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!Baroinefr 111róśu

Pod~

Ł6dź,

23 stycznia. '
W da.iu dzisiejszym o godz. 8-ej raao
termometr wstkazywał - 7 stopni. o 111
zaś tempera tura podniosła się do - 6 sto"
pni, trzymując się a.a tym poziomie- da
południa.

Barometr wslkazuje pogodę.

ZucliOJału napad
na pocłqlł oso6ouu
. Rok VII. \

lOOZ.

ŚRODA.

Warszawa, 23 stycznia
W pobliżu stacjj Krośniewice dok.,onano niezwykle zuchwałego napadu
bandyckiego na pociąg osobowy nr. 415
idący z Warszawy do Bydgoszczy.
Gdy pociąg ruszywszy ze stacjl prze
jedżał przez zwrotnicę, do jednego z
wagonów wskoczyło czterech bandyrewolweratnł
tów i steroryzowaro
.
pasażerów.
wszystkich
łódsfli
dłusssu
Zrab1wa wszy cenniejsze walizki ł
pakunki, bandyci wyskoczyli, gdy po.
ciąg zwolnił biegu na zakręcie.
Mimo natychmiastowego zatrzy . Dwaj posterunkowi Chyliński i Nikiel
jednocześnie o tern wojewódzki urząd
pociągu i rozpoczęcia lloszukIWlś.
nia
czołgając się po ziemi
śledczy. Insp. Nosek zarządził obławę i
zuchwałych bandytów nie ujęto.
pościg na terenie powiatów, sąs adują- dotarli do siedziby gajowego i, wdarłszy
.~
~
cych ze starostwem laskim. W obławie się podstępnie do mieszkania obezwładśmłer.
wzięty udział policja mundurowa i śled- nili dwóch bandytów: Adama Kaczmar- .J
16•fetniej młe111csunv
cza, zmobilizowa.na na terenie powiatu ka i Romana Szczecińskiego.
Sosnowiec, 23 stycznia.
Obydwaj zbrodniarze przewiezieni
łódzkiego, laskiego, sieradzkiego, brzeDziś wieczorem na dworcu kolejOzińskiego oraz Łodzi. Obławą kierował do urzędu śledczego w pierwiastkowem
wym w Dąbrowie publiczność był~
insp. Nosek przy współudziale komisa- badaniu policyjnem
przyznali się do wsZystkich napadów świadkiem wstrząsającego samobójstwa.
rzy Nowaka, Kierońskiego i Bertka.
Po peronie przeehadzala się młOdiJ..
dokonanych w okręgu łódzkim.
Ślady złoczyńców prowadziły d-0 wsi
Jak się okazało niebezp:eczni bandy- przystojna panna, licząca około 16 l~t,
Janowice na terenie posterunku lutomier
ci kilkakrotnie byli już karani dlugołet- zdradzaijąca silne zdenerwowanie. W
skiego powiatu łaskiego.
Cala wieś została otoczona przez niem ciężkiem więzieniem za dokonanie chwili, gdy wjeżdżał pociąg osobowy z
Będzina na stację, dziewczyna wybiezwarte posterunki policyjne. Drogą kon- szeregu napadów.
Zarówno Kaczma.rek jak i Szczeciń- gta na środek torów i rzuciła się pod Pofidencjalną dowiedziano się, iż
jacyś nieznani osobn•cy, znaJdu)ą slę u ski znani są policji łódzkiej, jako wyrafi- ciąg, który wlókł ją za sobą jeszcze kilnowani przestępcy. W czasie rewizji 9- kanaście metrów. Z pod kół pociągu wY·
miejscowego ~aiowego.
Bandyci spostrze1tli obławę i posta-I sobistej znaleziono pr zy bandytach ktl- dobyto już tylko bezkształtną ~ę. lden
ka rewolwerów, oraz trzy woreczki z a- tyczności samobójczyni dotąd nie zdoła„
nowi!! bron i ć swej wolności.
no ustalić.
mun 'cją.
Wywiązała się ostra strzelanina.

I
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Ujęcie groźnych
łlór•v

bandytów
czas po111iol

ieroru•ouali pr•e•

8111iolg czgn 2 pollt:ionfów
Łódź, 23 stycznia.
W połowie grudnia ub. roku opinja
publiczna zaalarmowana zo·stała
tzeregiem krwawych napadów bandyckich,
.
doko.nanych przez niewykrytyich złoczyń
ców na terenie okręgu łódzkiego. Ofiarą
tej niewykrytej szajki bandyoA:iej padł
w pierwszym rzędzie mieszJkaniec Konstantynowa,
Mojżesz Kołnierz,

którego bandyci zamordowali w bistjal.
ski sposób, zabieraiąc mu całą gotówkę,
posiadaną przy sobie.
Rozesłane listy gończe i rozlepione
na murach miasta obwieszczenia wyznaczające sowitą nagrodę za przylapan1e
mordercy, lub wskazanie ich miejsca pobytu, nie dały żadnego rezultatu.
W kilka dni późni-ei policja zaalarmo
wa.na została śmiałym napadem bandyckim pod Aleksandrnwem na dwór , ,Sław
wów.•'. W tym wypadku bandyci
również zbiegli,

lroszna

zh r 0

ślady. w tym
sobą wszelkie
n.ci.-erając
bandyckim
Trzecimzanapadem

d 01- €z U

r
Ie
z
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.krwawym łańcuchu zbrodni była nipaśc
na niejakiego Wołkowicza w Aleksandro
'Jfslr~S fqcv .
wie, gdiie również sprawcy napaJJ
,
~
nie zostali ujęci.
1
C~'o·~...&.ift 4
ślady, pozostałe po tych wszyslkich
:Ar
~
\I ~·trzech napadach oraz ścisłe dochodzenia
Trzei przecbodnle 62-letni Stanisław się w pogoń za szoferem. POścig nie dał
Lódt 23 stycznia·:
sledczy, I
pr.zeprowadzone przez urząd
·
&twierdziły, iż wszystkie te morderstwa, I . Wczoraj w godzinach'. wiec~ornych Chruściński, zam.ieszkały przy ulicy za- żadnego rezultatu.
ZBRODNICZV SZOFER .- ·
uJlca Nowomiejska była widownią stra- kątnej ~4, 19-l~tni Mosze~ Nusb~um (Kró
.
•
oraz napady
dokonane zostały przez Jedną 1 tą samą sznego· wypadku samochodowego którv tka 6) 1 46-letn1 Efroim M,11ewsk1 (Berka zdążył bowiem wyjechać za miasto i
Joselewicza 6) znaleźli się pOd kołami skryć się w ciemnościach nocnych.
'
Pociągnął za soba
szajkę bandyck4.
Dziś rano p0J;lcja dokonywała prze.
samochOdu.
trzy ofiary w ludziach.
Po ustaleniu tych danych urząd woje.
Rozległ s·ę przeraźliwy krzyk przeje- ~lądu taksówe~ łódzkich i w ten sp0sób
Ulicą Nowomiejską w kierunku Sta~ód~ prrystąpił. ene-rg.icznie do wykry. prawdopodobnte zdoła wykryć sprawce
. •
•
_a a n!ebe.zp1ecz.ne1 ~zajk1. Ws•tępne decho rego Rynku mknęła z szaloną szybkośc!ą chanych.
będący. sw1adkam1 strasznego wypadku.
Przec~od~.1e,
~mia we wszyst.ki:ch ,tych. ~prawacn zro ja.kaś taksówka. szofer był w idocznie
Stan przejechanych jest dość ciętkł.
dziły przypu~~erue, :Z ta1emmcza. ban- oiiany, ~dyż nie zatrzymywał się przed wstrząsa!ąCel s~eny rzuc111 się na szofe-,
Pogotowie, które udzieliło im płerworzystankami tramwajowymi, nie zwa- ra, chcąc go. śc•~gnąć 1; samochodu lecz
da ukrywa ~1ę 1 g!asu1.e <5 prz.ewa!me
zał na okrzyki przechodniów i policjan- ten. bł~ska.w 1 czn 1 ; pu~c 1 ł w ruch maszy-lszej. pomocy, orzewiozło ich d<? domu,
teren1e powiat1;1.~odzkie,,,o: W~bec.. te
0
1
k~m-endant pohci na P. w~at ~odziki_, ko- tów i naizle orzed domem Nr. 27 przy u- nę 1 od echał w kierunku Starego Rynku. gdzie sile znaidują w dalszym ciągu pod
Nadbiegli policjanci wskoczyli do Ja- opieką lekarską.
mmrz Nowak! zarząduł kilka.,g,rotme ob ficy NowomieiskieJ
k' 'ś przeieżdżafacei taksówki i puściJj
WJECHAŁ NA CHODNIK.
ła!"y na tereme okręg~ ł6dzikieg.o, kt~re
osiągnęły ten rezultat it b.andyc1, czu1ą<> ~ ·
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opuścili powiat łódzki i przenieśli llię do
okręgu I„skiego, gdzie zaczęli kon·t ynuować swą :r;hrodniiczą działalność, lerory.
iuią~ ludalość tamtejszą czę.stem1 napada
pod liontrolq rsqdosq
Wszgsfkle parfJe na JedneJ lli.:le
mi bandyckiemi.
Warszawa, 23 stycznia,
na której znalazło się 8 pr~dstawicieli
Rozzuchwaleni bandyci w dniu wczoLublin, 23 stycznia.
Departament zdrowia M. S.;\V. ;qp~.ł
raijszym dol<onali znowu zbrojnego naW nadchodzącą niedzielę odbyć się B. B., 4 endeków, 2 członków P. P. S., cowuje przepisy o zakładach kosmetyc'z..
padu na kolonie Chorzeszów, powiatu
wybory do rady miejskiej we 3 chadeków, 6 ortodoksyjnych żydów, nych. Zakładom tego rodza.ju wolno ;b~miały
łaskiego, gJz:e po zrabowaniu pieniędzy
pod YWlinem. Wybory te 2 członków Poalej Sjon, 3 folkłstów dz'e dokonywać czyriności wyłącznie
Włodawie
i steroryzowaniu mieszkańców kolonii,
smetycznych jak masaże, farbowanie
2 bezpartyjnych żydów.
jednak nie odbęd!"się, a to z nrzyczyn
zbiegli.
W bezprzykładnej zgodzie złożyli włosów itd., natomiast zabiegów chfrurZawiadomiony o powyższym napa- istotnie ciekawych.
ze wi gicznych - upiększających nie .wolgo
b t
.
·
dzie komendant policji powiatu łaskiego,
0 ee eg 0 '.
1istę.
Oto, by nie tracić czasu, a naJwa„- on~. ~ow~zszą
ę będzie tego rodzaju zakładom dokonyKieroński, skomunikował się z komennlejsz~ pieniędzy na agitację wyborczą ce1 hst me zgłoszono. wybory me odbę- wać. Personel zakładów będzie musiał
dantami okolicznych powiatów i postadzia dą się, lista ta bowiem przejdzie w ca- 1się składać z słuchaczy koncesjonowanej
nowił wspólnie natychmiast urządzić wszystkie stronnictwa polityczne,
aprzez państwo szkoJy 'osmet:rki.
lości.
utworzyły
Włodawy
terenie
na
łafące
wielką obławę. Zmobirzowano całą poI
listę,
wspólną
za,wiadamiając
laskiego,
licję powiatu
.....
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Czferu dni 1nie110
wolne w szkola.:b od nauki

Dziś rano kura!orfum okręgu szkolnej[o w lodzi otrzymało oficjalne zawia
dom-lenie ministra w sprawie przerwy
w zajęciach szkolnych, Jaka ma nastąpić w końcu 1-go półrocza.
. Przerwa ta tr.wać ~ędzie w roku ble
zącym cz~ery dm, a ru~ trzy Jak dotąd.
31 styczma odbędą się w szkołach nor
malne zajęcia.

12-fetn~ \ftasordsfsla

sasir•elil sDJeao Aolee'=

uciekać. Wówczas Ktimmert wybiegł n
Praga, 23 stycznia.
W DNIACH 1, 2, 3 i 4 LUTEOO BĘDA
nimi z fuz;ją, grożąc u ich zas~rzeli,
<Arencia Telegraficzna „Express'')
DNI WOLNE OD NAUl(l,
12-letni chłopiec . naz:wi.skiem Kum- żeli go iZICka:dzą. Następnie ukrył zwłQ!ki.
a w dniu 5 lutego o godz. 8-ej rano zarodziców Jeden z kolegów jedna~ zdradził. iiibójmert w. czasie nieobecności
Jęcia szkolne. będą napowrót podjęte.
Zarządz~me to, ~otyczące zarówno W cz.asie gry wybuchła sp.rzeczka. KUll) cę. Cahnkterystycme Jest, że zoecydp.
szkół średnic~ jak I P?WSzechnych, ~-lzaprosił do siebie 3 cpłopców na karty· 1wał się wskazać miejsce ukrycia zwłok
głosz?ne ,będzie w błezącym tygodmu mert .zxijął ze ściany fuzję i wymierzył w dopiero wtedy, gdy m'u :zagrożono, 'że zo
·
.·
;
kiol. któr~g'() za·b il P-0zos.tali 2-aj z;acz~Ti stanie roZiStrzel.a.ny.
w dz1enn1ku urzedowym kuratonum.
. ~ ...,
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Dziś

wielka Drellli•a o
Potężny

Orkiestra pod dyr. p. R. Kantora.
Pocz-!elc o lfodzinłe 4.30 !)O poł.

głównych: płomienna, namiętna,
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rO(Dli(f;
powstania stycz· niowego

·j

I zdradzie

dramat erotyczny z t,cia europetca,K6w w Saharze p. t.
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.l'•r€Ji. _londg11

Kobieta-na czele spis.ku przeciw re~or·
iast na1w1qkszym mia, stem -n a śW.i'1c1.e
mom . Kemal-Paszy
..
Dyktatorowi 1urc11 idzie Ja pun niż Amanullaho-w1 N&jwiększem miąstem .Pa ~wi~~,ie fest

Londyn, którY, liczy 7,8Q5,870 m1eszkańKonstantynopol, w styczniu.
tajnego stowarJJszaia, które postawiło ców; drugfe n\iejsce c·o do 1 wielkości zaj{Karespondencja wł·asna).
sobie za cel ·gwałtem przeszkodzić re- moje Nowy" Jork z 5.970,800; trzecie W dllliu dzisiejszym przypada 66 roWycieczl<a, która dwadzieścia klika formom.
Berl n 4,024, 165 mieszkanców. Dalej nacznica powstania styczniowego. Powsta- l~t tem~ za~iodła mnie, w t~warzystwie
Spisik<>wcy sprzeciwiają się skasowa- stępują: Chicago - 3,102,800, Paryż nie to, zapoczątkowane w nocy 24 na ki.Jku d~1en~1ka.rzy nad br~eg~ Bosforu po niu zasłony kobiecej, usunięciu liter a- 2,871 ,429, Osaka (Jap<>rja) - 2,114,804,
• 1863 k
. d
z d . zostawiła niezatarte wrazen1a. Feerycz- rahskkh i wpirowada:eniu łaciń$ikiego al- filadelfja _ 2,035,900 Moskwa 2,019,453
23 5t
· h ycznia
h' t „ p ,_,_.ro u,· pOS1a
••- a w zie. na rluminaci"a Bo'Sforu z raq'i urodzin suł fabetli. W związku ze spiski-em i prOJek- T ok"10 ~ 19
, · 95 ,576 • w·ie d c ń - 1868780
, , ,
1ac
m or11 o._1 WYJąt11eowe znaczenie tań~kkh, zakwefione, chyłkiem przesu- t<YWanym zbrojnym bU!lltem, rząd naka- Buenos Ałres _ t 780 OOO Petersburg '-Nie rozwmęło się ono ni,gdy w regularną wajace się turczynk~, ~łótni~ . g1re~k~e~o z~ł ~re.g ~esztowa6. Główną orga:iiu t,616,1.18, Szangh;,j (Chiny) _ J,500.~,
wojlllę, był-o mizerną szarpaniną nielicz- cLragomana z hneck1m:i strazmkal'!11 sw1ą CJ~ · sp~~u 1est Kadreh
Hanoum, zona Hongkong· (Chiny) _ 1,474,800, Detroit
nych, po całym kraju
rozsianych gar- tyń, P8'!9zywe, wychu.dłe, setkami włó- egipski~go ~ekarza. ·
.
..
St. Zj.) - 1,334,500. Bombaj (lndje) mełc . b .
h 'oł .
A. dn k częce Się psy, cyga~.k1 tańczące . na ~tJ- .
Rehgia i.kultura m~ułmań.sl1<a n.te są 1,175,914, Rio de Janeiro._. 1.157,873,
. meuz ro1onyc z ruerzy.
J&' a • rach fortec~ych m1as.ta wmrętny taniec fed:nak tak s.ta~; by me pi:z)'k.rywały śla Kalkuta (Indie) _ 1,132.264, Hamburg_
mlltllo całą nęd~ę, było ono ~11zeł1'mem, brz~cha, WYJący d~rw1sz~. ~ prze.dewszy dów s.tars:te1, · ciekawsre1 1.eszic~e. P.rz~- l,09 , 90, 'Ka-iro .._ l,059,824, , Glasgow
28
który w psychice nękanego n1ewoh na- stk1em Abdul Hamid z ~1~m~c:ic ~1ę w ko szłośc1. W Koostantynopolu ~01 się. d~1ś (Szkocja)
_ 1.05Z,200, Warszawa _
1
. rodu wywa-rł potężny wpływ.
lorach tęczy hr'?dą, opash rr11n1sti:owfe w o~ ar,7he~log6w, badac~y b1zanty1.sk1e1 , • ,
(
1 028 982 2 Z-gie miieJsce), Cleveland (St.
. .~ ·
t k'
·w g ' tik'1 i 1 . ~un~uracb, kap1~~y-ch od zł~ta , 1ak pies. h1~torp mHrsf~. Sp~so~-ttqopy~ ·qq"'."'.Lz·ednocfone)
-'-''98-fSOO Sydne· (Austra.a ;ers le. W~l
at"$
o ~e- ki biegnący przy 1ego powozie, g.dy wra- ntieMe są. od łych, 1ak1e 9łosu1e Się puy 1 1
·"' Anń ' B'
-'. . h
(AJ r )
J'l.>.r zy ułamały s.ię, niestety. Ale panuęć cał z selamili.ku i wiele,
wieJ.e innyoh innych rolmtach W'Y•kopaHsk'tllw~~a ... . ia- ~8\ ,:vu,
trmmg am ng Ja po nich t>ozostała i tkwiła w narodzie s:rezegółów „tajemniczego wschodu'.' za miast ł<>·pały i ~karda ·potrzeba · ć~ęst(j :g~(·iOO't By.da)pes~~ii ~28rł99~, M(~~-0ur)
przez pół wieku. SO lat opowiadano so.: padły się w . pr.zeszłość bezpowro~e. pasa do pływania, urttiast bluzy r-0b<>tru ne ~~ Ja łl' (Ch~n )on
b.ie 0 czynach Traugutta Krafewskiego Obecnie pozostał tyl1k o cudowny krajo- czej - kostjumu pływackiego.
·
M d' • • . a ngc zout·
·tn~l 892
S6?'f(ln'
1 :- 877 ,424• 1.verpo •
• .
• •
'
' braz i Stambuł, przeobiraż.ający się w mo
Turcy przy g.robach sławnych sułtae
Jona
- · llN•
Jeztioranskiego 1 mny.c h członków rządu że bardziej kulturalne, ba.rd·ziej współ- nów i sułtanek budowali piękne pamiąt- N~apol - 852,363, Saint Louis (Sta.1:1y
narodowego. .
czesae, ale stanowczo mniej malownir.11:e . kowe studnie, zasilane wodą z bizantYi- ZJednoc7Ione) - 839,200, Baltimore N' · I • •
ł:nilkó l h
lk mnief zajmuj11ce, mniej tajemnicze mi•-1skkh cy!'tem . W czasach bi:untyjskkh 819,000, Konstantyryopol. - 80~,860, BruteWle u JUZ . uc.zes
. w yc , wa. Isto.
pałac cesarski, świątynia św. Zołj.i bu- kseJa - 801,656, Tte}ltStn (Chiny) - 800
po.zo~tało przy zycm. Gdzienie~dzie w 1Czego nie dokonał ząb czasu, to przy dynki pubHicz.ne i mniejsze kościoły, po- tysięcy, Hangfu (Chiny) - 800,000, Madzi rtę zgarbionych starusików w ~ana śpiesza niestrud'ZOna energja Ght'.?i Ke-1 siadały ~woje własne c)1$'f erny. Zdaniem dryd .- 799,824, Boston - 793, 100. Na. towycb rogatywkach z olicersk=m oto- mala Paszy, ~tóry chc!ałby kraj i l1:1d ue : archeo.fogów. miały one tak~e . um.nieT- Jroja (Japonja). - 768,558. 'Rzym ~58Si9,
kiem i ~wiazdkę. To weterani meliczni formować w 1akn.a fkrotszym czasie . Po l szać nnebezP1ecz,eństwo tnęsH~n1a z1emt. Barcelona - 752.994t . Manches ,er iuż uczestnicy śmiałelfo roZlp'aczl'1we!fo przymusowem wp.rowadzeniu łacińskieTuryści · mogą oglądać dwie c-yistemy 7 2.00, Kopenhaga - 731. 496, Amster"'
go
alfabetu
otworzono
,,szhołt
wieczor.
bi2antyjd<ie.
Jedną - Yeni Ba tan S~at
- 726,52~1 Kolonta - 700.2?2. Motar~nię-cia s 1 ę na władzę zaborczą.
n~" w których męilczytni, kohi ~ty i. dzie j ciyU zapadnięty pałac, zbudow.aną,przu
jum - 680,704, Kioto (Ja~?nJa) Los fob nrie iest do pozazdt'oszczenia. ct w wiieku od lat 15 · d~ 40 poh1erac bę- t cesarz.a. Justyn~ana. Dach teJ rozle!!łe7 679,763.
w nędzy niekiedy i w poniewierce wio dą naukę .. Mehmed Emm .Bey'. ~yrektor ;krypty oparty J<es~· rta 336 marmuro~ych
„ ' •: . '.
'
,
.
.
wychowania, coś w rodza1u ministra oś- l kolumnach, ustawionych symetry_crme w
1
kę o~latnie ~ • ~wego zy~ota. W "f'/.ar- wiaty, obl;cza frekwencję tych s:zikół na I dwudziestu sześciu rzęda-ch. Kie>h.tmny
szaw1e, w dzl61eyszą rocuucę z.aop1eko- Misko pół miljona. Pozatem 630 OOO ucz- I wysok~ci sześciu metrów. Cdcho płynie
wał się nimi specjatny komi' el Niecha: -ni ów uczy się nowego alfahetu w 6.150 !I łód~ po basert1e oś~ietlonym nied.ostate
i w Łodzi znajdą się ludzie, którzy zapo- szikołach i.udo.wych. pooczas ~dy 34 OOO cm?e elektiryc~nośc1ą, prizemyw.a się mię
czątkuią akcię opiekuńczą nad t:Ymi dla chło~ów t dz1ewc~ąt uczęszcza do s
amt!rvka-ńsk1 ·
ł dzy. koliumna~t, znó~ ~u~a n~ środ.ek
. „
.
. .
. średnich , których 1est 70.
krązy po pow1erzcłu11 za1mu1ące1 140 me·
W Ameryce nowa sensacja. W ame
kt?rycb w~smy mi~ na1więk.szą czesć
Jaki wpływ na reformatorskie zapę- uów długości a siedemdziesiąt metrów
rykań.skiem
towarzystwie eletrycznem
i , pow8iaa1e.
-e.dy Cha:riego będą miały wypadki w Ka- szerokc$.ci.
w
Nowy
Jorku
przedstawiono "''"vnabulu i czy muzułmanom twreckim nie doDruga cysterna, zna.na w Turcji iako
da otuchy powodzenie powstańców af. : Bin Bir .Diirek. albo cysłe!lla tysiąca .i, je laiek foto - elektrycznej kamery, któ.gańs.kkh. okaże bliska przyszłość.
tdnej kolumii, wY15Chła już daw.no.
Jest rą nazwano „elektrycznem ' · okłc>m" i
"·· 'ff'fedeń
Zmiany tak radykalne przeprowadzić tak wiel'ka, jak kościół Notre Dante w przeznaczono mu r:ole regulo"1ania ,„,~i
się nie dadzą bez zabuneń i bell trudno- Pat'yżu, a dach iei ws .
16 rzę{{ów ko nych czynności w nowoc1,esnem życiu.
A więc na go~clńcach zamiejskich.
ści. Już tera·z władze natrafiły na ślad lumn.
S~ Ro.
Według unędcwei statystyki, było w
ale nie na ulicach miast, ok<> elektryczWiedniu w ub. roku 3078
samobójstw
ne ma regulować ruch samnch J dów i za
(1412 męźczyz.n i 1666 k<>biet). W porów
bezpieczać je od zderzenia się. Mianonaniu z przedwojennym rokiem 1913! liwicie
obraz samochadu, padaJący na
przetił:
czba samobójstw potroiła się. W 960 wy
kliszę tego aparatu, zmien.a · natycltpadkach santobójstwa
się
pow1odł~··
Według obliczeń, opublikowanych I nia dziewczynka, uczeszczafąea d(), niiast barwe sygn~lu ~ż do .:-hwtiL kie·
Wśród samobójców reprezentowane by- przez wychodzący w Bostonie (Stany szkoły, wliczając
drogę do szkófy i. ze dy samochód przeJedz1~. ·
ły wSiZystkie zawody i każdy
w!ek (<>d Zjednoczone) tygodnik „Travier" każ- szkoły oraz codzienne ćwiczen i a gimInna, ważniejsza ~zynność e't.:ktr·vlat 14 do 85). Największa ilość
samo- dy człowiek przebywa dziennie prze- nastyczne robi dzienn ie -około 22 kiło- crnego oka ma zap e wn i ć bezp' cane l~
bójstw przypada na miesiąc
maj, naj- ciętnie ponad 15 kilometrów, nawet n!e metrów, a jej młodszy braciszek, kon- dowar ·e samolotów, nawec wśród nomniej na styczeń, a dokonało ich pr;zewa wychodząc na przechadzkę. ani nie u- tentujący się bieganiem w mieszkaniu i cy. Mianowicie
promieii rz:.tcoitv z nie:inie za pomocą gazu ś'wietlnego Pr7.y- prawiając żadnych sportów. Lekarz, kolo domu, odbywa kurs 24 ldlometro- go zdolny jest zapalić na nowo poga-'
czy.ny samobójstw były
najrozmaitoze pracujący w szpitalu publicznym robi wy.
szc,ne światła portu :otni.;l ·~ ~0.
Najwięc;e jofiar podągłęły n·ie<>nuki ro
dziennie 25 kilometrów, nie licząc droListonosz robi dziennie około 40 klTrzecia rola, pnelllacz:rn;t dla \\-Vdziennie z braku dachu. Zawieciziona mi gi, jaką odbywa poza zajęciami zawo- lometrów, a nawet szef wielkiego
ma- naiazku, dokonan.::go prtez inżrn ! cra
Łość je&t dopie-r o na 4-em mi~jscu.
dowemi.
gazynu, który zdawałoby się, cały dr. Philipsa Thomas.1, pole~a na sy~~aKażda kobieta. żalatwiająca na mie- dzień siedzi przy biurku, odbywa jed- l!zowaniu kradtitll-\'. Z clr,vi l;1, k ed~·
ście sprawunki gospodarskie przeby- nak w ciągu dnia drogę- 16 kilometrów. z?udzieje dotkn:i, oow1 edzmv, kasy ogPrzechodząc przez ulice
wa
dziennie okol o 20 kilometrów, jeśli Tancerz w ciągu czteręch goctzin Prze- r:iotrwałe), t elein yczn e ~v oka wy.
rozejrz7j sit u wa inie unik·
tego
dnia wychodzi na miasto, i 15 kilo , tańczy 12 kilometrów, a tancerką ope- s.tr1eli niewidoczny, promici'1 utr~fi ole
aiesz łlałectwa i śmierci.
metrów, jl.'ś iJ pozostaje przez cały j re tkowa w ciągu Jednego tylko aktu I1hwy i Wi)raw i w rurl1 przyrz:1d aut :ima
t yczn y.
„.„.~.•„•••ii••„••••••ełtłl dz ie ń w domu. Natomias t dzlesięciol et- przebywa ponad 3 kilometry.
Łódź, 23 stY'cznia.
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Tajemnicz a sprawa z dzieckiem

ł'łoaatu łod•lanln c:lic:e Je saadopfo"'ał
Łódź, 23 stycznia. wyiszym adresem nie mieszka żadna
W domu przy uNcy Krakusa 8 zamie- Neumanowa.
P. Oatkowa. po bezskutecznych p0szkuJe 73-letnia Anna Oatkowa, która od
matkJ niemowlęcia udała
szukłwanłach
wychowanie
na
przyjmuje
wlelu lat Joł
dzieci, Pobierając od matek lub opieko- się wreszcie do p0licji, której również
dotychczas nie udało się wyjaśnić łajemnów pewną opłatę.
niczeJ hlstorJI.
się
zgtoslły
Przed kilku tygodniami
Jak się dowiadujemy wczorał do~do niej dwie eleganckie niewiasty. przy?
ni O. zgłosił się jakiś zamożny bP.zdztetnosząc dwutygodniowe niemowlę.
- To jest dziecko naszej siostry - ny obywatel, który wyraził cbeć adoptoośwfadCZyły - która fest obecnie c1ężko wanta maleństwa.
P. Oatkowa nie udzieliła m:.i Jeszcze
chora i nie może niem się opiekować.
Chciiałybyśmy na pewien czas pozosta- odpowiedz!, gdyż ma nadzie!ę, te wresz·
cie zwróci słe do nieJ matka dZllecka. ·
wić u pani maleństwo.
Oatkowa dziecko przyjęła. Młode nie
wiasty podały jej adres matki dziecka.
która rzekomo miała sie nazywać: Neu·
Węgla
manowa. zamieszkiwała przy ulicy Nowomiejskiej 20 i zapłaciły połowę mie- Dowóz iost utrudniony
sieczneJ opłaty, 30 złotych.
Ody upłynęło trzy tygodnie i nlkt nie wskutok zw1qkszonogo
zwracał się p0 niemowlę, ani też nie przy
oksportu
AsY obecnego sezonu sPortu zimowego: THUNBERO. wszechświatowy :nistrz chod1..ił z należnością za drugą połowę
Łódź, 22 stycznia.
łyżwiarstwa, BALLANGRUND. niebezpieczny konkurent jego w tej dziedzinie,
miesiąca, p, Gatkowa udała się na ulicę
Sytuacja wę~owa w Lodzi w dalszym
SCHAEfER. mistrt figurowej Jazdy na Jodzie, wreszcie SCHOLZóWNA i Nowomiejsl(ą 20. Okazało się, że pOd pO·
ciągu jest bairdzo ciętka. W ciągu dnia
KALSER - para łyżwiarska, która zdobyła mistr~ostwo E11ropy.

nadal niama I
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1D\VBSIJG)B samorządOWI Cloa-10
Hróikoir wa•a. ale lcosziow na wizv·
przoz rzqd
ograniczono
Łódź, 22 stycznia..

zostaną

Ca lcrewnet "z drueiej linii"

próq ciebie ~ie
.
ł
Gdy p. Antcmi Wiróbel, zmęczony cą mam ntlKogo - za ończy a swą <>powieść
łodzienną pracą, miał zam~ar udać 8ię na ze łzami w oczach. Musisz mi pomóc, ko
spoczynek, na.gle ktoś energicmie 7.a.pu- chany Antosiu.
P. Wróbel obiecał uroczyśde, że pokał do jego mieszkania. Do pokoju wesz.
ła jakaś sędziwa jegomość, obła<łow'.lna stara się ciotkę jakoś urządzić. Po.nieważ była już późna godzina, wkrótc~ uwalizkami i pudelkami.
dali się na spoczynek. Gdy nazajutrz n
zawołała,
--:
~chany!
k
·
A.n~osiu
-.
rz';'CaJą<: s.1ę w remiona. zdum11?nego ll?ło no zbudził się ze snu, "biednej ciotki"
d~1eńca - tak bard.z.o iut chciałam ;:ie- jut nie było. Zginęła poprostu, jak kamfora, zahi-erając ze sobą całą gorderobę
.
.
łne tobaczyć.
.
- Przepraszam ... rue ~zna1ę ..,.- wy pana Antoniego.
Młodzieniec aozumiał, że padł ofiabełkotał P· :Wróbel, zupełnie wytrącony
rą sprytnej złodziejki. Zwrócił się ~ięc
.
z ró~aw~gt.
N~e.zina1o~a '!' kilku sł?wach ws~ysts natychmiast do policji, która po kilku
ko mu powte~a.łą o sobie. P. Wrooel, dniach „ciocię" ujęła. Okazało, się iż hv
dowie~.a~. się, ż~ jest on~ jego ciotką i ła to ~-l~tni~ .~·1iic:halina Wron~owska,
· . gie)' .li.nji. że- przed 'WOJDą ~yła prz)1a karana JUZ Wlęztemepi za kra~zteże ·
Wronkowska ~yła :zeczyw1śc1e. dale
~ótką ,J~go matkł 1 że !.res.z~1~. w roku
1915 wneohała.~ ~os11, pozn1ei przeby-,ką krewną p. Wrobla 1 stąd tak latw<>
. . .
wała we Franoti. N1em-czech 1 a uawel w zdołała go nab~ać.
Sąd slkazał Ją na 2 lata w1ęz1ema„
Ameryice.

Łódi,

Większość sam@rządów w Polsce boryka się obecnie z trudnościami fi:nansowemi które uniemotliwiail\ i paraliżują
wszelkiego rodzaju zamierzali.a inwestys
cyjne. W zwiĄ1Jku z tem władze nadvn·czre postanowiły dątyć do ogrankzenia
iawestytji samor.z&rdowych. Rząd wyc1lodz.i bowiem z założenia, że wazelkie~o ro
dzaju za.mierzenia iinwestycyjne opierał
się muszą n.a realnych możliwościach po
szczególnych mi.ut.
Na specjalnej konferencji, która od.
była się w tej apprawie w ministerstwie
weWIDęlrznycb, ustalono, że na
spraw
pierwszym pła.nie należy poJtawić · ulęod
czenie inweS'lytji jut ro1Jl)oczętych, gdyt
eksploatatja ich po wykotioze.ni~ za~t
budżety związków komunalnych. Za nai
potrzebniej.sze uznano te inwe&tyc:j-e, któ
rę będą wykończone w r.b. oraz te które z og6loo.gosipodarcz ego punktu widze
n.ia rentowności, jako też zatrudnienia
przemysłu kratowego, wymagają doprowadzenia do koń-ca.
Należy przypollldlieć, że przed tygodn.i em związek miast postanowił zwr6eit
się do rządu z memoriałem w sprawie za
silenia fimansów miełskicb.

BraJbardt Aron • Josek. skradł garderobe.
wartości 70 zl. fuksowi Janklowi. r:am. przy
ulicy Kalenhacha nr. t-4.
Walczak Stanisławie (Targowa 41) z koryta
rza tea:oż domu skradziono wiadro z bfelizną,
wart. 100 złotych.
Jaroszek fraacJ&zek. szofer (Kilińskiego lS)
przywłaszczył sobie 80 .złotych otrzymane od
Buka Abrahama (Aleksandrowska 39).
Bracia Kestenbe11 (Konstantynqwska t40)
przywfaszczyli sobie wór I konia, Abrama Zl•ls
berlnga, zam. przy ul. Północne) nr. 14.
Blademu Jojne, zam. przy ullcy SkładoweJ
nr. 15, skradziono z mieszkania różni\ garde
złotych . (Napiórkowskiego
wartości 300Jul)onowt
robę,
Orobelnemu
2

nr. 75, skradziono sprężynę mosiężną wart0s
'
śc! 50 złotych.
Cukier Motel (Cei!elnlana -43) złożył zameldowanłe, że Jego Słub\ca, f"olrentyna Wendzet kradła systematycznie węgiel z komórki.
01rodowczyk Juljan (Pcx:ztowa nr. 2) przy
wtasr.ayl sobfe garnitur męski, wartośCi lOO

-
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nocy w mieszkaniu przy
ulicy Ceg-ielnianej 29 ulegli zaczadzeniu 5-Jetni krawiec Anszel Rozencwajg
16-leinl €ła•oplec zdelraud owal'
i jego żona Chana. Wezwane pogotoplenlqdz e
wie udzielito im pomocy lekarskiej.
dz.i i wówczas go aresztowano za defrau- Stan Rozencwajgów jest dość ciężki.
Ł6cli. 23 stycznia.
. W składzie dodu .M<>fżesza Ooldbłuma pra<:ował w chara:kterze inkasenta
16slełini Stanisław Rajewski. Młndzieniec ten był bardzo sumienny i pracow;ty
to też p. Goldblum miał doń wielk'.e zau
fa.n.ie i czę6lo RajewSkiemu powierzał
odhi6r bardzo poważnych sum.
Młody i.nka$ent niigdy nie zawiódł zau
fan.ia pracodawcy. Gdy więc p~wnego
dnia nie przyszedł &:, pracy, p. Goldblum był pewny, że za.chorował. Uołynął
cały tydzień, a Rajewski nie dawał żadnegb znaku fyda.
P. Goldblum zwrócił się do rodzicf.\~
młodzieóca; którzy jednak również nie
wiedzieli, gdzie się ich syn znajduje i by.
li ba.rdzo zaatiepokojeni j.ego ~ajem.niczem znillmięciu .
W'krótce W'szys·t ko się wyja.Snilo.
inkasent u.
Okazało się, it młody
ciekł do Wanzawy z kilku kolega:ni, 7.a
bi~ail\C :ze sohl\ 120 złotych, które zainw iedne.i z
~asował dla p. Goldbluma
firm.
Gdy wydał tę sumę powrócił do Los

zloty~h.

tłowe
W czasie b6Jki wynikłej w domu przy ulicy
Krzywej 2, został dotkliwie pobity 48sletni Jó·
zef Furmanek.
- Przy zbiea:u ulic AleksandiyJskieJ i Sta·
rego RYnku został dotkliwie Poturbowany 21letni Hersz Mendel Szmuklarskl, zamieszkały
przy ulicy Aleksandryjskiej 11.
- W podwórzu domu przy ulii.:l' Now0sSIk;;wskieJ 16 pobito 16-letniego Pawia Hamusa,
robotnilca ze wsi Sikawa pod Ło<lzią.
Wszystkim poszkodowanym poiotowic udzie
llło pomocy JekarskłeJ.

Teraz w

wczorajszego nadeszły wiprawdziie nieznaiczn•e transporty węgla, są one jednak
w porównaniu z zap<>trzebowaniem hoplą w morzu.
Brak węgla, jak już donosiliśmy był
spowodowany między i,1memi 01.torami
kol1ejowemi, które uniemożliiwiały nor.
malny dowóz. Otóż wczoraj dopiero na.
deszły hransporty, !które wskutek tych
zatorów utknęły w drodze.
Jak nas informują sytuacja nadal jest
cięź'ka, tak te jdeli w ciągu najbliższych
dni nie zajdz.ie żadna zmd.ana, poda! wę
gla w Łodzi będzie nadal mi.koma. HOC'OI
kopy są tembardz.ie; pr.zykre, że zapasy
wę~a w faibrykach łódzikioh są równiet
na wycz.erpaniu. Zapasy obecne wystarczyć mogą zale-dwie na dwa dni.
djamcnt5w
Słaby dowPiz czarnych
spowodowany jest również i tem, że ko.
palnii.e w.siku.trek wzmożonego eksportu
mają zni!komy kontynent na potrzeby ryn
ku w~pętr~ego„ Statki, które _opóźn!.
ły swole pr.zybyete do Gdyni i Gda6ska
ws'kuteik burz, teraz dopiero są ładowani•
w tempie pr.zyśpiesz<>nem. ,Dziięki temu
również 1
daje się poważnie w-e znaki
braik wagonów.
-----

mundury policji

poli-oja pań?
.
d
6~wowa ow... yma nowe umun urowanie,
pr.zygotowywandem którego za~ęte są 0
hemie państwowe mkłady umun.durowa
ma. Umundurowanie to s.kładać się bęs
dzie 7 kurie•k, spodni i czapek. Wyaawa
·
· ·
h
.
ru.e n?w!c m~d~ów przew~az.iane 1est
na m1es1ą-c kw11ec1eń. P-0dohnńe Jaik w ro
ku ubiegłym umundurowanie będzi-e wyp.
dane w pełne; ilaści.
Jak się dowiadujemy

'-··
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zawin ili

Ubiegłej

da·cję.
Znalazłs.zy się przed sąd~m przyznał
się do w1n.y i wyr-aził ~ruchę.

!rod D'O.sewn
W dniu wczorajszym na ulicy Brzezińskiej
przed domem nr. 21 został przeJech1;ny przez
wóz Mojżesz Doktorczyk, zamieszkały przy
ulicy Brzezińskiej 25. Doznał on ciężkich obra·
żeń cielesnych. Wezwane pogotowie po udr:fe
leniu pierwszej pomocy przewiozło go do
domu.

- Koledzy mnie oszukali„ tłumaczył
się - Mówili mi, ż.e mają dla · ffillie w
WarSlZawi-e dobrze płatną posadę. Myśs
lałe·ril, że będę mógł zwrócić p. Coldhtu
ID?Wi 120 złotych i pozostać ~ ·~arszaWl.e. Tyi:i~as-em koledzy myslełt tylko
o zabaw~e .1 g~y ~yda~et? całą g~tó:-V~ę
:Jlasse 6ruAi
pr.~yz.nah s1~, ze .nt~ m1eh dla mn~e zaa.
W dniu wczorajszym na ufa:y Konstantynit;J, po.sad)'. 1 chc1eh tyhko, bym ·cb 7.8
nowskie! przed domem nr. 53 poślizgnęła się 1
w10zł do Wanzawy.
na bruk 62-Jetnia Małka Lichter.sztainoupadla
bios
Sąd po przesłuchaniu świadków,
rąc pod uwagę m~od.y wiek ~sk~rż?nego, wa. Doznala ona bardzo ciężkich obrażeń ciew1ęz1ema, ~as lesnych. Wezwane pogotowie po udzieleniu pler
~azał .to na 3 m.te~1ące
na przeciąg wszej pomocy w stanie nieprzytomnv1u prze.
kary
wykonatllle
w1-esz.a1ąc
wiozło ją do domu.
tr7Jech lat.
•••••••
•
•
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•
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%eD1st a aD10'1.ora DJódfli
flenunc:lo~ja. lit6ra ofiasała sł~ fałsJleDI
policyjne dokonały w piwiarni
Łódź, 23 stycznia.

Antoni Pawlak, robotnik jednej z
tabrvk zg!erskich, będąc mocno pod gazęm, udał się do piwiarni Antoniego
Chojnackiego i zażądał wódki.
Chojnacki wyjaśnił mu, że niema pras
wa sprzedaży trunków alkoholowYCh i
nie posiada w piwiarni żadnych wódek.
- Musi pan mieć wódkę! - wołał
pijany gość - płacę i wymagam! Właz
ściciel piwiarni, nie mogąc sobie dać
rady z Pa wlaklem, wyprosit ~o za
drzwi. ( h "'ony gość postanowił się
„~•.tr ~!ę d_? k?mis~rjatu p~Iicji
~emśc :_s
1. zamc1u1 „_.J. ze Cb_oJ~ia ck1. „.potaJC!lls
me sprz1.:J.i1e wódkę 1, ze w Jego prwiar
ni odbywają się orgje pijackie. Władze

ścisłej

niezbicie, że meldunek
absolutnie nie odpowiadał
Chojnacki zresztą
rzeczywistości.
stwierdził przed poLicją, że wyprosił
Pawlaka z lokalu i ten grozif mu zcm-

rewizji i
Pawlaka

ustaliły

stą.

Władze pociągnęły więc Pawlaka do
odpowiedzialności karnej za fałszywe
oskarżenie. Na sprawie osk'ari~my tłus
maczyt się, że był pijai1y i absolutnie
nie wiedział, co czyni.

po przesłuchaniu świadków ska
go na 6 miesięcy wit;zit:nia. Połowę
teJ ~ary darowano mu na zasadz 'c amncst1:.
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Podobno do fednef z dyrekcyJ teatralnyćb
Warszawie Jaki~ domnroMy dramaturg nadesłał
. situkę p. t. „RAMZES I",
DyrektÓr teatru zawezwał autora sztuki do
'lleble 'I rzeki: .
'
..:.:. Nie przeczę, . pan ma talent.„ Owszem·
Ale 'wte pan, treść sztuki nie odpowiada nastym
wymogom ... Czasy Razesa I-go są zbyt odległe..
. Publkzność _żąda czegoś bliższego, aktualnlei·
uego.N. Rozumie pan?„.
..:. Razumlęm_ . .: .
<:'"'·tr:' Napisz pan· coś w tym guścle!.
l::,r 4';~ Naplste.
_,r Jłr;Atbatąr.g ódc](ndzl I po tnodntu .wraca z
nowym manuskrvptem.
. :.... N<l, ttat>tsał pan?

- Napisałem.
Dyrektor ~erze rękopis
wef Sltukl brzmi:
„RAJ\1ZES V-ty".

do

ręli"l: Tytuł no-

.
••

Amerykanizacja Iran··::
-cuskiego t1atr-u .„. ·
d~ieje u. nosł
słc
. ·
.
Na łamach par.ys.kiej- prasy oraz czasó
pism ~atralnych toczą · ' obecnie z.n.a~
francuscy krytycy, t.ealralni zaciętą walkę z„. amerykanizacją francusklch wido
··
·
wi&k rewjowych.
Zwracają oni uwagę na zanik lekkfe-go szampańskiego, iście franwskiego hu
moru, twierdząc, że jego m1e1sce zajmuje
już zbyt wyłącznie - specyt;':zriie ame-:..
rylkański, wzg.lędnie: angielski ezyin.rti.k
·
dedektywistyczno - sensacyjny
a:I~ rów· Nie tylko uesztą w rewii,
nież w teatrach dramatycznycJv V~p-antlfe
pziś ni.ernal niepodziełni-e _. -:Walłac11, •
, . , ,,
iem u podobni.
72 beczki benzyny zostały „wypHe" przez amerykańslCi samolot „Question . Do głosów ~r)rty~ó'Y francu~~ch. m?
ghby pnyłączyc. sw61 ·.t? 1os równie; 1· poi.:.
Mark" przy zdobyciu ostatfiiego fego rekordu na dłtigOśc lotu.
scy ktytyicy, bo 1 w '.')as!ych tetrach pad.'
boe zjawisko ma w duJ.vm stopniu .. rów-

Jl loft

Jfla·r4DJIJ llliUOIMon

liandlu· K
r.

~

-

,.. .··. ~ ''·..
nież miejsce„.. f b
'7~M
A
kance·y'.~ W.~
YłYk,
larJi dyrektora teafru ' . do · plerWszej lepszej :Jlup<v_ sliorliq Sif; na 6roft ftflientefi.-:ff.ornouol .J.
(J
fi d
- dł
szkoły po~ szechnel w Łodzl. ·
.~ '''"~ ::.:~·-d
~
statnlq desAq ratunliu
łc: D zieje. SGll1ł0
Lekcfa arytmetyki.
· ·- ~ 1···· ~ · · ' „ '• \,,
Jest refdamaf
Nauciyclel: ''
f d!tJ ~twierdt.a. ż~ rozkfadaj~c .inserowa Z d2fejÓ11> rosujsfifef!o>·
lódf? 23 stycznia.
.
- Uwai2Jcle, dzieci!.„ Jetcll wezmę naprn
· ·· ' ·
tratru
Okres świetnych zbmrów kasowych me na sześć dni w tygodniu wyrówkład kawałek .. papieru I podrę go na cztecy
Jedno z r9.Sviski~n czasapi.'Sm !eaf.r:a!
. nuje si.ę kiepski o?rót. w pierwszych
w sklepach łód~kicb · ju~ Tinąf.. .
· części, co to _będzie?
Gdy wszyscy ,,szaleJą , upaJaJąc się dniach tygodnia . w1elk1m napływem ku- nyich przytacza w ooszernym ail ykul~,
- Czwarta cześć, proszę pana nauczyciela!
\poświęconym historii rosyiskiego te:itrti.
- Dobrze - a feżell podrę na osiem części, karnawałem, kupcy łódzcy suszą sob 1e pUjących w końcu ty${odnia.
U nas na palcach zlh::zyć można ciekawy szczegół, do 1 yczący najwi?ki.ze
glo~y. na_d zagadnieniem,. skąd wyt~za
to. co to będzie·.. .
. - ósma część,, proszę pana nauczyciela! snąc piemą_dz~ina ~pf~ceme w~zystk1ch przedsięb!orstwa, które stale się ogła- ~o w XVUl-Y!lł wieku. prnwincjooalnego
. . , . . . „ . „,
szają. W 'sezonie martwym wielu przed teatru .w. Ę_osji. .
. · - A teraz .p.roszę ·u~aiać.t :Co będzJe Jeżeli podatków 1 ~yku1?1eme. patentów..
Pried św1ętam1 ludzie kupdwalt. Te siębiorców wcale nie inseruje twier- „ ByłJo teatr W. mieście Orle . zafoiy~
Podrę ten papier na sooo cz~ścI?.... . . · . I
'ci~Iem . Jego i . P. rJ?tektąre~ b.vt hr„ ~Aito się „nie opfaci". '
raz srę· bawią._ nie mają więcej czasu ctząc;
!iiatomończy1r wyrnva się . ple~wsxv: '"
" A ·tymczasem złt\czone przedsiębior m1e1?sk11, .bo~ą.ty obszą,rnL1t, dziwąk. t: Iijl':'
.
- Co n f e-t t I. prosze pana nauczyelc1at , na dokonywa!1 1e .~ranzakc;Ył. · .
•
·
·
K~.pców łodzkich ogarńla więc me- stwa drzewne w Ąnteryce wydały na łośn.i'k sziuk1„_ . . . 1 ,
.ł teraz wstąpmy na chwllfil do. sklepu ~ obu!:
• Tea~r ten był ta ~t~li<t budyne:l z._ pp
reklamę w-roku 1928
I pok~J.
.
' .
"Vlem.
tęznem1 drewn1anem1 fila~:a:n1 t'posr<ldku.
ó
f OOO OOO d
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co będzie?.„
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pódopa
•, ~ · Jak ' słl: · ~ani
'ize; \rył· a· .•. g11,.
p~~.
Jial'koi.·p~.
n;a
\
pape,rze
o-.
og
'}( n,gJ na,ce e tek_amoWtl
'..,i;caslldeiń · ,v· st~łii' Lmłw~b XVVo?~·~ • ~. wr . iW przedświąteczne czasy?
letia. W \ozy"iu. Kami.e't\S.~ie.jQ 1ę:z.ał;a
Zap)ri.ajcie,.,o lo wastego kolegę za- szemowe wydafto w ubiegłym roku
.
\! ~ .;._
~, ••L-·.
" stale ks~ąika, do kt6~ei. .w~s>:w?l ~~.a-bi'a
~ I ćwierć miliar~a. ~łOfYCb
-'1~ic7n~. Tylko 'obcas za wysoki~ Czy olet gramcznego, "'a on wam odP-owie:
~szystk.1e s~e . spost~~ez~n1.i 1• • ~ot~·czące
- dz1~slęć ra~y więceJ mz w r. ~?06_.
- Przedewszystkiem ~·
ma pant w stylu Lud\\ika XIV-im?..
Pr6stę sobie tylko wyobraz1c Jak braków teatru. Na śc1ame w1s;~ły baty.
ręklama! . '
I. wreszcie wstąpmy do Grand _ Całe rta pół
Mylnie sądzą ci, którży ufają rekla- wielkie muszą być zaroqki tych ludzi NierŻadko się zdarzało. że w cit.s:e p~ttmie tylk'o w okresie większego ruchu, skoro- wydatki na ogfoszenia sięgają zy hrabia zdejmował jed~n z batów i .µ. "."
czarnef, gdzie usłyszymy ostatnią rozmowę.
- Panie P,IPsztok,, co to zna~zy .,dyktatot?': nie rozumiejąc tej prostej rzeczy, że
dawał się za Jrnl~y, by , 1 pqg~wą lz.ić'' ~
tak zawrotnych sum.
A pamietać trzeba, ie wpływy są aktorem, z którego gry nie był zaJPWQw okresie stagnacji reklama oddaje
- Phi". Odrazu widać, że ·pan 'Jesl Jeszcze
zawsze skutkiem odpowiedniej rekla- 1lony. O charakterze tei.p<;>gą'r~.d~- $wjad
usługi znacznie większe.
Ku-ku·
nłtttonaty„.
1czyły nan epiej jęki biednego 1ktora; któ
W swoim czasie w Chicago pow- my, ·a nie odwrotnie.
Kupcy nasi przeżywają obecnie cięż re słychać było na całej widowni.
stal instytut dla badania reklamy, któ·
W teatrze h1-. K amieńskiegłl , panował
ry ~tatystycznie stwierdził, że ro?um- ki okres. Skarżą się na brak klijentell.
bezsenności nie
n1ezwykły rygor. Wszyscy aktorzy iadaNie wolno im więc zapominać, że
rozłożona reklama zawsze o~łact
li przy wspóloym stole, przy.:zem na pu
reklama to silna broń w walce
się _ sowicie. lnstytuJ ów .radzi state
w Ch111ach zn1{Js1óno inscrpwanie
siłlki przychodzili n.a odgłos bębna Niko
o klljentele,
„W poczyt~ych gazetach i
Postęp kultury w Chinach zaznacza
mu nie był_o wolno jeść siedząc, · "".:SZY4C'Y
na przykładzie z .róż.nY.ch dziatów .han-:- zwłaszcza w ·martwym sezon!e. (-)
słę w rozmaitych dzicdzi·iach. przede. ,__,
musi·eli przy . jedz.eniu s~ać„
.,...... __ -· ·'
..
•i
wszystk em w dziedzin:e stosowania wy
miaru spraw!edli\\ ości. Ostali-tio rząd w
··. - '
rEATR M1f.JSKI.
D„1·~
Pe·k'inie znióst jed11ą z najstraszniejszych
„ „ .Sekretarka pana prezesa". Jiiłr'§:,:Ce_,-.
Z powyższych przyczyn przez dłuż- rewicz".
W ·ostatnich . dn'ach rybacy p_olscy
tortur. jakie stosowano za męio- ' lub żo
TEATR KAMERALNY.
. po1?~ Szy c~s !'IC:?Oe zas.tępy ryb„ak'ow ,, UtfZY. ,ciężk1em
.
' ~teZ',VY'kle
nó - .bójstwo. Ska?any na te· okrutną ka- ~n8:!eź(l. s{e-· .~
Dziś i do końca tygodnia komedia· Antonterę był stfzeżony tak skrupulatnie· przez zemu, utrudntaJącem 1m połów.
· "' ' 1mu-Jąc'.Y'Gll -się z poło\Vu ryb, poz ba w 1one io Slo'mińs1dego ;~;Murzyn Warszaws~i".
, "
TE Arn POPULARNY.
strażników: ie nie móg-ł · stanowcto zaPowodem ·tego jest ·przedewszyst- były: p·r acy i chleba. Z kon eczoaści wysnąć. Zarząd y więz'eń znały roimaite ki em ogromna ilość fok i delfinów, które chodzą oni teraz na łowy węgorzy, zaDziś i codziennie o godz. s 20 wiecz. tcrospo,soby, 1 ąk · po w s t rzvmać ' skazańca od zj?.wity s ' ę w ostatnim tygodniu, wyrzą~ b!erając skromne przyrządy - tyczkę, tochwila ..Nieboszczyk Toupinct". farsa ta gra1
snt;t uJ)r~g-n ! of1c v;o . \Vrcszcle nieszc·zęśli dia.jąc rybakom wielkie szkody i prze- s i ekierkę .i woreczek. Ca·ły dzień stoją ną będzie tylko trzy razy do piątku włą..:znie.
ARARAT. · •· ·· .„ .
.
na mrozie .i szukaJą szczęścla, wracając
\vftnnierar w~ród okru.tn:vch męczarni. rywają~ im s~ eci.
Dziś i codziennie o godz 9.30 wleci::,, Pt.
· po:z:a tern z powodu zamarzolęcia dopiero późnym wieczorem do domów
Ja·k W'l.rk<=11ifr:1"k'.l-0n 'ki wez !eń. morderca
wtórzenie nowego programu p'. n „Maska"rąchl. ',
··rtre priefrźynh·\viti tef fÓrturi:V dfużej, ani br~egów rybący zrn~szeni są wyjeżdżać - czasami z pełnym, a czasami z pus- ściągającego
codtiennie trtimy publlczności.:1 Ka·
·
, że~~ 'baj\vvfeiip rzez' .14 dm. ·
sa czynna od godz. 6-eJ więcz. ·
. tym workem.
na połów daleko W 1~prze.
· · A' teraz · przenieśmy·

się na chwilę
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Tarfury

Delfiny i. foki ·n a polskiem morzu
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Perła

Dziś i dni na_stępnycft !
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'ZDEPT ANY KWIAT
Wielki dramat erotyczny z za
kulis życia wielkomiejskiego.

.„ w roll al6wn.

L~A

llustrac.ja muz,_czna P.o d batuł4 A. C1udnowskiego.

Początek

o godz,inie ·4.30.
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Jicjant
ziemi.

tu6)

znaczy znikh? ... - i,nJicjanci sta11i;li im baczniy;ć flr z: d
- Proszę mi to jaś- '<Ońli~ Hzem. ·
·
·
·- \.' zeka \\'°n '• " :li: ')'.\' ~\1 ' ;ctb; "n<la·
niej wvtlumaczyć .. .
- Ano„ znikło... - powtórzył przo- ~ · ~ 1~·1 ~·1,icie ·ba•l t.! t~ dr;>J.?~ ..'.' !\aj! T ej
downik - Jasiński l Borylak ... Szukali b „cl ; c· jeżeli tbd l 1~ ·~ ja . c.zol,:aj:1c sic..
w za~ajniku, a teraz my !eh szukamy ... f'v',,1„~ wraż.~- 1 ;, że na tv.·n: ~kia'.\. Im
- Niema ich nigdzie?
t';"' · ~tówn..: 11 tbctp i t:~! c ·.;: \\ ·· .'~ui.c
~ am ' }est jakaś zasad ~k:i , jakiś pod- Niema.„
- Prze~zukaliście dobrze? ..•
zicmr,v otwór - nic nie w,aJom•> „ B.:dz:em7i was ciągle mieli na oku ... l 'wa- Tak jest....
Swirski zerwał się z miejsca. Ta 1;a ••• Zaczynajcie!...
sprawa zaczynała go już de11erwować
Dwaj pol:cjanci padli na zkmię i zanfe na tarty. S:edem nsób w clągu czeli czołgać się na brzuchu -jakgdyby
dwuch dni! ... Cóż to za Moloch ·r„
mieli podkraść się do nieprzyjacielskich
- Odzie ich widliano po raz ostat- okopów.
ni? - zagadnął ~wirski przodownika.
Swirski, przodownik, Kranlcz i po- Tu ... na ~łównej drnd1e.„
zostali funkcjonarjusze policji. szli obok,
- Tu? ... A więc na tem samem miej nie drogą. lecz za drutami, gdzie w noscu. ~dzie zg'.nęłi Paciorkowski i Kę cy Kranicz chodził z Próchnikiem.
. Policjanci ostrożnie i powoli posudz1ersk;? ... No. no, 110„. Ta sprawa ~ta
je się :uż bardzv tajemr,iczą„ . N!ema wali się naprzód.
Nagle jeden z nich- zatrzymał się.
innej rady... Mus:my zbadać stcze~ó
- Haft! ·- ·krzyknął.
łcrwo tę c!r6ż~c~... Ak .mr .>i.11ie.„ Zeby~my sami n;c wpa.!1' w lasaJzkę „ .
Wszyscy zatrzymali się.
„ ·. .
Co
się
stało?
·
zapytał
Sw1rsk1.
- \Viec hk to zrob'n·~· · ...
- Mam coś! - odparł policjant. --.
- Bardzo ostr:lżnie „ . Proszt: 5pró
·Nie chodzić dalej! Stać!
tvldzjć C'WUCh J)'.J,iwja11t:lw, . .
~wirski i Kranicz przykucnęli. PoPrzodowń:k wyk Jnał r--1ka~ . Cwaj
- Znikło? ... Co
zdziwił się ~wirski.

.·

'

' ':

. ~
ł

wskazywał

im jakąś Jinję ·na

--:- To są drzwL - rzekł policjant.
-:-, Jakie drzwi? O ·czem pan mówi?
- zdziwił się Kranicz.
- To są drzwi, prowadzące do podziemi....
·
- Skąd pan wie?...
Widzę ... Znam się na tern ... proszę...
To mówiąc, nacisnął. m0cno całą dto
nią powie;rz6htiię ziemi za ową liriją i
kawałek tej powierzchni ustąpił pod
napprem siły policjanta.
Na twarzach wszystkich osób. _przy
gfądających się tej scenie, widać było
wie(kie zdumienie.
. - Więc to prawda? ... - rzekl pi erwszy Swirski.
.
..:.... NajoczywiŚCiej, panie komis·arzu ... - odparł policjant. - W noC'.'1
miejsce to jest niewidoczne, lecz przy
świetle dziennym i s k rupulatnem ob ma
cywaniu drogi musi się wszystko uwidocznić„ .. Dokąd ten otwór prowad~i
niewiadomo ... Trzeba tę rzecz dokładnie zbadać ... Ale nie ulega wątpłiwości, że do tego otworu wpadł komendant policji i jego poprzednicy oraz nea
stępcy....

Swirski zamyślił się....
...:.. Cqż pan o tern sądzi? - zwrócif się do Kranicza.
- Mam wrażenie, że to jest do pew
nego stopnia rozwiązaniem tej zawiłej
zagadki, ale nie wiem w jaki sposób
wydobędziemy naszych przyjaciół na
światło dzienne?...
. - Kto wie, co tam się dzieje pod
naszemi nogami? ... - odparł Swirski.
- w. każdym razie trzeba będzie szukać dalej....
Policjanci ominęli ten kawałek drogl i szukali dalej, lecz nigdzie na ślady
podobnych otworów nie natrafili.

I

~~~:~~~ne (astma. aokrzJwka. artretyzm)
Piotrkowska tit, m. 3 fr. II p.
tel. 64-21

l

przyimule od 11·•1 de 1·ei

W całym więc zagajniku tylko to
jedno miejsce na głównej drodze posiadało ów tajemniczy ślad podziemnych
lochów.
.
Kranicz teraz dopiero poczynał rozumieć co się stało z jego przyjaciótmi. Nie ulega wątpliwości, że w tych
lochach podziemnych ukrył się przedewszystkiem ojciec Sergjusz z Zosią.
Pierwszy wpadł do tego lochu Lipecki.
io byto zrozumiałe. Drzwi, wiodące do
podziemj mieściły się na głównej ścież
ce, odgrodzonej drutami. Każdy, kto
przeskakiwał przez płot szczególnie w
nocy wchodził odrazu na tę ścieżkę i
ginął w otworze. Tak było z Lipeckim
Walkiem, f elki em, Paciorkowskim,
Kędzierskim i dwoma policjantami, któ
rzy ·nie zdawali sobie z tego sprawy. ·
Gdyby nie przypadek Kranicz ł
Próchnik wpadliby również do tego lochu, lecz na szczęście urn ó wili się w ten
sposób, że Paciorkowski i Kędzierski
będą szli główną ścieżką, a oni lasem ...
Dlatego też komendant wpadł do lochu,
a Kranicz i Próchnik uniknęli tej za~
sadzki.
Sprawa była więc Już jasna, ale nie
zupełnie. Chodziło bowiem jeszcze o to,
w jaki sposób dostać się do owego tajemniczego lochu.
~
Jeżeli jest tam ojciec Sergjusz, a
przeciwko niemu siedem osób, to diaczego oni nie zwyciężają i nie wychodzą na wolność? ....
A może niema stamtąd wyjścia? ...
Więc czemu ojciec Sergjusi zagrzebał się na wieki, skoro wiedzał o tej
zasadzce? ...
Pytania te dręczyły Swirskiego i
nie mógł znaleźć na nie odpowiedzi.
Wreszcie po długich rozważaniach
z11alazl wyjście z tej sytuacji.
(O. c. n.).
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Na tle stylowej wystawy rozgrywa się w tym filmie romantyczna historja miłości
ostatniego romantyka muzyki polskiej Fryderyka Szopena do uroczej hr. Wodzińskiej.
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CASINO-Osnuty n• tle przeżycl jeńców woiennych tragiczny konflikt między niezłomną
przyjatnłą dwóch mężczyzn a miłością do kobiety.
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owoc współpracy dwóch potężnych indywidµalności
kierownika produlccfl; &rJka Pommera i ret,
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wielkieJ!o łra11ika a111erykańskiego Larsa
Han•ona w filmie europejskim.
występ G. FROHLICHA od ciuu jego kreacji

Joe ·Ma»'•·

występ

-w lllmie Metropolła.

występ pnepiękn•I Dity
waniu się do Ameryki.

lmnou llofer.um
KOMUNIKAT.

Zwh1••k

Parlo po jej raangaio·

DR. STUPEL
S•kolna Nt 19

t:horoby wło16w,
1k6me, wenerycz-ne
i mocaopłclowe.
Nuwietlanla lamp,
kwanowlł

I prom. Roentgena
Zaw. Automeltlllet6w (ek•••atw, no·

Rzeczypo•pollteJ
Oddział w Lodzi

wotwo.,,

we)

J.

1:6df, Zacb~dnia 22.

naczynia kuchenne.

poleca 1>0 ceaac•
na 'nitst vch:
Lustr•· trema tur. leł1
iastte, ciemr1e .,, or„·
l!inalnych ralllach nru
lu~tra wiszące, Odna•
wianie i popraw ianit
luster i odesłaniem de
domu.
Meble '!:Ojedytine i
calkowit• urz,dzenłe
11owoc1esnycb stylów

alołll

WołlOWY!~i

Spectallsta cho

Przy pomocy Vim'u

osiągnąć można idealną czystość, a przedmioty nabierają estetycznego wyglądu. Wilgotny gałganek posypany małą ilością Vim 'u,

w mgnieniu oka doprowadza noże do stanu
idealnej czystości, jak również usuwa najbardziej oporny brud, z garnków i rondli.
Vim nif! niszczy rąk.

Sprzedał na rat1
'l!Ołówk„
' -

r6b skórn11ch,
Zwl11&•k Z•w. Automoblll•t6w wener»Cltnych.
RzeczypoapouteJ
Leczenie lamp•
Oddział w todzi, Narutowicza 50.
kwarcowit.

Każda

puszka
Vim'u ma praktyczną przykrywkę i blaszane dno,
które .iest zatczpic( zcnicm jej od
wilgoci.

Telefon 78-1 l
r med
Ooktor
v · •

K. .
:-;:2:i~~-;;i~ttj 11nger Lubt"Z
U
PrzYimufe od l!ódz

LECZHICA

D

Huk~iński

zawiadamia, te z miejscowym przyjmułe do 6-9.
Związkiem Pracowników-Automo·
Dokt6r'
bilistów organizowanych przez b.
członka naszego Związku p. Leona
Wieczorkiewicza nic wspólnego
nie ma. wobec czego nie nale:ty Cegielniana 25
tych dwóch Związków łączyć z Telefcn 26-87
sobą.

o

mycia i czyszczenia całej zastawy
stołowej ,-widelców, noży, łyżek, szkła,
i porcelany ,-używanym jest Vim. Pozatem
myje się 1 szoruje Vim'em słoje, garnki,
rondle i kociołki, jednem słowem wszystkie

fabryka Luster

Ola pali od 4-S
lelcan1 specfałłst&w I cabtnec dent."'· oddzi•lna poczekał• Choroby wenerycz- Cegiel n iana 43
Tel. 41•32 .•
ne. elcórne i wło·
nia.

styezny orzy Oómvm RYnko

Piotrkowska 294, tel 22-89
(przy otzystanb tramw. CJ•blanlt·
ttdl) PfZYJlllUJe cliorycb W choro-

- - - - - - a6w. Leczenie lamp- kwarcową.
Or łlled·

• LE RA:~::•;;.~
HE L

2

•

powrócił

Specjalista chorób
d slc6rnycb, weneryczł ·
h ·
' nyc i moc~op cs 0. 6-8.
•kórne·
bach wszystkich specfalnośel od &. ćhorob11
IO rano do 7-ei Po ooł Szczepienie ł wettersrcane W niedziele i świę· wycb. Naśw1etlan1e
0
ta od 10""71.2. · lam~:~:~j~ ;d-.
tławrot 2
QSPY. analizy (moan. kało. krwi.
oJwocllł etc.) operQde. ®atnnkl
Ola Pań oddmelna a 8 do l 0 rano
tel. 78-89.
b'
poczelcalna. .
przyimuje do 10 ra
Od_ 1-2 w lecznicy! od 0-8 w.
DO i· od 4-8
Dla pań od 3-5
dla pań spec. od <Piotrlcowslca 62>·
Wizyty Ol mtekie.
oddziena poc:z:elc
Dr. med
4-S
Zablelł I operacJe od wnowy . KaPłeJe
1
&wietlne. Naś'W!etłanła lampa twar•
Dr. med.
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korony

złote.

Zęby

olatyaowe

I mosty.
W nledzłełe 1 śwteta
męskie.

przVJęc:

eto rodz.
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oo o.

' nw·1 ~l· f h·1
NI
e~te:~~~;r~
di:••n»
Ił li U ~A
lecznic

f

' .P.t-4-t
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I
Wen~rolo~iun~
'ora~nia
alistów
Le

Antyseptvc:i:nie spreparowane wyrob" l!umowe, przez lekarzy i fa.
chowc6w wypr6bownae. uznane
za hij!leniczne i nainiezawndniei
łlarzy.specj
sze środki ochronne. Wvpróbowane i polecane przez Ur'!'.11d
Zdrowia Publicznel!o przv Zakła·
C:r:vona od 8 rano do 9 wieciór.
drie Badań bakterioloJ!. serolo·
Od 11-12 i 2-3 przyimuie lekarz-kobieta
j!icznvcb we Wiedniu. Jedyna
W niedziele 1 świ ęta od 9-2 pp.
marka dostarczana wprost z wł. tab•ykt. Do nabycia we
Leczenie chorób :
wszystkich aptekac,b droj!etjach i uopłyk6w,
Wenerycznych, moczopłciowyc h
1 skórnych.
~
~„
~„
Badanie krwi i wydzielin na tyfilis i tryper
,
firanki
obuwie.
takw
ostawiono
lonecz:ny dwuc·
Konsultacie z neutnl o~ieoi i urologiem
swetry. biehzoa.
sówce część od
kienny frontow,·
Gabinet św1aUo-leczniczy
raty
na
manufaktura
maszyny po(Jczoszpokól dla inłeli l!e11Kosmetyka lekarska.
niczej. Proszę o tanio "KREDYT" tnego kawalera od
Oddzielna poczekalnia dla kobiet.
zwrot za wynagro- Nawrot .'lf? 15, J.gze 1 lutel!o do wynaie
dreniem. Spacema piętro. front.
cia. Gdańska 135'
Nr. 13. Janowski.
m. 7, od 12 do 3pp.

Zawadzka I.

s~:~1 ~~~:n:~:- M. ~lAlfR
~Of0Wi[l 1 prieirowadziłv~e uł1!!:':~5~9 °·
5
Tel.

LRlan-GeDtYSta

damskie, obuwie,
Ch or. skórne
ina ul. Andr 7"~ a
.
•
wypłatc:. Piotrkowska 37,
I wenerycane.
59 ~ O
1:irz}'1mu1e w le•:'
nr wejście, 1 piętro.
nicy PriY . nL Pwtr• ! rzyjmuje od ,,-10 Przy1 m od 12-2
i 7 1 /~-8 1 /: w.
i od 5-9.
li:o~skieJ 294 . ł
SZAfĘ debową skł~dan-. du~ do iar
deroby, r:zetbioną, sprzedam. Rokiciń coduennie od •-7 Oddzielna poczew
kalnia dla pań .
Z3
ska 2J, cukiernia.

UBIORV
swetry na

Levcr Brottcrs Limited, Anglja.
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spotkania

· o puhar „Exprossu

all

do :Jflonle '€ario

W1oczornogo"

Trzeci tydzień turnieiu .Y' piłkę k~szv
Dzli po południu
przyniesie
kową o puha.r ,,~xpressu
ł
Oprócz p. Kiihna wystartowali Jesz- który liczył sle poważnie z tem, że Per znów kilka' arydekawych spotkań.
dniu dzisie}szy~ (śr<?da ~3 sty.
W pi~rwszym rzędzi.e duże zaintere.
cznia). odbędzie s1e ra1d gw1aźdz1sty do 1cze pl).: Kołaczkowski na czeskiej ma- wszymł w Berlinie będą Niemcy, któM0t1~e Carło oraz szereg połączonych z szynie nZbro}owka„ (popularnie zwana rzy wystartowali z Rygi. Dalsza droga sowanie budlli występ po dłutszei przer
. „Z"), Stefan hr. TyszkiewicŻ ł hr. Ostro Polaków prowadzi na Hanoower - wie druty.ny LKS-u oraz debiut zespołu
.
nim imprez ~por~owy.ch.
piłki koszykowej klubu ŁTSG .
Ni
p ź
k B k
•
W przec1wlenstw1e do innych rat·
Szczegółowy program sob.otnich i Jlie
ceę.
dó~ gw!azdzist~ch, przy kt?rych ucze- róg Gorzenskl na samochodz1e. cał O· ru se1e - a~y spotkaó. przedstawia się nastq
dzielnych
automobl·
słynny
że
nalezy,
Dodać
stnik obiera sob1~ s~m mle1sce startu wicie polsk!~o wyrobu krajowego mar
. ..,. ,
oraz trasę. w ra1dz1e do Monte Carlo ki "Stetysz , Skarbek - Głuchowi;kl • lista polski p. Jan Rippcr pragnął · wy- pująto.: ·
Sobota:
wyznacz~no szereg . punktów startu francuskie) maszynie „Renault" I Hek· startować na raid ze Lwowa, ale
Godz. 17-Ła Hasnmnea - Przyjaciele
oraz tras ze wszystkich stron Europy. tor Petit na Llcorne••. Ten ostatni .
• l1TKNĄl W DWUMETROWYCH ZA· _, sędzia p. Ru<llllicki.
,
"
A wiec uczestnłcy muszą wyruszyć z
1
Godz. 18-.ta RKS. - ŁTSG. - sęt!#a
SPACH SNlfŻNYCH
f,ędnego- z przepisanych punktów startu francuz, aby startow~ć z Varszawy
por. Wosikowicz.
A.
II • d
I przefechać trasę przepisową przez re· osiągnąć przez to mozlłwle duży kilo- .
Widzew - •1 mus a z 1az y zrczygnowa"'.
p
b ł d
t •
.
. .
Godz. 19-ta LKS. gu Iam i n. W konse k wenc j 1 wiec, c1 uczc· me raz, przy Y o nas z , aryza.
o pierwszych, niezwykłe pom»śJ- Dalej do":tad11Je"!y się, te sensacie dzia P· Chełmiclci,
s~nicy. ~t?rzy mieszkają w ~legloścl
.
Niedziela:
~1ew1elk1e1 od Mon.te Carlo. me mogą, nych dla naszych zawodników etapach wywołało miedzy mnemi, zgłoszenie
Godz. 11-łi! - Ze;dnocione - Odr~
znanego niemieckiego ieźdica Rudolfa
d
j
t
_ J Id 0 t
Jak to bywa przy mnycb ra1dach, k~ą. ~ dzenie - sędzia por Woskowicz.
rzymu emy nas ępu ące ane z
żyć w dowolny sposób, aby „wyJe- ra u,
Godz. 12-ta Stow . Mł. Polsk. _ W.K.
Caracciola •. który ~a rałd ten wystar.ochać" potrzebną ilość kilometrów, lecz Łódzkiego Automobllklubu.
Do Berlina, mimo fatalnych warun- wał na samochodzie Wanderer. ~ S. - sędz.ia· p. He kier:
muszą odbywać podróż do któregoś z
ą-odz. 13-ta. P'?znańsk! _ YMC,\ . odled~h .Państw, aby tam wystarto- ków przybyły pierwsze wozy polskie. związku .z tą wiadomością dowła'du1e·
my się, ze Caraccioln w tych dniach sędzia p. Rudmck1,
z
b I i
·
d
wać do raidu. Powyższe ~awody odbędą ~ię na salt
Rzecz oczywista, że przepisy takie 0 go z. o. 40 w nocy przy Y P erws Y podpisał kontrakt w którym zobowlą~z~oły Powszech.ne1 przy
gimnastycznej
dla
blegów
wyko~ywanJa
do
się
zał
kleropolską
flagą
udekorowany
wóz
w. zn~cz!lej mierze .Przyczyniają się ~o
W dotychczaso.
ul. Derwnowsk1e1 88.
d
St ' · k ł
ki W d
ozyw1enia turystyki, przyczem powai- wany przez p. l(ołaczkowsklego, który
an erer. • osune e~o 0 mar wych rozgrywkach o puhar 11 Expr~s'>ll"
ne korzyści odnoszą tu słabo zwykle niezwłocznie ruszył w dalszą droga, mar
frekwentowano przez cudzoziemców zaś 0 godz pierwszej po północy punk· kl Mercedes Benz nic zmieni się w ni· po jednym punkcie zdobyły następuiące
•• któ Y a· czem, gdyż czynność Jego rozdzielo!lo I drużyny: TUR. Stow. Młodz. Polskiej,
· b ł .St t
państwa wschodnie, tak np. 20-tu ucze- t • 1 i
w ten sposób, że na samochodach Mer· KS. Poznański , WKS. Absolwenci i Y.
z
r
stników. z tego trzech an~lików bę- ua n e przy Y ' e ysz '
dzie startowało z Rygi, aby odbyć tra- trzymał stę przez godzinę. O GODZ. cedes Benz będzie on stawał "·yfąc 1 nte M.C.A. 2 punkty zdobył zespół Tr1ur.tt'hu.
se Królewiec - Berlin - Bruksela - 5.50 PRZYBYL lODZJANIN WIJ.•
•
,,,
Paryż - Lyon - Monte Carlo. Druga HELM f(UEHN NA ·AUSTRO DAIM· do wyśclgów, zaś na samochodach mar
Ciornosląsk1 bokser
DROOZJ: kl Wanderer tylko do rałdów. Pierwnajliczniejsza grupa, a mianowicie t3 i LERZE. P. KUEHN BYL
sro11Jies•o JV f
w~startuJe z John. RÓWNE DWANAŚ~IE GODZIN Nle- szym Jego wystcpc~ w nowym zakrezawodników,
Ja.k się „Express'' dowiaduje, many
ł • d sle d1Jałania będzie właśnie rald gwlai
k
.
,4..,b
·
·
~
O'Groats w Szkocji. Jeden z uczestm·· . 1 J d
11 0 0k
01
.. . . ~górnośląski bokser · Augustyn Bara czło.
kz. dzlsty do Monte Carlo.
ków an~lelskich. p. Alfred Wilson. na _s al ma e nodczel e P·~~. Yb
1
" ··. nek Kl. SJs. Sport. 09, zawiesrony został
..
.
mochodzle Darracq wystartować miał w pół do z es ąte, .u.utUC ows 1 J e •
P. Kuhn spodziewany Jest w Mottłe przęz Polski Związek boks-e1ski a.ź do
,
tor Petit.
z Polski ze Lwowa.
Doskonałe W,Yti}kt: Polaków zasko:J Carlo, dziś, około gOd~~ 2-ej. PC!·.PoJu- , wyśw. i~tlenia spr. awy rzekomego za.wo.
Czas startu .ucze.stnicy muszą 9brać
-i ,
..
"
'„ • . . . . : r .: .1dow$t~a!,
•
tak, aby stan.en w Monte.~arlo w dnh~ -c1:)'ły nieml~kł św~ł automobłlowyJ dniu.
eµMwił
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• awcw
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Zgrom~ ·mgi w Warszawie
\Dalnem
a
'
n
uchwalono
e zar-' "1•ty pod
h· achub·a ch '
1 d .
'-'

SW
Uczestnicy, którzy przekroczą szyb- --~
., "".o· , "llf~t l·
.
r
e
asmonea
kość średnią 43 km.lg. zostaną zdyskwa 1 "
dla piłkarzv-lekkoatletów.
adre&em s•dziów. - Subwencje
.
lifikowani.
d ·
k' (Ł .KS ) '
· „ ·
,
- Dnia następnego odbędzie s1e konarzą zte
P. Konop
kurs regularności. który t>bejmuie · 2 o„
Dnia tC} i 20 s-ty-eznia 1929 r.; w loka. riyt\ski z „Czarnych'' ~gło1lił wniosek mi~. przedstawi<>nei przez wiceprezesa
k.rąienia na niesłychanie trudnej tra:1
klub6w U~o. 'Mękal&kiego z odrzuceniem sum, przewi
(lu „PoTonji" w Warszawie , odbyło 1ię lby PZPN. określił liczbę
wy-:;?~
~ysta~
sie prz Y C 1 de kę{au\
pią c ' walne ggfomadzenie Ligi PZPN. Zebra- wych na 14. a iako 14-sty, by - weszła dzianych na urządzenie meczu międzyno.
pr~esz 10 160 • 1 orne r ~·
dnia 25 _stycznia na. tra~te kasyna . w nie to zamknęło pierwuy rok działalnoś 1,Ha$monea" . W tai.nem głosowaniu wnfo rodowego, motywując to brakiem termilei Ligi okres prób i doświadczeń, k!6r-y sek .„Czarnych" upaClł 8 głcsami pneciVł nów, pozostawiono natcmiast sumę prze
Mon~e Carlo ~będ~e k~r k~nkurs b:ek
1
znaczoną na nagrody dla piłkarzy - lek~me r5w~ . ~g miał ~ykazać wszystkie dotychczasowe 4, przy 1 wstrzymującym się.
r.ości •. a w so otęd
koatletów.
zarządu
działalno~ci
z
Sprawozdanie
.
ligowej.
pracy
strony
dodabnie
i
' górski nał Monte hes ra~deesm. werMJa ~ t;J1błędy
Uchwalono subwencję dla TKS-u. któ
h t t - t. .
.tł b d · d
•
•
•
,
1
prez po ączonyc z
p<- łożenie [i.
Ustępu1ący zarząd, świadomy t~o 7.a zaw1era1ąc~oo . u~o ianyc. s a ys 'i!C._ ry ze względu na ciężkie
Carlo zakończy się bankietem, wydanym w niedzielę. przez Międzynarodo- dania, przedstawił b. uczegółowe spra- dyc~. 'kZYl~t\ do ;sadojo~1. 5M~~<>~- nansowe nie moze spłacić swych ·zoho;e·ni . wią.zań. Postanowiono też wydać album
woZ'darue i wniósł szreg poprawek statu- ante ~ arknk1 a .o .. czyt~ . ł:
wy Klub Sportowy w Monaco.
towych, które jednak ni-e mogły być na Na ~mose. om1siJ reWLZYlll1e! udzielono
Inż. R. Sowiński.
zt:braniu rozważane, jako nie zgłos?one !Uu, 1akotez c8:łemu z.arządow1 a..bs~lut~; d:ła prcpagandy zagrani.cz:nej.
Następnie putk. Wasscrab wręciył o.
do wiadomośd klubów w okresie 4 tygo 1um. W spra.w1e, długu K.S. „Jutrz«nka ,
•.•
w wysokośc; ~2 zł. 47 ~r. polecono su- Obrubańsk i emu puhar i żetony zł?te dla
W niedziele, dn. 20-go mimo fatal· dni przed zebra.niem.
Prezes pułk. Wasserab, po za.c,aienlu ~ę t~ star~c ~1~ wye~~ek:wować, a w ra graczy , ,Wisły", p. Broniarzowi ietony
nych warunków atmosferycznych i teł kt; L'•<" zie niemoznosc1 s:kresltł 1ą. pozostawia. srebrne dla „Warty" a p. Przewor&k:e.
.c
i:t ł
.
mu bronzowe dl~ „Legi'', ap. Malłow na
lsi jąc 1 złp . iako widocmy tego znak.
renowvch (drogi zatarasowane są za- zeb ratua. P?W a noweso cz on a
„Polonii" i
d grody PKS. dla 11 Ruchu",
d ł
_.J
spami śnłeżnemi) z Warszawy • wyru- Garbarn.ię 1 zaproponował na prze·wodni
~pra:wo:Mlanie ~ zia a1ności zar.zą u „Warty" za grę fair,
szyło pięciu odważnych automobili· czącego zebrania p. i.n.ż. T. Kuchara, a.na
:W niedzielę zebradie zamtast o t 1 ei
sekretarza p. R. Mosma z „Wars.za wian zaw1era1ące b. duzo danych statystycznych, przyjęto do wiadomości. SprawC'z-. ro.z:poczęło si~ o 1 pp., ale za to całv za.
stów, którzy mimo wszelkie przeszko· , ki'' co zebrani jedinogłośni.e przyięli.
do porządku danie ~karbni·ka .o~czyt~ł . kp.t M!ełnik rząd wybrany został przez a.klainactę o.
'Przed przystąpieniem
dy postanowlll dotrzeć na doro•;zn)'
która Na ~niose~ komitS')t rewtzYJne! udzielono to jego skład: Prezes: mjr. Izdebski. wizJazd gwiazdzlsty do Monte Carlo. dziennego wyłoniła się sprawa,
tkwiła nad !"u, 1akotez c~łemu zarządow~ absol~ttJ~ ceprezesi: red. Laskownicki i kpt. Gross,
lprzez cały cz.as zebra.rtia,
Wśród tej piątki znajduje słę
ŁODZIANIN P. WILHELM KUEHN lniem jak z.mora. Chod. ziło o spadek Has- 1um. W spra:wie długu K. S. „Jutrzen;La sekretarz: kpt. Mielnik, skarbnik : kpt.
monei Przedstawidele jej pp. dr. Steis- w wysokości 282 zl 47 gr. polecono su. Partyka, Wydział ~ier i Dyscypliny; dr.
•
Merliński,
a w. raIł I s t ara I"i się wyka zać . te mę
. . S cha rse
I i. dr
na Austro Daimlerze.
1SlK
.... m1·r. Kemp-,·i,
. m1"r. Lepi·a„„,
k ·r, .
. . wye,l!zekwo1vać,
. się
. tę. starać
D ruga lód z k a m asz yna zgłoszona .· se
członkllwre:
istn.ien.ie Hasmonei w lidze, jako naiwię zie nie~ozno~~ s res ic Ją, pc.zo$awia1ąc Matuszewski - prezes,
mjr. Lepiarz, mtj. · Kemipski. Merlitiski,
przez braci Kebsch nie wyruszyła, z po kszego klubu żydow9kiego jest kaniecz. l złp. iako widotmy tego :znak.
Bardzo duto czasu poświęcono sto. por. Szeremeta, Derda, Weyher. Kamisne. Prosili więc o zmianę statutu, o pozo
wodu nagłej choroby jednego z braci.
P. Klihn wystartował z Warszawy, stawienie w Lidze w r. 1929 14 klubów , sunkom sędziowskim, s.prawiie obsady me ja rewizyj11'1a: Konopka , Obrubansi<i, dr.
zastępcy: mjr. Piasecki i
trzeci, maJ~c dwuch towarzyszy _ łO· Gdy ~ok6i.ny nastrój pierwszej połow~ cz6w i ta~s sędz.iowskic.h. Za-proszono Mierzyński,
z~rom.
'ba walne
Dele~aci
Hamburger.
Mallowa,
p.
PKS-u
pre.zesa
zebranie
na
„Hasmone1
sprawą
nad
minął,
zebranła
le·
łi>
A
i
ki
d
Alf
i
1
31
3
11
d z an pp.:
wywiązała się b. żywa dyskusja. Ostateel który wysłuchał cały szereg ~rzutów PZPN. d. 17 i 18 II pp. Laskownioki, Bro
n'
es ego
re
nie poddano pod głosowanie. czy wnio. dr. Mirzyńskiego , Scharg'1a i in. P. ~al- niarz, Merlińslki.
go Tadeusza RosenblaUa.
Nastę.pni.e ułożono kaJen<larzyk rozCzerwony, otwarty wóz łodzianina, Isek ten umi~ścić ~a porzą~ku d.zie.nnym. low. odpar~ ws~ystkie zar.zuty, oświaddużo czasu,
doskonale wyekwipowany, robił nad- W głosowaniu wzięło udział 12 klubów, cza1ąc, że 1eżeJ1 były brakt. to tyI'ko spo grywek, co zajęło również
za umieszczeniem wypowiedziały się dwa wodowane O'le zostały sikrominym ma- gdyż usuwać trzeba było takie tr:rlnośd
wyraz korzystne wrażenie.
przeciw - 10. Wtedy delegaci 11Hasmo- tetjałem ludzkim jia.klm PKS. rozporzą. Jiak nieurządzenie iedn<>cześni\. dwu menei'', wyraziwszy ieszcze szereg uw11g co dz.a. Poruszono rówinież sprawę z.nie~ie- czów w jednem mieście.
·zakończ<>no o g!>dz. 3.30
Zebranie
Na niedzieln.em walnem z.gromadze- do niewdzięczności klti.bów ligowych o. nia niezawisłości sędzió v, słusznie ied-1
nak przypomni.ał p. Broniarz , że Li~a Sil pr.zyjęciem przez aklamację ·-vnio~ku kpt
niu ŁZO PN-u dwaj zasłużeni dziai11cze puściffi zebranie.
Ale sprawa t~ nie miał~ ~yć jeszcze ma domag~ła się owej ni~ziaw!sło~ci. P~z~ 1Mi.erzyńskiego, aby. podzię,k o wac _ ~istę.
51p<>rtowi, pp.: mjr. Zabłocki i Piątk'Jwskt
m.i.anowani zostali członkami ho:t >rowy- sk-0ńc2ona . Powrocono do nJeJ przy wmo jreferowanm wolnych wnioskow 1 prE-l!m1 t PUJącemu zanądowJ. za pe11.q posw 1 ęceR. Mo:oin.
' Sikach na zebraniu PZPN-u. Otu d.r. Mi- na.rza budżetowego przyjęto go w for- nia pucę.
mi LOZOPN-u
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60 DJilflóDJ
napadło

no

zoścłoneft

Wiino, 23 stycznia
W powiecie dziśnieńskim na zaścia
nek żakowlszcze w noc y napadło stado
wilków w Ilości ok o ło 60 sztuk. Wilki
potarły wszystkie psy, dwie krowy,
dwa konie, cztery owce i kilkanaście
sztuk nierogacizny. W czasie napadu
ludność za~cianka uzbrojona we wszy.
stkj'e możliwe narzędzia. krzykiem odpędziła napa"tników. Jeden z mieszka()
ców zaścianka został silnie pogryziony przez wilki.

Ex-kaiser obchodzi w tym roku dzfed
swych 70-ycb urodzin bardzo uroczy•
ścle, hucznie I wesoło. Z republłkat;stdcb
Pierwszy w świecie okręt naJ>Owietrzny, zbudowany całkowicie z metalu, .„City Niemiec podążył do Doorn całv szęw:~
wybitnych przedstawicieli dawnego Cjr
of Glendotę", dokonał w Ameryce z po wodzeniem swą pierwszą J>Odróz pO· sarsko-nlemiecklego
regime'u, by zło
.
wletrmą.
żyć zdetronizowanemu Hohenzollernowi
powinszowania: U góry z prawe) strony: b. feldmarszałek Mackensen. u 5[ÓJ'Y
z lewej strony: b. generał kawalerJł; ba
ron v. Oelbsattel. U dołu z prawej strony b. ł)dmlrał v. Schroeder. u dołu fe„
we)': b. generał v. Hutier.

Okrutna zbrodnia
Pcisier6i,;v n> :fosnon>,;u
Sosnowiec, 23 stycznia
W mieszkaniu Góreckiej, wdowy po
kolejarzu, rozegrała się dziś krwawa
tra~edJa.

19-letnla pasierbica Góreckiej uderzeniem młotka roztrzaskała czaszkę swej
macosze. Dokonawszy zbrodni pasierbi
ca zbiegła, lecz policji udało się ją odszukać po godzinie i odstawić do wię
zienia.
Zeznała ona, że macocha głodziła ją
już od szeregu dni, co popchnęło ją do
zbrodni.

Błąkający się

z

zaslo-

wiec
opus•,;sonu PE•e•

zaloeę

Paryż,

23 stycznia
Z Marsylji donoszą, iż holownik fran
cuski przyholował wczoraj włoski żaglo
wiec od pięciu dni opuszczony przez za
togę I poz os ta wio ny na pastwę fal. Załoga opuszczając statek nie wywiesiła
przepisowych sygnałów. co groziło powaźnem niebezpieczeństwem
dla innvch statków.

Amerykański otcręt pasażerski „PREZV DENT GARFIELD" naJechał. w drodze
z Nowego Jorku do Hawanny, na skałę Podwodną trozesłał w przestworza powietrzne sygnał "S. O. S.". Bliższych szczegółów o losie pasaterów i załog_!
·
niema jeszcze.

Olbrzymia statua Lenina została na Jednym z publicznych placów Moskwy odsłonięta w dniu 22-go stycznia w 5-tą
rocznicę Jego śmierci.

Atak nerwowy
..., dusftusJi politu,;snet
Katowice, 23 stycznia
Na dzisiejszem bardzo burzliwem po
siedzeniu komisji re~ulaminowej sejmu
śląskiego. postanowiono sprawę waźno. ści mandatu posra dr. Rakowskiego bez-wchodzenia w jej meritum przekazać dó
zaopinjo\Vania profesorowi Uniwersyte.:~
tu Jagiellońskie~o. Władysławowi Leopoldowi Jaworskiemu.
Obrady byty tak gwartowne, że ~e
kretarz komisji, poseł Mendlewski, dn- ·
stał ataku nerwowego i musiano go odwieźć do domu.

:Jte lios•luJe

W górskich miejscowościach Szwajcarii „skijoring" motocyklowy Jest rozP()w·
szechnionym środkiem lokomocli.

J'OMNII( ANANASA
Ananas, główny produkt wywozu wysp
łfawaJskłch doczekał sie nareszcie „pomnlka''. Na głównej ul' cy stołecznej ustawiono tam zbiornik wody do oicla w
w postaci ananasa.
Łodzi

4.00

I

miesięcznie.

- ZamieJs;;:owe 5

zł.

Ogłoszenia. ZWYCZAJNE: 10 itr. za wiersz milimetrowy (na stronie

Prenumerata: miesię.::znie
-Zagranka
złotych miesięcznie.
Odnoszenie do domów 40 e;roszy
1
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Telefony redak:il 27-24. 36-43. 36-44
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Za wydawnictwo

„~epubliki"

niemie.:lił ł

Berlin, 23 stycznia
Wedtug zamknięcia budżetowego za
rok ubiegły okazuje się, że parlament
Lody odpłyn~ły
od
brzegu
Bałtyku
kosztował N;emcy w roku 1927 łącznie
.
,
17,2 mHjona marek, Reichstag liczący
Gdańsk, 23 stycznia na Pomorzu polskim i pruskim. Wody. po 483 posłów kosztował 7,7, Prusy 5,3, Ba
Trwający od wczoraj południowy matu pędzone będą zupełnie od lodów I warję 1 25, 8 innych małych państw uwiatr rozpędził wielkie masy i zatory uwolnione.
trzymujących 276 posłów 1 miłjon malodowe. blokujące przybrzeże baltyku
.
·ek.

------~_;..----~~~~------------~

W

parlament

sp z oir odpow

Godziny przyjęć redakclł 6po poł. Rekopisów aiezamówlo
ny;;:h nie zwraca się . - - Władysław

Polak.

IO-szpalt.)
• W TEKSCIE: 40 itr. za wiersz milimetrowy, Cna stronie 4-szpalt.)
:::;:..::::;:=====
NEK~OLOOI. 30 itr za wiersz mil. Cna str. 4-szp.). Zaręcz. l zaślub. po tekś~le 10 zł Za
miejsce zastrzeżone spe;;:jalna dopłata . Zamiej-scowe o 50 proc. zagrani;zne o 100 pro;. drożej.
Za terminowy dru~ ogloszeó administra;;:Ja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. - Najmniejsze
zł. 1.20. poszuk. pracy IO e;roszy.
·

W drukarnl „Republiki Sp z oir odp„ Piotrkowska 49 I 64.

Redaktor odpow Jan Grobelniak.
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