OP[ATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZALTE

.

~ulrsels•u

,,lx-pras''
aliaże sł~

... WIECZORNY ILUSTROWANY.
Rok VII. '

lOllZ. CZWARTEK, 31 STYCZNIA 1929 R.

I

CĘNA

111ra•

• „fteDJjq"
.., o6J~foKł 12 sfron

NUMERU 20 ORoszr.

· l d •flońie i Dlró~
11 •
•
Zbro dDla Il a1nowa w o Zł sfopnł ivpromienłacli
Brad wbił braftl &ói w serc:e
Xoe
lódź,

aro•u ..,

31 stycznia

pr•u

domu

włóczył się

po knajpach,

ufjeg

trwoniąc

go- I

~-opena .

rzucił się na

brata.

Zawrzała

walka na

Ubiegłej nocy dom przy ulicy Szope tówkę, pozostałą po likwidacji sklepu. śmierć i życie. Józef nie zdołał się obro-

12

„~:

31

stycmla.

mr6z stęt.ł, 'ml-

rana. Tempera- .
mo, iż słońce ś
0
12
tura ~słońcu: r~o godz•• S-ej stopm C. ~ ~ołudnie iO sto~ni ~lteł
zera. W c1emu temperałUfa JeSt mższ• e
2-3 stopnie.
· Barometr przepowiada w dallfZYID ~
gu bezwietrzną słouecmą pogode.

nić. Padł n~ podłogę, otrzymawszy głęboki
CIOS NOŻEM W OKOLICĘ SERCA.
Zbrodniarz w obawie przed odpo·
wiedziatnością za swój czyn, wybiegł z
mieszkania, lecz już na schodach przytrzymał go dozorca, zaalarmowany
krzykami żony rannego.
. .
Wezwano poh.cJę i pogotowie~ •
Jó~ef'! Boruckiego w ~tanie groznym
przew1ez1ono do szpitala sw• .Józefa. LePalesiunle
karze mają ~ał~ na.dziel, czy uda się gu
Jerozolima, 31 stycznia
utrzymać pr~y zycm.
W okolicach Jerycha pójawiły się
Zbrodniarz został aresztowany. Po
chmary szarańczy, która po obu stroprzesłuchaniu w urzędzie śledczym odhamować wściekłości.
nach Jordanu nie pozostawiła ani śladu
·
PORWAŁ ZE STOŁU DLUOI Nóż KU- stawiono go do więzienia.
z roślinności. Celem zwalczenia tej groCHENNY
tnej klęski wysyłane jest wojsko, policja i oddziały ochotników samochodami
w okolice Jerycha, gdzie przy pomocy
miotaczy ognia i innych możliwych tylko do pomyślenia środków technicznych pracuje się nad zniszczeniem o•
4 an --oJenn••
.
gromnych mas szarańczy. ·
-••r---1 ,,t;.mier€1
Tr-••
9
Dotychczas zdołano wytępić zaled~~ -~
wojny . Aquilera. został aresztowany. wie czwartą część tej ttJiljardowej ar··
Madryd. 31 stycznia
tf'fl'JI.
,_
!Prócz niego znalazł s.ię w więzieniulmji owadów.
\Telegriam wł „Expressu")
na 6 an" 111 :...erHnie
Pdwierzchnia morza Martwego i brze
W zwi~zkt.i „e stł11mii~n·1.m powsta- Sanches ·Guerra. a inni przywódcy: Ale·
.
•
nia w. Hiszpanj1, ogJos,it Primo de ~i v:e- ,J<sander J.e!oux, feliks Gamba , i Alba gi pokryte są grubą warstwą iyWęj i
Berhn, ·31 sty~zma
· ,·
ra w 11iektórych okolk'ąch paristwa stan znajdują się obecnie we f rancji. Celem martwej szarańczy. Obav.dają się na~fA1tencJa Teleitraflczna ,.fxpress. l.
W śródmieściu Berlina wydarzył się \\rojcnny. Na granicach przęprowadza- ukarania powstańeów został powotany ciągnięcia jeszcz.e większych chmąr .
wczor2J nader zuchwały napad bandyc- na jest ścisła kontrola paszportowa. a pi sąd wojenny, który wydał już trzy wy- szkodników z głębi pustyni arabski.ej,
donoszą bowiem z Medyny, że widziano
ki. Przed gmach banku dyskontowego sma podlegają ostrej cenzurze. Gtówny roki śmierci. ·
tam mnóstwo szarańczy.
zajechało luksusowe auto, z którego W)' przywódca powstańców były minister

na 2 był terenem krwawej zbrodni. w
kamienicy teJ na trzeciem piętrze zajmowałi skromne mieszkanko bracia .Jóief i Władysław Boruccy •. Starszy 2
nich. Józef. był od kilku lat zonaty, młod
szy zaś był kawalerem.
Bracla w ostatnich czasach nie żyli
z ' sobą w zsrodzie. Założyli sobie bo·
w IP.m sklepik kolonJalny, który bardzo
źle prosperował. skutkiem czego wkrótce musieli go zwinąć.
Władysław uroił sobie, że Józef niedbale prowadził interes i spowodował
Jego upadek. to też sta:e robił bratu z te
go powodu wyrzuty. Awantury w Ich
mieszkaniu były na porządku dziennym
Władysław nie mając żadnego zajęcia,

W ostatnich dniach wyczerpał Już jednak całe pieniądze i chodził bez grosza.
\~cz~raj o 1-szej w nocy Władysław
wróetł ptJany do domu. Brat i bratowa
•
Już spali.
Zapalił lampę 1 zbudził brata, by
znów wszcząć z nim awanturę.
- Przez ciebie wszystko straciłem
_ wołał _ co ja teraz pocznę? Nie
mam już z czego tyć!
Józef zerwał się z łóżka i ostrzei:d
brata, że jeżeli go będzie w nocy niepo·
koił, to go wyrzuci z domu.
Wówczas Władysław, nie mogąc po
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do gmachu,
Wszedłszy
oraz kobiet.
dany znak przez wodza. bandyci zblity~

U słe do kasy. przyczem Jeden z nich sta
czając interesantów, 3 z nich, przekro-

ną1 „rzy gtównem weJścfu, nie wypuszczywszy

barJerę. dzielącą kasę

od pu-

bliczności, zabrało całkowitą gotówkę.

Dokonawszy rabunku. bandyci bezkar11
nie usta
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RYga, 31 stycznia.
(AiencJa Teleit'aficzna „Express")
Wskutek systematycznego zmniejsze
nia się produkcji węgla w zagłeb1u donieckiem, cały skład prezydjum wszech
ukraińskiej rady gospoda.rczei wraz z
wyższymi urzędnikami komisariatu handlu pojechał tam celem zbadania przyczyn położenia, które może sie stać katastrofalnem. „Komun1st" komentując tę
podróż zaznacza, że .upadek karności
wśród robotnuków jest tak wielki, i.ż gro
zi obniżeniu produkcji węgla o 50 proc.
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B
k erlin, 31 stycznia.

Dzienniki b erlius ie

podają

staty-

stykę bezrobotnych za pierwszą połowę stycznia, wskazującą nowy poważ-

ny wzro~t liczby bezrobotnych. W dn.
1-go stycznia ilość osób, pobierających
zasiłki z funduszu ubezpieczenia od 'bez
robocia, wynosiła w całych Niemczech
2.029.000 osób, gdy w dniu 31 grudnia
r. ub. liczba ich wynosiła 1.702.000
osób.
- Na sila!rn Vendome - Mond ouhlęau ~de
sie dwa pociągi osobowe. Według dotychczasowych wladomości jest 9 rannych. z
których 2 ciężko.
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Akcja ratunkowa jest bardzo utru·
wy Hermana Tietza.
Barlin, 31 stycznia
Nim przybyła straż 02niowa, cały dniona, gdyż do gmachu nie można sle
wybuchł tu dziś w
wielkim czteropiętrowym gmachu, w budynek od piwnic aż do strychu stał w było zbliżyć, bowiem groził on lada
chwila zawaleniem.
którym mieści się wielki dom towaro· płomieniach.
Mieszkańcy okolicznych domów o·
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! puścili
swe mieszkania z obawy przed
przerzuceniem się ognia na sąsiednie bu
l ~\Wf•
.
dynki.
W czasie gaszenia ognia 5 straża
ków odniosło ciężkie rany.
~zferg osobg-olioru besfjalskleł
Straty wynoszą kitka milionów. Nad
zemsfg
ranem gmach runął.
Łomża, 31 stycznia. wali, przeto odraiu nasunęło się przypuW strząsającego mordu dokonano w szczenie, ie przyczyną ohydnego mordu
była zemsta.
J •
dŁ ·
t
· tk p
Dochodzenie ustaliło,· ie dokonał 3'ej
omzą, ną ezącego
maJą u ory e po
'~ do hr. Dzieduszyckiego.
Wczoraj około godziny 7 wieczorem przy udziale namówionych kolegów, nie- do mies~Aania 01 jród•
ś · jaki Józef Nowicki, były drwal w nadleta
d Mi
d0 i k i
l?Jieśclu
eczys wa wie śnictwie Supraś pod Łomżą, ostatnio zaś
m esz an a rzą cy
~ó_d*, ł1 „sty~~· .
:r ~ ~ „„ , ,
~rr~i~ł~~~h ~a~~~~ ~!{:~u mężczyzn u- pracujący jako fornal w Porytem.
... Ww;O<r~ - p.o ' 'Pol!łdmn1 1i~ooąno Wl.ą-,
Był on wydalony przez rządcę i od..~a.ńfa .~.
.... i.e.s.z.lr
mania d.o .„
mieszkania nie było wó- Chodząc, Odgrażał Się zemstą.
Właściciela
r,-,
._..,.._..K " m""''
"'"'r·vn.!-..J,.,..1.ioh
d
uli.cy PiotrlkowSkiej 93. Pańs)wo Gr-0nofł:
Sprawca ohydnego mordu zbiegł.
wczas w omu.
scy byli w tym czasie na mieście , ·to t~
Napastnicy, nie wyrzekłszy ani jednezłodziejom nilkt nde P'l'zeszlkodził w ,,prago słowa, zaczęli strzelać na oślep z recy" Łupem oprys;,;ków padła garderoba
ł
,
/»
wolwerów.
'Va~tości ukoło 7 tysięcy złotych. Włama
; ;J'·~~anłe fa Sfer.ami
· Strzały były celne.
wiec.zorem.
Od kul na,Pastników zg!nęły 4 Ó~QbY: 60DH1IOfd111 ~nfłłelsftłcA. nie. sit:>os.Uizeżono dopiero
Władze poilicyjne ws,zczęły natychmias·t
Londyn. 30 stvcznia.
33-letnia Zofja ' Świeżyńska, żona rzą1cy
ene-rgiCiZllle dochodzenie. Pirzytrzymano·
(Agencja Telegrafi,czna 1:fx1>ress")
5-letnia ich córeczka, Kąrstynat, 19-letnia
Na prośb? konsula ~ri'~ielsik'iego w kilku ooobmi1ków, podejra:anych o kra~
Władysława Zienkiewiczówna służącą i
32-letni Paweł Małysz, miejscow.y ma- Buenos Aires policja· argen1vńska zaare- dzież.
..
sztowal.a dwuch r~sjan, kt?rzv. są podiej szyniśta„ k~6ry .śPie.szyl na 'pOtnoc:
Salon1k1, 30 stvc7111ia.
Napastnicy zramli, na szczęście nie- rzewan1 o fałszerstwo alflg1elskl'ch bank-i
Doszło tu do starcia pomiędzy ko:nuzbyt ciężko, 4-letnią · Hanię, córeczkę notów pięciofuntowych. W czasie rewi...
zji wykryto u aresztowanych wi·ek s zą i- ni.stami a soc}aliistami. 25 osób odniosło
~wieżyńskich.
rany. Ar~sztowano 250 osób.
Poniewą.ż napastnicy nic nie-zrabo- lość banknotów. śledZ....Vo w toku.
Oroźny pożar
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lr6dzka Sirat Oanlowa Ocllol• za.

Piątek dnia '1 lutego r. h. odbędzie się w trzech wspaniałych salach przy ul. Sienkiewicza
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Wie lka Mas kara da pn. Noc na Rivier ze
„ ........................„ ..................„ ...„ ...„„„......_.l„...„„„„...ll!llm„„„.....
T R ~ ~ ~I Zaga dkow a sztuk a teatr.a lna
Wei•cie 10 zło.,.cb. -

Przygrywa~ ~Ił 3 orkiestry. -

Mnóstwo ninpodzianek • ...:. Ws1>aniała dekoracja saL Pnmet. szkl•nT daneing. -

tematem jei jest fakt, który
ole j>lalin
Czy autor pisał
n•e Dla od..,••• Ił• -a•ł
bolszewików - Tro~

musi

zginąc

Berl.ński organ
kistów „Volkswilłe" zamieścił następują

cy urywek z listu, otrzymanego z Moskwy:
;,Najnowszą i naj~mutniejszą nowiną
jest wiadomość. że Politbiuro postanowiło wygnanie L. D. (Leona Oawidow cza
Trockiego) z granic Rosji. Ob·ega pogło
ska, iż upatrzono Turcję, jako „najodpowiedniejsze miejsce wygnania.
Usprawiedliwia s'e to pozorem, jakoby inne państwa euronejskie odmów:ły
przvjęcia Trockiego Niema wątpliwości
że bęqzte łatawiej ubić go tam, gdyż on
tam nte znajdzie ochron" opinj: publicznej, j~k w zachodniej Europie Tutaj oni
obawiają się przcd~iewzięcia tego kroku,
inaciej zaś rest w Turcji..."
Do tego rstu „Vlkswilte' doda1e taki
komentarz:
„Trocki muld zvłnąć, ale Stalin nf('ma
odwa1d oozhvcfa sie sro w RosJi. Odvby
nawet zamordowania Trockiego dokona. no na odludziu svberv.isk1em, to rosvjscv robotn'cy tern szvbciej zrozumieFbv
politvczne znaczenie Stalinowskiel?'o Ter
midora frew0Tucvim1 Ma7WP. mie~ii:ica. w
kt6rvm ohaTnno rzndy .fakobinńw podczas wie-lkiej RewoTucr francuskiPi) . dlatego Trockief!o ma s•ę orzewieźć do
Turcji. gdzie łatwo R"O będzie zaml"lrdowaiĆ. Pewneg-o dnfa przvidzie z Turcii
w!adomo~ć. 'be go „zasfrZefono pndczas
próby ucieczki'~. alho że .,zahitv został
przez ,.b:alogwardzistów' lub też te ,.za·sztvletował go robotn:k. wiernv rosyjskiej rewolucji". J to hedzil! dowód, że
plan Stalina się powi6dł'.
Niewia<lomo ile prawdy w doniesieniu dzienn'ka bertińskiP-1?0 i czy to nie
Jest tvlko manewr w celu wymus1enia uwoTnienia Trocki„go. N:ema iednak wał
pliwości. że ob'1i ci bolszewiccy nrzeciwnicv radz"bv dohr::ić sie Jeden dru!!iemu <'fo Q"::lrdła. a któremu się to pierwej
pnwiPrf„TP tPn 1w~rcie7v.

kobieta
Bohaterska
kobietami
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z
stoczy/a
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Bydgoszcz, 31 stycznia.

miejscowości Godziemba wydarzył się onegdaj rzadki wypadek boha·

W

terstwa I przytomności umysłu kobiety.
Do mieszkania pewnego robotnika pod
nieobecność właściciela wtargnęli dwaj
zamaskowani bandyci i z wyciągnięte
mi rewolwerami zażądali od tony robotnika wydania pieniędzy. Napadnięta
pod pozorem szukania pieniędzy otworzyła biurkQ I błyskawicznym ruchem
wydobyła rewolwer, oddając, zanim się
bandyci zorjentowali. sześć strzałów w
ich stronę, raniąc jednego z bandytów.
Bandyci przerażeni poczęli uciekać,
kobieta jednak rzuciła sie w pogoń i natknąwszy się na podwórzu na dwóch innych bandytów, również zaczęła strzelać w ich kierunku, raniąc Jednego z
nich.
Zaalarmowany posterunek policji
wszczął natychmiast poszukiwania, któ
re doprowadziły do ujęcia dość ciężko
rannych obu bandytów. Dwaj pozostali
zdołali zbiec.

Miss Austria
:Jesf niq 19-letnia
ftup.:a.

~ó2fta

Wiedeń, 31 stycznia.
Sąd konkursowy dla wyboru najpiękniejszej austriaczki przyznał palmę
pierwszeństwa pannie Lizie Goldarbei-

ter z Wiednia, która wyjedzie do Paryża, gdzie zostanie przeprowadzony wy
bór najpiękniejszej europejki.
Panna Goldarbeiter jest córką kupca wiede1iskiego. Liczy lat 19.

się

ObBfT bufet i ciepła kuchnia na miejscu.

później

wydarzył

w transi e?

la. W życiu jawnem jest wzorow~ mat- Lyon bowiem nie jest tak wielkiem m:a.żonką i matką. ale potajemnie uprawia stem - powiadano - aby wszyscy s·e
ori.rie. czy to w samym Lyonie, czy pod- wzajem nie znali i wszystkiego o s0bie
czas licznvch wycieczek do Paryża. N1- nie w edzieli. Aż oto teraz przyszta ~pra
leży nawet do ta:ncgo stowarzyszen·a. wa pani Hodoyer. zdumłewaJąco przypoktóre w jakiej~ ja.skini lyońskiej odpra- m;naiąca treść sztuki Prancena.
Wygrzebano więc pamięć z tej sztuw'a msze czarne.
Podczas jakiejś obławy policja znaf- ki, wyjaw·ono Jej autora i zaczęto dodu.ie ją w pewnem osławionem miejs::::u, wodzić. że francen. który nigdy n:e rniz maską na twarzv. nagą. podobnie. jak mował się dramatopisarstwem. na.pisał
cale towarzystwo tam przychwycone. ją pod przymusem moralnym, pOprostu
Mąż dow:edziawszv si~ o tern, chce ją w transie, dlatego. że musiał napisać,
czyli innemi słowv mówiąc że telepatyzab·ć, pozwala jej jednak uciec.
Ale klątwa jej życia, idzie za nią. I w cznie przeczuł wvpadk", kt6re w tern
chwili, kiedy rzeczy już tak stanęły, że saimem m'.eście w półtora. roku później
ma nadzieję uzyskania przebaczenia się zdarzyły.
Tymczasem cale to rob:enie okuttvzmęża, który godzi się z n'ą wyjechać do
'z przYJ)adkowego zbiegu okolicznomu
iej
towarzysz
nią
Ameryki, staje przed
ma v'~le stron słabyc~. Opowiadaś?i
kobhx:ie
się
mu
opiera.jącej
który
org-ji,
rzuca w twarz okrutne słowa: ,.Dla tvch me o transie fr~ncena dopiero teraz wyco slę nam oddaJl, niema ortwrotu" i tern .R"!ąda na dorab 1 a~ie cec~ Prawdon~do
popvcha nieszczęśliwą kobietę w obje- b;eństwa po fakcie Powt-or~e podob eń
. stwo pomiędzy sprawą pani ttodoyer, a
c·a śmierci.
· Francen napisał swą sztukę bezim!en szt~ka. \r~ncena jest tylko w pterwn'e, a przed półtora rokiem uznano ją za sze1 .częsc·. w samvm charakterze boh~
nienrawdopodobną, zarówno ze wz~le- ter.kt.. Dalszy orz~hieg .:est oc1w Pnnv. me
du na psvchologję, na zdarzenia w rf .~j ~ów 1 ą~ o ro zw ązaniu.. co do kt~rego
przedstawione i na miejsce działania. niema zadnego dowodu iakoby w zyciu
samo, jak w sztuc~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! byłoNietakuciekając
s'ę wfec do orzypusz;;
czen;a, że Francen znał panią Horlover,
wiedział o Jej żvr'u. kMre ona łuz wtedv mogła prnwarfzić i nao'sał S"'trrke dla

Francuskie dz:enniki od dwu tygodni zajmują się tajemniczą sprawą pa11i
ttodoyer, którą znaleziono martwą, z
wszelkiemi cechami uduszen a i utopienia. Sprawa nabrała rozgłosu z powodu
że śledztwo w tej sprawie wykryło, iż
pani Hodoyer, która przez długie lata
deszyła się w Lyonie sławą na,jobyczaJniejszej i najczulszej małżonki profesora
gimnazjum i obywatelki, prowadziła podwójne życie i należała do tajnych stowarzyszeń. które uprawiały tajemnicze
orgie zmysłowe.
Z tego powodu wynikło przypuszczenie, albo morderstwa przez współucz•owników owych tajnych sekt, albo samobójstwa pod wpływem n·emożności wyplątania się z ich sieci.
Otóż sensacją jeszcze w:ek~zą ~est,
że przed półtora rokiem jeden z wyb·tnych aktorów parvskich. Francen, na.pisał sztukę, zatytułowaną „Une Bourge01lse''. którą oddał teatrowi „L'Oeuvre".
W sztuce tej akcja rozgrywa się takte w Lyon·e, także w kołach jego inteligencji, z ti\ tylko różnicą, że jej bohaterka jest żoną lekarza i k:erownika szpita·

'lradg t:je Jladli i

Napiwki andielsk iel sluabu k„ólew·
skieł
W Anglji, gdzie zachowało się wiele
dawnych zwyczajów, robiących dzisiaj
wrażenie skamieniałości, ogromne białe
peruki dla sędziów, adwokatów i dla
„speakera", t. j. prezydenta parlamentu
angielskiego, dotrwał tei do dzisiaj malowniczy zwyczaj zaopatrywania służ.
by dworskiej w pałacach królewskich w
piwo i trunki.
Oddawna już medycyna uznała, żt
alkohol jest szkodliwy, ale w regulaminach służby królewskiej widnieje ciągle
postanowienie, że dla jej zdrowia trzeba
dbać o dostarczanie jej piwa.
W tym celu każdy ze służby otrzymuje dziennie jednego szylinga. t. j. prze
szło dwa złote polskie, tytułem . napiw··
nego", za które może w kantynie służ
bowej królewskiego pałacu kupić sobie
niespełna dwa litry prawdziwego, staro
angielskiego piwa „ale".
Członkowie bowiem służby królewskiej są mądrzy i zamiast drogo upijać

teł o~tt7:Pł""'q·

wvc:h„czv now ed„ieć,

te autor sztuki znał doorze ivde Lyonu,
stol:cy Jedwab'u francuskiel?'o i bard1.0
się po szynkach. prowadzą w wfasnyn1 ciekawego zh"orowiska mied 7 vn;irodozarządzie kantynę, nie obliczoną na wego, a. w'ec hez trndu i wiernie to tyzysk, która nadto z wielkich browarów c:e móirt prze<lstawić.
i królewskich gorzelni otrzymuje po c1;.
nach kosztu piwo. wódkę I portwein. tak
że trunki wypadają w kantynie za pól "eq mo!łna pogf~fts~i
usr "·st
.
ceny.
ludzki-ego wzro
pcwiększenia
Celem
odbywa
szylinga
owego
Przet>ij~nie
się tam v.:1eczorem, a dodać trzeba. te &tu można oddziaływać jedyina4 prud
odbywa się w sp<?sób bardzo malownt- ukońc.zeniem 25 roku życia; od te; bo.
czy. K~ntyna bow1~1T! m.a WY2'1ąd st~r?- wiem dety kadłub ·i końozyq tsd11ym
dawneJ k~rczmy w1e!sk1ej, a. na rzezb10 wydłuż,eni·om ulec nie mo~Ą. gdyż kości
nych ław ach drewmanych I _prz~ sto· są ~uż całfkowicie stwardniałe.
Naogół nie jest rzeczą nriemoźliwą od
łach, o nog~ch na krzrż. zas1a~aJą. kucharze, portJerzy, _słuzba,, paz1ow1e w d.ziaływanie w kierunku powiększen.i.a
malo~mczych stroJach, wsród któryc!J WlZ•ro&tu; prz.ede~zysit.kiem pewne gro.
n?wo_zytn.Y ~yson~ns tworzą t_ylko poh- czoły mają wpływ na rozwói s.zkie!etu,
c1anc1, zaJec1 strazą w pałacu 1 detekty- promiende ulitraHo-1etowe również bardz.o do0datn.io wpływają rta rozwói si~ie
wi.
O ,k?lejki piw~ i wódki .gra się tutaj le.tu, zwłasl!CIZ'-a u dziecka; doskon.ale
w .kos~1. a!bo_ w. inne starozy~ne gr}-, pa wpływają te:t racjonalne i umiarkowane
·
n~Je. ozyw1eme 1 bar~vność, Jak ~a Ja- ćwiczenia fizyczne.
Gdyby jed~ak chodziło o obliczenie
k1ms dawnym obrazie holenderskim.
wyników tych z.ab~-egów w sposób do66 kładny, to zin.a.czy o wymierzenie kh
• "'
cent;v:netrem. O'~a~ałobv. się. ~e są to
wymlki bard1ZO n1erownooueme t w su-

DO ,,IDOJO WC:e

Nieo«:ze klwane polowan ie na s•rasz·
llweao zwierza
Maiówkii nie zawsze i nie wszędzie
urządza się w maju. Odbywają się tam,
gdzie panuje majowe powietrze. A właśnie w południowych Indiach, gdzie teraz jest, jak u nas, zima, ludzie mają prawdz·wą ma1·ową temperaturę, w której
wypoczywają po skwarach, rozpoczynających się już w:osną.
Urządzają wiec madówki, a ulubionym ich celem dla angielskich i hinduskich mieszkańców wielkiego miasta w
Indjach, jak:em jest Bombaj, stanowi
miejsce, skąd czerpią wodę wodociągi
Bombaju, mianQwicie nad jeziorem Veha.r.
I tak we czwartek dnia 24 b. m. w uroczej tej miejscowości bawiło się grono mfodvch ludzi z Bombaju, spożywając właśn'e pod drzewem przywiezione
ze so,bą zapasy.
Nag!e w towarzystwie majówkowem
zapanowało ,)rzcr.1ż211le. Z p0hliskich
zai:ośl i ukazr.ł się w!elki tygrys, który

tnie nie.z.n.aome.

----

niewiadomo skąd się tam wziiął, gdyż w !:Telefon "' roił 6u.f~ffta
Franctt&cy a.bonen·ci telefonu mn!!ą od
okorcach Bombaju oddawna o tygrysach
nie słyszano, a przytem jezforo Vehar niedawna konystać z n<>weito udogodznajduje się nai wyspie Salsette, oddzie- nieni•a. Ud-0)!odinienie to, znane ;uż iest
i w Anglji. Abonenci telefonów w .AJni~lii
lonej od lądu wąskim pasem morza.
i m pewb r i Frat11cji mogą na zamówienie
"ó k · •
· ·
p
rzerazeme maJ w ow1czow yo ną drobną opłatą żądać, by budiz.ił ich
tak wielke, ie tygrys, który widocznie telefon codziennie i 0 pew.nej god:z:in.ie.
Teliefoin dzwoni tak dług-o, aż ab0mia_ł apetyt ni~tyle na ich śniadanie co
na Jednego z mch, podszedł do towarzy~ nenit zjawi się przy ap.a.racie i na woła
stwa. aż na odległość n~e większą, ntz 1n.ie odpowie. Można także zamawiać te
lefondic.zt11y budzik prizy specjalnych 0 _
cztery metry.
Na szczęście jeden z uczestników ma kaz;jach: by me spói.miić się na pc-cią~.
iówki miał ze sobą repet•erowy karabin nie zaspać zaćm:eniia księżyca etc. W
dwunastostrzałowy, nabity kulami, w·ęc A.ngl}i opłata wynosi trzy pensy około
w ostatniej chwili, odzyskawszy przyto- 60 groszy) ~a każde zawoJ.an.ie.
mność, złożył się i położył trupem strasznego zwierza.
!J'rsv teatrtv spafilu sit:
.., .Cis6onie
Wypadek był tak niezwykły. że kiedy mfodzi Judz'e powróciii z maj6wk' do
Lizbona, 31 stycznia.
Bombaju, nikt im nie cbciar wierzyć, doW dzielnicy teatralnej Lizbony wypiero okaza.na przez nich świeża skóra bucht wczoraj olbrzymi pożar.
tygrysa przekonała "ie.dowiarków.
Doszczętnie prawie spfonęfy 3 tt>a·
try. Straty są ogromne.
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~la teru

pr•ernuslo1JJ,;a

paser.a

znaleziono u

noiorg€znelło
.
tei1'y były ~adzione? .
stycz.nia.
wiary jego
Politja nie dała jećLnak
don.iesion'O o
Władzom policyjnym
wielk.iei kradzieży. Z mieszika:nia p. Teo- sł.owom i, posiadając pewne dane, że Ro
dora Karsza przy ul. Pfotrkowsk~e; 105 zenfeld otrzymał platery Q!d sprawców
slkira.dZJi0<no platery i biżuterię wadości ·kradzieży, starała się dostać od niego
60 tysięcy złotych. Policja zarządzila po l!lazwiska złodziejaszków.
Paser nie roradzał jednak swych kli
ścig za zł'Odziejami, lec,z nie mogła ich udąć. W oz-asie poszukiwań władze zrewi- ientów. '
. W czo rai znalazł się on przed sądem
dowały wszystlkie meliiny, spelunki złoorskarilO'ny o paserstwo. · Na sprawie odziiejisikie i miesikania paserów.
U jednego z paserów, Lajbusia Roz.en- ska rfony również nie pr1zyzn,ał się do ~i
ciągu, że me
fel.da, znale.ziono, Ulkryte wśród sitosów ny i twierdzńł W · dalszym
wiedział, iż plate·ry· były · kradzione.
!rlarej garderoby skradziono platery.
Sąd po przesłuchani.u świad1ków ska- Slkąd pan to ma? - padło groźne
zał go na ro!k więzienia.
ipyitanie.
zimnej ·~rwi i odPas~ ·n ie stracił
Łódź, 31

0

Ona: Jeżeli mnie tak niien.awid.zisz ,' w
się ze
ożeniłeś
·
·
mną?„.

t.alkim raiz.ie dllaczego

.„„ ...

I

pad.
-

~upiłem

na podwórzu domu przy

nie było ·żadnej awantury

On: Wróżika m~ P'rzepowiedziała, że , I artysta: Dają mi 1000 dolarów, że- UJlicy Zachodn.iei w którym majduje się
'lombard u jakiiegoś młodzieńca. Dałem
.
moi~ d.i-ugie mał~eństwo ~ę.·d.zie ~zczęśli-, bym został w Łod,zi:
We 1

dlatego O plerwszą
wcale„.

zonę

Il artysta: Kto Cl dal)e?„
I art.: Mói dyrektor z Warszawy„.

me kos.z-

ozyłiem się

w

kinie „Copifol"
.mru dobrą cenę, więc chętnie . mi srpmeja miałem wiedizi.eć, że te pła !i"als.:vlVa in:torD1acja Jed-

I

dał. Slkąd

- - ------------

--------·-------
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biur reportersAicA

Otrzymaliśmy następujący

list od dyrekcji kina „Capitol": .
i·
Szanowny Panie Redaktorze! .
W numerze 29 „Expressu" z dnia 29
stycznia b. r. pojawiła się notatka p. t.
Przyjaciel bohatera filmu stoczył zajadłą walkę z policjantem. Tragikomiczne
zawołał uszczęśliwiony
3ajście w „Capitolu", którego treść jest
od początku do końca zmyśloną.
W imię prawdy musimy prosić o
stwierdzenie na łamach „Expressu':, że
Łódź, 31 stycznia. I kania mieli czarującą, osiemnastoletnią i daremnie czekała na list od ukochanego zajście w powyższej notatce opisane ni.
gdy w naszym kinoteatrze nie miało miej
Mijały miesiące. ·
Dwie żony ·miał już p. S. f. Obie były córeczkę, która wzbudziła w sublokatoDopiero przed pięciu dniami rodzice sca. Nie demonstrowalismy żadnego „faposażne. obie kocbaly go i byly mu wier- rze goro,ce uczucia.
Pan S. f. nie zrnienit wprawdzie swe- dizewczyny dowiedzieli się od niej o scynującego filmu sensacyjnego", nie
ne, a jednak p. S. F. nie długo cieszył się
rozległ się nigdy żaden krzyk na widowszczęściem mafżeńskiem isam wszczynał go postanowienia i w dalszym ciągu nie wszystkiem.
- Muszę natychmast jechać po tego ni, bileterzy nie mieli okazji, ani powodu
zamierzał się żenić, jednakże coraz częśkroki rozwodowe.
Pan S. f. chciał bowiem koniecznie ciej zapraszał do siebie uroczą dziew- młodzieńca - zawołał przerażony oj- z kimkolwiek się szarpać, nie wzywaliś
my nigdy policji nfl salę, nikt „uzbrojony
mieć potomka i, niestety, ani pierwsza, czynę i spędzał z nią sam na sam. . długie ciec - On .musi się z tobą ożenić!
Pana s. F. odszukano. Gdy młody '" nóż sprężynowy'' nie stoczył walki z
ani druga małż-0nka nie spełniły jego wieczory.'
Przed ośmiu miesiącami p. S. F. był cztowi.ek dowieqzfat się, że zostanie oj- posterunkowym, wreszcie rzekomy polimarzeń.
Mfody żonkoś byt pewien, że winę zmuszony ~yjechać z Ło~zJ Ińte~esy han cem, wpadł w istny szał, natychmiast cjant ,11ie miat żadnej sposobności wyproponosi w tym względzie nie or. , lecz clru dłowe zmusiły go do zam1eszkama. w ~a spakował manatki i wyjechał do Łodzi. wadzać rzekomego awanturnika z sali.
Cały ten opis jest produktem zloślil
l l
. ,"
· .
łopolsce. Od tego czasu absotutme me
ga strona.
-:-.Nar~szcze . -- wo a - z!l~1az em.lwego wymystu gdyż w sprawie wynu·ek·. o.mu·n.ikowarsl. ę ze "s\vą ·nsta. tntą um. itoDopiero po drugim rozwodzie .
il'lasczwa ZO!)...e,! Od lat marzę Wf <! po- . niweg-e> w' not~tce Daleckiego zeznawał
·~
"'·
. ,
·
zwatTJil jakoś o sobie na skutek opinii waną. · ·„ ··l<
Jedynie jako przygodny świadek jeden z
. . : t
Tymczas·em dziewczyna przeżY'\\tita · tom Twl d . , ' d . .
· · , kilJur:lekarz-y
0 n~g aJ 0 f{o. zi:zie 2 -ieJ rmnu 10 P~ pracowników ·naszeg-o teatru a według
wielką tragedie.
i postanowił po raz trzeci już śię nie
zasią~;niętych przez nas info;macji zaj<;lbawiając .si~ rodziców, nie zwierzy- potudnm o~b.yt się. siu?. ,..
.żenić. Stato się jednak inaczej, niż zaO godzm1e 2-eJ mm. 4,, młoda mat- ście samo rozexrało się na podwórzu pola się przed mm1
mierzat
sesii przy ul. Piotrkowskiej 17.
.·
żonka powiła zdrowego chłopca.
· - ze swej tajemnicy
P. S. F. w tym czasie zamieszkał w
W poszukiwaniu źródta tej niedorzewa&lllilrtlł
as
u
Awaw:ws
'
a•
kawalerskim pokoiku we wschodniej
cznej notatki stwierdziliśmy, że nachodzi
dzielnicy miasta. Właściciele tego mieszona z jedne~o z biur reporterskich. prze.- ~
;
' ·
·
)U
•
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....,twwwMM
ciw któremu wszczęliśmy niezwłocznie

mam potomka!

-

poroz Rzec:I
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tatulo
si~ olenil
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Siprosiowanie

-~a mocy art. 30 Rozporządzenia Pre-

zydenta Rzplitej z dnia 10 maja 1921 r.
0 prawie prasowem (Dz. u. R. P. Nr. 1
ex 1928 "poz. 1) upraszam 0 umieszczenie w najbliższym numerze cytowanego
czasopisma następującego sprostowania:
w związku z artykułami zamiestczom~mi w Nr. Nr. 26 i 27 czasopisma „Express Wieczorny Ilustrowany" z dn. 26 i
28 stycznia 1929 r. na str. I-ej p. t. „Nieuchwytna banda została całkowicie zlikwi
'dowana I t. d. i „Z bandytami na puste.i
drodze" _Łódzkie Starostwo Orodzkie
stwierdza, że zamieszczone W tych artykułat;h przez P. Hieronima OszrodkaMarjańskiego opisy wyprawy i zajść
przy likwidacji szajki Kaczmarek _
Szczeciński nie odpowiadają prawdzie,
- i że wspomniany P. Hieronim Oszrndek - Marjański nie brat żadnego udziału
w wspomnianej wyprawie.

.
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Tunk,

5~. przez dłuzszy ~~as menaga~me speł- I~:Vo; Po kilku tvRodrnach pozostali bez
.
.
mata swe obowiązki. Była uczciwa, pra: giosza. . .
Wczoraj na ulicy Łagiewnfoki~i przed domem
. Mlodz1emec zaządał ~ówczas ?d M~cowita i .s~romna, to też chlebo?awczym
był.a z meJ bardzo za~owolona 1 obdarza cho~n'Y'., bv '!" 'A_'atszaw!~ yvystarata się Nr. 17 została przejechana pr;i;ez dorożkę 38-let-

ta Ją zu~ełnem zaufaniem..
~dy Je,dnak młoda st~ząca, .zawarła
zna1or:io_śc z pe":nym dosć pode1rzanym
mło~zl~tJcem, ktore.gn często zapraszała
do siebie, poczęła S!ę opuszcza~ W pracy,
.
Pewnego wi~czoru uciekła z. mm.
Pa~! Turik ,dopiero nazaJ~t!z stwierdzłła, ze Mucho~~!J1~ skrad~a. 1e1. garder?b~ ba~dzo po~a.~neJ wartosc1. więc zwro. . .
ciła się qo pohcJI.
. Posz~kiwania złodzieJkt począt~owo
~1 da!y za?.n~g? rezultatu. ~ui:;howna,
Jak się pozme1 okazało wy1echała ze

I
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Dykopfowi Ickowi (Aleksandrowska 6) skra:· dziono z mieszkania futro na lisach wart. 300 zł.
Kruszewski Stanfaław (Al. I-go Maja Nr, 36)
skradł 10 bochenków chleba piekarzowi Ickowi
Brndnicwskiemu (Franciszkańska Nr. 58.)
Frenklowi Izraelowi (Nowomiejska Nr. 19) z
podwórza domu skradziono skrzynię z lusterkami stołowemi, war. 500 złotych .
Borensztajnowi Chawie (Drewnowska Nr. 16)
na ulicy Nowomiejskiej skradzi-0no towaru wart.
100 złotych.
Z podwórza domu przy ulicy Piotrkowskiej
218 nieznani sprawcy skradli skrzynię przędzy,
wartości 1200 złotych. stanC'wiącą wartość Hers.zkowicza Adolfa.
Ogrodowa Nr. 27]
Głodzikowski Stanisław
przywłaszczył sobie 15 zł. otrzymane od Wilka
Antoniego, zam. przy ulicy Narutowicza 38.

O

0...,1·

kro~~~~,~~~~~ Pan Redaktor. przyjąć· wyPoli.cJoni podsłuc:bol' dgskre-inq
razy powa ;~~nia
rozmoW'~
z
.
. ..
. ,
·
Kinoteatr „CAPITOL".
aŁodz,_ 31 styczn~a·.; s~ym k~chank1er:i .do. Warszawy.
.
Łódi, ul. Zawadzka 16.
~anma ~uchów.na, słuz~ca p.,L1dJ! 1m1~szkah tar:i w 1.ak~ms podrzędnym.hazam1es.zkałe1 przy ulicy ąrowneJ tehku, trw~mąc p1emą~ze na prawo;1 na

I

Starosta grorlzl~i

I

o zaJę~!e _s~uząc~J oczyw1sc1e ~ty'? celu nia Anna Adamczew <k.1, zam i;,iHkała przy ttlicy
~by poz;i1eJ znow mogt okraśc JeJ chle- Rybnej 17. Doznała ona ciężkich obrażeń cielesuodawcow.

,

.

.
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.

.

nych.
Wezwane pogoto wi e po 11dzicl eniu po.mocy
lekankiej przewiozło poszkodowaną do domu.

~Je ~uchowna me chciała JUZ w1ęceJ

.
.
krase.•
K~01:egoś wieczoru. gdy na uhcy ro~p;a~1ah. ~a ten t,emat, zamteresowat się
mm1 pohc1ant, ktor:: podsłuchał .rozi:iowę
Młodą parę odstawiono do ~om1sanatu.
Muchówne . pod konwoJem sprowa.
.
.
dzono do Ł?dzt.
. Wcz.or~J ~ąd skazał Ją na rok t 6 m1e

!'ło~or

Na strychu dom~ prz; ulicy Konstaniynowskiej 25 wybuchł pożar wskutek wadliwe i budowy
przewodu kominowego . Pożar uga&ili Johf;t.:y
dom1• przed przybycierp strn> y ognio~ ?i· Straty
nieznaczne.

s1ęcy w1ęz1ema.

--·· · - - --

Rejestracja

W dniu wczorajszy m na Śtacji Lódź - Fahryczna ślusarz Zygmunt Kowalski w czasi e praC'y
na torze kolejowym został przygnieciony jakimś
piekarń ciężarem. D~znał on ciężkich obrażeń cielesnych
słanie ministerstwu wykazów
mechanicznych, ilości i rodzaju pieców, Wezwane pogotowie udzidiło mu pomocy 1.ekar·
przesiewaczy, ilości i rodzaju ewentual- skiej.

me~hanicznyeh piekarń

Łódź, 31 stycznia
W swoim czasie donosiliśmy o tern,
że rząd zamierza podjąć w szeregu ważnych ośrodków budowę piekarń mechanicznych, których brak np. w Łodzi
dotkliwie nieraz daje się we znaki. W
związku z tern, jak się dowiadujemy, wo
jewodowie otrzymali w tych dniach z
min spraw wewnętrznych specjalny okólnik w tei sprawie, nakazujący nade-

nych maszyn z równoczesnem wymienieniem fabryki, skąd maszyny pochodzą.

J.POLAK
~r::~~ine fastma.

Cukier nie
Łódź, 31 stycznia
W Łodzi rozeszfy się niedawno niepokojące pogloski o rzekomo zamierzonej podwyżce cen cukru.
Pogłoski te jednak, jak się dowiadu-

Dr. 1ned.

Okólnik domaga się również przedstawienia zdolności produkcyjnej piekarl1 przy ośmiogodzinnym dniu pracy.

zdrożeje

pokrzywka. artretum)

Piotrkowska t2t, m. 3 fr. II p.

jemy, nie odpowiadają prawdzie. M. inn. ·
przedstawiciele rządu zaprzeczyli im w
czasie obrad nat1stwowe.i rady samorzą ··
do w ei.

tel. 64-21

-

prżvimuje od 11-ei do l-ef

-1

Przechodząc przez ulice
rozejrzyj się uważnie unili„
oiesz kalectwa i śmierci.

()16r~vmt

posar

111

:Honsfanivnopofu.

Dobre i to •••
- o-

fEATR .MIEJSKI.
,Py11:malion" grany bedzie dziś. t. J~ w ·
czwartek. w piątek, sobotę i niedziele Wieczorem.
Dziś i lutro ceny popularne.
,
W sobotę o gndz. 4 popołudniu PO . cenach.
popularnych „Carewicz" z Al Węl'(!erko .
W niedziele również o 4-ei popofudniu . Sekretarka Pana Prezesa". Ceny popularne.
TEATR KA~ERAI NY.
Dziś i dni nastepnych gfośna sztuka A. Slonlmskiego „Murzyn Warszawski" z Michafem
Zniczem w roli tvtułowej .
·
· ·

TEATR MIEJSKI NA ' PERYfER.JACH.

W sobotę o godz - 5 popołudniu w szkole im.
Boleslnwa Chrobrego. ul. Drewnowska 88 I w
n!ed.ziele w Teatrze $cheiblera i Gi;ohma na,
Przędzalniana 68 dane będą;
prolog ·:„p~·ktą
tora" J. Żuta wskiego w reżyserJi E. W ierdń-··
ski ego t wesoła 2-aktowa komedia ·J, · Korz;e~
niowsk1ego „Maj"ter I czeladnik" reżyserowana
przez St. Ja nowskiego.
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pudług głośnej powieści
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Realizacja

DIANA BLUMFELD, Silwen Rich.
Ch61 wykona

pieśni

chasydzkie, syaaaoaalna I nastrotowe.

Orkiestra ?Od

batutą

A. Czudnowskiego .

.Począt e.k .seansów o ·g·odz. ·4.3.0 pp.
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Hobiefo11• jesf lepiej
. wr si. ZJedno€zoni.a m~a€zuznomnu€h

l!lł~Ao111i,•fii dla rofJolniflóDJ

!i mllJordów siroiu skuikiem skale-

€Zenia rqk

.

pt"awie wszelkie za.kupy cła•a do
wa-I mu Zato
czyni w Stanach kobieta.- Zdani·em

W budżecie na rok 1929 francuskich
instytucyj ubezpiecze11 społecznych, znaj
żon, męzczyźni są na to głupi i łatwo da dują ' się znaczne pozycje na zakup rękają się oszukiwać oraz wykazują zupełny wiczek, mających być rozdanemi darmo
brak g.ustu. Cie~a~vem są cył~y zehr~e pomiędzy robotników fabrycznych. Nie
przez amerykansk1e z.rzeszeme sklepow chodzi tu oczywiście o wprowadzenie jadetali.c:z.nych. Wynjlk,a L nich, iż kobłety kichś . burżujskich" zwyczajów, ale o za~ d:zneń ~·yipłaty !eż, prze~ fa~ryka.mi kuipuią 98 procent "'.'5'zel:ldch produkt~w oszczędzenie mu na leczenie i na renty
U]rzeć. ~oma długie s.zereg1 kobiet nne- domowych. Tylko n1iektorych towiarow inwalidzkie
Lekarze. bowiem zatrudnieni w ambue1enpJr.w.1e o~ekuj.ą:ych na mężów . ~~ kobiety mniej kupu~ą, np. automo·? ni tył
icli ozulę. uściskac 1 zawczasu ogoloc1c ko (!) ~1 proc., lekarstw 78 proc. 1 siprzę · latorjach fabrycznych zwrócili uwagę na
fakt znacznej ilości ciężkich zasłabnięć
tu ra.d1owego ~O.proc. .
.
z g~W:.ki.
Nic zatem ~·z:"".neg.o .. ze amerr,kańsc~ skutkiem na pozór drobnych skaleczeń
:k1~~a, ~epr?~iadizona przez..sze
Seg w!elk;ch dz1e~mkc;tw w~kazała, 1z. ~ ku~cy z.gola. me liaz~ s1ę z. kl111entiam1 ręki. Brud bowiem, przenikając przez ta~ h zony zab1-er.a1ą mę~om .P'~zecrę. i;nę.zczyz~anu ~·at-0m1ast kobi·e.tom wy- ką rankę, powoduje prawie zawsze ropieme 85 pro<:: za~hk.ów. Pom~waz 1.e~ak l sw1adc.za1~. tysiące grze~nośc1 a.by tyl- nie i tern samem kilkodniOW::\ niezdolność
z poziositafY.ch. p1.emę&y mąz musi 1esz- ko zys:kac tch zadowolenie . Zdamem ich .
~
. .
. .k apry ś n1e1sze
SlrVla'\V'!C
oze
~ d mę ź .o'!" - k ob'~e ty są duzo
AD I e szere g prezen t•
to w ZO·
we&zł~·
1
0
nt>ć naile ·e· deryce "!" ~~oz;a1: P : czyzn. często nud:zą. i;>;~er.zuc:a!ą ~ały
". ~ ·1; P1 1 po syc.a m1~osc :- w, ęc tez tow~r aby wreszc1·e WYJ~C z proznem1 r.ę
ną ~wo,e wba~ni! wydatkr mą.z za chowu- ka.nu - 7ednak stan1ow1a.c 98 prnc. khjenteli. decydują o ohrnt~ch sldepu.
je oonajwyżej 10 proc-. zarobków.

Jeżeli kobiety w Staniach żyją w
tunkacb, których po.zaror{lścićby i.m mo
gły ~ewiasty wszystkich innych krajów
-- ~e można tego sa.mego powiedzieć o
męzczym.ach. Wpra~~i-e. z.arobki dobre
ale tr.z~ba zx:liobywac Je c1ęzką pracą, po
wypła.Cle ~aś 90 proc. zabie.r>ają żony.
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„'Wesołedo dzieft€Zqdko••.
Bank Jednego. z mniejszych państe- cofania byłby zbyt wielki i po\viększy-

"

do pracy, częstokroć zaś nawet wywlązuje się zakażenie krwi, powodując
śmierć lub konieczność amputacji ręki.
Szczególniej niebezpiecznemi są zaś skaleczenia i poparzenia trącemi płynami,
w fr.brykach chemicznych.
Według statystyki przepro wadzonej
przez francuskie instytucje ubezpieczeń.
społecznych. w średnich i większych fabrykach było wypadków cięższego zacho
rowania skutkiem skaleczenia ręki: w
roku 1924-1,315,540; w 192!1- 1,673,251
w 1926 aż_ 1,818,503. Na skutek straconych z te~o powodu dni pracy; w latach
tych przemysł francuski poniósł szkodę
na około .i; mil jardów.
francJ·a wprowadza obecnie modę noszenia rękawiczek przy pracy w fabrykach, wzorem Ameryki, gdzie system ten
od dawna jest stosowany. Przeciwnikami
k ·
N
·
·
ł· ·
aJą
ćarz.e
pkrachuJący.
skaml.
są.g.owme
om, ze w rę aw1cz ac pracowa mewygodnie, wnet jednak przyzwyczajają się.
Oczywiście w gałęziach pracy przy którei istotnie rę.ka:viczki by przeszkadzały,
system ten me Jest stosowany.
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najwłaściwiej właśnie
do
zwrócił się
'""=_,.,..:.:
UjrŻymy ją
brał
K i m 11~~1nr1n
upływie
prosząc
główek
ug:~b~i:ci~~~ ~~f:~ęc~yj~~~~~ z~~~f:ct;;:;g· :!t Of IloW~ OWVJ ~ u li ~ wat~A~~ 5f~~ ~~o~~~:nezg:h~i~:f:k~f:i~~~~
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.ety
typ
spędzi

wek południowo amerykańskich miał loby to jeszcze skandal, tembardziej, że
w}'puścić nowe banknoty. Dyrektor ban malarz cynicznie utrzymywał, iż w jego

1

"!:"

doznanego mala- przekonaniu
'zatem
„narodowy typ kobiety".
narodowej, Specjalisty od
kilku
Podobno obecnie, po
by na bankkoliiecych,
juJo
.
b
f
d
kraJ·u. ·
kobl
stwa, g zie święci trium y w ka arecte,
Malarz ratno zabrat się do dzieła i dzięki piękności i skandalowi z banknoprzedstawił rysunek istotnie zachwyca- tarni zyskawszy wielki rozgłos. Podojący. Wyidealizowana twarzyczka dz1'e bno również, dyrektorzy banku J'uż si<>v
wczecia przyprawiła o- bicie serca wszy na malarza udobruchali i często jeżdżą ''
stkich starszych dyrektorów banku. RY z nim zagranicę, celem odwiedzen!a
sunek został przyjęty, banknoty wyko- znajomej z kabaretu. W podobiźnie zaś
nano i puszczono w obieg. Malarz w na- uwiecznion eJ· na banknocie cudneJ· dziew
grocle otrzymał wcale pokaźną paczkę czyny - po staremu kochają się stutych .przez siebie zaprojektowanych denci.
. _
,,obrazków".
„Dziewcze na banknocie" podobało j

1

ku

bowiem

r2la, Chluby

~~;,o~~~~~ ~~~rri!~~t~t~r;;ś:ó~~~rgh r

/J

znajomych. mat~rzil; prosił go ~Y wyja~ i
wll nazwisko i mteJsce zamieszkania!

d,~ie~częcia służą~ego

za

modelkę.

.

I

·~

ri n~ Kl. 01

wszelkich pliiszych ;w,yjaśnień,
Cóż. kiedy wreszcie jego najserdecz 1
niejszy przyjaciel po pijanemu zdradził
tajemnicę. Za modelkę służyła pewna
d~iewczynk~ z _dort!u publicznego.
.'Wieść ta· się rozgłosiła. Jak gdyby..
grom uderzył w dyrektorów banku.' I
Przez pewien czas -zastanawiano się - '
czy . nfe wycofać ws~ystkich banknotów
z podobizną dziewczyny, wziętej z szan
ta.nu. C6ż było jednak robić? Koszt wyOCCXX>OC
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Dziś i dn ł następn .

jackiej w Krakowie komunikat lotniczo meteoro
logiczny. 12.10 - Odczyt p. t. „Placówki europeiskie w Chinach". 12.35 -=- Transmlsia z fil~eu harmonii Warszawskiej. 14.50 - Komunikaty;
nadprogram.i
gospodarczy
meteorologiczny,
~U~[
Ligi Obronyi Powietrznej
- Komunikat
16.00
Przeciwgazowej. 16.15 - Program dla mfodzteży. "Maciek - harcerz" Cerbera. 17.00 - Wśród
książek - przegląd najnowszych wydawnictw
25
Odczyt
• - popoluHenryk Mościcki. 17
omówi
Koncert
„Samorząd ", 17.50 z działuprof.
. dniowy popularny . 18.50 - Rozmaitości. 19.50 Sygnał czasu z Warszawskiego Obserwatorjum
~
L

sazonu !

Korona lw6rczołcl !
w fllmłe pdł. powtelcl GABRIELI
--- ZAPOLSKtEJ P· t. - - -

ARE

w Ic z
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wzrusza j ący dramat miłości następcy tronu.
Symfonia pieśni i miłości! Zwyczaje i obyczaje ludu rosytskiego. Zamach
bombowy na carewicza. Intrygi dworu rosy islUego. Przepych w7stawy.
Porywająca gra artystów.

Passe-Partout i biletv ulgowe n e ważne!
0

1
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Począfek

•

IWANA PETROWIC•A
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lau · Jednak odmawiał kategorycznie
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- Cóż ty wyrabiasz? - spytał poiserwował graczy Possa i Gula, chcąc
Gul Zabłockiego.
rytowany
tajemnict.
wyczytać
ich
twarzy
z
jakby
'.
Anarz'!i Radecki.
..J
- Ja wyrabiam? - spytał zdziwiotalji.
ny Zabtocki.
- Kartę! - rzucił ostro Oul.
Gul nie siadając podniósł ku górze
- I dla mnie - powiedział spokojnie
swe nowe karty.
Poss, zapalając papierosa.
- Proszę dla mnie kartę - powiepodar.ą
nerwowo
Gul schwycił
Łódtka powieść sensacyjna.
dział znacznie spokojniej.
szóstkę pik.
Krupier wyrzucił trójkę.
- Pokaż! - rozkazał Zabłocki , stoPoss dał znak krupierowi, te i on
( . jący tuż za krzestem. Gul nie odpowie• •
•
• •
"'\
reflektuje.
dział.
- Osiem mam - zatryumfował Gul,
Poss tymczasem skrzywił się nieI)
pomiernie, kupując do czwórki siódetr. ' szykując się do zgornięcia pieniędzy.
- Ostrożnie! Ja mam dziewięć! Dwa
Gęste obtoki dymu unosiły się nad przed nim na stole wciąż rosła górtt kę.
- Dobrze! - powiedział z wściekło asy i siódemka - śmiał się Poss.
salą, gdzie wśród zgiełku ludzkich gto- piemędzy.
Gul opadł bezwładnie na krzesło.
- Pluje dziewiątkami - śmieli się „ ścią Gul, rzucając swoje karty.
sów. w atmosferze wytworzonej z mk- Do czwórki kupić szóstkę, to trze Poss przystąpił do liczenia pieniędzy.
szaniny perfum. pudru, szminki, alkoho- zazdrością to-warzysze.
Brakowało pięciu tysięcy zołtycb.
- Szczęście, rzadkie szczęście! -- ba mieć naprawdę pecha - zadecydolu, cygar : potu ludzkiego, wśród gtoPoss coś bąknął o dwudziestoczteśnych śmiechów zadowolenia i cisze! podziwiali widzowie, patrząc z nabożeń wał Zabłocki, wzruszając ramionami.
- No i d\\· adzieścia tysięcy - zade- rogodzinnym terminie dla uiszczenia dłu
q;ucąnych przekleństw wyrywano so- stwem na Possa i ciekawym wzrokiem
gu i odszedł od stołu.
bie wzajemnie mniejsze lub większe goniąc kartę, którą gracz powoli spo- cydowat Poss.
Nowi amatorzy silnych wrażeń zaję- Gram - za wołał pierwszy Gul.
stawki. Krótkie stanowcze rozkazy kru- kojnie. jak to tylko wygrywający patra- Po kolei panowie obstawiają - li miejsca.
piera padały raz po raz, na zielone suk- fi. brał do ręki.
Tłum ciekawych tymczasem począł
- Gul, daj spokój - radzono ze- zwrócił uwagę krupier.
no płynęły stosy pieniędzy i sztonów ,
Wobec wyjątkowego szczęścia Pos- odpływać od stołu, gdzie Gul pozostazgarnianyc!J po kilku chwilach i pasu- wsząd upartemu pechowcowi. który
posiadaczowi gwałt~m chciał pr.z.ekonać. k.artę, że je- sa obstawiono zaledwie pięćset złotych. wił nietylko resztę swych oszczędności,
w~ny~h szczę,śliwe~u
- Gram resztę - niecierpliwił się ale nadszarpnął poważnie kasę szefa
mu wmna przyniesc szczęscte.
dz1ew1ątki lub osemk1.
1
Rozentala.
Gul.
ma
nie.
to
karty,
Odłóż
Albert!
pod
się
uśmiechnął
zadowolony
Ktoś
- Nie swoje przegrał - szeptano
- Czyś oszalał? - zwrócił Gulowi
wąsem, ktoś do krwi zagryzł wargi, sensu! -- protestował ktoś energ1czwokoło.
uwagę Zabłocki.
nie.
- Jak on mógł tak wysoko grać - Wynoś się! - zawołał Gul, zryodpowiedział, ma_ Odejdź! ktoś przybladt zlekka. kto Ś znowu zawając się z krzesła. - Proszę do mnie krytykowano namiętnego gracza.
lamat ręce, rozglądając się nerwowo chnąwszy ręką, Gul.
- Tym razem Rozental już się z nim
- Dziesięć tysięcy w banku - za- kartę.
Wokoło w poszukiwaniu kredytu.
rozprawi - obiecywali sobie
napewno
Zauważył
gotówkę
na
Gramy
jakby
tonem,
takim
krupier
anonsował
międ:'y
Kelnerzy lawirowali zręcznie
kompani Gula, którzy przed chwilą
tłumami wędrującemi po salach, p·o da · suma ta nie przedstawiała żadnej war- Poss.
-- Ja się pana o to nie pytam! - a- chciwie chwytali banknoty wypłacane
jąc poprzei gtowy otaczających Wi- tości.
- Proszę -- odpowiedział ponur·) rogancko odpowied z iał Gul. wyciągając przez niego.
dzów- napoje chłodzące roznam l ętmo- Grat jak wielki pan, ma ~e st Gul. poprawia;ąc dfawiący ~o najwyra- z kieszeni świeże pię~ sct z łotówki.
nym graczom.
Zabtocki przytrzymat Gula za rę- zachwycał się ktoś z rz Jd~;:. eh g oś ci·
Otto Poss grał dz isiaj wyjątkowo in iej kotnierzyk.
kaw, ten wy rwał mu si ę jednak energi-I klubu przy ulicy Sieukiew icla.
szc::;ęśliwie. Niezliczone ilości bankno-1 Ro zdanr> po d\\' le karty.
(D. c. n.)
·
Cis za zapanowafa wokolo. Tłum ob- cznte.
tów pchaf do kieszeni, do portielu, a
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CASINO
Swlella11a awtcada 111n1owa

.
.
.
w na1nowsze1 swe1. kreac1i-wielkim potężnym dramacie
kobiecego serca l orgji rozpętanych żywiołów p. t.

W strząsający

swą siłą

tchnący grozą

film,

rozhukanych

żywiołów

i potęgą rozszalałych namiętności.
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przedstawień
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Dziś

w!e1ka szlagierowa

potężny

Pocz,tek seansów o godz. 4·•i ppoł. w &o•
boty i niedziele o godz. 12 w pot
Na pierwu:y seans wszystkie miejsca po 50 gr.

niebywała

piątków

!ACN

DAUGHEAT~ w roli główntj,
Walka o

wR.

Doktór

Anfy$epłycznle spreparowane wy·

ł~

16

SALON DAMSKI pod kierownictwem .LE O N A·

d
l.Jwaga: M,a nicure zostaje wykonany przez pierwszorzę ne siły

u un

Cała ł.ódt

Wytwórnia
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Wat•• dla Pali!

'ft'gDOBrOdZe&iem.

Po gNntow11le pr.t.tepr•.w111>a2onym remcn:le
włosów

car, oraa specjalnie przyn:yllowany n„ karnawał wielki wybór naj.
n11wsz1ch perull we wez~•tklch kolorach.
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Zielona S. Tel. ff5·28.
P. ZIUTA z firmy Adam pracuje obecnie u nas
Były pracownik
fi rmy Hołodyniak

·~J ~ll[~~~l

poko:.
innemi weksle na sumę 15 tysięcy złotych.
Uczciwy znalazca zechce zwrócić za wysokim wv·
nagrodzeniem do
Cytryn. Piotrkow~ka 31. lub w
prywatnym mieszkaniu. Cegielniana 53 telef. 75-12.
Dyskrecja zapewniona. Niniejsze weksle zostały U•
nieważnione. ewentualnie zwrócić do adm. RepubL
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Moniuszki 11

styczny Dr'ZJ 0ól"llY1b !Onku
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Wtz:vt7 aa mieście.
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Zablezr I OJ)eracJe od IUDOW)'. K•Płele CHCESZ otrzymać posade? Musisz uświetlne. Naświetlania lamp11 Kw8J'· ko1kzyć kursy t~chowe korer.pvndeo„,
7a
"yjne profesora Sekułowlcza Warsza. cowa Roentgen. uektryzacja. ,....by ~a. Żóraw!a Nr 42. Kursy ·>: vuczaja
sztuczne. kortn:.Oszłote. ołatyn0we listownie, buchalter)!. rachu n kowości
ty,
kupieckiej . koresponden ci! :nndl:Jwej
W niedziele J świeta do ~od%. 2 oo o. ~·enograflL nauki handlu. pr aw~. 'kal~
-·-·---, ~rafii. pisania na masz:vnac!I. t()waroAKUSZERKA Plpikowa pn;yJmuJe za- znawstw~. aogielskie~o. tran:uskiego,
mówienia oraz 17it;ate, Piotrkowska nlemleó'.:klego. pisowni ora1. gramdtykl
lir. 132.
7-ll'polskieJ. Po ukoń czeniu świadectwo.
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„KOL.MINEK"

wie, te
najlepiej kupuje się
meble tylko w Zakładzie tapicenkim
B ci Gabałów
Nawrot Nr. S.
otomany, tapczany,
fotele, krzesła,
kredensy.garderoby
stoły oraz przvimujemy wszelkie
zamówienia, wyko·
nanie solidne.
Na raty i za gotówkę

nowoczesn,. kores·
WAJNER
pondencję handl„
'
p· trk
k 73
słeoografję, polsko·
telefon 63-22.
IO
ows -a
niemiecką
pisanie
I Choroby skórne Spec. usuwa• na
maszynie i t. p,
uczy metodą przyspieszoną, w katdel
porze dnia. Piotr·
PrzVJmu1e od 8-10
bólu.
kowska 79. fr. m. 7,
i
5-a wiecz.
. . . . .. . .
W medz. od 10-1
runka:-h.
-----

,,..

,,...

·---- n·1 tinw=1 U~ 1· ~B,b1· na sptatydużyod zzt. tyuodn1owo\
LECZHIC·
A -I - - - - „..
obrazów I luster
0

dzm::ed~~i:~ym

9 1
•

DR. MEO.

pc:~fe~~j,~:: t;faz;~~·.:~ow p~~i~f':iti:d~~

S11eclal11y
SalOll Dantskl
farbowanie
we wszystkich llolorach. wyllwintny mani-

Masaże,

wniedz.iświęta

Za wrvsoklem

złoto

na raty Iza uotówke

I

~·

rob.., gumowe. przez lekarzy i fa·
nmy~
chowców wypróbownae. uznane
~
za hi1Ueniczne i nainiezawodniei
sze środki ochronne. Wypróbo- Cealelnlana 26.
wane i polecane przez • Unąd
Telefon 26-97
Zdr?wia Publicznego. przy Zakła· Specjalista chorób
d~e Badań bak.ter10.lo11. seroło· skórnych, wenerycz
:;i1cznycb we. Wiedniu. Jedyna oycb. Leczenie Jam
dostarczana wprost z wł. f~brylci. Do nabycia we
pą kwarcową.
wszystkich aptekach drogeriach 1 uoptyków.
p . .
d
d

Fryzierski
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Szanla*yst y

dramat cowboyski z królem cowboyów

l. Radoszycki i L. Weinroth
t8

Drugi przebój sezonu 1929 r. p. t .
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Pierwszorzędny Zakład

o

prem ~ era!

Sidłach
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spożywczy
do sprzedania
z powodu
chorohv. dobrze
w po·

prosperujący

P'!iii!~ic~~:1'.ńR~i':on~itfr~~ość:

Rud;

DO WYNAJĘCIA piekarnia wraz z miesz
kaniem Główna Nr. 2. Wiadomość u

g_o.-sl!lpBo_d.-a.rBza···· · • • • m m m i m u
11
wenerycznych
11
' 11
od 12 do 4 i 7 - 8
~ r
~
~
fi
t t otrzyma ten. kto zwróci zegar zloty ZB~U·j codziennie
tylko
ueo
kobiety i dzieci
~
bionv w sobotę dnia 19 b. m. ''< drodze
1
od ul. Traugutta 8 do apteki P· Głu· zaginęła suka Ow·
1 inne. suknie trikotinowe i t. p.
•
jchowskiego (Naru~owicza 4): Łask~wv\
czarek tółty. bia
przy jmuje do reperacji.
.
znalazca zechce się zwróc1c do biura ły gors w kagańcu
P.r~y 1 mu1e w lecz
ogł. S. Fuchsa. Piotrkowska 50.
li obroty 100. zł. za
ul. 6·90 Sierpnia 76, lil piętro,
nk Y. przy . ul. Piotr- - - - - - -·
jodp~owadzente. Wól
Tanio,
bo w prywatnem mieszkaniu,
ko~skieJ 294~ „ POKÓJ dla d"'.uch panów z calem czanska 63 m 21.
f i' H„
cod~1ennie od ~· 1 .ut rzyma niem . Wiadomość: od 6 do
' wlecz. Gdańs ka 85, m. 12
3111118 ·
kalota dla
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koszykówką
z
sootkanie
Jutrze·sze
o puhar ,,Espresso Wieczornedo••

5 meczów między
, państwowych
pof sAi1:ft

tennłsistón>

Czwarty tydzień turnieju o puhar
„Expressu Wieczornego" przyniesie kilka niezwykle interesujących spotkań, a
mianowicie:
Dnia I lutego 1929 r.: godzina 17 T.U.R. - Kadimah - sędzia por. Woskowicz.
Turyści
Godzina 18 - Hasmonea -sędzia TJ. Rudnicki.
Godzina 19. Przemysłówka - Odrodzenie. Sędzia p. Chełmicki.
Gospodarz zawodów - Hasmonea.
Dnia 2 lutego 1929 r. godzina 11. Kilbi
ski - YMCA. Sędzia por. Woskowicz.

Polskie władze tennisowe zabrały
się energicznie do pracy. W trosce o
lepsze jutro naszych czołowych tennisistów. oraz nawiązanie jaknajszerszych
stosunków z za~ranicą. planuje Polski
Związek Lawn - Tennisowy cafy szere~
meczów międzypaństwawych.
Obok zgłoszenia do dorocznych rozgrywek o puhar Davisa, PZL T planuje
spotkania międzypaństwowe z Szwecją.
Danją, finlandją, Austrją i Rumunją.
Życzyć sobie należy, aby te szerokie
plany zostaty zrealizowane.

Łódź·- Warszawa
9'roerana so6otnic:ft i nie•
d~ielnu1:6 spotAań

Godzina 12. tt.K.S. - Widzew, Sę
dzia p. ttekier.
Godzina 13. W.[(.S. - Poznański. St:dzia TJ. Chełmicki.
Gospodarz zawodów - Widzew.
Dnia 3 lutego 1929 r. godzina 11 Zjednoczone - Turyści. Sędzia por. Woskowicz.
Godzina 12. Przyjaciele - Stow. Mt.
Pol. - szdzia p Skrzekotowski.
Godzina 13. Ł.T.S.G. - Ł.K.'S„ St:dzla p. Trypko.
Gospodarz zawodów - Stow. Mł. P;
Zawody odbędą si«;> na sati gimn. szko
ły Powszechnej Drewnowska Nr. 88.

z

tytut misirza Europy-rozpoczęty!
o
rozgrywek i p.erwsze n"espoPierwszy

Tanie~

dzień

•

·dzianki hokejowych mistrzostw
Crvainofna ftoresponden,;jo „lxpressu W'fie,;sorneeo„
2
,,Express ~eczorny"
Nie odetchnął~~~~~:! !:~rt~~~zt~- ~~Ilw( d~::rc~~~~~~~a~::k~~an~te:!~~

w
Budapeszcie

Jak sie dowiadujemy w nadchodzącą
niedziele odbędzie się w Łodzi w lokalu·
Y. M. C. A. międzymiastowe spotkanie
pin~ - pmgowe Łódź - Warsz a wa. Pro
gram spotkania przedstawia się nastę·
pująco:
Sobota: godz. 16 przedmecz Kadł
mah I - Hakoah I, godz. 17-ta Y. M. C.
A. (Warszawa) - Y. M. C. A. (Łódź).
· Niedziela: godz. 10 Y. M. C. A. (Łódt)
- Union. godz. 11 Y. M. C. A. (Warsza
wa) - Ł. K. S. I. Godz. 15-ta ttasmonea
li - Zjednoczenie, go.dz. 16 Hasmonea
(Łódź) - Y. M. C. A. (Warszawa.
Niezwykle interes'ująco zapowiada
się zwłaszcza spotkanie między Y. · M.
C. A. - Warszawa i Hasmonea - Łódź
Warto również zaznaczyć, że w druży
nie warszawskiej, która dwukrotnie z
rzędu zdobyła mistrzostwo stolicy gra
indywidualny mistrz stolicy Lewandow
ski. Spotkania odbęda sie w obydwa
dni w sali Y. M. C. }.. przy ulicy Piotrkowskiej 89.

Dalsze wyniki
pina-poneonrg~ft rnisf-

rsostn> .:Eod•i
Wtorkowe spotkanie ping-pongowe
o mistrzostwo Łodzi przyniosły następu
jące rezultaty:
Sala Hasmonei: Oratorjum II - Orlę
J 9: 1, sędzia p. Kahan, Hasmona I - łia
smonea li 10 :O, sędzia p. Szapiro.
Sala Ł. K. S-u: Union - „Patronat"
1 :9, Oratorjum - Patronat 8 :2, Widzew
- Patronat II 8 :2, Tryumph - Patronat li 4:6.

w
dapeszt po mistrzostwach świata w ping miejsce przed wynikiem 4:0. Dotychcza
pongu, a już ma drugą wspaniałą sensa- sowy system był mocno krzywdzący. na f"iofZefoe„•dł naistrw-stStosunek bramek, tak jak w piłkarstwie
cję, w postaci
P'•H:A €uropu
będzie odtąd decydował.
hokejowych mistrzost Europy,
Od poniedziałku tocza sit: w BudapeW dalszym ciągu obradowano nad
które rozpoczynają sie w dniu dzis1ejszym. Zaszczytny tytuł mistrza Europ~ miejscem rozgrywek hakejowych pod- szcie zaciete boje o tytuł mistrza Europy
jest zbyt wielką stawką, aby rozpoczy. czas 10 OlimpJady. Ze wzglcdu na to, ie w flokeju lodowym, w którym uczestnlnające si~ walki nie wywołały pożąoane „United States Amateur lcehokey Asso·
go zainterl!sowania w całym świecie ciation", zostało w roku ubiegłym skre- czy, jak wiadomo, również i reprezentasportowym, nie mówiąc już o krajach, ślone z listy członków za niepłacenie cia Polski. Redakcja „Expressu Wieczorktórych przcdsta wiciele zjechali się do składek i że nie wziął udziału w Ohm- nego" doceniając wartość tych rozgrypjadzi~ zimoweJ w St. ~~ritz, nLe ?m1e- wek, do których stajemy nie bez szans, Lekkoatleta Ciórskf
Budapc~zt.u na bezkrwawą walkę.
J.a~ Juz w~m z.apc\\'.ne _wiadomo, do- szk~? Jednak. rownoczesm~ wysłac 130 zapewniła sobie uryuinalne korespondenprzenosi si~ do fedneee
.
"'
turme1u zgłosiło się dt1cw1ęć reprezen- · druzyn hokeJowych na mistrzostwa a- .
s Ału6ón> stolet:snvdi
tacyj narodowych, które podd łono. u11 meJ!yka.llsl{ę do Minneapolis - uchwa- CJ~ z Budapesztu, które obeimować będq
się „Express" dowiaduje doskoJak
trzy grupy. Na czele trzech poszczcgt'll- łono nie dopuścić do udziału hokeju na cały turrlte1, ~ suzególnem uwzgle.dnienały lekkoatleta okręg-u ł.Jdzklego, pfotr&
nych grup umieszczono zeszłoroc1.11y~h przyszłej Olimpiadzie na terenie ame- niem meczów drużyny polskiej.
kowianin Górski, odbywający obecnie
drug'"ie· go·
finałlstów: Szwajcarję, Austrję i ł:3eil{ję. rykańskim. Postanowiono natomiast do
służbę wojskową w stolicy, wstępuje do
_
,;,
YY
aKomitetu,
olimpijskiego
od
sie
magać
JUŻ
im
dodano
konkurentów
Po dwóch
jednego z klubów warszawskich.
turnic.jo 6udopeszfańdrogą losowania. Los był tym razem dla by ro"grywki te przenieść do Kanady.
sftieeo
W sprawie przyszłych mistrzostw
Polski łaskawy, albowiem grupy przedW połowie marca
Drugiego dnia mistrzostw Europy w
Europy, postanowiono powierzyć je
stawiają się następująco:
Grupa l: :;zwajcarJa, Polska, finlan Francji, która w Paryżu posiada nowowybudowany palac lodowy. w \\I ypad- Budapeszcie, drużyna polska nie wakzy- płerD's•e naet:•e o nai§frs~dja.
stOJo Alasu A ł ~
Grupa li: Austrja, Niemcy, Czecho- ku, gdyby Francja zawiodta, puyszłe ła, wskutek niestawienia się Finlandji.
Jak się „Express Wieczorny„ dowla·
W pierwszem spotkaniu dnia c~echomistrzostwa odbyłyby się w Szwajcarji
stowacja.
słowacja po pięknej grze pokonała nsp,)f duje na pierwszem posiedzeniu nowow Davos.
Grupa Ili: Belgja, Węgry, Włochy.
Omawiano jeszcze sprawę tciurnee Niemiec w stosunku 2 :1 (1:0, 0:0, LO. obranego Wydziału Gier i Dyscypliw oZawody rozgrywane są syskmem
punktowym, t. zn. w każdej grupie l\aż- teamu kanadyjskiego po głównych o- W 10-ej ·minucie pierwszej tercji pierw- mawiana była sprawa przyszłych rol~ry
szą bramkę po .ładnym przepoju ~dobył wek o mistrzostwo footbalowe okri:~•t
dy gra z każdym. W drugiem kole ~ra- środkach hokejowych.
W kof1cu dokonano wyborów Prezt:- Maleck. Ten sam zdobył w trzecie.i i.er łódzkiego. Rozgrywki mają się rozpoją pierwsi 1 zwycięzca rundy kw::lifikacyjnej drugich, również systemem punk sem wybrano powtórnie p. Loicq (Bel- ej! punkt drugi. Honorową bramkf; dla cząć w połowie marca, przyczem p: zcd
ustaleniem kalendarzyka rozgrywek, du
gja) przez aklamację. Wiceprezesami zo Niemiec uzvska Jaenecke.
towym.
Drugie spotkanie Włochy - · Belgj~ by podadzą trminy zakontraktowanvch
Jak widzimy, los dla Polski byl choć stali wybrani pp. Maucourt (Francja) i
zakończyło się zwycięstwem pierw„:r.)ci rozg-rywek towarzyskich. Wydział Oier
raz ji.:den litościwy. Z Szwail,:aną WY· Hewitt (Kanada).
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się · w stosunku 1 :O (1 :O, O:~. 0:0). ~w;-rclę~- posiada obecnie do dyspozycji jedy·lte
graliśmy ostatnio spotkanie 2:0 prz_y
kolosalnej przc.:wadze, a finlaudja Jo rozgrywki. Pierwsze wyniki - p:erw- k~ braml~ę zd?.był Scottt w 9-ei ąur.une dwa boiska W. K. S-u i Kl. Turystów.
turnieju nie stawiła sie. Przyst1;puJ~my sze nie podziankił. Po ciężkiej walce pSiZeWrwAszJeCJAteRrJcAJl. _ FINLANDJA S.·O ,..., oooooocoooc.<XX>OOOOOCCCOOO-x>
n
więc do walki nie bez pewnych stan~. wygrywa zasłużenie Austrja mecz z
Z powodu nieprzybycia Flnnów, sę- 1 Kl. Sp. „Zrednoczone" przy ZakłaNieobL.:1.:ność bnlandji chciano tu wyko· Niemcami. Włochy biją Węgrów. Przedzia po czasie przf'pisowym przyznał val dach przemysłowych Sche'blera i Grohrzystać dla unieważniema le.suwania. z bieg tych walk był następujący:
mana urządza w dniu 2 lutego r. b. we
któr~go nie~adowole_ni. byli wszys~y AUSTRJA _NIEMCY 1:0 (1:0 0:0, 0:0) cover 5:0 dla Szwajcarii.
Polska gra dopiero w środę z Szwaj- własnej sali przv ul. Przędzalnianej 68 .. 'k
A
.
p
trzeJ uczestnicy drugteJ grupy. Nal ez~
zah:i1we taneczna.
Cze,:!any.
ewn.e zwycięstwo. usttji, .tórzy w carją.
przyznać, że druga grupa Jt:dnoczy i:ik0
;;tycznie trzy równortędne zespoły. l rzc pbolu ,~Yh kl_:~.ęli lepsi, . nk~tomiJast pod a
cia grupa gromadzi natomiast najstab- ~amKą zawowzl '.z WYJąl iem ~enecna .bois.ku.
WSZYSCY by lk e{O;.i który by!
turmejU, tak,
sze
tł
l{ozpoczyu;ia1ą .. ~ę wie.den<;zycy 0 li zadowokni z losowania z wyJątkiem .
reprezeniacgjna
Nasza
lstrym . a~akiem 1 J~ ~. 3-e) mmucie w
Austrji, Szechów i Niemców.
przecb dzi do llnolu
koi;nb1naCJ1 Ertl - Klangs
W dniu wczorajszym rozpoczął sw\;, wspamał~1
Tempo
obrady Kongres Międzynarodowego zdobywaią zwy~ięs~ą hramk.ę.
W trzecim dniu rozgrywek hokeJo- miedzy Czechoslowacia i Austrią. ZwyZwiązku Hokeja na lodzie w wielkiej sa- g~y mord~rcze~ 1 m~o meroicznych wy.
~walra.ns wych o mistrzostwo Europy w Buda(Je- cit:tswo w stosunku 3: I odnieśli ~zesi, iz
li Budapcszteliskiego Klubu hokejowego 51 łków men_ic?w, pierwszy
na którym wzięły udtiał: Polska Nien1· Drzech~zi JUZ bezbr~mk ·1 wo •. Jak rów- szcie zmierzyli się polac.v ze szwa/cara- ·k tórych najlepszym graczem był znów
, n1d dwie dals.ze tercie. ZwyClęstwo zaf
. , '
. ,
.
1
<.;z~c 1! 0 S'.~= słutone, jakkolwiek poziom itry nie wy- mi, przyczem zespól polski odniósł pl:Jk- Malleczek, który zdobyl wszystkie bram.cy, f rancia._ Austna, l.3ei_gJa,
"'.acia •. Anglia, Węgry, Włochy 1 ~Z\\'.t: soiki. Sędzia p. Loko (Bel.g,ja).
ki dla zwyciezców.
ny sukces 2:0 (I :O, 0:0, I :O).
c1a. Nie reprezentowane były: H1szpaWreszcie na innym boisku zmierzy·
zdobył
Polski
dla
bramki
Zwycieskie
W-LOCHY - WĘGRY 2:1 0:1, 1:0, l:Oł
nja, Kanada i Rumunja.
Belgia z Wt:gravzi. Wynik I :1.
lasie
w
Jak
Niespodzianka wielkiego kalibru, 0- znów Tupalski, który tak samo
Obrady zagąił prezes Loicq, poświęcając kilka słów 20-leciu Zw.ątku. Na gólnie ldczono się z:e zwycięstwem gosp<> Rlsersee był nail(!(Jszym napastnikiem
Do finału przechodzą przeto:
stępnie przystąpiono do obrad. W pierw darzy, którzy z wyjątkiem pierwszej ter
POLSKA, CZECHOSŁOWACJA
1
Pierwsza bramka
reprezentacji.
naszej
szym rzędzie postanowiono, w wypad- cji, w której prowadziJi, zaprezentowali
i WŁOCHY.
zaś
tęrcji,
pierwszej
minucie
5-ej
w
padła
ku niestawienia się przynajmniej 4 za- Się bardzo blado. Sat01' z wyratinego spa
wodników w 15 minut po wyznaczonym }onego zidobywa honorową bramkę. W druga tuż TJO rozpoczt:ciu trzeciej tercji. Prócz tego wszystkie kluby, które ~:~foly
czasie do gry przyznać przeciwn!kowi obu nas1ęp.nych tercjach Włosi przez ZJDa
Reprezentacja Polski zadziwiła pięl~- drugie miejsca walczyć będą międzv s.1~
komitego Roncere!Hego zdobywają dwie na F!ra kombinacyjna i technika.
valcoover w postaci 5:0.
bą, zaś zwycit:zca wejdzie jako cz-wci:-ty
Dalej postanowiono w klasyfikacji 1' bramki. Po wyrównaniu pnez Włochów
finału.
do
te
polskiej
reprezent.
zawodach
Po
brać pod uwagę stosunek zarówno zdo- drużyna węgierska załamała się i nie mo
pólfinalowy
mecz
sic
odbył
szwajcarską
bytych jak i straconych bramek, a nie gło jui ·być mowy o zwycięstwie.
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Bandyci pod Katowicami
napadalq na prsedJrod•
t pus•«:•alq i«:l't na.o.
Katowice, 31 stycznia.
W okolicy Katowic grasuje bezczelna banda opryszków, zwana „komisją
. rozbierającą · dlatego, że napadniętych
przechodniów rozbiera do naga i puszcza w stroju Adama do domu, ubrania
zaś stają się łupem bandytów.
Ofiarą bandytów padają przeważ
nie powracający do domu robotnicy.
Ostatnio między Mysłowicami a Szo
pieni~ami wydarzyły sie trzy takie wy
oad~i, w Jań9wie jeden.
nłeł111

:· Samobóistwo

Oma~iany obecnie proJekt budowy tunelu pod kanałem La Manche i oołącze·
nia w ten sposób AnglJi z f rancią nie jest nowym pomysłem. .Już w ro ko 1884
zdecydowano się w Angłji na orzeprowa dzenie go i rozpoczęto przekop. wkrótce
Jednak zaniechano dalszych orac z powodu protestu angielskich sfer wojSkowycli, bojących się o bezrue:czeństwo Wielkiej BrytanJi. Na zdjęciu powyższem
widoczne Jest miejsc~. ·w iffól'etii-przec:i- taty--rozr>oczęto przekop. Istnieie w tem
miejscu pozostałv wtedy tunel długości 3 kilometrów.

Ao1nendanta milf«:li
· .., :nlosfimje
Moskwa, 31 stycznia.
Popełnił tu samobójstwo komendant
milicji Sotowjew, w chwili gdy ogło
szono w sądzie okręgowym wyrok, ska
zujący go .na 3 lata więzienia.
Sołowjew, który wykrył pJdejrzaną aferę stalinowskich działaczy partyj
nych Rosenhausa i M. Preobrażeńskie
go, został dzięki· wplywom tych komustów oskarżony o oszczerstwo i mimo
swoich zasług dla partji przegrał proces,

--·---

Okret napowietrzny „Hr. Zeppelin" .wybiera się w marcu do AfrykL Pierwszym
etapem tej podróży będzie miasto lsmal·
lieb nad kanałem sueskim, ~dzie znajdu·
ąca się tam wieża umożliwi wvgodne
„ wylądowanie•• w powietrzu.

40 osób
upadla do pfmnic;v
Turyn, 31 stycznia•
. W restauracji „Pare de Valentino"
odbywał się bankiet na cześć podsekre
tarza stanu w ministerstwie kolei R!ccardi.
Po bankiecie udało się całe towarzy
stwo do garderoby, celem odebrania
wierzchnich uhrań. Nal!le zawaliła się
podtoga i około 40 osób wpadło do znaj
dującej się pod spodem piwnicy. 30
osób odniosło rany. w tern 3 ciężkie.
Wiceminister Riccardi nie odniósł
szwanku.

W celu walki z grutlłcą robotnice rolne na Ukrainie nosza na twarzach oodczas
pracv w polu „ maski gazowe„.

Berlin, 30 stycznia.
Oszu1rnnczy alchemik Tausend, autor
pomysłu o sztucznem zlocie. orzed rokiem wystąpił również w Hamburgu w
roli autora innego wynalazku. który miał
dukonać przewrotu w żegludze i zupeł
nie usunąć parę jako energię popędo
wą statków. Wynalazek ten umożliwiać
m:at okrętom dobywanie energji elektrycznej z morza i zużytkowanie jej jako
siły pędnej.

W Szwecji zaopatrufe się w zimie konie

Po nieudanej próbie sfinansowania
wynalazku Tausend sprzedał okazyjnie
po kilkaset marek za sztuke kilkanaście
skrz.ypiec rzekomej wartości lO do · 30
tys. marek.
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miesięcznie.

- Zamiejscowe 5

zł.

-Zagranica 7 -zlotych miesięcznie.
Prenumerata: miesięcznie
Odnoszenie do domów ·40 voszy
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Za wydawnictwo „Republiki" sp. z ogr. odpow.

Ńlemiec LUDWIG HA YMANN.
dwa asy sportu bokserskleio, spotkali

w specjalne „obuwie" śnieżne. które zapobieia · zapadar.iłu koni w dębokim

Godziny przyjęć redakcji 6po poi Rekopłsów nłezamówłt
nycb nie zwraca słe. - - Władysław

Polak.

W drukarni

sic w dniu 3-go lutego w Dortmundile.
Mecz ten oczekiwany ~est z zacieJcawię·
\ niem przez sfery sportowe Europv. -

Ogłoszenia. ZWYCZAJNf: 10 itr. za wlers~ mOimetrowy (na stronie 10-szpal~
• W TEKSCie: 40 fi'. za wiersz milimetrowy, · (na strpnle 4-szpalt.)
. ·
N~KROLOGI: 30 a:r za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. I zaślub. po tekście 10 ~I. Za
miejsce zastrzetone specjalna dopłata. Zamlej-scowe o 50 proc. zaa:ranlczne o 100 proc. droteJ.
"la terminowy druk o~łoszefl administracja nie odpowiada. Dr.;bne 12 zroszy. - NaJmnteJsze
zł. l.ZO. poszuk. pracy 10 a:roszy.
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