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POZNAN, 5 lutego. (PAT). Ku Vybory do Reichstagu odbędą sfę prawdopo obnle w maju 

uczczeniu onia imienin p. prez. BERLIN 5 (PAT) Hugcnbergowski "Mvntag" donosi, że I Ligi Narodów mogą się rozpocząć rokowania w sprawie ewa-
Rzplitej oraz jego wiekopomnych wobec niepowodzema miptizymini.,trerlalnych rokowań w spra- kuacJi NadrenJi. 
zasług na polu nauki odbyła się " 
dzisiaj w sali tronowej zamku po- wie ustawy szkolnej, to~zące się od kilKu dni nar'ady dotyczą Za tym terminem wypowiedziełaby się część demokratów 
znańskiego uroczysta akademja, termmu nowych wyt)orow do ReIchstagu. oraz w całości socjaldemokraci. NatomIast nieKtóre kola de-
urządzone staraniem specjalnie w D' 12 b b' . k' kl" k" k tó . b . t . t b d' . d . d tym celu zawiązanego komitetu .. ma ..~. z tera Się omJSla sz o na me~l.ec lej mo ra w wyraza lą o awę, ze errTIln en ę zJe mea powle • 
pod protektoratem najwybitniej- rartJ! ludoweJ, ktora wedle wszelkiego prawdopodoblcn st wa nt z plJwodu oczekiwanych w tym czasIe kontlJktów cenJiko· 
3zych przedstawicieli społt'czeństwa wypowie się kategJ rycl.nie przecIwko komrromisowi w spra- wy ch. 
miełs~~wego .. Z ~. ~olewo~ą po · wie wyzfl aniowej. Na \\ypadek rozo!da się rokowań w sprawIe W każdym razie rozwiązanie R~ichstagu zależne jest o
zRngdns~{1km Bnmsklm

l 
l ks. biskupem szkoluej i wybucnu ~kut~ 'em tego kryzy:5u w łonie obecnel state unie od decyzJI prezydenta Hlndenourga który życzy so-

a ons lm na cze e. kl" dl . . f I d' . t ' 
Akademję zagaił prof. Wierze. 03 ICJI, peWIen o am. nlelTIleCkleJ p~r JI u oW~J z mml:; r~m Die. aoy obecny ReIchstag załatwIł jeszcze przed rozwIązaniem 

Jewski który nakreŚlił duchową Stre~semallnem ma zazqdać rozpIsama wyborow na komee cały szert!g zagaduleń spole~znych i gosjJojarozy~h. 
sylwetkę pierwszego obywatela maja a to ze względu nato, że w <..Zasie czerwcowej seSji Rady 
Rzplitej. zaznaczając, iż niezwykłe 
mi przymiotami serca p. prezydent 
zjednał sobie miłość całego oaro 
duo 

Następnie o ~8sługach prezy
denta Mościckiego położonych na 
pelu nauki i o jego doniosłych 
wynalazkach zwlaszcza w dziedzi 
elekfro(hemji, które imię jego roz 
sławiły po całym świecie, mówił 
prof. Hrynakowski. 

Program akademji uzupełniła 
\ deklamacja artysty Teatru Polskie
go. Warnecklego i śpiew artysty 
opery poznańskiej Romanowskiego 

Paderewski 
otrzymał medal od Po

lonji w Filadelfji 
PHILADELPHIA (5) PAT. Igna 

ey Paderewski koncertował osta
tnio w Filadelfi. Podczas koncertu 
komitet przyi~cia I. Paderewskiego 
wręczył znakomitemu pianiście ja
ko dar od Polonji miejscowej zło
ty medal pamiątkowy z podobizną 
Wilsona i Paderewskiego. Na dru· 
giej strone medalu wyryty jest 
la-ty z pośród 14-tu punktów Wił 
sona, dotyczący Polski 

Szczęście nie opuszcza 
ChamberlinJ 

BERLIN 4 (P AT) • Vossiche 
Zeitung" donosi z N.-Yorku, że 
Ghamberiin podczas dzisiejszego 
lotu próbnego w Richemont (Sta
na Virginia) runął z samolotem na 
ziemię. Samolot uległ silnemu u
szkodzeniu, Chamberlin zaś i jego 
pilot nie doznali szwanku i zdoła· 
li wydostać się sami z pod gru· 
zów samolotu, 

botnik laBline 

.eb 'ały skandal w warsza skiej upa -ze \V ścisłej tajemnicy 
trzymany będzie pamięt

nik marsz. Anglji 
Sireik chóru męskieg9 na przedstawieniu "Fausta·' 

W teatrze Wielkim w czasie no sir; przebrać i statystować. 
przedstawienia "Fausta" doszło JednJcześnie soliści, dostoso· 
wczoraj do skandalu. wując sit; do warunków, opuszcza· 

Po prologu, kiedy na scen~ po li poszczegolne śceny l tak operę 
winien wyjść chór mieszany, zło· doprowadzili do i<ońca. 
żony z 6U osób, * • • 

członkowie chóru męskiego To co się stało wczoraj w 0-
zbuntowali się perze,jest wynildem walki, jaką 

i oświadczyli, że na scenę nie za kuhsami tOC:lą ze sobą dwa 
wyjdą. związki zawodowe. 

Zarówno perswazje inspicjenta Związek pracowników użytecz-
jak i jntendenta teatru i dyrekto- ności publiczneJ, do którego nale
ra opery nie odniosły skutku. ty większość funkcjonarjusz6w te. 

Przerwano przedstawienie i do atfów miejskich i związek a' tystów 
piero po dłuższej chwili zawiado· chórów operowych, do którego na 
miono publiczność, wśród której leiy 30 członkow chóru opery. 

Dyr. teatru W:elki~go p. Mły
narskI oznaj mił delegacji, iż me 
widZi powodów do wydalenia p. 
Wędołowskiej i uważa sprawę za· 
targu z nią za sprawę wewn. chóru 

Przed przedstawieniem chórzy
ści zaządali od p, Wędołowskiej 
przeproszenia i ofiary, a gdy od
mówiła, odpowiedziell buntem prze 
ciw dyrekCji i publiczności. 

W związku z tem dyrekcja Q. 
pery zarządziła na dziś zmian~ re
pertuaru (zamIast .Baladyny" gra
ne b~d~ie .Uprowadzenie z Sera
ju", oraz balet .Szopenjada-), w 
poniedziałek odwoła się o decyzję 
w tej sprawie do magistratu. 

LONDYN. 5 lutego. (PAT) ... 
Ze źródeł urzędowych komuni
kUją. że pamiętnik zmarłego mar 
szafka lorda liaig. za wierający 
jeg-o po~dadv na prowadzenie 
wielkiej wojny. pozostanie ścisfą 
ta iemnicą urzedowa prawdopo
dobnie aż do rOłu 1940. Pamię
tnik sklada sie z wielu notatek, 
kreślonych osobiście przez liaiga 
i dowodów przezeń nagromadz()" 
nych. . 

Telet. Dorazne 

G 
l1 POgotOWie fłektrY[102 

-'I .,GElUHU\T isK" 
• Naprawa światła l siły. 

PiaŁ .... JtowsKa 61. 

był wicepremjer Bartel i min. Kwia Przewodniczący tego związku 
tkowski, że z powodu strejku chó p. Zwierz, i sekretarz p. Dmowski 
fU męskiego w dalszej części przed zostali przez miejską komisję dy
stawienia weźmie udział tylko chór scypliuarną zawieszeni w czynno- '!IV;~,::!!1k~.~~. :!<~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!~" ~~~~:!:~' ~' _ 
żeński, a w związku z tern nie ściach i pomawiają chórzystkę p . .;; _ ., -".,~ .... .". ... ---
które sceny ulegną zmianie. Janinę Wędołowską·Białasową, io· AntyżydowsKie rozruchy chłopów 

w międzyczaSIe za kulisami nę magazyniera teatrów, o przy· 
rozgrywała się formalna kłotnia cZy~lenie sią do ich zdyskredyto- rozdmuchane zosłały do rozmiarów rew olucji 
pomiędzy członkami chóru męskie waDIa. W Iłoaji sow. 
go a chórem żeńskim. ,Wczoraj o godz. 2 i p6ł po WLLNO 5 I (AW) 

W garderobach wrzało, jak w pol. do dyrelccji teatru zgłosiła się ' ,utego. . - czem stan rzeczy z przed wojny, 
ulu. Dyrekcja teatru, chcąc rato· delegacja związku chórzystów i za "Dz:ennik Wileński" podaje pozostal niezm:enionvm dotych-
wać sytuacJę, w ostatniej chwtli żądała od dyrekcji usunięcia chó. szczegółowe wyjaśnienie sytuacji cz as. Chłopi ukrai ńscy. mszczą~ 
zwerbowała wśród służby teatral- rzystki p. Ja·niny-Wędołowskiej z w Rosji południowej. się za okazywanie żydowskim ko 
nej i maszynistów kilkunastu przy chóru lub przeproszema przez nią Jak stwierdza korespondent lonistom przy rozdziale ziemt 
g.o_dnych statystów, którym poleco kolegów i złożenia 100 zł. ofiary. "Dziennika". pog-toski o rewolUCji wzg-lędów, wvpędzili ich, nisz-

w południowej Rosji bY tv nieuza : ząc -całkowicie ich gospoda:r-
._- •• sadn ione. Powodem ich były bun ;:; [wa!. 

Krwawe starcl* a w Berll-ni'" e ty chłopskie. które wybuchły na Rewolucja chłopska wpłynęfz. 
poŁudn i U ł rymu. na Kubaniu i w na stanowisko kół rzadzący-ch w 
gubern.il Stawropolskiei. Dla u· Z. S. S. R. w sprawie kolonizacjt 
śmierzenia . tych buntów przegru' żvdowskie.i w ten sposób. że wyStahlhelmowcy sn~ą o monarcbJimie powano znaczne oddziały wojska SYlkę żydów do południowych 

BERLIN. 5 lutego. (PAT). - IieJdem, któremu towarzyszy't na południe Rosji, w związku z gubern.ii rosyjskich wstrzymano, 
Dzisiaj odbyt się tutaj doroczny i znany organizator prawlicowy,ch . czem w stolicach Europv pirzy' natomiast skierowano ia do two-

bije rekordy w ... niepo- zjazd berl'ińs'kjch związków I organizacji wojsko~~ch. major p~sl:czano. iż ma się tu. do CZy- , rz?nej obecnie .. rep'U~liki Żydo~-
wodzeniu StahlheJmu, na którym prezes von Lue.ck, oraz kSląZę Eltel f'ry me~l~ z bunt~.m w. arm)l .. na tle sklei na Sybenl, w Buskobajdan-

Stahlhelmu. Iield. wvgłosi,l prze-' derYk Hohenzollern. waslU opozy'Cjl z wlększOSCJą stal sku. , I 
PARYŻ, 5 1'U~go. (~AT). ..Le mówienie., ~zvwające .obe~nych l Następnie oddziały ?tahII~elmu lin~wską. .' . , Silne oddziały w~jSkowe sŁa-

Journal" donOSI z Nlew Yorku, do skupIenia wszystkich Sil wl udary Się W pochodzl'e ul~caml ; ChloPI zbuntowaLI Się przeclw- cJonowane są obeCnie jeszcze w 
że znany ze swego lotu z Amery- w pracy nad odrodzeniem Nie' l miasta, przyczem w wielu punk- I ko ko l ~nizac.ii wskazany~h wy~ej m i ejscowościach Soczi i Sielezy, 
ki do Europv. Levine. mial roz- mie·c w duchu starych tradycji' tach doszło do krwawego starcia obsza row przez osadOlków zY- l bowiem chłOPi rujnuja prowadzo 
począć w sobotę wielki lot. w monarchistycznych. . . i pomiędz~ po~hodem St~hl?elmu: \ dowskich .. k~ór~y ~trzymali od 4 ne tam roboty okolo bud"owv will 
towarzysrWle pilota i dwóch pa- Po zebraniu uczestmcv udah a . oddZiałami kO~~DJstow. l do 10 dZieSięciU ziemi. podcza.s .< uzdrowisk. które kontynuowane 
saźerów. Levine chciał dolecieć / się w zwartych szeregach do Relchsbanneru. PohCJa mUSiała gdy sprowadzeru tam przed wor są od roku 1913, w kierunku 
do Moskwy. Lot nie doszedł do Lustgartenu. gdzie przy dźwię- użyĆ palek g-umowvch dla rozpę- ną chłOPi z Ukrainy otrzymywali stworzenia t. zw. "Kaukazskoi 
skutku z powodu niepogodY. lIcaCh marsza prl1skiego odbylat' c:lzenia atakujących komunistów'l wówczas po iednej czwartej, alRiWiery". 

sie defil~ chi ,t~ hlhelmu przed 'l'zadko PO pól dziesięciny. IOO',ZY.-



a 6.n. GŁOS POLSKI - 1928. . " leSn yktaturą wa ce Z 
Najświetniejsza karta tycia Błasco Ibarieza 

Czas, ów sęjzia. wyroktJ. pei,. w które! o::łbiła si~ pot~ż-I Wielk.i i niejospolity, jako ?rzez zaJ~rczą ka,tE: militarrt~. 
(ący o sprćlwacn lu 1zkicł1 w neml risa m groza. l WtOlO- llrły,ta plóra, tWJrlący WSJa- loanez miał nIe tylko talent, 
na l,\Iyi.szel j n'eodwola lei in- ,loS{' wujny. niale karty OpiSÓW, lest I~ane1. ale i przekonania. Nietylko 
stvlu~'jj, d;dw'le (Jh:rdz sprawIa Czy leJnak przy:)zło~ć ze- n'ilwlęk'5zy1n boJaj arly,tą. IJrzekJn'lnia swe głosił, ale i 
nieSl()(Wanki. spoll j,olę hislpańide~) p S:~- jako IwÓr..:a wlasilego żyJa, sa 'n W nlewerzył. Dla n'ch, 

Lu lzi, k:ór lY zdobyli śród I za Z ilnl~nit!'1l tej lun inuej ko ..vat własne~o łusu, działacz, jak drLlgi wielki jJisarz wS;Jół
s 16kzesny 'h rozgłus świa:owy lego poweś:i? s Jahlą~'y się IN 05uiu \\I'dS.1JC,1 e!csnej Hisz,Janli, M'chał Uda
dtield pewnym pow,.;ze:hn'e A lalol Fran"e, wj .. lki zn1W nam ętnuś:i. , muno, pęJzH żJwut na wy-
uwallym zaslll~om wjno~i on ca lu,tzi i l t:!rat\1I y. w ruzrno- Ten czarujący bowiem o- g'lalllu. 
1m (Jieśm'~rleln()ś~i z tvtllłu wi~ z Inauezem rzekł był SWe- powiajacz, s luj<łl.:y otlrazy z Ta karta żyda Iba!leza -
dz'eł, do k~órych ani s)ółcze~·1 go czasu: Ille,Jrzeorallych źr0Jeł fantazji. pisana ogolem i bólem serl'a 
Dl, anI saml nawet IWÓNy nie - N'llleps~e't1 pańs'.<iem Jył jednoczeenil! człowiekIem - pozostanie i żyć będzie w 
prz)'wiązy wali szczegól'lego dziełem lest hisbrja pań:iKie.sO walki politjcznej. Był re.)tJI1Ji- pamIęci potomnych nawet 
ZllaLzerJla. życlal k~(1ine ". który na niezłumną wów.:zas, gdy zbl~drJą karty 

Tolstoj np., kt6ry pragnął I kto wie, czy w sądzie zdobył się od \\lagę w walce z. lego najświebllejsqCł1 powieś-
zaslY·I.,Jć lako wIelKI nau 'zyclel tym nIe zawarł s ę klucz do dyktaturą Primo de Riwery, z ci. . 
i r~fJr.nator mqralny, żYle w jJotOl~'lej Sławy loaneza. fjarLrnem. lłarZ(j~Oiłem ol~zyż.1ie W. Rzymowskl. 
panlięci po:ornnych n'em)1 wy-
łącznie, jako lJowieśdopi~arl. 
jako al'lysta, iako lw6r.:a Ił Woj
ny i POKOjU·. 

Przec wleńsfwem pO§11;ert
"ego lJSU TolsbJla bę\1z:e 
prawdopvd obni~ karjer>1, jakiej 
ule,gnie w narnięd poh)m Iych 

Indje prz iwko Anglji 
Bojkot, 
Annie 

strejk, 
Besant 

mani~estacje uliczne.
na czele nacjonalistów 

Nr. 31 

Dr. PlUan Hodia 

WYbltnv słowackJ dztałacz 1)0:1-
tyczny i socłeczny. o-ł>ectty minł
ster ośwłatv ł szkoln'cłwa w Cze 
cbncb. dr. Mltan Rodła. . obcho
dził w tych cJnJ~ch Jubileusz swych 

So-tycb urodzin. 

Urzędnicy P. K. o, 
Wincellty Blasco Ibanez, po- W związku z zapowiedzianym' rych okręgach są wprawdzie ma- żoną pewnego pastora, rozwIodła 
wieściol>is(lrz h 1 sz1ański, -któ- przyjazdem do Indii londyńskiej hometanie za współpracą z komi' się z nim jednaJ{ i skojarzyra z otrzymają 45 proce n-
ry przed ly"odniem umarł IN komisji E'mona, malącej na celu sją większość jednak ludności 'wolnomyślicj~Jem Bradl~ug-h. Od- łowy zasiłek 
M 

o b~d' '", tó i k:' '. tąd J)'l'zemawlala na tyslą~ach ze 
enton e. • z « ~łe prc~_k w zm any O?-t zgrupowan~ w ObcClie narOOo- \ brań wolnomyślicielskich. Potem ~arsz. koresD ... Głosu Polskie 
Dosledł on za iy~,a do stytucJf, wzmaga się wrz~wel wym z Anm Besant na czele zwo przystąpiła do towarzystwa fab'a go (St. Gr.) telefonuje: 

ogromne) słav.y swe mi uh.o- śród ludnaścI ineyjsIiiej. łule na 12 b. m. do Delhi koogres ł nist6w i wraz z Bernardem I Dowiad.ujemy si~. że. w najblii 
rami powieś,io..vemi, dla któ- ZgromadzenIe ustawodawcze w który ma ogłosić Indje, jalm wel- ' S.haw'el? .walczyla o ~prowadze-I S~yCh dmach ~kaze SIę dekret 
rych motywy czer~ał nietylko Madrasie przyjęło znów hasło boj ne domi'l1jum. Uchwała ta ma być me ~ocJalqlmu w AngiJ.l; pO tym Sp'łekZYddelnta o ledn~kr~zowpYmK uO-

. H ... kl" etapie przeszła wreSZCIe do obo- I u a oracowm ow . . . 
z rodz.lnnt!} ~zpanJl, melylko otu, proklamo>wanego przez 01-

1 
przesłana bezposrcdmo do Lon- zu teozof6w. I w wysokości 45 proc. uposaie-

z ładńskkh krajów Arnt!I'JK' brzymią większość. W Delhi boj- dynu. , Grala i !?:ra wybitną rolę w ru- nia ~ieslęczne!?:o. 
POłudlJiol,\lel. ale z całego ub- kot jest prow~<iz?ny przez leadel "Będziemy walczyć o wo'oość chu wolnośc~ow~ Ind.ii i iest Zasllek wypłacony będzie l 
szaru c~wIl zalji Współczesnej : ra mahometansklego .Mahmeda taką, Jak my Ją rozumiemy" _I szczerze. zmenawIdzona prz~~ marca r· b. 
z 'el ty~lączneml wzh)tacOl kOIl- AU. W Bombaju ogIQsi i rObotni-' t i d i An • B t I' sWY,ch białych .r~daków w A.nglJl~ ZgOn 
.'. .' . . _I w er z Ul esan, - "o wo choe - z drug-IeJ strony - mdYJ 

fhktaml 1 upajkalm~ . <:y mieJSCY I por~owl strejk pro ność niezależną od komisji an ' scy nacjonaliści na czele z Gan- prof. Lorenza 
Kon.mltm dZlełem Jego testacyjny. przeciwko wyl~dowa- gielskiej'·. dhi odno~zą sie do niej z ,pewną 

pit'ra stała się powieść pn. niu komisji, mającem nastąpić 31 • * · nieufnością. AMSTEI<DAM 4.2 (ATE) Dziś 
Cllerel leź1źcy ApJkllllpSy ".1 b. m. Dnia tego m~ją być zam-. .. I:'ra:a ~nnie Besant ku Wyzwo- . po pOJUdnlu zmarł.w Haarlem. po 

P
• '. ~ I . kni te wszv"'i i.e sklei> Bom- Anm Bec:ant na!-;zy do r.aJDOpu- lem u Ind.iI zaczyna wydawać 0- ~ługotrwClłeJ chvrobte znany fizyk 
rZ~łOzo~a nu wsze k t!. ~Oll!- • ę "'.' t Y ~ la:niejszych bo cal::mu św:atu woce. Vl,T An.g-Jii poc:zynaja na jej I przywodl.:a komisji ligi narodów 

we JęZYKl I Ilarze 'za Zleml do · I balU. PodQbna ~t s~tuacja w De znany,:h, kobiet angielskich. Jest dzialalność patrzeć innemi ocza- do ,wspolpracy profesvr Loren;; 
czeKała SIę ona tego ś~iatv- , nares jak rów Uleż I w Cawnllo- ona przewodr.iczą:a wS.e~hświa- mi. Jest rzeczą prawie pewną. że w Wieku 75 lat. 
wego UWieńczenia, jakim by I re. W ruchu tym biorą równie:i to\\'~zo zw·az.'j{u teezofów. P~Zy- zmiana konst~tucj; indyjskie.i -:-1 -
wa ekran KillematoC1l'afu dla udział studenci. W kolegjum na T .aiJlta d? zW1.azku przed 20 J~tyc~l pracy AnnIe Besant -:- stanie. .. . 

d 
. ł j l D I ł' rodowem w Alimed~bad oglcsill ' uchodz'. z~ ledr:~ z na leDszy ch SIę \v~rotce faktem. An~l. Besantl głOSIła te{!o rodzalU zdame. Jako 

Złe a, z o nego )~zyk em !J (J- •• znaw ZYl1 l alrl atorek. Jest to była medawno nawet g'osclem kró wyty<:zną sweg-o życia: "pokój 
mlennym prze.ł1a wlać do ~er.:a studenCI strejk. I rzecz} wiśc:e kobieta niezwykla, lewskiei pary angiel~kiei podczas wszystkim stworzemom na ziemi 
,i \\'yJorażni mlljonó w. W dniu 3 b. m. mają się rów- n:eLlstraszone.i odwagi cy~\'~lnej, swego pobytu w ojczyźnie. I ~ cześć m!odemu jo~owi Kriszna-

CI uawd, którzy nie mid nież odbyć we wszystkich mia· g~towa zawsze do Wystąplen pu Przed kI1~u laty mezwykla ta mU!'to. klOry jako nOWY Mesjasz 
.. I,' 'h . bdcznych. wa czaca zawsze o Ja- kobieta, wa,czaca kolejno za so- zWlastuie wszystkim biednym i 

Vi r.ękll ks ąZKl. oi':lneza, .zac :l- stach demonstracje Uhczl1; ze kieś wZf1io-1e ce'e i ideały. r claHzm równouprawnienie ko- bogatym pokói i miłość na zie' 
wall w pam ę.·l obraz tt!J epo- sztandarami i muzyką. W mcktó- Ann: Besant by la D'o:zątkowo b.et. wolność Indii i teozof je. wy mi". (sk) 
S !2!2DE2!!2!2 ~ .. _~ .. - - 3!! . _ ., IW - .~~~"!. -n • "_ ~_ -_ _ __ .. &...... _ J! .. s_ L .~ 

AłłOR2.EJ tlVAR .... OD weg-? s~odler.ja , ocknę się i Od:1al r~ę iei. ltdvż nie~Dosób j.est pr~e-,pę; nikt się o tem nie dowie. 
} de SiebIe samerro. ! mknać taką kobIetę; nigdy me- I proszę sobie wyobrazić. że . W M &, T N I ' - Upił sie - pomvś!afem - wiadomo co nia kieruje, cieka- , dzie;:iak odmówił. A ja. widzi J."" I będz:e teraz oPo',viadal bez koń-, woŚć,.( .CZY. per.wersj~ .. Na mOJe! pan. zn~.iduję sie tu .ieszcze poml-

. ca. \ szczę:sCle me WIerze Jej w zupeł- mo tysiącznych postanowień. 
ąy~O to w, iednY!11 z owych l~-i tycz~ie uspo~obio.nym. głębOkO,. Wido:,znie z?rientowat si~, że ~ości, a iedna., k .... oprzeć sie lej Czuje odrazę do wtrącania się 

kall, Jakich Jest Wiele w Paryzu oddZiaływało na nIego. ]e!?:O wynurzenIa maIo mn.e cb- Jest ponad mOle SIty ... Ach, prze- do cudzy,ch spraw. Mimo wszyst-
oraz tnnych stulicach. a który'chl Kobieta tańczyła, o.::ierając sIę chodzą. ~dyż zauważYł: I praszam pana za moje śmieszne ko jednak zapytałem: 
zwiedzal1le cudzoziemcy uważają zarówno o mężczyzn. iak i kable I - Niech pan mvś,i o mnie. ~o \vynurzenia. - Cz 'e . . I 
za swói obow:azek przed powro- ty. Sąsiad mói milczał. Lecz są-I się panu P<ldoba, lecz jakkolwiek I Nie odpowiedziałem, a on cią- kogoś ?t ~ ma r

pan 
lPrzYJacle ~, 

tern do ojczyzny. ażeby miee tę dzą: Z coraz mo:niei śCiągnię- pan bedzie myślał o mnie. nie bę-' gna.t dalej: _ Ni ~ v WP y~ą na pana .. 
,pewność. że zag-ran1<:a dzieją się tych brwi. widać byto, jak bar- dzie pan o mnie myślał lto!"ze~, I - Wiem co pan myŚli. Zapytu- dnak sąedzę ?d~Oil~dzl~ł -;- a Je 
rzeczy niedozwolone w kra :u. Za dzo Cierpiał aniżeli iest w rzeczywistości. i j ie pan siebie. co tu robie, skoro bić Z . ze a o y SIę o ,!,ro
wrotami. które się otwieraia do- Zbliżyla się do mnie. zapaliła jakkolwiek pan bedzie mna po- ' mam dom. żonę. dzieci. Gdybym " araz .. !?:dyby pan zeChCIał: .. 
piero po załatwieniu szere!?:u for- papierosa. opierają: się na mo- ' gardzal nie bedzie pan jeszcze był na mie;s:u pana. pomyślał- ~dJ;r~~a~l~l t kogoś. rOby :rl~ 
malnoścL wyłaniają s:e Występki km ramien:u. Stalo się wtedy zbyt mną pogardzal. Jes~~m , tnIJ to samo. A iednak nie wIe d r d' ZJd eraz ~ ego o ~ u i 
bez osłonek. w całem swem wy- coś nadzwyczajneg-o; giest ten, ; tchórzem, nieszczęsnym t.:h6- ' pan iesz.::ze wszystkiego. Odejść k~n?;as dl o. drbzwtbI mego mI lesz 
rafinowaniu. tak zwykły w tern miejscu. był rzem. Popełniłem to ~łupstwo, że stąd? Już dawl'o to postanowi- l, ą zę, ze Y yrn oca ony. 
Często jednak spotyka sie w jakby kropla wody, przepełnia ą- zakochałem się w tei dziewc,~v-I !err.. a jednak. iak pan widzi. jesz Wstałem. oznajm1ajac bez wa" 

tych spelunkach ludzi upadłych cą czarę. Mói sasiad ze:wał SIę nie. Widzi pan. że zdaję sobie cze tu siedze Kilka Gl'" hv- hania: 
naskutek przypadku, ~{tóry wtrącił z miej~Ca, brul.alnie .o::ltrąfił Ją ~prawę ~e wszystkieg~ .. '\Viem, tern. św.iad~iem sc~nv tak wzru- - Idz:emy. 
ich w przepasć. lu~zl. którzy !?:ie- odemme. zrzu;:aJąc mOJą. szklankę ze. u~.zvm ,ze mna, Co lej Się bę- ~zaJąc.e.l, ~e praWie, zdecY~owa- Tymczasem kobieta owa taft-
boko cierpią pomImo zdeprawo- ze stoiu· <?na cofnęła SIę. wybu- dZle zYWl1Je podobało. Ko.:ham ą lCf!1 sle wI.ecel ~u me wr5c.ć. W czyja z jakimś podejrzanym jego-
wanla. .. . cha.ac śmIechem: I z. całego s.erca, ~ocham Ją m~z: d!lIU ur?d:m: n:IÓ .1 n'jdlv ~ynek .. k~ó mościem, tonąc wprost w iego ob 

Tego ,tYPl;l Czło.wlek sle~zlał - ~dJota! ., ., I glem, k~zda mvslą,. WszY~,tkllm ~y skonczYł s!edem !.at, oZ.1:l1m:ł, jęciach. Gdy szwajcar przyniósł 
,przy sąSiednIm stolIku. Średme!?:o Sąsiad .. mól JUŻ sl~dzlat. na zmysłami, kocham .l,ak. z:w .erZE;, ze. od ~ego ~ma bedzle spal w p~ nam garderbę. zwróciła sie do 
w;eku. siwy. o poori:1l1C, :tmarsz~zl swem mieJscu. Ocz~ Jego. mtaly !~k byd!e .. ~ocham )~ l niC po~a kOJu ~leo~~letlonym. Wstyd mI niego z uwodzicielsko czarują
karni twarzy. za<:howal w sob~e , wyraz ta,k stra~zne1 mę.l\'l. g~y n:a me I.stmeJe dla mnIe. ZoboJę- oPowI~dZJoec. te szczegóły :p.an~, cym uśmiechem na Dełnych u
jeszcze coś iudzklego. czem .ne wykonal ow śmlesznv glest. ze tnlal0 mi wszystko. zarówno mo e CZlOWlel\OWI. kt6ry być mGze nIe stach: 
móryl się nochwalić żaden z oso- nie zwraca ąe mu uwa~i. poprosi interesv i mOJa rodzina, jak god- ma dzieci i nie zdaje sobie spra- Od h d' ? J k' . ł . 
bnik6w. znajdu;ących się w spe- lem kelnera o szklanke. Iność męska. o którą zawsze W.- v,y, jakie znaczenie mają takie t - ~ 9 ~ISZ. al ze zaduJ~ 
lunce. Sąsiad mój ocknął się wtedy z nien dbać mężczyzna w moim wypadki dla tych malvch stwo- ę noc w asme prbagn~ am spę ZI 

Nie spuszczał z oczu dziwnej odrętwienia. I wieku. Poświęciłem dla niei WSlY rzeń, dla których życie jest jesz· sam na sam z to ą. 
kolJ'lety. która czuta się tu. jak u -' Przepraszam pana. mam stko straciłem spokói. do które' cze oelne tajemnic. Spać w pok.)- Wtedy wyraz jego twarzy u' 
siebie. Była to piękna dziewczy- wrażenie. że warjuie. I gO ma prawo ~złow!ek, który t y- jU nieośw:et!onym. pozostać sa- legł nagłej zmianie: tryumfował, 
na. o bladej cerze. mocno p~~ro- Ponieważ. zaprotestowałem, ,le. co i~. przeżYł .i wini~n wszy- me,mu w łóżeczku wśród mroku'j promien,iał. szczęś~ieI!1: 
v.ana. Rzucały się w OCZy Je1 u- przerwał mt: Istko w ZVCIU prZY.1mowae z pogo- bYtO rzeczą straszną dla tegol - WIdZI pan, Jakle głupstwo 
Sla. nadmiernie ukarminowane. 0- - Tak. lak. wiem co m6wię,l dnvm stoicyzmem. Tak. pan:e, dziecka. Pow;edziano mu mianowi byłem gotów popełnić przez pa
raz oczy nieokreślone~o koloru, warju,ię, a co najgorsze zda 'e 50- przeżywam, straszny niepokój,' ~Ie. że siedmioletni ~hłopiec. któ- ' na. Gardzę panem. Nil!dy nie wy 
zielonkawe. ;akbv opalowe. Mia- bie z tego sprawe. W ty~h rzad- głębsze wZ'l'uszenia. aniżeH w 0- ry się obawia ciemnClści. jest tchó ba~ze te~o panu. Jestem szcześ/i
la coś kociego w ruchach. Była kich chwilach .iasnowidzenia, kresie mej pierwszej mlodośc:, a rzem wobec ~ze!?:o obiecał się po wy. iestem tak szczęśliwy. Ach. 
nosobielll\,;m trU.JCl~e~O czaru. o wstydzę się siebie sameg-o do ~e- wiem nrzecież. że ona drwi sobie prawić. I dotrzyma] słowa. Gdy pan nie pode:rzewa nawet mo
którym tyle roz'Jrawiaia powie- go stopnia. że mam ochotę, jak ze mnie. że mn:e oszukuje. zdra- pewnego wie~zora guwernantka żliwości istnienia takiego o2'romu 
śCiopisarze oraz feLietoniści. Lecz ów bohater Dosto;ewskiego. sta- dza. że mnie nie kocha, że iestemlzauwaŻYła. że chłopiec me mOŻCISZCZęścia. . 
dla mego sasiada nie była to lite nąć na kolana i przyznać się do jej zupełnie obojętny; iecz od Cla zasnąć i drży ze strachu. powie- (Przelozyła 
ratura; to, co wywołałoby tylkoj winy ~zed temi !llar.ionetk<:mi;1 su do czasu u.daje, . że jest za~o- działa mu:. . . Ludwika Lichtęllsztafnówllal 
szczery; śmiech w człowieku kry; być mo ze , gdy dOJde do kranco- chana we l1"me, a J3. wtedy wle- - Na dZl~leJSzą noc lapalę lam 



; fi - ot.ns pnt~K' - 1928 r. 

łłilllad 'M·· d·· d b' r.ap~;Pł::ya!::~n~~::or~: leSląc l~e l nas o wy orow 
~!~~~~ ~~eS~kO~:eJ:~~Óy~ D~;:~~~ W czoraisze burzliwe w~eee w Łodzi 
zapisał się do kompletu taneczne
go nieiaki Leon laczek. Webec 
tego, iż przychodził on na lekcje 
N słanie nietrzeźwym p. Frydwald 
oświadczył mu, że zabrania przy 
chodzić mu na salę. 

W dniu wczorajszym Zaczek 
ziawU się znów w stame nietrzeź
wym. Obrzuciwszy p. Frydwalda 
stekiem plugawych obleg usiłował 
wedrzeć się na salę, jednak paru 
znajduiących się w niej młodzień
ców pospieszyło z. pomocą swemu 
mIstrzowi p Frydwaldowi i wspól
nemi sitami awanturnika uwnięto. 

Nagle na dany przez laczka 
sygnał wtargnęło na salę kilkuna
stu wyrostków w wleku od lat 18, 
którzy rzucili się na p. FrydwaJda 
zaczęli go bić, przyczem skradli 
pugilares z pi.eniędzmi •.•. 

PowiadomIOne o Z8]SCIU wła
dze pohcyjne wdrożyły dochodze-
nie, (p) 

Dzień wczorajszy upłynął pod 
znakiem wzmożonej agitacji wy· 
borczej ktora przedewszysłkiem 
przejawiła się w całym szeregu 
wieców, zwołanych przez pos .. cze 
gólne komitety wyborcze. Wlęk· 
szość wIeców odbyła się spokoj
nie, niektóre jednak me przeszly 
bez przeszkód. 

Przy ulicy Rzgowskiej został 
zwołany wlec przez komdet wy
borczy bloku prorządowego, ktory 
zgrom:;.dził wielką ilość osób. 
\\ śród publiczności znajdowali się 
równiez przedstawiciele przeciw
nych ugrupowań politycznych. 
Pier ."szy Jako mówca wystąpił by
ły poseł \\ aSLklewlcz. W chwili 
gdy zaczął on kr) tykować nieprzy 
jazne blokowi prorządowemu par
tJe polityczne na sali powstał nie 
opisany zgiełk i tumult. Wobec 
tego że wzmagał się on ustawi
cznie p. Waszkiewicz stracIwszy 
nadzieję na opanowanie sytuaCJi 

.. REDUTA PRASY" W ~ODlI .. oznajmił zgromadzonym, jt obrady 
Przygotowama do plerwszej są przerwane i wezwanIe ich do 

w Łocizi .. Redutv Prasy" pos~_· s okojnego rozejścia się. Sytua\.:ję 
wają sie. !atno nanrzód. Sek~Ja tę USIłowali wykorzystać znajdują
zaproszemowa pod prz~~odmc- cy się w większej ilości na sali 
twem p. d-rowel Skals~lel p~zy- jromuni~ci dla kontynuowania wie 
stępuie w dnIu jutrZeJSzv111 do cu [lod swemi hasłami. Na salę 
!ozsytan1a ~a.,.,.roszeń ~a ~edutę: jednak wkroczyła policja i Wlec 
Jutro r6wmez odbędzle Sl~. pod zamkllęła Wówczas dopiero wle
PTz~wodnJ.ctwP;n "p. red.: Ml tkero- tujący OpUŚcili salę 
wel. posledzeme se~cJ1! b ufe to- 'W sall kinoteatru "Colosseum a 

':rei. kt6ra r1b~ r.. h"'n 7 lp o st'"awę I próbował zorganizo.1 ać wicc bez 
Cielesna uC7~c;tmków Reduty. zezwolenia władz komitet wybor· 

kszej ilości policja nie dopuściła nych związków młodzieźy sioni
do odbycia wiecu, gromadzących stycznej, mający na celu omówie
się na ulicy przed kinem zwolen nie sytuacji wyborczej. W chwili 
ników jedności robotniczo-chłop- gdy wiec miał się rozpoczął przy
sklej patrole policyjne rozproszyły była policja i wezwała zebranych 

Pozatem odbyły się wrzora - do rozejścia się, ponieważ zebra
w mieście 4 wieJe Bundu, 7 wie- ma przedwyborcze nie są przezna
ców PPS, 4 wiece Poale-Sjon le- czone dla młodzieży. Wiecu l ąca 
wicv i 4 wiece sjonistyczne. Wie młodzież oDuśclła salę i w l czbie 
ce te odl.yly się w zupełnym spo .< ilkuset osób zgromadLiła się prz~d 
koju. bramą_ Wobec tego jednak IŻ dwaj 

W sobotę o godz. 5 ppoł. w Irzodown :cy pol cji nikogo do lo
lokalu organizacji sjon styczne ,{(jlu organizacji s onistycznej nie 
przy ulicy Cegielniane) 4 miał się I dopuczali po pewnym czasie tłum 
odbyć wiec członków poszczegól·· ruzszedł SIę. l P) 

ś. tp· 

ST ISŁA KAtU~ZKA 
po Irrttk'c', Ił cz ciężkich cierprenfach 
zmi rł dr i 5! u ', e' o r b. pr aeży,ułzy lat. 49. 

Wyrrowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się 
we wtorek, dnia 7 lutego r. b. punktualnie o godzil1ie 
3 ej po poło z domu żałoby przy ul FranciSZkańskiej 
nr. ;;6, o czem zawiadamiają pozostali w głębokim 
smutku . 

LOna, dz:eci i rodz~na. 

I 

331.0 lO OS tUJ 
głosowa~ może w Łod-zl 

Od godz. 6 popoł. w sobot~ 
do godz. J 2 o północy okręg-owa 
komisja wyborcia w komplecie 
pod przewodnictwem sędziego l{or 
wln-Korotkiewicza zajęta była spra 
wd7.aniem poprawionycll na skutek 
reklamacjt spisów wyborców, któ 
re następnie odesłane zostały w 
dniu wczorajszym do obwGdowych 
komisji wyborczych, gdZIe zJstaną 
już do dllia wyborow, tj. do 4-go 
marca. 

Jak wynika z ostatecznych iuż 
obliczeń, do seimu głosować bę
dZIe w Łodzi 332.000 osóo, a do 
senatu 215.000 osób. (P) 

t~[rhl \Vłamv\Vac~y 
Z LOdzt' 

aresztowany w stolicy 
Arge~tyny 

Wczoraf nadeszło telegraficzne 
zawiadomienie z Buenos Aires, że 
aresztowany został fam na podsta
wie nadesłanych zdjęć daktylosko
pijnych z Berlina poszukiwany 
przez policję całevo świata wła
mywacz Jakób Gerlak, znany w 
m , ędzynarodowych kołach włamy
waczy pod przezwiskiem "król 
włamywaczy z Łodzi" oraz "Ty
grys Mannele". 

Gerlak dokonał w 1923 roku 
olbrzymiego włamania w Berlinie, 
ogołacajlłc jubilera Rosenthala przy 
Fnedrichstrasse z klejnotów war
tości 20 miljardó.v marek papie
rowych. 

. IntensVW'tli~ pra::uia także sek czy jedności robotniCZo chlopsk.iej· 
Cl~ dekoracYJna r artystyc.zna. Skonsygnowana jednakże w Wl~· RozjUSZOny zbir porą" 
ktore stworza szereg orvlr'nal- bał SI-"kl-er~ 
ny-ch niespodzianek i efektow-, " Ił 
ny-ch atrakcji tak. by Reduta, nie d · lr · · Ilo'.>iełę i policianła 

~~~~~:~ba~i~~~~~~'sf:t~1"es~:"~:~ an y ta e,roryzule Sil epl arzy Krwawa bójka miała miejsce 
dnocreśnie imprezą barwną. ży- w dniu wczora,szym przy ul. Wrze 
wą i wesoła. Sądza-c PO olbrzy- N·· b I- - 1° 'II • d ł slń~Klej 4. Na przechouzącą obok 
miem zaił1teresowaniu. iakie Re- 8JWYZSZY czas Y po leJa z In WJ owa a wyste, py powyższego domu aO-letOlą Leoka-
duta wzbudzila w naszem mie- ł ' dlę Mi1czarek napadł piJally oso-
śde. stanowlĆ ona bęnzie nie- Z oezyncy bnik 27 Je.tnl Józei Kaleta, uzbro-
wątpliwie świetna. migotliwą jony w sieKierę. 
klamre. która go-dnie zamknie Od kilku tygodni władze śled-' Składowej 19. f sklepem Jan Gi05S kt6ry spoczy - Przera~ona kobieta rzuciła się 
bujny okres tegorocznego karna- cze w ŁodZi zaintrygowane są zu- O gOuZllue 11 m·n . 30 p'zed wał Je;,z"ze w łÓŻKU. VI bIelitnie do uc eczi\i, zbir Jednakże pognał 
walu. chwałemi napadami na sklepy, połudmem do tyll1ycn drZWI skle- wbic~ł do skiejlu a wiJzą~ C\J się za nią i sCllwyClwszy ją, Ciął sit:'-

PrzYpOminamy. że Redu.ta Pra- dokonywaneml przez jakiegoś oso pu z pieaywem w którym waj- · dZieje, rzUCIł się na bandytę kierą w głOWę. Na odgłOS awantu 
sy odbedzie sie p. n ... Pożegna-. unika, który ieroryzując napadnie;· llowała SIę tylko żona loJrossa, Emi sClIwyci( go za Kołnierz. W tejże f Y nadbiegł posterUlli.Owy Jan Ja-
nie Karnawatu" w salach fil- tych podobno straszakIem do złu łja, ktoś zapukał. Gro5sowa otwo · samej chWIli bandył.i strzelił, kie- kubowsld i rzucie się na Kaletę, 
harmonii. 'W ostatnia noc karna- dzenia przypominającym rewolwer rZyia arLWI i WÓWCZdS do Sklepu ru,ąc bron w kąt SKlepu. USIłUjąC go rozor. ić. Pomi~dzy zoi 
wałowa. t. i. w pOniedziałek. dn. prawdZIWY, w sposób uprzejmy w:.zedł jaKiś elegancko ubrany W Obawie SWe życie Gross rem <I pOlicjantem wywlązała sic: 
20 luteg'O r. b. Wszelkich infor- i grzeczny nakazuJe· oddanie mu mężczyzna, który w sposób bardLO pUŚCIł bandytę w który wy korzy- I walka, w tra '-cle której pOlicjant 
ma-cji w sprawach Redutv udzie- pieni~dzy. grzeczny pupr\Jsił o sprze\lanie stując tę ctlwilą zbiegł pozosŁa- został ranny w ramlę i plecy. 
la komitet. który urzęduie w 10- l\!apadów sW~lch dokony.va mu pleaywa . . Gr ,ssowa wręczyła WidJąC na ladzie SKlepowej ban- Przy pomocy przechoLlntóW u-
kalu svndY'katu dzienni>karzy (ul. bandyta w godzinach gay Sklep mu t. zw "chałJ<ę" i zażądara 5u knot bO-Zlotowy_ dalo Się KeJetę wraz z Leokadją 
Zachodnia 72. teL 21-50 i 23-51) już jest zamkOlęty. W ciągu osta- gr. Kupu , ący wyjął z kieszeni l'Jalety nadmienić, jż szczę.3 ,Vlielczaret{ oJprowadzlć do komi
codziennie od 6 do 8 wiecz. tniego czasu napadł na Sklepy ko- banknot 5u zł. i pOJrosił o wyda- ciem bandyty była okoliczność,l sarjatu. Tu do trojga rannyCH za • 
............ '"t lonialne Szczepańsk1ej przy ulicy nie mu reszty. W chWIli, gdy wła- iż Gross był w bieliźnie i uie ; W~ZWdJIO pogotuwle ratunkowe, 

Nawrot 43, WoHa Blaufarba przy ścicidKa sklepU ot \\ orzyła szufladę, miał przy sobie rewolweru, który' którego lekarz opatrzyi rannyc.h. 
Zatywaj 

Ua Twego zdrowia. 

BIOHALZ jest naj
lepszym środkiem od
żywczym i wzmacnialą
cym dla dzieci i do-

rosłych. 

Do nabycia we wszystkich ap 
ekach i drogerjach. 801-3 

(C?1I~~(O)(cj)@@(ó)(g.)@(§ 

ulicy Kątnej 40, oraz na Skład gdzie znajd\Jwały się pU:I1 , ądze, stale nosI w KIeszeni. ""'_ ---
apteczny Marji CzertoKowej przy KUpUjąCy zbliżył się do niej i gro- ,\ja m e,sct" przy Dyli niezwłocz 
ulicy Wólczańskiej iS. Po każdym tąc rewolwerem za2ądał przyciszo- nie naczemiK wydziaLU . sleLlczego TEATR I\UEJSl<I. 
napadzie bandyta zniKa bez śladu nym glosem wydallla mu WSZ}st- nadKomlsarz weyer, klero VIlII{ I ~rodowe przedstawienie .• Gnt 
i poszukiwaOla polIcji dotychczas kich pwięuzy znajdujących się w brygady śledczej aspIrant Klimek cych rvb" w tel1 : :' - ~ miejskim 
pozostały bez rezultatu. I kaSie. Przerażrwa Gr0ssowa krzv- i kIerowIlIk VtH kumlsar atu pod zapow-ada sje jako 'eden z naj-

W dniu wczorajllzym bandyta-' knęła a wowczas banJyta chwycił konl1sart An:1zlaJ<. Zaządzony po- ' wyb~tniejszy,ch ewenemenlll\v se 
gentleman znowu dał znać o so- ją ręką za gardłO l zaczą dusić. ścig 018 dał znowu żaLlnei50 re- zonu. 
bie, Tym razem dokonał napadu I Krzyk żOlly uSłYSZeIł l eJnaKże zuHatu (PJ W kasie zamawia6 pal1l1,ie ol~ 
na piekarnię Jana Grossa przy n1znajdujący się w m,e5zkalllU :1 ' brzymi ruch sprzedaży nict:\: :ko 

na D:erwszv wvc;tę1J rrli<;ipa Mie 
czyslawa rrenkla. ale ,na na

Kilwale ska iBl 
krwawemi zgłoskam! zapisała s ę 

POllCYJDYt:b 

a sloferrw 
wczoraj W protokułach 

stenne powtórzenia ,.Orllbych 
ryb": więc na cz\vartek. p i ątek. 
::obo 'e i niedzielę. 

Dziś .. renomenaina iHiHj '·, ~ , . 

JUBH.r.USl 
W TEATRZE MIEJSKIM 

Jub:lcusz Antoniny Dun::t·ew· 
skiei. który odbedzle si::: w poto 

W dniu wczorajszym wydarzy- podsfawy czaszki oraz wstrząsowi nie daiąc żadnych svgnalów o- wie lutego. wzb:u:l7:1 duże zain-
ły si~ w Łodzi dwa w5lrląsalące mÓL.;-.owt!mu. NatycumiasŁ KaretKą strzega wczych. by! bezpośrednim teresowanie wśród licznych 
wypadkI przejecllani przez samo· pogutowia K Chorych nieSZCtęś l l- splrawcą .tego tra~lczne\{o .wypad sympa:yków tej utalcntowanej 
chody. wy prLewlezlOny wstał do SZpltd· ku. gdvz nagle Ciało ~oblety. u- artystki. 

Pierwszy wypadek miał miej- la ewangieltCl<lego prq ulicy t'oł d~rzone przez samochod. zostal~1 Dana będzie tc~o wicczoru 
sce przy zbIegu U;IC PiotrKoWsl\iej nocnej w stanie nie rokUjącym juz \\ kręcone w ~ola. Okrzyk zgro "Moralność pani Dulskie'" w im 
i Czerwonel 38 letni ł<emiglusz żadnych nauZlel. zy. wyrw.al sle ~ ust prze:ho-, pon'1ia\:e i obsadzie z jubila tką na 

BAL ARTYSTÓW. Męczyński prokurent BanKU lacho ::'zoler ')wlęcicki po odwiezie dOJ~w. Cl·alo kohle~y wle;::zo~e cze;e.' - , 
Już tylko 4 dni dZIelą nas od wOlego zamieSZkały przy ulicy Slen niu MllczyńsKlego do ponotowia po jezdni pozostawiało PO SObIe, 

wielkiego balu >kostjumowego kie-.vicza 31 wysiadł z tramwaju li udał SIę X·l I<U10lsarjatu, gdzie za krwawe ślady. TEATR POPTTJ ARNY 
artystów teatru miejski'ego. nji nr. 7, zdążająCe go z ~lacn R~y meldowclwszy O tragIcznym wypad Wezwano na miejsce t~agiczne Dziś 9 I?:odz. ~ 20 wiecz. :,Kry-

Ra'ndez-vous wykwintnego to- monta W te) samej. Ch\\llt nadJe- KU oddał Się w ręce poLeJ 1. 1.0 ,I gO wypadku pogotoWie kasy I Sla Leśniczanka". 
warzystwa. PIękne kostjumy. ru chało ~so~owe aulo. 1 ~fJadło na std~ tez zalrLymaily. JaK Sl~ dowla I ch~rych .. którel?:? lek.arz T?o UdZl~ Jutro wIeczorem w dalszym 
chome kioski, .,słodkie dziurki", Męczynshlego. Z pIersI obecnych dujemy stan 1<. MęczynSl<legu me jlemu meszcz.~ -;ltw.eJ Dlerw.sZeJ ciągu "Krysia Leśnh::zanka". 
szampański·e zakąski zegar wydarł Sita okrzyk grozy. uległ pOlepszelllu PJ pomocy odwlózł Ja do SZPitala 
szczęścia, nagrody ora~ cały sze Szofer Jól.et SWlęCICki, zamie- * *. ..Betleem" przy uJ. Podleśnej. ..GONG". 
reg' n:esoodzianek - wróża ba-. ~zkały prq Ul. P.ocklej J3 wstrzy Lekarze rokuja słaba nadzie;ę u- Dziś nieod,,"oiali1Ie Dora Z osŁa-
lOWi temu ogrnmne powod?enie. mat momentalllle samochód I wy W dniu wczoraiszvm przecho- trzymania jei przv życiu. ~dyż u- tn; szlagierowa rewia p. t. . Tu-

Wszvstkle konkUTsv odbę-dą dobywszy z pod koł l)rOcLące~o dn;e na ul. SienkIewicza. przy legła ona wstrząśT1 ieciu mózgu i bileusz Gongu" z udziałem ;;ale
~ie przy dź",~iekach tradycyjne- KrWIą Męczynsklego przy pomot.:y zbiegu Narutowicza. wstrząśnięci olJ;ólnyrn ciężkim obrażenJom cia· go zeso-o2u. 
RO kotvHona. p:-owadzonego przedlOunlOw ulOzył go w swem zostali sirasznym wypadkiem. la- la. Jutro wielka premiera rewii 
przez p. Ki"owskieg-o. , aucie ur Łu 00175, :)1"no .... i.ll:e.n kiemu uległa jakas nieznana !W-ij ~zybyla na mj~iscc policja' kar~a walowej ., P. t. . .'.Kochan;el 

Osoby które dotychczas nie Własność 1:'. Haeslera l meprt.yto - I blela. która w pewnym momen- stwierdziła. że kobIetą. która u- ' Zde]m maskę! z udZIałem cale-
otrzymaiy zaproszenia. zec3cą m!1ego odwióLł ao lokału P?6ut~-! c~e c~ciala przebiec pr~~z jezd· ! . e_~la. nieszczę~liwem~ wy'padko- go zespołu. . . 
Jaskawie zwracać się do tearnl wI~.K Chorych przy ul. W?lczan. n~e. me zauważy\~s~y: l Z z dru- , \\ I, Jest 34'letma Mana K~czma- _ ~z~ dw~ orzedstawłe'lla o g. 
miejskiego 12 - 2 DO pot i ol sluej 2:J.5. Tu shvlerdzorlo, ze M.~- glej strony nadJezdza \v SZyn- rek, zam. przy ul. Kopeml.ka 47. ' ,40 l 10 W'leczorem. 
_ 10 wJ~z. rzvllski uiep'ł złamaniu obu nóe: I kiem tempie samochód. Szofer.~ 



"GŁOS POLSKI" 
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6 lutego 1928 1'. 
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. 
Tereny sportowe w Cortina d' Ampezzo 

na który~h to, i--', podawaliśmy przed kilku dnia",i, polscy akademicy 
zdobyli mistrzostwo międzynarodowe 

'b"". 

. Siatkówka 
Pierwsze mecze o mistrzostwo 

Wyznaczone zawody siatkowe go % trzema rezerwowymi pobiła 
na dzień 28 z. m. odbyły się w Semin. Naucz., również w .6· wy 
dniu wczorajszym. stępujące ;,0:20 (15:8). 

Wskutek słab ej reklamy, publi Z powodu niestawienia się Ku 
czności przy ul. Zagajnikowej sta· pców na mecz M. Sz. Handl., sę 
wiło się niezbyt wiele. dzia odgwizdał dla tej ostatniej 

W pierwszym meczu TUR zwy valcover, a następnie prowadził 
ciężył .Skrzypkowskę" 30:16 (15:6) I mecz towarzyskI M. Sz. Handl.-

"S!uzypkowska" poprawiła się Wisem. Naucz. 30:18 (15d4) 
formie od ostatniego występu. Dru- Dalszy ciąg zawodów odbywać 
żyna Sobolewskiej rozgromiła • Pry ł się będzie prawdopodobnie w sali 
sewiczanki" bijąc je 30:7 (15:1). Gimn. Niem. 

Drużyna szkoły im. Piłsudskie w __ 

Rekord łyiwiarski pobity 

Mistrzostwo świata \II ping-pongłu 
d b ł d · d· ~ II P. Nehrngowa, jedna z niewielu łyżwiarek naszycb, uprawiaJ,,-

Z O Y a PO raz rugI ruzyna weg~ersna eyeh jazdt: szybk~ 
WARSZAWA 5 l t (PAT) minut i 4 sekundy. Małtonka p. . • l . . .. d W l' 5 3 . I ' u ego. . Tegoroczne zawody o mlstrzo- ' u egt ambltme g-raiacemu przeCl- zwyclestwom na a Ja : l n- Na dzhejszych zewodach łyiwiar- Nehringa, p. Zofja Neh~lngo:wa. po-

stwo ś~.ata w ping-pongu (i je-I wnikowi. Tr.zecia ~artja była d ~ .5:4. wydźwignęły się na 7 skich ;. Edward Nehring ustano- biła własny rekord w JeźdZie szyb
dnoczesme o ufundowany w r., przełomowa I przYnIosła zWY-1 mieJsce. wił rekord w łyźwiarsklm biegu kiej dla pań na dystansie 500 mtr., 
ub. Swaythling-cup). które do-rcięstwo Mechlovits·owi. za nią W grze pojedyńczej pań Me- maratońskim na dystdn~ie 4~.195 wykazując czas l minuta 11.2 sek. 
tychczas pTZy.nOSity . zwyci.ęst,\"o P.os~tv czwa.rta i ~ią!a. a wr~sz- dnyanska (Wę&:r~) - .Metzger m w kazu ' ąc czas 1 godzina 47 
wegrom, ostateczme vyłomly CJe l tytuł mIstrza sWlata w pmg- (NIemcy) zwycH~zyła pIerwsza: ') y J 

już mistrza. POD'rzednie spotkania pongu. Wynik! osiąg;nięto nastę- 21 :19. 22:20. 21 :13; p. Mednyan- ~D~l'!"'2!!!!I!!!!~.!!'!!!!!!!!!!!II!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!-!!-!. 
wykaza·ly niemal identy'czną kła- pują.ce: 7 - 21. 18 - 21, 24 - 22, ska już Po raz wtóry zdobyła 
sę węgrów i austryjaków. przy 21 - 12. 21 15. I mistrzostwo. Co Usłyszymy dziś przez radio? 
stosunkowo niskim poziomie in- Na drugiem miejscu ostatecznie , Zawody o mistrzostwo śVliata 
ny·ch drużyn, to też okoliczność usadowiła się Austria. zwycięża- ' w ping; - Dong-u trwa a już od 3 Warszawa (1111) - ł ska (ś p.i'e w). prof. Józef Tarczy?
ta pozwalała przYP'llszczać. że ' ąc \V finale przemęczoną druży- lat. Trzykrotna próba sil naro- I 12.00. Sygnat czasu. hejnał z ski (fort.) i prof. LudW1JK Urstem 
będą. oni faworytami w obec- ne angielską w stosunku 5:2. któ d6w dala zawsze pierwszeństwo wieży Marjackiej w Krakowie, ; (akomp.) , 
ny·ch rozgrywkach. rej przypadło trzecie miejs·ce. Na- węgrom. Ufunduwanv w ub. roku kom.' lotn.-meteor. oraz muzyka 22.00-22.05. Sygnał czasu ł 

Tymczasem już w pierwszym stępne miejsca zvskał,,: 4) Ło- Swayrhling-cup. jako nagroda dla p!yt gramofonowy.ch. kom. lotn.-meteorol. 
dniu konkurencja wzmogła się· I twa, 5) Szwecja. 6) Czechoslo- zwycięzcy. już po raz wt6r.y zo- 15.00. Kom. meteor. gosp. 22.05-22.20. Kom. PTA. 
IJ)!Tzynosząc jednocześnie sensa.cyjl w~cja. Niemc~. któ~e. w ub. r~k~ stał zdobyty 'Przez węgrów ' 16.25-16.40. Nadprogram 22.20-22.30. Kom. 'POlicyjny, 
ne zwycięstwo młodzl'utkiej dru- zajęły ostatme mIeJsce. dZięki I W. kom. ' spo,· toWY. 
żyny angielskiej; która nadspo- •••• mM 16.40-17.05. Odczyt p. t. .. Żot- l(opel1ha~a (337) -
dziewanie pobita we~rów 7:2. IIl1lUmllmmlilłllllllfllmlfllihiuitlll 1'1 merz polski w dobie dzisie:szej" 20.00. Oratorium Iiandla "Ju-
Oczy świata sportowego zwró- , L EC Z N I CA - Wygol. mjr. szt. gen. Marjan dasz Makabeusz". 
cirv się teraz na drużyny Anglii V· S " ł P- P , t l Porwit. Pra23 (348,9) -
iprzypusz,czając, i.ż finał rozegra I 1\100 pO. rac. ans w. ' lekar~ specjalistó_ i gabinet 17.20-17.45. Odczyt p. t. ,,0 19.50. Operetka KaImana "Księ 

. się między niemi. Tymczasem dent7st7cZI»" przy Górnym I<ynku, systemie Daltońskim" - Wygl. żniczka - cvrkówka" . . l k t Sienkiewicza +0. P ' u n9A. t l 2289 drużyna angle i a zgotowala I J.otrdows .... a '" T. e. - . prof. Bohdan N.awroczyński. Frankfurt (428,6) _ 
dTugą niespodziankę - przegra- 'I Od wtorku, dOla 51 stycznia do przy przystanku (tramw. pabJaOlckich) 17.45-18.15. Prog-ram dla mto- 20.15. Koncert (Partita R-moll 
ł d A t .. t k 2'4 d . I I przYJmuJe Chorych w chorobach wszyst """ k t d .lJ ' a o us r.1l w s ·osun u .. pome zla ku W. KICh speCJalnOŚCI od g lJ rano do ti.e: dzieży. P. uenry' a osz opo- Bacha. Sonata op. 1 Berga, Suita 
Szanse zeszłorocz'nego mistrza, I Wielki wspaniały program! po poło ~zczepienie ospy, analizy (mo- wie "O matY'lCh kalifornij czy- Schonberg-a. Trzv utworY Buso-
węgrów. wzrosły nieco, z.ależało czu, kalu, krwi, plWC.Ctn etc.) operacje kach". Nadorogoram .,Poczytajmy niego. Uwertura .. Egmont" i kon-, 
~ra:. wsLystko fd s~otkania . z l 'ODI' eta nel1 zasłl1nU POrada 3 zł::~~U~ł(I~yty na miescie sobie" (Przegląld najnows:::vch cert iortepiallOwy G-dur Beetho-

'llS na. os Zgo owa nowa me- 1\, U U J L.ablegl I operaCJe od umowy. KąpIele wydawnictw d a młodziezy i vena ... Rossiniana" Respi.g-hiego) . 
spadziankę: spotkanie to wygrali :3Wletlne. Elektryzacja. I'IaśWletlanl1l dzieci>. 
węgrzy w stosunku 5:0. Dramat erotyczny W IO'CIU aktach. lampą kwarcową. Koentgen. LęOy 18.15. Transmisja muzyki ta- Lamtenhor2: (468.8) -
Wywiązała sie ciekawa sytua- W rolach głównych: sztuczne, korony zlote, platynowe I mosty ne.cznej z kawiami "Gastrono- 18.00. Koncert na 2 fortepiany 

cja: drużyny Au s trj i. Anglji i 11'1 Dagoynr " 6o-~ta Eckman w medzlele 1 śwu~ta do goaz. ~po pol mja". (Cuncertino Busoniego. Scherzo 
Węgier miały po jednym punk- I: ~ Boels.chego. Pantazia .. Don Juan" 
cie straco'l1ym. a ponIeważ 'POZO- UWAGA. 1\'lUl.yka pOWlę .. szond l "1I.llłli~~~iI ••• II!iI 19.05-19.15. Kom. rolniczy. Liszta). 
stali konkurenci ni·e wchodzili w j pod nowym kIerOWnictwem. 19.15-19.35. Rozmaitości. Berlin (483.9) ~ 
rachubę. przeto znów między ni- Początek w dni powszednie o g. KURSY KOSMETYCZNE 19.35-20.00. Lekcja języka 21.35. Uwertura Handla iKon" 
mi musiały bvć ' Po\, .. tórzone gry, 5,30. ostatni seans o 9,50. W sobo- .4",.L....r .d.. .El. 'li;. ..L)~.:L.a francuskiego prof. L. Roquigny. cert fortepianowy (i:-moll Beetho 
'z których węgrzy wyszli .iuż 0- ty, nled~lel~~ ~~:j~~I~. godz, <!,3U Cegieln,ana t9 m. 8. tal. 69-92 20.00-20.30. Odczyt lP. tyto vena. 
bronną ręką. Masaze, t'leJęgnacja twarzy, clala I wto. ..MłodoŚć Augusta" Mocnego"- Wiedeń (517.2) _ 

W finatowem spotkaniu wyka- ~abJt ~1 ~~~n~ow 5~~ P~~~~ty~pr~~~ sow Kursy oC1oywają się pod kierown. wygt. dr. Kazimierz Marjan Mo- 20.05. Koncert C.CarelJa" Si-
' . lekarzy, Po ukończeniu ku. rsów wy 'daJ e rawski bell'usa P' , . K t f t . hall' on' l nadzwycza.,·ną wprost dZIele I sWlęta od 2.50 Clo 3.óu • • lesm. oncer or ema-

IJ • 50 O SIę ŚWiadectwo. Zap.s,. cDdzlennie. M P 
klasę, bija 'Swy·ch prze,ciwni'ków ceny mIeJsc po i o gr. 20.30. Koncert poświęcony nowy ozarta. antaz,ia Da:rgo-
w stosunku 5:2. Węgrzy dowie- twórczości Chopina. Vv'vkonaw- myżskieg-o. Symfonja IV Beetho--
dli. że w tej dziedzinie sportu nie iJ[!][!Jl.!I[!J[!J[!J[!J[!J[!][!][!J[!J~[!][!][!J[!J[!J[!)[!J[;][!][!J[!][!) cy: Helena Zboińska - Ruszkow- vena). 
maja ieszcze sobie równych. 
Skład drużyny wegoierski·ei był: 
Mechlovits. Bella·ck i Glallc. Naj
lepsza jednostką okazał sie . Me
chlovits. stosunkowo młody jesz
cze zawodnik i jemu to wcgrzy 
moga zawdzięczać ponowne zdo

Pokój umeblowany ~~ł~E!~~. 
PljZY rodzinie dla pojedynczej . I ST;~A~~~OG 

MASZY!'łĘ do PISANIA 
sprzedam okazYJ Ole. - Pr~ejazd 19, 
m. 7 codz. od 2-4 p. p. 1044-12 

Dr. med. 

s. Niewiażski 
bycie mistrzostwa. ZAGINĘŁA 

Wal;t(a międzY' Mechlovitsem i 
Beliackiem 'kształtowała się bar OSOby do oddani! .od zaraz. ~e~~r·p~~~~:~;e~~; legitymacja inwalidzka N! 851 na na. 

ZWiS/iO ł{omana Wlaczko. 1041-5 

Specjalista chorób skórnych, went' 
rjcznych i moczopłciowych. 

Przyjmuje od 5 do 9 wiecz. 
dzo interesujaco i mimo. iż Bel- Wiadomość: Cegielniana 41 m. 27 od 7-9 
Jaok miał już za sobą dwie wy'" 
~rane w następny.ch spotkaniach, wieczorem. 

/lle~ięc:tn8 "Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami ;;_ 
nO!'1 w Lodzi zl, 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przth 

'Ylka pocztowa w kraju - zl. 5,-; zagranicę - zL 7.20. 

zęoodOIÓW 1 t, p. 
Od l l pól do 5. 
W niedzlelę i ~Wię

ta 10-12. 

WŁADYSŁAW SPYCHALSKI Sienkiewicza 34, tel. 5'-40. 29..5 

zgubił kSiążeczkę wojSkOWą wyda D ą ~";'1!'i'1r;-1"''''''''''..,..,r;''Ir;'1r;'1r;''\ 
przez P. K. U. Łódt powIat. 1050-3 L,Ja.;;.,J&:.JI.: .. Il:.J&:..IL::.J&:.J&.:.JClr:lL.!CJ 

. -------- 6 . Ogłoszenie za Wiersz milimetrowy 1 szpaltowy 
J strona l,gtekgole 40 groszy, S'rona 5 szpalt. _ NeKrologi 50 gr. str. 5 szpalt. - adell .... 
po tektcie 50 gr. strona 5 szpalt. - Z""yczajne 10 groszy str. 10 szpalt. - O~losz.l1i. zar,) 
c:zynowe i za~lubinowe 10 zlot. - Ogloszenia zamieJscowe obliczane są o 50 proc. za, kil 
za!lranic~nych o 100 procent dro!ei. 




