
OPl.A·'tA i'OCXfOWA UISZCZONA RYCZALTEM. lilNISWNnll!!.l!ll!R~mmmt1mD~l!l5il.mi~-~ 

I . 
1 Godz. 11.50. 

Do tej chwili 
Polska n=e otrzy
mała żadnej w:a
domości o swych 
bohaterskich lot-
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Groza sytuacji · pow ększa się z każdą. minutą. 
~ - - ... §li fi6 ·-----------w obecne) chw iii w zbiornikach niema Już benzyny. 

Warszawa, 5 sierpnia. -c !fJ! • b 1 • • 
Stacja nowoforska W. S. F.nadesla· o - m~, W 12· ·o 1czen1a 

la na zapytanie Warszawy następującą · · """ · '1 · li 
depeszę: 

"O NASZYCH LOTNIKACH, MAJO
RACH IDZIKOWSKIM i KUBALI, NIE 
MAMY DOTĄD WIADOA1.0SCI. ZAlU 
lEMY". 

New York, 5 sierpnia. 
oońz. 9.45 (wedł. czasu europejskie

go). Dotychczas tti'ema żadnych wiado
mości o lotułkach Polskich. Na lotnisku 
nadal zbieralą się tłumy pubłicz111ośc4 o· 
czekuiące z chwili na chwilę przybycia 
lotników. 
AĘQ • i i"Ma&m 

Zubkow tańczy 
z corką Rasputina„ 

Berlin, 5 sierpnia. 
Aleksandra Zubkowa, smvagra wu~ 

helma ll, zaangażowano do paryskiego 
Moulin R.ouge, gdzie od października wy 
stęl)ować będzie jako ta1nC(erz ekscentry
czny. 

Partnerką Zubk0wa w Moulin Rouge 
będz.ie córk;a Rasputma, uczen.ca slyn· 
nej baletmistrzyni Deviller. Para będzie 
wykonywala narodowe tańce rosyjskie. 

Upłynęło już prz~szło 50 godzin od łromeczłtOrśclą wcześniejszego lądowa
chwili wzniesienia się lotnik~w polsłdch nia, mniej więcej o godZii!nie 4-ej rano. 
z łotn€ska Le Bourget. Jeśliby lot odbywał się w warunkach 

Teoret1rcznie obłicmjąc, zabrali w normalnych, t. j. przy szybkości 150 Wm. 
tankach santolotu benZYnY ną 7.500 klm., na godzinę, mogliby lotnicy Polsc.y osil
t. j. mogą przy przeciętnej szybkości 150 gnąć wcroraj Nową SZkocję o godzinie 
kim. na godzinę utrzymać się w powie- 7·ej wieczorem, Nowy Jork zaś o godzit
trzu 50 godzin, musieliby więc wyląd-o- nie l·ej w nocy. 
wać najpóźniej o godzinie S·ej rano. Nie fest !ednak wykluczone, że ldzi-

Ostatnna pewna wiadomość o lotni· kowski i l(ubala byli 
kach polskich J>OchodZi z piątku godziny ZMUSZENI DO LĄDOWfANIA ODZIEŚ 
6-ej wieczorem. t. j. kiedy w~ziano ich NA POŁUDNIU NOW.EJ SZKOCJI, WO 
koło wyspy Pł<tres. BĘC TEGO BRAK OO NICH WIADO-

Od chwi~ startu d~ tego zzasu upty ~'1.0SCI NIE POWINIEN W TYM WY· 
nęło 12 godzm, t. zn., ;ie PADKU BUDZIĆ OBA WiY O ICH ży~ 
POZOSTAŁO IM BENZYNY NA as oo- cm. 

/ DZIN. 

Jeśli się jednak zważy, iż szybkość 
sam-0to-tu była pOczątkowo znacznie wyż 
sz:a niż 150 kim. na godzinę, że lotnicy 
polscy mogli natrafi-ć uą niiepomyślpę 
wiatry, wówcząs należy się liczyć .z 
większem zużyciem benzyrw~ ą włęe z 

O ile byłaby prawdziwa wiaOOmQść 
o zawrócenht samolotu polskiego" z w:v· 
tyczonej drogi, wówczas trudnoby so
bie ten brak ·wiadomości wytłómaczyć, 
ponieważ lnfMmacje o wylądowaniłu lub 
wypadku w pobliżu uropy J)Owinnyby 
już być w Warszawie. 
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\Varszawa, 5 slerpnta. 
GODZ. 10. Z Ameryki nie nadchodq 

żadlle wi.adoolio.ści o lotnikach ~łsldch. 
mimo to w sferach l-0-tnfozyct1 panu.le na· 
strój najzupełniej ot>tymistyczn}·. Opói• 
nienie pr:r.ybyci:ą „Marsz. Piłsttdskk.>go„ 
do ~ew-Yorku należy tłumaczyć ...... wr 
dług zdania fachl>wców -

ZBLĄDZENiEM. LOTNIKÓW. 
co jednak nie Jest Jednoznaczne z teatr 
strofą. 

Paryż. 5 slen>nł.a.-
OODZ. 10.ao. Otrzyma.no tu z NeW' 

Yorku depeszę. która donosi, że o lotni
kach niema żadnwch władomoścł. Oknr 
ty, stolące cały czas pod par~ 

OTUZVMALV JUŻ POLECENIE 
WSZCZĘCIA POSZUKIW AA NA PEll 

NEM MORZU, 
o Heby letnicy Polscy nle przybyli do 
pofodnila. 

• "" 
Cyklon szalał 

nad Rusią Podkarpackąo 
Praga. 5 s:erpnia . . 

Po faFi upalów Ruś Podkarpacką na· 
wiedzil cyklon, który szalał nad mia· 
stem Użhorod, posuwając się w kierun· 
lm północn·o·zachodnim. 

W związku z procesem rozwodowym 
Zubkow wydaje nakładem pewnej księ· 
garni w Bonn swoje pam!ętnik1, w któ· 
rych szczególn.e szeroko opisuje swe 
ostatnie przeżycia z księżniczką Wiktor
ją. 

Stan zdrowia Rad2~,cza 

100.000 żołnierzy włoskich 
Jedna osoba zabita, 2. odniosły rany. 
Straty mater-jalne są olbrzymie, per 

łączenie telefónk:ime i telegrafczne ze
Dotąd niema ani. potwierdzenia, ani rwąne. · 

skoncentrowanvch na gran1cv jugosłowiańskiej. 
Belgrad, 5' sierpnia. 

Wedle doniesieil dz1enn:ka „Politlka", 
Wiedeń, 5 sierpn:a. mieli rzekomo wtosl wzdłuż grani-::y. 

\.Ved!ng doniesien dzienników z Za- skoncentrować przeszło 100.00U żołnie· 
grzebia, stan zdrowia Stefana Rad:cza rza. 
jcstnadal pO\vażny. W mieście panuje z ! Wojska w!oskie skoncentrowano w 
tego powodu wielkie zan:epo ojenie. I następujących grupach: dywizja 15, z1naj 

Straszna ekspioz1a 
nafty„ 

I duje s;ę wzdłuż strefy Clana·fiume, dyl wizja 12, inajduje się na obszarźe fdri?, 
·zaś 3 alpinistów kolo Trav·isio. 

Nowy Jork, 5 sierpnia. Beriln, 5 sierpnia. 
W rafiuerji nafty w Lawrencevllle Nadesite wiadomości o przesuni1;· 

(Ind .anapolis) wydarzyła s!ę olbrzymia ciach wojsk włoskich na granicy jugo· 
eksplozja, Ofiarą tej eksplozji padło 8 ' słowiańskiej, nraz o pojawieniu się floty 
0sób zabitych i 18 zaginionych, których włoskiej na wodach wschodniej Adrii, 
odszuka'llic uniemożliwia olbrzym.i po· wywołały tu wielkie po·ruszenie i zanie 
żar. pokojenie. 
VJllV-Mik•MM 

,,. 
. ężczyzna w czar.nych okułiHilCh 
porwał w Warszawie IO-letniego chłopca. 

I 

Do XXII komisarjatu na \.Voli zgto· 
siła się dzis.:ai Sfanisła"Wa Drewiec (Wul 
ska 185) i opowiedziała zagadkowe :uda· 
rzenie, jakie m:ala wczoraj po południu 
ua t:u-g-owisku. 

O tej porze udała się na plac Kerce· 
leg-o czyli t. zw. Kercełak celem poczy· 
n'.enia zaJ.>UPÓW, przyczem zabrała ze 
sob<\ s\11.rego 10-letniego sy'11ka. vV pew· 
nym momencie zbliżył się do niej jakiś 
nieznajomy i powiedział, że chłopiec bar 
dzo podoba mu się i że pr~ ,..upić mu 
cukierków~ 

/ 

Kobieta, nie podejrzewając niciego, 
pozwolit'a synkowi oddalić się z taiem· 
niCZylJI. mężczyzną w czamych okuta· 
rach. 

: Od tej chwili wszelk: ślad po niezna
jomym i synku Drewiecowej ~aginąt 

Policja wdrożyła w tej sprawie ener
giczne dochodzenie, przyczem urucho· 
miono nawet wywiadowców policji o
byczajowej, :stnieje bowiem przypusz· 
czenje, że nieznajomy porwał chłopca 
cel-em zmuszenia go do ulegtości dla 
swych zwyr"dniałych chl.\Ci. 

zaprzeczenia tej pogclski. . ..., 
. Minis·ter Vv'.'.J!r.': Hadż'.c~. odmó";""ił bo-! Lasy P'OB:tt WB Prancit 

wiem wszelk1cn mformaCJI w teJ spra- i ilf "' J • 
wie, mimo, iż byto ona wczoraj w ~kup- Niemcy chcą pośredniczyć 
szczynie przedm'otem poważnych ob- · . . · · 
rad p_olltycz.rrych. w sporze polsko-btewsk1m. 

Zagrzeb, 5 sierpnia. 
Wczoraj rozpc częla się tu druga se·· 

sja chłopsko-demckratycz.1eJ koa.Jicji. 
Obrady bvly ści~le tajne. 

Dziennikartt mieli wstep wzbronio
ny. 

Na początku posiedzenia zabra~ gbs 
Prybicew:cz, celem przedstawien·a l)y
tu.acji poJity~znej. Wyopowiedział się on 
w słowach energicz.ny·~h przec wko cen 
tralizacji belgradzkiej i domagal ~ię au· 
tonomji dla chorwac~iego i słoweński 0· 
go narodu. W końcu wyraził się Prybice 
w:cz, 1e dr. Koroszec nie oddal wielkiej 
przysługi ojczyźnie przez utworzen:e no 
wego gabinetu. 

Ze względu na bardzo poważn.r stan 
zdrowia Radicza, nie zawiadomiono go 
zupeł•nie o wczorajszem zgrom'1dzeniu 
w Zagrzebiu, gdyi lekarze zalecHi mu 
spokój. 

18 osób utonęło. 
'Viedeń, 5 sierpnia. 

Paryz. 5 sierpnia. 
Z Poitiers donoszą, ~ e spali!a .ii~ 

wiąksza część lasu pod Y1errieres, ciąg· 
nącego się na cztery m'.le. .Około 500 
hektarów stalo się pastwą pl'Dmhmi. 

Wypadek hydroplanu 
w zatoce Pudoej. 

Toruń. 5 sierpnia. 
Wczorajszej nQ_cy w czasie ćwic.H'ri 

na zatoce Puck:ei, hydroplan wo.1sko>,vv 
w czasie lądowan1a uległ rozbic•1t. 

Piloci porucznicy Wysocki i Pi<ttkO'N 
ski, oprócz lekkh:]J okaleczeń , wyszli z 
wypacllku szczęśEwie. 

:Powód katastrofy dotychczas nicina. 
ny, 

Poszukiw nia Amundsena 
prowa-dzone.;ą nadal 

Paryż, S sic~pnia. 
(Agencja Tc!cgraiic:tna „Express") 

Min;ster mary;narkl oś-,„dadczyt uuę· 
downie, że poszu•kiwania Amundsena ' 

"Die Stunde" donosi z Belgradu, że GuUbaud będą prowa<lzQnC dopót~r, do
że w Nowym Sad:z;ie zerwały wezbrane I~óki na to pozwolą warnnl.: atmosforyct. 
fale Duna.iu pomost do lądowania przy· ne. Poszukiwania prowa<lzo.ae są za _po-
~m utando .ta psób,. mocą -Okrętów i samolotów. 

ł 
.r 
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łnspe~ttor Bronisław Schmidt 

Inspekt. komunikacji, Bronisław Szmidt, 
reprezentujący polskie koleje państwo· 
'Ve zezwyczaj P'rzy przyjeździe wycie-

czek zagraniczny.eh dyplomatów. 

Zmia:ny· w: dyolo~acpr 

P. ':Jan Cbefmirski, nowo mianowany 
zastępcą kiierownika polskiego konsubtu 

· . w Wiedniu. 

*W**W'" ą MS*f&*GWRA*MWWWL •s.www•we A A 

w_ Budapeszcie odoylo się po.święcenie kamienia węgielnego pod nową akade m)ę w.oJskciwą. Na uroczysfo~ć ziaw:U 
się przedstawiciele wszystkich ambasad i misji wojskowych. 

'SPE# ff FWWMMblMWRiMfDM„*"MM!ttwlRW!iMIM~~~ 

Ameryka - twierdza bandytyzmu. 
Istnieją bandy zbrodniarzy, liczące po.„ 1.ZOO osób. 

Nie brak hersztów z uniw~rsyteekim wykształceniem 

I Stany Zjednoczóne wykazują nie· cj~ln~ścią'. ~9 której europe_j~cy rzefr tern. Po~Ia1~cy banko~i .zostali _popros:~ 
. zwykła, statystykę: oto. 350,000 męt· m1eszkaw1e Jeszcze me dorosll. przekup1em 1.nauczcn!, Jak rr:..0gą. u1eg..-i..c 

czyzn i kobiet żyje z rabunku cudzego Mają oni najrozmaitsze pola działa- napadom. C1. _posłane~ .d~w~L znać. 

ł 
mienia. Cyfry te podał znany. sędzia M. nia, które wymagają nieraz dużej inteli- ~z?onk~m sza1k1 zl?dz1eisk1e1, Io~dy mo· 
Kavanagh, członek trybunału w Stanie gencji i wytrwałości, godnej lepszego zna na}wygodme1 ich obrabowac. 

· Illinois. Napisał on .nawet obszerną ksią- dzieła. Organizacja wszelkich napadów Twierdzą amerykaf1sk:ego bandyty· 
żkę na ten temat, która niebawem zo- rabunkowych wykazuje doskonały zmu, jak wogóle wszeHdc11 zarGdn,i. }::st 
stanie wydana. zmyst spqstrzegav,,~~Y i dar kombino- lak wiad<>mo. Chicago. Nowy Jork zn;:ij-

Ameryka bierze zatem rekord : na wania. Przewiduje or;a wszelkie możU- duje się - o ile chodzi o procenk .vą 
tern polu. I tylko ze względu na lic'lbę we przeszkody i niebezpieczeóstwa. ilość zbrodni - dep.ero na cl\rnrtem 

Wynikiem tego iest, że łup tych nairoL- miejscu, gdyż San f rancisco i St. Lo,1is napadó~ rabunkowych, kradzieży i maitszycb ban~~rtów oceniają w ostat- mają przed n:m p:erwszcl1stwo. W Chi· 
w1amań, którym nieraz towarzyszą i nich czasach na kolosalną sumę 200 mil- cago stały się napady na banki tuk c 7 c
morders_twa, ale także i co do systemu jonów dolarów rocznie. stymi, że już przed trzema laty o;xtns·n 
używanego przy tych zbrodniach. Ra- . Przykładem takiej doskonałej orga- bankierzy 11:>2rody w najrozm~itsi'.y{..11 
bunek stal się w Ameryce niejako spe- nizacji jest związek zlodzie: kradnących formr.ch za głowę każ{for;o bm1dfiy. Za-· 

~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!*!~~,~~~ specjalnie akcJ~W roku 1918 na krótko dziw'.ającyn1 je~t fakt. że pozwolo11n !1n 
przed . końcem wojny, \vydano w Sta- v,'yznaczyć Z,500 u-0larów za zahitę.go Wl.elk1·e s' w1·ę10 Wenec1·1· nach Zjednoczonych pożyczkę wojenną bandytę, podczas gdy za scbw3 ~<t1r e 

• t. zw. „Liberty Bonds". W:obec pewno- żywego dawano tylko 1000 clola;·Gw. 

W • ł · · t M · W •• ści. ·zwycięstwa~ zakup~o_no w kil~~t Zbrodn:arze w wielkich miastncl1 o· Span1a a Impreza. mtS rza ascagntego W eneCJł.- dn acJ: ty~h bon~~. za m ~Jardy .. O'roz perują w:elkiemi bandami tzw .. ,Gaiig<;" 
Inscenizacja „Cavalerji" i „ Pa ja ców" na placu św. o_rgamzc:cJa z~odziet a~CYJ d_owiedl.z a~l: Każdy taki ,,gangs" ma swego nacz.J-

M s1e w~ro~ce, '!'e po_sta~cy noszą w elk w I nika. którego musz::i ślepo stnchać, arka.-Wspaniały przebieg imprezy. pacz~1 tei poz:vczk1 z Jednego ~anku ~i~ gctyż są poddani naisurowsz.e j ctyscvpli-
. Wenecja, koniec lipca. Ima, o objętości około 15()0 metrów kwa, drugiego. Wo~ec, tego urządzaL na~a.Ij nie. Skutkem tego taki naczelnik ban-

I We.n:ecja ma obecnie swoje wielkie dratowych, ·a na n:iei żywe dekoracje. 11 fl tyc.h poslan_co:v 1 obrabow.y~vali tCh dytów odgrywa w'.elką rolę podczas, 
dni świąt"'.czne o który•ch szeroko i głoś- NiezJic.zo~ - z.daje się ilość drzew, z cennych yapi~~ow. , _ głosowan·a i nie jedna pa.rt.;a pol:tyczna 
no ~6wi się w całych Wł·os12:ech. Do krzewów, i ro1ślin z okolic gdzie akcja " ;\le_ mozliw, ~c ,napadu na takiego f 0 _ z tern się liczy. Jeden z takich dowód· 
wspaniałycih „nocy weneckich", - do „Cavalerji" i „Pajaców" rozgrywa się, ~~anca była dosc rzadka. ':!- ryzyko ~ el_ ców bandytów, M1:·nk E::ishmm z Nowe· 

czarownych przejażdżek w goodQlach a więc w Sycylji i Kalabrji. kie. Wobec tego wynalezwno mny sys go Jorku, skup~ał koło s!cbie L200 lnJzi, 
po łagunach, - do· szlachetnego piękna, A wśród tego oryginaln.eg·o obramo- khkzy podczas wyborów głosowali, tak 
które bije z każdej budowli, tego ur·oc.ze wania tysiączny tłum śpiewaków. Każ- WJH!i &.i&S&;W!!WUl!!l!iitł'11M&i&WWW jak on im rozkazał. 
~o, hist~rycznego ~iasta, -; przybyła dy z. nich ma .oryginalny strót z.~ swych . A _ • • • . Te rozmaite szajki bqndytów urzą-
1eszcze 1edna atralccia, - ktora sławę oUrnhc, - kazdy zo·stał oddzielnie nrzez zyki, ouzywa1ą się metaliczne głosy .:il- d .

1
. . b' l d . . , , N ,_ 

W „ · • ł h Wł 'h · · M · b N' b · h h, , · · lk' kt kl z1 Y so .e we wsc 10 n CJ częsc 1 owe enef/:· hes;e po_ c;a yc d Wo.s.zec„ J. ze mistrz~ . ascagnd1e~-o wy rabny. dl awket rzyn11c c ~rowW -. i.„. w;e· t i sp~ . a 
1 

!tO Jorku istne nc~t:•pJsy, a ich wyprn.· 
wsz~s d ie .skon schą~ 'f en.ef.1 1cz~ ~czymał i nar~ęl i;1a, pStrzi„n~ Kal ba .~ Wzpoc~yla yę. , raMmk 1es do ~zn:., ~y -przechodzą ~vvobraźnie rnjr)Onlv21.y 
ne a łry cieka'Y"yc . a

1
. w~rzac 1 ~o.tęz CJ1 zosa y spec1a me z ycy 11 1 • . a a .. q1_ ł spkamta ~ P act s.w: ;ar. a t1a ;os -?·~a- wnieiszeg-o reżys(Ora filmo\vccro. - ów· 

ne,g~ tumu, tory s::ero,nm1 gęstymi rzę srprowadzonel - Przed podwyzs.zemem I ą a us y ę, to ez za .~X: .on me gin 1~· M l kt,. , '""" _. ;nj' •
1 

,, 
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dam1 przypływa ustawicznie na ws;pa-
1 
s·ceiiy zostały· amfiteatralnie rozstawio- Pr.zez scenę prizew1ja)ą się o1brzym:e i 0~ ( •. 0 , ~IY!TI r" ~- j 1'11 L'1 .si.wj. ~c11 111 a riiały plac sw. Marka, znaczy s,ię jakiś ,ne krzesła i ławki dla słuchaczów. -I Humy, idzie scena za sceną, utr.zyma.'1e j cza, _się n.e0yw<1 a OL w::H;ą l 7C~<; .a. s:uv 

swią~cczny .i:iastr?J, widać pełne c.~eka- • Wypełnia je aż po ostatni,e miejsca gę-1' V.' n .• o;.vej, orygina~n~i . inscenizacji, obl~~ ! ttoboJ~zo 73 m~:~~,,~~ 1:; 'i'·;, L 1 ~.c~ ~- J~S1t wo~c~ oczek1wame„. Czego czetkaJ.ą testy tłum. czon.e1 na ramy w1e11kiego, barwnego w1-1 o, },1C,~~tą Z\~S,1~~;t1;' „s \\S i~j,S,J\:.Cil 
p·:>on1ec<_?~e rz.e:<;ze? „. . . . . . Nie. ma an_i jednego ~e~ty~etra wo~- dow1ska.. . . . j d<J\v od.~c~w b,?.11 ':~ ~~~:~: " , • • 

Oto P1tro !"1ascaS{m, 7ede? z n::..p~1ęk- nego. \Y/szędz1e napłynęli ządni tego cie I Do te1 pory odbyły ?lę .inz n~ placu I ~~~ d.'. ~, ., _;-· e~'.1 \',·:':.n .'~.?.~'.'.1· _ b;~ ::a_ 
,-;zvch muzykow d~by ws~oł·::zes.neJ we kawego eksiperyu;entu słuchacze„: . ~~· M~r'ka 4 prz_ed~taw1.e1:1~L K..~zd~ ol- ! :::e;~}~ .<~7~~ '.·~:'_ 1>/:.\ ·~::· ':,:'.::1\,~,L~:.~e-
\Y/łoszech, zd~ibyl_ s1ę ~a. •~1elką, na sze- A g<l.y wreszcie zapadła n<0c i mebo smewa}ącę swą sw1el:n-0sc1ą! N3. K.azdem i 1 .r .1,,,_, .• h :d'.'.· ,1„ · .. L.-... S.i;,„ ..•• '·'- \\ \. '. Y 
roką ~kalę za.1uo1oną, miC]atywę artysty rozświetliło się miljar<lem gwiazd, - ro:z 'gromadzą się niezliczone tłumy, przylw- j ':"·~i? z 7.r~~'.'1. srnpi;, ~~tar:: c ! i:iZV\\·at iCh . 
cmą I dziś os.obiście d'Yryguje wielki.em p-oczęło się to niezwykłe wi.dow.isiko.„ łe z jaknajdalszych okolic i to nie tyłko: on S\Vn 1t\1 011;-<jny. Uli:aze;;1'i w swo[m ro· 
rrzedEtawieniem pod g.ołem niebem, &pe WS"zystkie światła z oko.licznych bu-Iz Włoch ale i z zagrLl.llicy. Mis.trz Masca i h:c:i:t h:vt .ler;:v Lcy;;·:l:i:; L::sli który 
t~ja}ną inscenizacją sław!iych O?C:>: „Ca- dowli zostały z:.;aszone. Sp·ecjalny ref- ~ni odniósł wiel:ki sukces i zamierza w0- i stud)tJ.iY:'!f pnnv·• i <~tnvmar (!o:.·tnrat 
valer:: rusti~~8:" i „Pajace", . . I leI:tor oświ:t.Iał. tylko potę.ż:n~ scen~1, · b~,c tego to wielkie „św'.ęto szt~iki ac.z;;- i ;i.-<'.. m}_i,~~--c:,:;_.vte_~1~. ,~-, ~inc'.nn~.H~ ~~ °<' ~ ,~n 

_ Pr.:.cdsfa_w1e.~ 1 e operowe na hist?r/c;;. 1 ktora. i:Ia·c sw. Ma:rka zai;ri.1en:ila ~. ll~J- me, sałe;n ~ 'WeneqL Corocz~1e od,1~y- I .tJ.r,. ·;:l;d,;· '. .:' ·" 1 ~H)JC,:1.: pr«.-•t~·,-,.;; :al~o 
trym pfa::-u sw. Aat.ka„, c·d wsparna1-zm 1 bardz1e1. aute.11,tycz·ne okohce sycyhJs.lue. wac ma;ą się dotąd na placu sw. Mar1n:a; ad\ c \8.t. i\1Cr1.i Oll zymat pe w11e p:o dnia 
roz.eśmianzm- tysią.::em gwiazd, niebem j\V/spaniały pała: dożów, koipuły kośdo- podoh-ne im;1.rezy !1a wzCir wielkich mię-I j;'rW}C•'"C.ię. al:!:hv z.n w~cm1~nJd'l'.er1=e1n 

Wf en.ecji, :-- p~śró:d cudov,;nycI1, bu~owli iła św: Ni.ark;,. or~~ kolumny pała.c11 ; dz}r:12-ro<lc.'vv~ch ur?c-:-;.1·stości w, Sa!z:hu~·-, 21).n~w del~r{:;w ut:bt~ s.!ę d? ~:r.n fr~rn+ 
~oścrnł.:'. s~. ~~ar:l,:a'. pał,a.c17 do?~, 1 pa~ 

1 SJ;>ra,viedhwo;;c1, zginęły w mrokach cm- 1 ?u i Bey~t:ci_e. - "·· p:c:ysporzyc rrw.fl. w j :3iY; 1 t:mi stwf1tz:i,-ł r:·bn :;ccht~~o ll"EJ:.r 
lacu. s·p~aw1~::1J1vvos~1;„ Czy.z dz;w!c moz ru, . . . I ten spos<'Jb We"!et-!' ieszcze 1ed.ną rmi::-

1 
tłu na !1:.d€n ~ tamt. ban~H.nv.Lcsl prz'·~·1t 

na &Ię, ze wrndomosc ta mogła 3eleldry- Chwila, - a na m1e1scu, przeznac~;n- .

1

. dzy"ilrcdDwą sławę. Sądząc z obecne~o · h prc•pf'z~·c-\~. a tcn1~a'11C:1'1 zo;.:i •t czl0n 
7,0WaĆ całe \'Xf~Dchy! . n~m dla orkiestry, ukazuje się siwa po- s·uke:esu, wierzyć naleźy, że plan misfrzz k:ern (lWC.i bandy "1\ S~n fran-c'.sco . 

. Na specjalnem podwyfazeniu usta- stać rnistrza M:::s·:::a_gniego. Hurai!an ok- .iV\as.cag::iiegoQ stanie się rzeczywi.s tościr.,, \Ve \.v.1.:·,1-·stk'ch ty~h o-~.:!'<iil;-"a.:bch 
w10n~ zo•s1tała na placu św. Mar.ka sce- .las:1dw .nywa się z tysiąca dło:n.i i trwa lktó.ra sławę Wenecji znowu daleko w .i·~st d0sr6 Jiczm 11dziaf kohict. kMrc 
n·a. Lecz ~cena nie z teatr,ów o;p.erowych,lprzez d~ugi, dług~ czas. Po chw_ili_płynąć !cały świat .kulturalny po:r;es1e., I 0;h1rn('?~j2 się rrz'.,: fom b~rd7.Q \Vieiką 
- scena zywa! Jest to olorzynua platf« zaczvna1ą wreszc:e czarow.ne dzw1ęl{1 mu 1 Ludwik S!er. 1 odwagą 1 lesz_1;:.ze w1ekszym s,;1'.srtem: 



Str. 3. 

Dzieci łódzkie w Rabce. I Krwią znaczona droga. 
w::~;'"".:' W':''" 

' ! 

Pokiereszowani bezlitośnie małżonkowie ptZ)' byli 
pieszo do Łodzi. 

Łódź. 5 sierpnia. rlocy udać się pieszo do Łodzi. 
W Rogach pod Radogoszczem wyni- Podróż ta trwała cztery godziny. O 

kła wczoraj krwa\va a\vantura na tle ro- świcie znaleźli się przed lokalem drugie· 
dzinnem. M.ejscm,vy obywatel Bolesław go komisariatu policji przy ulicy Brze· 
Marciniak i .iego żona Józefa posprze- zif1skiej 110. 
czali się z szwagrem, te~ciert1 i teściową. Resltkami s ' ł r'• c;lekli się do pokoju 
\V cichej za1. Wyczaj zagrodzie zawrLaf dyżurnego przodow111ka i padii na podło· 
zacięty bój. Młodzi Marciniakowie ponie gę, tracąc przytori1r1ość z wyczerpania 
śli porażkę. Pobito ich dotkliwie i wy- I i odn iesionych ran. Policja wezwała de 
rzucono z mieszka1ra, przyczem zapo- nich pogotowie, które im udziel ło porno· 
wiedziano im. że w raz e powrotu znów cy lekarskiej. Ody małżonków ócucoM. 
otrzvma'ą krwawą taźt1ię. :tlożyli oni skargę na całą rodzinę, s1..cze· 

Poturbowani małżdnkpwle "" obawie gólnie zaś obciążając szwagra, ii ten 
ponownego napadu ze strony sil<n iej- znęcał s i ę nad nimi w nieludzki sposób 
szych t>ą.eciwrtikó\v, zdecydowali się w Wdrożońo dochodzenie. 

Pod kolami samóchodu. l Znakom~ty polski Qianista. 
W dniu wczoraiszym na ul:cy Naru- l 

towicza został przejechany ph~ez samo- ł .:. ..,,,, .. 
chód Sta.ftislaw Olt!ski, zamieszka.ty przy. 

W dniu 31 tfpca po\vrócita z Rabki dru ga partja d?ieci wystanych na kolonje 
letnie przez wydział opiek •. społecznł.!j magistratu. Trzecia partja w liczb.e 47 
dzieci została wystana do Rabki w dn:u 3 b. m. i będzie tam przebywała do 
Z września. Zdjęcie nasze przedstawia najmfodszych łodzian \V czas:e orżeź-

ł ulicy Nan,1towicza 27. 
Doznał dli boważnlejszych ohrażeń 

cielesnych. 
Pogotowie przewiozło go do domu. 

Szoferowi lgtlac~ml.l Sobali, Z,ilm'eszka
temu przy ulicy Drewnowskiej 29, tmli

w ająceJ kąpieli. c;a spisała protokół. 
IE W 

Zdradzony 
przez omyłkę 
Zdawało mu się, 

mąi zamordował 
niewinnego człow:eka. 
że to kochanek lego zony. 

Od pięciu lat Jan ttotas, zamieszkały Pewnego dnia staf o się nie!$zczęście. J - Zabiję tego łotra - mów il - choć 
przy ulicy Wólczatisk 'ej, poszukiWal 1a- Witowski sprzedał sklep, zabrał część bym go mial spotkać po 20 tatach. Nigdy 
w.zięcie niejakiego Stefat.a W'itowskie· otrzymanych pieniędzy. ~tóra tlależa!a 111u nie wybaczę tej ktzywdy. 
go. ów W itowski byt 011g;ś jego spólrti· do Hotasa i m:~;;kł z jego ż<>ną, Wyje· I właś1iie onegdaJ, gdy bawił w Plóh· 
kiem. Mieli sklep kolonjaltty, który bar- chali gdzieś na kresy. Zdradzony i osm· kawie, zauważył starszego mężczyznę, Mieczysław Miirtz, znakotnity r>olskt 
dzo dobrze J)rosperował Hbtas ttieJecbo- kany ttotas nie mógł go odszukać. Po Ir '" którym pozrtał swego wroga. Dziato pianista, przed Wyjazdem na tourrte d<> 
krot11ie spostrzegał, że spólnlk umizgał plywie kilku miesięcy dowiedział się je- s~ę to w późnych godzinach wieczora- Ameryki, wystąpi w Krakowie, Lwowie. 
się do Jego młodziutkiej żony. Mi ał jed- dynie, że jego żona .zachorowała na wych. Hotas n:e miał przy sobie rewol- Warszawie i Lodzi, oraz zagranic'\. a 
nak do niej wlelk:e zaufan:e i ani r11t.t gruźl.ce i umarła. weru, ani 11awet noża. Wyszukał, · wlęt? koncertami. 
przez myśl uie przeszło, że jest zdolna I . ttotas zaprzysiągł zemstę Witow- k.amien doś~ z~ac~nej wielkości. I żac~~i\ł ••!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
do zdradv. sk1emu. się w bramie 1ak1egoś domu. W chw .. I, = · · 

. i -·.-· A l Ud I ;ML • „. •. da gdykptzeckhodkzień zndablazł się w odąt~tgfo- nattza Kasta I •arys~B 
ści ilku to ó\V o ramy, ugo z1 go '1 l'I ~ 

Niewidomy złodzieł k,a~:::p:dr~:~~uk, zalewając się po zuki\vane we Francji. 
li krwią. Jak~ dowiadujemy, państwowy r 

Opróżniał z wielką wora wą kieszenie swych ofiar. łiotas nachylił się nad swą ofiarą. t.ząd pośrednictwa pracy otrzymał na 
Chciał się nac'eszyć zemstą, lee~ ku swe tozpoczynajcl,cy się wkrótce jesien!lJ 

Lódż, 5 sierpnia. J opowieścią, sięgnął do kieszeni, by dać mu wielkiemu przerażenlu przekonał się, werbunek pracowników polskich da 
Na ulicy Aleksandrowskiej franc1sz- staruszkowi k11,ka groszy. Nie znalazł że się omylił. R.am;iy był wprawdz,ie bar rtancjl wielkie zapotrzebowanie ua 

ka Malinowskiego, ' zamieszkałego we jednak portielu. dzo podobny do Watowskiegd, lecz to służbę dotnoW<\. 
wsi Cyganka pod Łodzią, zaczepil jakLś Okazało się; iż niew;domy już go u- n;e był jego wróg. . Szczególnie są poszukiwane polskłe 
niewidomy staruszek. przedził i z bajeczną wprawą mu opróż- Po chwili na miejsce zbrodni z..iaw:ła kucharki i pokojówki. 

- Boję s.ę sam przejść przez Je:tdnię nil kieszenie. Poszkodowany zawezwał się policja. Ofiara . trag'.cznej pomyłki . ._ ... ••••••H•••••••••••••• 
- tnówił - może mnie part przeprowa- poli-Qję. Staruszka sprowadzono do komi zmarła przed przybyciem lekarza. Byi czvr AJtlE 
dzi. sarjatu, gdzie się okazało, że byt to nie· tno1·e· Wc pla1.doyt·rskłao~~as. amorski, stały mieszka- EXPRBSS \UIECZORnY'' 

Malinowski oczywiście mu nie od- jaki Stefan Sawicki. zamieszkały przy \'V 

mówił. Gdy :z.naleili się na drugiej stro- uli.cy Aleksandrowskiej. Mottlercę aresztowano. łt . 
nie jezdni, staruszek wd::tł się z nim w liiiliiimmmllialili•m••••••m•mliiiiiiitilrmla•llirl•amllllill!ll!lmliill•ilim••l!li•••••••llAi•lllflllll 
rozmowę. w t.ODZl BEZAPELACYJNIE CZYSTO' Opowiadał mu, że niegdyś był wła-
ścicielem ogromnego majątku ziemskie- •• • 
go, pos i adał tartaki, młyny i gorzelnie. 
Wskutek }1oiaru stracił wszystkie 11:eru
chomości i sam omal aie postradał ży
cia. 

- Od tego czasu jestem nie\vldomy 
- zw;erzat się. - Opuśc ili mn:e krewni 
i przyjaciele, którzy nie pożwoliłi mi 
umrzeć z glodu. 

P. MallnoWski, Wźrtiszóhy tragiczną 

Z olimpiady doliniarzy. 
l6dt, S sietpttia. 

Na dworcu Łódź-Kaliska staie gnsu· 
fą złodzieje. Wczoraj ich ofiarą padł t). 
Teoł I Kalbarczyk, któremu skradziono 
waLzkę, zaw . erajacą rózmaite przedm;o 
ty1 wartości 270 złotych. .... 

ilt 

Na Rynku aaruckhn dólinłarte. ża
opiekowali się p. Majetem Monicurtt 
(Zgierska 51). Skradz10.no mu pt1rtfel, ta 
\Vi~rający 60 zlotych i dowody osob:ste. 

•• • 
Benjaminowr, Jakubowi Kawałkowi, 

zamieszkałemu przy uli~y Pomorskiej 41 
w tramwaju wycieto ki~szeń z portfe· 
lcm, zawierającym przeszłd 200 złotych. 

••• 
Stanistawowi Korczyńskiemu (Roki

cif1ska 8) skradziono z_ęgarek i portfol, 
zawie·rający 13 złotych.. 

Taki stan rzeczy ma być od 11 listopada. 
Łódź. 5 sierpnia. 

Należy sf\\rl erdzić z całą stanowe-m
ści~. iż dopiero w bieżącym sezonie bu
dowianym Łódź się prawdziwie „re
motlluje". Soczegól11ie ptzedmieśc'.a; kto 
re dotychczas był'y zitpetnie zaniedba:ie, 

wyglądają jut zupełnie !naczeJ. O. drapa" 1 idealnych warun~ów sani~arno-higj~ń~ 
ne kamiet1ice, „pachnące" ubikacje, fa• nych, ale w kazdym razie na kazdym 
talnte uttzyt11ane klatki schodowe - lti krckli jest Widoczna poprawa, którą ta· 
\vsżystko jttt riieiTial zup e łtiie należy do wdżięcza111y erictg:cu1ej akcji władz ad-
pr zcsz lośc !. mirHstracyjttych. 

Daleko nam wprawdzie Jeszcze do Dotychczas właściciele domóW; któ-
•••••••DEl!iEliiB-••••M••••illiiiil•••••••• rfy mieli nakazy przeprowadzenia re-

z d 25 I... t montit, usprawiedJ;wiali się. brak'.em p~e a z ar p czy ny z p· r ze . a n i ędzy, a władze nie m:aty legalnej mot-
" ilości wywarc·a odpowięd.niej presji. O-

l. ł · b · t k • t 1· "O~ ł bee.nie uprawnienia władż adminiśtracyJ po 1CZY SO le ryce S I aman l .„ Z • nych sięgają bardzo daleko włączrt; e do 
tódź. 5 śierpnia. Gc:1~1 po pewnym czasie clowiedżiala się, 1 nakładania kar i odpro~a<lzania . opói-

Od ttzecb miesięcy byli zaręcżeni. że włóczy się po knajpach i trwoni otrty · nych do starostw grodzkich na rozpra· 
Zdawało się, że ju.l hiC nie stanie ;-ia mane piell'.ądze, próbowała się jesz.cze wy kamo-admin,stracyj.ne. 
przeszkodzie ich zw . ązko\vi1 co szcz.e- z ni~ ~ogodz;ć, lecz St.-0dolak ośw :ad- Wobec tak tlaleko sięgfij::\ł:Ych Ui:lta\V" 
góln:e cleszyto narzecz.oną, 4?-letnią t-'i- czy.ł JeJ ~at~goryc.zm~, ~~ zre.zy?-1nował nień Istnieje J)ewhość, że w bieZącym 
lipę Bruklewk.zóv.rnę. Jej wybrany Ro- z ozen~u i me zamierza JCJ zw1óc1ć 1.000 sezon·ie budowlahy.m fjrżeProwadzottł 
man Stodolak był od nieA o 25 lat ml od- ztot: c,1. . . ~ , , . . zostaną wszystkie planowane rob~t1 
szy. Młodzieniec ten m'ał bardzo ujmu- Brnl< 1 ew1·~zo\\ na: sk1e:o~vała sprawę ad dd . wadżehiem do pórz<tdktl ze' 
ją-cą pow:erzcho\'. nqść1• pozate.m. jedtiak r a drn~e ~ąd.ową, oslrnn.::aiąc: go o v:y- ~n . h-z.~r~h ścian kamięnic parkanów. 
me przedstaw1at zadneJ warto%~!.. lud ze11 1r p . e mędzy. Na spraw·e oskarzo- b ę r • .,J stragartóW i t d ' 

Dostał od narzeczonej 1.000 ztotydt. ny Humr..c;~vt s ię w następująoy sp-0sób: aza 0 ' · • 

- Może ci siG uda zroh :\3 icldś in te· 1 - f)p ,viedzialcm się, że mo;a narze- Po tego zobowiązał kierowników 
res - t11Ó'IYiła, wręc1l:liąc mu pien:<iclw. · czona by la jti::i, za ręczona przed 25 laty. starostw grodzkich p. mihlster sl)raw 

'- S[1róbuję - brzmiała j ego odpo- Za k arG, że mi o tern niv.dy nie mówila, wew.nętrznych. Wlaścic.:Clom domów 
wiedź. - ptzvWk f.zc7yfcm sobie te 1.000 zlotyd1. wyznaczono term:n wykończenia remon 

Od te .~o dn'a1 g-dy otrr.yma! pieni o: ~ ··l 1 sl• 2::2! g-o ł1 0 ri m ics'.ąc c w ię-iie · t.u 11a Cl ·zień 11 listopada. Do tego tetttti· 
d,,;e, }H t:t:'> t a ł tlo hicJ przychodzi.;. Na- j ntrt. d <trnjąc mu ooluw<; katy na zaosadz.ie I ~u Łótlź muśi .być odświetona tak,. teby 
l"fieczona nie moda go nigdzie bdszuk4ć. amnestii. JeJ łlle t>oznah nawet stali nilesźkue~! 
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Stt 4. 

- Zosia przezięb i ła się na balu z po
wodu zby t w ielkiego wycięcia w suktli. 

- A co jej jest? Zapal enic gard la? 
.._ N!e, tyll50 katar żołądka. 

, IR#Mi&Hf !M 

Przez monokl. 

Taki sob!e bigosik. 
. Dyrektor wię:denia: A cóż was sprO!-
wadziło do więzienia? 

Więżfoń: Młoclziieńczy kri~ doświad 
czen.ia. · ,, 

Dyrektor: Ależ - przecież made już 
przeszło 60 lat!.„ 

Więzień: To też nie o mnie chodzi, 
tylko o mego obrońcę sądoweg-0.„ . 

<l' 

*"' Matka: Twój mąż wrócił nad ranem 
znów p ija.ny do d omu !.. 

MJ.oda mężatka: Nie wiiem na.pewno .. 
Prnsił mnie o lus tro, bo chł:iał s.ię prze
konać, c.zy to on iest właśnie ten, który 
wrócił. 

.$ .... 

* - Czy pan jes't żonaty? 
- Tak, od 14-u dni. Ale ten siniak 

t><>d okiem miałem jillł przedtem. 
"' ** Klijent: (wśdeildy) Co za skandal?„ 

Wysmarowałem sob:ie ubran:ie farbą! 
Ja:k to można.„. ' 

Właścidel sklepu: Pan wybaczy, ale 
tu jest prz.e c.ież ogr omny, b.i9ący w <>czy 
napis: "$wieżo malowane". 

Klijent: To ja widziałem, ale czyrtam 
w pańskim sklepie tak często napiisy: 
świeże jajka, świe ż.e masło, świeża śmfo 
tana - i zawsze to jest szwindel, więc 
skąd mo.~łem wiedzieć, że ra.z taki napis 
iesił; zgod ny z prawdą? .„ 

Dyżury apt~k. 
Dztś w nocy dvżuru! :i apteki: F. Wójr' ckie

go {Napiórkows~ie~o 2','). W. Daniel eckieit•J (ul. 
Piotrkowska 127) , J\n ic ki~.t!•) i .:;ymer:i (Wólczań 
ska 37), J. Hartmana (Mlyn,1 nia l), J. Kaltana 
(Aleksandrowska SO). b. 

1HMiiitB?*'2WtfM&1 --- tf~' 
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- Kochany mój, ty się przecież żen isz ze mną tylko z milości, nie dla moich 
pienięd zy_'( _ 

- A rozumre się, jedyna! Pieniądze dostaną przecież moi wierzyciele! 

S.mierć czyha na ulicach. 
Zwolnić tempo ruchu kołowego na ulicach, gdzie 

prowadzone są roboty kanalizacyjne. 

Nowy dramat 
ganjalnego Gerharda 

Hau1tmana. 
Twórca ,, TKaczów" za 'JU• 
scił się w dz edzmę shake· 
spearowskiego "s.1y loka". 

l.ódź. 5 sierpnia. 
Od kilku tygodni główne arterie na

szego miasta, wskutek prowadzonych 
robót kanalizacyjnych, uniemożliwiają 
do pewnego stopnia rozw:nięcie normal
nego ruchu kołowego. 

Gerhaird Iiauptman napisal obecnie 
nową sztukę teatralną. Nie ujrzała ona 
jeszcze światła rampy sceniczneJ, wiel· 
ki pisarz przeczytał J4 jedyn,t: w gabine· 
cie Maksa Reinharda, w obecnoscb kil
ku zaproszonych osób, a jednak - sam 
fakt stworzenia przez wielkiego drama
turga nowego dzieła scen:cznego i'Ozl~gł 
się już glośnem echem po całych Niem
czech, wywołując żywe za~nteresowa· 
nie również poza granicam} ojczy t.ny 
genjalnego twórcy. 

aut nie li<;zą się z tern wcale i pędizą z Dzienniki niemieckie przytaczają li• 
normalną szybkością, utrudniając znacz- czne szczegóły nowego dziela, (którtgo 
nie przechodniom przejście Z jednej Stfo- tytuł jest jcSZ~_ze nieustalony). W :ado· 
ny ulicy -na drugą. mo w~ęc, że rzecz dzieje się podczas 

Szczególnie niebezpieczny pod tym trzydziestoletniej wojny, w patrycjusw
względem jest róg ulicy PLotrkowsldej ws}sim domu bogatego holendra, burmi
i Narutowicza, gdzie ~iąglc pośrodku. strza miasta Volkenhain. Dotyczy to szczególnie ulicy Piotr

kowskiej na jej narruchliwszym odcinku 
od Placu Wolności do Andrzeja, ulicy 
Narutowicza, Cegielnianej, Zielonej i kil
ku mniej ważnych przecznic. 

jezdni zagradza drogę jakieś rµsztowa: Cal.y dramat składa się z jednega 
nie lub rozkopane miejsce. wielkiego aktu, wypetn'.ającego ~aly 

Ze wz~dędu na dość częste wypadki wiecz6r. Trwa więc bez żadnej pauzy 
przejechań, sprawą tą winny s i ę zająć , 3 godziny. 

Jak~wlwiek szczuplość zatarasowa
nej jezdni ni'e poz\va1a na bezpieczne 
mijanie się poja_~dów, mimo to kierow~y 

decyduj-ące_ czynniki w czasie jaknaj- Akcja rozgrywa si!ę na tle uczty, z 
szy}?szym. udziałem wielkiej ilości zaproszony".i;h 

ps. gości. Uczta przeG.hodz1 stopniowo w oa· 
chanajję i bijatykę. 

Zastrzelił 60-.letnią kochankę 
ldóra go zdradziła z marynarzem. 

W ostatnich czasach mnożą się wy- I bietę piękną i uwodzicielską. 
padki tragedji miłosnych, świadczących Onegdaj po południu baron von Ar
że w ntilosci wspófczesnej wiek nfe· od- nln, zaszedłszy niespodzianie do miesz
grywa żadnej decydującej roli„. kartia swej kochanki, zastają ją w mi-

Coraz częściej zdarza się, że mlodzi łem sam na sam z pewnym 25-letnim 
mężczyźni kochają się szaknie w star- marynarzem. 
szych od siebie znacznie ko_bietach i są Baron wpadt w taki szat gniewu. że 
o nie zazdrośni.... wydobył z kieszeni rewolwer i kilka-

Onegdaj w Berlinie rozcgraf się 1 krotnie strzelił do czulej pary. 
krwawy dramat miłosny, którego za-1 Marynarz otrzymał ciężką ranę w 
zdrosny bohater, baron von Amin, liczy ramię, a trzy kule zraniły poważnie pa
lat 28, a niewierna bohaterka, p. Luiza nią Uhl. 
Uhl, lat około 60. W zamieszaniu, jakie potem powsta 

Mlody baron od dftiższeg-o czasu u- lo, baron v. Arnin zdołał ujść. Poltcia 
trzymywał stosunki . miłosne z panią · poszukuje go. · 
Uhl. Pom\mo podeszłego wieku pani I Panią Uhl w stanie beznadziejnym 
Uhl uważana była jesz-cze ciągle za ko-. przewieziono do szpitala. 

Jedną z giównych osób jest żyd Loe~ 
wel Perl, wędrowny handlarz, który 
sprzedaje bogatemu burmistrzowi wene· 
ckie dz'.:ela sztuki, francuskie gobeliny, 
płótna Rembrandta i t. d. 

Kulminac} jnemi scenami są djalo~ 
pomiędzy żydem a aryjskiem otocze
ni-em jego· - djalogi, o li~órych krytyka 
berlińska wyraża się . że Iiauptman sta· 
nąt tu na wysokości Shakespeare w 
„Shy1oku". 
' Właśc'.wą treścią sztuki jest: grzech, 
zmysłowość, żądza krwi - sfarc'a wy
bujalych temperamentó_w Iudzldch. 

Niewątpliwie nowe dzieto łfauptma· 
na przysporzy wielkiemu twórcy no
wyc.h laurów. 

TEATR LETNI W PARKTT STASZICĄ. 
Wystawiony ostatnio pro~ram rewiowy p.p. 

„Sami gramy" zyskuje coraz większe powo<lze-
nie. Publiczność zaśmiewa się do łez na dosko
nalem skeczu „Woso!y Nieboszczyk" w wyko-

!-!!!!!!!*!A~k'6'$Hl!'~~~·™~~;;i~~!!~~~· ~!~NSP~~·lli!!l:\:!!,.....~!!"'!4!k!:'!'*'!-!!!!~!U!'.:~'W!!~m!J!!!!!~M!.!4~f!!!i!""~'*~'**!I,!!~~;!*!*!!!!' ""'"'!!-!!!!!~!'!!!!!!!'!!R!Md~!!!!!!L!!Z!!L!!*!!' naniu pp. Dąbrowskiej, Niemierzanki, Puchniew
skiej, Winawera, (świetny Karawaniarz) KubilJ 
skiego, Tatarkiewicza, Skorasińskiego i Kijow
skiego, który równocześnie calość wyreżysero
wał. Czy rozmówimy się ze · zwierzętami 1 

Piofesor, który zajął się etymologią „1ęzyka" zwierzęcego 

ułożył wyjąco·-pie,Jący alfabet • • I 

Szereg produkcji tanecznych w wykonaniu 
pp. Soboltówny, Szmarówny, Wojnara i gierlsów 
przyczynia się do uświetnienia tego mPego wi
do,wiska. Niespodzianką dla publiczności są. au
dycje radiowe firmy - Radio - Audion (Trau
guta 1) w antraktach. W czasie produ;.cji tane
cznych pp. artystki ofiarują pub-liczno.ści kwiaty 
(firmy Salwa) i czekolady (f. Suchard). Początek 

D · cl ł '1 l · b ł t· d k d · · ! •· · i ł. • · b d· . 1. o godz. 9 wiecz. Po przedstawieniu komunikacja o nue awna p:i.nowa o ogo ne prze- rue y o me o ą nau. ową, g yz pomimo I ze zwierzę a J>O'S ugu1ą s1ę ar zo me 1- tramwajowa zapewniona. Kasa czynna codzien· 
kooanie, że mowa jest wyłączną cechą nas.zej woli do·pai:ruiemy, a właściw1ie do czną ilo.śdą samogłQs.eik _i s:półgł"O·sek Naj ; nie w parku Staszyca o<l god:z. 7 wiecz. 
rodzaju ludzkiego. A jeżeli s}>otkało się słuchu.jemy i;ię w głosa.ch wydawanych częś-cie:j powtarzają one jedną samogkis I 
nieraz zwr"Ot „mowa zwierzęca", t-0 chy przez różne zw.ierzęta pewnych dźwię- kę lub spółgfoskę kilka'krotnie. Są to sa I CYRK- „MEDRANO". 
ba. tyl~o. w cudzy sł·o~:vi~ .. W' r~eczywisto ków, ktC;-rych te.m wo~óle niema. Meto- mogłos~i a, a, o, ~· czę.sto "'.·e formie _<lwu 1 ~awiący w Ł~dzi od 10 ~ni znany nam z~ 
ści pc;ęcie mowy . lud z.ki ei zawiera w so- da ta była wnadrto subiektyw.na. głosek i we fornue nosowe) oraz społgło sw01ch ?OP\Zed.1'.1ch występow cyrk „Medra~io 
bi.e takie sklad:niki, których w mo·wie Dopiero w ostatnim czasie zasfoso- s~u, f. s. w. ! cies~~- się obecni~ b,ardzo. dobrym P~wodzemem · · · cl ' ' · · S ł f D S ł 'd M h' S .1 · k l'k k ) co s\\Jadczy bez~przeczme o @borowym prog-zwierzęce 1 opatrzyc Slę me mozna. ą wa pro . r. c unr w 1 ona 1um met·o zez.ego rue s· omp 1 owanym 01 aza1 ra mie iaki posiada tego roku cyrk , Medrano". 
t-q przedewszysikiem specjalne wyrazy dę ściśle nauko'Wą do · badania mowy się głos wfowiórki. ale najfrudniejszem Prócz 'całe go szeregu wyśmiemtych i 'stale okla
dla rzeczy zmysłowych i nadzmysło- z:wforzęcei. Metoda ta polegała na tern , do zanalizowani.a było pian:ie koguta. skiwanych. numer?w program.u naiV..:ięJcsze zain-
wych, pe. nadto zmiana dźwieku i znac.ze że da:ne zv-rierzę ,,prndukuje s.ię" przed Okazało si ę przy te·j sposobności, że ter~.sow_ame bud,~1 tresura lwow, po~ró<l .których · · ' · : · t ·1 f · cl · .J • d · I h · · tk' · k ' · ki uw1Ja ~ę wytworna dama w toalecie w1eczoro-ma wyr.az~w, a co na1w":Z1:11e1sze, . ~ u- rru:,uo onem i o~ p~w1e,..i;me ~rzą. z":.~e c oc:az. w~z7s. · 1~ ięzy .1 ~u;rope)s e , wej i jej asystónt. 
duchow1en1e mowy ludzk1e1 ,. wyraza1ące ele1dryqne zamienia natychmiast g10s przy1mu1ą 1sm1eme w gł.os.ie piejącym ko I Niemniejszy podziw i zainteresowanie bu
się w zdolności cm:az dalszego świado- zwierzęcia na p ismo. guta głoski „k' ', to . w rze ·::zywistości ' dzi oryginalna walka zapaśnicza pogromcy p. 
mego rozwoiu pr zez tworzenie nowych Nie trzeba sobie odrazu wyobł'azać·, g!osiki tej zt:aleźć tam niem ożna. Na- Berberides z rosJy~ ~wem , 
wyrazów. że udało &ię prof. Schmidtowj wynaleźć wiasem mówiąc zauważmy, że ruiemcy, . CyrŁk d„Ml etdrlakno. Jak n~ndi dontodzsz~. , pozos~a-

M · · · · · cl b d · 1 dz h' · , ł · kr .1 , . . k me w o z y .o Jeszcze ie en y · 1ęp, nas-ti;;p-owa Z'NJ erzęca natomwst nae po-tra pismo zw:i:erzęce, po· o ne o pisma u · !Szpanie i w os1 o es a1ą piame ogu- nie uda się na go§cinne wvstepy do Warszawy. 
fi sformułować n ajprostszego wyrazu o kieg<> . Metoda ie:Jo polega poprosrt:u na ta słowem „kikeriki", polacy „kukury- Przedstawienia 'v cyrk;, „J\iledrano" odbywa
~acze11~u konkre tn e. m i. j~st wręcz ni~u tym, fakcie .~e każdy. d_źwięl.c jest wła •. t ku".' r?si:~niie „ku .. ku;~ku", fra;ncuzi "ko- ją. si·ę· c<?dzii:nnie o go,dz. 8.30 wie.cz. w środy, s<J 
auchow10ua -bez zdolno·sc1 do r o:r.W·O'J'U. c 1wie sze reg~em d.rg:n:en, roz::hodzącyd1 ken.:ko • 1 „kokon.ko , a ang1l:icy nawet bot\ 1 medzielę o godz. 4 1 s .ąo :viecz. . . 
I) • t · , f • • • .J_. Id l · ·· t ~ t · f 1 ł l 1 ·d __ 1• d " ( t k.k d dł d) Naprzedst.popo!.dladz1ec1cenysązmzone _ om1mo o 1s .;n1e1e m1ęr.JoZy m-0wą u zKą się w porw;e r zu w po•s a c.1 a. g .osowvc' „coc ;:a O\J'Ule oo czy . ·o· o· u ' e· u . do polowy 
a zwierzi~ :i, 1ólka punktów styczności, - Jeżeli czlow·iek wypowie przed mikro Tymczasem kogutowi an-i się nie ś.ni · 
z; któr y ch najważniej::;.zem.i S"\: t e, które fonem samogło skę 11u" - otrzyma się piać, jak się róż.nym narodom po.doba. <WWW*iWliiSMHWWWn::uccx&AJ iMt8J1ii6. 
odnoszą si~ do for, 3t}'iki. !na papierze taki sam o·braz, jak u wyją- I Widać także z tego ,jaik nie ścisłą ii nie-

Co się tyczy fo.L1etv.k~ mowy zwie-1 cego psa. Z te10 wy-niika, że rycina i l 1 miarodajną jest metoda subjektywna, ma jedm.~k wie1'ką przyszłość przed so
rzęcej nfo było do o:.;tatn~ch czasć -,v od- !przedst awia mm1 głoskę „u" i że ta sa· ' skoro we.dług n:iej kai;d~' człowiek, za- l bą i mo;':.na mieć na.dzieję, że z czas.em 
po:\' 7 ied~1id1 had~11. n.~ukowy~b, W.H·aw- i mogłoska 7..n.a,j-duie s~ę w , .. psiej mowie". I Ież:n~e od swojej .narodowości słysizy w 

1

1 
u~.a się nam nietylko. f~ne'tycznie dok~a<l 

dzi.e u~•'1/JWa.no ]HZ g!·offy zwterz~c ~ utr· 1 W podobny sposob wy:kryfo cały sze gfo•s1e koguta co innego. me rozpcznać gło sy zwJ erz.ąt ale wkoncu 
walić na płycie grarnofon ov1ej, a:e na- 1"eg iitfnych samogłosek i spółgłosek w 1 Ogólnie mówiąc, trzeba zauważyć, kito wie, czy nie potrafimy je dc1kładr.de 
w-et w_.;.~lo~o·ot.n~ wyt wa:rzan~e t~go sa-lgł·~sa:h ·· ~ai~ozm~jofazych zwieorząt. ~rof.,że nowa m.et.o·~a bad~a głosów zwierzę z:o~mie~, ~nawet"". ~als~ej przyszfoś. 
meC ·w1ęku i wsłuchiwaiue saę weii., Scnnud siwiexdz1ł w swych ba<lan11ach„cych, (!ho01az J.es.t dop1er-o w za,czą:tkach 01 s1ę z lltL1111 porozunuec. 



Str. 5. 

Zgon znakomitej poliglotki Gwiazdy filmowe 
która opanowała 25 języków. nie powinny wychodzić zamąż. 

W tych dniach umarła. w Londynie l można z czystem sumieniem wręczyć Ponieważ w ostatnich czasach w!ele I P . Z u kor mówi: ,,Firma nasza nie za 
sławna badaczka języków Jane Ellen !, dyplom rab :nacki. . pism i dzienników goniących za sensa- ~vicrata :ii.gdy z a!~t~rami .kontr~k~ćiw z 
Iiarr1son w podes2 łvrn wie.ku. Parn Har· j W ten sposób mfoda dziewczyna cją, pomieściło notatki 0 . „okrutriych ~Iauz;11a.m1, zab,r~pt~Ją~emi malzci.ist\.\:a 
rlson była profesorem uniwersytetu w I zdołała przemóc upór ojca i wstąpić na 1 k t kt h" . h . 1akko. wiek os0Disc1e Jestem zdama, ze 
C b "d h d ·1 k b' t l· , , . on ra ac , zawieran:i'c PI zez wy- n1łodc ·1J··to1·1-1· 111'e D0\''1·111v 'v"cłl"' '' zi··~ am r1 ge I uc o ·z1 a za ·o ie ę, w d" un.wersytet w Cambriage. Na u111w.;r- t . , . rr ,· d , kt' t I ., .. .- . L " \. • " ' • • "' .r 'J \l , ... 

d . . . k ·1 , " . k, I . , . . . . , worme z "''" iaz arni, ore o rnnt, i.!k- za ni aż Dos<'''iadczc11'e zdoby' c ')1' 7Cz 
aJącą na1w1ę szą I osc1ą Języ ow :;a svtec1e Q.Osw • ęc la się z n ·ezwykłym za- · t · · · k b · t k' 1 ·· · „ ' · • , 1 ' l • „ , 

calvm świecie. W kolach naukowvch palem studj~w~niu rrre~kieJ· mitoloo·J·i i b~ Z~\.~Ierac .Ja .'0 dy mia ~ ·hiaudzt! ,e. za- . cały szereg- lat nczy nas, że jest ni emo-
. ~ . . 1 . . - °' ·!> • • rnn1aJące gw1az om wyc o ztc za I · 1· , · '! 1 d · 1. b' t b ~ · 0· cieszy1a się wie k.m szacunkiem I uzna· Mając niespełna 30 lat uchodzi!a w An- ; „ .. · . , . .„ ud t f'. . .. ,, z iwoscrn, a a m.o CJ ''-o ie Y yc .i e no-
, . . b f, • kb. t „ . '. lmąz I ze111c Stę pr..,z,, en nm Tlt.llO- . , n<. l l , d . }' j· l· l 

mem, po~1ewaz .Y1a p .erwsza .. o ,1e,ą~ gl~; z.a Jedyną znawczy~:ę w tym prze?· wych, p. Adolph Zukor zezwolił na oglo ! c>:t:smc uo ff~ go~po ymą, \,ap a1~ ,ą. to 
przed ktorą otw~dy się w A?glJl n.edo n:wcie. W .owym czasie wy~ala swoie szenie wywiadu, jaki miał w tej spra- . mow~go ogmska i zdobywac kancrQ na 
stępne poprzedmo bramy uniwersytetu. pierwsze dzieło o Homerze i Jego wpły- \Vie. po~u niemej sztuki. Później, g·J:.f mim\ 

M:anowanie p. Harrison profesorem wie na. lit~raturę świata .. Dziel.o to jej „najlepsze lata" przed objcktywcm. 
uniwersytetu wywolalo w AnglJ'i· podów wzbudziło meslychany entuz.Jazm i wy- „1 wwwwe HhiiWl!T ! &WWW J'est a 3.C"'"C e d ~, l d . • ~ „ 

· t k · · Ii · ł 011 0- Z OSC m O a, <IDY pOS\\' lG 
czas zrozum1aią sensację. 1--ro1esor mu· war o na an erę miss arr;son wp yw ·, · · · d . N 

1 
: . d . 

t t uk · 1 k b . l b t decydujący I c1c się zycm ro z:nnemu. a ezy Je naK 
wersy e u w s mac 1 o iecyc 1 y, · 25-ma językami, w stawie i piśmi e. Licz- I t . 1 „ . _, • • · . ~ 
nawet poza konserwatywną Ang!ją pra- Mianowano ją natychmiast profesa- nc akadcmje 1 zwiazki nauko\ve mian8- przy eJ ~ rnzJI za~nacz:v_c, ze ':aly sz<.:-
\\r.dziwym unikatem. Głęboką wiedzą i rem un:wersytetu, na którym poprze- waly ia swoim cz!Ónkiem. Przez cale reg męskich gwiazd Jest niezwyldt 
?lbrzymim z~krese1!1 wiadom.ośc 1 prze- dnio studjo\.vata. \V międzyc;-sasie parna- życic ·111e chc'.ala ::mi sTyszeć 0 mułże(1 - szczęśliwie ożenionych. vVystarczy 
sc,gnęla pani łfarnson o wiele stawę! ta wszystkie europejskie język! i opano- stwie. Umarła w 73 roku będąc w pełni . chyba wymienić Emila Janningsa, Ha· 
męskich ,kolegów i '.Vreszcie kole~Jum. 1 wata je zupełnie. Mając lat 50 władata si·! fizycznych i umysfowych. I rolda Lloyda i Ado!pbca Menjou. 
profesorow wszechnicy w Cambndge, ilMWMMS~I **JW&!i!ISS+w+tllti8ll•* Ntm'"'DMNMWWW , "WJ"F:H UMdii" · L& ~ 
jednej z najstarszych i najslawniejszy~h -
akademji św.ara, zdecydowało . S i ę dla , 
zasług uczonej zaprosić ją do swego 
v;rona. 

Jane Ellen Harr!son była córką boga- ' 
tego właśc:.c:ela ziemskiego. Już jako 
dziecko różnila się od sw01ch towar.1.y
szek, przekładając studja języków sta-

Wd 
,, . 

· owa spalona 
Barbarzyński kult nad 

na stosie. 
Gangesem. 

r~ytnych n.ad szkolę t~ńców i kort te.!1: Proces, który toczył się przed są- Wkrótce buchnęły ptomienie. W jednej Mtod4 wdowę wydob:;.io z wodv l 
n sowy. Ma;ą.c lat 16 me m?gla znalezc dem \\i bengalskiem mieście Patna, wy I chwili zapaliły się szaty nieszczęsnej. ułożono pod drzewem \V pobliżu św!ą-
p1:ofes.ora l~ci.ny i greki, ktorJ:'bY urn.al 1 kazuje, ie pomimo zarządzeń wtadz an- Straszliwie poparzona kobieta za- tyni. 
w1ęceJ .o~ me1, W. tych . przedm1ota7h: ~- gielskich i pochodu cywHiza~ji europ ej- · częla przeraźliwie krz.yczeć... Ból ka- Ca te jej c.iato by!' o jedną strasiliwą 
czan~ Jel. ambicJe ~na1?owaty '!' JeJ oJ- skiej wypadki palenia wdów na sto-! zal jej zapomnieć o wszystkich poprze-, oparzelizn4. 
c~ w1elk1e,go przec:wnika, ~dyz. ten za~ ·sach zdarzają się dotychczas w Indjach. dnich postanowieniach. Kaptani, oburzenl tern, że ośmielono 
mier zi::t corkę .swoJą wvdac naJprędzeJ Ofiarą barbarzyńskiego kultu padła I Zeskoczyła tedy z po!nąccgo stosu i się przerwać obrządek reiigijny, maj <łC 
z~ r:iąz .. 18·Iet1ya EH~n .stan~wczo spr ze- młoda wdowa, która pocz;:\tkowo nie rzuciła się w fale Gangesu, aby ug;;. s1ć I pop.arcie sfanatyzowane Himm - orze
c1w1ta s; ~ pro1ektom .~ica. I z z.apate1!1 miała zdaje się ochoty iść za zmarłym pożerające -:ialo płomienie. s;.:kadzciii policjantom w udzieleniu nie-
przystąpifa do studjOW Języka hebrar malżonkiem w krainę śmierci. Kapłani hinduscy byli oburzeni tem • szczQśliwej pomocy lekarsld~j. 
sk'rego. Jednakże krewni i kadani zdołali ją znieważeniem religijnego rytuału i I Dopiero po upływie dwu dni i dwu 

Nie mając w najbliższej okolicy od- I przekonać, że stos będzie zapalony nie wzywali nieszczęśliwą kobietę, walczą- nocy udalo się przy pomocy wojska 
powiedniego profesora. zaczęła uczyć , ziemskim, ale niebieskim ogniem i na-, cą z prądem rzeki, aby się zdec~rdo.wa- 1 wyrwać poparzoną kobietę z rąk fana
s'.ę sama i po niespełna dwóch latach do- : mówili wreszcie nieszczęśliwą kobietę, la umrzeć wśród fal Gangesu, jeżeli il tyków. Przewieziono ją do szpitala, 
prowadt:Ja do zdumiewających rezul· 1· aby weszła na stos. nie miala dość ódwagi, by spłonąć na gdzie wkrótce zmarła. 
tatów. Naczelny rabin w Anglji~ który Ofiarę poprowadzono na miejsce stosie. Kapłani oraz krewni nieszczęśliwef 
or..J.gnął poznać ten niesłychany fena· śmierci wśród modłów i rytualnych Teraz dopiero wkroczyła w tę spra~ ofiary barbarzyńskiego kulhl umar· 
men, oświadczył, że Jane Ellen Iiarri· 1 pieśni nad brzeg GangeSIJ, gdzie ut oż o- wę miejscowa policja. tych odpokutują w więzieniu przez ::Uu· 
so11 osiągnęła mistrzostwo w interpreta· no wysoki stos. Kilku policjantów obecnych przy tej gi szereg lat za swój akt nieludzkieg< 
cji starych dziel hebrajsl(cb i jest je· Młoda wdowa na kolanąch swych wstrząsającej scenie, rzucifo się w fale} fanatyzmu. . 
dyną kobietą na catym św~ecie, której ułoż'yla glowę zmarłego małżonka. Gangesu. 

fldl~---------łlllllflfllllaJllł._ ____ .._,,..__ ... ,,_._.,,._,,.„a.l j lub. ~ię~ej korzyst~e tran_zakcj~ by~a~-
lait.ł{ ,„„ mmeJ me w zakres1:e sweJ specialnosc1, 

\ ( BERNBROUX. l ' a zależnie od koniunktury i przypadko-
1 -- - ~- -= I wych całkiem okolicz1ności. 

l PRZBKLEnSTWD KRWI \ . Naraz
1

ie projektowali z teściem zaro-i I żenie kantoru wymiany, które wobec 
\ I I pomyślnych warunków dawały wla:b· 

f \_ POWIESC SENSACYJNO-KRYMINALNA. J \ celom bardzo znaczne dochody. 
~811 lf-5' Pewnego dnia Pela przed południem „. _____ .__.111111,,.._,,..__„._.,, ... ,,. .......... ,,,.._,,.11111,,.1111!„ill I odwiedziła ~rntkę. . . . 

· . 33 1 - Jak się masz kochanie, gk się 

Kilkanaście . listów i kart poczto- , Od czasu do czasu tylko f elę nawie c:ui_esz? - czule przyjęla Rozenowa 

wych od Limburga przechowywała pa- dzal atal· melancholii, podczas którego corkę. . . . 
ni Rozen, mając nadzieję, że wreszcie-. po dwa, trzy dni nie chciata nikogo wi- - .Dz:ę'.rnJę, n:amo, zno"':'u 111e mo~~ 
przerwie korespondencję nie otrzymaw dzieć z nikim rozmawiać, nie jadta wów tak .w1~le fizyczrne n~rzekac. ~0ra!me 
szy ani jednego słowa odpowiedzi. czas prawie nic, tylko w ciszy i samot- czuJę s .ę coraz gorzei - odpowiedziala 

ciebie - udawała Rozcnowa, że nie rt'J' 
zumie o co fcli chodzi. 

- Ktoś jest lotrem: .. - powiedziała 
jakby do siebie f ela, patrząc smtJtnl:e 
przed siebie. 

- Felusiu! Co też ty wygadujesz? 
- za wolała Rozenowa, porywając f elt 
w swe objęcia, jakby chciata jej dać 
trochQ swego ciepła macierzy11ski';,go, 
trcchę serca, odegnać zlo, kt6re dręczr 
to jej nies:tczęśliwą córkę 

~ Ktoś jest łotrem, powtar~m. 

Albo ten kto nie prsze, albo ten, kto lis· 
tó\v nie doręcza. 

- Nic w iem co ci na to odpowie
dzieć. Nie po·.virmo · c~ ;:a tych listach 
zależeć. To nmarło i nie wróci. On za· 

Rozen zastana wiat się nawet nad od• ności, niekiedy przy zapuszczonych sto f ela, odsapnawszy mocno, gdyż tc!rn 

Powiedzią któraby Limburgowi wyjaś I rach w ciemnym IJOkoiu odda,va!a się Jej teraz brak to coraz bardziej. pomniat, zapomnij i ty - radzita R.ozć" 
' · · C ·"' P · d · · „ l nO':va 

nUa sytuację i zlikwidowała nieporozu- kontemplacji, której dla świętego spo- - -O Ci=- • O\\~ l e z h>.rei, przyiac:o · ' ., .· ~ , ,~ ~t · _ ..,. , . 
· • · 1 • • · • · · ce CZ'" Mory<:!O\V' ·nasz CO" do zaP"- Pelc.. \\ c::ik.inę!a ,Jęboko. 

nueme, lecz pam Rozen stanowczo byta .COJll mld JCJ me przeszkadzał. ' . / ' , ~ · '. 1 
• ~ ' • • ~"' I . , . . , . ,. „ 

przeciwna nawiązywaniu jakiegokol- cema? - pyrala mespokoma pam Rena. .- Coscie ze urn.ie zromL, .zacos.:*e 
wiek kontaktu z tym człowiekiem. Zaniepokojonego Maurycego uspaka -· Bynajmniej. Maurycy jest bardzo mrne tak umęczył!? - wyouclmęła 

jala, tłumacząc mu, że kobiety ciężaro- d d t l , 1 f l 
fela zdawało się, że prawie zao. om- dobry i troskliwy - o powie zia1a. su- g osnym Pia,cz:em e a. 

wej imają się rozmaite dziwactwa, któ- B, · B o 1 1 T •1 
niala o przedwo3'ennym epizodzie tern- cho Pela. .___ oj się oga, 1 e a. o ws.zys . ;:o 

re należy jej wybaczyć i ;>atrzeć na r.ie t b' d t 1 • r.> 
bardzieJ·. że do. tkliwości ciąży, odbywa- Rozenowa spojrzata, po swojemu, c nerwy, t.e ie r,1c nerwy - u !ia .,<Y 

z pobłażaniem. d 1 
nej w niezwykle trudnych warunkach i badawczo na córkę. zenowa rzącą cor \:ę. 
niepomyślnych czasach wymagafy tern - Drogi Maurycy - mówiła ciotka - Gzyż nie jesteś szczęśliwa? - -:-- \Vidzisz. moja d!f?ga , Mauryc~ j~st 
większej uwagi i zapobiegliwości. Pacanowska, przecież sam stan na:r,y- spytała możl;wie delikatnie matka. taki wyroz~m1aly, ta~1 dobry dla . c 1:e~1e. 

w każdym razie przez szereg mie- wa się od~iennym, zatem inny jest od _ Dosyć tych indagacji! _ odpo· ~ardzoby, się martw!l, gdy.by w1edz1 ~ł, 
sięcy f ela nie wspomniała nawet i Urn- zwy kl ego 1 dlatego w takim okresie wiedziała gn:·ewnie Fela. Wciąż pyta· ze ty takie rzeC:zy wygaduiesz. Nara:~re 
burgu., co uważano za dobry znak i pro- I wi~na mieć kobieta jak najwięcej spo- nia: ~'lY jesteś szczęśliwa, czy jeslcś jeste,ś v:zedcnerwowan~, p.~·aw~a, prze

gnotyk całkowitego zagojenia rany ser- koJu. szczęśliwa. Zdaje mi się moja mamo ie sztas wiele, ale, popamiętaJ moJe słowa. 
cowej. Niestety, te zapewnienia nie uspa- to może i;ię znowu znudzić. wszystko dobrze się skończy, będzie 

Natomiast Maurycy otaczał żonę jak kajały Jacobiego tembardziej, iż sama _ re!usiu, przecież masz być wkrót- wam razem dobrze; przeci eż Maury·:y 

największą pieczołowitością, nie szczę- Pacanowska, po coraz częstszych ata- ce rratką jego dziecka... tak się cieszy ze swe~o syna„. 

dząc trudu i zabiegów dla dóstarczenia kach melancholji, była już mniej pewna Fela ironi:cznie ściągnęła wargi. - To nie jego syn!! Ja niechcę, te--
wszystkiego, co tylko w wojennych cięż 

1 

siebie i_ z coraz mniejszą. stauo~~zością _ Czy są tutaj jakieś lisly dla mnie? by to bylo jego dziecko! - za wo.tafa 

kich warunkach było możliwe. w glosie tłumaczyła meszczęsli wemu - spytała jakimś -0bcym oschłym to· gf osem pelnym rozp;lczy Fela. 
Cały szereg objawów, jak blednica. malionkowi, że są to normalne objawy nem. R'Ozenowa chwyciła wpól chwiejącą 

przeczulenie, niekiedy wprost chorobli- u kobiet. I - Jakich listów oczekujesz, Fe1us:u? się na nogach Felę i zatkała jej usta. 

we objawy histerji ~apisywano na karb Jakś fluid tajemn·cy, jakaś ciężka - spytała Rozenowa, starając się u- - Cicho! Nie chcę n ~1.; więcej sty" 

odmiennego stanu f elicji i nic przypisy- atmosfera za wista nad domem ml o dych kryć zmieszanie. szeć ! Uspokój się! Us'.ądz tutaj! '- raz· 

wano im głębszego znaczenia, mającego państwa Jacobi, ternbardzfej, że nor.mal- - Są czy niema? Niech mama od.po- kazała Rozenowa, · podsuwając fcUcil 

jakikolwiek związek z minioną bezpo- ny bieg interesów Jacobiego zatamat się wi·e. fotel. {d. c. n.) 

wrotnie przeszłością. i Jacobi dorywczo przeprowadzał mniej ._Niema, któż miatby tutaj pisać ~ 

' 
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PoC1~zas· osfafofon upaf6w }e"dynym s'fw orzen:em w Lon.tfynie, ktore do sy-ta 
llŻywało gotąca1 był lew afrykański, starann.e un.~ający 9iertia i wygrzewa" 

j11cy się w slo.f1cu. 

w Paryżu z in!datywy "\ ko~-,letfr „Za k"o11i1 M0Haiisk:ego'~. }'l0\Vsh1-~e w!eft<i 
szpital dla .zakażnię chorych, któty ma być ńajlepszą tego todzaiii lns1ytucj3, 

w Europie. 
~ ..... ... „ · 1 ' łtt titr st111t+.óac 1Hr?"MW•~ ~--~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~--~~~-----------

Przekleństwo pi Ei 
. , il 

110SCI. 
Wszystkie niemal k ~, . : k , ." ,, r_o owe p„ę nosc1 

koleje życia. przechodzą 
. 

smutne 

co us1ysz1m1 przez rad:o 
dztś, . w n, edzu11ę 
5 go s1erpn1a'i 

1b.15-1L45 Tfansmlsia llaboieńshv:t z Wil
na. 12.00--=-JO. Sygn3:1 t:zasi.i, hcJrtal ż Wieźy Mar 
jackieJ w Krakoi·ie, komunikat lottiiczo-rnt:teó
roligicżily .. 
l~UO~l.5 55 Przerwa. 

n f ł · . ł . · i. · . · • · - · . 15.55-16.00. Kofourtikat meteot-ologiczny. rroaczas goy man.ja urządzania koo- nr. 3, a pop-rzeanie 2 marnonk1 P• Nłr- teJefomc;.nych, że omal me - po'padła w . l6.2tJ-1o.i:lO. Oticzyt z Watszaw:Y i). t. „Utitu 
kursów piękności przeni„osła się z Arne dli111,gera am lllie um~rły ani nie otrzyma- I cięż.ką chorobę nerwową, Musia:nó ją n·a_ wa i na\vtJzehie bżlmili'' (Dzial Rolnktwo) -
ryki do Europy, po tamte.j strtini.e ocea- ły rozwo.du. . . ikiLka, ,rrtiesięi::y zawiesie w urzędowand.u wyg. dyr. Józef Szturim; . 
nu, publiczność ochłodła już nieco w Podohny los spo.Urnł mis 1wettę Roy dopóki szą.ł i' ei' wietbicieli nie pnemi- 16.~0:-:-17 OO O~czyt ~' t. Konkursy ~rolmtze L~ 1- k , . . A ' . mlodzie;1:y wielskiej (Dz1at Rolnlctwb) - wygi. stosui:I:KU do tego rodzaju imprez. Ale tora po awan.sowaruu na 1imt.ss mery- nue. . . . inż Stefan Wyrzykowski 
też rzec:zyWiSde ostatnimi czasy nie by kę" została poślubi·ona przez pewnego Po11~eważ o tytuł 1imiss Ameryki" mo ·17.00-18;30 Koncert Ótkiestry Filharnrnnii 
ło już w Ameryce miasta ani mia.s.tec.z- dyrektora teatru, okazał.o się później, że _ gą się ubiegać tylko młode dziewczęta, . Warsz. orgflnizowa,ny wes·p C>ł z Wydz. o.~wiaty 
iloa.1 któreby nie miało swojej „królow.ej pan ten również zapomniał rozwfo·ść pruni Es:tell-a Kos.off z Chl.cago zata.iła i Kultury .Magishatu in. st -yvars:i:awy. Wykona 
plękności". Niektóre, dzieil111-iki amery- się ze sw~ją poprzec:J,nią -żo.ną.. prze<l kom_itetem, iż jest zamężną i w ta v:~c~: Orkiestra pod dyr. AtlurzeJa Bromke i so-

ltański - t 'ł n ' k t J · 1 ' ł • ' mn1 · d · ·t ł <l k l!sci. e wys ąpi y yrzeciw o emu, uwa . eszcze ~>0-rze1 SK?nczy
1 

, s1ę rom~ ie cy prze męzem sam~. a o .o:n-1 Cżęść I. I. Jan Strauss: Uwertura dó operet-
żaj4c podobne konkursy za niem.nt'alne, IlliliS Sary GLllesp1e p1ęk.n-osc1 z południo kursu. Ale zazdrosne wspołzawod-Mcz- ki Zetns.taa Nietoperza. 2. f'all: Walc z operetki 

Również i przewodniczctce wielu ko wych Stanów. Ta ostatnia_ ,zrezygnowała ki zdradziły j~j tajemnicę na skutek c~e Roz\V:ódka. a. LeJ:ar: Pqtpou:ri na tern. z ope-
biecych zrzeszeń zaoponowały przeciw- zarówno z · milionerów jak i z sUkcesów go odebran·o jej otrzymaną nianrodę. Nie rctki W~soła . Wdow~~· 4. Sohsta. . .. 
k t l · ' • · k I In h · ł ' · · b ł ; · · d cl"'· ~·· · · G.zęśc II: 5. l<urp1iskl, Polottet W1ta1 królU. ' o auemu wc1ąz wzrasta1ącemu ufo- teatra yc i wysz 8: zamąz za zwycza1- y a ~o JeJ 1e _Ylla stra!a: g yz :nąz -1~~ 6. Grosstnann: Czardesz. 7_ Czibulka: Cavot Ty 
wi piękności fizycznej. Niewiadomo czy nego młode~o człowieka. Młoda par!l m>0 tak się rozgniewał )'eJ postępkiem, 1,z i ja. s. Lewandowski: Krew nie woda, mazur. 
fakt, że te panie znajdują się już w wie- głaby być :Zupełnie ~częśliwą, gdyby !natychmiast pod.al s.ię o roozwód. Pod-:J·Q- lB.30-18.50 RnzmaitoścL 
ku me pozwalającym im brać udziału w nie ów tytuł .iniiss Ameryki'', który przy ńie zdarzyło się :również pięlU'lei miss 1_~.50-19.15 ~zieje ruchów rcw?lucy<Jny~clt w 
tegG" rodzaju konkuren.cjach, nie przy- zwyczaił piękną panią, Sarę do ciągłych j Do.rocie Knapp, która wzięła udział w Ro_sJt --: odc_zyt D-ty p. t Rewoluci:i- 190:> ~· -ntrl'ł · d · t · ·h t b · · .J 1 k t· k _,_ · . k · b 1. Dzrnf Ii1storm - wnf. prof. Ludwik l<ulczyck1. -r·1 s1~ o za1ę, ego Przez nu;c ~ ~no- za aw i ~częs~c~a?-1-a u;o O; '.l 1 roz:ryw-. 1 On.KUrs1e p1ę ~·ości :V rew wo i swego 19.i5_ 19.4.5 Przerwa. 
wiska. N1e ulega 7ednia.k Wą'tphwosc1 , że lkowych. Srodk1 1e1 mę. za me pożwalały narzE!c.zonego 1. _musctała zaraz potem 1.9.45-20.10 Odczyt p. t. O. wozach takieto.· 
berło piękności przewraca młodym dżie na to , stąd ciągłe rtieporozumi.enJa, po- szukać sobie_ i'11Ilego. wych I .o komunikacji _ rtfr;_dzypla~e~arn~i. Dział 
wczętom w głowie, i nieraz g~tuje im tern jakieś skań.dale i oszustwa, . wresz- Co praw.da n.ie sp1·awiro iei to zbyt 1 Odkr:';'cia 1 Wynalazki ~ Wygi. inz. l:ug. Po· 
ba d ·kr l I cl 'd · lk' ' '"-·dn · · J _; 1 · ' ... · rębski. · · r zo przy Y os. , . . e ro:wo · . . · . • . ' • . wi~ .. , IeJ u u. osci .. · eu.na {Ze zamia~' • I 20.15 Kun cert popularny org. przez orkiestrę Przykładem lego 1es!t m1s1s CharfoHe . Duzo kłopotu miała ruw11.1ez laureat- wy)sc zamąz wstąpiła do kab?-retu, g.dz!e .filharmon]i Warszaw:;kiei, wespór z Polskim 
Nash z St. . Louis kłóra przed ki.lku laty l ka konikursa. pię. kności, piękna . telef·O<ni-

1 

jak wiadomo .1 .. ądują z,azwyczaj wszyst- j R.\'.adJo:· itansm. isi'a . ż 11oliny Sz,vajcarskiej. Wy 
otrzymała chwalebny tytuł ,1miss Ame- stka Eunice. G~iser. Po ogłos.ze.rtiu jej kie najładniejsze kandydatki z k:onkur- konawcy: Orkiestrra fiiharm~:ii;zna pod dyr. 
ryki". Szczęśeie fo zawdzięczała ółów- królową" otrzym-ał·a tyle inte.r:pelacji sów piekności Ta<\. M_a,ztUk!ewlcza, oraz .sohsci. . · d h j d ł k 0 

" ' · ' • Czę se I. l. Mosz.kowsk1: Boabdll wisfęp. Z. rue. wom zac. wyca ącym . •o ecz om w iiliM$W J t.• Ynnll$W!l!lf.:iB.tiiiH @HilMMllHE&LSWWWm&illiĄ&i~ Schul:>ert: M.Qment musical -- wykonana orkie-
pohczkach, ktore sama cemła tak wyso- stra. 3. Solista: 4. Blohn: Pochód gnomów . .s. 
ko, że ie ubezpieczyła na cenę 100~000 n· . b· t . . . ' h Gounod: Fantazja z opery faltst - wykóna OT• 
dolarów. w kumi-tecie konkurso'wy111, ·ez ro o· ne eu·nuc y kiestra:, .. ' . . . k:ltóry miał ro·zstrzygn.ąć 0 wyhotze 2'Ilaj . U . · _ • Częsc Il 6. A. Gla:zunaw: . Suita Cho•p1111ada. 
d ł · ł d -~.1· F'l d lf" · · 7. Delbes. Muzyka baletowa 1 Copela. 8. Sonne-o~a . się m ·ó y :mu-Jo.ne.r z. la e Jd, nial c!~zki j•est (OS zde· fi. ra· dOW30yCh dOZ0fC0' W CUdZVCh ŻOfi feld:. Oberek fa. nt~st:.:. czn.y. 9. Michaelis: Masz tu zw1sikiem Fred N1xo-n-Nrrdłmger. 't ~ . recki - \vykona orkiestra. 

Ten zakochał się bez pamięci w o- O -bli kl b b t h. t lt · · . · . · ·ł_• li h 22.00-22.05 Sygnał tzasli, kott1uii!kat totnł-ch d ł k h t k . b . . ł so1 
• wą asę ezro, o nyc worzą owarzyszem 1 powiern1Klem cznyc czo-meteorologiczny. 

wy , '!? ecz ac ' <I: ~ ~e ez na;nys u w Ko:nstantyn,opolu eunuchy, którym w „pań domu", opiekunem dzieci, ddta·dcĄ I 22.05-22.20 Komunikaty t:>At. oże:i.ił się z et~~ wł~icbcielk11i w~e~fał zreformowa:ne1 prże.z Kenutla Pas.tę Tuli prawnym i pt>śreoo.iikiiem. żadna haitidlo„ 22 20-2~.30 Konlunikaty1 pdlityjny, t!PotŁl:IW'J 
z mą w ?0 z po u ~ą.. · e w r ' ce cji źle sJę dzieje. wa tra:nzalkcja nie dochodziła efo skutku I oraz nadprogram. po-tem miss Nash pow.roClła sama z E- T k. i E . . . . . . • I b· . 6 • ł. · 1' _22.30-23.30 Muzyka taneczna z test. Oaza. u, gd ż dówiedziała si że . t ż>0n a ze "':". gipc1·e. p.ostęipowo:sc ~o- ~z 1e.,,o po~ocy. to tez utar o s1ę 1!' ur Orkiestra pod kier. W. Roszkowskiego i I. Kar-

:;o1'Y· ~!NM!IM~,les ą, wych władcow. d~ła S•tę we ~ak1 ;i1€-- cj1 p;zysl~;wie _„eunuch, ma w~zęd:~Je. k1.e bowiaka. 1. f. Mar~ush: Tylko ty _ Pitzi. z. A. 
- · · · WWW.W s:::częsnyp:i strazn.i:.~o:m h~ren;ow, ktorzy I sz.tl?1e'. N1e.ktorzy z ruch d-orc:b1 '.1~;! się N11ner, L. Loper: L1~ery $table blu_e_s . . 3 . . A. 

Pt 
• K . zmuszeru są two:r'?yc związki zawodowe · mJ.lqon-owych fortun. Ponadto dz:elilt ont I Gold-, Pra!!rtę twoją ·)~c tiin~d 4. H. B-oz1: Blnlk : il Si · ien· 'U '\"ja dla oh1'ony s.wokh farleresów. W · Egl:p.-1 zaszczyty jakie przypadały w ud.zU.ale pa . Drmm. ~ W: Walio. l ~Iko ty - .b.lues. 6. P. Ro-. ll! • • • t · · - I t , • - ! cl • . • • ~-n se, A. T1lzer. Just Art fiour Of Love, 7. Kete!bey iiJ i 1 cie JUZ c.z :erz1esc1 . ~ e~u zm.e :o-a ono nu omu, ~ . p-0 s~1erc1 ~1emy ~u o~ s-po- -Na perskim jarmarirn. 8. L. Pollack, Al. Sherrttal:i 

S-k . . I _, . k handel eunnueham1, 1adna-kze trwał t n 1

1 

czywał w jednym gr-ob1e ze s-Wym pa A. Siven Dream. 9. Al. Levis, G. Marks: Where rzyd aty SpieW 3 jest nadal, ale potajemnie. DzisJaj 4 żadna pra ·nem. · iń the Woeld. 10 M. ARer: SiadaJ P.~n Ii. n. Sat 
WVSOkO ubezoieCZOJ1Y :v1·e. ~gipcjanka rn~e . zgodzi się, by na ro 

1 
• ~ie;~dna z niewiast, uwo!?-dooy-ch z ver. Nirta ,tatigt1 12. T, Snyder: fit Was Only A. 

.· - I gu Je) kómnaky miał czuwae od ~wi.tu d<O l W1ę:.mm.1a haremu przez h.beralJ?ego Su~n Shower. 
NtłjtioWszą sensac]ą jeuneg-d z kttba- : nt>cy i 0'd ttocy do rana WartownJ,k, ,v- jwłack~ „n.owej'' Turcji l'il~ - mfa1." odWa- · · - · · 

~et?w. -. lon~~~sklch. jest. ~atJarek; któi-y i chara:kterys.tycz,nym zawoju i szet·okic.h gi ~}'P~dz {;i.star. eg? eurt.Ucha:. -w nii.~ktd„ T. itl!!lg•„ff!tn'!!li 'm'il!ri\ flBln . )miało tO?ClC sóbte moze pretertsje do IS E:-arawar~c.h. . " . . . . . lrycn więc zewropet.towany~h ~'b11Uieii pu 1· 111 . 11~~ I! I ~r; „ li ora 
rytulu ~w1az~Y. ka?ar~towe_J. _ .. _ _ . • _Da.wm eJ v; skła,d zyv1eg<;' .1hwen!:u za 1 zos tał na łaskawym · chlebie ~ie~ny słtt-" . · . . . _ „ · .. 

Popisom spiewack1tn ferwmenalt1e- kazdeJ s·zanu 1 ąc~-l s 1ę e g1pElne1, czy bre- try sh<;a , wyglądem przypoml.tlagcy sę~, Ni~nvykt-e \vstnąse.)::t,C1 \V~rpadek 
go k:lnarka towatzy~zy alrnmpatjatnent 1 ckiei rodziny 1.vchodziłg kilku e1lnuch6w. I dziwą ciofaę, któ-ra na żart p.rz.ebrafo ! srt1ięfcl ~ tlar·zył §!~ W MtJttt@~h1 ha f>ó"' 
d\Vtt m11zykt'JW. ~ . . j . Na uHcach K.airu i. Kon.sfan~yr~~11 ola !s1ę w ti;i~!i!ltie siJ!taw~.ff· . ! kładzie,}rnnadyjskiego parowca „Bea-

. Skrzydlaty sp1ev\1ak nazywa się 1meraz spotyka się taluch bezro o·o m ych , j Ong1s w · społecżens1tw1e tych [11'0,tes· 1 vorfo ro . . . . 
„Little Svee" i posiada głos z'1umieYva· 

1 kt6rzy po śmierd „pana· ' odzyskali wplµ j kowp:h is.tot panowała surowa hierar~ I Naczelny !nżyn! ~f, ~obcrt ~{cven
jąco c~ysty o. niezwykle. rozle~~-foj skali. i ność , . al ~ ~~ra cili d_ti;h nad głową i :-.rló- . h;a . St;xrsz): ~unnu:h . ~ycho:wał _małych i son,, zapros~t _WsżYsłklcli ółl<~efei':V okrę 

tau oryg1ńalna „~w111zda' kabare- I czą s ; ę 1ak p sy bezuoń1rl~ szukająi:: ;;;e:-11 ! c:hłopcow przez.ha.czonycłi dla zaszczyt- ! to\vy th do swej kałlihy na lwlH~Ję. 
towa pol1lera odpowiednio wysoką g:a- 1 Ost11tnio j ęJl się o.ni n owej pr~~cy, O-: nego zawód.u. 1stńiafo w:ęc coś w rodz.,.• I PonieW~ź 5tevensóh, lłt.MY daWhiej 
żę. Oczyw)ście pi en iądze inkasuje \vbś- '. kaz;ało s·i·? hąiw:em , iż eunuchy są świe t ]tt 1<klltsów wys.zko.le rtia" dla chfot:1cÓ'w byt śpie\vakiettl w op:,rz e; smr..n;; był że 
dfiel ,~pt ~siego K!{'lPl.'.~Y": ~.° ptas7:ko- 'ne~li lo!u.wernatkami -- to ~eż. w .bi;~i:a c!1 !'v_ocząws.~ oid la:~ ośmiu do C-2.tetnas!il· sv.~@~o- Rfos_u~ wil?C P?PrJ.os1ono go, aby 
w1 wystarcza porcJa s1 em1emti 1 mlsecz posredil'.l~~C<t:wa pracy w ):: ~i.peie i ! ui'cJi, Pod czu~:nym ()11nem swych mentOTow zasp1ewał anę z „P J.1ac nw'&_. 
\{a czy~tej wody . i maż.na do5itt.'. t ak q. osahliwą ,.,bon~· · w ' zr„po:o:,1awali si_ ęon.i z tajni.kami Koranu. Po oclśp l e'l.·rntHu osbttii~h sMW 3-~o 

Życltl centteg-o ptaka u ł:l e~o i eczon e s:z a:i: a_-w~r·~c.h. . _ I któtego e:-Jinuchowie wi em~:mi byli w yz- 1 aldrt „~kóńctohe \Vido\viskr/'... za• 
fest na wyso~q !:wot!~, zachod'2'.1 b_o\v l ~m ! C1ę'· :k1 ie~t los owych. z.deg:a•dio'Wa- 1 naweami. P:r:ograit11 n~uJu p.r;~yszłegit:i , ohWH1l_ ~I~ mt f:J:l~ l tJn~ł na ziemi~; 
obawa, aby 1ak1s rywal z rodu lud :,;k1e-1 ny.eh doLorsow cud:zyeh zon, lktorzy da-

1
· eunucha -0•be1mował QJ>roc.z nank1 cz}1ta• I Gosc1e pośp1eszyh mu z pomocą, ale 

go nie_ uśmierci ł ptaka, który robi m u -w:niej wieli żywof: bez1ms.1d, w cieniu :ni.a1 pi~an:ia i 1t.achunkQ.\ll ~aukę ~ry w 1 ratunek był spóźniony„ Atak S€rca za• 
kdnkurettcje i „ wcliodzi w fepertuarJ11 „ łhar·emów. K~dy eu:nuch b:wl zua.zetn I sza.c.li.Y. ·bil Stevensona.. 



,___,,.,.. 

,,Tour de Pologne''· Je·szcze jeden· 'klub 
Przvgotowania do gigantycznego biegu kolarskiego. wycofał się z rozgrywek klasy B. 

To • I OWO 

Plarsz szłaklam 
kildrówkl. Amriestje dla piłkarzy. 

)iałina Konor>acka. 

Ze świata. 
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Dziś i dni następnych! 
e HM fM&• #&FM 

SUPERSZLAGIER FILMOWY, PEŁEN ORYGINALNYCH 
POMYSŁÓW I PRZYGÓD W 12 AKTACH POD TYT. 

KOBIET A BEZ NAZWISKA 
(ŚWIAT MÓWI O Tf M •• ) ... 

W r I ł ·El a BR 1 NK-tfrocza kró~ • J ck 'TREVOR o . g Ul g 1111 fowa ekranu I a W :;pan i ały typ 
amerykanina 

A 

I 
Gonitwa za piękną kobietą o nagrodę 100.000 dolarów. - Hamburg, Nowy Y.ork, Havanna, Jamajka Panama 

Costarica, San f'rancisko. Hon olułu, Yokohama, Nagasaki, Szanghaj, Tokio, Pekin, Korea. 

o Orkiestra pod dyr. L. KANTORA. POCZĄTEK SEANSÓW O GODZ. 3·eJ. o Ceny biletów na 1-szy seans 50 gr. i 
awww;;' ta:@!D.!W!łii2ŁłUiii&9.J1UE1U&~WfMWi" 
Sft.LA MECHANICZNIE OCHtADZA NA, 

~SPLENDID 
DzH i dni naiteonnh I Wielki podwóinY program I 

I. 

Mąż bez ślubu 
Najwspanialsza komedja wszystkich czasów. · 10 aktów 

powikłanych i pikantnych 'Sytuacji. 
!!!!!!!!'!~™!!!! W rotach głównych: !!!-._4 4Di-

REQl"AlD DENNY 
Król humoru 

CiERTRUDA OLMSTED 
' Najczarowniejsza kobieta Ameryki 

GERTRUDA A~STOR 
Największa kokietka ekranu. 

• 4 SHW*k' &" M fr Wii'M,7-

li. 

KDBIBT/\ z PllLJDłłAPll 
Wzruszający dramat życiowo-erotyczny, ilustrujący walkę 

dwu kobiet o jednego mężczyznę. 
m..:.:= W rolach głównych: EllilD 

PAT O'MALLEY 
Niezapomniany Wlelki Książ~ Sergjusz z „Białych Noey" 

oraz 

MAE BUSCH 
Wlelka traglczka ekranów amerykańskich. 

Ilustracja muzyczna pod batutą A. Czudnowsliiego. 

cena 
wszystiUch 

miejsc 

(i WYKONYWA 

WVTWÓ!<tiiA A' 
KL.15Z1~ . . 

50 1r. i I Ił. 

CHORZY nA PŁUCA 
T„..ilą•e ląi w»reczÓllvch. Zaiądaieie na· 
tychmiast książki. omawiaiącei moią 111ow14 s~t"
~ą oda.„wlan1•, która jui wielu uratowała. Mo
że być sto.sąwaną przy zwykłym jłrybie tycia i prr:y
e:i:ynia się do szybkiego zwalczania choroby. nocne 
poty i kaszel znikają.. waga ciąła zwiększa się 

stopniowy proces wapnienia ulecza chorobę. 
Powagi na polu wiedzy lekarskiej potwierdzają 
skuteczność moiel metody i chętnie ;, stosqją. 
Im wcześniej rózpocl!yna się stosowanie mojego 
spo$obu odżywiAl!ia tem wyniki są lepsze. Zu ~c:ł• 
nie «'21łl1'0 otrzymacie moją książkę. w której 
zawarte są wiadomo!jci naukowe ponieważ mój na· 
kładca wysyła gratis tylko lO.UO:> e ze ••pl e • 
rzy prieto :napiszcie natychmiast abyście się stali 
również szczęśliwymi odbiorcami Q :~ Q FiJLQ„ 
ttE.tf, ~er„n•J't„ ukaUn, Rinl!,bahnstrasse 24. 

Oddz, 6H, 

Char. wewnętrzne 

Andrzej• 43 

<l::;~~~~a~ obrazow reczno malo- telefon 64-21. 

Wany[b wszel~iegQ IO"f"f na dogodf!ye- Przyjmuje od U-12 
rodza1u - Ił li . wii.runke.ch h 

tylko DO 2 Zł tygoUn OWO. ~ae~iir~~~~ 11'11 

fr n ie r lY ~am H Y w {aiUDów1ki 
i manicurzystki, zdolni mogą się C:h~robsr skórne 
zgł sić od zaraz, Lawadzka 8. wen•r„une i 

Wa iny 
DLA SZAN. PUBLICZNOŚCI! 
TYLKO ZA;? Zł,,. 50 GR. zosta~ 
ją przefasonowane kapelusze '. 
damskie, męskię i . dziec;nne. 
Pamiętajcie adres: Lutomiers!{a · 
N·r. 2 lub Zg'erska ZO. · · 

Uwa~a! Nowe kapelusze od 
8 złotych. 

Pr7watna Szkoła Powszechna 
Marii Wesołkówny 

ul Plołrk()w dra 84, 
przyJmuje chłopców ł dziewczynki ocl 
lat 7 i gruntownie przysposabia do szkół 

średnich. 
Zapłsy, i11fomiaeie od 20-l!Q sierpni• 

w godziqach od 10-ej do 12-ej. 

Dr med. Lekarz -'enrysta 

~.lewkowirl f. Hutowitz 
Cllr. skórne we-
neryc1ne 1 l'k!owe onyjmu1e w lecz. 

Konsta&tynawm tZ. nicy p1.iy 11L Plotr. 
Tęl, SS-S? kowsl,iej 3~f 

Przyimuje od 9-1 c::oditlennie oi:l gods 
od 6-8. Ola itafl <-7 w1ec1 

t'd • - 5. .... .. „. 
Ola. 11l•iamoinvc;h Rozma,te 

ceny leczmc. , ••• , -·---· 
Chcesz otrzymalł 

posa\łę? Musisa 
ukończyć kursa fa• 
cht>we lcore$po~

dęncyjne prof. Se
kuławicza, W ar,s:i:a• 

f n ł n ui"ł n i [lJ11 l{:r:aór~';!!c~il\ 4it 
~ t u n li J n :~~~~~ko~~~~:h~: 

specialist~ eh<!rób pieckiej, korespon• 
skórnvcb 1 wene• I dencji handlowej, 

rvcri:nvc:h stenografji. nauki 

~
:Ofrkomsbi gg handl~, p~awa. ttąli· 
I W l\'I , grafa, pisania na 

TEL. 44-9~ . maszynach. towaro• 
. ·. znawstwa, angiel· 

-przy11:r~u1e od 1.- 4 skiego, francuskiego 
ppoł, 1 8-9 wiecz. niemieckiego, pi

moecop4ęiowe m111111'R 
70WRÓCIŁ RB B 

sowni. {ortografii). 
Po ukończeniu świa 

dectwo. Ządajcie 

LECZNl~A 
lekarzy specjalistów i ga~ipet denty

styczny przy Górnym RYnku 

Piotrkowska ?94,· tęl, Z2-89 
(przy przystanku tram'w ~~ pabJanic
k•chl P "ZYJillUie .:hory'"1J' w .:huro
bach w:.zntkich spęi.:ialn(jści od g 
lu rano do 7-ci po poi Szczepk11ie 
ospy, analiz't' (moczu-. kału. Krwi. 

plwocm etc .. ) operacje, ·oPatrunkJ. 

Porada 3 złote 
W~iyty na mieścje. 

Zabiegi i operacie od ·umowy Kąpiele 
świetlne. Naświetl ania lampą kwar
cowa Roentgen, Elektryzacja. Zęby 

Gdańska 42. 
godi. przvlęć od 
8.30-10.3Q. 1-2.45 

i 8-9 w. 

Dr. med. 

Dr. med. 

bu bicz 
C:eglelniano 43 

Tel. 41·32. 

prospektów. 29 : 

l?enowefą. ~edna· '. 
U rek zagubiła do- ; 
wód osobfsty wyda-
11y prze;i: komisarjat ' 
Rrządu w Lodzi za 
9801I~71II. 

powrócił 
m!otrzebny czelad- · 

Sp~cialistil chorób- .(' nik stolarski 
skórnych, weneryez· Główna 34, 
nych i moczopłcio-
wych. Naświetl~nie . · 
lampą kwarcową. zagi~ął portfel •. 

PrzyjmujlJ od świadectwo toi~ 
Piotrkowsłla 8 d l o samości z fotografią g. o . rano le d tymacja szofer-
Nr. 17. Teł Ml i od 5-8 w. ska. Władvsław 

sztuczne, korony ztote. platynowe Akuszerja i chore- Dla pań od 3-5 
i mosty by kobiece. Przyjw' oddzielna poczekał !======= 

Pawlak Północna 24 

W niedziele 1 święta do god:t. 2 po P: od 3- i 7-8 p. p. nil!,- --

\'Ftodzi -zł. .f .OOmiestecznlC...:Zamlel~~s-~ f--. ł ;-:-Z'WVCzAjNe;-8-gr n w'en-.: rnlllm!łrowy (na ~·....,lt~ 10 szpalt). W Tf!<SCft!t Prenumerata miesięc:z:nie.-Zagranica 7 zlotycb 'lliesięcznie- ug, oszen1a. 40 grosn za wierz mil".netruwy t11a strouie ł ::palty) L.areczynov . .oe I zaśl1Jbio Pt 
Odnoszenie do dom•.lw 10 groszy. =·-- - te.kścłe IO zł Zamiejscowi! o 50 s>rpc. Zaa:r o 100 proc QroźeJ. Za te r m1n"lWY dr11ł 8

Redskcla t ĄdmtnTsiracta. Piotrkowska 49, uodzmy przyję~ red;.kcJI 6--1, Oilone6 admlnlstr nie ~powiada D1'0bne lO 1r- Paszuk pracJ S gr Naim11 50 zr, 
!l'elefouy redakcji 27-24, 36-U, at.-44 'IO poi. Rek opisów niezamów~ U&losieaia koloru•~ (ml 111maln• wielk~ ćwterC etroarl 100 oroccnt 11roild 
Telefoa admłnłstracil . ZZ„ł - - - - llYcb nie zwraca si-. - - -

ft.wJdawulctwo ..RąUbiik." *f. • oa. odpo\Y: MacJysł.w Poła&.-w dtukarni-..R_~p;blika!; So. z O~ • ..Qd~:-~lot~kowska 49 i 15. Redaktor odnow. Jain Grobel.niali-




