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Tajemniczy ·zgon robotnika.

Powiedzcież

mJ czytelnicy,
Na pOwagę strojąc lice,
Czy przepisy o ulicy,
Czy wpierw winny być ulice 'Bo o każdej prawje rzeczy
Paragrafów mamy kopy,
Człowiek płacze i złorzeczy
Na te manię Europy.
Margy przepis wlec na spanie.
Mamy przepis na trzepanie,
Mamy przępis co <to bramy.
Mamy taty, mamy mamy,
ZbPór przepisów mamy liczny,
Normujących ~uch uliczny,
Kar doraźnych mamy deszcze,
Tytko ulic - niema jeszcze! W.D.

słowa były: „Otruli mnie" ...
Uczta śmierci w lesie konstantynowskim, k~órej wyświetleniem zajmuje się ·policja.

Ostatnie jego

lecz został przez kogoś otruty. Oględzi-1 nie sprowadzili go do lasu i dali do wy
Łódź,· 29 września.
·
Onegdaj o godzinie 6-ej po południu ny zwłok nie ustality jednak żadnych picia
·
trndznę w wćdce,
.
gdy w restauracji przy Ulicy Srebrzyń- śladów na c;iele, któreby mogły służyć,
drzwiach ukazał sir
truoio blad~ mężczyzna.

dniarze
sił zmusili

. · ·· , · d? I

Przybyły. chciał zbltzyc się_

kon-

ta1emmczej

Sprawa

sm1erc1

Ma1-

chrza~a znajd~je się obecnie w stadiu~

ao do wypicia trucizny.

energicznego sledztwa.. które prowadzi
·
"'
ą
Istnieje więc możliwość, iż podstęp- łódzki urząd śledczy.

~~~~~~~~~~

s~~zy~mumr1~aill ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~u~leczme
ziemię, bełkocąc niezrozumiale wy- :
na
.

:azy.

Aresztowanie bandytki.

zawołała,
się panu stalo? podbiegając doi1 przerażona wlaściciel

-

Co

~a

lokalu.
Dopiero po kilku minutach wyszeptał
zbielałemi wargami.
- Otruli mnie... Ratujcie•••
Restauratorka nie zdolala nic więcej
się dowiedzieć, albowiem w tej chwili
mfĄiczyzna stracił przytomność. Nie
tracąc daremnie czasu, pobioegla do najb,liższe~o te!efonu i wczwara miejskie

pogotowie ratunkowe.
Przybyły lekarz stwierdził
otrucie większą doza kwasu solnei;to
i przewifzł će1'lata de szpitala ŚW· Józefa, który po upływie kilku godzin nie
odzyskawszy przytomności wyzionął
ducha.
Na zasadzie dokumentów osobistych
które posiadał przy sobie ustalono, że
byt to
Władysław Ma~chrzak, dzielnicowy
Partii N· P. R.-lewica.
t zawodu robotnik fabryczń.y, zamieszkały przy ulicy Rokicińskiej 11.
Wdrożone natychmi'łst przez policję
śledztwo stwierdziło, iż otrucie mialo
miejsce
w lesie na Manr.
Majchrzak chcąc się ratować, resztkami sił dowlókt się do pobliskiej restau
:acji, by prosić o pomoc, która, nieste·
ty, okazała się już

Wespół z-e

·

swym mężem dokonywała napadów
na śzosach.
·

·1nakazał

Warszawa, 29 września.
W czo raj około godz. 10 wiecz. szosą
radzymińską szedl w stronę Marek, mie
szkaniec wsi Zacisze 24-letni Czesław
Polak, który powracał ze stolicy do do
mu.
O kilka kilometrów od Warszawy
droga prowadzi przez Jasek.
K4;dy Polak wszedf ifo Iastcz za
drzew wyskoczyło nagle dwoje bandytó'ł' z którycli jeden przyłożył napadmę'temu. do głowy rewolwer.
- Ani słowa! Hetka, rewiduj 20.
Do sterorytowanego mężczyzny
przystąpiła jakaś kobiet.t, która z całą
dokładnością zaczęta przeszukiwać kieszenie napadniętego. Rewizja dała wy·
nlk dodatl'ti, gdyż w marynarce bandyt
ka znalazla 200 złotych gotówką oraz
kilka drobiazgów.
Zabrawszy je z sobą, kobieta oddaliła się do lasu, a wkrótce podążył za nią
i ;„i towarzysz, który na odchodn·em

I

Pol~owi milczenie pod groźbą

śmierci. Za chwilę napastnicy zniknąli
.
w zaroślach.
Kiedy niebezpieczeństwo minęło, ograbiony rzucił się natychmiast do
ucieczki, kierując się w stronę stolicy.
Po kilku godzinach zameldował w 24 ko

Mk. •
misai;iacie o napadzie·
J'ł
Policja wnet wdrożyła dochodzenie. ,
zonę
ąz
Po kilkogodzinnych poszukiwaniach /-ł "ł
t
zatrzymano na polu mężczyznę w towa
a po em pope n1
rzystwie jakiejś kobiety. w aresztowasamobójstwo.
nych, Polak rozpoznał sprawców nocnego napadu w lesie.
Okazało się, że są to Józe~ i Helena
Lwów, 29 września.
malżonkowie Brzezińscy, m!eszkań~y
Wczoraj rau-0 Gródek Jag,t.eUoń:ski zatej samej wsi, co i Polan.. Wiedząc, ze
będzie on wraca.ł '1! nocy do . ~OI?U z afarm'()IW11łny został wi eśdą, liż w domu
większą sumą p1emędzy zaqa1h się w pp. Sztu-rmów roze·g rafa się ponura tralesie i skoro sąsiad nadszedł, obrabo- gedja, ktqrej szczegóty, ani tez motyWYJ
wali go.
nie zostal'y należycie ośwJetlone i otO'."'
Zbroniczą parę osadzono w więziecz.one są głęboką tajetnł!.!cą.
niu.
Mlainowi:cie wczesnym rainkiem sąsiedzli uslyszel:i dwa pO sobie następują·
ce strzały, a gdy wkroczyli do miesvkania, ocwm ich przedstawtrs1ę przerażaspóźniona.
jący w.idoik. Oboj.e Sztu1~moW:ie liereli .w
b k 1 I t n•·ą prababke.• ka:luży
h d
•t
krwi, nice dając już żadny.ch znao u na
az
Ostatnie słowa zmarłego wskazują
tta to, że
Dopiero t.uta.j! po odzyskani1:1 ~ił, st~ ków żyoia.
Warszawa, 29 wrzesn!a.
nie popełnił on samobójstwa,
Obok Szturmy na zi;emi leżał rewoItJ wylotu ulicy Grój:ckiej rozegrała rusz~a. o~ow1~dz1ała okrut!1e dzieJ<: sw~J
się wczoraj wieczorem mez.wykła sczna. męki zy~wweJ. Nazy~a SH~ ona !vlarJa wer, którym najpierw pozbawił żyda
Koło godz. 7 zajechała taksówka m. od- Moryc, liczy sto lat, mieszkała :::t~le przy
Iegłą, słabo oświetloną część ulicy i t~m rodzinie . w ~i?'trow~cac~ P.od Zyr~~-d?- swoją żonę, a następnie strzelił równi' eż
się na:gle zatrzymała. W taksówce, prócz ~em. ~ie_k 1e1. s~dz1wy l m.e~~rd.nos~ ~y Śimd·er_te1'ni 1e do steb!~.
1
Wedle wszieTkie•g o prawdo.podobieńszofera, znajdowały się dwie slrnlone po c10wa ctą;zyły JUZ oddawna JeJ rodzmie.
stacie. Nagle iedna z nich stoczyła. się z To .teiż wczoraj ~sadzono. ją "': towar~y- stwa.. motywem tej pon~rej tragerli[ mo't"
,
taksówki na bruk Samochód szybko od stw1e prawnuczk1 do pociągu 1 przyw1egły być .jiedynie sprawy erotyczne, al'boziono do Warszawy.
jechał w stronę miasta.
W Warszawie wsadziła ją prawnucz Wi·em wszelkie przypuszczenia w ki·eJeden z nielicznych przechodniów,
'.)rzesunięcia j zmiany.
p:tzypuszczając; że z taksówki wypadł ka do automobilu, wywiozła na uł. Gró- runk.u jaldchś. nadużyć materjalnych nte
1nają ż.a<lnego tfzasadnie'nia.
Lódź, 29 Września. jakiś pijak, podbie·gł szybko, by mu udzie jecką i tam wyrzuciła na bruk.
~c~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
W~u~d~sz~ o ~d~~~ei~po~~hhl&b~o~~Ldu
termin gdy zobaczył przed sobą sędziwą staru- -:
wieczorem upływa ostateczny
na ciele.
szkę, słabo łkającą 1 i dr·żącą
składania list kandydatów.
jes:e::ze l:st Pon·iewa± z nawpółprzytomne1 staruc;zDotychczas nie złożyli
partje żydowskie, endecja i organ~zacje ki nie można było wydobyć żadnej in·
k~6::e
formacji, wezwano pogotowie,
sanacyjne.
~a
szpitala Dzieciątka Je-_
Jak 1uż doniosła dzisiejsza ,,Republi- przewiozło ją
ka" blok pracowniczo-roibotni.:;zy połą- zus.
odbył sie pOjedynek w lasku miejskim.
Grudziądz, 29 wrŻeśnia.
czył się już z komitetem pracowników l!Pm!B•mllBRIBIBl!lllllWIJ!ll&iliE•l!.ll!l!łltAIRl>ii B U B
Z odlegfości 35 kroków przeciwn!cy
Przed izbą karną ·grudziąd z kiego sąnowy ten
umysłowych, wobec czego
du okręgowego toczył się we wtorek strzclałl do siebie z pis toletów. Po dwu·
"-'lok p. n. „Bloku Pracowniczej Łodzi"
sensacyjny proces o zabójstwo. Na la- krotne.i ·w ymianie strzałów Kohn padł
złoży w dn'.u dzis!ejszym swą listę.
w i e oskarżonych zasiadł por. rezerwy trafiony kulą w lewe oko. Strzał był
Sjoniści przed złożen.em listy mają urzędnika
J\Ueczysław Szamak oraz sekundanci śmiertelny.
·"'
dniu dzi~iejs2yn1
zamiar jeszcze w
Późnym wieczorem sąd ogłosił wy·
jego, Czesław Kałuszka, adwokat dr.
pertnkt<1.ck z
~szcząć ooraz ostatni
Grudziądz, 39 września
rok, mocą kt6rego Szamak skazany zoLakiński.
Józef
i
Kalicki
dokiem gospodarczym w celu wy~ta.v~e
Z poleceni.a władz aresztowany zoSąd wyłączył z oskarżenia, rnin10 stał na dwa lata twierdzy, a sekundant
nia spólnej listy kandydatów.
stał urzędnik magistratu miasta Gru- sprzeciwu prokuratora, 'Kaluszkę i Ka- jego Laklliski na szeić miesięcy twler•
„
dziądza, Lindcman, który, jak stwier- lickicgo. Z Przewodu sądowego wyni- dzy, obaj zaś na zapłacenie kosztów są*"'
h
• W dniu wczorajszym o godziii"e 8--ej dzcno, przy pomocy podrobionych klu- ka, iż w winiarni Matuszewskiego do- d
. d zy os k arżonym Szarma- owyc .
·wieczorem złożyli listę ,.Bezpartyjni ży- i czy otwierał szafy i bittrka w ratuszu. sz ł o POTI)lę
Wyrok wvwołal w mieście wielkie
dz.i religijni''. Lista otrzymała po~7.ą.1ko- 1.Podob.no zachodzi tu wypadeK kradziP-- kiem a zabitym Kohnem, urzędnikiem
„Pepege" d<> za.iścia. na skutek które~o wrażeni~
·
wy nr. 22.
1zy aktów wojskcw.
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Porucznik skazany na zlata twierdzy
zabójstwo w pojedynku.
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·~XPRES~

generał

Primo da Rivera

>am _jeden „ wybrał" człon
. lrów tiarlamentu.

WIECZORNY

AleC:hin contra Ca.p ablanca.
Piecz wBuenos Aires o mistrzostwo szachowe ·świata.
-:o:---

Walka dwuch natur:. nerwowego i wybuchowego rosjanina
· ze spokojnym i wyrachowanym kubańczykiem. ··

-:-

, Wu2lk1fł towy groteskowago dyktatora.

W Buenos Aires toczy się bój o tytut między Dempsyem i Tunneyem, gdzie
Groreskowy dyktator tiiszpanji, ge- mistrza świata. Yoczą go kubańczyk chodz.ito o wygrane, sięgające w mi]jortcra: Primo de Rivera, przeżywa obec Jose Raul Capablanca i rosjanin dr. Ale ny dolarów· Wygrana w Buenos Aires
ksander Alechin. Dla zwolenników te- wynosi ogófem 10.000 dolarów.
Ule okres silniejszych wrażeń.
Jest to suma, jak na szą.chistów, bar
f'an gcncrat wpadł, jak wiadomo na go nawskroś intelektualnego sportu jest
'.".lwictny pomysł 1 zwołania zgromadze- obecna rozgrywka najważniejszem zda- dzo stosunkowo wysoka, gdyż naogól
11ia narodowego. Żeby . jedna{\ zgroma rzę.11iem, jakie się na szachowuicy od- nie są oni przyzwyczajeni do ogromdzenie' to stało na wysokości jego ma,- bywa od roku 1921, t. j. meczu w Ha- nych zysków. Z tych 10.000 dolar.ów orzeń, postanowił sam dobrać i miano- wanilie, kiedy to Capablanca pozbawił trzymuje z góry Capablanca 2000, bez
wać jego członków. Miała to być elita nicmca d-ra Emanuela Laskera tytułu względu na to, czy szczęście mu dopisze
i utrzyma się przy tytule mistrza; z remistrza świ a towego.
nad elitami.
Również i obecn~ mecz ;v B~ienos szty otrzymać ma zwycięsca 60 proc. a
1 oto pewnego dnia potężna lista
członków nowego ciała mającego sta- Aires ma s'Ye. ~~dło~e mater1alne1 ~a- z\vyciężony 40 proc.
Capablanca, liczący obecnie 39 lat
nowić „ersatz'' parlamentu, pojawila tury. Oczyw1s~1 e 111c . w t:vm stopniu:
w dzienniku urzędowym. Równo-C;o~r~o~z~eg~.1~·a~n~y~u~1e~d~a~~~·1~1o~m~e~c~z!b~o~k~s~e~rs~k~·1~(1~1r~o~d!z~1·r~s!~~w!!r!.!1!8!8!8!.!w~!H!!aw~a~n!m!·~
się
+
iiWtW '
cześn.ie general ustalił termin pierwsze !!!!.
go posiedzenia na dzień 10 października
roku b i eż.
Do tego momentu szlo \vszystko jak
z płatka. Od tej chwili jednak idzie
\\'Szystko, jak po grudzie. Szereg mianowanych osobistości na\vet z kół konabsolutnie odmówiło
serwatywnych
udzia~u w zgromadzeniu 11arodowem p.
nominaci uciekU
generała. Niektórzy
nawet poza granice Hiszpanii i tam
ogfosili listy otwarte, potępiające \V for
mic gwattownej dyktatorskie pomysły
i zap ę dy de I~ivery.
•
General w ua·jwyższem wzburzen iu
musiał stwierdzić publicznie brak kompletu swego fantastycznego zgromadzenia narodowego. Zirytowany, zaczął po 1
kolei tępić i potępiać wszystkich . wro1
'
gów swych pomystów.
\V pierwszym rzędzie rozprawił si~
w rozlewnej deklaracji oficjalnej z
wszystki1ni dotychczasowy1i1i ministrami, którzy rządzili łiiszpanją przed nim.
\Vszyscy rzr:tdzili źle i głupio. Zdau;em
p. generała złym i głupim jest także
wszelki liberalizm i konstytucjonalizm.
. Ktoby zaś śmiat oponować tym deklara
·
cjom - oświadcza nastroszony g-enepójdzie p1}prostu do kryminału·
rał - _;
Or)onować nie wolno, krytykować nic
wolno. Nic wolno!
Nafwięlisza. najmniejsza lokomotywa Anglji. Ob.łe pracują po dzień dzisłeis~,
Ktokolwiek · :z mianowanych czlo1i"'
choć na in i1YCh torach.
kóvv zgromadzenia narodowego ośmie
lilby się wystąpić przeciw obę_cnemu u«
strojowi liis-zpanji - ma zape\\' nioną
celę w wię.zieniu. Nic dziwnego, że póki czas - nominaci 2enerała kładą
się do łóżek. wyjeżdżają do sanatoriów Tłumy ludzi przybywają codziennie na makabryczne
uciekają do francji.
widowisko ..
Byle prędzej i byle jak najdalej od
Każdego wieczoru o jednej i tej sa- nych, Tu na pierwszry rzut oka l;lde!za
-:w1 1icwicranej ślepą dyktaturą ojcz'
,J ~odzii1ie, otwierają się drzw i pro\v;- wJelka mapa świata, nad którą widnieją
IJ'.
orycznego mauzoleum z mafowanego olbrzymi. sierp i ~lot, yOdła ~~szewJz.
{
orzewa na cez:rwonym Placu, chron1iące mu. Po kd'ku stemmach .schodzi ~1ę w ~ól
• za·bal0.a111owane szczątki Lenina, w cie- Paw1ietrze p-rziesycone iest wonią sproch
• OBRAZEK Z DEA VILLE.
riiatego drzewa l potu.
niu Kremla.
Każd· ego \vieczoru 2-3,000 osób cze~ . Drzwi... ). oto oświe.tlony r~ę~1sc1e
ka na chwilę otwarcia drzwi mauzoleum. zał?~ny po~<?l· Wszędzie czerw11en: na
Olbrzymi , ogon'· czekających sięga do suf1·c1e. na scianach, na dywa~acb, rozewejścia do mauzoleum, daleko. aż do po- słanych na podłodze. W, posrodku stoi
nrnika Min ina i Pożarskiego, tego , nep- krysztatowa .trumn~. ~o J.eJ czterech r~
mana" i tego księcia, którzy zma-1.eźli la- gach t~zymaJą straz zol111erze z kar~b1skę u sow ietó\V za ocalenie ojczyzny ro- nem w ręku: Poua~to na<;Lporząclllnem
czuwa specJalny _oficer, oparty o baius.:,yjskiei w r. ](il J.
tradę zi drzewa, b1egnącą dokoła trumny.
~
.
.
"
,
ł1 tl
;
.
lb"·
1, ~, , 1
\\ s1 o~ ~· ,_zy lll•C
Zabalsamowany Lenin wddoczny jest
. umow cie1~a
\\"ysoki~h dobrze z twarzy. ~Vilka jego g·l owa przy
\VY~I~ z11aid;1Ją}ię robcinicy
• bu-t"ch, muzyki w charakt~rystyczny__ h o-ti iata S\\rym ciężarem szkarłatny jed.~:ab poduszki, na której spoczywa. Lenin
rubaszkach, ~oza,cy„ \~ kost1u'1'.~~h- nar
do wy eh. prz . . dsta\\· 1 ~ 1 ele 20 Ila.Jl 0 7:rna. t- )rz-e-wdziany iest w mundur khaki, kt6~z:yc!1 1:a~. ca~c. ro?ZJiny przybywaiącc z ~·v zdobią ,\, okolicy serca emaljowane
„ ck'i
..
uz1ecm1, turvsc1 1 wyc1eczfrnwcy. sku- . ·
!' 111syg-nia sowie · e.
· · ·
d
„ l ·
- ·
·
·
Dolnci_ część dala przy,k ryta jest
]}1cn g:ruplrn1111. kuzc.}'· z rewnianą wa 1sztandarem koqmny paryskiej. SJ>Iecione
zcczką w ręce i t. d.
Z1nicrzcl1 zapada ... Nagle część ~órna na piersiach ręce wydają się sztuczne i
j pomn ika rozbłyska morzem Ś\YiatcL \V rnlrnow,cli pa.trząc na nie, widz prżyipo
f tej samej chwil i przv p;:i1·n ocv niewid;:ilal_ 111:111a sobie pogfoskę, ii rzekomo zabal1:ci larn,py rozświeca ste czerwony sztan smnowane zwłoki Lenina są. tytko manedar, panujący nad wleżyczkami Kremhl. kinem, prawd7.U\ve zaś szczątki j-ego u.l cst to baL~,zo. teatral11v'· svg11al otwar- kryte są gdzieindzie.i„.
1~6wnocz-eśnic. co wieczora, w pobllcia drzwi ma11zolenm. ~ Oc'Zom ukazu.i.:!
~ : ę 11a~dc widniejący pod frc:11tonein grn- żtt maazotcurn Len,i na gromadzi się dr-ut l::cmi czarncmi literami wypisa·ny napi~: [i „ogo.n'· p-iclgrzymów. Ciągnie się on
\\• 11 :,2skol!czoność przed l<:aplicą Matki
f ,.•Lenin".
Pc1n;rc7. z watty tl11111 przeciskają si~ Boskiej t. zw. hderskiei. Mimo kampan.ii
prowadzonej oficjalnie
cieka\YSi, na,i~z~: śc i ej goście zamiejsc0- <mtyreligijnej
\\ :. aby przc·drzcć się do ·wąskier~o kory- . pr11ez rząd bolszcw·icki i zdążającej do
tarza. którego ściany przybrane są szkar stlumi,e nia uczuć religijnych w szerokich
tatnym jedwabiem. Szkarłatnyill1 róv.·- ma.~ach , tłumy nabożnych cisną się do
•
• , .
·
Normandka z .dz1ecm1 w malowmczvc1, j i.iie~ jest suf:t, oświetlony przyćmioncm wrót kaplicy. abv ucałować jdną z nai·
"w1attem matowyd1 lampek elektrycz- sławniejszych czarnych ikon.
stro1ach ludowych.

I.

Uroczystości

•

Przy grobie Leninil.
I

.........•...........•.••...

:v

,a-

gra z wielkim spokojem; opowiadają na
wet, że gra wogóle niezbyt chctnie;
chlód jego i beznamiętność są jednak
niebezpieczną wiel~e dla jego przeciwników bronią.
Inny zupelnie jest Atechin, liczący obecnie 35 lat. (Urodzil się w Moskwie i
od czasu przewrptu żyje stale w Paryżu). Jest to natura, pełna tet1,1peramentu, tryskająca życiem, pełna nqwych. I.>O
my słów, śmiała w natarciu. Czarną kił·
wą i najsilniejszym tytoniem Podnieca
się do walki; często jednak przebujały
temperament zmąca spokój jego gry i
prowadzi do przegranej.
Obecnie walczy on jako czwarty sza
chista o mistrzost\vo światowe. Przed
nim bowiem jako ·uznani mistrze uchodzić mogą tylko trzej szachiści: Steinitz, Lasker i Capablanca.
Wilhelm Steinitz · pochodzi z Pragi
czeskiej (ur. w r. 1836 i był z zawodu
inżynierem. Nie wykazywal jednak tego zawodu, lecz poświęcił śie całkowi
cie s1~~hom. Przez dziesiątki lat był
uiezv;·:;-c-;'ężonym mistrzem i dopiero w
r. 1894 tytuł ten stracił na rzecz dr. Ema
nueła Laskera, który prócz zawodowego uprawiania gry \V szacl'iy z·11any jest
jako autor szeregu rozpraw naukowych, zwłaszcza z dziedziny matematyki i ścisłej filozofji.
Kiedy Lasker pokonat Steinitza-, li·
czYf ~ dopiero 26 rok życia. Obronił on
swój tytuł mistrzowski -przeciw takim
glowacz-0m i pierwszorzędnym graczom, jak Marshall, Tarrach, Janowskil
To też wielką · niespodzianką wśród
szachistów byfo, kiedy w r· 192J ,\r .tia 7
wannie młody dyplomata, na:zwiskieui
Capablanca, pobit decydująco. starego
matadora Laskera. Capablanca wygrał
wtedy cztery pattje, a nie przegrał" ani
iednej; dziesięć partii skończyło się beż
·
rozstrzygnięcia.
Obecnie musi Capablanca obronli~
swój tytut mistrzowski wobec szampio
na rosyjskiego, d-ra Alechina. ·
Jak.ie są warunki tego meczu? Zwy
cięsca oczywiście będzie ten . kto wyka
że się najpierw określoną liczbą wygranych partji. W meczu C.apablanca Alechin ilość ta wYnosi 6 partji; nierozstrzygnięte partje. nie liczą się ,
Zwykle na turniejach szachowych,
urządzanych pomiędzy większą ilością
gra się „na czas''.
współzawodników,

w zgóry określonym
czasie uczynić pewną ilość pociągnięć.
Jeśli na nie zużywa więcej czasu, niźli
bylo dozwolone, liczy mu się partia ja".
ko przegrana.
W obecnym turnieju między Capablanca a Alechinem ułożono jako warunek, że 40 pociągnięć musi być zrobio„
nych w przeciągu 2 i pół godilin. Każ
dy z graczy ma przed sobą zegar, który przy pomocy- dźwigni jest polączony
z zegarem przeciwnika, tak, iż nigdy
oba zegary nie są równocześnie w ru·
chu. Jeśli jeden z graczy zrobił pociąg
nięcie, dźwignia u11ieruchamia jego zegar, a równocześnie poczyna działać ze
gar u przeciwnika. W ten sposób każdy
z graczy może czas, którym dysponuje, rozdzielić wedle woli, musi tylko zwa·
żać, by dla 40 pociągnięć nie zużyl
'
więcej, jak 2 i pól gdoziny.

Każdy gracz musi

go

ume~lowane10

pokoju
z używalnością łazienki.
Oferty suh „K. Ł.'' do admi·
nistracji R~puJdiJli. .

Lusterko szofera~d.e· tektywa

r

Błyszcząca powierzchnia dyskr~tn~go zwierciadła

zdradziła

-~-- ,:g;;mo

r.

.. i -'

.::. Poco p~nu tak'a duża buda?
_:To na wypadek, gcjybym późno wr6cił do domu i gdy Dy żona m1~ :e nie
cpc:ara wpuścić.„ .. ·

,~ 1

Łódź, 29 wrzicśn!la. I • V'f .dnju
Szofer t;:tksówki. Józef B. jest naws- iaks?\" ką , na „poste~nk~ ~rzy_ u1. Zie
kroś uczciwym człowi.ekiem, mimo, że l~1eJ .. Nagle, z?-uwazyl Jaktegos wys c
koukurenci - dorożkarze twierdzą o nim .k~egp }egom~scra, elegancko ubraneg1
„
coś wr,ęcz przeciwnego. Pozatem jest ate \VyglądaJąceg:o
.
. .,me teg.o •
,,
nasz ,,taksówkarz'· zapalonym nwole~9o~c prze~hadzal się w tę 1 O\Vą strc
nik'iem liter'atury kryml,nalnej, a co za
.
tem idzie - ma :aamitovvanie do _z2. wodu · nę, cmt~c ?api.e.rosa.
- 1 o Jakiś Arsen Lup.in - pomyśl<
Sherlaka Holmesa.
bystry szofer, tknięty przeczudiem d~
. ~asumęta ~m oczy cykhstówl~a, pod- tektywnyrn .
Nie spuszczał więc tajemniczego osc
mes»ony ko'tn.1 er~ od palta, pameros w
ustach -;- oto w izerunek sympatyczne- bnika z oka. czekając na
dalszv rozwój wypadków.
go_E. Jozefa.
'vV pewnym momencie ,,Arsen Lu

I
l

„

•

•

•

Amerykański lekarz~cudotwórca i·„milioner"

.posiadaCZ Paszportu, wydanego przez
k()nsułat polski w New-Yorku
cza~ował ·

I

1

gościa'
wcwrajszyrn .~tal ze f \;',<?i

machinacie „tajemniczego

Iudzi ' swą kliniką· i wypijał sto butelek
·
wódki jed,n ego dnia.
,

pi.n", zauważywszy jakąś zb'1i'żającą sr
w jego kierunku damę, podszedł 1d10 ni•

szybko, lecz ona poszła dalej.
P. Józef \.vytęż.yt wzrok.
Jegomość poszecft parę kroków z
odchodzącą, WZiiąt ją nagle pod rami-ę
szepnąt jej coś na ucho. Niewi'asta prć
bowala
stawić opór,
zawahała sJę ohwi:lę, lecz potem, dziaf<.
jąc widocz,nie pot!. ter.arem, pozwolił1

to~varzyszyć sobie owemu osobnikow1

- V./ tern coś jest siehi:e szofer - dete!ktyw,

mruknąit d1
obserwując tl

świadkowie zawezwani id'° sprawy, scenę.
Lód.i, 29 wrześnfa. siębilorstwa ha.nd.lowe w Nawym Jorku.
Ni·ezmiiernie był zadowolony„ gdy i-11
- Jest em mHjomererri - mówił - i nic mog}j . spra:wldz.ić . ciy rreczyv.r.i'ście
Swego czasu a-011-0'si!liśmy w „Expresobywatel podsz.ed
wi:g1ifowal!1y
sie. ·o podągnięciu do odpowiedzJalnoś tylko dfatego-, · że jestem stras.anie boga- byl miljonetem, zeznają jednak zgodni·e, z. ową damą prz~zefi
ta·łsówkii i, otwie
je.go
191()
ohoprfl,'ktyką,
·
.
już
się
medycyny.
zajmµję
nie
ty
sl'u:djo\va,l
nie
'
że
ct kar:nej nliejakiego Józefa Matulewicza,

reemigranta z Am·ery:k;,i, ,który na bruku ciaż moje metctly letczrticze :a nane są · na
nieulelódzk'hm pddiawa1 się 2'Ja doknora medy- ca·łym śV:ie~iie. Znam środkii
cyny i fwJenJ:z:jJ, że w Nowym Jorku czafoe choroby, lecz trzymam je W · t>ajernn:icy, pón1iewa.ż'zawi;od~em srę na 111posiada k'Hnlikę.
Matul~wicz nie zajmOW!al się w Ło dzia;ch i <losziedtem do w.niosku, że nie
.d'zi praktyką tę}{arsiką•. gdyż uwaźał, iż war'fo crch:lecz~ć !
·
n:riejscow;ł lekarze ppbrąają zby1t niiskie
- A g<lz.ie pański 'd:yp1om lekars1d?
haoorarja. Przyjoohat zresztą, Jak twier- _, pytat !:!::O sędz·ia. ·
·
dził, tylkio w cela:cih „obserwacyjnych".
- Ody jet::haJem okręteim do !:mopy
Chciat się prz.iekoo~~. czy jego rndz i1nne
. skradaion.ą1n'i dy•piom wraz z 18 tysrą
mia.sto się cyw1Uizuje.
Amerykański lekarz stal się osobą .camidol::iró\v:•Nle ·z.rri.artw:i'.Jo mn!ie to abwielce popularną. Żył dosvatpio to też solutnie, J><J.ttieważ tak drobna suma: 11ie
pr:z;ypuszcza-no, że przywl1ózt ze sobą odgrywa u mnie fad'nej ran.
wlększy zapąs dolarów, a przy1tem tyle
0:1>0wfadal o swych sukcesach na polu
naukowem. że wiele todz.ram szczerze
źatowalo, że ich nie chce J.eczyć.
fantastyx:zne legen1diy, krążące dokoŁódź, 29 września.
ła ~ego .osoby„ zabnteresowaty wre·~zde
P!Nrko\vskim wfadzom policyjnym
11rząd śledczy.
doniesiono u napadzie bandyckim, któW polli-cji wylegitymował się pa.,sz- rego ofiarą pad! Izydor Kocota, ze wsi
·
portem zngran:icznym, \Vystawiony_m I\terzęcia.
przez konsulat polski w Nowym Jorku,
Gdy przejeidżat rowerem przez ias
na imię dr. medycy.ny 34-Iet.nfego Józe- pod Winownem zatrzymal go jakiś niło
fa Matufowicza.
dy osobnik uzbrojony w rewolwer.
- Stać, bo strzelam! - zawołał.
Stwierozono, że w dokumencie n1ektóre ritbrYki były J>rzerobiione.
Dyplomu lekarskiego nie posiadal.
Mart!Jlewicza pociągni-ęto do od'PO-·
, Lw.ów, 2j września.
w:ied'zi'ailności ~ \VC~oraj znafaz·I się prved
sądem okręgowym.
W jednym z lwowskich kin powstaJa
Na sprawfe twie1-ld.zil \\~ dalszym cią niedawno wśród pu•bliszności ?ani ka.
Przyczyną jej było następuiąc>.? wygu, te Posiada kliniki lekarskie i przed-

na

-

Jeden ze

świadków

wydal o nDm na·
·
·
· - Matułewi:cz'· jest czfo.wi1ekiem, który zdobywał rekordy w różnych ·d:z:iie1chinach. Jeże'li rzeczywł:śc:Ie umie leczyć
tak ·po mistrmwsku, jak piić, to trzeba
przyznać, fo, je·s t ,genjuszem. Byłem
świadld!em. tak w c'lągri kilku dnf sam
jeden wypH sto but~L wódkr i w~ule mu
to nie zaszkad'zl\t.o. Twier:dzfl, że wódka
jest riajl epszem lekarstwem na \Vszyst· .
k~ choroby. .
- ·są-O skazaf go na 6 miesięcy więzie
nia.
stępującą opi:nję:

1

rając

dirz\v.icziki', rzekl:
- Jedź pa1J w górę Piiotrkowskiej.
RuszyH chyżo z miejsca. P. Józef 11•i1
mógł co.prawda patrzeć poza siebie, a~
wi<lzieć, co robi „tamten", ale :porad·z!
sobie w ten sposób, ze od· czasu dlo czai
su z~rkał w ~tiszące przed nlim
·lustereczko.
W r>ewnei chwH!, zajrzawszy <l.<
z.dębi.al z pQldtz.i·wu nat
zwierdadełka,
swym talentem wywiadowczY1t11. On
, , gość'\ korzystając z tego, że jego spór·
pasaierka odwróciła: się odeń, wz1i ąl CJ·
strożn,t.e 1eżącą na fej kolanacl'
tOrebkę,

Napad bandycki pod Piotrkowem.

w,v..jąwszy maleńki
odłoż.y! toJebkę z powrotem.

otw1orz1yl t

ponidtl\.

p. Kocofa rue stawU mu oporu. Ban- Złodziei "'. gentleman dyta zrabował mu rewolwer oraz tekę z
pomyślat soz.fer .i nagle skiręc!~ w bopapierami i pieniędzmi, poczem siad.f n:i
jego rower i oddalając się strzeliJ'. trzy- cz.rllicę Piotrkaw.ski.ej. 1
- Dokąd pan jedzi e? - za\v.>łat pa·
krotnie w stronę Kocola, lecz chybił.
Napadnięty udał się pieszo do ndJ- sażer.
- DOkąd? Do k0m1sarjatu! -- odpobliższego posterunku policyjnego, gdzie
z gdd1nością p. Józef, n:ie odwrawiedzi·ał
złoiyl zam,eldowanie o napadzie.
Policja wdrożyła pościg za bandytą. cając glowy.
- Do komisarjatu? Po co?
Szofer uważał za stosowne n1e prowadzić
dyskusii z przestępcą
p-0 :;1emku
darzenie: p. s.s„ zdążając
na upatrzone miejsce, nashq:d mimo- i nic rrie odpowd~iat.
_ Stań pan, do stu djabtów! - de·
woli na odcisk żony p. dr. E., która poczuwszy dojkliwy ból kt2ykn ~la. Mąż
jej natychmiast zareagowc>.ł wymier-zaiąi:: ner'l.vowat s}ę jegomość.
- Staqię, ale przed komisar,latern ~
p. S.S. siarczysty policzek, co .&roiło slę
brzmiała ~tano\V"Cza odpowledź.
powodem głośnej awantury.
Samochód je ditrnk zatrzy1mat sic '.la•
pierwszej
w
Publiczność, sądząc
chwili, że powstał pożar, tłumni e rzud- g1e w miej'SCU, coprawdia nie z winy szoła się do wyfść. Po ośwlctlenin sali, na- fera, ale z po\vodu motoru, który ,7.gast„
astrometeorolodzy.
stąpiły wyjaśnienia i likwidacja zajścia. P. Józef skoczył czempręcłzej do korby,
P. S.S. pr~yrzekł sobie nigdy w kinie nim j.ednak . zdola1 zrobić jed'en ohrM,
,,złodziej ~ d!ż:ente'1tne.n" chwyclt go
cu miesiąca. Ponieważ zmiana pogody n.ie szukać miejsca po ciemku.
zwykle zbliża się do nas z zachodJ.1 lub
·r .
·
·
· ·
ramię.
północno-zachodu ze. średnią szybkoś- M-0że mi pan wreszcie wy.: umacią 30 kilometrów na godiznę, lekkie
CZ'Y. !)OCO pan jedz~e do komisarjatu'!
przesunięcia w prognozie dziennej mo- Jakto rocó? Będzie się pan ie 5 zzliwe. Wpływa także ujemnie lub dozaipierar w żywe oczy? Mysli pan.
cze
cudzych
amatorzy
czyli
topogra:oraz
datnio kierunek wiatrów
że nie wi.dziatem jaJk .pa;n wydaga1 t•j
instrumentów.
ficzne położenie danej okolicy w Pol-I
pa:ni pie.nPądze z .tornblm?
Łódź, 29 września.
.
sce.
Słowa te wywo'1ały wiręcz prze.;~J'~'Niejaka Franciszka Rykowska, z za
Kosmkznie dysharmonijne dnie są
7, 9; 1~. a w szczególności krytyczne w~du sp~zątaczka, dostała zajęci~ w ny skutek, anilżeti slię1 nasz a.m ator - d{'•
dnie 17 i 21 października, które przy- m1eszkaiHu \Vtadyslawa Markiewicza tektyw spodz.iewat,Z todz:iej-dżentdn1~~·
niosą wzmożoną ilość rozmaitych wy- przy ullcy Targowej nr. 43. Pracowała pocmt się śmfa.'ć szczerze, rozgłośnie
z taką gorliwością i przejęciem, że zu- aż się sz1oferG'Wi glupi:oprC!1bH~. Podcsz~J
padków w różnych częściach świata.
pełnie niepotrzebnie „sprzątnęła" z mie do nich owa. dama, a a'o \Wedzrawszy stę
·
Niebczpiecze!istwo trzęsienia ziemi szkania gramofon z 42 płytami, oraz .in- co zaszło, równi.e i nie mo·g ta ukryć .weistotnie okoto 2, 17• 21 i 3l p.aździę[nika ne przedmioty, ogóląej wartości 440 z1o soloścł.
Okazało s i ę, że b:Vli to narzccz,;q1r',
Planeta Uranus z dnia 1 kwietnia br. tycb. Niezadowolony z takiego grunpo sicd1i1ioletnim pobycie w znaku zo- fownego sprzątania p. Markiewicz, za- którzy poczubHf. ~i'ę nreoo z sobą. Tem
djakalnym ·I\yb„przesunęła się do znaku meldował o powyższem policji, która za tłumaczy sJę cale ich mchowan:e, kt,ó re
·
Barana i na konto tej zmiany trzeba za- jęta się osubą niesumiennej panny Fran wy<lawafo si.ę sz.of.erowi
mocno podejrzane.
pisać olbrzymi wylew Mississipi oraz ciszki.
ów portfe1l, który „ztodz.ilej" ,.,.:, y'c.iąAmatorem innego instrumentu mukatastrofy żYWiolowe w Anglji, Niemswej tow:arzyszce zawi1-:rał nic p:c:gnął
Juljusz,
Rcinberg
się
okazał
czech oraz Małopolsce. W ciągu paź- zyczncgo
dziernika cofa się Uranus drogą powrot zam. przy ulicy Wólczańskiej nr. 255, niądze loci jakieś listy prywatne.
Skonfulclowany moc:n-0 ty,m ·o'broną do znaku Ryby; przesuwając się nad który prz:Vwłaszczył sobie skrzypce z
ró\vnikiem. Istnieje obawa, iż to· ze- foteralcm, wartości 120 zł. Tak h~rierdzi tem sprawy s20fer , prze;pros.il .r.ajemni·
psuje pogodę szczególnie w ko.icu mie- Kamler Alfons (Wójtowska nr. 11), do J czego gościa", którym był jeden ze z.na·
nycb adwo,U .tów l!idzk:ichsiąca lub_ zgotuje nowe niesoodzia11ki. którego skrzypce te należały.

Awantura w lwowskiem kinie.

Październik będzie pogodny.
Tak

przepowiadają

Astrometeorolog P· Prengel z Bydgoszczy ~apowiada następującą pogodę na październik:
Paźd~ernik będzie naogól pogodny i
dość ciepły. Data słonecznych dni. Noce bardzo chłodne, czasami przymrozki.
Mniej opadów, niż w miesiącu poprze<lnim. Temperatura dnia śr·ednia, podno
si się cośkolwiek na początku miesiąca
oraz w dniach około ZO października.
Dłuższy ·o kres WYsokiego ciśnienia
tią.d większością krajów Eur~py pra":dopod?bny, począw~zy od d111a 16 pazdzi:ermka: Spadek temperatury oraz zepsucie s1e pogody w dn. około 13 i 30

października·

Stosunki atmosferyczne naogól więcej ustalone, niż w miesiącach poprze„
d11ich, gdyż październik wskazuje najmniejszą ilość aspektów słonecznych i
międzyplanetarnych z wszystkich miesięcy roku bieżącego, m.i,anowicie 17-go
lipca np. liczył 23, sierpień 25, a ostatnio
wtzesień nawet 38,' z których cale 28
przypadało na okresy krytyczne od
,
10-25 września.
PogOda. zmięn'1.a ze skłonnością do
npadów w ·szczeg-ólnośCi w dn. 2, 3, 6,
10. 13 i 15 października, oraz przy koń-

1

za

Gramofon I Skrzypca

EXPR~SS
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'Koniec robót kanalizacyjny ch.
z początkiem

,:.aździernika

zostaną

ukończone

prace

·przy zbiegu Piotrkowskiej I 6·go Sierpnia.

Liczba

bazr~botnych

Lódt. 29 września.
Za kilka dni skończą się na terenie
naszego miasta prace kanalizacyjne.
Zbliżający się okres jesiennych pogód
uniemożliwia robotnikom dalsze rozkopywanie ulic, wobec czego kontynuacja robót musi być odłożona
aż do wiosny przyszłego roku.
, Przerwa w pracach kanalizacyjnych
spowodowana zjawiskami atmosferycznemi, pociąga za sobą smutny fakt wzro
sm bezroboćia. Jest to ob~aw n!eunikniony, ale nie mniej przez to bolesny.
"vV chwili obecnej
kanalizacja zatrudnia 1574 robotników
i o taką liczbę wzrvśnie ib1·~ bezrobotr1ych na gruncie ~6dzkim w pocz-ątka~b
października, gdy roboty ~•.ana!'zacyjne
zt.staną przerwane.

faódzklB rozmówki.

I

w łlodzl

wzrośnia

o 1574-ch robo:ntków.
wied11iemi warunkami atnrnsfcryczncmi
w początkach wiosny oraz brakiem organizacji w pierwszych chw·l2ch wznn
wienia robót.
Od chwili rozpoczęcia robllt lrnPaE·
zacyjnych przeprowadzono ju ~
.
22.51Z metrów kanału,
co stanowi zaledwie Piątą Ctt_;~ć'. p•cn\'szej serji projektowanej s!eci kanalizacyjnej.
Sprzyjające warunki atmo'lfory~zne
w sierpniu umożliwiły l(erow:1lkom
prac kanalizacyjnych pocz:;.t1ic1:1c wielkiego kroku naprzód.
Nie byto również przerwy w dostar
czaniu odpowiedniego marcrjaln bud!J·
wlanego co wpłynęto w zna,:zr:ym stGP ·
niu na sprawne funkcjon~wan ·c aparatu
kanalizacyjnego.
Bilans wydJ.il:ów i \VPb·w6w u;
suce.
m1es1ąc sier'pie1i wykazvwa~
73.404·488 zł. Ka':la miejska na ..:cl;! kana
w sierpniu
wyasygnowała
i lizacyjne
705.0000 zł.
Ogólna sum'.! wydatkćw ;,v tym roku
wyniosła 3.110.809 zl., z te~o na matcrjaly budowlane 920A49 zt., 11a place
: robotników - 1798 zł., n·i zakupy - 105.619 złotych.
Rząd wyasy;rnowaf na ten •;e1 26(\

Robotnicy kanalizacy·ni. zatrudnieni
przy robotach ziemnych ~arabiają od 8
do 10 złotych dziennie, murarze około
14 zł. dziennie.
Oezywiście, że jest to 7.atob~~c nie-·
1byt świetny 1 ale również nie do p0gar
dzenia. Za kilka !~·~,1dn; j~dnak r,•botriicy ci stracą zupefr!ie ź:'.'ćdło decho·
dów i pozoll~aną bez chleba.
. Jak się przedstawia wy1iik letnich
r,rac kanalizacyjnych?„.
W sierpniu przeprow::i.dwno 2237 me
trów kanału, w lipcu - 1505 metrów,
w czerwcu - 900 m., w maju - 79
metry.
Z powyższych danycb wynika, ?.:c
najlepszym i najwydatniejszvm miesią
cem był sierpień, najmniej produkty\\rnym - maj. Tłumaczy się to nieod1>0-

Dokąd

idzie.sz,· Irenko?
Ja?„ Ja idę do pui Publskiej.
Matka cię tam posłała.
Afeż gdzie tam! Matka nie wie o
Obiecałam p.ani Pufalskiej, te nio tem nie powiem .„
- A kto to .jest ta t>ani Pufalska.„
- Dobra kobita„. Ale loh\e mogę po
wiedzieć, bo jesteś moją. przyjaciółką.
Zaprósiła mnie do sia·h~e.
- Zarosiła?
- Ta .. No to co? .• Zatrzymała mnie
gdy wracałam ze szkoł] •r Pytała. si~ czy
łubię cukierki...
- Pmv.iedziała~. ż:e „tak"? .•
. . -.. Mhm... I patem zaprosiła. mnie .••
tebym do niej przyszł:i, ale ieby n!kt o
tem nie. wiedział.„
z C~o <>na chce od cieibi„?
- Dokładnie jeszc7..e ni~ wi~m.„ O'- I pomyśleć, że lekarz polecił mi uż;; wan:e tego sportu w celu nabrapowiadała mi ijakie ma ślbzne mieszkanie.„ Obiecała, że da mi szklankę bet- r:ia sil...
.baty i ciastko z krtmiem. I tam ma być
•
ijeszcze jakiś pan, wujast~k Pufal„kiej„.
On podobno ibardzo Irrbi małe .Wewczynki... Dostałam Już złotów.kę ...
- Całą złotówkę?
- Mhm.„ O, patrz„. Dopiero ter~z
pohcję.
została
zmieniłam rw tramwaju.„
Pufa!pani
ta
mieszka
gd:tie
, - J>ł.
.....,
tem„.
komu

tysięcy złotych.

Obecnie pracl! i.rnnalizacyjn~ prJw:l.~
dzone są w śróctm·e~ciu
przy rogu Piotrkowskiej i 6·go Sieł'pnia
Na tym odcinku zakotiGz<>ne zosta na
roboty w bieżącym roku i od tego miej
sca rozpocznie s.r,: dalszy ~i.::·[; !·obót na wiosnę w roku 1928-ym.

Korespondencja Jelenia z Buchary

W Salach Grand„K1na
TEATR REWJI a

przerwana przez

·*a?.
-:- Na Górnym Rynku,„ Ulby ci tnie

ipowiem„

-

Dlaczego?

Chciał.ab~ tam p0~ć, co'?... 'Ale

ciebie nie zaprosiła.„
. - Ale ~ak tam będzie ładnie to
nnie za·bierzesz kiedyś ze .sobą co?.:
- Je:żeli mi podarujesz twojtt lila
podwiązki, to cię za1biorę. No, ale :ilUszę
się spieszyć! Dowidzenia!
- Baw się dobr·zel
przecież

••
·•·

__, Mamo nie wrzeszcz tak głośno!„.
!Patrz jak wyglądasz!„ Czy tata naprawdę tak strasznie wyglądał?
- Jeszcze się pytasz!.. Och - och_
e><;h!„ Nie. wi~z!ałaś ni-gdy tr~a l'> nie
wiesz„. Aż mi się słaibo w żołądku zro~H?„. _Poszedł n~by na wódkę - a. tu
san1erc„.
- A co ci ta111 w kostnicy powled;;ia
no?
- Djaibli wiedzą: może samo·bóistwo,
a mooe morderstwo.„ Choleta ich tam
wdową„.
wie.„ Zostanę teraz biedną
Och - och - och!..
. - P:rzestati. wrzeszczeć już ci mó•1łam ... Tata rue zasługuje wcale, ..
. - Jak ty mówis.z? .. Z czego żyć bę
dziemy? ... Przo~owmk Ihówlł, że powinria~ s1lf c1eszyc, bo go się poz:byhm i że
wy•Jdę 1eszcze za maż ..
- Te~ sobie wyobrażaszH. Kto cię
welmie z twą pięćdziesiątką.
- Kto?„ No, no„. Mann już takie.;o,
któ:;yby zaraz mnie wziął, gdybym tyll-o
~hc1ała„

Oszust, specjalista „od zaginionych" osiadł w więzieniu

Z Lui.Jlina donoszą:
W miastecziku Łęczna pod Lublinem
niepa.mlętnych czasów rej.. wodzi TO, .
zma Blond.esow: .
szy~k1e na.Jplękmeisze domy są w
posiadaniu Blondesów, wsi;ystkie n:ijlepsze interesy robią tylko Blondesowie.
Od czasów wojny dom Bloncfes.Jw 0 _
kryty jest żałobą. Ostatni z Blondesów
zaginął hez
- foek, wzięty na wojnę,
wieści. W roku 1916 nadszedł od nie'1o
ostatni list z Buchary, w któn-m Blo~des dono.sił, iz był ranny na frÓncie i leczy się w szpitalu.
Od tej chwi.li przez 11 lat małżonka
zaginionego nie miała o nim żadnej wia-

dd'

I

VI

proszę o list i pieniądze na poste~restan

te do Warszawy".
Ucieszona Blondesowa wysłała natychmiast do Warszawy 50 złotych i o.

biecała dać więcej.
.
.
. Za ki;lk~ dm nadszedł od J?'>ka Jel!nia dru.g1 hst. Tym raze;n p1„ał on, 1ż
dla B}o~desa trze1ba ~ac. tysiąc .złotyc~.,
or~z. swiadectwa, wyc1ą·g1, aktY: itd. fa,~
duzeiJ sumy. Blond~sowa 'l;>ała si.ę wy~łac
poczt~. Wzięła więc gotowkę i ~ap1ery
1 przyjechała do Warszawy.
Rozpytywała się na prawo i lewo o
Jelenia, lecz nikt nie umiał wskazać jej
adresu. Natomiast wszysc;y byli dania,
iż iest to osztU;two.
domości.
Dla pewności zawiadomiono policję.
tyg?dn.iami
Dopiero przed dwoma
W urzędzie śledczym kazano ;.;. Bln.n I
Ch~ja Blondesowa wezwana została do

de.sowej napisać list na poste-restante.
Sędziwy mąż był wesoło uśmiechnię Jedtiocześnie przy okienku usadowiono

raibtn.a.
ty

i

wyw~adowcę.

rzekł:

.-:- ~wój mąiż żyje! Mam list od jego
przriaet.ela ~ Warszawy.
List, Jak się okazało, pisany hrł prz~z
siehie
Josk'.1 ~elenia, który nazywał
p~zY')ac1eilem Icka Blondesa. Z<>.wiadomil on rabina, iż B!ondes zy;je, pr::::~bywa
w Bucharze i prosi żonę o pieniądze na
powrót.
. _„Do Buchary - pisał usłużny pnyiac1el - wracam za 2 tYtlfodnie - więc

Co

usłyszymy

Poiegnainy program obecnego zespołn
dni nasteonych wystawiana będzie
rewja pióra Ed1Nard<C Reja p. t.

Dziś i

..ftierh iJie humor"
)kecz w Jednej odslcnie,
bomba śmiechu.

„u

wróżki''

niesamowita scenka charakterystyczna
(nieustanny śmiecb)
z udziałem pp. Żarskieł i Reja.

CzłowieK

to zwierzę

wokalna inscenizacja z udziałem .Osła", :.
"Kozła" i „$wini·•
w postaciach ludzkich,

Adresat po list z}awił się wczoraj i
został przytrzymany. Okazało się, iż iest
to znany oszust Le1b Mełamed (Smocza
1?}, speoja1'is1a' od sprowadzania zagiprzy nim list w
ntonych. Znaleziono
identycznej sprawie, pisany, do rabina
w Belchotowie.
Listy te Mełamed pisuje sam - · mimo, że przy obu rękach palce ma ob"ię
te do połowy ptzez maszvne.

przez

„MIB.Ą

Oła

Zarska,

Piosenlci wesołe i pikantne.

Duet Zwirskich
Edward Re1· wyp?wie tragirecy·
odtworzy scenę p. t, • Wspólna żona".
kom1cznę

tację

p. t. „Skromny Edzio".

Karska ~~ie~:~ka
Irena
w swoim oryginalnym repertuarze.

radło?

PROGRAJ\1 SATCJJ W A~S~AWSKIEJ. . G. Puccini: „O mio mabblno", b) Amilcare Ze- .
- Któż to taki? .•
Godz. 16.00-16.30: Trans1ms1a z Pozl1ama., neJla: I. Canzone Il foresiero" II Le n.ub·
Ref~a~ :~: d-ra }ikowski~go p. t. „Dzieje mlsYi: fol!i" .ari.a da ;once~to - o<lśpie,,{.a ;. 'czapska~ 1I
- Twój narzeczony.
os ·l • 17:75 17.50. Odczyt p. t. „Polski H. W1e111awsk1~ Romans i Rondo _ wykona p.
~e
- Stasiek?„ Mamo, coś ty zwarjo~a ftlm
wy~losł prof.. 1'."erdynan~ Oziminski. a) I(. Szyma·n owski: Życzenie, b) I
egwty~zny ła?
Ossend~sk1. 18.00-19.00. Tra1~sm1sia muzyki E. Młynarski: Kołysanka, c) Tad. Joteyko: Arja
- Moż~my się założye.
tan~;znei. 19.00-19.20: 0.dc.zyt informacyjny o Bony „O Patria mia" z op. „Zygffiunt August"
. - Uważaj, ·h o mogę zapomni~ć. :t.e a~•W P?mocy .dlą powo<lzia".1. w. Małopolsce ~ - odśpiewa p. A. Czapska, a) Drigo-Auer: Wal\\ ygtos1 p. Wiesia w. ~zermm;;ki. }9.35-20.oo: se-Bluette, b) Hubay: Zefir, c) · Sarasate: Zapa1estem ti~oją córką, słyszysz?! ..
f
~~cz~t P- .t. „z życ101~su Edisona - wyg1os1 teado - \VYkona P. J. Ozimiński.
właśni;J
A
- Milcz, smarkała!
.
1nz. Eugeniusz Porębski. 20.15-20.30: Przerwa.
za nie~9 .wyjtlę! Ja cię nauczę make' r.ię 20.3.0 l\onccrt wieczorny, CZĘ$C I. Max Bruch:
PROGRAM STACJI ZAGRANICZNYCH.
sprzec1w1ać„.
MOSKWA. 16.00-18.00: Odczyty. 18.15~ ,
:Fantaz!a Szlrncka, a) Wstęp - Grave - Adagio
- No, tvlko spró1buj„. tylko ~próbuj.„ ~jutjbi~e, b) Allegro, c) Andante so~ienuto, d) 19,05: Gazeta robo·tnlcza. 19.00: Sygnat czasu.
·mn~„ekAllegrof gLuetrlere) - '."Ykonai:\ pp, J. O· 19.50; Transmisia z QPery. 23.55; .Syitllaf cza$U
1Pod:duchał Ku·ku.
_ ~~ _
~ _
z1 ius I ! PTQ • udwik Urstem, CZĘ$ć II. a) z Kremla.

ze

j

Melerwił
Duet ekscentryczne.
Tańce

Józef Manoli
Słynny

imitator.

?4 Girls 4?
noon"I

--~-------- ,.
Od 1 października gościnne wv·. :_.
H i) . stępy nowozaangal.owanego ze ·
społu pierwszorzędnych sił kabaretowych
K~erownik art -lit. Edward Rej
Pierwsze przedstawlenlr
Do

cenach zniionvch

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ E XP R i:·s

„Uśmiech

s- w IE cz o R" NY_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,!:'.S:!!tr.!...

~5·:_

losu"

SPLE-NDID.

SIEWSKI:
O wszystldem mogtem marzyć w moJem nęaznem życiu, tyi„
ko nie o miłości. Czyż to uczucie dla takich nędzarzy i wykolejeń
ców, jakim ja byłem? Roześmiałbym srę nawet, gdyby mi powfodziano. że znajdę kobietę, która wtrafi mnie pokochać.
·
I znalazłem wtedy, kiedy się wkradłem do pani domu w naj~
nikczemndejszej roll. żeby panią oszukać J sprzedać. Z tego brudu
i błota, w którym się pogrążyłem, los się do mnie uśmiechnął. Nie
mnie ukarał nędzarza, tylko tego łotra, który chciał wyzyskać moją nędzę. Ja z nim nie skończyłem jeszcze rachunków. I znajdę teraz Się. bo będę walczył o panią, -._oani szczęście.
fRENA:
Nie, nie. Niech pan nie bu-.:~1 we mnie złudzen. Ja przyszłam
do pana, bo mi tak źle na świecle... Boję się.„
,•

-

SIEWSKI:
A ja teraz doPiero nie

~1

- SIEWSKIEOO gra
IRENĘ

WKRóTCE!
Podwójny program!

Panienka

bez przeszłości

boję się żYcia!

oraz r n

JóZEF WĘGRZYN.
JADWIGA SMOSARSKA

Białe · róże

kryminał.
Narody

słowiańskie

Wzruszający

i romańskie skłonne są do aktów
gwattu.
·

WKRóTCE!

Zydzi 1 iapończycy popeln1a1q zbrodnie
1qco _z przowagt 1ntolektu.
Znakomity niemie~ki etnolog i sta-1
U ras słowiańskich ma:ją
fysty~ ~· Fritz .L~~fz wydał ro~pr:iwę, przewa;gę akty ~rufa·lnej ~i}Y·
Na 100
w kt?reJ dowodzi, iz przestępczc>sć ludz- z.btodmarzy 58 1est rahus1ow ban1yt6w
ka me jest zależna od warunków eko- luib morderców.
nomicznych, lecz od l'asy.
iNarody 'germańskie wykazują nato.Prze~fepczość da si 0 d. r 11 miast pr~ewa.gę intelekt1:1 nad s~łą fi~y!w'e
ę ? zie ić a czną. W.sród 100 zbrodruarzy :naJ.\ zaled
1 kat g. • •
,
e .orie.
.
.
. wie 40 rbrutalów, nie lękających się prze
Zbrodnie, polega.1ące na uży-:m sil i Iewu krwi
fizyczn:t i ~rodnie
o:pierające się r;.a
N~j.łag~dnie·j_szxmi . zbrodrna~z,a~i ~ą
przewa~,,.e mtelektualne1.
Japonczycy, wsrod ktorych z11ajau1e się
Narody
rumuńskie. naj;ba!"chiej są zaledwie 6 procentów zwolenników gwa
skłonne do aktów .gwałtu, a zatem prze łtu.
·
ważają u nich napady rabtn~rnw 1. mor
z J
'c k . k 0 nk
.
. d .
derstwa Na 1nl\ ro"'mai'fych. ·. breodn· 70 ,,, dz' Map~ zy am~ · h!,~rb1:1~·l „ ie yn;~
•
vu
.c..
z,
i
c-y 1.
o 5 ą s1ę om poc u 1c, n wsro...
połączonych jest z użyciem siły fizycz- 100 z:brodniarzy posiadaią 93 jP-te!ckfoanei·
l"15 t'w
'k'
_
0
7 .ł łl
•
• a " .,.wa ownl ow.

Tajemniczy

• 'd I d"
krążownik. Riln lflSrO U 0\V
•~

~lłrlJIJJ.

Julka
Sensacyjny romans spółczesny.

49)

Jak d~ugo cląignąt się s'en, tego Jułja
nie pamięta. J.oan:na przy111ios!a jej chleb
z wodą sodową i znowu zamknęła drzwi
na klucz.
Potem prz1ysz1a wiadomość z pisma
o znalezLeniu skarbów. Pajęcka wpadła
w szat Zbro<lnfarze doszli do wnio·sku,
że· Julja jest już im niepotrzebna i dalsz.!
tu;vma1nfo jej w domu może pociągnąć
ra sob<t przykre następstwa. Postano\.Viono więc zroblfć ZJ n1ą szybko koniec.
łiipo\'ilt podjął się zabrać Julję za miasto i tam poz.bawić ją życia wystrzałem
z rewolweru, a następnie trup zakopać
w zi'em;.
Czyniono wtaśnie przygotowania w
tym ldiernmlku, lecz nagła wiz1yta polh::ji
pokrzyżowala ich plany ri przy,c zynila
się do uJęc.ia 7!brodniarzy.
EPILOG.

,...

wstata

na. Pozostafa jeszcze tylko jedna S'prawa
do wypaśnienia, a mianowicie w jaki
sposób Byrka wpa{N na trop zbrodndarzy.
- Pan mi przyrzekł <lać pC\\ll1C wyiaśnienia... przypomniał Ryszard detettywowi, gdy pewnego razu sicdzkli
w restauracji kasyna po śn+adniu.
Byrka zapaJi;t papierosa.
- To nie byto tak łatwo ... --. zacząt
detektyw --:--- Zbrodnia była wykonana
po mi'strzowsku„. Od pierwszej 'do o.statniej chwili zbrodniarze sta.rali się zatrzieć za sobą wszefide śla-dy ...
Ale przy dz:i·s icjszym stanie techniki
krymHrnlnej nie można poprostu v.- y zbyć s'ię wsziysddch śl<l'dów, to jest tcchniczni·e niemożliwe ...
Mimo skrupulatności planów, mordercy nie uuiknęli jednego maleflkicgo
błędu, który naprowadził mnie r a ich

I

-~-- ----

k~g_adka

I

więc już rozwiąza- ślady.„

--- - - ~ ~-- --

-

-
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-

-

-

-

SPL·ENDID

I

·p recz z ··I u ,. ra·,.,
p rzemys f f t rzany ZrO
'
·
em Ok ru t DYCb
I
dla zwierząt.
U

.,

·

-

•

'dł

·

·

męczarnt

z,_o~az1f1 totwarc~~ w Wti<:dnmtpolta!.11111..
w_yro:uow u :i::zanycn, tam ~JSZ~

·

"U......
.st1ą_p,..:1im.'Y!

, ·

· ·•

·~

prz~~""siłą ~Iif.µ. gło,slf

-wo . ?"" •oe.~w~na za!powie;~ W'auu, al': po„
p1ek1 nad zwLerzętam1 wys.ą'P1ło z nad- k~emy tym panom, ze w pochocfz.e dqwyraz ostrym protzstem przeciw używa zwy. cięstwa nie cofniemy się przed żad.r
· f t
·
·
zkod '!''
mu Pu er.
.r l
.„. Ol h ł .ak. nemWtP'Taikzest . trwami . .
. ł
d k
" ;:recz z J.U ram11
o · as o, -J 1e
· · a a
a ~uz przes·z o o ro -u
wysunął prezes t·wa dr. M.elkus. „Za- i wiedeńskie t-wo opieiki :qad zwięr·zęta•
den pq:e'.!}lysł nie iest JróJłem tak okpro mi kioraysało już z usłuig radja, przez kio
pnych mąk dla zwierząt,
jak przemwł re członkowie jego wygłaszali, odczyty
kuśnierski! MiLtony niewinnych zwierząt na temat okrucieństwa branży foh"zaneJ:
giną w Północn~j Ameryce i w Syberji Długie perk'aktaoje pomiędzy zwi ązkiem
śród nieopisanych męczarni, najczęściej kuiśnirerzy, a t-wem nie doprowadziły do
bowiem, a1by nie popsuć drogocennego polulbownego załatwienia coraz
Lartowaru, zwierzęta żywcem obciągane są dziej zająfrzającej się .sprawy. T-wo reze skóry!".
komendowało związkowi kHka zuanych
Wiedeńscy kufoi~rze po1em1zuią na fiittll angie1
lskidh 1 wyraibiającyctr im it ację
ten lemat w swem zawodowem plśmie. fute:r, kurśnierze jednak nie chcieli o iem
W odpowiedzi dr. Me1kus grozi bez.. słuszeć. I dzisiaj walka pomiędzy 0tbiewz;ględną propagandą swej idei, upr.::e-· ma stronami doszła do punktu niebezpie
dzając, ~e członkowie
t..iwa stawią się cznego zao•gnienia i obustronnych zap cgremja.Jnie na wystawie, a:by drogą jak- wnień nie cofnięcia się przed nai bar·
najdalej . idącej" agitacji 01balić tę okrutną dzieij gwałtownemi środkami.
gałęz ludzkiego przemysłu.
1

Il

Znany medyk szwajcarski, prof. Pittard z
Genewy, ułożył antro1>0logiczną mapę Europy,
wykazującą, Jakie rozmiary przybiera klęska ra
ka wśród poszczególnych klas I narodów, zamleszkuiących Europę. Z niezwykle cennego
dokumeoh• tego wynika, że straszliwa ta choroba p
ia największą stosunkowo ilość
oiiar p._
.Y szczepów t. zw. „dlugogJowych'
zamleszkujących północne kra.ie Europy. Śród
ziemnomorskie natomiast I adrjatyckie ludy, na
leżące do rasy „okrągłogłowych",
wykazują
znacznie większą odporność organizmu na
wszelkiego r!>dzaju złośliwe now(}twory.

\V d1ckach Portsmouthu spuszczono
tern,i dniami na wodę nowy krążownik
„London". Uroczystość Qdibyla s{ę w
zamknii;:tem, bardzo śdslem kole za.proszonych gości. O 110\yyn1 statku wojen11.vrm tak mato wiadflimości przedostało
się do pubHcz.11ości, że powszcclmic zio\Vią go ,,tajemnkzym krążowniki·em".
Wiadomo tylko, że nz,brojony jest w
ośm dbial 203 mm., 4 armaty przeciw acrnplanom oraz 20 dział małego kalibru.

dramat najnowsz. produkcji

Pan się domyśla chyiba o jaikim blędzie mówię w tej chwiM...
- f.iasco WQj1fana, dotyc.zące nieznalez1e11ia klej.notów SteinoWej„. - pró
bowat odgadnąć l(ysza:rd.
- Nie, J)ł"zyjadelu ... - odlpa:rt Byrka
- To tylko wstrzyma!o kh od za·bóist wa J u.Iii i nann pomoglo wydostać ją z
rąk oprawcÓ'w. Ale to nie mogfo mieć
n!c spólnego z schwytaniem całej baindy. O, nie!„ Okoliczność, o której mówię , ·dotyczy tej chwili,
gdy Wagner
zja\vH się w ogrod·zie podczas pobytu
z.br012.miarzy w wiHi... Proszę sobie wyobrazić tylko ten moment!
Onii1ew zbrqdniarzy z powodu nl•ezn alc ziienia klejnotów, dla których ryzyJrnw2,~i wlasnem życiem , ciało Steinowcj
leżało na podłodze, Julja pod terorem
pi sała „ja nie w iem" - i nade stuk przy
brami'e, a poterń krnki. .. Cóż dziwnego,
skoro b:rH osz.oto:m ·eni w ·tym demnym
pokoju? .. O czem oui mogli myśleć w
t~j chwili?„ Odejść„. a patem wrócić i
zm usi1 ć Ju:lję do wyidania tajemnicy.„ W
każdym razie - 'o.dcjś ć!.. I zostawnt
w pośpi·echu ś·wi a tło w 1~okoju Ma!gor zaty ... Oto, na czcm polega t ów bfąd !..
Morderstwo zost a ło \Vykrytc po uplywie
s:eclmiu god;iin - i to ich zgnbito !
- Po upływie siedmiu godzin!
zd;d wi1ł

s ie Ryszard..

- Tak.„ W Wiłl'li nie wstawauo wcze·
Pokojówka przychodziła o godzi nie
siódmej zra:na. Mord1ercy przypuszczali,
'że ona dop!·e ro pr"Y'Czyni• się ido wYkryoia zbrod111i. Lecz zacznUmy od poez ątku.
Ody przybył pan do mnie poraz
pierwszy ·z Wojda:nenn, uprzedzft.em w as
że w tej sf)rawJe byrt już u mnie komisarz Sztpi'c betg, Móry przyin!Jóst mi bardzo cjeka:we wiadomości.
Komisarz Szpicberg mia·l już wówczas zezna1t1fa woźnego kasyna, ldóry
słyszał w przeddzi1eń rozmowę W ojdana z Ma'lgorziatą. Woźny zeznal:, ie
Wojdian rzekł wówczas do służącej:
- Tak, to praw<la ... Pieni•ąd zc s1 mi
potrzebne!„
Wfodzfali>ITI już o tern„ gdy zwróci!
się pan do mnie wraz z Wojdanem z
prośbą, ażebym odnafa:zł morder c ę. T o
byfo ni-ezwykle śmiałe pos.un~ęde.
Gdybym ni1e wiedzti ał o ze znani<> l'h
woźnego z ka·s yna nie przerwałbym z
pe·wnośoią urlopu, może pan być p;rn n}"
Ale śm i al,ość i bezczelność Wojrdana wyprowadzHa mn;ie z równowagi.
Musiatem siię z nim zmi· erzyć.
Lubię przest9pców orJiważn ych i inteli gentnych - i to mni·e wf aśnic skusito do wszcz1ęcj a śledztwa .
(p. c. n.)
śnLe.

Str. a.

EXPRESS WIECZORNY

Od pnia sosnowego do damskiei

pończochy_~
Jak powstaje ,,sztuczny jedwab''.·

Ptaki nia

fal radiowych.

.Od dlużśzego czasu zauważono w ki1·
• ku krajach; · że ptaki opuszczają okoHcc,
gdzie w sąs1iedztwie ....z.najdują się stac}e
rądfowe ,- odbierające zwłaszcza fale
Obecnie uczeni ni'e mi eccy podługie.
ki fabrykatu, zwanego „sztucznym je- czynili w tej spraw-ie specjalne doświad
które: 'W 1ykazały, że i'stotniic raddwabiem". Nitki te muszą · być oczywi- czen-ia,
1 d·ii~lywa ujemnie na ptaki, któryc?t
od
JO
ście barwione - podobnie jak naturą!ny
jedwab- Barwienie to przez dłuższy system. ner\.vowy prawdopodobnie jest
fa!e ·o znacmej dtug·ości.
czas sprawiało wielkie trudności; wr.esz .\vrażifwy
"
„
'
cie jednak udało się pokonać prżeszkody i dziś włóknom sztucznego .ie. d~w:abiu
TEATR MIEJSKI.
Dziś. w czwartek, drugie w sezonie przedsta•
można nadać każdy odcień barwy.
Prócz „metody Viscose" są wpraw- wienie dla. związków robotnI.czych. Dany be·
dzie w użyciu inne jeszcze sposoby zdo- dzie „Książc . Niezłomny":- P<>Qłątek wyja,tkoo g-O<lz. 7.30. kcmiec kwalłrałls przed jedenabywania sztucznego jedwabiu, lecz me- w-0
·
stą,
· .Tlltrn, w piątek, trzecia premiera sęzonu _
toda ta w 85 proc. ·opanowała całą· pro:.
dukcję. T. zw.. ,nitrowa -metóda~". - Przy rozgłośne widówisko cłiińskie w 5 aktach „Krepomocy której hr. Chardonnet w swej dówe koto" w opracowaniu niemieckiego' poety
fabryce w Besancon w r. 1891 po · raz K1aounda, w przekładzie Michaliny Szwarcówwedług źródeł
ny i Józefa Jedlicza, z muzyką
· k szeJ· chftiśkich
·
Konstanty
L. Schefflera. .Retyseruie
wypro d u lrnwat~ w w1ę
pierwszy
ilości sztuczny jedwab ~ używana jest Tatarkiewicz. w rołach wa.:tniejsz:vch panie: 1dziś. tylko przez niektóre francuskie i' r~11a · Horecka (pierwsza rola w sezonfe), Karolina · Lubienska, Wru1d:t Jakubiliska, Helena Pucll
belg-ijskie fabryki.
Ki~
VI/ fabrykacji sztucznego jedwabiu niewska ·oraz. pp.: Brodniewicz, Chooeckl,
jówski, Szube.rt, Winawer, \.Voskowski (pierwpierwsze miejsce zajmują Stany ZjedJio sza rola w sezonie).
czone, drugie Włochy, a trzecie Niemcy , Kasa zamawfań sprzedaje w dalszym ciągu
które zresztą mają wielkie trudności, bilety tmez dzień cały od 10 rano dQ 7 wicczogdyż zbyt mato mają u siebie drze\.va, rem.
TEATR POPULARNY.
odpowiedniego dla fabrykacji celulozy i ·
Dz.iś i jutro dwa ostatnie przedstawienia wemuszą cty~ewo z zagranicy import?wać.
I~ozwoJ przemysłu sztucznego· Jedwa· solej krotochwili w 3-ch akta-eh „Teść" z Bielecbiu przypisać należy modzie . ostatnich kim, Ur~ańs,klm, Zielińskim i Wern!sówn\\ w r<l·
lat, która w wielkim stopniu popiera l~ch gtowny1<ll, W sobotę wznowien~c. d:iwno
ten produkt•. Wedle ~bllcie11 ~O do .60 ~i~u~~a~~Y~;·ai~~!i 1J~z~:JiSe~C:~:'~.~:1;~b:~
procent całeJ produkCJl sztucznego Je- 1dto" z Br. Bronowską w roli tytułowej. Reżysed\vabiu idzie na pończochy i tryko'taże. ruie. St. Dębi<:z. Kasa teatru"otwarta od 11 do 3
A rozwój przemysłu tego 'jeszcze nie po poi. i o<! 5 ao 9 wiecz. Druga kasa w kwia·
t· · ciarnl B-ci .Dymkowskich na placu Kościelnym
·
k · t ·W · ; b
· t
c1ąz . ?Wle!ll. zos a~e nr:. 4 czyni.la ccxlziennie od I.do 7 wiecze>rem b~
.ies zam. ntę y.
fabrykacJa doskonalona 1 wc1ąz techm- przerwy.ka przyczynia się ·do obniżenia ceny teZ MIEJSKIEJ (iALERJI SZTUKI.
go rodzaju „jedwabiu".
W dniu dzisiejszym 0 ' godz:. 5 po pof. nasta.llł
, Ongi jedwab był znamien~em wie!~
otwarci.e :wysta.wy prac mistrzów malarstwa
kiej zamożności, na jedwabne stroje mo- polskięgo, ia)(: J. fałat, w. Kossak, Akcentogli sobie pozwaHć tylko wybrańcy losu- wicz, Boruc.!t1ski, J. Malczewski, Czachórski,
Dziś wraz z·rozprzestrzetiieniern się prze Wyc,zótkowski~ Rapacki, Żmurko i wielu innycl1.
Przepiekna· kolekcja, kobierców wschodni~h
mysłu sztuczneg·o jedwabiu; staje się ten
1
00
pro.dukt arty kul em ·w dziaJe odzież<>- · .~~~;~a.~~~r~~~! c%e~~:;ra~~a~f~~ k5{gre~
ząkońcwn;a' będzie dn. 11 paździe.mika licytacja..
·
wym może najpopularniejszym.

Ro'zwói przemysłu sztucznego ·i1dwabiu należy przypisać modzie ostatnich lat.
cy nao,gół jiest przyjaźniejszy, aniżeli w
Europie. Tłumaczy się to głównie lepsze
mi warunkami płacy.
Ltd.) wykazała czvstego zysku w roku
1904 tylko 30.000 funtów, zaś w r· 1922
przeszło 3.000.000 funtów; zysk zatem
zestokrotniat.
1.dea wyrabiania sztucznego jedwabiu nie jest wcale uowa. Jako pierwszy
wystąpił z nią znany fizyk francuski
l(eaumur, lecz na przeszkodzie stanęły
,
\Vowczas nie tylko techniczne trudności (brak odpowiednich maszyn), lecz
również i brak odpowied.nich, a bardzo
tanich surowców, z których możnaby
· d wa b .
wy t warzac' sz tuczny Je
Tym warunkom odpowiada w zupeł
naści używane dziś niemal wszędzie
„metoda Viscose'\ która jako surowca
używa - drzewa.
Jak odbywa się to .przetworzenie
drzewa w gotowy proclukt sztucznego
jedwabiu?
Jest to bardzo skomplihowana droga
Ścięte drzewa sosnowe · zostają J?Ozbawione kory i przy pomocy odpowiednich maszyn pokrajane na bardzu cien
kie deszczułki. Te dostają się następlat zdołały Podnieść produkcję tego to- nie do olbrzymich kotłów, gdzie ?>rzy
waru z 4 milj. kg. na 23 mili kg. Najwię- pomo,cy rozmaitych rozczynów siarcza
fabryka (Courtaulds nych zostają impregnowane, a potem
ksza angielska
pod wielkiem ciśnieniem rozgrzane. Ma
to na celu usunięcie z drzewa różnych
składników - i pozostawienie je d ynie
czystej celulozy.
Celuloza ta . zostaje spreparowana'.
chloranem wapna i wreszcie w formie
P łyt na 6o-orących walcowniach osuszona.
Dopiero teraz czysta ta celuloza doPracownicy umysłowi
staje się do fabryki sztucznego jedwabiu. Tu zostaje poddana szeregowi bar
· są ·gorzej sytuowani.
dzo skomplikowanych czynnośei ...,- aż
Z 94 millj·onów ludzi, którzy za.miesz- wreszcie z masy celulozy powstają nitkiwali Am.e:rykę w roku 1920, 42 miliony zarobkowały. Podział' zarobkujących
na poszczególne zawody stanowi kfacz
amer1kań
umożHwiaj~y zrozwnieinie
skietgo życia .gospodarcu:go i~ społeczne-1

W ostatnich latach widzimy niezwykty rozwój przemysłu, polegający na
tem, aby niezbędne produkty znajdujce w przyrodzie w niewielkiej liczbie,
sporządzać z innych pierwiastków. To
też ilekroć występuje większy popyt na
J'aldś produkt, niźli J·est 0" odaż - technijakąś „namiastkę'·
ka odrazu wynajduje
1
(ersatz).
Jako przykłady możnaby tu zacytować: ·syntetyczne sporządzenie różnych barwników i leków, zdobywanie
nawozu z części skladowych powietrza
fabrykacja sztucznych perel itd. Dopiero ostatnio zwróciło powszechną uwagę
h s1·1 motoryczI
·
sparzą d zame p ynnyc
nych z węgla, jako ,.namiastka" materja
lów pędnych, zdobywanych z oleju
skalnego.
Szczególne sta110\visko między namiastka mi zajmuje obecnie t· zw. sztu-·
cżny jedwab. Jako bardzo w ostatnich
20 Jatach fabrykacja się rozwinęla.
świadczą cyfry. I tak w r. 1909 świata
wa produkcja sztucznego jedwabiu WY-.
nosiła 7 miljonów kilogramów; w roku
1926 wynosiła już 150 milj. kg. Same
Stany Zjednoczone w ciągu 5 ostatnich

Dobrobyt robotnika
amerykańskiego.

1

~

na

I

go,

·W;
mniej

pnzemyśle zatrudnionych było nie
~ak 12.8 mi}1onów ludzi, w prze-

myśle rolnictwie i w komunikacji razem

28'-miljonów. iW roku 1920 ·stosunek zarc:Jbkujących przedstawiał się tak: przemysł, górnictwo i rękodzieło 33.4 pro.::.,
rolnictwo 26.3 proc., posługa osobista i
umydowe
domowa 8.2 proc., zawody
7.5 proc. służba prze·mysłowa i publiczna
7 proc.
T::Jic dziwnego, że przy tym korzystnym podziale większość ludności deszvła się wielkim dobrobytem. Majątek
rodowy Stanów Zjednoczonych Ameryoceniany 'jest ohecn~e na
ki Północne;
prawie 400 miljardów dolarów. Dochód
roczny WYI}Osi bez wątpiei:iia 90 miljardów . dolarów. Na głowę . więc przypada
dochOdu, a 3419 dolarów
769 dolarów

na-

majątku.

Z tego jednak nie wolno wnioskować
Amcryl<i
jakoby, W§Zyscy mie~zjrnńcy.
byli zamożni. Przeciwnie, nierównośc. w
dochodach jest tak znaczna, jak w Niem
czecH. Według oszacowaqia . obywateli
płaconych podatki jedna trze'c ia obywadochód nieprzekraczający kwoteli
ty 2.000 dolarów, a wię~zość · bo dw1c
trzecie zarabia do 3000 dolarów.
Istotną rzeczą dla .oce.µy ·stosunków
krajowych jest to, że robotńik pracujący
w przemyśle jest względnie dobrze uposażony, natomiast stan· średni i umysło
wi pracownicy nie zdołali zapewnić S<t-bie u'!f~iału w dobro.bycie kraju w te} mie
rze, co robotnik.
świad.czenia rob~tnika amerybuiskie
go nie są większe, aniżeli w Niemczech,
:::hy:qa że brak pewnych- p.rzeszkód w wy
kony,:waniu pracy oznaczyć ma większą
'·''vdainość pracy. W Ameryce zaprawia
~i,ę rohohdka do myślenia gospodar.czego i wych-0wuje w kierunku popierania

ma

~osp-0darstwa.

To .ześrodkowanie myśli w kienmku
zamierzone1go wyniku może wzmóc wvdajność pracy, natomiast nastrój n;~chę.t
"'lY do pracy mimo -użycia sił fizyczny:::h
wydaj r oś -- i..
z.ntnie-)szenie
powoduj'e
Czas pracy jest w Ameryce dłużscy, "l ll :- I
i.cli w Niemczech. Zresztą robotni!< \ ,
pr~zJlu :,:
Ameryce może dowolnie
czas pracy.
Stosunek robotnika do priedsiębior··

Malownicze sceny ze święta sfrzelców bawarskich w Monachium. ·
•

znoszą

Zmiany w kalendarzyku

o
.
puhar
·
HBxpressu Wieczornego".
N.a skutek
T. S. O. w rozgrywc-llwiloweg~ udziału Ł.

kach o mistrzostwo Lig okręgowych, przeprowadzono
nowe losowanie.
Sprqżysta · dz1alq/ność Zarządu
. ·W dniu wczorajszym odbyło ~lę nadtwyozajne zebranie, Zarządu Głównej Li
poświ~cóne sp~awie, turnieju o puhar
~,t.x:pressu Wieczornego".
Okazało się bowiem, że niektóre klu
by, które uprzednio
zgłosiły akces . c!o
tUTnieju 0 pub.ar, , .obecnie proszą ? przesunięcie , fei:min6w . gier, utrudniaj~c tym
samym normalny bieg turnieju.
Jednocześnie , w łoniła si kwestia
udziału
rozigrywkabh puharo~ych dru
żyny ŁTSG., która jak wiadomo wskoczo.na została zawodami o mistrzostwo
p ł k'1 L'g
kt 6
d
1
o: s
~ ę.,,ow_y , l.
Po. dłuzszych deb;ataoh uch'Y.alono
n'.1 wmosek 'Ji>rzewodmcz.ąc;ego P· !\.on.op
k1 utr7ymać w mocy . doty~,hcza~owe roz
gryw~1, ora~ przep~owadzic nowe lo~owa?'1e, 1.J'.WlJględma1ąc wolne
term.my
druizyny ŁTSG.
Na ńadchodzącą sobotę i niedzie~
Ję. wylosowano więc następujące zawody o puhar: Hakoab. - Siła, G1'vlS. PTC. i Union - Sokół. ·
Pierwsze z tych spotkań odpędzie się
w sobotę po południu na boisku pn;y ul.
Wodnej.
' iDotychtzasowe rozgrywki Hakoahu
z Siłą, kończyły się w lwiej częś,.:i zwycięstwami nieibfoskich chocia.i i -.v tym
wypadku. niespodzianka nie jest wykhtczona.
iWyników ~potka11
pttharowych na

g1

w

Ł. T.

Qlównei Ligi.

Bieg sztalelowy
o

nagrodę

l'aódź

- ·Pabianice

maJ?;istratu miasta

W dniu
16 października o godzinie
10-ej odbędzie się sztafetowy bieg mi~dzymiastowy
Łódź Paibjanice
ria
przestrzeni około 14.5 klm. Trasa bie.g u
prowadzi szosą z Łodzi przez Rzgów do
Pahjanic. Start na granicy miasta Łodzi
przy linii kolejowej na ulicy Rzgowskiej.
Meta na ostatnim zakręcie na szO'sie Pab
janickieij okole> cegielni „Młodzieniaszek.
Kluby
i
Towarzystwa pragnące
wziąć udział w tym biegu, winne do dn.
12. 10. z.głosić. do Sekretarjatu Ł.O.Z.L.
A. imienną listę 8 zawodników, z których: pierwszy 6 biegnie po 2 kilometry,
a 7 na zakończenie trasy 2.5 klm. - 8 ja
ko rezerwowy.
.
Klub fob Towarzystwo zwycięskiej
drużyny otrzyma cenną przechodnią na
grodę klfua po dwukrotnem, niekotrte1:Z
nie kolejnem Z'dobyciu
przechodzi na
własność. Zawodnicy zwycięskiej di:użyny otrzymują cenne pamiątkowe żetony.
Zwycięska drużyna klwbu lub i.owarzystwa' sportowe z terenu m. Lodzi nie
zależnie od powyiŻej podanych µagród

Łodzi.

otrzyma cenną nagrodę
prz.?chodnią,
.która ixzechodzi na własność po dwukrotnem i niekole}nem
zdobyciu w tym
biegu I miejsca.
Wpisowe zł.8 (po 1 zł. od zawodllika)
należy wpłacać przy zgłoszeniu clrużyny
do biegu. W wypadku zigłoszenia więcej
niż 5 drużyn, zarząd ŁOZLA. zastrzega
sobie prawo
wyeliminowania z biegu

prowincji trudno przewidzieć ze wzglę
du na mniejwięcej równe siły.
zgłoszonych drużyn.
W Pab~anicach zmierzy się GMS. z
W związku z powyższem zarząd L.O.
mie}scową drużyną PTC .. Pabj1niczanie
Z.L.A. wzywa następujące kluby i stowa
niejed~okr<;>tnie dali się w,e z~a~i dtu~y
rzyszenia: ŁKS., WiKS., Tow. Gimn. Son?m łodzkim a, w s~czego.In_osci, druz'l:'kół gniazdo I i II, Tow, Sport. „Uni;m",
m~ GMS-u, ktora nieraz 1uz opusz•;zaJa
Związek Strzel. 11 Kruszeender''
Tow.
·bolS'ko P':!'C. z p.r.zegran~.
Sport.
Sokół Pabjanice i Tow.
::>port.„
.T~ tez n~ d.uzr: ~ysiłek muszą zd<;>Burzę do skierowania swy<:h przedstuhyc się łodz~anie, Je~h pragną dostać s!ę
wicieli n·a posiedzenie zarządu ŁOZLA
do następne) kole1k1 rozgrywek puharow dniu 5 października ir. b. puuktuainie
ztf·01
-0
·
•
dów
o godzinie 8.45 wieczorem w lokalu ŁK.
erzu .,,ra zwycięzcil; ~awo
S.
Łódz, Piotrkowska 108, celem ·omóz WKS-em sympatyczna druzyna Umowienia szczegółów i warunków organiza..,
nu, z miejscowym Sokołem.
yji omawianego biegu oraz rozpatrzenia
Liczyć się nale:ży ze zwycięstwem Ucałego szere,gu innych bardzo wai:nych
t;ifonu, który ponownie za:;ilony Braunen
spraw lekkiej atletyki.
_'
mi i Hackiem, wykazuje
ostatnio dużą
poprawę formy.
Niemniej jednak Unioniści nie powin
ni lekceważyć przeciwnika, który ubie.głej niedzieli w spotkaniu z Pogonią wyłodzianie zaj'mują
kazał niezwykły hart i >vytrzymalość.
W ciągu niespełna 2-ch minut potra
m1e1sce.
fił. Sokół zmienić wynik na swoją korzyść . pozostawia.jąc na boisku zdumioTennis łódzki zdobywa coraz więcej 5:2. W słaibej formie był mistrz Polski p.
ną i zaskoczoną tym biegiem sprawy di u 1laurów. OhlUJba sportu tennisowego w Jerzy Stolarow, który uległ .Warmiń·
żynę Po,goni.
Łodzi p. Jerzy Stolarow odebrał tytuł skiemu 9:7 6:3.
mistrza Polski
Czetwertyńskiemu. Po
Inne wyniki były następujące: War'*ł
Specjalne uznanie
naieży się Zarzą- tym sukcesie nadeszły nowe zWycięst:wa miński - Foerster 5:7, 8:3, 6:4. Stolarow
dowi Ugi Głównej, który mimo napotka które zadokumentowały wysoką klasę - Starkowski 6:1, 6:2, Foerster - Star•
nych trudności, wykazuje
niez:wykłą łódzkie1go sportu tennisoweigo.
kowski 6:4, 7:5, W. Richte:równa - War
sprężystość w origanizowaniu rozg::ywek
Obecnie notujemy nowy sukces ło- mińska 7:5, 6:2,
Foerster - Stolarow,
o puhar „Expressu Wieczornego''.
dzian:
· contra Starkowski - Warmiński 10:8,
W, mistrzostwach klubowych Polski
Richterówna, Stolarow - .WarJ;Dia.
Ł6dZ'ki Lawn Ten. KI. odniósł iwycię- scy 7:5, 6:2.
, , .· . 1
. /·.
~ • ,,
stwo, 'bijąc poznański A.Z.S. w stosunku
·' ·
'

wy\t

nowy
sukces
łódzkich tennisistów.
W mistrzostwach klubowych Pols.ki
.

pierwsze

..

••

l6:1,

S. 0.-6 p. lotn. (Lwów).

Spotkanie o mistrzostwo Polski Lig okręgowych od ...
będzie się w niedzielę na boisku przy ul. Wodnej.

Rozgrywki ligowa

zbliżają

Z mistrzostw ligov.ryc:h, rozegrane hę
tlą w ·sezonie bierźącym następujące spot
2. 10. Legja ,__ IFC., Turyści - .Tu
-:W nadchod~-ą·~.ą niecizielę ~oz.grywa\
Zespół t TSG. wystąpi w najsilniej- kania:
trzenka, Hasmonea - Pogoń, Wartadrużyna ŁTSG;~drU:~ie zawo?y ~ serii sz'{'m składzie.
Możliwy jest ,także u~ TKS. Ruch - Czarni, Wisła - Polonia,
rnz.grywck o m1strzostwo • Lig o'<.i:ęgo- dział b. gracza Ł TSG; Herhstretch;i, kto 9. 10. TKS. - Jutrzenką,
ŁKS. Ruch!

sic ku

końcowi.

KS., Turyści - Polonta, 23. 10. Polonja
- Hasmonea, Po,goń - IFC., Tury~ci ......
Warszawianka. 30. 10.: Warszawianka
Pogoń, Czarni - Turyści. 1. 11.: Pogoń
- Turyści Ruch - Warta, Polonja - ,
Legja, TI~S. - Has~onea 6.11. Czar.ni -(
wych.
·
.
~
ry w tych dniach powrócił z wojstCa.
Czarni - Warta, IFC. - Pola'nia - W1 Warszawianka, Legia - Jutrzenka, .13.
Jak już donosiliśmy pierwszy tnecz o,
Sensacyjne to spotkanie odhędLie się sła - Pogoń, Warszawianka _: Hasmo- 11. Warszawianka - TKS. Pozo.st.aną je '
mistrzostwo Polski odbył się ubi~gl.1j n1e w niedzielę przed południem na boi'>ktt nea, 16. 10. Legia Ruch, Hasmonea - szcze do rozegr. Warta - Turysc1, !FC.
dz.ieli w Krakowie: Przeciwnikiem -ŁT. przy ul. Wodnej.
·
Wisła, IFC :_ Warta, Jutrzenka - L. - Ruch i dogrywka ŁKS. - Pogoń. ,
SG. była silna ~rra .krakowska Pod- ;"~'Yi~.!!!!!!!!!!!*~WQA~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~
górze, z którą jednak .łodzianie z.ałatwili .
się gładko w st~stinku 3:0..
ł
Prasa krakow_sk"" wyraża się , z
żem uznaniem 9 łó6.zkim zęspol~. 'Zazna
czyć przytem trzeba, źe ŁTSG. z;.wk.„ ·.;·~o
ne zostało nagle tym spotkaniem, i wystąpiło z 3-ma , rez;ęr~ow)7mi
gra:?.~'lmi
w ataku.
·
Niedz:elnym ' p-;ieciwnikJem :::~arno
białych będzie ni~k:Z · Ligi ·'6kręgowej we
Lwowie 6 pułk l~bpczy. ,
Wojskowa drui:Yp.i , lwowska jest dziś
poza , klubami extra · klasy najsibiejszym
zespołem footbalowym
okrę·gn
lwowskiego.
~
6 pułk lotniczy zdoł?ył w b.r. pe.dwój
ne mistrzostwo: Lig okręgowych ; wojskowe - korplJ:Su..J'YO.~.s~!ego.
Po całym - szefi~ zwyci,ęstw dosz~dł
6 pułk lotniczy ~-ę:{'fiBału ,i :natknął się na
28 p. s.k.
"· , ~;J
, ' Coprawda zw~~~twó Ódniosla drużyna łódzka, al~ :~~!?-ildym stosunku 1:0
{z karnego).
~ ",:i."'~i;~ '"; '
.
'-~;.::
.~
,W oj.skowa: dief7-yna :;._ ze bwowa pbzQstawiła po sobie ~',;·;\Varszayvie b. 4C:'bre
iV':l"a~enie i typqWahcl,"'by,f.ę, ogóln,ie 11a
mistrza.
: '.-' ;-'·
.

Extra klasa polskiego tennisu.
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Jak więc widzimy niediielny przeciwnik ŁTSG. nafeź.Y do z'espbłów b. groź
nych i duż.o trud~ trriusz.enł będą · w~o~
kyć ·czarno -biali' :ci,o gry_, by z zawodów
tych wyjść zwyb,-ęsl\o.
Znana jest ogulhie ambiqja , dr 1 1żynv .
- ,. -r
'
'
'
.
ŁTSG., to też prztP.tłs,zcia,ć) tial i!ł:y, że·
łodzianie i tyim razem godnie
ob1 'Jlllą
barw Łodzi.

~

't. Steiner <Katowice), 2 i 3 Warmińscy (Poznali). 4. Szweae (l(rakówlc
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CASINO
Dziś

Ze

złotej

I dni

następnych!

SPLENDID

serji produkcji europejskiej 1927-28

20

Szlagierowy superfilm, przewyższający
i nap ęciem dramatycznem największe arcydzieła f lmowe, pod tyt.

„

„
,,BLA-SKI „
Tylko

BIALA

NIEWOLNIC

: i
ŻYGiil

· Tragiczne przeżycia
uroczej angielki, por•
wanei do haremu i zdanej na łaskę i niełas
kę demonicznego araba, a wyratowanej pTZH
bohaterstwo I , szla·
chetnośt

PAWEL

w

symfonja miłości i
żądzy na egzotycznem tle wschodu - Odwieczna oieśń żaru pło·
nącej krwi krainy haremów. Arabskiego zdobywc~ serc odtwarza
z n · epospolitą siła wyrazu tytan
•
ekranu -

Bogactwo§

o ~O~l•. ł.l~

życia

paryskiego!

Dwa środo.wiska : W~elk1 świat i

półświatek!

ID nuł.

W.taaunow~ki

Prz3'JmuJq n•st. lekarze spec.
Dr. Laski
Engel
Dr. Sz. Malowist
Frid
Dr, Mortkowicz
GersztaJn
Dr. Pr»buiskl
Gutszt•dt
Dr. H. Rakowski
hnich
Dr. G. Rozenberg
lzygson
Dr. Rozenblattowa
Kacenelson
Dr. Szajerowlcz
S. Hantor
Dr. A. SztaJ11bera
Lewlnson
Dr. I. SztaJnberg
Lewlnsonowa
Lekarze dentyści:
jj Krenicka·Cwpln
Cukier
Szacka.
Qrlnsztajn•Harkawl
Analizy moczu, krwi. plwocin i t. d.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr
Dr.

łłl\ łtl\ZWQ

~~~~l!!El!i.'ll!lllllllBimlli!IB„„„ ......

Chor, skórne we-,eryc?ne

PKEURWATYWY

dobraną nazwę

wyznacza c;;ie

iż

Bronisław

50
30

następujące

Term•n konkursu

Lffł±+±#

b. r.

upływa

"

dnia 4

Zgubiono
~broszkę

Prenumerata

października.

na KONKURS uprasza się nadsyłać
koperta.:h z wymienieniem nazw1ska
1 adresu do administraCJI • Republiki" pod ,,NOWE
KINO"
zamkniętych

W Łodzi zi:-4.00ID'iesfecznie ...=za~ielscowa 5 zł. _ _ _

mlesięcznte.-Zagranicą

7

złotych , miesięcznie.

Odnoszenie do domów łO trosz.y.
.t9.
Dodzlny Pl'ZYleć redakclt 6-7,
'1'e1efony redakcfl 27-24, 36-43, lb-44
!IO poi. Rekopisów niezamćw.'o
- - ....
Tel~oa administr2cjl :.?Z.14 'llYch nie zwraca się. - - -

ltedakc!a I Admlnlstracia,

Płołrkowslla

ZWYCŻAJNE:- 8 .gr:

Wscnodn1a 7'1.,

oopowi"'1dnłegci

m. l 9

,•
pO k01

.,
Choroby skórne,
umeblowany
weneryczne 1 mo· w e1eganck1m domu
czopłciowe.
w centrum 111ias1 a
Przyjmuje
przy inteligentnej
od 8-10 ; od 5-8 rodzinie do wynaię
Leczenie lam:ią cia od I październi
kwarcową
ka r. b. Adres: ;\J
Oddz1elQa µocze- Kościuszki 57. m 18
(Il piętro lewa ofikalma dla Pań.
cyna) Obejrzeć mot
na od 11-2 po p.

Lekarz -oeotma

posz1.11~uje

. stanowiska,
Pierwsze rzędne referencje. Of,;.ty
sub, .L. 100 w
adm. ~Republiki' 3(
j

~·

.

~·„ ...~- ,.,.,,,„

~"'"~A\;""

tnęskie
ubl~ry
damskie, obu.
wie 1 swetry nt
wypłatę PlotrkOW•
ska 37. lll wejścl.
I oiętro

1-----Mężczyznę intelk

11.'I gentnego, star
tenografii biuro- szego m1'łujące~o d~
wej, parlamen- brobyt i szczęśc11
1arne1 (lektura) wy- w d.ómu. pragnie P•
ucza lisiowme, szyb !znać panna przys
przyjmuje w lecz- ko. na1d uskonale1: toina, z:irnożna
nicy przy ul. Piotr· Instytut Stenograllsz:yykowna. Ofert~
kowskiej 294
frczny- W;yrs1.awa „Zamożna••
codziennie- od godz, Krucza 2? Ządajc!e UV~VY~
2-7 wlecz.
~o RftftAft~
pfospektow

f.

z trzerpa brylancikami 1 dwiema perełkami na
ulicy Piotrkowskiej l d Nr. 164 do Moniuszki.
Uczciwy znalazca proszony jest o zwrot za wynagrodzeniem na ul. P10trkowską Nr. 164 m. 6
--

przt dsiębiorsl wie

O.zielna N2 9.
28-98.
Tel N'9

Odpowiedzi

w

Przyjmuje od lO - 12
i od 2-5

Róianer

"

"

~~~~i k; ~o<lza1b~:~

gry forteoianowej

Dr. med.

roczny abonament bezpłatny,
70 biletów jednorazowych,

po wystąpien u ze swej spółki Konstantynowska 12 pracuje obecnie w m0tm zakładzie przy ul. ftARUTOWICZA N2 9.

le"c'1e

Wzno

NAGRODY:

·----11!1

pk!owe

Tel. 55-52
Przy1rnuje od 9-1 rnosk•ewski~go kon 7. długoldnią p·ak.
i od 6-8. Dla pań
tyką w "lrzędtaln!,
serwatorium
do 4 - 5.
obeznany doli! admiła
Dla niezamożnych
nie z tlmr owości ą i
I\
1 Il
.ceny lecznic.
111
1

Kilinsk.iego178
Za trafnie

1

Konstantynowm 12.

Nimejszem ogłasza ·się konkurs na nazwę" nowowybudowanego k no - teatru w tODZI przy ul cy

bezsp•zecznie naj
lepszej marki świa·
tow ei
TUZll't ZL 6.wszędzie do nabycia

lekarzy specjalistów 1 g:ibinet denty.
styczny przy Górnym Rynku,
-

~.leWKOWiU

Kl

MM

LECZNICA

Choroby skórne Piotrkowska 294, tel 22· 89
wen@ryczne
p•zy przys,tanku tramw. pabjanicklch)
moczopłciowe
przy muje chorych w chorooacłl wszystGdańsKa 42. kich spec1alności od g. 10 rano do 6-ej
P1zy1muje:
po poł. Szczepienie ospy, analizy (mood 9 do 10~ 2 ~ od rzu. kału, krwi. plwocin etc) operacje
1-2.45 pp. i od-8-9
opatrunki.
wierz.
Porada 3 złote. Wizyty na mieście
Zabiegi i operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświe•l~nfa lampą kW<'rcoDoktór
wą. l{oentgen. Zęoy sztu~ane, korony
z1ote. platynowe i r.Jl sty.
W niedziele 1 święta do godz 2 pJ ooł

KON U S

Cegielniana 29, tel. 44·51

września

o ~odl. łJ~ ~o ~ołu~niu.

Pouątek ~ean~ów

specjalłstów

Dnia 28

nędza . wspólc~esnego

Doktór

1 gablL eCznl·ca lekarzy
net lekarsko-dentystyczny ,,&A N IT AS''

p.

nlomen-

Cienjalna realizacja poszczególnych etapów akcji!
Sensacyjne p<1dloże !
Olśniewający przepych wystawy!

.•„ ........................

Zawiadamiam Sz. Panie,

ER

GE

Wzruszająca pełna emocjonujących
tów treść!

Wło~1imiH1
6AJIARIW.

ZAWIADOMIEłllE.

Jutro!

Dramat w 10 aktach osnuty na tle zna~omite1 powieści Balzaka
spolszczonej przez Boy'a z,teńsidego.
W rolach głównych:
• Wytworna Andree la Faytte oraz „Król niesamowitej
maski" potentat ekranu

raseynu1ąca

IJilllif;&

dziś i

-- DZ
KURTYZANY"

europejc!zyKa

P~natek JeBDJÓW

20

NARUTOWICZA

grą

Zl

u·orowiu S

wl~mil!~et."OW')' (na

1

Sll'Otl!e 10 ~szpalt).

40 grosiy za Wierz · milimetfow_y (na stronie 4 szpalty).

w TEKScre:

Zaręczynowe l zaślubin. pe
drożej. Za terminowy drut

tekście 10 zł Zamiejscowe o 50 proc. Zagr. o 100 proc.
oglosze6 admlnlstr. ole odpowiada. Drobne 10 gr. Poszuk pracy 5 gr Naimn. 50 ~·
Ogłoszenia kolorowo (mi 11imalna wlelkogć ćwierć strooyJ 100 prócent drożej

•

