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Straszny wypadek na
_Dwie kobiety
Jedna

została przecięta

~ Wa~1zawy donosząt

'iW czoraj w Wiilanowie na riac}i

w

pół,

re

:wypadek.

koła pociągu.
druga walczy ze śmiercią.

2ywy mur tłumu zatałował. Gdy po- krwi Mmzaripana aa cfwooie tblewcsy.na,
tam- ci~ pod~eżdtżał przed dworzec, n:apór oS11'11ęła się pod lroła dtruiga ofiara tłoku

·

0.dlbywał się tam wczoraj doroczn:t
odpust. Na święto to ściągnęły 30 historycmeij siedziby kr61ewskiei ollbrzym.ie
~

-bak silny, że ci, którzy stali
przy torze, bylli zmuszeni rzucać nao.;..
lep na wagony. Niestety, :nie każdy miał
tyile sił i uęcmości, by wedrzeć się cho
ćlby na stopid i nie diać liQ wepclmlĆ
pod koła kolejki.
Sbiasz:Jl.1wemu temu fosowi
ul'~ły
dwie młodociane warszawianki. Pod a
porem wezbranego tłumu j~ z nfoh
wpadła pod kolia które
meszczęśliwą,
przecięły w pół. '
Podlni6sł się sb'aszny krzyk gr.ozy.·
W te~e samej niema·l chwili w in:nem
miejscu wy!buchł nowy okrzyk pr~eraźe

• N~pływ ~e:tdnydh hył większy.
nltŻ kiedykolw1ek w latadh poprzednich.
;Wię;ksz~ .przyib;:f.~ z. Warazawy i
sąSledln1ch m~e(Jłscowosc1, me brakło ter!
pątników ze stron odlle,glejszycih.
,,.
Po ~ończ.eniu uroczystości tłumy za
częły s1ę roziem!żać. Dworzec był dosłownie oh1ęZony i robił wrażenie bez ma
ła obozu wojennego !uib stacji uchodź- ma
czej.
kilka wa.gon0w <ł.a.·lej oo
Miejsca w pociąigach na&jeżidlżających nego miejsca gdzie padł.a
w
zdóby-wano siłą. Ni'nl jeszcze pociąg zdą
'

Oto

ł~~e~~~z~

•

liwaltowna burza pod

i swobodlne miejsca.

O gocL · ·e 5-e<j po południu przed
liworcem tłUJllly zebrały się naj·obficiej.
Nadljei.tdrbał pocia.ig z Jeziorny do 'Yl/ar„
azawy.
'I

Sfm~tyk
O
li

i nieopatrznego .na.poru.
I
.·,
Koła obcięły je4 obie~ ' . .., '°"''I
Rzucono się n.a pomoc. lecz o afan;.;
ku nie było mowy.
U OllOt te prMj
u
e~
nazywa się Wacława Kęczkowska. liczyła lat 20, mieszkała pt'~ uil. Manzał
ktowskie.j nr. 14.,
,
Drugą ofiarą padł.a ApolOA'ja RtttikO•ka. lii.czą,ica. lat 2 (NoWT, Swiat 8 m.
10).
Stra.s:zlMwie -okaleczałą, przewieziono
kolefką do Wansza.Vry'. Na dworcu czekałia. jurt
przeclni.o !Zawezwai:ia karet..
ka PQtg
·f• która przewiozła niesz..
strasz.. cz~liwą
szpitala Dzieciątka Jezus.
ka!\ffy Stan chore haidro cię~

~m~ci~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tłum o~brzymią falą rzucał się n.a wagony i zalewał wszy&tkie stopnie, wejścia

11

spłoną'
ł
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Spowodowała

Warszawą

pożarów.
Na przystani w Młocinach .wpadło do wody 50 osób.

wiele katastrof i

Z Warszawy donoszą:
- sławnego znalazły• pod wodą.:
Wczoraj około godziny 9 w.f!eczorem
Burm data się odtzuć dot
przesz.ta nad Warszawą gwa!ltowna bu- że i Poza Warsza

rza z P'knunami -

zwło k I

·

•

w lesie pod Otwockiem

~ Warszawy donoszą: '
.
O godz~nie 1-ej po pot.uan!u mlesziKańcy Otwocka ujrzeti wczoraj gęste
klęby

dymu unoszące się nad terenami
pobliskiej sipó1dzi·elni mieszkaniowej
„Śródborów". Stwierdzono, że l)ł'oną za
gajniki.
Ni.ezwfoczni e do l>Oiaru wyiruszyla
miejscowa straż ochotnicza oraz odidział
poliicjantów.
Po trzygodzinnej walce z ogniem
syituacje opanowano. Zniszczeniu uległo
12 mórg mf.odego lasu sosnowego.
Podczas dogaszan:a pożaru. policjanci znaleźli wśród zwęglonych krzewów
.okropnie zeszpecone vwłokt mężczyzny.
1

I

więcej ucierpiały przedmieścia.

Na Nowem Bródnie gwałtowna wichura wyrwała z ziemi wielką, starą fa'\..
pę z korzeniami. Drzewo, upadając, Poraniło dwie osoby, przechodzące tamtędy: ks. Janowskiego i p. Karolukową
mieszkańców Bródna.
Szczególnie dala się we znaki burza
wcwrajsza Pelcowiźn~e. Pod gwałtownemi porywami wichru padl cały szereg drzew na szosie jabłonowskiej.
Na Woli, w pobliżu przejazdu kolejowego, został zalany wudą wiadukt i
ruch tramwajowy musiano wstrzymać.
Woda dochodziła w tern miejscu do potowy wagonu tramwajowego.
Tak samo okolice cmentarza prawo--

w~~!l\F~~c!i~t~h~~~ ~: Zdradzany

ystając z pięknej podnia. ;wyjechali poza

Wszystkie pociągi kolejek byłv prze

pełnione, dworce nie mogły pomieścić
pasażerów, śpEeszących do domu.

W Młocinach omal D!e doszło do ka.
ltlastrofy. Zebrał się tam na pooroście
przystani Gómi:ckiego spe>ry tłum, oczekujący na statek.
Pod naporem pękły bariery J z trza„
skiem załamał się pomost.
·
Do wody wnadło około 150 osób. mię
dzy niemi kobietv ł dzieci.
Na szczęście obyto się bez wYPadku
śmiertelnego. Na pomoc rzuciło się kiłku doskonałych pływaków, którzy pod
kierownictwem komisarza policji śled-[ .
czej Hantowera zorganizowali swego
dzaju pogotom!e ratownicze.

rol

przez kochankę aresztant!
~
do

bors~~~·józef Dębicki dertlW na astmo na wieść o majl\Cem nastąpić wysłaniu go

~~i~~:~~1~I:1z ~:::!
chał aromatyczne dymy.

r::;

~wdopodobnie Podczas tak!iego
rzab1eg.1;1 dostał atak.u duszności. &aJ>ró;5Z~l niechcący og:Iefl i f.CinĄf stras~
śrmercłą.
Zmarł:v. ~rocl tonę I 9-letai- -~
nczk~

Zamach mobłlczJ
slraiaka.
Lódi, l sierpnia.
W mileszKalOO wlasnem przy ulicy
Ogrodowej 27 usilowat pozbawić się ży
cia wystrzałem z rewolweru strażak
fabryki I. K. Poznańskiego, Antoni MaHk.
Denatowi udzielilo pomocy pogotowie, które przewiozło go do szpitala
Poznańskich w stan.ie nie budzącym poważniejszych obaw,

tak

Była ona PoPrQStu ktęsltą dla! wszy-

jedna z tych. które

dlugo pozostaną ludności w pam'lęci.
stkich, którzy
łra żacy znaleźli zwęglone
\Wyrządziła ona szereg szkód w róż gody w czaste
.
.
nych częśrniach miasta, z których naJ- miasto.

S

NR. 212

Wilanowie.

pod

marzył się wstrząs!lljący ŁłUltllU był

itejszej kolelj1ci

tłumy.

wpadły

I

CENA NUMERU 28 oRoszY.

Łodzi ł

pow1es1I SUI w CfJll na pqt/1 z chustki do nosa.

z

Warszl!WY donoszą:
·
P'eltks Drożdżyński, poszukiwany
przez prokuratora sądu okręgowego w
Łodzi. ukrywał się od kilku miesięcy w
za
h Warszawy. Jak zwykle w tej
sferze, miał kochankę, którą ma:łtreto~wal
Ostatecznie dzJewczynie sprzykrzy.Io się pożycie z człoW.eki·em poszulclwanym przez właJdze. Przyszła do 7go
komisarjatu f oskarż'Y1la go o kradzież.
Drożdżyńskiego aresztowano na ul.
J:lektoralnej. Pod konwojem powędrował do aresztu. Zachowywał się spokoinie. Wiadomość o mającem nastąp:ć wy
staniiu gio do Łodzi przyjął z rezygnacją. .
.
Po UP'lywie pól godziny, gdy klucznik odsunął zaspwkę w okienku koryta~
rzowem, zauważyt wykrzywioną twarz
Drozdżyńskiego, który zdawa·l s;.ę stać
nieruchomo tuż l>fZV framudze tdrz.wi. ,·

I

~olicjant wbi:egq do cełi i stwierdzi~.
ie aresztant w.isi na pętli, skręconej z
chusteczki do nosa. Linka była przym.ocowana do zawiasów. Desperat miał nogi z_gięte w kolanach. palcami bosych
stóp opLe_rg.l się o podłogę.
Jednem dęciem noża t><>h"cfant uwolni:l go z pę·tli, przeniósł na tapczan, poczem pobiiegt do telefonu, by zaala.rmować Pogotowie.
Bnergiczne zabiegi lekarskie przywródly desperatow~ przytomność. Pozastrzyknięciu kamfory, przewieziogo do szpitala Dzieciątka Jezus.
Przy lóiku aresztanta czuwa;l policjant.
Minęfo k:ilka godzin i nagle dyżurna
siostra miloslerrdzta zauważyła, że Dro-ż
dżyńskiemu oczy zachodzą bielmem.
Byt to atak sercowy. Po chwili nastąpil
zgon. _u,,",
't

I
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ZYGMUNT l(ULAWIN'Sl(I

woiny p<>czty uplanował napad.

Radca poselstwa
w Warszawie

IZJDDIB

znlB\VIŻODJ

w gab1ntJClfJ WICfJmlnlstra
,

JUgOSlOWIOnsku2go.
Bi~ itl sier.pn!a.. ~,
~ jaibinecie pomocni'llia ministra
spraw zagrallli.cmyob doszło ~ do
gwałtownego staircia / między pr.zedsta•
wideilem J„„tosławp·· nt"J'Y Lidze Nam"'"'6

r-

dów Ducziczem a ra~ą l•c'Y!JnyiQ ~
Wariszawie Jovanowiozem.
··'
Między obu tymi
urzęcłni1iamł 00
dłwmzego czasu panowały napięte sto.o
sunki.
Jovaoowicz obwiniał
Duczfom, li
ten przyczynił się do usunięcia ~ •
staniowilska w Genewie.
;i

Duczicz uderzył l"adc, J~Q„

k:i"lka.Jcrotoie

W: ~

J

\I

fCZORNV

500 samolotóW

Rzokomv obywatel z1em-l Czworonożni vrzviac1ela ]I.1" ""~zy po,sk1cb w A/ryce l
skt ~ gwalcic1elem.
\
.
a:łelonka nad Prutem.
·
"I

rzuciło dziesiątki tysięcy
~flmb

na

1

Lonń111 ł

Planch1sfar.

-:--

f

'

1Wielkie angielskie manoł
wry powu2trzne.
W ostatnich d'Iliach nad Londynem
i Manchesterem rozegrała się najwłęłr
sza i najstraszniejsza bitwa powietrzna,
wobec której są ni.czem wszystlkie ataki
powietrzne z wojny świafowej.
W akcji wzięł-o udział 500 samolotów
które zasypały obydwa miasta nie:!!'Jl1iczoną iJlością bomb.
Mimo że obrona
ro:?Jporządzała 50 aeroplanami, batetja~
mi przeciwlotniczemi, ustalono, że atak
powieti«ny w obydwu miastia.ch spe.wo.

,.

Przed kl1ku d lamł aresztowano w hotelu Saskim v Varszawie niejakiego ZYGMUNT A
. OLOWSl(IEGO, który
i>Odawał sie za obywatela ziemskiego i
pod tą p0
Ą przeprowadzał różne fikcyjne sprzedaże cudzych objektów.
Wesołowski sprowadzał do hotelu mło
de dziewczęta i dopuszczał się na nich
gwałtu. Zdjęcie nasze prze\lstawia
,sołowskłe1iro wedle fotografii, dokonanej
w urzędzJe śledczym warszawskim.

We-I
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liehenna legjoni·
w Szczypiornie

i Benjaminowie.
Utspomn1en1a z przBd
10-ctu lat.
~ , a'ragedja Szczypiorna i Benjamitno*'8 oo raz drugi poru.szyła całe społe

p0lslde z końcem lipca przed

łaty. Od chwili mternowania w tych
~h tołnł«zy i oficerów legjono;w:ych szersze sfery mało co wiiedzialy o
łeb losach. Ostre zarządzenia władz

lD

lliełnrecldch 1POStax-ały się już o ro, aby
s PoZa drutów kolczastych nJc nae wy-

~o

na

śwbat

olbrzymie spustoszenie.

Całe

iJli

amerykańscy
czesto wielkimi dziwakami.

Miljonerzy

Roc.kefeher
naftowych. - Ford chodzi
- Morgan
ryby.
pasjonuje
dziennikarstwem.

stów PolskiGh

aeństwo

dował

" ce city le.gły w gruzach. Dziesiąrtki tysięcy zabitych •..
Grupa harcerzy ' pOlskicn od11iywa autem Po<lroż nMtioło sw)ala. w ekspeayc..11
Powyższe sprawozdanie nie jest baiswej auto zatrzymałO się przy fermie w Jednym z wąwozów górsldch Atlasu,
gdzie druhowie SMOSARSKI i JELIŃS KI przyjęli wizytę małpiego plemienia. ką, ani filmem. Atak powietrzny miał
miejsce w ~tości. Setki samolotów coraz ba·r dz!ej zwartem kołem otoczyły Londy i Manchester, poczem roz· ·
poczęto bombardowanie. Na szczęście
bom:by nie b,yły wypełnio mater. wy1bu,
chowemi,
nie mogły więc
wyrządzić
są.
szkody tam, gclizie padały. Kruż,da z nich
---i:10:·--zawierała napis,
przez jaki statek poużywa aamp
wietrziny ziostała rzucona. Również ar..piechotą.
łowi
-As~or
się ty.lerja nie strzelała sm1ercionośnymi
pocisikami, lecz tylko markowała ogień
dział. Jednem słowem były to manewty
Nnct z ~yjących, żaden P<>ch, Padefłor.cncc Zi<'gfield, właściciel slvm1c angieliskiej :floty n.apowiehmej.
rewski, ks. W alji, czy Clemenceau, nie go kabare:u, U\Vnża za najw1ęks7„\ przy
Atak pTowadził o&obiście mamzałek
budzi tyle cłekawości i zainteresowania jemność przypatrywać się rewji w swo Bro-ok-Popihon, obroną kierował wiceu amerykan, co ich miljonerzy, czv t. '.m teatne.
marszałek John Salmonrt. Zadaniem ozw. mu11limiilljonerzy.
- \Vszyscy tak doskonale haw ·ą s'.ę statniego była
olJrona Mahchesteru.
Co PQwJedział ten, co zrobfl tamten, \v moim teatrze - mawia milhner gd}'t!
z
chwiłą
wy:bucli11
wojny An·gHi ~
jak żyją ej, jak inni - oto tematy, na któ dla.;;zcg<1 ju. mam stanowić WYi•lWk..
re dziennlkarz amerykański może pisać
kimkolwiek,
rząd
musiałby
opuścić I.on
Słynni.I rnanja miljonerów am..:rykań
codziennie kilometrowy feljeton, a zaw- ski~h były prze?. pewien czas inaJacje dyn, który obronić przy dzisiejszych wo
sze znajdzi1e„. kilometry czytelników.
szpital5w i ki111ik.
jennych środkach technfoznych jest niieTwierdzi on np., że stary RockefelSlładmtr.v!ll tym skądinąd cel~m po
możJiwościę.
Poinf.ormowany o tern prze
ler, zalożyciel i władca słynnego towa- ści.;cano z:.rwrotr.e sumy, byle prze:·-l:·~
ciwnik
usHował
z:równać z ziemią Manrzystwa kopalni naftowych p. np. „Stan- n~ć sic; w doskoPc;łości urzs_d3.~·i'.a, ·v
dar O:i!l Company" u.żywa w swoim ga- wyposażenie laboratorjum itd. W wie- chester. Pod umiejętnem kierownidwem
binecie do dziś dn:ia nie lamp elektrycz- lu okolicach !'~ p!tc:l' tych namno;.vt:i :;i( man.załka Brook- Pophona eskadry jenych - lecz naftowych.„
iyle, ż~ brakło wr..et chorych. Op0\1 ia- go p:rzełamały pierścień obrońców i Man
Robi to jakby z wdzięczności dla vś daj;1 uawct na cem tle charaktervsivcz- chester wydany został nieprzyjaciołom.
ObI"ońca miasta wicemarszałek John
wietlenia, któremu zawdzięcza olbrzy. nci ·anegdot~.
·
mią fortunę.
najnowszem1
je<lc11 z takici1 fundatorów zatici:-e- Sahnont rozporządzając
Młody Morgan wszystlde wolne chwi -~zowal de ~.zpi.;ala. wystawion·~go j;:go zdobyczami tec hniki wojennej, nie zale poza zajęciami w swym banku po- sumpt<.~m. że uazaJutrz rankiem zamie- niedJbał niczego, co1b y mo·gło 2'liliweczyi:
świięca rybołóstwu.
rza w towa:rzystwie przyjaci'ół odwie- atak przeciwnika. Jednak wobec prze~
Astor-Junior pasjonuje. si-ę dziiennikar dzi~ zakład i chc:iych znajduhcyd1 się wagi atakujących n.ie udałlO mu się obro
stwem i pracuje w tej dziedzinie oczy- w lecznicy. ,Pech" chciał, że wlaśnie nić, ani L<llndynu, anii Manchestem.
Bitwa wymaga ofiar. Młody pilot An
wiście jako amator, bo w tym chudym \V tym cza~ie ~n i tal ten ni·e mh1 ;;n! j~d
drews runął ze swym apa·ratem. na ziezawodzie nawet w Ameryce me plac~ nei.;o chorcr~o.
hon:m1rjów, które znaczyłyby coś wh~
vVc':wcza~ lekarze,
ratują:;
houor mię. Z pfonąceg~ saitni0!1otu- wydobyto
cej, niż bagatelka.
wspa11iakj fundacji - wytekt');1 )Wali nawpół zwęglone zwłoki. Przyczyną ka'
f'ord je en z najpopularniejszych mil koleg,h.v z pcbliskich zakładów, 1tln;':yli tastriofy było pęknięcie śmigła, sipowoionerów świata, król samochod:.)\vy, lu- icll do lóżek l hojnemu filantrop,Jwi dowane zderzeniem się samofotu Andre
bi pasjam: chodzić piechotą i to na dale- przedsta.w;H zakład przepetn'.ony po wsa z drugim - obok szybującym.
Dwie sensacje,
kie spacery.
_
przcgi chonmi. ..
1

szeroki

A tymczasem w Szczypiornie szew zastraszający sposób, głód i
epfdemja, dając się we znaki odciętym
od świata legjonistom.
·T ezy tygodme tiakiiej katorgi wycierpieli nasi chłopcy bez sfowa skargi, osta
tec.zttie jednak zdecydowali się wystosować pismo do społeczeństwa polskiego, aby mu otworzyć oczy na te okropne stosunki w obozie.
W oolworth, założyciel stynnych do·
Gdy to się działo w Szczypiornii'e - muw towarowych jest miloś':lll\"em ~rv
oficerowie internowani w Benjamino- w fc,otbal! i z swych pracown!k:jw st\vn
wie mieli równocześn1e przejść także n:ył k;lka r:rrwszorzędnych drużyu pił '
rzyły się

kar~kich.

ciężą próbę życiową.

Ooo dnfa 30 J;ipca 1917 roku zjawił •••
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się w ich obozie kaipitan niemiecki, na
Była to nowa nikczemność pruska,
którego żądanie zarządrono zbiórkę Je- wymierzona przeciw jericom „ oficerom.
gjonowych oficerów.
Przeciwko takiemu postępowaniu o-

Naprzeciw nich ustawiono dwa plutony niemi•eckich żołnierzy z nabit;mi
karabinami i nasadzonemi bagnetami dokoła zaś na wzgórzach stanęła reszta piechoty ni'emiecki ej.
Kapitan ów rozkazał oficerom legjonowym w ciągu 20 minut złożyć szable
(rewolwery odebrano im przy internowaniu), W. przeciwnym razfo użyje sity.
Wobec tej jawnej przemocy oficerom .,naszym nie v.oz_o~tawat.~ nic inne~
go, Jak szable odp1ąc 1 rzucie pod nogi
nłemcom. Ni·e dość tego jeszcze było.
Na rozkaz kapHana musieli oni jeszcze
zdjąć odznaki oficerslct.e, poczem wręczono im dokumenty zwolnienia z legjo
nów polskich i zapowiedz·lan-0, że pozostają nadal w obozi e, jako osoby cywilne.
1

1

ficerowie legjonowi postanowili zaprotestować publlcznie.
W imieniu ich mjr. Fabrycy (dziesiej
szy generał i Il wiceminister) wystosował do społeczef1stwa polskiego pismo.
w któretn f>Owofał się na roz!<az gem:- ,
rał - gubernatorstwa, że mieli być inter !
nowani tylko do czasu załatwienia for- !
malności, połączonych ze zwolnieniem
ich z legjonów. A tymczasem są nadal ·
więzi~ni, jakk~lwiek nie \vykroczyli ani!
przeciw przepisom wojskowym, ani też I
jako osoby cywilne n.ie popełnili żadne- !
go występku. ·
Obie odezwy internowanych legjoniśtów doszły rąk arcybiskupa Kakowskiego w pierwszych dniach sie~pni·a i 1Katow:nrcze oliolice wsclioCln!eI Mafopo Iski mimo, ie sle ~o- nicli (Inio ·mó-WJ ··ńie
spo\vodowaly żywsze zajęcie się społe- . są tak licznie zwiedzane, jak na to zasługują. Zdjęcie nasze przedstawia uroczef1stwa dolą internowanych.
J czą dolinę Prutu i Hucułkę jadącą jak każe tamtejszv zwyczaj, na koniu po mę"'

j

sku.
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'Tragedja miłosna wdowca
posiadającego pięcioro
Zastrzelił się,

gdy

zerwała

dzieci.

z nim narzeczona-ukrainl<a

- ; a :. . -

Przed śm1erc1q zamówu sobuJ nekrolog
z gazet p1otrkowsk1ch.
Piotrków, 1 sierpnia.
Na podwórzu domu przy ulicy Piłsud
skiego 41 w Piot:rkowie
odebrał sobie
życie wysi:rzałem z rewolweru 42-letm
Józef Ksiątczak, właściciel domu przy
l"'"· - l'an pewnie będzie szczęśliwy, ulicy Podleśnej 43.
- UOKąo taK pędzisz ? „
Pow~dem samo~ó!~tw~ Książ.czaka
- Do domu.•• Matka uprzedziła mnie, gdy odsiedzi pan swą, karę...
"'n.
będ
ó
była
zaw1e,dz1ona m1łosc.
łe dostane lanie„.
- W ą tp i ę Jjard ~. czy
ę w w,
- Więc po to się tak śpieszysz? „
czas szczęśliwy.„ Jestem skazany na
Ksią.żczak, wdowiec posiadają::y pię
- Ta~ chcę być w domu zanim oj- dożywotnie więzienie...
cioro dzieci, przetl kilku miesią:ami za~
t:iec przyjdzie••.
kochał się w uroczej ukraince, :Ctóra od

I
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Za

chwil~ padłby strzał.~.,
gdyby nagłe posterunkowy nie wyrwał pani J.
rewolweru z ręki.
Omal nie krwawa tragedJa małżeńska na Szosie PabJanłckiBi.

~

fednei
·

pewnego czasu stale mieszka w Piotrko
wie.
' Wkrótce miał się odibyć ślub te ; pa ry.
Onegdaj młoda niewiasta i awiad()ni
ła ~o lis·townie, iż zrywa z nim wn e lkie
stosunki.
Książczak zdenerwowany lym '.ist('m
natychmiast udał się do niej. Przyj ę ł il
go bardzo chłodno.
- Nie kochałam cię nig :ly. M u~imy
się :rozstał rzekła.
P. K. nie odpowiedział jej', ·
Bez pożegnania · opuścił jej micsl'.~a 
nie.
Wprost od niej udał się Jo aimin1·
straoji jed.inego z pism
piotrk()w .:;kich,
g)dzie zamówił cl.fa siebie
netuobg na
następny dizień.
Na popołudnie zaprosił

kilk u lw! r .
gów do resfauracji. Wypili k •lk a b utelek wódki.
Po kHkugodzinnej I.libacji poż.z gn ał
się z nimi.

-

Ni,gdy

rzekł im -

się }U'Ż

nie

żegn,ajcie

zobac!ym.y -

mi na zaws:~~.

Koledzy nie zwrócili uwa gi ':l. :t jego
Przypuszczali, że jes1 pija ;1y .. J e
den z nich odlprowadził Ks iqż..:zaka d o
domu w którym mieszka jego byb. narzeczona.
·Po uipływie ki'!ku minut
kb ~.ce
schodowej przed drxwiiami jej mieszk a.~
nia, zastrzelił się.
sław.a.

Łódź, 1 sierpnia.
policyjnego oddzielnie. Pani J. odebra- wowal panlą J. Mtoda, elegancka nieno brnń i pociągnięto ją do odpowie- wiasta · przechadzająca się w nocy po
Godzina dwunasta w nocy. ·
opustoszałej szosie wydala mu się po.
O tej porze Szosa Pabjaniicka jest dzi el no ś ci .
Czy pogodzili się później ze sobą - dejrzana.
zwykle zupełnie pusta. Przedm i e ście
dniT-r.hczas niewiadomo.
Gdy pani J. zbliżyła s!ę do dorożki,
Łodzi pogrążone jest we śnie.
Okazuje się, i,ż POi8terunkowy, który udał się w ślad ~ nrą. W chwili, gdy
Pod latarnią przy zbiegu SzosJ Pabjanickiej z jedną z wąskich, ciemnych mia! wyznaczony dyżur w obrębie Szo- wyciągnęła z kieszeni rewolwer,. zbli68
MS 5 *"'™
uliczek stoi ntewiasta w eleganckim bia· sy Pabjanickiej przez cały czas obser- 1żył się do niej I wyrwał jej broń.
łym płaszczu i w czerwonym
kapeluszu.
Jest to pani J„ żona znanego w naszym mieście działacza. Pani J. jest
zdenerwowana. Dowiedziała się bo1
SUl
wiem, iż jej małżonek utrzymuje bliższe
napadli na usiłujących ich uspokoić policjantów.
stosunki z pewną ml:odą niewiastą z toKrwawa tragedja rodzinna
warzystwa. Powiedzieli jej, iż około
Szaść
północy wróci z nią z Rudy Pabjanicw Łomży.
ldej do Łodzii. Pani J. ba znie obserwuLódź, 1 sienpnia.
Jakaś
niewiasb.
wzywała
obecnych
W
Łomży
rozegrała się onegdaj
1
je wszystki e taksówki i dorożki. które
do
czynnych
wykroczeń.
krwawa
tragedja
rodzinna.
od czasu do ukazują się na Szosie. SzuWładze oolicyjne zaalarmowane zePrzy ulicy Senatorskiej mieszka od 5
ka męża i jego towarzyszki. Młoda nie- stały awanturami mętów społecznych • -;- Bi~ - woła~a -· ~r~ocić kamie.
•
lat rodzina Saraczewsk:ch, posia dająwiasta jest zdecydowana na wszystko. na Bałutach, które usiłowiały roztbroić mami! ~ie. damy się pohcJt.
. Nie }ak1
W:ładyda~ ~esterow1cz cych w Łomży niewielką fabryczkę
W kieszeni płaszczu ukrywa brow- policję.
ll!Fng. Gdy przekona się, iż informacje
W go,dzinach wieczornych w miesz .. (Z1etlona 28, Ba.łuty) _rzucił się .na poste- garnków cerami·c znych.
Niedawno bra.t Saraczewskiego , 27jej znajomych były prawdziwe, wy- kaniu Stan:sfawa Ptasińskiego (Cymera runkoweg? .Gorkę i poc?,wycił g.o ~a
gal'ldfo, UJSił.u,ąc go powali<: na ziemię. letni Antoni, bezrobotny, wywolat za„
.strzeIL
15) od!hywała s.ię libacja.
.
targ z bratową, 40 letnią Broni.sławą,
Minęło pól godziny, godzina...
Goście, po spożyciu większej i!l'ości Obezwładn!~~o go. .
~?.chwili J~nak t~ny z pos:ród awan która odmaw;afa mu wszelkich zasilMęża nie widać...
ailkoholu, pob~H się ze sobą. Ponieważ
Pani J. myśli już, iż plotki kursujące szczupłe mieszkanko im nie wystarczy. turru.Kow, Ma.rc~n Ole1mk (Cymera 1?J, ków pieniężnych i' pomocy.
Onegdaj po spoż,ytym obiedziC- m~ż
po mieście są pozbawk>ne podstaw i ma ło, teren bójki przeniós.l slę na podw6- kop?-.ął tak &lme posterunkowego Gorzamiar wrócić do Łodzi.
:~· : t~~abl:dł na bruk. Wtedy wyrwa„ s.araczewskiej il dw.aj j:j synowie udali
rze i ulicę.
Nagle ukazuje się dorożka.
Kilku męrtczyzn zostało tak dolkliZawiadomiony 0 zajtdach pienvszy srę do pracy, Anto~i zas ~ozostat, V: doPani J. zbliża się do niej powoli.
wie
poturlbowanych, iż wezwano do komi'Sarjat wysłał na ulicę Cymera je- mu~ to":"arzystw1e .sw_e1. brato\v CJ. .
Nie, jej znajomi.,miieli jednak rację!
nicih pogotowie.
szcze dwuch posterunkowych, lecz nie . u~y Saraczewsk1. I .Jego synowie
W doro*ce. siedzi mlod.a para, przyI-szy komisarjat policji
wydeleg-0.- zdołali oni usipokoić pij,anych.
~róc1h do do~.u, oczom ich przedstaw1.1
tul<!na do ~r7~1e.
.
wał na miejsce wypadku kilku posterun
Dopiero po upływie piętnastu minut się okropny ;WXliok.
.
.
fo i;nąz I _Jego Z?aJO~a.
.
. kowyc:h. '
·
oddział konnej policji zlikwidował zajW. ~hlew1e, n~ haku wb11ty~ . do suf~. Pam J .. me t~ac1 am chwi11 czasu li
t'!-, w1s1al przyw:ązany ręczmk1em zs1Awall!tumicy nie chcieli się jednak ście.
sięga do kieszeni po rewolwer.
u&ipokoić i obrzudli policjantów .!Eradem
Aresztowano sześć osć'!>, któ:re pod n.aly tr?-P ~ntome~o. .
.
- A więc tak - wola - nikt mi cie obelg
konwojem odstawiono do komisa'rjatu.
. \V p1wmcy P0 d balJą znaleźl! w k~ł>ie nie odbierze! Zabiję cię!
·
tuzy krwi zwłoki za:mordowaneJ Bro:u;.Osłupiały mąż nile zdąży! jej odposlawy Saraczewski.ej z obci ę tą gtO\v<J„
wiedzić. Mtoda niewiasta, z którą raNa widok zamordowanej w bcstjalzem przybywa!, na w idok rewolweru
ski sposób matki, obaj sypo\vie wpadli w
woła o p-omoc.
obłęd, ojci ec · zaś ich dosfail ataku sercoPani J. odsunęła już bęzipiecznik
wego.
browninga. Jeszcze uramek. sekundy, a Ujęto w niej bandytów, któtzy siali postrach w okośledztwo u tamo tylko, że Antoni
mąż jej padnie trupem.
1·
fi W
Saraczewski
rzuci.ł się z noż em kuch enl nagle,' jakby z pod ziem,l, wylania
JCac
arszawy~
nym w ręku na brntową i w okrutny
Si(} postać mężczyzny w granatowym
Warszawy donoszą:
szyibko się ulot.nili i wsiecfili do oczekują sposób odciął jej głowę.
mundurze.
Od dłuższego czasu niepokoiła oko- cego na n!ch samoohodu.
Następnie sam s;ę powiesił.
Po od.daniu
Policjant W lot zorj'entowat ~ię w sy lice podwarszawskie tajemnicza taksów jeszcze kilku strzałów, odjechali w stro
Antoni Saraczewski - jak s ię o sta~
':uacji i W:frwat jej z rąk re~olw~r. . kia, której pojawienie się było nieomyl- nę Warszawy.
tecznie o}{azato - kocha! si ę w pewnej
~tato S(ę t? tak szybko, iz paru J. me nym znakiem większej operacji rabunO napadzie zawiadomiono natych- dziewczynie i zażądał od bratowej, by
zdązyła staw!ć mu, oporu.
kowej, dokonanej gd'zieś w pobłitu.
miast
miejscową policję
wojewódzką. ta data mu pien:ędzy na koszty ślubu, a
. Rywalka Je~ kto[a ?yła pe~a. traTaksOwka ta z;jawiła się w cz~vartek Rozpoczął
spotkał s;ę z odmową
do ko1~ai
się od.razu uościig z dwu gdy
g1cznei:w r<?zw1ą~nira p1eprze~1diian~- po północy w Nasiehsku. Pasaterowie
strasznego
mordu.
g? spotkam<'!;, fr<i;Cl przyt?m,no~c. Poh- iei, dokon•ali wćnvcz.as napadu na dom stron, od Nasielska i od Wanzawy.
Auta poliicyijne dopadły wreszcie sa~
~Ja:n~ od.woz1 tró~ka;t . ~alzenski do .xn~ młynarza Wolfa Jungsteiiha.
Kom1sanatti, gdz1'e spisano odpowiedni
Bandyci, wiedząc, że młynarz posia- mochód bandytów za rngatką g,rochow-1
protoku!·
..
da więk'S.zą go.fówkęJ z rewolwerami vv ską. Była to warrszawska taksówka nr.
Małwnkowte -:wychodzą
z lokalu ręku zażądali wyd1:'nia wszystkich pie- 246, prowadzona przez szofe.ra Zygmunta
••
w
=
nię<lzy. Jun.gis.tein i jego żona Ita opierali Ziomka, przy którym znaleziono maleń
Łódź, 1 sierp nia.
się początkowo ż<l!daniom
bandytów. ki mauser. Obok Ziomka siedział je.gu
W
fabryce
Maksymiiljana
SzteinStanisław Rol~ński, Pasażera
Moment zamieszania wyzyskał obecny pomocnik
berga
przy
ulicy
6-go
Sierpnia
102 w
w drugim pokoju kuzyn młynarza, który mi taksóV1rki byli znani bandyci Jakóib suszarni z apaliły siię odpadki wełnia
Kukawka
(Targowa
53)
i
Modrka
GrunŁódi, 1 sierpnia.
nj es)postrzeizenie wymknął się z domu
ne. Pożar po upł ywie kilku mi-nut prze
Jeden z lokatorów domu przy ulicy z paczką, zawieraiącą 30.000 złotych. stein (.P awia 18).
niósł się na inne sale.
Ujętych harudytów odisfawiono wraz
Bandyci tymczasem rozu:>oczęii plon·
~onstantynowskiej 11 znalazł: na schoWezwane I i II oddziały straży odach tej kamienicy dziecko plci żeń -drowanie, mieszkania. Na krzyk Jung- z rautem do W ar sza wy.
gniowej lll ciągu krótldego cazsil stł umi
steinów, wzywających pomocy, złoid;;ie.
~kiej, licz~ce okolo dwuch tygodni.
Młynarz JU:lllgs tein, przewieziony do ły ogief1.
je zacz~łi strzelać i raniili cięiźko Jung- kliniki dra Solmana, zmarł wczoraj wsiku
Podrzutka odesłano do żłobka.
Straty wynoszą kiłka tysięc;v zło
steina, llżei zaś je,go żanę ~ poczem tek za.danych mu przez bandytów ran.
WHodnei matki I>O&Zuku.ie policja.
tych. .

w

awanturnicy na

Piiiłni ·

Bałutach

Szwagier

,

odciął gif]\~~

bratowej

sam

powuisrl

osób aresztowano.

l

1

I

11

1

l'ajemniea taksó~ki N2 246
z

w labrycB
Szteinberga.

Pożar
łYI.

Podr·ZU1Bk na schodacha
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Brzuch-llodzi domaga sią zdrowei strawy!

NJech na·s ze paniusie od straganów posłuchają o ich zagranicznych
kole~ankach. - Jak kmiotkowie z produktów spozywczych czynią
soble posłanie na ulicy Skwerowej.-Parę słów o rynkacli Zielonym
ł Górnym. - Tylko energlcz"na akcja policyjna zaradzi zł mu!
Łódź, 1 sierpnia.
Zola daje pełen rozmachu i barw
obraz rynku paryskiego .. Wagony zieleni, którą francuzi pochłaniają chętnie
i w dużych ilościach, cysteny mleka,
góry uformowane z połci krwawego
mięsa, ryb, krabów, krewetek, przytlaczają wstrząsająceml cyframi.
Wprost wierzyć się niechce ile potraf.il przepędzać na t. zw. „Naschm"arn:11ałe w swym ogromie brzuchy wiei·
kich miast darów n'atury, przeróżnych
przetworów i pr-oduktów pracy rąk ludz
kich.
W olbrzymim promieniu wielkich
miast ogałaca się całe okolice z płodów
ziemnych; ileż zwierząt traci życie, by
podtrzymać
tętno
energji zbiorow:::k
Jak wygląda dom prawdz~wego mlłOś
nika „krzyżówek"'?.•
ludzkich.
Rynki wielkich miast na zachodzie są

Kupujący nabiera przekonan: ::. do apc
tycznych produktów, które mu ofiarowują uprzejmie kupcowe i ma pewność,
że wszystkie te zachęcająco wyglądai'.1
ce kolekcje witamin, utrzymywae są we
wzorowej czystości, są świeże i przywiezione zostały w doskonałych warunkach higjenicznych.
A u nas? Wystarczy wyj~~ nad ranem do rogatek miejskich, lub przejść
się na ul. Skwerową w okolice dworca
fabrycznego i zobaczyć zarówno dostawców (przeważnie okolicznych kmiot„
ków lub przekupniów) i '.eh stosunek d0
posiadanych w sprzedaż towarów, by
na dłuższy czas stracfć apetyt do jedzenia.
Przedewszystkiem jedno: Zjeżdżają
się z okolic wcześnie i resztę no~y spę
dzają kmiptkowie i przekupnie, biwakując na ulicy.
felieton.
Towar, bez należytego zabezpiecze
nia i opakowania allrleszczany jest
PODCZAS WIZYTY KOMORNIKA.
wprost na ziemi, a c..zęsto-gęsto służy za ·
wygodne posłanie swym właścicielom.
„Jeżeli chcemy sobie wyobrazić, że
historja pragnie cz.asami pożartować i
Wogóle produkty nim dojdą do rąk
ż~ tragi'Zm sw6j splata utny~łnie z kom!z
konsumenta w Łodzi przechodzą t_al}:ie
mem, jeżeli przypuśdmy, że l)b;>il;tna w
perypetje i są przechowywane w postosunku do luJz!. czyni sobie niekit::dv
mieszczeniach, o których się filozofom
okrutne widow.si.<.l z i.:!I c:erple:'1 i k?
- wówczr.1.s musimy przyzna~. Te bf;!
nie śnUo.
S:tl wizm
to au~~d:Jtl, op.:wicd1la1?a
A rynki? Stragany sklecone nisko
J;;,~o historję·'.
tuż nad rynsztokami, ściekami, zaprySłowa te to wyjątek ze wstępu do
skane błotem przejeżdżających wozów
zbioru anegdotek, charakteryzujących
nie tworzą nawet w przybliżeniu pogożycie w bolszewickim raju na zdletnl.
Zbiorek ten wyszedł nakładem „Czuz·
dnego obrazu rynków zagranicznych.
biny" w Berlinie.
Apetyczne rzódkieweczki, pomidoPoniżej podajemy niektóre z tych żar
ry,
„chrzczone'' mleko i zabarwione
cików, nie opatrując ich. komentarzami,
masełko, poniewierające się na wozach
albowiem mówią one same zbyt WY·
mownie za siebie.
któremi kmiotkowi·e na wsi przewożą
NA .EGZAMINIE.
gnój, lub tez na brydnych straganach
- Co mi pan powie z biografii Karourągają elementarnym pojęciom higjcny
la Marksa?
Wiemy, że są wprawdzie wydawa- Karol Marks urodził Się w Niemne
ciągle jakieś przepisy, dotyczące ocaech, zami·eszkiwał w Anglji ł t>ogrze-..
banv został z kretesem w :Rosji
brotu produktami spożywczeml. ale są
one
martwą literą, od której smutna rze
Co
mnte
Jednak
napawa
dum4,
to
okoltczność, źe jak u jakiego ministra,
KTO BYL PIERWSZYM CZŁO
czywistość odhi1ega b. daleko.
prawie
codziennie
stoi
u
drzwi
J>'l)licja
nt!.„
WIEKIEM?
Dużoby mogła zdziałać na tern p.olu
- Ja, powiada lekarz, albowiem be· miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
~emnie niepodobna byłoby uczynić .i
celowa i energiczna akcja policyjna.
aclamowego żebra Ewy.
To też sprawę tę gorąco polecatny
-.- Pierwszym człow.i'iekiem byłem
p. inspektorowi Niedzielskiemu, zwra~
ja, oświadczył inżynier, czyż można bycając specjal:-.::i. uwagę na ulicę Skwero
łoby bez ii11Zynil~a zbudować świat & zamierza prżejechać samochodem 18-letnia wiedenka
wą w porze przybywania pociągów pod
chaosu?
- MyMcle się obadwaj, rzekł z kolet
mi1ejskich nad ranem i t. zw. „Zieiony" 'i
zopracować
komunł:sta, gdyby nie było komunisty,
Rynek, tudzie:! Plac Reymonta.
,
1
skąd WZJi'ąlby się chaos?
Jeteli wszystko póJdzi'e wed.i?U'g J;)r<>- To za~od głodomOł'ÓW.
Quis. ·
,
Jekitu. to do Łodzi zawita najmłodsza, bo
- Kieruję samochodem.„
1
w
STARUSZKA PRZ:ED KLATKĄ
ff*
++
Mfł
n - am
zaled:w~ 18 lat licząca rekordzistka saDoskonale
I
wykrzykna.t
wreszZ WIELBLĄDEM
moehodowa,
wiedenka panna Lisl cie amerykanin. - Oto jak możesz zan>- Oj ci bolszewicy, ci bolstewlc:Y! Wurmb. Wfaści:wie
TEATR MIEJSKL
panna L!sl będzie bi.ć na posag! Stawiaj nowe rekordy
Co oni z nieszczęsnego konia zroblli!
tnłala .)W:. wówczas lat 19. Jakkolwliek kohiece !
Z powodu przypadają:ceg.o na siierPi·ełl
wyje1Jd.ża z Wiednia 1 września r. b.
Zlożono radę farn!Hjną i Wlkrótce pro urlopu aTtystiów biorących udz·i.a lw bie·
SOWIECKA CENZURA.
Znana książka Bethnera „Mrówka" przyjedzie do Wa·r szawy około 1 si-er- jekt byl gotów. Mfoda Wiedenka wyiru- żącym repertuarze - przedstawienia w
fest przez cenzurę skonfiskowana, albo- pnia 1928 r„ gdyż przeditem odbędzie sza ·razem z ojcem i odbędzie w przecfą teatrze m1ejslkim na kt.lka dm! zostaną
wiem ustrój socjalny mrowiska uznany bagMelną pQdtóż: Węgry, C:techoslo- gu roku powyżej podaną podróż.. Ma- przerwam1e.
wacja, Niemcy, Francja. Hiszpanja,
szynę będzie prowadziła sama. wraz
jest jako kontrrewolucyjrty.
Wkróke je<lina!k ipod reżys.erią K. Tavłera~ Włochy, Sycylja, okrętem do Tu- z o}cem b~1dzie za-raMala na życie.
tarkiewi1cza, ukaże się zniafkomiita lekka
W ZAUł'..l<U.
nisu, stąd powrót do Wtoch, potem zn<>środki utrzymania będ~ czert>ali z komed.:}a Vemeul'l'a ••Aza_,its''. która zdoBandyci: ~ Stój! Kto cizie?
wu Szwajcarja, Niemcy1 Ska:ndynawja f wyświetlania ftlmu propagandowego, była sobie w Warszawiie niiebywa ly suk
Staruszka: - Nie bójcie się, kocha- Polska...
wystaw brazów ojca, i korespondencyj ces.
neczki, to ja!
Decyzje panny Usl odbycia samo- do pi<Silt. .
TEAm POPULARNY.
chodem tej olbrzymiej póld<róży, poprzeJeżeli P'rzedsięwzięc!e powiiedzie się
NI.EPRA WDOPODOIJNE.
dzillo zabawne :o<fa.rzente.
rnr. Deaul:J,oure wypłaci 20,000 dolarów.
W dniu wczorajszym po 60-tem
- Ten romans Jest rueprawdopodob
Ojca sportsmenki, znanego maJ.a.rza Jeżeli nie powiedzie sfę, wyplacii. .. ta:k- przedstawieniu „Trędowaiej" Teatr Po
~y: Przez całe 400 str<>n bohater był raz,'W'liedeńskiego, odiwliiedził niedawno jego że 20,000 dola.rów.
. pularny zamknął swoje podwo'ie na prze
Jeden tylko tonaty.
przyjaciel. bogaity fabrykant z Chicago,
- Bo - powiedział dobroiduszny a- ciąg jedlnego lńiesit1,-ca. W czasie ferji let
.
Dea.nhure. Już po kilku dniach mi[joner merykanin, - cóż może m!1 zaleźeć na n.ii.cli pr.zep-rowadzony będ1zie remont sice
, Lap~wka Jest chor?bą mkatną i u-. polubił serdecznie pannę Lisi i posta- kilku tystącach kilometrów. - Chodzi o ny i sali. Rozpo,częcie sezonu nastąpi w
d~ela srę podczas uśoilsku rąk. Dlatego nowll zapewnić jej przyszłość. Ale am- to, aby L_tsl miała posag.'..
dniu 10 września b:r.
!ez cierpiąc~~ ,na tę chorobę należy Mtna dziewczyna. nie chdala słysreć o ......,,
•
2

--

terenem nader dekawych · l rodzajowyc11 obserwacji.
Piszący te słowa godziny całe potrafił przepędzać na t. zw. „Nastchmark
kie" rynek owocowy) w Wrocławiu i
Wiedniu.
Sród kalejdoskopołvo zmieniających
się obrazów, przewijających się z blyskawiczną szybkością przed oczyma
przedewszystkiem uderza nadzwyczajna
czystość, sprawiająca, że ry11ki te nie
są siedliskiem zarazy i źródłem odpychających scen.
Czyste, symetrycznie poustawiane
stragany, przy nich schludne, rezolutne
przekupki, tworzące na tle danl.gO miasta, charakterystyczną gal.::rję postaci lu
ka!nych, nadają zwłaszcza rynkom niemieckim ton swoisty i jedyny w swoim
rodzaju.

Bn1gdoty bolszawlckiB.

100.000 kim. w 365 ·dni
na posag.
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Jakn.ajdokładnieJ l'Zolować.

darowł~nle.
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dzisiejsze

~ Chętnie zarobiłabym sob!e na po-

Budowłe
są nazwyczaj ni- sag; ale Qrzyjąć - nie przyjmę nic.
kłe, albowilem ich budowniczowie zaku~
- A cóż ty umiesz, moje d·zieckó -

pują kamien/t.e w magazynach

·w

skich.

l<fo n.te chce

częstlo

'

się

musi

jubiler„ zapytał amerykanin,

-

patrzeć przez kratę, ten

spoglądać

J)rzez palce.

wn:tna.

n4ft od. praQy,

·

-

·-w czerwone) armn.

'lMJ•• mu:ww•

Kobł1fy generałami

T e,goroczny kuri& w Wyiżs:tej Szkole pt'Zeszła prze,z szkołę

kawaletiji

j wał.

Gotuję, szyję, prowadzę gospo„ W oijskowej w Lenill\~ra<lzie, 1'ak donos-i,_ czyła tlla froncie w charakterze koonisadantwo ...
l'iśmy o tem pokr61'će w depeszach, u- rza armji. Druga Olga .M.iaskiaija te:Z d!o..
Na tern można n!eco zaosz.czę- kotHrzyły trzy kobiety, uzysktl!jąc stoale nie zebrać posag ...
pień gener:ailSlld w czerwonej ann;ji.
M.aluję ...
WszylStkie trzy brały ud~iał w
- Na obrazach nic nie zarobisz.„
n.'e doruowej po shonie sow:iecld~j.
„.
'""'." Pisz~„.
J ~d'na Ąleb@dr.a ~t·~
-

tdzić,

*
Od na.jnizszych ukłonów kark mni~j
Jednak

--

wodiziła zna<:zniiejsze·m.4 -odldlziałami Trze

da Matja Soch1DJ01wskaija,

woj„, odldizi,ały hartdyc:kie i

M11ganiz.owała

ich eżefe dOiPoma1gała boill!zewikom, za ico otrzymała
wvsokii Ołldęr Czo~OA~O. !ziatldaru. itJ..tt

~XPRESS

Okropna walka z bestią
'

WIECZORNY

auśtraliisk~

na przedmieściu New-Yorku~
Oic1oc „ bohator rzucił s1q z nożom ·na -wilka
·
w obronu2 swego syna.

nhd1ka, która
Na alarm nad:biegła
pr:teczuwając jakieś niezwykłe !liebezpieczeóstwo, uzbroiła się w ">row.1ing.
Straszna scena któ:ą &postrzegła, sparaliżowała ją na chwilę. Zwi (~ ~ zę wżera-

Na prze&nieśdu Nowego Jorku, v,.
New Jersey, zn-ajdUje 6ię wieilka menarżeirUa, w którei moina podziwiać piękn~
okazy lrwów, nosożerców, ty.grysów, lam
partów i innych drapieżnych zwierząt.
Ostatnio marzył się w pohHżu mena
zerji okropny wypadek, który wywad
si'lue wraiżenie na mieszkańcach New
Jer'Sey.
(W mena:terlji znajdował się wspaniały
okaz wiłika aufiralij.skiego, z którym słudlha miała najwięcej kłopot6~. Była to
.zwie.rzę nadzwyczaj podstępne i drapie'!
nośdą przewyżSzało najniebezpieczn'e)
Słutba
szych pension.arzy menażerji.
mien.aZeryjna nazywała wHka ,,czarnym
.
dij.a.błem" i bała. się go jak ?1fDia.
koruecz..
!Ws'k!uitek ruezachowJma
wUk. wydostał si~ 2
nycih .~tr~iż~OŚ'Ci,
k~atk1 i ~ie1a,c przera4e~1e dokobt s1e-

ło się w ciało biednego dzic::ka.
Niańka nie mogła strzehć do wilkll,
obawiając się zranić dziecko. Nie tra-

cąc jednak przytomności podbiegła bli··
i potężnym uderzeniem kolbą browa ogłuszyła a chwilę potwora. ID- KąpleJ?•• Głupstwo!„ Zielone drze a?„ Głupstwo!„ A:te ra(JJo ł charlesstępnie schwyciwszy oci~kaiące. krwią ton na wsi - to jest prawdZiwa przyje mność.!„ •
dziecko, rzuciła się do ucieczki. Zaicdkilkanakie krokó..,,-,
wie przebie.gła
wilk rzucił się za nią w pogoń.
W tel chwili nad'lJiedł właśdcicl men.ażerjin i ojciec ranneg; dziecka )?. Holton Na nieszczęście nie ~adał boni
Zona kładzie .trupem napastującego córkę męża.
pal~ej, tylko zwykłl'.' nóż- ~odnic.iy.
bestlją i a,cem ro.ze ała '!ę
Między
1ą un1'~w1nn11 publiczność obsypała
aby ę
straszna wa,lka, kt6r.a. zakad.
• .
·biew wy1b1e~ł ~ menalieq1.
W pob!l1skim ogrod;Z1~ .bawił się w~; śmięrcią bohaterskiego p Holto.hl\,, .gd_yW ły<;h dniach sąd przysięgłych w schronić do swego pokoju, gdy jednak
wczas mały 6ynek własc1<:1ela :nenazer11. by nie pomoc słuitlby mena!ery1ne1. W
mieście Ayr w Szkocji wyidał wy.rok u- nieprzytomny ze złości Luggate wywalil
Wmik r-rucił się na dziecko, powam kilka chwil potwór został zabity.
Pana Bolton i iego synka przewie- niewinniający żonę, która zastrzeliła d.rzwi i z wycelowanym na nie r ewolge i za.głębił kły w jego ciele. W powiewerem v.11padl do pokoju, nawpól oszalawłasnego męża.
do s74Jita.la.
zion'O
~ziccka.
krzyk
bolesny
się
trzy roziległ
Wyrok ten -spotkał się z ogólnem .u- ła ze strachu pan1 Ludgate wyciągnęła
znaniem calej zgromadzonej na saH pu- leżący w biurku swój rewolwer a naośleJ> dała ki'lka strzałów. Major momenbEczności ł prasy angielski.ej.
Geneza sprawy była następująca: . .talnLe zwalH się nieźy.wy na pódfogę, a
W Ayr mieszkał z foną swą i dwie- biedna kobieta zemdlała.
Pom:i:mo, iż sądy an'gielski,e niezwy:l~lc
ma córkami dymisjonowany major arkażą za.b6J.stwa nawet przypadsurowo
_postanowiła się otruć. mji angielskiej Wi.Jliatn Ludgate. Major kowe, prz~sięgU
j
jednoglośnie uniewinnili
Imijach
w
Ludgate, który dawniej slużyt
Pubłł•czność wynios ła ją
Ludgate.
panią
wojnie gwiat ej,
W pierwszych czasach służąca nie · hyl cięi~o ~anny
Do dcktorki panny Winkler w Acri córkę na rękach do 'oczekulącego saurny ło- bYi człowieki em o b . z ~ ltownym
linie przy szła wieczorem jakaś dziew-1 zdradzała bdn go zbocz n
i zasypała kw&atami.
mochodu
ostatnich asach w doceyna o cokolwiek niesamowitym wy- wego, przeciwnie, była spokojna ! pra- charakterz~.
glqdz:e. Prosiła ona p, Winkler o zapi- cowita. Państwo Koppke byli z rdej bar datku rozp1q się na dobre.
~a te!tl tle pomfętlzy m~Jorem a J~
san~e trucizny. Doktorka, która 1iatych dzo zadowoleni.
SłUbJ
zoną pov/ tawaly ustaw:i.czne scysJe.
Gdy pew11e.go azu państwo :wyszli,
miast zorjentowata się, że ma do czya
U
nieni·a z warjatką, zaalarmowała telcfJ- dziewczyna położyła matą Zuzannę, r•) ~.1lka: .razy żona opu '5Czafa dt>m męta
„Krasnaja Ga,z eta" podaje dekawą
czne dizecko, do wanny. odkr~ciła ku- 1 groziła rozwo~rn. 1 _
.
nica.ie policję.
Major z regufy b'..ecywa i)d.prawę i statysiyikę śilulbów i mzwodów w PiotroNim policja nadeszła, doktorka w zrę rek i wy.puściła wodę, aż dziecko utoczny sposób zatrzymała dziewczyn~~ i nęło, poczem nakryła cafą wannę prze- p. Lud?"a~e w;racala.t>o,d mężows!d dach. g.rod7Jie. W pierW1S1zem półroczu r. b. za·
sowieckich
Bala się Jednak męza 1 stale nostła t>rzy reje&tcowano w urzędadh
.
\1.rypytala kim jest i poco chce trucizny. ści'eradtem.
te~o m~ta 11,596 śn'tllbów i 8.302 roz.
Służąca tłumaczy się tern. że dziec- sobie nabity .re~olwe'r. ' .
Okazało się, że dziewczyna jest ~luPewnego, ,'Y1ec~orn m~J?r wr6c1t do \\~ody.
żącą u jakichś państwa Koppke i że na- ko byto opętane przez diabra ; ~e w ten
Rzeczą charakteryS<tyczm ą jest, że w
sposób chciała djabta wypęi\zić. Jest domu bard~r- PiJany, mz zazwYczaj.
zywa się Dora Kahnert.
- Truciznę chcę wziąć - odpowie- to pewnego rodzaju ouł~d na tle manji Spotkawszy na schodach starszą swą ci~u pierwszych dwu miesięcy roku li·
córkę, 17-letnią pannę, i.robi~ jej pewne czba rozwodów była szczególnie znaC'zdziala - gdyz o ile się nie zabiję, to za- pr·~eśladowćzej.
Dziewczyne oddano do zakładu dla propozycje. Ody dziewczyna. z / ohydą na i przewyi!szała o 85 proc. lłczbę nomorduję jesz.cze więcej dzi~ecL Jedno
odwróciła stę od niego,:major rzucił się wycli śłu'bów. ,W szystkie prawie roz:wo
obłąkanych.
już utopiłam...
na nią. Panna Ludgate podnios,ła laskę . dy 1>.rzy'})adają na· osoby, których ślub
Tymczasem przyszła pol~ja i sprad~a t-yigod'nie
w
i chciała się bronić. Na to weszła mat- odlbył silę najwyiżej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mówi
wdzono. że niestety. dziewczyna
ka ,f próbowała odpę.dzt:ć · majora szczo-- przed r.ozwcdem.
prawdę.
5'0wiecka, zaPewna obywatelka
tką do froterowania.
Lziewczyna byla przyjęta przez pat]
Major wpadł do swego pokoju, wo- mieszkała w Piotrogrodzie, poś lubiła w
stwa Koppke z ogloszen'ia w gazetach,
łając glośno, że idzie Db swój rewolwer ciąigu 6 miesięcy kole)no cihińczyka , poprzyczem 1>aństwo Koppke kładli spelaka, ;apończyka, f.rancuza -i iży.da, z kJó
! wszystkich . zabije.
cjalny nacisk na zaangażowanie do swei
Pani Ludgate z córką. próbowały się rym się również osfarteczni.e roZiWiodła.
dziewczynki Zuzanny, slużącej ze wsi.
łej
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TarlLcki wrócH z urzędu śle-dczego do dla Tarlickiego wrażeń.
Ot, gidy-by móg·ł poznać jakiichś zna~Wlego hotelu ł na:tychmiast napisał list
do redakcji, zawJadamiając, iż z powo- jomych danserki, gdyby móg~ i nimi podów bardzo po,ważuy,ch musi P'rzedlu- mówić, latwiej byloby mu się zorjentować w tej ciemnej sprawie~ Ale gdzfo
żyć swój pobyt w Warszawie.
Nl:e chcia-1 wyjechać przedtem, póki ich szukać? BezwzględnLe w . „Mimozie".
!ledztwo w sprawie porwania Erwestó- Tam będzie mógł się poinformować u
v.tiy nie wkroczy na realne tory. Przez aktorów, służby, dyrektora. PójdzLe
tak krótki czas zd·ążył bardzo polubić w·ięc dzisiaj dó „Mimozy", choć absotu"'
tę milą !dziewczynę, która teraz - być tnie nie ma humoru do zabawy.
Zadzwoni~ na numerową L kazał somoie ---- p.rzeżywa katusze, zdana na tai· 11 m'ki . P rzeczy t a l
b'ie p od
zbfrów.
skę bezczeinvch
· a ć p oranne dzie
J
Dotychczas nie mógł jeszCZJe zdać so- opisy zajścia, iUśm-iiechając stę pobfatlibie sprawy z całego zajścl.a, ni•e móg~ wie, ilekroć natrafi~ na mocno l)tzesatroz.umieć pobudek, Jakie sktonity na- tlzone momenty. W jednym z pi.srn zropastn.ików do porwanl'a tdanserki. Gu.Ml bHi nawet z naszego reportera wysosię w różny,ch domysłach, nie umiejąc kiego urzędnika samorządowego z Łioznaldć najbardziej prawd<>podobneg . dzi.
Tar'11cki zjadt śniadanie ~ położył stę
Wszelkie Jego przypuszczenia byly róna kanapce, chcąc pokrzepić się ni:eco
wnie mo:ili'we i równie realne.
Nte znal pned:e wcale Erwestówny, ,. snem, ale po kilku minutach rozległo sl;ę
nle wiedział jaki, tryb ży.cta prowadzifa, cfyskretne pukanie Kio drzw.h.
- Proszę I... ~ z.aw.e>tal, unosząc się
czy :rnia~a licznych z.najO'ITlych Uaki.ch.I
·
ZnajOOJ<>ść ich trwata ntespelna cztery· na łokciach.
Do numeru wsze·clł nis.kl, szczupły
iodziny, ohoć obfi1towala w tyle miłych

gomość i szybk;m krokiem zbliżył słę
do kanapld. Sam 'Wżlął sobie krzesło ł
usiadł, zakładając nogę na nogę. Ta,rtt„
cki si>oirzal ze z-dziwieniem na poważni\
na~usroną minę gości:a i zapy-tał:
ty ?
- Czem mog p nu
. t
- Czy pan Tadowski?
- Nie, Tarllcki_
- Mniejsza o nazw1'sko, mnie id~e
o osobę„.
- O jaką osobę - zapytał, śmLejąc
się, reporter.
• _.. O osobę, która była świadkiem
porwania Reny Brwestówny przez tajem11iczych zhrodniarzy ...
Gość m6wit to wszystko z niezwyklą powagą, marszcząc brwi i gestyku!ując zlekka lewą ręką.
- Jestem tą osobą, o którą pan pyta
- odrzekł Tarliicki - ale chcia•lbym również wiedzieć, 0 co panu idzie i kim
· t ...
pan Jes
- Przysze<llem do pana z ramiienra
pisma (tu wymi.enil przybyly jedną ·z
gazet warszawski-eh), by dokonać wywi:a<lu ~ zdobyć bHższe infornnacje o
zajściu na uticy Ordynacki·ej.„
- Swietniie ! - wybuchnął sz<ezerym
śmiechem Tarlrcki. - Ni-ósł wilk, po.nie·
śli i wHka.„
Gość spojrzat nań ze zdumieniem.
Dlaczego się pan śmi1eje?
- Bo mnie riozbawila sy;tuacia ... Wyobraź pan sobie, że sam jestem także
reporterem i nbrdv. nie ru:z.1"lus.zcza-
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_ -- · - _

- .!7_ 1

?hilM'!"'"i~,,.,..

łem, bym kietclykolwiek dostal stę pod

czyjeś pł'6ro ...

· Chcąc ułatwić pracę mocno skonfudowanennu - nfowladomo dl~czego koledze, Tarlicki sam napisał z sobą wywiad., za co gość dziękował mu gorąco
i zapewnia? o swej gotowości dó „rewanżu''.

Tarllckli mlal jeszcze dwie takle wizyty, i>oczem zapowiedziawszy numerowej, by niikogo doń nie wpuszczała, zana
snął na dobre. Ki edy si ę obuJd :dł dworze byfo Już ciemno.
Skonstatował z W1iielkim zdumieniem,
że była już godzina dziesiąta. lh-at się
prędko, zjadł w restauracji hotelowej ko
lację, poczem wyszedł na ulic ę .
Czuł w głowie uciążliwy ucisk, postanowłł więc przejechać się nieco taksówką po mi·eście.
Maszyna pomknęła chyżo wzdłuż
rozgwarzonej, zaludnionej Alei Ujazdow
skiej. Przed oczami Tarllckiego migo ·
taty ta.wkl, na których si·e d;daty zakochane patY, oddające si ę bez skrupułów
pieszczotom mHosnym. Nikt im nie
zwracał uwagi, a i oni, zajęci jedynie
sobą na niikog-0 uwagi nte zwracali, tu·
ląc się silniie d'o srebre.
Zdala dochodził upajają cy aromat
drzew parku Łazi e nkowskiego„. Z ża
lem pomyślał rtas z r epotter o ciasnej,
zakopconej Łodzi, gdzie wychudzeni,
wiecznie zmęczeni ludzi'e t ęskni~ z~
LQ.c.n.). ·
odrobiną. zieleni..
1

Pknla,: ii.i~rvlCa'ils~e l)O(faJą "z(ffęcła fJdwiłszi Pi" ~nłu z 'X'nfervtd folnlf&\\r ·w ifrogę HifwY'st>y tiawatskłe:

zwloctJe.

aJ

zona 1otnmka pani -ACOSTA w chWlllę t>O

meża. b) to~ i dziec.i lotblka HUOENBEROA przysłuchują sie przez radjo wiaoomościom z aeroplanu. ~adawanym Podczas 1ot u przez ich ojca,
przy•dają

Swial, zwierzęcy

ste

zwłotowł

żywo

syna I męża.c) ,...oiclec lotnika Hugenberga I ż.ona 1ego

reaguje na

muzyką. swi~t

Południowy

klimat na da·
tekiej północy.
Nu:1zwykly po mysi 1sland"

i „sonata księżycowa". - Lwy morskie przeciwnikami
jazzbandu. - Muzykalny tygrys. „Sceptyczny" orangutang szuka
.
w gramofonie śpiewaka.

Nosorożec

gmtunkł zwki
b'~
~ wY u.~e UJ)Odoban a mu•
ączae, l!)O(iCzas gdy wne mów niemo- - jej. !'fiilk a:. p. mały J)li!eSek salonowy
za:czyua ~ gdy panli jego zaczyna
.-a,t ..,._,,,,;...., nait:omJila'st kana.rkń'. ~ -.aw:;'\a
~
,,.Jl,.„~

e.A

te ~e

~~ ••

• ..-

"""

słuobatią z ~ :z:ailarteresowatdern
i nfeJeidno'krotr.00 st.Mają sfę wtórować.
iFo samo moma imobsea::wować u pa'Pll'g''.·,
-'---~'

~w-.1A•U11

~

SZall'lej.

,,

N~ Jest iznmy ró\VU'JJilez fata. te
niektóre zwierzęta śpiew• to znaczy
'W',YldaiJą tony, Wre moima podchwycić
~ utrwaJłilć na !l)a!plilerze. tt~p:iJewają" n. p.
.
.
.
.
dwa gafunki maitpe'k, zy.jących w poiludtfl()'Wej Azji t. zn. g;ubbony. ObęJmują one
l<Jll!kia tonów w ozy;stych li!nterwalach, na
S ł „ t eż
zestrtJeDij ~........ ·
Jl\'~~l gamy. „ P ewa
pr

pewna amerykanska mysz polna.

W

zwjązJku

z

part. z dłiwilą,

gay: zaig:raJno słOOkti kawa-

skiego m1n1stra.

s1rarpjony.

Minister is1iand21ki,

da. ·

b

.t...... . ,..,~.
za"UVW'Ul'Vu.Y·

•

·

h
,..,_.;i "
__.....__
8 dllur.GV
zac owywa
. .,symipalty"'~u:ue
ly ·sę lkrdkodiy1e. Led.iwo rozte.gta się mttzYdeai wyiszb: na brzeg i słl.J.oha!fy OOi ruchu... B~o im pi:'zyltem obojętne, 00 grano, !ilc!h za:chwytff byl zawsze jednajkowy.
Rozwiiązala: się nalt'omiiast legenda, jakoby węre specjaIDniile mni~ reagowały na
tony. Pl"7Jeciwtn!ile! Zaichowywafy si,ę zupcl!are obojętnfile Stąd te-L jest rzeczą u·
diowodinllooą, że girame na iecte fa'kirów
nL.e wyw'\Uera żadlnego wpływu na okularir.:;\klii, Móre fascynuje wi!dlocz.nd1e rytmJJcz.
.
. .
··
ne pornszan:lle Sillę za!klinacza w cz.a:si~e
przyrrrywa'lllila. BudzG muzykalnie są

się
zaiilnte:resowałlliem
zaczęto obeonde

•

p~~b

?

romną licZJbę gorą,cych źródieł, kt?rycb
t~meratura wynosi około 90 sfopru CelSl]Usza.
Minister ThorJakson zaprojektował
S1pożytkowan.ie gor:ąctj '!ody .gejzerów
do 01grzewa~a stohcy .R1?;1kyaw1ku.
Oillbrzym1e wod.oc1ąg1 rozpl"t>waicLzać
będą rozgrzaną wodę do domów. Gorące
źródła zostiainą również zUIZytkowane do
celów ogrodiniczych. W inspekt,ac~, ogrzew~nych g.orącą w?dą, udawac. się hę
tdą ~ail~sze ;arzyd ny t owo~, ~tore doyc.uczas spr owa ,zono z za.:„ an1cy.
kt6re
Dokonano jua; szeregu prób,
wydały zdumiewające wyniki. Koszt ur:ąd~eni~ .ogrzewailni )~or~cą wodą je~
naeWtedk1 i wedle obltczen zamortyzuje
się w ciągu trzech lat.

uźyito gramofonu, a z.wtaszcza pus~~zoruch ...i...u... Carrusa Najsilniejsze
00 w
•
Vt-.Y•U.Y
•
wrazenłe wywierał śpiew na zwierzęta
drapletne. Zachwycony bY'! nadiewszysttkk> tygrys, który w czasie produkcji tat l
j kl ki 1·
~..11odz
~11~

~swe at. przes a
to c:zyn!i'ć m:tychmiast, gdy się skończyta muzyka. Inne wlile'Hde koty wypraw.ialy pod ta1d! muzyki wesof,e skoki. Słoni.ie
rzal ~po 11VU

reagowały, porUS1Za:jąc w takt uszami.
Pewien mlooy orangutlang obserwowal d;lug-0 tubę apaira;tu t s~gnął wres·zcie d'O śrOO!ka, tatki, jakby chci~l szukać
•
.
.
.
śpii1ewaka. K'i!edy go Jednak IliJJe z1ialaz~.
stał Się zły I obrażony.

•••••••••••••••-.•i•• •••••••-

Taiamniczy mord saksu·
alny na odludnaJ wyspl1!

na silosun-ek
ogra
d'Z1e zoolog;iiemym urządzono n. p. w ozwracać Wliększą uwagę

do mu:z.yQm. W

londyńskim

(Specja1lna

statndich d!nliach naUJkowe :próby, które za
i.nteresowa;ty sz.erszą publiiczność. W asy ście ucronydh wyruszyła ma.fa orki.est,ra, z.łożona z dtwóch slkrzypLec, lk1am•etu i f1'e1lu ~ usttne} harmooi~kr do ogrodu
zooo()lgilcz'Il!ego. Chodzono od klafki do
k12 tlkli, grając na przemiiamy utwory kła- .
syczine safonO\Ve ,f ta1necZ111e.
Nosorożcowi

zagrano

inii. ·f f•horlakse>n;

dzon wpadł na. niezwykły pomyisł, któma ma
•
di ~..:.~..:11
nieurodzafnej dotąd i
zmienić wygląd
. .. uuiv ne o„wilJQIU.czema. urzą ·
Il' ll11"UY'l
WIA. ~aa.l!U'wy.
czat. ~ natamrast ryczeć f parskać, nredawno równileż w pewnym amerykan pokrytej :uzadka roślinnością wyspy.
lslandlja posiada 30 wułkanów i og..
gdy. ma zagrano marsz żałobny (Oouno..; smi ogrodzie zoo1ogiczm.ym, przyczem
z~1, --'--~

psycholl()g'ją zwierząt
zwforaąt

na. opak.„ ·

służba

telegr. „Ex:pressu").

Berlin, 31 11.•pca.
zaaibs·orbowana jest
obecnie mo~derstwem, ktcr~o dokonano na wysepce Rugen.
Policja tuteisza

PTzed kHku dniami maleziono tam
w les:ie trupa młodei kobiety Emy W e1l
tzlaf t. W nocy doraźn~o śledztwa zdo

łan<> stwierdzić, źe między mord-ercą &
Qfiarą odlbyła się słrasz:na wal!ka, która.
w końcu zakończyła się śmiercią mł.o
dej mężatki.
Ponieważ żadnego rabunku nie stwier
-chono-, policja przypuiszcza, że Wentzlaftowa padła ofiarą mordu seksuailnego
Za schwY'tanie mondercy policja wyz.n~
.
czyła 3 tys. marek na:grody.

„Sor,atę lk si!ę

życową".

Ten znany choleryk, rozgniewał się i próbow ał za atako w ać graf _i w,
bezslmtecznie na szczęście, gdyż na pr ze
st.kod!zffie sitan ęła P'Obężna krata.
ZUJpie1lni1e d1IJ aczej za.chowywaly się
hvy morskie. O ka.za~o s•ię, że najwi1ęcej
zachwycone był'y memuetem: s!iaty się
rn1czarawane, poczęty si1ę kofysać i n-:"':.l
ctaJy z zadowo•lenia. ZaQponowały natomiast ener.~icznfo, gdy kapela zagra~a
„jazz" \Viill'k:i i sz.a:k a.1'e ujawn!'ły n~edlęć

l=>IECI

nisk:i1oh : wy:ly cbóra.'.11:'t:,
się obn:i'żyla i szcz~-r·
tona·cja
:.-i~oro ty]lk o

do

toinów

r:.y.ty z.ęby.

Bardzo muzykailnym okazał się lam•

:Eslefyc'zna korubittacJa rew iowa pary pływak-ów, pop;isującycb s]ę na plażach 1
franc uuslcich.

ł

OO ""-'Sl~ł 4 ~z

Dwie sensacje sportowe w stolicy.

Legja·T

ryści 5:Z (Z:Z) Połonia„Jutrzen

. Tabela rozgrywek
a I: ]·O)
o mistrzostwo Polski
· o dzień 31-8 r. b.

•

Wczorajsze

a gosuodarzy. -Koncertowa gra 'rodkowej
trójki ·napadu Legji. - Turyści ·i Jutrzenka nie wytrzymali tempa
w drugiej połowie zawodów. _

Zasłużone zwycięst

(0~

specialnego

_wyslaną1ka

"Exprassu''.)

1W !bardzo seridecznym i miłym nastro jednostek, to ' tneba przy~nać, że wszyfu, udała się drużyna ·Turystów do War scy z Turystów grali ponizej swej zwyzawodząc)'
kJej formy. Nawet rzadko
szawy, ·otoczona gromadą „kilbiców".
Na czele ekspedycji fioletowych sta- Weliiszek :i. Hinc, grali ~biej, niż zwyksekcji piłki nożnej p. le nie wykazUJjąc jUIŻ tej ~:S{Pół1pracy z
nęlii ·kierownik
klubu p. Li.nk.s- atakiem, co np. na zawodach pTZeciwko
trener
oraz
Gład:ewski
mayer. Po przybyciu do stolicy i krót„ Ruohowi.
Reszta dirUlźyny począws.zy od bram„
kim odpoczynku w hote1u, łodzianie udali się na boisko Aig;ry.k·oli, gdzie o go„ kana, a kończą<: :na Michatlskim .grała
&zinie 11-ej miaf się odlbYć . mecz o mi- bci.'.ridzo sła'Qo. Atakowi brak było stopJ·utrzenką z: pingu i jako takiego wyszkolenia techstrzios-two J'o.Iski · między
niemego, i nic dziwne·go, że większo$ć
Krakowa a Połooj'ą.
W międzyczasie okazało się, :i!ż de- ataków fioletowych s· ,awało się łupem
syignow:any przez PKS. sędzia p. Rettrg obrony Legji.
Co się tfyczy Le·!8ji, fo przyznać tC'zenie zjawił się.
zgodizono s1ę ba, że druiżyna, ta czyni kc;losalne poPo dfogich debatach
wreszcie, by zawodami kierował p. Kru stępy z <linia na dzieti. świetna- tró•k:t na
kowski,- członek Wa11szawskiego kofile- padu kon.certowała formalnie pod bram
bótw:ł się ż
ką Turystów, a Cit.szewski
gjum sędziów,
Łodzianie mieli tfu wspaniałą okazję P'.rzeciwni'kami jak kot z myszką. Najporównania klasy sędziowskiej łód'zkiej większy, ipilus wojsk-0wych fo s!ine i os-tre strzały 'trójki napadu z kaźdej mt1ti waxsza wskiej.
Porównanie wypadfo na korzY'ść Ło- liwe.j, a chwilami i nieroożiliwej pozycji.
-'·1dz1,. gdyż t o co za demonc;tro"la ł p. K ru- T o co c1Jemoru; t ru7·e napa„" L eg11" rza~o
kowski mogło wZJbudz.ić u Zl,lawcy foot- ogląda się na zawoda::h dru.~yn pol~kicb
.
.
ł
.
__,
b a I owego, i'euynie wśmiech .ń'odny poDi- t zas UJQUlje na miano
~
e.
wspamcleglo pilkarstwa..
pauzy
towania. Na szczęście podczas
przyjechał samochodem p. Rettig, który I nie dziwić się należy, że wojskowi za.
, nap \ ętnować na1eży
ł wr~enie, po-- wod y wygr:aJ1,. aae
ca łk·owicie naprawi ł ze
•
f'''
.
,
T
f k
.-'~ k
.
a t, rże urysci me potra t.t zapanowac
zostawione przez jego poprzeurri a.
było zmusić nad swemi nerwami i opu.ścić pLa'\:tl boPo zawodach trndno
g.raczy Turystów do wspól;neigo odpo-- ju z honorem 1 jak iprzystał·o na prawdz:czynku przed popołudniową ro2i1Jrawą ~ wych sportowców.
SKLADY DRUŻYN.
Legją. Wars.zawa z.robiła swoi~ tylko
opóźnieniem W!)adają
znacznym
Ze
nieliczni o.dlpoczywaJ1 w hote1u.
Zbliżała się wresz.:ie god!z:na odjaz- obie druiżyny na boisko w następuiącyeh
du na boisko, dokąd uda·no się samocho- składach: Tury~i: Michaaiski II, Kub!k
Weliszek,
Al. Marczewski, Kwlawia:k,
dami.
Boisko WKS. Legja stanowczo nie na Hinc, MichaDs;ki, Błaszczyński, Wal-ter,
daje się do tak wrożnych spotkań footb.,_ Bałczewski, Kubik Stefan.
Legja: Adamowicz, Terlicki, Nowa„
lowy<:h, jakiemi są roz.g t yw'-ci o mistrzośliwa, AmiMwic>r,
Ohoilewa,
kowski,
1:t
siwo Polski. Boi.s ko, krótkie, wązkie,
teren pa·g órkowaly nic więc dz:!wnego że Czech, Nawrot, Łańko, Ciiszewski i \t1yTuryści czuli się na boisiku tym nieswo- pijewski. ·
Legija, lecz !uż w
Rozpoczyna grę
··n.
Nie ~b~i:ża to jednak winy Turyst.ó-w pierwsz~j minu~ie !u:yści atakują. P~ęchwyta na
•a -poniesioną wys·okocyfrową porazkę I kną cent:rę Michalskiego
głowę Bałczewski i zdawało się nic' Legiją. .
jeszcze, że uchronna bran:tka, lecz pe·ch chchł, że
Fiole~vi ~..edli ro
połluadią grać, ale nie umieją zwycię- µiłka przeszła tuż obok siłupka.
Twryści prowadrzą 1:0,
żać. Jedna lub dwie bramki zidobyte w
W 5 DJJinucie prtZerywa się,,.pm.eiz obminut nie decydują
~ąigu killkunastu
Wa:J:łetr i zdemoirjm.towany
1eszcze o zwydęśtw1e, o :::::em ~resztą ronę Legj:i
Turyści przekonali s i ę w dniu wczoraj- biiamkair:z puszcma . możliwą do ohroo)'
~amkę. Na·dlsipodziewainy ten sukces szyim na własnej skórze.
którzy
dod.aije animuszu fioletowym,
należy
W zawodach o mistrzostwo
pr.zt;nad
zy skwją nieznaczną przewagę
wałczyć do ostatniej chwiJ.i,
l'oo łatwiej jest 7ikil>yć dalsze bramkl, ciwnikiem.
Legia wyTÓWilluje!
miżiełJi ukzymać wynik.
W 10 minucie p11zeirywa się lewe
Coprawida drużyna łódzka zasłużyła
na przegraną, ale ostatnie 2 bramki by. skrzycHio l.egji, centruje do NaWJ[l()rf>a.,
ły skaDJdalicznle zlekceważone przez fio który z d!ość dalekiej odległości pakuje
Michalski anł
letowyoh . i W}1ą.ozniie trio obronne P°' gł.ową piłkę do siiałki.
nori rita me caiłkoiwitą odpowiedział- dr~ął, mimo iż mógł bramkę tę obro-

I

n.ość.

nić.

Opuszczanie rąk pod bramk ą w
{!hwilli gdy sędzia gwizdkiem zawodów
nie przerwał nie p·owinno i nie może
mieć niig.dy miejsca.
Na tego rodzaju eksperymenty• mog~
sobie pozwolić malcy, a nie starzy i rutynowani fooiiba:faści.
· Klliok ten klosztował Turystów br.amk~ a kt'O' wie ozy nie nMiecyd01wał wogóJe ;o wyniku.
Jeś:li . chodzi o \l!rę poszcze~ó1nyclt

Teraz częściej są w ofenzywie gospo
darze. W 13 min. strzeJa bajecznie Łańko z 30 metrowej od~egłości i Michałskł
z ,t rudem broni na róg niewykorzystany
W następ11ych minutaC'h
pTZez Legję.
Turyści rewatllżują się rzutem z rogu.
Turyści pi:rll>wadzą 2:1!
,w 21 mm. nacletrają usilnie Turyici.
wykwzystuje
Mąntlilk podbłlamkolwy
odldlkumek'ow~i
z
który
Bła.stWLyń~ki,
legł(ości pp;kuje llftłkę do siatki,.

tko w

Po tej ,bramce następuje · wyra.ina
strzałów· Łańikł
przewag.a Le~i. Kiqika
aibo Ciszewskiego odlbija się o słupek,
albo idą na aµt.
W 34 minucie strzcla Lańko wolny )';
dalekie! odległości i Michalski świetnie
atakują.
Turyści
broni. Teraz znów
Dwie wspaniałe okazje po rzutach wolnych zaprzepasz.cza1ą, Bałaszewski bądlź

porzą:d]?t.

na niektóry·ch boiskach takie rz.eczy,
których sędzi.owie pragną za wszelk ą

cenę uniiknąć ,j stąd

p~

1) Wisła
2) I. P. C.

3) Pogoń
4) T. K. S.
5) Legja

14
15
15
15
14
15
14

23

Bramek

47:20

22
18
117
16
16

43:20

41:24

39:46
40:32

28:25
31:33
?:i :29
32:33

15

·15
13 t
13 ' ' IZ6:33
1 2 i 28:29
'10
24.:40
~:43

9

7i

I

21:43
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"1&11~ ;.i:.u.sner
Dll• .:ia. ·W •
s ·t . ~ •
eig1er1 u-=Ut;:r,g. IU!l~>"llWllif ; ~sma!ft.,
Krumberg, . Barmherziig ilI, HalP,ern,
ho}z, iB.amherzig I.
PolKmja: Sowka, Bułanow, Miączid·
ski, 1Tu:pat1 s'1d, Loth I, Loth :4. Kriiiger, Em
chowfoz, Ołasek', AłaszewiSlki 1 ~ogut.
iWi pierwszych minutach gra rówtna.
Poilońlja gra głównie dlobrze drysponawa•
~ee; pomoc i obrona
nym Krligierem,
Jutrzenki naleriyde br-onią.
Po kwadransie gdy niez:nacmą pr zewagę zyskuje Jutrzenka. Obu.si.rolllle ataki z łatwością likwidują ołie obrony i
bramikarze.
W te1j fazie wyrolżnia się śwfotny le·
wo&krz:ydlo\vy Ju:t rzenki, który pop'isując się ładnym driblinigiem podjeżidłźał
często pod bramkę Polonji.
~ 20 ro. chwyta bramkarz lutrzen·
ki strzał Emchowicza, lecz sędzła ·od:gwizid'Ulje bramkę 1 poniewa!i; piłka miała
się pono znajdować poza lin:ją bramkswą. Naturalme, że następują ta~ a p.
Krukowski cofa swe pierwQine orzecze
.
nie (sic!!!).
Na 4 minuty pirze'd: pauzą przer)T\\l'a
się Kruger cenitruie do Ała s zewskieg~,
który . głową zyskuje pierwlll.Z.ą bramk'- .
IW czasie przerwy zjawił się p. RelHg
i za zgodą kapitanów obu druiży,n ohją~
,
daffisze prowadzenie zawodów. . .
JUIŻ w 3 minucie po .p rze!'wie z ~en~
try Olaska 1Jdolbywa Kogut bramłię dhi
Pofonji. Gra toczy się ze zmienną prze.
przeprowadza
wa,gą. Akoje Jutrze1Jlk:i
głównie ~umchdlc, kt6ry kilkaktotn1e
doc<hodzi dlo bramiki, Poł <>nj4 Yec:-z w ~
;·~ ·' \
statniej chwili zawodzi.
.W 17 minucie 7Jdiobyw_a, P u~on]' u ze
~
.'
cią bramkę z ·~r.:tnego.
Jutrzenka nie upa,d a na ducłiu 1 w 2
minucie Krumcholz z pr zcbe>ju zys.ku1-,
bramkę, a ·n a 5 minUJt pr zed końcem 7~
w-od.ów prawy łącznik J utrzenki us-hl.a'
wynik 3:2. Gra Jutrzenłi: podolbała się
nao,gół lepie.j, anilżeli PoJonii. 4i5 minato.l
1
łJtef.
wy sędlz.ia P.· Ret~ig b.•. ~~ry.

I

I

ku.minutową lekką PJZewagę.

W 23 minucie psuje sędziii Turystom

aktję,

15
15

15
15
14
.l3) Warszawianka 15
Turyici do 14 Jutrzenka
15

wygraifil _ zaswpdy, gdy nadspomów lewe
się
dzie~ie pr.zerywia
skrzydło, cea:l~ do ~ który z 20
metrO!wej odległości 8łllllelia ~ voleyem w róg.
:2
D
0
2 ·
pauzy przerwy
naitió) "J>Opsuł się
W czasie
•
.
znacznie. Gracze przeczuwali poratkę,
Po zmianie stron, fioletowi rozpoak .
L .
tr
.
uie enere~a at
emą.
czyna1ą grę z
f ,_ N
-'-.
.
• J·...,
.
giczn1e. ~ w 2 mtnuae D'...~ei.ia awrot
pięknie, lecz pi:łka odJbi'ja się o słupek.
·
~ja prowadzi 3:21
W 3 minucie ni~y Kulawiak puszcza lewe s~ Następuje
ładne CIOID.tn: Oi9liry stmał Łań.ki i piłka
grzęźnie w siatce. Bramka ta deprymuje tak dalece Tury.stów, że poszczególlni
zupełnie gfowę i miast
gracze, 'tracą
ustawiczne ta~i z
grać rozpoczynaią
sędzią. W tej fazie zy&kują obydwie dr.nżyny po rZ!-lcie ·z rogu.
NiemJ1l8111'a bramkaf
W 10 m:ia., .przebi.ja. ;:;ię pn etmirze
Michalski.re~ Walter i zdobywa bramkę
lecz sędzia dyktuje nut od bramki z.a
rzelromy spakmy. Turyści uzyskują kil-

ładnie zainfojowaną

ta najmniejsza Hnja

oporu, po fotórej kioczą.
Gier P:kt
Klub

·W 38 mfa. obrona Turyst6w z tru- 6) Ł. K. S.
dem unika bramki ga~em. W kilka mi- 7) Polonja
8) Ruch
nut pózniej strzel.i Marczewski wolnv 9) Warta
dla Tury~tów, a·e::.,; bramhrz broni. ~ 10) Turyści
11) Czarni
~ wyrówn:ijel
Hasmonea
12)
Par.ostało jeszei~ 2 mi.nuty tło pauz,
się ;uż wydało, że

zaś r ażawodach dziej ą s ię

W ·przeciwnym

zie,. po;dczas 'i .:po

Błaszczyński.

i pewn.e:m

mecze o mistrzostwo

Polski, nie przyn.1osly wlaściwi:e nic nowego. Wszędzie zwyciężyli faworyc i t.
j. g·ospodarze, a wiemy z doświadcz enia
że przedewszysikiem życzą sobLe tego
z głębi serca sędziow i e, prowaidz ący
zawody o mtstrzosiwo P.Z.P.N., bo gdy
gos:podarz zwycięża wted~ jest wszys-

dykluiąc:

.
·
„spalony".
Gra się coraz bavdziej za:xstrza. W
39 minucie przebija się ładnie Kubik Ste
fan, lecz zostaje sfaulowany na polu
bramkowej.
karnym, - tuż przy Hm.ii
Lecz i tym razem sędzia krzy-Wdzi Turystów, dyktUJjąc, rzut z :rogu, który
Hinz ·bije w au·t.
4:2 dla Legji.
W 30 mim.ucie p~a Legja
.atak na bramkę :fOO.letowych. Maror.ewski i Kubik miast bronić wymachują ręwyraźny
kami, wsk~ując sędziemu
spakiiiy. Sędzia nie wi~ ktoś strzela
w lęQe Michalskiemu, który leklw odblfaijąc piłkę stwana mentJik podbramlrowy i Kulawiak chcąc odbić piłJrę paku)e
ją do własnej siatki.
W da.Iszym ciągu ~ nea"WlC)Wa. Gracze Turystów popełniają błąd za błędem.
5:2 dla Legji.
W 32 mmude ~e centrę Ozeche n:a
gł01Wę Ciszewski i leildro kieruje pilktz
d'o Sii:ałkli. Mich.alsk:i, gdyby tyllro rękę
wyciągnął, byłby pilikę schwyta!.
Ostatnie kilka minut nade:żą do Turyistó:w, którzy nie :wykor.zY:Stutlti kill'k a

/"!..!_:_
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Fascynujący dramat współczesny w· 10 akt.
Tragedja młode) 1leroty. Córka miljonera zostaje
tancerlłą w kabarecie. OJclec umieszcza ją w domu

Wspaniała

wystawa.

Początek

salach

DLA JE

KOBI

Sztuka erotyczna w 10 aktach.

I rolacb

„„

poprawy.

Koncertowa gra. •
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Najnowsza produkcja Zjednoczonych wytwórni Fanametu 1927-28 roku.

9.ty szlagierowy dwugodzinny program.

••••••...._._ 1

WIECZORNY
----------------------- ----- -- -

główo.:

Alice Joyce i Adolf Menjou.

Oficer angielski zostaje skompromitowany i usunięty z armji. Narzeczona zrywa z nim. Wróg pa~ł
na wojnie. Zemsta.

seansów o godz. 6·eJ wiecz.

• k•
• IM•
C I
I
'
.
Tomnarow1e
,
AZ JERZY WELIN I 1czn1ca
ow oro
bi.„ kob·1etyIEdw rd ReJ
ows a
w. Poray·-Porecka uet an1ewsn1c

lirand·K1·na·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~·d~~~~p~ hn~hn~~
Puchiewska, Sokołowska, Lelewicz,
Program .Ne 1.
Welin, Rej, Romejko, WoronOrłowa,
tr11~ł·
wokalne
hlJI
TEATR RE ,..
Tomaszewski, duet Kan ewskich.
not iwa mamUSJa JZefDJ8 J c:r:na kornedja, cew,
an ef
00fqUOJ
i duet Tomnar6w.
Ona, Moniek i Salek,
T
.
"kl
„
odegra orkiestra.
e ~t
5 „ecz o wysv em nap1ęc1u, en „pod
lit. Ed
'k
K'
duet
~
war R•I·
art.·
IU&Wl!ll
operetkewy
mamusia.
I
dłyn
5Z~ e~
Orkiestra pod ltatu~ lt. KANTOR.A.
Obruek z tycia
obraiek wokalno-taneczny Boy I 4 angl.
'
Poez. przedstawień o godz. 8, 8 110
IZDJJwielkomiejskiego.
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w niedzielę 0 4, o, 8 I 10-el.
„Ona" no;:ny strót-Pan z p!en1 ędzmi szlagier światowych teatrów •ewjowycl!
k .,_
.
t
„
a la rosyjskie „czastuszki'' Marusi1,
•
P1osen„1 sen yment., p1osen I p1„1ntne
Pierwsze przedst. przy cenach zniton,
W!ńk1, Kolki i Miszka.
f~~~~~en~~~yz\ łtle
)d dnia 1 do 7 slerpnlar.b. wł.
Podczas przedstawienia publiczno'ć
b' ł
I'
W
wystawiona będzie rewia.
aa salę wpuszczonĄ aie hędzie.
01~0
b'·
Skecz o zmienności pogl. „Żona I m•t••
pióra Edwarda Ref• p. t.:
Wszelkie passe-partout prócz ur:r:ę1io·
piosenki frylł'olne, piosenki pik1nt11e.
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, LECZNICA

„„„„„„
Przegląd

„„„„„

w,.

obieta Sfinks

a

PJłl

Wielki erounny ~ramat z iYtia roJJiikieuo
się

rozgrywający

W

61ldlupr I

ZnaczKi

zt w

pOC O e
625 rozmaitych, prawdzlwych gwarantowanych, do-

za kulisami variete

Zzłoszula ,rzyjmule ' się na miejscu lu9 w L&dzl
Narutowicza 30 "'· 7, tylko między 2oliz. 1-2 po
południu, Telefon Nt 8J

Tel. 55-52
Przyjmuje od 9-1
i od &-8. Dla pań
od 4 - 5,
Dl1 nlezamotnych
ceny lecznic.

~ lawia~omienie. iii

M:: Christians

Niniejszym zawiadamiam, Szanow·
it Ukazały się podrobio·
ne weksle K. RUBINA na zlecenie W
WRÓBLEWSKIEGO i za takie wt?ksle
nie jestem odpowiedzialny,
K RUBIN
Wschodnia
(D)
ną Klifentelę.

Da)rozkosznle)aza z gwiilzd filmowych
Jako -

•a

KR6LOWA
FOLI ES

Dr. med.

Dr. med.

·•J.

~la Pańl
Waine
Zakład
fryzjerski

damski i meski

poleca się:
Strzytenie Pań 70
gr„ st zytenie z ondulacj~ 1,50, mycie
•
głowy z suszeniem
masate twa•
1.50,
przyjmuje \11 lecz.
rzy 80 l!r.
nicy przy uL Piotr.
kowsklej 294.
Wykonanie pierwcodziennie od god1zorzęd11e,
2-7 wlecz.
Z powataaiem
Trojanowski.

Lekarz -denrn.ra

f

HDIOWl[l

Dr. med.

D•l•lna NI 8.
Teł M 28-98. .
Choroby skórne.
weneryczne I moczopłclowe.
Przyjmuje
od 8-10 i od 5-8
Leczenie lamp,
kwarcową .
Odd 1 I
kal;i: ~i/~~r-

najpiękniejszych

Połudalowa M 23

• •••••••••••
0

„

IrontD\VJ

I

wy., Piotrkowska.87

O

d 5

-

8

f. I.
Posady

tilllm
potrzebny stolarz
meblowy ZakątlD(
na Nr. 78.
.

ptelęgn1a~lo z długoletmą

sklep galanteryjny.
30· XIl·21

uwaga!~ san

W.

charakterze agen.
t6w, Z,ianać si~

~
Kikłlim;i~·~
0
a •
,Meda

złotych

~aWJh„

„•

o

~. Madx•t• POlak.

z..
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Zaręczynowe 1 adabln. 1111 •
"° groszy za wterz mlltmetrow7 (oa str<>Dfe 4 szpalty).
proc. dro:teJ. Za termJnoQ druW
========= tekście 10 zł. Zamiejscowe o SO Zagr. JOo 100 Poszuk.
NaJma. flO •
pracy Ił
· . ••toszeA admlnlstr. nie odpowiada. Drobne

V
miesloczaleOdnoszenie dQ !iQmów łO grosą,
6odzłny &>fZYJę~ reCJakcJI 6-'&
.Redaltcła I Admlnlstratja, Piotrkowska 49.1
fO Paf. Rękopisów nfezam6w.l().O
- il'elełoalr, reclakcll 27-2~. 36-43. afl-44
a:vcb nie zwraca si~ .... - il'del• admlnlstracil 22-14 - - - 7

•

(IJasiynlstka w ję.
zykaclt polsk111
I nlemledtlm. abi·
t11rjentka elmaazJam poszukuje po.
sady. Oferty sub
„Abit11rjentka". 2-i

.,.:_8_El.'-.• ·~a wfersa mlll111etrolf'7 '(Ka atronle 10 szpalt)~
-----------'!'::~-:.-::-1:.odz-:-~lz""'!ł-.4~.ii~m-I-es'""'!ęcz-11~ie.--Za,,,.-111-l1!-.}!e-ow-a....,,.S-zL---.;ae;..,....g-ł-O-S-Z--e-n-l•a-·__,,fW.....,..fy...,C.,..,Z,..A..,.ii'ffi...,.,

Jllłes1ęcxnle.-Zagrinl~

prakty-

ki\ polecaj, się, ul.
Główna 14, A. Liss

°!t~zizł~w
dzie:~~eaeriicmi
:··r·o··K •ó!J•~! dzie

Ceglelnlana 43
teL 40-26.
Tel. 41·82.
Specjalista chorób
skbmyc:b l weae- Cb "'
la 6fit, l i umeblowany, 2 ok·
lfbJ
Leczenie
rycznych.
światłem, (Lampa QUJtHI lltIDPłtl11e na. do wynajęcia.
Leczenie sztuczkwarcowa.
nym słońcem
Przyjmuje
'
żynow~m.
d 9 d li
m. 8. Obejrzel! moPrzyfmu1e od
· O rano
O
tna 9-5.
i od 5 -8 w. g. 8 do 1Orano

--------

Prenumerata

t

umeblowane, telefon do wynajęci!I
P
Andrzeja 1. m . s iront.

Konstantynowska 78

BRl\Ult Lub1·az

·Ro'1'u~ner

BER ERE

KĘDRZYNY

czynny.

Konstantymrska 12.

-2-~

polltycznycb w otoczenia
kobiet tw1ata

i

ie

pod kierunkiem D-ra WANDY KAUFMANY

HIRSZBEROOWEJ i FELICJI

Chor, skórne weneryc1ne1 płdowe,

VIDOR.
fLDRBnCB
„„„„
„„„....„

•-lłJ-.C•· prznód tnłtola!Jda I

~lA ~lim wRole~ławo

·
::·=~~f?:~;:,~:;. ~· .·t·~·:· ·k· a·~ l4il4~1H;t4•1H•tł•M1M•N:N~M N1~QGN1etepM1•1t•~lłl•1t•K1t1•1t• ~·]~·(···„.

IOłł tytułowej piękna

-

Pensjon

Piotrkowska 294, tel. 22· 89

dni

_1 _

~

przy przystanku tramw. pabjanlckkh)
przyjmuje chorych w chorobach wszystkich specjalności <1d g. 10 rano do 6-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (moczu. lulu, krwi, plwocin etc.) operacje
opatrunki.
Porada 8 złote. Wizyty na mldde
Zabiegł I operacje od umowy. K11plelt
świetlne. Ndwiellania lampił ·kwarco~oentgen. Zęby sztucane, korony
:
ztote, platynowe I rnoal!.
W niedziele I śWięta do J?Odz 2 po poi.

nas łPD1ch
filmów sezonu 1927 - 1928 roku
Dził ł

l dni nastcpDJCh

•...,.

.„••„ ..........,••••„ .•..

leltarzy specjalistów ł g1blnet denty.
styczny przy Górnym Rynku, -

o
Dziś

d

g

·

proc.

Il'•

Oslosz• kolo(Owt

'(ml D1malU

11'·

włelk~ dwłerć strOllfł JGO P.fOCOll& ,..... •

I •.

