~!Z~tr~c.}1NoweJ .. Zalandji: R •. Fal-'
.Zebrano nad nim sąd. na któtym:2:e:tttat, le;r;.don:t):!i~~e,::7~~pef.ły~ja . wyciąi!l,ła, 2; ..~łęl>i
iemial objawienie, iż na1eżywyrnordowac
t~slICą."$~?PP,otwo~a ~orsklego ..]~t6ry
cały szczep Eskimosów, dla ich własne~oP(l)lnad"wlzystlh~.po:torVls~kleletułł ,
dobra.
, Obd.arz()nr.~lbl'zymią paszczą. r.zeczmo ..
Sędziom nie bardzo przypadło do srnaku źna, nie m~r; pą\,q.;rgan6w "wewnętrznych, a
to "własne dobro" j zasądzili ,Eskimosa na . ~odan'A,p~$~~.krąi;y . ' ' zarówno . wewnątrz, jak;

os.,..u

więzienie w jurcie przez caly rok, dopóki go,
szal Al ie opuści.
Trzymano szaleńca pod
str~ią przez calą zimę.
skąd uciekal . dwu..
krotnie.. Za drugim razem, gdy p,opelnif pod...
cżas. ucieczki nowe morderstwo, po schwyta"
hiu. go,postanowiono raz na zawsze skończyć /
·k. SzałEefu:!em.
Zapytano go, jaką sobie wy· l
bieraśmierć. Eskimos milczał.
Wt~y z.pądl . wyrok utopienia. WYl'ą~
bano w &tu...bllp:l.1Q~ Pl'zer<:bel i wt.;lUSZCZOOQ

kl. .l;l.i;~~]

:'
••

zdolttc~ą

hch. Inny

pot·w o-f:a o

s~e~~kich ~~~), .~

~9T&lt:ipot\V6t.~l'f.1~~"!~

są rx1 ę '.kspedycję

• p08iad.a •. r6w~u~~y~,., ...., ,J
~ack.ę,. kończąc~ $lęhaezy:klerDl.~~~~B:.~.; ;'1
rowplez lampą,.1 ten. 'potwor' ptzyeląga"~ti~Q 'ii
dzi',W, $wą ofiarę...... ." .. ' ...., .. ,"'.:i,J:,,:);
'. DQdaćŁ:ylkó .nalęiy~ "że' Wiad?!l~i)~,

. tyćh nadzwyczajnyth·~hhJ:tod·ach:
~ej tą w~a;ści'W0~ciz~ęsztą ipr~ypj~;;i...,l1il" z, Amervki.··
Ie~y,. ze . potw0r. mOZeSL~ .óplel'a Ć ..' ;olbrzyttue~~nap(;)rowlwód. kt6ry pa'iluje' 'tl.'t~l'
głębInie.
.
.,
Inna charakterystyczna ca~hate~Q l?Otwora, to długa macka, która mąpbnad gl o..
wą, a która się kończy "fosforującą lamJ?'~;
blask jej Pl'zY7iąga r:rby żyjące w .wyź~zych
warRtw;::l;ch s~aHa.ce Sle w ten
IlH)()śob łatwa.
lzewnąt:rt clała_

.

óttZ'~~~~.",Jl
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Łodzi

KONIKA

-

EA.LEłlD..'\BZYK.

Poniedziałek 21 pażdzielnika -

.

Urszuli.

'Y'I. dniu

w"t2'oraiszym centrąla straży po·
przy

'l'icy\Vć!c~~.t,~l;~e;

"

"rLyhył

TE AT·R·Y

II

2LNamiejsce pożaru
W podwórzu wy·

oclr.~'r.iaf $~:':,,7.:v.

iejr wspC>"llnland. 1 "uo~es~;
::apaliła· si,..
kucka, I rrowad,.'ą ~"'ch'):l7enie przyczyny poźant.
.
"C
ktorą przed przvoyciam sl:faźy ugaszono. Te- !
(w)
J,

r eatr

Miejski: ,":,-. Rywale..
Teatr Popularny: - Balladyna.
ł eab: Kameralny: Karol i AhDa.

l

go samego dnia, o godz. 1015

wydarzył się

rz

W l'D'O WIS KA
Ba~ ~ . Całuje twojądłon Madame"
Capitol: ...... Grobowiec miłości. .
Casino:' - Mocny człowiek.
9zary: - Dalsze dzi~je T arxana.

('::ors« -Lotnik w

płpmieniach.

Kino:"":" Biał~ róże.

Luna.: - Ofiarna noc.
Mimoza: - Zsr miłości#
Od~on: -Tempo! Tempo!.
Resursa: ~ Sodoma i Gomora.
Słońce:

Venus: -

Tułaczka księżnej
Sokół prerji.

I :In

T rubec1dej,

, .Jak: się dowiadujemy w . dniu 22 listopa..

sięstwa Wytoczył

im spra.wę.
Dowiadujemy eię jednoGzeinie.

odbędzie się w Ł.odzi. proces
alibistom Rydzewskiego,ło jest

II

I

, "I

I·

Wodewil: - Tempor Tempol..
Zachętą: ......- Zywy trup.
'

rz i si

wytoczony
I
garstce ro";
botnik6w, którzy zeznawali, iż w czasie za ..
I mordow?inia . ś.' 'p. prez.ydenta Cynarskiego
! widzieli RyJzewskiego zajętego przy pracy
na Polesiu Konstantynowskim.. Prokurator
dopatrujiic się w zesnaniach ich krzywoprzy..

I

Awantura' arabska.

Sra: -

Grand -

taki sam !J"iat przy ulicy Lgierskiej 54f gdzi,
na miejsce t;lT.zybył I oddział A, lec:! poia,
~akże samo został ugaszony przed przybyciem
straży. W. c bu wyparłkach władze pnlicyjM

'Il·n€łj7.os!-~la '!~':\l?r::nc wanao poźarze

U

Sprawa odbędzie się w Sądzie Okręgo"
wym w sali Nr. 56 i wzbudzi z pewności,
w mieście wielkie zainteresowanie.
(Pl
II

"

,

Ira

.Iii

;

oOu _.-

na

terze świadka,

W dniu wczorajszym około godziny 2..ej
popołudniu na ulicy Południowej obok pose- l
sji nr.· 28 przechodnie byli świadkami zacię"
ł~F1~-d·o'· m.·'o~·
b»
tej bójki pomiędzy 22 letnim mechanikiem
'" la
,. leżące.
Mieczysławem Dołeckim zamieszkałym pod
=-,;:;;;;"=,~,,~,~.:~;~.==~bs====:::.=.
===. .. .
l t~te adresem, a j~$zcze j~dnym osobnikiem
NOCNE DYżUBY APTEK.
l nteustaloneg o na.raZle nazWIska.
Dziśdyzurulą następujące apteki:
ł
Na wszczęty alarm przez świadków bójki
L.P awlowskie g. o . (Piotrkowska 307), E przybył posterunkowy policji, który ujął Do-!
Hamburga (Główna 50)f B. Gluchowskiego łeclde~o i odprowadził ~o do \/ komisarjatu:
(~~~utowicza 4)~ J. Sitkiewicza i S.. ka (Koper-! policji.
..
l
ulka 26), A_ C~~remzy {F'omol'ska 12), A. Po.. l
Drugi uczestnik bójki zdołał w porę u--!
ta.~za (PlackosClelny 10).
(w)
1 Iołnićsię. .
i

. •

)2

sprawę tą· przywieziony bę~zje Rydzeewskł
do Łodzi, który zez::awać będzie VI charak·

lecz w zamiarze jego w porę przeszkodzono
mu i Dołecki doznał jedynie skaleczenia szyi..

lCeszc·z"s"llwy Wy',.
padak

nl'·· "
W dnlU onegdajszym o godz. 8

==.

została

rem

przejechana

przez

I un:ędniczka rejenta Korna..,-23-1ettnia

I'

w1eC1.o-

taksówkę

Anusz...

kiewicz Eugenja zamieszkała przy ul. Senatof..
skiej 3. Gdy Anuszkiewicz w:yszła z kancellli'ji i udala'.~i~ w kieruo~u Placu Wo!ności i

przy przeJ~cluprzez uhcę została D~chaW\
pn:-ez taks?wk,ę, .. .
, .
,
, . ,.. '.
.
l.
Do nleszczęshwe) zawezwano pogotoWJe
Dołecki f ~dv znalazł się w komisarjacie\ ratunkowe którego lekarz stwierdził 11 Anusz..
policji korzystając z ni.euwagl." dyżurne. ~o przo'" \ kiewic.zówny ogólne. obrażenie ciała i ..idzl."e..
.
ti
, d o w n i k a wyjął nóż kieszonkowy i w celu sa.. Hł jej pierwszej pomocy 'poc.zem odwiód" ją
,Mi.arooajneczynniki. wojskowe postano., l mobójczym usiłował poderżnąć sobie gardło do domu.. .
.
~w)
wiły powołać.w, przysziyrn miesiącu tylko 33 l
proc. poborowych. uznanych za zdolnych do
służby wojskowej.
r
sportow&~
. Reszta u:tnanyćhza zdolnych zostanie
Na ulicy Przędzalnianej spadł z motocy. I ,
wcielona dopiero w drugiej turze W miesiącu khl 37..1etni Michał Szymczak majster tkacki
T uryści---Cracovia 1:1 (1 :0). W czorajsz.
mar~'n i kwietniu.
zamiesalłaly przy ul. Piotrkowskiej 227..
spotkanie o mistrzostwo Ligi przyniosło wy, Poszkodowanemu udzieliło pomocy po... nik remisowy. aczkolwiek Turyści zasłuź,li
gotowie ratunkowe~
na zwycięstwo. Bramki zdobyli: Kulawiat'. dla
N.boisku sportowem przy ulicy Wod .. Turysktów i Kozok dla Cracovji.
nej 35' doznał nadwerężenia stawu lewego koLegja-Ł.T.S.G. 2:2 (1 ;0)
,lana wskutek' uderzenia piłką 19...1etni robotHakoah-Hasmonea 1:0 (t :0)
nik.. Józef Kowalski zamieszkały przy ut SzaW.
K. S. II-Ł. T. S. G. IL3:L
Inłzablwy
tłie'dz
rej 18. Lek~r~' pogotowia ratunkowego po uWiclzaw~Makkabi(Warsiawa) 5:2 . . 2:\
'Wmieszkaniu' domu przy ul. Kopernika dzieleniu pierwszej pomocy pozostawił ofiarę"
Kraft~Widzew III 2:0 ~'O:O
(w)
34 po4c:tas bójki został u.derzony tępem na" wypadku na miejscu..
Zjednoczone-Rudzki K. S.
rz~dziemi ,Qdniósł . rany tłuczone. głowy 38..
Kadimah- Gentleman
leblLbetrobotny Alfons Krauze zamieszkały
Geyer-Poznański 5:0 " 1:0
już się
w umże domu_
o mistrzostwo Pabjanic przyw dniu w czorajszym w mieszkaniu do- , niosłySpotkanie
następujące wyniki.
m
u
przy
ul.
Narl:1towicza47-4
..
1etni
Ryszard
W mies(.ikaniu przy ul. Pomorskiej 28 Markowicz syn nauczyciela napił się kwasu
Szter-Kruscheender 3:3, P. T. C#-Gim..
podczash6jki został uderzony tępem. narzę..
.
. I nazjum 4:1. Sok6ł-Makkabi 9;0.
dzdziem iodni6sł kilka ran tłuczonych gło solnego.
Wezwane po~otowle ratunkowe po udzie- i
Lwów:
wy i rąk 22 .. 1eŁni Stefan Marciniak zamieszka'"
, Czarni-Wisła 4:0 (3:0). Sensacyjne 'Lwy*'
ły przy· ul. Ozorkowskiej 5.
. leniu pierwszej pomocy pozoatawilo ofiarę
wypadku .na miejscu. Przyczyną wypadku cięstwo Czarnych.
był brak dozoru nad dziedde"o
".".) I
Kraków: Garbnrnia-Polonja3:2 (1:1)
1r'li.~1IIIII!iO':wy
!
Królewska Huta; Ł.K.S.-Ruch 3: I (1:0)

'

Ufni. dla poborowy· ch

il!'

r

z cle

. "I(,ronika . pogotowia.

ludowe

,'Teo"

wprawia

I

g~pod·ar0l·el.•· .
W dniu wczorajs:zym w

I

południowych ...w mieszkaniu

ul.. .Dworskiej 42'targnęła
letnia Helena Szmid.

się

~odzinaeh

Teatr

powłasnemprzy

na życie 20

.

Warszawa:

i sztUn Ł1 .

Teatr MieJski.

wadiić W czyn. f W tym celu zażyła większej
dozy kwastl solnego.:·
.'
>Wezwany lekarz pogotOwia
ratunkowe'"

Teatr Kameralny.'

Teatr Popularny.

tek. atrakVJyjny i

gOP:9 udzieleniu pierwszejpomocyprzewiózł rago i Vermonta:

denatkę w stanie beznadziejnym
VI

Radog08zCZU.

do szpitala I
. (w)·

,

Dziś, poniedziałek i clldzień do piątku
wlącznie f rewelacyjny dramat wojenny L.
Franka »I{arol i Anna"" .
Dziś poniedziałek wtorek środa i

czwar ..

inte~sująsy ~elodram~t

"Pamiętniki Sa::atana·

32 (2 O)

PRZEZ RAOJO

-

. Szmidówna od dłużs~ego czasu znaidoDziś:w poniedziałek o' godzinie 7.30
wała .się bez, pracy d .wskutek. braku środków wieczorem przedstawienie dla żydów p. t ..
dożycia ostatnio popadła w stan depresji
"Mirla Efros".
moralhej· iriiejednoktotnie do swych znajo·
mych opowiadala,ze skończy samobójstwem.
Korzystając· z nieobecności domowników
Sżmidówna postanowiła swoje zamiary wpro'"

Legja-Pogqń

A ..
,

I

I'

POM'EOI. 21 PAŹDZiERNIKA 1~29R.
12.05 Koncert z płyt !!ramofonowych
16.45 Muzyka lekka z ,. Gastronomii".
17.45 ' ffSkrzynka pocztowa. rolnicza" ..:.... omó·
mówi inż. Wacław Tarkowski,
Giełda rolnicza.
19.25 Muzyka z płyt gramofonowych.
ł
Słuchowisko p. t. ttJesień na asfalde
- pióra T. Strzełelskiego.
2030 Operetka Fr. Lahara p. t. "Biat,·
Il

Mazur'".

22;00 T adeust· Strl~telskb ł,Spotkanie
pIazy i skałach Atlantyku.

23.00 Muzyka lekka z .OUy"..

na

•

I•

.1111111 IIi

Ogłoszenia ;
d bne .. , __

.,. = :

., ROZWOSGO Ponieiłziaiek 21 pażdziernika. 1929-

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

L
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Do akt~Nr. 1741 1929 r.

00 akt Nr, 1157 1929 r.
O G Ł O S Z EN, I E.

ohzebny furman be:zdziet
ny na wieś do gospo ..
darstwa.
Wiadomość W.
Kuligowslti Nawrot 15

O

G LO. S.Z E N I,E.

Sądu GrodzKomornik Sądu Gro~z..
kiego
w
Łodzi,
TOMASZ
kiego
w Łodzi; ,TOMASZ
8776-,-1
CHORZELSKI, zamies:zka- CHORZELSKI, zamieszka..
~ raczka i służąca .są ;po- ły w Łodzi przy ul.. Sien"ly VI Łodzi przy uL Sien...
li Er !SI ITI ]S Il ~ trz,ebne do pr'llm ZlelO-, k.ieWiC%8Nr,," .,6.7,' na zasa~ \'kiewicza N. r o. . 6.7, na zas.a.
l"", '·ttll'JI.110 !glrzedaz II na 28
. 8760-1 d7.ie art. 1030 U. P. C. dzie 'art. 1030 U. P. C.
P ł . ca . ' .
d
ogłasza1, że w dniu 30 paź..;, ogłasza, fe W dniu 28 paźli
[ r o.,
m, ~ ~z,
;mIeJ~a b o rZ dziernika 1929 r. od godz. dziernika. 1929 r. od godz.
0
l;A T
k S
1 .go
6
.ol~tac
dPO zeZngłaaszac
o, 10 rano w Starem R,ok. idu 10 rano 'W Łodzi, . p'rzy ul.
łJ AKoL. D . apicers o" to"
1S opa a
tł larskiBwci GOBAŁOW 1ę
; t 1k
et
odbędzie się Piotrkowsldej pOq Nr. 171
sw1a ,gm. Brus
Sienkie ....,icia 40 i Skład sd t Y o. zp O .retn136
l"
sprzedaż
z
.przebugu pu- odbędzie się spr.7:e.daż z
"
ec wamI rze)azd
m.
bl'
h"
I
hl' .
Mebli NAWROT 8 pole- front między 3-cią a 5..tą
. lC:Zllhegdo rJu~ om OSK
clI' k~a c:; Plrzetar~~ pUl .1czne g o ru...
camy na dogodnych wa
.
8764:....-1 ząeyc . o. ozeta . u l I c lornosal, na ezącyc h d o J~
rankach . urządzenia poko..
skła~ają,cych się z kasy 0- kóba
Berysza Gepnera l

Komornik

• • 11 IIB • • •

b .
d

;i i

b ."..

loweorazpojędyńcze meble również posiadamy na
składzie otomany. tapcza..
ny, . fotele, krzesła,·' stoły

~~:IADAMY ładne

PRZYJME posadę mamki gniotrwalej oszacowanych
Zachodnia 22 u p, Kodo" na sumę Zt 700, :zgodnie
bańskieh
' 8756-1 z art, 1070 U. P. C. nizej
~E
MP~. cenyszacunku#

gos-I Lokale

mi. . .

I

Ł~~:tn:n~~/' X.

składających się z 200 swe
tr6w damśkich i maszyny
do wyrobu swatrów, osza",
cowanych na sumę Zł. 19.00

ł..ó~~~:~:i:3. 9.

1929 r.

1929 r·

podarki do
d'
~.·I~
TOMASZ CHORZELSKI
lasach, orazS~:jątk~l:f:~: [li' o odstąpienia sklep 'l piw .
rern.......rmnn
TOMASZ .~r~ORZE1SKJ.
skie. domy
dochodowe, U nice. Wiadomość 6-go
Do akt Nr. 12661929 r.
Do akt Nr. 1768 1929 r"
xnlynywodne, place przy Sierpnia 44 u ,gos.podarzfi O G Ł O S Z E NIE:
lesie 'poleca biuro pośred~
8744~2
O GL O S Z E N I E.
l'liczeBorowieekiego. Zgierz
..........
. Komornik Sądu Grodz..
Komornik Sądu' Grodz ...
Parzęczewska 3 ł obok ma.. Odstąpię 2 pokoje z kuch kJego W ŁodzJ, TOJVIASZ kiego w Łodzi, TOMASZ
g1&tratu
6615-3
,nią na li piętrze . bez C... HORZELSKI, z8.m. 1,.eSZk.a~1 CHORZELSKI,
;. k
nr.
wygód od 1 listopaaa r. b. ły w Łodzi przy ul" Si en- ł
Ł d'
f
zanyes~ ay
Zl
DR.ZĘWKA

-=

A
.YPtATt
Pa It a·;
danl~ltfe. męJkie

~CZrAlo1ł7skte

_

Obuwie
swe,tr,y
, :Futra
Piotrkowska 37
lU

wejście

SKł.AD

l.. sze

piętro.

FUTER

Zakła,d

Kuśnierski

J.SlWARCMAN
"arlllłowic2D

42 (sklepfron
towy).TeI. 66- 31
poleca goto~e futra damski.
:illęskie oraz skórki, pojedyńCle
wSllelkiego rodzaju, po cenace
przystępnych i n:a
dogodnych
warunkacb. Cbejrzenie nie oboh
wiązuje do kupna.
P.P. krawcom udz~elam:rabatu

UWAGA!

UWAGAI

Panstw.. UrzędnIcy .. tzkl
Bez wkładu na sześdomie
. sięczne· spłaty!

na ul .. 'Fralldszkańskiej w k.iewicza Nr. 67. na za sa- k~ w, o N pr z
u, len Pierwszorzędne palta' damskie
67• na
k'l B'le d erma~ d ZJe,
'
10301 • U' . , •p • C" d"'l'e
leWlcza,
r.l' 1",30
zasa..
i mt;sk,ie, swetry, obuwie, chod.
po bl"]ZuIkf a b ryh
art,..
art.:
U,
F.
C. niki
'
,
'"
v
kamgarnowe i ba\\ełniane
na, ty o c rzś,ci)aninowl, ogł.sza, ze w emu 30 paz·
'!-'
w d' 30
'" towary. koMr",. firanki, chustkL
W"l'a domosc:
.·
W'"
k'
d'
'k
1929
d'
d
og~asza.
ze
mu
paz
' męską
J
. lSDlews 1 Zlerm a.,
r. 0, go:z d'
'k 1929
dcl
bieliznę
i. damską oraz
Franciszkańska i 1 od go* 10 rano w Łodzi) Leszno 3 H)lerm a
Łod' ,o C go.
wiele innyeh artykułów poleca
~st . tlamiejsc.u. Szkółki dziny 7-8 wieczorem
odbędzie się sprzedaż z . rano
zlci . egle. - "KRED YT". Nawrot 15 l'p
:SłoińSkiegoł.ódź-Zdrowie
Ci764-2 rzetargu
ubl:iczne o . ru- mana~ ..30dł
'
o){~ Zle
SIę
.8640-1
n.....!A...".,d' "-am"
a' ]'em' .
Nr" 15
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'. " ... pna ł'
gh d' o Siorzedaz
z. przetargu
pu-UV~40
u
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1
. 8758-1 ~o odnajęcią mieszkanie f. . H 1b ,M "hl."
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lcznego ruc omOSCI na et
iii ,słonec%ne g 3 pokoje ul,lly" u. ~rt u e l s .. Bi" żt\cych do Chaima Szajbe
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·
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ognu~...
kł -d'
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A .U
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. uchnia z wYł.'
.... h···· 1 s a !lJącyc Się z ur2!ą'.
.1113:Y _dobrym
pun.. godami. nie drogo, Wiada- trwa e) osz~cowanye . ~a dzeń sklep, oszacowanych
kie z wygodami i budyn.. mość ul. Hrabiowska Nr. sumę Zł... J"COO 7.g0d:X:l~ na sumę Zt650
A~.t
r
1_
•
f b
t
'" 14 l
f .
2 Z art. 1070 U. P. C. n.zeJ
.'
i
~aBll
a ryc~nym
'Sa Zł,
p~ ront.
ceny szacu nku .
Łódź, dnia 7. X. 1929 r'
. (ł "
•
k
95~.,8OQ. a.. IPrzeda.!!ia byle.. ł'fkl-;p
;;k6j % ,k~h~ią
"
.
, 'k
na Cho)nach naprzecIw, o
~ gdjti~ wskaze gospo",)J nadają~y się' także na Łodz, dma 8. X. 1929 'r.
KomoIDl
logrOdU 0.0, Bonifratrow
da... Frze~azd 91
-2~:pracownię Rzgowska 82 u
Komornik
TOMASZ CHORZELSKl fazy ul. O.'~. Bonifratr?w
f1 o ~anja ll'lają.tek 21i; gospodarza
,TOMASZ CHORZELSK
z=w
"OD
i Kościuszkl przed leCZnicą
.~~·.Wfó.
l.-kowy,Gśrodek. fol:~
. ' .8??Q=-1. ~--",,,,,,,,,,.: ,l
w cenie'od 6.50 zł do 10.50
:'r'_lóu, J;
(dam) 2.200 do
Do akt Nr. 1883 1.629,r .
I
'''W~Dta1:1'-en;t 'ty~ym l, mar" larów na. pierwszy nu"
O G LO S Z E. N I.E~
przysięgłego K. Jasińskiego
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ul. Radwańska 7) tel. 35~96
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