:f~ajfla ~Io~
dsiei lód~fliili

OPLATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZALTE.M. -

ares.zto111ana 111e .E1110111ie

LUST

IECZ R
Rok VII.

I

LODZ. CZWARTEK, 24 STYCZNIA 1929 R.

I

I

CENA NUMERU 20 GROSZY.

Lódi, 24 stycznia.
W dniu wczorajszym lwowskie wła•
dze policyjne zlikwidowaty groźną szaJ•
kę złodz i ejską, która przyjechała. do te•
go miasta z Łodzi na gościnne występy.
Członkami tej sz1jki ·byli: Gal el i Fajia
Jakubowiczowie, J 6zefa Wszędobylska.
Leib Wais i Grinbergowai, stali mieszkańcy Łodzi, poszukiwania przez właNR. 24 dze sądowe kilku większych miast polskich. W ostatnich dniach złodzi eje do•
konali kilku większych kradzieży .w
lwowskich sklepach konfekcyjnych.
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usiłuje sfgn,;liofl1oł tram•

l'fJaiarsv

Dziś

o godzinie 12.30

został

Warszawa, 24 s1tyczu.iia.
Wczoraj w godzilllach wieczornych w
Warszawie wynikły burzliwe zajścia.. ''Nia
skrzyżowaniu ulic .Miłej i Dzikiej została
tiramwej
przejechana na śmierć przez
19-letnia Selda Szembrunowia. z Lukowa.
Na wieść o stirasmym wypadku zet;'.
rai się kilkutysięczny tłum, który usifował z.l.incrować motorniiczego tramwaju.
Posypał się grad kamieni na stojący tram
waj. Moto·rnfozy i kon.duktor zdołali wy.
niespostrzeżenie z wagonu i,
stkoazyć
zdjęwszy czapki skryli się pomiędzy prz.
chodniami. Wezwalllei poli.tji po upływie
godziny, z trudem udało się op.a.nować
·
sytuację.

schwy-

tany sprawca mordu na osobie b. p. Michała

Króla.

Okazało się, Iż

Jest nim Jeden z aresztowanych wczoraJ w lesie Lutomier·
sklm bandytów 28-letni Roman Szcze·
clńskf, zamieszkały przy ulicy Siedlec·

..tefiarse-dentuś.:t

·

Idei 12.

Szczeciński został pozńany przez
służącą Króla, ~ukulską I przyznał się
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Warszawa, 24 stycznia.
Do wydziału technicznego magistrała zgłosiła wytwórnia chemiczna „Dąbie'• ofertę dostarczenia specjalnego pro
azka, który posiada zdolność wchłaniaDia kunu. Posypany na jezdni wszelkiego gatunku działa przez dł~szy • okres
czasu. Pozatem "! porze zunoweJ • proazek .ten, stanow!ącr _chlorowy związek
• •• •
chem!czny ~oztap.1a sDJeg.
k~muniltac11 mt.
Kiero~ik działu
Maókowsk1 ma .w tych dniach dokonać
Teatralpr6bv z proszkiem na placu
nym. Podobno proszek ten używany jest
zagranicę, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Byłoby wskazane aby proszkiem tym
zainteresowały się również władze miejskie w -Lodzi.
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Oodźlnu

usialone h-:dq na dzlslelszeJ konie·
„eac:tl w siarosfwle
ł.6dź, 24 stycznia.
o godzinie 6-ej wieczorem odbęw starostwie grodzldem pod
przewodnictwem starosty Strzemi6sldego konferencja w sprawie ·
ustalenia godzin handlu na terenie Lodzi.
Na konferencję tę otrzymali zapł'oszenie
przedstawiciele rady mi·eiskiej, która swe
go ozasu powzięła iak już d-onosiJiśmy od
godzin
powiednią uchwałę w sprawie
i przedstawiciele
otwarcia . slklepów
ws.zystkich zrzeszeń i stowarzysizeń kupieckiich, jako najbardziej zatn•t eresowa.
Dotąd sprawa ta nie była uregulo
ni.
Dziś
dzie się

sklepy,
wana, wobec czego wsizyst:kie
nieziale:hn.ie od rod.z.aju handlu, musiały
być otwi·erane o godz. 9-ei i zamykane
pooktualnie o godiz. 7-ei wieczorem. Ponieważ przedstawiciele zrzeszeń kupiec
kich, w memorjołach swych. domagali się
zmiai;i i zas«>.sowania, ~óżnych ~od~ otw1arcia sklepow dla romrch dz1ediz1.0 ha~
dlu sł-8;rostw-0 postanowiło 1.lllliOrmowac
wreszCle tę sprawę.
Na konferencji tei po wysłuchaniu opinii przedstaw~cieH mfasta, usta~one zo
staną ostateczrue godiz!IIly otwa.rc~a sklepów w Lodzi.

lekt:je zawieszone

wr •zkolach powszecbngch na czas

epidemii argpg

Lódt. 24 stycznia. powszechnych w tych miejscowościach
~ak sle dowiadufemy, z Powodu epł- BĘDĄ ZAWIESZONE DO CZASU WYGASNIECTA EPTDEMJI.
demłl ~nv pa1mfącej w obrebłe kurazawieszenia zajęć szkolnych
Termin
torjów szkolnych:
śDJiodAó"'
w lodzi. ustalony będzie przez kuratorlóDZKJEOO,
na soli sqdo111et
po otrzym.anJu odpowiednich instruJum
nowoI
wołyńskiego
warszawskiego,
Warszawa, 24 stycznia.
.
~
Warszawy.
z
kcji
szkołach
w
szkolne
zajęcia
grodZkłego,
W Warszawie toczy się od trzech dni

.llres-..towante

senNcyj.ny procH ośmiu fałszerzy pieswe~o
zamordowali
którzy
wspólnika, drukarza Salomona Rafałowi
cza. Wczoraj zeznali dwaj szoferizy, któ
rzy z polecenia zabójców przewozi.li
zwłoki Rafałowicza z Otwocka do War-

n.iędzy,

aaw~··

Pierwszy z nU:h twierdz.ił, że niie wie
był piiany,
dział, i! wiezie trupa, gdyż
drugi zaś wyjaśmał sądowi, że przypuszczai, i! zamordowany umarł normalną
śmiercią w Otwocku i z polecenia rodzi
ny ma być odstawiony do Warszawy.
świadkowie policjanoi, oświadozyli
iedn·akte, te szoferzy zeznaj" n4ep.rawclę
gdyż wiedzieli, że przewożą zamordow·a
nego.
Wobec powyższego n1a wniosek pro.
kuratora o.bai szoferzy rostali aresztowa
ni na sali sądowei i odstawieni cl-O więz~e
zia kirzywo.
ni.a. Będą oni odpowiad1ać
przysiestwr>

I

~1·nden6ure
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posvła

-

do „„,1.lfielD1a
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111 falemnt.rw• 111iernopoddańczq depes•-

-w
Berlin, 24 styczmtia.
„Welit am Abencł" donosi, że Ri.nden
burg postanowił wysłać pod adresem
eks..kaj:zera Wilhelma depeszę g.ratulacyj111ą z okazji 70.lecia jego urodzilil.
Dyrektor k.ancela.tjii prezydenta, dr.
Mei:x:ner, obawiając się, aby treść depesry nie doszła do opiinji publimnej, prag
nie przekazać żyoz.eniia Rilil.denburga w
drod·r e jak najbardzd.ej dyskiretn~j.

~

Doorn, Z4 stycznia.
Pnzyg-otoW1ania do uroczyisfogio obchodu 70-ej roc2lilicy urodzin ebi-cesa.
rza Wilhelma, zakrojone na szeJ"oką ska
lę są w pełnym biegu. Pirzeszło 100 osób
pracuje nad oz.dobiieniem gmachów i u.
t'lZC\!dzeniem instalacji dla ilwniinacji ogro
e-ks-kajzera.
dów i parków rezydencji
Pokoje we WSJzystikich hotelach w całe7
okoliicy zarezerwowano dla gości.

Ek~-kajzer sprowacł.ziił do swego paW związku z tem n.awiąza.oo bm.takt
z dw-o'l'em Wiilhelma II w Do~m i postano ła<:u wielką ilość różnyich przedm1otów,
wiolllo wpłynąć na e-k...kaj1zera, aby treść oraz dywanów z hoteli i mebli celem urzą
p~ma. H~den?UJrga ~h-owana była w dzenia pok?i?w gościnl!lych dla sp?dziieścisłe1 ta1enmicy. T)'U\.czasem 1JćlŚ odby- wany<:h gosc1, Do Doom przybę·'.Lz1e oawa się stytirDOwacie i przerabianie pisma. 1~a rodizoina HohelllfZ'Ollemów.

si~ oelas•ał. ale nłe
reftfanao,.,ał

Łódź, 24 s·t ycmia.
Ministustwo sipiraw wewnętrznych
wydało przepisy, doty<:zące reklamowania się lekarzy dentystów. Rozporządze.
nie ustala, że dentyści mogą reldamo~ć
się pne-z wywieszanie tablilC przed bramami domów i pnzez umieszczanie ogło
szeń w gaz.etach.
Ogł-oszenia te jednak nie mogą mieć
charakteru reklamowego, a tytko infor.
macyjny.

50 d-..ienniAarsv saerani.:snu.:fl
prsv6v"'a do %aftopa·
n eeo
Zakopane, 24 stycznia.
Zjazd dziennikarzy zagranicznych na
konkurs narciarski w Zakopanem zapowiada się nadzwyczaj licznie.
Dotychczas zapowiedziało przybycie przeszło 30 dziennikarzy zagranicznych, o gółem zaś liczba obcych przedstawicieli prasy przekroczy cyfrę 50.
Przybywają dziennikarze sp.o rtowi
Francji, Niemiec, Anglji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Norwegji, Łotwy,
Jugosławji, Czech, Węgier, Hiszpanji, a
na wet J aponji.
W przewidywaniu ożywionej stutby
sprawozdawczej w czasie konkursów
zarządziło min. poczt, aby na czas konkursów urząd pocztowy w Zakopanem
czynny byt bez przerwy w dzień i w
nocy.
Do urzędu tego przydzielono więk
szą liczbę urzędników, władających ob
cemi językami.
Komunikacja telefoniczna odbywać
się będzie bez przerwy w dzień i w nocy, ponadto zarządzono, aby obcy dzien
nikarze mogli korzystać z poczty lotniczej w Krakowie, dokąd listy wysyłane będą koleją.

Xiema mrosu

Łódź, 24 stycznia• .......,
nieznaczne podwyi•
szenie temperatury. W nocy, termometr
C,, o godzinie
wskazywał - 6 słoFDi
8-ej rano rtęć podniosła się do - 4 stop
ni C. a w południe temperatura wynosi.
ła około 3 stopni poniżej zera.
Wieje chfodny wiatr. Barometr wska
zuje pogodę zmienną i zachmurzeai.e.
Dziś nastąpiło

I

!lr.zv procu.

- Na podwórzu browaru Ansztadta przy uli
cy Pomorskiej 36, 38-letni robotnik Leon &.bski (Szopena 4) w czasie pracy zostat przejechany przez wózek. Pogotowie udzielilO· IQll · ł!ł
....... il.lt'.ł~
• ~· .~..1.•-A
mocy lekarskie).

Str.
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•

film z epokio przekwiKap.italny
powsta- .
tającego chasytyzmu,
niu 1863 roku, o ówczesnych
stosunkach polaków do żydów
i wzajemnyc4 oddziaływaniach
dwuch kultur

w la'sach Po·1sk·1ch

według słynnej

powieści

J. OPATOSZU

Jutro premjera w kinie

„;SPLENDID"
realizacji JOHNA TURKOWA.
Potężny

dramat erotyczny z życia europelczyfl6W w Saharze· p.

t.

,,ZAKAZANA· KOBIETA''
W rolach

·Dli f i ~ni nutepnyrh.

.

głównych:

A·L.
. ND'·.łl4
JETTA GO
&,.tor. v··"'.~·, rkony1·.
J,ozef sch•Jdb
1 nr aut . rasowy w1· n

płomienna, namiętna,
nienasycona

Orkiestr• pod dyt'. p. R, Kantora.
: .Początek o godzinie 4.30 po poi.

w otoczeniu urodziwych amantów
i władca serc niewieścich

s Kt61owa
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w przepiękn·ym
~
dramacie współczesnym
Ponadto nad progr~m: Wspaniała komedia peł~a. tempa i rozmachu A.-tem p0 azczęście z zachwycającą Madge Bellam» w roll główne!;
Wielka ork 1estra symłon·~zna pod kierunkiem :reodora R deta, · ·
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Żyiemy dłużei

Kiedy człowiek najlepiei i.najgorzej.pracuje?

nł~

Godziny zmęczenia.-Najlepsze ' dni w tygodniu.'-·· N.aJgorszy ok·res
w miesiącu. ·-· Na]bardziej przyjazna dla wydajno·ści . .pracy, po'r a roku

nosi

·

pr•odftOJl!łe

Jest to stwierdzonym niezbicie faktem, ie ludz.ie obecnie żyją dłużeJ w porównaniu z ubieglemi okresami dziejów
_
sl<ą, pra~owal. g<orzej, , w.qi~iej reagował ludzkości.
Niezaws:ze p.racuiemy jednakowo !n- zdrowie ,skutlkiem cz:eg.o organizm
W · średnio~~ec~u wskutek fat.alnych
., .... , ·. _.
t-ensywni,e, chętnie i wydajnJe. Sami„ wie- wieka w .poniedziałek jest osłabiony · t na ruiebe:qi:1e9~?slt~Q_.
Pód kon1~c nuesią~ liczba wypa<łkow· warunków h1i:uemcznych ·przeciętnym
my o tem doskonale . Są. dni, w ktorych do-maga się racjonalnego wypoczynku.
robota poprostu się pali w rękach~ Są in Wy<la•jność pracy w tych warunkach mu- mafeje. Zaraz ~ pierwszym wz.ra:sta i o- . okresem życia Ludzkiego było i9 la~ ' w
sia~a punkt kulmmacyjny okole;>„ 4 . kaźd,e 1825 r - 32. lata. w 1850 r. - 38 lal w
ńe kiedy nam brak wszelkiej ochoty do si bvć mniejsza.
· pm~y. i ·jt?drni~ pod p~zymU.Sef;U na~a1JU.! ' "iJlat'egó· t~z pr'zemęcz:ertie'. w ti.fedziełę gd~ mi~Sią~ar. ""'m ;w'-f ..,r; ··"-~~;\~\ ~. ~ _.._,, ,, . '. :1886 r• ...;::.:41 lat;-·w 1~19 r • ...:.... 43 Jata• w
." ·
· '
.
_W1~oc21r11.· e ~:. pi<ę,~zy.cłJ.*~1?.}~~~$..i~ - !?ZO r, -46 lat.
_, zewn~tr znego, czy .WYS!łku woli zmusza- należy wydmrzystać dfa prawd.z1wego. wiy
poruc~onych poczynilui. Nie moina nazwać wypnczyn„ si~ca uwagą·' slitbbie; b-ątłr pod ~wpł rw·• nt \<>. L>o·«l'.'@ku •1850 r.a JO.OOO osób zalem'f stę do. wy~onywama
nam obo~uizko~. ~e praca uł~1? nam kiem niedzieli, w której odrabiamy 7aJeg trosk IUdzi; ~arabiających , mało, ' bądt dwie 6)17 dos~ęgalo wieku 50 lat. obecłe prace odkładane· z całe~ tygodn~a, a pod wpływem mięczenfa, &powodo .\·a.tH, nie •·'Zaś przeciętna liczba 50-ltków wywtedy nieskładnie i mało owocnie.
.nosi "I008. · ·
Próbuiemy czasem zdać sobie sprawę wymagające dużego natężenia umy!iłowe ··go ńadtnienią -zabawą ti"iinnych.
Jeden z historyków niemieckich opo
·
:z tei im i enności naszego usposobienia. go i skupienia, iak np. bilanse, za1egle
o starcu. który w wieku 122 lat
wiada
przg„
.
NojbardzieJ
.
itp.
Tłomaozymy ią zmę<:ze'niem, wyczerpa. koresP<ltldencje
naleiv u Jemoo poro roku miał głos tak d?nośny. ~e. słychać .go
Ni.edzli.ele wylmr;i:ystać
ni~m,' chwi.lową troską. Ale ni.e ~mielibyło ze znaczneJ . odległosc1.
.
.
.
byśmy . et:ęstokroć dać odpow1edz1. dla. 1rozrywki fizyczne, stosowane jednak bet.
Amerykanin Raglou w setną roczniPraca człow1 eka w ciągu roku ule~a
czego brak nam ochoty do pracy, dla.cze przesady i zbytniego wysiłku, teatr wyprzechadzki, jekka s'lnym w~ły~_om skutkiJem. wpływu tę"!~ c~ swych urodzin poślubił . 30-Jetnią ~og.o J?Ucl!ie~y me ta.k wyda~ie jak zwyk . cieczkę za miasto,
· peratWJ' 1 rqząych ob1awow przy1odn1. b1etę. a w cztery lata potem .owdoW'lał
·
le, i w 1ak1ch okres·a ch, dniach, tygo.i. powieść itp.
i ku wiclkismu swe!11~ zmartwieniu nie
ł' .
.
.
We środę wydajność pracy Jud~łcie) czych.
nia~h, miesiącach , - prae;ujemy najgo.
mógł z~alcz~ noweJ zony:
i:ryc~J?racown1cy
ra~ówno
z1m1e
_W
.
"zwvtku
Od
stopień.
najwyższy
osiąga
•
•
•
,
.
.
J
rze.
Anglik l _omasz Parr J~k~ 108-letm
na tura ir.e1?o : n~ 1a.k ~.vsłow1 pya.cu1ą r~wno ~ S.P".kotwspółcze~a na po~s1aw1e zaczyna spadać W'Slkutek
· N~uka
zgr~mad.~.ony~h .mater!ałó~ doswnd~?..at zmęczenia. W sobotę człowiek prat:u}e t me .M1es1ęce letnie .są naibariłu<:J D'eku st~rzec wfóczył, s1e po goscincar.:ll. za.
robotnicy , i rzystne dla pracy ciłow!eka. t'ra~a 1~m:~ wsze z butelką wódki w kleszęni. i tylko
n.ych, da1e n·am 1asn~ 1 ścllSłą odp„~1e~ż 1najmniej wydatnie. Jedyni.e
na ~':tu1ące w nas merzadko pytanie po pr.acuiący n.a a.kord, w nadziei więk.szych słowa. z~cz.yna sła~nąć JUŻ '"!· kw1etn1u. • 1 sę_d~iw~ jego wiek , bron.~l ~o. prz~d· karą
.
zarobków, pod wpływem wysiłku nerw..o · wyd~Jnosć !ej łJl~łeJe aż do. lipca, w kto-, wtęziema_ za ekscesy ~1Jack1e.
wyzs e.
Bretonczyk franpszek ~oa11le ~
Wt!.~O wydajność swej pracy nawet po. ' rrm Jest na1mnie1~za •. Od s1erpn1a ycdno
w~e~u 100 lat .zo~tał szczęśhw. ym OJ·
Oodzlnv z111me:• wiąksz·ają w tym o's·tatn:im daliiu ly~oJnia. 1si się, st~pnJ?wo · i osiąga normę zuuową cem
..
zdrowego syną...
w pazdz1erniku. · ·
c:zenio

cdo- 1
l
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Doświadcze-n:i~ uczy nas , te naogół

IM.',.aca wydajniejsza jest we dnie aii: w no

cy. N

'
·
af]epiei, najwydatn.iei pracuje c. 7 ło.
wiei~ w dru~iej poi.owie tfodzin przed i po0

D~.ne s~atys~y~zne ~t~i~r~~zają. te
W .pracy fiizyc~ej . - wyd.aj.nni;ć. o~
stycz~a do kwietnia 1est mn1.e1 w1ęceJ . na.ago! kobiety zy1ą dlu~eJ, mz meż·
·„ . . _ „ ..
czyim..
równa, wzrasta do cierwca 1 spada
~
. . .
. · .. . . .
przy prac} pod wpływein. upałów - do połow 'I sfo1
. Wypadki ni-eszczęśliwe
stoią W P,rostym stiosun.k? do z.męclenia. pn!a, pccz.em daje najlepsze rezQitaty aż,. . :łflar6 00
(A"'!jJfT k
J h . ·b
t
B
.
Im człowiek jest bardzteJ zmęczony, ten, do styczma.
y a
urgu .
yo
.
d • •
•
•
1· . o w . o annes
···
.''.
··
'.
1dimat''CZ1'ych
warunkach
W nas...vch
mn1e1 wy &JD'f 1est praca Jego i li>8.tn czę1
d-z1ew·
tma
e
, I J!>Ofudmowa). " J ederra·stol·
• h tu' • , „ .
•
b t . ~
ściej staje się on nrzyczvną nieszczęśliwe
!ro 0 .ni~y pracu1ą na1c ę 181 1 na11epie czynka, przechodząca ulicą, żauwa-źy.
,
~r·
adku
0
w miesiącach zi~owycb • . Do~rze ogrza- ła mały woreczek. który 'p-or~ucił jakiś
.
.• . .
g wyp
Czasy w1-etk11eJ wo1.ny dostarczyły n.am ny !~kal zap,ewma mu n.a1zno~.n1e1.&z~ wa mężczyzna. podniosła gci wiec i z.anio, . , :. . . . ·,
~ielu rniekawych d?ś~iadczeri~ Okazało I rUJn.kl tc:mBeratur:y. z l@Sta~iem ł'flOS'!Y sra na poli~ję. ' . . . . .
Jak sie oka7alo.. wot'eczeK '. Zaw'i'erat
się wówczas, że nar~1ękSza bczbą .wy- i - budzi się t,sk~o~a do wolneg~ życia I
padków (a t·~ ocłipow1ada zawsze w1el1ne . na tł! odr~dza1ące1 s!' .przyrody, 1;0 wpły i 170 djamentów . · wartości około ··135 ·tynąstępuc~o wa UJemnte na nastr~J 1 wyda1n~sc. pra~y. · sięcy zf ohrch. Policja trop i ła człowiem~ llllęczenau) p~zypadła
Roootn11Cy, pracu1ący na św1e.lG?'ll p•, ka. któr:y. widząc że nie. zdoła umknąć,
dnia po .otrzymaniu ~yplaty. Robotniik1
otrzymu1ąc wysoce medostateczne wvna w1etrzu, nie prz~~hodz.ą tego w1os~nne. wolał, ten ,woreczek ze skarbem pod·
g.~~zerue wpa~ał w stan zd~_erwowa- 1 go, kry rysu zmnieqsz~nia .wydaJ1Do.„c1 pra rzucić. ścigający pol icjanci nie zdołali
n1~ ~ s~utku, nie mogąc opędzu; swych 1=y. ~lancy ~ pracu1L\ nawet inlensyw. prŻestępcy zatrzymać. ··· · · · ·
.
· ·
,
,
,
.
na1pilniejszycb potrzeb. Zaprzątnięty tro nie1. .
..

NieSZC:Z4ęŚliwe

obie'dzie. Fakt pow·~ższy tłomacz:11,' s.i
....
'
tem,' że człowiek pq strawieniu posildoznaje
~6w rannego i południowego
~zmocnienia fizycznego, podczM '1•1v w
okresie traw~eni~a (pierwsze godzmy p()
ś.niadaniu i po obiediz.iie) znaczna częsc
tą-w.i krąży w okoli.cach 'żołądka, ws·k u.
~k czego odczuwamy objawy znudzeni.a i ni.ec1hęci do pracy.
Najwięks.z.a wydajn,ość pracy -- przy
regularnym trybie odżywiania _ przypa
da między godziną to -U przed połud .
,
niem, 'oru około 6 rop,)ludniu.
Ód godzi~y 8 wieczór wyslępuje col8Z większe znużenie, powodując z;omieJ .
szenie wy~jności .pracy.

oz1ś1

działek i sobota sę dniami najmD1ę1szeł
wydajności oraz największych i najJic:z:-

alkoholu -

nadwyr!Jż&ill

.

„

.

.

,

RESTAURACJĄ

-

Mon1usz1r11.

_ .
-·

PJETffDPOb"

Tel. 11.04. -

BEN EF I s

oz1s1

. ,,

publiczności łódzkiej

KAY WHITT

•1

.

Tan~ ec!

. .

Ko sztQwne w .ese ie·

Koszta uroczystości · weselnych w
ze ślubem hr. folke • Bernadotte, synowca kr"óla szwedzkiego z
azbestowego", Manvi'lle
córką „króla
w Pieasantville (stan New York) WY·
,I niosły 750.000 dolarów •. ·
żwiązku

. . . Humor~
;Ji!Jiii,

I

· -1

Pr~~ćbiłdzą(. ptzeź.. ulic e· :
·. roze1rz1t się u.~~~~~e un Hr- .
oiesz kałećtwa i srnterci

-„

międzynarodowej artystki w nowym. niezwykle oryginalnym repertuąne,

Śpiew!

Ulf. «;••.

I.

ulubienicy

niejszych wypadków.
ls>tnieie po temu wyjaśnif.enie nas•ępu r
jące . W ponii.~dz.i?łeik rozpoczynamy pra ,
cę po dniu niedzielnym, nieraz całkiem
niewłaściwie spędzonym. Pótne zabaw!' :
nadużywacie

-1·

I

.JtJ.BTROPDb"

dni
w iut1odniu
wykazało, te ponie.
i[),oświad:Czeme
Nołdoroze

.

w••padki

.

1-o~, owvw~~--~-~= •·
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lsperanto no
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Król Amanullah najpierw zrezygnował z korony
pofsAłcA
9odnv
- obecaie chce odzyakać j' znowu. Praaa ugielska umie,i:cza na ten temat łwietn' katykaturę
Łódź, 24 stycznia. przeznaczenia droga okrężną, wędrując
powyt•Złl. przedatawiajllC!l kr61a, zgłaszające!lO
W jednym z tygodników, organie fun od miasta do miasta.„
się pcmownie do „szatni" w 11machu teatru his- kcjonarjuszy pocztowych ukazal się w
Sytuacja pod tym względem jest przy
torii w1zechłwłatow•J•
tych dniach wysoce ciekawy artykulik, kra dla listonosza i dla adresata i dla na-

u01aet proJeAf poafo111có111

poświęcony zagadnieniu językozna.w- dawcy, który Jak się często zdarza, zna
stwa w korenspondencji międzynarodo- najczęściej tylko własny język ojczysty.
Zagadnienie to zainteresowało ostatwejbekawe jest, że każdy kr~j w kores- nio poważne koła pocztowców polskich,
pondencji .m iejscowej nar.zuca adresato- którzy w tej sprawie rzucili nawet gowl swój własny język, mimo, że w kra- towy już projekt wprowadzenia do poju, do którego list taki jest adresowany, czty esperanta, jako języka, który znaporozujęzyk ten może być niemal zupełnie nie- komicie ułatwić mote wzajemne
/
1
miewan:ie się z zagranicą.
i ·
.
Nad proJ'ektem tym wartoby si• zaznany. Nie dotyczy to oczyw ścte języ"
ków t. zw. ;,międzynarodowych" jak
·
francuski, niemiecki i angielski. Są jed- stanowić!
nak wypadki, że do Łodzi nadchodzi naprzykład list z ttiszpanji, adresowa.ny w
języku hiszpańskim. Trudno w.ymagać
od przeciętne~o listonosza, aby był poliglotą i znał wszystkie języki świata. Te- n-zet:la opruszlców
na roboinlków
go, czego nie można przeczytać, trzeba
Ł6dź, 24 sitycmia.
s'ę domyśleć„. Jest tu pewnego rodza.ju
·W czor.aj wi-eczorem Zgierz był widnryzyko, i temu też przypisać należy zapewne, że listy wysyłane z zagranicy do wnią krwawego napadu. Os!kar Kwa.sit,
mi wydać znowu moją kOronę••• chodzą bardzo często do miejsca swego rohobniilc j1ednej z fabryk miejscowych,
apotkal
pQwiracają.c z pracy d-o domu,
trze<:h osoboilków, kitóttz:y zażądali, by im
po61tiawil wódiki.. Kwas-t oś~iadczył niezW sfarum piecu dJa6el palt....
najomym, te ;eteu g.o nie pozostawi~ w
spokoiu, zwr6c 1 się do polioji.

Krwawy napiid

..._ Prosze pania - tu mój numerek -

ptosze

płI kl kISJ Ghoryah

"

*

60 IB1n,. mant szale1·etf

bqdq skasowana
ł.6dź, 24 &tycznia.

na doniosłą zm.tanę. Istnieje bowiem pro
iekt części.owego skasowania aptek kaso
i przekazywania recept aptekom
wvch
. --........
··:'""
P 1 · 4 141 1...
Władze kasy chOrfć:h douły do przt!
konania, te wyrób lekarstw we włamy.eh
aptekach kaJkulu.je się maC1mie droie~,
niż w aptekach prywatny<:b, które wątpić w to nie naleiy dadzą kasie przy
macm.iej.srzy<:h ilościa<Jh recept dość zna
czne rabaty.
Na proiekt !kasowania aptek kasowych nie poi-ostały rówclei bez wpływu
skargi ubezpieczonych, którzy muszą nie
, ru po kilka godzin dobijać się z recep, tami do okienek, a drug.he ·kilka · godziln
zanim leka.fstra wić aa ocizekiwanła,
stwo zostanie zrobione, Pod tym wzglę
dem w aptekach kasowyoh panują s:tosunki istotnie opłakane, które, twłasz.
cza w czasie epid.emji i wzrostu zachoro
· wali, sta.ją · się wręcz memoZliwem.
Projekt skasowania aptek kasowych
.
jest"( tej chwilJi przez miarodajne czyn„
nidc:i SlllCzeg6łowo n>Zpa.trywany. W pier
wszym rzędzie ofiarą zamierzonej refoi
my ma paść apteka w Zgieczu, która w
najbliższym czasie ma bvć wydzierżawio
na.
n

zmni1Js.za slq

lokarza nadal 1odnak
ma1q

•

6
U
1
Romaniuczne wgt:lec:zlci znanedo
kupca •ódzkiedo

wego wypadku i miała już zamiar za.mel24 stycznia.
•
•
·
1· ji'
ć
d
W łódzkich sferach handlowych wiel- owa w po ie o ta1emn1czem zagi '.l ' ękie wrażenie wywołała romantyczna ciu, gdy nieoczekiwanie doniesiono jej,
że mąż uwił sobie gniazdko w jakiemś
historja fiO-łetniego kupca Mojżesza K.
P. Mojtesz K„ właściciel sklepu przy miasteczku Pod ł.odzilą i przebywa w
ulicy Nowomiejskiej, byl od trtydz.iestu nim z pewną łodzianką.
Pani K. wezwała na naradę krewkilku lat żonaty. Syn jego, posiadający
również jak;eś przedsiębiorstwo handl o- nych, którzy postanowili siłą sprowadzić
we ożenił się z jakąś zamożną łodzianką do Łodzi niewiernego męża.
Taksie też sta!o.
a niedawno i córka ·p. K. wyszła zamąż
Pan K. w obawie przed skandalem PO
za kupca ze Strykowa.
rzucił swą przyjaciółkę i powróc i ł do do
. _
.
P. MoJżesz K. P.ozost~r wi~c .sam z~ mowych pieleszy, obiecując ż·onie dos,wą małżonką, leciwą . . Jut niewiast' 1 z.gonną wierność.
.wlcrót~e ·dos~dl. do wmo:;ku, że mimo -, Zdawałoby się, i'ż-• teraz jl.tZ 60-letni
swel. sześćdzi~iątkł pOwtnlen jeszcze kO donżuan wreszcie się usta.tkuje. Tymczasem jednak po pewnym czasie pan K.
.
r:Zystać z życla„
.
Znikł z Lodzi. .
znów
basię
- Teraz właśnie powinienem
Wszelk 1e poszukiwanfa nie da:ty żad.wić - mówil - dzieci m~je są już na
·
sta1.owiskach, interes dobrze prosperu-1 n~go rezultatu.
Dopiero w ubiegłym tygodr,iu do toie, nie mam wiec żadnych trosk i ktopodzi nadeszła wiadomość. że 1>an K. i.Daj·
tów. • _ .
Pant K. nie była zadowolona: z zach- duje się w Bydgoszczv i tam Ożenił się
cianek swego męża. Odv pewnego dnia, z swą młodą przyjaciółką.
Wiadomość tę sprawdzono i okazało
dowiedziawszy się, ie mąż zaleca się do
jakietś młodej wdówki. zrobiła mu z tego sł ;. iż pan K. rzeczywi ście potajemnie
powodu wielką awanturę, pan K. wyra- wziął ślub .
Pani K. zwróciła się wi·~c do rabinazi-I skruchę, , obiecał poprawe i n.azatu tódzkiego, zawiadamiając 0 bigamji.
jutrz.„znikł z Łodzi:
Biedria małżonka początkowo przy- Sprawa ta jest przedmiotem dochodzeń.
- d_
,
puszczał~ że padł on ofiarą nteszczęślł-

pracą

24 stycznia.
Jak się dowi·adujemy z kół lekarskich
epidemje. grypy, ldóra w ciągu 1titku osta
bnich tygoqni priybr.ała rozmiary dawnll
iuż mespotykiane, od dwuch dni uległa pe
W!netnu osłabieniu. Mimo to jed.na:k leka
rze, za.równo prywatni jak i ~asowi są
. nadal pmeciążeni prac~.
,, Azeby podołać :wezwaniom uhe~ie
. cz011ych, kasa chorych zmuszotll!l była,
. jak wiadomo, powięk:szyt ilość le'kan:y i
godizin dodailkowych. Apteki !kasowe, mi
mo osłabienia epicl:emji niad'al są pt1Zecią..
żone, tak, ie część recept kasa przekazu
je aptekom prywatnym.

Z pasarni gęsi, mieszczącej się przy ulicy
Olinlattej, skradziono 48 gęsi, wart. 640 zł. sta·
nowlące własność P. Rywlri, zam. przy ulicy
Zachodniej nr. 16.
Służąca Goldberga Moszka (Północna nr. 13),
różne towaskradła z warsztatu krawieckiego
.
rY, 01ólnej wartości 1000 zł.

.

6an>~łnv

.Wczoraj w przędzalni WUczyka przy ulicy
Senatorskie! 28 zapaliła się bawełna. Ogień rozszerzał się bardzo szybko i przyjąłby z pewno·
śclą 11oźne rozmiary, gdyby natychmiast nie
wezwano strażY ogniowej, która w ciągu
kunastu minut siłumlta pożar. ~traty nieznaczne

,

·

L6dź,

!lomr

~

•

W kasie chotych zanosi się obecnie

Grypa

„„„......„ ........................„

kil-1

Łódź,

.......... _

„

, __

Jeden :z opryszków przyb1zy
mu ręką usta. by ·niie mógł krzy:ozeć,
małWówczas

a dwaj pozostali poddali go osobiłtei re-

wiziji w ciasie której wycią.g.nęll mu pod
tel, zawieraijąicy so złotyoh on.z .zegarek.
Kw.a.st będąc dość sdany fizyCZlllie, bro
ul gł przewazl' · I
'ł ·
ni stę rozpac VWle, eoz · e
dze przeciwn.ilków, lktórity, iro-zwścieczeoi
jego oporem, .zadali mu szereg ran, poczem skryli się w ciemnościach nocnych.
p 0 upływie pewnego czasu remego
rauważyli prz:e<:hod!Ilie, którzy zaalarmo
wali policję. Kwesta w stanie giroźnym.
przewieziono 4o szpitala, gdz.iie walory
ze śmiercią.
. Władize poli.cyjine natyclimiasit Z10rga.
nizowały pościg za bandytami i wkrót<:e
zdołały ich ująć. Areszitowani wprawdzie
n.ie prz~ali się eto wiiny. le-cz Kwai&t w
cz.asie ko:n.frootiacji wskazał na nkh, tako n:a sprawców napadu. Op.rysików osadzono w wię.zieniu.

• •
• w z1em1
p•1en1ądze

''.

Wl'odor<zgk it:la

·

szuka•. 0 Woiniew
.....

juz

je

mata•

Michał Włodarczyk, odsiadywał kil}Qumi-esięczną karę więzienia za· drobną
kradzież w j.edlilej celi z pewnym włamy

waczem oSJk,arżonym na dlu~ole.tnie więzienie .. \Ył~~yw":cz óV: ba~dzo się ~ nim
1z1aprzy~azm~ 1 ktorego.s dma ·Z<?'a.d~1ł mu
swą ta1em9.1cę. W lesie pod riotclt,ow~
.zakopał kilkaset złoty.eh n.a czarną godzi
nę.

- Wyjdziesz terąz z więzienia bez
grosza - mówił <Io Włodltrczyka - więc
Oddasz
przydadiz,ą ci się te pieniądze.
._
l•
•••
•
zahł• mi ,i~ kiedyś gdy się zobaczymy na wolI
zaoiu.:h
150
lcarf'u
Przettra•·
nosc1.
_..,
.
4
Włodarczyk dobrze s·ohie zapamięSW.-.aO
ł.6dź, 24 stycznia. Reszke podniósł ze ziemi duży kamień i tał wskazówki włam"Y:we1;cz~. g.dzii? ma
szuka~ zakop~y~h pien;ęd.zy .. Pi.erwsz~Dwaj osiemnastoletni robotnicy, ;~\i- zawołał do Piszla:
go dnia po WY1~~iu rz więu~m~ udał się
- A więc nie dasz mi pieniędzy?
chał Reszkę i Antoni Piszel olrzyn.ali zaNim P isze! zdążył mu odpowiedzieć, ~a. w~kazane nue1sce, lecz pi-emędzY: ta!Djecie w ·jakiej~ wsi pod Tomaszl)wem:
Zarabiali t1m bardzo dobt te, -więc mogb otrzymal cios w g'lowę kamieniem i 1uz n'le znalazł.. Włodar.czy~ dom.yśhł się
kto go uprzedził ~a;i .Waśm~wski, a,resz·
·
.
z nóg.
So'oie n"'""'"l odkładać pieni!2dze. Szcze- zwalił
został
. tant, który w'czesmeg od niego
. .
k
R się
gólhie cieszył się z tego powodu .Reszke, . esz e prze~az1l s1e swego czynu I zwolndony, słyis~ł. jak ów włamywa,01:
który m iat w Łod:ti liczną rodztnQ i mu- nie mogą.c . ocu~ 1 ć. rannego, sam zaalar- mu opowiadał 0 swe~ tajemnicy.
Wfo.darczyik postanowił za wszelką
.
_
.
mow:iJ kilku W1~sn,iaków.
siaf ją wspierać.
P!szla prze:vieziono do szpitala, gdzie cenę odszukać Waśniewskie.go. Po kiliku
Pewnej niedzieli młodzieńcy wybrali
się do knajpy, w której spędzili kilka go- naza1utrz wyzioną! ducha. ~orderca zo- ·t ygodniach spotkał g<0 zupełnie przy.pad
dzin na wódeczce. Gdy już byli mocno stat ar.esztowanł' 1 znalazł się przed są- kowo w jakieiś iknajpie o wprnst zażądał
od Oli.ego .zwirotu pieniędzy.
wstawieni, Piszel zaproponował przyja- dem piotrkowskim.
Waśniewsiki pnysię~ał mu, ż-e nie od
. Na. sprawie Reszke ~yraził skruchę
·
cielowi grę w kairty.
Gra p'rzeciągnęła się do świtu. Resz- i prosił o ~agoduy wym1ar kary. Sąd kopał skarbu i nawet dokładnie nie wie
dział, gdzie się on znajduje. Włodarczyk
ke nie miał jakoś szczęścia i stracił 150 skazał go na 3 lata więzienia.
nie uwieir.zył mu. Mężczyźni ,posprzeczd.
złotych, które miał zamiar wysłać rodz!się ze sobą ,a w re.lultacie Włodarczyk
•
nie. Zrozpaczony ta przegraną prosi·ł
taik dotkliwie pobił Waśnioewskiego , że
:Jlo„111ni,;fn10
przyjaciela, by mu zwrócił te pieniądze.
W dniu wczorajszym na Piotra Kierasia, za- musiano doń wezwać pomoc lekarską,
. - Miej litość nad moją matką i sioWłodarczyk został znów aresztowany
strami - mówił - jeżeli im nie wyślę mieszkałego przy ulicy Sokolej 6 napadło kilpieniędzy, nie będ~ mieli z czego żyć.' ku osobników, którzy zadali mu kilka ran no- i rzna.lazł się pned sądem, iktóry skazał
Pożycz ml przynajmniej te 150 złotych, żarni. Rannym zaopi ekowało się pogotowie. go tvm razem n'a 8 mi-esięcy więrienia.
Nożowników ściga policja.
oddam ci je, gdy zarobi~„.
.Jraełu ~eon
- Michał Tuszyński, zamiesU:ały przy uliPisze! nie chciał jednak słyszeć o poW mieszkaniu przy ulicy Radwańskiej 43
cy Tuszyńskiej 5 w czasie bójki z Karolem Ko-.
życzce.
zmarł nagle Jan Jerzy łfain. Wezwane pogotoPo zajadłej kłótni ópuści!i knajpę i uda ztowsklm zranił go nożem Yt pierś.
Do Kozłowskiego wezwano pogotowie. Tu- wie nie ustaliło przyczyny · n agł ego zgonu. Zwło
li się razem do domu. Po drodze nie rozmawiali ze sobą. Dopiero, gdy znaleźli sZYilski został pocią,gnlęt~ do odpowiedzialności kl zabezpieczono na miejscu do zejścia władz
. sądowo-policyjnych.
się w odludnem miejscu przy cmentairzu karnej.

18 lew.......„ 11aorder•o
par.nera

QIVY"'

""

I

·

.. '·

•

-

•
'W

fioldsłe-·~
. dfa

..fessfnaa

~

Zl!asła

nleł

. jedna

~ noifoś

śuiec:qq,c:li euło~d
polsfdej operetlił

/

TEATR
Dziś

•

~. IEJSKI.

,Car<>wicz"
Jutro - premiera , Ph?maljona" Shawa.
-

TE\TP KAMfRALNY.

i codzienn 1e „Murzyn Warszawski" Sto
nimskiego.
Dziś

TEATR POPULARNY.

Jec;zcze tylko dwa ruy t. J. dziś I Jutro ~
gocfz, S.20 wie.cz. bawić się będzie . puhlkżnó~
na zabawnej krotochwili „Niehoszczyk Tou11i„
net", która od soboty ustepuje mieis\.'..ll iście kar . . ·....
nawalowemu wodewilowi , Dwanaście żon J.a.
TEATR W SAU GEYERA.
Dzfś i jutro nieodwołalnie dwa ostatnie przed -..

fu~

stawienia . Malki S \V:H Ce 'l i<ol)f" . która osiaine -··
la rekor-Oowa ilość 75 przedstawi e ń . W sobotę ~ .
premiera krotochwili „Bandyci" pod reżyserją . 1
p. Mieczyńskiego.
7
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„Nie jesit~m w stanie rozwiąrać wa.
szego małżeństwa, ponieważ w rzecryw1
stości nigdy takowe nie miało mie.is~a('.
Poczem okazał zdumionym małfonkom
kopię ich aktu ślubnego, n-t którym w
swoim czasie udzielający pat";stwu
połófyć
ham ślubu ksiądz zapomniał
.
.
swój J><?dpiis.
. Pani Gra~m zbladła tak pło~no. gdy!
niedo~ł.adin10śc ta pozb~~t~ła. Tą. prawa
do al.1me?tów. Lecz mą.z J~J u1ą~ . s1~ hooo
rem 1. zaządał sprowadzien13 lę.~1~di~. kt~ '
w po~łi.· ;! ..,
ry tez wkrótce przybył do ~l!pu'1 _
nem po niego aucie i położ)'i swój b.ra1tu' · "- , =>•
jący podpis' na przywiez.w:'lym ze sobą oryginalnym akcie ślub.11ym
Małżeństwo więc rostało zawarte, a
w minutę po podpisaniu go prie.t księ.
dza, sędzia ogłosił wyrok, mocą któreg(J
państwo Gnham zostali ze soba rozwie

wylqczmew
paezkaclz
D.

Gra-1

t~o braku błogosławieństwa bofago, do

chodziło n.a tem Ue do coraz poważn.iei-

szych scysji, WTei;:zci~ harmonia domowa
ziostała ostatecznie zmącona 1 mr. Graham pociął poza domem poszukiwać uko
scenach 2
jenia po coraz burzliwszych
małżonką.
.
•
,
Zn~l~zł on. 1e wkrotc.e w rammnacb
~wne1 młode1 pan.ny, ktora tnu na osł·odę
podaro.wała na?to to .. czel!o mu pra~~1
~a tona dać, muno nailepszych chęci, nie

mo~ła.

Kupiec zi8żądał od żony, by ta zgodzi

Niezawodey

a ponieważ lt1ąż ieJ
przeszkód, Mzwód
miał być lada chwila ogłoszony. Nagle
rozpatrujący dokumenty sęcWa na sektm
decyzji
dę przed oświadczeniem swej

więcej,

ła się na adoptowanie jego nieślub'lego

lon-'vńsftlm

skargę rozwodową,
nie stawiał żadinych

iak jedną miailtę.
Bohaterem tego sądowe.go curiosum
fest bogaty londyński kupiec, Graham.
który przed 13 laty poślubił córkę pewne
ciesiząc się
g<> n.auo.z.y ciela i żył z nią,
przez całv prawie ten czas wszelkie.mi
rozkoszami zwią~ku m~łż~ń 3kie~o. Jedyną ciemną chm1irą na horyzoncie tego
pożycia był brak dii~ci. Małżonkowie
jęli sobie przypisywać wzaie.'llnie win1r

trwającemu

sqdsie

wiedzieć nie chciała i wówczas aiąż W'f
prowadził się z domu i zamiesz.ka.ł pod
jednym dachem z kochanką.
,,Złośliwie opuszczona'' żona wniosła

Przed londyńskim Div<>rce Court, są.
dem rozwodowym, rozegrała się niesły.
chana nawet w czasach tak rozpowsz.echnionycb rozwodów sprawa, w której
małżeń.~twu,
rozwód został udzielony

•1

j

dziecka, paru Graham iednak nic o tem dzen.i.

Opiekun l!iOO zedorów

I

wie bez zedarka kfóra dodzlna

Towar1ystwo medycmo-fizycz.ne w
Londynie zajęło się niedawno nieiakim
BiUen Jenny 62.Jetnim zegarmistrzem,
!który od lat 30 jest konserwatorem ze~a
rów umieszczonych we wszvsikich :-;oo
illtm'erach wóelkiego hotelu Savoy w Lon
dynie. Bilf Jenl!ly opi·ekui-e się temi ze~a
rami, nal<ręca ie i regul~ie i hac~y, aby
ws.lcaz~ały one w.łaśc1;wą g-odzmę.
Na1c1e.kawszym 1est 1ed.nak ten szcze

~ół, że ów koaitroler prawdziwe.go i ·doik..,

ładnie podawanego przez 1500 zeg·u ów
czasu niie p-osiada sam zegarka, lecz dzię
ki niezwykłej i w speoj-a!oy sPo096b wygz
koJo.n-ei orjooitacji potrafi zawsze podać
właściwą godzitnę ze ścisłością do !kilku
·
zaledwie &eikund.
Zmy·sł ten jesif wog6le wfaśdWy człowiekowi ii został przytępi.ony ina skutelt
posług.iwanfa siię ze~arkiem kies.zonl<owym, który bez żadmego wysiłku, ws&az'...lje i:ew.nJe. daną. go-d.z.1111~. Do dziś dini~ ~
Dr. 111ed.
w. leśniacy nie. po-s1ada1ący. · zegarów, a or
ienitulą-cy ~ę w czasie d.riia.«podług słońca, a w~ cz.asie ti-ocy po21baw'ien1 i tego je . •
0
wskai~ika, uchowu.ią nięraz ~· .
dyn~go
artrnt~ZIR)
Calhler':,.bye-e
kom1te poczuc1.e cza.su. U Bi!If .J~ny ie&ł
G i
•
•
" .„
Plol1kowaka tit. m. 3 fr. lip. ·to tylko zaostr:Z'OllY i przez heztt.sta.n.ną

należy

tylko

K UPON •

Oo f"umy "Sunlajt" Spolki Akcyjnej, Skr' Yllk•
Pecitowa 479, Poczta Główna, Wan1.awa.przesianie mi próbneao pakietu Lux
..,.wc<aiic:eao na próbne pranie.
I_, i nazwjako „„ .• „.„ ...•..•... -„.„„„.„ •. „ ••..„„„.„„ .•„„.„-.„.
AdP1 h o "•.-uS•u·••••••••••uo•o•<l••••••~••••••••••••O•O•OOUOOOOouos••••••••••••o
IU1>ra.<ra 'llie o _,-,ifte 1>i•atlie.)
& Wa.51

Upra"ma o

P OLAK
fastma pokrzywka

teL 64-21

:z4dae Lu~'u
w pacdacb.

' PRÓBKA DARMO------

.................„ ..........„

J

LA zabezpieczenia klijenteli od
kupowania falsyfikatów, jest zwyczaj wy·
tłaczania nomenklatury ·
na kawtłkach mydła. OczyWiście jest to nicmotliwościlł o
. ile chodzi o Lux, ponieważ umieszczenie nazwy czy te:t
firmy na każdym nikłym płatku jest nie do pomyślenia !
Wobec · tego oryginalny Lux, ten najbardziej pewny,
wypróbowany i niezawodny środek do prania delikatnych
tjtanin i wełny, sprzedawany jest wyłącznie w zaklejanych
granatowych paczkach z napisem. Lu~. Wyst~zegać się
zatem wśzelk.1ch naśladowmctw, żądając Lux u zawsze
ty~o w paczkach z nomenklaturą .
. Lux'em uprać można wspaniale -eleganckie suknie z
delikatnych tkanin i strojną jedwabną bieliznę. Wełniane
koszulki, bieliznę i kaftaniczki niemowląt, jak również
~b wełniane koce i wszelkie flanelowe ubrania, prać
tylko Lux'em, a zachowają do końca i po niezliczonych
praniach miękkość i wygląd nowości, o ile są prane
w)iłącznie w Lux'ie.

bezpłatne

przyimuie od 11-ei do t-ei wprawę spotęgowany zmyeł.

-1Ale

my

sie ńie damy, prawda, panie
Kranicz? ...
.
- Oczywiście...
- Kto wie c·z y komendani i inni nie
zginęli w tym dole?.„
- I ja tak przypuszczam„.
- Narazie musimy zbadać doklad·
nie teren ... Przecież ten kurytarz podziemny musi się też skończyć.„
· - Oczywiście„ ..
Szli, zwolna posuwając się naprzód
·i bacząc pilnie czy nie zagradzają im
drogi jakieś przeszkody.
Nagle Kranicz krzyknął:
lf 6)
- Stać! Sciana !
WszyScY zatrzymali się.
~
_ Jakto? Skąd„. _ zdziwił sie
odpart ~wirski

•

Jes7.cze te~ samego dni a po pofudniu ~wirski wraz z Kraniczem w towarzystwie dwuch funkcjonarjuszy urzędu śledczego wybrali się do tajemnicze!{o zagajnika na ulicę Czarną. Swir
ski miał jui opracowany plan działan;a.
- Zejdziemy na dóL. - rzekł do
Kranlcza, gdy wszyscy stanęli pny
podkopie. - Jeden za drugim odrazu.„
Broń mieć w pogotowiu„. Wpaść odrazo z hukiem. trzaskiem, żeby oszoło
mić wroga„. Zrozumiał pan? ...
- Owszem... Zrozumiałem - odparł Kranicz - ale wątpię czy to sie
panu uda... Obawiam się ie sprawa jest
bardziej skomplikowana niż pan przy·
ouszcza....
- To się okaże„. Musimy spełnić
nasz obowiązek„.
- Więc posta" owił nan?
.
- Tak.„.
- Proszę„.. ·
Pierwszy skoczył do lochu Świrski,
za nim Kranicz i dwaj funkcjonarjusze
urzędu śledczego.

Ogarnęła ich ciemność. Przykrywka
u góry zamknęła się.
Ani jeden promyk światła nie przedostawał się do tych podziemnych lochów. Kranicz nacisnął guzik elektrycznej lampki.
- Co robić? ..• - zapytał szeptem

- Jd riemy da Iej„. - Naprzód!

Każdy zapalił lampkę . .Cztery snopy Swirski. :- Sciana ?„..

jasneg-o śwlatta oświetlały drogę pod"'
ziemną.
Kurytarz podziemny ciągnął się w
dal bez końca.
- Trzeba uważać.„ - szepnął Swir
~ki. - Posuwajmy się powoli„. , Wszędzie mogą czyhać na nas zasadzki„.
Kranicz rozglądał się uważnie na
wszystkie strony.

Prte~t~~~a~~·~osilo się

czarne skle
pienie, zagradzające dalszą drogę.
. - Więc jakto?.„ · Kurytarz już sie
skończył? ... - pytał dalej Swirski zdumionym ~łosem.
- Widocznie .•. - odparł Kranicz,
nie zdając sobie jeszcze sprawy z tego
co sle stało. - Sclana„. Dalej pójść nie

To są dia mnie rzeczy tajemnict~... Pne
szliśmy całą drogę„. Zrewidóv:al'.śmy
ccJy loch„.. Nikogo nie spotkaliśmy..
I nagle ta ś.;iana„. Musimy czempre·
dzej wrócić„.
Zawrócili.

Świrski i::oszedł znowu pierwszy.
Za nim Kranicz i dwaj policjar,ci.
Wszyscy z latarkami.
Nie uszli Jednak dziesięciu kroków
gdy znowu drogę zagrodziła im jakaś
rrzeszkoda.
- Co to? .,_ zapytał $wirsk1. Kraty?.„
- Tak? ·- odparł Kranicz drżącym
głosem, wyciągając rękę z latarka.
- Znowu zamknęli nam drogę? .•.
-Tak„„
- Tego przedtem nie bvlo ... Przypomina pan sobie.„
- Przypominam„..
Zapanowała cisza.„
Świrski ścisnął w dfoni rewolwer.
Kranicz spojrzał na policjantów, któ
rzy wybałuszyli oczy i rozdziawili
usta.
- Wciągnęli nas do zasadzki„. skonstatował Swirski. - Dobrze. ale
my się tak łatwo nie damy.„ Bąd:t pan
spokojny.„.
Próbował odsunąć kraty, ciągnące
sie od ściany do ściany, od pułapu do po
dłogi. Kraty były mocne, żelazne. Skąd
sie wzięły? „. Szli przecież tą slmą
drogą i prócz zasadza wki oraz dołu nie
napotkali żadnych przeszkód ...
Swirski wypuścił z rąk grube sztan·
gi żelazne I otarł rękawem pot z czola.
- Zaczekaj pan... - rzekł, dlo·sząc
ciężko. - Odsunę te kraty„. Musze od·

moi)~~"polłcjanci oświetlili latarkami
- Stać! - krzyknął ktoś nagle.
Pochylili się. Drogę za~radzała Im przeszkodę. Była zbyt masywna, by
można byto uważać, iż Jest to koniec
jakaś głęboka. mętna sadzawka.
- Aha ... Kładka odsunięta... Uwa· lochu, a więc powierzchnia ziemi.
Miało się raczej wrażenie, że 1est to
ga !... - oświadczył Swirski.
Pierwszą przeszkodę minęli szczę- gładka ściana z żelaza lub kamien:a.
Swłrski puknął palcem.
śliwie.
_ Twarda.„ - rzekł. -- Diabli wie- Cieka we gdzie oni ukryli tamdzą co to jest„. Trudno.„ Mus;my wrótych? .„ - zastanawiał się Kranicz.
- Bądź pan spokojny„. Znajdziemy clć .„
- Dobrze... - przerwał Krani~z. ich napewno„. l ojca Sergjusza zn aj dzlemy.„ Tylko spokojnie.„ Narazie wi- Ale w takim razie„. ~ie rozun.·em jednei rzecży.„ Co sie stało z kornendan- sunąć„„
dzi pan powodzi sie nam nieźle...
W tej chwili rozległ się w podzietern. Kędzierskim, Walskim, Felkiem,
- Nie mamy na co narzekać..
- Uwaga!... - krzy:~nąl ktoś zno· Lipeckim i dwoma pol!c1:rtami'~ ... miach okropny śmiech i ktoś rzeki
Gdzie oni się podzieli?„. 0dzie s4r' ... głośno:
wu.„. - Dół!...
- No, no.„ Zobaczymy, panowie!„.
RzeczyWiście pośrodku drogi wid- Ce się z nimi stałó?„.
- Kto to powiedz!ał? !... - zap~·tał
Świrski .stanął bezradny.
niato Cl-arne wgłębienie.
- Pan ma rację„. - sztpll<i,l ztnar- Swirski przerażonym głosem.
- A to ci szelmy!.„ - zaklął Swlr
Wszyscy stanęli jak wryci.
ski. - Sądzili, że uda im się nas złapać„ twlony. - J:.l też tego nie mog.;, pojqć ..
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Od wiorku dn. 22 do poniedziałku dn. 28
stycznia 1929 roku. - Genjalna tragiczka
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albo nadeślij charakter
pisma swój łub uinter•· •
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najblituej rodziny, a otnym&1z ei:ize 1r6b sk6Pn,ch,
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Adam pracuje obecnie u nas
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Doktór
ogłoszefl, wydatków pocztowych i 1 Ola pań od 4-5
I~
kancelaryjnych załączyć zł. 2.- (mot oddzielna p<>czekal·
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, - Główna 51 tel. 7-05
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1ttawstwa, aoitelsklego, francusldesto.
•1emiecklego. pisowni oraz cramatykf Oddzielna pocz•· dieniem. Spacerna zJerka od zaraz. Bruz1tiska 26.
Nr. 13. Janowski.
, lskieJ. Po ukończeniu świadectwo.I kałnia dla pat\.

uy

,,RIGltY Nocy„

przystanku
PUYJIJIUJe chorych w chorobach wszystkich specjalnośC4 od r.
10 rano do 7-el po tJOl. Szczepienie
ospy, analizy (moczu. kału. krwi.
plwocin etc.) 01>eracje. OJ>atrunkL

I~

::~u!: ~~~ie~v~;:;•kop b;!~~!~ ~ro~%e-°l i~ P. S. P. ZIUTA

Dr.

proJ!ram

Moniuszki 11,
f
63
te1e on "22·
skórne
Choroby
16
16 POŁUD"IO WA
elekSALON DAMSKI pod kierownictwem „L EO N A• i weneryczne
troterapja.
UwaJ!a: Manicure zostaje wykonany przez pierwszorzędne siły Przyjmuje od 8_ 10

I. Radoszyc1.r1·

Masaże.

===Następny

tytułem

t.ekarzy SPecJallst6w t zabinet denty-

(oprócz

Doktór •
Woł~OWY J~I

•W

'l~ ~ DtDift&Rl
DDL Uff

Pierwszorzędny Zakład

sze środki ochronne. Wypróbowane i polecane przez Urząd
Zdrowia Publicznego przy Zakładtie Btdań balderioloit. serolo·
gieznych we Wiedniu . Jedyna
marka dostarczana wprost z wł. fabryki. Do nabycia we
"wszy.atklch aptekach drol!erjacb i uoptyków.

••„ •.„.„•••••••••••••••••••••••••„

-

g·r.
70
URE
70 gr. MANIC
piątków

~:o~~fe';ic::p~ó~;f'~!:~~:d:T:i

~

•

•

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 qroszy.

poł

soboty i niedziele o g. 12-ej w

w

Antyseptycznie spreparowaoe wy- '
rob" stumowe. pnez tekarzv i fa-

Przyjdź osobiście

wywia-

IA.• dowcy • •

P~dy~e oJ1 10-~ ~;rn~epi:ze;~~~~

Spec. usuwa·

od 4• _ ;, pao w składzie .win i nie zebów
Dla nluamotnvch wódek. . o!,e ny pod zupełnie bez
bólu
CENY LECZNIC. „Pracowita ·
sztu;zne
na dorugondknaychch. wa
gotówkę

na r.afJ lza

11111111 Ząby

Cała Łódt wie, że
najlepiej kupuje się Absolwen t - - - - - -ńentnta
meble tylko w Za- Padstwowef Szkoły
kładzie tapicerskim Budownictwa w Po~orow·1[l
B ci Gabałów znaniu (wydz bud
arch.) z praktyką.- Nawrot Nr s.
•
szuka posady.
otomany. tap~z:any,
fotele, krzesła. laskaw~ oferty pro przyjmu.,.ie 111w P1'lecz;
otr·
n1·~v
do
skierować
sz:ę
kredensy. "arderoby
~
•
'294
Pl
·
pod
administracji
prz:yjmu·
stoły oraz
" od '2-7
13 c'
jemy wszelkie "Technik"
zamówienia, wyko·1- - - - - - - - - •
E .; ...11. f~ PD
nanie golidne.
~&ma
Na raty i za gotówkę

------1

lekarz

f

Zmiany w kalenda·
rzyku
9'als6.

z..,.

~r•ed

Z życia klubGw

se.oneDI /ool6oloDJ VDI

1 związków sportowvch
Walnta zgromadtenie ZGS. Hasmonef

"ezu saldq ll'łęftsse •młanv .., lóddicli druivnacli

uftftoaffef.

Jak się „Express" dowiaduie w katen
maią być
darzyku rozgrvwek PZLA.
przeprowadzone dwie zmi.a.ny, mianowi.
cie mecz z Czechosłowacją projektowa.
ny jest n·a 6 i 7 l!pca w Poznaniu, a mistrzostwa Polski męskie na 28, 29 i 30
czerwca w Warszawie. Proiekt ten iest
dość s.z·częśliwy. gdy:! impreza międzyna
rod-0wa w Poznaniu, niż mistrzostwa kt6
re zresztą odbyt się winny w stoliicy.
.
.
.
. Lytw1an~e. mtslrzostwo Europy w
1etdz1e sz.ybk1e1 zdobył BalaDign.td ~rzed
Thunber~1~m, L~rsene~, Sc~~erem 1 .Ha.
derem. W 1eźdz1e łyżw1arsk1e1 par~t
st~zos-two Europy zdobył zespól w1-eded·
skt Scholz - Ka12er.

lłeo•vcli ł

(L6dt) odbędzie się w połowie lutego. Wi
łutym odbędzie się TÓWnież walne zebra

rozpoez.nie się u W el.U; zek i Hi.nic prizypuszczaln.ie wycofa
Sezon footbatowy
nas oficjalnie W pierwuyeh dniach mar- ll\ się fuŻ W r.b. Z C'zy;n,nego udziału W
ca. Mimo to iu.! dziś słyszy się o prngo. grach miistirzowski.ch Kl. Turystów.
Atak nie ulegnie zmianom i przedsta
towaniach do rozgrywek, J treningach,
się będzie tak jak pod kon.iec ubewiać
moim.a
Jak
itd.
towarzyskich
zawodach
w:nioskować z ilości ,,wędrówek'• piłka- głego snonu. Pr.zypuszozać należy, że je
footbalowy nie dy.nie Ałaszewsiki zasili na stałe pierwrzy, tegoroczny seion
Większym
przyniesie więksrych zmian w dcładach szą dru.tynę Kl. Tury.stów.
osobowych drużyn ligowych. Tmyści np. Z11Diano-m nie uJegn.ie równie! ~utyna Ł.
występować będą w sezonie bieżącym w K.S. W bramce Zltlów zoha<:zymy Milę,
składzie nie różniącym się ziriac%1tie od na ob.renie Cylla najpr.awdopodcbn.iej za
zeszłorocznego. A więc w bramce znów stą.pi na stałe Jeżewsiki. Pomoc nle uleg.
1ZObaczymy Michalskiego, n.a obronie Ka nie zmianom, a w ataku wątpli.wy jest je
tasiaka i .Kubika Al. Jedynie linia pomo dynie udział Kf'óla, Gdyby Król ni:e za.
=ia-, ·mierZ'ał p<iwrócić do Łodzi, wówozas ponajprawdopodobniej ulegnie
nom. Dotąd bowiem nie jest pewny u- zyeję jego zajmie Ailide-k.
·
deiał Kulawiaka w ba.rwach Turystów •

nie Tuf'y&tów.Prezesem Wa.rsz. Okr. Zw.
BokserS'kiego obrany został pułk. Wilen.iaw·a Długos.zewski.
Lwowski Okr. Zw. Piłki Nożnej obra
dowal qbiegłej niedzieli. Prezesem ao;w~
zku z.ostał p. Dręgiewiciz.
Walne zebranie PZPN-u odbędzie się
16 i 17 łutego w Warszawie.
dniach
w
1
,Togoroczne zebran.ie zapowiada się nad
'wyru burzliwie.
Pułkownik Mond obt".aJly został pr~„
ze~em Krak. Okr. Zw. Piłki Nożnej. Ko„
Jegjum Sędziów Piłki Nożnej w Warsz.awie zorganizowało zaprawę g.imnastyiezną dla swych członków.

ml'cy

ń. p Zp N·U W r. J928łł
'' L.le;l
· ła )llOSC
••
• • •
Dt?iefta111e
Zia
na 6ojsftacli
c.vlrv • 210 me.:sóll'
płłftorsfticfi

Wnadchodzącą sobotę

maczCJ hokaiowa o m1strzos two

lłfło..,vcli

Jak się diowi.adujemy miistuostwa kta
1y B. w hokeju lodowym roz,poczynaią,
się w nadchodzącą sobotę. Poniieważ Union jest jedynym zespołem hokejowym
w Lodzi, pnete zaliczony tostał eto okrę
gu waruawskieg.o. Program mi$triostw
hokejowych priedsławia się ?Jastępuiąco
Sobota 26 I. w Warszawie Urt.ion Lódi,
- Legia U i AZS. Il - Poloo~a. 27 I w
Warszawie Union Łódź - AZS. II i Po.
lQ'.Dia - Legia II 2. Il Polon.ia - Union w
Lodzi 3.2. Legja Il - AZS. II w Wa.rsza„
wie.
Jednocześ:nie dowiadujemy się, ie dni

.:olej !lolsfli

Sprawozdanie z działalno~ci Ligi P., 25.713 przeciętnie 2340, 5) Legja 29.034
przeciętnie 2075, 6) Pogoń 28,979, prze·
zgromadzeniu i ob e jmujące całokształt · ciętnie 2070, 7) Warta 28953 przecietnie
pracy Ligi w roku 19,?8, przyjęte zo ta~. 2068, 8) Polonja 26,493, przeciętnie
lo przez zgromadzonych bez zastrze- 1892, 9) Czarni 26.160 przeciętnie 1858,
10) t. K. S. 2Z.882, przeciętnie 1760, 11)
żeń. .
Sprawozdanie to obejmuje cały sze- Ruch 21 ,410 f)rzeciętnie 1647, 12) T. K.
reg ciekawych danych statystycznych S. 13,960, przeciętnie 1531, 13) Warszaz których podajemy poniżej najważ- wianka 19.359, przeoiętnie 1489. 14) Tu
ryścl 18.082, przeciętnie 1390, 15) Sląsk
niejsze.
W zainteresowaniu publiczności roz
grywkami ligowemi, należy, stwierdzić

z. P. N. złofone na niedzielnem walnem

17.246 przeciętnie 1150.
Cyfry powyższe a zwłaszcza porów
nania naleiy jednak traktować z dużą
ostrotnością . albowiem poczucie konieszczegółowych
czności dostarczania
statystyk, jest wśród klubów Jeizcze
bardzo małe.
Nad dalszemi danem! statystycznemi zastanowimy się w jednym z najbliższych numerów „Expressu".

Pe-lny kalendarz P:Brwsza1· rundy

w porównaniu z rokiem
pewien postep
li
·
1927. Cyfra ogólna widzów wzrosła z
około 307.000 w roku 1927 na 389.460 w
ozdr.gwelc O ~sirz~siwo ,l,ilłl
'roku obecnym.
~
,
.
.
Z tego przypada na Kraków 87,353,
„
Lwów 83.357, Warszawa 73.888, Łódź . a niedi:ielnem walnein :i:~~acC?iu Lł.
.
53,719 Sląsk 47 811 Poznań 34 813 To I1 lti w Wa.rs:zaw1e uch.w11lo110 pon~szy ka.
' ·
20 ma1a:.
pter.vsieł
lentłJ~z roz.gnwek liigowych
'
'
'
'
ruń 8.Sl9.
~
Garba~ia - Warta.
•
Ta sama statystyka według klubów ruqdr.H?:
'
26 ma1a.
17 mMca.
przedstawia sie następująco·
Le~ia - IFC, ~KS. - Wal"Szawtan•
Ruch - P()tonda.
1) Cracovia 50.049 wid;ów, Z) Poka. WtSł8; - Polon.i.a, Pogoń - Cza.rat,
,. marca:
37 304 4) Warta
g oń 39.571 • 3) Wisła
30 ma1a:
ł'oloWarta - Turyści. LKS.
.
•
'
.
34.815, 5) Polonia 34,775, 6) Ł. K. ~. nia, Legia - Ruoh.
. Garba.rnia- Legla, Warszawia.nka Pogoń, Cza.rni - Turyści.
31 marca:
C: 26,959, 8) Hasmon~a
28,409, 7) I.
2 czerwca:
Wisła - Warsiawła.nka.
25.512. 9) Turyśc~ 25.310. 10) LegJa
2~· 688• 1 ł) Czarni 18. 27 4. 12) WarszaTuryści - Ruch, IFC. - LKS. Poto.
'I kwietnia:
16
3
425
- Pogoń Czarni - Warsza.wianb.
nia
WuRr.teh
Tu.ryłei,
_
Garbarnia
• · ~ ) Ruch 14.853. 14) I.
wianka
Cracovia - Wisła
ia.ak
· W
C
·
t C
K. S. 8 ·519 · l5) "'ląsk 5.999.
.
9 czerwca:
aPołni~wai t!d~ak każdy z klubów ro P~lo~rnLKS ~W~~ anzaw
Warszawian.ka - legja Warta - Po
zegra mną 1cz e meczów przeto o
G b . Jonia, Cracovia - LKS, Po.goń ~ tFC.
~4 ~i~huaIFC ~ 1 1
wiele bardziej charakterystyczna dla
a -Le· g~r Wamia Ruch _ Czarni.
popularności poszczególnych boisk Jest Cr µrysci -R h • p og~
.
16 czerwoa•
ar...
Ja,
~ ' 0 Ou aeevia cyfra przeciętnej frekwencji publicz. „ . W ar ta-w·~
lKS - T ury;,ct,
ta - WarszaW1anka.
ności.
ir
1s1a, l'l!l'C
k · ·
. - Czarni, Legja - Polon.ia, Pogoń .
~t~tma:
E' 1
Powyzsza .Przeciętna J?rZyPada n~
·
Turysci -:. Pofonia, ~C. -: Crae~via . Ruch, Gairbarnia - Cracovia.
boisko Cra~oyn - 3:850 w1dzow, dał ei
23 czerwca·
idą 2) Pogoń 3044, J) Warta 2677, 4) - Ruch, Leg.1a - LKS. !Olt~n - WtSła
Warta - Ll(S.
Turyści - °Legia,
.
.
2i;t kwietnia:
Polonja 2675. 5) Wisła 3665. 6) I. f. C.
LKS - Ruch, Wtsła - Legia . Pogoó Cz.arn.i-Garbarnia Polo.nia - IFC. Cra
1925. 7) Tury~cl 1940, 8) Ł. K. S. 1900,
covia - Pol1oń. '
9)Hasmonea 1822, 10) Legja 1620, 11) - Garba.mia, Warszawianka - IFC.
2~ czerw~a:
3 mai.a;
Czarni 1405. 12) Warszawianka 1369,
Ruch - Wisła, Czarni - Warta.
Turyłci - Pogetl.
13) Ruch 1061. 14)Sląsk 599, 15) T. K. S.
30· czerwoa:
S maia:
574.
Garbarnia - IFC., Pogofl - Warta,
IFC. - Warta, ŁKS. - Pogoi'\. Le~j·a
Nie bez znaczenia pozostaje fakt. ie
- Cracovia.
Wa.rsuwian.ka
GarbarPolonia,
Czarni
Cracovia,
Ruch,
Wisła. l. r. C .. Warszawianka,
7 lipca·
Stqsk i T. K. S. wykazują minimalną nia - Wisła .
Ru-ch-IFC. Legja - Czami, Craco· 9 maja:
ilość biletów darmowych.
.
Warszawianka - Tw-yłci, Wisła - via - Tury~oi.
Analogiczna przeciętna frekwencji
14 lipca:
publiczności za rok 1927 przedstawia Czarni.
Warszawianka - Garbarnia, Wisła
12 maia:
się następująco: 1) l. f. C. 2840, 2) PoLKS - Gub.amia, Warta - Le~ia . - Turv§ci, Czarni - LKS.
lonja 2.=500, J) Turyści 2.200, 4) Legja
powyższym moW kalendarzyku
2130, 5) Warta 2000. 6) l. K. S. 1940, 7) Ruch - Warszawianka, Wisła - IFC.
zmiany
małe
ha.rdzo
tylko
zajść
gą
CMcovia.
Polonia
Hasmo9)
1800,
Pogoń 1940. 8) Wisła
--~
War1)
t
1730,
nea 1760. 10) Czarni
sza wianka 1320. 12) Ruch 1180, 1.3) T.
K. S. 574. Jak z tego widać przeciętne
dla Wisły, Warty, Polonii. Warszaw ian
ki, Po~oni, Czarnych, Hasmonel i T. K. polskl~J
S. podniosła sie równocześnie zaś zmalała do I. r. C., Ruchu, Legji, Ł. K. S. i
Strzeleckie zawody el 1minacyJne. 4~ Wąsowicz (Zw. Strz.) 1302 T1kt.. ~)
Turystów.
wybrania drużyny !!a mistrzo- Komierowski O.egjai 1345 pkt..6) Rocelem
Zagadnienie popularności każdego
klubu na obcych boiskach rozwiązuje stwa strzeleckie Eurory z broni mało browski <Modl;'l) 1.H~ pkt, 7) Domzesta wienie ilości widzów. których da- I kalibrowej (Bcii1n od 6-9 lutego) zgro kcmunt 1Legja) t:'31 pkc.,. a dale; Ru . .
na drużyna dostarczyła przeciwnikom. madzily 18 Z'l:\'1l>dnikó"N. Strzelano z ciński, Le vińsk1 i Wic'i„1.k J. ~eprczen
Na pierwszem miejscu kroczy Wisła Sli metrów uo małej tarczy -- max. tację Pol-s~i stanow.ić bi:J1.ic p:l•:-w44,052 przeciętnie 3150. dak; 2) I. f. C. punkt 1600. W-r· iki: 1) Rutecki (Legja) szych sied n ':1 strzelców z łodtiani
35,260 przeciętnie 2.71~. 3) Cracovia 1418 pkt., 2) Go1a•1ski Zw. Str1el.) 1400 ncm kpt. Chśc1ewicze:11, który obcc.;n:c
33,875 przeciętnie 2420, 4) Hasmonea pl-t., 3) Go.~ciewi;;~ (Tm uń) 1JS2 pkt., p1zebywa w Toruniu.

Un.ionu w)"ieżdż.a w na.dchodzą<:ą,
tyna
sobotę do Warszawy w sikładzi~ nas.tępu

jącym: Godwald, Wegner, Stet'ka , Pr6.
chniewicz, Chełmicki i.Dre.~er. W slkła
tym cLruty11a Unionu ~ łępowa4 .
dzie w rozgrywkach o m1.5tr.zostw-o kasy B.
•

·1.,dzie

„,

I

r.

k. :

I

·

·

'

„

repreze nfoc:ji
Skiod
na

zawodu o mlsirzosiwo
Europu

~· Ks u
Hoffman z łle
, •
.

wstąpił do Un1onu
t::o
W żwiąziku z wiad-0mościami ja.koby
Hoffman, były gracz Unionu, występują„
cy od kilku lat w LKS-ie zażu,dał zwol ...
nien.ia i wstąpił ponownie do swego ma.

nr.n

cierzystego klubu Unionu, d-0wiaduiem'Y
tej pory Hofma.n nie zwrócił się
jeszcze po zwolnienie i najprawdopoctob
niej czytlltiy będzie nadal w barwach t.
K
' -u.

się do

s

· Pierwsze mecze
o misfrsostn>o pina „ pon•.
.

..

SOP'e

Jak się ,,Express" dowiadu;e w n.ad-

chodzącą sobotę rozpoczynają się w Lo„
d:zi drużynowe m.istrrostw• ping:~pongo..
we. W mistrz0$twach weżmic u&iał kil.
kandcie drużyn przyczem odbywać się
one będą w kilku salach. ·

sakcii

aałagan \V
lakkoatu1tvczno1 Pogoni
Jak się dowiadujemy dwaj ma.ni zawodnicy lwowskiej Po~oni, Baran i ·Smakulski n.ie zostali do chwili obecnej łiot-
maJn.i.e zgłoszeni do PZLA. Wimę i><>n>01i
tu brak porządku w sekoji lekkoatlety„
cmej .Pogoni. Pamiętną ·: est chwiila, kie.
dy obu po-wyższym zawodnikom nie pozwolono startować na mi~tr.zostwach Pot
&ki z powodu br.a.ku .zgłoszeń. Minęło jut
kilka miesięcy, a Pogoń do tej pory form•alności j.eszicze inie załatwila.

. Przedłuża~ie

się

c:lloro&v .Cate~•ftan>el
czołowa nasizta
Janina Loteczkowa
narciarka, ktÓTa ni·edawno uległa po„
waimemu W)'Pa,dkowi nie będ,tie prawdo
paoobnie startować w sezonie bieżącym
z powodu 'prz-edłużan.iia się clioroby.

••

2

rozłam

Nowy,
wśród

dvktatorów
Ros n
Londyn. 24 stycznia

Wfadomości , jakle nadeszły z Moskwy, zdają się wskazywać na grotny
rozłam w łonie sowieckich sfer rządzą

cvch.
„Dally Chronicie" zamieszcza sensacyjne doniesienie swego korespondenta,
wedle którego Kreml stoi w obliczu no.wego groźnego rozłamu, o wiele barózief poważnego. aniżeli ten, który za~ończył się zesłaniem Trockiego i Zinowiewa.
Mianowicie Bucharin, mózg rządu
Stalina. przeszedł do opozycji. Równocześnie Bucharin złożył wszystkie piastowane urzędy sowieckie. W ten sposób Stalin został osamotniony.

··Kolorowe peruki
Ola nalnon>s•a wnoda
parvsAa
Paryż, 24 stycznia.
. Prasa donosi, że znany fryzjer paryski Simon oświadczył, iż najbliższym
wynalazkiem mody jest używanie kolorowych peruk szczególnie do sukni wie
czornych. Już dziś na balach prywatnych w Paryżu panie używają takich pe
ruczek, przyczem szczególnie są faworyzowane niebieskie odcienie peruk...
Peruczki robione są z najlepszych gatunków przędzy jedwabnej.

'Wszuslftie ssftolu
sanaAnłęfe

W filmach amerykańskich popisuje się trupa niezmiernie utalentowanvcb dzieci. Na zdjęciu widzimy owe nalmłodld ,
„gwiazdki" Hołlywood.

r/JrasuliJs6a AróloDJa pi~Anoś,;i

I
1

XorDefłił
Oslo, 24 stycznia.

"'

(Telegram własny „Expre~u").
Od kilkunastu dni szaleje w całej

Norwegji niesłychana epidemja grypy.
W zeszłym tygodniu w samem Oslo zanotowano 1200 wypadków tej choroby.
Wszystkie szkoły w całej Norwegji są

zamknięte. Rząd powziął energiczną
walkę z chorobą i zarządził nawet kwa
rantannę, celem stłumienia epidemji.

~omunisla poli,;~

Auie
radneao •

portjł

ludoDej

Stary chiński drzeworyt, klasyczne dzte.
to starochińskiej sztuki, budzi obecnie
podziw na wystawie w Tokio.

Berlin, 24 stvczn!a.
· W dniu wczorajszym wydarzyły się
w Halle wielkie rozruchy komunistyczne, z powodu niewypłacenia bezrobotnym zapomogi W radzie miejskiej jeden
z komunistów spoliczkował radnego z
partj• ludowej. PoJlcja zmuszona była kilkakrotnie ingerować. co jeszcze bar~
dziej p0dniecito demonstrant6w. Z powodu ciągłych starć przeprowadzono liczne aresztowania. Nastró; w mieście
podnieconv.
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Senorita MARJA CORTEZ iest najplęk,
nieJszą kobietą Brazylii.

n>f:efa Jłm6ilnu

Moskwa, 24 "tycznia
Komisja wYdelegowana przez rząd
sowiecki dla podniesienia produkcji zagłębia donieckieg-o. po znanym procesie
intynlerów niemieckich. wykazała. ii
pomimo wszelkich starań, nie udało się
podnieść produkcji do poziomu przedwo
jennego. Szereg- zakładów jest zniszczonych i potrzeba byłobv olbrzymich sum
dia doprowadzenia ich do porządku . Pieniędzmi temi rząd nie rozporządza.
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Lublin, 24 stvcznia.
W osadzie firley powiatu lubartowskiego pozbawił ~ie życia przez otrucie
posterunkowy Sidor.
W pozostawionej kartce napisał on:
„,Ponieważ- w stanie nietrzeźwym zgubilem broń i tern samem zhańbiłem mun
dur policjanta, przeto pozbawiam się ży
cia".

W Łodzi 4.00 miesleczole - Zamiejscowe 5 zL

Prenumerata. mleslecznie
- Za~ranlca 1 zlotyc~ ' m_ieslecz.nle
Odnoszeme do domów 40
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Za wydawnictwo „Republiki" sp z oa;r odpow.

Godziny przyjęć redakcll 6po poi Rekoplsów niezamówlo
nych nie zwraca się . - - Władysław

Polak

PAWEŁ MILJUKOW.
znany rosyjski polityk, pubłicysca, h'Storyk i liberał, kończy 27-go stycznia t- b.
70 lat.

Og łoszenia ·

ZWYCZAJNE: 10 n . za wiersz mllltfletrowy (na stronie 10.szpałtJ
W rEKSCIE : 40 a;r. za wiersz milimetrowy. (na stronie 4-szpalt.)
NEKROLOUI 30 gr---;a wiersz mil (na str. 4-szp.) Zarecz. l zaślub. po tekście 10 zł Za
miejsce zastrzeżone specjalna · dopłata Zamiej-scowe o 50 proc. zagraniczne o 100 proc. droteJ.
Za terminowy druk o gł o szeń administracja nie odpowiada Drobne 12 groszy - NajmnieJsz~
zł. 1.20. poszuk pracy JO groszy
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