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Bojówki wojują

Wczorajsza niedziela wiecowa rozbrzmiewała wrzaskami awantur
i odgłosami razów.—Zainteresowanie wyborami ogarnęło dotychczas
tylko klasę robotniczą.
Druga, t. j. wczorajsza niedziela
.przedwyborcza obfitowała we wiece,
które miały przeważnie przebiec awan
Odbyły się dwa wielkie wiece N. P.
Wobec licznych pogłosek ukazaująOdbył się wiec przedwyborczy pra
• turniczy. Okazuje się, *e na wiece
przychodzi bardzo* mało zwykłej publi RHewley w salii kina ..Imperial" przy cych się w pismach miejscowych, jako cowników umysłowych, na kttórym prze
ul. Zachodniej d przy ul. RoMciństaiej 91, by Związek Ludowo-Narodowy wysta wodniezył inż. Rau.
Po przemówię czności, która obawia się awantur, nato :;a
których przemawiali: wiceprezydent wiał swych kandydatów do magistratu n ach pp. Zygm. Albrechta, prof. Gackiemiast zlatują się z całego miasta bojów- Wojewódzki,
dr. Fichna, poseł Waszkic i rady miejskiej, stwierdza on katego- go i L. Berikowicza głos jeszcze zabrali
karze, żadni wywołania scysji I wyłado wicz, Kaźimlerczak
i inni.
rycznfie, że żadnych kandydatów nie kilkunastu mówców z pośród zebranych
wania swego programu na końcu kija.
Niepożądanych gości na wiecach nie wystawił i dotychczas nde wystawia.
podnosząc słuszność haseł wysuniętych
Na wiecach tycli omawiano bliski już było, gdyż wspomniana . partja wpusz
Znaczy to, że kandydaci endecji nie przez komitet nawołujący zebranych do
termin wyborów i nawoływano do skru czała na wiec tylko za biletami bezpłat
pulatnego sprawdzania list wyborców, nymi, które były wydawane w dzielni wystąpią z własnym obliczem, lecz w propagowania tych zasad.
W końcu uchwalono jednogłośnie
ażeby >ni jeden głosn Ie został stracony cach przez klub członkom i sympaty maskach „bezpartyjnych".
rezolucję zaproponowaną przez komitet
w tak , ażkiej chwili, która stanowić bę kom,
(u).
a nawołującą do głosowania za listą kodzie o losacii naszego miasta.
Na wiecu urządzonem przez N. P. R.
nrtetlu wyborczego pracowników umy
Szczególną inicjatywę w urządzaniu prawicę ua Bałutach w sali órroiienia Pa
słowych, (i).
Iwieców okazała
W dniu wczorajszym odbyło się 5
derewskiego, doszło do scysji podczas
Gorzej powiódł się wlec Bloku praP. P. S.
przemówienia oponentów z N. P. R.-le wieców Chrześcijańskiej Demokracji w cowniczo-robotniczego. Na wiec ten zle
Interesujący był wiec jej w „Casinie". wicy i P . P. S. Wobec wszczętego tu sali domu łudowego przy ul. Przejazd,
ciały sie wszystkie bojówki.
Prelegentem, był senator dr. Kopciński, multu wtiec został rozwiązany.
na Widzewie, Cliojnach i Dąbrówce.
Wiec zagaił p. Bilski, przemawiali
[który podczas wyświetlania filmu p. t.
Na wiecu iniiał miejsce Incydent, któ
Na wiecach przemawiali: ławnilk' ALGospcdarka samorządowa socjalistów ry wanien być groźnym ostrzeżeniem damskl, radny Cytrańskii, wiceprezydent za*, z kolei: mec. Biłyk, Gack*. Piątkow
m Wiedniu" porównywał z gospodarką dla inicjatorów wszelkich zebrań pubłioz GroszkowskŁ, Piewfflnski, PiechoWkówna ski di inni.
Po przemówieniach mówców, prze
hi. Warszawy za poprzednich rządów, uych w okresie przedwyborczym.
i inni.
wodniczący udzielił głosu jednemu z októre spoczywały w rękach prezydenta
Przy wejściu na salę, fmikcionarjubeonych na sali przedstlawidefc skraj
J.ihu.iiskiego.
szc policji, zatrzymali 3 osobników, Itocónej lewicy, który w ostrych słowach ga
Na wiecu na Kozinach mówili pp.: rzy wydali się im bardzo podearzató.
nił taktykę ł postępowanie Bloku. Pod
Poseł Zicmlecki, radny Rapalski i Gro
Odprowadzono ich do pobfekOej bra
niósł
się tołmut na salt Rozległy się
dzicka. Mówcom przerywano częstymi my i tu poddano osobistej rewizji, przy
wrzaski i gwizdy. Wiec musiano przer
gwizdami zwolenników P.P-S.-lcwicy. czem przy jednym z nich znaksziiooo sic- j
W Resursie rzemieślniczej odbyły wać. Na sali jednocześnie poczęto śpie
Doszło do ostrej wymiany słów, a na kierkę, przy dwuch pozostałych zaś to-!,
SłQ
zebrania
przedwyborcze informacyj- wać" „Międzynarodówkę", zaś w drugim
wet do rękoczynów.
my żelazne.
!ie zrzeszeń gospodarczych przy Resur końcu sali śpiewano: „My. pierwsza
Na wiecu w związku kolejarzy przy
W trakcie wynikłego zamieszania sie.
brygada". W trakcie zamieszania P. P.
Ul. Kilińskiego 77 przemawiali: prezes osobnikowi od ikitórego odebrano siekie
Po południu w lokalu Targów rze S.-lewica rozrzucała odezwy „Bloku
klubu P.P.S. Barlicki, inż. Holcgreber, rę i jednemu z dwuch, przy których znaJedności Robotnicze".
©walski i Golański.
lcz^wio łomy żelazne, udało sie zbiec, mieślniczych odbyło się zebranie ''infor
Na sali byli również obecni przed
macyjne
w
sprawie
wyborów
do
rądv
Podczas dyskusji pod koniec wiecu, tak. że do III komisarjaiau polic}! dopro
m'ejskiej Krajowego związku drobnych stawiciele organizacji monarchistyczoszlo do zaburzeń. Przedstawiciele o- wadzono tylko jednego zbira.
nej, którzy jednak głosu nie zabrali, luj.
zycji, którzy byli na sali, podnieśli
Władze policyjne wdrożyły energicz kupców F. O. (u).
rzawc. W trakcie sprzeczki zostało ne dochodzenie, celem iistaleńia. w ja
W dniu wczorajszym trzy wiece Nie
turbowanych parę osóJ). (U)
kim celu osobnicy oi przybyli na wiec
mteckiej
Socjalistycznej Partji Pracy,
Na wiecu w Widzewie pr.-.cmawiali: uzbrojeni.
które
odbyły
się na Bałutach. Chojnach
.sel .Jaworski z Warszawy, Anto.u Pur
Wczoraj część n.iuczycidi szkół poNa wczoraszych wiecach robotni ' Widzewie miały przebieg spokojny.
1 i Klimaszewski. Wice ten, po zi \vy- wszeclmycli postanowiła glosować na czych
partii żydowskich mówili przed
Na wiecach przemawiali: poseł Zerąpienuim; obecnych na sali przeciwni l.stę N. P .R.-lewicy, przyczem partja ta stawiciele
z Warszawy i Ło be. Kronir,g.,*:adny Kuk i inni.
cy, miał naogół przebici spokojny, ugodziła się oddać maud.'i?v dwu nau dzi. Prócz stronnictw
wymiany zdań do
W dysku Vi zabierali głos przedstarzedmówcy w krótkich sławach n a - czycielom pp.: Braunów, i Ochędalslc».- chodziło do gorącej
wymiany
kijów.
Kilka
osób
w
oitie
Mieszczańskiej Partji N i e i u . o
reś''!i program, który zamierza przepoturbowano. (—).
k ej. (U).
rowadzić P. P. S. w przyszłej radzie
iiliciskiej. Omawiano obecną gospodarkę
(San. nządową w Wiedmiu, na której P.
iP. S. będzie się wzorowała w przyszłej
gadzie.
Na wiecu w sali kina „Colosseum"
fcrzy ulicy Rzgowskiej przemawiali pp.:
jiiec. Kcmpncr i Potkański. Na wiecu
Urn doszło również do awantur, któro
Hohenstebi, 18 września
ifiea. która ucieleśnia pomnik, stała sit; nemu nieprzyjaciółmi.
dostały zlikwidowane jeszcze przed przy
Dzisiaj rano w obccnośoi prezyder- przy boskiej pomocy wskaźnikiem po
H.\ ciem policji. AwanJurę wszczęli nie
Niemcy, — zakończył Hindenburg,
należni i P. P. S.-lcwica. (u).
ta ttoidenburga, kanclerza Rzeszy, m - stępowania dla narodu niemieckiego ! gotowe są zdać z tego sprawę wobje
nistrów Gesslera i von Keudela, genera- aby duch Tannenbergu z 1914 r. rozbu liezstonnych sędziów.
iów b. annji cesarskiej Ludendorfa. dził się znowu.
N
Berlin, 18 września.
Komitmiiśoi zamierzali urządzić wice Mackensena i innych oraz przy udziale
Na przemówienie powyższe odpo
>r?ed wyborczy, który jednak nie doZ 3-ch dzAemrlków berlińskiiclh uka
tzedf do skutku. Miejscowe władze bez- wielotysięcznych tłumów, odbyło się w wiedział prezydent Hindcnburg, dzięku zujących się w niiedziielę wieczorem, je>:cczeńtswa otrzymały poufna wiado- Tairnenbergu około Hohcnstoim poświę jąc za serdeczne słowa doń skierowane,
iiość, iż przybędzie do Łodzi poseł ko- cenie pomnika narodowego, wzniesione podkreślając, że pomnilk Tannenbergu dcc Oylko „Wolt am Montag" podane ko
mentarz do treści przemówienia Hindenitunistyczny Sochacki, celem urządze- go na pamiąitkc słynnej bitwy; w 1914 r.
winien być żywą pamiątką po poleg burga, oświadczając, że przemówienie
iia wiecu. Wiec odbyć się miał na Wodlym Rynku, o czem komuniści zawiado
Przewodniczący komitetu wzmicsie- łych. '
prezydenta nie zdoła zapewne wywołać
mili! swych członków poufną droga.
iia ipomuiika gen. mjr. Kahne w wygłoWspomnienie tych poległych oraz zagranicą skutków, jakich się spodzie
Od samego rem Wodny Rynek oto- szonem przemówieniu powitał prezyden
honor
pozostałych przy życiu uczestni wa.
Izony był kordonem poticjł. Grupki kota
:
podkreślił
historycznie
znaczenie
Tan
ków
wojny
każe mł, — mówił prezy
łunristów, które poczęły się ttam zbie
Dziennik wyraża ubolewanie, że Hin
leć, trzymały się narażSe na uboczu, nie nebergu. dając przyt/em wyraz radości, dent, — w tej godzrinie i w tem miejscu denburg w przemówieniu swem popeł
•tając odwagi ogłosić rozpoczęcia wic- ic miciscowrśe ta, która b>'ła świad- oświadczyć uroczyście, że oskarżenie,
nił błąd, przemawiając o winie Niemiec
.liem bohatersk'«jh czyin')W, zrodzonycli jakoby Niemcy były winne wywołania czy też innego narodu. W całej bowiem
gtan taki trwał do godziny 12 w porie, : rzyczem policja piiilme baczyła, z małości d!a oiiczyziiy, została uwiecz tej najstraszniejszej że wszystkich wo sprawie winy za wywołanie wojny cho
v !• ziv.;rały się na rynlkiU- większe niona potna kiciu. Pońmk ton wzniesio jen, odrzucamy, a wraz z nami odrzuca dzi o winę narodu, lecz o winę ówczes
P.v, o tym czasie nadeszła wiadn- ny zostut' dia up.zca.5Hla osw obodizenia je cała jednomyślna opinja wszystkich
nych władców, a w tym wypadku wina,
ść i poseł Sochacki nie przyjedzie, Prus wscltodinch.
klas narodu niemieckiego.
Wojna dla czy też cześć winy, spadająca na Wil
bęc ^/vgo poczto się w spokoju ro::'rrcmówfonie swe zakończył pre- nas cfV.::czuym środkiem obronnym, helma, stwierdzona została przez doku
dz:ć. Wlec teay nic doszedł do skiuzb* komitetu wyrażeniem życzania, aby |który był narzucony narodowi, otoczo. menty niemieckie.

N. P. R. lewica

Zw. Lud. - Narodowy
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Duchowa militaryzacja Niemiec.

Prezydent Hindenburg obecny był na uroczystości w Tannenbergu.
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Najczęściej wyiia ą zbrodniarzy isti własne porzucone kochanki.
lylc razy stwierdzono .iuż
aiuż fakt a-l
urmalncgo wzrastania przestępczości
ia całym świecie, że kwcstja ta staje
-iv już nieciekawa. Mimo to .iie wszy
scy zdają sobie jeszcze dokładnie spra
wę z przyczyń, które spowodowały
wzrost zbrodniczych czynów we wszy
s!k'cli krajach.
Wojna, rewolucja i inflacja pozba
wiły chleba bardzo wielu mężów nauki
l różnych fakultetów, którzy przeszli
du obozu fachowych zbrodniarzy, gdzie
znaleźli doskonałe pole do eksploatacji
;,wcj wiedzy w sensie antyspołecznym.
Zbrodnia stała się cząstka nauki tak sa
tno Jak kryminalistyka, która przeisto
czyła się w nową wiedzę, służącą do ce
lów zwalczania przestępstw.
Kryminalistyka została udoskonalo
na teoretycznie i praktycznie. W chwili
obecnej w Niemczech istnieje siedem uuiwęrsytetów, na których specjalni pro
fesorowie wykładają kryminalistykę i
niedaleki już jest dzień, gdy nauka o
prawie karnem zastąpiona
zostanie
„nauką kryminalną", obejmującą wszy
stkie dziedziny, wchodzące w zakres sy
stemu kryminalistyki, a więc: psycholo
gję kryminalną, technikę kryminalną,
naukę o identyczności, daktyloskopię,
naukę o wykrywaniu śladów itp.
Wraz z wzrastającem znaczeniem
kryminalistyki jako nauki rośnie rów
nież zainteresowanie ogółu dla tej no
wej wiedzy. Władze bezpieczeństwa
starają się wykorzystać to zaintereso
wanie w celach propagandowych o
czem świadczą liczne w y s t a w y policyj
ne, zjazdy kryminologów, dzieła krymi
nalne i popularne broszury, wydawa
ne z wielkiem nakładem pracy i pienię
dzy.
Propagandą, zakrojona na tak szero
ką skalę ma też pewien ukryty cel, nie
wszystkim wiadomy:
Każdy człowiek czuje się bezpiecz
nym tak długo, dopóki wie, że to bezpie
czeństwo jest zagwarantowane. Zbrod
niarze pracowali dotychczas w zupeł
nym spokoju z całą cnergją i pewnością.
Nagle odebrano im tę pewność i spokój.
Włamywacz, który dawniej z ca
łym spokojem rozbijał kasę ogniotrwa
łą, Ucząc na to, żc za chwilę stanic się
bogaczem, dziś stal się podejrzliwym i
niespokojnym. On nie wie, czy w chwili
rozbicia kasy, nie uderzy go w twarz
fala trującego gazu, która go ogłuszy i
obezwładni. A może zamkną się za nim
nagle wszystkie drzwi piwnicy, w któ
rej pracuje i z sufitu lunie nań woda,
która go zatopi. Boi się ruszyć, bo mo
że gdzieś jest przymocowana dynami
towa bomba, albo sygnał alarmowy, któ
ry zdradzi jego obecność i odda go <v
ręce władz bezpieczeństwa.
.lego pewność jest już zachwiana.
Zbrodniarz stał się dziś podejrzliwym,
tchórzliwym, węszy wszędzie zdradę,
policję, śmierć. Lektura z dziedziny
techniki bezpieczeństwa odebrała mu
spokój. Wszędzie widzi jakieś cienie.
Słyszy bicie własnego serca. Boi się.
Oszust, który dawniej popełniał naj
większe zbrodnie, by potem uciec do in
nogo kraju kurierskim pociągiem, oba
wia się dzisiaj, że na stacji czekają już
na niego funkcjonariusze urzędu śled
czego. Dawniej podróżujący po świe
cie hoclrstaplcr wiedział, że prawdaponie w jednem tylko mieście policja ma
odbicia jegę palców i zna jego nazwi
sko. Dziś. w czasie istnienia międzyna
rodowego biura daklyloskopijnego w
Kopenhadze, które prowadzi specjalne
i\..in-tiy, żaden zbrodniarz nie może być
Pewny, czy stojący na rogu policjant
nie zna jego wyglądu, nazwiska i czy
nie poMada odbicia jego palców. Cały
>>wiat wic o nim. Kłamstwo, opór nic
ii o pomoże, .ledno spojrzenia do reje
stru i zbrodniarz'jest poznanv.
Dlatego.zbrodniarz jest dziś nlespb' jny mniej energiczny, przytłoczony i
gromnic, bojażliwy.
Brak spokoju przy pracy odbiera
A i i i e i możność precyzyjnego wykor
i.ia roboty. Zbrodniarz ciągle musi
:i'wac. stara się jaknajszyb:!e] skon
ać pracę i w pośpiechu popełnia cały
.reg błędów, które stanowią drogokaz dla władz śledczych, pomijając
• snin fakt niemożliwości zatarcia
clkich śladów przy obecnym stanie
;

wiedzy kryminalnej.
zbro-|w
kryminalnej, Il oto zaczyna sie
się .byłby
byłby pan zdolny do popełnienia zbro
w pańską in
inteligencję, jako zbrodnia
„gedzina słabości" zbrodniarza, wierny dni. Z punktu widzenia psychologicz rza, który nabiera dopiero doświadczeń
towarzysz spostrzegawczych i na wszy nego uważam wogóle wszystko za pra w więzieniu, w specjalnych uczelniach.;
stko zwracających uwagę kryminali wdopodobne, co jest technicznie możli Dla popełnienia zbrodni, któraby nigdy]
stów.
we do wykonania. Tylko to. co ze nie została wykryta, potrzebne są trzy
W pewnem towarzystwie jeden z względów technicznych nie może być warunki: przedewszystkiem niezbędny
najznakomitszych, prawników niemiec wykonane, uważam za rzecz niemożli jest instynkt zbrodniczy, swoista inteli
wą. Ale nie wierzę, żc mógłby pan po gencja, której nabyć można tylko w śro
kich rzekł do mnie:
wyodrębniają
— Czy sądzi pan, że mógłbym po pełnić zbrodnię, której nic zdołanoby dowisku zbrodniarzy,
cych się specyficzną fantazją. Po dru
pełnić zbrodnię w sposób lak wyrafi wykryć. To jest wykluczone.
konieczna jest dokładna znajo
nowany, żc żadna policja nie mogłaby
— Czy nie wierzy pan w moją intc- gie
mość wiedzy kryminalnej, systemu pra
mnie wykryć i dewieść mej winy?
teligencję? — zapytał.' śmiejąc się.
— Kochany doktorze — odparłem —
— Niech się pan nic obraża. Do pcw cy policyjnej, metod śledczych i organi
uważam za rzecz zupełnie możliwą, żc nego stopnia — nic wierzę! Nie wierzę zacji władz bezpieczeństwa. Po trzecie
— musi pan posiadać specyficzną wolę
zbrodniarza, nieznającą żadnych szko
pułów, pozbawioną hamulców moral
Ze spółczesnej architektury niemieckiej.
nych i społecznych.

Charakterystyczne gmachy nowej dzielnicy w Herllnle.

Historje, jakich mało.
Ciernie wawrzynów.

-:a:

Amerykańska liga wstrzemięźliwości zwró
ciła sie telegraficznie do Llndbcrgha z następujacemi pytaniami: t) Czy pil pan tylko wodę
podczas toastów, wznoszonych na Jego część w
Europie? 2) czy palli pan papierosy podczas
uroczystości w Cincinnatl?, 3) czy istotnie w y 
powiedział pan, przypisywane mu zdanie, ze,
jeśli członkowie pewnej narodowej organizacji
kobiecej nie przestana go zamęczać swojemi
kwestiami, w ó w c z a s zucznic pan pić?
Lindbergh przesłał na ten kwcstjonarjusz
uprzejma odpowiedz ogólnikowa, w które] oś
wiadcza, że nie jest on ani nałogowym pala
czem, anj nałogowym pijakiem. Wyjaśnienie to
nic zadowolniło jednak sekretarza generalnego
l.lgl, który zapowiedział, iż widzi sie zniuszbnym przeprowadzić dalsze dochodzenie, fcwrpiac sie tym razem dn matki słynnego lotnika.

Wiek k o rue mato r grafu.
Anglicy postanowili mieć swój własny Hol
lywood i w tym celu zamierzają przekształcić
wspaniałe budynki, pozostałe po w y s t a w i e mię
dzynarodowej w Wimblcdon lin obszerne pra
cownic filmowe, dokąd myślą sprowadzić naj
słynniejsze gwla/.dy ekranu. Wszystkie prace
architektoniczne powierzone sn młodemu budo
wniczemu, p. Aiisterow] Mac Donaldowi, syno
wi cx-premjcra anglclslilogo i głównego leade
ra potężnej Labour Party.

Gazy odurzające.

Niemiecki profesor lieck, międzynarodowa
powaga w dziedzinie zoologjl. znalazł nader po
żytoczne zastosownle dla pewnego gatunku ga
zów. Posługuje się on ta bronią, dla chwytania
żywcem orangutangów, odgrywających dziś du
ża rolę w naukowych i medycznych badaniach.
Dawncnil metodami łowione zwierzęta zamyka
no do klatek w takim stanic zmęczenia I pod
niecenia, że znaczna Ich większość ginęła oo
krótkim czasie. Obecnie, dzięki gazom odurza
jącym operacja ta odbywa się bez trudu dla
myśliwych i bez złych skutków dla zdrowia cen
nych małp.

Długowieczność jest
obowiązkiem.
Prof. F. S. Glimorc, prezydent związku
szpitali amerykańskich oświadczy) na odczycie
wygłoszonym niedawno w New-Yorku, że każ
dy obywatel Stanów Zjednoczonych, umiera
jący przed ukończonym 75-ym rokiem życia,
nic spełnia nuleżycle swoich obowiązków, wzglę
dem kraju, który ma prawo wymagać od nie
go usług aż do KO lat. Do wniosku tego do
szedł on po rozejrzeniu się w demograficznych
danych statystycznych Jowodzących, że gra
nice długowieczności w Ameryce rozszerzyły
się znacznie, I żc okres SO lat życia uważać na
leży, jako normo.

Ale nawet przy całkowitem opano
waniu wszystkich trzech warunków,
nie zdoła się pan oprzeć „godzinie sła
bości" zbrodniarza, która za jednym za
machem zburzy cały gmach zbrodni
tak misternie skonstruowany. Bądź pan
więc spokojny, panic doktorze — w tem
niema zresztą nic ubliżającego, każdy z
nas ma swą godzinę słabości.
I przy tej okazji dałem mu kilka przy
kładów.
Andre Florian Yigran był agentem
okrętowym w Smyrnie, aż pewnego
dnia postanowił zboczyć z drogi uczci
wego życia.
Był to genjusz w swym zawodzie.
Trudno sobie poprostu wyobrazić jego
wyrafinowane metody wyłudzania nicuiędzy. Wszędzie uchodził za hrabiego
de Parmas. Przyjmowano go w najaryslokratyczuicjszych sferach Berlina, Pa
ryża. Hamburga, Londynu i Amsterda
mu. Ten międzynarodowy oszust zebrał
już sobie taki mająleczck. że postanowił
rzucić swój zawód i w spokoju zażywać
ostatnich dni z y c a — gdy nagle i dla
"'"tr" iwlfiłti. fiTdi'iin slaboSCi;
Na balu w Pary,: u i>f>v,e/;..s foxtrotta
hrabia de Parmas pochwalił s.ę przed
sWą partnerką, że melodja. którą w tej
chwili /grali, została jemu zadedykowa
na przez kapelmistrza. Dama chwapJu
ślę przed swcim przyjacólkaiiii. dowie
dział się o tem wróg hrabiego. Który
sprawę tę' zbadał u źródła i przekonał
się, że kompozycja poświęcona została
„panu Yigranowi" a nie „hrabiemu de
Parmas", Po nitce do kłębka, hrabiego
aresztowano i całv majątek djabli
wzięli.
Tlicres^ Slodory, która wraz ze
SW-yin kochankiem dokonała kilkunastu
nic wykrytych fałszerstw i zbrodni, mu
siała dnia pewnego poddać się operacj:
ślepej kiszki. Gdy ją położono na stole
operacyjnym, wykazywała wielkie zą*
nic
:.'i)ie ' obaw ę przed narkoty
kiem, między iuuciui zaś zapytała, czy
człowiek pod narkoza nie zdradza pod
świadomie swych tajemnic. Pytanie tb
wydało się podejrzane i po operacji
wzięto zbrodniarkę w krzyżowy ogień
pytań, przyczem na jaw wyszły wszy
stkie jej zbrodnie.
Godzina słabości hrabiego von Groe
ben nastąpiła podczas obiadu. Hrabia
zwrócił się do biura matrymonialnego
z prośbą o wyszukanie dlań odpowied
niej małżonki. Kierownik biura, trzyma
jąc się zasady, że człowieka poznaje się
po jedzeniu, zaprosił go na obiad. Zacho
wanie się hrabiego zbudziło pewne po
clejrzenia. Hrabia jadł rybę nożem, mla
skal językiem, dłubał w zębach bezce
remonjalnic — wobec czego zawiado
miono policję, która ustaliła, żc hrabia
jest zwykłym kupczykiem i nazywa się
lingiel.
Przykładów takich można przyto
czyć tysiące. Najczęściej opanowuje
zbrodniarzy godzina słabości gdy ule
gają wpływom kochanej kobiety i w naj
głębszej tajemnicy zdradzają przed nią
swe czyny. Od tej chwili kobieta staje
się panem ich życia i śmierci. Biada mu
jeśli ją porzuci lub skrzywdzi.
Niema sztukmistrza wśród zbrodnia
rzy, który mógłby zatrzeć wszystkie
ślady i zostać niewykrytym, gdyż każ
dy człowiek ma swą godzinę słabości*
a zbrodniarz, mimo wszystko, jest czło
wiekienv
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Dziś: Januarjusza 8.
Jutro: E ustach,usza M.
Wschód słońca 5.17
Zachód o g. 17.:'
Wschód ks. fi. 0 0
Z a c h ó d o tf. 11.41
Długość dnia: 11,33
Ubyło dnia: 4.16

Rejestracja rocznika 1909

Str.

V I

iewolnicłl
Fascynująca symfonja miłości i żądzy na egzotycznem tle wschodu
Odwieczna p eśń żaru płonącet krwi krainy htreinów.
W rolach głównych:

WŁODZIMIERZ GAJDAROW

i LIANA HAID

3

Nosił wilk,..
B.

sędzia śledczy
skazany nu
więzienie za opór policji.

Z Sosnowca donoszą:
Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpa
trywał w tych dniach sprawę p. Mikoła
ja Starnawskiego z Będzina, bylc^o sęd;'. cgo śledczego.
• Podczas raidu samochodów igo P*>>
;iań—Katowice w dniu 8 czerwca b. r. p.
Starnawski, będąc podchmielonym, " mo kilkakrotnych nalegań kierownik*
komisariatu p. Polakowskiego nie chc-tjł
usunąć swego samochodu, stojącego an
linf! startu, co nr:gło grozić poważnetr
niebezpieczeństwem.
Ponieważ p. Starnawski staw;-l \ ol-cji czynnjjf upoi*, a wina jego y /Vjpcii;oś:i bvła u.lowodn-iona, przeto sad ,io
dhższcj naradzie skazał go na 2 tygod
nie więzienia.
:

l

iW dn. dzisiejszym VĄIMI zgłosić się do
rejestracji w lokalu biura wojskowo-policyjnego przy ul. 'Traugutta 10 punktu
alnie o godz. 8 rano mężczyźni rocznika
1909 zamieszkali w obrębie 1 komisar
iatu polic;' o nazwiskach na litery po
Dwa balkony runęły
czątkowe Sz. T. U. W. Z. Ź., oraz męż
czyźni w obrębie VII komisariatu poli
raniąc 8 osób.
cji o "nazwiskach na litery R. S. Sz. T. U.
Lublin, 18 wrześniu.
Jutro zgłosić się winni do rejestrach, Po tajemniczym kadłubie kobiety — trup mężczyzny
Dziś wydarzył się w Lubliwie tra
mężczyźni rocznika 1909 zamieszkali w
giczny Wypadek zawalenia się balkonu.
ood Wilanowem.
obrębie II komsarjattu polcjl o nazwi
O g. 2 po poł. balkon, znajdujący s'v
skach na Rery początkowe A. B. C. D.
Z Warszawy donoszą:
na II piętrze domu przy ul. Furmańskle.;
ło
się
z
tą
taksówką,
pozostaje
tajemni
Ei F. G. H. Ch. I. J. K. L. Ł. M. N. orax
nr. 8, zerwa! się wraz z 7 osobami, któ*
Warszawskie władze śledcze mają
mężczyźni zamieszkali w obrębie VII do rozwiązania jeszcze jedną krwawą cą, którą usiłuje rozwikłać śledztwo, o- rc się na nini znajdowały..
raz
wyznaczona
na
dziś
sekcja
zwłok
komtisarjatu policji o nazwiskach na łtoc- zagadkę — pod postacią nowego tajem
Balkon ten spadł na balkon i piętra,
Nowaka.
ty W. Z. 2. (i.
na
którym
stała jedna osoba. S:>la ude
niczego mordu, dokonanego w okolicach
Mord ten wydaje się niemniej tajem
Warszawy.
niczy, niż ten, jakiego dokonano na bez rzenia spowodowała zawalenie się i te
lasach wilanowskich, należących bronnej młodej kobiecie, której zwłoki go drugiego balkonu.
Nowy poseł sowiecki do W
hr- Branickich, natknęły się wczoraj okrutnie zmasakrowane wydobyto one
Wszystkie 8 osób, kltóre ziiaktowały
s>;ę na obu balkonach, runęły na bruk !
wieśniaczki, zbierające grzyby, na trupa gdaj z Wisły pod Jabłonna.
przybędzie do Warszawy
zostały ranne.
mężczyzny w sile wieku. Zwłoki musia
w końcu b. m
Wczoraj w zakładzie medycyny są
ły leżeć w tem miejscu conajmiej od kij
7, Warszawy donoszą:
ku dni, gdyż robactwo toczyło Już gło dowej dokonano sekcji zwłok.
P. Bogomolow, wyższy urzędnik ko wę i piersi nieboszczyka.
Sekcji dokonał prof- Grzywo-DąbrowEpidemja tyfusu
misariatu ludowego spraw zagranicz
ski,
który ustalił niezbicie, że są to zwło
Przerażone kobiety zaalarmowały
w pow. inowrocławskim.
nych w Moskwie, desygnowany na po niezwłocznie policję, która wszczęła na ki młodej kobiety, zamordowanej mniej
Bydgoszcz, 18 września.
sła przy rządzie polskim, przybędzie do tychmiast wstępne badania. W ubraniu więcej pfleed pół rokiem.
W
Szadlowicach
powiatu inowro
Warszawy w ciągu końca b. m.
KadlulP bez głowy, rąg i nóg został
nieboszczyka znaleziono książeczkę woj
cławskiego wybuchła epidemia duru
sfotografowany
na
żądanie
władz
sądoskową, wystawioną na nazwisko 35-Ietbrzusznego.
niego Konstantego Nowaka, zamieszka wo-śledczych, które prowadzą w tej ta
Dotychczas zanotowano około 3G
łego w Warszawie, przy ul. Tarczyń jemniczej sprawie dochodzenie.
wypadkó w
zasła bntięć,
prz e wa żn i e
skiej 39.
Nadto sędzia śledczy Stempiński za wśród służby folwarcznej miejscowych
Jak się następnie okazało, Konstanty żądał od władz policyjnych przedstawie tr.ajątków.
dziś, w poniedzielek
Nowak istotnie mieszkał przy ul. Tar nia sobie meldunku o zaginionych w ta
19~go września';
czyńskiej 39 i od ubiegłej niedzieli prze jemniczych okolicznościach młodych ko
PROGRAM WARSZAWSKI.
padł bez wieści. Podobno ostatni raz bietach w ciągu roku bieżącego.
Zjazd wychodźców pol
12.00 — Sygnał czasu, komunikat lot- widziano go właśjiie w ubiegłą niedzie
Może te dane rzucą ^ewne światło
skich we Francji.
niczo - meteorologiczny,
komunikaty lę, jadącego taksówką do Wilanowa.
na tę okropną zbrodnię, jakich, nicstetj%
PAT-a, nadprogram. 1500 — Komuni
W jakim celu się tam udawał i co sta mamy ostatnio coraz więcej.
Paryż, 18 września.
kat meteorologiczny i gospodarczy.
W mieście Douai na północy Francji
15.20—17.20 — Przerwa. 17.20 — Od
odbył się zjazd przedstawicieli komite
czyt: „Samorząd szkolny" — dział: „Pe
tów polskich towarzystw i różnych or
dagogika i wychowanie" — wygłosi dr.
ganizacji wychodźtwa. Przedmiotem oTadeusz Kopczyński. . 17.45 — Nadpro
brad było utworzenie naczelnej organi
gram, komunikaty. 18.00 — Transmisja
zacji wychodźtwa polskiego we Francji.
Porażka
mistrza
Łodzi
w
Krakowie.
muzyki tanecznej z kawiarni „Gastrono
Pr?cd zamknięciem obrad stowarzy
Specjalny sprawozdawca „Republi
mia". 19-00 — Komunikaty PAT-a. 19.15
Po zmianie stron Wisła energicznie szenia wysłano depeszę z wyrazami hoł
ki"
telefonuje:
— Rozmaitości — wygłosi p. Ludwik
atakuje i uzyskuje jeszcze 3 bramki. Ho
Wczorajsze zawody o mistrzostwo norowy punkt dla Turystów zdobył Bał- du do Prezydenta Rzplitej, prymasa Hlon
Lawiński. 19.35 — 18-ta lekcja elemen
da i do ambasadora Chłapowskiego w
tarnego kursu języka francuskiego, we Polski między Wisłą a Turystami zakon czewski, który wytrącił bramkarzowi Paryżu.
dług podręcznika prof. Lucicn Roąuigny. ezyły się zdecydowanem zwycięstwem Wisły piłkę z rąk.
20.00 — Komunikat rolniczy. 20.15 — gospodarzy.
Warto zaznaczyć, że do pauzy grał
Turyści grali chaotycznie i nie mogli w bramce łodzian Lass, po zmianie stron
Przerwa. 20.30 — Koncert wieczorny.
Analiza krwi d o w o d e m
W przerwie biuletyn „Messager Polo- dostosować swego systemu gry do roz Michalski, przyczem obaj bramkarze by
ojcostwa.
nais" w języku francuskim- Koncert ka mokłego terenu. Natomiast Wisła grała li bardzo słabi, zawiniając lwią część
meralny. Wykonawcy: Trio Kmita (Li- wyjątkowo dobrze' i to we wszystkich bramek. Sensacyjny wyrok sądu amery
dja Kmitowa — skrzypce, Marja Pohlo- linjach. Brak Kubika Aleksandra i Kakańskiego.
Najbardziej podobał się w drużynie
wa — fortepian i Michał Borzakowski — rasiaka dał się łodzianom bardzo we Turystów Kulawiak, który całkowicie
Nowy
Jork 18 wrześni' .
wiolonczela) oraz Halina Leska (śpiew) znaki, chociaż rezerwowy Kahl w zupeł unieszkodliwił Balcera.
Przed
sądem
w
mieście Omaha vr
i Ludwik Urstein (akomp.). I. 1. Mozart: ności zadowolnił.
Zawodami kierował inż. Dytrych ze stanie Ne' raska toczyła się sprawa prze
Trio G-dur, op. 16: 1) Allegro, 2) Andan
Pierwszą bramkę dla Wisły zdoby Lwowa.
ciw parze cyganów, oskarżonych b kra
te, (Temat z wariacjami), 3) Allegretto, wa Czulak z wyraźnego spalonego- Do
Szczegółowe sprawozdanie w dzisiej dzież dziecka.
2. Mozart: a) Arja z op. „Tytus" (Parto pauzy zyskuia gospodarze jeszcze iedna szym „Expressic \
Przedmiotem rozprawy była 2-i pńł
ma tu ben mio"), b) Arja z op. „Wesele bramkę.
.1. O.
letnia
dziewczynka Rachela. Cyganie
Figara" (Non so piu) — odśpiewa p, Le
upierali
się, że Rachela Jest ich rodzis
ska. 4. Schubert: Trio B-dur, op. 99: 1)
nem dzieckiem.
Allegrctto moderato, 2) Andante poco
Wyrok zapadł na podstawie orzecze
moso, 3) Scherzo (Allegro), 4. Rondo
Ł. K. S. — LEGJA3:6 (2:3)
RUCH
—
JUTRZENKA
1:3
(0:0).
nia
lekarzy,
którzy dokonali analizy krwi
(Allegro vivace). 22.00 — Komunikaty
Warszawa, 18.9.
obojga cyganów i dziewczynki. Na tej
Katowice, 18.9
polcji, sygnał czasu, komunikat lotniczoGra w pierwszej połowic równa. LeNiespodziewane zwycięstwo Jutrzen podstawie stwierdzili oni, że Rachela iest
meteoroiogiczny, komunikaty PAT-a, gja już w pierwszych 8 minutach wbija
ki.
TSramki
strzelił dla Jutrzenki Krumm niewątpliwie dzieckiem cyganów.
nadprogram.
2 bramki, ŁKS. wyrównuje. Tuż przed 2, Bafcmgarten 1, dla Ruchu — Fross.
końcem Legja prowadzi.
Sędzia p. Piotrowski z Łodzi — bardzo
Dyżury w a p t e k a c h .
Po przerwie ŁKS. wyrównuje, lecz na dobry.
der
słaba
gra
bramkarza
Milli
przechy
Dz'ś
w nocy, dyżurują następujące
TEATR MIEJSKI.
POGOŃ
—
POLON
JA
3:1
(2:0).
la
zwycięstwo
dla
Lcgji
w
stosunku
6:3.
aptdk;i:
G.
Antoniewicz (Pabianicka 50),
Dziś, w poniedziałek, jutro, we wto
Milla zawinił conajmnicj 4 bramkirek i w środę ostatnie trzy występy Jul
Lwów, 18. 9. K. Chądzyński (Piotrkowska 104). W.
iusza Osterwy w przepięknie wystawio Bramki strzelili dla Legji: Łańko 4, Ci Zasłużone zwycięstwo b. mistrza Pol Sokolewicz (Przejazd 9), R. Reśnblełuinym dramacie Calderona - Sowackicgo szewski i Nawrot po 1, dlaŁKS-u: Aldck ski. Bramki strzelił Dcutschman, Ku ski (Andrzeja 26), J. Zundclew.cz (Piotr
2, Sowiak 1.
kowska 25), M. Kaspcrk ewicz (Zgier
chni i Garbicń.
„Książę Niezłomny".
Najlepszy na boisku Stollcnwerk, któ
ska 54). S. Trawkoska (Brzezińska 5o).
Sędzia p- Ziemiański z Krakowa.
Kasa w cukierni Gostomskic.ęo czyn
TEATR POPULARNY.
na cały dziim bez przerwy i sprzedaje rego bardzo mało ŁKS. zatrudniał.
WARTA - HASMONEA 3:4 (1:3).
Sędzia
p.
Aaucrbach.
Dziś,
w poniedziałek w teatrze przy
bilety na wszystkie te przedstawienia.
Poznań,
18.
9.
ul.
Ogrodowej
drugie z kolei przedsta
W czwartek przedstawienie po ce 28 PUŁK STRZELCÓW KANIOWSKPo ostatnich sukcesach Warty spo wienie dla zrzeszeń robotniczych po cc
lach popularnych (najtańszych). Dane
MISTRZEM ARMJI POLSKIEJ
dziewano się wysokiego zwycięstwa nacji najniższych (od 40 gr. do 1 zł.).
będzie po raz drugi po wznowieniu „W
W PIŁCE NOŻNEJ.
zielonych nad Hasmoncą.
Rajskim ogrodzie**.
Rozegrany wczoraj w Warszawie fi
Ambitna i ładna gra Hasmonci przy
W piątek druga premjera sezonu — nał o mistrzostwo armji pomiędzy 28 p.
czyniła się wielce do jej zwycięstwa. w mam 81 % \tsw 'mm O •
1 Juu ii fl xH Ww
Wośna koipedja salonowa \ v 4 aktach S. K. a 6 p. lotu. ze Lwowa, zakończył Bramki strzelili dla Warty: Przybysz,
(5 odsłonach) L- Verncuira „Panna. Flu- się wynikiem 1:0 dla łodzian.
Rochowicz i Szmidt po jednej, dla Has- W Lipińskiego ^ r . ^
te \ W roli tytułowej Stcfanja Jarków*
Bramkę strzelił Radomski z karnego monei: Maller, Wojstein i ZajdeL
Kursy popularne oraz grupy zamknięte.
SkaL ' Bilety do nabycia od jutra.
w 2 minue.e.
Sę&ia p. Biro z Łodzi.
Wvkłady dla m**odb>;*v
— I »lr«u
1

Dwie ponure zbrodnie.

Co usłyszymy przez radjo

Wisła — Turyści 5:1 (2:0)

1

ł

Zawody o mistrzostwo Polski.

1

Ł
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SPLENDID Kv

Dziś powtórzenie nadzwyczajnej psnijery t r z p a i p i w napięci nerwy.
Arcydzieło wszechświatowej kinotechniki z dziejów
wolnych d u c h ó w w Legji C u d z o z i e m s k i e j n a p i a s k a c h
S a h a r y p . t.

Dz^ś fi dni n a s t ę p n y c h !
Promieniująca pogodnym humorem, tryskająca soczystym
dowcipem szampańska komedja filmowa pod tytułem:

1 „BRATERSTWO KRWI

M A N E W R Y CESARSKIE

(„BEAU GĘSTE")

Na tle romansu Areyksięcia zc „zwolenniczką wolnych związków
miłosnych oraz przedślubnego wiarołomstwa dziarskiego huzara.
' ' • •
••••• aa W rolach głównych:
" =
11

1

1

1

Ulubieniec łódzkiej publiczność

Harry Liedtke
znakomita artystka, urocza

Olga Czechowa
Roda Roda.
oraz autor powyższego scenarjusza świetny feljetonista

Krwawe tajemnice pustyni.
Gwałtowny atak Beduinów na
fort francuski.
Najwyższe napięcie bohaterstwa,
w erności i cnoty.
Wstrząsające sceny batalistyczne.
Zwątpienie, rozpacz, cnota I blask
ideału.
Egzotyczne krajobrazy, porywa
jąca akcja, mistrzowska reżyserja
„BRATERSTWO

Aby dać P.T. Publiczności pojęcie o ol
brzymich kosztach, jakie pociąga za sobą
wystawienie "Braterstwa Krwi" przyta
czamy niektóre dane w lym względzie:
Kręcenie filmu trwało 6 miesięcyt z
czego 3 miesiące tytiące artystów, reżyse
rów, statystów, operatorów i Ł d. spędziło
w skwarne) pustyni 30 mil od wszelkiej
cywilizacji.
Ponadto olbrzymie nakłady karmie
nie tyslący zwierząt, nawadniania pustyni
i t. d.

KRWI"

Ilustracja muzyczna pod kler.
p L. Kantora w wykonaniu peł
nej orklesty symfonicznej.

wspaniały film Legii Cudzoziemskiej o p r a 
cowany jest przez S o h n a R u s s e l a I
Paw/Ta S c h o f i e l d a .

Początek przedstawień o
godz. 1 30.

Inscenizacja
HERBERT BRENON. PARAMOUNT-HLM

Początek o godz. 4,30 po pol.

MIÓD PSZCZELNY,
lipcowy, świeży, czysty pod
gwarancja w blaszankach S kg. Choroby wewnętrzne. Specjał sta chorób
15 zł, 10 kg. 28 zł., 20 kg. 52.50
zołącjka, kiszek ł wątroby.
zł. wraz z blaszanką 1 opłatą
Gdańska 4 4 . tel. 2 4 . 4 4
Przyjmuie od 4 30 do 7 wiecz,
pocztową wysyła za zalicze
w niedzielę od 9—11 rano
niem wprost z'własnych pasiek
„Patoka", Kupczytice. poczta
Denysów, wojew. Tarnopol
skie. W razie niezadowolenia
zwracamy należność i koszta
z Kapitałem 5.000 dolarów do
—
przesyłki ponosimy.

SL

t

Meble najnowszych
specjalnie

modeli

SYPIALNIE, S T O Ł O W E
i gabinety
Zakład

Dr.

Doktór

poleca na dogodnych warunkach

med.

meblowy

A. K A R K U T
Pi0trłC0W5ka
LECZNICA
44,

I pWrO, oficyna.

Przyjmuje obstalunki. odświeżanie i reperację*
Doktór

PnM0ISklS1.lp.fr.
„,.,

f.Lekarz -dentyira

„

f

ta od 9 ~ i 2

Dla Pań od 4 — 6

P i o t r k o w s k a 2 9 4 . tel. 22-89

1

r J

Choroby weneryczne, skórne 1 włosów
Przyjmuje od 9 —
12 i 4 — 8.
w niedziele 1 ńwię-

lekarzy specjalistów 1 gabinet denty. C h o r o b y s k ó r n e
weneryczne
—
styczny przy Górnym Rynku,
—
moczoptclowe
przy przystanku tramw. pabjanickich) GdańsKa
ii.
przyjmuje chorych w chorobach wszyst
Przyimuje:
kich spcclalnoścl od g. 10 rano do 6-ej
od 9 do 10 /, r. od
DO poł. Szczepienie ospy, analizy (inovu. katu, krwi, plwocin e t c ) operacje 1 - 2 . 4 5 pp. I od 8-9
wlecz.
opatrunki.
P o r a d a 3 z ł o t e . Wizyty na mieście
Zabiegi t operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą kwarco
wą. Roentgen, Zęby sztucane, korony
złote, platynowe i mosty.
W niedziele i święta do godz '2 popot
przyjmuje w lecz
nicy przy ul. Piotr
kowskiej 294
codziennie od godz.
2—7 wiecz.

,

ii

tel. 40-26
Specjalista chorób
skórnych I wenerycznych Leczenie
światłem, (Lampa
kwarcowa
Przyjmuje

od 9 do U rano
i o d 5 — 8 w.

moskiewskiego Iron
I
serwatorjum
z długoletnią p<aktyką w przędzalni.
obeznany dokład
nie z biurowością i
wszelkienn czynno
ciami w pocjobneni Przyjmuje od tO - 1?
i od 2 - 5
prztdstębiorstwte
Wschodnia 72,
poszuuuje
Odpowiedniego
m. 19
stanowiska,
Plerwsz' rzędne re
ferencje. Oferty
sub,
L . 100" w
adm.
.Republiki- 30

wznowiła lekcje

Pokój

N

frontowy

dwuoKienny, umeblowany,
drugie piętro z windą

D

C

U

do oddania Sienkiewicza 37 m. 17

1

O M a n w dzierżawę

K

ew. sprzedam dom murowany o
trzecH pokojach z kuchnią wolnych
i placu o 4.055 łk. kw. nadający
sic n j wszelkiego rodzniu przed
siębiorstwa. Wiadomość ul. 28 p
Strzelców Kan. 26 u Jabłońskiego
od godz. 3—6 p. p.

S

C

P

wynajęcia
4 i 3 pokoje z kuchniami z wszelkiemi wygodami, jak również z
cCntralnem ogrzewaniem Cegiel
niana 25: wskaże d o o r c a między
1 ^ - 1 oprócz dni świątecznych.

Ł
S

A

S

Oałf.Q7Pni<P

ZWYCZAJNE: 8 rr. za wiersz milimetr, (na stronie 10 szpalt). W TKSCIE: 40 a *
,
^
„ i
NEKROLOGI I NADESŁANE 30 a r za wkefl* » » •
—
• •
• >
-SKSS
2aręcz. I zaślub- po :ek4cle 10 zł. Zamiejscowe o 50 pr. Zarr
IW #
s t p
drożej. Za terminowy druk ogłoszeń adm. nie o dpowiada. Drobne 10 t r . Poszuk. pracy 8 tr- Na|nm!e*«* 00 *rv / ^ i u o ^ t ł i i u ^

almowane)
Wyjfowfitu WJLatJysUw £eiik> ^dakton Afóctaw Smolaki. W
fom\\t\

a wypłatęl Białe
ywany perskie,
płótno, firanki,
z ewczynka izrsJ I stmrnensklc. ma
kołdry Chustk'.
reperuje
elilka z fnttil ' szynowe
Leon Rubaszkin,
gentneł rodziny lub Ikalnis Sztuczna
K<liaski<igo 44.
ochronki potrzebna Piotrkowska V2.
19
do lepszego domu
a wypłatę! Dam do pomagania w go
ska,
męska bic spodarstwle. Trau
ywany
reperuje
li/n.i, pończochy,
Tkalnia sztucz
gutta 5, m, 1
19
skarpetki, parasole
na Piotrkowska 92 p
Leon Rubaszkin,
hcesz otrzymać
Kilińskiego 44. 30
posadę? Musisz nsytut jęz. nowo
żytnych i łaciny
ukończyć kursą i.v
A WYPŁATĘ!
chowe koresnon- Ą Kretschmcrowcj
Jedwabne, weł dencyjne prof. Se- i Liebłchówny ul.
niane i bawełniane kułowicza, Warszu Wólczańska Na 123,
towarv Leon ttubasz wa Żórawia M 42. gimo, P A- Skrzyp
kin Kilińskiego 44 Kursa wyuczają li kowskiej RozDOLzę
stownie: buchalter]! cie kursów w i e c z o 
biory
męskie, rachunkowości ku rowych dn, 5 wrze*
d a m s k i e , obu pieckiej, korespon- śnią—jęz polski, an
wie t swetry na dencji
handlowe) gielsti. francuski,
w y p ł a t ę Piotrkow
stenografii, nauKi niemiecki, włoski,
ska 37. HI w - ' . l i c handlu, prawa, kall- rosylskt 1 łacina.
I nlętro.
grafji, pisania na Zapisy
codziennie
maszynach. Po u* od 6 - 0
18
kończeniu świadec
asa ogniotrwała
two Żądajcie pros
do sprzedania,
pektów.
econs de FranWolborska 4, u g o
cals par Frań
bpodarza,
hłopcy p o t r z e b  caise. Przejazd 6,
19
ni d o fabryki m. 8
przedam prote
lamp, Żeromskie
stowany weksel
g o 27,
t r o n t o w e poko
aa zł. 200 płatny
je na l-szyni pK
15.VUI. 1927 r. z t y
oszukuje słę {od trze o 3 oknach
rem a d w o k a t a Je
przy intellge tnej
zaraz nlemkę
r z e g o Grella, Łask
rodzinie. Do odda
UyneK 35, ża 25 albo rosjanką w
nia zaraz. Żerom
p r o c , Zgłaszać się średnim wieku do
s k i e g o 1. m. 4 .
opiekowania się
Konstantynowska
półrocznym dziec
Nr 20, m, 22,
kiem. Zgłaszać się
bram Heim OrPiotrkowska N? 25
dentlicher zgu
Krakowski
22
przedam urządzę*
bił dowdd osobisty
nie pokoju sto
wzdany w Łodzi W
łowego. Główna 50
u dentysty.
18 P nice do prn
ni sukien.
Sierpnia 25,

N

wyrobu grzebieni, g u z k ó w i to
warów ga anteryjnych w Polsce.
Nowoczesne
maszyny zostaną
sprowadzone. Oferty sub. , F . G.
500"
do admin. nimej. pisma.

n

z c wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi
zl 4.50, za odnoszenie do domn 40 tr.; z prze
syłka poczt, w kraju zl. 5.20, zasraniec zl. 7.20.
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JGzpress" 1 „Republika" wraz x odnoszeniem 8 złotych.
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