OPLATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZALTEM.
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W szko1e powszechnej w Buaku Kile
ledkim podczas pauzy 7-letni uaz.eó Ba..
dJUra udał się d-0 ustępu, będąoe~ w ni.aj
gorszym stanie, i przez otwór wpadł do
dołu kloacznego. Na krzYk dziedka po·spies:rono mu wpNLwd:zie z pomocą, lecz
-----:"',-------------------~..;:...-----------------:---- następnie za.mńut opieki wyrzucono
Rok VII.
Ł()OZ, WTOREK, 29 STYCZNIA 1929 ROKU.
CENA NUMERU 20 OROSlY.
NR. 29 chłopca na polecenie jednej z nauczycielek z klasy i wśród najdotkliwszych 'docinków kazan-0 mu, mdmo sillnego mrozu
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c:su samo6óJstDJołdotuc:lic:sas nie st,.,ierdsono.

Kto

poli€jO
Lódź,

29 stycznia
Władze pollcyJne stanęły w obliczu
krwawej zagadki.
Dziś o godzinie 7-ej rano przy zbieP ulic Wólczańskiej i Pięknej robotnicy
idący do pracy zauważyli jakiegoś męż
czyznę leżącego na chodniku w kałuży
krwi. Mt;żczyzna ów trzymał
w kurczowo zaciśniętej dłoni brzytwę.
. Robotnicy nie mogli do doprowadzić
do przytomności. W11rawdzłe ranny
zdradzał Jeszcze oznaki życia i szeptał
coś do otaczających go robotników,
lecz nikt nie mó1d ro zrozumieć.
Ody po upływie kilkunastu minut na

wetknął
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okr~fowe

wiród mdlv na kanale I.a Nan.:he

' Londyn, 29 stycznia
(Telegram wł. „Expressu")
Panująca od ·kilku dni gęsta mgła
nad kanałem La Manche spowodowała
w dniu wczorajszym dwie znaczniejsze
katastrofy okrętowe.
cbie na drzewo, co spo"M:>dował'O krwoHolenderski parowiec
pasażerski
~ wewnętrzny i śmieirć natych.m.iiasto- zderzył się z innym okrętem, przyczem

I

został

tak poważnie uszkodzony, że z

ledwością można go było przyholować

do najbliższego portu angielskiego. Następnie zderzyły się dwa parowce - - je
den angielski drugi grecki. Obydwa doznały poważnych
uszkodzeń. Straty
materjalne są znaczne Ofiar w ludziach
na szczęście nie było.
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żywiec, 29 styomia.
~slcutek nies•zczęśliwego
wypa.dllru
zmarł tu 19-letnii. s1tuc1'en1t Newnan.
Zdjeżdiaiąc z w.miesienia „Grapa"
koło żywca na nartach, wpadł w ro~pę
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Warszawa, 29 stycznia
Jak się dowiadujemy, ministerstwo
skarbu wyda w najbliższych dnlacb ··odokumentów osobistych, ani nawet li- kólnik przedłużający termin składania
stów lub kartki, które mogłyby policji zeznań o dochodzie za rok ubiegły. Obowiązujący termin do dnia 1-go mar·
pomóc w poszukiwaniach.
ca
przedłużony będzie do 1 maja.
Zamordowany czy też samobółca
był dość przyzwoicie ubrany i prawdopodobnie pochodził z zamożniejszej sfe- €pidernta ervpv 111 !Ber„
ry.
finie 111veasa.
O godzinie 11-ej rano przewieziono
Berlin, 28 stvcznm. ,
go do prosektorium, celem poddania
Główny
urząd
zdrowia
donosi, iż zasekcji.
chorowania na grypę w ostatnich dniach
znacznie spadły , jednakże i obecnie notują przeciętnie 100 chorych dz.ienn~e.

·3flord na S060DJje

norc:iorso

o doifiodsie

mu

lódi. 29 stycznia. TYS. ZLOTYCH.
W dniu dzisiejSflym nastąpiła odwilż.
Eksp0rt węgła z kopalń górnośłąsTermometr wskazywał rano - 2 stopnie kich jest również częścJowo sparatiżO
C, w południe zaś 1 stopień p0niżei zera. wany.
B~ometr wróży zachmurzenie i p0godę
W dyrekcj~h pzy,mańsklej i gdańzm11enną.
sk;iei. zaspy śnleżue na torach kote)oA w nocy jeszcze sypał gęsty śnieg, wych były tak z11acz.ne, iż należało wytworząc ołbNymie, nienotcwane oddąw- słać ekspedycję dla czyszczenia torów.
na zaspy.
Czyszozenfe to napotykało na wiele
Mlnisterjum komunikacji I pOsZcZe· trudnaści. Pług Odśnieżny, usuwając
~ółne dyrekcie kolejowe stanęły nagle ś~eg tak mocno zbijał go, że na szynach
wobec ni~ychanie trudnego zadania wytworzyła się twarda warstwa. która
·~
watki z hiatem uj,ebezpleczeństwern, gro szybko lodowaciała. Fakt taki groził wy
żącem KATASTROFALNĘM SPARALI- kolejeniiern. W ~lu wypadkach maszydo.sorf:Óll1 ll1l•siennucli żow ANIEM POLĄCZEN KO LEJO- n1ista. wieżdżając w. zaspe śnieżną,
."
.
WYch.
mknął naprZÓd przez ktlka metrów, n~e
Katowtce, 29 ~om11a.
STRATY SĄ OLBRZYMIE.
wiedząc 9 że
~ czui'e zabawy•. ui:ząctzone1 przez
Jedynie tylko na samą akcie oczysz- LOKOMOTYWA NIE .JEDZIE JUŻ PO
_ZWI~zek dozorców ~ę~iennych ""'! .Mys- czania torów i kadry robotn[cze wydaje
TORZE, LECZ OBOK TORU
ł~'W'loacb dozorca więn~nny SZJU~ctk u- się DZIENIE OD 150 TYS ZŁ. DO 200
PO SNIEGU.
siłowa!
przemocą
be.z
biletu
we7ść
na
9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
salę. Gdy stiawiił mu opór koobrol'01' bi- .;;
let6w Staftisba w Galika, Szuścik dwoma
~ałami z~ śmdiertelnd.e go ,zria

~młerł
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KIę sIlu a s' n I· e z• y cy w Polsce
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Ze•nania

brzytwę do ręki, by w ten
sposób upozorować samobójstwo.
Władze dotychczas nawet nie zdoła
ły ustalić nazwiska zamordowanego.
Nie miał on bowiem przy sobie żadnych

pogotowie,
zgon. Zwło
ki zabezpieczono na miejscu aż do zejścia władz sądowo - lekarskich.
Dotychczas nie ustalono Jeszcze, czy
ów mężczyzna, liczący lat około 50, popełnił samobójstwo, czy też został za·
mordowany.
Lekarz stwierdził, iż miał on kilka
głębokich ran szyi, zadanych brzytwą,
którą trzymał w ręku. Istnieją pewne
przypuszceznla, że Jakiś
tajemniczy zbrodniarz,
który dokonał nań na~aau, umyślnie

Nowy York, 29 stycznia
(Telegram wł. "Expressu").
Kap.itan Byrd. który znajduJe się obecnie na WYPrawie do bieguna poludtfiowego, zawiadomił radiotelegraficzl))e o dokonanym przez siebie sukcesie
fuż w pierwszych miesiącach pobytu
na biegunie. Po przybyciu statkiem do
ziemi · Ediw arda 7-go zatrzymał się Byrd
w !'liejs~u. gdzie morze Lodowate
wdz1era się gł.eboko .w tę część lą_du.
W ;ostatnich .dmach ud~lo się kapftanowi Byrdow1 odkryć meznaną do-tychczas wy~pę z czt.ernastoma. wysoklem! górami. T~k więc mapa. ziem polotonycb koło ~1e~una po~udmowego uleił& Już powazneJ zm1ame.

f

zolłodk~ł

ulicę Wólczańską zjechało
mogło Jedynie skonstatować

, fuflf:es
Burda
na 6łeaunłe p aludnło„
·.. .l

rozwikła

pirrz.emoozone ubrame.
Ni.eszczęślńW:y
przesz·edł jeszcze k.ii1kaset kiroków,
czem upadł i wkrótce zamarzł na śmie:r~

Kiesko bolszewików
przv wvbora.:h do rad wlelskl.:h.
Ryga, 29 sityczm.ia.

Z Charkowa dor.oszą, że centralny
W dniu dzisiejszym zmarił tutad w
urząd
statystyczny ogłosił pierwsze ze
Vtieku lat 87 Hans von Flessen były adstawienie
wyników wyborów do rad
Jutant osobisty Wilhelma.
wiejskich. Ogółem wybrano dotychczas około 600 rad. f'rekwencja nigdzie
!J'a6rulia liapelusq
nie przekroczyła 55 proc,
111 •lłfłszc•acli.
Wśród wybranych członków sowie
.Pisma donoszą z Walencji, iż pożar tów komuniści wynoszą zaledwie 10%
miszczył fabrykę kapeluszy z Bourg de n?tomiast 35 proc. należy do średniej
Peage. Szkody obliczają na kilkanaście warstwy wło~c i a i'1s kiej.
Ze względu na takie rezultaty w
mi}jonów franków.

I

wielu okręgach wybory
ważnione.

zostały unie-

.
W czasie wyborów zanotow!lno szc
reg wypadków terroru antysowieckiego. W okręgu artemiowskim do iokalu
w którym odbywało sJę posiedzenie
komisji wyborczej wpadło 5 uzbrojonych włościań, którzy zastrzelili preze
sa sowietu oraz ; dwu· członków komisji
a następnie podpalili lokal. Mimo energicznych poszukiwań sprawców nie
wykryto.

Do LodZi przychodzą p0c:iąti
PRÓCZ WARSZAWSKICH - ze znacznem opóźnieniem.
Zewsząd komund.kują o katastrołal·
nych zamieciach. Najtragiczniejsza sytuacja jest w twows'kiej dyrekcji.
•
Wczoraj ugrzęzło tam 12 ,IJOC!lągów
osobowych ł towarowych, ktlka parowozów wykoleiło się.
,
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Komuniści opanowali
wiele miejscowości

w Chinach.
Londytn, 29 stycznia.
(A11:encia Telegraficzna „Express")
Według wiadomości z Pekinu w prowincji Honan wybuchło Powstanie ko-

munistyczne. Według opowiadań misjonarza w wielu miejscowościach rządza
komu~iści. Ilość zabitych wynosi przeszło 5 tysięcy osób.
'Wlosflo-fueoslo..,łańslił

paflf przvjasni ..,vaasl.

Belgrad, 29 stycznia
W dniu wczorajszym wygasł traktat przyjaźni pomiędzy Jugostawją a
Włochami. W kołach politycyznyoh nie
ma żadnych wiadomości, co do podjęcia
rokowań, celem przedłużenia mocy pak
tu. Dziennik „Polityka" zaznacza, ie wy
gaśni·ęcie układu z dnia 27 stycznia 1924
roku nie oznacza wcale, jakoby stosu'ń.
ki pomiędzy Włochami a Jugostawją
miały się oziębić. Oba kraje pragną żyć
nadal w pokoju i przyjaźni.

:ffiedv .J!nelła ratv:fiAuJe
paAf :ffefloeał
Lonc!p, 29 stycznia.
(Polska Agencja Telegraficzna)
Odpowiadając izbie gmin na zapytanie, k:edy sprawa paktu Kelloga .zna.jdziP. się w parlamencie, Chamberlain oś
wi1a dczyt, że obie izby tak .usilnie wypo\\1.iedziały się
za ratyfikacją paktu, że
r.owa dyskusja okazała s : ę nieootrzebnai.
Rząd zamierza pakt ratyfikować Jak tylko rząd~r domi.njalne bęidą w stani!e uczy;
nić to sam'<>.
1
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światowej sławy

i kr~~Y~Y długotermł
.nowe na inwestycje
oto na1aktualni<J1sz<J zagad111<Jn1a, samorządu
Specialnv wywiad .Expressu•
., z prezydentem Z.iem,ięckim
Lódź.
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29 stycznia

w

ubi~gfym ty~odniu odbyJo sie
Warszawie zebranie związku miast polskich. na którem rozpatrywano cały

·· W

pdł. powieści Oabrjeli Zapolskiej
szereg wysoce doniosłych dla samorzą
dów spraw. W związku z tern przcdsta
wiciel „Expressu zwrócił się do prezydenta pos Ziemiecki.ego, który w posieg
, cJ~eniu tern brał udział z ramien:a Łodzi,
nastęony .
·n·
z prośbą o zapoznanie nas z przebieprogram
' · •
. gj.eQI tych obrad.
~······„.„.911
· ~ --: ·· Na posiedzeniu tern - wyjaśnia '
.
prez.
Jak
w swoim czasie
,.Expressie",
dworzec vyschó·O,
tn. n~d sprawą. udz1a!u m1.ast w.powsz.e- ; dni został przebudowany.,. na teatr-van~ te, obliczony na, przeszło 3°000 w1dzó.w. ~„
~. K .
chneJ wy~taw.1e kra]oWeJ. ~ Po~namu.
w tych dniach nastąpi uroczyste ofwarcie olbrzymiego tego teatru.
' ~o'
.
W . ~prawie teJ przedstaw1c1ele bmra za
=n==nruee*"
---•
1
w,
Al
Uff
rządu złożyli wyczerpujące sprawozdanie z przygotowań technicznych. Oma·
·
·
·
'
1t1umiar P 7 dafftp d.o•
wiano
filmów propagan ..
·.
eltodo111eeo
s•«:
dqwych1 które wyświetlane będą w paU
J'
&
li
ui~11unat 9d 5~600 · sł.
wilonie związku I?iast. .
.
.
dem'onsnłrowano 0 0 wgsdowle
roc~nłe ._
. - A czy ~ódz będzie . m1afa taki
ur•qdzeń biurowgc:b . W l.ondgole
Padiatek od uposażeń służbowych
· film? . '' . , . ·
·
.
·
·' .
·
·.
.
· . w obecnym wysokLm wymiarze wy- Oczyw1~c1e. Wykona go 1ednak
_
Londyn, 29 s.~;vczma. wane .do spor~ądzan1a taJJI 1c statystycz- woluje w niżej uposażonych sferach
prawdopodobnie z~r~ąd wystawy w
Telegram wt. „Expressu ) .
nycq t wy~aww płac. Ma~zyna ta sk~a- urzędniczych· i robotni,c zych wiele titymyśl n~szych spec1am~ch wskazó\\~ek.
Otwart? tu .wysta.wę ur.ządzen biuro- dfi ~~ z 15 tys. cząsrek \ przyglą~aJ~c sk i wań. .
.
- Czy podczas obrad oncgdajszjrch, ~ych~ gdzie mię?zy 11rnem 1 oglądać mo- się JeJ pracy tmd,no .nie uw er~yć, ze. a
Ńa podstawie ustawy z roku 1925
poruszana była sprawa t. zw. reformy fi zna Ulezwykl~ ~e~awe e_ksp(Jlnaty z za- maszy.na me. m~s~i 1ak. czlowięk. .
uposażenia poniżej 2,500 zł. ro.:z.ni.e„ od
UianSów miejsldch?
kresu. mech~mk 1 ~mro.w~J. .
ReJestraqa 1. 11 ~zeni~ odbywa S'ę za 1 tego podatku były zwolnione. Dopiero
- Owszem. ' W swoim czasie, jak
M : ędzy innemt wi.dz1~liśmy tam na- . pom?cą ~a~tonikow dziurkowanych, a poczynając od 2.500 zł. rocznie, czyii
wiadomo, zw !ązek miast wyłonił w tej stępuJące maszy~y: .
_,
speqalna ig:elka szuka ~ t~ch ~ar: 210 ziła tych miesięctnle~ rozpoczynał się
· sprawie . spccj.al1 1 ą komisie. , która " ma
-~aszy~a ~o l~czenia drobnych, ~tora nach otworo~,. seg;eg.ui.ąc l~ ~ n es Y podatek dochodowy w wvsokoś~il.5
przygotować;-~'ytyczne tezy : Tezy te w ciągli minury liczy ok~lo 1000 zt„
chaną :s·zybkoscią. poźnieJ .zas liczy bez proc.
. , , ..
ujęte -w łor.(llf: specjalnego , memoriału
~Y~ do Qtwie~anła listów, która omyt~i. ,
·
·
N<>rmy ·te pozostają' ni·ezmienione po
będą podstawą do dalszej akcji w spr a- · \'\.'.. ciągu punu:ty . ot~ 1. er~ . 500. · kope.rt,
Z m~yt:.h maszyn z.ąuf-a,nie w.zbudza ' dzień dz\siejszy, rr.imo, iż realna warwie reformy finansów miejskich na tere, .nie·~lezn~e od ·obietosci 1 rozi:iiaru, t11e- elektryczna maszyna d~ pisania. przy tość .złoteg_o ·.zmniejszyta się od ow·~go
nie rządu i sejmu:
_. · uszlfadzaJcrc przytem za~artosc.1 k_opert, pom?CY małego _a parac k~. P?tąc~o.n;ego CZ<r:.U O: okol·Ó 30 µr~•. _· ~-,,.
. . t
. - k .
l
. '·"· 1. . maszyna, ktora zakleJa 200 J1stow na . z kazd. ą maszy1ą1ZW.y"1ldą - ,'<Jst~Hra4s1ę t(), /
W.'_· r <
·~ pen"J·; r;zlO ih>tvch m.re
1
·, ·. Kom1s1a a :lle ·' za oncz~· a Jesz-cze
; t
. · e pisz<>C' · a- iedneJ· hi„ szynie otrzymuje
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•• ·swoich prac i w nd>liżs·lej przysz;łośd m nu ę,
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• "" n ·, :
':' · • • . · · · _ 1 sięczpte r<>d~na robotmeza'- · mogła s 1e
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maszyna waząca 1 nalep 1 aJąca -Od.po- się rnwnoczesn e koplę na 11nnei maszy wcale ·~·k-L.-C'le utrzumać ł D""ś- m''n mum
zaprosi
o aa,sz•:.J wspo.prncv
WY i~
'ed mą
. 1·1 osc
, , marek na t •l:s
'~ t
l ~ -· 100 I,nie
. d o p1
,san1a,
. . kt'ora. moz·e si ę z.na•do
,
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,•
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'
tn eh
M
.
.
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.
w1
w .. os:..l
, ' wa1,;"' kosztówinc.c..
utrzymania
J)owvżej 300 z1
6
Y t rz~cd~~rawc w„
mq. wi ęc e1 tza na mi nutę.
_
, -- _.~ .: . ,
w innym gtllachu ·'i połączona jest tylko ' mi'si·ecz·n·i-•;
,·
·
·
t rzy . ygo me, po opracowaniu tyc 1 ez
J ,.t.,...., " · ' l!l.. '
:h '.
't
· · k· ł·
d• ·• t m
.... przez komisję zbierze się zarząd, który
e·uuią z "f"'"owszyc
maszyn J.es zwy ym ru e ·
St.uszne są tedy ~abiet.: · sfer pra' będzie •nad niemi szczegółowo obrad~ ~r~tor i Ji.czy~ło elektryczne, UZY".' 1 ' '' . '
cownr<:zych. by granice J)riesunąć Z
wał. ·
·
.
. .
.
.
2.500 przynaimniej do 3.600 złotych
fq>jektowane jest prócz tego ,zwróń•• llł,
rocznego dochodu.
" '
ceme się do posłów poszczegolnych 9JJ
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berliński
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również sprawę
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~:arP~;r~razz~~~~~aegg~~:~;~n~i~e;~ połl'oduje śmierł lvsit:eu ludzi na rafia ~lu m tessfta(icó:!
na terenie sejm~. Onegdaj meritu~ spra
Londyn 29 styc~nia. koncern belgijski, który trzyma w reku llC:SQ 6 ula Sfe·m SHa

wy nie poru~zahśmy, była .natom1a~t na
Telegram wł . „Expressu")
całą nieomal produkcie i wywindował
Wedle obliczenia międzynaro.dowego
ten temat luzna tylko wymiana zdan.
Wielkie wzburzenie wśród oip lnji tu- cenę do 60 tys. dolarów za gram.
urzędu statystycznego w Rzym_i e ogólna
- W jakim- kierunku pójdą te tezy, tejszej wywotało samobójstwo dwuch
Lord Konssford prezes komitetu szpi. liczba ludności na cafej kuli ziemskiej
panie prezydencie?
braci lekarzy ck. dr. Smith, którz y jako tata miej'Skiego w Londyn'e ośw'adczył wzrosła od roku 1910 o jed.ną czwartą i
- W tej chwili sprawa ta nie jest roentgenologowie przez dłu.gi c,zas pra· dziennikarzom, ie jedynym ratunkiem wynosi obecn)e 2 miljardy ludzi.
"Jeszcze · ptzesą<l,zona, temb ardziej, żeście cowali nad chirurgicznem i radjo'1eczni- dla ludz:ka.ści jest UDaństwowien~ konZ cyfry teJ przypad~ .na Azję 900 mfi·
rają się w tej materji rozmaite dotych- czem traktowaniem ·raka. Odebrali oni troli radu i worowadzenie kontroli cen nów, na Eu.r?pę 500 m11J~~6~. na A~e
. czas nogłądy. Chodzi o to, że . ustawa o sobie życie przez zażycie w ększej Hośd rynkowych. Tysiące osób umiera z p0- rykę 220 m1hon~w .na .AfrYkę, 150 m11Jo. tyąiczasówem uregulowani.u finansów opjum, oraz poderż,nięcie gardh.
wodu braku nę.łe1 itriełki radowej.
. nów, n.a AustralJę 1 .mieszkańców mórz
miejs'kich miała charakter tymczasowy
Pozostawili oni list. w _ którym oNajwiekszą ilość radu wydobywa się połudmowy~h 7 '!'H_Jonów..
.
,
i kilkakrotnie '' była już nowelizowana. świad'czają, ie przez swą równoczesna w Kongo Belgijskiem, jak wiadomo, wy.
W.Europ1ę n~1w1ększą 11.o~ć m1eszka!1
·Kilkuletnie . zaś - doświadczenie przynio- śmłerć pragną oni zwrócić uwagę św1a- dobycie jego jest nieziwykle dro~e. gdyi ców hczy Ro~Ja;- 115 ':111 l~mów. Na_J. ' sio ·wiele materiału, który domaga się ta na to, że Jeczente raka przy pomocy trzeba przerob ' ć oQTomną i·lość blendy, gęstsz.e zaludmeme na św1ec1e wykazUJe
. '.o~p,owfe~nich ~mian. w ~ej. usta~ie. Ja- rąd!1 daie doskonałe rezultatl!• jednakże ażeby o-trzyma9 drobną :Iość te~o kosz-: .Japonia.
'·· „ •
· kie to będą zmiany .1 w Jakim póJdą one szpitale i lekarze prywatni ..nie mogą u- townego pierwiastka.
·
·
·
k.ierunku - o tern nie chciałbym jeszcze żywać tego środka w sposób wystarOstatnio. rozpows.zecl'!niła się wfado~po
Si~ · ·
:c
· ~tent mówić. Możliwe jednak, ~e już. za czający, gdyż rad Jest zbył drogl i bar- m~ść o znalezieniu w Australii b1:t?.ątvch
f!as•qe posar. 11>ss.:•ętQ
· ,. ·kflka t~godni - sprawa ta w fome zw1ąz- dzo wiele szpiitali 1 lecznic n1ie posiada rud racf10wych. którvch eksDloataeJa kalpr•e• sie6ie .
~u miast .dojr~eje 3: ';\'~wczas będzie mo go zupełnie.
,
kuJowałahv ~P w ten sf!Oc;flb, te !il'am .
B d
d
· ·. ·'
zna mówić ·juz o meJ, Jako o r.·z eczy zuW związ;ku z tern podwójinem samo- radu kosztowałbv tvlko 38 tys dolarów
s y go~zc~ 1 onosz~.1
· k
·penie skrystalizowanej.
bó.iistwem
· na powierZ<:hnię zagadnień przvcz.em Austra1ja 'mo.g faby rc',c7ni~ do~
· tyn
Jzamkiesz a eglo .w
czdvnjie
?-e
. .
. .
.
.
·
, 1onis
y sz. ego, zapa a1ąc oneg
a pap1·
- Jakie Jest stano~1s~ pana prezy dm~ w_vpłynęła s.pra"Ya radu. którą za1- st~rc~ać 120 gramó~, podczas irdy ?;b~·· rosa w stodole rzudt niezgaszoną z,apał
~enta wob~c z~po'Y1edz1aneg? pr~e.z mu.i~ s.1 ~ wsz1'.~!k1e pisma.
,
'cn·e .wydobvw.a się n~ cały'Ttl świecie ke na słomę.
jednej chwili słoma zarz~d . ograniczenia mwestycyJ · mieJ. „Da1·~y Ma·1 za~n.acza, że głownym tyil-ko 30 gramów rocznie.
.
jęła się i cała stodoła stanęła
płomie
skich?
.
.
„
w1nowa1cą CJtl brzym1e1 ceny radu Jesit
niaoh. Jeszke rzucił .się na ratunekl po
. ' .- Pro'Yadzeme robót mwestycyJzwiJiiii&.G&&il&Q
; a . . u . .
•·
aą: ; no. · czął własnem ciałem tłum · ć ogień. W
. n~ch na w1e~k~ skalę zależł' oczywł- krycie w normalnych wpływach mtef-1 czy'w1śc1e łozyć z wpływów zwyczaJ-,t>ewnym momencie· na skutek dymU
. śc1e o,d dalszych możliwości kredyto- skich.
nych. Są tu dwa . wyjścia: . albo kredyty striacił przytomność Stodoła wraz~ z
wych.. Narazie.Jednak sytuacja Jest. cięż
Jeżeli chodzi o Łódź, to ograniczenie długotenninowe, albD nowe źr~dła do- Jeszkem spfonęła d~.szczętnie. ·
.
ka i niema mozności uzyskania odpowie tych inwestycyj Jest bardzo bolesne, ża chodów. . .
„
·
·
·
·
. ·
dnich kredytów na rynku amerykań-1 dne z miast n~e ·U la bowiem takilch palą- Czy magi~trat , .posiada jui w tej
Order urodtiłnoll'v
skim. Dziś przeczytałem w pismach wia cych potrzeb jak Lódź. Wymienić wy- sprawie konkr.etne plany? ·
.
·
1ł'
domość o ofercie holenderskiej. Nie starczy tutaj chociażby kanalizację i· wo
- Opracowujemy je. OpieraJą,c się na
flltelrno li
znam szczegółów tej sprawy i dlatego dociągi oraz domy robotnicze. Nawet postanowieniach ustawy, która pozwala
Berlin, 28 stycznia.
nie wiem czy wiadomość ta jest wogóle zwolnienie tempa tych robót byłoby na tego rodzaju inwestycje, ściągać stJe·
Z Doorn donoszą, ie W ilhelm II ude-autentyczna. Gdyby jednak istniała mo- szkodliwe dla najistotniejszych naszych cjalne.daniny od t.ei części ludnoścł, któ" korował wszystkich uczestn ików tirożliwość- otrzymania skądkolwiek kredy potrzeb• A dodać muszę jeszcze do tego raz inwestycji tyeh będzie korzystać, za czystości urodzhipwy.c.h orderem pamiąt
tów długoterminowych, to, wówczas in- konieczność dalszej budowy gmachów mierzamy wprowadzić pewnego rodzaju kowym. Jest to na czarno~ bialej wstąi
·westycje · mogłyby oczywiście być ro- szkolnych, ażeby szkolnictwo miało cha specjalne świadczenia. Szczegóły, ich, ce srebrny krążek. n.a którym w idnieje
bione w szerszym zakresie. W tej chwlli ·rakter istotnej powszechności, budowy Jak za znaczy tern, są obecnie w opraco- litera W z koroną cesars!rą u· góry i. cy
ograniczyć się Jednak trzeba do rzeczy wreszcie szpitala powszechnego i t. d. waniu.
fr.ą LXX u dołu Order ten ma być na.koniecznych, t. i. tych, które mają po- Na tego rodzaju inwest}lcje nie można oszony po lewej stronie piersi.
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Pot~żna

organizacja bandycka

została nareszcie zlikwidowana w łódzkim województwie
!Banda Hacnnarfla moeła prseniejć ieren sDJeJ d•iałafnojcł do Lodsł
Łódź,

29 stycznia.
Jest rzeczą powszechnie znaną, że
dokoła każdego ośrodka przemysłowego
. . .
t
skup1a1a się zawsze e1emen y przestęptó t
l ś ·
·d .
.
czę, k re am w a nie znaJ UJą nas1epsze wMunki „pracy".
Szajki bandyckie, bez względu · na
swój teren operacyjny, przeważnie utrzymują ze sobą kontakt. Bandyci czę· się
. w zawodowyc h spras t o k omun1'k u1a.
wach, gdy naprzykład chodzi o
JAKIEOOS DENUNCJANT A.
Zdarza się również często, iż poszczególni członkowie szajki zmieniają swój
teren operacyjny, przenos~ się ze wsi
do miasta, lub też Odwrotnie {naprzykład
Roman Szczeciński, który Po zamordowaniu b. p. Króla przyłączył słę do bandy Kaczmarka, grasującej w okolicach

!.:~~ś=~wat obawiat s~ przebywać

stwierdzić też należy, że wszystkie
szaiki bandyckie, składające się z rutynówanych kryminalistów. są
SWlfTNIB ZORGANIZOWANE.

Zbóje mają swych wywiadowców, doradców, paserów, a wreszcie, co naiważniejsze, świetnie zakonspirowane
kryjówki, w których mogą się chron i ć
po każdej krwawej wyprawie. Bandyci
nie obawiają się denuncjacji swych po-

mocników. Pomocnicy ci wiedzą bo-1 siagnęła niewąptłiwie
wiem, że jeśli zdred'lą zbrodnuarzy, cze·BARDZO WIELKI SUKCES.
ka ich śmierć ze strony zbirow, którzy Zd
. b .
d ść
t .
.
-"61
ią •
. •
arza się owiem o częs o, ze po11prędzej, czy póź,„..,, pOtraf Słę zemscić., .. d .
. _,
• ó.
h b d t.
Wł d
b
.
ń
.
. c11 u a1e się /Jlapac r znyc an y ow,
a ze ezp1ecze stwa maJą więc
~k
•dz pO nflt dO
CIĘŻKI ORZECH DO ZORYZIE:SIA. tk~mbkraz~ k~- i ~a e d 1 ce
Likwidacja band zbójeckich zwykle na- .
a, u ....„ę .: s~ę ysł e pr;:wad zonen:,u
stępuje po żmud nem, dlugotrw1łem do- ks.1 twu, ~ 1 w owa Y. w ar zo .szyichodzeniu. Krwawe zbiry wied~. że
teimpie trzy Potęzne orgawzac e
czeka 1eh stryczek lub w najlepSlym ra- zbóJeck e.
złe dJugołetnie więzienie, więc brooią
Należy przypuszczać, że w tej chwislię zaciekle, gdy naiwet już są ze wsfl;y- Ii okręg tódzki zwalczyl ju.ż wreszcie
stkich stron OSłczenii przez Połłcię i nłe- plagę bandycką. Być może, iż w wielu
ma już żadnego ratunku.
miejscowościach gnieżdżą się jesz~ze
Polkja łódzka, której obecnie udalo luźne niezorganizowane jednostki, które
się zlikwidować aż dwie groźne szajki mają jakieś stare grzechy i planują nowe
bandyckie, liczące przeszło 50 osób, o- wyprawy, jednakże wątpić nalety, czy
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!Jrqjadef 6ofia'l.era /iflDD
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Tragikomiczne

walk~ Z

zalście

W kinie „Capitol" demonstrowano
sensacyjny film. W chwili, gdy bohater
fascynującego dramatu, uciekając przed
swymi prześladowcami, wpadł w spryt
ną zasadzkę, na widowni rozległ się
przeraźliwy krzyk.
- Uciekaj, póki czas, bo cię zabiją!
Uciekaj !
Przyjacielowi bohatera filmowego
odpowiedziała salwa śmiechu licznie
zgromadzonej publiczności. Niezwykłego gościa nie zdołano w żaden sposób
uspokoić.
Bił brawo,
tupał
nogami,
śmiał się, gdy zwyciężał jego umiłow<>ny bohater i ostrzegał go przed każdym
niebezpieczeństwem.
~ „Bileterzy, nie mogąc dojść

poli«:jantem

w „Capitolu"

runkowego, młodzian wpadł w szał, wy
z kieszeni nóż sprężynowy i oświadczył z emfazą, że nie odda się
żywcem policji.
Posterunkowy stoczył z nim dłuższą walkę i wkońcu zdołał go wyprowa
dzić z kina, wpakować do dorożki i odwieść do komisarjatu.
W lokalu policyjnym awanturnik po
wrócił do przytomności i wyraził skrudobył

p0.z0stały

dti!~~icja

W

Eksport manufaktury w r. 1DZB
'W
.:gir i statgstgkl
I
śwteile

ł.ódź. 29 stycznia
W ostatniem wydaniu „Wiadomości
Statystycznych O. U. S." ogłoszone zo.
stafy prowizoryczne dane cyfrowe Ilustrujące stan polskiego handlu zagranicznego w r. 1928. Cyfry te w porównaniu z danemi za rok 1927 dają dokładny
obraz sytuacji gospodarczej w roku ubiegłym. Na specjalną uwagę zasługuje
eksport I import materjaiów włókienniczycb.
W zakresie przywozu największą po
zycję zajmuje wełna i ba-..\.·ełna. Mimo to
jednak w r. 192~ przywóz ten w porównaniu z rokiem 1927 wykazuje pewną
zniżkę. Jest ona żywym dowodem tego, że rok ubieg'y był dla włókiennic
twa polskiego rokiem wyjątkowo kiepskim .. Podczas gdy w r 1927 przywieziono 79.395 tonn bawełny i odpadków,
to w r. 1928 tylko 76.398 tonn. Wełny
przywieziono w r. 1928 - 15.236 tonn.
w r. 1927 natomiast przywieziono
17.645 tonn.
W zakresie wywozu zauważyć mo-

żna również wybitną tendencję zniżkową. Eksport tkanin wełnianych był tak
znikomy, że nie osiągnął nawet cyfry
tysiąca tonn.
Spadek i to, niestety, bar~z.o zna~zny, zanotować trzeba równiez 1 w dz1e-

czwartek~

druk sensacyjnej
p. t.

wię-

podia ollarq piJanedo «:blebodaw.:u
UpJynęto kilka minut.
Nagle rozległ się przeraźliwy krzyk
dziewczyny, która w negliżu wybiegła

na kurytarz.
Pani Porosz.e wska zbudziła się ze
snu. W tej chwili zresztą zapukał do
drzwi wejściowych jakiś sąsiad, zaalarmowany krzykami stużącej.
Bronia otworzyła drzwi i zalewają:c :

odsłaniającej

powieści

kulisy
„karciarskiej Łodzi",

przybyłemu, że

jej chlebodawca ją zniewolił.
Sąsiad mimo próśb Poroszewskiego,
zdecydował się natychmiast udać do policji. Poroszewski tłumaczył się w komisarjac'e, że był kompletnie pij.any i nie
zdawał s.obie sprawy ze swego ohydnego czynu. lecz nic w ten sposób nie wskó
rat. Aresztowano go.
W dn iu wczorajszym Poroszewski
znalazt s i ę przed sądem. Sprawę te sąd
rozważat przy drzwiach zamkniętych i
skazał oskarżonego na 2 Jata więzienia.

~

„SZl\TAn
. HAZARDU"

R!

się łzami, oświadczyła

unieszko-

„EXPRESS"

14-leiaio· sluiqc:o

29 stycznia.
Dzialo się to późnym wieczorem ...
36-letni Józef Poroszewski (Radwań
ska 43) wrócił do domu mocno pijany.
. W korytai:z.u było ciemno. Poroszewski
nacisnął już na klamkę, chcąc wejść do
Pani: Cóż to ma znaczyć, Anno? ... sypialni, lecz nagle cofnąf się i, skradaSukienka Anny jest codzień krótsza!... jąc się na palcach wszedł do kuchni,
Służąca: Pensja też, proszę pani„.
gdzie spala 14-letnia stUiąca Bronia S.

pOrę

dnia 31 stycznia r. b.
rozpoczyna

z nim do zienia.
tadu, wezwali oolicie. Na widok poste.

Łódź,

zdotata ich w

XXXXXXXXXXXXXXXJ

Mieczysława Daleckiego pociągniędo odpowiedzialności karnej.

go na 4 miesiące

szajki bandyc-

Wszyscy zbrodniarze, którzy lada
dzień mogli się zjawić na bruku łódzkim.
siedZą już na szczęścUe w więzledlu.

tury.

Sąd skazał

jakieś

kile.
Łódź wreszcie odetchnęła •••
N. b
·
. t
b ł b d
ia.ł
·1e ezpteczens wo Yo ar zo w "· •
ki e.
Jest bowiem rzeczą pewną, iż szajka
Kaczmarka i ~widerskiego prędzej, czy
później przenliosłaiby się na stałe do naszego miasta. Wieś dawała bowiem bardzo
NIKLE LUPY.
Bydło, garderoba, skromna gotówka,
którą niekiedy znajdowali w mieszkaniach wieśniaków, nie dawały im zadowolenia.
Bandytów kusiło miasto. Łódź była
dla nich ziemią obiecaną, pełną bezcennych skarbów po które należało tylko
sięgnąć ręką.
·

chę, przyrzekając uroczyście, że już
nigdy w życiu nie wywoła żadnej awan

to

Jeszcze

!

R

xxxxxxxxxxxxxxx~

Liczby, które cieszą
'Wzrost ossc:zędnoki
.., ~- :H. c.

dzinie tkanin bawełnianych, które, jak
wiadomo, są normalnie pozycją eksp")rLiczba osób, składających swe osztową naszego przemyslu.
czędności w P. K. O. wynosiła w dniu
W r. 1927 wywieziono z Polski 5.374
31. 12. 1924 r. 57.000: w r. 1925 - 81.000
tys. tonn tkanin bawełnianych, natow r. 1926 - 113.000; w r. 1927-179:000
miast w r. 1928 wywieziono ich tylko
w r. 1928 - 298.000.
3,361 tys. tonn. Podczas gdy wartość te
W ostatnim przeto roku przybyto
go wywozu w r. 1927 wyniosła 50.830
więcej oszczędzających, niż w ciągu
tys. zl., to w r. 1928 wartość ta spadła
tr.zech lat (1924-1926) łącznie.
Pobl€1a
do 34.173 tys. zł.
Swiadczy to dobitnie o potęgującym
W stosunku do r. 1927 wzmógł się
W mieszkaniu przy ulicy Sląskiej 32 został się z roku na rok tempie przyrostu ilonatomiast eksport przędzy bawełnianej. pobity ślusarz Stanistaw Kostrzewa.
ści oszczędzających w P. K. O.
Ciekawy i wysoce charakterystycz.ny
W podwórzu domu przy ulicy Nowomiejskiej
jest fakt, że bardzo wysokie są pozycje 19 został uderzony kamieniem 6-letnl .Takuh
w zakresie przywozu odzieży i konfek- Steinman.
cji. Podczas, gdy w r. 1927 przywiezivPoszkodowanym pogotowie udzielilo pomoZ Warszawy donoszą:
no konfekcji za 25.443 tys. zł., to w roku cy Iekarskiei.
W ministerstwie spraw wewnętrz
1928 przywieziono jej za 26.683 zł.
nych powstał projekt ustawy, aby na
Eksport konfekcji jest natomiast znikażdy litr spirytusu nałożyć opłatę koSamobólst'Wo
komy. Na specjalne podkreślenie zaslumunalną w wysokości 20 groszy.
guje fakt, że eksportowane są również
Wczoraj targnęta się na życie IS-letnia MarUzyskane w ten sposób dochody ow znacznej ilości wyroby dziane. Stan ianna Wojciechowska, zamieszkafa przy ulicy bracane być mają na koszty opieki spoten jest w najwyższym stopniu obja- Wysokiej 18, wypijając większą dozę Jakiejś nie łecznej i bezpłatnego leczenia ubowem niezdrowym, gdyż posiadamy wła znanej trucizny. Wezwane pogotowie udzieli1o gich.
sny przemysł dziany, doskonale funkcjo desperatce Pi~rwszei pomocy, poczem przewionujący, który całkowicie sprostać może zło ją d? szpitala w ~adogoszczu . Prz~·czyny
Szwarcowi Izraelowi (Żeromskiego nr. 35) z
potrzebom rynku wewnętrznego. Zalew I rozpaczliwego kroku me ustalono.
podwórza przr ulicy Żeromskiego nr. 31. skrawyrobów zagranicznych jest więc w I~ 1 dziano skrzynkę przędzy. w a rtości 900 zt.
tym wypadku objawem niczem nieuza- C:zuiotc:ae
Ebert Alfred (Pomorsk a nr. 138) przywlas zsadnlonym.
WIECZDRłtY" cz.yl sobie zegarek Brana Juljusza, zam. przy

'Wódflo podrosete
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uhcy 28 p. Strz. Kan. nr. 32.
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dzie.n nikarzach

Istnieją

się, pałacu„."

!Tra1łłłioD1edla

matAI·

aAtorfd

d~wclpy

o mini.strach, politykach,
aktorach, tydach, dzieciach I kobietach o ucz.
'
.
n.lach, konduktorach, teł»rakach, kupcach łódzkich, warszawskich, pabianickich ł z1lerskich.
lstnleJą dowcipy o ksłętach, rabinach Popach I
•
postarach, wlec dlaczego. 11 licha, nie mo1łyby ·
Istnieć dłwclpy o dzlennlkarzacb?!Oto kilka:

Zawód aktora może zawierać w sobie nieraz bardzo dużo goryczy. Mogła
by o tern wiele opowiedzieć znana angielska aktorka - wodewilistka p. Greg
son. której rzeczywiste nazwisko brzmi
Goodfellow.
Niedawno otrzymała ona do Man- '
chesteru, gdzie obecnie gra główną
role w wesołym wodewilu „O Letty",
depesze, wzywającą ją do łoża umierającego syna. Młodzieniec leżał w szpitalu w Liverpool, śmiertelnie chory n~
Wspaniały J)roiekt pomnika mauzoleum, które ma wy~udować . na cześć amery· zapalenie płuc.
Ąktorka pojechała w nocy po przed
kańskłego Meznanego żołnierza m ia$tO Arllngton w stanie VlrKinla.
stawieniu i phzybyta zrana do - Liver~ ·
· ·
od ·
kI
ł
J S
poo u. yn zmar w i ka g zrn po JeJ ·
·

•

Si>0tykaJą się dwaJ dziennikarze, dwaJ wrosowie.
Pierwszy z nieb rzekł:
- Czy to kolega napisał wczoraf artykuł 0
soJuszu lapońsko - rumudsklm?
Drugi odpowiada niepewnie:
- Tak„. no niby„.
- Znalazłem w tllm cudowną rzecz.„
· Drugi dębieje. Robi zdziwioną minę:

Cudowną

11

na

artykuł był

barrzecz?-. Tak,
dzo dobry.„ Ale co kolega znalazł w nim cudownego?...
- Dzleslę~ deka szynki, która była weń owi
nlęta ••• - odpowiada kolega.

przedmieściach

brak

łilkSÓ\VB

k

~~fi!~~ui t~~:~ł~r~~ sc~~~~a~~g;: ·

.
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stersklego teatru, bawiąc publiczność,
Bszvs•kle posioJe •aksówkowe sku· zachwyconą - jak zwykle - iej piePioirkowskleł niącym się, szmpą.ńskim humorem„.
wzdl'ua ullt:••
plojq st~
,.,
~
Pod koniec widowiska publiczność
Lódź, 29 stycznia. wsiądą do eleganckiej ,,limuzyny", pr~epoczęła gwałtownie domogać się, abl"
Walka konkurencyjna, istniejąca swe jadą się i zapłacą 80 gros.zy.
Redaktor jednego z pism prowincjonalnych
akto~ka zaśpiewała na bis zn~~ą ~zkoc- . /"
Arystokratyczn e 1,. za grosze.
otrzymał .dnia pewnego od niejakiego Hampel- go czasu między dorożkarzami a szofe.
Ale pasażer. który tak sprytnie roz- . l<ą piosenkę „A~ld Lang Syne : fioseumana wiersz. składający się z 20 zwrotek, pod , r-ami, zakończyła się pewnego rodzaju
'f"'.::
wiązał tę cała sprawę. nie pr.zewidział , ka ta J:>yła ulubioną ~p~osenk.ą JeJ .zm~r..
milczącą. umową.
tytułem: ,,Dlaczego tyJę?.„"
lego syna, artystka sp1ewała mu Ją rue- .
.
Umowę tę podyktowaf właściwie do- jednej rzeczy, a mianowicie, że
Nast1:1>nego dnia w rubryce „Odpowiedzi od
w~zy~k~e taksówki skupią się w śród- razP. Gregson wzdragała się 1 wyma-·
rożkarzom i szoferom redakcll" ukazała sle następująca notatka:
bi"
b :
t
. ł · k
mteś.ctu.
pasażer.
...
Panu Hampclmanowl: Szanowny Panie!
w1~.a. Ja m?g a,. roz aw.ona. PU iczTak s · ę też stało.
Żyje pan Jeszcze dlatego, że dzięki przezorno- 1 On bowiem zlkw'dowaf zatarg i caNa krańcach m:asta brak zupełnie tak n~sc me chc i ~la Jedna~ opu~s1ć. teat~u .
ścl prawdopodobnie, nadesłał pan swój wiersz . lą sprawę rozwiązat w ten sposób:
ządamu.
za<losc
aktorka
mm koiicu
•
.
• 1•
,
•
blś • d
'ó ł
•
t
1•ecie
_
dyrekcji
naporem
poduczym
_ me
na W
znaidz
_Poco się kłócić?„. Umówimy się sowek ..Tam tylko dorozk
pocz ą. a me przym s go pan oso cie o rezaśpiewała. Ale już po pierwszej zwrot
•
rogu ulicy. .
w ten sposób:
dakcJI.
Ce nerwy jej nie wytrzymały ..•
•
•
„Wys~.o wi.ęc ta~.
na cłafek1ie przestrzenie będzie nam słuA teraz słówko o mnie:
·"„ nagle
Wesoła melodJ'a z·am 1·en 1·ta s1
.maJąk tanszy
sródm.i.nści.a
~szkancy
auto.
na bltskie
tyć· dorożka.
' . m~csz ańcy
- ... ..e k Iok omoc.1.1 ""z
·
' B o. dorożk a nie
T anio i· .Praktycznie.
W czasie pewnej prywatnej uroczystości, Jemuzemdlała,
s'"'1·cwac·zka
łkan1'e
w·
srO'Ule
.
P
t
ł :;;
k
K
kI
f:'n z moich kolegów wzniósł toast na molą
··:·
siano ją zanieść do garderoby i przy.
. pery er.v- . ~ 1 as a..
wie co to i ?m'-!.tr. .urs .1est ursem.
a~. mówiąc:
lekarza
wołaś
zastanoę
si
powinny
tą
sprawą
Nad
kornec.
1
ty dwadz1eśc1a
d
. t , w IJ
1 Zlo A
„.
s~zególnie tet·aksówka liczy k'lometry. To też 1' wić odpowiednie władze
- 8 zanown 1 pans wo •. YP my za z row e
„_
-..r
. "„]· ę do. 1dYskus·j'•1 w now Ym
ma t ten na daJe
t
R
Pl
~ .
I
w
_.aszego kochanego solenizanta, I tyczmy mu, z Pl
:fpuśd•na .1•aeverucera
acu o 110:.C'l na ac eymon a·
b kl
1
1
1
U
J d
praktyczn))j jest jecltać dorożką. ·,urzędzie, który ma się zafąć sprawą ru- N
aże Y edyś był tak stary, ak ego dowc py„.
(-) 11 OWa 0 pera '' U
Natomiast w śródmieściu wlększvin chu kołowego.
w pewnem małem miasteczku zmarł bur,fu
Wnuczka wielkiego kompozytora
mistrz. Maleńkie pisemko, wychodzące w owcJ 'popytem cieszą się autą.. Trty osoby
Meyerbeera, baronowa Audrtan, ·poda• · ·~r
I
tQleśclnle1 zakończyło pośmiertne wspomnienie
ła w Paryżu dow iadomości publicznej, '
ł
w ten sposób:
że w spuścizn ie po kompozytorze odna'
- ~- p. Jan Sokolnicki cierpiał w swem ŻY•
leziono operę p. t. „Judyta".
.
„
clu bardzo wiele.„ On był abonentem naszego
Oplata ta ma być wkrótce. za inicjaCUJar~tWODJl·e
.
fi)
e,.r•.•
pisma od pierwszego numeru„.
40
tywą rodziny, wystawiona w paryskiej
.,,Jiit
"'
q&
Zmarł pewien dziennikarz I dusza Jego uleD. H. Józef Qazda -m o swvch agontów także operze.

-- - - - - - - -1
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... I

___

I

I

yta...

T a J•ny s k a d p I•k a n t e rJ. I.
„,„,•
•...,INT.,

ciała

do nieba.
- Kto tam? - zapytał św. Piotr.
Łodzi
1
- Dziennikarz. sobie twarz fartuchem, córeczki uciekły,
donoszą:
Warszawy
Z
- Precz! - wrzasnął św. Piotr.
przetknęli śliukę.
synow:e
Gdyni,
okolic
z
sLuh
ka
y
solidn
Stary,
Dziennikarz zwrócił si~ do piekła:
Po familij11ci naradzie. p. $niecioń
o t r zy ma ł pocztą
S11ieci(i11
rtłomiej
Ba
p.
- Dziennikarz prosi o w stęp!
7an i ósł dz ' eła sz.tuk" do komisariatu.
zacłtęcającv prospekt z nas;tówk :em:
•
.
- · · " '
Diabeł zatrzasnął wrota:
zna.lazła ste zkole1 w brygadzie
Sprawa
Gazda
Józef
H.
D.
- Dziennikarzy ni potrzebujemy?„.
sanitarno - obycza:owej przy warszawWarszawa I -Dziennikarz oslelllłł sle na Marsle i załotyl
skim unędz ie śledczym.
687
Skrytka P ocztowa
pismo.
Kierowniczka brygady aspirantka
152.208.
O.
K.
P.
Konto
. •
•
•
•
•
Po miesiącu miał passe • partout do nieba I
Obrazy, poczłówłd. akty, serJ~. artykuły pani Paleolog ustal1ta, ze wta~c c:elem
do piekła.
wspomn ; ane~o konta P. K. O jest Józef
specjalne.

w

WTOREK. 29·11:-' STVCZNIA.
11 .56 - <; ygnat czasu , hejnał z Wi eży Mariackiej w Kr akowie. komun ikaty. 12.10 - Kon-

cert plyt gramofono w vch. J ,~ <IO - KomunikJty
16.00 - Odczy t 1>. t. , Silnik i lotnicze" - wygt
int. Bolesław Jan Zalewski. 16.15 - Program
dla dzieci . P. w ~·ICl a Tatarki ewicz opowie „o
brun at nym Misi u". 17 OO - Od,.-:zvt p. t. • S::iot•
strzelecki w śród mi r.dzie ż y"' - wyglnsi k pt . Cz.
Żelazny. 17.25 - Tra nsmisja z P nzna11i:i '7 .50 Kcncerr popołudn io wy orkiest ry P . ~~ . 18.50 Roz.
maitości. 19.10 - „Aktua! Ja" --- wygł osi P· W.
Bielecki t9.5u - Tran smi sja z opery Pozna~
skiej . Po transmisii komun ikaty oraz retransm1ś le ze stacyj zagranicznych.

Dv~urv opiek:

Dalej była mowa o dziefach sztuk:.
które zainteresuia artystów. lekarz.y a
nawet zwykłvch lud zi Koszi nicwielk;.
Za dupie 12 złotych wysyta się serje
rzadkich zdjęć ż na tury, bez z<i datku, za
zaliczeniem pocztowem.
Dtugo nad tern wszvstkiem przemyśliwał p. ~niec'ol1 . ostatecz11;e ciekawość orzemoirła. Odżałował 12 zlotych
r wvstat zarrówienie.
Po tvp;od.niu wręC1ono mu na poczcie
przesvtkę . Z hijącem sercem nrzvniósł
ia do domu. wezw a ł ione. trzi>ch svnów,
dwiP dor a stające córeczki i otworzvt
Z pudełk a posypały s i ę pornograf:czne pocztówk .
.J ęk n~ t stary kaszub żona zasłoniła

Film konfrol,rem

w domu nr 42 na
·
Zrobiono tam rewizje. Policjanci znaleźli około 60 kilo~ramów fotografij porpose'"'re""owanvch serJ·ano""raficznvch
" "'
~
mi. Pozatem mnóstwn druków oraz adres central wiedeńskiej: Himmelpfortgasse tł - Wien I.
Józef Gazda miał a«!entów w Lodzi,
Wilnie. Bfafvm~t~ku. Krakowie i Lwowie. W eksipe<łvdi pom.~~ał mu wspólnik. AlPk~l'lndcr ~rednicld (Czern'akowska 150. Obu an~nas6w za-mknięto.
Co do centrali w i edeński<'j. to wła
dze wl'lrnaW!'.ldr nor07umiałv siew tej
sorawie -telegraf:cznie z pol'cją aus.trja·
·
·
cką.
Gazda

Tamc~.

zamieszkały

lałSJ.Bl'Sf\V CZBKOWYC~

I.

TEAT~ MIEJSKI.

Znaknmiła kome~ ia, świetnego pl~ar;i;a a!'·
.Pygmahon • grana będzie d1.;ś,
g1elsk!cgo
wtorek wieczorem. oraz w dalszym ciągu w
czwarlek 1 w piątek po cenach pot>Ularovch .
Jutro, śr~da. po raz ostatni wl~czorem cl~
sząca s!e nieslahnącym powodzeniem arcywe1 sola „Sekretarka Pana Prezesa".
Ceny naJniższe.
W próbach pełna itfęb,.,kłch socfalno-psy.;bologicznych zalożed głośna sztuka e. Tollera
„Hinkeman".

I

TEATR KAMERALNY.

Dzi ś wieczorem. iutro I do końca tygndnla
grana we wszystkkh teatrach polskich gł'lśna
Slonimskiego , Murzyn
komrdJa Antoniego
Warszawski" z M. Zniczem w roli tytułoweJ.
„MAVA".
W próbach t>Od kierunkiem ret. K. Tatar- „
klewłcza nastrojowa sztuka francuska S. (fan·
tillona „Maya" z Janiną Mor-sgą w roli tytu- ·:
lowej.
TEATR MIEJSKI NA PERYfER.JACH.·•
W sobole o godz. 5 popoludniu w szkole im.
Boleslawa Chrobrego ul Drewnowska ~ l w
niedziele w Teatrze Scheihlera i ur,·hmana,
będą: prolog . DyktaPrzędzalniana 68 dane
tora" J. Żuławskiego i wesoła 2-aktowa k orne~
dia .T Korzeniowskiei:o , Ma;o;ter i czela dnik''. ·
Reżyseruje sztukę Stanisław Janow~ki.

Bilety do nabycia w cenie od 50 gr do 3 zł.
w .:iekretarjac!e szkoły im. Bolesława Chrobrego przy ul. OrewnowskieJ 88 i w V. Oddz.
Straży Ogniowej.

Jzt ś w nocy dyżnru ia ap teki : L P3 wfow·
skieF:o (Piotrkows ka 309) , S Hamburga (Glów
:Jlonrur ł.\f"l'lfin,;11inv n„unofa-.ef.l irnnervfiań4ifil
TEATR POPULARNY.
na 50) B. O ! udtow ~ ki ei:o (Naru_towicZ'l 4)( J.
ton
wodewil karnawałowy
Kapitalny
Sitkiewicza (K operntka 26) . A. Charemzy PoNa iedinei po.
był zwyczai "' go na t.a~.m:e fllmowei.
Dotyrhc.Z'a~ ?„ a nv
morska 10). A. P o t a ~zr. (Pl ac Kościeln y IO) . (b) świecie kup.trek im f e raczei banki kem wierzrh:n.i obrn rowei filmu um.i~s'llcz.a się Jafeta", który zdobył sobie pełne uznanie rczba
wloneJ puhllczności grany będzie codziennie o .
••••••••••~6~••e••••••••••••••• trolowałv e>hrnty , , ;c niężne towar~tw z obyrłwu ~itron zid1ęcia dw6ch e.zekńw. 8 ZO wieczorem.

.tz

J.

Dr. mod.

była odwrotna 30 m. ffilmu składa Slię z 4 tysięcy pól fil!
że fi.Im od- mowych i w ten sposób fotogr-afuie się 8
s<tracja fot.oitrafowanego czelcu zapomo1rvwa w nowoczesm·ei bankowości a~e- 1tysiecy czeków.
Ap.arat w~ikonuie swą pracę w te-n cą użycia odwrotnej stron y t.:zśrn y fi·lmorykań~ildei rolę kcnfrd era. Jak sję do.
dosfaif spbsób że r6wni0cześ.n.:e czy-nl1a iest au- wej jes.t tak skrupulatna i /o A: ładna . że
wi1adujemy każdy czek. który
tak, :zibyteczne i est kontro low a·~
w~zy~~ki~
soię de ban.kowetl'o aparatu ko.n .troluiące- fomatvczn.a ft'l·"lf:!Zvma rachunkowa
m. 3 11 p. go, icsit niatychmfasł n.aświetlooy i równo łe n.a k'.'.lń"' ' fi1:m •1 n.r!'t\'tit•1e doHadne ob SZ'oze~óły na wypadek sa~:0 v Ci!' 1 badania
przyjmuje od 11-ei do 1·ej ~z.e~inie dwa aparaty finmowe foto.giraf.uią li.czenie w;1 ł ac cn ych należytości. Ilu- dowo·dów co dQ wy<ku;p~1 a · cJ „n e~o czeku.

P O LAK

~1~:;~~:nc !astma. JOkflYWka. artr2tJZIDI
fr.
Piotrkowska 121,
tel. 64- 21

filmowych, lecz nie 7nana

strona medalu, a mianowkie

.
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lr6dzka Sirat Oanlowa Ocllolnlcza.
Piątek

Wiłelka
Wejście 10 złotych. -

dnia I lutego r. h.

odbędzie się , ')J

trzech

wspaniałych

salach przy ul. Sienkiewicza 54.

Maska·r ada .pn. Not na Rivierze

Przygrywać będą 3 orkiestry. -

Mnóstwo niespodzianek. -

Wspaniała dekoracja sal. Parkiet, szklany daneing. -

Obfity bufet i ciepła kuchnia na miejscu.

odnolozł

••••••••••••••••

I· -

t:zvtaf.:le ·

"EXPRESS WIECZDRnY"
- Tak jest... To moja narzeczona...
- Jakto narzeczona r - zdziwił się
komisarz. - Przecież o ile mi wiadomo, owa pani ma już męża„. Był nim za
mordo,vany„.
~ Pan jest w bfędzie, panie komisarzu - odparł Kranici. - Zamordowanym jest ojciec Sergjusz ... Ten sam,
który uciekł z sądu w czasie rozpraw,
który następnie ukrywał się w Łodz i i
przy pomocy - sify hypnotycznej zwabiał do siebie niewiasty„.
·~ Ach, tak.„ - odparł komisarz Sergjtisz„. Ojciec Sergjusz„. Czy
Ojciec
I Jl)
to ten sam, o którym tyle p i sały gaze~y?„. Przełożony sekty Krwawego Księ
N hotelu zawrzało jak w ulu. Na wnik i policjant.
Przedewszystkiem zbadano portje- zyca?„.
niższych piętrach goście zrywali s;ę ze
- Tak.„ Widzę, że pan jest poinfor·
snu. Po kurytarzach biegli jacyś lud7!e. ra · ·
mowan~ w .tych sprawach„ . .To była
· - Kto? Skąd? Kiedy?„.
- W · pokoju Nr. 212:„ W pokoju Nr.
Portjer opowiadał. W książce mel- dfut.ta h1storMJa„ .. Zresztą pan w1 e chyba
212„.
dunkowej w rubryce „pokój Nr. 212" wi wszyst~o.„ . oJa narzeczona„ c 6 r~a leKażdy powtarzał numer ·pokoju.
Drzwi byty uchylone. Można byto dniafo na zwisko Henryka Man iewskie- karza łod zkiego, wpadła w Jego s i dła.„
Nie mogła s.ię uwo~~ić z po~ i_eg~ wpl~·
·
zajrzeć do wnetrza. Właściwie nie bylo go z żoną.
wów „. Dopi.ero dz1s udało JeJ si~ zab1t.
A więc mężobójstwo?„.
tam nic ciekawc~o.
.
.
Walek i f elek nie mieszali się do tego zbrodniarza„.
Na podłodze leżał trup. W rozcheł- Ach, tak„. W ta~im razi:~„. R~zusłanej koszuli nocnej. długiej aż do ko- sprawy. Stali na uboczu i słuchali.
stek. Byt to mężczyzna. Oczy m i ał ra- Wkrótce przybył Kkanicz. Wpadł od- miem„. Doskonale„. Więc spiszemy Jesz
cze ~ylko protokół... Pan ze mną powpół otwarte, usta skrzywione. Leiał razu do pokoju Nr. 216.
.
„
.
.
zwoh„. .
Zosiu!!...
była'
przy łóżku. na którem rozłożona
Komisarz. I Kr,amcz wesz 11 j o pokoiu
Leżała blada i cicha. Tylko usta jej
w nieładzie pościel. Poza tetn w pokoju
.
drgnęły. jakgd yby chciata coś pow:e- Nr . 212, gdzie. lezał trup.
panował względny porządek.
qdy ~tanęh na progu, Kran:cz zaO cztery pokoje dalej (Nr. 216) na dzieć. Kranicz podszedł do niej i rzekł
chwiał się na _nogach. Szyhko schwvc1t
kanapie leżała morderczyni. Oczy mia- cicho:
- Zosiu„. To ja.„ Odezwij-że się.„ r~ką ~lamkę 1 odetchnął głęboko. Pota zamknięte. Wargi mocno zaciśnięte.
c.emma~o mu w .oczach.
Była ogromnie blada. W pokoju pełno To ja - Bolek„.
Uśmiechnęła się blado i wyciągnęła . Komisarz z~s1adł przy. stole 1 WYbyfo ludzi. Dwaj panowie starali się
c;ągnął ~ teczki ~rłrnsz papi eru. .
rękę„.
przywrócić ją do przytomności.
Kramcz s~ał c 1 ą~l~ na progu, me moZrozumi ał i obsypał .jej. drobne pa-1
Przed hotel zajechata karetka pogo.
gąc r~szyć się z m1e3sca.
tow!a. Lekarz i felczer udali się na górę luszki gorącem i pocałunkami.
W1.dz1ał . t:1"'ar~ trupa - - i coraz
Komisarz policji, przyglądający się
Morderczyni · odzyskała już przytom
tej scenie odciągnął Kranicza na stronę w1ęce1 upewniał si ę - ność.
ŻE TO NIE BYL TRUP OJCA SERW kwadrans po zabójstwie przyby- i zapytał:
GJUSZA - - Czy pan zna tę panią? „.
la policja. Komisarz, starszy przodo-

I

I.

Przechodząc

przez ulice
rozetrzyj słę uważnie unik·
niesz llalectwa i śmierci.

I

Jakiś obcy pan leżał na ziemi z pokrwawioną twarzą. Kranicz widział go
po raz pierwszy w życiu.
zamordowała obcego
Więc Zosia
człowileka ? ... Kto to był? ... Co tu robił? ... Skąd Zosia do niego?„.

Myśli plętały mu się w głowie. Stat
jeszcze na progu nieruchomy.
Kom isarz wyciągnął ołówek i zaczął
coś pisać .
- Więc

pan powiada, że to...
Kra.11icz drgnął. Co teraz powiedzieć ·? Kłamać ety powiedzieć prawdę?„. - Jeżeli powie prawdę, Zosia bę
dzie zgubiona„. Zamordowała człowieka nie zbrodn iarza, lecz uczciwego, porz ądn ego obywatela„.
- Co panu?.„ Zbladf pan„.
- To nic„. Wie nan„. Ten trup„.
Tak.„ Ten trup strasznie na mnie podziałał... Okropnie„. Jestem ogromnie
wzruszony.„
- Głupstwo„. Nie patrz pan ... WiA„
pan powiada„. że„. ten trup„.
- „. jest mi nieznany„. czył spokojnie Kranicz.
Komisarz podniósł wzrok.
- Co ?„.
Omyliłe m się„. Przypus . ...;.., •., .
że to ojciec Sergjusz.„ Tymczasem..
Nie z nam tego pana„.
- Ach, tak„. Komisarz poruszył się
niespokojnie na krześle. - W takim razie sprawa przyjęła inny ~brót... Trzeba b\'J zie zbadać tę pańską narzeczoną„. Ale przyjrzyj się jej pan uważnie ...
Może to nie jest równ i eż pańska narzeczona ?„.
Kranicz uśmi echną{ się pon uro i zagryzł wargi.
(Dokończenie n.~ t.-:tPO
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NORMA SHEARER
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rób skórnych
ł

weneryczniich

przeprowa~ził

sle

na ul. Andrzeja 5
Tel. 59-40
Przyirnuie od 8-10
i od 5-9.
Oddzielna poczekalnia dla pań.
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ul. 6-go Sierpnia 76, III pi-ętro.
Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu.

l •mmm•••••••ml
Dom ekspedycyjny w
szu kuje

Gdańsku
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nerycine
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oprolVo portretÓIV
wane .1 pole~ane prz.ez Urząd
Tei. 55-52
Zdrowia Publicznego przy ZakłaPrzy1rnuje oo 10-1
d~ie Badań bakteri~Ioii. serolo· A
ll'łf od 6-8. Dta pań
R.tffll!V O.W
1!1cznycb we Wiedniu. Jedyna llłl! .
od 4 - 5,
Łodz, łlonstantynowsłia 32
marka dostarczana wprost z wł. fab ryki. Do nabycia we
róg Gdańskiej, Dla niezamotnvch
róg Gdańskiej.
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Groźba likwidacji drużyny t.T~S.G.!!!
.

Niedzielne
walne. zgromadzenie klubu uchwaliło
'
odebrać sekcji p:łki nożnej autonomję

Sekcja footbatowa Ł. T. S. G. posia-1
Czy do tego można wogóle dopuś„Carskie cięcie", zastosowane wzglę
da jak wiadomo od dwóch lat całkowi- cić?
dem sekcji, która żmudną pracą zdotą autonomję.
AJ>eluJemy do panów z zarządu l. T. byla sobie wreszcie mir w sferach spor
W tym właśnie okresie zaznaczył j S. O. I członków klubu, by działając w towych całej Polski Jest stanowczo nie
się wspanialy rozwój sekcji piłkarskiej interesie własnym i sportu łódzkiego l\a miejscu.
.
czarno - białych. W r. 1924 pierws1a zdecydowali sie na cofnięcie powyż-1
Największe kluby sportowe od dadrużyna piłkarska zdobywa bezapela- szeJ uchwały.
wna jui obdarzyły swe sekcje footbalocyjnie tytuł mi.strza klasy A. oraz bieSympatyczne zespoły footbalowe Ł.I we, jako najbardziej żywotne, pełną au
rze udział w spotkaniach o wejście do T. S. G. zbyt są dro~ie sercom łódz- tonomją, niechaj więc w Ł. T. S. O. nie
Ligi.
kich sportowców, by je miano za je- dzieje się inaczej.
To samo dzieje się I w r. 1928, z tą dnym zamachem utracić.
tylko różnicą. ie i rezerwowy zespół
w
w
+ł
&
ąea:
a
czarno - białych poszczycić się może
dużą Ilością sukcesów.
Upragnionego celu wejścia do Ligi
sekcja coprawda nie osiągnęła, niemniej
jepnak dwuletnia autonomiczna dziafal
pind· pondowe ~odzi. llosmonea
ność sekcji piłkarskiej Ł. T. S. G. jest
na czele zespo•ów
jednym wielkim ogniskiem sukcesów,
czyniących drużyn~ Ł. T. S. O. stawną
Ubieg-fej soboty rozpoczęły się w na- Ma11ufaktura 3:7 sędzia J). Brzeskl
w Polsce.
N.edzicla. sala Hasmonei: w:dzewszem mieście drutynowe spotkania pingska Ma:mfaldun• - Hakoall Il 7 .3, s~
Tymczasem okazato się, ie najmniej pongowe o m'slrzostwo Łodzi.
zadowoleni są z triumfów sekcji footba
W lokalu ttasmo.nei odbyły się nastę„ jzia p. Kuk:el, 1-Josmonea li - Patrouat
lowej Ł. T. S. O. niektórzy czolowi prze flU!ace mecze: ttasmonea li - lJn,o:t 1' 10:0. s«;C:zia p. Sztulbaum, łfasmonea
wódcy tego klubu.
· 10:0. sędca p, Kukieł, Hasmonea I - I-· ParromU I 10:0, sedz ap. R Scirat.
Mając zbyt wygórowane amblcJ , llakoah 10:0. sędzia p. Peinmesscr.
Paworytami w mistrzostwie Ł•xłl:i są
panowie ci doszli do wniosku, że sekcja
Sala Kf Sp „Zjednoczone": Ł.K S 11 zespoły ł·).;sm,,11ei, Ł.K.S-u i Y.M C.A
nic właściwie nie zdz1alata. jeśli nie u- - Orator.'um 5:5. sędzia p. Jastrz;.bsk1, puyczem r.aiw:ęcej szans do zdobyc!a
dało się jej dostać do extrą klasy foot- Kl. Sp. „Zjc<ltoczone'' Widzew~ka tylulu mistrza posiada Hasmonea.
balowej ( ! ! !) i dlatego należy jej autonomie odebrać.
Ubief.!łej niedzieli właśnie na walnem zebraniu Ł. T. S. O. wniosek ten
przeforsowano i w ten sposób zahamo. mecz bokeJowu 11nlon-PolonJa
wano dalszy rozwój sekcji oraz odebrano chęć do pracy ludziom, którzy w
W nadchodząc!\ niedzielo. dn·a 3 lu- tyny, blotące udział w rozgrywkach o
dalszym ciągu nie szczędząc trudów i tego odbędzie się w Łodzi mecz !1~k.t
mistrzostwo klasy B Jak Legja li I AZS
kosztów chcieliby ubie~ać się o za- wy o mistrzostwo klasy B.międzv Unio- li grają Jedynie o tytur m·istrza klasy {3,
~zczytne miejsce, w, extra klasie piJ~::.. ~ i; tfinfą warsuwską. Jak w:ado- natomiasf t pr.ze1k1em
1t1asv wytą~eł
skiej.
fuó"Pt>llfhła tłótychczu tdobyła 2 punk- nie mają oni nic wspólnego. Zawodami
Rzecz zrozumiała, że uchwała walnego ty, Union zaś zaledwie jeden. Nied rclny Un'on - Polonja kterować będzie mięzgromadzenia wywotata rów ież koa- mecz będz·e więc deeyduJący dóra z dzynarodowy sędzia hokeJow~ loozia1in
sternację wśród czynnych piłkarzy 1 obu drużyn przeidzie do klasy Ah'}ke:o. p. Sachs. W sobotę grają o mistrzostwo
znanych działaczy Ł. T. S. G., którzy wej w Polsce. Pozostałe bowiem d;u- klasy B w Warszawie AZS Il z Legią Jt.
uzależniają swą dalszą współpracę -w

Pierwsza. zawody o mistrzostwo

Sukcesy polskich·
nardar•v 111 !lłumunji
W pierwszym dniu w'elkich zawodów
narciarskich w Brassow (Rumunia) od·
były się biegi 30 i 15 kim. w konkurencji międzynarodowej. Startowało kilku '
zawodników Czechostowacii, Jugosła
wji, Rumunj1, oraz narciarze polscy. Wyniki zawodów przyniosły piękny sukces
barwom polskim:
· Bieg 30 kim. 1) Jansa Jozke (Jugosła
wla) 2:12:11 sek.. 2. Baranowski' (Czechosłowacja 2:16:26 sek. 3. Żytkiewicz
(Polska) 2:18:21.
Bieg 15 ktm.: l. Jansa Jozko (Jugostawja) t :33 :43 sek. 2. Witkowski (Polska) 1 :38.44 sek.,. 3. żvtkiewicz (Polska
1:38 :50 sek., 4. Kawa (Polska); 5. Lexen
<rumurtja), 6. Baranowsky Czechostowacia).
Polacv - aczko·lwiek nie w najlepszym składzie - zwyciężyli bezapelacyjnie Rumunów. ustępujac jedvnie najlepszym zawodnikom Jugostawji i Czech

I
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Na niedzielncm walncm zgromadze- ·
Ł.T.S.G. wybrano następujący zarząd: prezes Uchmaniak. I w:ceprczes
Kalisz, II wiceprezes Cystcl, I sekrehrz
Wolfhang-el, Il sekretarz Barciński, skarbnik I Neuman, Ił ska rbnik Aprowski, go
~podarz Michalski, Il gosnodarz f111ke,
członkowie bez teki: Wittman i Kelm,
przewodniczący sekcji śpiewaczej Klause, przewodniczący sekcji koszyk1lwej
Rezner, przewodniczący sekcji footb3 loWej - Kalisz. Komisja rewizyjna: Rickert, Pile i Schniter.
niu

Boska Zuzanna

żuje!
~

żużanna Lenglen żyje! Oto radosna
nowina, która ukazała się w pismach
francuskich. „Boska Zuzanna" znajduje
się obecnie na parowcu w drodze pow·
rotnej do Europy.
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~:f~eJstnieje
i~ln~n:~b~~r~~.
niefortunnej uch- Prz
·e·d na1·w·1ększą 1·mprezą z·1mową św·1ata
tendencja
~~:i~::1::r
:j~~~~,~:u~· r.ti~=
. Może więc dojść do tego, że Łódź\ 1tonlzurenf:ia ..11' %aflopan~RI leps~a nii
sportowa pozbawiona zostanie jednej
11n1t ~fiODIODI•
1• .'I
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ZaJcopane, 27 stycinia. panem, druga adm nistracyjna w Warnich
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Motocyklowv raid S. S.
sobotę
W nadchodzącą snbóte rozpoczyna
sie dwudniowy rard motocyklowy o··ganizowany przez Union w dwóch eta;nch
Łódź - Kalisz i Kalisz - Łódź. T~:.1sa
pierwszego etapu prowadzi przez t 'idź,
Zgierz, Aleksandrów, Lutomiersk, Szadek, Warszawa, Turek, Kalisz, zaś •rasa
II etapu prowadzi przez Kalisz, Opntówek, Błaszki. Sieradz, Zd. Wola, Ł:fsk
Pabjan'ce, Łódt. Ogółem trasa 268.5 klm
Start rozpoczn\e się punktua'aie o
~odzinie 9 rano w snhotę na placu sportowym Un'onu, przyczem zawodn:cy
wypuszczani będą kolejno co 2 minuty
z miejsca. Jak się dffwiadujemy udział
w zimowej ·imprezie l'nionu bierze n:emal cała sekcja motocyklowa teito klubu,
licząca kilkudziesięciu zawodników.

Uoionu-w

Łodzi
na 111alne !!':ftronsad•enle
~. % • .1. !T.

Delegaci

Jak sie „fxpress iWeczorny" dowiaduje, w ubiegf vm tygodniu odbyło się
posiedzen'e Zarzą<lu Łódzkiego Klubu
Lawn • Tennisowego, na którem postanow'ono delegować na Walne Zgromadzenie Polskie~o Związku Lawn • Tennisowego '''Warszawie panów: l\ar0la
WilflPf ma s ·cheiblera, B. Kuntzego i l(a-

roJa Steinerta.

ł

wśród

Zaintercsowan'.e zawodami m'edzynarodowymi. które jut tylko 0 kilkatt:iścle dni są od nas odległe. jest nad?wvczajne. Bez przesady możemy powiedzieć, że będą to 11 ajw!ększe zawody, Jakie kiedykolwiek narciarstwo pueżyło,
bo aczkolw ek równie liczn}'m co doiłości startuJących narodów był start w St.
Moritz w czasie ostatniej OJimpjady, to
jednak ilość zawodników będzie w zakopanem większa, ponieważ nh~ma w
tym kierunku żadnych ograniczeń. a w
St. Moritz tylko po czterech reprezentantów poszczególnych narodowośc'

najpoważniejsza

szawie i Zakopanem. Pozatem szereg ka w tych zawodach, najlepsza narciarfunkcyj sprawuje pomocniczo Zarząd ka w· Europie p. Stasze! - Polankówna z
Główny PZN oraz jego Komisja Sporto- Sokoła Zakop:a1iskiego. Do biegu patrowa. Prace techniczno - sportowe posu- lowego mamy w tej chwiH z.głoszenia:
wają się doskonale naprzód. Trybuny Rumunji; Czechosłowacji, Austrji, Finwybudowane przez inż. Meyera, wykoń- la.ndji. Te dwa ostatnie zgłoszenia wzbu
czone w tej chwili zupełnie po bokach dzają ogólne zainteresowanie, albowiem
zeskoku sa jedyne w swoim rodzaju i Austrja jeszcze nigdy n:e startowala w
bardzo dobre, a przy okazji ostatni.eh podobnych zawodach, drużyna zaś fiń
kdnkursów skoków m eliśmy sposob- ska reprezentuje nadzwyczaj wysoką
ność przekonać się, że widać ze wszyst- klasę.
kich punktów cały zeskok bardzo doPozatem nadzwyczaj Ucznie naplybrze. Techniczne przy~otowania samego wają zgłoszenia od reprezentantów prat~ru. skoczni . jest przc~mi~tem stałej ozagranisznej. 20 korespoodent~w
startować mogło
pttkt, robotnicy pracuJą ciągle. Telefo- pism zagranicznych w Polsce z.głosiło
.
·
• niczne polączenia są przedmiotem dużej już swój udział. Napływają również
. Nar~~1 ~ b~a~ ~am Jeszcze zgłoszenia troski. Kiernwn:ctwo ich obe.;mtl'je woj- zgłoszenia od prasy zagranicznej, która
F.1nland3t. 1~t~1ei7 Jeszcze jedn~k uz~sad-1 skowość. Cbok sieci normalnej i mię-1 przybędzie bezpośrednio do Zakopanen!ona n.adz1eJ~, ~e c1 doskonali narc:arze dzymiastowej oddanej przedewszvst- go. I tak przyjeżdżają osobistości tak w
n~e omiesz~aJą Jeszcz~ raz st~zyć za- kiem radju i prasie, będziemy mieli w Za sporcie narciarskim znane jak Carl Luc17tego boiu ze .swvm' statv~t rywala- kooanem w czasie zawodów 3 samo- ther z Monachjum. redaktor pisma •• Der
~ 1 - Szwedami i Norwegami Natural- dzielne centrale telefoniczne.
Winter" i Pers Foss redaktor ,Jdrot~1~ tr~eba. zazna~zvć. że. zawo~y te oM'mo, że termin zgłoszeń dopiero u- sliev" - najpoważniejszego dziennika
ftCJaln·e miana mistrz: Europy me "''~.z~. pływa w dniu 20 stycznia b. r. już obec- sportowego w Norwegji. Spodz 'ewanem
Jesz~ze r~z przvpom1n.amy.w tern mteJ- nie zgłoszenia zagraniczne napłvwa;ą jest również przyl)ycie prezesa Między
scu, ze mistrzostw tak 1.ch tl'ema. ie w bardzo licznie. I oto nietvlko do biei?ÓW narodowe1!o Związku Dziennikarzy Spor
Zakopan~m rozegr~ sie . tyl~o. wa,lc<1 o o m!strzostwo Polski. ale także do b;e- towych. O~ólem więc Zakopane gościć
tytut. mistrza Pol.ski: t:J1e.mn 1e1 Jednak ~u pań ; biegu wojskowei?o. Zi;łosiły więc będzie w swych nfurach około 50
specialne znaczenie. 1~k1e im ~ tytułu U· swój udział w tej chwili następujące pań- dziennikarzy zagranicznych.
chwały Kong~csu ~w1ązku M·edzynaro- stwa: Czechosłowacja (30 zawodników)
Od dn'a 1 do 9 lutego kursować bę
do:"e.go Narct~rskiego urzyst?~UJe. na- ~zwecja (:1). Norwe,i?ja 2, Niemcy 20, dzie między Warszawą a Zakopanem
daJe im w pe!11 1 chara~ter pter;ws?;':ch franc:a 4, Hiszpanja 3, Rumunia 4, Wę- specjalnv !)OC:ąg- nocny, soecjalne pocią
w tvn: s~zo11 1 e zawodow narc 1arsk1ch P'rlv 4. Jugoslawja, Łotwa (2), Austrja i gi uruchomione zostaną również pomię11a świcc:e.
Wfnchy.
dzy Krakowem a Zakopanem. ·
Przy.i;ro ~ owania są w pefnym toku.
Naturalnie nasi narciarr,e odpowiedKomisarz Piątkiewicz wvdał już teKomitet Wvkcnawczv pracuje. w dwóch nio licznie ziaw·a sie tta starcie tvch za- raz szereg- zarzadzeń. mających na•celu
wielk:ch sckc,iach - Jedna sportowo. te wadów. W bieg-tt p:.\ń zdoszone są już ureg-ulowanie drożyzny. szczc~ólnie jeś
chn'cznn z sledz:~, r1 ·v Kn~kow:e i Zako- w tej chwili zawodniczki i naturaln·ie 1i chodzi o fiakry i pensjonaty.

sr

.EXPRESS-

ftorv

ondę_ _polih.Jlłi DJ ll'D

.Jliemiec

BohafersMI czyn

Aapłtana

oftr«:tu

Nowy Jork, 29 stycznia,
' , Pra_sa rozpisuje się szeroko o bohaterskim · czynie kapitana okrętu Frieda,
który na Atlantyku, na pełnym morzu
zdołał ocali~ całą - załogę tonącego okrę

tu. Kapitan Fried jest komendantem pa
rowca „America". Kiedy

„America"

znajdowała się pośrodku Atlantyku. na
gle około godziny 3 w nocy pochwyciła sygnał S. O. S. Pogoda była straszna. Walił gęsty śnieg i trwała burza.
Cala „America' 1 była pokryta lodem.
Kapitan fried wydał rozkaz skierowania się tam, skąd· dochodziły znaki· wzy
wające pomocy, a o godzinie 6 rano ujokręt „Florida". walczący z najwyższem natężeniem z rozszalałym ży
wiołem. Ster „Florydy" był złamany,
maszyny były zepsute. a woda wlewa

rzano

Widownia

bertlńsklego

„Sbausoielhanus„

się do okrętu. Pociemku spuszczołodzie ratunkowe i zdołano uratować całą zciłogę okrętu.

la
no

Lpidemia erupu
U'

.11 ne••i

Londyn 29 stvcznia.
Ep1demja grypy w Anglji. mimo uspakaiających komunikatów. trwa n'adal.
W dniu dzis 'ejszym 500 nauczyciel szkół
ludowych nie przvbylo do pracy z powodu choroby. W Londynie i k:lku wiei
kic:1 miastach ang-ielskich w ciąl{u tygodn 'a hvło 17f) wvn'lrl~ńw śmiertel
nych influenzy. Wedle dotychczasowych
statystyk w ciągu trzech pierwszvch
tygodni roku hieżacP1rn zma rfn na :nfluenze 400 osób. t. zi1. tylko o 26 mniej. aniżeli oodcz.as słvn11ei epid einP ro~u ub
W kołach lekarzv i hil{1cn · stńw aniielskich interec:;u,ia s'ę proiektem rzw: onvm
przez dvrektora szni'ta la w Notrhamofon, którv projektuje. aż ehv roh!1tn icv
we fabrykach nodczac:; eo;demj1 nos:Ji
n·a twarr.v zasłonę mn~linowa przepoJo
ną środkami dczynfekcvjnvmi
'
.

Olbrzymie urządzenia maszvnowe, słudo wydobywania smoły z węgla,
sei obecnie nieodzowną cześcia . składo
1 wą każdej wielkief kopalni wegla.
żące

I

'tr"'"""'!"JI

Berliński

§rupa .., rJ fr!rvsu

cyrk Buscha.

9·v· zjazd wszcchnlemfeckieJro związku krajów rzeszy •(R „lchsł1ndbund) odbył
Parvż 29 sycznia.
• •
Epidemia Jl:rvpv. m:m;i znacznego na się wczoraj w Berlinie w powyższych dwuch olbrzymich gmachach. W z1ezsilenia, ma przPhif'1r d ri ~ć t<11rodnv Nie-j
... dzie wzieli udziaJ wybitni działacze niemieccy.
kledv tylko zachodza komplikacje inł1d ~~~~~~~~·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ł
kowe, reumatvc 7 ne i sercowe Słuiba
ału
telefoniczna w Par viu odh vwa s;e niePrezydent republiki
prof. Miklas,
rel?'ularn:e z powodu epidemii grypy
':"'ygłosił w tych dniach przemówienie
wśród telefon'.stek.
przed mikrofonem aparatu kino-dźwiękowego. film ten, oddający Jedno-cześ
nie zarówno mowę jak też postać I ru·
Jefeń
chy prezydenta„ będzie wyświetlany we
pon>odf.'DI ll"VPOdliu SODIOwszystkich kinoteatrach całe20 kraju w
~flodo01eeo
celu popularyzacii osoby dostojnika.
Z Berlina donoszą:
=g Nflll sz
SS ·z:p
F
Pod Gelsenkirchen wydarzyła się
wczoraj niezwykła katastrofa samochodowa.
Oto gdy auto pewnego kupca przejeżdżało przez las, wyskoczył z gęstwi
nY na drogę jeleń i wpadł pod koła
wozu .
. Samochód wywrócił się i roztrzaskał
jednak pasażerowie wyszli szczęśli
wym zbiegiem okoliczności, tylko z lek
kiemi obrażeniami. Jeleń zqstal zabHy
na miejscu .
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. !Bandvc:i d:fihisc:v ra6ujq
Lcdyn, 29 stvczn:a.
z Pekinu, że w odlegk:iści 20
mil od miasta na drodze do Tien-Ts:nu
bandyci dokonaN napadu na dwa autobusy i dwa samochody prywatne. Pasażerowie, wśród których znaidował się
pewien amerykanin z że.na. zostali dosz~ . Prezydent COOLIDGE podpisuje · pakt K-elloga (17-go stycznia r. b.). Za prePUŁKOWNIK fE~RARIN,
zydentem siedza sekretarze sta,riti; KELtOG, MELLON i ~AVIS.
znany włoski pilot wojskowy, uznany
czętniie obrabowani.
Należv zauważyć
że wypadki bandytyzmu w okoJ:cy Pezostał na międzynarodowym kongresie
kinu zdarzaj<l się coraz częściej,
lotników w Paryżu na „naflepszego w
świecie lotnika".
Donoszą
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W Łodzi 4.00 miesięcznie . - Zamiejscowe 5 zł.
mles!ecznie -Zagranlcą 7 złotych miesięcznie.
Odnoszenie do -domów 40 groszy
Redakcja I Administracja, Piotrkowska 49.
Gadzim przyjęć redakcji 6Telefony redakcji Z7-24. 36-43, 36-44
po poi Rekopisów niezamówio
nych nie zwraca się. - - Telefon administracji 22-14.- - - - -

Prenumerata:

Za -wydawnictwo „Republiki" sp. z ogr. odpow. Władysław Polak.

·o. głoszenia. ZWYCZAJNE: 10 itr. za wiersz milimetrowy (na stronie IO-szpalt.)
·
.
• W TEKSCIE: 40 gr. za wiersz milimetrowy. (na stronie 4-szp:tlt.)
NEKROLOGI : 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. i zaślub . po tekście 10 d. Za
miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. ZamleJ-scowe o 50 pro:. zagrani.:zne ) 100 pro.:. droteJ.
Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Drobne 12 ~ ro , zy - Najrr.nieJsze
zł. 1.20. poszuk. pracy 10 groszy.

W drukarni "Republiki Sp. z ogr. odp„ Piotrkowska 49 I 64.

Redaktor odpow. Jan Grobelniak.

