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C e n a p r e n u i h e r a t y : ..
Miesięcznie w Łodzi 3 ri. 20 gr.,

ą i Łptwą. Na kaij
>dcinków charakbędzie jednak od'
leżności od l i c z e k

:h sil, któremi ka>
ajów będzie w sti
ę, że wedle obli
na froncie łotew^
wypadnie
vizia piechoty
35 — 40 k m .
Polska natomiast
ała tyle żywych]
wystawić 1 dy
V na każde
- 12 k m . ,
ejszonej ilości poj
lić również i Rur)

Za wiersz mltaietrowy Maniowy:
pod tekstem i w tekście 40 groszy;
za tekstem 30 groszy; nekrologi i
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr.
Za wyratz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; naj
tańsze ogłoszenie 1.50 z l , dla bez
robotnych 1 zloty. — Zamie jscowe:
(bez wyjątku) 50 proc., zagraniczne
o 100 procent drożej.

na

prowincji 4.50, zagranic* 9.50.
Odnoszenie do domu 40 gr.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
honorarjum uważane są za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych Jak
I odrzuconych redakcja ale zwraca.

Cena 20 groszy.
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Ogłoszenia 2-kolorowe I na umówiotiem miejscu 50 proc., 3-koloro
we 100 proc. droższe. Za termin
druku administracja nie odpowiada.

Sowiety szukają winnych.

Nowy proces przeciw „specom".

Leningrad, 12. 9. (Od wł. k.) a ich wyroby nie nadają się do
Aresztowano tu cały zarząd i żadnego użytku.
Winę tego stanu rzeczy G.
•rmacyj wojsko- niemal wszystkich inżynierów
cie — oto najcifr trustu budowy okrętów, któ P. U. chce zwalić na nielicz
(Czerezwyczajka) nych niedobitków, którzy jesz
. przyszłej wojnjl rym GPU
Ju boje podczafl zarzuca
i y będą mieć cbif
planowe szkodnictwo
\ sabotaż.
pozycyjny,
Prokuratura sowiecka przy
kliwości rozwoje gotowuje materjały do drugie
w o charakterze go procesu, na podobieństwo
ego rodzaju boje[ znanego procesu szachtyńsk s•rzedewszystkieiif go, w celu zwalenia winy
za kompletny chaos,
cl transportu
Jaki zapanował w stoczni okrę
:erpanych zapa tów na t. zw. „speców".
nunicji. Na podstł
Wobec teroru i niemożli
Podana przez wczorajsze
0 obliczenia szU| wych warunków pracy, jakie
nej Rady Woji panują w fabrykach sowie „Echo" wiadomość o w y k r y 
1 przyszłej wojhi ckich, wszyscy przedwojenni ciu sprawców zamachów bom
sąsiadów Sowie Inżynierowie i wykwalifikowa bowych w Niemczech, okazała
się zdarzeniem pierwszorzęd
wprost horendal' ni majstrowie
nej wagi.
w pierwszym rof
wycofują sic.
Jak wynika z przytoczonej
powoduje wydat
zaś ich miejsce zajmują absol poniżej depeszy własnej, uda
lie w kwocie
wenci szkół sowieckich. Szko remniono w ten sposób
w z ł o t y c h rubli,
ły te zwracają uwagę jedy
zamach stanu
vięcej niż c a ł y t4 nie na wyszkolenie agitacyjnow Niemczech, który dla całej
V dochód państAfl
komunlstyczne. przygotowanie
w rachubę, t. Jj zaś nawet absolwentów wyż Europy, a szczególnie dla Pol
UJ i i państw bałts szych zakładów naukowych so ski mógł mieć poważne nastep
arodowy majątell wieckich stoi na poziomie zale stwa.
wynosi — wedlł I dwie
Londyn, 12. 9. (Tel. własny
i — 65 miljardó^J
„Echa"). Zamachy bombowe
europejskie]
szkoły
powszech
iczny dochód 7
w Niemczech , a następnie wy
nej.
, t. j . znaczni!
krycie
sprawców wywołało w
W rezultacie wszystkie więk
sta jednorocznej
sze przedsiębiorstwa sowie prasie angielskiej
olbrzymie wrażenie.
me tych obliczefl ckie coraz bardziej
Wszystkie
bez
wyjątku
Ł
podupadają,
dz<ermiki-zamieściły depesze o
tych wypadkach
iy niechybnie dc
na pierwszej stronie,
ruiny wschodnie
zaopatrując
je w sensacyjne ty
icekich mimo. i
, wypadek wojn n a k o n k u r s a c h h i p p i c z  tuły, co w prasie angielskiej
zdarza się jedynie w wypad
lotta liczyć na p<
nych w R y d z e .
kach
finansowe ze str<
nadzwyczajnej wagi.
ocarstw. Perspel
Warszawa, 12. 9. (Od wt. k )
Podczas
gdy prasa niemie
ej ruiny narodó^ W poniedziałek wyjeżdża do
Iział w przyszłej Rygi ekipa polska, która we cka ze względu na toczące się
iegrać decydują źmie udział w zawodach hip śledztwo i z powodów pplitycz
nych ogranicza się na podawa
esie przedwojen picznych
niu oficjalnych komunikatów 1
ować co do wynl
armji łotewskie],
wiele rzeczy
V, gdyż zdaniettj
W skład ekipy wchodzą
przemilcza,
spowoduje oni
trzej
oficerowie.
zamieszcza
prasa angielska
Wfcio - polityczną
bardzo
obszerne
sprawozdania
1 kataklizmy
D O L A R w Ł O D Zlswoich korespondentów.
tąd sile. Straci
Prywatnie dolar w żądaniu
Dzienniki angielskie podkre
trząsami jest wM
ślają zgodnie, że eksplozje bom
srzyczyna. któr* 8.89.
W płaceniu 8.87.
bowe były przygotowaniem
§ci państw b u r d
Tendencja
spokojna.
do zamachu na republikę
Unji sowieckiej!
Podaż dostateczna.
w Niemczech, której miejsce
otąd te państw^
Banki dewizowe w dniu dzi miała zająć monarchistyczna
dyktatura.
'ojna — czytam^ siejszym kupowały około go
Zamach ten miał być doko
rtykule — będzi<( dziny 12-ej efekty po kursie
8.85.
nany w najbliższych już dniach
wieloletnia.
przygotować dfl
;szv okres czasu]
w na to, by jed
jtnia. wzgl. jednd
dać decydująco
lub innej stronic
zależy nietylkd
sił bojowych]
liejszem stopnil
Sowiety potrafi!
jospodarkę ludo]
czeństwo do w i
Iności w tym kif

Przypadek zapobiegł zbrodni.

Katowice, 12. 9. (Od wł.
cze pozostali na dawnych pla
W pustym przedziale IV kl. duki powiła dziecko płci męs-.
cówkach wskutek czego za kor.) — Niecodzienny wypadek jechała 23-letnia stenotypistka
kiej. •
,
aranżowano nowy proces o porodu w pociągu wydarzył się z Huty Bismarcka,
•
Po
niezwykłym
porodzie
mąt
t. zw.
na odcinku
Marja Chodanówna,
ka schwyciła niemowlę i
„sabotaż gospodarczy".
Katowice — Wielkie Hajduki. która przed stacją Wielkie Haj
wyrzuciła je przez okno
pędzącego pociągu.
Stojący w oknie sąsiedniego
przedziału pasażer zauważył ,
kwilący pocisk,
zatrzymał pociąg i zawezwał p6
licję. , . >- . •. . ,
, j
; Po ,"dłuższem poszukiwaniu
znaleziono- obok toru całego i
zdrowego chłopca.
Matkę, która swój czyn pc*
pełniła ze wstydu i rozpaczy,
wraz z nowym obywatelew
dlatego też wykrycie organiza wzmożenia zbrojeń i
przewieziono do domu.
„Daily Express" stwierdzi,
cji terorystycznej cała opinja
przyśpieszenia rewanżu.
że wykrycie spisku uratowało
europejska musi powitać z ul
Pomimo, że w organizowa republikę w Niemczech. Zama
gą.
PRZYWÓDCA EMIGRAN
niu zamachów
bombowych
Nie ulega bowiem wątpli brali udział niektórzy członko chy bombowe były pewnego
TÓW LITEWSKICH
rodzaju
wości: piszą dzienniki londyń wie policji pruskiej, prasa an
skie, że dyktatura w Niem gielska wyraża uznanie policji środkiem agitacji politycznej
w przeddzień przewrotu; mia
czech poszłaby na rękę tym niemieckiej za szybkie
ły one z jednej strony steroryelementom, które domagają się
wykrycie spisku.
zować przeciwników, z dru
giej zaś
dodać otuchy
Parowiec — trumna.
spiskowcom w decydującym
momencie.
„Morning Post" pisze: nie
mieccy teroryści są jedynie na
rzędziem w ręku
wielkiego sprzysiężenła,
którego kierownicy siedzą w
cieniu i są narazie nieuchwyt
ni. W każdym razie może Euro
pa na jakiś czas odetchnąć, al
bowiem uniknęła
groźnego niebezpieczeństwa.
Pleczkajtls,
Berlin, 12. 9. Wykrycie ban i jit
dy terorystów, która dokonała aresztowany w'Prusach ptzy«
ostatnio w Niemczech 11 zama wódca emigrantów litewskich
chów bombowych, pociągnęło o którego wydanie stara sie
za sobą szereg rewizyj i aresz
Waldemaras.
(w)
towań. których szczegóły bu
dzą
Z m i a n a na stanowisku
powszechna sensacje.
Fiński parowiec „Kuru", któ, katastrofie zginęło 127 pasaźeUbiegłej nocy i w ciągu dnia
ry zatonął na jeziorze Nasija- rów przeważnie dzieci.
(w) dzisiejszego aresztowano
rovi w pobliżu Tammerforsu.W
przeszło 30 osób
w Berlinie, Hamburgu, Wrocłat
Warszawa, 12. 9. (Od w ł . k.)'
wiu i w prowincji Szlezwik-' Dotychczasowy prezes dyrek
Holsztyn. Liczba aresztowa-j cji katowickiej ma być przenis
nych zwiększa się z godziny siony na stanowisko prezesa
na godzinę. Nad wieczorem dyrekcji kolejowej
wydano dalszych
w Gdańsku.
20 nakazów
Inżyniera Dobrzyckiego z*
aresztowań.
wezw.ano do Warszawy.
Niemcy starają sią o rozbudową floty.

Udaremniony zamach stanu w Niemczech.

:

Europie groziło wielkie niebezpieczeństwo.

,

Sensacyjne głosy prasy angielskiej.

Polscy jeźdźcy

OLBRZYMI

prezesa dyrekcji
kolejowej.

Duża flota handlowa

to wzmocnienie dn

ii

Berlin, 12. 9. (Teł. wł.) By za wzmocnieniem niemieckiej
ły kanclerz Kuno i admirał
floty handlowe]
Raeder przemawiali wczoraj
i spółpracę tejże z flotą pań
na bankiecie
stwową, dowodząc, że fiata
handlowa w bilansie handlo
wym sięga
400 milionów marek,
znaczenie tej pozycji z roku na
rok wzrasta i że stanowi ona
niezbędny faktor eksportu oraz
najpewniejszą i jedną z najważ
niejszych pozycyj po stronie
czynnej
bilansu płatniczego.

Parafialny dom ludowy na Widzewie.

PROCES

przeciw bandzie Kaczmarka
i Szczecińskiego

ostał rozesłani
:yjna Radę Woj
łkcyj wszvstkicł(
ch.

r o z p o c z n i e s i ę 23 w r z e ś n i a . Olbrzymi pożar
Patrz

Pozgmewany

Różaner
) skórnych, weneufl
oczopłdowych.
nem słońcem
sklem.

str. 2-ga.

iit-

CZA 9. teL 28-98.
8—10
I od 5—8.

BaJtyk.

lotniska
w Poznaniu.
Poznań. 12.9. (tel. wł). — W
dniu dzisiejszym wybuchł na lo
tnisku poznańskiem
olbrzymi pożar.
Bliższych szczegółów brak.
-X-

zekalnla dla t»ań

iwiejczyk
/rócił.
le 1 weneryczne
9 — Tel. 44-93
zien. od 2—9 W

•H-/M-

StypułkowskJ,

Duński

Madryt, 12.9 (tel. wł.) Wczo
raj nastąpiła tu eksplozja
fabryki konserw,
20 robotników
zostało zabitych
Staraniem energicznego próbo „Bratnia Strzecha*', którego
pod gruzami murów fabryki.
szcza parafji widzewskiej ks. wnętrze widzimy' na zdjęciu,
prob. Stańczaka został wykon Mjęści się tam kino i scena dlą
parpwif 0 .Dao" zatonął w czasi* burzy aa Bałtyku wr&i l gała załaoa. (Ml
teatru aniator*ki£oxk<JionK_BieknK dom ludowy
v
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czy omyłka sadowa?
Ciekawy proces w Innsbrucku.

Śmiertelny strzał przez szybę.

Z Innsbrucka podają nowe dopodobnie wkrótce padnie je-|świetlona, aby wykazać. Jak e
Pyta mnie
Łódź, 12 września. W dniu | który jednak nie dał wyniku,
Zwłoki zabitego Jana Gra
wiadomości o sprawie młodego go nazwisko. Narazie jednak błędy popełnia często sprawie wczorajszym we wsi Moskiew.i
Powiadomiona o zabójstwie bowicza cieszącego się *v c i * l i najstraszi
Halsmanna, skazanego
sprawa musi być dokładnie wyldliwość.
powiatu brzezińskiego dokona komenda policji powiatowej w łej okolicy jak najlepszą opiniuj lnem życiu?
na 10 lat ciężkiego więzienia
— Najstra
ne zostało tajemnicze
Brzezinach wszczęła za zbrod zabezpieczono na miejscu d0'
za zamordowanie własnego oj
zabójstwo
niarzami energiczne poszukiwa czasu przeprowadzenia ogle* (przeżywam ti
ca w Alpach o czem swego cza
it trudno mi
w następujących okolicznoś nia.
dzin sądowo - lekarskich
su podała prasa. Na podstawie
Chwilami
ciach.
XX
poszlak, wskazujących na to. iż
Przeżywam, i
Mieszkaniec tej wsi 41-letni
za zabójstwo dentysty Halsman
tu
Jan Grabowicz siadł około go
na ponosi winę trzecia tajemni
„Mocnegc
dziny 8 wieczorem wraz z żo
cza osoba, wznowiono proces
t'e jest w :
ną sWą Marją do kolacji.
w sądzie karnym w Innsbrucku
me jest łodzianka ł
Cierpień reż\
Kiedy,' pobożny wieśniak
przy udziale
Łódź, 12. 9. — Sprawa tajenidało zwłoki tak na miejscu sa aad celuloid
przed
rozpoczęciem
kolacji
nowego sadu przysięgłych
przeżegnał się chcąc odmówić niczego samobójstwa młodej ko mobójstwa, jak i w prosekto* Aśmy I doko
*!ego aktu tu
I trybunału.
biety przy ulicy Leonarda (bocz rjum miejskicm.
krótką modlitwę z za okna
Od monta
Według oskarżenia, Filip
na Rzgowskiej) w dalszym ciągu
padł strzał.
Istnieją poszlaki, że niczna*
ty wszystko,
Halsmann, słuchacz politechni
Kula.przebiwszy szybę utkwią interesuje ogói, zwłaszcza zaś joma
tychczasowa.
ki w Dreźnie, zamordował swo
ła w piersi Grabowicza kładąc dzielnicy chojeńskiej.
nie jest mleszkaną Łcdzi,
jego ojca w czasie wycieczki w
Brak
jakichkolwiek
papierów,
go
lecz przyjezdną, co też niezwy Wielu miesię
Alpy w r. 1928, powodowany
któreby
choć
w
części
uchyliły
kle utrudnia władzom śledczylB dziecinną igra
trupem na miejscu.
nienawiścią do ojca.
Nieznani sprawcy, których zasłonę tajemnicy nieznajomej ustalenie tożsamości nie/naje* Ostatniego tru
Nie można
Zbrodnia wyszła w t:n sposób
jak zeznają niektórzy z sąsia kobiety, utrudnia śledztwo pro mej.
na jaw. że w pewnej chwili zja
dów było-trzech, po oddaniu wadzone intensywnie przez wła
Jak się dowiadujemy w dnltt iać widzowi (
wił się przed kobieta, zbierają
śmiertelnego strzału zbiegli w dze śledcze. Nazwiska samobój dzisiejszym, w godzinach popo« Wet tylko dw
23 letni svn. student Filip
cą borówki. m ł y j / Haljrr.arn i
Dentysta, Maks Halsmann,
kierunku pobliskiego lasu. Wie czyni nie udało się dotąd stwier łudniowych dokonana zostanie i nakręconej p
krotnie sceny,
Halsmann.
z przerażeniem zawołał:
ojciec Filipa.
śniacy urządzili za nimi pościg, dzić, mimo, i i wiele osób ogląsekcja zwłok nieznajomej.
'Wersja
jej był
..Ojciec mój siKidł w p r z e p a l ! '
.Sekcja ta niewątpliwie potwlef
U stóp zbocza górskiego znale
dzi opinję lekarza pogotowia, . Diękna i cieką'
Itdecydować i
ziono Halsnuiiiu w strun;.er. u
I stwierdzającą samobójstwo
bezlitośnie nis
'> k!lka kroków ->d mi"is a kanieznajomej.
Wybrawszy
ta«iiufv Zi'?'azł pewien k •• po
jlcen. Z krwa
n u r y przv roti:'i?y
psi. sludy
(trzeba skracai
Kt** oraz k..m en mawdopodo
[Bieleckiego —
bv e ttarzylżh zbrodni, na któubiegłej doby.
irywać zachw;
.»m widoenc bvł\ orzy' o(—) Firma E. Haebler Sn. Majdrowicz, —
ne krwią
Akc. ogłosiła w prasie poran •ające męczar
włosy zabitego.
nej
sprostowanie, które jest >s:o się Soch
Na głowie Halsmanna odkryto
ciężkiem
oskarżeniem
pod
A nadomi
trzy śmiertelne rany, jakgdyby
adresem izby skarbowej. Do pamiętać nale
kamień zgruchotał czaszkę w
firmy zgłosiło się dwóch po Dodać to wszt
kilku miejscach.
średników z propozycją szybr zmusić widza
Halsmann nie przyznaje się
kiego załatwienie w izbie skaf
Łódź, 12. 9. — Łódź w bieOsadzeni
dotąd
w
więzie
dem
wyrafinowanego
okrucień
|
stanowczo do winy i zeznaje,
Proces odbędzie się na naj bowej rekursu od nałożonego fcotowy film
zącym miesiącu będzie widow niach łódzkich bandyci, staną stwa stokroć przewyższał hersz
tezami reżyse
iż stosunek jego do ojca. podo
podatku, jeżeli otrzymają 10 *lć widzowi rj
nią gigantycznego procesu prze przed Sądem Okręgowym w Ło ta zbrodniczej bandy — Kacz większej sali Nr. 56.
bnie . Jak całej rodziny. bv\ nie
Ze względu na spodziewa tysięcy złotych tytułem prodw
Adamowi Kaczmarkowi, dzi, aby ponieść konsekwencje marka.
mnie bije
zwykle serdeczny l przyjaciel
ny
napływ publiczności, kanoe w zji. którą mieli się podzlelid
Szczecińskiemu, Kukule et eon- za swe krwawe czyny.
Tutaj nie trudno przewi larja prezydjalna wyda specjał z wyższym urzędnikiem Izby. tt> człowieka".
ski. Od czasu do czasu panowa
sortes,
Na posiedzeniu gospodar- dzieć wyroku, zapłatą bowiem ne karty wstępu, za okazaniem
Jeśli pomyś
ł y w rodzinie
skarbowej. Zawiadomiona o
krwawej bandzie
czem Sądu Okręgowego wyzna za krwawe czyny to
nakręciłem
1
których dozwolone będzie wej t f t n przez firmę policja aresżtcjjtzyli
niesnaski
ilo<ć
opryszków, niepokojącej przez czono termin sprawy na dzień
tylko stryczek.
ró'
ście na salę rozpraw.
i zachodziły drobne różnice
wała
obu
pośredników.
dłuższy okres czasu wojewódz
23 września r. b.
Ze względu na ogrom mater
lu obrazom,
zdań. które ojciec, człowiek oW teh sposób sala Nr. 56
W związku z tą aferą Mini tuszę skazać
two łódzkie.
W dniu tym zasiądzie na ła jału, w którym sam akt oskar
gromnie żywy 1 pełen tempera
znów przeżyje kilka gorący:h sterstwo
Skarbu zarządiiło postawić tylko
Nie znając litości, banda z wie oskarżonych
żenia składa się ze stu przeszło dni.
mentu, traktował może przesa
śledztwo,
które
zatoczyło sze dopiero zrozun
43
bandytów
bronią w ręku dokonywała na
stron bitefo tekstu,
43 oskar
dnie i impulsywnie.
Proces ten budzi niety'ko rokie kręgi.
z
Adamem
Kaczmarkiem
I
Ro
padów,
znacząc
swą
drogę
ożonych,
112
świadków
i
szeregu
tarę przeżywa
Zeznania ^oskarżonego w y 
zainteresowanie wśród łodzian
W związku z aferą przewi
v l * ^ a n i u ..Mocne
kazują wielWfcirzecznoścl z ze,- krwawionemi trupami l siejąc manem Szczeciaakifl| na «ze4e. ob«pń«Aw -> « v * d u — » r ą « M . l a l c jest tematem rozmów luddywane m duż.e**miany na kle «. Cq
Będzie to proces jeden y
^dopodobniej o noścl całego woj ewództwa.
znąnjaml. składanetni w czasie wokół spustoszenie. W panicz
r wierz
swoim
rodzaju.
Trzea
kolnpTanym
'itracnu
oczekiwała
fuapierwszego procćsu, lecz Hals
,«« zostanie wA
(St.)
tern
sędziowskim
przesunie
się
mann tłumaczy się tern, że sę ność
^da mi się zebi
korowód świadków w liczbie
na wynik obławy
dzia'sugerował mu nieszczęśli
w 3000
118,
rozmaitego
typu.
w y wypadek I on sam począt policyjnej, która przecież po dlu
kwintesencję t
Proces ten będzie o wiele
kowo w to wierzył. Obrońca gich zabiegach przyniosła ujęcie
"famatu namię
ciekawszy
od procesu Stanisła
wszystkich
członków
bandy.
zapowiada w czasie przesłucha
"Zleje ..Mocnes
I oto rozpoczyna się drugi wa Laniuchy, bowiem ludzie po
nla. że wie już. kto jest morder
stawieni w stan oskarżenia od
DOK
ca starego Halsmanna i praw akt tej sensacji.
znaczają się lisią wprost chyttością i mają w swej przeboga
tej przeszłości zgórą
Z Rzymu donoszą:
rytorjum tworzy własną llnję Karola. Dziesięć innych budyń
p o w
czterdzieści napadów bandyc
Jeden z pierwszych wido kolejowa ze specjalnem dwor ków oddanych zostanie prałar
kich.
mych znaków tej niezależno cem reprezentacyjnym i odpo tom i wyższym urzędnikom. Cegielniana
Najbardziej krwiożerczą jed ści terytorialnej Watykanu jest
JoeeiaHaia chnrnh
wiednim taborem kolejowym Zgromadzenie sióstr od Św.
nostką te; Szajki to Roman sprawa
rola otrzyma nowy lokal przy ocznych Flektr<
Pod
budowę
kolei
watykańSzczeciński, znany już czytelni
lampa
komunikacji kolejowe)
Madonna di Riposo z kliniką,
kom z procesu o zabójstwo b. p. kontynentu europejskiego z Wa sklej wytknięto Już specjalną urządzoną
'i'•Timnle od *od
Warszawa. 12.9. (Od wlas
Banku Łotewskiego
według
najnow
trasę i założono fundamenty
w niada. i i\
nego korespondenta).
tykanem. W tvm celu państwo pod budowle stacyjne. Linja ko szych wymagań. Również no
posła Czejnlśa oraz doradcy mi Michała Króla.
Roman
Szczeciński
pod
wzglę
Do Warszawy przybył ło nisterstwa skarbu posła Zalca.
kościelne w obrębie swego te* lejowa papieska biegnąć będzie wa siedzibę dostania OO. Au«
1
tewski minister skarbu
Gości powitał
z wysokiego wzgórza watykań gustjanie, zarządzający para- y\X
Petrewlcz,
minister Kwiatkowski,
fją
miasta
watykańskiego.
skiego pod specjalna 90 metro
powi
oraz przedstawiciel rządu fin poczem złożyli swe wizyty mi
wej długości
Na ulicach, prowadzących de
landzkiego, b. minister profesor nistrowi Wysockiemu (zastępu
skórne
Watykanu, obok dzwonnicy św, Choroby
„
aalerja.
Arvlnnen w towarzystwie dy iacemu min. Zaleskiego) oraz
piotrkowska 99
Piotra
I
przy
kaplicy
św.
Anny,
k
przy której budowle pracuje w
rektora urzędu statystycznego premierowi Świtalskiemu.
Londyn, 12. 9. (Tel. wł.). - - dla
wznowienia
stosunków chwili obecnej 200 robotników, w pobliżu Porta Angeltca w na) 1 rzyjmuje codzi
w Rydze Skujeneka. dyrektora
Konserwatywna prasa donosi, anglo-sowieckich. Pertraktacje obsługujących potężne maszy bliższym czasie usunięte będ%
że w ciągu najbliższych tygod prowadzi ze strony Anglji min. ny, służące do regulacji terenu. prowizoryczne przegrody z de* I H j y ROBER1
sek, które zastąpione zostaną l
ni ma się odbyć
Henderson.
Jednocześnie z budowa linji
artystycznie wykonanemi szta»
przygotowawcza
konferencja
-Xkolejowej przystąpiono do opra chetami.
cowania
Komunikat chińskiego sztabu.
Posterunek gwardzisty szwa)
planu regulacji
Mukden, 12.9. (tel. w l . „ E uspokojenie.
całego miasta watykańskiego, carskiego umieszczony zostania rzekład autory
ćha"). Chiński sztab generalny Straty chińskie są umiarkowa
plan ten opracował inżynier de w nowowykonalnej niszy.
Leśniczówka spłonęła
doszczętnie. Rossi
Sujkow
w Mukdenie wydał komunikat, ne. Posiłki sowieckie są w dro
Pałac gubernatora watykań 28)
gdzie twierdzi, że w dniu wczo dze.
—x
skiego
jest
już
prawie
Łódź. 12. 9. Ubiegłej nocy pożar sięgają wysokości 150
W pobliżu dworca kolejowe
rajszym na froncie znać było
-x_
około godziny 1 w leśniczówce tysięcy złotych.
na ukończenia,
• Ponieważ p<
go stanie radiostacja watykań
lasów państwowych, nadleśni
ska. w której pracować będą brak mu tylko ozdób wfwnęłra Rp nie dały tz
1-I.M ...
?•
ctwa Łaznów w powiecie brze
W majątku Godziątków, w maszyny, sprowadzone z An nych. Całkowite wykończenie ^ałem się na gó:
zińskim, wybuchł z niewyjaś powiecie kaliskim wybuchł po glji. We Włoszech budowant prac regulacyjnych w mieście ? intruz ukryw
nionych dotąd przyczyn pożir, żar w stodole podczas młocki.
są dla niej dwie 68-m. anteny watykańskiem będzie wymaga brou. Nie opuść
który
Mimo natychmiastowej akcji Nowa stacja watykańska bę ło jeszcze około 2 lat.
f W j i , żadnego
strawił leśniczówkę,
ratunkowej stodoła z tegorocz- dzie silniejsza od włoskiej stac.
Według dokonanego ostatni© Pkamarka. Kilks
się, te z chwil
Nowy Jork, 12. 9. — (Od wł. musi on jeszcze pozostać w Sta wraz z przylegającemi do n'ej nemi zbiorami oraz młockar rządowej, znajdującej się obok spisu ludności, państwo kościel*
zabudowaniami
doszczętnie. nia
|Vwą tajemnicę,
św. Pawła przed murami Rzy ne liczy
kor.) — Niejaki Cichowski, po nach Zjednoczonych.
Leśniczy Józef Nowacki
spłonęły ze szczętem
renie. W rezult
523 obywateli,
mu.
dający się za polskiego hrabie
Podczas pobytu w Kalifornii
z trudem ocalił swe życie
Pożar spowodowała iskra z
go, wniósł do władz federalnych Cichowski, który jest typowym
W pałacu belwederskim tak łącznie z 25 kardynałami kurjal n i powróciłem
i rodziny. Wszyscy zdążyli lokomobili.
zażalenie przeciw
niebieskim ptakiem
sw.
„Pallazaccio"
urządzo nymi i biskupami rzymskiego o- y czekać nade
wybiec z palącego się domu w
Straty
wynoszą
65.000
zło
Po siódmej u
nakazowi wydalenia go
międzynarodowego pokroju, — bieliźnie tylko.
kręgu kościelnego. Są to urzęd
nych będzie
tych.
Krzątała się p
te Stanów Zjednoczonych.
miał być w bliższych stosun
nicy
Watykanu,
gwardziści
i
28 nowych pokoi,
Straty wyrządzone przez
f
ostrożnemi, ci
Twierdzi on, że podczas poby kach z Charlie Chaplinem I sły
służba niższa.
oraz schody reprezentacyjne
Wyprawiając w
tu w więzieniu kalifornijskiem. nął ze szczęścia, jakie mu stale
wraz z dźwignią i schodami
ystyczne hałas
urzędnicy tego więzienia skra dopisywało w grze. Z docho
bocznemi. Na pierwszem pię
'em się przeto i
dli mu
dów, osiąganych w grze prowa
trze umieszczony zostanie u- FRANCISZEK Zuzankiewicz zgub!! ^bienia toalety.
dził hulaszcze życie.
200.000 dolarów.
rząd sanitarny z apteką, pogo książeczkę wojskową wyd. w KutnJt
zwiedzi
fabryki
w
towarzystwie
Nie snułem ża
W celu odzyskana tej kwoty,
towiem lekarskiem, ambulato rocznik 1902.,
do
nocnego (
mm.
foiezabytowskiego.
rium i matą salą operacyjną,
fyt wyczerpany.
MIESZKANIA
Tóine
do
wynajęcia
od
DiU o god». 8.30 wlacz.
Łódź, 12. 9. Od kilku dni ba świadczalną
oznaczoną
jak mieszkaniami dla lekarzy i bra gospodarza przy szosie do lotniska, ff°strzeżenie nar:
wi w Polsce łotewski minister wiadomo na Powszechnej W y ci szpitalnych.
podpartą siłą, ż
Wiadomość: Łódź, Kilińskiego 160-2.
rolnictwa p. Abering.
Fogowie zmarb
stawie
Krajowej
w
Poznaniu,
Dotychczasowy
mały
pałac
biorą udział artytcl: Jinmz Siyndler h»morTS|«
Jak się dowiadujemy mini złotym medalem.
kardynała - arcypasterza
św. STANCJA dla uczniów warunki ze Jgnęlj w swoim
Tamara Gorlówn* tancerka charakter.. Wandzia
Wolinika tanctreezka baletowa. Jarzy Rawaki ster Abering w dniu dzisiej
Ministrowi AberingowI w Piotra, zamieszkany obecnie szłoroczne, troskliwa opieka, tazieo J*a grób. Kładąc
szym o godz. 1 po południu
burr oryita-.»a yryk.
nUnawiałem się
Łodzi
towarzyszy również mi przez kardynała Merri del Val ka. 6-go Sierpnia 10. m. 17, front.
Dliii o jjod*. 7 wicci,
przybywa do Łodzi
Uwaga! Ceny z n i ż o n e Wejścia 1 sł., I 50 g r .
ze wytrzymam
nister Niezabytowski.
będzie zburzony.
Powr51 tramwajami do tfodi. 11-ej zapewniony. z Kościelna, gdzie w towarzy
Goście zwiedzą szereg łódz Kardynał Merri del Vall otrzy SPRZEDAM autobus, marki Ford. znanem i czy n
KONCERT P R U T
W proflrarata nalaowiza salatfiary w&rszawaklch stwie ministra rolnictwa Nieza
kich fabryk poczem wyjadą do ma nowy odpowiedni lokal w mało używany. Kursuje na linji LasJ
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rewii I
bytowskiego zwiedzi stację do^ Warszawy,
U)
przebudowanym gmachu klini — Palbjaflic*. Paiwanice. Naroto wi
ki i oeusionatu sióstr od św. eża ii. .
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!

1

(

c

Nowy dworzec kolejowy Papieża.

c

W0ŁK(

i mm sam w
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Montaż „Mocnego Człowieka".
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Niewinnie posądzona dziewczyna.

Ptak złodziejem brylantów.
Wyznania reżysera Henryka Szaro.
! Pyta mnie pan, jakiemi byw najstraszniejsze chwile w
iOiem życiu?
— Najstraszniejszą chwilę
[Jrzeżywam teraz. Dlatego mote trudno mi o tern mówić.
Chwilami męki, które teraz
przeżywam, są chwile monta-

itego Jana Graicetro się
canajlepsza opinja,
na miejscu do
wadzenia oglelekarskich.

onarda

tu

I że moje najstraszniejsze
chwile w życiu zostaną okupio
ne tą chwila, najwyższej eksta
zy, gdy poczuję, iż serca tysięcy widzów w dzień premjery

biją w jeden takt z mojem sercem, a oczy ich widzą to wla
śnie, co pragnąłem wcielić w
wizję filmową „Mocnego człowieka".

O ciekawej historji rozpisu
ją się obecnie pisma paryskie
Znana aktorka paryska i ar
tystka filmowa, Hugette Duflos
posiadała cenny pierścień bry
lantowy, przedstawiający war
tość

80 tysięcy franków.
Pewnego razu aktorka przez
zapomnienie pozostawiła pier
ścień na stole, a gdy wróciła z
przyległego pokoju, pierścienia
już nie było. Podejrzenie pa
dło

Kosztowne samochwalstwo.

na pokojówkę,
gdyż w tym czasie nikogo w ^
cej nie było w mieszkaniu.
Wprawdzie biedna dziewczy
na stanowczo wypierała się svl
ny, lecz mimo to
powędrowała do więzienia.
Pierścienia jednak nie odna
leziono, a dopiero po kilku mie
siącach powrócił on do swej
właścicielki
wśród
niezwy*
kłych okoliczności.
Oto pewnego dnia w pobli*
żu willi będącej własnością pa
ni Duflos przechodził pewien
robotnik, popychający mały
wózek ręczny. Nagle rozległ
się z pod kół kwik jakiegoś
stworzenia, a robotnik stwier
dził, że przejechał
dużą piękną papugę.
Robotnik obawiał się słusz
nie, że będzie musiał zapłacić
za zabitego ptaka. Zamierzał
się już czemprędzej oddalić,
gdy w tern zatrzymał go na
miejscu donośny okrzyk jedne
go z domowników artystki,
który był świadkiem tej sce*
ny. Ostatecznie jednak robo
tnik otrzymał jeszcze nagrodę.
Ody bowiem pochylił się, aby
podnieść rozgniecionego ptaka
ujrzał, że w jego wnętrzu coś
się błyszczy. Wyjął ów przed
miot, który okazał się pięknym
brylantowym pierścieniem.
A więc ową złodziejką by
ła ulubienica pani Duflos, je/
papuga.

„Mocnego człowieka".
i!e jest w stanie zrozumieć
Cierpień reżysera, schylonego
zwojami
k na miejscu sa- lad celuloidowemi
Aśmy
i
dokonywującego
ostat
i w prosekto*
*!ego aktu twórczego.
Od montażu przecież zale
'.laki, że nic/.na*
ty wszystko. Cała praca do
tychczasowa, żmudna praca
szkaną Łodzi,
Melu
miesięcy, wydaje s ę
, co też n i e z w y
dziecinną
igraszką wobec tego
ładzom śledczyin
Dawne przewodniki podróż w tern. jak i we wszystkiem in zresztą, ogólna cechę krajów się zdaje — piosenka uliczna,
ostatniego
trudu.
mości n i e z n a j c
ne zamieszczały następującą nem. Mussoliniego.
południowych.
charakterystyczna dla dawniej
Nie można przecież poka rade dla podróżników: „Kto
Widza uderza
Minęły
już
te
czasy,
gdy
Mus
szej Italji.
ładujemy w dniu •lać widzowi cztery, trzy, a na pragnie z podróży swej osią solini. upojony świeża sławą,
przejmujące milczenie
Wśród tej dziwacznej mie
wet
tylko
dwa
razy
tej
samej
godzinach popo»
gnąć korzyść, powinien iść kro uważał zap rzyjemność zapisać raczej trwożne zamilczenie cze szaniny zapału, egzaltacji i oimana zostanie nakręconej poprzednio kilka kiem wolnym po zwiedzanych swoje plebejuszowskie nazwis goś. ukryte pod gwarem hała strożności, widz nietylko spo
krotnie sceny, choćby każda miastach, rozglądać się uważ
k nieznajomej,
ko wśród arystokratycznych śliwego życia. Bije w oczy za strzegawczy, ale i obojętny, do
ątpliwie potwief iwersja jej była na swój sposób nie i umieć słuchać".
nazwisk
członków
Jockey- pał do pracy, ustawiczna egzal strzec musi wkrótce, że im poza pogotowia, 'Diękna i ciekawa. Tu trzeba się
Istotnie, ulica jest ciekawem Club'u w Rzymie.
tacja i niesłychana ostrożność. wściągliwsi w mowie są ludzie,
zdecydować i
samobójstwo
polem dla obserwacvj tyrysty,
Powyższe orzeczenie, zawie tern
Dzisiejszy
„
i
i
Duce"
całą
bezlitośnie niszczyć swą pracę tern ciekawszem, że życie, ja
rające wiele sprzeczności, w y 
wymowniejsze sa mury.
^Wybrawszy tylko jedną ze kie na niej widzimy, nie jest zimę spędza
maga wyjaśnienia. Jest ono ja tern głośniej krzyczą.
w zamknięciu swego domu
fcen. Z krwawiącem sercem czemś zgóry przygotowanem
sne dla osób powracających z
trzeba skracać sceny dramatu dla zaspokojenia ciekawości wi na ulicy Rasella, a lato w cieni
Wprawdzie, aby się o tern
kraju faszyzmu, innym zaś uBieleckiego — Chmary, prze dzów i sprawozdawców lecz stych ogrodach willi Torlonia.
przekonać trzeba zejść ze wspa
»j d o b y .
dzielić
trzeba
wytłumaczenia:
Opuszcza swój dom tylko wów
niałych ulic i zagłębić się w la
rywać zachwycający uśmiech
zjawiskiem codziennem.
Rzym jest miastem najhała birynt uliczek starych przed
E. Haebler Sn. Majdrowicz, — skracać wstrzą
czas. gdv wymagają tego spra
niekontrolowanem.
śliwszem ze względu na ruch mieść 1 pałaców.
w prasie poraa- tające męczarnie morfinizująw y państwowe.
Jeżeli spostrzeżenie to od
:iie,
które jest >go się Sochy - Górskiego.
Na ulicach Rzymu tymcza samochodowy, bowiem tutejsi
Mury budynków są literal
nosi się do wszvstkich krajów
szoferzy używają wyłącznie sv
arżeniem
pod
A nadomiar wszystkiego świata jest tern bardziej na miej sem spotyka sie
nie
gnalizacji turystycznej, od cze
skarbowej. . D » | p V c ^ należy o tern. żeby
tłumy oficerów,
oblepione afiszami.
się dwóch po- Dodać to wszystko tak, ażeby scu w stosunku do Italji. bo lecz nic nie przypomina koszar. go
plakatami,
proklamacjami, puwiem
życie
jej
ludu
odgrywa
pękają uszy.
•opozycją szyb- zmusić widza do patrzenia na
Widzi się wszędzie wzorowy
blicznemi
odezwami.
Niema na
się
Z
drugiej
zaś
strony
Rzym
jest
lie w izbie skaf łtotowy film memi oczami,
porządek, dyscyplinarne strze miastem milczącem. najbardziej ścianie kawałka miejsca wolne
Eddie Cantor
przeważnie na ulicy.
od nałożonego tezami reżysera. Ażeby narzu
żenie przepisów, choć naród powściągliwem w mowie, ze go.
Lud
Italji.
t.
j
.
ta
część
narodu
otrzymają 10 £lć widzowi rytm I puls. jakim
Zresztą nie w Rzymie tylko,
tytułem pro WU mnie bije dramat „Mofcne- włoskiego, co stanowi jego italski nic przytem nie utracił względu na przykrości, jakie po
ze
swej
dobroduszności:
drogi,
lecz
wzdłuż i wszerz półwyspu
rdzeń
i
masy.
spędza
większość
ciągnąć za sobą może zbyt osili się podzielić f'> człowieka",
Apenińskiego widać bez przer
swego życia poza murami do najbardziej nowoczesne, wzoro stry i popędliwy jęzvk.
•zędnikiem izby; i Jeśli pomyśleć, że
mów. Na ulicv przesiaduje, ja wo utrzymane, otoczone szere
iwiadomiona o
Stąd ruch zewnętrzny, za w y te same plakaty, pod którenakręciłem 18.000 metrów
giem przedmieść — zda się — ostrzony na sposób amerykań mi klei nigdy nie zdąży w y 
j policja aresitci Jzyll ilość równająca się sze da, pije. tutaj sie bawi.
schnąć. Treść najkrótsza tych
innej epoki, gdzie roi się od
a nawet sypia.
•dników.
ski, wywołuje dziwne
*Ciu obrazom, z których pięć
afiszów brzmi: „Niech żyje Du
Mniejszy
odłam
narodu,
lu
z tą aferą M'nl-i l^tuszę skazać na zagładę, by
dzieci w łachmanach,
wrażenie sprzeczności
„Niech żyje marsz na
rbu zarządiiło^ Postawić tylko jeden — wtedy dzie możni, dziś przeważnie wśród rozwieszonej wszędzie z ciężka atmosfera ulicy, z któ ce!"
R
z
y
m
!
" „Niech żyje król faszy
przesiadują
w
domu,
naśladując
zatoczyło sze- 'dopiero zrozumie pan. jaką tor
barwnej bielizny, co stanowi. rej zniknęła na zawsze — tak
sta!" i t. p.
turę przeżywam przy monto
Pomimowoli powstaje pyta
z aferą przewi waniu ..Mocnego człowieka"
nie.
d z i a n y j i a kle
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świata
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Europie.
L Cljcę wierzyć, że tortura
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« zostanie wynagrodzona. Że
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Vda mi się zebrać
bie? Kosztować muszą bardzo
w 3000 metrów
wiele i kosztów tych napewno
kwintesencję tego cudownego
nie ponosi skromna skarbonka.
dramatu namiętności, jakim są
dzieje ..Mocnego człowieka*
Pytanie tak postawione sa
mo mieści .w sobie odpowiedź.
Stad cudzoziemiec, zwiedzają
DOKTÓR
cy Italję, zastanawia się znowu
wbrew woli nad przyczynami,
które zniewalają rząd czv też
innych budyń
partję — w Italji pojęcia te są świetny komik amerykańskiego
ekranu.
zostanie prała*utożsamione — do podobnie sy
u urzędnikom, Cegielniana 25. t e l . 26-87.
stematycznego.
kosztownego
óstr od św. K* ?J>eclalM»a chorrth skrtrnvch I wenesamochwalstwa?
>wy lokal przy fcznych Flektroterapla leczenie
Złośliwi wytłumaczyć mogą do ubarwienia niewielu miejso
lampa kwarcową.
ioso z kliniką,
że
każdy
sam sobie usłuży naj wolnych na murach 1 kredą lub
dług najhow- »»Timo|« od jjodi. 8—2 I od 5—9
lepsi,
stąd.
pragnąc zachować węglem rysuje podobizny Mus
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stałe jej podtrzymanie.
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Jest to wspaniałe i godne
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d
z
w
n
r
S
,
l^oroby
skórne
1
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dzwonnicy św^
Italji. jest to rzecz, co nikomu dzi sie pytanie, czy nie jest te
w biegu na 100 i na 200 metrów. Na ilustracji widzimy zwycięzcę Eldrachera w biegu
)licy św. Anny, piotrkowska 99 — Tel. 44-92.
nie przeszkadza. Naród poza go
na 200 metrów.
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za wiele?
usunięte będą

ULICA NIE KŁAMIE.

!

i i wypadki

am

1

ta

Wrażenia z podróży po Włoszech.

WOŁKOWYSKI
powrócił.

r

Dr. Sołowiejczyk
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pione zostaną
tonanemi szta-

'ardzisty szw«)
czony zostanie
lej niszy.
itora watykaśrawie
czenln,
idób w^wnętri
1 wykończenie
ych w mieście
jdzie wymaga2 lat.
anego ostatnio
iństwo kościelvateli,
lynałami kurjal
rzymskiego o). Są to urzędgwardziści i

Jak to właściwie było z tym głowę. Zrobiło mi się nieprzy z dołu dochodziły odgłosy nie
przypadkiem tak, że spocznę u- dów. Czułem się ciężki i ogłupia
roczyście w saloniku Edyty, w ły. Po południu Małgorzata po Butlerem? — zapytałem, ale jemnie. Wyniosłem się tak pręd dzielnej, finansowej
dyskusji
powodzi kwiatów i świateł, z je szła do chłopców do dziecinne Fred nie wiedział, a Edyta wie ko, jak się tylko dało, pod po Freda i Edyty. Usiedliśmy na
gomościem w czarnych rękawi go pokoju (polubili ją od pierw działa po kobiecemu, to jest — zorem, że muszę jechać do Bell- schodach i opowiedziałem jej
szego wejrzenia, a ona ich), a ja ,,mniej więcej", jak zwykle ko woodu. W hallu, na górze, spot możliwie szzegółowo przebieg
czkach u wejścia.
biety.
kałem się z Małgorzatą.
zdarzeń pod Białym Kotem. Wy
Po śniadaniu kazałem sobie zostałem z Fredem i Edytą.
zeklad autoryzowany Janiny
Fred był obłożony gazetami
— Henryk Butler był preze
słuchała
spokojnie, nie przery
opatrzyć
stłuczoną
nogę.
Lekarz
— Widziałam się z Bella, —
28)
Sujkowskiej.
spojrzał z zaciekawieniem na i jak zwykle w niedzielę, nastro sem syndykatu, a Fleming skarb rzekła. — Panie mecenasie, czy wając.
nikiem. Nie wiem dokładnie, o mi pan powie, dlaczego pan czu
moje zasiniaczone czoło i na nos jony dyskusyjnie i zaczepnie.
— A więc policja wycofała
— No, więc — rzekł, gdy co poszło, dość, że Butler, po wał ostatniej nocy? — Co się się! — rzekła z rozpaczą. — W,
H Ponieważ poszukiwania na już nie spuchnięty, a sino-żółty.
°le nie dały żadnego wyniku,
— Boksował się pan ostat zamknęły się drzwi za naszym wyjściu z domu poprawczego, stało? Czy kto się zakradł do przeciwnym razie Henryk byłby
dałem się na górę, przekonany, nio? — zapytał, gdy sznurowa gościem — co to było, Jack? popełnił samobójstwo. Biedna domu?
aresztowany. Czy ja nie mogła
Samobójstwo?
Helena przenosi się od tego cza
? intruz ukrywa się gdzieś w łem but.
Zda — zdawało mi się, że bym się na coś przydać? Czy mu
— Nie wiem — odpowiedzią su z jednego szpitala do drugie usłyszałem szmery w bibljotece s/ę siedzieć z założonemi ręka
Su.
Nie opuściłem żadnej u— O, nie boksowałem się od
go. Chciałabym ją zaprosić na
łem lakonicznie.
''kacji, żadnego kąta, żadnego trzech lat.
mi i czekać?
kilka tygodni, Fredzie — doda — wyjąkałem, — ale nie przy
— Co myślisz? — nalegał.
*kamarka. Kilka razy zdawało
— Nowe auto?
chwyciłem
nikogo.
— Właściwie policja nie wy
— Cóż ja ci mogę powiedzieć? ła błagalnie. — Jest teraz w ja' się, że z chwilę natknę się na
— Nie.
cofała się — odpowiedziałem —*
kiemś
sanatorjum.
Możeby
się
—
Czy
to
cała
prawda,
czy
—
odrzuciłem
z
irytacją.
—
Po
^Wą tajemnicę, ale było to złu
Uśmiechnął się żartobliwie z
licja utrzymuje, że to było samo u nas trochę rozweseliła.
tylko część? — zapytała. — Dla ale naturalnie, jeżeli się poru
*enie. W rezultacie dałem po- za swego biurka.
Fred
jęknął.
bójstwo,
a
któż
lepiej
wie
niż
czego mężczyźni są zawsze wo szy masy kurzu, trzeba uciekać
Pl i powróciłem do "biblioteki,
— A jak ten drugi wygląda?
i chować się, dopóki nie opad
— Możesz ją zaprosić, jeżeli bec kobiet nieszczerzy?
H czekać nadejścia ranka.
zagadnął.
policja?
nie.
Zanim publiczność wytrze
chcesz,
kochanie
—
rzekł
z
re
Po siódmej usłyszałem BelZmyśliłem naprędce jakieś
— Times-Post twierdzi, że to
Pytanie to zadała po kobie sobie oczy, wykicha się i wyka| Krzątała się po domu, stąpa fantastyczne zajście, na co zare było morderstwo i że to syą da zygnacją — ale ja jej nie będę
K ostrożnemi, cichemi krokami agował takim samym zagadko dowieść. Podobno policja zosta rozweselał. A co słychać z cemu, to jest retorycznie, nie na szle, kurz osiądzie grubą war
Wyprawiając w kuchni charak wym uśmiechem, jak poprzed ła pod naciskiem jakichś wpły Wardropem, Jack? Zdaje się, legając na odpowiedź. Odetchną stwą i ślady zostaną zatarte.
łem z ulgą. Stała przy zamknię
Ystyczne hałasy garnkami. U- nio.
wowych osobistości odwołana. że Times-Post uwziął się na tych drzwiach dziecinnego po
Siedzieliśmy tak przez kwa
chłopa.
"em się przeto na górę w celu
Dzień przeszedł bez zdarzeń
Nie wspomniałem ani sło
drans, niepokojeni wypadami z
koju,
z
ręką
na
klamce.
Hienia toalety.
Małgorzata i Edyta przyjechały wem o Lightfoocie i o jego wizy
— Cicho! — przerwała szep
dziecinnego pokoju, które miały
Ciekawa jestem, jakie jest ten skutek, że na kolanach Mał
Nie snułem żadnych hipotez na godzinę i zabrały się zpowro cie w mojem biurze, ale postano tem Edyta. — To narzeczony
? do nocnego gościa. Byłem tem. Koło południa zjawił się ku wiłem zajrzeć do Times-Post'u i Małgorzaty. Jeszcze.gotowa u- pana zdanie o tej całej sprawie gorzaty spiętrzył się stos poła
— ciągnęła dalej. — Czy pan są manych kółek, koni o trzech no
Tt wyczerpany. Jedno tylko zyn zmarłego, stary kawaler, na dowiedzieć się, co tam wiedzą. słyszeć.
r°strzeźenie narzuciło mi się z zwiskiem Parker i ofiarował się
— Skąd wiesz? — zapytał dzi, że — ojciec popełnił samo gach i Innych skarbów, wśród
— Nie mogę się oprzeć wra
bójstwo? Pan tam był, pan wi których znalazł się żywy żuk
podpartą siłą, że wróg, czy objąć na ten dzień opiekę nad żeniu, że tego człowieka spotkał Fred. — Czy ci powiedziała?
dział.
O, gdyby kto zechciał mi wodny, upolowany przez chłop
Fogowie zmarłego Fleminga domem. Mówił przyciszonym glo taki koniec, na jaki sobie zasłu
— Spojrzyj tylko na jej pier
Pfinęli w swoim antagonizmie sem i ubrany był od stóp do żył — wtrąciła mściwie łagodna ścionek zaręczynowy — odpar powiedzieć wszystko, wszystko! ców pod zlewem w kuchni i uP*a grób. Kładąc kołnierzyk, głów czarno jak karawanlarz.
Uważałem zasadniczo, że więziony w szklanem pudełecz
Edyta. Kiedy pomyślę o tym nie ła triumfalnie młoda kobieta. —
r Unawiałem się, jak długo je
Była to niedziela. Wpadłem szczęśliwym Butlerze I biednej Wspaniały bezcenny soliterl
miała prawo „dowiedzieć się ku.
F*e wytrzymam tę walkę z na chwilę do biura, żeby przej Helenie nie mogę żałować spraw
Spotkałem się ze wzrokiem wszystkiego". Za drzwiami do-1
pznanem i czy nie skończy się rzeć Doczte i pojechałem do Fre
Freda, który szybko odwrócił kazywali hałaśliwie chłopcy, a j
cv ich tragedii.
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Niepoczytalny czyn posterunkowego.

Dziwny zbieg okoliczności.

TEATR POPULARNY.
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Baśń dramatyczna w \2 obrazach Juljnaza SFOW*C*I«g»>
Z Katowic donoszą:
do kasy nie spostrzeże i w £ 0
Z Katowic donoszą:
Teatr Popularny w Łodzi po uczynki, WÓWEWU „Bfrlladyalj
towany 1 po wyleczeniu odsta
Dość dziwna historja, niepo j dżinach
pozabiurowych 1pę siada szczególne znaczenie i sp« całkowicie «pernfta RWA zad»*F
Poet. 2H-iełłfo Alojzy z po wiony zostanie do dyspozycji zbawiona posmaku... humorydzie mógł zapoznać się bliżej z cjalny^też musi posiadać reper- Bezstronnie jednakże priyznW.
sterunku L>i •eaie, odkomendero władz sądowych. Dalsze docho styki, wydarzyła się
jej zawartością. Szczęśliwym tuar* Robotnik łódzki, pozesta należy, że role w „Bafladvru»f
wanv do posterunku w Pszo dzenia celem wyświetlenia spra
w dyrekcji P. K. P.
trafem naczelnik działu potrze wiany przez długie dziesiątki lat obsadzone były nierówno, tt BV
wie na czas odbywającego się w y w toku.
w Katowicach. Mianowicie w bował jeszcze coś z kasy i
samemu sobie nie zaznał jesz wszyscy wykonawcy nadaw*T
tam odpustu, upił się i awantu Przypuszczalnie Żdziebło ozy oddziale inż. Paczkowskiego,
brak kluczy
cze rozkoszy poznania piękna się do swych ról i nie w s z y «
rowal, co miało tragiczny ko nu tego dokonał niezależnie od którego zastępuje inż. Krzyżak
rodzimej literatury i poezji, bo wywiązali się z nieb bea i*xtm
działania alkoholu na skutek zginęły nagle klucze... od ka poruszył całe biuro.
niec.
Natychmiast zarządzono usu
Jano\
sy, w której powinno się znaj nięcie urzędnika, którego obo wiem z jednej strony nie był je tu.
Mianowicie Żdziebło po u czasowego
szcze
przygotowany
do
przyję
zaburzenia umysłowego,
Na pierwszy plan wysuiwjj
dować
kończeniu służby w Pszowie u
wiązkiem było pilnowanie klu cia pereł tej twórczości). z dru
dał sie do kasyna kopalni „An spowodowanego ranami, otrzy15.000 zł.
czy. Przy kasie ustawiono giej zaś, nieprzygotowany — nie się p. Lubieńska i p. LEOPFLW
Zbucki. Lubieńska w roli Alinf
Ostatnio
ny", gdzie bawił w towarzyst manemi w wojnie oraz w czasie Klucze zginęły w czasie, gdy straż.
mógł docenić jej piękna. Po: odtworzyła postać pełną siodf" doroczne za
wie urzędnika celnego. Pietrasz pościgu członków szajki bandy , już kończyły się zajęcia biuroCiekawą jest rzeczą, czy w
ka z Brzeia do godziny 24-ej ckiej Oroborza, do której zlikwii we i niezawodnie ten, który kasie sa. jeszcze owe 15.000? wstało też błędne koło, niewia czy i miłości i słusznie kto^ wf' "e zorganizc
Następnie w stanie podchmie dowania przyczynił się w głów klucze te „przechował", był pe A może już przedtem ulotniły domo było, co najpierw robić, raził się żartobliwie, że Słowfł-Czelnictwo
czy najpierw „przygotować go" ki pisał rolę Aliny z myślą o fTow. Gimn.
Iwien, że już nikt braku kluczy się wraz z kluczami?
lonym opuścił kasyno i z nie nej mierze.
czy
też walczyć z temi trudnoś bieńskiej. Jest to rola jak gd ków gniazd
wiadomych dotychczas powo
ciami
finansowemi, z któremi by stworzona dla tej utalen*
Zawody
dów wszczął
KRATECZKI.
Teatr Popularny w Łodzi, bez wanej i milej artystki, któr*
nowem boisl
kłótnie z przechodniami.
względu na panujący magistrat trafiła bez trudu wydobyć z nl skiej Manufa
Idącymi z Pszowa do Pszowzawsze walczył. Dla „kasy" mu wszystkie walory.
kicińskiej (bi
skich Dołów, między którymi
siano zawsze wystawiać stare
„Sokoła" gi
Kapitalnym
artystą
„pief
znajdowali się także urlopowa
wodewile, czy farsidła, na nie
urzv ul. T y h
szego
rzędu"
okazał
się
po
t
ni st. post. Bartosik i post. Kli
bowiem robotnik chętnie cho
Do zawo
ma — obaj z pow. komendy po
dził, przemycając między niemi pierwszy występujący w Łod siło się okołc
a
chlubnie
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w
Krakowie
licji w Bielsku. W czasie kłótni
sztuki bardziej wartościowe.
ków i zawoc.
Lwowie, p. Leopold Zbucki
post. Żdziebło dobył broni sie
Jest źle I będzie jeszcze go
Łódź
I. Łódź
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Grabiec
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zia. Firma zamiast złożyć Józio
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do
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To
mi
nie
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skalę
rzetolnego
talentu.
Bedln
wi
podziękowanie
za
starania
p
którego strzelił,
raniąc
w Wierzchosławic. I powiedział ta
zbyt dla jej towaru, oskarżyła ważnego podniesienia poziomu p. Zbucki niewątpliwie dla n(f bjanice. Zgie
brzuch górnika Glencę Jana z zdaje się w ,,złą godzinę", bo sztuczki. Nie mam.
Kupiec
jest
opryskliwy,
nie
go poprostu o kradzież. Tak to kulturalnego robotnika, to na szej sceny nabytkiem bard >zvca i in.
Pszowa. St. post. Bartosik, w i  wiem, sądząc z jęków kup
Wyniki z
dząc, że post. Żdziebło znajdu ców i fabrykantów jest rze uprzejmy i odstrasza, zniechęca bywa na tym świecie, który nie leży te poczynania odpowied cennym.
wiały
się na
nio
docenić
i
—
poprzeć.
Popar
klienta.
Gdy
natomiast
sezon
Niedobrze czuła się w r
zna wdzięczności, tak bywa w
je sie w stanie niepoczytalnym, czywiście coraz gorzej. Ludziska
jest zły, tak, jak to ma miejsce Lodzi, która nie umie poznać się cie moralne ma ten teatr u ca Goplany znakomita artystka
usiłował k o rozbroić.
nie chcą nic kupować. Dlacze chociażby obecnie, podówczas na dobrych intencjach.
łego inteligentnego społeczeń Iza Kozłowska. Bardzo bla
A. DF
Jednak w tym samym momen go: uparli się, powiadają, ze kupiec łapie klienta na ulicy,
stwa
—
poparcie
zaś
finansowe
Bieg
na 1
wypadła
rola
Balladyny
w
int
W protokóle policyjnym ucie Żdziebło dał do wymienio- jest ciepło i ładnie- i można cho ciągnie go do sklepu przemocą i
musi dać magistrat, który zowie pretacji p. Faleńskiej. A r t
Stefan — Pa
pamtętniono
wprawdzie
wyczyn
jnego dwa strzały, raniąc go clę dzić nago i boso. Niech się kup znowu klienta odstrasza. Trze
się magistratem robotniczym i ta nie rozporządza odpowL.
odziński
'żko w piersi 1 kule przebiły cy sami ubierają w swoje towa ba umieć sprzedać! Oto naczel Józia odnośnie pończoch, ale po który w pierwszym rzędzie elastycznym, powiedziałbym <?l» * "J" - > ™
krzywdzono
go
pominięciem
Jó
płuca.
ry, „my nie potrzebujemy".
na zasada kupiectwa europej ziowych zdolności do biegu. Gdy dbać winien o dobro robotnika. sem do tak poważnej roli. B y f *
Na widok ranionego górnika
Wprawdzie kupiec łódzki nie skiego, do którego naszym kup przeprowadzono
dochodzenie, Tu nie mogą mieć miejsca żadne w niej mało uczucia I mało p(L Stefan — Pa
Glenca 1 st. post. Bartosika prze umie „podać" kupującemu towa com jest niestety bardzo daleko. stwierdzono, że Józio jest sta kontrargumenty. Jeśli magistrat wdy. Słabo też wypadł momerf ? | } '
(w
uważa,
że
jeden
teatr
popularny
chodnle zamierzali obezwład ru, wprawdzie nasz przemysł
rym złodziejem i kilkakrotnie
zabójstwa.
I R nić Żdziebłę, ten jednak, począł nie wie, co to propaganda swo
JÓZIO HURTOWNIK.
już odsiadywał karę więzienia. to dla Łodzi za mało — pięknie:
Poprawnie wywiązali się w .
^£ ^
przyklaśniemy temu poglądów*
uciekać, ostrzeliwując ściga ich towarów pieniądze wydane
W dniu wczorajszym Grajsl
pozostałych rolach pp.: Biskup] ?
Gdy
nareszcie
znalazł
się
ktoś
ale
trzeba
wobec
tego
i
jedne
nych go robotników, przyczem na ten cel uważa on za wyrzu
zjawił się w Sądzie Grodzkim.
ska, Trapszówna i Dehnelówil urn — Ozorki
ranił w nogę robotnika Szczu- cone, ale chce, żeby zarówno w Łodzi, teto chciał nabyć więk Był w dobrym humorze I nie mu i drugiemu dać pomoc i moż oraz pp.: Sclbor, Pluciński, W<T ski — Pabjari
katora z Pszowa, Dopędziw- ludność krajowa, jak i zagrani szą partję pończoch, kupiec zdawał się przejmować swą syność wytrwania na obranej celo nik, Madalińskt i inni.
— Łódź I I .
łódzki nie potrafił tego ocenić i
wej i słusznej drodze.
szv uciekającego Żdziebłę, mi cą kupowała jego towary.
Bieg na 8
tuacją.
Mimo
te
usterki
w
rolach,
ej
zamiast okazać mu swą wdzięcz
mo strzałów, robotnicy obeznlak
— Łódź
Gdy do łódzkiego kupca wej ność — wpakował go jeszcze
— Czy oskarżony przyznaje
Uwagi powyższe nasuwają łość widowiska raczej imponuj ciorowskl —
jwładnili go i pobili do nieprzy dzie ktoś po towar w czasie se
się do winy — pyta sędzia Ka się przy rozważaniu inauguracji jąca, zwłaszcza ze względu
tomności tak. że razem z inny- zonu, to jest podówczas, gdy do kryminału.
bitiski — Pabj
siński.
nowego sezonu w teatrze przy warunki, w jakich zostało zmOJ Ozorków.
Takim
dobroczyńcą
kupiec
[mi rannymi odstawiono go do może on podwyższać ceny z
— Czy jak powiem, że „nie" ulicy Ogrodowej. Przez wysta towane, w czem poważna zasłuj
twa łódzkiego chciał być Józef
•lecznicy spółki brackiej w Ry dnia na dzień, kupiec jest zfy.
Bieg na 1
to
pan
sędzia mi uwierzy? — od wienie „Balladyny" dyrekcja te ga dobrej reżyserji p. Zbuckit
Grajst.
Młody
ten
człowiek
miał
dułtowach.
ciorowski —
— Białą popelinę? A ile pa
Dekoracje
p.
Pietkiewicza,
I
powiada
Józio.
—
To
ja
już
wolę
atru
tego
dała
wyraz
swej
odwa
dwa mieszkania. Jedno na Fran
Post. Żdziebło został aresz ni potrzebuje?
St. Sap Seweryniak ciszkańsklej 24, drugie zaś na przyznać się, to jest przecież o- gi w dążeniu do zasadniczego prawne.
blewski —- Łf
koliczność
łagodzącą.
podniesienia repertuaru tego taKopernika 29. W mieszkaniach
ki
— Ozorkó>
Po. rozprawie sędzia Kasiński atru. Wystawienie „Balladyny" ęm
tych mieszkał na zmianę. Na
Skok w z w
Zdyskontowana
„solidność".
Kopernika miał wikt bezpłatny, ogłosił wyrok, skazujący Józefa należy do rzeczy niezmiernie
nik
— Łódź I
na Franciszkańskiej przeważnie Grajsta na cztery miesiące wię trudnych, której nie każdy, na
Cz.
— Pabjan
wet zamożny teatr by się podjął.
również, bowiem żył z tego, co zienia.
poleca
kł — Pabianic
"
Akurat
na
Cztery
zimowe
..Balladyna" bowiem wymaga
ukradł.
' • "'
Z Bydgoszczy donoszą:,.,, nia mu pieniędzy potrzebował
W dniu 14 marca r. b. na po miesiące, Dobra jest — mruk
Jak'wszędzie zresztą dzls^j. zaciągnąć pożyczkę pieniężną dwórzu fabryki Szetz i Srebrno nął do siebie Józio, z uśmiechem certowej gry. W przeciwnym ra
Pabjanlce 5.!
tak też l w Bydgoszczy poja chętnie mu jej udzielano lub ży góra", mieszczącej się przy uli wyższości wysłuchując wyroku. zie nuży widza i męczy. Jeśli
Ozorków 5.50
Łódź,
Narutowicza
(Dzielna)
wiają się od czasu do czasu
Jerzy Krzecki.
rowano weksel (bo któż Jzis'aj cy Gdańskiej pod nr. 40 załado
przyjmować będziemy chęci za
Trójskok: 1
.
niebieskie ptaki,
nie obraca wekslami), zwłasz wano na wóz kilkadziesiąt pa
if
bjanice
11.54,
które dzięki swemu sprytowi cza, że p. S. zawsze
czek pończoch, poczem ekspe
Pabianice W.umią wciskać się w środowi w t e r m i n i e pieniądze o d d a w a ł dient firmy Jan Mordau wyje
Tragiczny epilog obławy na bandytą.
nik — Łódź III
ska ludzi poważnych, zyskać
Tak znaną już była punktu chał, celem doręczenia towaru
Pchnięcie ki
Ich zaufanie, aby w końcu w y  alność p. S., że nigdy nie od klientom, i
UL. N A W R O T N r . 2 , t e l . 79-89J
— Pabianice 1
korzystać tę łatwowierność mawiano mu pożyczki lub grze
Choroby, skórne I weneryczne,
Gdy wóz wyjeżdżał na ulicę,
aajdogodniej dla siebie.
Przyjmuje
do 10 r. T 4 — 8 wlecfl
cznościowego żyra do wekslu w bramie oczekiwał już Józef
Z Włocławka donoszą:
lunki, by pochwycić Wawrę
Do takich spryciarzy nale
W iiIccIł I I — 2 po pot - PANIE 4 — W
Ale wszystko to było do Grejst i skoro tylko bramę zam
Skazany wyrokiem sądu bez rozlewu k r w i .
żał niejaki Wilhelm Schewtoia, czasu.
knięto, skoczył na wóz ruchem okręgowego w Włocławku na
Przy kryjówce zbiega stali d S niazamoż. C E N Y L E C Z N I C
lat 32 liczący, który przybył
Zyskawszy już sobie pełne zręcznym a gibkim chwycił szyb 3 lata więzienia
policjanci Groblewski i Tuli[wraz z swa piękną małżonką zaufanie wśród swych znajo ko paczkę pończoch i zaczął uP e ł n a tab
nowski.
niebezpieczny włamywacz
[niewiadomo skąd do Bydgosz mych, począł pożyczać co raz ciekać. Grajst nie jest Nurmim,
nę przodownika Matuszczakal P o l s k i e j I
Około godz. 12 w nocy przo
czy 1 tu przy ulicy Jagielloń
większe sumy
Grajst nie jest nawet Petkiewi- Lucjan Wawro, zdołał onegdaj downik Matuszczak i posterun Idący razem z MatuszczakieJJ
uciec
w
czasie
transportu
do
skiej 65-66 wynajął
post. Knauerhaze sądząc. Ą
i to coraz częściej, tak, że nimczem, ale przechodzący w kry
kowy Knauerhauze, również
Czwt
większe mieszkanie,
się zorientowano* S. zdążył już tycznym momencie posterunko więzienia w Sieradzu, i ukrył w cywilnem przebraniu, skie ma do czynienia z bandytami
Zł. 20.000 Nr.
które luksusowo umeblował, Ha kilkaset tysięcy zł. natob'ć wy p. p. Gąsiorkiewicz, który się, jak stwierdziła policja, w rowali się w tę stronę, by na strzelił i trafił post. Groblew^
Zł. 10.000 Nr.:
żyjąc na szeroką skalę i za długów, a. gdy mu za długi /a- zauważył kradzież i puścił się pjbliżu Włocławka.
omówiony znak wpaść do środ skiego w okolicę serca.
Osaczony
bandyta
skorzy
Zł. 5.000 Nr.!
wierając liczne znajomości w jęto meble w mieszkaniu, uk>t za złodziejem w pogoń, nie mógł
Kierownik komisariatu po!, ka
$tai
z
zamieszania
jakie
POT
wyższych
sferach
finanso nił się pewnego pięknego po go dogonić.
Zł. 3.000 Nr.:
w Włocławku dowiedział się,
I ująć włamywacza.
Wstało i zbiegł.
wych i kupieckich.
Zł. 2.000 Nr.:
ranku wraz ze swą piękną mał
Publiczność, tj. przechodnie, że zbiegły więzień ukrywa się
Gdy zbliżali się do miejsca,
Zł. 1.000 Nr.:
Dom Schewiołów był odwie żonką w niewiadomym kieran oozentuzjazmowanl
Przewieziony
natychmia
ciekawym u swej kochanki na przedmie- gdzie poprzednio byli ukryci
Hzany przez licznych, znajo ku..
iu Grzywna, zarządził obser na czatach pol. Groblewski i do szpitala św. Antoniego ran 31499, 33641, 40C
wyścigiem, przyłączyli się do
68338. 72910, 760
mych, przyjmowanych nader
Obecnie poszkodowani, w post. Gąsiorkiewlcza i „wspól- wację. a następnie otoczył k r y Tulinowski. Matujszezak w i  ny Groblewski
107046, 110359.
serdecznie przez gościnnych coraz większej liczbie, zwraca nemi nogami" dogonili Józia jówkę
zmarł
dząc jakieś dwie osoby zbliża
gospodarzy, którzy umieli się ja się db władz celem' poszuki przy zbiegu ulicy Zielonej i
osierocając
żonę
I
dwoje,
n
'
Zł. 600 Nr.; 8
policjantami w c y w i l n e m ubra jące się do niego krzyknął)
tak postawić, że uważani byl! wania małżonków Scftewlolów Gdańskiej. Józiowi odebrano
letnich dzieci.
55883, 66459, 757
niu,
— Kto idzie, stać, ręce io
za ludzi bogatych.
Na miejsce wypadku zjęchS *8822, 90446, 93
ale c z y pieniądze swoje odzy paczkę i zaproszono do Komisaa sam z kilku mundurowymi z góry! na co posterunkowy Gro ła specjalna komisja, którf
fTo też gdy czasem' się zdarza skają, jest rzeczą bardzo wąt rajtu.
11*420, 126648, 1
zachowaniem
jaknajwiększej. blewski nie odpowiedział, t y l  szczegółowo prowadzi docho
ło. Że p. S. do chwili nadesła pliwą.
153706, 158182. 1
I tu zaczyna się tragedja Jó ostrożności zbliżał się do spe
ko strzelił z rewolweru w stro. dzenia.
*79785. 180455. 1
Zł. 500 Nr.: 14
ADRIEN VELY.
otwarcie, ponieważ Gerard nie jący sobie sprawy, zadecydo zaryzykować wszystko, co ma
<454,
4796. 5563. 7
ośmielił się dotąd wyznać jej wali że jedynie gra zdoła goza przy sobie, a może nawet rze... Uprawiam grę dla niej sa matycznegp, przegrywania,
10676. 11455. 115
mej,
z
amatorstwa...
przynajmniej
drobną szans*
swoich uczuć,, lecz pewnego silić, w środki potrzebne mu dla
15515, 169
wszystko, co posiada... I prze
— I z amatorstwa nie stosu wygrywania, ponieważ los zai
dnia, rozmawiając z nim w spo zdobycia Simony.
20245.
grasz...
Może
nawet
już
przy
202"
je pan metody pewnej; nieo
sób zręczny, na który zdoby
I* oto dlaczego znalazł'się w pierwszej stawce, co uprości mylnej... bo takie są, przecie wsze żąda odwetu... W cią£
250SS, 289
kwadransa nauczę pana-swoj
Gerard dopiero co wszedł wają się niektóre kobiety, w y  wielkiej sali kasyna tocząc spój
38523. 403
do wielkiej sali. Stoliczki do powiedziała następujące zda rżeniem po stołach, przedłuża wszystko*.. A jeśli nie, to przy J wszelkie metody gry... Bardzo metody, jedynej, która daje r
47314, 509i
którejś
z
następnych
stawek,
jpięknie
z
pańskiej
strony!
gry w baccarata otoczone były nie'!
zyko na wygraną".. Udzieli m
jąc dobrowolnie, ze złą rozko bo wygląda pan na to, ^e nie
53741,
560!
— Czy bierze mnie pan zapan trochę pieniędzy, na kilk
grającymi-. Ciszę przerywały
— Co do mnie, wyjdę za- szą, chwile oczekiwania, po któ odejdzie od stołu, aż zgra się
60502.
612;
„wydrwigrosza"
w
poszukiwa
jedynie żądania kupna kart lub m ą i tylko za człowieka bardzo rych miał objąć — na los przy
próbnych, stawek... Tak - « ' «
65186, 654!
do nitki, choć mas-z zamiar w y  niu łatwowiernych?.... Trzeba nie? Zgadza się pan? PodczuSi
oznajmienie o wzięciu lewy.
bogatego.
padku — pierwszy wolny bank; grać — czy tam zdobyć — panu wiedzieć,, że niema me
74574 75814. 768(
Gerarda nie sprowadziła tu
gdy mówił gracz. Gerard po<
Gerard odczuł wyraźnie, że
— Zdaje ml się, że dotąd
toior 80793, 809!
taj ciemna potęga nałogu do zdanie to odnosi się do niego, nigdy pana tutaj nie widziałem gwiazdę z nieba... Oi wiem- uo tod; nieomylnych... Wszystkie czuł. jak wyświetlało się w l^fc,,gry. Przyszedł do wspaniałesro że Simona pragnie mu dać po— odezwał się jakiś głos obok brze, że przy obecnym stanie nieomylne metody doprowadzi go umyśle i spokój wstępowaf 5. 84988, 869(
ducha pana, nic nie powstrzy ł y do ruiny tych; którzy je sto
09025. 90895. 916<
kasyna wiedziony świadomą znać, iż sprzyja mu i nie opie Gerarda.
do duszy.
ma
cię»od
gry...
Lecz
może-za
95702. 960
»5596,
sowali...
Niech
mipan
wskaże
wolą, choć wola ta nie była już rałaby się zostać jego żoną,
— Zgadzam się tak dalectsl
Odwrócił się szybko i ujrzał grasz rozumnie, według meto choć jednego gracza, któryby
99333, 100507. 11
władczynią niezależną, bo pod gdyby miał dużo pieniędzy.
— rzekł graczowi, — że chętj
legała potężnej namiętności Był tak zakochany w Simonie. przed sobą człowieka, zale dy... Tak, panie, według meto dorobił'się pieniędzy z pomocą nie dam panu trochę pieniędzy lf>6567. 106613,
dy...
I'może
pozwoli
mi
pan
jakiejś metody!... Ja takiego a sam grać nie będę... Metodo '11244, 1113C4.
lecz nie była to namiętność do Iż odbierało mu to możność dwie przyzwoicie ubranego,
gracza.
który
stracił wskazać tę metodę którą sam nie znam.
120890.
gry. Gra była tylko pomocni trzeźwego sądu i uświadomie typ
pańska jest tak doskonała
mym
wynalazłemi..
wszystko,
rozbitka
życiowego.
I3072S,
i
'29750,
czym środkiem dla zaspokoje nia
— A zatem? — zagadnął
sobie ujemnych
stron
135928,
— Ha! ha! ha! ha! — za Gerard, nieco zdumiony temi nie zgłęb.ając jej nawet, zastój|
nia tej innej wszechwładnej po związku, zawartego na podsta Nieznajomy ciągnął dalej:
— Zdaje „ m i siej że byłby
suję ją z zupełnem zaufanieiT|L' ' 143403.
trzeby.
wie podobnego zastrzeżenia. pan lepiej zrobił, nie wchodząc śmiał się Gerard nerwowo. — słowami.
w głupiej grze, którą zaryzvkflj .,
147653,
A
więc
o
to
chodzi!
W
każdym
—
A
zatem,
panie,
wynala. Gerard przekonał sie, że Jedna rzecz tylko była jasna tutaj wcale... Ma pan minę czło
wać chciałem. Chciałem w s z y l j ^ 155314.
żyć nie będzie mógł, o ile nie dla niego: konieczność zdoby wieka, który zamierza popeł razie, o ile posiada pan dobrą złom metodę, z pomocą której stko stracić, zdobywając k o i j j .
161853.
zdoła namówić Simony, by zocia pieniędzy za wszelką cenę, nić wielkie głupstwo... O. niech metodę; wydaje się, że osobi „przegrywa się napewno" w bielę;.. A przychodzę do prze-L- •
1*1219. 171514.
ście
nie
odniósł
pan
z
niej'
ko
bakaWobec
tego,
że
przegry
jak
najwi£ej
i
jak
najprędzej.
stała jego żoną. a Simona zu
pan nie zaprzecza... Zruia się
wa się- za pośrednictwem- nie konania, że decydując się prze 1*79045. 181096.
kwestję
z dobrze na różnych typ fj% ra rzyści...
pełnie wyraźnie określiła mu Rozpatrzywszy
—
O
bo
ja
jestem
graczem
omylnie wygrywającej motodv grać szansę zdobycia jej. tylk<f „ Zł. 250 Nr.: 43
chłodną
rozwagą,
jaka
wma
warunki, przy których zdccyczy... I przyznaje-, ze d / $ r . d- zawodowym... Gdyby mi cho
wygrać- na tern mogę...
5 1219 465 78 520
nikt nic nie ryzykuje, stosując
dowaćby się na to mogła. wiają w siebie ludzie, zbaczają :zenie moje koa®tgwr> mnV
Dziękuję panu. stał się parafa 570 651 55 60
dziło
o
zdobycie
pieniędzy
metodę
na
opak;
Ponadto,
cy
s
drogj
rozsądku
a
nie'
zda
'52 65 1 25 26 49
Wprawdzie ale mówiła z nim
moim zbawcą...
o a r o z o Oiosu^ M« p a i .
r l p r a c o w a ł b y m w jakiem biu60 843 914 40
gracz zapalający się do svsteTłum. L. AL £}8
J?4 5016 199 317 «
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Sokolstwo z okręgu łódzkiego

jednakże przyznlj'
jle w „Balladynie
'ły nierówno, Łt
tonawcy nadaw
i ról i nie wazy
: z nieb bes m z

Str. 3

Sport w kilku słowach.

Mecz Policja Polska —Policja austrjacka

Łódź zaiąła

U miejsce w

7:7.

kolarstwie.

Ostatnie wyniki policyjnych przez poddanie, Rauter (A.) —
ogólnopolskich zawodów były Seidel na remis, a Woczka (P.)
następujące:
bije Andershutza przez dy
Lekka atletyka: 100 m. — skwalifikację.
Wójcik (Lwów)) 11.8 przed
W zawodach pływackich
Maćkowiakiem i
Lokajskim wyniki były następujące: 100,
(obaj z Warszawy), 200 m. — 400 i 1500 m. — Jurkowski
Maćkowiak 24 s. przed Wójci 1:27.2, i 29:09, 100 m. na wznak
kiem, 110 m. płotki — Kossow — Kukliński 1:31, 200 m. st.
ski 18,6 przed Warwasem, szta klas.—Jurkowski 3:27.2, 4X50
feta olimpijska — Lwów 3:40 2 m. — Wilno 2:58, skoki z wie
sztafeta 4 X 100 m. — Śląsk ży — Brzoza, skoki z trampoli
47.6, w dal — Kossowski 629 ny — Skuruk, nurkowanie 25
przed Narogiem i Lokajskim, m. — Morawiec.
tyczka — Mitas 3 mtr. przed
W kolarstwie^ klasyfikacja
Lokajskim,
dysk — Jucha drużynowa wygląda następują
(Lwów) 36.69 przed Wójci co: 1) Warszawa, 2) Łódź, 3)
kiem.
Lublin, 4) Pomorze.
Mecz bokserski: policja pol
W strzelaniu z karabinów
ska — policja austrjacka 7:7. wojskowych zwyciężyło W i l 
Poszczególne wyniki: Semrad no 337 pkt. przed Lwowem i
(A.) bije Stosza (P.) przez k-o, Śląskiem, a jednostkowo w y 
Górny (P.) bije Kampa (A.) na grał Prokop 118 pkt. przed Depunkty, Synoczek (P.) bije recklm. W strzelaniu z pistole
Schotala (A.) na pkt., Magyar tów 1) Wilno przed Lwowem i
(A.) bije Wendego na pkt., Za- Łodzią, przyczem najlepszy
chetmejer (A.) bije Kulese wynik osiągnął Derecki 97 pkt.

(—) 22 września w Łodzi od
będą się zawody w koszyków
kę i hazenę o mistrzostwo Pol
ski.
Grać będą:
ŁKS — Cracovia (koszyków
ka), ŁKS — Grażyna (Warsza
wa). Zawody odbędą się najpra
wdopodobniej na starem boisku
ŁKS.
(—) Wczoraj jedna z agencyj prasowych rozesłała do pism
wiadomość, że stosunki pomię
dzy ŁKS i Turystami zostały
mocno naciągnięte, a szumnie
zbudowane pojednanie prysnęło

W tej sprawie postaramy się
zebrać nieco szczegółów i jutro
je ogłosimy.
(—) W nadchodzącą sobotę
i niedzielę odbędzie się w Łodzi
na boisku WKS-u pięciobój woj
skowo-sportowy o mistrzostwo
armji. Udział w pięcioboju bio
rą
drużyny
reprezentacyjne
wszystkich korpusów. Pięciobój
wojskowo-sportowy składa się
z następujących konkurencyj:
bieg 60 mtr., bieg naprzełaj 2000
mtr., skok wdał, rzut granatem
do celu z okopów, walka na ba*
gnety.

szy plan wysurtf
w skoku wdał.
ńska i p. LeopflT
eńska w roli Aliflfl
Ostatnio odbyły się w Łodzi ski — Łęczyca 10.94, 3) Kożu
ostać pełną siodf' doroczne zawody lekkoatletycz chowski — Pabjanice
10.06
i słusznie ktos
ne zorganizowane przez na- 4) Rydel — Łódź I I 10.06, poza
obliwie. że Słowljczelnictwo okręgu łódzkiego konkursem Blaszczyk — ŁKS
To w. Oimn. „Sokół" dla człon 11.50.
Aliny z myślą o
>t to rola ia« gdf ków gniazd okręgu łódzkiego.
Rzut dyskiem: 1) Miller Cz
i dla tej ulalcnlo
Zawody odbywały się na — Pabjanice 32,78, 2) Nowopol
artystki, którł
Iłowem boisku klubu „Widzew ski — Łęczyca 32,25, 3) Kożuidu wydobyć z n skiej Manufaktury" przy ul. R<j chowski — Pabjanice 27.60.
Nowi mistrzowie w kolarstwie, zapasach
lory.
Rzut oszczepem: 1) Miller
klcińskiej (biegi) oraz na boisku
i boksie.
m artystą „picr „Sokoła" gniazda „Łódź I I I " Cz. — Pabjanice 42.75, 2) Ko
żuchowskl — Pabjanice 38, 3)
Robotniczy bieg kolarski o Więckowski, waga półśrednia^
okazał się po n «rzv ul. Tylnej.
Pabjanice
Do zawodów ogółem zgło Szczerkowski —
mistrzostwo Warszawy na 50 k i — Piaskowski, waga średnia —
łępujący w Łod
lometrów wygrał Sucharda — Syrecki, waga półciężka—Zbro
any w Krakowie siło się około dwustu zawodni 36.35.
ków i zawodniczek z gniazd:
1:50:39 przed Krzytem, Angiel- żek.
eopold Zbucki.
B. DRUHNY.
ódź I. Łódź II. Łódź III. Łódz
czykiem i Paluszkiem.
/ykazał on du
W meczach bokserskich Ol
Bieg na 60 mtr.: 1) Janów
IV. Łódź VI. Konstantynów. Pa
W zapasach mistrzami po szewski pokonał Szymborskie
>go talentu. Będ
szczególnych wag zostali: waga go. Ditz walczył na remis z Ko
wątpliwie dla n bjanice. Zgierz. Ozorków. Łę ska A. — Pabjanice 8,4, 2) Ja
nowska J. — Pabjanice o pierś
kogucia — Szuliński, waga piór strzewą, a Maciejewski zwycię*
labytkiem bard \zvca i in.
Wyniki zawodów przedsta 3) Wajsówna — Pabjanice.
kowa — Lebioda, waga lekka— żył Steylausa.
Bieg na 100 mtr.: 1) Janów
czuła się w r wiały się następująco;
ska J.—Pabjanice 14, 2) Janów
;om:ta artystka
ska A. — Pabjanice o pierś, 3)
A. DRUHOWIE.
a. Bardzo Ma
Bieg na 100 mtr.: 1) Miller Wajsówna. ,
Balladyny w int
NOTOWANIA ZŁOTEGO
ty na Warszawę 57.78 — 57.92
Bieg na 800 mtr.: Biesladów
Stefan — Pabianice. 11.4, 2)
ilcńskiej. Arty
ZAGRANICA.
Wodziński — Pabjanlce, 1 mtr. na — Zgierz 3.2.4. 2) Milewska
:ądza odpowie
;
Londyn 43.23, Zurych 58.25 i pół.
Mistrzostwa Warszawy w bec czego rozgrywki bc'dą poŁódź II, 3) Kartowna.
powiedziałbym $ «a nim, 3) Kaliński — Łódź I.
Berlin
46.95
—
47.35.
wypłata
BAWEŁNA.
piłce
koszykowej
zostały
unie
wtórzone
systemem
Skok wzwyż: 1) Janowska
puharoBieg na 200 mtr.: 1) Miller
oważnej roli. Byj
waźnione z powodu nieformal wym. Losowanie odbędzie się na Warszawę 46.97 i pół —
Liverpool, 11. 9. Amerykan
iczucia i mało pfl Stefan — Pabjanice, 1) Kożu- J. — Pabjanice 1.41, 2) Wajsów nego i sprzecznego z regulami dziś.
47.17 i pół. na Katowice i Po ska, zamknięcie: styczeń 10.06
na
—
Pabjanice
1.31,
3)
Janow>
chowskl
(w
równym
czasie
ż wypadł mome:
znań 47.00 — 47.20, Wiedeń luty 10.08, marzec 10.13, k w i * '
nem ich przeprowadzenia woska A. — Pabjanice 1.22.
25.1).
czeki 79.47 i pół — 79.75 i pół, cień 10.13. maj 10.16, czerwiec
Skok
wdał:
1)
Janowska
J
wywiązali się 4
Bieg na 400 mtr.: 1) Wodziń
Praga
377.90 — 379.90.
Mila
sportowa
zabawa
automobihstów.
Pabjanice 4.94 (pobity re
10.15, lipiec 10.14 sierpień 10.03
iłach p .- BisktJ * ' — Fabjanlce 59.9. 2) Michakord
ŁOZLA).
I
w
a
n
o
w
s
k
a
A
wrzesień 10.03, październik
rna i Dehnelówfll k *~ Ozorków, 3) Szczerkow
GIEŁDY ZAGRANICZNE.
10.03, listopad 10.00, grudzień;'
or, Pluciński, w i l
_ - - Pabjanice. 4) Rydzyński — Pabjanice 4.43, Wajsówna—
Londyn. Notowania końco 10.06.
/
Pabjanice
4.20.
ci i inni.
Do najbardziej udanej im że komandor czyli „lis" wyjeż w e : Nowy Jork 4.84.71, Holan
Liverpool, 11. 9. Egipska;
Pchnięcie
kulą:
1)
Wajsów
;terki w rolach, o k , BleR na 800 mtr.: Sewerydja 12.09 i pół. Francja 123.90.
prezy z dziedziny automobiliza raczej impoml
~ Łódź IV 2.17.8. 2) Cie- na—Pabjanice 8.93. 2) Janów mu należy t. zw. „Pościg za l i  dża w kierunku przez niego o- Belgja 34.87 i 3/8 Włochy 92 71 zamknięcie: styczeń 16.90, ma
rzec 17.15, maj 17.22, lipiec
branym
a
nikomu
więcej
nie
a zc względu ni górowski — Pabjanice. 3) Ry- ska J. — Pabjanice 8.59, 3) Oło sem". Jeszcze nie przebrzmiąNiemcy 20.36 i 5/8, Szwajcarja 17.29. listopad 16.80, loco 17 50J
znanym
i
znaczy
swą
drogę
gowska
—
Łódź
VI
7.81.
kich zostało zmol ft'' ^ ~
'
Rogalski
Nowy Jork, 11. 9. Amery-,
Rzut dyskiem: 1) Wajsów y echa tej ostatniej miłej za przez rozsypywanie papierków 25.17. Hiszpania 32.86 i pół, Da
m poważna zasłu Ozorków,
nja
18.20
i
7/8,
Praga
163
80.
bawy
w
dn.
7.V1I
r.
b..
gdy
ko
kańska,
zamknięcie: wrzesień;
Jednocześnie
myli
on
właściwy
serji p. Zbuckiefll ,
« , na 1500 mtr.: 1) Cie- na — Pabjanice 30:37. 2) Ja
Wiedeń 34.44, Warszawa 43.23 18.52. październik 18.63, listo-'
Pietkiewicza pa górowski — Pabjanice 4.57, 2) nowska J. — Pabianice 30:31, misja sportowa Łódzkiego Au- kierunek przez posypywanie
Paryż. Notowania końcowe: pad 18.62, loco 18.75. Kontrak-j
St S a o Seweryuiak — Łódź IV. 3) Wró 3) Hiltówna — Łódź III 22:16. tomobil-Klubu postanowiła po dróg na skrzyżowaniach. Za
Londyn 123.90, Nowy Jork ty południowe: styczeń 18 88
wtórzyć
pościg
w
nadchodzącą
znaczyć
należy,
że
„nora"
lisa
blcwskl — Łódź I I . 4) Chojnac
Rzut oszczepem: 1) Waj
jest zazwyczaj tak dowcipnie 25.56 i 1/4.
— 18.92, luty 19.00, marzec'
ki — Ozorków.
sówna — Pabjanice 26:40. 2) niedziele dn. 15.9.
Gdańsk. Notowania w gulde 19.12 — 19.19, kwiecień 19.17
Impreza ta polega na tem, ukryta, a ślady tak zmylone, że
Skok w z w y ż : 1) Krzyczmo- Janowska J. — Pabjanice 22.34
dopiero po długich poszukiwa nach gdańskich: 100 złotych — 19.18, maj 19.12 — 19.17,
nik — Łódź III 1,55, 2) Miller
niach „myśliwi" dojeżdżają do 57.81 — 57.96, czek na Londyn październik 8.56 — 18.57., .istoCz. — Pabjanice 1.55, 3) Nowie
C CHŁOPCY.
25.00 i 3/4, telegraficzne wypla
oleca
celu.
b — Pabjanice 1,49.
5.08.
2)
Zając
—
Ozorków
4.92
pad 18.92 — 18.94.
Bieg na 60 mtr.: 1) Rzeźnik
*»
VM* J i MiJlerStcfan — Łódź 1.8. 2) Piotrowski — 3) Piechota — Łódź 4J57, 4) Ka
Zawodnicy, którzy chcą
sztelan— Ozorków 4.50.r- Pabianice 5.74. 2) Nowicki— Łódź I 8.1.
wziąć udział w tej imprezie,
Pabjanice 5.51, 3) Jaszczak —
Bieg na 100 mtr.: 1) Rzeź
Pchnięcie kulą 5 klgr.: l ) winni sie stawić punktualnie w ZapotrselK.y^nie ua dvWlzy — nak 5 proc. m. Warszawy 50 gr.
Ozorków 5.50.
nik — Łódź I 13.4, 2) Zając — Graczyk — Łódź II 12.80, 2) miejscu oznaczonem, które zo zmnie;s v'y się skutkiem ozego 8 proc. m. Warszawy 25 jjr. i 10
Trójskok: 1) Nowicki — Pa Ozorków, 3) Kasztelan.
Rzeźnik — Łódź I. 10.64, 3) Ja- stanie dopiero w ostatnim mo zmalał* l». f« ogólne ro/nii-uy proc. m. Radomia 25 gr. U t r z y j
bjanice 11.54. 2) Wodziński —
obrotów. 1 endenc*a d l i dew z mały się w cenie tylko 10 proc.
Skok w z w y ż : 1) Zając—O- howicz — Łódź II 10.14.
mencie podane.
Pabjanice 10.55, 3) Krzyczmo- zorków 1.29, 2) Rzeźnik Rzut piłką palantową: 1) Pe
Bliższych informacyj udziela była niejc^clita, jednak z wy- listy zastw. m. Lublina. Z obli-'
Łódź I 1.27. 3) Dobrzyński — trykowski — Łódź II 55.74, 2) sekretariat Łódzkiego Automo raźnie mocniejszym odcieniem, gacyj m. Warszawy zakupywa
nlk — Łódź III 10.41.
Pchnięcie kulą: 1) Miller Cz. Łódź I 1.24.
N r . 2, t e l . 79-89J
Jachowicz — Łódź II 54.33. 3) I b!I-Klubu. Piolrkowska 104 "tel po wyższych bowiem kursach no 6 proc. Poż. Konwersyjną z,
zawierano tranzakcję dewitami
Skok
wdał:
Rzeźnik—Łódź
—
Pabjanice
11.05,
2)
NowopolPiechota — Łódź I 52.35.
163-03.
16 r. po wysokim dawnym kur.,
ne I weneryczne.
na Belgję o 3 gr., na Londyn o sie.
r. I 4 - i wlec*
ćwierć gr., na Sztokholm o 10 i
8142 77 78 89 242 64 342 59 73 75 449 506 27
po pul Paoie 4 — 1
TEATR MIEJSKI.
na Włochy o 1 gr. Utrzymały się MAŁE OBROTY A K C J A M I .
41 72? 801 05 41 902 84 88 89 9029 37 49 495
Dziś z powodu próby generalnej z „Wesela przy dotychczasowych notowa
:ENY LECZNiC
508 9? 689.
Wobec minimalnego zaintere
niach dewizy na Nowy Jorx, Pa sowania i niechęci członków gieł
10006 162 213 46 341 76 539 63 88 647 68 732 Figara" teatr zamknięty.
ryż i Wiedeń, niżej cenione by dy do zawierania transakcyj ze
P e ł n a t a b e l a w y g r a n y c h X I X 84 863 11132 340 418 78 764 840 72 937 53 12036
ka Matuszczakaj P o l s k i e j L o t e r j i P a ń s t w o w e j . 93 32* 455 % 652 935 43 13018 177 94 316 412
INAUGURACJA SEZONU.
ły jednak dewizy na Pragę o branie przyniosło bardzo niedo
69 621 700 14 844 53 14040 66 86 93 162 272 319
i Matuszczakieri
Jutro, dnia 13 września, Inauguracyjne przed trzy czwarte gr. i na Szwajcarię stateczne wyniki. Ponieważ u81 435 96 520 741 61 840 58 926 52 15010 73 '09
laze sądząc, żj
V-ta klasa.
31 92 345 474 577 716 873 16052 260 73 391 489 stawienie „Wesela Figara" komedii w 5-ciu ak o 4 gr. Obrotów dolarami go rzędowe notowania nie objęły
97 525 604 54 89 702 7 22 78 83 85 417 97 17122 tach Beaumarchais'ego, poprzedzone . słowem tówkowej
nia z bandytamf
Czwarty dzień ciągnienia.
St. Zjednoczonych nawet dziesięciu gatunków ak?4 217 84 314 20 92 492 629 55 64 715 47 76 835
, post. OrobleW
Zł. 20.000 Nr. 62101.
dokonywano chętnie po kursie cyj, trudno jest mówić o jakiej!
wstępnem
świetnego
poety
Juljana
Tuwima.
Ko
39 18034 67 86 120 200 47 729 74 894 933 08
lec serca,
Zt. 10.000 Nr.: 454S3, 71831.
media otrzymała nową kosztowną wystawę, nowe niezmiennym.
19120 387 422 54 542 80 660 844 53 91 941 46.
wyraźnie określonej tendencji,
bandyta skorzyj
Zt. 5.000 Nr.: 26344, 139383. 144597.
dekoracje
pomystu art. mai. Mackiewicza. Udział
20009 20 72 162 75 222 502 46 71 600 33 731
jakkolwiek z wyjątk. akcyj me
izania jakie pof Zt. 3.000 Nr.: 16825, 44111. 62184. 144001.
POŻYCZKI PAŃSTWOWE
825 99 945 21079 141 S0 225 361 528 636 772 813 biorą najlepsze siły zespołu pp.: Jarkowska (Zu
talurgicznych, nie uległa ona ni
ł.
Zł. 2.000 Nr.: 20152 42453 91662 110037 137244 '75 77 22220 311 31 448 555 610 23075 102 92 200 zanna), która niedługo pożegna publiczność łódz ZWYŻKOWAŁY. LISTY ZAST.
gdzie najmniejszemu pogorsze
378
464
562
93
911
86
24028
135
55
60
213
24
Zł. 1.000 Nr.: 177, 6956, 21880, 28261. 290S2.
ką, zaangażowana została bowiem na szereg mie
NIEJEDNOLICIE.
ny natychmiast
niu. W grupie bankowej zwyżku
95
440
508
52
605
713
951
25041
114
15
217
F0
Powoli, lecz stale poprawia jącej stale Bank Polski poprawił
. Antoniego ran 31499, 33641, 40645. 47003. 52254. 52446, 54929, 306 743 77 93 26038 131 327 438 86 91 545 712 sięcy do teatrów Szyfmamowskich w Warszawie,
65338. 72910, 76035, 84881, 89673, 90792, 102204. 2700? 39 95 12? 84 201 ,15 367 70 407 83 6.30 731 Morska (Hrabina), Nicdźwlecka (Cherubin), Duna- jąca się tendencja dla papie
znów swój kurs o 50 gr., po nie
107046, 110359. 124553, 139629, 154032, 165558. 972 28112 86 289 447 99 645 90 712 37 55 891 Jewska (Marcelina). Martini (Franusia), Woskow- rów państwowych przybrała wy
narł
zmienionych natomiast kursach
902 29081 83 170 229 33 5 7 71 78 329 495 530 ski (Figaro), Brodniewicz (Almawiwa), Lenk (Bar raźnie
zwyżkowy
charakter. zawierano transakcje bankami:
nę i dwoje. nlĄ Zł. 600 Nr.: 8120. 22559, 17757, 32033. 39851, 602 811 962.
tolo), Chodecki (Baryło), Mroziński (Oąska), Haj Nie wszystkie coprawda poży
S5883, 66459, 75732. 78036. 79774. 82012, 86475.
Handlowym i Zw. Sp. Zarobko
30033 101 27 205 18 317 60 415 40 514 653
wypadku zjechał 88822, 90446, 93229. 101981. 104556. 104966. 118140, 805 74 908 31010 233 304 52 433 96 534 44 768 duga (r.apowy). Woszczerowicz (Antonio), Gury- czki były przedmiotem transak- wych. Z akcyj chemicznych ob
nowtez i Łabędzki.
cyj, jednak z pośród zakupywa racano Spiessem po kursie no
komisja, którą '18420, 126648, 130661, 13555J, 136627, 13Sr3, 93 886 32060 113 211 48 458 501 60 632 36 43
Zespół artystyczny uzupełniony chórem. Mu nych tylko 4 proc. Poż. Inwesty towanym poprzednio. W dziale
)rowadzi dochy 153706. 158182. 158719. 159819. 173770, 178892. 8 1 95 930 33023 93 145 99 654 55 79 700 43 62
*79785. 180455. 180558.. 180895. 181095. 184541. 933 34034 107 24 202 567 604 65 783 94 818 954 zyka Mozarta. Orkiestrę prowadzi Zygmunt Bia cyjna utrzymała się na dotych akcyj elektrycznych Siła i Śwla
35011 60 99 134 47 57 97 213 92 357 75 706 <<24 łostocki. Reżyseruje Konstanty Tatarkiewicz.
czasowym poziomie, pozostałe tło jest wciąż usilnie poszukiwa
Zł. 500 Nr.: 143. 273, 425. 502. 600. 1406, 3496, 26 44 36022 32 246 397 415 38 86 611 38 76 715
BHety do nabycia w kwiaciarni p. Salwy, ul. zaś o ągnęły pokaźne zyski, a ne, dzięki czemu zyskała dal
806 44 69 988 37117 83 92 342 455 623 38 97 S75
<454, 4796. 5563. 7197. 7565. 7888. 8405. 8475. 9285
•zegry.wania, raj
915 38260 359 484 551 617 869 39125 59 65 80 Moniuszki 2, od 10 rano do 7 wieczorem bez prze mianowicie Dolarówka 1 zł. 25 sze 2 złote na kursie. Z papie
drobną, szans*,'0678. 11455. 11585, 13005, 13373, 14126, 14379, 208 42 398 454 614 69 90 772 849 66 936.
rwy.
gr. i 5 poc. Poż. Konwersyjną 50 rów cukrowniczych zakupiono
17151,
17617,
17673,
17716,
15515. 16944,
)onicvvaż los Z M ,
40185 285 334 46 546 86 624 71 807 53 942 47
gr. Listy zastawne i obligacje partję Chodorowa po znacznie
22324. 22967, 24155. 24257, 41151 86 213 59 307 75 78 80 434 36 75 603 81
„MIRA
EFROS"
PO
CENACH
NAJNIŻSZYCH.
20245.
20298.
vetu... W c i ^ f e
banków państwowych notowa wyższym o 9 zł. kursie, dzięki
709 849 78 983 42164 200 309 80 428 99 504 i l
Wobec powodzenia dane będzie jeszcze jedno
icze pana swojej, • - 25088, 28981, 30118, 33786. 35443. 35823, 49
740 45 876 930 73 43154 239 423 559 633 727 przedstawienie „Miry Efros" w sobotę o godz. 4 ne były, jak zwykle, po kursach czemu zyskała dalsze 2 złote na
41098, 41621. 41947. 44246,
40314.
38523.
;j. która daje. TT
"73 981 44222 23 99 308 416 64 87 676 773 85
niezmienionych. Dla prywat
mą".. Udzieli nj 45485. 47314, 50960. 51644, 51744, 52719, 52792. 833 48 45231 43 326 569 631 98 710 88 46048 82 po południu po cenach najniższych od 50 gr. do 5 nych papierów procentowych kursie Ńorblin oraz minimalnie,
56951. 57714, 57840, 59731, 192 99 231 76 334 58 426 614 729 810 49 47001 A 50 gr. Bilety już do nabycia w kasie zama*3fi)3.
bo o 50 gr. Ostrowiec. W pozo
56090.
53741,
niedzy. na k
nastroi był zmienny, jakkolwiek stałych działach bądź wcale nie
vek... lak
. 60502. 61279, 61808, 61809. 61831, 62041, 40 130 99 228 49 97 366 72 405 614 736 825 67 wiań, ul. Moniuszki 2.
obroty w dalszym ciągu dość o- doszło do żadnych transakcyj,
65186, 65459, 67806, 69317, 70492, 74552, 70 960 48009 23 204 314 22 504 7 797 800 49012
ę pan? Podczas!
177 358 494 511 90 608 734 816 905.
żywione. Zwyżkowały jeszcze 4 bądź też czyniono tylko drobne
TEATR KAMERALNY.
76804 76893. 77259, 78964. 79362,
75814,
cz, Gerard pcw
Dziś I Jutro dana będzie dla inteligencji kome i pół proc. listy zast. ziemskie o zakupy nie kwalifikujące się do
80954, 81171, 83155. 83425. 83654.
(Dalszy claff na st r. 6-t el).
••ictlało się w j c&>I07
t e 80793,
dia Fr. Zabłockiego „Fircyk w zalotach" z J. 15 gr. i 10 proc. m. Siedlec o 25 notowań.
5, 84988, 86904. 87239. 87490. 87756, 88224.
lokój wstępował
Osterwą, po cenach do połowy zniżonych. Bile gr., rjewne straty poniosły jed*9025. 90895. 91641. 91653, 91616, 94737, 94S71.
ty do nabycia w cukierni Gostomskiego do godz.
XX
*539ft, 95702. 96064. 96102, 96793, 96813, 98090,
i się tak dalece
8-ej wlecz. Będą to ostatnie przedstawienia Ju
§933,
100507. 102064. 103692, 104502, 105232,
in«
owi, — że chętj
Czwartek, 12-20 września.
sza Osterwy.
108045, 108240, 110006, 110734.
rochę pieniędzy ^6567. 106613. 112124, 115881. 118971, 120259,
Wasrzawa.
—
Godz.
! będę... Metodo '11244, 1113C4. 121147, 124562, 126715, 12871=5, 13.00 Komunikat meteoroloeiczjiy; 15.40 Komuni
W lipcu 1929 r. nasz eks w r. 1928 — 201,5 milj. zł. Cy
TEATR POPULARNY.
k doskonała, i *>S05. 120890. 131765, 132258, 133194. 134076. kat gospodarczy; 16.15 Komunikat Ligi Obrony
port
wynoszący 276,4 miljo- fry te są jednak o wiele niższe
Ciesząca się wWkiem powodzeniem sztuka J.
ej nawet, zastpl '29750, 130728, 138813. 140719, 140923, 141049. P»w etrznej i Przeciwgazowej; 16.30 Program dla Słowackiego .Balladyna" dana będzie dziś I jutro nów złotych, osiągnął najwyż od cyfry za lipiec roku bieżą
135928,
nem z a u f a n i e . i j f c
szą cyfrę w naszym handlu za cego.
143403. 143716. 144413, 144678, 145780. dzieci z Krakowa; 17.15 Komunikaty przygodne; wieczorem.
granicznym od czasu odrodze
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Tłum. L. M. £|8
?84 5016 199 317 64 66 82 413 60 62 553 818 32 skich; 2200 Komunikat meteorologiczny; 22.05 Ko A. Charemzy (Pomorska 12). A. Potasza
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Wieża Eiffla jako... słonecznik.
14 milionów ludzi odwiedziło szczyt
cudu techniki.
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Niezwykle ciekawej obser dobieństwo gnie się l skłania sięgają głęboko w ziemię. *
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wiązania są ogromnie spoiste,
d e n t Stancliffe High School, sie wiedział jej to zdarzenie, którem a zarazem pewności, że mu juz ską wieżą Eiffla, najwyższym Odchylenia wierzchołka do dokonuje się pod wpływem
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•
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Znane jest wrażenie na pod bjawy te występują najczęściej W takim wypadku przychodzi ściej u kobiet aniżeli u męż
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