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rninislroDJie: 'far i JRorac~eDJsfli nif! nJejdq
'do ea6ineiu prof. ~artla

Warszawa, 28 grudnia.
J miast uchodzić za rzeczywiste, zdecy- po\vicdzieć, że najprawdopodobniej za-1
Czy ta koncepcja utrzyma ~ię i znaj
(Telefonem od wlasn. koresp.).
dowane plany prof. Bartla, albowiem trzymają swe teki
dzie swój wyraz w składzie nowe.go ga
Dzisiejszy dlień prof. Bartel poświę · co do nich
Marszałek Piłsudski
binetu - okaże się niebawem. Nie naci dalszym rozmowom z szeregiem prof. Bartel nikomu się nie zwierzał. oraz ministrowie
leży jednak przypuszczać, ażeby stało
osób ze świata politycznego.
Przesądzona zostala jedynie sprawa , Zaleski, Alafilszews~I. Kiihn i Kwiatsię to już dziś.
Rozmowy rozpoczęły się już o g. 9-ej j teki ministerstwa spr a wiedli w ości i ro- j
ko wski·
Z tego też powodu wyjazd prof.
.
zrana..
.
bót publi~znych: •
. •
• • 1Podos~i, z,anotowane przez prasę, j~- 1 B~rtla.. do ~pały celem . uz~skan i a _noDoplcro po mch wył oma. się konkretne : do przyszłego l!abinetu def!mtywme me ; koby mektorzy z dotychczasowych m:- 1 mmac11 gabmetu zapow1edz1any p1erprupozyc,1c personalne. Dlatego też powejdą już ministrowie Car i Moranistrów
wotnie na dzień dzisiejszy
dawane dotychczas przez różne koła i
czewski.
odmawiali swej współpracy,
ule~nie odroczeniu do jutra,
notowane przez prasę
• • : dnocześnie z całą 'Pl:!\vnością należy powstały stąd, że istotnie niektórzy z a może i do poniedziałku. \i\Tczoraj wie
aazwlska kandydatów do tek w przy-, stwierdzić. że nie są brane już pod uwa nich w czasie ro:mów z prof. Bartlem czor em prof. Bartel połączył się jeszcze
szłym gabinecie
gę na kandydatów przyszłego gabinetu_ trumaczyli się przepracowaniem w cią-1
telefonicznie ze Spałą
są Jedynie luźncmi domysłami tej czy · nazwiska
I gu przeszło 3 lat na fote lach ministe- i w kilku słowach zdat sprawę p. Prelnnej grupy politycznej, nie mogą .nato- ! prof. Makarewicza i prezesa warszaw-, r:a:nych. Wskazywali przyt2m rów- , zydentowi z dotychc zosowej swej pra•·EHP»**an-3 ~ 1skiego sądu apelacy;n~;!O, J;ktkiewicza. nież na konieczność zmiany osobowej 1 cy nad realizacją powierzonej mu
Co najwyżej natomiast datoby się gabinetu.
I misji.
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28 grudnia.
'
„'Ex'J)ress" dowiaduje, ukaz at
4
się inż zapowiadany przez nas przed killi
ku dniami „Dziennik Personalny M. S.
~z«;~eeółę ftr;rian:e~a
OJ
Wojsk.", który przyniósł
zarządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie
Tomaszów, 28 grudnia.
Kineckiem, odmówił mu, późni-ej jednak• a żona jego schronila się do sąsiadki,
na.dania stopnia generałów, pułkowników
(Telefonem od ivl. koresv.J.
uległ nal·eganiom Kinec.kiego i poszedł . Pitowej. Ody mąż wrócił i nie zastał żoi poJ•putkowników kilkudziesięciu pul1rnw
Dzisiejsza „Repu1blika" podała juź wia · do nie~o. W trakcie libacji Kinecki wy- ny w domu, poszedł do teścia.
:k
d
k "k
. ..
M" domość o zabiciu niejakiego Stefana Ki- ial .rewolwer z sz·uflady i kierując lufę ·
Nie zastawszy jej tam, wrócił i pom om. po pu 10 .w~i om i maiorom.
ię neckiego. Wszczęte dochodzenie obali-, w stronę swojej piersi zawotał: .
czął dobijać się do mieszkania Pitowej.
dzy Innem! stop1en generafa brygady o- Io pierwotne przypuszczenia, jakoby za- Na zlość - jej!„
Wojewoda, znając awanturnicze uspos0trzrlllal dowódca Diechoty dywizyjnej 10 li szed·ł wy;nadek samobójstwa.
Żona zdotała w ostatniej chwili wYr- hienie Kineckiego, poszed~ za nim. Kinecdywlzjl w Łoz:I, pul. frank Oswald. Rów
, ~inecki zran?rclowany .został vrzez , !va~ m;~ re:volwer z. ręki. qoś~ie pr~era- ~i wyfamał. t~~zasem .u sąsiadki drzwi
nocześnle zarzadzeniem ministra -spraw tescta swe,!!'o Miclzala Wo1ewode.
zem. Wk·ok1em brom us~.nęh. się z m:esz- i wpadt do JeJ mt·e szkama. Żonę z.nalazł
wo'skow eh en. Frank mianowan zo-I
S~czeR~ły morderstwa sa. następ~in.- · k~ma. Po p2wnym czas1~ Kmecki ponow ukrytą w s~afie.
stal pom~cni~em dowó<lcy okręg-uykor- , ce. Kmeck1 byJ na tog.owym alkohohkicm me ch.wyc1l za re;-rolwer i
. •
!:o~d grozbą rewolweru zmusil ją do
w 0 od 'e
tern s em 0 usz.. I i maltretował od dtuzszeg-o szasu swą · strzeli! dwu.1?,rotme w strone żony I dzieci . wvisc1a z szafy.
3
1
pusu
r. ~ • a
am
P
,. żonę. Onegdaj o godz. 4-ej udał się on
Żona skr:vfa sioę jednn.k w porę i ża- j
W tej chwili wszedł do mj.eszkania
cza 5ntas~e. miads 0 ••
"k
t
t
do teścia i zaprosi·ł RO o siebie na kola- · den ze strzałów nie tra fit nikog-o.
Po
Wojewoda,
a widząc że Kinecki grozi źo
orne nCie~lak
1)0 m11 1rnwm a o rzyma m.
. p omewaz
·
· teś,c zy
· t w mezgo
·
dzie
· z 1awan t urze K.mec kl wysze.u·
,.ił
· to, mk.rewonlwerem,
·
1
•
• ·
,
In. major
Stefan, dowódca ba- CJę.
na m1as
wyciągnął rowmeż bron
taljonu 28 puJ1rn Strz. Kan. w Łodzi.
cmAa;:;MM?f**'K!fWE!•MSfuJW•.Ai
4'H1WI AM4f4V!H!~~'™'..Nim;
z o~J~J rz'iva strza!y w stronę ziecia -
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Przybyły lekarz pogotowie stwierdził
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OJewo a zos a1 u ę Y w , n u wczoraJ
Lódź, 28 !?'rudnia.
nu regul~cji miasta, me _no~w~la na szvm i osadwnv w więzieniu d-0 dyspo-

ó " ' I·

Jak się „Exnresś" dowiaduie. Wielki wz_noszerne szere~u budowh 1 n_1e za-1 zycji władz śledczych.
.
.
przemysłu
włókienniczego, twierdza planów budowlanvch. mezgo- W·™Ell&WNMWfiiMiiiiSE..J?&łł!3•Y:UW•

Ryga, 28 !:!'rudnia.
(Televam wl. „Exoressu'").

ziwązek

donoszą. że pomiedzy kle- zc;eigąoz,ekorkarzajSotwowy ap::ve~evns:au ww~~ks,~~cni~\j dnyP~nfe~i~orpk;~~i~:~of. tMemicuhaołsrkoJ~:gkoto.- ~mia 'fo U«;iee~flo
rządem tuteiszvm do'·
~
!ł 68
szlo do ponownego zatar!:!'u i dalszego nieruchomości w Łodzi wvstosow.ały do wi wypowiedziały się wszvstkie łódzkie
ndutów ~ rvi.ę~ien •a
wo~nienia sytuacji. Nuncjusz aoostolski, p. wojewody Jaszczołta spólnv memor- ztzeszenia budowlane obvwatelskie, wy
Bydgoszcz, 28 grudnia.
Bartoloni, zwrócił się do kancelarji cy- jał ze skargą na magistrat w sorawie sto n•ienione na wstępie, zwiazki proszą p.
. Z więzienia w Chełmnie zbieRto 5
wilncj prezydenta Smetonv z orośbą 0 sowania ograniczei1 w ruchu budowla- wojewodę, by nie pozwolił na żadne o- niebezpiecznych bandytów. Są to:
udzielenie audjencji w sprawie orzesla- nym.
g1 aniczenia, które. jako nieistotne, tamu- Szczutkowski, Rvchliński, Kuff el, LupdC'wań duchowielistwa na Litwie. Prezy
Jak wiadomo bowiem, ma!:!'istrat, do j4 w wielkim stopniu ruch budowlany w kowski i Banach. Bandyci otworzyli ce
dent Smetana audjencjt te.i nie udzielił, czasu uchwalenia orzez rade mieiską pła 1Ł(•dzi.
le wytrychami, poczem skrępowali d-0a wówczas nuncjusz zwołał w Ko\vnie
- - --· orców więziennych, którym od~brall
zt branie biskupów katolickich Litwy· ko
klucze od bramy. Pości~ za bandytami
wie(1skiej, na którem uznano. że tego ror~~ó~~l dotychczas pozytywnych rezuldzaju posunięcie głowy państwa jest obiaz" d11chowie1istwa.
Dwie osobg zosiałg ranne
6ec~efł
W związku z tern oficjalnv or~an rzą
Łódź, 28 g-mdnia.
Ktoś chwycU krzesło...
••oto dfo ~ront:ił
d0wy „Liet~vos , Aidas" zaoowi~dział
W jed1J1em z mieszkań przy ul. Odyń
W ogólnej bijatyce 28-letnl bezrobot- - Paryż 28 g-ruCtnta
wydrukowanie szeregu. rewelacyJnych i ca nr. 17 odbywała się wesoła uczta, za- ny Stefan Neuman (ul. Odyńcza 58) oW dntu wczorajszym p{·zybyt do
a_rtykulów,. z których p1erws:v ukaz~ł kra piana suto alkohole~.
.
trz~ma·l 3 rany ttuczone .g~owY, zaś 24- tu w Cherbourgu :parowiec
angielski
s1y ~czoraJ. ~rtykuł ten stwierdza, ze
\V pewnym momencie, gdy gościom • letm tkacz, Jozef Kot.o<lz1e1czyk (ul. 0-1„0ly:mp!c". Parowi.ee ten przyby,ł z Arne
p1en1ądze. pobierane przez :.zad. a I?r~e-.1P?rządn.ie się ji:ż kurzyło .z cz?bów, wy- dyń~a ~r. 25) ranę kłutą prawego przed- rvki i ma na poktaidziie swym 320 beczek
waczone na .wypł~ty pe~sn d!a k~tęzy, rnk~a mię?zy kll~oma. WOJowmczo uspo- · ram1ema. •
zt·ota? Zapas drogocennego kruszczcu
tonęły w k1eszernach b1skuoow htew- , sob1-0nymi osobnikami sprzeczka, która
Oby.dwoch poszikodowamych opatrzył przeznaczony jest dJa banku frnri ~ nskleskil·h, a do rak księży wcale nie docie- bardzo szybko zami2niła się w b!lj.kę.
1-ehrz pogotowia.
go i posiada wartość 400.000 OOO fran·
niły.
J W rętkach btysinę·łY noże i butelki. ' P o!i2ja sr.is1la odpowiedni protokul. ·ków; : ·
·
:
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Pierwsze akordy nowego sezonu karnawałowego. rr:~1~=~~w; c1zie;~d~i~w~1~~,;r·
po chińsku.•
Malarskie talenty policJ·i paryskiej. - Dobru żart
filmowy Fryderyk 1.el
reżyser
lnany
ł
·
1
'
I
d
d
•
„
d
p
·
k
·k ars I. •
"?WY system d~a
a po I y- nll< wymyślił ?becnle
d z1enn1
o arunkl gw1az kowe
I dtwio
mowionych
filmów
wyświetlania
I'
u
•
I en1sa
1•o' W 1· UC
ro 1 sprze- kowych.
w
zonyc h • - „ K ro" I owa
'
Diiękl ternu systemowi akcJp na e'' d ecyz j e
S I
•
" kl
,....~
kra.nie s~nchronl„pj~ te doskonate. t. i.
u a W CZy n I S epoweJ.-,, a omo nowe
wypada Jednoczesnie z mową aktora o.
·
•
raz dź'Yięk.an1~. c1~oc.iaż ak cię ?raz mom Od y.
d Z I•n Ie
pary Z• a n e k W d Z Ie

I

we zde1mu1e się me Jednoczesme.
w ten sposób można będzie filmy mó
ce Daudetowi. pozwolić na da!sze aw~n- pary~kich m~gazynach m~Y. panufe o, ...Paryż se bawi... - Oto hasto o- tury monarchistyczne w Paruzy? - Ca- becme ruch, Jakieg-o dawno JUZ nie wl- wlone wyświetlić w każdym kra.iu w ję
tiecnych dini w stolicy nadsekwańskiej. ty P.ary~ czeka z zain.t l resow a~iem o~- dziano. . P~ryżanki do~zły w~esz.cie ?<> zyiku miejscowym. Bowiem taśma z
,.Noel" _ tak zwą w Paryżu świę to ?ow1edz1 na te nytama. P_rzypuszcza J ą porozumienia w sprawie dtug1ch su~1e- dźwiękami mowy stanowić bę<lzie od•
jednak
~oże-g-o Narodzenia _ wprowadza w ży- J~dnak . że rząd fr~ncttskl me zechce so- nek ! za<l:cydo~aly, że przed południem dzielną całość. na ekranie zaś
cm paryski-em jakby nowy okres„ okres b1e zeps uć nr:-st roło w k~r_i:awatowych . i .rnlezy ubierać się w da~vne. krót~ie m?- akcja złączy się z mową.
Pr(>by nowego wynalazku czynlnne
powszed~ej zabawy i wesołości. Odtąd ~aui?et będzie mogł w i oc1c, ale do .•. w1ę I dele sporta~e, w potud~1e zaś nosić moz.
':1 nieco tyl~o ~rzy<lłuzone. fasony, do- są w Hollywood z gorącz:kowym pośpie
.
zaczyna się gwarny szał karnawału, od- zienia. . . . . • .
Bar.dz1ei .1uz USfr!te.chnąt. się los .d~a I p1ero za~ w1eczor na bale .1 do . teatru chem, ponieważ _ jak wiadomo _ d-0tąd bio~ą s:vój ~c~ątek prz~liczne. bale,
reduty 1 naJhardzieJ atrakcyme „wieczo- ~arysk1ch uczonych 1 llteratow; . Kom1s1a o~zywdz1e~ać można suknie całkiem dtu tychczas większemu rozwojowi ameryry zabawowe", które przez cały okres fUla.nsowa p~rlamentu francusio.e:ro uch- , gie, któr~ Jednak. są .tak dekolt<?~a~e . i kaflskiego filmu mówioneg-o w cnlym
zimowy napełniają stolicę nadsekwań- waltla ostatmo ~ya~ygnować m1!3on fran 1 tak przeJ_rzyste. ze mc:ego własc1w1e n~~ świecie stoi na przeszkodzi,e _ język anską szampańskim rytmem jedynej, zdaje 1ków dla po~arcia. mez,byt dobrze sytuo-1 zakry~~aJą. yv'obec te1 „salomonoweJ gie Iski, nie wszędzie zrozumiały.
"' b f'I
.
J śl" d .
się, w swoim rodzaju beztroski i wese- wnyich rod,zm literacko - nau kowych. ! decyzn panu1e w poszczególnych magae I u a się os1?"ną1,;'. a V 1 m. naWniosek ten wywołał oczywiśc ie żywe · zynach bar<lzo gorączkowy ruch. który
la.
J dlatego też nigidziie może nie odzy poruszenie w kołach artys tycznych Pa-I nie słabnie ani na chwilę. Tru<lno! Wszak krPoi"y w ~m.e~ict' mo.zn~ było n. Pi
no
z f!!O\VJ?nym
wają się nastroje Świąteczne tak gwar- ryża, które z zainteresowanlem czekają, że nadchodzi karnawał, a „cadeau" (po- j . ~ kcet wyswie
e s b~· iwe ratCJJ : Zrln.~us 0 1:1 11
nem echem jak na bulwarach naidseik- czy rzą·d i p:ul am~nt francuski zechcą darwnek) jest „świętvm obowiązkiem" · ~
e.md<a mia•
ostatecznie zrealizować uchwałę komisji, 1Paryżanina wobec Paryżanki w okresie · · -=: .ę kz e w~na aze
watiskich. '
1 ne znaczeme 1a rozoczyw1'c1e,
obircanką nowe"o roku"
czy też pozostanie ona tvlko
·
h
I
tY'SI
to
·
.
.„ x
6 · o oc;~
Paryz - „m1as
J
·
"'
"
·
i za
ąca uc ee
m~izy.
W teatrach I na dancing-ach tempo wo u „m. '~~ceJ
baw" żyje wówczas pelnem swem tęt- ! karnawafową„. (Jak doniosfy depesze,
\b;v ~a 1b! 1 zszytm czasie ndowy . system
nem I odstania w mpełnoś~i właściwe I Daudet zostat już utasikawiony - Przy.p. jest również od.powiednio ożywione. Premjery gonią za premierami. a w lokalach ma . y.., uz. zas osowil~V o nainowszeRed.)
swe. rozbawione oblicze.
~il"+ te~ bę~z.te. ':"Y'
Wielką sensacją Paryża jest również dancLn~owych na .• Boulevard de Cl!- gło filmu .r:iirbadksCI
Ze wszystkich stron z każdej niemal
0
~m ysi(ce . mi 1 Jodzie·dziny życia - pfy~ą nowinki które ; w chwili obecnej znana. najlepsza ten i- chv", na „Place Blanche" f .,Place Pi- an~.~aJp!~~w
z o~ólnym nastrojem zabawowy~ sta- 1 sistka świata. p. Zuzanna l.enrrlen. I ta 1 gal le" brak wrnrost mi~jsca. by pomie- nv 1 c 1 ~zy w pn:~ ona lą s ~ w 1ec. ze
raią się stać w jaknajściślejszei h~rmo-1„stawa" przybyła również c! o Paryża na ścić WSZY'stkich. którzy zdążaja tu wyt- l zg·~ .":~emem: ~e „wi~ki fno_nf! mówi po
nji. Nawet polk:Ja paryska przełamuje 1 okre.s karnawałowy. Ale. nie dla. rozgry j wo~n.emi autami i tak~ó.wkami. Nawe! w c ms, u - Ja sam on uc1usz ..•
temsowym. mn.~1szych, J)')drzę-dme1szvch kawrnrswą powat?ę i wstrzemięźliwość i oto _ wania mecz<iw na korcie
jak ostatnio doniesiono_ w najbliższych ale jako ~~rzooawczyni V: jeidnym. z naj-1 niach .orzy :·~lace de la Bastille" trudno
na:dzłwnle!sza
dniach odbyć ma się wystawa„. malar- wytworme1szych P<'\IYsk1ch dom o'~ mo o stohk i !JlleJsce na stynnych ludowych
ska .tych poJi.cjantów, którzv oprócz tro. j dy. Trudno I „ .sława sportowa kiedyś „.Musett.es .- balach.
św:ecie
I cóz dmvne~o? Wszakfe Paryż roz
piema bandytvzmu i reg'Ulowania ruchu musi się skonczyć.
iaimuią sie również malowaniem obra-I A zresztą nie jest to znowu zbytnio p.oczyna nowv sez:on karnawałowy I ba- Po fi polttów u rqk
St. Tk.
zów. OczyWiście wystawa .ta nie obej- 1 unakarzaiaca „<let?n1dacja", bowiem w wł się „na cafeg-o".
IDG ftastf11 niies~flo11iec
jljłM
dzie się bez licznych, nader wesołych
tel D'ioslii
I
momentów.
Jest nią mara wioska hJ~7pa1hka
Teatr Swlellny
~
~nany d•zle11lflik paryski „M:it!n" zorCervera de Bultral!'o w pobliżu Maury.
T-1
"" gamzowat zaś Inną, ciekawą zabawę.
I tu, posiadajqca zaledwie półtorej ~dkl
· ~ ) ,..
Z ramienia wydawnictwa OF!loszony
. mieszka11ców. I cl wfaśnie m ieszkań;:v,
.:= · ~ . ·-;;
został konkurs za nailepsze zestawienie
j zarówno mężczyźni. jak kobiety, czy.
_ 'li'
redutowef!o, ·
fantast.i·czneto kavelusza
nią z tej wsi unikat na całym świe :~ie.
oraz mooneto kanelusika svacerowe.f!o.
Są to lud:dc zupełnie normalnie zbuuoDziś I dni na~tępnyc"I Por12 pierw~rf w Połsce frllwnn·
•
Wamnek konkur~owy jest jednak bar1 wani i wyróżniają się jedynie tern. że
Monumenła nv łilm (rea izacii króla
cześnte z Warszawąl.
dzo orY'Sdnalny. Modele ka.peluszy zrobio
re ź yserów Raymonda Bernarda. twórcy .Cudu Wilków" p, t.
.
' posiada,ią po sześć palców u rąk.
ne mają być wyłącznie tyllw z ef!,zetn·
1
Mimo niewielkiej odleg-lości od ~to
licy, niezwykła ta wioska, pol::>J.011a
QZłł
na '
przyczem
•. Matin" _zasłużą
plarza 1!.azety
.
·
.
te, które
wyróżnienie
specjalne
wśród g-ór. jest niemal zupełnie od::ieta
w najbardziej fantastyczny i pomysło- 1
od świata, a jej mieszkal1cy rzadko \\'Y•
wy sposób uużyją tytuł dziennika •..Ma·
. dalają się poza !ej g-ran ice. To td rn~1ło
tin".
ilustrujący dzieje pięknei cv!lanki. J>ł'etendenlki do tronu carów
kto wie o istnieniu tylu fenomenów naNagrody są baNfao liczne I ponętne.
1
za czasów panowan:a Katarzyny U.
tury w odle~łości kilkudziesięciu zale!
Toteż wszystkie midinetki pary'S'kle rudwie kilometrów od Madrytu.
Przepych I łwielnogć wystawy walczą o lepsze z koncertem retyscrii I iry aktorskie~
szvly do wyścigu. A ponieważ „licytacja r
Mieszka!lcy Ccrvera de nultrnrro
konkursowa" odibywa się p111blicmie i
W rolach gł6wnychs
tak są przyzwyc„ajcni do sze'śc'.u palkai<la kandyidatka musi osobiście stanąć
ców u rąk, te widok „tylko" picciu nal
przed sąidem konkursowym. me tc<ly
ców u dłoni wprawia Ich w zdum cn1e.
'd•ziwneiro, że cala ,.ceremonja" prze- ,
tład program: „Jak się robi f•im••.
mienia się w wesołe i ciekawe widowis- '
Niektórzy z nich posiadają wszv-;tkle sześć palców rozwiniętych nor~nal
ko.
Or.icłestra pod ba)Uł'l L. lłANTORA.
Pomysłowość rozweselonych Pary.
innł posiada?ą palce do pofo\vy l i oś
1nie,
fan Jest Jed'llak nieskończona. W okre„ ;
nięte ze sobą, a jeszcze inni posia J.lją
1
sfe powszechnej zabawy nastęJ11uje rówdwa lub trzy pake przyro~ni.;te do
naivicknieiszej paryskiej
nież wybór i
kciuka.
~aryż, w gru<lniu.
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królowej.„ parasoli.
Niezwykły ten turniej

,„roz-.

zor~anlwwatł

Tytuł:

oczvwiście fabrykańci pe1ras0Ii.

Edyta Johanne Rudolf K!BiR·RDDDB Olaf Fiord I
I

1'

.Jeine du paravtuie" (kr6lowei narasnU>.
p·rzvzna,ny został „damy dworu", któ-

~

b •• DO
U

ro·k

--Zmiany

.„

19~0

O wiele wymowniejsza bvla druga .., afiecud(e rofvfsfifrm
Paryskie wróibilrki. madame Sperych zadaniem jest... trzymanie otwar- r<lnza i madame Alba de Siva. zasypywa wróżbiarka, madame Alba de Siva, z któ
1
20 rrudnla uka at s'
rą r~porter paryski odb:ir·ł z kolei konfe-1 wiccklej projekt z~ian~ę ~bl?~:~~r! ~one są obecnie, pytaniami .o rok 1930.
teg~ pa~asola na<l iąową królowej.„
•ł · „ o.
b d
SYJ'skicgo w któr
Madame Speranza rrneszka na Mont- . renc1ę.
da me mezwyikl~ f nie,poz.bawlone humoą W} ozon_ po
c;
ym
.
d
.
f
.
s·
d
Alb
.
p
ł
k
.
k
.
~·
t
ru'
am . a e ~va niem~ zau ant~ o 4 wody skłaniające do zm iany abecadła
ma_r :ze, w za-.1srnem m1csz anm. o o
·.
Po.l?'oclne nastroi~ przen.lkaJą nawet do 1 kc.~c1oła Sacre - Cocu~. Jeden. z p~ry~ francuskich przymierzy, kto~e. narazanc dotychczasowe~o na taciiiskie. Pr·ij::kt
kóf polltycz.'!1 v ch i 1 1.ttera~kó1ch: I ta ftyo~A~ ! sktóc~ ~epo!t.erów udał się ~~ ta1em111c~eJ , będą w ro~u przyszłym na c.1czka próbę. ' ten poddany zostanie dvskusii .nub!i.::z· ·' I •
·
· ·
W ne1·
wr zbtark1 1 uzyskał od meJ orzepow1e- I w kolonJach będą trudne przeiścia
1 era w 1 po
n1o grono 6000
· a po przy1ęciu go przez rauę <Olll•·
:.
.
„ . 1 kł
Al
k 10 30
zwróciło się do prezydenta ministrów, 1d ·
spezostanie
wydany
ludowych
zacJI wte e opotu sprawia franc11 se sarzy
llle na, ro -. •
d .
śh
T d'
. p~.ratyści. Również w cnłvm świecie zer 1cjalny dt:kret. które~o mocą zmiana ta
.
- C? b~dz1e w roku 1930?
p. ar .~eu z gorącą pro. ą „0 u zie 1en 1~
tk' h b ·
amnestJI dla znanego dzlaJa-.za monar 1 - N1ew1ele dobrego - odoow1edzia wane zostaną niektóre zawarte nrzymie t · · dl
a wszys ic 0 ow1<\tU·
chistycznego, słynneg-o z l!l~z,nych awa~: la madame Speranza. __: Ifok 1930 znaj- rza i tajne układy. Nawet bedzie mowa Ją~~~e się
wpro _a~:r 1 a D~~d:{~~: dttje się pod ~nakiem. Marsa. Och. biada!. o wojnie. Zwiększą sie ~osoodarcze ban XXXXXXXXXXXXXXXi
tur Fa rz.~cL
1
~ezif rs~~~ ~ c~~~~ wf:d.ze aparyskie na . Y.onstelar~a t~ me o~nacza dobreJ ' k1 uctwa..f'~an~ji gr.ożą różne eoidemje,
bardzo liczne pq-zv1k:roścl i na śmiesz. wrózby. W1elk1e. prze.nuany soołec~n: szcze~ólmeJ ta1e!1'1:i.1cza .choroha oczu,
anc~
ność. a to WS'knt<iik tevo. że chcąc unik- w~trz~są r6wnei:i1 ~raJam1 Jak równ~ez której lekarz~ me ~otraf1a zbada~. P~._
• .
• •
nać aresztowania za różne monarchis- f,1anqą. _Al~ takze mne planetv "YPł~ną ~ł:łoną one wiele ofiar. R.ekord osiągnie
b1U1ńS1118QO Q~Al't~·HOTEL
'tyczne ekscesy, zabar,'1kadował się w !n;e?omyslme na P.rzy_szłv rok. Z ~yc1em,hczba osób, które zamkmete zostaną w
n RA UG UT r A Nr. L
.
swem mieszkaniu, I musiał być z.dobywa pc.l1tycznem będ~1e zie. ~t~su~k1 zdro- z.:tkłada~h dla obłąkanvch.
'Rozpo~zyna ·ą sie ,powe kom~lety.
nv jak forteca. Potem za~. przyjaciele: wotn.e fatalne. Wiele t.rzęs1en ziem~. Mu: . I. pan.1 AI.ba d~ ~iva ~rz~oowiada trze
1
Daudeta, wvidostal! .co w oszukańczy •. szę Jeszcze. dokładme orzestudJowac ~u ma z1em1, ~me1sze 1 w1eksze. Za to „KUR.S OST. NOWT~~~ Nt". „ll:KCJt !'RAI<·
Zapisy codzlennle.
Jest Jedna pociecha: propaganda okultyi
soosób z więzienia r W~"Wieźli zagnrnice. wpływy i:óznych P.lanet.
Od dwóch lat siedd Ju?. D,111<let w B:>lt!'ii, 1 W kazdy~ ra~1e to, ~o _teraz widzę, mu zwiększy się i poczyni Ol!romne poi czeka na tlikt łtt skl. Cw Tt1r''l~1 oka7,e przedstawia się mepomyslme. Wobec te stępy. Wielu łudzi stanie sie zwolennika· łXXX~XXXKXXXX:CX
•
się jednaik zbytnie, „królewskim" l zech- ' YO wolę więcej nie mówić i milczeć. ·' I mi czarnej magj1

Za:-1

1

I

1

I

0

II

szk o1a T W.

I

I

r

l·

Str.&

!

'
.
M
H
.
Jeg0 HSląZt:C8 OSC . arne_wa
I

,

ł

CZEKOLADA

l'llecznaJasna„PLUTDS"

~owito

1"firóli;e do Lod~i. - .Jloll'e ftlouotu łod~ionefl. :JaA poeod~it 6rofl pieni~dsv s pof r~e6q nowu<ft loalet.ł
Lódt, 29 2rudnia.
'Jego książęca mość karnawał zapo\VieJział już swój triumfalny orzyjaz.d
do Łodzi.
Zapowiedź te wywiesił nawet na mu
rnch miasta w formie pieknvch afiszów,
k16re głoszą wszem wobec i każdemu z
osobna, że już za kilka dni cała Łódź sza
leć będzie na pierwszej svlwestrowej
maskaradzie.
Czy będzie „szaleć" w dosadnem
tego słowa znaczeniu - o tem trudno
je~zcze dziś co i konkretneiw powied1ieć, tem nie mniej Jednak wszystko
zdaje się raczej przemawiać za tem że
ten „szaf" b<:dz e w tvm roku o wiele
mniej .. szalony i beztroski. Bedzie on naj
p1 awdopodobniej zgoła inaczci wyglą
dał, niż „za dawnych dobrvch czasów"
h<'ussy, bai iSY i „powszecbne20" urodza

Ju.

Już dziś jednak łodzianki maią nielada kłopot na swych Rłówkach. Jak isę
u~rać, co na siebie włoivć i ewentualnie
d<.,kł.\d pójść? Bo jeżeli już ktoś sobie coś
sprawia, to przecież trzeba to koniecznie
j::.koś „publicznie" pokazać. zaimpono·
wać i wzbudzić zach wyt w oicrwszym
rz1;tlzie tyd1, I tórych nie stać obecnie na
tc;kie „cudowności" i ostatni krzvk mody. Uo kobieta lubi nie tvlko oodobać
si~. ale przedewszystkiem wzbudza,ć zazG rość to al etą, którrJ nie oosiaua naprzyktad jej przyJaci1łka. Jest to „przyjrmność" wprawdzie kosztowna. ale za
tu niewątpliwa.
DFł&łE*f

•

ii

j;;;„

Daleko większy jednak kłooot mają f
A próżności kobiecej stanie się zam\,żowie, którzy mm,zą za to wszystko drść. Bo nie o własność w tvm wypadsłono płacić. A skąd tu wziać na to pie-I ku chodzi ale o możność „pokazania
niędzy, kiedy w portfelu tkwia same pro si~". Komu wreszcie wpadnie do głowy

tt~tv kiedy w portfel~ tvm tkwi tragicz ni erozsąd_ny p_om y ~ł, a!J~ sorawdzać.'
na rzeczywistość caleJ współczesnej Ło czy sukma pam X. Jest JeJ stała czy tez
dzi. miasta bo<Yatych biedaków i zamoi- chwilową wlasnościa.
nych kapcanów...
Przygotowania do Sylwestra są więc ldealn1
.dla c1z1ecl l
1- owiedzialby ktoś, ie skoro e:otówki w pełnym toku. Nie w leoszei sytuacji posiłeJl
dorosł1ch
niema, to do czegóż Pan 136\? weskle s::i również mężczyźni. Worawdzie kwestworzyf? Ale nie w tern sek. bo prze- stja toalety balowej jest tu oroblemcm
Cież panowie z wywiadu oodatkowego, prdrzędnej wagi, tern nie mniei jednak
nit.· będą zapewne wnikali w to. czy suk- nos sylwestrowa poza odoowiednią toama p. Y. kupiona jest za weksle, ktą wymaga, jak wiadomo. pełnego trz.o
czy za gotówke lub na ratv. fakt iest fak su gotówki. A te jnikt dziś nie oosiada.
ttm i dla urzędnika skarbowego wyslar j
I dlatego właśnie wątpić należy, czy
czv to w zupełności.
k'•rnawał tegoroczny, bi;dz ie tak szaloKobieta potrafi Jednak r>rzełamać 11} jak illo tempore bywało... W tym
w~zelkie, najbardziej nawet złośliwe r0ku trzeba się będzie poważnie ograp1 zeszkody.
.
' n :c-zyć, a w wiel 11 wypadkach francu1 w tym więc wypadku ~óre wziął skiego szampana ustąpić bcdzie musia-1
dcbrv pomysł. Pomysł worawdzie nie b nasza, mniej wytworna, ale za to gruPobudzafąca wzrost ·lirwl
ncwy, ale w „lepszych" sferach dotych be tańsza... monopolka.
W.
smaczna i pożywna.
cz: wcale nie wyzyskanv. Chodzi nam
o wypożyczalnie balowych toalet, które 1
sa i1.ai; dziś poprostu oblesrnne I które w
·
· .,
okresie karnawału są bodaj naileoiej pro
l"łajśmielszy film na świecie
spcrui ·ceml przedsiebiorstwami.
słvnnv dramaturg rosyfslc:I debiułuJ•
W wypożvczalni takiej za <.lrobntl sto
jako re!yser lilmowy w obraz.ie
st.nkowo opłatą otrzvmać można wszvst
ko, czego dusza tylko zaoral!nie. I niejt..ćna łodz i anka czarować bedzie symP• tycznych łodzian przepiPkna toaletą,
która bPdąc w~ 1 rrizem najnowszeł mody,
kc'~ ?: tować będzie wszvstkiciro od.„ 10
do ZO złotych.
LR
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lic:le „buluckq" a·ozpraw

Rozstrzelanie

l6dt, 28 grudn:a. '
Wówczas pan Jasio pod.niósł rękę i
„biało- denuncjowali g-o u wtadz sowieckld1 JaJan Jan Dtm:yńSiki jest statecznym <>J?~>'>ał nią prawi<d~owo. póllkole. Wl asdko dawne,R"o białogwardzistę.
mł\)'{lym człowiekiem, kt6ty przez cały ' wie ręka pana Ju1a opisałaby całe 1xoło.
g w ardzisty"
Łatuirin został skazany na rozstrzetydzień p.ra<:wje ta:k, \a:1c Pan B~ prz\4<.a. \~dyby ~i.e to, te P:O dr~z.e .ie tknęła s1ę
lanie. a wyrok wykonano w pierwszy
.., .:Jliosfuv~e
zał, a w :niedzielę odpoczywa. Zazwy. z twarzą pana F elilksa. ·
dzień świąt Bożego Narodzenia. . ,
M ,
.r
28 gman a.
cz ai. t Y1~-b t
ł .
t
. do t·k ntę
. · NaJwyzszy
~ w so- 0 ,ę po wr,e acie ws ęp~Z .kolei 'Pan F e·lilk s .!J>O~tuł S1ę
trybunos,nva,
al rewolucyjny
znował s~bt4! pan Jasio .'I!-a dwie - brzy ~o- · tv, ~1 e tyle 2?amac~lni4!, iJe n~ h9norie. wu wyid al wy ruk śmi e rci. Tym razem
d~cZ1k1. do resit~~ractt! lecz PO załatw.e. Wyciągnął więc „1lc!eSz()11k<>:-vv not rz~t sJrnza11y, niejaki Łatll!!' l n, p adł ofiarą de83-god zin na gra
ni~ tei czynn9'5'c1, ktora ~ czas~ prze- nic:ki i z~dał nim panu. Ja~iowi DusLyn- n uncjacjl kolegów. Ła tu~ln podobno w
f ł · ·
SZ a W tradyQJę, szedł S()lbte sipokOj•n.Je do sik1emu c:os W kJatlkę pleri$10Wą,
roku 1918 walczyf Z bolszewikami po stro
na or ep1an1e
domu. .
.
:
RaM, Im-ew, z;'biegowis:ko. po-sterun- nie wojsk biatogwardyjsklch. Po kilktt
Bratislava, 28 grttKH1la.
Dw:.e -: trzy ~ódeadki .w robo,tę, p-o kawy, p<>gotowie ratoo.kowe, lekarz, o- latach tu.taczki na obczyfole wrócU jedPianista Ledowski ustanowil ,,nowy.
~Y'_Pła_ie , n.k0?1u Jesxc~e nie za.gz,koclz.1 łY patr.unelk, szipitail, lkomisarri;at, pr()'ł.-0kół... ' nakże do I~ osii sowieckiej, gdzie znalazł światowy rekord długotrwałości" ~fY
1
nilkt od tego 1eszicze me umarł,, wię;c 1
Sąd okrę~owy s1kazał 22-letniego Fe pracę w ie·dneJ z fabry1k. Mimo, że przez na fortepianie.
frzez szeie-g ladt ws~ysbko było w 1aknaJ- Ii3csa Kwi.atlkowsll<le~o na 6 miesięcy wię kilk'.l lat pracował spok ojnie w tej fabry-I
Ledowski gral 83 godziny bez przer/ ce, koledzy zgłębili Jego tajemnice i za- wy.
epszym porzą ecziK.iu,
zienia.
1
Aż tu ni stą'{) ni zowĄd zdttrzyła się · mm & i - · a•!i
&hl w•#'flX4ft'*'M;wt:6tl'
iff
*RMA'I AAN§M+'
panu Jasiowi nie~odzienna
historyjka.
OtM pewr.ei sobo·ty po w'Y'Plade sipotkał się ze swym p.rzyfacielem Czesławem
KJ,usiką, wstąpił z n'm na wódeczkę u„
święconą zwya:a;em i po wypiciu przepisowej ilości, wracaJi sobie
9J>Oko4ni
d6ał
c;ałe
pr~V~DJIJ€~alll'ć
młodzieńcy do domu.
'.
-.;~·
~,
si~
Gdy obylC!wai przyjae!de znajdowali
się przy zbiegu ulic Li.powei i Nowo-CeOdpoc:zunek no mrozi e w sianie nleirzeźwum
gieLnian eii SIP<) tkali pana F eil.i.ksa K w1atspowodować; śmierć
k-0WS1kiego, którego dawniej n:gdy na o..
c:z.y .nie widzieli.
.
lódź, 28 ~ru~11!a.. słowe~, _ci wszyscy, którz~ z racji o;we-, nie narażone są najczęściej kończyny na
Dla ścisłości trzeba
zaznaczyć ze
- Zimno! .• Mróz!.•• Zmarznac ml)Z· go za1ęcm stale przebywa.ta na powie- sze j. np.
pan Feliks Kwiatkawslki, ts)'ll1
doz~rcy na!... Zjma wzięła się do n~s •. na fost! '.'·r t•zu i stopnio~o ~rzyzwvczaiah swe
palce u rąk i nóg, uszy, nos.
domu przy ut Konstantynowskięd nr. 50, I Te 1 tym po~ob~e zóama. kot:~t:ttllJ<.t- cwf.o do dz1alan1a wiatrów I mrozu.
m1jbanlziej oddalone od motoru. regutu.
prze-d spolf!kan'.em się z naszymi mŁodzień ce. fakt przy~yc1a z_1my, słyszvnt•1 wsz~fym ludz10m ni!{tly nic sie nie od- j;1cego krążenie krwi _ ser'ca.
cami; wstąpił sobie do knajpki .na ,.ied- di~e .w Łodzi. od ~1lku dm. Wo~awjz~e n1rozi, albowiem skóra ich Jest do mrow celu uniknięcia odmrożenia oaln.ą" wodecZJkę. Gdy był już po siedem- dz1en _wczor~JSZ.Y .1 prz~.<l~vcz1m11szy me zów przyzwyczajona. Nalcżv stąd wy- ców nóg n:ileży
'
nastej i nie mi.ał więcej pieniędzy na pr_zymósł w1elk1eJ zmz.~1 temoeraturv, ciągnąć wniosek:
dbać 0 całe obuwie.
pi.c'e, po-stanowił wyjść na miasito, by rr.1mo to wszyscy tulą się w futra, pal~ przyzwyczajajmy się do zimna. a w ten aby nogi nie mokły, gdyi w'skutek paro·~trzelić" jakiego .~eóca",
któryby za w piecach .i. ~rża. z zim_na. . . .
sposób unikniemy przykrych wypadków wania palce szybko się oziebiaja i odmra
\tl.le-&o płac1Ł
1 Oczyw1sc1e, ze naJdotkhw1e1 odczuodmrożeń.
żaJą.
I właśnie przy zbiegu ulic Upoweq i wają skut~i zim~
•
Nie znaczy to, abyśmv lekceważyli
Tak samo
Now'<>-CegieLnianej napatoczyli mu się ·
m1eszkancy przedmieść.
mróz i wychodzili w porze zimowej na
obuwte zbyt obcisłe.
Duszyński z Kluską, których wcale nie którzy z trudem zdobywaja środki na u- ulicę w letnich strojach, lub przebywali utrudniające krążeniu krwi. może sie
mał.
I trzymanie, a o opalaniu wilg-otnvch, zim- w nieopalonych, zimnych mieszkaniach, stać przyczyna odmrożenia.
Nie namyśll1ająe się z:bytnio podszedł nych nor mieszkalnych nawet marzyć lecz unikanie styczności z mrozem, owiPrócz lokalnych uszkodzeń. oowsta·
do nich i głosem niew<>s.zącym opozycji nie mogą.
fonie się w wełn i ane szaliki. swetry, pod tych wskutek odmrożei1, dojść może cza
zawołał, zwraca1ąc się do Duszyńslk'ego: I
Im leż najdotkliwiej daje sie we 1na- ó.
k
sem również do
- Te, fra.i'er, po"'taw g.n/P'załv,
bo 1·ak k1· specyf1·czna dolegl1·wos'ć z1'n1·•w,::i. .zw,,. w me s arpetki i t. d. również nie wpły1„
..,..
v
wa dodatnio na zdrowie ludzkie.
zamarznięcia o~ólne!;!o.
nie, to ruski miesiąc popamiętasz!
na
Wiemy doskonale naprzvkład, te ku
Szczególnie, gdy człowiek iest' znuPw Jas~o się oburzył, jak gdyby mu I
, . „od1?rożeni_em„. .
cficirki „nie boją się" gorące.i wody, któ- iony, nie powinien siadać w zimnem
ktoś na naj'Czulszy odiciisik nastąipił. Naj
. Wła~!11e o _teJ. doleghwośc1 mamy r.a- ra na ich skórę wcale nie działa, albo- wiejscu, gdyż zaśnięcie w takich warunbardz.iej go oburzył ten ruski m·~iąc''. rr.iar dz1s nap1sac.
wiem
kach
- A ja ci ra·d'zę, patalachu za.tracony l
:Są ludzi.e, "k~órzy ni~dv. nie cdc~ułatwo może spowodować śmierć.
żebyś wiał, g:iz:e pie-prz rośnie, bo jak \VaJą skutkow zimy. Skora 1ct1 il!st a.:;- ciągła styczność z gorącem przv kuch·
Również ludzie, . będącv w stanie p!cię z.amalłtllję, to po tobie tyllko plama po skonale uodporniona ha najniższa Pawet
ni zahartowała ich skóre.
j;inym, nie powinni odpoczvwać na mro
z()IS'ta.nie! tt:mperatwę. Do tych ludzi naic.i:\ prz<.:- Prdobnie rzecz sie przedstawia z· mru- zie, gdyż . w stanic nietrzeźwvm nie tru·
Pan Feliks rue chciał usłuchać grzecz dcwszystkie
..
zcm.
,dno pr.zeoczyć pierwszvch obiawów za- .
nie udz i elon~ radv ; n•e miał zamiu„ oH•wze, szoferzy, dorożkarze. łlstono·
Tam, gdzie krew krątv prawidłowo, 11.arznic;cia, a stą d tylko jeden krok dCl
wiać.
·
sz.e, tragarze, P1Jliciauci.
ma odmroż erna. Dlate~o na odmroże - wiecznego snu.
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„caval er ja Rusficana"

--G-.

skarży

kino warszawskie_ o naru·
szenie praw autorskich

Ody w Peru wybrano nowego prezydenta
Ravlreza, władze pocztowe, chcąc wyjawić :
pań
s-wą loJalność względem nowej gło"'Y
stwa. wydały zarządzenie, na zasadzle którego
depesze gratulacyjne z powodu wyborów preeydenta przyjmowano we wszystkich urzędach
Pocztowych bezpłatnie.
Na wieść o tem zarządzeniu woJażer Oancqaloulos, będąc w podróży, wysłał do swej
depeszę treści
żony, mieszkaJąceJ w stolicy,

Sensację wywolala w Warszawskim
świecie filmowym i teatralnvm skarga

~ądowa, wzniesiona w tvcb dniach
przez stołeczny Związek Autorów Dramatycznych przeciwko właścidelowi Ie
dnego z Warszawskich kinoteatrów o naruszenie praw autorskich.
W kinie tern wyświetla sie obecnie
następującej:
słynny film „Spiewającv błazen". Zwią
- nZlót natychmiast w moim imieniu pozek zaś, reprezentując w Polsce interektórej .czarowi nie potrafi oprzeć się ·
whlszowanla prawdziwemu przyJacłelowl ludu,
sy włoskiego związku autorów. wystę
żdden mężcty zna
prezydentowi Ravlrez'owi. Ponieważ prawdoczłonków.
puje na wniosek jednego
padobnle nie wpuszczą cię do pałacu, więc I
kompozy:..
słynne~o
związku
włoskiego
w erotycznym filmie
oczekuJ mnie w piątek wieczorem na dworcu
tora Pietro Mascagni.
kolację''
na
I przygotuJ wędlinę
Mascagni domaga się odszkodowania
0
„
**
za wkładkę muzyczną, dodana do filmu
Na plerwszem piętrze pewnego domu w 1
„Spiewający błazen". Wkładka ta to 1
Chicago mieszkał rejent Smith, na drugiem
arja z opery Mascagni'e~o „CavaJle·rfa
piętrze - wojażer Sm:th. Relent zmarł I tego '
I~usticana", · śpiewana w filmie przez
samego dnia woJażer wybrał się w podróż do ·
najblitszy przebój
tenora opery nowoiorskieJ. .
pierwszego
l)Ołudnlowel Kalifomjl, skąd też wysłał depeszę
Amerykańska wytwórnia filmowa.
do swe) ż.ony, · zawiadamiając ją o swem przy~ li
htóra wyprodukowała film „Soiewaj4cy
byciu.
błazen", nie . postarała sie w swoim czaNiestety, urzędnik pocztowy pomylił się w I
sie o pozwolenie Mascagni'e2'o na na1
adresie I wdowa po rejencie dostała ataku ner- I
~ranie jego arii w tym filmie dźwięko
wowego po przeczytaniu depeszy, która we- '
wym, Jak tego wymaga prawo w Eurodług JeJ mniemania pochodziła od Jel zma.rłego '
Ameryka bowiem nie należy do
pie.
męta. Treść depeszy była bowiem nastęi>uiąca:
europejskiej konwencji, chroniacej pra- ,,Przybyłem szczęśliwie. Tu strasznie
wa autorskie. Z chwilą jednak, 2'dY procorąct. ··
óukcja filmu odbywa się na 2'runcie euro
umożli111ł no111et n1niej somosnvm · łod•ionom
*
. ••
autor ma i>rawo dochodzenia
pejskim,
W teatrze ścisk. Przerwa. Jakiś pan podsłu.:fianłe proeramó111 111ors•o01sfdef!o rodja
swych pretensyj.
chodzi do innego pana, siedzącego w fotelu
?-~dź, 28 gmdni.a. , l stację warsza:vską, P!zyczem . . nie jest
Właściciel warszawskie1rn kinateaI pyta:
Jak doniosła d:z.Js1eisza „R,epubhkał i wykluczone, ze rówmez na m1eJscu, w tru padnie więc w tym wypadku ofiarą
- Przepraszam bardzo, czy to panu przy
a więc Łodzi, nadawane będą specjalne prógra- luki w prawodawstwie amervkańskiem,
w końcu stycznia 1930 roku,
wejściu nadepnąłem na odcisk?
mniej wlęeej za pięć tygodni, powstanie my.
Tak!jeżeli zmuszony będzie zapłacić odszko
W ten sposób ra<ljo stanie się w Ło- dowanie na rzecz kompozvtora opery
~ Salclu, chodt!.„ Nasze miejsca ~a w tym w Łodzi przy zbiegu ulic Inżynierskiej i
dzi dostę.pniejsze dla szerokich mas.'
W olowej przekainikowa
rzedile!..
„Cavalleria Rusticana··. A do te~o ddiUcierpią na tej .pożytecznej inowa<al.i dzie 1>rawdopodobnie.
radiostacja.
•.•
Przechodzień wszczął na ulicy alarm krzy- o którą łodzianie tak dawno Już się ubfe- obecni właściciele rndjoodblornik6w, albowiem
cząc, że go okradziono. W chwili, gdy na gają.
W życiu l mtturalnem naszego mias- 1l6dzka stacja przekainikowa zagłuszy
mleJsce wypadku przybył pollcJant, zlodzJeJ
począł uciekać. Polk:jant przyłapał go. w ko- ta nowa ta .placówka odegra niewątpliwie im wszystkie audycje zaf{raniczne.
Tylko wyjątkowo dobre aparaty zamlsarjacle zatrzymany twlerdzlł, że nie wie wi~lką rol~. Jak. wia<lom? obecnie nie
kazdy mo~ sobie po~wohć na kupno a- pewnią ich wlaścicielam czysty odbiór
0 niczem.
_ Więc dlacz.ego pan uciekł na widok Po- paratu ra<lJowego, lktorego koszta wraz 'koncertów zagranf.cznych.
J Ale o tych, którzy mogą sobie pozwo Niezwyklv vomys/ paryskiego tyz instalacją ~ynoszą
tlełanta?„. - pytał komisarz.
godnika teatralnego
~ lić na większe aiparaty, nie martwmy
kilkaset złotych. .
- Bo myślałem, te on chce ml sprzeda~
w Paryżu zaczął wvchodzić nowy
.
Istnieje j~nak tani radjoo~błof!1.ik t. się„. Oni d~dzą sobie jakoś radę.„
bllet na policyjną maskaradę!."
·B · " p·
d .
zw. „detektor (po polsku - UJawmacz), 1 Grunt, ze szerokie masy tych, którzy
stanowiący najprostszy w budowie typ . dotychczas nie korzystali z dobro- tygo mk teat:a1n~ p. t. " r_a vo · . ismo
aparatu radjowego, który jednak może dizieistw radja, będą mogły słuchać pro- t.> wprowadził? me~ywałą I~o~ac~ę dla
gramów radjostacj.i .warszawskiej przy swych czytelmków. ubezp1eczeme od
być wżywany tylko w tych miastach,
(-) nudnych sztuk„.
pomocy tanich aparatów.
gdzie mieści sie radiostacja,
W każdym numerze znaidułe się wyniewielki.
jest
detektora
zasięg
albowiem
TEATR MIEJSKI.
sztuk ubezrieczonvch i widz. którekaz
ogsię
rozpowszechniły
Detektory
Dziś, w sobotę o godzi!llie 4-ej _po południu
mu sztuka . taka nie podobałabv s,ie, moromnie w Warszawie, gdzie nawet mniej
po cenach najniższych „PAN TOPAZ".
Dziś, w robotę o godzinie 8.30 wiecz\)rem zamoż.na rodizina mogla korzystać
że otrzymać od administracii pisma
z
„DOBRZE SKROJONY FRAK".
zwrot kosztów biletu.
audycji warszawskiej radjostacji.
Warunkiem jednak Jest. a,bv zgło$iL
uruchomiona zostooie
Z chwil_ą,
„ST Aś LOTNIKIEM".
Jutro, w niedzielę o godzinie 12-ej w połu łódz,ka rad1os~acJa,
się on przed końcem przedstawienia„.
.
dnie po cenach najniższych dla dzieoi, przyjęta detektory zna1da. r6wnlet u nas szerokie
.
.
.
. G_zy wielu_ ludzi będ:1e korzvs_tato z .·
Z'' takim entuzjazmem, barwna, ciekawa, pełna
zastosowanie,
lotnd„Staś
--bajka
o
komedj.
niezwykłych efektów
teJ _mezwy_kleJ asekuracJ1 - ookaze do:_.
albowiem koszta takiego aparatu nie są
kiem" pióra Remusa.
świadczeme„.
kosztami
z
wraz
wynosią
i
wiełkie
zbyt
1r
. Jutro, w niedzielę o godzi.nie 4-e! po poru- instalacji nie więcej ponad 60 - 70 z-łodniu J>O cenach popularnych „DZIELNY WOJAK tych.
'
SZWEJK".
anieskomplikowanego
pomocy
Przy
~kwiaw
za-mawiań
Bilety do nabycia w ka&ie
więc
będą
łodzia'llie
detektorowego
paratu
ciarni Salwy, Moniuszki Nr. 2, od godz. lO ramogli odbierać audycję, nadawane przez
no do 7 wiecz()rem bez przerwy.
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TEATR KAMERALNY.

dwa razy fpo południu po
jutro-niedziela dwa razy
(po południu po cenach zniżonych) oraz w poniedziałek i wtorek wieczorem ostatnie przedstawienia głośnej amerykań&ko-żydowskiei kotttedji Dymowa „BRONX-EXPRESS".
Dziś, w so.botę
cenach nainihzych~,

.

'fr

Malickiej, Węi!ierki i Sawa'!la ro-zpoczną się w czwartek, dnia 2 stycz.n.ta w nowej komedii.
Wy&tępy

!EA TR POPULARNY.

Dziś, w robotę dwa ra.zy oraz w da.!sz 1 m
~u jutro w nie<lzielę po p:iłudni.u i wieczorem
o'fllZ w poniedziałek wesoły. b11rwny, melodviny

DZIKI\
ORCHIDEA

,

wo~ewiJ

Sto-Iza „ZA DAWNYCH DOBRYCH
CZASóW".
We wtorek (Wieczór Sylwesb·owy) ~emie
r• krotochwili francuskiej „PAN NACZELNIK,
TO JA"
WESOŁY SYLWESTER.
A więc we wtorek, dnia ~1 b. m., wzorem
lat ubiel!łych zespół artys• łów Teatru Popularnelt> daje dwa przedstawie111;a-o goa.z. 12 i o )!od.z.
2:12 w nocy w „Wesoły Sylwester" , kolekt~a
pr;iica i przy)!otO'Watiia wróżą, że prol!ram bedz1e
ciekawy krzl'.'llZa.cy humor i werwę. Szcze~óły w
aHszach. - Bileiy "abvwać można w ka$.l'e teatru . O!(rodowa 18-

SOBOTA, 28-go grudnła.
Sygnał czasu, hejnal marjackii. 12.0~13.10 Muzyka z płyt \!ramufonowych. 13.10 Ko-muni.kat meteorologiczny 1500
Komunikat ~.ospodarczy. 15,45 Kącik a.1tys tyczny ,.L. S. G 16.15-17.15 Muzyka z płyt i:ramoEonowych 17.15 Skrzynka pocz~owa. 17.45 Słu
chowisko dla dz.ieci z Wilna „Jasiek Zne.ida"
18.45 Rozmaitości. 19.10 Centralne Tow. organi;
zacji i kółek rodinii.;izych do swych człollJl,ów.
19.25-19.40 Muzyka z płyt gra·mofoo<>wych. 19 58
-20.0() Sygnał czas-u. 20.15 Feljetc.n p. t „Krąch
w Nowym Jorku" - wygł dr. Siarlitt 20.30
Kon.cart wieczorny. Muzyka lekka. 22.00 F elieton. p. t. „Ś<:i!xn- Marchocki, król Minkowk:" St Czosnowski. 22.}5 Komun~ka.ty: mefoorologiĆzny, policyjny, &portowy. 2t25 „Ostatnia fala",
red. Ja.n Piotrowsk.i. Z2.35 Komunikaty PAT-!l
23.00-24.00 Muzy.kia ta.necz.na .z sall Malinowe!
hootelu „Bristol".

Godz. tt.58-12.05

~:r:~~n;:

Greta Di rho

w swef najlepszej kreaciL
mąt:
L~•_,;s

Stone

ko ~ hanek:

Mlh Aster

·----------------

Dgzurv
~:ziś w n<?Cy dyżurują apte_~i: F. ~ójdckt~<> '
(Nap1.orkowsk1ego. 2?J, W: Dameleckiego (l'iotr-

kowska 127), Ilmck1ego 1 Cymera (Wólczań~ka
Nr. 3?), J. Hartmana IM.łvuars.ka 1). J .Kahama
·
·
·
(AlekSandrowska 81)
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HańbY''

si
wywołał największe uznanie prasy całe1to świata.
1
W rolach głównych polski ,Jannlngs BOGUSŁAW SAMBORSKI ulubienica c~leJ Warszawy _MARJĄ MALICKA or112 aafwyb~~lu
artyści polskiego ekranu i sceny. Największy dramat. poświę.cony tyslacom zhańb10nych, dema!>kUJący na1ba-rdzleJ ponuro tajemnice
.
żywym to·w arem w XX wieku.
Orkiestra P'od dyr. p. R•. Kantora. - Passe - partout oraz ~iJet:v ~hwwe bezwzględnie nieważne. - Dla uniknięcia natl~ku d~~~~l~
uprasza o łaskawe przybycie na wcześniejsze seanse. W sobotę 1 niedzielę początek seansów o godz. 12 w pot., od 12-eJ do 3- J PO P
wszystkie miejsca po 1 zł.

,,Dedekior klo1ns-wo''

~szy Dźwiękowy

:Jest to aparat, fltóru w11woła
pr.zewrói w posd~powoniu krgminolisfgczno-psgcholoaiczn em

·

, ,- SPLENDID''.

tłarutow·.cza

Narutowicza 20.

.

20.

ogólnikoWYch doniesień
WedJug
Dz : ś i dni następnych. Fenomenalny film śpiewno-dźwiękowy,
Z Ameryki donoszą triumfalnie, że
wynalezi·ono tam aparat, który wywoła i dziennikarskich „Detektor kłamstw" jest
· który olSnił cały świat
przewrót w postępowaniu kryminalistycz Ito aparat medyczny, który u osób pod- I
no - psychologicznem. Aparat ten, który\ dauvch jego działaniu, zniża bardzo zna !
cznie ciśnienie krwi, a równocześnie i
nazwano
zmniejsza natężenie woli cz.towieka do ~
„Detektorem kłamstw·
Dram ;. t wesotka, który musi bowić tłum w chw1h gdy serce mu pęka.
wypróbowano po raz pierwszy w Kana- I takich granic, że nie może on zdobyć się ·
Film śp i ewno-dżwięk . iwy, który miesiącnmi jes_t .wyśw.ietl a ny w .calym
dzie z olśniewającym podobno skutkiem, na
żadne klamstwo~.świe.cie_:-;--Fi-lm śp1ewno-dźwięko" y, który. już 3 ~1es1ące . 1est w~ś~ 1etlan Y
gdyż przy jego pomocy. udało się wykryć
na .ekrE!µie kina .Splendid" w Watszaw1e. - Film śp 1 ewno-dzw1ękowy,
względnj.e nie jest w stanie tak sie skon ,
sprawce morderstwa,
centrować, aby pewne wielkie tajemnice, !
dokonanego jeszcze przed kilku Iaty.
którego rol~ tytułową odt?"aktóre ukrywa, zatrzY'mać na.dal przy sorza znakomity aktor świata
1
I
bie.
Botvs.zcze tłumów obu półkul, śpiewak o aksamitnym itłosie zwany "~zaliapinem filmu•,
A oto opis wypadku, o którym piszą
(SLON~C.l.KO):
Wzruszaiącvm do łez pąrtnerem Al. Jolsona SOfłftY
·
pisma amerY'kańskie.
. które~o 1m1ę . nosi
, .„
jest najmłodszy aktor św1.ata zwany
Prz.ed kilku Iaty zamordowano pewp'iosenka śpiewana i·- grana obecnie przez całą Amerykę 1 Europę.
ną osobe, hćrej zabójców nie uidało się
PONADTO: Abe Lieman ·, lego orkiestra jazzbandowa z tłew·Yorku.
polkii odtrnleźć. Dopiero teraz, gdy aDziś 3 seanse. o godz. 5,45, 8 i 10 wiecz. W sobotę i niedzielę 4 seanse.
Pocz. o j!odz. 3.30. 5.45, 8 i 10 wiec-i:.
res.ztc wano pewnego zbrodniarza z.upel
Film wyświetlany na apara•acb -,Hrr:iiv Western Electric Company. · „
.n:e rn i•nne przestępstwo, ·pewne poszla- ;
h.i rzu· '.ly na niego podejrzenie, że on
bd <itl1orem także tamtego morderstwa.
· _
.
się i bronił .:hnlo&irzny, ndający się bardzo do hip· 1wego mordercę!
. Are~ztowany wyipieral
Osłabienie woli w tym wyipad1lm ob.
bardzo zręcznie, lecz gdy zastosowano ·nntv.; 7,iiy,ch wpływów. ,
Tak opiewa wiadomość - ameryb:i- jawiło się więc poprostu jako bark Od'Por„IJetekcor kłamstw",
ska. Jednakże to ostatnie określenie wla' ności na wszelkie wmawiania, co mogf0vrzyznal się do wszystkiego
.
z nowoodkryi po~n ł b31~dw szczegóło_wo 'Yszy~tkie 1 ściwości aparatu nakazuje wielką . ostro.i by się także powtórzyć
·_, . tym aparatem.
ok.J!1:·znosc1 morderstwa i sposob Jego . noś·:: w jego ocenie.
~
j W Stanach Zjednoczonych bowiem
spełnien:a.
Zamoroowuna csob.ę e~shumowan?, . próbowano ji.tŻ kilkakrotnie śledztwa
Lekarz-denbsta
. a oględ:t iny zwłok stw1erdz1ły wszystk;e / .przv osłabionej ·woli, coprawda' w inl'lyc.h
s~·· ?-egófy, po,iarie ?rzez. mordercę, chc:-1 -okolicznościach. i_ pod ~plywe1? narko- •
,~'.LIZ były tak n~obhwe, ze wydawały s1ę,zy. która rówmez czym człowiek.a po- : Pann~
•
datnym na śugestję hipnotyczną. ·
n'.crn•wdopodolme.
. .
Kilka mzy powiodło ~i~ to, ale raz, I
W ren sposóh po raz pierwszy uc!a~eg1eln1_~na 25, I p. fr. " . .
J~ si<; przez W_;Rótdzialanie fledycy. n~ } po. dejrzany o ~~ne., po....r~.s.r~jw~ .~agc;,ń
'
Ordynuje w godz. 9-1
, I
·-:. ,
- •
W<• - wynah:„Jo~e.go. aparatu ocl.k.y... cz,yk,
·
pod narkoza, przyznaJ.,-§..~i/lt ,1m~zystkte- •
za~ad~ową zbu·dmę.
.
Telefon 108-26.
. .. . J!O-, · ·: . _· - , .• _ \ 1. ,
Ii-1r1ta działc..i:ia aparatu -i:rolegać ma
na tern, że wprawia człowieka w stan p~y a_ Jednak tuż potem schwytano prawdz.i
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Kiedyż wreszcie ten- uoiór zosta, •••••••••••••••••••.._~ Inie -schwytany?
- jęczał doldór Rober,

I

E ff I O Z I /l l

Horow·1cz .
I

NI'~

„

ująwszy głowę w obie rece . ..:.... A ja by-

~~~fg~. pewny,· że· zdolał~Fi1 ~°. ~mieszko
I - Niech się pan uspokoi„. Nastąpi to

.

prędz.el aniżeli pan przypuszcza„ ..:.::....odparł detektyw pewnym ~losem.
Tymczasem mężcżvzna ze szramą
f
- NOWY SZATAN tODZI
otworzył oczy. Zwrócił metne spojrze'nie na Robera; poc·z·em na Kryspina i uś
POWIEŚĆ KRYMINALNA Z ŻYCIA ŁÓDZKIEGO
, miechnął się do siebie ·blado.
. _:_Czego się 'cieszy~z? - zwrócił się
NAPISAŁ DLA .EXPRESSU" JAl'ł STAR
Ili
I doń Kryspin drwiącym .tonem. - No,
li
braciszku, jakoś wasza banda wnada powoli w nasze ręce ... Jeszcze pozostał je55)
den, ale sądzę, że nie będziesz 2"0. oszczę
Podszedł do siedzące~o bez ruchu ność ... Każda jednak podłość ludzka ma dzał... Gadaj-no, kim jest twói soólnik?
Oldenburg uśmiechnął sie znowu i
mężczyzny i wbił mu cienką i~le w ra- swój kres„. Mam dziwne orzekonanie,
że „Niewidzialny" wpadnię lada dzień w lekceważąco spojrzał ria detektvwa.
mię.
- Powiedz _swojemu przviacielowi,
- Za chwilę odzyska przvtomność„. moje ręce„.
- Albo już wpadł - dodał Rober, żeby mnie uwolnil z tych wiezów, to ci
- powtórzył doktór Rober. oilnie obserwskazując oczyma na meżczvznę ze powiem wszystko' o. co rnnie oytasz„.
wując swego niezwykłego pac.ienta.
Aibo - czekaj, czekaj.„ Mój spólnik zja·
Wśród ciszy, która zauanowała w la- szramą.
Kryspin potrząsnął przeczaco glo- wi się tu za -chwile.„ ·
boratorjum rozległ się głos Krvsoina:
Zwrócił spojrzenie w ·s trone okna, za
- Czy pan· wie, panie doktorze, że wą.
- Nie, doktorze, ten nie iest napew- którem rozległ sic; cichy ~wizd .. Doktór
ten człowiek usiłował mnie iuż kilka razy wyprawić na łono Abrahama? Jeże- nr. „Niewidzialny", choćby iuż dlatego, Rober wybiegł jak szalony z pokoju woli on jest „Niewidzialnym". to w każdym że o tej porze, k.ied~ ~an g~ PO~trzelił, łając:
- Panie Kryspin! Chodź oan ze
autehtyczny uNiew1dz1alny nnał do
razie - grubą rybą w jeJto bandzie„.
mną! Prędko, Predko !
- A dlaczego śądzi pan. że ten łotr mnie przemowę„.
Detektyw nie dal sobie te2"o dwa ra- Jaktor' - zdziwił sie doktór Ronie jest „Niewidzialnym"? Przecie twier
Pan rozmawiał z „Niewidzial- zy powtarzać. Pędząc przed siebie naodził pan kiedyś z całą stanowczością, że ber. ślep, przeszukał wszystkie kieszenie,
.właśnie mężczyzna ze szrama na pra- nym"?
- Ja nie przemówiłem ani słowa, bo lecz w fadnej z nich nie znalazł rewolwe
wym policzku._
- Tak mówiłem, prawda. - przer- lefałem oi.ll!zwładniony jakimś narkoty- ru. · ·
Przebiegając przez gabinet Robera,
wał detektyw - ale od pewneiro czasu kiem na łóżku, ale jego głos słvszałem
~r·dejrzenia moje zwróciły sie w zupeł- w ciemnościach wyraźnie tuż nad gło- uiuważył stojący na biurku cieżki mosiężny przycisk.
wą.„
uie inną strone.....
Chwycił, do ręki i podaivl dalej.
Niepokój odbił się w oczach starsze- Mianowicie? - zapytał Qoktór.
W ciemnym kurytarzu natknał się na
- Niestety, nic nie mo~e powiedzieć, go pana.
- Więc on wszedł znowu do zam- doktora, który przyczaił sie za drzwiadopóki tamten, o którym mvśle. nie wpa
': 1
_
.mi.
kniętego pokoju?
dme zdecydowanie w moje rece.„
- Ps~s·.~· ,cJcno... - szepnał mu ~o- Tak„. Ale w jaki sposób to uczynU
- O ile mogę zorjentować sie z pańskich słów, ma pan jut kogoś. że tak po- pozostaje dla mnie niesamowita zągact:' her do u~li~. ) +:~C~y pan słvszał gwizdwiem na widoku, rozchodzi sie tvlko pa-1 ką„. Zanim poł?żyłem sie ~o łó~ka, .zl?a„ , nięcie? T~ .,był por.? zumiewawczy znak
nu o jakieś konkretne dowody.„ C::zy• dałem dokładme wszystkie ściany, po- dla człowieka ze szramą na oohczku ...
dłngę i okno ... Drzwi zamknałem od we- Czy pan ma rewolwer? Bo .ia w pośpie.
tak?„.
- Zupełnie słusznie.„ Człowiek, o wnątrz na klu~~z. a on, mimo -te: był w chu, zapomriiatem zabrać ~o z sobą..•
-; -Nie mam, ale dam sobie radę.„
którym myślę jest na stanowisku, które pokoju i, gd\'bY tylko zt:chciał mógł
Psss .. .-Kto~ się 'Skrada.„
zapewniało mu · długotrwał<:t bezkar- mnie zarżnąć Jak baranka... · - · "'

1
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I

szczeln!e do ścianv, tamuoddech w piersiach.
Po chwili zachrobotał klucz w zamPrzylgnęli

jąc

ku.
Kryspin podniósł w góre orawą rękę ,
uzbrojoną w ciężki przycisk. Odv tylko
drzwi się otworzyły i na progu ukazała
się wysoka postać męska, wvmierzył sil
n·y cios, taki jednak, by nie zabić, lecz
tylko ogłuszyć.
· - Swietnie... - pochwalil doktór
Rober. - Zabierzmy go teraz w dwójkę
do laboratorjum„.
Była to robota niełatwa, gdvi powalcny mężczyzna, miał wagę wcale po-'
kaźną.

Ale jakoś uporali się z tym ciężarem
i po niejakim czasie tajemniczv nieznajc my leżał wyciągnięty jak dlu2"i na podłodze w laboratorium.
Był to elegancki mężczyzna z czarną
brodą, która odrazu wzbudziła oodejrzer;ie w Kryspinie. Nachy hl -sie i oderwał
ją bez trudu z twarzy.
Okrzyk niesamowitego zdumienia 'wY
dobył się z jego ust:
- Komisarz Bellin! Wiec jest -tak.
jak sądziłem!
Wyprostował się i spojrzał ttiumfującem spojrzeniem na doktora Robera i
Oldenburga.
- Spójrzcie! Oto jest „Niewidzial-

ny" .„

.

W tej chwili komisarz Bellin otworzył oczy i unfósł się cieżko na łokciach:
- No, i co pan powie, panie komisarzu? - odezwał się Kryspin. - Dobrze
się spisałem, prawda? A twierdził pan
zawsze, że nie potrafię być samodzielnym.„
- Co powiem? - odparł Bellin, potrząsając głową. - Poprostu nic, prócz
ttgo. że jest pan, panie przodowniku Kry
„
spin, jakich mało„.
- Szuka pan „Niewidzialneiro"? Oto
stoi .on za panem i mierzy z r<ioWolweru
w pańską · gtllpią łepetvne ...
Kryspin od•,vrócił - się szybko. Twarz
jego· pokryła się · śmiertelna bladościa.„
(Dalszy ciąg nastąpi).
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wytwórni first National Pictures
Majestatyczne ąrcydzielo amerykańskłeJ
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Za·wrotne. t>orywające dzieje nałPieknie!sszeJ kobletyt l>Od stopy które! arystokracja ł
wiata. moini I dyplomaci rzu.:ali swóJ rnajątek.swl\ sławo 1 honor.
k nanlu gpt\}W roli Lady Hamnton CORINNE Ot'Uffll tt, w r<>li adml.rała Ncl!>ona VICTOR Vi\l~CONI.
WyJątkCYWo piekna ilustracja muz:yczna orkiestry symfonicznej pod dyrekclll A. CZUOfloOWSKIEGO, śplewn~ w, wy 0 1 d . _
•
waczkl operowej lny Rótańsklej. Początek s<?an~ów 0 s:odzinle 4-ej po południu. w s.o~oty, n.edziele i śwleta o godzmle 1.-el w po u me •
'j
Dali l cl1tl n•ste;pnvch wie kl
nampiiiierwszy seans od l zł„ w soboty, niedziele I śwleta wszystkie m 1eisca po l zr.
•ł•w•IĄ•t•e•clllznmyilipmr•oiig•••amm•lllim"l.miuiM..Cii.eiiinily•mm!ejlts'iic.ln
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Heidanreicb I Kumor

ŚDieiDQC:b SZIOkOCh

dookola Polski przechodz1c b~dzie przez Łódź

miłości,

przenoszą się

~

~ezon nar~lorsfti .ro.•pa~z~fu

.

do

łodzi

r.

Jak sle dowiadujemy obrońca I.
Zgmęła, przepadła, Jak senna mara. row1edme tory tłumy nowvch ad:.pMw. C. Hcidcnreich przenosi się do Łodzi i
Jak nam donoszą z Katowic odbyło
dawna gnuśność zimowa, ~dv ludzie za- P. Z. N. wychodzi z założenia. te niema irrywać będzie w przyszłym sezonie Vf.
d K : .. S
b ·
sł ta
e .m ze r~me arzą. u i omtSJt por winh;ci w ciężkie futra kich na czem żadnej walki między sportowvm i tury- drużynie ligowej Ł. T. S. O. na POZYCJI

z

świat stoi, gdy termometr ooadał poni· stycznym kierunkiem narciarskim. twier obrońcy. Jednocześnie dow;adujcmy
clzą słusznie, że uzupcłniaJa sie one na- się, że środkowy napastnik Naprzod.u
żej fatalnego „O".
Zima przestała być pora wvgody i wz;ijem.
Kumor, jeden z najlepszych zawodniNie wszyscy są zdolni do zaworlni- ków drużyny Naprrndu op11szcza swój
rozmarzających milem cieołem kominków. Sporty zimowe wywabiłv na śniet czego uprawian.ia bief.!ów I skokńw.• lecz klub I na:pra ,vdopodobnlej również '.!.r_Y
nt i lodowe przestrzenie. set!<i tysięcy wszyscy mogą iść w górv na szlaki turv wać b<;dzle w dn1żynie Ł. T. S. G. Kie
tudzi. Narciarstwr hokej, łvżwiarstwo, styczne, o bardzo szerokiej skali trud- rownictwo sekcii pitki nożnej Ł. T. S.
eto sporty mroźn~j. białej oorv roku. ności ~możliwiającej ~vdeczki od po- G. już obecnie stara się wzmocnić sw,~j
KióluJe naturalnie narciarstwo. któr\! w czątkuJących zaczynaJac. na nalwpr.1w- zespól. by rJruhrna bvta należycie przy
uhegłym sezonie, dzięki prooa~andzi·! i mejszych kor1cząc. Jeżeli do tel?'o d:1da- iotowana do mistrzostw ligowych.
s\.1kcesom naszyc:.t zawodników w :ni· my coraz energiczniejszą orooag:rndę
st.zostwach Europy, rozwija sie w ni! · narciarstwa równinnego i bo1rnty P~":
Bó~ka publiczności
bywałem tempie. Poza czvsto soort1 •wv I gram czysto sportowv bedz1emv m1eh
„ mi wynikami, bardzo cennvmi dla 11as, 1pełny obraz tegoroczne~o sezonu nar· na meczu ruqhbv w Amervco
.
·
.
.
Przed kilku dniami odbył sie w
gdyż uzyskanymi w najsilnieiszej kon-1 ~iarskiego, zapowiadającego s1e ood hat
trasa me zostala Jeszcze ułozona.
Nowym Yorku finałowy mecz drużyn
Poza tern, na zebraniu tern zlikwi-I kurencfi miedzynarod.owei. zawo~y s.. l: oym względem imponu.iaco.
dowano zatarg pomiędzy Krakowskim S otworzyły oczv t:uroov narciarsk1eJ XXXXKXXXXXXXXXXł szkolnych 0 mistrzostwo w rughby w
czasie którego doszło do nicbywatych
·
Klubem Automobilowym a tamtejszym na nasze wspaniałe terenv wvsokogór·
Mianowicie zwolenni~y _jednej l
scen.
Ryska YMCA
klubem motocyklowym, proponuji!C po s~ie w Tatrach i. Karpatach. Le~z najcen
druiriei szkofv którzy zebrali s1e w Ji. n.ejszem bodaj Jest dla nas zamteresot
.
ś d 'k
czble kilk,u tv;ięcy rwcili się w pcwprzy1'e"'z1'" do r,odzr•
rel ni a, wrbeszc!e wPylznk~czonoz ~rmlm wanie szerokich rzesz polskich sportów
l
•
•
•
•
•
• -•
"
l.ł ~
t I1
. k j d
W1l.\Z m ć
wa nego ze rama o s 1ego
nym momencie na siebie 1 wyw1'!7-a a
.
·
Motocyklowego na dzień 19 styczma c w pię ną az ą na nar ac •
Ja~ sfę ~ow1aduJ7my, pertraktacje 1 sie normalna bitwa na kije, oięści :td.
Najlepszym dowodem rosnacego ze.in
K t · h
· 1930
t
tc-iesowania w tym kierunku iest nicbv- j Polskiesro Zwi!lzku Cfier SPortowy~h z, Mecz zostat naturalnie przerwanv,
r. w a owicac ·
s yczma
'"'dy popyt na narty. We wszystkich doskonalą d'fU~Ylllą pil'kl koszyk-0w~1 w 1 zaalarmowano komendę policji i kilka
Turyści nie dają
magazynach, składnicach soortowych i ~Y?ize z tamteJszą YMCA zost?ł~ JUŻ za j ~od1;in upłynęło zanim z<lolano po!oŁo ży. ć kres z.a. żartej walce.
f~,brykach krajowych deski'' są roz- hd.o~czon~. y MCA rys~a przyb} w~ do ro·
nikomu zwolnień
· z1 w pierwszych dmach styicz111a I
. b
"
•
XX'
~'W'"'~YV~~
minswiększych
w
spotkań
kilka
zeirra
owama
zaootrze
Takiego
c~wytyw~ne.
W związku z wiadomościami jakie
.....
tach polskich, między lirmeml w Wilnie,
ukazały się w prasie miejscowej i za- me było .1eszcze dotychczas.
Polski Związek narciarski. kt 6ry ~a- Warszawie, Poznaniu. Łodzi I Krakowie.
miejscowej, jakoby Turyści daU kilku
zawodnikom d141i.yny liRowej zwolnic· c.:hęcił te tysiączne rzesze. do uorawta· W Łodzi YMCA rozegra nnj-pr:1wdop0- CZYTAJCIE
nia, proszeni jesteśmy o padanie do wia uia narciarstwa, postanowił w tym se- dobniej dwa spotkania z ŁKS-ęm i druzostała
domości, ie klub Turystów postanow~ł rnnie położyć główny nacisk na tury- gą Jeszc~ druiy111ą. która nie
„REPUBLIKĘ"
stykę narciarską, aby skierować na od· jeszcze ustalona.
nikomu zwolnień nie dawać.

towc1 Polskiego Związku Motocyklowego, na którem zapadły uchwały uonlosłej wagi. W obradach wzięli udział
delegaci z Łodzi. Sląska Krakowa i
'
Kiel~.
k
i~
i
·
t
p t
. os anow ~no w ma.u 30 :o u zor
ganizować międzynarodowy nud m~tocyklowy qookota Polski, na wzór biegu
kolarskiego, który ,jui zawsze wejd~ie
do kalendarzyka dorocznego_ Jak się
dowiadujemy, raid ten będzJe przechodzlł przez nasze miasto Dok lad na je„·o
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Codziennie
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chorób

wych.

JaJl Jedwab delillatne lampą . kw~rcową.
Przy1mu1e od

Jak żelazo trwałe

g.8do10 rano

od 5-8 w.

Jedynie t)'lko • OLLA • Dla

•H•••••••••••Hete!:.':~.!;::::;!:~„

pad oddzielna

r>rzvc;tank:.i tramw. oabJankkkhl
Czynna od 10-eJ rano do 7-el wie.:z
do Z-el PO poi
i
I den1vs1vka.
świetlne.

clektryzacla. Roentcen. szczenienia.
anall7.V (mo:zu. kału . krwi. plwocm.
wvdzlelin ltd) , Onerac.ie, ooatrunkL.
Wizvtv na miasto. Porada 4 zł·
Porada dentvstvczna oraz wencrofo.
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poza wlasnościamf leczniczemi (anemia, itruilica. choroby toladka. nerek. rekonwa !es;encia). dla osób zdrowvch pożywny i sm-t·
cznv naoói na dru11;i: ~niadanic i podwieczorek. l'eiie firmv inako111ita śrnietanke ste:yliwwana l llornogenizowana pole„a Jedyn:v w Łodzi
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Tańców najnowszych :>:n:~::z"nvv~~. rtawrot
~et. 179..s9
zdolności i moczopłciowych
wvucza bez wz~lędu
dypl. J WAJNTRALJB ul.Andrzeia5 przyi~ do4 _:o8 rano
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Tel. 139-40
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Lekcje laików 11.ainowsz:vch prywatnie ,
poied. i .., grupach.
Z1pi_sv od ll·•i- 1·e1 i 7- 10-el wiecz

Poez. seansów w do. pow. o g. S·ei
1•• , i 9-ei w •ob. o~· J-ei w nie
dzielę o g. 1-ei
\...

„•. SIEl'łtUEW1CZA

N! 15, fr. I

l

..J

Kantor1fif!~~:;;~~·:~r\:~dp-:;;,~...~:-i::1 L~[lD'·,[a s~~ll~~

specJalista chorób wenery:zov;:b. skór j
ny;h.

V··tv jeździec Apo)rnlipski
pokazu1e lUda w X Il-to aklowym dramacie p. t.

ANDRZEJA 2. TU„ 1 3:z.~s„
Leczenie lampa kWiU.:OWa. analfo
krwi I wvdz1elln Przv1mu1e ..:odz1~nnu.!
od 11-1 1 od 6-8 w. w niedziel• 1
Aw ·eta od 10 do l' Odd,i.aJ11a po-e_„
„
• 1
l{aln1a dla t>ad.
Od t-2 w Le.:zQfcv <Piotrkowska 62>

włosów

i

mo~zoPl.•iowv.:h.

Le-

-

OBUWIE. fir!łnkL swetrv. bielizna. ma

I

czenie lamoa kwar;owa I prom\enlam! nufktura na raty tanio „K lol t: U Y I" '.
30
!ul Nawr"t Nr 15. I Dietro front
•
keutitena.
PIOTRKOWSKA lłł. ROO fWANGt DŻET (korankO. Przyjmuje roboty
!dżetowe. Piotrkowska 1Jl. m. 5. PoUCKlfJ.
29
WeHcfe Ewan2ellcka z. Telefon 29°'5.~kuie panny.
Przvlmuie od ~Z t od 5--a w. Ula pań
Dr. med.
oddzielna po.:zekalnia.

lnu R(„RJJ( n

Okazla !
na nadchodzące łwleta

nl ~oLn
M• r.ul H

tal. Zlełona Nt 8
poleca w wielkim w,bnzze
Telefon 185-49,
rodzaiowe i relif ine. ręczne
Ci9or. akór..e.
malowane. oraz LU >TRA.
11
Oprawa Portr_e tow, własna pra· 1 weneryc&ne
Pnvim. od 12-2
eown•a . " '"
• Dl•Za!llOZD_J'CD
i 7 1/ 1 -8 1/ 1 w,
lleastanty;iow1la 3%. r6g Gadóskłel
ceny leci nic
1

- - -- - -

Za wadz Ka I.

Leczenie la.;;pą do 10.30 rano. od 1 Weneryci:;~e.:,ie,.::~~ !~rclowych
do 2.30 pp.. od 6.
lcv. arcową.
1 skórnycil,
,pnviroute od ~odzdo 8.30 w .• w nie- Bacłaaiekrwiiwydzielin nasvfilisitryper
8- 2 i 5-9 wiecz 'dz1etę i 'wieta od Konsultaeie z neurololfiem i urololfiem
uabioel światln-iecznic1y
woied:i.. i święta 9-1 i10-1-ei. Oddzielna
Kosmetvlca lekarska
:Dla pań od 5 - 6 poczekalnia dla paó
Oddzielna poczekalni a dla kobiet.
d
poczek.1 D
·1 oddzielna

Br. med. .

i1

Le'ł<arzy-specjaUst 6 w

37
wych
1 Telefon Ut>.
·, .ipecialista cho Protrkowska70
C2vnn1 od 8 rano do 9 wlec16r.
,
·
h
ó
Od U-12i 2-3 prnimuie lekarz-kobieta
(ról! 'lrau~utta,
rół> !lik rnyc ·
tel. 181-83
11 weneryczny11h
w niedziele i święta od6 9-2 pp.
ElektrQteran a. Przvimuie od 8.30
i

dob ro ci

999 11 t
marki60

5

Ce•ie!niau 25. 10 ych i moczoplcio-

1

OBRlłZY

llllll•l•"l-IBL!____!.A~·:!P~R~Z~Y~d~Y~C~l:;'f~·-.5'!!TE'"D

H

ul. CECilELl'UA~A 29

Gabinet wenerol()glczny
s
o-ra • KANTORA
dla leczenia chorób 1lc6rnvcb

.wenervc~nvcb

i moczoplc1owvch

H H' ~ORODNICY u~ag~-Wlclk;

mosk ewslciefo
konserwatorium

ud~iela
le;cęii gry

wybór

okien inspektowych I szk la oki e111iego.
1. fiszer teleloo
Nowozariewska
4.1
'
186-70.

z,

--

furteol•no.areJ . TLOMACZfNłA, wszelkie 1'1'Zepisywa

' 11ia angielskie. francusk ie, nltrnleckie,
W•chod1t1a 7~ 1
z;alatwia SiCł'Sa Zgierz. Pilsu<l!>k.lt!go
m. 18

Nr. 51.

~

45N~a~i~!!~w ~!~~!!c~!Cb w~:.·~ :.o:P:.f!:!v
§.?;~:!:!~eł_
,
,~~~~~~~~~~~I~~!~.1od:J

iemtecki Związek Pifkl Notnef
W d.mu dzls~ej~~ym o stodz. 17-eJ
cllwycil sfe drakońskich środkńw w bedą się w sali. Ł I SG. przy ul· Zaką!neJ
stosu11ku do towarzystw, ktńre nie ure- n.r. 82 na~t~pu!ące zawody w p1łke
g!1~o"·afy swych naletytoścl fi.n~nso- siatko\~ą 1 kosz~k~wą: Ł. K. S. - W.
":\-Ch na rzecz zwląz.ku. Mianowicie na K. S. siatkówka zenska, W, K. S. - Pojednym posiedzeniu Związku zawie- znański koszykówka żeńska, Ł. K. s.
s~o~<> ni mn.lej ni więcej tylko 450 to- - Absolwenci siat~ówka męska oru
1W. K. S. - f'oznanski koszykówka me
v. arzystw p1łkarsklcb.

ska. W dn.m 1utrze1szym. W. tełt.e salt .o ston. przebywający od dłuższego czasu
godz. t9-e1 przed P<;>fudme!11 odbędą się ; w Berlinie miał przed kilku dniami nł~
następuJące spotkania w !>1lkę koszyko- bywałe wydarzenie. Mianowicie wywą: Ł. T. S. G. 111 - Siła li, Ł. T. S· 1 kradli mu z auta parę droirocennycb
G. (komb.) - W. K. S. oraz Ł. T. S. G· · łyżew z któremi Grafstron się nie rozcontra Triumf - wojskowi, przebywa- staje Mistrz był do tel{o stoonia zrozjący obecnie na urlopie w Łodzi.
pacz~ny, że oświadczył, ie nie będzie
startował na teg-orocznych mistrzostwach świata w Ameryce, i;rdyi inneJ
pary łyżew nie włoży. Rzeczywiście
okazafo się, że łyżwy Orafstrona były
specjalnie skonstruowane I musiałoby
upłynąć kilka miesięcy, nim można byłoby skonstruować inną parę. Po kilku
się drużyny ratowały
dniach znalazła się jedna tyiwa I dopiero po enenricznych poszukiwaniach
niższe.!
•
udało się złodzieja wciągnąć za pomocą
T'rzed kilku dniami scharakteryzo- kach.
Ostarecz.nfe !·nnl sfę uratowali, Czarni fortelu w zasadzkę. Mistrz świata był
waliśmy cześć zespołów li1towych, któPolonia tak dalece była w tym o~re S'kazani byli na de~ratlację, l~cz zielony uszczęśliwiony. 2'dY mu zwrócono Jego
re walczyły mężnie w cią~u całego se- sie zdruzgotana moralnie, że nawet gdy stolik przy ul. Wiejskiej w pamiętnym drogocenny skarb.
2:0Tlll o zdobycie zaszczytne~o tytułu wypadło grać na własnym boisku nie dniu 19 $trudnia uratowa1 najstarszy klub
mistrza Polski. Do zespołów tyd1, któ- zd·ołafa zdobyć się na wysiłek Jlrze- polski przed spadkiem kosztem Turyswazmą
re zajmują w tabeli pierwszych pięć grywając mecz za meczem. Najw:ęk- tów, którym odebrano dwa punkty i kamieisc i liczyliśmy 01.1.rbcUnie, Wart.;, ~zą porażką Polonji w tym Ql<°fesie by„ zano im grzecznie o.puścić Ligę.
udziału w Igrzyskach w Davo~
\Vlsfę, J.el{je I t. K· S,
I Ja katastrofalna przeg-rana z Po~Nnl:1 Nie pomogły więc niezwykle wys!ł- Jak się dowiadujemy
polacy nie weSz"ste i kolei m.ejsce za'mu!e Cra- w stosunku 6:1 na własnym boisku w ki ost:itnich s1potkaniach, że zasf,ugują na
zmą udziału w te)!orocznych zimowych
covia, która nie mogfa być uważana za Wars7awie.
mieJs-ce w Lidze.
kandydata do tytułu mistrza Polski, acz 1 Zdawało się, te sytuacja dla Po!onjl
Przeżywali coprawda Turyści w ok- igrzyskach akademickich w Davos. któ
kolwick pod koikc sezonu b~owego 1jest beznadziejna.
• ~ ~·
resie mistrzostw okresy słabości, ale re odbędą się między 4 a 12 stycznia.
odmowy polaków jest brak
teoretycrnie mlafa wielkie szanse.
j Jednakże końcowe spotkanfa ł nlc- którv z zes.niołów Ich nie przeżywał. Powodem
należytego
przygotowania polskich za.
Cracovia przechodziła w cią~;,i !\e- zwykłe wysiłki graczy sprawiły, te
Turyści nie byli na początku sezonu
zonu lisrnwe~o chwile o!{rom'lej słabo- 'I Polon:a wydostała się ze strefy zagro- przv~otowani do cięż:kich meczów Jigo- wodników
ści, tak że naw~t uważana bvfa orzcz żo11ci. Tuż za Polonją kroczy Warsza- wych i tym wyth1maczyć należy tch wy
pewien okres czasu za kandvd:1ta do wianka, której przez cafy niemal sezon sokie poraiki w spotkanich z Garbarnią.
Tunney powrócił
spadku. jednakie stvlowy zespół kra- 1· dopisywało duże szczeście. Warsta- Wart~ i \Yisłą.
.
.
do Amer ki
kowski po zas!l~nit.t drużyny do.;k•na-1 wianka może być uważana za jeden z
Je. na~z~ później wz1el! s1~ fioletowi
. .
Y . .
.
łym Kozoklem zmienił się w stnsunko- na.ilepszych zesoołów lil!owych. a jeiell enennczmeJ do pracv, odmeśh cały sze- i Przed .k!l.ku dniami powrócił mistrz bowo krótkim czasie tak dalece 'la ko-! uniknęła spadku. to tylko dzięki prw·, reg sukcesów, a pod koniec sezonu
ksersk1 I un.ney do Ne\~- Yorku yo roczrzyść, te nictvlko odwrócił od siebie padkowi, lub większemu szczęściu, kt6 temu zespołowi towar:yszyła
ambic~a
nym
pobycie \Y Europie, gdz.ie odb~
groźbe dcitradacil. ale nawt!t i;tał się 1re jak już zaznaczyliśmy towarzyszyło 1i za.oał <l.0 gr~. Kto wie cz~ Turyści me wat podróż po~!u~n '\. Prz~ opuszczeniu
teoretycznie kandydatem do picrws.te- 1 tej drużynie w cią1ru całe~o sezonu.
uratowahbv się przed spadki~. gidyby ~tatku „Wulca~1a. Z?stał funney oblego mlej~ca.
j Warszawianka również 1ak Cracovia p~otest z .~a~to, zosta! wcze~n~j załat- zony przez dz1es1ą.tki reporter?w l foto
Cracovia na wfasn:vm bofsku była poszczvcić się moie najwiekszą lloś::ią wiony. Mi~h Jeszcze fmletowi uio ku grafów. Na pytanie czy zamierza pozcsPOlcm niep·Jkon.an·~·m, n~torniast 1· wynik6w remisowych.
temu oka~Jt. lecz przyznać trzeba 7..e prze ~rócić na ring, .Tunney oświadcz}:l. te
czuła si„ nieswojo na obcyd1 bJfslrn.;11.
W ka~dym razie o obydwu zes"o- kśltaódowa:r~ ich wtór. b. og~om.ny pecht. h.C~ . Jeszcze o tym me myślał, w kazdym
•
"'
·
·
...
rzy
urys
· g d Y.b Y nawe t mia
· t wr 6c1'ć do .czyn
Niezwykle
znam:ennym rvsem Cra- łach
warszawskich
można P.owłedzie~.
:
.,,, w. pogrązy
te 1 ~ l w o c tan razie
covjl Jest fakt. te nie potraf:Ja 'l!la w r. j ie pod względem klasy ustępowały sb~d~~· JH~i-dzrii
tcr:iz bja~ ;1"gą, nego życia sportowego, to w kazdym
b uzyskać ani Jednego zwycięstwa znacznie wszystkim drużynom lhtv- 0 11°;.IJ~t eLld 0 ą s arania Y ic po- razie nie zb~t prędko. Nara~e zaabn~ obcein boisku
wym z grupy pierwszej.
zosNawdt . 'Y . ' ze.k
t
kf
k
sorbowany Jest sprawami rodzinncmL
•
m:i·t w
vm
erun
u są w na1'bił'zszyc h d mac
· h WYJe
· żd za
· do
Jest to najleps7.ym
dowodem. '-e CraDziewiąte miejsce w tabeli zajmuJe
. . a 11z1eJe J00
b'
.
·
h
covia tak. jak cafy s!eresr in.nvd1 zcspo . Pog01l, która również cudem tylko uni- ' mwimmt a :ne, aó 0 ie emTce 0 ztarnycJ,k cz:: Stamfordu. gdzie zamierza w~·budo.
h
.
ć
lk
knc; Ia spa dk d . . . kl
ar Y pom.
c mogą urys om a „u wać sobie dom
łów lt~owyc u.m1e w~itrywa ty o w
·u o. n;zszeJ .. a~y.
marfemu
kadzidło".
·
otoczeni~ swe1 pubh~znoś~I I swych
Pogoń, k!óreJ sytuac1~ Jeszcze na
Ostatnie wreszcie mfejsce w tabelce
zwolenmkńw. których !ak w1adom.> po- kilka tygodni przed z~1k.onczenlem r~- . li!?'owej za jmije IKP, d~wniei<::zy JFC.
· Turniej tenisowy
siada Cracovia b. dużą Ilość. .
,
grywe~. była beznadz1e~na, .ratowała się Wraz z Turystami. ma zes-pół ten opu„
dla starców
~ajwieksze s?kcesy odmos!a Cra- w~zelk1em1 dozwolonem1 i me dozwolone ścić ligę. Dritżtna ta naleinca d'O nlecovia w spotkamach z Wart:\ : Ł. K~ mi środ.kaml.
dawna dro elity polskieiro piłkarstwa zofrancuski Związek Tenisowy zaS-t'fn, bi.iąc P!crwszy z tych ~csp.Jłów
Druzy~a ta, która w ciągu sezonu 0 - stała doszczętnie z.niszcz.ona przez ligę, mterza w przyszłym roku zonrnnizo5:0, zaś dru~1 w stosunku meLwykle deg-ra~a n.ieznaczną rol~ 'Y' rozgry~kach! a najleip~I jej R;racze zostali skaperowani wać mistrzostwa tenisowe dla tenisiImponującym aż 8:0.
potrafiła Jednak zd.obyc si~. na wysiłek 1 do innych klubów, zaś pozostałe dobre stów powyżej 60 lat. Propozycję t~
Charakterystycznem Jest rńwnłet ząobyć w r:zterech ostatmch Sipotkaniach Jednostki ule!rły w ciąiru sezonu dySkwa przyjął z zadowoleniem Angielski Zwh'
dla Cracovii. że pobiła ona. rek:rd wy-I a~ 6 ~nktow, co .~ystarczyfo by zapew ' llfikacJom. Wskutek teg-o dmżyna kato- zek, który posiada starych tenisl~tów,
nlklSw remisowych oraz Jest Jccl vnem mć sobie nadal mt~J~ce w Lidze.
wicka by·ła znacznie O!'fabiona I nie mog- uvraw1nJ4cych w daluym clturu tet1
zespofern li~owym. który nic zdołał ani
Na dals~Y'!11 mieJsc~ wlcł.ilmy. Ruch, ra Ju~ odegrać tej roll co w latach po- sport. S5 to Richie, Dixon i Greville.
ledncj drużyny pókonać dwukrotni:~·
który ta.k Jak coroczme od chwdł pow~ prze.dintch.

Charałtterystylia zespołów
Jak

do

ligowych

przed spadkiem
klasy

Polacy nia

p:.-

i

I

1

I

I.

~l~n~~Pm
~"* ł wn1l~~nillL~
za~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
ri p"'
Jl!I „.
J
c . . : startem na początku
seionq, za.rmu1ąc
zaszcz:vtncJ. roll łaką odegra a ,ra ·~ov.a nawet w r. b. przez dłuższy cias pierwJest zdobycie na:tcpsze~o stosu!J:<U .b~a- sze miejsce w tabeli.
mck ze wsz~stk1ch zespoł?w ~igo:' y ... h. I Drużyna Ruchu załamata się Jed;nak
Dalsze miejsce w tabeli zaJf!lUJe Po- szybciej nii nao~ór przypuszczano f pod
popisuJq •i~ na zodroni€znu«:b
lon 1a. kt<'>ra otwiera w tabeh ~rut1ę koniec musiała wszelkleml siłami ratodoraeh
„dru~lej klasv ligowej" jeżeli tak się wać się przed spa:dkiem do nitszeJ klawyru:lć można.
sy.
Mecz hokejowy warszawskiej Legjf
Przebieg gry nie U'Sprawtedliwfaf fa.k
Międzv klubami U~oweml wytwoDrużynę 1rntowloką uratowa.fo zwYclę w Loeben z ,drużyną miejscowa nie do- wys.>kiej porai-ki Pogoni. W pierwszej
rzvła sle bowlem w r. b. na podstaw:e stwo nad Garbarnią w stosu:nku I :O.
szed~ do skutku z powodu odwilży I 'części gry POR'oń posiada nieznaczn::i
rMnicy w ilo~ct punktów tak. poważna
Ze wszystkich drnż~rn ktMe walczy- fatalneg-o stanu śliz1rnwkl.
przewagę, którą w drugiej tercji zaznaróźn!ca. it. podział ich na dwie grupy łv o pozostanie w Lid7,e, a które zallczo
W pierwszy dzień świąt odibyfo się Icza zdobyciem bramki przez Sabińskiego.
silnie;szych I słabszych można uważać ne zoc;ta.fv pnez nas dot. 1.W. i;rrupy dru w Klagenfurcie sr-otkanle ze S. V. Kła- W trzeciej części gry bramkarz Wat'!•
za uzasadniony.
. . iriei. Ruch bvł Jednak najsilniejszym zes genfurt, zakoficzone wynvklem remiso- czyckł zostaje zraniony ostrym strzaPolon.:a do ostatnfeJ niemal chwil; oołem. opartym na graczych szybkich wym 0:0. Stan lodu naturalnego b~ tak łem, wskutek czego nie może obronić
tak jak cały szerc~ Innych zespolów I mfndych.
zły, że o normalnej grze l rozwinięciu czterech stns11nkowo łatwych
ataków
zna1dowafa s!e w strefie zagrożonej.
W oflcialnej tabelce Ji,l!owef dalsze. technicznych kombinacji mowy być nie Trormauer E. V.
Pierwsza runda rozgrywek ligowych t. f. 11 mie,isce zajmnią Czarni. ktńrzy mOR"ło. Najbardziej z drużvny polskiej
.,, drugim dniu Pogoń uzvsknła zaprzyniosta Polonii niemal same poralki, w przeciwieństwie do Polonji mieli ok re podobał się Sto)!owskl, który chociaż szczytny wynik remisowy 1 :1 (1 :O, O:1.
spowodowane 2łównie tym. że drużyna sv śwf,etn-0~ci w pierwszej kolejce rozi:rry r.ie miał ciożkiei roboty, je-dnak pokazał 0:0).
stołeczna gross swych spotkań lmn- wek natomiast zuT'Cłnie podupadli w dru pi<;;~rny styl. S. V. Klagenfurt ~rat zbyt
Drużyna lwowska byfa zespołem zuszona była rozegrać na ob9ych bois- 2"iej pof'°wle ~der. Czarni. kMrzy uratowa ostro, na co przez palce patrzył slaby sę pefnfe rówrtorzędnym dfa doskonaf<;go
ni zostali pP..ed deQ.'radaci<1 kosztem Tu dzia p. Sacher.
zespołu czeskiego, w barwach którego
•
rystów. kandv·dowali pr7ez d.ł11.*szy okres
~·;
grało 2 reprezentacvjnych zawodników
Sch1kat zdobył
czasu do tvtnfo mi!i:trza Polski. oonOs-1.;'\C
w czasie §wląt 11oteJ?n Narod'Zenła Czec110słowacjf. Bramkę d:la Polaków
. t ostwo 4wiata w za asach na wł:isnvm bol-;ku !l:11kces za sukcesem. drużvna hokejowa Pogoni lwowskiej ro- strzelił w 4-ej minucie pierws7.ei tercji
m1s rz
Jedna'1<:7,e w r'mf"!-ej nm<l·de nads1-:edł ze$rrała dwa spotkania z TroJYPauer Eis- Mai,er, dla T. E. V. wyrównał Tieinr,.
Amatorski mistrz świata w zapa- i okres sbhoścl, drnżvn::i lwowska nie by- Jaufverein.
Zai!lterewwant.e meczami Pogoni w
sach Schikat utrzymat swói tytuł mi-· ta w ~t:inie wv,,..n1ć ani Jecln„g-o mt>cz.u ia
W DierwszY'IT! dniu Png-oń orze~rala Opawie olhnymie. W oha dT'I :i:gmmn<lzł
śtrzowski, zwyciężajqc w PhiladeJfji wvJ:itldem 7. WMą i na kil.ka
ty~ochrłi5:1(0:1,1:0, 4:0). Poiroń wystąpiła
sie na 1'oi~ku
3000 widzów, którzy,
1
swe~o najgn~niejsz~go przeciwnl~a . przeid 7.akończeT'iem J'07.~rvwek zmmrr.o-j sild::id·7.I~ na~ł 0:rwi~cvm:
oldac;klwa!I fadnfelPA'l pociąl?"Tllęcla ata„
Jim Mr. Milan w cza.su~ 1 go(!a.
min. na hyf:i he7.c 71 'ritt~ nrzvn'łt1da~ ~. lłdf
Wancz:vcld. Maner. Stworuński. Sa-. ~tł P'orom ? parady bramkarza.
~ sek.
'inne zespoły ratują się przed ł!>t\dl'kmł. kolowski, Sabi·1iski i Zim'ller.
•
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RY!!a, 28 grudnió.
magistratu miasta estońskie
go fellin, nazwiskiem Rattas, kt0ry po
Z>defiaudowaniu 2 i pół · miliona koron
przekroczył granicę · estońsko-łotews·ką,
aresztowany zostat w pobliżu wioski Salisburir, na · terytorj·um łotewskkm.
Defraudant. po przekrocwniu granicy
łotewskiej kupit sohie funna111kę mleczarską wraz z bańkami mleka i koniem. spod-zlewając się w przebraniu m!eczarz2,
Jak Już d?nosiliśmy, w tyc,h dniach powstał w jednem z nowojorskich atelier filmowych wielki .Pożar, który znis-,;czyt
jako wo'źnica ujść wści~owi, pr.r.edo-;tać
dcszczętm~ cały yu<lynek, powodrfjąc równ;eż śmien~ 9-ciu osób z personelu arty"tvcznego. Zdję'cie powyższe z Jewel
się do najbliższej stacji kolejowej, stam
st~ony uwi.daczma akcję ratunkową. z „rawa - kilka uratcwanych girlsów. Girlsy sfotografowane zostały natychtąd do zachodniej · Europv. Jeden z żanmiast PO wyratowaniu ich z płonącego budynku, jedna:k na widok aparatu fotograficz.nego - odnalazły zwykły bez.
'darmów łotewskich jednak zwrócił na
troski uśmiech ...
nie.i.ro uwag-ę. Woźnica wydał mu się po~Jnan~. z~~ow~ więc funnankę i ·~~~~n·~EK~·~v~N~~~~~~~~-~~~~~11a~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
znalazł w niej kuferek z 2 milionami koron. Aresztowanego I(attasa wydano wla
31l'lednJnarotfnfl'e
dzom estońskim
SGNO rł ., (101.(1~· 11oise
Urzędnik
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Tragiczny wieczór

"' !Dol'~cfonle

wigilHny

!J'fes poftqsal c:olq roddnt:
Berlin, 28 R'mdnia.
W czasie wig-ilji wydarzyt <;ię w mie-

57Jkaniu przemysłowca Le.ng-ericha w Oru
.newaldzie pad Berlinem tragiczny wypadek, który pociąg-nąt za sobą śmierć
'10-f.etniei staruszki i cięż.kie rany 7 innych osób.
Syn Leng-erlcha otrzymał m. in . po<larułlOCami pokojową kolejke elektryczną.
Pies-wilk tak się przeraził ruchu tej koleiki, ie jakby w ataku wścieklizny rzucił s:e na członków rodziny nrzemysłow
ca, składajacej się z 5 osób i wszystkie
cfe1Jko pokąsal. 70-letnła matka Lengerieba zmarła wskutek tego po~~ąsania,

Masowe otrucie
we Wrocławiu
Wrocław, 28 R"mdnia.
Podczas świątecznej uczty w jednem
i tutejszych związków robotniczych urzą
dzQnej przez członków w pierwszym dniu
Bote~o Narodzenia, zaclmrowa:ło 26 osób.
Z P<>wodn objawów otrucia trzeba było
wszystkich przewie.tć bezpośrednio do
szi;itala.

Pap!d podczas celebrowania mszy św. w bazylice św. Jana w Laterał!ie, w dniu
50-letniego jubileuszu swego kapłaństwa - 20-go bież mies.
....• • • • · u.
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Na mię<l·zynarodowych zawodach hookey'owych w Barcelonie odniósł KURT
WEISS (Niemcy) w grze z przedstawicielami Francji zwycięstv. o w stos. 8 :3.

··---

• •

'

••

I

Wielki Olk:ręt niemiecki „Bremen" - chluba Niemiec - przyibyt ostatnio do No-I
wego Jorku z 3-dniowem opóźnie·niem. Doznal on również znaczny·ch uszkodzeń Przecl'WKo b. meksykanskiemu prezy<len„
MOLDENHAUER,
w drodże. Przyczyną są niebywałe burze, panujące obecnie na Atlantyiku. Niem towi CALLES'O\Vl uknuto s.pisek, zrniecy, chcąc usprawiedliwić to fiasco reklamowanego przez siebie okrętu, rnzpo- rza,iący dD zamordowania go. Spi,sek ten
ctof~hczaspwy minister gospodarki pań
stwowej w Niemczech, został obecnie ws·zechniają obecnie licz.ne zdjęcia, dokonane na pokładzie „Bremen" podczas został wykryty - przeszlo 75 osób za:stało aresztowanych.
JDianowany ministrem finansów, jako na- podróży, a mające zilustrować trudn·1ś::•. z jakiemi okręt ten walczył. Powyżd
<~Powyżej: b;? prezydent Calles.
podajemy jedno z tych zdjęć za pnsą niemieeką. · Widać„ na niem, jak fale
stę.pca Hilf erdinga.
·
.
wdzierają się na statek.
· ·
1

. . . . .__,,__ Q()'l-oszenia·
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Prenu-merata· ~ ~odzf _z.90 miesl~~znie.-Zamlejsco~e _3.50 ~r.

. m1ei1ęcznie.-Zagramca 5.60 zr. m1es1ecz01e,
Odnoszenie do dOłliów 40 iroszy.
~========-=
Oodz!ny przyjęć reda!iclł' ~.....
Redakc]a r Adm!nlstracJa:, Piotrkowska (9f
l'O peł. Rękopisów niezamÓwlo.
Telefon Administracji J.22-14. - 1
nych nie zwraca siQ. - - ,~ · Redakcji: 1.27-24, 1.36-43, 1.36-44
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Z.,_.wrdawnlct.wo !!Republiika" .sp. z 01r. odpow. Władysław Polak.
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ZWYCZAJNE: · lZ _gr. za wiersz .milimetrowy (na stronie 10-szpaltJ
• W TEKSCIE: 50 gr. za wierz milimetrowy, (na stronie 4-szp::ltl
bi
NE.KROLOG'I: do tŚO7ierszy po ::-0 gr. \l.yi.ei 40 gr. za wiersz rnll. (na str . 4-szp ). Zaręcz. i
za~lub, po tc·! dcie IO zr. Za miejsce zastrzeżone specjalna dop!ata. Zamiejscowe o so proc„ za•
.graniczne o 100 proc. droieJ. Za terminowy druk ogtoszeń administracja nie odpowiada. Drobntli\
~
15 groszy • ...- Najmniejsze zł LSO, poszukiwanie pracy 12 groszy, najmniejsze 1.20. -

.

W drur;arnl „Rcp11bli k1" sp. z ogr: oi.i~ •• Piotrkowska 49 i 64.

Redaktor odpow. Jan Grobelniak.
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