.-

Zlodziaiskq 'f!'Otodq.

OPUTA POCZTOWA UISZCZONA RYCZALTEM.

LUST

CZORNY
~ · ROR v. j

LóD.t,

czwAR.TfI<, 22 WRZt:śNIA

1921 R.

I

CENA

NUME~u

oRoszv.

20

Zamach na Litwie za niemieckie

I NR. 2ss

pieniądze.

-

Sensacyjne rewel'acje o powstaniu litewskiem
Niemey mieli zająć Kłajpedę pod pozorem
obrony ludności niemieckiej.

Wilno, 22 wrzesma.
. Dziś z miarodajnego źródła otrzytlm
jemy wiadomość, że pewien socjal-demokrata. litewski, który brał czynny uTaurogacb, udziedział w powstaniu
lił ó tern powstaniu nięslycbanie ~ęU$;J"
cyjnych rewelacji. · Jednocześnie z ią
nych iródel informują 1 że zamach na
Litwie zostat dokonany w nastę,pujący
sposób:
Powstanie przygoto"wywane byto
już oddawua. przez radykalną opozycję
litewską, a mianowicie przez socjal-demokratów i ludowców. Nie maiąc odpo
wiednich sil i środków zamachowcy po
ruszyli sfery niemieckie w Berlinie,
gdzie udało si~ im przekonać dyplomację niemiecką, iż rząd premjera Waldeuda mu się szczęśliwie
marasa, o
przeprowadzić referendum, zmieni rady
kalnie .swe stanowisko wigięden1 Pots~i
z jednej, a względem Niemiec z drugiej
strony, i że ja)rnb::v już dziś rzc1d Smeto
ny i Waldcmarnsa wykazywat wybitnie
polonofilskie tendencje.
Pertraktacje· w tej sprawie socjali-stów litewskich z Berliuem prowadza~
ne już były w lipcu r. b. Podobno zna„
ny kapitan Maius pozostawał na wywia
dowczcj służbie niemieckiej, przynajmnięj wiadome było, że otrzymywał on
stale jakieś pie11iądze z Królewca, dokąd też często je.żdził l)O swem zwolnie
niu z wojska litewskiego. Niejaki Szal
donas miał rzekomo przywieść okolo
500 tdemiecldch rewolwerów systemu
Mauzera. Również z Niemiec otrzynrnno bomby rcczne. Całkowite t.tzbrojenia i przygotowanie do zamachu iakoń
czone było w końcu sierpnia. Czekano
wszakże na konie.c iniwPoidobno mi1ęd21y zan1achowcaml a
\\r.plywowemi kolami Bedi:na stanął uklaki, mocą którego w:zf\mian za poparcie povJstania rząd 1ewicowy przyrzekł
da'leko idące ustępstwa względem Nie·
mi:ec.
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samolot

Ustęp_s;twa te dotyczyić mia,f y g tów- nizujące pociągnię:~e mfa~y oyć przez
1

nfe pol:ityki za,granictnej, a przeważnie
spr.a wy :Kłajpedy. K:ta. jpeda · w ·czasie
rozruchów zajęta być miata przez wojska n.iem,ięck1e, 'które rzekomo w oib ronie ludności nięmieC'kiej miały ·do ni'ej
wkroczyć. W t~n · sposób zamachowcy
zrz;ucUilby µ siebJe octppiW1ledz~alność za
odld'an:fe Kfai'pędy Niemcom.
Ca.ta sprawa byla trzymana w wi·eł„
kiej tajemnicy. Ważne dokumenty w tej
sprawi.e posiadał jakoby baron Tornau,
kt6rego aresz:Vowano w Teiszach. Charakterystycme jeSit, że nie do,s il·o do żadnych pertraktacyj między zama:cho:wcami i przywódcami ruchu komunisiycz
nego na Litwie, natomiast masy komu1
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liroźny pożar

przy ul ZgiErskiei.

wynoszą kilRanaście tysięcy złotych.

Straty
Dziś

Łódź,

22

I

WJ"·i:cśnfa.

siednich bu·dyn'kJów mie,sz;kail.nyhc z kt6-

o godz'.:nie io.30 rano s.traż og- .ryoh lokatorzy w piainicznym sfoachu po-

niowa zos tała zaalarmowana groźnym częi jUż wynosić swe rzeczy.
Straty wynoszą ktt!c-anaście tysię<;y
!Pożarem, który wypuchł w składzie pa.
szy P'fZY' ttli~y Zgier->kiei. ~7, należącym złotych,
W , szc pach, ktore padły ;:>ais.twą ogdo Ka.azyńsk1ego. Na m1e•1 sce wypadku
preybyły natyclwi.iast dwa oddzial1 stra nia, prócz paszy znajdowały się ieiszcze
bryczki. Ną. miejsce wypadku przybyli
zy.

sowieckicn

W tramwaju

zażyła

po sprzeczce ze swym

„ ...

kkh.
Z Leningradu d'Onoszą, iż rnzpocząt się
tam proces pn:eciwJrn tajnej organizo.cii marnirc!Jis tycz•nei. Na lawie oskar7,onych zasiadają
Bennnsow, Solski, Strclewoi, S arnoilow i Ardakas. Oskarien'i oni są o usit{}wanie dokomrnfa
zamach u na bhura GPlf w 1'11oskwic oraz zo·rganiz ownnic zama.clrn na doni związk&;1r zawodo·
wych w Pctersb>irgu.
- IS-letni uczeń gimnazjum w Liucen popeluil samobóishvo wystrza!em z rewolweru. Pozostawi! on list, w którym twierdzi, iż do samobójstwa sktonila g-0 w)a,domość o nieudamym
egzarpinie.
Po sprn'\ dzciniu aldów w i!irnnaizium okaza.
Io się, 12 11czcn ten zdał eg:f_amin lecz zostal
mylnie, poinformowany przez swych kolegów.
~

l(rzycząc: Łapać złodzieja!

system ma zgoła
I sowiecka brać wraża:
W ciąż się zbr<>i, 3 w()fa,
że wojną. jej zagraża.

Takiż

w.o.

Zlodziaj lódzki
aresztowany na gorącym
uczynku w Warszawie.
Warszawa, 22 września
Do składu futer Menosze Guttmana
(Plac Krasińskich 10) przyszło wczoraj
dwu elegantów i zażądali okazania sobie skórek kakakulowych w najlepszym
gatunku.
Obejrzawszy sporo towaru, klijenci
nic nie kupili i wyszli.
Jeszcze się za nimi drzwi nie zam·
knęly, gdy wlaściciel sklepu spostrzegł.
brak dziesięc-iu najlepszych skórek. Naturalnie wybiegł za klijentami i pochwy
cił obudwu.
W komisarjacie policji okazało się, U.
są to znani szopenfeldziarze prowincjonalni Lejzor Szerman z Łodzi i Szaja Ka
plan z Wilna. Obaj mieli z tyłu do pod
szewki palt przyszyte specjalne worki
szopenfek1ziarskieU jednego złodzieja policja znalazła
w worku dwa tuziny ołówków i 2 tuziny notesów, u drugiego jedną skerkę
wiedzieć.

l

~ Duchowny protestancki Williams wniósł
do sądu prośbę o nlezW'łpozne wydania zarlrn~u
walki bokse!'skiej między Dempsyti. i Tuune~1 cm
Wi!Hams nazywa w swem podimiu do sądu
Tunneya nieukiem i zawodowym b0ikserem 11
Dempscy'a ~wyklyrn rno~derca instyniktów ludz

I<:iedy złodziej Je.st w błedZie.
To jedyna nadzieja.
że mu zbiec sie powiedzie,

Jak się okazało pożar poW\i·tał w komerudant pollictii insipekitor Niedzielski
szopach w który.eh była i nadkomisail"z; Weye,r, kitórzy wdrożyli
drewnianych
słoma i natrałiw.szy na dochodzenie, w celiu ast.a1lenią pnyczyny
nagroma-d!zona
łatwopailine ma:teirljały, .rozpowszechniał poilaru, przedsitawiającego się nader ta;emniczo. Od trzech dini bowi:ZJ.łl wsku„
się z błyskawicl.lną szyibkością.
W cią®u. kilLku mii11iU1t szopy rpłonęły tek choroby właściciela składów, szopy
doszczętnie. Straż ogniowa wysiliła całą ·byJy zamknięte i n.ikt do nich nie miał karakułową.
Odzie podzieli dalsze 9, nie chcą pozabezpieczenia są- dostępu,
aktję w kierunku-

Warszawa, 22 września.
\
W oczach licznych przechodniów na
Nowym świecie zid1rzyl si'ę wczoraj
niezwykły wypadek.
wi(')czorem
pod kulami
Oto, g;dy traJmwaj linji nr. 9 z najżołnierzy'.
większą szybkością jechal od strony A:ł.
Jerozolimskiej do Placu 3-ch Krżyży, w
Warszawa, 22 września.
chwiQ,i z pędzącego wagonu wypewne.i'
Nau granicą lotewsko~rosyjską straż
jakaś elegancko wbra11a, mfoda
la
skoczy
so-..v!ecka ostrzeliwala samolot niemiecki, lecący z R.ygi do Moskwy. Przyczy kobieta, która UPadta na Jez<lnię. Wśród
ną zajśc~ bylo zboczenie aeroplanu ze prz.echodn·iów i pasażerów rozległy się
zwykłej drogi. Ani' pasażerowie, ani okrzY'ki przerażenia.
Leżącej p.iernchomo na zie.mi kohieaeroplan nie ucierpiaty wskutek ostrzenatychmiast pośpieszonQ z pomocą.
ci'e
liwa11,a.
*i'HI
· Tvrncwsęm zatriYITiano tra;mwaj, z
•

łłi1miscki

przywórdćów lewlicowych.
Początkowo zamierzano wywofać PO
wstan•ie w Szaw.la:ch lttb w Tel'S?ltCh, .
późni-ej jieidnaik ułożono plan w ten wosób_ że uderzyć miano na KoWino z
dwóc4 stroo, odi zachod•u z Tawrogór\vi i
od połu4nia z PHty. Równocześnife mi1aly
powstać inne miasitaa. Z unieVk1im żailem
odzywał się ów informator o. przy.wóclcach powstania, k<Mrzy poiprosfu stchórzy;li J z_nafoźti_ s!ę wsziyscy .w T~uro
gach, gdZ!Le czulr się bezp1lec~nr w hr1skości od granicy niemiec1rlef.
r · Zb:iegly Pleczkai;tis, · kierowin:ilk famtejszego zamachu, z1t1aJd'U.je s1,ę w Królewcu.

ltalja µod
Nowa fala

Pionier w ukropl1.
trucizny Fatalny
upadek z drabiny,

mężem .

którego wysfad~ mąż desperatki, znany
w szerokk:h katacb inżynier N.
Okaz:aro się, -że jecha~ on z żoną do
domu.
Między małżonkamL powstała sprze\:Zkar w wyniku której pani N. ta;rgnęła
się na życi'e.
Wy1p tws·zy niespodziewanie butęlecz
kę trudzny, desperatka r:wciła S'i,ę j-eszczc z tramwaju. Sitą rozpędu odrzmcona
zosfafa po ś:liskiej jezdni kulka krokó>x.
Po ui:lzie'loolu pierwszej pomocy podwójną samobójczynię przev."tiez.iono na
kurację d·o domu.

presją

gwałtów

teroru.

i aresztowań.

K'.omo1inikat
jtowano przeszło 300 osóib.
P.aryż 1 22 września.
Po :pańĘitwie włois.kiem rozlała się na urzędowy twierdzi, iż ,w czasie rewizji
n10wo fala bez:wzig11ędne,go teroru, 11prn· skowfiskowano wieLe broni i amunicji.

RP'ąid zapowi,a da, ilż zdecydowany jest
wianego przez rząd faszystowskL Od1by
wa.ją się w Rzymie i na prowincji maso- 1przeprowadz.1ł t?zeroką akcję przeciwko
wmg·om faszyzmu i podziemnym związwe rewizje i aresztowania.
W Livorno i okolicy wykryto rnz~a- kom antyirząd:owym.:
Prasa frranciU'.ska zamieszczając don{e
an1tyfaszystow,ską.
Oi"lganizacjrę
łę?:ioną
znaqd:U:je się 6 ,s;ie.nia o tero:rzie clyktafri.rskiego rzą.:11,.1 dG
\Vśró:d areszrtowanyC'h
przv.wódlców orrig amzacfi. W Rawenni,e , druje, i~ całe państwo włoskie je.s:t podIitia.il~i spoczywa
:gdZlie d.okoina.no osfatnio zamachu na o-1mi1t1owane i że spokój
ficer·ów faszySJtow.skfogo legionu·, aresz- na wui1kainie.
1

Łódź,

22

wrzeŚ1!l 1

. Straszny wypadek wydarzył się
wczoraj w domu przy ulicy Szkolnej 6.
W pralni, mieszczącej się na parte„
rze, przeprowadzał instalację elektrycz
ną monter, Szlama Adamowicz, zamieszkały przy ulicy -Ogrodowej 10.
Ody znajdował się na drabinie, zakładając przy suficie druty, stracił na.
gie równowagę i spadł do kotła z wrz<\
cą wodą.

Dopiero po upływie kilku minut ujego krzyki dozorca, który przy
pcrnocy kilku mężczyzn wydobył z kotla nięprzytomnego montera.
Niezwłocznie wezwano dof1 pogotowie, którego lekarz stwierdził poparze
nie całego ciała. W stanie bardzo cięż
l~im przewieziono go do szpitala przv
·ulicy Drewnowskiej.
słyszał

Bolszewicy

zesftzełHi

własny

samolot.
Wilno, n września.

\V rejonie strażnicy Podstile, straż
bofazewicka otworzyła gwaltowny o
gie11 karabinowy do przelatującego aeroplanu nad granicą nolsko-sowiecką.
Aeroplan pod gradem kul z~oczyl szereg kręgów i opadł na terytorjum sowici;:,kie. Jak się okazało. byt to sowiec•,
ki ::ieropian „Potez" nr. 2.5.
Komendant sowieckiej placówki gra

n!czncj

został

nutychmiait aresztowany.

Zakopane„. w
Aparaty, które

każcłem

produkują

mieszkan;U
1

~

lAutogra' Pan~.Prgzvdontu Rzplde/.

„klimat" wedle potrzeb chorego.

lecznicza o wielkiej doniosłości!
Nowa metoda
I
.
.
wietrza. Powietrze wnika przez długi
lej, przechodzi przez skomplikowany
proces wentylacyjny i dostaje się do po
szczególnych pokoi z mniejszą lub vtięk
szą zawartością wilgoci taką, jaka wlaśnie jest potrzebna dla poszczególnych
mi zkańców.
Aparaty kontrolne wewnątrz każdego pokoju pozwalają sprawdzać, jaki
„klimat" w każdej chwili panuje, a inne
aparaty pozwalają na stworzenie różnych klimatów, stopniowanie zawartości wilgoci, zmniejszenie itd.
A wiemy przecież, że jest szereg
chorób - jak koklusz lub astma - k:tóre są głó\vnie chorobami dróg oddechowych. W zakładzie prof. Moure w Kali
fornj'. dokonano prób leczenia tych chorób i osiągnięto zapomocą „sztucznego
klimatu" doskonałe rezultaty.
Zresztą myśl prof .Moure nie jest

dzone z przesadnem stosowaniem wska_
zań higjenicznych.
W tych komórkach stwarza się sztu r
czny klimat; powietrze zostaje sprepa-1
rowane i .zostawione jak lekarstwo.
Pompa ssąco-tłocząca, sterczące ) 12
m. ponad dachem, wchłania powietrze,
które przechodzi przez szereg filtrów,
pozbywając się resztek kurzu, sady;y i
t. d. Powietrze to dostaje się :iastępnie;
do maszyny, wytwarzającej bardzo ni- 1
-u-1
skie temperatury; to ochłodzone,
•1rzeziębienia.
szone, pozbawione bakter.ii powietrze 1.
Można pomóc ·sobie w chorobach nic
idzie potem do aparatu ogrzewające~o i
fi:tórych, zmieniając klimat. Ci, którzy
stąd do poszczególnych komór - zalcż
nie znoszą wilgotnego i zimnego klimanie od stopnia, zapotrzebowanego dla
tu, odbywają kurację w slot1cu pustyni;
każdego i osobna pacjenta.
ludzie, mający schorzałe drogi oddecho
Ostatnio nauka idzie dalej: urządza
we, szukają ratunku w czystem powiekornery „sztucznego powietrza„ w prytrzu górskich lasów.
'vatnych domach pacjentów. PrzeważAle tylko bardzo nieliczni mogą sonie wystarcza pobyt w takich komorach
bie na to pozwolić, by wyjechać w odrankami i wieczorami, tak„ że pacjent
powiedni klimat dla cefó\v leczniczych. nową.
Już przed dwoma laty urządził holen może się za dnia oddawać' swemu za- Kancelaria cyw. p, Prezydenta Rzplitej
Przeważnie warunki ekonomiczne, zwią
nadesłała Tow. akad. „Filarecja" w Pa·
zki rodzinne i przeszkody zawodowe derski profesor Storm van Leeuven kii- wadowi.
autograf pana Prezydei,ta Mościc
ryżu
Choć dotychczas nadmierność konic sprzyjają temu. Tym wszystkim J nikę na uniwersytecie w Liege dla pod o
przeznaczony na tytułową stronę
kiego,
uży
popularnem
w
przeszkadza
sztów
siG
znajduje
+ej
klinice
Na
chorób.
bnych
miejich
w
gdyby
dopomóc,
rnoż1wby
scu zn mieszkania można było „stwo- sześć komór, szczeln!e odgrodzonych ciu tej metody leczniczej to jednak za- „Jednodniówki", poświęconej pamięci
ś. p. Władysława Mickiewicza.
od napfywu powietrza; komóry te .są sadniczo problemat ,sztuczne20 klimatu'
rz:r~ c ·'rD wiedni dla nich klimat".
Oto jest problemat zaprzątający o- sporządzone zamterjatu, nic sprzyjają-, można uznać za rozwiązany. Zdaje się, Rysunek opracował archit. Janusz B.
bee nic umysl:y uczoi:ych. Czy, możn~ cego zupełnie ho~owli _baktedi cale u- że_ zy~~ujemy no,w_ą metodę leczniczą o Tłomakowski· Tekst autografu brzmi:
„Praca Wasza i W as za szłachetnoś~,
poszczcgolnych 1111eszkan rządzeme we\vnętrzue Jest przeprawa- wwlktcJ dornoslosc1wewm1trz
maa niechaj nauczą obcych szanować imię
stworzyć taki klimat, jaki dani micszkai1 f.4f.łJilililii'ltiilW!iiiiliMiWWW~il!.li!IMiił21WWM!UE l'M•• ni&••W* M'
Polaka. I. Mościcki".
,
cy potrzebują? ·
.Jeden z najwybitniejszych „klima to- ;
logów" amerykańskich, profesor Moure
ostatnio uczyni! próbę praktycznego zre
śmu1rc1
alizowania teoretycznych wyników, do
których doszła nasza wiedza o klimacie
Przez dwa dziesiątki lat był on kierownikiem instytutu meteorologicznego w
Waszyngtonie i _ wyspecjalizował ·siG
zwfaszcza w studjach nad wilgocią powietrza. Na podstawie swych doświad
C7-e1i zbudował on w Kalifornii dom, w
którym sztuczną drogą stworzył klimat
impełnie niezależny od zmian atmosfery
cznych, działających z zewnatrz.
Na dachu tego domu znajduje się rczerwoar, napełuiony wodą 1 służący do
:zyszczenia i napełnienia wilgocią po-

Coraz bardzie.I wiedza rozpoznaje
znaczenie klimatu dla pojawienia slę i
znikania chorób. Klimat to warunki atmosferyczne, na które składają się: tern
peratura, poziom ponad · powierzchni
morza, promieniowanie ślot1ca, ciśnienie
powietrza, ilość opadów i t. d. A więc
rozpoznano doklfdnie, jak zbyt suche
mb zbyt wilgotne powietrze wpływa na
ogólny: stan zdrowia, działa na drogi
oddcchov;·e i zmniejsźa odporność na

Inwestycje tramwajowe w Warszawie.

Rocznica

Bmila Zo11.

Bi-KW

GS~~

Trzy zmasakrowane ciała
na torze kole1owym.
Rodzice i dziecko . przejechani
przez pociąg.
Paryż, 22 wrześni·a.
Sbna1shurigiJem a Hagenralt
111aJkz1l'Ciin.o n.a t·orze kiol1ej o'wym zwło·K.i
lr01j.ga osóib,

Poontęd!zy

1

kołami
pod
miiOdc:go
rodz,iJna
miairviniruri:>Ja,, kit•ó iry n1i1edlaw1n·o prizyjechał
lo_s1wejj ż.ooy, koczysitrują:c z udiopu.
Obok zwlok 1".0·diziiców leżały vwłoki
uide!f.in::teg·o ich dziledka.
śLed·zbwo wykaiz1ało, ilż

llOCiiąg.u iz1gilnęlla ci ała

lirawda i

wiadomości

i.v dzu2nn1kach bolszew1ckich.
Bo1liszerwij·a ma wfa.ści1w1i1e tyl1ko d:wa
.r.:d1kfo .dziie·nniiki: „Izw~estiia" {Wiad·oJ.ości), oif.~aj· a•lllly ong1an sow~etów, i „P.f1a
org1a1n p.lirlji
v-d1a" (P1m1wdia), o.fi:c1j1all1ny
:om un.ils;Łyczinej,

O tó1ż }ed\no z .pii~.m fnaliwuski.ch przy>omwna d.osko:na!f.e ~a ten temat powicdypl.omF.ty
:1 z0ni•e njiedawrro zmarłeg10
ow:i,eckt1ego KrCl.!Sl~iina:
- C6ż chceci~, byśmy n'obirl1 z na·szą
>rasą? Mamy dwa dZJ~e· r11n:lld:
11 Wi:a:lonośc,i" ( „P1r1a1v;1dę". Otóż w „Wiaid:Jmc1s;ach" ni1ema n.i\gidy .. pr.ruwdy, a w 11 Pra
vd.zi·e" ruiema :n:iigldi'y„. wia•domości.
1
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Dyl'ekcJa tramwał3w - -mfełsktcli ·-w
nową remizę

Warszawie zb'u'do'Wit~\v osłaintm -:czasie-

tramwaje) wą na 200 wozów.

Miasto
Przy 17.000

f rancia obchodzi uroczyście

w
mieszkańców

znajduje schronienie
.3.000 warjatów.

rocznicę

śmierci słynnego powieściopisarza
LA ZOLI, który zmarł w Paryżu

EMIdwa·
dzieścia pięć lat temu (1902) i został pochowany w Panteonie. - Zdjęcie nasze
przedstawia pomnik Zoli.

Piel,gnowanie piękności
i zdrowia.

.-

łłie dotykać artykułów spożywczych!
Departameiit zdrowia

przystępuje

do walki

z niekulturalnemi zwyczajami sprzedawców
i kupujących.
:<on· c.: lam :
k~~ ry ob~c . nH.:

Łódź, 22 wrześnl:l
p.1czątek jesieni, 0krcs,
IH Zt:iywamy za2„~;.?.a

sic ~ azwyczaj wzrostem liczby zachor lL'tt na chorohy t ;„:dcmiczne, jak t_,·fus
1 ..:zc.:nrnnka. J;1l:.- r.jdalcj idąca !-ii ~~~·i · :1
jcsL podstawą \va!ki z temi choi Jl1:1';11.
P:sa1:0 o tcm 11 ('~ed!"lokrotnie i :'.J -1w::.lirby sir~. że c1towiek. posiadający ·.i·cć
odpowiedzi:l. '. •10ści

J~cczuc ia

otirob·nę

- Ciekawa jestem, co sre pauu po- wzlędem społeczeństwa, czynić będzie
~· - Niech pan się nie boi... On świet doba we mnie'?
\vszystko, co może, by nie sprzyjać roz
nie wali, ale nie umie walczyć ...
- Tylko to, że siQ z pani<i nic oże l!oszcniu s1i: chorobotwórczych bakterji.
- M'olatbym żeby było odwrotnie. niłem ...
Tak Jednak, niestety, nie jest. \Vy-

Tym, co

,,Zawodowy''
świadek sądowy

Łódź, 22 wrześnii:i.
1Wł1 ad'ysła w Maszecki był w BrzczinaJC'h jedln.ą z na.jpopiula•miejszych posta-

ci.
Kitói nie .mał w tym miasteczkiu ruch)iiwego pokątnego doradcy, który łowił
na •Wicach lcldlj.en1telę, gwarantują: wygranie ka!żd.ei sprawy isą.dowe.j'l
Gdy ty6!ko dowiediz.iał się, !ż ktoke>l·
w\iek w mia5'teczku .zam.'.erZJa wy.stą:pić
na drogę sądową zijawiał się natychmi.1st
w jego mieszka.niilu,
- Już ja to panu załatwię - mówił
- szyibko, sikutecznfo i tanio!
Niekiedy w ten sposólb udało mu się
ooś zarobić. Osta.tnio jednak nie miał zu
pełnie szczęścia do kliJje.ruf;eli, wskutek
cze.go jego rodzina Zltlalazła sJę w skrajnej nędlzy.
Pokątny doradca nie mogąc wyhr.nąc
t krytycznej sytuacji wziął się do brutal
nych interesów.
Został zawodowym świadkiem sądo
wym.
~ 1Pewt1.ei sp?1awie, zeznając ;la kojednej z powaśnionych 1stron,
rzyść

1

Tragiczny wypadek na ulicy Pomorskie.i.

Łódź, 22 \virześnia.
Ulica Pomorska „Jła wczoraj w.idoWnią tragiczngo wypadku trannwajowego. Z bramy domu Nr. 25 na tejże uHcy
wybiegł 14-ktni chłopiec, GotHb Chi! i,
bl
„
.
z, iżającego się tramzauwaz.ywszy
me
waju, zami·e rzat przejść na jezdnię. Zbyt
późno zorjenitowal slę, iż grozi mu niebezpieczeńst"WIO.
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Lecz co byto, a nie jest
Wszak nie pisze
(Choć pami1 ęt11a

się w rejestr
zbyt dobrze ta krzy-

Zbytnia rad'ość dla miasta.
lbyitnio ci'CSJ:Y wieść nas ta.

wda)

drogę

kto

żyw

No i 'vice pan \iVaclaw
Po prz.eżydu swych lat sław
Też umyka z kolegą s:wyn1 razem„.
A że przywykł do gazu Ni,e odwykni:e odraz.u,
Cóż wielldego, że be'<faie pod gazem?

I

I pan fi chna nie czeka:
Z cnym Zubertem ucieka
(Łódź się zmieni w radości krainę)
A gdy wrócić na stolec
..,
Zechce ten czy ów ~wlec - ' --.
- Da na sitolec pan \Vifotor rycynę.
STAR.

sra emo+

Ukrył się
i

na

Na bok żale i troski!
odchodzi Groszkowski
Znów do sw~ojej powraca <l!ptekL
J pan ła wnnk Kruczkowski
W humor 'vprawia nas bosh.'i,
Że opuszcza sVv1ój urząd na wieki..

posa.d ...

"7.

krzyżyk

Toć

Sami ruszyć się z świet,nych SWYCh
•

im

da„.

Nikt nic żegna •ich z żalem,
Nikt nie. powie im: „Salem,
Ostat po nich goryczy li osad„.
Z posad Łódź ruszyć chcidi,
Lecz ochvagi1 nie mieli -

Q

iSWW

w szafie

przerwał słodką idyllę.
'

zdradzał zu.peł.ną niezna.i.omość r~ec:y.

ChlDPIBC pod 1ramwa1·1m

Więc

Już się kof1czy magistrat
Syt swej chwaty, blag i strat
(Twych przecudnych z;iszczenic masz
snów tu)
Już się kończą i radni
Niezaradni, bezradni
I dwaj wrce też idą do luftu.

znalazł się na ławie
oskarżonych.

pr.zedwnej
Nasltęp.M świadkowie,
sLrony, udowQdnili, iż nie był on ohecny przy awanturze, któria stała się tema
tem obrad saidlu.
Pocią@ni~o go do od.::>owiedzialnr~ści
r.a krzyiwoJ>Tzysięstwo.
Wcz;ora.j znafazł .się on znów 1'T'Zed
.~ .
· k o o~Ka;zo
1ed
r·"'Z"m
f'Vlm
=dem
na k , J·a
,
... ....
1·,
·--t
·
cy.
Został skaza.ny na trzy miesiące w1ęzienia.

odchodzą•••

---.:e~·---

~
Ch orqża k p11nowa/
J k u, 1' d
cnoty
a rvtO ystaW
swo1"e1· siostry.

Lódź, 22 wr.ześnila.
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· k
Oh
Wł d ł
or~ze , ~am1eszk.aly .w
·~ ys ~w
dowiedział
Łaskiem
pod
z wiosek
1edne1
•
•
•. •
J.1._
·
~1ę _PrzypaWHJUwo, iz 1ego s1~tra, mimo,
U'wl>r~muie stoJS'lIDkki
IZ~ł1est zaręc·zonbak,'
a oćl.llentym
m1 osne z pairo iem
wieckim.
'
Chcąc się przekonać, czy siusznie ją
oskariaiją o niemoralne pr.owadzenie się,
wiec:rorem ukrył siię w jej tpokoju w szatie.
O godzinie dwooasitej rzeczywiśc'.e
zapukał do niej Jakowieclci.
- Dlaczego tak późno? - usłvsznł
·
głos siostry.
c k ł d 'k"1 wsz se ójdą
y p
· y
spać _ :ip~:tJej. opo
.

ży~ie.

poruszył się
poc•zę.ła treszczeć.

W Zldenerwowaniu

w

szafie, która
Parobek podniósł się SZ)"bko z: lenka

o·glądając S'rę bojaźl1iwie.

-

ła1 -

Zo:śka, to pewno du<:hy! -

za-wo-

.w

tej chwili z szafy 1'.'0z!egł się bas.
- Zgiiniesz nędzniku .za to, że uwiod
łeś tę dz.iewczyn.ę I
Mi'.·oda pa:ra mtttnaJl:iła w bezruchu.
Par-0bek in.awe<t nie o.prizytomni.ał wó
wczas gdy uryl!'izał przed sobą ChQrążaka.,
M:>ry począł go okładać grubą pałką.
za swoje - wołał
- Masz łotrze
młodzieniec - więcej ci siię nie będzie
już chciało zakradać do mieszkani.a n1.
.
.
szego!
Krzyki parobka, zbudziły do:.nowmków, ·którzy obezwładnili go wres"!:cie.
po te~1 łaźni w r'.'\rzeci·ą~u
Kon'.ecki
Dziewczyna rzuciła mu się w ramio~
ldlku rtygodlni był obłożinie chory.
.
. . .
na.
Chocążak znal,azł 1się przed sądem,
. ~h~rązak nie ~t~ł już wątpliwości,
jest kochanką który za pobicie skazał go na dwa lyóo
rz:e s10stra rzeczyw1 si:: 1c
0
dnie areszbu.
palldbka.

Tramwaj, znajdujący się w pelnym
biegu najechał na nreszcz,ęśliwego chłopca. Motorniiczy, mimo .usilnych starań,
nie zidążyt już zatrzymać 'WOZU.
Przerażliwy krzyk bólu rozdarł powie
trze. Znajdujący się na Ulłicy przechożycia.
Uległa
dnie rzuci! się na ratunek. ~iężko noka"·
. k
k
.
.
.
d
ł
.
.
Lód.
chłopca
nieprzytomnego
i
leczonego
w na z1e1, że 1a oś przetrzyma c1ęż ie
z, 22 wrzesma.
wniesiono ldlo bramy; i zaalarmowano
Tragedia · cicha, niewyjaśniona, ja. cltwilc. W alczyla z sobą długo, wrcsz„
p-0gotmvie i policję.
dzień nam sporo cie - ule11ła.
niestety, ka···..ly
kich,
uPrzybyły lekarz stwicrdzit ci,,.żkie
6
LJU
"
Kupiła w aptece flaszeczkę jakiegoś
szkodzenie ciała i po nałożeniu opatrun 1p;zynosi. Złamane przeciiwnościami Ioh I'ł
g .
~. ·
ł
·
·
k b" ~
· ·
· d stki
ków, polecił odwieźć ofiarQ wypadku
6
p ynu ~rorące o l wyc y 1 a
o ie .y. nie memane„o
su Je' no . ' przewauue do szpitala Anny Marji.
itt•m•• widząc już innego wyi>Ścia z ponurych jej kawarto.ść. A potem -jak zaz:wycz:ij
bywa. Płaczliżyciia, chwytaią s:"'"' osta!ecz- w podobnych \""''""cl.kach
[abi.-u.nrtów
• r:r~1
TEATR MIEJSKI.
ó- we jęki trąlbki samochodowej, doraźny
Dziś dru~ie w sewnie przedstawienie po neigo środka„ Flaszeczka tnilcizny cenach popularnych (najtańszych). Dana będzie to toasit, jaki wznoszą codziennie ludz~c zabieg lekarza i ofiara zawodu 7:v.ciowe-,
.
po raz ostatni przed zejściem z aiisza wesoła,
go odwieziona zostaje do szpitala.
barwna komedia w 4 aktach Berna'llcra i Oester- słarbi na cześć śanierici.
'
1.'
rc:ichera ,,W rajskim ogrodzie" z JarkO'Wską,
B:ronis ław.a. K •rysia~ zam. przy ul.
Dm·ękii .sizyihkiej poanocy lekarskiej
Dunajewską i Krotkem w rolach gtów.nych.
Jutro, w piątek, druga premiera sezonu; krc~ Ką;tJn·ej m. 68 1Przeży;wała pzyważuą tra- sfa.n desperatki 111ie budzi 0ibaw. P.r2'JCn"_
•
•
1· 1byw•a ouec:me
· m!!
kt,o.re1· ni'k omu się
•
•
tnchwila w 4 aktach (5 obrazach) L. Verncuil'a g ..JJ:
ina u1. Dr ewno
w s2'Jp1ta1J1U
„Panna flute", która zainauguruje dzi<Jł lekkiej ' e"'IJę zyc1ową, z
li.umcC:ji rcpc_rtu:ąu teatru miejskiego, W popi- zwierzała. TŁumiła w sO'bie bóJ i rozpacz wskiej.

Tr age d ,- a
która

••••••illl•m•ma

kob.- ety

przemocy

'starczy tylko zajrzeć do małych sklepików, du kramików ulicznycb, zaobscrwowrić sposób sprzedawania papierosów na ulicach, by przekonać sic,;, Jak
mato poczucia odpowiedzialności mah
nas: kupcy.
Dotyczy to szczególnie sklepików,
w których sprzedaje się stodyczc. Artykuty te są rzeczą b. smakowitą, maj.\
szczególnie
więc licznych nabywców,
\Yśród bezkrytycznej dziatwy i mtodzie
·:;;y szkolnej. Stan sanitarny w tych sidc
pikach pozostawia wiele do życzenia.
Lepkie cukierki w niezakrytych g-a·
biotkach, to przynęta dla kurzu, w któ·
rym czają się niezliczone bakcyle prze·
różnych chorób. Niezawsze czyste rę·
ce kupujących i sprzedawców, maj4.
cych brzydki zwyczaj brania \YSzystkiego „w łapy", również nie przyczynia
się do podniesienia stanu sanitarnego.
lo samo dzieje się zresztą nie tylko
z cukierkami, ale ze wszystkiemi artyCzyż zna ktoś
spożywczemi.
kułami
taki idealny typ „gospodyni", któraby.
kupując butki, chleb, czy owoce, nic wy
macała pieczołowicie każdej sztuki?
Sprzedawcy chcieliby może zaprotestować nrzeciwko temu niekulturalnemu
zwyczajowi, obawiają się jednak utracić klijcntów.
A teraz - male1'1ka obserwacja, bud
ka inwalidy. Sprzedawca, wyjmują pa·
p;crosy z pudelku, chwyta ie za ustniki
i podaie w ten sposób kliientowi. Czasami zdarza się nabywca wybredny,
który wymaca każdy papieros z osobna
poczem wróci zbyt „wypchane", lub
zbyt ,.luźne".
Mają już dość oglądania tych widok<Jw obserwatorzy sanitarni. Jak się
„T:.:xpress" dowiaduje, departament zdro
w:a m;n·isterstwa spraw wewnętrznych
przygotowuje ostre zarządzenia w tej
sprawie.
Wszystkie artykuły spożywcze będą
musiały leżeć w sklepikach pod szkkm
a obmacywanie ich będzie karane 3uruwo. Co się tyczy papierosów, mon<Y
poi zapowiedział w swoim czasie ~pro
w adzeri ic nowych pudełek, w ktorych
papierosy byłyby umieszczane ustnikami wdól.
Jak dotychczas jednak pożądana ta
lnowacja nie została wprowadzona w

•. szyby.
H•rona
W
Co o tem mówi protoku

ł

policy_1· ny?

Ló4ź, 22 WNeśniii.
Zn.a.ny dotychczas ty[ko z~ S1WfCh
dodatnich sitron, Wrona Wł· adysraw, zamieszkały przy ul. Sierakow·-skieg-o ~r. 6
rzu~aia.cy
popełnił czyn niewłaściwy,
p1.amę na jego dź.w;ięczne, ~iesk~:t1tclne
nazwisko. Jak bowiem tw1erdz1 Car.dTych Jan (Piotrkcrw·ska nr. 255) dopnścił się Wirona kradzieży 15 szyb, wariości 25 złotych. Na skutek tego twic;~zenia, wyreżonego wobec p;rzedstawmela
zos1Łał spisan~·
1wł.adz be?"n.1eczeńsstwa,
-r
:protokuł.

Co usłyszymy przaz radio
dziś,

w czwartek

22-go

września}

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ.

12.00 - Sygna:t czasu, konnuń.\:at lotn icz.,_
meteorologicimY, komunikaty PAT, na'CI. µre>
g.ram. 15.00 - ·Komunikat meteorologiczny i gG
spodarozy. 15.20-17.00 - Przerw.a. 17.00-1725
- . Wśród książek" - 1)Izegląd naJnowszych
wyct'awuictw omówi prof. t.Ic~;yk Mościcki:
1i.35-17.50 - „Kącik dla dz1ec1' - w y:r, los1
p. ·Maria Arkiewiczawa. 17.50-18.00 -::: Kom~nikaty, nad 1>rogra111. 18.00-19.00 ~- I rans~.:
s.i:.i muzyki tanecznej z kawiarni „liastronomia
19.15-19.30 - Rozmaitości wyg!:-.si p. _L.. La·
lach HoJ·.>w li l\.0 J1l.
wiński. Komunikat Tow.
19.35-20.00 - Odczyt iJ. i. „Nowi:! metod y pos z u~iwania źródeł i skarofrw w zicmt·", Wy głosi
in;i;. E. Porębski. (Dział: „Odkirycia i wynabzki"). 20.00-20.15 - Komurnkat r<>lnk~Y· 20 13
-20.30 _ Przerwa. 20.30 - Konc~rt w1~c z? rn YWvkonaw<:y: Orkiestra P. ~. pod dyr . .Jc,zda
Ciimiiiskiego i Leopold Szpinalski (fort.). ~
przerwie koncertu biuletyn „Messa~e~ Polonai~
w języku francuskim 22.00 - Komurnkaty poliu ko.mun"ikat lotniczo-mcteorol\)
.. ·
CJJ, sygna 1 czas ,
~iczny, Komunikaty PAT., na<l program

EXPRCSS WIECZORNY
•
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stacja sm1erc1.

Rogów

Zlikwidujmy naraszcla krwawą 11aand' onlasu:zęśnym tarza pod Koluszkami
Częste

katastrofy

niepokoją opłnJę publiczną

i dyskredytują władze kolejowe.

1
To przekonanie jest wta.śnie
Zbyt glę.boko wryty się w pamięć manajniebezpieczniejsze.
A więc - znowu katastrofa p()d'. Ro- kabryc21ne optsy poprz~d'nk:ih, krwasię przechvstaw!ć fantast:y·
~a.leży
katastrof.
wych
gowem !„
z ćalą bezwzgilędnoś
legendom
Clinym
Tym razem na szczeście ez 0 fiar
Jak wid~ iakiegoś obłędnego stra-.
być dluże~ stacją
może
me
Rogów
cią.
lu<lzkich. Ofiarą padły
chu prześladuje podróżnych ma.fa, niepośmierci, nieszczęśHn.vemu zbiegowi okodwa wagony pociągu towarowego,
zorna. stacy.łka międ·zy Ptyćwll\ a J(<Jluktóre zostały kompletnie zdruzgot~ne i szkami. Różni ludzie roznna.icre sol* liczności nie wolno pu.y.pisy\,;ać cech
kilka wagonów zostało czękiowo ~mszi tfomaczą ten niezwykty zbteg okG11cz- konieczności, afoawiem takie postawienie sprawy
crnnyclt.
ności.
bezczynngo przyglądania się
skłania
Jeżeli dodać do tego dwie godzi:!,l_y
Byłi tacy_ któFZY sięgali nawet oo
czekania, aż do chwili oczyszcz,enia tar.u zjawi;sk nadprz.yrodzonych i starali się częstym katastrOfom, które przecież muszą mieć jakiś faktyczny powód.
i klHka minut okropnego strachu. jak! o- wytłumaczyć częste katastrofy na odcin
· Brzyiczyną poprzednich katast.rof by·
ga:rnąl pasażerów w chwiH nagłego zaku ?lyćwła - Koluszki
la podobno wad.a toru. ostatnia katahamowa:nia pociągu osobowego fantastyczną interwencją pokutujących strofa jed11a•k miafa inne podłoże.
otrzymamy sumę strat
duchów.
Powodem onegdajszej katas.trofy by.
onegdajszej, niewiadoono już której Zl rzę
urzędnika kolejowegó, któnieuwaga
la
Stworzono nawet le.gendę, która wa"'
du, lecz bezsiprzeczmie.· „najszc.zęśllw·
Jaz ta wiarę w ludz.iach i każe mu przy- ry przepuści! poc.iąg osobowy na tor,
szej'' kartastrofy.
Były bowiem gors~e. Pamięta.my puszczać, że 11ics21Częścia pod Rogowem zajęty jes'Zcze przez towarówkę.
To już nic jest fatum.
jeszcze nazwiska trupów i ranny<:h, nie· są rzeczą nieuniknioną, nieubfaganem
fatum, od którego nikt nie zdoła się odZ opieszatości'ą t niesuinienno<Ścią u·
winnyeh afiar fatalnej ,
pędzić.
rzędn;ków, Zl\imuil\cych tak od'powie„staeit śmierci....
dziilne stanowiska, można sobie prze±
cie! dać radę.
Ale bez wzg.Iędu na to, jakfo są PrZYcz~ny katastrof,
opinJa Rogowa musi być zrehabitłto 1 ana

Lódź,

22

wr2Jeśnia.
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-Niech sie pani nie martwi brakiem

towarzystwa, niech pani

pomyśli, że

le-

piej wcale nie mięć nikogo, nii przebywać w złem towarzystwie.
~ vVłaśn i e... Zanim pan tu
szedł myślałam o tem samem.„

H

przy-

ft

List Kazia.
.- Kochany Wia.cju, mój mjisło:ts.ty!
M.'tts.isz. mi W'Yfbaczyć, że ja do dehie
tak daW11l:O info pilsa.łem, al~ tio nie dl·attgo, że.by nasza przyti•aźń się skończyła.,
tYlko dlla te-go, te u nia.s w Lod.?Ji wszy•
Slł:ko słę tera:z (poikiełhasiło i . niewiiadl.)mt>
--ie.

Jeżeli winę wn-0szą urzędnicy

teraz pr~hiał -10 totłi.i,
tego miasta nioe · pomał, chyba, rte

Gd)11>yś

~bylś

spatkabby6 na 'llfi.foy Pliaaruaika. Al~ j~~
jest W"udno dm spotk.aA, bo on jest

wt

mję.ty'. ~·On WJ1~.ria ą:OOra~

pailita i ma.iry.natkin, kbadz.ie łiaily i ~e+
«!laije za li):~.

iPl1ócz tego Lódi ma teraz nowe U.nóe

tiramwai;owe, gdzie moim.a

kole-

bez skrupułów,
jeżeli zaś 100wa o jaldemś „fatum", nieZJależneim od •w101J. luldzki'cj, w takim raz:e przesąd ten na!cży zwaldać wszelkietni możliwemi środkami, jako aibsurd
logiczny .i szkodzący opinji ''rladz kolejowych.

iowi,

naileży postępować

przejeż.dzać

·lud'ZL Zia> ltl'llka lat p.a uli~adh bęcfai.e już f
tyle tramw.aJjów, iż-e całe mtasfo będ:dc

-- Przepra~zam pana, czy to ma być pojedynek na pistolety czy na ~zawwtJ;ą;da.ł() jak remfuza taiamwaijowa.
. Mil.Ul d!la ciebie, Wiacil\1 najldrożśzy, 11 '>
. b'ie, smar k ac-zu, olJC h od z1.'J „.
,,Ko1.e~ny" , zamkrię:li.Ł Pami-ę- ) c: .„-- .""\A co to cie
fllen!Sacjję.
_1_
--.:- Nie ... bo widzi pan, jeżeli na pi stolaty, te musiałbym bydłó do oborY
ym ogrotasz.; jUA wia.garowa'1i:smy w
dzie? Texiai 1'll!lll ~oli.yffii cegłę i zam- zagnac•...
t .
.l b
,
.i:..J T
li
,_
~~~~~~~~~~
oz~~
o~~~.
~ę·o~.
Qły ma wyr.osnąć gmach teat.ralinv z dy„ ...;!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
będ:lli.e.
:W,ogóle w ł..odzi wszyisłlko się zmienia. Na Plia.cu Wolności p0&tawili }uż na

TEATR REWJ1 ._

„Mią~Z"
,,Lhartreuse'a"

rekqją, aritysttami i Tynmwski.m. Cieka-

we jak to

W Sal ach Orand·Kina

Przedwojenna
znów s1·· ukaz·B na sto'a"b

Dziś

smaka~zo•n
Kościuszkę. Ale to
d2lień Tadeusza.
W•
9
ł U
'ł
wypardek. K<>śdus.t..k~ po
ciekawy
k
/
k
"
k
d
„
I
'V'
iedny.m dlnm !Powiedział, że już więcej "7 ,f~
nie obce stać na ~laou V/.{ll1ności. To go LiO~on o.o. nar uzow ma o zys ac s on IS owanq
fabrykq.
się ~y.tai!Ji. dlliaczeg~. T~ oo powiedzi·ał, ·
ze sąs1ed11lbwo mu ~.1ę n-re podoba. Gdy
Nic też dziwnego, iż we f rall<:,i.i zaW roku 1902 1 \V enie rotidz.ialu kośtak ca:ły d2'Jie.ń pailny na ;ten magi~trai i
na tych .l1udzi .co. tam w s:odku s~edzą, ćiOła od państwa. skasowaf rząd frai1~ równo w kolach katolickich jak i hanto mu. 8'l'l~ mbi n.1e~01brze .1 o.n czu1;. że cuski szereg za:konów, a między nkmł dio\vych p0iwstała myśl powotania Kar~ipadnie .. T~ ,~e!1. rov":11~mć magisk~t Kartuzów, którzy słynęli nietyDko z po- tuz.ów do dawnego iich siedliska. zwró„
z~by zm1~mc [n.Wiz': 1 Koscmszko zg'Xlz1ł bomośei i surowego ż:\'icia„ lecz także z cenia tm klasz:toru ł fabryki wraz z cawyrobu słynnego Ukieru „Chartreuse". tym skonHskowa.nym przed· 26 laty mas1ę sita~, aJe dop1el'o i;io wyt1'?1:ach. .
.
0PtJstoszały mak domkii, wznoszące jątkiem.
. Naraz.ie . w1ięc na 7e:g-o nue1scu J~.st
Jedni pragną odnówie·nii..a fy.cia lclaw1e11~a ~ałlurż~ bł?ta, U nas wogól~ O· się w rn_ailownrc21ej atpe~kiej doli.nie, osb~tmo J~si w.ie!lkie ·~ło<to. Ten warszaw- tocz.onej niiebotycZ1I1emi skalami-, klasz- sitornego, dnu~inn leią na sercu wz.glę
.sik1 generał c;i~e ~ze, ~ehy. było, czy- tor przesze<ll na wrasność rządu francu- dv ekonomiczne, bardlw doni1osle w obesito, a ~~ B~ go ~ie słlllcha 1 robi_ bło.- skiego, a administratorem k-0ścioh1, pod crr~ich warunkach. Reguta zakonu Kar11 stuleciu tuzów jest bardzo surowa.
to. ~troze,. wl'dząt., .ze Paioo .Bog:u i;i.i-::: u który kładł fundamenty
Mnisi mieszkają nie wcelach lecz w
to ,i~~ ~~-~d. t·e~ ~ue siluoha.1ą się 1 P~'li„ załoiydel z.a!konu. świ.ęty Br.uno, zO-:
domka:Ch otoczonych oz ...ódka~i Tam
.1 stat staruszek ksiądz.
. .
u":f.:.1rl~ ia;de'l· . .
ldórzy rozpro- wlaśnie 'niel„gnuJ·ą uiOł~· nr>.trrebnę do
W'faz v zakon'll'ilkami,
.r,u•K.OW~hy ·~„ c~. saę. niaipaisi$.~ c,J. ~
. yv
- ...
<lr1
' . .1
ł
r .
yv riaz .,,ou1e, ze z m1tne11 ua
z.rO<b ~l!l..
podwórkach te„. wi"sz ·illż. Zaczyna si~ ~ajzy t .się P,° eh ymr swi:ect' (; Pr~pa ~ wyrobu słynnego li'kieru.
Alkoholu i mięsa nigd:Y nie utywają,
emni<:a wyro ~ s awne " .11ar reuse
KażcUt.
na ,.u" .ą końozy się na „sitęp".
T Seikret.za?rall z so-bą b.racia Zakonn:L Trzy razy w n·iro<tn!u, tj. w ponfodzj;a.
m.1.esc-1e
wizyta kosztwje 20 ~roszy.
je:;;t z tego powodu wieł:kie zde.nerwo. ~ ?.ra~~zi,e 1 ząd fran~u~kl powolal naJ~ łek, w środę i w piątek caJodz-ienne ich
wanie ~ wsi;yt&Cy mówią, że ddiuiej jttt nie 5 V.: ·1 etn~e:1szyich ch~milkow,_ aby zbada!.I jedzenie skfa.da się z suchego cłlleba ł
mo~ą wyit:rzymać, Do~hcus nikt nie t~1em.mc~ w!robu 1 fa~rykę puszcwpo czystej wody, we wtor~k i w sobot~
wie·d zi'lł do czego się ihrać, co r.{)hić, a ~ ruch, ~le sm~ko?zie uf'~zym~JĄ uparcie, wolno im jadać jar:iy1oy, a w czwartek
1 ~ obecrne WYI. abta·ny likier Jest Z•n acz- ł W niediielę oostają potrawę Z jaj -i 00
teraz znowu n•ie wł~d;z:ą gdz.ie robić.
ka\vatku sieni. Pr.21y ta;k ~kromnem poży,.
.Tak to &iię wsz.ysotiko sko.ńczy ...,..;.. nie- n:.e !?:Orszy od dawnego.
Po~adto powsta!o w rozn~c.h kra- wienu obowiązain.i są do wJ-~konywa'tlia
w.iiadomo. leraz )u.ż roZltt:miesz cllacze~o
lliie mogłetn piisać. Nie m~ałem poprastu }aclJ ~o1~le fa.b:y:~· :~re znakQmI.C1'C kon- prac iizycznych i do pracy urny.sitowej.
• h
" "'~
h 4<~
L.,_.
głowy Bardzo cl~bie przepraszam L'kło kurują z dz1s1ęJ z~m: W}iroba.mt „charny od. cioci Mani Felai'·lrl: chodzi do treuse" a jak rozchodzą się wieści Kar- b.: lii\.lei~ "ro ar"."_euse .w.z~zknJC wyra.-.
cl1 · ( d t _ .any, mia oog1.s zrra-czente urac-v.me 1
:
tu · h'1 , , s .
• ~·
.' , .
, .
s.z\0ł.y, Jo.zi<> tez. 1u:z :z.a.hcząd ł. chod~Likc. po kt~Ję fz::śncl~:Y P~~~~~i~y ~~~~1 t ~~ 1;'y utywalfły był jako „oli"ksir" na choroby
żołądka i ostre gorączki
•
c oK Zi. Bo'°l k~na. Ekier ~a ry·nck światQ-.1m ,
po- ? ,111, a m.am1usra
,,
.
L
HJ•
T'WOI) .
s 1,
az.io
Byłby to ci-0s elfa vrod'tllkcjt frnncu~ . . ekarstwo to zaanektow~li w poz~
rne3szych czasa·ch smakosZJe i wiprowa·
skiej.
.
Zaznaczyć należ}', że '\V wku 1901, dzfH je na swe stoly.
Doi~~a. jeszcze panttje we Fmncji. prze
a za.tem w czasach pełnow'a·rtośc!o0wego
pien:ądza i stos.u~tkowo 'flfskPch podat- konanfo, iż jedzenie za}rropione 1tkie, •
Al'ł?MATvczrtA . MOC1'1A; WYDAJNA.
Jk6v.r, zapłacili Kartuz.i skarbowi irau~u- rt"m Kartuz.ów nk~<ly nie imo:te z.av,kowsmttsw1A1owA r1RMA.ISTNIEJĄCA ODROKU 178l
jeden
był

w

w

1
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I,

sk1emu 1,500,000 fra;nków„

dz~ć.

I

i dni

następnych!

wystawiona b'idzie rewja pióra

EDWARDA REJA

,,ft

łodzianki

luż wróciły"

WIH16r bBllUJtlBBGB

śllietbu.

- - W PROGRAMIE: - -

,,S Walka''

Cz1li tragedta ludzi nieśmia
łych, bomba śm1echu •

„W uuuekałni u~entntJ''

Oryginalna scenka tragiclno-komiczna
w wykonabiu

pp. ~ARSKIEJ i REJA.

le!~ół"

„lto ieit nan

proto& w wykQn:aniu

St.Matlifłskłego

I

zespołu

orn numery sotows
KARSKA

doskoneła subretka

1
RYSZAllD RENARD ll'!~~:.t•

OLA żARSKA
Duet Ml!LERWłL
Duet ŻWIRSKICH.
Go6cinne wysŁ'łPY znakomit~go łmiła•
tora głQsów ptaków i zwierz11t

Jh. Manoll
Conf.

R. Renard.

Pletwaz• przed•tawlenta
po cenach znlłon»ch

.-

_

-----------------·-.!>---~J( p_).ł_s;_s _s W_I E c Z_O_ R .Ny

Jutro!

o

_-CA.SI
~

Daivno

PL

WKRóTCEI

wspaniała
premjera
blełącego sezonu p. t.

oczekiwana,

szlagierowy superfilm

I i
DZE
YCIA

i la

UR 'Y ZANY

1e olnic
Ili

Porywający

BALZAKA

Tło

obrazu stanowią prież;yci11 uroczej angielki, zamkniętej w
haremie i zdanej na łaskę i nlefaskę brutalnego, żywiołowego
demona aral1sklego.
Rolę

PAWEŁ

odtwarza tytan ekr'anów
wszech4wiatowych

liaidarow.

naukowe na~ania „n1~olnień
~Zdoh1ości

·Ir

cechą

Królestwo duchów.

1

•

ŻJ'ie ich 280 miliardów.
Ciekawa teoria sp/iry,_tystv angieiskiego.
.s(pi.riyista ~ielłtsrki R.. A. BmR. A. iBrlaltf.Orfdr wyJli1cZ}Tił~ alt od ·j,ocz:ąt„

Na planecie Neptuna

~ \.._

i

a Jul

. Sensacyjny romans

lil

spółczesny.

COOOOCC:ot.~~~~~-~)(l".)li:)Ot''f~lU~~

42)

'Julja, jak wiadomo, rozmawiafa ·na
ten temat z Kow:_alskim, który następ·
nie wyjechał do rodziny.
- Ocz:ywiście - odparła Steinowa.
- Może pan wyjechać na dzień.
- Czy nie lepiej byloby zwolnić go
na wtorek, gdy pani przyjaciółka złoży
nam wizytę - wtrąctla przezornie Mał
gorzata. - Auto bc;dzic chyba tego wie
czoru niepotrzebne.
- Słusznie· .. - zgodziła się Steinowa. - Ni'gdzie - nie wyjcdzic1ny we
wtorek.
- \V tnkim razie mog-ę mu już po\Vicdzie(;, że Jutro jest \':ol1i1 - rzekła
Jvlia.
1(ozmowa powyższa tocq la się w

·: Słynlny
ford 'Ol~łi01s;i!ł sensacyijin.ą kisWiżłkę,, w któ- Iw ś-W.Valta d~ tej dhwillli: umarrło 280 mm:..
rej U'dowaidlhia, ttlż od:kirył wreszc&e P'Q j.~w lluidzt, kt6rych dludhy zgromadzi..
d!h11g'icih docieikaini:ach i 'Sltlu:dljach miejs·c e ły sli!ę na Ne:pJfuniie. 07Jy ,jedlnak pLatt:teta
w ikll:ó:re'lll się @romIDd·zą dluchy zmarłych. ta !ł>'<J'Sliadia idk;>$ł>aiłee'Mą iiliość miefoc:a!, aMieJs·c em tenn jeis.t ipH:runeta
Nepb'm by pomie•śeiić fiaką dlllYr.zi-ytrntią lfJlCztię du.
od1diaiona od .ziemi o 1 OOO lait bie!gu świa c<hóWB!_...r._..J:J.
.
• ...:~i..•.....! • ,,
tfa.
. nll~'1V-IU iro~ !/.VW.IlleZ ~ tę .....
. 4
-·
.gadkę.
, ·
i
Nejp.t'Ull je'St tak wiel!ki li.e gdy:by u..
towarzyskie są również dziedZilczną ce- sllawit na inim 280 m!illljiardlów ludzi w tiechą c~1araktru pewnych rodzin. Zbadfl;n.o dnym saetregu to c.z:ł01Wie.k .od człowieka:
11p. 38 par rodzeństwa i przeko~iano §:ię istaillląłfby w ·01cfilei~ł!ościi1 4 ikffi1loonet:r6w•
że przeważni.e stopień z1dbJ.ności t01wiarzyskich jest równy. Rezultat tych badań
zgadza się za~em ZJ -doświadczeniami historji, w której pełno jest przykładów,
IL.
I 'I
iż członkowie ~ed:nej -i tej samej rocl'i.1ny W L• . , k.
GRAND HOTEL
w różnych zawo-da·ch wykazvwali zcfol~
1plDS tego (Traugutta 1.)
1'1 ość obchodzenia się z ludźmi 'i;
K1trsy popularne oraz grupy zamknięte.
wywani1a każ:dej syituacji życiowej ~ to- Wykłady dla młodzieży, Lekcję prywatne.
warzyskie1.

SZKO•A TAlftil(A

opano-1

1!1

A. E. MASSON.

r

Ryszard-a. -

Myślałam

mającym się odbyć

ze

ciągle

tylko o

seansie.

Czułam,
postępuję nieuczciwie
v.;zg!ędem Wojdana. Byłam zdcnerwo-

\\'ana.

WEOENER.

SPLENDID

Wiek odgryiwia wedfo wynilków przeprowadzonych badan tylko niewie·lką roIę. W jeid!nej f- wleilktoh fJ1rm Olkazat się
lała st,,;ierd'z.ić, w jakim stopniu .każdy 'fed,en z na.jnnJb<lstych practnv~1Jków ja„
cżfowiek jest nzdotnh}UY dO utrzymy„ ko „najz:dod111iejsz.y" ·toiwarz-Y,sko. Jedno
W8tt~a stosimków towarZ}·sldcJI. W tym stW'i.eroaono, że do 20 roku żyda zido!.
celu zbadano 12,000 osób i starano się ności towarzyskie u czł'owieka wz:madowicdzieć: czv dana osoba może kie„ gaJą s:ię w szybk~cm temp-ie - potem
r-0wać więks'Zą -iiczbą pod1 \\"ładnych, czy zaś niema już t>rzewatnie rozv.1oju J}Od
umie obchodz:ić- się z równymi sobile, tym wZiględem.
czy potrafi obslu.giv.rać i załatwiać in.teDalej staraho się zbadać, czy między
resa11tów itd.
ptdami są wi'eJkle różnJce w ,.uzdolni-ePnedcwszvstkJem -z1wr6co110 mva- ni.ach towarz:ys'kich". Z 1000 prób, dogc~ na to, fak:;" zdoJnośd towarzyskie kon.a-nych ze stul:łcnfami i studentkami,
wyka:.;u}n rn:r.maHe zawOdy. Wykazało okazało slę, że .uzasaooiony je's:t sąd o. się, że 11a;.:0piej próba wyipadta dla sta„ gó)uy, pr.z~1pisują'GY kob-ietom wyższe
nu .urzędniezc~.::o. Na drugiem mierscu ~dolności towarzyskie nl1 ż męż,czyznorn.
znala:ot się 1'.Jawód nauczycielski. Na W z,;d_'(J}nośc:i oceni'anfa sytuacji towa•rzytrzcciem s11rzedawcy ,:i,: sklepach. Ki•e„ skicb, wymagających pewne; dozy sub. <.iy np. zestawiono urzędników z absol- telności, a.JłJO 5postrziegania takich wiła
, wentami sikM średnich i robotnikami ociwoścł, z których możnaby wnosić o
......,.. okazało się, że cyfra statystyczna „u- przyszfom zachowaniu_ się <lanego cztożdolnicnia tO\\rar_zyskiego" dla urztędni-ł wieka - wyikazały kobie1ty o 25 procent
ków wyni·os-la 117. dla absolwentów wyższość.
szkól 98, a d1a robo tnilk6w 64.
Stwierdzono wreszcie, że zdolności

i\

BOYA

l!llBIJlll WKRóTCE ! - - -

Wydział psychoTogiczny un.iwersy~etu m. V/aszyngton \V Ainęryce pracuje od 2 lat nad metodą, któraby zezwa-

·r

przekładzie

towonnkitr.

towarzyslde są dziedziczną
charakteru pewnych rodzin.

..„

w

W roli głównej genjalny artysta

główną

Włodzimierz

podług słynnej powieści

dramat w 10 aktach

Chciałam

mu

powiedzieć

pra-

wdę.

Ale potem zmienilam postanowienie.
Obawiałam się

jego

sądu. Sądziłam,

Ilf

C±3

vV liście tym przypomniała jesżcze ~-- Magiczne sztuki?•.. - powtórzy.
raz, że przyjdzie napewno wieczorem ~ ta Ju]ja : pÓstanowiła w tej chwili w;zapraszata Steinową oraz Julję do swe tężyć wszystkie siły, by przekonać Pa
go hotelu na obiad.
jQcką o tern, że się myli.
Kowalski wyjechał w południe do
Jeżeli to ma być ostatnł seans, w tarodziny, a wkrótce potem Steino\va z kim raziie musi pokażać cJ umie.
Julią udała się do hotelu na obfad.
JulJa odrzekła więc ironicznym gl
Steino\va oczekiwała niecierpHwie sem:
\vieczc·ru i była bardzo podniecona, a
-- To n;e są sztakL Któż z. nas.
Jul:a musiała się powstrzymywać b_v fa s~ę oprzeć wpływewi duchó\v..,
t)ie ·wybuchnąć ptaczem.
_
Pa5ęcka kp[fa '>:"dalszym ciągu
-- Ostatni raz! - powtarzata"'iuna. pewnień Juiji i Ste:nowej, by dow
-· Ostatni raz!
;:c jec.lynyri:t celem · 1ej dzisiejsz~j wi
List Pc:~jęckięj spaliła prawdopodob- jest sprawdzenie czy rzeczywiści
n!e Małgorzata, która pozostata w willi cJ cne mówią, odpowiada pm Nuz
ze sprzątaczką, zaj~tri jeszcze porqdko
~ A co pani nos'i podczas se
waniem m:eszkania.
-- zap}%fa Pajęcka.
Sprzątaczka. zezn?.fa p6źnieJ, ;!;-:i Mal
- Zobaczy pani wieczrirt:tn .. .
gorzata spalita jaki~ list, a potem dtug-o partn s~et<:owa. - Już ja sa;:: '.l ~\.
siedzfa.la \V kuchni, uśmiechając się do staram o odpowiedni strój ..
sieb ie_
Pai0' ~;a skorzystała z ok:u;jj : ~
Jvi<dgorzata jednak w dalszym -:.:::ągv ::1ta po ('l;wiJi:
zac!wwy \Yata dyplomatyczne mil_czern1,
-~ t\}'\"i1111a panł włoży~ Cv~ ja

ie gdy mu l)OWiern, stracę go na zaw„
sze. Nie miałam odwagi.
'Wskutek zclcncrwowanta pokłócilam
się z Wojdancm. Był idziwiony. Nigdy
nie widziat mnie w takim humorze.
go Jal\ą$ balową suknię ...
Zasi\ltHam przy stole i wszystko prze
ROZDZIAŁ /VII.
P··o:t kt ten miał równid pewi~n
grt.hm. Ale to mnie n 1c martwilo.
Ostatni .,seao.s''.
k1v!_,: ~(~:.
Ucicktmn do ogrodu. 7.aclH1wnvaS!c'no·sa i Ju]jn przybyły do lir:elu
PaJl;ck:ej chodzito oto, aż.::b1r st\\·
iam się tam Jc.k dziecko. Pan i~y:3zard
(l'''
"".
IO"<'i
l"><")l"Z"
poniedziałek.
11~l"tJ-f'•"'"n
I1't1'l: CZ''
l.'!).~cry schadzki.
zwróc;;; na mnie uwJgę,
..,1;..,,
- „B:dt:.m \Y okrom1yrn lmmorz.o - • Przy n.otcgnaniu umówii.;uri sii:; z 'a1<1 11~1- rnc;i.
~'k"i:-r, Julja ubierze się ccEwh,llli
- '\' ,.,. tn j""'t H r'l''i . -- Z"'1'zt~h ! \V 1;1h;1f1 razie prtVIJUSZC~~l.''l j)•ll:C,
o~wiadczyta Julia, gdv ~·~clzin śledczy) 1:1111. że ~potkamy się w ~.r-0d1;.
. ' \ ; ~~ ( 11
„,~ "(~!\\ i;i t~
''t:ar:e !:;1;dą 11a rzec~ywi:;t.y'1~;1 'dn~vozuż.a(lnJ od nit:; wvja•:11i1J1 \V spn~v,'le jej i
Vv'c wtorek zrana Pa:!;drn prz~·sL 1\
~[.1,:!:.
zacl~owywani~~ ~ę w ogrodzie wobec Fst, kfu!'cgu r:otc1w Jui nie żl1a1eziou:). ,:(;,:L :i,_ :;ztn~.; ?:.
(lJ,c.11.1
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W 'dnTacli I If tJ.~ o(IJ)yf się sfaranlem Polskfego- Aufomobłlkfu6u rald
samochodowy pań na trasie Warszawa-Pozna1i-Warszawa, w którym wzię
ło udział 15-cie zawodniczek. Raid udał się pod każdym względem. Ilustracja
powyższa przed.stawia start Powyższego raidu na Pl. Saskim w Warszawie.

:( '(

o.

W dniu 10 m." ott6yfy s\'e w ratftadi igrzystC sporlowycli śfrzefectdcti zawody pływackie członkhi ZwJązku Strzeleckiego na przystani Varsoviii w
Warszawie. Ilustracja nasza przedstawia start biegu na 50 m.• w którym
zwycfężyła p. Łasińska z Łucka.
g

, Aresztowanie

apostoła

Władze bezpieczeństwa natrafiły na t~op

rozpusty.
sekty religijnej

pr:opagującej nagość

i ja_wną rozpustę.
Ohydna „nona wstrzamlęilłwoścl" i praktyki „oczyszczania".

Muzeum hańby
ludzkiei. niedo-

Ilustrujące straszną
lę jeńców w czasie

wiel-

kiej wojny.

myśl urządze•
1W Wiedniu powstała
Z PoZ!nania donoszą:
cy:tatami z bibljt, oczyścić się przed! szenie się na belce w ceH wdęzi'ennej,
nia muzeum, k'tóreby ultiWaliło po wszy.
W wojev:i>dztwie poznańskiem, Wf po wiernymi,
lecz wcz.f!S prz.es.2lkodzm mu dozorcy stkie czasy potworne obrazy n~dzy ludz
wiecie wągrowieckim, 62-letni Otto
To też, gdy go aresztowano ;i osadzo więzienni.
kiej, jaką przeżywali jeńcy wojeru1i w
Kurzweg założył sektę relJgij:ną pod naz no w :wJęzieniu sądowem w Wągrówcu,
Już dzisiaj. na podstawie zebranych r6Znych ikirajach, w czasie wojny swiato
wą ,.Pfingstgemęinschaft". Sekta ta w nadciągnęły trurny czfonków, „Pfiin gstprzez o•rgana śledcze ttnaterjatów, moż
krótkhn czasie pobudowa'ła na gruncie gemeinschaftu", nawet ofiarując wysoką na sądz:ić, że proces Kurzwega wyświet wej.
KurZ\vega w Kopaszynie dom modlibwy, kaucję za uwolnienie go z więzienia.
MUJZeUJm zawierać będzi~ fotografje,
l.i tak cuchnące bagno praktyk pseudorew którym zbierata się dwa razy w tywyidawane
Przed kHkoma dniami Kurzweg usi- ligijnych, że zbleld'ną prz!Y nim orgje roz- rysunki, pamiętniki, p ism.a
godniu na wspólne mold'l itwy.
przez jeńców, pieniądze, które ~łużył-y
fo\va'f popie'lll1'i1ć samobójstwo przez powie pusmika Rasp_utina.
do wewnętrznego użytku w obozach, O·
SzybkE jej rozwój zafateresowaf wta
raz dzieła sztuki i artystycznego przedze państwowe, które wydały polecenie
m}'\Słu.
orgamom bez,pieczeństwa piubt bliższego
zbadania osoby OttJOna Kurzwega r prak
Specjalny dział utirwali warunki higtyk religijnych sekty. \V wyiniiku tych
jenicme w jakich byli wzięci do nizwoli
badań nastąpifo aresztowanie zafożycie
żołnierze.
Jak wytworzyć djament z węgla?
la i rOzwiązanie sekty, gdyż okaziało się
Będizie to obraz prawdziwej Gehenny
że jej azia.talność koli!dowala z postanoOd s:tu lat z górą J)Tacuiją c'hemicy konał Iiicmych p'rÓlb analily.cznych i wła albowiem inicjatorzy muzeum nic mają
wieniiamL kodeksu karnego o obyczaj- niezmordowanie nad tem, by dJro.gą che- śnie jego met·odą posłużył się potem che zamia11u ukirywać prawdy i poka±ą przy
n<>ści.
mioz:ną, wytl'\V1orzyć z nieszlachetnej ma mik amer-yłkańs'ki Hemy Fisher, tak jak szłym
pokoleniom w jaik -opłakanych
Z przeprowad'Zonych · dochodzeń wY- tea-,ji sdechetiny met;al. Dą;żenia te po i La Rosa.
&toS1Unkach, w jakim głodzie, nędzy i U•
niika, że założyciel se'.kty, Otfo Kurzweg, części doprorwadtziły do korzy&tnych wy
Podziwiać jed1nak
należy śmiałość podlleniu były miłjony ludzi.
propagował powrót do życia rajskiego,
nilków. Dzisi,aj chemik
potrafi z gliny 1MOlisisau'a, k:tóry celem uzyskania s?Jtu1W salaich muzealnych nie zbraknie
zalecając kult nagOści na wzór Adama i wyrcbić cenny sizałir w rotmali.tych Od- cmego
diamelillt!u, ogrzewał tygiele~ w
Ewy w raju. - bez; J.istka figowego. Pro- cie11iaich, a z k!wat'IC"u szlachetne odm!a- piecu eJeiklf:ry<::z:nym niejednokrotnie do też fotografji tych bar<barzyńskich dopaganda ta dala wkrótce owoce. W ciem ny teg'() minerału ametyts'Ł i topaz. Wy- temp-eratury 3500 sitopni C. Potrzeba na wódców obozów, którzy z wyrafi:iow·any ch kątach domu modlitwy, podczas na rób rubinów, o co długo kU1Siła Siię che- to było tak wielkiego prą<lłll, jakiego Pa nem okrucieństwem znęcali się nad be z.
bronnY!lli jeńcami
doprowadzając ich
bożeństw, dzi ały się gorszące sceny.
mja, dzięki nowym metodom, jest dzi- cyż wówczas nie wyitwarzał.
do rozpaczy.
Kurzweg, nie chcąc straci ć btądzących siaj rzeczą ła·trwą. Tyl~o dj.ament, ten
Na jedln-ym z: dlworców gd:ziie znaidoO"\vieczck, które powin ien był wykre- naj'SzJlache'lniejszy z wtszy\rllki.ch kamie- wała się o największej mocy elektrow'·lić z · grona sekciarzy, postanowił roz- ni, stawił chemikom nieprzez-..vydężone nfa. ZJb'lllClowan:o urządzenia zapo~'!g~jąz MIEJSKI.EJ GALER.li SZTUKL
pustę uprawnić. Wstępem do życia roz- przeszkody, chocfat próby
sporządze- ce uszkodzenm prądu.
Z narazemem
. ..
.
.
nia go d.rogą sztucmą
pustnego miata być próba czystości.
świadlczą nader właroego życia wlewał Moisisau nicje_W na1b!Jzszą_ niedzielę, cln. 2;1. wr z c~m a o „g. 8
' o S1II11a
· · ł 'O>S'Cl
· · i· I10 tn·OS· Cl· mys·1·1 dJn. O'1.Ka."O•Lme
... •
.
k
t · • t• wtecz. znakomity artysta. tworca „k eduly , p .
Narzęd7Jiem)>róby dl~ męź,czyzn sta- pac hll e b ID!e
,w łas.ną
rę ą za war osc , 'f• Juliusz Osterwa wygłosi w sali Mi ejskiej
Galcrj;
ły się członkini e sekty, które otrzymy- chemików.
g1elka do z;mttJ.eJ wody,
lecz doczettał Sztuki konferencję na ternat: „Artystyczne z:.:.
Dr. .Alllbeirt Neuburger w swej świeżo się teg-0 zadośću7zyruie.nia, że w końcu dania „Reduty": ~iew<itPliwi e zar~wn o_ u~oh •
wały od Kurzwega polecenie do5w1ad..J
• 1_, ·"„
t C d
· d
f otrzymał prawdziwy djamenit.
!prelegenta, jak 1 me poruszany w Łod zi tc:.„1t
czan ia wsilrzemięźliwości męskiej, pod- wy":ane1
Kls~~ce P·. · '! U a wte zy, . 1p0 .
. . d
h 'k
ł · 0 zainteresuje całą inteligencję naszą. ~nnt:u,1ż
czas próbnej nocy we wspóJnem tożu z zyk1 i chema1 podaJe ciekawe szczegóły
~m ru.eJe ,en c e~ stai:.~ s~ę
biletów rozpoczęta w firmie w. Salwy, '011 · 1iq
o ptacy nad uzytskanie.m dljame.ntów dro wzy..skanie w:ękś~ych ~~amentow, .ecz ki 2 oraz w .Mie.iskiej Galerii Sztuk'. Di:t pi~ ! ·
„doświadczanym".
żadnemu z nich s1ę to me udało.
daczy biletów rocznych wejście ulg<;.~~"fl
O ifo po nocy takiej kobieta orzekła, gą szłucz..ną.
Przed 150 laty słynny chemik franJ
e dany osobnik przetrzy.maf najbardzliej
-...,-,_ - 1 ·'· Y-, F""n· )•\, ~'\" · ';:-~
•
·yrafinowame pokusy cie-liesne, dane mu cus'ki LavoilSier, który w latach rewolo od Kurzwega bezgrzeszne obcmva. luoii skiończył na szafocie, zrobił odkryTrz~.;m
t_
Jesacie, że zasadniczym składnikiem dja~
•
- '"Hl
0 •
z tą lttb irmą niew:iastą.
Rn
. V.L.· · . '. ..„;:'"'
,„. ··f·c·'-'"'~-Kobi·ety poddawane były innym for- memu jesit. skty.s;talizowany węgilan. Za·:i
danie więc chemika, dąiżącego do wyro~·
·•
11 oczyszczenia. Do jednych stosowa
bu s·zt:ucznego diamentu, streszczało się
,oczyszc213jąiee" wymioty, spowodow tern, by odnaleźć sposób przeniesiee sHnym masażem brzucha, inne za. nia niekrysita·l~cZ1I1ego węlS].anu w krzyzał do siebie na noc sam założyciel ształ.
'• mimo swych 62 lat.
Trudlne to zadanie, dotąd jest 'l.ie roozumie się, że Kurzweg gustował Z/Viązane. Dawniej;szym chemikom b.-rabietach młodych. a i' ni ejednokrot· kło wogólle środków wyt.worzeni::i. "diclctnich . .Gdy 66-J.etnia :Emflja S. powiedinio wysokiej terhperatury. Zn•sz
gnęła ,.oczyszczenia", oświadcz•yt tą lud-zie, którzy pierwsi zabrali się do
zez swą s11.użą:cę, że się do niej od- pracy, nie byli mężami naukń, lecz al-che
i tyłem. Mimo takiej goroźby, wo- micy goniąicy za szczęściem.
ona wtargnąć do sypialni Ku.rzwega
Piel"W'Szy, który rzeczy\viście 'Joważ,
zeszyć dwukrotnie.
nie zabrał się do pracy naukow~·;, był
złonków sekty, malkontcntó\Y, któ francuz Henry Moissau. Zdołał on wy~
.krzywem oki.em patrzy·li na te sproś worzyć s·z:tuczttle djameruty tak małe, że
ci, przekonywał Kurzw.eg ,wykrętne widzial'ne były tylfl.co pod m:ikroskopcm,
ar:?umentaim1i, że z rozmysłem propa- a koszlt
.siporząrlzenia tych od!lamków
. rozpustę, a{>y ją Obrzydzić. Im czc- przekraczał
oczywiście znacznie ich
iej będ'z.Tecre ~~szyli' - mav.nicrł do wartość.
1V/ nowszych
h owi<cczelf-:r-tem większej da grze
czasach tiwierdzono, że
'.hu nabierzecie abominacji''.
djamenty Moiis·s au'a nie były diamenta- vnia 15 września
w halacli Mirowskich
Warszawie wysfawiionó na sprzedaż
D.ziafając wśród ludzi' mato .initeti- mi prawidziwemi, ~yż nie wyka:!ał on
itentnyx:h, nad k.tJó.ryml! górował sii)rytem tego ainailiizą. Twiendzenie to nic wytrzy- jcslot·a dł. 3 metr., przyczem Jlcytujący ~ię handlarze ryb pod.nosili w t oku lii· wym()wą, Ullliial' z.a.wsze, positkując się muje jednak kiry.tyki, gd1iż Moissau decytacji cenę in plus, ab)'.: tY:lko zdoby.ć dla sieb~ cennY, nabyte!i•.

Troski

spółczesnych

alchemików.
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Re·gulamłn ·rozgrywek
o pn·h ar „Expręssn Wieczornego"

Czy decyzja sędziego
ma być bezapelacyj~a?

Zysk z· turnieju podzi.el.o ny ,zostanie . między . wszyst-

Dla uniknięcia szachrajstw i korupcjibezwzględnie tak!
Nasz.e

„,Uui'eważnionc unie·vvażnienie"

umieszczone przed kilku dniami w „Expressie" ni1c miało ani w prziybliżeniu na
celu wywołania. takiego skutku, jaki wywolalo.
Nie naszym bowiem zamiarem byto
'krzywdzenie klubu X, lub popieranie klu
bu Y, co stara nam się zarzudć jedno z
pi·sm miejscowyich; jak również nie zamk~rzaliś:my bronić sqdziów pi'lkarskich,
gdyż ,;w'yde·czlrnjący" przeciwko nam
autor z,ec:hce soibie może przypomnić,
ż,e ,;:Express" był plerwszem i jeidynem
pismem, które na sędziów patrzało sfal'e okiem bardzo krytycznem i nie szczę
dziło

ich skóry.

Natomi•ast naszym zaimaarem by1o uśwfadomienie nieuświadomionych, że na
nic nie przy.dadzą się wsziełkie protesty,
sprzeczne z przeprsa1rtri, obo\viązujące
m1 na boisku.
Nie ~1aszą wiQc wjną jest, że ty~ko
TILcuświa:domicni g.J:os zabieTają; na:rz.ucając się nam na nauczycieli. Cieszy
1rns jednak, ż.c jeżeli mv Jch n.ie vrnekonamy, to przekonają się oni sami, a tern
samcim i słuszność pozostanie przy nas.
Twórcy przepisów gry w pilkc noż
ną nakładających bardzo ci.ęż,lde obowiąvki na s.ęd:ziów. ro·zważyli z pewnocią dokładnie wszystkie okorlicz:nośc.i, towarz:yszące zawO'Clom w pi·lkę noż;ną i
na tej pod'stawie ujęli je tak surowo.
Jeżeli więc wyrok sęd:ziego wy1jany
na boisku, nie mogący ttlec zmianie poza
niem, ma być, zdaniem kry;tykującego
nas p. S. K. niesprawiecHiwym, a przyznan.ic siq sędz.iego do popc}nionych blodów uczciwośc1ą, to przyznajemy się, że
!'prawa nic należy do naszej lrnmpetencji i w t~l'ln kierunku na zmianę obowią-

. · ·kie

zujących

pirziepisów nie posiadamy najmniejszego wplvw.u.
Natomiast, jeżeli p. S. K. potrafi myśleć, to z latwością dojdzi.e do wniosku,
że twórcy przepi'SÓW gry w p.i'łkę nożną
wfodz.ieLi 1dobrzę, iż wyrok sędziego wydany na boisku, będzie stokroc sprawied.Hwszy, od wyroku wyd~ne·go poza
niem.
w .iodzidi orni bow.i·em, że gdyby tego
rodzaju protesty, jakich p. S. K. broni
byJy d'opusz>Gzalne, a w piłce nożnej panowały nadal „skandaliczne i rozmyśl
ne rozstrzygnięcia", które autor polj'kreśla, to fatwo się domyśleć do czegoby doszfo, g-dyby sędz,ia mi·ał prawo

kluby~ biorące

i

Niezv.rykfe szylYką sprężystą dziatalność \V o.rganizowan1iu turnieju o puhar „Express.u ·wieczornego", wykazuje Zarząd G!ównej Ligi.
Jak już donosiliśmy w dniu wczmajszym rozgrywlki roz•poczynają si'ę w
sobotę i j.ectni01c'z ·eśnie

z powodu

późnej

odbywać się będą

.na boiskach w
r~odzi, Pabianicach i Zgierzu.
Po wy1loisowaniu przeciwników i terminów gier Zarząd OMwnej Ligi przystąpi'! do oprncQ•wania regulamfam, który .przedstawJa się następująco:
§ 1. Do roZJgrywck o srebrny puhar
zmieniać swe rozstrzygnięcia! „. Jakie- ,.Exprcss;u V•heczomego" stają pic1·wsze
mi to drogami i przy pomocy jaki·ch to d'ruży1ny towarzystw:
środkó\v ... kluby pokrzy\VdzKme rzekoA. Lig.i Paf1stwowej - ŁKS, Klub
mo, trafialyiby do jego tj. sędz.icgo „przekonań" i czcm stałaby się W'Ó\Yczas ucz- TurystówB. I Ligi ŁLOPN - GMS, Iiakoaih,
ciwość.
Jaikie to bowiem t\l~vtwiane zadanie ŁTSG, PTC (Pabjanicc), Sita, Sokół
mia.fby sędzia, gdyby postępo\vał wc- (Zgierz)
d.fui:;. przez p. S. K. głoszonych zasad.
C. li Ugi ŁLOPN-u - Orkan, Pogoń.
Na boisku sędziowa~by, jak mu się poD. Klasa A ŁZOPN-u - WKS, \Vidoba, a ZWY'Cięstwo po mecz.u przyznawafoy temu, kto „wyraźniej" do.fi dzew, Union.
przemawia.
§ Z. Rozgrywki odbywają się w
Aby do tego nie dopuścić, sądzimy, dwóch grupach:
że i nasi' przedwnlcy zgodzią się z nami,
a) do I grupy należą towarzystwa,
że lep.iej Jest tak, jak jest. Por6v.1nywawymienione
w punktach B C i D. Drunie zaś zmiany wyników w innych ~a
żyny
tyd1
towarzyst\v
grają ze sobą po
tęzi<l!ch sportu z piłką 'nożną, nie mH:i•s i
tu żadnej krytyki.
wy)o:sowan'iu zawody systemem olimpijKończymy
więc, odpowiadając na skim t. j. drużyna przegrywil!jąca niebiepytanie p. S. K. „Czy •decyzja sędziego rze iuż u<lzńatu w da'1szych rozgrywkach
ma być !J.czapelacyjna? - Be21względ
·
nie tak! W vrzcci\vnym bowiem razie (od;ada).
W
y·eliminowa·ne
w ten sposób ostado pil"Ki nożnej zakrad!yby się skandatnie
dwie
drużyny
zwycięskie
przecholicZ111c szacbrajstwa i korupcja.
:cfzą do grupy II-ej - finałowej.
b) do II grtld)y na-leżą dwa towarzystv·:a Ug.i Państwowej z pkt.. A, 01raz
dwa towarzY'stwa zwycięskie z grupy
Le~ja PO\Pr'zedlnti wynilk 0:2 w Krakowi.e pierwszej. .
vVymiiienione cztery towarziystwa
Juit1r1mnka .- Ha:smooea 1 :2, zaś najw.ięK
sizą isens;aqą hędą z:awody IFC . .- W1dia (druż,y:ny) grają ze sobą po wylosowa:niu
kitóire cidlbędą si:.ę w K·ato1wiciach p-0p1rze z<ni:ody systemem mistrzowskim t. j.
d!n.i wyniik 0:3 dlla Wi~ły, będzie !u '\V alka dwóch nat)\g•roźni1er)nych rywalti, tktóIJ:lz;y ()ld sZtereg1u mli•eJSięcy w,a/llc:zą o piie·rws.ze nri'e•jisce w mńs1tr2mrs1twi•e Ugi.
pory

Kto gra wniedzielęIomistrzost

Na:~Urż.s1za lllń~dz.~e.lia p11zyiniesi€ J11am
sizeire~ .seooa~ji, w poroit.a·7i. !!!lecz.ów pH-

)

kan:tsik:uch o mns:br,z•o-s.t·wo Ll!gl 1 tak:
W Wa11sz.arwń1e P1ol10nja - TKS. p:-ipr1Zie<lrui wyrnik 3:4 nia lrnrzyść
P01l1onjj,
w Pcnmam!i1u Wta:rtia - Turyśd poprzedni wynik 3:0, w Ło.az1 ŁKS. - Pogoń po
C>trzedini wyruitk 0:2, we Lwo1wti~ Czarni-

1

Piękne

rumuńskiej

6:1 (I: I).

zawody footbalowe w Krakowie.

Z Kll"akowa donoszą:
. ~u:ż daiwno ni·e C:-PUSizaczfa

1

Do paiuzy .Jeikką ptrzewa,gę midi ruMórym siprizyj,ał. s.iillny wiaitr. Bram
nosc mecziu z ucz.ucrnm
tia.k w1e1kieg,J k1 do pawzy 1Ztdo,by1w·a.1ą
Reyman I dla
zadow01le:n.:ia, jlaik 110 był·o w.e wtord{ na W:iis.ły i Tiainwr I .dll'a RumlUITTłj.i.
zawodach Wisły z „Fulige.r ulem" t.j. rnW <liritllgiiej c,zęiści zawiodlów pi·erw;sze
pre1z'e1nlla:c:ją airm1j,i rumuński.ej. Poprze- chiwJlte 111ąilteżą <Lo Willsły, która zdobywa
dzooy doibrą f1ormą,
.zwycń1 ęsttwem n.ad przez Reymain:a I drngą hr:aimkę. l\limo
Orac·ow'ią w Rumunii "FU'l1g ernl" '1.ie za- fo R1.tmwni nie d:ar,ą za wyginaną. Gr·oź11e
Wiód\ł oc1zekiiwiań
zebra;nyich S'Porl·ow- kh ataki zlilkwi1dJowarrie zoislbarią rua peiu
ców. Jest 1o dr.uż)'lna fizycznie dosk1ma- kait'!llem czerwonych. Wres·2'Jciie na.:;tęptt
le ISlię
prezenitll)jąic.a., o dobrym sitarcie l ~ą oornz g·r·cź1niej:s•re aitak.i Widy, w rezul
wietlikirej sille p;rzelb01;owe·j. Skłiad, droży- tacie których R111muni załamują się i wó
ny telj 1p:rze_d!Sitaiwiiał s.irę l!lalStępują~o: Fu- wc,zaJS piadialj1ą d:ails1ze hr1amkj.
~trzelone
tiow, T.zacu, _Rech, Hetches, Stancnu, TC'- p:rzez Rey1mama I (2), Reymana III (1) i
ssler., Te•ntze'l" II, Ten'tzer I, Semler, Ozo- S!1,t{ó~ę. Osttaitnie pól godziny t.o piękny
ma1g i Ban~.
koncer.t ~·ry cze.r wonych.
J.alk w~dać iz poW'yiżfs:ze:.!fo Rum111ini wy . Na rwyróż;n~e·.nie z dmt~ży111.y ~.rmuń
LSltąipiill:i w ze.s1pole infrezwykllie 1siunym, a. u- s.lciej za·shl@u1ją wymi.enie111ii :rep•r eze,n.baty
dJz!itał w ziawodJach brały na)j:więk.size i;1.a- wn,~ ·óracze
tium1m1scy i śirodk1 owy poruo0
iwy,, ireprezentat:ywni g111acze
Rumu:n1F cinriik Stanci:u.
,,,
~ak Tenzer.zy, Banb<u i Tes!l!eo:.
Sę.dizi•owaił <liohnzc p. Ła1ba. Pu.bl1~cz1W~s.ła 1nart·ooniais1t
oasłalb~·ona~była w - ności mimo powszecłn.ie·go dlnia 1 ·z~inna
iti:rnrji ataku brakiem Baailcera.
1.00D osólb.
.
Miino ~ meaz 1wtorlwwy urządzony
W drużyirtie ~i.sły za wyją.tk~em i~in.a P'ręidce s1 tał !Ila ta.k wy 3 c)k.~1m po:-d ;omie w ego, skrzydła~ nrr~ b11;ł1 0
sła,b yc~. pnni::
ti1ak tżwden z diotychczais,owych, rozcgr.a- ft<ów. C~eirwo:ni- 1Ptęl~r...;.e e;rehatb.illLowr.A
n}'ich w b. lt". p:r.zez ]/'/tlsłę.
'W's•zystkj1e kr.akio;wsilq ptł:kę n·o,zną.
.
Uliinlje prac owiały tb ez z:a~·21ut1u i d·a·l y 1PiękOwocem wcziornjtszych
Zfl wodó'W
111y p·okiaz 'WIS!pa.nliiaJ•e'j gry. Jedynya11 mo- te·:r1t jiuż za>p1roisz.e nie W is1ly przez ,,Fulge
tie wyt~ąitkiem .był · mbod.lv reze1'v1rowy ir1oir" n1a wlias.nę IPlnz;ys.złego rnku do Bu~racz na lewem .slm;zy,dlLe.
kare:szttu.
~~b;.1cz-

n:iunii.

Mordercza

udział.

pa 2 spotkania, a zwyicięzcą il zcJ:o.bywpubaru zos.taj:e ta drużyna, która o-

cą

·s!ągnęfa 'największą illość punkt., lic:ząc

po 2 punkty za wygrane zawody .i po jednym prn{kcie re nierozstrzygnięty wynik. W raz;ie równości punktów rozstrz}
ga trzecie svotkanie.
§ 3. Strona organizacyjna jako też 1
go·spodarcza zawod6w· należy do Zarzą1du Głównego ŁLOPN-ej. Zarząd Glów·
rry może 'POWierzyić pełnienie obowiąz
ków gospodarza jednemu z1towarzystw ,
bi 1orących_ udz.ial w rozgrywlkach.
§ 4. Czys~y . zys~ osiągnięty z zawodów przelc•w.a się cz.asowo do kasy Ł.L
0.P.N-u, po potrą>ceniu z niego 10 proc.

na rzecz ŁLOPN-ej.
§ 5. Po 22akończeniu rozgrywek ca.t·
kowity zysk, osiągnięty z zawodów,
zostaje pod'z'ielony mię.dzy to1Warzystwa, biorące udział w omawianych rozgrywkach, liczą·c towarzystwu za każde
zawody po jednost-ce.
§ 6. W rozgrywkach obowiązuJrt

przepisy P.L.P.N-u.
/I'*

t.*i

już

swego czasu zaznaczy;;;t „.
pmk:tem w regulaminie
uchwafonym przez ŁLOPN-u, j•e st kwestja ftnansowa turnieju.
Organizatorzy
turni eju mieli na
'Jak

najważn.iejlszym

1

wz1glęld1zie

fatafoy stan finansowy klu-

bów skupionych 1wt ŁLOPN-ie i ŁZOPN
i d!la tego iprzeprowa<lz'iili tak doniosłą uchwa·lę, mającą na celu przy:iśdie z po1

mocą podupadłym

finansowo klubom.

W :t:e·n spo'S ób drużyna mi1rno· przegra
nej i odpadnięcia od da1·sze~ kooku~encji,
będzie zaińteresowana nada'l rozgryw
kami„ bo old! µowodzenia materjailnego
zawodów zależeć będzg1e poprawa bytu
finansav.'!Cgo jej towarzystwa.•
1

I

Szczegóły zwycięstwa

Wspa11iałe zwycięstwo Wisły
nad reprez. armji

w nim

wałka

dr. Peltzera.

Peltzera z Martinem. - 8
widzów obecnych na zawodach.

Nt.emi.ecki sport 1.·eikkooHidyc.m y.

oo-,zeibrnJlli

tysięcy

·

si' ę w S1ttadtj1otttl.e Cofuomibes, ś1ledzi-:
przebiie!!'u te1

ni.óisł w Pialryżu w sitEIJdijorllie
Co~ombcs ło z ZJal})1a111tym odklechem
111lieZ'wyikły 1.51ulkoes. świtetny rekordlli'Sia seJWacy~llllej wałki.

ni'e:n:llitecki, chiliulba tamte;saJe•j leikfooatlety,ki odłn1MiS·ł wsp•anii·ałe ziwy6ę.-s:two naid
niemrile'j sł·y'.llln-ym ł.ekkioaltle1ą Martiiwcm
ziwyc,i<ę\ża\j1ąc go w bie&u :1'a 1000 meh~w
i •hiij1ąc nawy rd{ioirtd św~1atoiwy (2 m'in.
25 i c·z:t.ery piiąife sek.).
N atychmi1a13t po biieig!U 1n1a Ste·t,kę,, pirzy
s1tąptl1li ~awO'dmricy do J.000 .metrówki. W
osbrem tem1Pie
prow.a:diz11ł z początku
fuianciu:z KclU:er, Który 400 m.etrów. „ohro
hH w c1aJg;u 53 s•e:kwn!d. Martli1n Zl!laJąOw!ał
się tr.zeci a dJr. Pel>tze.r aż s.zós.ty. W dialsizym ciiąig:u hi'e1gu wyiprze.d~ł Ke'lil,~ra rodak Bootempis.
Tilllż z.a mm zoo.id.ował
się Mairti'.:n., a Pel>tzer zaj,mował lr,zeici~
mite1jisce. P.rz;y srześci1UJSet mefa'ach na .cz.o
łD" :zawodniiików wyir.wa1ł smę ~n. ·fuż
va i!llilm jak cii1eń
p-001Uwiał lSil'ę Pe~tiz;er. 8
tysi•ęcy wiidzó·•v, któt,z.y
mimo deiszczu
'll'RiM"\MilQWWUMI
fi& W W
A

Wyścig

kolarski

odbędzie się

w

niedzielę

.
Dr. PeU!tzet z.ryw:a si'ę raz za razem,
ai1e Martin piitruutje dohrze plr'Ziedwnika,
i ni·e d·a~e sJ,ę wypirze.dziić. Przy ootatniicj
s·e:tce hieigaiją OJba~ ZlaJW'Odniicy obok siebńe, ~k'by tJW10r-z:yilfi• je·d1tre1go cz.ołwieka.
Nap1ęicd:e wziraisif:a :z milntuty na mirrrutę.

żaden z przedwinik•Ó'W ni·e ma zamifar.u
sikaipi!tiUJ.owiać i obaj wykiaiZru'ją w dalszym
cl1ą~u '111iie:21wykłą eine·r~~·ę. Ty.l'ko 40 mcll'ÓW poz·os~1ak> do cellu! Dr. Pelitzer ·z bie:ra resztek srilł zdOibywa slię na naidz.wycaia1j.n y wyisiiłek i nzeczyw~śd:e uda1.e mu
si1ę wyprzedzić IPr.zeciiwniiJm o ki\lika cen
tya..'1ebróiw~ ZwyailętS1t'WlO iPclt.zera w:si w
pow.ie·br1ziu :i 111zeozyw~śaie w rekordowym
cz:rusiie 2:25 i cz:tery pi~ pll"Ziery:wa Peh
zer pie1rwszy t1aśmę. Nra t;rzedm mie•i:scu
21111ajldowiał isi1ę aJmeryka:óisikl1 mtilsit:rz Con·
cg!er, Dail.e1j p.olSitętpowallii :Bal!loo..11 (Str.ai<:sihu1I1&) :i, Ba11at·0111.
Pttbllk:2miość IZ.lgOt01W1ałta

idir.

Peitłzeiro·

Siły :!u~ehywaa;;:~;i~.
25 b.m

humor sportowy.

vV dn iu 25 września r. h. urząJdiza Wiedeński
Stow. Gimn. „Sita:" na szo.sie AleCZARNY PUNKT.
ksandrów - Lutomiersk ~ Łask swoj·e
„Czy wiecie co jest czarnym punkdoroczne wyśd.gi o tytuł mistlnm kilutem naszej drużyny?
bo\vego na r ok 1927.
„Że ani jednego punktu nie możecie
Odjazd 1wl·e~arzy z lokaih1 klubowego
zdobyć w mistrzostwie".
Giówna 17 o go1i!z.ilnte 6 i pól ra:no.

Łódz.

E~R~~ss

------:-::---

W I EClOR~Y

PLENDID
20

tłARUTOWICZA

20

Tylko dziś 1 iutrol
Promieniująca pogodnym humorem, tryskająca soczystym
dowcipem szampańska komedja filmowa po.d tytułem:

Dziś

Pll\nBWRY CBSl\RSKIB

po raz ostatni!

Na tle romansu An:yksięc1a ze „zwo1enn1czkl\ wolnych związków
miłosnych• oraz przedślubneg-0 wiarołomstwa dziarskiego huzara.

fascynującej

obraz o

sile

napięcia

i nastroju

HARRY LIEDTKE

u.OLGA JWIKHOWA.

==========W rolach głównych:;:;::;:::::;;;:::::::;:;:::::::;:====
Ulubieniec łódzkiej publiczności

BRATERSTW O

-..................... ...

Harry Liedtke
Olga Czechowa
Roda Roda.
powyższego

oraz autor

scenarjusza

świetny

16. ZAWADZKA 16.

~rz:;!~a·1~~jr:.

I•

o 4.30.

Uroczyste otwarcie sezonu zimowego!

„lmperlal"przystępując

Monumentąlny

4, 6, 8 i 10 g.

L~e1cmznna·!lc•••1e•k11a111rz11y111s•p•ec11j11a111111st•ó•.•,•.•g•a•b•,_-f
I "

net

likTkintyst~c:ny -

Cegielniana 29, tel. 44·51
P r;it~jmuj~

nast. lekarze spec.
Dl'. Laski
Dr . Engel
Dr. S;1:. Małowist
Dr. Frld
Dr. Gersztajn
111 Dr, Moł'tkowlcz
'li Dr. Prybułskl
Dr. Gutsztadt
Dr. H. Rakowski
Dr. lmich
Dr. G. Rozenberg
Dr. lzygson
Dr. Rozenblattowa
Dr. Kacenelson
Dr. Szajerowl<:z
Dr. S. Kaator
Dr. A. $zt•JAberg
Dr. Lewinson
Dr. I. Sztajnberg
Dr. Lewlnsonowa
Lekarze dentyści:
Krenłcka·C3'pln
Cukier
Cif'ln•ztajn·Harkawi 1 Szacka.
Analizy moczu, krwi. plwocin i t, d,

LE CZ N ICA

filmowe

.do sezonu zlmowegot na otwarcie tegoi, wystawia
kategorii pod tytułem:

na1wyższej

film ten obsadzony jest przez, najwybitniejszych artystów

'I)

DOMftttft
Il

lekcje gry

Ml

bezsp• zeczpie naf
lepszej marki świa
towe!
TUZIN ZL G.wszędzie do nabycia

- ---- -

mot.

Józef Abramowicz
Narutowicza 5, teł. 27-97.

·1
powr Ó Cl •

Z=ł. W)'.dąwnlctwo „Re~ubllką" s~.

łopolska).

lA~R(nlKn
8JUftftll~lA

z

długoletnią Jprak.

tyką

w przędzalni,

antyczne

Chor, skórne we- w centrum mias1ą
neryctne t płc!owc prz~ inteligentnej ·
Konstantynowska 12. r?dz1nle dQ. wyna11:
eta od I paidz1ern1
Tel, 55 _52
Przyjmuje od 9_ 1 lta .r•. b. Adres: Al
ń Kosc1uszk1 57, m 18
i od 6-8 Dl
do 4 ·_ ;, pa (Il piętro _lewa ofiDla niezamotnych cyna) ObeJrieć rnot
na od 11-2 po p.
ceny lecinic.

O

i inne, suknie trikotinowe i t. p.
pr;;r;yłmuje

alebownowdoobczryems·
n
t

Odnoszenie do domi1w łO iroszy.

z O&f,

od~,

ł

ul. 6-go Siel'pnla 76, III piętro.
Tanio, !to w ptywatnem mieszkaniu.

J

wznowiła. lekcie. ~~lit?~. adm.

obeznany dokladnie z biurowością i
wszelkiem• czynna DfY
· · d tO 12
ciami w podobnem P rzyfQlUJC
o
od 2 _ 5
i
przedsiębiorstwie
•
poszqkuje
Ws cbodnta 7'2,

&I

„R;c;

Waine ~la Pań!' pies

pokoje z: kuch-

nią,

łazienką

.

Władysław Poląt.

-

l

Zakład fryzje1ski
damski i męski
Konstantynowska 76
.

miesięczny

bul·
8
dog angielski, rzad
t ·
kl k .
o az. czys eJ ra.
sy, biały w ciemne
łaty - jest da
sprzedania.
Składowa 26, m 3
-------

wygodami obok ka
ted1y do odstąp1enia lub na zam1an - P?leca. s1ę; StrzJ!ena lokal mniejszy. m~ .Pan 70 gr. str~y
m. 19
Oferty w „Republi- żeme z: .ondulacją
- - - - - - c e " pod Okazja" l.50, mycie głowy
ferencje. Oferty
" 70-2 4 z suszeniem 1,50
tenografji biuro$Ub, „L. 100'' w
il. .
masaże twarzy 80 gr.
wej, par la men11.dm .Rennoliki• 30 larnef, (lektura) wy- ubiory
męskie, Wykonani~ pierw. umeblowanego z O•
sobnym wejści em a
szorzęane.
damskie, obuucza listownie. sz?'b
.schodowej w
Z poważaniem
ko, najd 1skonale1: wie I swetry na
centrum miasta
1 z;yJmę dwn<:h pa Instytut Stenogra wypłatę Plotrkow- Trojanowski.
f1czny - w~rszawa ska 37, Ul wejścif
now na
POSZl!ku!ę.
kanie, Wysoka 29 Kr11cza 26. Żądajcie I piętro
30
(;„:..;{.~d~:"!' <~i.*'~:_ Oferty sub. "f„ L."
'
prospektów
fr. I p.• m, 3.

s

j Po170J•U

klatki

P

m·esz-1

·

g oszenta:

Oodzlny przyjęć redakcJI 6-Ti
po poł. Rekoplsów niezamów~
aycb nie zwraca się. ..... - -

dQ reperacji.

s an e.
moskiewskiego kon
Zgłoszi;nia sub „M MQWiliAH......
serwatorjum

fQffeU)a00W9) 1J

,.
Po"o'
Il

Doktór •

· ę Piotrkow1ka 71 Ili pietro. from
:-~s~. Iu-upi
~la::.~nk;::1~.
l
IO kl. - 28 zł,

-__:;-~·
- ..,..;;.
-....~-._;;~~~_.;:~--;---~-~~-~__;;..

Reda kcja I Administracja, Plotrkowska '9·
't'etefony rodakcJI 27-24, 36-43, .Jb-H
Telefon admlnistrad az.14 - - -1 -

Y lrnbaU

forteoianowei

Kąpiele

Feltzer-MasałYSła

--Wtodzlzi.4:00 'ffiY~e.-zamleJscowa 5 zł.
m!eskcznle.-Zagranlcą 1 złotych miesięcznie-

Prenumerata

Artysta-malarz

20 kg -52 zł. Arładne
nold Kletner. Podut. .Mic BIUR~o
wołoczyska.
Il
33, kiewicza N~ 52 (Ma

mie~cie

ny z n ac z n ie zniżone. ~.leW~OWIU wu::;~!k~::~~ ;,:~;~~~1;~-;.~:
0
n
L
PREl S:RWAJJHIY

Lekarz -de&tJSfa r

Miód

powróc·11

kwarco· Sienkiewi.cza N~
korony m. 40, Zastąć
na od 1-2 i od
z1ote, platynowe I mosty.
X
4-5 p,
W rii~ziele i $więtll do godz 2 popoł

0 L T O N '
Piotrkowska 47

A

;iy, najteoszej jakoś przyfmuje w lecztl '1U ci_.
~
Piotrkowska 2 4, tel. 22·89
•
wysyła za pobra nicy przy ul. Piotr·
Przyjmuje zapisy na lekcje
kowsklel 294
przy przystanku tramw. P•bJ11nłcklch) Absolwentka kon- niem po cenie kon·
serwatorium
rysunku I malarstwa
przyjmuje chorych w chorobach wszystod godz.
kurłencyjne1 wt raz ~codziennie
'
2-7 wiecz
pocz ową 1
O !) atą
w Lipsku
kich specjalności od g. 10 rano -Oo 6po poł. Szczepienie ospy, analizy (mowznowiła
l°ZtL kału, ltrwi, plwocin etc.) operacje

świetlne. Naświetlania lampą
wą. Roentgen. Z~by sztucane,

,

Wł

~kar~1'yc~~;cJ;:!;tóGór~yia~~:~u~enty. ra~lt'·łnrom~ ~~~::Po~asrza?~{f:~Y f. HOIOWitl ~tot. MalllY

Porada 3 złote. Wizyty na
Zabiegi I operacje od umowy.

Ci RAM OF O ttł Y, PŁYTY
·
1nstrumen Y muzyczne

eło

z; Gretą rteissen, Erneste... Torren~e, Noah Beet"y, R. Haffonem i W. Collierem na czele

opatrunki.

li

-

'•

KlltD
PIPERll\L" SYN MARNOTRAW Y

Początek przedstawień

'

• ~ ,·

~

"

Początek przedstawień

arcydz

''

• ; !.

~: ~',

:

feljetonista

Dyrekcja kino-teatru

''

~

•

•

•

'·

znakomita artystka, urocza

-

T~K$CII!:
8 Jtr. n wfersl.ł m!lfmm-nWY (na strori!e 10 szpalt).
40 groszy za wierz mlllDJetrow3 (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe I zaślubin, Il!!
tekście 10 zł. Zamiejscowe o 50 Dt'OO. Zagr. o 100 proc. droteJ. Za terminowy tłtu'M
Qg)os.zeń administr. nie odpowiada. Drobne to gr. Poszuk. pracy 5 gr NaJmn. 50 ar.
01.!loszenia kolorowe (ml nlmalna wlelko~ ćwierć stronrJ 100 procent aroieJ
ZWYCZĄJNf!:

• YI. drukąrnl ~~epublllti" Łód~ Piotrkowski 49 11s.

w

~edaktor:

Q<lpow. Józel Durma,n,.

