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Ceny

Ostatnie 2 dni !

Wszystkie miejsca; .z

CA JTO LI Arcydzieło
wielka Premiera!
''

wyja1tłiiem lóż,

1.- i 2.-

produkcji Cecil B0 de· Mille'a

Róg Zaw~~zkiej i Zachodniej.

''

Dziś

Orkiestra symfoniczna pod batutą SZ. BAJGELM ~NA.
UWAGA I Ceny miejsc na 1-szy seans }

oraz w soboty, niedziele i święta od godz.
12 do godz. 8-ej 50 groszy i 1 złoty.

Konferencia premiera
na Zamku

I

w

Awanturnicze przygody angielskiego arystokraty
rolach

głównych:

~~~fet~a~~k~~i:~sza

Rod la Rocque.

Lupe VELEZ

Ludendorff w pętach alchemika - ~f erzysty

WARSZAWA, 20. 1. (PAT). W
dniu dzisiejszym o godzinie 12 w

zł.

ze:azny organ1zm mar·
szalka Focha

zmógł chorobt
PARYZ, 20 1. (PAT) Marszałek
południe p. prezes rady mmistrów
BERLIN, 20 stycznia. '(Tel. wł.) swój wynalazek. Ludendorff nie- poczynkowego, tłomacząc się za- Foch sp.ę~ził no_c znako~icie•. Le·
orof. Kazimierz Bartel udał się na
wyłudzenia
·w Bawarji zwykle zapaiił się do interesu ~ truciem oparami rtęci. W między- karze osw1~~cza1ą, że n.1gdy ·1esz..
Zamek, gdzie przyjęty został przez Afera
p. prezydenta Rzeczypospolitej przez małżonków 1 aiwend pół- potrzebne pieniądze zmobilizował czasie żona oszusta, ex-kelneI"ka, c~e w SWOJeJ p~a1dyce me spotkalt
Konferencja p. premjera z p. pre- trzecia rniljona marek na „fabry- błyskawicznie z kół przemysłow- nabyła za pieniądze patrjotów nie s1ę z ~ak szybkim powrotem do
mieckich dwa zamki we włoskim I ~drow1a. Stan psychiczny chorego
zyde:item Rzeczypospu litei trwała kację złota" - przerodziła się w ców i właścicieli ziemskich.
niezwykłą awanturę JJOlityczną.
W bawa.rnhiej miejscowości Ol· Tyrolu, gdzie odtąd para ta, przy- 1est. dos~ona!Y· I.?omagał się on
przeszło dwie godziny.
Okaz•J.ie się, że „złoto" wyra- bing w odludnem' laboratorjum prą brawszy tytuł baronowski, zamie- koniecznie w1dzema z gen. Wey•
biane być miało na r.achunek ge- cował Tausend zamknięty i strze- szkała na l>tałe.
gand, celem konfarowama z mm
n~r~ła Lu~endorffa i 1ego zwolen- żony
przez pretorjan.ów; Luden-1 Skompromitowany
Ludendorff o pracach swego sztabu.
·
wejdzie Hempel
mkow pohtyc~nych, a to w tym dorffa. Przez ~zereg !111':s1ęcy wy· n:e dopuścił do ścigania oszustów
,
•
•
·
W
k
Gł
p k. celu, ~?Y za Jednym zamachem nala:c..:a stale ządał j>temędzy.
i dopiero przypC1Jde".I{ wydob~rł a&e- łflEdZIBła
arsz. oresp. „ osu o1s 1e- z~płaci~ tem złotem odszkodowaZniecierpliwiony małą wydajne· rę na światło dzienne. Pani „ba-1
d
~o" (St. Gr.) telefonuje:
true wo1enne.
ścią produkcji, Ludendorff pod· ronowa" miała wypadek samochoCZY•~Ku \V ni
Na miejsce posła Sochackiego, t Ex...blacharz Tausend zjawjł się czas wizyt, d~ko~ywanych z r_egu-. d?wy•. przejechawszy w Ąll?'3ch Ja
~IE~~N, 20 stycznia: (Pat.) ':-°
kt'
ł . ł
cl t
"ć u Ludendorffa i pr.-:edstawił muły nocą, cz1mł meraz wymowk11kiegos wędrowca, a pohCJa, !Ja- Dzienniki donoszą z T1rainy,
ze
ory z ozy ~a.n a ' ma we1s złoto w sztabach, rzekomo qtrzy- 1 nowoczesnemu a·lchemikowi.
dając papiery automobiHstki, do- rząd albański nosi się z zamiarem
pod~bno do se1mu P· Hempel (ko mane drogą chemiczną, oraz uzy-1 Po pewnym czasie udający che· szła po nitce do kłębka.
!uznania niedzieli za ogólny dzień
mumsta).
ska.ny w Niemczech patent
na mika blacharz zażąd.lł urlopu wywypoczynku.

Fabrykant sztucznego

złota nabrał generała

I

Ha mie1·sce Sochackiego

I

Rewolucja w republice Guatemala

Zesłaniem

dOIBm OdPO•

b
anH

Zgon autora „ Wiery Mircewy"

do kolonii

P r1mo de Rlvera grozi
słre1kującym

robotni•

kom
BARCELONA,

2o.1

(PAT)

z

dla ex-ka1·zera

Agencja Havasa donosi: W związ·
CZ0ł0b;t00S'CJ• ut
A
ku z ogłuszeniem slrej1m przez
robotników, pracujący . . h przy bu· z okaz wi 70 letniej· rocznicu urodzin przubyl1
dowie paw1hnów wystawowych,
J1
;,
~
generał Pn11 o · Rivera oświad- do Ooorn przedstawiciele b. armj1 nit: mieck1ej
cz.ył, że o 1k
H>bolmcy ci nie
BERLIN, "LO 1. (PAl'). Według przedstawiciel byłej floty niemiec·
wrócą do pracy w poniedziałek informacji Telcgraphen-Union przy ; kiej, celem zbżenia ex-cesarzowi
rac~, będą wysłan~ ~~zape1acyjme ł byli do Doorn, miejsca zamieszKa· gratulacji. z oKazji 70 rucznicy je·
· do 1edne1 z prowincJl sroJKowe1 ma b. cesarza W1lhelma, b. feld· go urodzin . Pozatem cały s.i::ereg
Hiszpanii i zmusL.em tam do pra· marszałeK MacKeusen, jako 1 rzeJ- gener..iłow i adm1ratów ddWn<-'j
cy prqmusowe1 na roll.
lsta .viciel by1e1 zrmji niem.ecK1ej, arm 11 i mary nar \I !llemieckie1 ba·
oraz admirał von S ... hrueder, iako w1 w rezyden CJi by1ego cesarza.

300 kilometrów w 73 minut
przebył

polski samolot

pasażerski

Warszawa--

Poznań

Samolot k<>munikacyjny typu
.,Fokker", kursujący na linji War
szawa-Poznań, prowadzony przez
pilota Witkowskiego, przebył w
ci.niu 19 b. m. drogę z Poznania do
Warszawy, wynoszącą 300 klm. w
ciągu 73 minut.
Przeciętna szybkość
samolotu

wynosiła

250 klm. na g·odzinę. Pe
z Poznania
do
Warszawy idzie 7 godzin 15 min.
osobowy 10.30 godz. Samolot za..
tern był szybszy od pociągu pośpiesznego 7-krotnie, od osobowe
gL niemal 9-krotnie.
ciąg pośpieszny

I
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„łtie dajcie dzieciom

ołowianych i Jl~ierzy··
do z~bawyl''
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ministra Moraczewsl\iego

I0°ł&cie minister~twa
Odezwa

1921J

u~• a.uf~

kobi<lCU', llZY ni ?

tel. 31-53.
Wszystkie specjalności. Lampy
kwarcowe. Elektryzacja. Roentgen.
Analizy. Wizyty -na midcie.

Potrzebni

NastPpny

pro~ra r1

,,Wiera M•rcewa''
nrzerół>lta st~nn"I

starsi ludzie do roznoszeni" ga,zet na stałą

sz1u1d

l'rwonce

W!I z MAl<JĄ Jl\CudNl "' ro1i ,S?ł.

tygo-:lnió wką.

lgłaszać się do

admin .• llustrowa·
ne1 Prasy Wieczornej• t'iolr1<owska JOl.

GERHARD ME rf~EL

=

... i

-

me!s~a

is.

Dr. med.

Niewiażski

S;"}ecjahsta chor '>b s'<órnych, we
nerycznych i mJczoplcio·.vych
przeprowadził $ię na Andr..ieja a.
Tel 59-4'J.
Przyimufe od 8 - IO i od 5 -9 •iecz
Udllz1e1na poczel<alma dla va1i.
-

__ ]

która nas potrafi szej zażądam!"
rstoletami i spokojnie czekał. Nikt
przekonać. że jest jedynym wy· j „Jak pan zechce, jestem do słowem się n:e odezwc:.~. z~~1lłała
jąlk1em" •• ,Ol" - fmiał się Per- usług pana", - odrzekł Pnrceval. się godzina jedenas~,„ Na~!e dały
ceval. „Takiej niema".
Hałas I „Jeżeli -pan wy~ra, do rana się słyszeć kroki. Perce,·c1.l wszedł
wzmagał się. Nagle dał się słyszeć będz:e należał p:erwszy slrza. Je do pokoju. Był radosny, jak zwyW San Francisko w · Meksyku, niec Loou, jaspy, · świeży, zuchwa• głos pana S.,-który dotąd milczał: żeli zaś pan przegra - będzie do kle i uśm'echał się. A jednak w dawnym pałacu Kortezów, w ły, awanturniczy, nieimi'ernie we· „Nie pani del Rio i nie pani Ro- · mnie należał", - proponował me- później wszyscy te samo h." --salach urzitdzonych podług wzo• soły, młodz1en1ec. . który sobie nriguerl"
lrsyka11czyk.
l' dzili! było w jego twarzy zgo.
rów angielski.eh, zbierali się co zjednyw:ił ~er~a wszy$lk1cl~. Mia-, . Niech popróbuje ~zczęścia z pa- ••Są si~ p,an zgadza?"
ła, coś nowe~o:. c:cba ~adość, jak~
wieczór członkowie Jo.ckey Clu- łeś wrazen1e, ze nieszczęścia ludz nią Florence O„. Wszy;;cy razem
- 11Lupel01e .
tyiko szczęśliwi zwykli odczuwac.
bu.
Cudzoziemcy, którzy_ przez kie nie mają nad nim mocy. Jui zakładamy się o pamą Florence - „Na przcc.ąg trzech dni", - jego oczy tonęły w blaskach. Zadiuiszy czas zatrzy.m ywali się w po upływie dwuch godzin zasiadł 0„.1" Zaledwie pan S. wymiemł mówił gło;;em obojętnym Ludwik częliśmy już wierzyć w nieprawtem m'.eście, zwykli byli starać do sto!~ka Ludw1ka O„. i - wy- to nazwisko zapanowała między O„. - „pójdę w góry na polowa- dopodobieństwo. N:e myśląc o ua
się o przyjęcie do tego klubu. - grał. Od tej chwili przegrywał me nami n.ezmierna cisza. N.epewn•e nie. Obecni tutaj panowie
będą szej przegranej, cieszyliśmy sic;
Przyjęc;e zależało od „czterystu". ksykańczyk co w1e.:.:ór nie tylko spojrzeliśm; na Percevala.
Naj- mi towarzyszyć. 1 rzeciego dnia o Zbliżył s:ę do nas krokiem leknalc2ących do wyżs:z;ych sfer, któ· do ł'~rcevala, lecz takie obecn.e chętniej ostrzeglibyśmy go,
ale lej same) porze bęcę pana tutai k:m, energicznym. Podskoczy!i-;rzy w sposób elegancki przegry· i do innych. Zdawało się, Jakoby to się nie godziło. Byłoby zresztą ocze~1iwał. Po,edynek nastąpi na- my. Ludw~k O ... podn:ósł się ta: . wali tam wielkie su.my w ecarte. Perceval rozproszył ci:ary. Pomi- nierozsądne, gdyż każde ostrzeże .ychmiast. Wystarczy m1 jako do- że!.„
Hazard jest narodową cechą me· mo, że ciemne oblicze mek:.ykań- ";e, potęgowa10by iego zuch wal- wód pańsk:ego sukcesu kolja bry- „Proszę panów uprzejm:e",
ksykańczyków.
'. czyka pozostał·o nierucho-me, po- stwo. „Proszę",
mówi Perceval, lantowa mojej żony. Czy pan się - odezwał się Perceval, - abyśJuż pierwszego wieczora
po mimo, że jasny Perceval nie prze ciągle się usm echJ.jąc.
zgadza'!''.
j cie to, co tutaj zaszło i c-0 jeszcze
moim przybyciu do klubu zwróci- stawał się uśmiechać.
m;eliśmy
Więc Florence O„.
Przyjmuję; „Zgadzam s1ę".
żajdzie, zechcieli zachować w tałem uwagę na pewnego mężcz.yz- wszyscy wrażenie, że przy tym zakład.
Mały pan M. mruczał:' - „B.orę panów na świadków'· , jemnicy". Przysięgliśmy, podając
~ę •. któreg.o niewzruszony spokój stoli.ku .siedzą naprzeciwko s.iebi~ „Głupia historja" To ~h.ydne:„;- do~ał meksy~a~czyk.
m1;1 ~łonie.
Nikt z nas nie śmiał
l zunna krew uczyniły na
mnie dwa1 nieprzejednani wrogowie t Wszak pan w ,
zwrocił się, Byhsmy pewm, z~ ł'erceval nrze mowić.
wrakenie. Dowiedziałem się, że że tylko dla jednego z nich jest gwałtownie do ł'J.na S .• ie to jest gra. Na,pierw dlatego, że wydało
- 11 1 pan także", - zwrócił się
posiada niezmierne bogactwa. że miejsce na tym świecie.
Ikobieta zimna". „OJ" odrzekł ł'er nam s:ę nieprawdopodobnem, a- do meksyliańczyka, „proszę
jest zaprzyjaźniony z prezydentem
Młodsi z nas zaprzy 1 ażnili się ceval, zau.m jeszcze S. i:dążył coś by mógł zdobyć względy r loren- przys.ąc",
i że z zad.ziw1ającą dos~onałością ba:d:z.o szY:bko z Percevalem, nie- pow:edz1eć, ,,idę o zakład .w k_aż- ce O„. w przeci.ągu lrf ech ci.ni. ~I - „N~ Madonnę z. Gundalupy"
strzela z pistoletu. Budził postrach ktorzy bylt wręcz w mm zakocha- dym razie. Nie znam wy 1 ątkow. I potem dlatego, ze 11H•.,sykanczy11: - przysią2ł meksykanczyk .
. Był m:es:zańcei;n •. al~ bezsp~ze~z ni. Pod jego wodzą urządzal:śmy Kobiet~ je~t kobi~tą. A ~resztą, 1 nigdy n:e chyb.ia celu. T ?. było i~-! - 11 Dziękuję panu" -. odrzekł
llle synem matki md1ank1. N1c w zalont: kawały. Razu jednego po panowie, nie będzie to pierwszy sne. Mimowoh odsuwal.smy się Perceval. „Do pana nalezy p1e·rw·
tej surowej, nieruchomej smagłej uczcie
z artystkami i artystami zakład tego rodzaju,
który wy- po kolei od pana S., który s•:o;ą szy strzał". Mały pan M., który
twarzy, ozdobionej małym, ostro „Wielkiego Teatru" przybyliśmy gram".
irywolną propozyqą zapoczątko- szczególnie był doń przywiązany
'wg.ętym orlim nosem i czarnemi do klubu późno w nocy niezwykle
Pan S. zażądał, abyśmy wymie- wał dramat.
Meksykai1czyk nie zaszlochał.
Perceval uśm:echnął
oczami, nie zdradzało, ze ojcem podnieceni
i skłonm do naji:u- nili sumy, o jakie s.ę zakładamy i ~racir równowagi. Nie dorzucił ani slę do niego serdecznie, wyjął piJ(;go był emigrant z Ameryki Pół- 1 chwalszych przedsięwzięć. Mówi- podp:sali się pod niemi. Mały pan Jednego słowa do całej t~j spra- stolet z pudła, oc'.mienył dwananocneJ. Smukłe ciało wyka~ywało liśmy o artystkach 1 Perceval po- ' M był jedynym, który sumy nie wy, my zaś me midiśmy odwagi ście kroków i stanął.
niezwykłą zręczność. O jego cha- <'zął opowiadać o kobietach nie- ' wymienił. „Dlaczego pan się n.e mówić
IJ niej w jego obecności.
Ogarnęła nas zgroza i zaunuerakterze naton11ast nikt nie potra- , słychane rzeczy. Pewien pan S., ! :zakłada?" -:- pytano go. ,,Będzie Mimo nam!ętności, i. jaką zazwy- nie na widok zczęśc1a 1 powagi
fił wydać sądu. Spodziewano się który dawn:ej grał główną rolę w nieszczęście", odpowiadał ponuro. czaj
uprawialiśmy · myśliwstwo, ;ego oblicza. Nigdy jeszcze
tak
po n:m najgorszego. Wielu uważa- ' nas:zem kó)ku, a obecnie zostałl„O panią Florence O ... może pan wydawały nam s:ę obecne dni tę· nie wyglądał.
ło go za okrutnego. Był ożenio- usunięty w cień przez jasnego an- zupełnie
spokojnie się założyć. skne i pozbaw:one radości. Z go- ,,Proszę strzelać", - powieny z ang: elką, która uchodziła :za glika, podał w wątpliwość praw· I Tej nie zdobędz:e". „A jednak ją dziny na godzinę ogarni:iła ... as dz'.ał mocnym głosem. Meksykań
najp;ę!miejszą i najdumniejszą ko dziwość tych opowiadań. Myśle- 'zdobędę, tę panią Florence!" - cera.z większa troska, aż wreszcie czyk podniósł spokojnie swój pi·
bietę Meksyku. Widziałem ją raz liśmy, że Perceval za.bije go za tę zawołał Perceval i uderzył pięś- stracil:śmy humor zupełnie.
stolet i wystrzel] Perceval padł
na kors.e w eleganck:m tilbury, obrazę. Ale nic podobnego. - Z cią .w stół.
I Trzeciego dn:a nad ranem ru· bez słowa, uśmiechając się. Broli
s1eQzącą obok swego męża. Była uśmiechem oświadczy!, że gotów
W tej chwili wszedł do pokoju szyliśmy z powrotem do m:asta. wypadła mu z ~ki. Mały pan M.
istotn;e cudownie piękna, ale zim ;est zdo·być kazdą kob:etę, którą Ludwik O„. Zamilkrśmy. Zabra· O godzinie dziesiątej wieczorem krzyknął. Pewien lekarz z pośród
na. Cerę miała śnieżnobiałą. Oczy mu wskażą, w przeciągu trzech klo nam tchu. Nie ulegało żadnej zatrzymały się
nasze powozy naszych, rzucił się ku rannemu.
zielone, jak morze. Mówiono, te dni. Przyjmuje każdy zakład.
1wątpliwości,
że był świadkiem przed klubem. Udaliśmy się z Lu- Chciał mu
rozp:ąć marynarkę.
jest n eryrzystępna. n:eprzystępna
M:tczeliśmy począt.rnwo.
Nie- sceny, która się przed chwilą ro- dwik:em O...
do tego pokoju,' „Nie!" - bełkotał ranny. Lenc:wet dla swego męża, którego tylko mn:e. ale tal:ż.a innym wy- zegrała. Pomyśleliśmy o sławie te gdzie m:ał nas oczekiwać Perce- karz, łudząc się nadzieją uratowapożerah namiętna ku niej miłość. dawał się taki zakład frywolnym. ~o meksykańczyka, jako doskona- va!, stosownie do umowy. Ogar- n:a go, rozdarł jednak broniącemu
Nazywała się Florence,
jej mąż Ale gdy go ieden z nas uznał za ~lego strzelca i wyobraz'.Iiśll_ly so- nęło nas niezwykłe zdenerwowa- się marynarkę i kam ' zelkę
Za·
miał na imię - Ludwik.
dobry,
pozostctli rychło pozbyli b1e Percevala martwego. Meksy- nie. Nawet pan S. gryzł bez przer- błysły m:.gle brylanty n'l~z:yjnika
Ludwik O.„ przychodził zazwy- się skrupułów i wszyscy poczęli kańczyk odezwał się ,spokojnie:
wy swoją dolną wargę swemi ma- U;rzeliśmy je! „Milczeć!" - za•
czaj do klubu o 11·ei wieczorem krzyczeć jeden przez drugiego:-• - ,,Czy pozwo!ic:e m1, pano· łemi popsutebti zębami.
Perce- szeptał i zbladł.
Głowa opadła.
zas:adał do swego stolika i w prze „Stawiam dziesięć tysięcy na del wie, wziąć także udział?"
vala 1e.szcze nie było. Odetchnę-,Był martwy. Lekar7 szybko za.
cią~u czterech ~odzin wygrywał Ri•o", wołał
młody ka11adyjczyk
-„Prosimy, Q!Osirny", - odparł tśmy. Zdawało nam się, że będzie :'iął marynarkę.
Meksykańczyk
wiel~ie sumy. ~igdy ni~ przeg~y- L., który długo, le~z daremn!~ zd~ P~rceval,, c:ągll' ~ię uś~iech.ając my świ~dkami egzekucJi. i że tal o~szedł, Jlie pa,\~iedzi~ws~y słowa.
wał. Wszyscy się go bali, ale nikt bywał względy te1 damy, sławne] Nic go nie potraf1ło zm:eszac.
egzekuc;a została odłozona. Na- N:e dow : edz·~hsmy się nigdy, czy
nie miał
oc.!wagi <ldmów:ć mu śp:ewaczki operowej. ,,iJroszę"
- „W szak pan zrozum:e", - gła myśl, że Percev .il doznał nie- widz:ał naszyjn'.k. Ani z nim, ani
partii '}ry.
·
odpowiada Pe_rceval, uśmiechając mówił meksykańczyk powoli, ~ powodzenia i uc:ekł sprawHa. mi.Iz jego żoną nie zetknęliśmy si(
Tak było do dniarw którym u· s:ę „wszystkie kobiE.ty są jedna- "jeżeli w obronie mojej żony po· radość. Nienawidz:łem meksykan- potem nigdy.
kazał su~ młody Perceval, wybra-. kowe"„Dopóki" dOdaj~ 1.nie $tawię najwyższ'l sta:wkę i na.jwy_t czyka, który ustawiał pudło z pi·
·
Tłum. p, W~
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przyjdzie ta,

I
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Trzykrotne badanie trupa

w n•1e ZWYa ym

Dnia 26 <;tycznia

e zmarła dZł \.\.18CZ \It1a
wyraz1•1a t rosuę
\i'
•
•
dDl• posm1ertne.
, .,
o swe pierwsze
I en8J<łC
11 • ,..
•
ri
tJ · •
S _ ę p01;rze 8018 ZYWCem
bł

B 1r.>metr podn i 6.;ł się dn 757
mm. teffi(), I LJnoczeŚnie SO:Jdla 08
- 5. Przed poł udniem padał ot.irity
ś n iE>g. Po ro udniu niebo sii: wypo ! odziło, co stoi w zwiątku z
oddalaiiicym sic: nitem barotne
trycz11vm.
Minęła ratem ostatnia krótka
faza łc:1 godnych mrozow i 11alt•ty
rc zekiwać
soadku
tern ierabrv
r:zy sto; niowem rozjaśman : u
nieba.

t es t amenc

A

odh~<lzie <1ię w
snlon1wh Niem. Tow.
. śpiew:iC'zego. przy ul. Piotrkow-kiej
243. du . ..-z11y b11l elity n uiz e~o mia
stn na Szkol~ Rzem iosł db dziewJnze~tronny<'h

<'7:ąt.

Opin!:t najelegrintl"zego i

nitjwe~eł•

Ludnmć :tydowska naszego mfa ·i lrakłować przez trzy dni zwłoki, być,
wbrew zwyczajom żydow- s1l'!go balu w karnnwale, która towasta żywo komentuje niezwykłv le jakby mogły jeszcze odży.;, 2) w skim, dotrzymany, a w międzycza 11y,.,zy bnłom oa Szkołę Rz P minsł li·
stament, który pozostawiła zmar- C! ągu trzech dni ma przybywać 1s1e, zgodnie z wolą zmarłej, lekarz czyni że i tym razem sale przy 111.

ł:' .przed 4 dniami obywatelka Lo- lekarz, który ~pr~wdzać będzie, trzykrotnie przybywał
i spraw·
Piotrkow1ddej znpełPią się dobo ow4
azt K. L.
Iczy L. rzeczy~1~c1e ~~arł~ i 3) po , d~ał, czy nieboszczka rzeczywiś- żądną
wei;ołe.i zabawy i huku atrakcji
Jut za tycia nieboszczka wyra- s~onstat~wan1u JUŻ ~m1erc1, zwłok c•e umarła.
- puhlieznnścią..
t~ła wielokrotnie troskę o swe nie nalezy obmy~ac. iak zwykle.I Rabinat oświadczył, te rodzina
A te tak będziA nie ulega najmnie).
p.erwsze dni pośmiertne i pozo· \\ domu przedpo,,,r~e~ow~. lecz nie może stosować się do życze
Ramuń1~a hur,ownła stawiła testament, w którym uwi- w warunkach ~yg1entcznie1szych, '.11a zmarłej i w:nny być zachowa. s?.ej wątpliwości. gd ,·t cnł:t Pflt1 Lodomu zmarłc1.
ne · wszystkie zwyczaje w t m wy <'zi wyz11aczyła sobie rendez vnne w
docznione zostały następujące
unkty: I) po iei śmierci nie na- Rodz:na zmarłej dop=ero po 3 padku. Dopiero v:czorai odbył się • · rzv szłą niE>dzlelę na balu na rzecz
w dni;ich na)blilszyc
natychmia~t stosować ZWY· dniach zgłosiła się do rab'.natu złpogrzeb zmarłej dziwaczki. (b)
Szkoły Rzemiosł.
zainstaluje się w l:.odz kłycb w tym wypadku ceremonji zapytanlem, czy testament może
w sferach handlowych i rrze·
my:.bwych w t".'ldzi
wywołała
wielk e z11interes..>wan:e wiado·
mość o zainstalowaniu s:-: w na·
szem mieście rumunsK1ej hurtowni
firmy Bernstein, Zonis et Co.
Ł
b •
w
dz ~ sieiszym
S·ka akc (Buk;,resLf,J;;;ssy i Oalac)
.Firma ta ~ędtie w bard_?o bli·
Auto zcfruz-ot=ne ~rzy osobi cl~tko r~nne
szu1<ano w~~·a wews1yst , ichslcła·
skun konla KCte z f i rmą E1t1ngon,
.
.
Wvwołana przez hurto.vniktiw dach nadu.!mn ·e.
od której uz' skala moncpol na t
W dnrn
wczora1szym s.zo~" ~ moc~odu 1 szofera Tobiasza ~abi · haussa JIH wę ~d ~ I w p 1 ąlei< i so·
Dziś mają nadejść do Łldzl
nieKlóre t0wary.
oro~aJząca z ~as1<u „do Zdun~ lqe' nowicza.
.
b~IC: s •O.W JJo.vah i r1 ~ere 1cję właJz ·wię-<SZ.:!
trdn:i' rty,
wobec
l:<umuni prócz wyrobów frmy Wolt bvła ~id-.>wma 5•1 rasth~e1 1 • _Tą samą dro gą w chwile: nói 1.:'d 1at{ w wi lu wy 1ad ;a<.:h dda· ..:u~o nie należy ołctcić za węgiel
Eitingon mają zapewnioną reor~· 1kata.o;lrofy o;amocho 1ow;>J, . ktora "'~ 1 orze e~d~ał innv samorh<'irł , l i ści nie otr„y na11 do sprzelaty .vyżsu1 ceny, a w111m upra.viania
zeut.c ę towarów 1011ych firm noci~gnęła za sobą trzy ofiary w ktorv udz!ehł ofiar_, m. ~ra:1ku ..vęgla 1 w s,1uolc; do póżn~j n-.>cy lichwy będą karani. lb)
łójzkidt.
luJzrnch.
ł oomo1.:v ~zuf : ra pruw1et1ono do
---F irma ta pracować bĘdzie ~3·
Po szosie tef mknął ~l!m„~hó-1 1 s~o1tala w Łas~u ": ~·~n i e nie równo na rynku w~waętrznym 1ak osob.Jwy. należą..:y do wła 'c ie el ; orzytomnv~, zas włas ~ 1.1.:1el~ s.amo·
i ~ewn<;,tri 1ym,. ktory poleg;~ć b~· wielkie~o młvna Re :cha 1 Cnmiel chodu l~etcha ł . ~hm1eln1ck1eizo~
1zie na eKsporc1e do Rumun11. (W·I) nickiego w Kalisz
k~t)rzy do mah mn1.e 1 sz~ch obrat.t>n
: czą
r
u.
c1elt•sny~h, po udz1el <' n1u 1m PO·
1.1 ·
rś ' rHlll
W pewnej chw ;li W kierownicy mJCV 1rzez zami ~ szkał i.>gJ w po•
n ES~CZ ; .Iw"
Jl coś się poosuło i saml)<.:hód całym 1blit.u leK .1 rza, odw ieziono do do· Hurt 3Wnicy branży wełn an :?j ut Norzyll kon•
W dniu wczorajszym przy uli· nędem wpadł do orzvdro ~ n~go mu.
cy Piotrkowskiej nr. 30 miał miej rowu, gdzie wywraca ąc się orzy.
P0Jicia w sprawie tej prowadzi /
• •
„
\Al~ rlC ą,
•
. ..
Naskutek pod1ęc1a akc11, zmie· zatwierdzenia na naiblu:szem o.
sce nieszczęśliwy wypadek prze· g1tiólł pasażerów - włdścicieli sa· doch od.:e1 1ie.
echania. Przechodząca jezdnią 16
rzającej
do uzdrowienia stosun· gólnem zebraniu członków sekc1i.
1
letn;a Sabina Nowacka •. ~am.esz· !
ałz· en'~ ~a
ków
w handlu włókh~nniczym
Celem konwencji hurtowników
k ała przy ul. Karolewsk1e1 nr. 34,
~ ll
przez zwlązek przemysłu włók!en prócz
uregulowania warunków
wpadła
przez
n.euwagę
pod
prze·1
,>
•
h
·
·
l
·
1
k'
·
ed
·
·
· ·
jddża;ący w tej chwili samochód,
W e ZYłY U zna1omyc
n-a:zego ':' pans ~ie po s iem 1 sprz. azy 1es~
rowniet
uno_rmo·
.
.
•
. .
o cll"osząc ciężkie obrażenia ciele•
•
•
prnz kra1owy zw.uek ;r!~mysłu wan1e zabagnionych stosun'<ow z
0
1
·
·
·
db:
·
·
·
·
amresz„a11 przy szos e ral>Ja· neu•amt, rzuca 1 się na t nę 1 za . . ·ł"' ·
sne.
• . nickiei 14 maltonkowie Sm igiel · :lał M kilu ciosó.v 110 ~e.n Pv
o;<lenniczego _ ora~ , swiązanie 1 0 .orcamt a w szcze~olnośc1 oV:f domu. nr. 58, _przy ul. Lipo· scy. wybrali się wczoraj do r<udy wain ,e o1>ra ·iio;ia <l~n >.v~fa Smt przez le organ1-.:2c1d karleli -1 brona przed szykanami ze str ny
we1 58-letnia Mar;a ~clamczew- Pal>jdnickiej, gdzie puy ul Sz1<ol· giels1<a UL>adta, brl)cząc kr~a1. lsekcja sukiennicza przy stowa~zy odbiorców. Znam:ennym jest f·kt,
1
ska s~hodza.c .ze. schodołw, upad ła riej Nr. l zam ;e:;zKruja icl1 r.r~.vni. w~zwane> do n ej pogotowie ra· szeniu kupców m. Łodzi (Piotr· 1 że instytucje
państwowe, a w
1
ta ' t nieszczęś
· na m1e1sc~
· ·
·
L •1 że z amała
t e·
. p o priy byc1u
po m·1ę ! •U 1... owe, kl·o . e~o I e 1<arz na ł :Ju... Ył kowska 73) postanowiła utworzyć pierwszym
rzędz:e Bank Gospodar
d d . iwie
!.tarz ~ogo 0 ~.a dzy małżonkami wy.vi ą z...ła się jej o natrunek, pocze.n odw ieziona ' k
· h
"k ·
.
.
' ·
·
·
we po u zie.
n tunko:vego odwi~zł nieszczęśh-, sprzeczka, która kr~aw J zostarn 203 l<Jła d J do-nu.
onwenc~ę urtown1 ow:
.. ~twa Kra~owego interesu1ą , a1ę
wą ko·b1etę do $Zp:tala.
. zakończona. Mia nJ Wklf" mąt jej
PowiadJmi Jlla 0 zaj~c i u polłc:a
Na ogolnem
zebraniu sekct1, zywo akcią, wszczętą przez s1ery
Wczoraj. na ślizgav.:ce p_rzy . ulł- 23-letni Wacław, nie panu ąc Dl1d aresztJwa1a ioroJn k zeJ O męża. (p) które
odbyło s1ę w oLecności kupieckie. Ostatnio Bank Gospocy Krucze1. ~· 17-letni • Woic1ech
wszvstkłch
prawie
poważniej. darstwa Krajowego
wystosował
~akd~li~si~:~~ir~(:,'~! zl~ałure:!
~zych h~rto~ników łódzkich bran ,do Sto~a~zyszenia kupców mia.nogę.
_
.
;
z~ we!n1ane1, obrano zar~ąd, po· ; s~a Lodzi li~t, prosząc o ~.adesła.
w dniu wczorajszym. w domu, ,
zo~tało WJJ3Śn.one
w1erza1ąc mu opucowanle regu·,me regulaminu konwenc11 oraz
przy ut. Słowlańskie1 23, zamiesz
Przed kilkoma cfniJmi donosi powróci z woj~ka, co miało nastą · l~.minu konwencji.
listy hurtowników, któuy prz.,.
kała tam 32-letnia Anna Kliszk.o liśmy o samobó ,slwae sz ~re~owca p.ć w n&j 1 1 liż„z) m czas.ie, za , ęc1 a
Zarząd pod przewodnictwem stąpili do wspólnej akcji, mającej
gotowała obiad na maszynce „Pri- 37 p. p. slac·onu ącego w Kulnie, nie otrz ~ m:i. wiaJJrnJ:kiam1 te· p. Nadia &pracowuje regulamin •na celu sanację handlu(z)
mi mł1ldt1eniec tak s~i: prze,ął, t~ który zostanie przedłotony d~I
mus:· •. ąbok matki k~zątał się 3· Bronisława_ Pola~l1a.
letni 1e1 synek Eugeniusz. W pe·
W wyniku k1lkud11lo„ych do· od tego czasu stał się ponurym,
_
wnym momencie maszynka eks· ciekań ustalono wreszcie, te po·1z n1ellziel 11yc11 prte f) ustek nie ko·
•
plodował~. Za~ar.tość ~aszynkł ~odem ~argnięcia si~ ł'olac11a na rzystał i wrestde _urz~d. kllKou~a
rozlała się wokoł 1 zai;>aliła.
swe żyCl.! był bardto nę lzny ty· J111am1 odebrał sobie życie. ~W·IJ
mieszka?iu J><?wstał.og1eń, ?dkl<? wut roduny i zaj)ow1edż, te gJy 1uw ... wa
.ZePfUdl połs!i~e·1·'
rego za1ęła się odzież kobiety s 1
o
o
•
dziecka. Zaalarmowani krzyk 1em
ł
?
.z~iz1uga polska• w O Jyni szanow 1ei
paęat.erld ł na
sąsiedzi stłumili pożar t wezwali,
otrt.ym la od )eJn~j z rasaterek szłość będzie un l(ała WS<aLVWcltlll
lekarza pogotowia ratunkowego,
(
z sali Malinowe hotelu B 1 ·<Jl„
_ list, w którym wyrda ona pewną ' danych, które mogą być łliefo•
151
Który EO, udzieleniu p:erwsz~j po· ~~sz;wanat'cz~!u.Orkiestra pod k~er. Artur~ ~:Ida· 1 Je. pretensję, ż.e. w zna,_du 1 ący:n ~ię go:ine dl~ oań a obecność . któ·
lZ.IO
Koncert z plyit gramofono- rzego Petersburskiego.
na stai · u s lSI~ pćiSal~fl>W, kt~rv ry1..h WlłO:it zawsze czyn 1wc piękna
m?CY Kl?szkową • pozostawił
m·eszkamu, 3-letntel!o syn~8;
• , b.
I
1est 1edn1lcześ111e pc;s.! .lJftem zbto · 1 dol>rego nastruJU na st 1lek.
wió.zł w stanie bar~.zo etęzkun do \\~~.!O _ Koncert .i tyt gramofono- NOWE fALE STACJI f:UROPEJSI<ICtt rowym, g iyt ucze:;tnicy wy~1~„z~k
Al>y podróżni mo li sic: orjen•
1 wycli.
szp·tala Anny Mani. (p)
P
I z dniem 13 stycznia r. b. wszysllkle ~ z~ .- raul~tny~~ „z~~l~g~ polSKl~J· tow~ć we ws 1ol~owarzvsiacb .·.ooftOCOB dytury
17.00 - Odczyt p. L ,.Jale obliczyć st:ic;~ eur-Oł)o.isk.e ntusiały za,s:osowae nie paszp .... rlOWJ - Je~t WS.<a~y· dró~. y. bęJą ar~ ,o va11e .spec1alne
..
st05Ultek
Utrzymania samochodu do zy. sie do ooweito podziału lal I roz,pocz-:-j ~aną d ita uroJzeni.a. L.aś _ .K_o.u 1 ~·' sp.sv . pas~ter~# z Unt.('llę..:1em
1
łJzts w nocy dv!urują nastęou · sku w iawodue" - wygi. ksx. Olgierd ty pracę na nowych swoich falach, przy ta ma 1 Y 1 ~. lat, na Ile wyg~<!la; · drasty~zuy(;il danyc~a co ll~ wiek11.
i ące apteki: M Lipca <Piolrkow Witort.
I z.naoych im przez m iędzy-narodową IJl1Ję
l>yre~~ a z~gluga. PJl~KleJ . w_·,
1-'rugr~m. wyde ... zek zagranicz·
ska l:ł.3), e.. Millera <Piotrkowska 17.25 - Odceyt p. t. „Państwowe A\u radjofoo;czną. Ponlewat Polska Uczy „u?,,t!·=~ -a !.g,a~;!,,,:;c:•~•~,P~!!~ą ny~h! maJą~y-.11 u~ u ·l Jlm4 dJ >rą
46), W Or~sz~ owskiego 1Konstan zcum Zoologicroe "'. Warszawie'._
f znaczt1y Jut zastop ~dlosłuchaczy la.m. .,.
opinJ.;,
11 • lat>
:u:1 ui: !ZH~
ty11owska I<>). A. l'erclmana (Ce· 17.55 - Tran~ ls1a muzyki lekkie) z powrch, przeto pOO;i.Jemy nowe fate
1WKr..,tce og o~.t w ny.
giel111a11a 64 , H Niewiaro vsl<!e .?0 kawla·rnl „Oas-tron<>mia''. Ork:estra po.i ~ażnfcjs.zych stacji nlentieokkb i an- Mon~ohiu~ 536.7 {dotychczas 535.7); I
,
,
.. ,
(Alei<sandroWSc(a a7J, s Jankiele· kier. L:.,w.a.ka I Mll'·emana.
I g1elsklch.
Berh-n 47;,.4 (dO<tyclK:zas 483.9);
' ..)• • • ·~····~•o
wicza 1 ~l. l<y nek 9).
18.50 - Rozmaitości.
I Zmi<1111Y te są n~teipuiące:
t..a.n.gcnbl.)rg 46Z.Z (do.ychcias 4688.);
Pozatem stali: d~turują nastę
19.10 w~~tad literatury francus- Davcntry 482.3 in. (do .yi:hcza~ 491.8); Fra.nkfttrt 4Zt..1 (dt>.ychcza5 394.7);
mad.
pui ą.:e apte ~ i.
A. Sa1owskiej skieJ. Lektor Luolen Roqu~ny.
London 338 m. (do.-ychczas 361.4) ;
Stuttga-rt 374.1 (dooty<:l1c~5 379.7);
spec1a!lsta churóo ust.u. uosa. ~ardła
1 p1ui:.
( Zg1c-rska 57 ), H. Dutkie1Vicza
19.56 - Sygnał czasu
Daventry 5 XX porost:tJe naoot na Llp9k 361.9 (dotychczas 365.9);
<Z iersi<a 9 7),
Gorczyckiego 2Z.OO - Tr3llsmłsJa koncertu m1edt)'• ' fa.li 1562.5 m.
KolonJa 263.2 (do.ychc:zas 283);
•• OHSTl\ftTYftD Jl .idR
Tel. 27·81.
(Prze atd _59 ,, A; Szymańskie~ l narodowego . z '.ra.ił do Warsiawy,I Ró~n.l et wszystłde stacle nlen:kcki~ K~igswus· erhausen naQaJe id u J
hz\11niu e ua 14-.:: 1 o-7
(Prtędzalniana h), A. Bussego BerEu i W1eÓl'l13.
zm . en1a,ią sw• dl-uiośt fal. a mla!lOWl·.DOWeJ fali 1649 m.
• ,..... •• (RzgowsKa 59). (W·i).
~.30 - Trasmis!a muzy.kl taneczaeJ cle:
•
•
lliii

I

3lv·

wlóklann .cza

reiy

Węgiel

Katastrofa samochodov1a
JJO d

nadejdzie

asn1em

dla Lodzi
dniu

I

KarleLzaJja handlu
wiir

wyp-d'-•1

I

włók:enn~czega

na reaine tory

I

Krwawa rozprawa m
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I

Zagadkowe samobójstwo w 37 pp
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•
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Dziś
Potężny

przeżyć

-wielka PremteraT - - - · - - - - - - -

Dziś

-wielka Prem1era?

,,Tragedja Księżniczki Tedilkow''
Marcel a. A ba .

L1· an a Ha·;„d•

dramat w l o aktach na tle
• • ::
w rolac I głó wnych
n1· 1·
rosyjs kiej emi gracji. - ••
2 gwiazdy ei< ran u:
Orkiestra pod dyrekc:\ łl M. LlDAU ~ RA. Puczątek o godt 4 e• r o pot., w S•Jboty i niedziele o g ci dl 12-ej w r oł.
Na p1erw„~y seans 11\Szystk e m1e :sca ~O ar i 1 Zł .

I

„at.os

TO

POLSKI·

Łódź
Zł

stycznia 1929 r.

Zawody bokserskie w

A

SZ'ermierka w

Łodzi

,,GLOS PtJLS I'
Łódź

21 stycznia 1929 r.

,,Ośrodku

Pracy{'

na Wo11 w Wa-rs-za w v'°'

iapowiedziane na dz~eń wczo: : na punkty Pa~lak.
.
Zielińsk.i (Inow~~aw) - Tirzorajszy zawody bokserskie w sah
Waga kogucia: Weyro"Y'lcz (Kru nek. (So.~oł} ..Zwyctęzył _na punkty
Filharmonii odbyły $ię przy bar- sche Ender} - Cyran (Z1ednocze- Z1ehński. świtek (Paryz) Ran
dzo licznym udziale widowni, mi- nie). Wynik nierozstrzygnięty.
(Warszawa). SensacYJne to spot- .
mo to całkowity program nie z-0Wag~ mieszana: Kijewski (Zjed kanie zako1ic:zyło si~ zwyc;ięstwem
sta.ł wypełnfony
gdyż niektórzy noczeme} Małoszczyk (Sokół). Rana w II-e1 rundzie. ŚWI.tek pod 1
bokserzy zamieiscowi jak .r"in i Zwyciężył na punkty Kijewski.
dał się i sędziowie uznali, że Ran
świtek II nie przybyli. Z tego poGa wili. (Union) - .Klim (Sokół) zwy~iężył prze~ k. !'·
wodu publiczność zupełnie słusz- \tv alka me:ozstrzygmęta.
. Miast zapowi~dZlan~g-0 spotkanie wykazała swoje niezadowoleW<!!ga m1eszana:
Kłodas (Kru- n'la Konarzewski - Fm,
odbyło
nie. S :r czegółowe wyniki wczorai- sche Ender) - Sewer (Sokół). Mi się na żądanie publiczno·ści pokaszych spotkań przedstawiają się mo , iż Sewer jest o 10 klg, lżej- , zowe spotkanie między Konarze w
nastę pująco:
szy, zwyciężył na punkty. Było skim i Kępą z Sokoła w trzech
Waga musza: Pawlak (I. K. P) 1 to jedno z najładniejszych spot- 1rundach.
Sędziował na rfogu P·
1Nowak.
Ry.:lzyński (Sokół). Zwyciężył • kań.

Z4 marca pierwszy mecz Iootbalowy
Łodzi

o m·strzostwo Polski w
Na wcz-0raiszem zebrani-u 1igi w
Warszawie ułożono kalendarzyk
rozgrywek footbalo w ych o mistrzo
stwo Polski. Pierwsze spotkania

IWisła. 21 1~ ~wietnia:

Tu~yści IFC.
kw1etrua: Turyści - Polonja i Legja - ŁKS. 28 kwietnia:
ŁKS. - Ru<:h. 3 maja: TU<ryści -

Uczestnicy instruktorskiego kursu szermierczego•

czerwca: ŁKS .. -:-- Tu~~·. 23-go
czerwca: Turysc1 - Leg1a 1 War
szawianka - ŁKS. 7 lipca: Cracovia - Turyści. 14 lipca: Wfała

•••

Walne zgromadzenie
łódzkich sędziów piłki nOŻ'1ej

odbędą się

w dniu 24 marca r. b. Pogoń i 5 maja: ŁKS. - Pogoń. : Turyści i Crac·ovi: - ŁKS._
W dniu wczoraiszym w godzii..\woda, referent obsady sędziowKalendarzyk spotkań łódzk! ch dru maja: Warszawianka Turyści.
Gospodarze zawodow wymie- nach popołudniowych odbyło się skiej p. Anckzejak. Komisja rewiżyn ligowych przedstawia się na- 12 maja: ŁKS. - Garibarnia. 26 nieni są na pierwszem miej~cu, ajw lok~l~ własnym, przy ul. Pfot:- zyjna ~p.: Bira,.~zczygi?ls~i i Rastępująco:
maja: ŁKS. - Warta.
30 maja: wię-c
pierwszy mecz o mistrzo -, k_ows~1e1
wal?~ · Z>gromadzeme k?wsk1.
K.omis1a r~WlZYJna PP;:
1
1 • RakowB~ki.
24 marca: ŁKS. Polonia i Cra~ovia - Turyści. 2 czerwca: stwo Hgi odbędzie się
w Łodzi Włcdz~ki~h
bsęd;iow
footbdaltowrc~·1BK1.ra,,
~Z'Czygielski.
• .
. .
. .
.
•
.
.
.
ym 1 wy orow
prze s awia1ą omi'S)a
egza'Illlna<:YJna:
ira,
1
Wa rta - Turysci.
7 kwietma: Turysc1 - Ruch l IFC. - ŁKS. między druzynamt ŁKS. 1 Po onJą. I się następująco: prezes p. Hanke Rettig. Zastępcy:
Pfotrowski i
Garbarnia Turyści i ŁKS. - 9 cz~rwca: Cracovia - ŁKS. 16J
Z., wicepr. p. RetHg, sekretarz p. Kra.chu1ec.
Wardęszkiewicz, skarbnik p. Graj
·

Pił~adn~0~!!ajsz~m~!~~!!·Walne zgromadzenie w Ł.O_Z.P.N.

hokey~wy wlodzi

Pierwszy mecz

między drużynami ,,un ·onu' i gimn.
T ~maszewskiego
W dniu wczorajszym w godzi- stwo w &tosunku .5 :0 odniosła dru
:nach przedpołudniowych rozegra- żyna Unionu, która znacznie prze
ny został na boisku Unil()nu pierw wyższała przeciwnika.
Bramki
1
szy w Łodzi mecz hokeyowy, któ- dia Unionu zdobyli Stetka, Próch
r.y ściągnął na boisko Unionu spo niewicz i Chełmicki.
Sędziował
rą i lość widzów. Spotkanie odby- · p . Żebrowski z AZS-u warszawło się między drużynami Union i skiego.
Jimn. T oma szew sk iego. Zwycię-l

'

Zawody w koszy
, ówke
w sobotę

w Wiedniu następujące spotkania
Wybory członkkw zarządu
piłkarskie: B.A.C. Vienn~ 2:2,. Ha
W dniu wczorajszym w sali ski. Sekretarz-Weinberg, skarbirnah - B.A.C. 6:1, Rap1d-L1berrady
miejskiej odbyło się walne nik - Duniak. W dalszym ciągu
tas 14:0, Sportclub Vriceter 5:2.
zgromadzenie Łódzk. okr. zw. pił wyborów wytworzyła się jałowa
ki nożnej. Zebranie rozpoczęło dyskusja i zeb:-anie prowadzone

Mecz łootbalowy
w KłlB\UlC3Ch

si~ przy licznym udziale członków było niepoważnie. Za..słu~eni dzialecz w miarę pr z edłuźania się łacze sportowi nie przyjmowali
obrad liczba ta coraz bardziej ma- mandatów i jeden wskazywał na
W dniu wczorajszym rozegrano lała. Prezesem Ł . Z. O.P.N.-u wy- drugiego. Zebranie przeciągnęło
w I(ato111icach me„z footbalowy brany został p. Skibicki, wobec się do późnej nocy. Wynik reszty
między drużynami K S. Koleiowy ustąpienia mjra Zabłockiego.
Wi- wyborów podamy do wiad<>mości

i 73 p. p.
jowy 3:2.

i nied~ielę odbyły się kań przedstawiają się następują-

dalsze zawody w piłkę koszykową co:

,,_-„.„___

SOBOTA:

Dr. med.

Dr.

LUPJCZ
U

Sołou·i·e1·czyk

H.

w KS _ p
ł'
k 33 .
powrócił
12
(„.1 7·). Przewagr:edr~~ynowy ~ ·sko- l 1...eg1elniana 'IO,
• wej, która odniosła zupełnie za- Specjalista
Teł 41 chorót
3 .,
lełlarz;y specjalistó~ i gabinet służone zwycięstwo. Sędziował p. skórnych. wenede_nu-styczny orzy
.· uorn v.11 ,{y1Vi•1 Ro·b akowski".
rycznyc.h i moczo·
.z
Ar
•>DLt. t l 22 89
p 1otr.uows
i-.a
'"'....,...,, e. ~
Absolwenci _
Turyści
płciowych„
27 :7
ptZ}' przystanku ttramw pal>1anic1<1cn (12 ,3) . P'e
t
d .
Naśw1et1a01e
.
•
1
rwszy
wys
ęp
ruzyny
. w
1a mp a kw a r co
;1rzyjmu1e chorych w charo bac I1 wszyst
k
·
·
ą
kier specjalno3ct od ~ };) ran-'.' do 7·ei ko~zy owei T~rystow wyp~ł na- l:'rzy1mu1e oa g. i:\
po pot. Szczepienie ospy analizy (mo. ogoł zadawala1ąco.
Turyści roz- do 10 rano t od
czu, kału, luwi, płwc,cin etc.) oreracje porządzają doskonałym materjao-8. Wtecz.
q~-. „·;r.;.~...

·w~

.&<,

01

LEC Z N CA

na miesc1e 'łem, IAecbz slą nie.zgrani. . Zwycię- ~~d~i~~na~~ogz-;~
Zao1eg1 1 operacie od umowy. Kąpiele 4 stwo.
so wentow zasłu~one.
ka .ma.
świetlne. t:leKtryzacia 1'iaśw1e uam e Sędziował por. Woskowicz.
lampa Kwarcową . t{oentgen. L.ęvy
sztuczne, i..orony zlote platynowe t mosty
NIEDZIELA:
w medz1e1e 1 sw1ęta do ~odt ł oopol
YMCA. - Kadimah 43:14 {23:7)
Dr. med.
~ó'@@@@IQ\IO'~· Zasłużone zwycięi;two YMCA. nad
~
~~
~~ nierutynowanym młodym jeszcze
a
.lespołem Kadimahu.. Sędziował'
I
ł:'oKtór
por. Woskowicz.
l\
5
1
1
Triumph - TUR.
21:8 (12:6}. Lh~ro:y °:to s~w
Słaba gra TUR.-u. Sędzia p. Hek skórne, wenerycz.'
Porada 3

zł:~n~V~~·yty

8tupe

KLIN GER

Chorob,,- sKórne. wener7czne i włosów.

k/er.

il"=e B

I

=·~-~ ;i -::-::=i ·===-li ~:~w:~~:~:łci1::~

BliUTERJĘ

S. Kole- ceprezesi: Malinowski i Wiankow· w dniu jutrzejszym.

m aoao oorooooaDCl>OD ao~

o puhar ,,Expressu''

o puhar Expressu. Wyniki spot-

Zwyciężył K.

I

pą 1twarcowA
prom łfoent~e~1a

Zawody strzeleckie
o mistrzostw:>

ff
W dniu wczora jszym rozpoczę::;pec1allsta chorób ły s ~ ę na _strzelnicy ŁKS-u strzeskórnych 1 wene- ,leck1e mistrzostwa ŁKS z br..:in i
rycznych
małokaliorowej. Pierwsze miejsce
·IO r
·
· ł p. N ow d niu wczorajszym
za1ą
Tel.
_92
wer, zdobywając HS! punkt na
•44
20u możliwych, drugie p. SchneiPrzyimu1e od 12-4
op. i od ~- 9• w. der 166 p., trzecie p. Wilkowkz
w ni"edzi·eie 1 """'
...... 1· ę·
d 10 d
I
ta o
-- papo

p t kowska 99

~

zawody
W dniu

Dr. med.

Jan

Chrzan ows ki

Ł.

K. S.·u

165 p., czwarte - Michalski 165
p., piąte p. Fabiański. Zawody
odbywać się będą w dr11gą niedzielę każdego miesiąca.
Warto

podkreślić, iż mimo niesprzyjają
cych warunków atmosferycznych
strzelcy ŁKS odbywają zawody.

• k•Ie w 'Za }(opanem
narc1ars

wcz9rajszym,

l

odbyły tyka, 3) Krzeptowski.

się w Zakopanem· zawody narciarW biegu wojskowym pierwsze
skie, które przyniosły następujące miejsce zajął Kuraś lis klm.) w 2
wyniki: bieg 18 kim. 1) ~zostok godz. 22 16. Drugim był Kasprzak

w czasie 1 godz. 22, l 1 m. 2) Mo· w 2 godz.

Rekord

ul. Rzgowska 15

22,~3.

światowy

w zawodach łyżwiarsk i ch o mistrzost Mo Europr

pow16cit

W dniu wczora jszym roz 10.:zę
w Davos łyżwiarskie mistrzostwa Europy dla pań i panów.
P ierwsze miejsce w sztucznej jeźdz1e panów zajął Szaffer (Wiedeń t
zaś w sztucznej jeździe pań pann a
Brunner (Wiedeń).

ły s ' ę

Dr.

Ludwik fal~

W biegu na 500 mtr. pierwsze
m1e sce zajął Thunberg w czasie
42,8, bijąc rekord św atowy. W
l)iegu na 5 klm. pier.vsze miejsce
zajął Balang oan w czasie 8.t4.2
ustalając rów.1ież rekord św i atowy.

kupuję. Pełną wartość płacę Solidne f (ellzemat>' no Nawrot 7
traktowanie „Precyzja" Piotrkowska wotwory ~Io•
Tei. 28-07.
Andr~e J a nr. 2. Tel. 32-28 Nr 123.
,.50_4
ś.liwe>
Choroby skórne 1x.·~x0@@)(g)~@@@@@@~@@©@@@@@©@@@®
,,
d 6 8
· d ·
przyimu1e od O-~
.Jodz.mv przyjęć o
- , w nie ziele
DYWANY
po pol.
i weneryczne
, Dr•
i św1eta od 10-1:?. Ula Pań oddz. ·
T'- .
..,
1
poczekalnia. Ud 1 do 2 w lecznicy eperuie a.a nia ""ztuczna, Piotrkow•
Przy1muje od 10
(Piotrkowska 62)
ska 9:2.
41L-15
do 12 1 od ó do 7
łMJ88~9WQ~~989Q i)@0'jf6Yo)(Oj(ó)(o"~~(6)(o"'(o)(~1@)@'(o)@)@)@@@@J@@@
Tow. ~zerz. Pracy Zawodowej
leczy naturalną bezleliantwową
wśród Kobiet żyd. w l
1zł,
metodą kręgarstwa
Doktór
Choror..y nerwowe (astm •, niemoc
Lekarz-dent.
Wólczańska 21. Tel. 67-15
płdowa) przemiany mater1i (reuma·
1
Przyjmuje zapisy na
tvzm) i Kobiece
Godz. prz111ęć od ;> do 8 wiecz.
1. Krawiectwo:
Cegielniana 25.
Tel 26-87
Piotrkowska 73
2. Szwactwo;
ul. Nawrot łf2 2, I piQłro, Ili bram~
Spec1alista chorób słiór- '
3. Ręczne roooty;
firmy Schubert i Salzer oraz
Specialtsta
4. Ondulacje i Manicure;
n,,-c.n i wener,,-cznycn
usuwania
5. Maszynowv haft art)styany
Leczenie światł~m 1 lampa ln\larcową)
rHł szyn
zębów bez
di.>danie krwi i wydzielin.
BILARD
bólu
PrzyJmu ,e od 8 · O r l t -2 i od 4-8
lformacji udziela sekretariat.
karamboloWy w dobrym stanie do
po poł w niedziele i święta od 9-1
od godz 9-J r. 1 od 5 - 7 w1ecz
Zęby sztuczne
do sorzedania, Wiadomość Ewang1elicka 5. m. 1.
sprze :1ama. WtadCJmość: · Piotrkowska
Dla pań od 4 do 5 po poł oddz1e lnR
Tel. )8 8
58 j - 3 na dogodnych
-l.J, Bajer.
-3
poczekalnia
warunkach.
Leczenie lampą kwarcowll

„PRACA''

Wołkowyski

17 używanych okragłych Wajner
! maszyn trykotowych

•••••••••••ma

do nawijania
(Szpulmaszyo)

rE ITIL Di' E rat ą
'xeuaKlor ·

Jan

m 1es 1 ęczna . ułosu

l:'olsk1e510" ze Wez:11stk1m1 dodatkami WY ·
z pne-

nvst "" Ło d zi zł. 5.60 za od1wszeme - 40 groszy;
S}'lk ą poc:z.to"" a \\' kraiu - zł. 6. O.-; zagranicę -

Ur.bac .t.~

Bogusławski

Wyd:1wca:

zl. 10.-

za wiersz m11Jmetrowy I szpaltowy.
5 szpalt. - Ne1<rul .-•g1 jl) gr str 5 szpalt. Nadesłane
po tekscie ~ o i;ir. str. ó szpalt. - Zwyczajne 10 ~r. str. JO ~zpalt. Urobne U gr. od wyra:iu, na
mnieisze 1 ~(I 2 1 P o~ zuk . wame pracy l u gr.-0$1toslema zaręczynowe 1 zaślub in we 10 zł. v<:IG
l; Z enta 2am1e 1h owe
bl: czane sa o ::.O -rac. t1rm za rr. o 100 pr za zastrzezone miejscowe dop i ~t
Ogłoszenia

l strona i

Wydawnictwo PC' w ~zechne• ,

sp.

w tekście 40 groszy strona

~

r. odp.

il druttarni .uiosu Pois kiego", Piotuowsk.a io

