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Europa środkowa pod wodą! ~
K3:tastrofa powodzi, jakiej dotychczas nie było.1

Pociągi woadają do wzburzonych rzek, wsie i miasta l

zalane, mosty i

połączenia

Berlin, 27 września.
Ogromne przestrzenie południowych
Niemiec, Szwajcarji, pólnocttych Włoch
i republiki austrjackiej nawiedziła wielką katastrofa powodzi. We wschodniej
i poludlli?wcj S~wajc~rH. kl~ska Pr.zy?rala takie rozmiary.•. ja)<1cl~ me P:1-m1ęta
Ją od lat 40-tu. R.zek1 Ren J Tessm wystąpiły z brzegów, \l/yrządzająe ogrom
ne szkody, i zalewając wielkie przestrze
nie w kantonach Graubilnden i Tessin.
Wąwozy w górach są odcięte od świata, wiele mostów zabrąla woda, cały
szercg domów jest zniszczonych. Dotycbczas st~ricrdzono, że zg-iuęlo 9 osób
vV górzystych okolicach Graubiinden ru

~~1~0 ~~~:rie ~dt~7~~~ ~f~~z~szyi~~!~z~~i:
1

kolejowe i drogo\ve z wnętrzem kraju
c;ą całkcwicic zerwane.
Pod miejscowością Avansa zburzony
został nowy most betonowy. Podczas
akcji ratov;rniczej zginął jeden robotnik i
utonęło 8 mieszkańców.
Pod Trimmis osunięcie się ziemi zniszczylo zupełnie drogę na dlugości prze
'izto 100 metrów.
R.zeka Aaar wezbrała gwałtownie.
Gwałtowne ulewy ostatnich dni spo<vodo\.vały równie::: w pofudnio\vym Ty
rolu wystąpienio rżck z brzegów. W!cle linji kolejowych zostało tąm przerwa
nych. \.Vyslany do zagrotonycb katastrofą wylewu okolic pociąg raiowniczv
wpadł do rzeki Elsack, przyczem zgim;Io 10 urzędnikó,,v kolejowych.
Pod miejscowością Gamprin wezbra
ne fale Re:m przerwały na lłu.~ości 30
mctrów wał ochronny. Ludność powodzią chroni się na dachy domów-,
Y.Jiii'P!Wł"AW,i •tw;
11

Ulqcia szpiega

telegraficzne zniszczone.

W całej Bawarii weZlbrałv w dniu
wczorajszym gwałtownie wszystkie rzeki.
Zurych, 26 wrześph.
Skutkiem ulewnych deszc:tów, któ!'e
trwały 36 godzin, Lago Maggi 01:e wystąpiło :z; brzegów.
W jeziorze .:id Lug.· ano
zatonął statek pa.utef'ski pS1.sa·~er6w udało się uratować.
'.
~
• .
Rzym, 26 wr:!:ei;ma.
W północnych Włosz-z:b z powodu
długotrwałej 11iepogody i kilkakrotny.::1
burz we:zibrały rzeki, wyrządzając wie!-

DilłSZB
.
.

kie szkody materjalne.
Gór.ski potok,
przepływający przez mia.sto Sondri, zer
wał tamę w środku miasta na długofri
150 metrów.
Wezibrane wody zerwały
most, pn:errwaijąc kom 1.imkację pomiędz:y dwoma czękiami mia~ta. .
,
. Rzeka ..Ą-.dda
wystąpiła z brze. ~ow,
mszcząc zib1ory na polach. W Cashon€.
i w wie1u innych mieijscach został1,1. przcr
wana komunikacja kolejowa i zerwc.ne
drogi. Są liczne ofiary w lu,lziach.

Wersalski traktat

Niesławnej

swej przesztości ...
Snać zapomnieH całkicma już,
że stary Grunwald leży tui;
O Tannenbe·r g, o Tannenberg
Krzyżackie wskaż łnt kości!

·-

W Berigamskich Alpath powódź ".tpo
wodowała obsunięcie się :ie;·ni, co pociąignęło "'a ec.bą śmierć 3-ch osób.

Kupiec

Ob"itdz·
, an1·e

krzaseł
.li
•

. Ił

i

plof

sie

ująć nie·bez.pieczną sza.ł~~

s;p1eg3w, popod roikazami nieiąkicgo Ro
· Warsząwa, 27 września
mualda Zygory, Gra.Sował on w fol~ce
W odpowiedzi na inane pismo vre9d dwóch lat, przybywszy lu z. Rosii, rze zesa racj.y ministrów, marszałka Pilsuc!"
komo celem odwiedzenia swoich k,r,ew- skiego do marszafka · Sejmu J~ataja w
nych Iwanowskich~
zam.hm.kałyd1 w sprawie deJuctów prasowych, p. marZdołibunowie.
szale.k S~jmu wygotował wczoraj obSzipieg
ten był k~ita.ii.em b. arrnji szern;;i. oclpowicdź niYSernną, przedstacarskiej. Po zam.ie$%.kałlhJ w µłohtbuno„
wi-e, szukał znajomMtj ze sif~rami woJskowetni, starając się fe wykorzystać 4}ą
swych plant>w. Znaleziono przy qitJl ob-

gonów

żywe

.

•

małopolski

Tarnów, 27 września.
Policja tarnmv1ska an~sztowała w TaJ
~Ombinacje
manewry celem omfni~Cia t 3„ki.
nowie kupca Weidilitiga Abrahama z Miel
ca, ~a oszustwo, ·d!nkonane na szkodę
ł..6d.i, 27 września.
Szesnaste krze$ło zajął blok Sjoni- kupców '\V BerHnie, na 80,900 mar;;:lf
W dni~ dzisiejszym
odhywa s!ę w.lstyczny Jprz..edsta.wiciel ~· ~ieberman).
W Złocie.
, •
. .
.
dalszYtJl ciągu składanie Hst kand'.ydaNa ~.:;mnastem krzcs1.e
zasiadł
Wedlu~ ~r?del men:1eck1ch sprawa
t6w w główne·i komis.j i wyborczej, która prz~dstaw1c1e~ ~lwb~ ~yborcv~g:, byłych przedstawi~ się następuJ.ąc.o:
tak samo jak wcwra.i urzędować: będzie woiskowych i mwa11dow. .
.
.
Prz~~ k11kn lat:y W~.1dlmg otworzy•ł
od 6odziny 6-ej do 8-ej wieczorem.
Nr. 18-ty ząrezerwową,h sob.1e poalei- w Berhme przy alei Schonhauser Nr. 184
;.
.,. ,
ił . d i
przedsta- sjoniści, stwarzając naraile fikcyjną ii~ sklad manufaktury. Skutkiem zaufania,
.. terws;y „a4 ,? 8 się z .siai „ .
. stę.
jakie zdobył, interes - zaczął się rozrastać
wicteł „~e~ursy P.· .Szw~:_t.KOWSKI, ktory
~ewiętnaste krzesło ;est wolne.
tak !d alece, że zaczęto towar wysyłać
preyby~ 1uiz: .0 ~odzime 7 -... J zrana.
Dwudzieste krzesło za.jął p. Wain- na eksport.
Poruewaz pierwsze wolne Krzesło 0 :- man, pełnomocnik listy żydowskięgo
TO\\~r zys. kiwał \Verdl'ing na wek~le.
nączon~ by~o 13-~yll\ n.n1?'cre.m, na kto- ku demokratycznego. Czołowi kandyds.- PouPcważ jednak Weidling z brnku krcregG mkt ni~ c~ciał. ;a1ą.c przetQ stwu- ci: Dr. Herszfinkiel, adw. Wajcman.
dytu nie mód podołać zobowiąza11io!l11i,
rzono narazie f1kcy1ną listę. P· n. „Bc:zZaznaczyć przytem ;vypaJfl, że praw przeto ddteslat rod•zi;~ę do Mafopolski
partyny hlC?'k łodzian", ktu:a zapełmła dqpodobnie w układzie numerów zajdą a potem zabrawszy gotówkę, gdzie
13-te krzesło, a Resursa zaJęła krzesło jeszcze pe·wne z;miany o ile do godziny dafo, umknąl do Małopolski. Na podstanr. 14.
szóstej zostaną usunięte listy iikcyj- wie roz.pi·s anych listów go(1czyc!t, ujętb
Na 15-tem krześle zasiadł p. Lewin, ne i wszystkie krzesła nie będą zajęte w w Tarnowie.
przedstąwiciel Poalej-Syjon - prawi.cy. kolejnem następstwie.
Prziy aresztowa·nym znaJ.eziono 45
dolarów, przeszło 600 zl.p., oraz biżuter
ję. Sprawa trzyma '\V napięciu 9pinję pU·

zostającą

Wydostano je z pod wa„

; •w nv

oszustwa w BerHnie na 80.000 marek.

li1ł mam. Rataia ~o mam. 'ił~n~~tie10

DZIBBkO POd Ollqgl1m.

??9'

dokonał

bL!.cz.ną..

b. kapitana armji carskiej
lraz .leg-o szajki.
w obronie· uchwały se.jmowej o zniesieniu dekretów
Równe, 27 września.
prpsowych.
Władzom w Zdoł'bunowie u:fało 4it

fity materjał dQwodowy.

zerwać, zgnic~ 1:

Prał{llęliby w swej złości,
By utraconą zwrócić cześć

wiającą .wywody prawne w obronie
Lwów, 27 wncśnia.
ważnżości uchwały sejmowej.
Policja
are.sztowała w Chabówce pe·
Odpowiedź marszałka Rataja zostata doręczona wczoraj marszatkowi Pil- wne:go $tudenta połitechniki lwow-;k'.cj,
który uwiqqłszy żonę peW11ego pnGmys
sudskicmu.
~
Te.kst' pisma nmrsiałlrn Sejmu bę łowca ze 'hwowa, spęqzał z nią wywczadzie ogloszony w ciąg-u dnia dzisiej- cy letnie 7.:ą pieniądze, zaibrane przu żo
n~ męiowi w kwocie 20 tys. zł.
Ki~dy
szego.
pieniądzę się wvczęrpaly, postaMwili o..
ibaje popełlł.ić samQhójstwo prz~d którem napiJa·li ~:z;ereg l~ ·w do ~:ijomych.
Zawiadamioną policja ąresztowała stu.
denta, przy którym znalnicmn brow-

.•

prze:.!:•.l~s=:~~i~brod:!c~rz ~~~d:~::ą.ru.,,,,an;
zło~zy~cy wta~gnęł~

do ~iesz~ania Fa"'.
~zków W poWtec1e. !4.łąw~ bętłjłl• re~O.W 1 "". ł?est~adJS~l ~OSOl'J:> .za111ordQW\h
~o At.10f'dll na rodnsue m14'.łjscowego cą.ią :rodzmę, z wyią,tl>,1em ro·:znego Sta.,.
QalJ'"Yciela ~7.koły powsztchn~i. Rodzi-1niisława, przyczem w okrutny
:;posóh
na ta składała si~ z: 40~letnJego Boleda- znęcali s1ę nad Bolesławem Fawrelem.
WSI

Lwóy, 27 września
Na torze kolejowym koło Jordanowa
bawiło sie kilkuletpie !lziecko strażnika wa FawrcJa, nauczyciela, way 24-let·
p. Kareusa między szynami tak iapamię niej Julii i dwóch synków:
'1-letnir.go
tale, że nie słyszało nadjeżdżającego po Zygmunta i rocznego Stanisława.
.
ciągu ciężrowego, którY wi~bał na nie~
~ą'Jllorclowany Fawrel, iak rów·qit!ż
Maszynista spostrzegłszy dziecko, i rodzina jego nie byli lUJb'ani przez miej
wstrzyma] pociąg, ale zapóiuo, ponad scowych wło·ścia.n, dląteigo też F awrel w
dziecklem bowiem przejechało już kilka ostatnich cza3ach stąrar się o przcnieiSie
wagonów· Dziecko prócz rany na glo- nie d<? Mławy, starania je·go zostnłv uwie wyszło cudem z wypadku, który wz;ględnione i we i>rodę miał się zgłosić
tatwo mógl się zakonczye śmiercia.
-u swoich wladz pneloionvch.
•

•

chciał popełnić sąmobój
stwo ze swą kochanką.

I

Wymordowanie
rodziny
-nauczyciela
1
Wczorąjszej no.cy, dokonano we

Studant- uwodzicłał

ning,

żonę

za-• zabrd

mąt

do

Lwił\!l'a„

Sprzedała cyganom .
własnę dziecko za 7 i pół
złotego..

Lwów, 27 wrzdnia.
Z dochodzenia śledczego wynika, że
Wczoraj zaszedł we Lwowie niezwy
bandy. ci byli bardzo ostrożni, poniewąż kły wypadek sprzedaży
dz.ir.?~ka przez
pozawiel)zali na okJiach i drzwiach kc1ł- rodz-0ną matkę. Czynu tego
d1lpuśe'iłą.
dry. Policja przypuszcza, że ol1vdriego się niejaka Piątkiewiczowa, któr;i niemordu dokona.Jl znajomi Fawrdów, dla-,mowlę swoje sprzeda!a cyganiom, obqzutego też prawdopodobnie c:amordwali jącym w o.g.rodde Nowa4:a ptiy ul. Gró4-letnie·go
Zygmunta, aby 'hiecko nie ileckiej za 7 i pół złotego. Ohv1ną tę
mo1gło ich u:lradzić. śledztwo orow'.idzo- tranzakcję podpatrzono i doniesiono po
ne jest n:ezwykle energiczni~ przy po- licji, kt6ra wucz~ła pot?~u.kiwania ,w yn1ocy psów policyjnych.
rodn~j matki .

I
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Pluskwa· •t- miasto•

nędzy
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i bez stydu.

Tr~~Edi~ na ~orzo.

S1n1erc tro.1ga osob w od„•
ł
k' h ·
Luksus dygn1 ar'!'y sow1ec 1c nie przes 001 ponurego fTiętach wzburzonych wód.
,
widm~ głodu i rozoaczy.
Przedkilku dniami osoby

Jedynie ,,walka ze
I

kąpiące się

owoce.

w morzu przy malej plaży fiardelot w
pobliżu Boulogne - sur - · mer, dostrzegfy miotany falami pusty "jacht, a wkrót
ce potem w falach walczącą z niemi
te~~ widocznie nadzwyczajną przyjem- statkiem sit kobietę przepas~n~ ratunko
. wcm kokm gumowem. Pospieszono z
. .
.
nos1;...
„'.Na\\·ct„ kiedy J~~ noc n~d.csz.ła me ratunkiem nieszczęśliwęl- jak się okamo~!crn_ się uwcln:c od s~1gaJą~ego zało . angielce - któi'a po przyjściu do
m111c w1do~u.. ~)ląka,iąc~ch się .dz'.c~1, j siebie opowiedzial'a stra.szliwą tragedję
;
tycJ; potęp1c11co\v z1crn1 bolsze\vtck1e1 Jak<i przeżyla.
Goodver, wy
Hazwiskiem
mąż,
''!'.• PP!'*!'?„ __.'!'*!'"'!'*'j'HłJl"h 1 „Mój
:1 ają; w Portsmouth maly,jacht pod na
·
·
· '·
zwą „Geawolf', ażeby wraz ze mną i
naszą malą córeczką odbyć na nim PO·
dróż ua Rivierc. Jachtem kierował 1cgo \\'laściciel, . ktróęg-o .. nazwiska nie
· żnal'n, bez żadnej zresztą pqmocniczej
.
·
·
·
służby.
W drodze zerwała się nagła buria.

wstydem'~ wydała

gdy kiej. Męż.czyźni i k~bi~~Y kąpią s i ę r~-1
wzrusza zem bez zad11cgo ubi allla. Ale chowaJą
boleśnie. Wyobraźcie sob ie bowiem bopaźliwie w chwili rozbierani? się.
iWdzialem, Jak wyciągnięte na piatlum złożony wyłącznie z nędzarzy,
męiczyźni w bluzach płóciennych z bo sim gołe chłopiska napawaty się wdzię-.
l{u zapinanych, lub poprostu w koszu- . l<ami równie nagich kobiet. znaidując w
.._...AfMiMHPl!CMAMA3 M
lach koloru khaki łub ciemnej barwy . *
Większość nie posiada ka.Pelusza. Jed~ 11e nakdicie głowy, jakie tq widzieć moż I
na, to kaszkiet, najczęściej ozdob!ony
urzQdowym i'nlotem i slcrpcm.
U kobiet ubóstwo odzieżowe jest
n!c1n11iejsze. Grube bawcl11ia11e poticzocl1y widzi się na nogach najpiękniejsz:vch kokietek moskiewsldch. a jeżeli
Bałwan porwał bawiącą się na pokłaobu:i
zcln czy się czasami nog-ę oqutą,
dzie nasz<i córeqkę. \Vłaściciel jachtL!,
wie Ul inaczej jak łapciami nazwać nie
angllk z Pol"tsmoutJJ, rzucił się natych. .
.
!llOżna.
.miast w wodę, aby u.ra~ować d'z iecko.
Jestem w Kitaj - Gorodzie, pisze p;
PochwycH ie istotnie, · ale \V chwili, kie
Leo Lo11do11 w „Le Journal", t. j. w dziel
dy je miał już donieść do jachtu, no\\ y
nicy handlowej. Godzina lO-ta zrana.
baTwan porwał go wstecz wraz z trz y·
Przechodnie śpieszą się jak ludzie idąmanem ua n;kach ·dt:ieckiem; .
cy do 7,aj ~ c ; a. Większość niesie pod pa- WiC'ciy to mój · mąż, widząc wyczt>t
cllq tekę ~ kórzaną. Ulice są szerokie,
panie dz:elne;,;o marynarza, rz11cit się
ale \Vzrost przechodniów jest tak potęż
sam·: Jo \V(,d_r, flhY ·mu pośpieszyć z fJO
ny, że stają się prawie wąskie. Przecież
JriC)cą, w 11e:.dnci v,iyratowania i Jc.Q0 i
.Moskwa posiada dzisia~ więcej niż 3
uzieck8,. Z pokładu, na którym w„.ta·
mH;ony mieszkańców.
'. lam SUHia \': śrnicrtcln~j_ kw.adze - Ui·
r~zcczywiście, ożywienie Kitaj-Go-.
rz~łarn, że zarówno marynarz z dz : ~crollu można porównać do timnów w cikiem iak i móJ . m,ąż zniknęli w wodzi.;.
tylondy!'tSkicm. Tylko samochodów nie
Cll\vydam pas ratunkowy . i rzu : i ma. Rzadko je widać, te, które przejeżlam się w \\ 0tję z malą nadzieją, ah.y
dżają, wyłącznie stare taksó\vki, albo
ale z świad1:m:. ,1I" s\ę to na co przydaje,
też błyszczące limuzyny, zajęte sa
ścL\, że nie umiejąc ·obc110dii~ się z 1i1'l ··
przez wysokich urzędnikó'\v. Należą do
szy1;crją Jacbt'u, ·poz.ostawanie 11a ;1 ::11
pai1stwa. Poza jakąś setką taksówek,
jest również beznadziejne. Tradam
niema samochodów prywatnych.
przyfomiw~·Ć, kiedy dojrzałam br z,~ J~
już
mnie
żeby
koniecznie,
trzeba
Ale
poinoc"\··.
zicnu 1 lud.z ' śpiesz.'.<,cych
ściśle poinformowano o doniosłości sta\Vie:czon.:lll tei;o. samego dnia ,falc
nowislrn socjalnego tych pasażerów sa"V'fl"ZUCilY 1::.i brzej]" Z\vtoki pana Go r,Jmochodowych, ponieważ potentaci dnia
Wl'r. bvfok OL.;·ecl:<1 ;. właściciela J;i..:il;u
bieżącego nie są bynajmniej przyodzia-"
11[,; Z!1aio:!v o.
ni lepiej aniżeli vulgum pecus...
·"·
Znalazłem sięna placu Teatralnym,
na placu Opery moskiewskiej. Plac w
pełnym ruchu. Slońc.e promieniuje. · Wi
czynnych przy odnadać robotników
wianiu fasady wielkiego teatru, który
tych
otworzyć ma swoje podwoje w
dniach, wznowieniem Borysa GodunoZ rozporządzenia władz pozbierano
wa.
wszystkie ś mi'i?ci,
niedawno . ·skrzętni,e
Mały skwer .roztacza zapachy różne;
porzucone przez· podróżnych na szo·; ie
:Pochodzące z kwiatów, sprzedawanych
idącej z Ok.sfordu do A:bingdon, · którL j
przez chłopaków, wołających cwiety!
· iugość wynosi zaledwio jedµą 1nilę an3
Wnuczka
botenderski'cj„.
wsi
ze
:;.o;elc
Obra
malowniczy
wnuczka
ł
Dziadek
cwiietoczki!- Prócz tego nęcą cię do·
.
lką.
przt:·
'viaśuie
że
Swi~cie,
na
'""nuczek
innych
wszystkich
od
różni
się
teru
dnak
'
bre rzeczy a smaczne. Więc~ czerwony
~77 opąko.
:
z.nalez10z:.o.
tam
~o
?to,
,
.M.awuia
jej
śmierci
o
zawiadomieni
tali
zos
jej
opiekunowie
tygodniami
dwoma
ośrodek arhuzów, kwas malinowy. Już
92 pupapiernsow,
z
papierowych
wan
.••
guldenów
miljona
wart~
spadek
ł
je'
zostawił
który
Afryki,
Południowej
z
atsa
gotów jesteś powiedzieć sobie: życie
stych pudełek od zapałek, 7 Qpa ~ ow ;H\
jest piękne· W em nagle wizja piekielna ~~~~~~~~~~~~~~~iti•i+~.~~~~.~~~;i:~i~~~~~·i~~a pa~erowych z pacwk
od lyton 1u, 61
wzbudza w tobie litość.
dzienników, 334 .zużytych biletów z auTuzin dz:ieciaków bosonogich, napół
tobusów, 23 skórek z bananów. . 13 pus·
gołych, pojawia się nagle na samym
tych butelek i 275 papierów, w ktc.·rn zaśrodku placu. \Vydają kr.zyki Prawie
połdniowej wysprzedają swe farmy, by osiedłlć :,.ię winięta była żywność, razem 1399 przedW Para1g waju, w sercu
nieartykułowane. W oczach mają wyw Paragwatti, gdzie :__ jak się spo·.i;:ie- miotów.
„pańaf.wo".
nowe
raz, który mało wzrok ludzki przypomi- Ameryki, · powstaje
plug zupełnie wyruguje miecze
Okazało s i ę, że najwięcej zaśmieca
życielami są menninici. Jest t.:> sek- wają Zało·
na. Nawet Callot nie potrafiłby namalo.
karabiny
i
w Anglji. automobiliści i cyk!iś c: i.
drogi
ją
.ta, mająca - prócz rozprószonych po ró
wać istot bardziej przestraszających.
zwolenniżnych krajach europejskich
Przechodnie robią im miejsce, nie wyra
ków ~ w Stanach Zjednoczonych około
żając wcale zdziwienia. Widać, że są
zaś w Kanadzie około 30 tys.
200.000,
przyzwyczajeni do tego widoku, rozczłonków. Jak wiadomo, są menninici pa
dzierającego serce nawet podróżnika,
przygotowanego na to. że niczemu dzi"' cyifistami, którzy uporczywie odmawiają
wojskowej, sta:e też
wszelkiej służby
wić się nie potrzeba.
Stoi przedemną kilku z tych, co to.: powtarzają się konflikty między zwobez opieki. Stali się sierotami przez re- lennikami tej sekty a władzami na tle owolucję, albo też przez głód, a jest ich bowiązku odbywania powinności -;;,ojt'ko
wiele tysięcy, bez domu i opieki, żyją wych. Mennonici utrzymują, że ·jedynie .
cych tylko z tego, co na drodze znajdą.
godnem zajęciem człowieka jest pas.t.crSowiety, mające wiele przewidywai rolnictwo, hodowla bydła i rvbóstwo
nia w różnych zagadnieniach socjalłóstW'o.
nych, nie myślały w.cale nad rozwiąza
niem tragicznych zagadnień, Gorzej,
Ostatnio pcstanowil1 zalożyć włas n e
stanęli raczej po st1 oriie fatszywego są
„państwo", by uniknąć wiecznych kondu a nieuleczalnego:
1
Myśleli coprawda, że tych: małych fliktów · z władzam i krajów, w kt6 :v-.h
z<:itraceńców wprowadzić można na wla mieszkają.
siłą · przelfo~
ściwą drogę, kierującich,
Jako teren stworzenia „swe go nań
1Ja11ia, · ku owym zreformowa11Y.m 1jrzy;.. stwa" lii)atrzyli sobie pola-ó kraju w Patutkom, otwartym zawsze ; l!a· · uźY'tek
tych, dla których wszelaka cnofa nie po fag~aju; rząd ,~~tc jszy · Zigodzić . się ,, po-.
siada powabów- Utopja! Prawic wszy noc miał na udzieknic im pewny:::'!. pr z y
scy z pomi ędzy tych malycli nędzników wile,jów i dan;e '. m wie lkich praw sarno~
woleli puścić się na nowe awantury.
rządowych.
Tym sposobem miljonv dzieci ro.sY.iStolicą tego pańs twa b<:d z!e Pon::> Ca
skich (c bliczcnia podają na d\\·a .do pieciu rnil.ionó\v) skazane są ' na to, żeby sal·o, znajdujące się o 3000 k m . na pół~
pędzić żywot złodzie.iski, albo · umierać noc od Buenos Aires.
Już przeszlo 2000 me noni tów '.J:> ie dli r
. '
. .
.
z głodu.
poznailski ogr'6d zootogkzuy posia"d.a około 1,000 wspaniałych okazów i'!u·
' ·
SL
, t · „
J)ogardc ił · •
Bolszew icy, wvrazaJ<\CY
· 'In<11: 1:
dla. wstydu burżujskiego (stworzono li~',/' ~- się w nowym_ „p ans w:e ·
wszystkich części świata. Uhmień,ce m jednak publlcznOści, a zwłaszcza dzt'e gę przeciw wstydowi). mają jedllak .ie'- Ziednoczonych i Kanadzie ohs a rwow ~~c
:. jest okażały !;>łoń indyjski, a właściwie słe>nica „Dora", niezwykle łagodne
wierzę. p0zwalające dzieciom bawić sie trąbą, jak to widf'.lluy na ~grctłJ"J.
SZC7,C ooczucie wstvdiiwo_ści sowiec- s:ę daie żywy ruch między sek::1ar ?;·l mi,

\Yido~ ~tumu mo~kiewskicgo,

~q się w1dz1 po raz pierwszy,

I

to

1

z

Kto

zaśmiaca

'" Ang~U.

drogi

1

nowa

„państwo"

w

w południowai ft·maryce.
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Dzieie grzechu •
I

--:a;:---

Młoda dziewczyna utopiła w stawie swe dziecko.

Sąd skazał ją
Lódź,

na

27 września.

ro~ więzienia.

kiej, troszczył . się o narzeczoną sian11ąc

zam1 -zginła się w miarę możności pomóc jej w trudwe wsi Stoki od trzech lat była ?..aręczo nej sytuacji.
Wacława Kraszewska,

..:.... Więc tWierdzi pap, że to j~t pań
ska chusteczka.„ A po czem pan ią po-

·
·
zna.ie?· . .
...,... Po wyglądzie, panie sędzio„.

- Jak się spało. panie profesorze?
- Niebardzo proSŻę pani.„ Cieka·

-

wość badacza nie pOzwol~łą mi zasnąć:
uzupeJ'niłem

Nie wierzę„.
· ·

-

chusteczkę„~

taką samą

bo skradziono

To motlitwe.

wówczas dwie

me zbiOry owadów.

Ja mam

mi

busteczki.

Pewnego dnia rz~kła mu:
na z Janem Stodolniak'.em. Mroda ya- Dziecko umarło. 'fo pr~cicz ~e-ra nie mogła się pobrać, ponie.waż Sto·
_ .
piej dla nas:
dolniak nie miał żadnego zaj<ęcia. . ,
:!.Cl
W
serca,
wcale
masz
nie
Ty
,..._
· i' ac a· mt' ,· Wa~ław
P rze d k .;lk u mtes
. · a-·
· l
t k ch c1a
ł · "
_ .J.
'I. v ..
em ra1<c
a
ie1 wo, -- V!ipar
· ·. zn· a'du'
. · się
• .
.,.. 6rl..._
·1 Je · w ·•0·ło·
„wia d czy ł a n1u, ze
,
_
. . .
.
syna.
sławionym stanie.
Stodalmak . pogodził s1ę 1elina.k z ir . . ·
. ,. ,
.
.·
.. Obiecano ~1 pr~c~,· w1ę: _ Już w n~~- sem i przestał wspominać o dziecku.
Al·iści p.p pewnym czasie qo;;zly d.:ifl
bhzszym czasie wezm1emy sluh -- obie-...
wiadomości, jakoby narzeczona utopila
cywMat: ł . cl k
Stod:>lniak w stawie niemowlę. ·
iJa y ie na mies1ą~e
.
Gdy przyparf ią do muru przymała
.
me otrzymyw':ł ro~oty. .
Gdy urodziło się J.ziecko płci męs- się do ZJbrodni.
- I myślisz, ze u t aję to prz"!d puii<'ją? - rzekł jej ~ mylisz się! Minw, że
cię kocham, po iostCJ.nę por zctdrwń1 czło
wiekiem.
Daremnie ·błaigała go, 'b y meid'>wał
władz.om o zibrodni.
Stodolniak nazajutrz udał się do posterunku policyijn~go, który ar--as.ztow;:.ł
·
Kraszewską,
Przed sądem tłumaczyła się, że, zuaj
dując się w krańcowej nędzy, wolała .za
hić swe dziecko, niż patrzeć na je~ mę
ki.
Sa,d skazał ją n<.i rok więz;i-enia..

„ ··

1

1

Messaliny..

Ofiara
-

---:a::--.

Statecz·ny,· gospodarz, . doprowad~ony przez
swą żonę do· · ruiny fizycznej i · moralnej,
w szale p_ijackiftl dokonał gwałtu'•' na staruszce ...- teś~iowej.

I

Stas2Jewski uidiawal, że o nicz.em nie
Lódż 27 września.
.
'Wfadystaw Staszewski }}yl cztowie- wie. Kilkumiesięczne pożycie zmieniło
tdem bard:zo energicznym i' pra-cowitym'. go do niiepoznania. Co:az, częśdej. z.arr!ąda·ł dio kieHszka znajduJa.C \\' v;n rJcc
•
•
.
. .
.
.
.
„
· ,·
'
uko'enie.
5yJl ubpg1eg~ fornala, d.za~k1 .mwlneJ :-ed
1
pracy, w ciągu kiilkunastu lat od'lozył so- J yne
siq f
,
bie dość znaczna, sumę pieniężną, w zu-1
'· •
pełności wystarczającą na kupno drobżona wklząc, że uleg~ zgubnemu na.
nego gospodarstwa rolnego.
Przed rokjem kupił ~bie wres:zx:ic togow1·, pr.z;estała -się już z nim liczyć
grunta w jednej z wiosie'k wojewód:.ztwa i spędzą.fa prze'Waż.nie noce po21a dokieleckie·go. Gdy zbudował zagrodę do- mem.
Onegdaj, g'diy powrócił do domu w
szedł do wniosku, iż nadesnta odpowiednia pora, by wyszuikać sobie towarzy- stanie p,ijanym. nie zastał Jej znów w
mieszka:ni'U.
sikę życia.
Wybór jego pactl na 24-letnłą Elż.bl·e- Dokąd znów poszla? ~ spytał
tę Kosterską, cies~ą s1ę we wsi' bardL;o

I

Rozpll

ztą opinią.

teściową.

- Nie wiem . nie mówi1a mi - odKosterska., po przedwczesnej śmiercł
pierwszego męża, za.mieszikala ?J matką, parła mu staruszka.
Ogarnął go pijacki .sz.a1 i począł de~
Ovosześćdz.i1esięcioletnią staruszką.
\V'iadauo, uż w zagrodzie ich od'bywaly mol-ować mies7Jkaniie.
Vv za.grodZlk zapanowało isme piesię istne org]'e, a staruszka, nie m9gąc
wieść tryibu życia córki. k~~kakrot;1ic kfo. Gdy staruszka stawHa mu opór
zbił ją do utraty przytomności.
iuż ią wyipę<lzafa.

K1ody mężczyzna kocha!..
Staszewski wfodziial doklad:nie o plot

kach~ krążących dokola jego wybranej.
Byf nawet nięraz świadkiem gorszą
cych scen, jednakże pokocha;t dziewczynę całem sercem i nie zważał -na nic,
tembair<lziiej. iż obiecała mu, że będzie
wierną.

iż

ki:łku

' , .· .

, 'l El"bi t

. R· p1~;·0 .? ~~1<l~e póO\\ll~oc1 al k.z l ·e"a.
ZUCh s.ę Jej o n g l roz.p a _a. Si.tę.
- żono ukochana, dlacz~g~ 1~nte owota:l - z:htuJ się nad
pus.zczasz -

Znariy ze swego

27 września.

łagodnego

usposo-

Zruino.'Jl.!ala gof..

moze

ciąg·

dnia •
u jednego
.

Lódź, 27 wrześnip..

desperata,

Przygnieciony przez wóz.

Całe szczęście, że na wspomnianym
rogu pełnił służbę zuch - policjant. ·
UJrzawszy co się święci, dzielny po
Lódi. 27 września.
sterun.kowy sk-oczył ku wyciągniętemu
O godzinie 7-ej rano dom przy ulky
na ziemi młodzieńcowi i, chwyciwszy
go w krzepkie dłonie, wyciągnąt w o- Solnej nr. 11 poruszony został tragiczstatniej chwili z pod. nadbiegającego sa- nym wypadkiem Jaki się na terenie frJ
posesji wydarzył. Oto 14-Ietni chlopk~c.
mochodu.
Cudem uratowany mf odzicniec, miast tforsz Golsłberg, zamieszkały w tymżt:
grzecznie podziękować policjantowi za domu, zos, ~ł przyciśnięty wozem ~b
ratunek, wpadł w ostry szał i z dzikim muru tak nieszczęśliwie, że zaszła powrzaskiem rzucił się na swego wy- trzeba zawezwania Pogotowia.
Ciężko potłuczonego chtopca odbawcę.
Pobił go i pokopał bardzo dotkliwie· ,„._iózł lekarz do zbiorni miejskiei.
Z trudem udało s i ę niedoszłego desperata obezwładnić i odprowadzić do ko- t
misarjatu. Tam - dyżurny przodownik
ł.ódź, 27 września.
spisał protokuł i cała sprawa powędroWczoraj rano we:z;wano :pogotowie
wała do sądu.
do 29-1etniej Marjanny Grzela:k, zamic.sz
r
225 '. któ ra
· k' "
Vv czoraj odbyła siQ właśnie rozpra- k a łe1· przy u 1··tcy K'l'
.
. ł ms i~5 o
wa.
KarOł Stasiński który mimo tych uległa zac~a~zemu. Udzielono JCJ pomo, . cy lekarski~.
. It
•. . .
d ń
.
~ k zoot ł
Jak ustal
mepowo zę zupe1me JUZ zm1en swoJ
dl·C?no ':Yd· e . a ~()Wl!}wrogi stosunek względem świata, ży- d .
cia i połiciantów, został skazany na 2 <>wany wa iwą ·u.U ową pieca.

Wypadek na ulicy Solnej.

by się z nią nie żenif. fiżbeta: była i>o- nJ.e do poznania, gdy pociągnął sobie coś
nlecoś z butelki. Stawał się poprostu zu
ża.ch1ego oporu. Wsz~tkie jej zachcian- pelnie ir.mym
człowiekiem. · Ot, ogark·i mu'sia·ly być W}"pełnione z błyskawi- n:ata go -.;.:ówczas jakaś wściekła des.
czna siybk-0ści,ą.
peracja, a wrodzona łagodność ustępo
Olbrzymie wydatki na strqje, które wała szafonej b'uńczuczności.'
sprow\l.difała sobie. -z; miasta i na ·wystaW tak'm wtaś.nie stanie szedł sob!e
wne za:bawy <llą. ;Wy.ę,ranJ'ch ·znajomych nasz młodzieniec · ulicą Piotrkowską, z
i>ocbtonęty szy;bko. ,fe.go os.zczęd,noś~i. · glową ~mętnie ·na piersi · opuszczoną.
I
.wiedzieć, Jakie ponure myKtóż
~Ii przebiai;«ly przez mózg pana Karola? Któż \V~edzi'eć móże, jaką pogardę
Nie- protestowat jednak i ulegaJ w poćzul ·llagle ten wesoły zazwyczaj
,
:!aiszym ciągu jej kaprysom.
człowiek c;ia świata, dla ludzkości, dla
Do>piiero p.r~ dwoma · mi~ąc:am~. siebie?
·
l!;dY byt znmS:~.ony SJ'}rzedać swe skromŃi<.: riiema pewnego na -t-ym ziem:1e goopodarstwe„ na które. p,raoowat. skim globie, nic trwałego i ·niezachwiaprzea kF!:ka.na,$cie ]at, po raz "pterwszy ne~o. · Ot. uaprzykład, do stu piorunów,
Jrz.emów:It jej do sumięnia. . , . . ,
c,afa .uJica falijje, niczem trzepocząc na
Opow1e~.J·ała · tntJ. lakon.itcmń.e: · ,
wietrze przeście1adło, ludzie, - przytło·
- J eżł!i ci się nie podobam, możemy czeni troskami, suną po wy.boj,ach, jak
.
~ę l"OZS tać.
odcięci od sznura wisielcy. Tfu, oodłe miesiące więzienia.
·
- Właściwie powinienem tą'.k uczy- życie.
odpad jej - a4e .nre mogę się na
1?ć Kawał~; nasz wpa<il w czarną roz'
:o zdobyć.
pacz. któi. a osiągnęła swój punkt kulmir zami.cszkaJ wraz z nią w skromnem nacyjny przy zbiegu ulic Piotrkowskiej
nieszkanku te·ściowej,
i Andrzeja.
Od tego caasu spoty;k<l!l się z coraz
Ujrtawszy nadjeżdżające w szybk!m
.v i ę'k sz.emi upolrorzeniami.
tempie a.uto, ppgalopowal na jezdnię i 11a ul. Biotrkow:sikiej od Zawadzkiej
Elżbieta w:itd~c., iż ni'e może już li- rzucił się pod kota.
~zyć na Jego dochody, stopniD<wo wraKrzyk grozy w.ywarl się z piersi Prn_ęja.zd poszukiwany. Oferty sub „T.
:ara · do -dawnego trybu Ź)'1Cia. Coraz przechodniów. Jeszcze chwila, a po T." do adintiu. lub telefonicznie Nr. f0--62.
:zęściej odwioedza-~a bOgatych ·sąsiadów, nieszczęsnym desperacie zostaną jeno
diórzy nie szczędzili jej grosza na stro..ie. szczątki.

wqem kaipryśna, rozrzutna i nie Zinosiiła

w

S.a 010Ch ód.

za co otrzyma/ n1ozbyt milo podz1qkowanu;~.
Łódź,

Trzyzamacby samobó).CZB

W kronikach pogotowia zanotowano
111.eszczęśliwym, chorym czlowfekiern.
. ał~ się -, wczoraj tr.zy Zftmachy sam.o.bój.cze_. ·
sierue i .u·d
_.
Odepch11ęta .g-0 od
Przed domem przy ulicy Kieibacha
do następnego poko1u, zamykaJąc się na
k1ucz, by nfo mógł się Id.o ni.ei dostać. ' 28 znalezion.o, nieprzytomną kobietę. do
pogotowie. Lekarz
- Jutro si.ę \vyprowadzam ...i.- .krzyi- której we~wiano
stwierdził, otn;cie kwasem siarczanym 1
·
.
.
knęla pr~ drz\'\t{
- Przep·row1:1:dzasz się d<> kochanka, po przepłukaniu ż~ła.dka przewiózł ·ją w
co? A "więc czekaj i ja już zmalaztem stanie beznadziej.ny.m 'd o szpitala sw ..Józefa.
oblubi'en:icę.!
W mieszka_niu przy ulicy Staro W6lOszalały cz1łowtek zatarasmval dr~wi
od pokoju, w którym z.najdowala się BI- czańskiej 10 w. celu samcvbój.czym napiła
ż.biefa, pocze'm ·dokonał gwalttt na sta- się kwasu siarczane.go 24-letnia służąca
.
Marjanna Antczak,
rusz.ce _ teśoiowej.
Pogotowie w stanie bez.na•łzi~jnym
Elżbieta ·v.,yskoczyla oknem na poprzewiozło ją do szpitala św. Jó1:efa~
dwórze i pobie~Ja po J)Ołic}ę.
Przyczyna rnzpaczliwego kroku - za
Staszew\S-ki stawa przybyłym postewód miłosny.
mn•kowym z;aci'ęty opór.
1Dłutgotrwałe bezskuteczne poszukiPo -dfugotrwafej walce obezwładni-Oodeibrało chęć cio życia
wania zajęcia
n<> &\O i ·O sadzono w Więzieniu.
Henrykowi Szeflerowi, zamieszkałemu
przy_ul. Piasecznej 14.
1Wcz.oraj, ·g dy znalazł się sam w mieszkaniu, napił w celu samobójczym jody(
ny.
wezwali doń pogi,towie,
Sąsiedzi
uratował
które udzieliło mu pomocy.

Energiczny posterunkowy

tygodniach przekonał s:ę, bienia i n}ezwykle pociągającej powierz
mieli rację znajomi„ którzy raJdizHJ mu, chownośćl, Karol Stasiński, zmieniał się
Po

I

Osza/a/1
Do .·

skok pod

Sz~lony

Śhrb od•by? się przed sześofu mi'es1ą

cami.

l

Pokój na Giche biurooo

iaczadzanis.

Nieproszeni

goście

odwiedzili p. · Zarębę.
Do zacisznego mieszkania Tzraela Za
przy ul. KilifJskiego nr. 40 przybyli

ręba

pod nieobecność gospodarza nieproszeni goście i, kpiąc sobie jawnie z zasad·
etycznych i tq,warzyskich, skradli z
szaf 3 garnitury, jedl}o palto i kilka innych drobniejszych przedmiotów na ogólną sumę 400 zlotyo~
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Jak w amerykańskim filmie.-Przykra omyłka magistratu • .- Za
składki, zapłacone w roku 1926, dokonano przed kilk · dniami
zajęcia.-Nareszcie będzie widno!-Nowe lampy na ulicach, wiodących do dworca kaliskiego!
szafy, wyznaczając lic}iację na dzień
Lódź, 27 września.
mi się pod pióro dziś dwa 10-ty października. r· b.
Pan P. udał się więc do magistratu,
tematy: JCd'-n smutny, drugi wesoły.
ściąga tego rodzaju należności w
który
J
skończyć
by
smutnego,
od
Zaczn!jmy
na we~ołym - jak w amerykańskim fl drodze egzekucyjnej przymusowej i
wytlumaczyt, że żądana od niego suma
mie.
Pan Wacław Pacanowski, zamiesz- dawno już została wpłacona, bo jeszcze
kały przy ulicy Zgierskiej 57 dnia 25-go 25-go listopada 26-go roku.
Oświadczono mu wówczas w malistopada 1926-go roku wpłacił w tódz.
k!m oddziale Polskiej Dyrekcji ubezp:e- gistracie, że
czeń wzajemnych skladkę w sumie 33 prawdopodtftlnie Dyrekcja ubezpieczeń
zł. 79 groszy na co otrzymał odpowie· nie nadesłała jeszcze odPowiedoiego
zawiadomienia.
dnie pokwitow<;inie.
Mimo to dnia 22-go września 1927 Pan P. zwrócił się więc do Dyrekcji,
roku, a więc przed kilku dniami do mie gdzie otrzimał odpowiedź, że odpowie
dnie pismo w tej sprawie wysłane zoszkania pana P.
stało do magistratu jeszcze 2-go gruprzybył sekwestrator magistracki,
dnia 1926-go roku.
Po ponownym sprawdzeniu w magi·
który oświadczyt, że suma za ubezpieczenie budowli nie zostata wpłacona i stracie okazało się, że Dyrekcja miała
rację.
wobec tego dokonał zajęcia otomany
Nasuwa;ą

-

Nie powinn1ście pić tak dużo. To

was zabije.
-

Ależ

przeciwnie, picie Już raz u·

ratowało mi życie.
- JaktO':ł
- Kopale mkiedyś studnię.

Wtem

i><>myślałę.!ll sobie: dobrze byłoby się
napr~ I co pan powie- Ledwie wylazłem

na wierzch, a studnia

zawaliła

sie.

~

•

*''i'PN

i

Rozmaitości.

••
l•J

let.

-

Czy pani ruszała barometr? ..
Tak. Dziś mam pranie więc

Troski·

•

I

Opisane w

ustawiłam

wskazówkG na

protokułach

policyjnych.

przez radjo?

1

ta się nadzWYczajnem powodzeniem arcywcsola
krotochwila w 3-ch aktach „Teść", pełna z<l'bawnych sytuacjf na tle wyborów do rady miejskiej.
Bogata wystawa i doskonała gra aktorów z PP.
Bieleckim, Urbańskim, MoranJiw iczem i Zieliń
ską na czele wywołują huragany braw za aktualne dowcipy. Kasa czynna od 11 rano do 3 i od
i'> do 10 wiecz. Ccnv miejsc od 2.Só do 50 ~r.

wprowadza sie elektryczne lampy auto.
matyczne na ulicach, wiodących do
dworca Kaliskiego.
Objaw niezmiernie pocieszający.
Kilkakrotnie już zwracaliśmy uwagę
odpowiednich czynników na nicoodpowiednle oświetlenie zaułków w okolicach dv>orca Kaliskiego i zwi4za•1c z.
tern niebezpieczeństwo dla przechodniów.
Uwagi nasze zostały wreszcie u-

TEATR

potudn.iowy. Wykonawcy: Orkiestra P, R., prof. lS.15-19.05 „Gazeta robQtnlcza". 19.00 Sygillal
czasu. 19.50 Transmisja z opery. 23.00 Sygnal
J 6ze f Ozimlński (dyrekcja ) '.,Wlady~ław Lewin- czasu z Kremla.
526.3 mtr.
ger (skrzypce), pr~f. L~dwLK U:stem (akoml?.). RYOA 2 Kw.
18:35-:18.50 .R?zma1tośc1 WYPOW1e p. L.. Lawin19 _00 _ 19 .30 Odcz'liY. 20.00 Koncert symfosk1. Komunikat tow zach, hodowll„koni. 18.50 nlczny. 22 .00 BiuletYn meteorologiczny. Ostat-19.15 Odczyt p. t. „Boczna antena (o najnow-1 nic wiadomości.
szysh zdarz~niach w nauc;. i te~lmice) wy:rlosi WlEDEiq- 7 Kw. 517.2 mtr. I J.S Kw. 517 mtr.
Il.OO Koncert przedpołudniowy. 16.15 Koncert
19.fo-19.„0 Komunikaty
p. Bruno Winawer.
PAT-a. 19.20 Transmisja z Pozna..~ia. Opera pn.południowy (program nieustalony). 18.15 Re„Uczla szyderców" Umberta Oiordaoo. Podczas cytacje utworów poetek Bettina Brcnteno i Anprzerwy Trnmunika{y „Me sager Polonais" w Ję- nctte von D1·0-sde, tllilshoff. 19.00 Władcy muszllkll francuskim. 22.00 Komuni.lrnty JilOlicji, iP kulów l nerwów. odcUL

REl/łJi

IRAZ·,,
M

niedole ludzkie•

I

Co

TEATR POPULARNY.

.

zaś

pogodę.

downikiem, że Pclagja Łuczy(1ska skra·
Łódź, 27 'vrześnia.
Łodzermenscli ma swe spa:::yficz:ne
Solidny skład kapeluszy. należący dła jej buciki wartości 32 złotych.
powiedzenia.
1
Nielepiej od panny Pelagii spisała
• Wc,zoraj zabrakło .mi ~ cukierni pa- do Bolesława Su.chowic_z,a (Nowo - Zap1eroso.w. Zwrac?-ID się więc do 1edn_el!ol rzewsk~ ~1) pornósł do. se znaczną stra· się niejaka Kasprzak Juljanna, niewia-1
z; znaJC~mych, siedzącego przy ~1s1ed- k. Oto mewiadomy sprawca w sposób sta bez stałego zamieszkania. \V okolinim st~hku i p~osz~ o kilka p~pi~~osów. di°tychczas niewyjaśniony skradł ze 1cznościach - które milczeniem pomija.
protokul policyjny - świsnęła Stankie
. Zn~J?my (w1~ce1 pouf_ałosc1 .ni.Z; zna- s.depu 5 kapeluszy damskich.
T~lrn sa~a nieuchwytna osoba s~r.zy wiczowi Janowi (Piastowska nr. 11)
ljlomoodi) c~~tme ~zętst,uie :pap1e:osami:
Chcę ~apłac1c. Nie lnerze pieniędzy 1 wdz1la Luizę Bucholc, skradłszy JeJ z świetny zegarek wartości 35 zł.
'
·
mieszkania przy ulicy Piotrkowskie 182
odpowiada:
Jeżeli już mówimy o tych codzieu, - ~'?·.głupstwo.. Jut mi się pan kie- różne rzeczy, wartości 200 złotych. Nie
~ys dz1s1a1 przy sposobności zrewanżu- oszczędziła również Antoniego Pojawi· 11ych niedolach ludzi, nie możemy pomi
ób nąć zmartwienia kasjerki ttolcgreber
d
ł
t
kf,
re
Marjanny (zam. przy ul. Gdańskiej 12),
orys raci w i entyczny spos
sa,
**
.„
ptaszcz przedstawiający wartość 30 zto której skradziono z kasy 98 złotych gol*J
tówką
W mieszkaniu u Gancega.lów wielka tych.
·
~fatomiast Burhard Jan, zam. przy
kłó~i 1;<ę ze
kłótnia. Pani Gance~alowa
15
Nie należy chyba, dodawać, że we
uJi~u Lipowej nr. 57 zna tego, który go
h wypa dk ach· po
·
"
pnekoswą s ł użącą. P a dają ar!!umenty
przv.prawił o stratc 100 złotych. Jak wszys tk·1cI1 powyzszyc
~
· l"d
b
·
t
·
·
l'
nywujące, ważkie, ścisłe.
bow1em twierdzi przywłaszczył sob:e ICJa zaJę a się oso ami· t yc h meso i dl
t'
I
i·
t
b
J
krzvczy
sprzątanie?„
o iest
-· T p
a nę dz\: orzy na J·ego szkodę t" sumę - nieJ·aki Mar· nyc I1 o byaw e l"1, kt,
·
ł d ·
dl
"
się pokói"?„ W cinkowski Szcze1)anzamiata
ma
ó
pam
: a nęJd.znyc i o ywate l, dorzy "
cyk~1on w je d nej minucie zmia.
«'\.mcryce
Wielce zatroskana zgłosiła się rów- ją się przed wyrzą zeniem s·półbraciom
ta całe miasto, a Józia nie może zamieść
nież do komisarjatu policyjnego Józ;cfa krzywd i stratpokoju w ciągu gQdzinyl
I-Ja, trudno,· taki już jest świat, tacy
ttermanek, zam. przy ulicy Krakusa
nr. 14, żaląc sic przed dyżur11ym przo- ludzie i takie protokuty policyjne.
M
żołnierza, który
Kapitan spotyka
plądruje w szafie.
- Co ty tu robisz?
usłyszymy
- Szukam owsa dla koni.
- Owsa w szafie?
gnat czasu. komunikat lotniczo-meteorologiczny,
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIE T.
. - Zn~~ziono w b1bljotece .snopek
12.00 Sygnał czasu, komunikat lotniczo-me- komunikaty PAT-a, nadprogram.
s 1ana, owm!ęty . w mnóstwo papic..-ów, teorologiczny, komunikaty PAT-a, nadprogram.
PROGRAM STACJI ZAGRANICZNYCH.
alaczego ""!ęc nie mógbbym znaleźć ow- 15.00 Komunika•t moteorol.ogkzny I gospodarczy. MOSKWA 1-0 Kw. (st. Komin.)
1450 mtr,
15.20-16.35 Przerwa. 16.35-17.00 Odczyt P. t.
sa w sypialni?
16 .00_ 16 _30 Odczyt „Dobrowolnowo obszc-te„Morze w beletrystyce polskiej" wy.gtosi red. stwa". 17 _20 _ 18.10 Włościański radjodziennik.
Snopek siana to był zielnik.
Radosław Krajewski. 17.15-18.35 Koncert po-

Dziś i codziennie do piątku włącznie, cieszri-

Łódź powoli coraz bardziej się rozjaśnia. Przed kilku dniami oświetlono
szosę Pabianicką aż do Ruay, obecnie

- str. -

W szkole nauczyciel objaśnia anatom
:W O'iny wprowadza do klasy szkie- .

~-~

*
'**

wesoła·

Automatyczne lampy będą się paliły podwójnem światłem: do pierwszej
w nocy ciemniej, po pierwszej - jaś
niej.
Jest to inowacja, którą powitają radośnie nietylko mieszkaf1cy tej „jaśniej
szej'' dzielnicy, lecz wszyscy, którzy
kiedykolwiek 'vracali z dworca. l\alisskiego po zachodzie slońca.
Dalej, panmvie, dalej!...
Więcej światła!. ..

Józio ma osiem łat, a ~edn.ak„. nie 1eden radny zazdr~ciłiby mu oleju w gło
wie.
!Wczorai zdarzył się w domu następu
jący wypadek. Józio, chcąc się pochwalić wobec gooci, irzekł:
- Ale, służąca dziś będzie spała z
. I
mrue.„.
Ojciec mu poprawi~
- Co to 1jest „u mnie?.„" Ze mną!...
- Co? .. Znowu z tatusiem?„. -- dziwi się Józio,

- Co to jest? - pyta9ą dzieci.
- To są kości umarłego„. - tłumaczy nauczyciel.
- A·ha„. - rozlega się głos w cshtznaczy, że
~ah rzęd~ch ławek - To
umiera to do nieba idzie
1ak. człowiek
tylko mięso„.

A teraz rzecz

względnione.

--:~

ję.

A wiec za składkę, zapłaconą 25-go
listopada 26-go roku sekwestrator. miej
ski dokonał zajęcia 27-go września 1927
roku.
Bądź-co·bądź jest to wypadek nie·
zbyt pochlebnie świadczący o gospodar
ce magistrackiej„.

W:&m

.......

''

Poiegnainy program obernego zespołu
Dziś

i dni

następnych

wystawiana

będzie

rewja pióra Edwarda Reja p.

t•

Jie[~ iJie humor"
poświ~cona niefrasobliwej w\Soiości.

Bmllll• W PROGRAMIE:

„Ostatnie 2

M

zł."

Skecz w 1ednej odsłonie,
bomba śmiechu.

„u

wróżki''

niesamowita scenka charakterystyczna
(nieustanny śmiecb)z udziałem pp. Żarskiej I Reja.

~~at~~c~~~jał?ud~!!~~~a~
"Kozła" i „Świni"

w postaciach ludzkich.

Ola Zarska,
i pikantne.
Duet Zwirskich
odtworzy scenę p. t .• \V spólna żona".
Edward ReJ• wyp?wie tragirecyPiosenki

tację

wesołe

kom1cznę

p. t. „Skromn3' Ed2lo".

Irena Karslł:a ::tek::~~ka
w swoim oryginalnym repertuarze.
Duet Melerwil
Tańce

ekscentryczne.

Józef Manoli
Słynny

imitator.

?4 Girls 4?
.110.ścinne wyAnon •·ttj Od 1 października
nowozaangazowanego ze·

stępy
społu pierwszorzędnych sił

kabaretowych
Klerow tik art •IH. Edward Rej
Pierwsze przedstawienia

oo cenach z..,\;tor\Vch

·Sportsmen

Król-oblelika ni ee.

Ludwik 11 bawarski był zdrowy na umyśle, lecz za
sprzeciwianie się polityce Bismarka zrobiono go
obłąkanym i utopiono.

Dziiejie zdÓby:wania przez Prusaków otoczony służbą pozostającą na pr:.iskim
fiegemonji nad państewkami niemieckie żołdzie.
mi obfitują w wiele bardzo dra;2;1iwych
Zadaniem Sabiny Sorelli miało być
szczegółów, które $krzętnie ukrywano nakłonienie Ludwika do uznania l•ege.
jak długo siedzieli na tronie Hohenzoller monji Hohenzollernów.
nowie.
Piękna aktorka wkradła się w ła.:;ki
Jedną z na.jsmutniejszych kart „zjed- królewskie i została iego kochanką.
noczenia Nie~iec" jest historja obląkaGdy jedna bliżej poznała Ludwika i
nego protektora sztuk pięknych, przyja· zrozumiała tra,gedję je.go losu, stah się
ciela Ryszarda Wagnera i wielu innych oddaną i przywiązaną przyjaciółką.
arlysł'ów.
Pokochała ~o z całej duszy i p:>stano
Ludwik Il..;g{ pragnął uczynić z Ba. 1wiła wydobyć z tego więzienia.
wariji nowożytną
Helładę, w którefby
Jedyną ostoją „obłąkanego
króla"
kaidy twó·rca 11 czuł się jak u siebie '>v ,był dwór austtjacki i cesarzowa Elż·hie·
dom·u " i tęsknił do Monachjum
tak, ta, nienawidząca Prusaków i Bfamarcka.
· k 0D'g1'8
" w s t arozytnoset
·
• · t ęsk n10no
·
•
ia
no
Przy pomocy Sa•biny Sorelli miał LuAten.
,
. .
. .
·
dwik uciec do Austrii.
.
Ludw1•g Jl.g1 menaw1dz1ł Prus!lków,
Na jeziorze Stamberskiem
cz-zlrnła
uważaj,ąc ich za „ha~ba:zyń~ów::. . kt?· łódź, a w nie·j przebranie dla więźnfa„

I

zruszczą

rzy
ducha
men:i1eck1ego
rą go w mundur
grened1era.
. , 1„ uh10
„ObrzY_tlzą nas całemu sw1atu. narzekał kr.ól, osacz~ny. przez berltńs~ą
dypfomaC!ję, .na ktorei . czele stał .Bisll'!arck, zda;:,:.e-ll Lu~w1ka IJ.,g~, wc1e]e.
rue złego ducha, w10dącego Niemcy do
katas.trofy..
.
. Nie.I?rze1edna,ne sla~ov11sko suw~r1ena
Bawarii ibyło bar~zo me na rękę ze.a~·

nemu.
kancler,z~Wl,za pi:zeto
go
unies~odl1w1ć
wszelką pootanow1ł
cenę. .
L_wdw:ka. H..,go ·og~oszono obłąl\:8:ń·
cem 1 uwręzi?no
w 1ednym z p-ałacow
z.dala od stolicy.
Rządy (llb~.ął ksiąlę regent, poddający się
rozkazom Berlina.
Ludność bawarska nigdy nie wierzy.
ła, iż prawowity ich monaroha był cho.

rymNI'emfui~~:~·jednak o tem
no,

łub pisać

z obawy przed

północy

o para kochanków
13 czerwcazamek
1886 iroku
O·
pUlściła
sp1esznie da'żyła przez park do brzegów j~ziora. ·
.
Nie zauwa,żono jednak, ~e krok w
krok postępował za nimi przy;boc~ny lekarz królewski dr. Gudden.
Już wsia·dał Ludwik do łodzi, gdy le
karz schwycił go za bary.
Wywiązała się walka na p1ęsc1 mię.

truciciel.

Otruł strychniną żonę, . by wziąć udział w raidzie
samochodowym.
Niejaki s. WCFjtechowski, urzędnik może nawet uzyskał .pierwszą nagrodę

bankowy w Pradze czeskiej
otruł swą za raid,
żonę strychniną.
Małżonka jednak cieszyła się nailep- Wojtechowski był zapalonym 3.Uto· szem zdrowiem, była pełna humoru in- ie
mobilistą i posiadał własny samochód. miała zamiaru umierać.
Skromne jednak dochody urzędnika nie
W ojtechowski
wsyipał do łiliitanki
pozwalały na oddawanie się kosztowne· swej żony proszek strychniny.
mu sportowi, narobił więc długów i ce·
Nieszczęśliwa ofiara sportowego oblem pokrycia zobowiązań byl zmuszqri.y łąkania zimarła.
,
zastawić maszyuę za 25.000 koron.
Sekc,ja wykazała otrucie strychniną.
Zbrodniarza uwięziono.
Tymczasem zibliżał się termin auto·
mob_ilowe·~o raidu, .w, któ~ym Wo;techo Allll„„lllllllEI~·.
wsk1 zam1erzał wz1ąc udz1ał.
"
~~
Skąd jednak dostać pieniądze na wy,
Gdy życie straci dla Ci'ę [~.·
kupno samochodu?
~\.~
Przyszła mu szalona myśl do 6ń'łowy.
powab
t · wszelki,_ wiedz, że
Żona jego ubiezpieczona była na ćwierc
nas ąp1 mi~jona koron.
UŚ
Gdyiby umarła, dostaliby pieniądze i
OSU

1 ..

1
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• h ( ''
mtec
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•••K.·1·n~·ł\···z··A·····11
hJ
H. n'1~~·0°J1.E :;S>KIEGD
" ml-BC OSU
w
.... . I
ł
I · ·się załamie,

···Gdy we wszystkich klasach
nie weźmiesz stawki, pamiętaj, że przyjdzie UŚ

0

U

lil'I

Leczy

Choroby

dzy przytbocz.nym medykiem a jego pacientem.
Król slTącony z łodzi wpadł do jeziora i utonął, ipociąiga;jąc za sOłbą iekarza.
Da!Sze dzieje panny Sorelłi są niewia
dome.
.

wątroby

I przemiany
- - - - materJi.
Skład główny

I

~•t:'.

„.Gdy wszystko
b'
d ·
[
a. wJ.'ara w s1e ie pa me, f

I

,,Uc'ześkmajazi·ecGięhu.kłooi
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1
mówić głoś Palki \li parlowych ząbkach, papiarosy \V kiffl IUs'm1·e11b 1n~11 ~.·
Nowa moda elegantek francuskich.
I
u UtłU ~
..
1
I a sin, odz·1n 1·e·t Two·1· - .;., .
eI
hIOSU
odpowie·

obłąka·

Telefon 504·96..

„.Ody rozpacz wciśnie Ci
w dłoń rewolwer, ufaj, ze
czeka Cię wreszcie -

'

dzialnością. Dopiero t~raz pojawiła się

książka, odsłaniająca tragedję

Warszawa, Nowy Swiat 5.

.W Deauvil!le, w ,Ca.nnas i w Monte (Colette Yver, autorki
bardzo poczytCarlo pojawiły się ele•gantki, propagujące nych w Paryżu romansów.
palenie tytoniu z fajek,
Francuska pisarka kazała jednej z
F . k
oiyt . el ń'anfr· .est :bohaterek swych .powieści wygłosić apo
a1eC'Z a now
nei •. ei; . ~l. 1
J'ako barilzo
arcydziele.
m lłuns:du rzezib1arsk1e~ol
na J.n.ń'lJ"ę
""81 d faikj
,'i t '
kt.
d
.destetyczn:::!ń'O
· · 6•
który złotyili się snyc·erz w hebanowem przeóm1ołu •. ł k ~-ryto nai Wawn,1e1dszyc~
d
. 1.
ł 'k
cza.s ws uzy
0'1Jle om na
scno Zle 1
rz.ewie artysta z otm ·
uprzyijemniał im nudę życia w haremach.

Szukaj

skrzętnie,

f~

czekaj ~
~
madry . ~·

nego królia, który nie c1hciał być sługą
cierpliwie, ba.dź
Prus i na kilkadziesiąt łat przewidział
-.
~
smutny koniec ibismarkows.kiej poiityki.
i patrz końca,
[' .
Georioó Delamare odsłonił te sieci intryg
dO'"łesz
"
i;
~ •
.,...
i nikczemnych sposobów, jaki~mi uni~~ ·
cetwiono Ludwika u.go.
Uśm1·ec
~
Bismarck nakłonił za pośrednictwem
t~·:i.I,
prezydenta herlińskiej policji słynną (')nDo dobrego tonu należy palić fajkę
Pomysł poczytnej pisarki znalazł na.
.
~ś z piękności śpiewaczkę, Sabinę So. wyłożoną ko,sztownemi kamieniami lub śladowczynie. Paryżanki gromadnie za.
telli, aby pojechała nad Starnberskie ie- suto inkrustowaną.
rzuca.ją palenie papierosów i biorą się do a,~,...Ełlll!llllllil!B.lllllllllllmmm!ll"IP..i'.
;ioro, 1gdzie przebywał 11 0ibłąkany krói"
Pomysł tej mody
wyszedł o:i pani palenia fajek. ·
~llill!Bii11Dl!llillHif&lilllil !lilmllllllllli'ół~IS"·
~X>OIOO(i!OOf~~

A.E. MASSON.
1

li

I

Czarna Julka
Sensacyjny romans spółczesny.

li\..
~ '
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takt. Wszyscy nastawili uszy. W ogro-J przez chwalę nas-tuchhv1ał i wyszedł do
dziie stv1chać był-o czyjeś kroki Ktoś stapod samym -0kncm sa'lonu. Gdy:byi
mogła tylko krz1yknąć, byta,b y uratowana. a mordercy dostaliby siię od.razu 'W1
ręce policji. Po1dniosta zlekka głowę,
lecz W ojdan, stojący cały czas przy niej
ręką wmknaJ jej usta.
_
Kroki zamHldy. Btysnęlo świaUo dlektrycznej lampki. Ktoś próbowa'ł czy
drzwi są zamkniięte. Julia zi drżeniem
serca czekflla na z.bawie111ic... Ale po
chwHi kroki za:częfy się oddalać ...
Wojid'an odetchnął z ulgą. Znowu rozlegf się skrzyp zamykanej bramy.
W sal,onie zapalono światlo.
- · Trzieba się szykować d'o drogi'!
Szybko! - rozkazał Wojdan.
Pajęcka schowała zrabowane klejnoty do woreczka.
- Trzeba będzie ją zatrzymać aż Ido
chwtlli, gdy wskaże nam' skr~itkę - rzekla Pajęcka.
/
- Tak.„ - zgodziila się Małgorzata
- Zatrzymajcie ją tam w Łodzi... Za
kilka d:ni przyjadę i spó1nemi silami moźe coś z niej wydobędziemy.
- A pani niech się zaraz poloży do
tóżka - rzeld Wojctan, zwracając się do
Malgorwty - Prziyjdę tam zaraz z cli.loroformem i uśpię panią„.
nąf

· Obie niewia:sty szybko wyibiegły zlpake, a Mafgorzata położyła jej na kovokoj.u. W całej willi zapanowała na lanach papi,e r i ołówek.
ch-wiil'ę głucha cisza. Dopiero po pewJulja miała palce wolne, ale w loknym czasie na górze powstał niebywały ciach krępowafy ją jeszcze sznury. Nie
balas.
mog.fa więc odknebfować ust.
Prresuwano jak.i.eś sprzęty, przewra- Odzie są ukryte klejnoty? - PYcano meble, rumo·r stawia! się coraz tal Wojdan - Pręldiko, napisz!..
dośni. ejJs'Zy.
Julja wziięła ołówek do ręki 1 z truNagle hafas ucichł. Na schodach roz- dem zaczęła pisać.
legly się kroki. Wszyscy troje weszli do
- Ja nJe wi 1... - napisa;1a na ka·
salionu. Woj-dan byt wzburzony.
walku papieru.
- I nic! .. - mruczał gniewni,e, zmie- „ Wojdan zaklął glośno, porwał papier
rzając wiel'kiemi krokami salon - Nic na strzępy ,j ~zucil na podłogę.
prócz kolji pereł i kHku pi,erśdonków...
- Zmus,imy cię do wy.gadania taTo skandal!
jemnicy, rnzumiesz? ! - krzryknąl i podNastępnie zatrzyma'\VISz,y się przed nióst rękę, chcą:c ją uderz:y:ć w twa-n,
tmpem Stei:nowej, tupnął nogą i krzyk- lecz n.aig.le zdębiał, ręka zawisła mu w
nąl:
pow.ie:trzu i zapytał szeptem:
- Odzie ukryłaś klej.noty?·· Gadaj?!.
- StyszeHściie? _
Kopnąt trup,ią rękę, spoczywającą na
Wszry,scy wstrzyma'H oddech. W cipiersfach, aż osu:nęla się na zieimi·ę.
szy nocnej słychać było skrzyp otwieraMałgorzata pobiegła ~ia górę.
_. Ona chyba !!111usi· W'iedzieć... - nej bramy.
W tej chwili zega•r wybił kwa!d.rans
wtrąciła .l\olalgoczata, wskazując na Julję.
- Brama... szepinąt Wojdan na dwunastą.
Wojdan poduiósl głowę i spojrzał w Ktoś idzie„.
Wojdan uda! się za Małgorzatą i po
stronę Jwlji. Następni'e pod!biegl szylJ,ko
W sercu Jułji :trodziła się znowu is· kilku minutach wrócił do sal'Onu.
do stołu, wyrwał z notesu pól airkusi'ka kierka nadziei. Wojdan szryb~o zwi•ązał
- Gof.Ói\ve - rzekł - Teraz trzeba
.i, 1>0dal g{) wraz 21 olówkrem Ju!ji.
jej ręce z powrot&mi.
przygotować auto.
' Oldlsunąl kanapę, stanął między ni'a, a
_, światf.o! - krzylmąl Wojdan prze
Pajędrn brzyniosta z kucbni klucz
kia'ttą, iprzy pomocy Pajęcklej pod:niósr rażonym giosem.
( od garażu.
Jufję i pcsa4ut na kana.pte, odwią~ał jej
Mal~orzata szr:b.'ko prżekręcita konWoid.an ,uchy•lit qstl'otnie drzwi,

og-rodu.
Pajęcka zimienita na.igle front. Gd~
Wojdan wysz:eldl tylko z salonu, podbiegła Q.o JuUi, rozwi1ąza.Ja jej ręce i no;:;:
~ sz1epnęl.a cicho:
- Niech pani udeka, szyibko ! „. Żal
mi pand.„ Pani jest Jeszcze taka mfoda ...
Julja 11iie zastanawiafa się nd tern,
czego od niej chcą. Czu-łla tyi1ko, że. ma
woLne ręce i nogi. Uciec - byile gidzie!
Nie zastanaw1ając się długo wyskoczyla szytbko '2l do ogrodu, lecz w tej
chwHi potknęła sitę j 1 ina4ła w objęcia
Woj1dania.
-... Otworzyłem już bramę. ledziemy„,
- rzekł zdenerwowanym głosem.
- W safonie zgasło św:iaHo. Pajęcka
wys:?Jła do ogrodu.
· - Ona zemd!iala„. - rzekt Wo}dan,
ws:kamjąc na Julję.
Paj'ęcka usfadla przy ni•ej 'i zaczęta
ją cucić. Wojdan stąpał ostrożnie na palca-eh, zaci'erając czubkiem buta ślady
stóp swoich oraz Pajęckiej. Najwyira ź
niejszc pozostały ś1ad'Y' nóg Juijr.
W.ojdan zajął miejsce szofera.
Auto wyjechało na drogę i nagle za.~
trzymafo s·ię.
Pajęcka

wysunęła glowę

prz1ez o-

ldcnko.

-

Co si<;

stało?

-

zapytała

z pne-

rażeniom.

WoJdan

podniósł rękę

willę. Zap o mn i ał

i w sk azał na
zgasić Ś\vfocę w PO·

koju Małg-orzaty.
- Nie ·w~·ócimy ! - zaoponowała P ajęc1ka. Za żadne s'lrnrby już nie chcę taF'
, ·q
wrocic.„.
A~.) rusz yło \V dalszą dirogc; ...
(D. c. u \
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~ odbY'W'lł ~ WYStawa · automo611i użyfkowycb. Na llustracJi naszej widŻimy typy -automobilów do wvwozu ~mJeci (dwa górne), sklep wędrującego

·
......kupca (dolny na lewo) -oraz wcdrowna kawiarnia w samochodzie.
„„„lllilli„„......„„„
I. . . . . .

DllYbylń ·był przez 5 minut ·Bogiem.
Odpo'Yiedzi
. . czytelników na ankietę pisma.
Pewna czytelmczka, lubiąca zakazaTygodnik francuski ~ merle blanc" [

(Blaly kruk) zadał swym cz.ytelnikom
s~gólne. pytanie: „Coby . każdy z
mch uc~ym~: gdyby przez pięć mmut

. .
.·
był Bogi~rn ·
Oto, Jak brznpały o~pow1edz1:
„Odmtodzilbym się o 6: tysięcy lar·
- napisał jeden: z c~yt~lnif)w - „gdyż
orzed stworzemeIP sw1at~ było pewno
·
ł
orzyjemn1ej".
Naiwny czytelnik · odmłodził trochę
nasz stary świat, sądząc, ie nie -trwa
nad 6 tysięcy latek.
dtużej
Inny „spryciarz" napisal:
„Gdybym przez pięć minut byt Bogiem. przedtużylbym sobie ten termm
do nieskończoności".
Ociwrotnegą _ zdania jest czytelnik,
który twierdzi, że abdykowałby · już w
pierwszej minucie.
Ktoś znowu projektuje, że zwołałby
do slehie wszystkich poborców podat.;owych, ale dodaic melancholijnie i na,
wnie:
•.Nie zdążyłbym tego zrobić w ciąg~ pięciu minut, uawct przez telci011".

ne owoce odpowiedziała:
„Wynalazłabym nowy grzech, nikomu jeszcze nieznany".
Długi szereg czytelników wypowiedział jeszcze rozmaite propozycje, z ·któ
rych jasno wynika, że lepiej będzie jed
nak jeśl! zostaną przy swoich skrom·
nych za.h~c!ach.

balsamowania
nowy sposób
zabarwienie
one
psuciu.
Cuikawy wynalazek uczonego
Profeso·r anatomji ul1!iwe.rsyte1u wie
defrs~iego dr. ferdynand rfochstetter
ba'lsamowaui~
zna'lazt sposób naki:ego
cal. iż tkanki za·chowują nawet natt.ural·
n~ swą bairwę.
\V podobny sposób ba.łsanwwaL c1a-

·

z· oł Dl·erz
. .

·
·

zabo'1ica
· •
d
'

podczas

wuideńsk"igo.

ła Egiipcjairni· e. a wiedc11ski ucwn;' prz.e·
n'. knął tajemnicę, którą posi:adal·i ..vyłąci
nk kapłani egi•pscy.
\Vyr121aizek prof. łiochs·r:.!'t1 t 1 ..:ra }es1
prosty i tain.i, a polega na usun•ieciu z tlka
n..:k wod').· przy pomocy aJ'koholu.
vV jaki sposób czyni •1 10 s:ty1niny ana·

•llOm, j.eS'r jego tizj.emni'.icą - dość, ż.e 2
pracow111~ wy'Chodtzą mumjie znak01111ite l ~

~łótni czaszkę prz~ciwnikowi.
· ·
wiia i pokjli1. Le:~z ;pogo~ow:va po przyWarszawa, 26 wrześn1ia.
zadścia padł b:~roiu st<-0nstaitowat pę'l.m1ięoile cza-szh i
ta1emnilcz,ego

Rozpłatał

skóry i nie

kształty,
ulegają

Zachowują

ciał.

Ofiiiarą
WCZ()l!aj ra110 wtaśdoi'el \.vatrsztatu sto- stan. grankzący z agonją,
Po zastrzykniędlu morfiny - przelarsk1iiCgo, Ko:n~truJti:Y Perw:el. .zamdleszka
sro~arza do
ly "' dcmm przy i,l1icy Ma·r.ienszfadt nr. Wfez;iiono n'cJ)'nyttomnego
szpiltta!la P.r·zicrn ic·n i<el!l.ia Pańslci1ego.
11.

zakoruse:rwowwe.
W tym srt:1am1i.ie pr:zeilrwać mogą wi·~·
e beda, w lll()lrmal·
I\, o iil1e pr1 echowywa1111
nej i J11ilC'~iJyt wI1l-gotnej ·~emp~ra-turzc.
Gabinet a.111atomltcz;ny un iwersyten:
w.iledeńsldegio usunął już \Vosko\\·e 1 ipo1
cr.lainowie modele orgainów Jud!Zlk:kfu ,
ZVJJiier.~ych i zastąip.i1t je preprura1:lam'
wyfkton.aniemi w1e<laug wskazówek prof.
tfuchsttJettcira. \Vśró<l tej kob°i-:c.ii z.najd !J
je Silę gilowa oraing;utang·a. kt:órv Z.<:Jicd1 I
przed rolciem w wi•e<l'cf1skie..i men:tż·:!•r ii.
Ułowę maJł1py za:bailisaimowruno \I,' ta.~
doskona(y 'SVOSÓ'b, iż !\'-"a.T'Z za.chował:i
zwv1kitY gry~.

\Vszczęte natychmiast przez policję
dochodzenia ustaliły, że Perwel był
wcześnie rano w kawiarni Juljana Pludzyńskiego, mieszczącej sic w tym sa- 11·m. n11wwwmmmli&S•L&9•
· F!~~
czasi•c pobytu w tej ka ••lllllliz~\iil••••--••
.n:iym domu. .
wiarni Pcrwcl popadt w jakiś zatarg z JAŚ I A\ALOOSIA w Tf:ATłłZE ~UE.J~KlM.
'd .
. 1
~/(
~ k·o ł ows k'm1 z 1nu
p·JO t rem .oo
. l •
• zie;;, ooia 2 oaz z1ernika o godz. 11
"' ni"ed
. \"
zo1mcrzcm
dlina Podczas s Jrzcczki "okołowski mm. JO w południc odbędzie s;c daw110 oczeki·
{ . : _ . ~ ~. t _ wanc Przed:.tawienie operowe d la dzieci. Pow. l ·d b , b
1'.1 1 ~, ? _Yc . ,.,.a~r~c u 1 ": r~ i crz:yc srasz '.ór~ona ~~e~ zic . baśl1-opcra .li ~mpc~·~i ncka •.Ja.-<
I l\,a!gu~I~ . ktora. pod kunie~_ 7.-;.,z1 cgo . SCZOOlJ
li\\~ c.os \\ 610\ / ? Pcrv. ela. .
Za Sok cl O\\. sl\: 1111 wszcz.ęfa na.tych- byla. pr,•.:_,, ?ra-.t; ' publkz~ OŚI.: z entUZJazmem
. przy}("..ta. Piękna ()l]}Cra prz y dekonaciadJ te-atm
.- . .
. „ „
.
. ,,
czai
o w.a1nsz1t~ l. , "'rwe
s a z11t0w
widowmi.
Jutro, w ś.rcx!ę, w~~ia~e ar..:yd;dclo ~ald~- 1 bez.~u~lm. Do.zorczyn1tl prooowaiła KO o-, 1 ~ 1!a..,~. poszukni..a 1: 1:: • . z~ndu1 mena ~OJ- 1rri;i~kie~·:o: ćoskona!r zespq / picrwsi~rzę:lne~i
sl,O\\. d; \V rezulta~1~ _tlJęto go ~o d\:o~ h:iH:;t u. cli •g u żcliski cgo i o rkie st ry symionkz.nej
rtma-Stowacloc:go „f<_siąze N1czło.:11.1 y ". z .wczro- CUOJIC z.minią wnd<:i.
.. )' si:\Ta\P.:~~a g:.O ~ ·i:\\' airzv, l\U')~. ~r: CU Olo\\ ,i l~~iil W chwih. gdy WSladal JUZ !~ ~we~:.Ją. :r~r:a i~vde:a '.V ró:~a przcd:,t :iQd
~~ym ootworc.ą roli fj.~ulowcJ .Jt:l,111 sz cm 0w i.. n.1,1 1~ . ~1k1~ ar-t~sty.:z11 c i , m,ner•;iln~ J)OWIJz.auwaz.y.la wsin>d · \\ ·l·os.ow na gtO'\' . ·: do !L~ •~,?. U.
. .
,·
_
.
envą. .
. , .,„ . clzen c. Bdct.1 iuz d·o nabycia w kas-ze z:ima··
,
. .
, ..
. ,·.
, ,
. r:.,, " , ..1, . .
_, .. .. .. .
W ~r<>?ach P<;<f kmrunk1ern rez'-'.~ersk1rry K.
f.'! J '.l.' ia1'1 teatru mie ;skiego (cukiernia B. Gosto.m·
i\1-c1z \\.11ocz:i 1 ~u.fa {\ l -·11 ' ~ u!tc:1a z.tt1 zy1.11al.a l!,tdto \\ J.\
ratark1ew1cza „J> redowe kolo" , basn ,.. „111~lq; w„el:kc\ I·:'' ·~.
1skieiroJ- Pi.otrkvwska 76.
znc..c S<.\ ,, ,':iul()ltn; a Ha::,teonu2 ruo ,,~ \!C, .• - J<:.łW1arn1, Plud7ynsk1c1!0.
Klabu·nda. Premiera w 'Piątek.

Milesz:kai'i.cy 1ucgo. "->mu · zuaLe.ź.Ji Perwefa kolo godz. 10 rano. leżącego· bez
wfadillii1z, na.cho<li1i1ku, w .polJIHiżiu bramy.
. Przein'.ies•iono go do je.gie:> '~arsi~itatu
~tam uł~·zon~, Pt1:ZY1PUSzc~}ą<:; z.e n•i·eha·
.
•
·
.
r-emuodzyslkl a_~d~z~~o.l~~ll?SC. ·d ·' ' p,.,
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,a g.o z 11 la dl er
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,,. .· . . _ ~Po pra~'ow1n.i i wyć coraz . .dojnii.eJ.
P- St. Ja.rkaws~i. · .• . · · , „
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Walki o puhar „Expressu''.

Z .pobvtu Turystów w Poznaniu.

· · Turyśc~---Warta ~:2

Sokół (Zgierz) - Pogoń 4:3 (l:Z)._
Jeszcze jedna niespodzianka w turnieju. Przegrała
drużyna,

prowa

o .puhar „Expressu'' "\vywotaty kolosa]ne zainteresowanie nie tylko w sfera-eh
sportowych Łodz.i, ale i na prowincji.

Ni.e myliliśmy się, pisząc przed kilkku dniami, że za\vody puharowc prnwadzane systemem · oHmpijskim, trzymają
wrdza prziez caly czas meszu w ilieby\Vatem napięciu, o czem zresztą li'Cz·nie
zgromadzona pub!i.czność pr:teko,na!a Si€;
na wszy!)tki};h niedzielnych; zawodach o
µuhar „C:xprcssu Wiecz1ornego"
W Zgierzu spotkanie Pogo11i z Sokolem było Jedyną atrakcją sportową 1cJ,11i·a.
nic1mgod'y publiczność licznie
M .im'"'
v
z;J a wita się Ila

bo·isku Sokola.

I rzeczy\\ll'ście dawno już sportov,·cy
Zgierza nie przeżywali ty.le emocji co
na niedziel:nyoh 2iawoda:ch.
za'Ą'ONa d n~1·e
,.,. nHnufu„ p~·zed
- - 1l'~01'1·ce•11
•
'

dów P.o.IZ'o
. ń tóctzka, l.~tóra i)rZC\VVż.szala
~
po.d niejednym \Vz.ględcm prz.eciw:nika,
"·ł
3 : 2•
prowa:'d,z11a

eksp~dycii łódzkiej}

Dmżyna· Turystów przybyła do Poz- ataków fioletowych są dwie bram~i 7 •
nat'lia w J1,.0cy z soboty , na
niedzielę. skane przez Kubika Ale}rsandra z d~. ; ~_,.
Z1
. :
Wśród fiol~towych brakło jedyn'. e bra- kiego strzału i Balcaewskiego, ·'; W !'L';
\V pierwsze.i części zawodó'v Pogot'1 ci Iiubików, którzy dopiero w niedzielę z podania K.uibi~a.
ma przewagG 1rnd }1n1ec_hvnikiem, rezul- rano przy'-byli wślad •a drużyną.
I Wąrta zy5 kuje
jr,dyillJ< bramkę u .
tatem czego są 2 bramki.
Od same i.to rana padał w Pornanrn pauzy z winy obydwu obrońców Tur y.
Pod koniec pierwszej polowy gra się bezustanny d~szcz, mimo to boisko nie stów
;
·
wyrównu!c i gospo1d.arze zdobywają z było naj.gor.$ze_ Warta . czynił~;_;;ta:aniJ,, · , P~ ::mianie stron Turyści mają w da .
przeboJU J~d>;lH\ bramkę do pauzy.
by r~~e~rano zaw~dy _to_v1~r;ZyM1e 1 .-ze- szym c1ą;gu z_naczną prze~agę. O s r i~ t ·; ~,!
Po zmrame stron gra otwarta. Po-1 czyw1sc1: dr.
1'!"1edz-w1re.K;1 ze Lwo\~a bramkę zdobywa
Marczewski z P .u t,
p;cJ1. zyskuj~ pr~~radifenic w sto~1mku uznał l;io1sk<? za mezd~_tne do rolcgrama l~ar:hego. W~ta ' re~.anżu.je s ;.ę 1eszc 1•.
3: ~ . t
srę_ b_vc pcw:m~ rz1cczą, z_c to- I za wodo'; :n-1strzoswsl~ 1 ch .
,
i;edn~ bramką. Ostateczny wymk 4::2 dl a
clz1m11e zwyc1ęZą. Sol<ól zrywa się do
Turysc1 przystęp1~']ą do z.a woclow w! łodzian.
g:walto\V•tiych. atakó\f\,", lJa«,,ierając, energi- nastęipu)ąc"Y'.c składzie; Lass; ~araś, J\o~ar
W drutynie łódzkiej naj.słabqą c ;~i.;:·
cznic. Re·zultatem lic;rnyC'IJ ataków zgie- c~ewsk11 Hmc, Kul~wtak., .Wehs~ek. K~- ścią druiyhy była obrona ..
rzan jest druga bramlm. bik St:, Bałczew·ski, Kubik Ale Ks,, MiPoprawę formy, wykaz-ił Lass, '<to, y
Na 2 minuty prz.cd końcem za\vodów. chal's ki.
.
.
.
. obronił kilka niemal pewnych bram ek.
d".\Jnie
s'"'dzia
nut
karny
przeciw Po- d, Warta
zespoł staly,
ie
w1
·1
~b-·y ł K u 1awrn.
. K
,
·''
•
.., ~
•
· . '
. b przeciwstawia
S 1.. k.
t'
w pomocy naJ epszy
1. SP0"d
1 ' t •·
<YD-ni
za
rckę
obrońcy
Sokół
wvrów1n\c
ynie ez
~ta ·ms
ie go,
J y,,' d k orzy
· · 1>rzesuną
· · ł 5l· ę
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d
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Kory
po
przenv1e
nz
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Zwycięstwo drużyny l6dz.ki·ei było składach;
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minucie z.yskuje Krnbik Al. ;>ier
W Warcie. najlepszy. Pf-_zyby.sz., kto·_.
wyrównują, a w .ostatnich sekundach f'. aJ . .::-ic~1';aub, Uh_:nan, Pe?kc. .
wszą bramkę dla fioletowych.
. rego pomoc fioktowych cał:kow1c1e unie
zdobywają zwyci'ęską bramkG.
,SG~oł. P~wfak, Bartcuk, Reic1~., Ja_Warta gra słabo, szczegMnie w linji szkodliiwiła.
Charakterystycznem jest, że mniej skolskt, Kap1czek, Modro, , M.ammsk1, pomocy i ataku owocem bezusta 1mych
Publiczmości około tysiąca osób.
więcej

jednaki los spotka'l obydw.ie dru- Marczak, Skoneczka, Buc11ynsk1. PudloLi.gi TI-ej t. j. Orkan i Pogo11.
wski.
,
Świadczy to na-f:11obitniej, że jednak
BTamki zdobv.U dla Sokoła: Buczvńna-sze mfodlsze drużyny nie posiadają ski (2), Pud:l:owski i' Kapiiczaik PP- I-ej. bla
k·oni•ecznej w grze wytr.z.yn,mlości.
Poiroui wszystkie bramki ż.doby.ł Naj.
Przechodząc d:o omówienia niedzuelSędzfowat p. RetUg, któ:ry ,Zadowolił
nych zawodów w Zg·ierzu. przyznać na- ni-etylko publicZ11ość. al·e .i obyidwi-e
leży, że nalcż.aly do ciekawych i prowa- str-0ny.
J?·-S.
dzooe bvtv w b. szvakiem tempie.
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. Turyśc .i pro.l eslujQ\
przeciwko faktowi uznania zawodów z
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Dowiadujemy się,-·że Turyści nfoz<1.do zawodów mist.,r zowskich W:!łOszą protest
woJeni z decyzji sędziego dr .. Niedżwir- · do Wydz1ału Gier i Dyscypliny, prosząc
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czę ~wym zv.r~lennikom Ł„ K: s. Zwyci9ża-·

.sc1 wyJasmona.
Po zwycięstwie Wisty nad I. f. C.
zda się nie ulegać już kwestji, że Wisla
zdobędzie pierwsze miejsce w tabeli i
tytuł mistrza Polski.
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Ł. K. S. najpra\vdopodobnicj utrzy- :1y •P'lięci-obój o mJis1trz10wsh\TO Polslki od- sk01ku w dlail 470 cm. w oszcvein:1c ;20.24
ma się między szóstym a ósmym miej- byiJ: sii~ wczor.aó nia. bio1'.•są\"u DOK.
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tiyisik:i
scem.
Na sr.laircil(! z.g mmadziilly się n.aiil'ep- 2\5.95 m. w bliie·gu nia 500 mur. 1 :39.8.
Nie powiodło się w tym tygodniu Tu szc lelctma!t1l:e'llki Po1l1slki.
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sce H.ulain411Jrn A·lin11a 2663.67 JJnttów. · · 4
straconych punktów zajmują oni czwar
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Ostre pazury Czarnych dały się ska.
cza.kówna Ł~S. 2211.86 µ)';\~.. 7 'mil8tis-:e
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rozgrywek po dzień
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Bieg.i na przełaj o m:strzostwo Pol- września przedstawia sic następująca:
skii odbędą -snę w WarSizawie: dnia 16. 10 ·.
,. .
d1a pań i 30. 10. chla pa.nów.
Nazwa klubu
llosc gier Punkt. Str. bram
Mecz kobiecy Polska - Austria od- 1) ·w isla
23
37:9
86:27
będzie się w <liniu 2 październiika w Kra- 2) J. .f. C.
21
30: 12 57 :30
kowi-e I.ub w Wa:rs.zawie o nastę:puiącym 3) Pogon
21
26:16
61 :31
progranńe: biegi 60, 100, 200, 800 mtr., -±) \Varta
22
23:21
59:49
80 mtr. przez płotki, sztafeta 4x100 mlr. r,j Ł. K. S.
23
22:24
44:43
skoki w da:l z miiejsca,
w dal i w zwyż 6) Ruch
21
22:20
36 ~8
rzuty kuIDą dyskiem i oszczepem. PunLE..gja
22
22 :22
~60
klta.-cija 5:3:1, a w sztafetach
10:6 przy- 8) TuryJ,;.i
21 :19
41 :42
ozem każlde państwo wy.stawia 12 za- 9) lfasm.:;i;t(l
22
21 :23
46:60
w-odlniczek
(.p-o diwie do konkurencii)i. 10) T. K. S
22
20 :24
48 :77
Elim±oo.cją dla pol<Skich zawodrniczcK hę- 111 Czarni
22 19:25 42:51
dzie pr.awd0ipodobfile prójektiowany na Ul Polo:1JC1 .
l7 :23
38 :52
ZS ibm. w Poznaniu m~cz: W ·ars:.cawa - 13) Warszawianka 2J
12:30
37:61
Pro~
14) Jutrzt-11k2 ·
22
10:34
33:67
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Nr·c JJirzyjieie.h~ly ró\~yi:eż zaw.odlli·.::z ·
k: z ~(rn:k<?wa, :<Jorn·e:go :ias~-; ~~ oraz z Po
Narj:l1e,p-s1ze wynłik!: skok \V dicl'l GruZi1ant1 .. Nie \\iiJiado~o row111:e? ~l~1czego jbic1kia 4.70 111 ., ois:zicz1
ep ' Woy1wr·ow!31lta
ŁKS .. n11ie spro·.vadz1I! p. Ko.b,1clsk1;1c·J z Po 125.97 m. Biie.g 100 mtr. Grnb:i!c!lra 26 ~95 m
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1
1

Moż1na d:ziiś śmi1al 0
że
·"
·. · · · • ·~
Mdz·cy sęd'z1 iowi:c w n1:1cz,em rn'1.:: us· tępu- ~t~'!"'j~~~b}!~.z~~~~~~I'{Ł~§3?·~~1f~~'
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dó\v uidJOl\void1111:.r zMząd ŁOZLA .. że pod 2043 ·74 p.:t. 4 mue~ Zy~bell'zain!ka ŁK3
względe. rn bngan11i1ZaJcyjnyim ·n~1e ustępuje ~~~·~~ ~· 5 Kw.aśnl!1ewska z ZHl ·
sUwii1eirdiz,ić,

1

i:rmyrn Wlad!Zom spo.r1JowYm.

WyntJkii w pooz.crzie·g·óillny.cih lk101nlkuren
cjach P'fZiedis:ta wtila!ją Siilę nalSt1ępild.ąc,o.: · .
1) mi1eTSJC·e i tylm~ m!its1tirzia . pięoi1oiboju
k-0bie1ciego ~d101byfa Graroaka farna (SoAP. . .

Fatalna

Za wiadonlienie,
Miast

pomyłka.

Niniejszym zawiadamiam, iż p Stanisław
Bałczewskiego,
nie byt moim ws nólnikiem, lecz zwykłvm pr3cow
niIW:m i zos!ał przezemn~e. wyrl~lony . Za dłu gi ie
D ~no"11smy
„']' ·
"
;
H"f d
Oib e.cme
· do ,łlla.
' dUjemy
·
· · "I."" b:k
6
~o nieodpowiadam Na miei~ce iego zaan : ażowa I .
swe,,.o
c;_zasu, z~ '~ y z.
is1ę, .ze }'-~ _
rem pierwszorzędne siły fachowe
Gier i Dyscypl. przy P.L.P, N-e1 u.-;arnł padł Olfiarą pomyłki. Okazało się bo·n1em
Z poważaniem
gracza Turystów Kubika AL dwu1.y god- że winowajcą jest Bałczewski 1 a nie Ku
Hen!'yk, Zakfad Fryz1erski rtiową · dyskwalHika.cją
za niesportowe bili:. Po dokładnem zibadan·iu sprawy uKonstantynnwska 1.i
zachowan·i e s·ię na meczu Turyści - Ha jawniona została omytka i kara została

smonea we Lwowie.

zdyskwalifikowano Kubika Al.

I

natychmiast Kubikowi miesiona.
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·WJPildlk

na zawodach RuchWarszawianka.

Na niedzielnych zawodach

.
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·1
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Warszawianką, któr~ odlbyby si'ę· w W;i.r
szawie ule.gł złamaniu nogi gtac)z Ruo,hu
Kiebbrusa, Warto zaznaczył, że jest ,to
już druga ofiara brutal1nej ,g ry niektótych
zawodników Warszawianki. P..v.zed .ttfr~
kom.a mie~iącami słynny bramkarz G'.br- ·
litz uległ złamaniu :ręki na zawod;wh z,
War.szawianka..
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Dziś

SPLENDID
20

Ze złotej serii produkcii europejskiej 1927- ~ 8
Szlagierowy superfilm, przewyższaJCICY
grą 1 nap ęc 1 em dramatycznem największe ljrcydz1eła f lmowe, pod tyt.
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,,BLASKI „
Dziś

i dni

następnych!

: .i

NĘDZE

życia

KURTYZANY"-

Tragiczne przeżycia
angielki, por•
wanei do haremu i zdanej na łaskę i niełas
kę demonicznego ara·
ba,·a wyratowanej przez
bohaterstwo i szla·
uroc~ej

Dramat w 10 aktach osnuty na tle zna~omitej powieści Balzaka
spolszczonej przez Boy'a Zeleńsldego.
W rolach

głównych:

Wytworna Andre.S la Faylte oraz „Król niesamowitej
maski" potentat ekranu

~hetnośt europęjczyKa

PAVVEL

Fascynu ; ąca symfonja miłości i
żądzy na egzotycznem tle wscho-

WEGENER
Wzruszająca pełna emocjonujących
tów treść!

du - Odwieczna pieśń żaru pło
nącej krwi kramy haremów. Arab-

momen-

skiego zdo bywcę serc odtwarza

z n eo1ispolitą siła wyrazu tytan
a
ekranu
=
•

Cienjalna realizacja pQszci;ególnych etapów akcji!
Sensacyjne podłoże!
Olśniewający prJ:epych wystawy !
Bogactwo i nędza współczesnego
życia paryskiego!
Dwa środowiska: Wielki świat i
półświatek !

Dziś

Wł1~Iimien
fiAJDAR~W.
następnych!

i dni

I'

Wielki szlagierowy bezkonkurencyjny PROQR.AH Nr. Z
Aktualna rewja

Idziemy do wyborów!!!
·' trk. róg

Spiew. --

Satyra. -

Humor. -

liłównei

W

10

Cill

odsłonl\ch

Tańce.

BOMBA SMIECłf U!

BOMBA SMIECHU!

BOMBA SMlE(;HU!

aklo~em
Woilek
Skecz w 1
·

Uwaga! Dziś i jutro dodatko·
we p r zedstawienia o godz, 5-ej
po c<?nach zniżony• hl

odsłonie

Udział w Rłównej rollA Erwesł oraz cały zespól f!rtystyczny.
SZCZEGÓŁY w AFISZACH
,
•
przyjmuje

ECZNICA
'ekarzy specjalistów 1 gabinet de· tw•
s ty czny przy Górnym Rynku, .C1 -

Watolinę
z najlepszej

z
poleca

wełny

ręk

P iotrkowska 294, tel. 22· 89

i pod•••wek.

li

łPOlu~KOJE2l

pierwszej

wrzdnia 1927 .r.

KOMORNIK

przytępionego

słu·

chu -.zumu 1 ciek
11ic;ci11 z u~ z ów. Liczne p dzic: kow .1
nia. l'oucza ącą l> : v
szu•ę

WVSiła bcŁ ·
tądąn i <

JAN RZYMOWSKI platnie na

"

Sienkiew1cza 79 tel. 41-79

Skład guiikó~

Do akt. Nr, 649 '% pokoje z \rnd;i.
1927 raku.
" nią, latienką ł
OGtOSZENIE. wygodami ohok ka
tedry do cds1ąp1eKomo•nik Przy 111a tub na zam 1 >11':~
z długoldnią praktyl<ą w nrzędzalm, SądziE" l'k•i;gowym na lokal m11i e j>1.i
obeznany dokład· w ŁodJi, JAN RZY Ofe1ty w ~Repnbli·
me z biurowością i MOWSKI. zamiesz- ce" pod „Okni~·
wszelkiem1 czyn no - kały w lodzi. przy
70-20
ciam1 w podobnem ul. Sienkiewicza b7
zasadzie art
prz,ds1ębiorstw1e na
1(130 U .P. C .. ogta
pos~uMuje
odpowiedniego na. ie w dniu 4
stanowiska. patddern 1 Ką 1927 r
Pierwsze rzędne re- a godz~ 10 rano V(
feren(Je. Okrty ltodz1, przy uL ~·iotr
sub, ~L. 100• w kowskiej 4:> odbę
łudiota uleczaladm. „Republiki" 30'dzie się sprzedai: z
na! f' enomcna.l·
p zctargq publiczne
:go 1uchomości nale ny wynalaze k .J:U·
iacycb do Herma- FONJA" zadcmon·
•
111a Forstera 1 skła strowany specj ~ l1s
ldających się z obu- torn. - Sami si~ 'W
domu wyleczycie z

l :~a~~:::~~:~~~~:

EDMUHD BOK~lEIIHER

, rzy przystanku tramw. pabjanic:kicll)
Hzyj muje chorych w chorobach wszyst; ich s pec1alności <'d g. 10 rano do 6-ej
)O poi. Szczepienie ospy, analizy (mo·zu. l> ału, krwi, plwocin etc.) operacje
ooatrunk1,
Jorada 3 ~łote. Wizyty na mieści„
~a ti iegi I operacje od umowy. Kąpiele
;w ie tlne. Naświetlania lampą kwarco11:1. Ro entgen. Zęby sztucanl:', korony
Złote. platynowe i r.iosty.
\V nie d ziel e i święta do godz ·1. po poi

i dni następnych t

w1aou;ów1~l ~l'Jm'UI
S~~olna l:f.1> ftDraftHA
Chqro!1~
b.

frcntow„ sk1011mie
I
umeblowane.

do

wyndięcia
.

Pokój

umeblowany
w elt'~anck•m dL>mu
W

CCllll Uljl

!l•laSI 3

„EUFON.JA", Liszk•
koło Krakowa.

fllantcu

And <ze1a 43, Jl{ l3i przy tnleli~entne1
ed
D
rodzinie do wyna1ę
v horob.y
r.
cja od 1 patdz1erni
.
0
zgłos i ć s1ę mot~ nr
• • • ka r. b. Adres: AJ
'
tyc:hmiast do zakła
18
m
57,
Kościuszki
Gdan!i!Ja 4 ;. lecz ~ nie promitn
Aktlsier ginekolog
du f•yzterskiego
(Jl piętro lewa uflAdam Plotrkow•
lloentf.ena i lalTlpąl Absolwentk~ kon·
Prw1m11jc:
pqwr6cił
ska 144.
serwat.orium
Zachódnia 62 (C gielniana 2'Jj tel. 29-52 od 9 do 10 1 /~ < u'! s.warc " wa.. przyjmu
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