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Budapeszt, 7 stycznia.
Pisma podają, jakoby sekretarz papieski kardynał Gaspari w imieniu Ojca świętego przesłał podziękowanie na
ręce Eugenjusza Vita, dyreiktora po~
szechnego węgierskiego gwarectwa wę
glowego za ofiarę, złożoną przez nieg.o
na rzecz kościoła katolickiego w Tatai
banya.
Wspmniany E. Vita wybudował ten
kościół z własnych funduszów i Jest z
pochodzenia żydem, wykonującym ~ci. śle praktyki kultu mojżeszowego. Pe(ni
on także funkcje prezesa żydowskieg9
Domu sierot w Budapeszcie.

Prem. Bartel ·we Lwowie

'Waf6ucli

.., efeflfrorvni ..., Zodiopane.n

Zakopane, 7 stvcznia.
W nocy z 5 na 6 b. m. o srodz. 2-ej n~stąpił wybuch w zbiorniku roDv w elęk
trowni w Zakopanem. Słup dvmu i ogni~
sięgał wysoko nad dachem elektrowni.
Zaalarmowana straż pożarna przyl)y
Premier zapowiedział, Iż sprawę tę
stytucyjneJ sefmu wskazuje na to, ii zaLwów, 7 stycznia
ła w ciągu jednej minuty i DO energicznej
równo sejm, jale i kierownik jego prac, omówi jeszcze w swem ekspose, które pracy ogień ugasiła. Przvczvna pożaru
{Tele;tram wl. „Expressu.".)
f'rof. Dartel w ciągu wczorajszego są nastrojeni w kierunku pozytywnym zamierza wygłosić w dniu 10 b. m. na była nieostrożność robotnika. który, kon
·
plenum posiedzenia sejmu.
pobytu we Lwowie, przed stałem prze-1 w tej sprawie.
trelując działanie pompy i zagladając do
niesieniem się do Warszawy, wydał
zbiornika z ropą, przyświecał sobie zapałką. Wskutek tego nastapiła eksplozja
swym asystentom na politechnice polektóra mogła przybrać katastrofalne rozcenie kontynuowanla wykładów, zapomiary wobec tego, Żt} obok znajdowal:
wiadając, ie przybędzie do Lwowa jesz
się drugi zbiornik. zawierajacv wagpn
~ze za dni kllkanaście, aby pożegnać się
wszusilcie labrgki łódzkie
repy.
z kolegami i słuchaczami kursów.
Lódź, 7 stycznia.
Pod koniec pobytu we Lwowie p.
Jak się „Express" dowiaduje, po dwutygodniowem przymusowem bezropremjer udzielił wywiadu Jednej z aJen- bociu, spowodowanem unieruchomieniem za~dadów przemysłowych w Lodzi,
nasfqpil dziś ..., noc:u
c)l. Na pytanie, Jak się przedstawia w dniu dzisiejszym wszyscy robotnicy ponownie wrócili do pracy. UruchomieLódź, 7 stvcznia.
11>rawa rewizji konstytucji, premier ·od- nie fabryk w Lodzi w bieżącym tygodniu przedstawiać się będzie następująco:
Trwające od kilku dni łagodne i dość
i><>włedział, że list marszałka Daszyń
Przez 5 dni w tygodniu zatrudnionych będiie 17.305 robotników, przez 4 ciepłe. pogody ustąpiły dz_isieiszej nocy.
skiego do przewodniczącego komisji kon dni - 9,554 robotników, przez a dni - 26.185 robotników i przez dwa dni w powaznemu pr~y~rozkowi. Po ~na~z~
1nem oc~łodzem~ się, które nastapiło JUZ
d i _ 7 700 obot ikó
t
wczoraJszego wieczoru, temoeratura w
n w.
r
•
ygo n u
nocy dosięgła 6 stopni poniżej zera.
Dziś nad ranem termometr wskazywał - 3 st. C. Znaczne oziebienie utrzyodfit:dzie się ..., 9'aqJiu
mało się w ciągu wczesnych godzi~ ran
MOSKWA, 7 stvcznia.
nych.
mqż
Pollc:Jo mo podeJrzenie że
(Telegram wl••,Expresstl'.J
w areszcie przy wydziale śledczynt mQ~
Łódź, 7 stycznia.
czterech jej
ża zamordowanej, oraz
W dniu Jutrzejszym rozoocznłe się
do ofisluei ~odq~u
Przed kilku dniami donosiliśmy w krewnyich, jako podejrzanych o dokonaprzed tutejszym sądem proces orzeciw·
posrukiwaenergicznych
o
,Expressie"
Lódź, 7 stvcznia.
nie zbrodni. Obecnie jak się dowiadujeko b. radcy ambasady sowieckieł w Pa·
Ka69-letniej
zabójstwa
sprawcy
niach
na szlaku kol~
wczorajszym
dniu
W
wypuszzostali
krewni
owi
wszyiscy
my
iesiedowski
ryżu, Biesiedowskiemu.
zamieszkałej przy czeni na wolność, gidyż w toku
Drejbachowej,
roliny
jakiś osobnik
Rogów-Koluszki
jowym
śledz
oskarżony Jest o zdrade stanu oraz o
181.
twa zdołali oni w rupełnoścl wykazać stojący na torze dał do obsług-i orzejet.,.
sprzeniewierzenie pieniędzy rzadowycb. ulicy Pomorskiej
dżającego pociągu towarowego kilka
Pisaliśmy wówczas o przytrzymaniu swoje alibi.
Wyrok zapadnie w dniu 9 b. m.
W areszcie pozostał Jedynie Drejbach. strzałów rewolwerowvch.
Kule na szczęście nikogo nie raniły.
Wielakrotnie przesłuchiwany przez właI°(
Wszczęte przez władze dochodzenie d6zujest
że
dze twierdzi on uporczywie,
pr~epelnie niewinny i do ostatniej chwili żył tychczas nie zdołało ustalić DrZVC7.Vl1$T
niezwykłego napadu.
prawdopodobnie nie dojdzie do ze swą żoną w najlepszej z.godze.
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Warszawa, 7 stvcznia.

Policja, prowadząc energiczne dołgłym, zrezygnowali z tego zamiara i po chodzenie, posiada jednak dane, rzuca

%ot:•adz~nie 3 osóD
Łódź, 7 stycznia.
wrócili do kraju. Komisja która oceniała jące pewne podejrzenie na Drejbacha i
Ubieg·łeJ nocy w mieszkaniu przy uli
niedostateczną wartość i niefachowe z tego względu trzyma go w zamknięciu cy Zakątnej 9 ulegli zaczad,z.enht 24-lęł
przygotowanie aparatu do tei imprezy do całkowitego rozwiązania sprawy.
ni krawiec Majer Działowski. 24-Jenla
Spodziewane są bowiem nowe jesz_ Fela Lenga i 17-letnia Helena KonówIJ~
już w roku ubiegłym odmówiła swego
poparcia lotu i zabroniła lotnikom w cze aresztowania, które mają wreszćie Wezwano <l·o nich pogotowie, które
udzieliło pomocy lekarskiej.
czynnej służbie brania w nim udziału. 1całkowicie wyjaśnić ponurą zagadkę.

(Telefonem od wł. koresp.)
. W Warszawie rozeszła sie pogłoska,
jakoby komitet amerykański polskiego
lotu przez Atlantyk zamierzał zwrócić
się do polski<:h władz lotniczvch z prośbą o zezwolenie wojskowvm lotnikom
polskim wzięcia udziału w locie przez
Ocean.
Czy polskie władze lotnicze udzielą
tego zezwolenia, jest bardzo watpliwe,
ponieważ aparat, na którvm miałby się
odbyć lot przez Atlantyk, nie nadaje się
111 !lł•umie
ślu6ie
zupełnie do długodystansowvch lotów.
pałacu
paulińskiej
kaplicy
w
rano
10
żęta. Po południu w sali audjencyJneJ pa
Rzym, 7 styczni/l.
Samolot zamówiony we włoskiei fabrytoku.
pełnym
w
są
kwirynalskit>go
kwirynalskiego wloska para królew„
łacu
(Telef!ram wł. „Expressu").
ce „Caproni", za który zaołacono już
Cała s tolica żyje pod znakiem uro- ska oraz następca tronu przyjęli idelega·
20.000 dolarów, wykazał tak znaczne
n.astępcy czystości śmbny.ch, w których bierze u- cje senatu, izby depu1owanych oraz W'iel
Przygotowania do ślubu
braki, że
ronu włoskiego Humberta z księżnicz dział, oprócz
kró- kiej rady faszystowskiej,
r o d z i n y
która dor~
lotnicy Klisz i Kowalczvk,
ką Marją Józefiną belgijską, który ma lewskiej włoskiej i belgijskiej
szereg czyta adres hotdowniczy dla pary moktórzy mieli na nim lecieć w roku ubłe- odhyć się w dniu jutrzejszym o godz. książąt z rodzin panujących, a między narszej.
innemi król bułgarski Borys i b. król por
Wieczorem odbyto sl-ę w pałacu wtel
•aa
tugalski, Emanuel.
kie przyjęcie, w którem wziął udział
obec- również korpus dyplomatyczny.
Powszechnie zwraca uwagę
•
•
•
•
f2
ność następcy tronu bawarskiego, ks.
Jutro królewska para belgijsika oraz
'J OJ~fDDlf;~IJ Dl~~DOJODllJ
Ruprechta, który jest szwagrem króla książę Humbert wraz z narzeczoną
b g
belgijskiego Alberta. Jak wiadomo ksią- zastana: przyjęci vrzez Ojca Swiętego..
I pos•rzelił «:łezko dwie oso
Nieznajomy wYSłrzelił, raniąc w no- żę Ruprecht w czasie wojny byt jednym
Warszawa, 7 stycznia.
Aud.joencja ta będzie nosiła niezwYh·
gę gospodarza domu. Następnie skier o- z głównych dowódców armii niemieckiej le uroczysty charakter.
(I elev·am wl. „Expressu" ).
na fr'>ncie franc:iskim.
Zagadkowe zajście rozegrało się w wal rewolwer w kierunku Łękarskiego
Król Wiktor Emanuel ofiarował
Sprawa udziału jego w uroczysto- Dól miliona lirów na cele dobroczynni!.
dniu wczorajszym w mieszkaniu Kazi- i z okrzykiem „Mam cię nareszcie!" ściach weselnych wywołała szereg tarć.
Również szereg banków l instytucyj
mierza Nowaka. technika dentystycz- pociągnął za cyngiel.
ttuknęły trzy strzały, raniąc Łękar- Książę otrzymał za'J)roszeni·e dopiero po finansowych wzięfo wdział w subsikryp
nego, przy ul. Ogrodowej 18. Około g.
8 wieczorem przyszedł do niego znaio- skiego w nogę i w brzuch. .~apastnik długich rokowaniach pomięch- v dworem cji na cele filantropijne z okazji zaślubin
my, Jan Łękarski, z zawodu fryzjer. niezatrzymany przez niko~o•. zdołał włoslkim i belgijskim oraz P<tuującą ro- następcy tronu.
Zaledwie gość zajął mieJsce otwarły się zbiec. Obu rannych przewieziono d~ dziną bawarską.
Obecne uroczystości weselne przybta
.. niedzielę odbylo się wiellk.ie po~o- ly postać potężnej manifestacji monar·
W
drzwi i w progu stanął jakiś młodde- szpitala .. J?ochodzeni: w ~e~ zagadkowej
· :wanie repre7,.entacyme, w którem wzię- c+ 1'\tvcznej.
niec z teczką pod pachą i z rewolwe- strzelaam1e prowadzi pollcJa
li udział królowie oraz zaproszeni ksi3,
rem w ręku

im

wojsk niemieckich
B. wódz
paru ftrófeDJsftiei
na

1

Kłopoty

l\nglji

Swlat muzułmański
buntuje się przecjw ko
W. Brytanj l
po
bezpośrednio
Rząd angielski
krwawych zajściach w Palestynie powołał specjalną komisję, która miała na ce
lu dokładne zbadan:e pawodów i tb. zatargu ara bsiko-żydows.kiego.
Ta właśnie komisja ukończyła już
sw.ą pracę i opuściła Jerozolimę 39 gru
dma: ~ edług doniesień prasy. a.ngielSlkiej
komisia doszła do przekonan:a, że sposób, w jaki sprawowany jest mandat angielski w Palestynie, przyczynił się be:zpośredni'O do wywołania rozruchów dla
których wypadek przy sławetnej śclanie
płaczu był jedynie pozorem.
Arabow:e są przekonani, że prędzej
czy później władze angielskie w Palesty
nie, udzielając swego poparcia w kierun
ku ścisłego wiprowadizenia w życie zasad
deklaracji Balfoura, doprowadzą do ich
zupełnego wyel:minowania z Palestyny,
z tego też powodu są oni w stanie nieopisanej rozpaczy.
Znacznie jednak od tego groźniejsza
jest okoliczność, że wszyscy muzułmanie
wschodu traktują sprawę arabów paleJeśli więc
styńskich iak swoją własną.
An·glja nie znaidz:e na to lekarstwa, stanie w obliczu powstania całeiEo świata
muzułmańskiego.

ftajszybSze pociągi
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Dziwactwa Mendelejewa

\\'edfug ostatnich zestawień, najszybsze pociąg-i kolejowe krążą obecnie w
Anirlji, gdzie istnieją urządzenia, pozwalające pociągom nawet w pełnym biegu
mam
'€ar pon;ied~ial:
zbiorniczerpać wodę ze specjalnych
ków.
pośpieszne,
Najszybsze są pociąg-i
Prted kilku 'dniami ukazała się w na udzielenie kredytów, lecz przedtem chcąc poprzeć swe prośby, lecz wklkl
krążące pomiędzy Londynem a Brrstoniezmiernie ciekawa ksią:ika, ' postanowił dokonać inspekcji. Na kilka ks.iążę zatrzymał go nast<;pującemi sł~
Moskwie
na
khlL
Iem, przebiegają bowiem 106.6
zawierająca wspomnienia żony jednego . d1ni przed przybyciem wielldegQ księcia, wami:
godzinę.
Ostrożnie. proszę na prawo. Tu
Dru,gie miejsce pod wzirlędem szyb- z najwybitniejszych reżyserów rosyj- 1Mendelejew kazał poustawiać w lokalu
sobie f!foive rozbić.„
moi.na
sposób
kości pociągów zajmuje Francja, gdzie skich Olgi Czarewsldej, która w swem 1 różne graty i sprzęty, by w ten
przykrości sprawia.ty Menmało
Nie
lokalu.
\V
miejsca
brak
podkreślić
wybitnych
poznania
pociąg- pośoieszny, krążący pomiędzy Pa życiu miala okazję
delejewowi
inspekcji.
dzień
wreszcie
Nadszedł
I
najróżniejich
I
rosylskich
uczonych
na
klm.
99.9
robi
ryżem a St. Quentin,
spraivy sercowe.
szych dziwactw. Pani Czarewska zna- Mendelejew od samego rana chodził jak
godzinę.
żonatym wielki uczony ro
już
Będąc
zmart
jego
r-..ajwiększem
powarjowany.
dobrze
bardzo
Na trzeciem wreszcie miejscu stoją la szczególnie
się w ~łodej wychowan
zakochał
syiski
do
Niemcy. Największa szybkość niemiee- znakomitego uczonef!o rosyjskiego Men- wieniem było r.:::decydowanie co
pięknych Annie Poztuk
akademji
ce
co
wiedział
nie
uczony
Wielki
stroju.
delejewa
kich pociągów pośpiesznych wynosi 90.7
cenę ' postanowił
wsz.elką
za
i
powej,
do
mu
strzelifo
Wreszcie
włożyć.
ma
kilopisuje
sposób
dowcipny
bardzo
w
i
klm. na godzinę.
miał wówMendelejew
ślub.
nią
z
wziąć
I
sipodnie.
białe
przywdziać
by
głowy,
Amerykańs•kie pociągi J}O~pleszne, u- ka c.pizodów z jego życia.
ani wiek
jednak
go
zraził
nie
lat
50
czas
przed
przybvt
który
skarbu,
Minister
zw.
t.
dyrektorem
byt
Mendelejew
ważane niegdyś za najszybsze, pozostażyła je~
jego
żona
pierwsza
ż~
fakt,
ani
dopi~fy obecnie daleko poza pociągami euro- izby miar i wag. J:1oni:ew~ż izba · nie d:y wizytą wiel~ie~o księcia zwróci.t
pewnedo
się
zwrócił
Mendelejew
szcze.
b1a
w
~e
uczo.ne11).U,
~1elk1et:iu
uwagę
ro
pejskiemi. Naprzykład pociąg pośp:esz- sponowała zbyt. w1elk1<!!TII . fund•u?zam1:
10.000
zaofiarował
któremu
popa
go
tak
su~
przyJmuie
me
srpodniach
tych
róz
się
imać
musrnł
Jew
e
Men.del·
przeto
po·
krążący
ny kolei oceanu Spokojnego,
ślubu.
'udzielenie
za
rubli
I
gości.
dostojnych
na
między Nowym Jorkiem a San Francis- nych tricków, by z.dobyć pieniądze
tranzakcJę
Pop zgodził się na tę
~reszcie ,Pr.zybyt wielki książę. Men
.
co, o.siąga szybkość tylko 77.3 kim. na poczynienie i.nwesty~ji.
Szczególme zalezato McndeleJew0- deteiew umyslme oprowad·zat go po tych wskutek czego stracił potem swą para,
godzme.
fję, ale w kieszeni powstało mu 10.000
Co się tyczy d.iugoścl szyn, to Nfem- wi na tern, by zdobyć większy lokal pokojach, R"dzie nagromadził najwięcej rubli.
przeciskali
trudem
z
Obydwaj
sprzętów.
jakim
w
ten,
gdvż
instytucji,
s\vej
dla
za
miejsce,
pierwsze
obecnie
zajmują
cy
Po pewnym czasie inny obywatel ro
prowadziwszy Już na pnestrzeni 2000 ; mieścił się urząd IJliar i wag, był nazbyt się przez natłoczone graty, a Mendelechciał pójść w ślady Mendelejesyjski
ciągle:
powtarzał
jew
wymógł
nie
Jednak
Znikąd
szczUJJ)fy.
kim. szyny trzy.dziestometrowe, które
w
poraz druRi wstąpił
również
wa,
pra!'la
teraz
- Ostrożnie, . Prosze
zmnlejszają liczbę wstrząśnień, odczu- dobyć potrzet<„ych pi_;niędzy. .
pierwszej
życia
za
małżeńskie
związki
rozbić„.
f!fowe
mozna
sohie
Tu
\VO.
Men
zawiodły,
Gdy wszelkie prosby
wanych, p:dy kota wagonów przejeżdżainspekcji, . żony.
Wreszcie po ukończeniu
bezpoją oo połączeniach szyn. Te szyny trzy- delejew postanowił zwrócić się
I Pociągnięto go z kg-o powoditt do odministrem
z
się
~~trzymał
książę
wielki
za.pewne średnio do rady państwowej, na której
dziestometrowe pozwolą też
powiedzialności sądowei. Obywat'2.J ów
co
kredytów,
sprawę
omaw1aJąc
skarbu,
staf
czele
zwlę-kszyć Jeszcze bardziej szybkość po..
się wprost do Aleksandra III, po.
wrócił
kr.o":idiząc ~;ndel;Jew poc~a~ ~zyhkim.
wie~ki ~sia~e .Michal AJek~androwic_z.
w
ciąg-ów. Jedno,cześnle odbywają się
z Mend·~lejesię na wyPadek
wotując
ks1ęc1a,
w1elk1e-g-o
do
się
zbhzać
k1em
zasa·dn1czo
s1e
zg-od7.1f
ksiazę
W1elk1
Niemczech proby wyrobu szyn dfu.gośd
wówodpowiedzial
III
Aleksander
wem.
60 metrów,
czas na wniesioną petycję:
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Mendelejew ma wprawdzie divte
ale ia mam jednef!o Mendelejewa.

Mendelejew był oryirinalny niety·llko
CASINIE. w swych zwyczajach ale w każdej dirobnostce swe~o codzienneiro życia.

statystycznego znajduje się obecŻywił się wyłącznie herbata i ryżem.
nie w Stanach Zjednoczonych przeszło 2
byt również jego stosuOryginalny
miliony osób, które noszą na~wisiko:
literatury.
do
nek
Smith. Po Smithach zaimuje drugie mief
VerUbóstwiał Dumasa. JuUusz.a
'9
..,
1• '9&11L-.,
1ce naz:wi'S'ko: Johns<>n, które.go użvwa
znosll
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głodzie mieszkaniowym !)isze się
tak często, jak o„. protestach weks

'Jłal!•

od6ęd•ie si~ dziś

to nie snajduiq one nafJIJDJlÓDJ,

gdyż łodzianie nie mają obecnie pieniędzy.
Otóż w tej właśnie chwili, przeżywa- d'Omy, których mieszkania
łódź. 7 stycznia.
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Konlerencia budowlana
..,

l'lieszkonl o ioniejq!
11li010

poł•

SZGll'ie
lód:i, 7 st~znla.
'J ak się „fXIJress" dowiaduje, w dniu
dzisiejszym udał się do Warszawy pre.z.
'iiemięcki. celem wzięcia udziału w pler
wszej naradzie rządowej w sprawie ak·
cji budowlano .- mieszkaniowej na rok
obeeny• .
Konferencja l>OwYższa ma bardzo
poważne znaczenie, ponieważ zawczasu
ustali plan budowlany na wiosnę i lato
oraz opracuje sposób finansowania teJ
•
i"'
. • t d t
k :t p
a CJ•· • rzyczym się 0 0 e2:o, 1. na
tychm1ast Po rozp.oczęciu się sezonu.
budowlanego. będzie można przyshmić
we wszystkich miastach do energiczne·
go prowadzenia budowy mieszkań.
..

_
.
my okres, kiedy rzadko dotychczas spo- kami.
Warunki te stworzyły sytuację wyso
tykana podaż mi·e.szkań . o biisko pięću nas
Iowy.eh. I nic dziwnego. Oby-Owie te, z dziesiąt procent przewyższa popyt. Wol-ł ce paradoksalną, g-dyż w tej chwili
pozoru nie mające ze sobą nic wspólne- nych mieszkań, rz.ecz prosta, jest obec- względna „taniość" mieszkań przyczygo dzj.edziny, są jednak smuitnem zna- nie bardzo dużo. Nie znajdują one jednak ntć się moż,e do zahamowania ruchu bu
mieniem stosunków powojennych, które naby-wców, z tego wzgl_ędu, Żil ludzie dowlanego a tern samem do dalszego
zakłócają spokój i spędzają sen z powiek przeważnie na kupno mieszkania nie utrzymania g-todu mieszkaniowego.
Mamy wię·c do czynieni~ w .tym wY
. maj~ pi~niędzy.. Ten, kto chciał sobie
bardzo wi-elu. lodzia~.
Kryzys m1 eszkamowy trwa w Łodzi, kupie mreszkame jeszcze przeid cztere- pad.ku z blęctnem kotem, ktore 1est, JedJak zresztą i w innych miastach, w dal-1 ma tygodniami i od.kfadał na ten cel go- naik wyrazem tej niewątpliwej prawdy;
szym clągu. Dach nad glową jest bo- tówkę - d1ziś jest bez pieniędzy, gdyż że mieszkante dla przeciętnego cztowie
poważnych w międzyczasie gotówka wskutek kry- ka jest w .dalszym ciągu lu:ksusem.
wi·em nadal przedmiotem
Spa.dek cen jest bowiem w tym WYtrosk i }\łopotów, a niejedno małżęństwo l zysu catkowlcie mu stopniała.
problemaNaturalną konsekwencją tego stanu padku zjawiis:kiem wvsoce
rozbija ~ię i nie dochodzi do skutku w
obecnych warunkach jedynie dzięki te-· rzeczy jest spadek cen. I to jednak po- tvcznem, gdyż nastąpił on w tym czaPrez. Ziemłęckl na konferencji teJ
mu, ie tylko znikomą część łodzian stać zostaje bez efektu. Miesz:kania w nowych sie, kiedy lwia cz~ść ludzi znajd.uje się
przedstawi wyka~ minimalnych i maksy
domach stoją puste, gdyż nawe..t mimo _w outakanej sytuacji materjaJnef.
na wygórowane „odstępne".
W praktyce więc zjawisko to nie po walnych potrzeb budowlanych Lodzł,
To ,,odstępne" ściśle związane jest tego spadku są one stosunkowo bardzo
siada żadnego znaczenia, a problem mie celem skłonienia właściwych czynnlz ~ietdą mieszkaniową, oczywiście gie?- jeszcze drogie.
Trzypokojowe mieszkani~ w nowym szkaniowy w dalszym ciągu nłe prze- ków do przyznania naszemu miastu
dą nieoficjalną, która podobnie jak za
czasów inflacji, d-ziafa mniej więcej w domu kosztuje dziś, zależnie od piętra i staje bvć jed·ną z najbardziej palących większego kontyngentu pieniędzy na
' budownictwo.
sposób podobny do słynne} ,,czarnej gieł ..okolicy, od 2.500 do tys. złotych. Da- boląc.zek spotecznych.
·
dy" walutowej. Wprawdzie handel tnie- leko bard1zi1ej jeszcze potan.iały miesz:ka
szkaniami jest u nas surowo zabroniony nia w starych domaeh, gdzie w prakty. ce obowiązuje jeszcz.e t. zw. „odstępne",
tem nie mniej jednak kwitnie on zasądni 1
ęz• · _
1•
czo w całej pelni, aczkolwiek w tej chwi 1 Mieszkanie dwupokojowe z kuchnią
li przeżywa on równie-Z poważny kry- można dziś otrzymać w takim domu
mniej więcej za 400 dolarów:. I na to Jed
zys.
Wskute'k ogólnego zastoju i ki~p- nak 11abywców dziś jest ł>ardzo malo.
od jutra w CASll'łl.E.
••
!
Zastój na rynku mieŚ:z.kaniowym moskich Interesów na giełdzie mieszkaniowej panuje obecnie niemal grobowa ,ci- ' że jednak mleć fatalne skqtki d~a ruchu
. •I
budowlanego, którego .sezon rozpo:c·zsza. Oielda ta jest bowiem niejako zwier
cia.ct.tem naszej sytuacji ekonomicznej, nie się za dwa miesiące. Kredyty bowiem
barometrem, który natychmiast reaguje i· narazie nie są jeszcze przewidywane, a
na wszelkiego rodzaju zmiany konjunk- prywatni prz,ed1siębiorcy nie bardzo kwaKupił norze.:zonej boBlg i poszedł
stowaniem ~a pi talów w
pią się z inwe1
turalne. . .
do więzienia
·
aaa+ +www;
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gdyż zadłużył się u wszyst~ich znaJo,·
Lódż. 7 stvcznia.
mych.
- Kochasz mnie?
- Czy mam ci to ciągle powtarzać? 1 Gdy więc nazajutrz na orzecląg kilBo, widzisz chciałabym, żebyś mi kunastu minut pozostał .sam w biurze w
Pierwsza próbo zawiodła na całej kupił- takie
wysokie boty. M'ładzia też którym pracował, ściągnał z kasy 50
. linłi
. złotych i nie dbając o nic pobiegł natych
dostała od franka.
Stanisław Szynkowski oodtapał · się miast po nieszczęsne botv.
~ei_n obcowaniu ~oszedt do wniosku,
Lć~z~ _7 stycznia.
.
Panna Antosia ucałowała 2'0 gorąco
d , .
b"
.
B l
Pranc1szek Mo!"Czynsk1 był uważa- ze Jest ona godna Jego osoby, wprowa- . . 1
em wł t mhrzte ooda~ 1 gdy przyniósł jej ·tak niecieroliwie ocze~
ny wśród swych ~najomych,' przeważ- dzil ją do S_\yego domu. Pani Morczy~- ': ~bo'włę. 1Yd l?:?nc20
· dał
t ·
z o yc vgo mo- k' . Ml d · ·
nie tragarzy i wozniców za ·człowieka ska oczyw1scie niezbyt sympatyczmc · zam ra za e wre
bardzo inteligentnego i z-~jadłegl) rewo- przyjęła swą konkurentkę. Bala się jed~ li wo~ które mu~iały mu starczvć na -yvszy si;':~~~czę~c~~emec wpros meoosia
.
.·
.
Jucjonistę. Morczyński pożeraJ bowiem nak męża, jak ognia, więc w jego obec- stk1e wydatki, a tu narzeczona zazAdachciwie gazety i rozmaite ulotki 1, ma- ności, starala się nie zdradzać swej nie- la tak kosztownego prezentu! Szynkow • ~ie. ~lug? Jednak , tr':'ala ta idylla.
ski nie mógł jej odmówić. Miał bowiem \~·łascrciel bmra podan ~torv .no powrojąc sam o sobie nadzwyczajne zdani·e, nawiści wobec Jabtczyńskiej.
Ody jednak tylko „wielki reforma- rywala, który również ubiei:rał się o c~e d? sweg?. lol~alu stw1erdz1ł brak go,
lubił pr~y kieliszku przebudo\vywać caly świat. Za jedną z największych bo- tor" wychodził z domu, pani Morczyń-' względy jego wybranej, Antoninv Brze- tcwki do?1ysI~ł się !a~w?• kto bv~ ~praw
lączek ludzkości uważał on przedewszy ska nie liczyła się już z niczem i roz- zińskiej i gdyby on dowiedział się. że cą kradziezy i ~wrocrł się do oolrcJ1.
Szynkowski został aresztowany.
Szynkowski nie chce kuoić .botów. z
poczynata otwartą wojnę.
stklem jednożeństwo.
sprawie sądowej przvznał się on
Na
uczvnil.
to
sam
by
pewnością
do
wreszcie
Któregoś dnia doszłO
- Sprawiedliwość musi być - mó. ~~
.
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do
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Antosiu,
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~ie
Marczyńska~
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rozp.
waln~j.
ś.wieci~,
na
więcej
.tyle
o
~ił ko~iet jest
--: feraz Już mi wszystko iedno, _
mż męzc.z~zn, więc. dlaczego ~1by me gąc JU~ dłuzeJ zn:eść obec:nosc1 sweJ nie - musisz trochę zaczekać. Kupię ci,
mówił - bo Brzezińska znalazła inhego,
wolno m1e~ d.wuch zon? Mówię wam, rywalki, poczęła Ją pzmoc1ć rozgrza- ale trochę potrwa.
tylko mnie aresztowano. Jak wyJ·
gdy
caPrzez
czekać.
chciała
nie
Antosia
gdyby .moJa zona miała,~ domu kon- nym .do czerwonoś~1 pogrzebaczem.
kurenc1ę, toby z pewn~sc1ą ~yła lep- . ~1.eszczęsna ko~tc!a doznała~ bardzo ly tydzień dzień w dzie!l przvoominała d.; z więzienia, to będę wiedział iak mam
·
postępować z kobietami.
. d
d St .
c1ęzk1ch us~kodzen cielesnych. Wezwa- mu 0 ob'et .
sza. I tak byłoby z kazdą kobietą.
.
r mcy, a g Y ams1aw me a;'
·
d 'el ·
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· · t h
· · l h 1·
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Sąd wobec przyznania sie oskarto. n,a1on;i1 s uc a I uwazme _YC roz- ne pogo owie,. po ~ zr emu prerwsz~J wał jej konkretnej od owiedzi oowiedzia
nego nie badał świadków i skazał ero a
P
.
.
wazan .. Nre~tórzy. pr~~zn_a":a~1 mu !a- pomocy, musrato Ją przewieść do szp1- r
"" n
.•
a mu wreszcie.
cję inm znow twierdzili ze 1 1edna zo- tala.
·
- Trudno, jeżeli nie tv. to znajdą się 3 miesiące aresztu.
Morczyńska została aresztowana.
na 'to zbyt wielki ambar~s. wiec pocóżv„Muvuv~wvv
cvvv
to
Oświadczenie
...
kupią
mi
którzy
it1ni,
Znalazłszy się przed sądem opowieby miała być jeszcze druga.
46
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Marczyński tyle mówił o tym swoim dziara ona z płaczem o reformach zrobiło swoje. Stanisław dał dziewczynie słowo, że nazajutrz przvniesie jej
·
projekcie, że wrcszcte postanowił go I męża.
t:zuioJt:le
zrealizować. Nie mogąc wziąć drugiego! Sąd skazał ją na 6 tnieslęcy wię-J· boty.
Skąd jednak miał wziąć ołeniądze?
ślubu zbliżył się do niejakiej Weroniki zienia.
. O pożyczce nie mógł nawet marzyć,
. .:·
/Jabłczyi1skiej ...i gdy po kilkutygodnio_,....,..,...
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.W ulicach metropolj.i, h~ndfowej. Da- ci, ale i dwaj strażnicy odnieśli Tfi:Oy. W
aek1ego .Wsc~od.u, . chms~1ego miasta k.ońcu napad odparto, .ale powtórzył 6n
Szan·~·ha1u, w1dz1 się obecnie często na- s1ę o g-0dz. 4 nad ranem, tym r~zem jed-:
I
nak zdołano ująć kilku opryszków.
stępu1ący obr~zek.:
Dziś •• raz ostatni!
Jeszcze g-0rzej powiodło się im w do~ '
Z któregos z. hczny<:h domów battko- 1
y;~oh ~ymyka s1ę tłusta postać starszego I mu pewnego anglika, który, będąc dos- I
7,uz oh1ńczrka, który gorączowo wpada ; konałym strzelcem, 1położył trupem w !
Wcielenie najs~odszej
kobiecości
do o.cze.ku1ąceg? go. sam,o'?hodu. ~ ~bd · prz.eciągu kilkunastu minut pięciu napa- I
j
za~ mm idą, dw.a1 rnęzc~yzm, uz:bro1em od stn1ków, poczem reszta zbiegła.
~:~n~~z;
W większości wypad1ków jednak na- \
stop do głow i trzyma1ący w ręku nabi1pady teg-0 rodzaju kończą się pomyślnie ·
Film który spowodował interwencję placówki dyplomatyczne! jednego z palistw
te, gotowe d9 strz~łu .:ew~l~ery.
Jeden z nu:h za1m~1e m1e.1s~e. we. wnę d!la zbrodniarzy, czego dowodem, że. w
t~zu samochodu, drugi loku1e s1ę , obok ostatnim roku zapłacono okupów na -su-· _
kierowcy,, poczem natychmiast woz ru- mę 60.000 funtów sterlingów. Suma ta ·
sza. z n;ieisca gazem. Sceny ja'kie powta- jest jednaik ty'Lko małym ułamkiem· rzer~aJą się tak czę.sto, że nikt już n.a nie czyw'.ście wpłac 0 r..y~ okupów, gdyż naj ·
nie z~rac~ uwagi, wszyscy bowiem wie częściej po'licja nie wie 0 porwaniu i ca-·
dzą, .ze oluńczyk ów to bogaty przemy. ła tranzakcja załatwiana jest 0 irle- moż- '.
Wytw. "United Art1sts•
Własność DH. „Ęstefilm"
sło~1ec, albo też ~piec, który . właśnie ności poufnie.
gł. Władysław
·proołłm:
podiął w banku większą sumę pieniędzy
~.j~oto 'd:::i~.ą swej straży o&obistej udał
Poczlltek seansów o godz. 4.30, 6, 8 i 10 wiecz.
Straż osobista jest mu w tym wy.padwśród gór lodowych
którego
kl! ochroną przed porwaniem,
Na morzu Biatem od krlku dni pailuje.
ofiarą padło w ostatnich czasach wielu
zamożny.eh ludzi w Chinach, a które zaw 1~iezwykfej siły burza. Kilkupiętrowe fasze ma na celu wymuszenie wysokiego le przerzucają na brzegi całe tań:::u!:hY
gór lodowych, które rozbijają się : twookupu.
Niedawno temu bandyci zatrzymali rzą potężne skały, kilkuset metrowej
aTS:
'
·
w biały dzień na ulicach Szanghaj.u sa- wysokości.
Ni.ai
•
W.ielk_i ,sowiecki kuter rybacki „.No~ I
mochód pewnego bogatego chińczyka,
.llj
'
ki~~owc.ę ściągi:~li. z siedzenia, a na jego wa Z1e1ma' wraz z zalogą, sktadaJąc4 :
m1e1scu posadz1Ji Jednego ze swoich lu- się z 30 ludzi. zo;stat dosz.czętnie rorn- ;
~
~ WW
dzi. Drugi opryszeik wszedł do samocho. zgotany przez gory lodowe. · Wysłąny
du, który odjechał z błyskawiczną szyb na ratunek lamacz lodów „Rusłan", nie 1
Jest to Hm milfonowy, ktory od szeregu
kością. Wkrótce rodzina chińczyka o- mógł nic pomóc nieszczęśliwym ryba- 1
- miesięcy entuzjazmuje całą Europę, trzymała od niego rozpaczliwy list z hła kom i sam ledwo uszedł z odmętów: roz·
bandytom szalalych fal.
galną prośbą o doręczenie
Cił6\Af ną rolę kreuje największa tragiczka świata
większej sumy pieniędzy, inaczej bowiem
będą mu obcięte uszy.
i
Lekarz-dentysta
· Jednego z najhezczelnieiszyoh napap~nn
dów dokonano niedawno na dom pewne •
1111
1
U&I
UHll ·
~o, bardzo bogate~o chińczyk.~, mieszka- I
·
. .
Naslt;pny program w CiRArtD-Kll'tlE.
J~c!go na ter~to~ium konces11 francus- I
. ~ fr. .
Ceg3elmana 25, 1.p
kie1„ Ty1lk9 dz1ęk1 temu, że bandyci wy- :
.
brah godzinę 12 w nocy, gdy właśn e e
.
Ordynu1e w godz. 9-1
zmieniały się straże osobiste gospodarza
· -;· :
·
Telefon 108-26.
~omu, n.apad się ni~ udał. ~ywi~zała się S
~~~~ .
G~d~~>ad~~;G~~~
strzelamna, w czasie które1 dwa1 bandy„
--"""'
i "'·

VILMA BANKY

LOUIS WOLHEIM i WALTER B.YRON

11

•••'•••••••••111111•-

ijii8fi'iói hańby"
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Straszna burz.a
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Hurowi·
1

Walter i Jet. Kobnsz
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·~ ·.~·· I się ·jego strórrę, chodząc po drugiej J - Słyszał pan? - zapvtał
12
stronie chodnika. Drogi pozostał na miej faul.
scu. faul udaf się również za Sz.uilcem. - Tak„. Cóż to ma znaczvć? ...
··
··
:Jer~u !Balf
- Czy widział pan dokładnie„. do ko
Przedtem zanotował sobie adres: ulica
go zwracał się gospodarz?„.
Sw. Barbary 5.
- Tak jest... Mówił do Szulca. a nazMinyli jaki~ś pola, niczem nieogrom
dzone ·.i wkroczyli na rynek. Szulc nie wał go Millerem ...
~
obejrzał się ani razu. Zmierzał widocz-1 Gospodarz postawił przy sasiednim
. ·
a
Tylko na rynku stoliku trzy kufle piwa i podszedł do
· · ' nie do jakieg;oś ce'lu.
przyistanal. odQ(aszlnąt i skierował się faula.
:fensof;ujnu romans ftrvminolnu
rv~,
- Czem mos.re panom służvć?„ .
w. stronę re~tauracyjki na rogu. Wkrótce
: no fłe praDJd•ilJJUt;li •dor~eń. :
- Dwie herbaty... - odrzekł Faut.
znikł. za .d rzwiami.
..,
Gospodarz skłonił się i faul miał wra
faul skomunikował-się szybko ze SwYm
. żenie, że tajemniczy uśmiech orzemknąt
towarz}'!szem. .
4)
- Wchodzimy - rzekł krótko asp1- po jego wargach.
ny cios w okolicy skroni, oo nasuwało
STRESZCZENIE POCZĄTKU
- Ten „facet" mi się nie podoba„. .
,
,
przypuszczenie, że w ~bydwil wypadkach rant.
·'
POWIEŚCI.
Lokal resta~rac~Jnv składał się z st..epnął faul do wywiadowcv. _Tu jest
działa ta sama zbrodnicza ręka.
W głuchą ciemną noc z . duła 3.go na
Podejrzenie padło na robotnika, mJesz· dwuch małych pokoików. Gesta kurza- c.,oś nie w porządku ...
4-ty lutego 1929 r. w Diisseldońłe na
_ Czy przypuszcza pan, że„.
kaiącego w domu OUgięrów, niejakiego wa dymu wzbijała się aż pod niski sufit.
przedmieściu Oberkassel Jakiś tajemniczy
faul mruknął okiem, R:dvż Hubert
Szulca, który często się upijał I był Już Przy stolikach siedzieli woźnica i chło~ohnlk napadł na 56-letnlą sklepikarkę
karany za zgwałcenie. Aspirant Paul, pro- pi. którzy przybyli z wozami na rynek. zbliżał się do stolika z herbata.
Annę Kiibn. zadaląc jej 21 ran sztyletem.
_Mam wrażenie ... _ rzekł Faul, po
Szulc zajął miejsce przv oknie. Rozwadzący śledztwo w teJ sprawie, udał się
Najcięższa rana była w okolicy skro•
do domu, w którym Szulc mieszkał, i ka· sadził się już :VYg~dni: i rozm~wiał z uciejściu restauratora, przvsuwaJąc się
~
ni. zal sprawdzić stróżowi, czy 1>1>deJrzany dwoma osobmkam1, s1edzacvnu przy bliżej do wvwiadowcy - że Szulc i ttuNa miejsce wypadku przybył nałych·
0
mOt'derstwo osobnik Jest w tei chwili tym samym st?liku. . za n!mi. w. kącie, Ibt.rt to jedna banda„. Oni chca nas wYmlast komisarz Rozenberg, aspirant Benstal ~olny s~ohk. Aspirant i. wvwiadow- prowadzić w nole ... Uwaga ...
w domu.
ke ł lekarz pagotowia, który odwiózł nieOstatnie słowo wypowiedziane było
ca sk1erowah tam swe krok1.
przytomną kobiecinę do szpitala.
1
W izbie było głośno. Co chwilę roz- i z tego powodu, że w tej samei chwili
- Już ja to wykombi)luję, bądt pan
Kilhnową udało się przytrzymać przy
otwarły się drzwi i do izbv weszła notyciu, mimo to zezJ!anla Je! nie mogły spo~~°izii. do bramy. faul czekał na uli legat się ochrypły śmiech.
. - A to ci zima!, - r~ekl Szulc. zacie- wa oostać. Przybysz skierował się odwskazać śledztwu żadnej drogi
cy. Gdy wychodzit z bramy, natknął sie .raJąc ręce. - Mroz az trzeszczy ... No, rnzfi do stolika, przy którvm siedział
··
.
Szulc i zwracając się doń. rzekł:
Naczełmk urzędu śledczego Farber po , na dwóch osobników, którzy mrugTięli jak tam dziś na rynku?... .
hl
l
łeclł aspJrantowł faulowi roztoczyć opie- doń znacząco okiem.
-· A, dobrze, że tu pana spotykam,
- Bieda„. - odpar tęgi c OP w baKto was przystał? - zap3'tat cikę nad clzJelnlcą. w której dokonano taran~owej c~apc~. - I. wozić ni~ moż.na„. 1panie M!ller! mam z panem do po~adania
cho p auL
Jemniczego napadu.
Myslałem, ze me za1adę... Smeg az po na osob1stosci.„
f auł zdębiał po raz dru!l'i.
'I
pas...
- Komi.sarz„. Mamy pilnować„.
W sześć dni po napadzie aspirant faul
Szulc podniósł s1·ę z krzesła i· od' - Toście pewnie wymarzli - przer-1
- Przej.dźcie na drugą stronę ulicy.
doniósł naczeln:kowł urzędu śledczego far
Z bramy wypadł dozorca :
berowi, w chwili gdy ten wychodził z no- Wychodzi... Wlaśnie teraz wycho wał Szulc. - Trza coś wvpić na roz- rzekł:
cnego ,lokalu w towarzystwie pewneJ da·
Proszę bardzo.„
my, 11 nowym wypadku, Jaki zdarzył sl(l dzi ... Już. wkładał palto!.. Pokłócił się z grzewkę„. Panie łiubercie! - zwrócił
Udali się w drugi kąt izbv. Przybysz
żoną!„ Od wczoraj nic nie jedH„ Płacz się do wł~~ciciela, stojąceR;o za, l~~ą.
w tel sameJ dzielnicy.
- Juz idę ... - odparł własc1c1el re- , był mocno zirytowany, gdvż żvwo geNad ·brzegiem Renu znaleziono tirup 9 taki, że ino.. .
- Dobrze ... Teraz uciekaj pan stąd. staura~ji, wycierając brudna szmatą roz stykulował rękoma i szeptał coś Szuicoletnlei dziewczynki, Różyczki Olłgler, któ
Wt do ucha. Szulc skrobał sie w idow~ i
lane piwo.
ra wyszła z domu o godzlnle 8-eJ wleczo- J ani mru - mru... Nikomu!..
faul przegląda.I jakąś zatłuszczoną! po'f.akiwal.
Dozorca znikt faul dał . znak .wywia
rem, by kupić w sklepiku masło na kolacje
- Ta sprawa mi się nie podoba.„ . . gazetę i jednocześnie nadsłuchiwał pil.
I Już nie wróciła. w sklepiku Jel nie wi- dowcom, ażeby uważali.
- Jeden pójdzie ze mną. Drugi z0- nie co mówiono przy _sąsiednim stoliku. rzekł cicho Faul. - Musimy te rzecz dodziano.
Właśnie zbliżył się gospodarz i kłaniając kładnie zbadać ...
farher poprosił aspiranta. aby · od- stanie aż wrócę„.
-- Dobrze, ale jak-?.„ - zapvta! wyPrzystanął przy murrze i począt czy- sie Szulcowi rzekł:
wiózł damę taksówką, sam zaś udał się
- Dzień dobry panu. panie Miller„. wia<lowca, mieszając herbatę, bv za~tuna miejsce wypadku, gdzie zastał tłum lu- tać jakieś afisze. W bramie rozległy się
szyć swe słowa.
Czem mogę służyć?.„
kroki. Ktoś kas~lal głośno.
dzl i rozpaczających rodziców.
Ostrożność ta była zbvteczna, gdyż
- Trzy „Jrufelki . na poczatek„. Po chwili wyszedł z bramy nizki, mi
Okazało się że zbrodni.an 1>rzed morr.ikt na nich nie zwracał uwa1ri. ·wszyzerny c..z-łeczyna. Rozej .rzał się w obY!d-, brzmiała odpowiedź.
derstwem dokonał gwałtu.
faul odJ'.oż.ył gazetę. Wvwiadowca scy zajęci byli soba.
Na · ciałku d~ecka znaleziono również . wj.e strony i poszedł na lewo. faul dał
~Dalszy ciąg nastąpi).
i
Jak u Kiihnowef 21 ran I charakterystycz. J znak. Jeden z wywiadowców skierował zmienił-wyraz t.warzv.
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Nowa kopja w nowem opracowaniu literackim

I

Następny

program:

:•„ Przy kominku „1„e,0T1Kon"

POL·L

I
I
I W'era

11-go Listopada 16„

_D_z_1_•_p_r_e_m_J_e_r_a_1_

W rolach głównych

I

.

Cbołodnaja, Maksimow, PołońslUj i .Runicz:

W r~li głównej:

na Rln

! ~lieU r~órowe, !Ulowe, 1omauie ry~ańi~ie AHTY~11czn[68nicuoRO IO••• Plor

CZ A R Y IBllłl:E P10Ci;:wPi0iRO:fiii0oz1E::z~~~~
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Dziś

premj" era I
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Monumenta ine arevdrieło w 12 aktach z tycia carskiej Rosli lat ostatnich. Hulaszcze orgie oficerów carskich. Intrygi dworskie. Rewizje oraz: arePocz:. o g. 4 po poł. w soboty i niedziele o 12. Na pierwszy seans wsz:vsłkie miejsca po 50 i?roszy.
sztowanla studentów oraz: robotników.

.

I

NOWOOTWORZONE

Dziś

a

Nino ,,SWITg· 1
I ----

I dni

POD„IEllllliJlllll
„.
a

Dramat .namic;tuości Judzkich.
Re.tyseqa J. V. Sternberga.

nasłł;prwch ! ___w rola_ch_głów!lych: Ewelinc,t Brent, George Bancroft I Clive Brook.

SALA CENTRALNIE OGRZĄNA

Pomorska 89 (róg Magistrackiej)
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NA PIERWSZY SEANS WSZYSIKlE MIEJSCA PO 40 Gr.
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Doktór

,,REDUTA''

Kino

Woł~DWY~~i

Ceqlelnlana 2 5 •
Telefon 126-87 1
.lpec:jallsta ch'C< ·

Kino

KOPERrtlKA 16
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, 9 i 16

ł

pre111terał

Drugi prz.eb6j cezonu z wybitnych zaakceptowanych
szlagie•ów p. l

„ Tancerka

ał>ecJallsta chu j
rób skórnsrch

I

wenerycznych

Ii

mocz:opłciowvch

'!
T eL 159-40
\..Pnyjmuje
od 8-11 .
i od 5-9.
11w niedziele
i święta

znana pod pseudonimem

1

specjalista chorób
skórnych. wenerycz
nych j mocz:oplcio-'
I
wych
1

seansów w dni powszednie o g. 4 po poł.
W soboty o godz. 3-ej po poł„ w niedziele i święta
Początek

o godz. 1-ej.

Plołrkow•ka70

I

(róg Traul!utła)
teL 181-83
Pnvimuie od 8.30
do 10,30 rano, od
'do 2.30 pp., od 6.

!

11

Do akt Nr. 3882 1gzig L

I

w nie·
s.30 i w„
/do
Ogłoszenie.
od - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - święta
dzielę
Komornik Sądu OrodzkfegQ w Łodzi 10-1·el. Oddzielna •
VII rewiru Stefan Górski, zamte>s.z.ka. poczekalnia dla pań
·ty w ł:.odzi. wzy ul. Sienkiewicza 9.
I
na zasadzie ~rt. 1030 Ust. Post. Cy.w._ Dr med
'
'
ogłasza. ie w dniu 14 stY!CZtlia 1930i
1

~1i5°!7i•ff
~f i~~:~ie~°;,e!ir&
~~~
przez licytacJe •
bed.zie sle

nast~pnych

„DZIKUSKA"

sprzeda ż

historia ~ łez:lai
W roli głównej:

słoneczna

MllRJA MALICKA
według

CASI IE

'tag D80WlkiiI

Cena wszystkich miejsc na pierwszy seans 50 groszy
na następne seanse od 50 gr. do 1 złotego.

realizacji

od jutra w

\

Doktór

1

potęga ·

marzeń przyszłych pokoleń

od 9-1
:
tOddzielua poczekalnia dla pań

Giida Grey.

i dni

to

uL Andrzeja 5 1

twiazda baletu i ekranu urocza rodaczka nasza

l'larjanna P1iGbałska

Dziś

KSIĘŻYCU''

II

fti~wial~ii ,

1

Dramat Wschodu sensacyjno - erotyczny w 8 21kfach.
głównej

I

Dr. med.

ltOCJ6W""

W roli

,,KOBIETA
NA

'i

wenerycznych .
Elektroterapia.
Leczenie lampą
,
kwarcową.
przyjmuie od lfodz
C-2 i 5-9 wiecz
w niedz. i świeta 9· !
Dla pań od 5 - 6
od dzielna pocz:ek.

-;::_.„
·- .. .....:.:..:.;.;.:;;:.~:.:_-·;:;:::.-:~.=~:~ ~~~.:_~.~:!'_;~·~J~~:~-E~·'!!!?:!.'.'1!!§!13""'-,.._.....,,ut""'''!!!!"

Od clzli

:oób slrórnych.

pow. Ireny Zanyckiei

Mi-!

bu Rl [ l
•

KetlamJ iwiellne w~arln Koleiowym
Na mocv koncesji. wydanej przez MAGISTRAT m.

„.I

urqdzamy

reklamy świetlne na słupa[b mieJskie11 p1rkan1.

Ili

ruchomości, nałeżącyclt do firmy
. tlin i Góralski. &kł.adających się z jCeg1enlana 43
:urządzenia blura i 5-letniiej k.taiczy, oce Tel. 141·32.
!Specjalista chorób
•niony<:h n~ sumę 17~ d,
,skórnych weneryct
Łódt. dn.ta 19 grudnia 1929 r.
~omomik S. OóRSKJ. ____ nych i mocz:opłcio· ,
'. wycb. Naświetlanie )
lamp2' kwarcową.

ł.ODZI

otacaaillcefo Ogród Kolejowy ze słronv ul. Narutowicza, Kilióskieg'o i Skwerowei
Park Kolejowy znaiduje się przy samym dworcu, między trzema najruchliws:umi ulicami naszego miasta.
Reklamy ~wietlne, wykonane nafesłetyciniej. ołwłetlon• będll od
zmroku w przeclatg&a całel nocy,
Reklama świetlna jest tania I celowa

„-:„
1111

„
.
I
1-00
6•CIO Sierpnia Nr. 'I. tel. t20·H ~
•
I
;fj~E.
~
P. Klinger.
P~„•e"""'~·-··~'-" c~
----'!..--------------·-----OJ11łos6.ID!a pań ~ddzielna
Następny

1

?

program:

zMosm
czerwonaWtan[erka
roli

·

D ..,. o •• or

głównej

DOLORES del RIO

wenervczne. sll6rne t

1·•1 I 9-ej w sob. o g, 3-ej w nie·

~:ii~~!n:V::~:t.';J~j:a~~~ ·Le~e:~o~~i;.A 1~;,!~28~altZJ'Poczekalnia od3-S

Biuro Dzlonnlk6w I Octlosnft

•

moskiewskiego
ka1aia dla pa4.
Od 1-2 w LeC%11fcv (Pfntrhrnh 62) ł konserwatorium

LEKARZY SPECJALISTÓW
1 OABINET DENTYSTYCZNY
PRZY GÓRNYM RYNKU
Plotrllowslła 294, tel. 122-89
(pr.zy przYstanku tramw. pabianickkh)
Czynna od 10.eJ rano do 7-eJ wiecz.
w l;łiedziele t śwleta do Z-eJ po paf.
Wszystkie soec:lalnoścl I dentvstyka.
Kaolelo łwleUoe. lampa kwarcowa.
eJektryzacia. Roent1tea. szczepienia,
analizy (moczu. kału, krwt. plwocm,
wydzielin ltd.). Operacie, opatruald.
Wizyty na miasto. Porada ' Zł·
Porada dent:vstyczna oraz wenerol•
&lczaa dla chorób skórnych f wene·
rycznycb

3 ZIOfe.
_.,__... ,,_.-

-

Un u ~
Lii 1·ed1uahnn

"ońtlO'hY

r

i inne, suknie trlkotinowe i t. p.

przyjmuje do reperacfi.
Sier„nla 76, III piętro

Ilf. 8•gO

Tanio bo w prywatnem mieszkaniu.
•

tel. UZ-98
Piotrkowska
l
Ma zaszczYt zakomunikc>wać swym P. l· czytelnikom. iż na tGk 1930. l>TZYl.ydawnictwa
muJ.e prenumeratę na miejscu oraz z dostawą do domu, na
PCflodyczne, oraz dilenmki miejscowe, krajowe i ~agra.ni<:z!KI:

udziela

le"cii gry

fortepianow~J

Tygodnlld:
Wschodnia 7 2
, Tygodn. Ilustrowan..v
m 19·

\ Swi~t
IlI eka,!, - Oen frnł
Jl a ~idJO

~

MarkUl

wa••

,~PRO~IE
1r'4
liWst,
ódt.

~11 1;;·dro~t6 ;~~e:~~tlAURfAlKA
______
I
LEC Z rt ICA

"-~szckz I M tk
a a
U'.t.leC o
Mole Pi.;emko
Iskry

Dzienniki:
Kurier Warszawski
Kurier Poranny
Gaz. Warszawska
RDozb1_eon.tnpikolsk. ,-

Dzlennłkh

Tygodnlkl:
Die Dame
Die Woche
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Monitetr Polski
Płomyk
lłAL1-~.)! tiallol L>zwo.n tel. „l. 3- „~o ~ ~ '
Dziennik Ustaw
Płomyczek
gotow1e krawieckie Kiersza żero_msk1e
R6wnld przyjmujemy wszelkie zamówienia na prowln~ie. tlidt!e* ogloU
~ U
go .91, sklep_ narotn:v. Momentalme od·
n~a d-0 wszystkich ·Pism miejscowy eh i krajowych, ściśle po cenach red a.k1r 51
świeża garnitur za zr. 3.-. su~nl~ za zł. ft' t t r
cy1nych.
2.80. palto za zl. 3.-, łą~znie z o- rlO rnOWSL&
tel. 121-23.
debranlein i odesłaniem. fapr.:sscm ple
rze. farbuie. przerabia, nkuie. sz.tucznie Godz. przyjęć 3-?
ceruje. farhujemy i pierzemy iutra spo- lllR!r.&IHS!!ll!'!I~
&1.Dalil!ml~
sotr em lipskim

u• !1nmow!I

Polonia stołeczna

~toro sf~ o .lłlos~e-sfti-.·aol

.

u·e•11·n· cko Teutoni·o

Pierwsi polscy

~

m

Jak się dowiadujemy Polonja stole- przef!rgwo Z reprezen•oc:jq todzl 10:0
czna czyni s~arania . celclt} pozyskan :a
W ni cdziel<;i przed południem odbyło na punkty Jonsd1k:!r. wag-a lekka: Kodo swej druzyny l11.rowe1. na przys ~ty się w sali Gcyera spotkanie boksersk!e nitzny Garncart!k. Zwycleżyt na
sezon środ_kowc~o nariastmk~ Turystow między Teutonją i rcprez. Łodzi, zabii- punkty K.:.>1: r1.:~~- wa~a r6ł-;r.:d11::t
A.raszcwsk1ego li. przcby~va i ącego obce 1 czone zwyci <;i stwcm rcpreit:nta;;ji tódz- Dreykopf Sew ..:ry1111k. Zwycie;·i~;t
me \".' Szkole _Podchorązych w Toma- I' kiej w stosunku 10:6. Wyniki paszcze- wysoko n1 ;Junkty Scwcn·1ilak. mimo
siowte Lubel~ktem.
. góln ych spotkań przeds~1nviaj~\ s;ę na- nadwagi pr.1,e.;1\V!li°K.l, \\a~a śn·dnia:
A.taszewsk1 ma otr~ymać ~o ukon-1 stępująca: \\ a~a musza: RycLr,ewski _ Meyer _ Heinrich. W:vn!k remisowy,
czemu szkoły przydział . do Jednego z 1 Rode. Zwyciężył na punkty Rydzewski, waga półcięska: Kordma?l ·- Stahl.
P?ł~?w stołeczn~c~ .. Na;prawdopodc:b- 1waga kogucia Stegeman - Pa\i,·lak. Zwyciężył na pu11ktv Stahl. waga c;i:ż·
n~cJ Jednak Tu:ysci me dadzą .z~v~leme- i Zwyciężył ~te{{ ernan, !~cz i mwodu ka: Konarzewski - Hinzman. Wynik
n1a Ałaszewsk1emu. t_Ym?ardz1e1. ze ,do: 1 nadwagi Stegemana. zwy~'ęs: W'> ;. rzy-1 remisowy. Sędziował na ringu dyr.
tychczaso_we stosunk.1 między ~olon ~\ ~ I znane zostato ?odz;•rninowi, waga ni6r- Kennenberg. Punktowi: Panne (Berlin)
Turystami po p~mH;tnym oos1edzen,u kowa: Cyran - Jonsch:{er. Zwyciężył l i Milse (Łódź). Mierzący czas p. Beyer.
Ligi zostały obecnie zerwane.
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Niemcu- Polsko lO:fi

#ec6f1nłsłr•oll'ie.

Pp. Papee. Laskowski I Nycz ofriY•
mali jako pierwsi polscy fcchmi5tr.z owie
amatorzy odpowiednie dyplomy. Poza.
tern nostryfikowano dyplom st. sier.l. Za
J,!ackiego, który uzyskał go w czasie
stud.iów szermiercz:vch w Wyższej Szko
le Wych. fiz. we Włoszech.

W

nadchodzącą

sobotę I niedzielo
w Łodzi drużyna p i łki koszykowej Polonji stotecz.nej, która jak
wiadomo, zdobyła w r. b. mistrzostwo
stolicy i odegrała b. ważną rol,ę w turnieiu o mistrzostwo Polski. oPlonja
zmierzy sie z Triumphem i Ł. T. S. O.
Zawody odbęd<i się w sali ŁTSO.

W

gościć będzie

Jłie~noc:~no pr~~erono nos~ej repr~s~nta,;jł
6ofls~rsfliej

sobotę i niedzielę
ero !'Falonla .., ~od~•

Walne zebranie
I.. %. O. !I. .X-u
Walne z~romadzenie Ł. Z. O. P.

(Telefonem od korespondenio

odbędzie się

„Expressu~')

w

nadchodzącn

sobotę

N-l

w

sali Ogniska Oficerskieg-o przy ul. Zie·
Z d·nżem zainteresowaniem oczekiwa- ' się w defenzywie. Zwycięstwo TauertauOgólny wynik meczu 10 :6 na korzyść !onej 20. Początek zebrania o godz. 18.
ne mi~dzypaństwowe spotkanie bokser- ! ba w pełni zasłużone.
Niemców.
Walne zebranie Ł. Z. O. P. N-u wywo·
lkie Polska - Niemcy zakoticzyło się j Waga p1 tc !ężka: Wintgen (N) - Wiś
Zainteresowanie zawodami było nie- lało duże zainteresowanie w sferach
n!eznaczną prze~raną naszej reprez.en- niewski (P). ZwYcięstwo punktowe za- . tylko w Katowicach lecz i na całym Slą piłkarskich naszego miasta.
tacji.
j służone. Wiśniewski walczył słabiej niż sku okgromne. Duża sala kina Capitolu
Zwycięstwo pieśclarzy niemieckich zu 'zwykle, będąc wyraż nie niedysponowany nie była w starie pomieścić wszystkich
Trener
pełnie zasłużone. Polska
reprezentacja
Wa;;a ciężka: Neussel (N) - Stibbe Na zawodach obecni byli przedstawlciebokscrska miała zbyt dużo słabych punk- (P). W pierwszej rundzie znaczna prze- le władz, związków sportowych i t. d.
dla 'Horszoll'u.
tów i WY}lik uzyskany z Niemcami uwa- \waga Stibbego. N€ussel ~yraźnie się Mec~ prowadzony ?YI po_d żenitelmel!- 1 WOZ Bokserski zwrócił się ia poiać nalezy za zaszczyt~y.
.
oszcz ęd!-a tloch?dza~ dop1_ero do głos~ sku l stał na wys-0k_im poziomie. Z wym- : średnictwem fachowych pism ni rmiccpo~cfe zaprezentowali
się ~ na1\ep- w drug1_m star~m. Siły .S!tbbe~o powo.1 1ku .s.ootk:.ir... a byli Niemcy bardzo zadowo kich do trenerów pięściar skkh w NicmszeJ strony. Cechowała Ich niezwykła pus zczaJą, tak ze w trzec1e1 rundzie znacz łlem
K. czech z propozycją objęcia stanowiska
rutyna. pewność siebie \ ws~aniałe wysz j'. nie us tę p owa ł przeciwnikowi.
w Warszawie
kolenie. Pol~ka miała słabe punkty w .AlllJ
•
Wochniku, Wieczorku i Stibbem. Ostat- _....
D · „
t"
ni popisał się tylko w pierwszej rundzie . .
z•en spor ow
Nie potrafił je_dnak roz:tożyć slł:v. n_a
1z~c1a
~1azy"
..Condunie.
Z ~zb~ł t~~~;~i:V~1si1ln~. 0~~at~~~odt~~= · ~
li
U
Lo~dynie raz d~ roku 01:ganizowa
ku
brak treningu. Wo I·
od jutra w
1 na Jest niezwykle ciekawa
ó
góle stwierdzić należy, że większo~ć zacharakterze sportowym, a raczeJ k~m
wodników polskich była zbyt słabo przy I
....
pleks l~prcz. Jest to tak ~wany UZ ICP
gotowana do tego spotkania. Rewelacja I
•
• •
"'.szystk1ch spor~ów. w. d;m·u tym 01 g-aspotkania było zwycięstwo doskonałego
Ili
D mzowane są na.pr,zerózn.CJS~e zawody
Arsl\iego nad internacjonałem Niemlec,
W
U
i
W
'i• sportowe, rozgryw_ane na ullca:h. a_ w
jeidnym z najlepszych zawodników repre
- ._
K S
-D
impre~ach tych wziąć mogą ud.z ia ł \\~azentacji Volkmanem. Arski w spotka5ensac:g,nn porOZJl!lO
wa śnie Cl, których terenem pr cy Jest _ul.~~.
nlu
tym zaprezentował najwyższy
zwuc:1~siwa druzgng W.H.S·u.
Zaw?<ly lckko~tle~yczne \~ form~e b1c .
kunszt pięściarski zbierając zasłużenie su
D d .
t . . ilk" k
k
j ZJEDNOCZONE-L.T SG 28·36 (8•16) g6~_u!1cznych, ~1~g1 kol~rsk1e na.i przr.1
wu mowy urnie~ P 1 • oszy owe
•. · :
•
• . 'I róznteJsie wyścigi kombmowane, w któ
te oklaski;
b'
d w którym wzięły udział druzvnv W. K.
Do przerwy b. ambitme ~raiace ZJe-1 rych udział b:orą nawet nie zamiłowan i
S_zcz~gołowy p~ze 1eg spotkania prze S.-u, Ł. K. s.-u, Ł. T. s. G.• Triumfu, Has dr.oczone jest zupełnie równorzędnym sportowcy a' poprostu ludzie pracy · nstw1a Się następuJąCO.·
I
. z·Je dnoczonego i. or lec1a.
. na Iezy
. przec1wm
. . 'k"iem. p o przerwie
. Ł. T• s G
.
· · 1 zycznei odb"':\'aJ·ą
się w dniu sportów'"
MQcz1rn (P) zwyc .1 ę- rnone1,
W 'aga. musza
•
·
·
ł · ·
·
t
·
·
tt
h
·
tt
·•
'
·•
.
· . k y·
• (N) t uwazac za w asc1we otwarcie sezo~u zos aJe wzmocmone p~zez oc a 1 ~r- w ogromnej "ilości.
Można powicd7.ieć
fa Z3.Słuzeme na p:.m ty icke:ta
• ę koszykówki ze względu na łicznv udział rego, przez co uzyskme przewairę. ZJe- b
d
ż
d
· t
ł L „.
dąc w przewadze we wszystkłch
star- . .
,
.
d
. . b . .
ł
.
.1 ez p~zesa Y•. e w ~m ym c~ Y o.,
1
.
h
A-·k mern1ec
. . k'1 by ł 11 i ema 1 n~J• • zc~.połówł koszy1rnwvch.
które me WY· k'roczone
wc1ąz rom się ca vm wys1 • dynu •est na ulicach bror"c b"dz CZ"llllY
ewe • zawou111i
. ·
ł ·.
·
J
b'
t
•
'
'"' .,
"'
słabszym punktem repr·ezentacjl. Pod- , stępo\va Y Juz od? uzsze~o czasu.
~em I w~wa cza so ie ~aszczv ~Y wy- udział w roz,grywanych zawodach, bqdź
kreilić jedynie wypad.a jego zaciętą, i
Zawody w sah Ł. T.
G. wvk~zał~ mk. Sędziował p. Skrze,rn~owsk1.. .
też graj<JC role rzcczywiś~ie zapalonych
ambitną walkę.
Inaogół znac~ną pop_ra"'.e fo~mv u n_1ekto W. K.
t. K. S. 22.16 U~.4),_ 1 rozentuzjamowanych widzów.
wa~a ko~uc!a: Zlglarski (N)_ Stęp rych ~e~poło~v. N1em1łą mesoodziankę
L. K. S„ Wcntel. Wróblewski, Khm- a
&&W
nlak (P). Znaczna przew:iga ZiJ.;larskiego sprawił Jed yme ~· K. S. który ookona~y czak, Laufer I, {Pegza U)•• P~nsk!·
Pol:ik walczył ambitnie lecz nie był w ze.stał dwu~rotme pruz _druzvnv o wieW•. K. S:: 9ruszczvnski. Sikorski, gra ambitniej. Młodzi ~rncze ttasmonei
stanie op rzec się wspaniafeJ technice I le słab~ze, Jak W. K. S. 1 ttasrnonea. Co Kwaśniewski, f iszer, G~ro~ski.
. są zmęczeni, przez co trudniE:"i się brorutynie doskonałego zawodnika nlemie;:- : do woJskowych to poprawa ich jes~ ~·
G~a słaba, stała na ~1;k1~ oozlom1e, r.ią Ł. K. s. wyrównuje, ale Hasmonea
kiego. w ostatniej rund:de wbrew ws;-el- znaczna . ..zespół ten ~sk~tek pob1c1~ z powo~u,braku tempa 1 zvc1a w grze 1! nie pozwala wydrzeć sobie zwvcięstwa.
kim przewidywaniom Stepniak nac1era 1„mocnego Ł. T. S. O. t mistrza Łodzi, 1zaw.odmkow Ł. K. S. Wojskowi orzewyz W ostatniej sekundzie zdobvwa Ł.K.S.
enendcznie, lecz nie na dfu·~o. g-dyż o- I Ł. K. S.-u może być zaliczonv w poczet sz_ah prze~ cały c~a.s czer~onvch. \V kosze, przegrywa jednak z różnicq jcd·
statnie minuty należały znów do dosko-1,.arystokracii" koszykowej Łodzi. Bar- \\·. K. S.-1~ wyrózmł s!e fiszer. który ncgo punktu. Sedziowa.ł o. Skrzekotownałe~o Niemca.
dzo mile rozczarowała _Iiasmonea. Co- strzelał _wy~ątkowo szcze~hwie. W Ł. K. ski.
Waita pVirkowa:
Górnv (P)
prawda Jej debiut z Tnurnfem wypadł S.-ie naJlepicj grał Pcnsk1.
Oetzge (N). Zwvciężvł zasłużenie
na słabo, ale zwycięstwo z Ł. K. S.-em po.
Sędziował p. Tadeusiewicz.
W. K. S. - L. T. S. G. 24:14 (6:4).
ty.mktv G6rnv. Zawodrik niemiecki wal- l zwala tej drużvnie rokować nadzieje O·
·
.
Gm żywa. Tempo szvbkie. Technlcz
czyt ~ieprzeni~owo i. b:vł, kilkakrotni~ na '. degrania ·ważnej _roli w teS?orocznych
TRl~Mf-HAS~ONEA 34 :8 ft8:4).
ni~ lepszy Ł. T. s. o. w. K. s. gra z
pommany. Walka niec!eK~wa.
Oorny rozg-rywkach o mistrzostwo kl!15Y A.
Tn~mf wyst;.\p1ł w dużvm zwykłym . większem szcz~ściem. Do przerwy gra
~lał przewag-ą we wszystkich trzech star
Należy zwrócić uwa~e na niedozw?- składzie. Ha~mone3 w rez~rwowy!11· równa, chwilami z nieznaczna orzewaciach i mia1 szanse na zwycięstwo prze~ !cne metody stoso\yane przez. kiero;vmc Gr~ !o.czyła się w b. szvbk1m temp.ie. 1 gą Ł. T. s. o. Po przerwie biało-czarni
k. o.
~
two tego klubu, ktory po~wf'ltł sob.ie na MmeJ 1~tensy\yna H_a~monea u.zup~łma- zupełnie opadaj:\ na siłach. z czego ko·
W<'ł~a te'kk~: Baechle_r (N) - Wodt- wypożyczenie gracza z mnęi druzyny. la S\~OJe braki amb1c1a;. ~h~1lam1 gra rzysta w. K. s. i spotkanie wygrvwa.
nfl<" (P). 7.astuwne zwyc1ęst~0 na punk- 1Niektórzy panowie uważaia. że w spot- ptawie równa. Na wyrozmen1c zasługuW K S. s·k k. G
k'
ty Baechl·era, który nie wysil at. si~ . na- kaniach towarzyskich jest to dozwolo- je w Triumfie Ułaszewski. z Hasmonei
• • . • " .1 0.rs !· us?ws i. 0 ruszwet. l?"ń!ując 7.naczn!e nad prze.ciwmkiem. ne, a tymczasem Wydział Gier i Dyscy- f4jnberg. Sędziował p. Skrzekotowski. I czynski, M~rc:nkiewicz. Fiszer.
Wochmk w~Jc-„:vt nad wyraz„ słabo i do plinv pilnie te sprawy przestrzega, naL T. S. O„ Harry, Kettner. Brenne~
spotkania Tł~", hvf ~r~vr:ot 0;v T1V,
,
kia da kary na graczy i zainteresowane
PONIEDZIALEK.
Szretter, Hoch.
W"rra P"tsr:id~ia · Arsk1 .<P) -.V 0 ·~ kluby. Czas wreszcie by klubv orzesta- W. K. S. li - L. T. S. G. III 14:21 (8:13).
ma.n (N). N?.1w1ę~s_z~ mesnodz1~t·' ły sobie nawzajem pożyczać srraczy.
Gra słaba i nieciekawa.
TRIUMf-ZJEDNOCZONE 35:17 (15:8)
dnia .. D~sk~nały kpt~sc;a:z. chl~ba . 1 Poszczególne spotkania mialv prze- HASMONEA - L. K. S. 18:17 (12:6).
Gra dość szybka toczy s·e z urzewgsn memieck.1e g-o "Anit~_uJe prp hl'~~~~~
bieg
następujący:
L.
K.
S.:
Wentel,
Penski,
Peirsa,
Wel·
g~
Triumfu.
ktc.ir y Ró ruje naci n17p r
cym w<:mrn.ia 1e
rs 1m:
u 1 ' ·e ~
NrEDZ!ELA:
nitz.
ki<:m. Zjednoczone b. pracov.·;tc
prrez dt'll~l C?.;?S oklaskiwaJa Arski 1 ,~
ORLĘ
_ Ł T S G Ili 40•12 (10•0)
Hasmonea: Litwin Mowszowski Bel mi nawet n1'ezłe technicznie P·
·
'?ły <::11kc"s i melq1ą W? KC
,
•
•
•
•
•
• •
•
,
•
za Wo w~tJarli .. T --1 ,10 (N) _ Wi~ .
Gra naogół nieciekawa i chaotyczna. nic, Jeczmiennik, Pino (Ł. T. S. 0.). Naj- wszą potową Starosta sched?.
e:~(p)~\,/~a ~s::S!.l<~h tr:i:!'.'cli run- Orlę znacznie przewyiszato o_rzeciwni- b~rdziej .emocjun.ująca gra turnieju. ":' wobec czev.o 7.je0nr' """„" ,_., o
:
~~~~-· pr~~:"~-~a.. ~osk.o~;il~. ~v~.~ ?;"~·P:t~ ~~„ ~Y. oby~'Y~\ ~~~~~~~~1~· ·\~:~1a~kb ~! ~ I ~~~~'~"~e~ ,n~ł~'\;1~. ;,:~~1~~:?.~. 7-~ ~~.~„.„ c.: , .. ..
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Fabrykanci z Pomorza
/alszerzami weksli
Bydgoszcz, 6 stycznia.
jednego z największych
na Pomorzu tartaków w MaksymiUanowie pod Bydgoszczą 31-letni Józef Zkm
ski oraz 34-letni Hugon Zilhlke zostali areszto\\lan! pod zarzutem puszczania w
obieg większej ilości fałszywych weksli.
Obaj wymienieni dyskontowali w ban
kach bydgoskich weksle z fałszywemi
podpisami różnych firm niemiec.ki~h z
Berlina, Drezna i Lipska. Ziemski i Ziihl
ke narazili szere~ banków bydgoskich
straty kilkuset tysięcy złotvch
Właściciele

WEYGAND.
aywlzji armji francuskiei. zauita.
nowany został szefem francuskiego szta
bu generalnee:o.
generał

na

śmierć

Straszna

W Los Angeles wzbiły sic w oowietrze dwa samoloty towarzystwa filmowego
Katowice, 6 stycznia
,,Fox • filmu", które miały być sfilmowane jako fragmenty filmu· orzedstawiaią·
'·;Na hałdzie koło kopalni „Matylda" w cego tragiczną śmierć barona Loewensteina. Oba aeroplany zderzyły się ze
Lipinach znaleźli udający. się do pracy sobą, na!3tąpił wybuch benzyny i _ samoloty runęły w morze. oowodując
t9rnicy dwie, wystające z p_od zwałów śmierć 10 osób, które w nich się znajdowały. Na zdjęciu: brzeg morski w Los
nogi ludzkie. Gdy rozkopano żużle wydo ·
Anl!:eles _ miejsce katastrofy.
bYto resztę ciała w stanie zupełnego
'*
ww• H••aw
1

u stóp ha/dy

zwęglenia.

Ze znalezionej przy zwłokach butelce po wódce sądzić należy, iż zmarły uraczywszy się alkoholem zasnął u stóp
baldy. Odurzony wyziewami został przy
sypany gorącym żużlem, ponosząc stra.

llradzfnv slaDnelfo

pisarza ro•ul•Alefo

----~ -

Xafastrofa QDJfolon:a "' JlnSlil

szną śmierć.
· Wobec zupetne~o zwęglenia twarzy,
nazwiska nieszczęśliwego nie zdota1;0 u.

stalić.

Podróż
·

ks. Walii

wglqb Ajryki

Londyn, 7 stvcznia .
Walii odpłynął dziś z SouthMnpton ·na pokładzie parowca „JS:eniliil.~-Gastle" do Kapsztadu.
l<siąię zamierza odbyć trzvmiesięcz
ną podróż w głąb lądu afrvkańskiego, w
czasie której weźmie udział w szeregu
.(siąię

NIBMIROWICZ - DANCZENKO,

Jeden z . najgłośniejszych powleściopłsa
rzv. l feljetonistów przedwojennej Rosił,
przebywający obecnie na emigracil w
Pradze,

kończy

6-go b. m. 85 rok

życia;

polowań.

Połów

ft :c

siedzi

n·f~a

•f!onu srvnne~

,Qo mu uAa

przy pomocy aerovlan6w
'

KopenhaS?a, 6 stycznia
(Telegram wlasnv „Exoressu")

Z Oslo

donoszą, że

w

bieżącym

tygo

dnJu po raz pierwszy w historji ry,bo-

samolot do poło Tak wyglądają obeot\łe ulice angielsldegp miasta Yorkshire, zalane wodą wskuZastosowanie to wydało nad- tek szalonego orkanu, jaki przeszedł w tych dniach nad całą południową Anglją.
zwyczaine rezultaty. Ponad morzem krą
żyły · aeroplany, wskazując rybakom,
zdzie znajdują się ławice śledzi, oraz w
jakim kierunku one płyną. Tym sposo-·
bem złowiono w kilka dni takie masy;
jakich bez pomocy aeroplanów nie zdołano . złowić w vrzeciągu tygodni.
łówstwa zasto~owano

wu

śledzi.

IWlaSO\VB
aresztowania w Moskwia
Moskwa. 7 stvczma.
· ~Dziś w Moskwie przeoruwadzono
. masowe rewizje w skleoach i kooperatywach spożywczych.
'Aresztowano przeszło 100 naizamoż
niej~Żych kupców i kilkunastu kierowników kooperatyw, którvm G. P. U. zarzuca chowanie żywności w celach spekulacyjnych.

.Dgzurg opiek5
DŻiś dyżurują następujące

aoteki:
. Sukc. Wojcickiego (Napiórkowskiego
27). W. Danielecki (Piotrkowska 127),
Ilnicki i Cymer (Wólczańska 37), Sukc.
Leinvebra (Plac Wolności 2). Sukc. Hart Z .Powodu ~lbrzymiej buriy. Jaka.szalała niedwno w tej części Francil. olbrzy.
lłl<'Ula (Młynarska 1), J. Kahane (Alek-, mie zwały ziemi osunęły sie w mieście Boulogne, zagrażając zasypaniem gma·
;- ch()wi hotelowemu, najduiacemu się tuż nad brzegiem L a M a n c h e.
sandrowska 80).
(p).
'
'

BUELOW.
Dnia 8-go stycznia miia 1OO lat od dnia
urodzin słynnego fortepianistv oraz dyrygenta - jednego z najwiekszvch muzyków w końcu XIX stulecia.
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