OPIA TA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAl IEM.
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nie
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Gay Magistrat poJął snadnie,
że na ••grzybki" iść wypadnie,
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CENA NUMERU

Plasowe wymordowanie

zo

OROSZY.

I NR. 293

przBłożonych

planował zredukowa11y urzędnik, Więckowski
Toruń,

22

października.

czetnika Salmana w Grudziądzu, które-, grzeb ofiary zabójcy, naczelnika kasy
zranił. Wynika więc z tego, że Więc skarbowej Pawlikowskiego.
nika kasy skarbowej w Toruniu ś. p. Pa kowski zamierzał zamordować jeszcze
Druga ofiara Więckowskiego, urzę
wlikowskiego, śledztwo wykazało, że więcej osób.
dnik skarbowy Obrębski, przebywający
zabójca Więckowski posiadał przy soWczoraj po południu odbył się przy I w szpitalu czuje się lepiej i żyCiu jego
bie zapasowy magazyn naboi i dwadzie- bardzo licznym udziale publiczności po- nie zagraża niebezpjeczeństwo.
ścia kilka sztuk luźnych naboi.
i
**&
21
'W
~-™
Przy trupie Więckowskiego znale. ziono kaper tę zaadresowaną do wyż
szego urzędnika skarbowego, zawierającą w środku cz:vstą kartkę papieru.
Podobną kopertę miał zabójca do na-

szast2

miasta:

I

W związku z zamordowaniem naczel go

., „,•.,,WZLi

Gorliwością w pracy
Oświetlając krańce

Zadusił swą kochankę,

„.. -·

a trupa

Stanisławów,

strącił

I

z urwiska.

22 paźcłzi•erniika. śmi,errcią na wypadek, gdyby Mar.Ja nie

W KobylO\\"lokach, pow. Czortków, b:~rła mu na<llal J;>CYWOlną.

Wrażenie oożvczki połsldej

.
dramat, jakiego . Pewneg~ raz.u, w poszuklwarn·~ za
w RosH.
tłem była oipę.taiicza m!fość tamtejszego nią'.powy1?.tJat bagnetem okna .w rmesvparobka, rranciszka Mazurkiewicza do ka:ni:u M:arJJ Szkwarek: Za .t<> mia~ zosta~
Moskwa, 22 października.
Marii Osta.pów. Gwałtowny z natury i poc1ągnięt~ do odpow1~1alnośc1, to t~z
~.Prawda" omawiając zawartą przez popędl"wy Mazurkiewlcz, narzucat się w umyśle
!ego ~r<>~ził się J?l.aJ? usunlęcta I
1
Pclskę pożyczicę amerykańsł{ą, nazywa ustawkznie Marji ze swoim afektem.
kochanki. 1ako swiadka za1scta. W tym Roł.vvi....t..rua rv.<.u.;uv •n,,
.•
.
f
d
celu wyciągnqt ją raz podstępnJe z do- Zakładając gmachy nowe:
fakt ten „ wypadkiem wielkiego między
Ta z;nos111a
z. lll'ec 11ęc ą U:1otv
ora~ mu, a gdy znaleźli się na Górze Lipowej,
narodowego znaczenia".
tora, k.tór~mu Jed·n!·k wkoncu ~ egta. ~ na<l Seretem. rzucił się nagle na Marję,
Stany Zjednoc.zone będą zaintereso- stafa s1~ J~go kocban~ą. O~ ~eJ chrwih udusił Ją. a następnle trupa zrzucił z ur.
wane w uzdrowieniu gospodarki swego Maz~rk ew1cz n~~hodzr11ł. wc1ą~ dom
wiska do rzeki.
Zwłoki dena1k:i znaleziono za kitka
nowego dłużnika i wywierać będą stapow, mim~, 1z go niechętme ~rzyj.wpływ na jego poł:tykę zagraniczną w mowano, f)rzesladowaJ ~arję na ka~drym dni. a Mazurkiewicza aresztowano. Na
kro~u, .a ta znów nle m1ala odwagi PO- rozprawie, przep.rowadzonej w Czortspcsób pokciowy.
zbyc sw go z obawy przed zemstą.
kowl·e, u;rnano go wJnnym zbrodni morJeżeli xaś Pcfska stan!e wobec faktu
Kilkakrotneii wpadał on d') domu u- dersPwa, skutkiem czego skazano go na
wojny, Stany Ziedn<»czone będą do pew zmrojony w reiwotwer i karabin, grożąc 10 lat cięż.ldego więz,ienia.
uego stopnia z«in~eresowane zwycię
skiem jej zakończeniem przez Polslcę.
Ze stanowiska międzynarodowego
pożyczka poiska oznacza takie rozszerzenie się WD!ywów angielskich w Euro
śmierć
pie, a w szi;zegółności n~ wschodzie '
Lwów, 22 października.
domowników jak też i sąsiaclów, zwala:uropy.
Na ostatniej kadencji sędziów przy- jąc winę na rzekomych bandytów.
si<;głych w Krośnie rozpatrywaną była
Pies policyjny mniej byt jednak la- Istne góry sypie z piasku,
•
•
sprawa K. Orzybałowcj z Odrzykania twowierny od ludzi l naprowadził na Nie przestając czasu trawić,
łttewsKa
pow. krośniciiskiego, oskarż. o zbro- Wl;'lś,ciwy 'ślad. ~zięta w krzyżowy By następcom pozostawić
•
••
cln e skrytobójczego morderstwa, popeł og1en pytan, z cy111z111em przyznała się To, co widać na obrazku.
W. D.
A
\V
gł jl.
nioną na ?sobie swego, ~nęźa. Grzyba-· do oryydn~j zbrodni. Ława przysię~łych
1•9
, . .
ława bowiem we wrzcsmu ub. roku za-1 potwierdziła pytanie eo do zbrodni mor
~oskwa, .22 paz~i1~r.1;ika. . mordowała podczas snu swego męża. derstwa, wobec czego G:zy~ałowa ska
. W ~dług mforru~cli ,.lzwi~stlj. pom1ę. zadawszy mu kilka uderzeń w gtowę ka zana została na karę śm1erc1 przez popociągu
~zy 1-:ttwą a. :\nglJą odby,~arn s1ę w
wał1dem żelaza, poczem porozrzucaw-1 wieszenle.
becne! • cbwdt pertr3ktac1e w sprawie szy rzeczy w mieszkaniu zaalarmowała!
dziełem bandy karciarzy
pożyczki. Pertraktacje te zb!iżaią się
'
i oszustów.
ku końcowi. Pozostaje niewy}~śniona
sprawa gwarancH pożyczki. Bankierzy
Stanisławów, 22 p~dziernika.
~ngielscy ż~daJą również, aby na amor„
Cata
banda
pomyslowych karci.a.ny
tyzacjQ pożyczki ·~mgle1:.-ikle! Litwa do.
i
oszus!6w,
a
to:
Piotr Łogusz, Broni·
wała pewne. c;dseH'i z dochodów . celartvstv
teatru
Letniego,
p.
Oielniewskigo.
sh:w
Piżano\vsiki,
Józef Dobrowolski i
nych i tran~!'fa. Kola Jltewsij:ie są prze
Warszawa, 22 października.
- No cóż ty teraz robisz? - z.agad- fan Harasimowicz obrabowali w P°"'
chvr.e temu ~:ądaniu, widz~c w niem
ciągu, zdążająqr,m ze Stryja do Stan!~fa
ukryte d;:;ionie do rozstrzygnięcia spra
Dziwną miał przygodęp . Miec:cysław nął.
.
.
\Vowa niejakiego Mldiala Dmyf'ryka.
w:r ·wolucj żc~lugi na Niemnie.
Gielniewski, sympatycz.n artysta teatru
- Ano, 1este~1 w .teatr:ze..
.
Ody poszkodioway puśoi;ł się na nimi
Letniego.
-:; E, ci1yba zartu1esz. A 1ak się ma
w pogoń. uciiekH do tylnydi wag-Qnów.
. ł
k
Ewel.rnka?
Wychodząc w ub1eg y
czwarte z
J ka E li k ?
a następruie wyskoczyli :i poci-ąg.u. Do~ussoH i nrzeciw państwu restauracj.i „Pod Bachusem", usłyszał
u dj:bł.a~ Przecież mówię o two browolskiego f Harasimowiic:ra ues7Jtc>.
H
, • I
radosny okrzyk:
. . . t
wano, za Łogusz.em i Pi~anowskiicP
nOSCte nemu.
Jej s1os rze.
.
.
- C1anc1ara, Jak ~.ę masz,
bracie!
-K iedy ja nie mam siostry Ewelmy. przedsiięwzoic,to pości:g.
Rzym, 22 paid1,-1ier!1ika. Siadaj, tu, tu, koło mme!
_ A któżeś ty?
W dniu wczoraJszym ogłoszona zoJednocześnie jakiś barczysty szlachTeraz dopier-0 panowie przedstawcli
~t<ł!f a odpowiedź Musso!' niego na .Prnpo- cie złapał go w ramiona i wpakował do się sobre nawzajem. Szlachcic okazał się
Maż zabił
zycjc Watyka-nu w SPTaWire rzymskiej, jtaksówki
dziedzicem z pod Miechowa,
J,mem
'
poda na. przez „Osservator~ Romano„. Artysta, maj<J.c przyjaciół
bez li:;u W-ckim. Poprostu wziął p. <?ieln~.!wskie
umysłowo
chorą żonę.
Mu~sol1nii odr~uca, ~sa?n1czo prp~wró- in.ie dziwJ się tak entuzjastyc.ine~u ~o- go z.a kolegę z ławy szkolneJ.
~elllc s.arnodzre1:1o~c1 panst'Wa kosc.:dne- I wit~niu choć h'"'.arzy ?bywa tel~ ru~ mogł fitt lfMDZOVMt
H#Q
Kowel, 22 października.
~o, twierdząc, ze Jest ono nie do pomy- sobie przypomnieć, N1e rozumiał rowmd
We wsi Korteliny, pow. kowelskiego
~lcnla w faszysLtwski.ej ltaljj.
skąd się wzięło przezwisko - Ciańc.aW Tałrache od dłuższego już czasu chorowała na po
ra. Mimo wszystko,
dał się u;::alować
mieszanie zmysłów żona miejscowego
_ Wed!up; ofioialnej statystyk! epidemia pa- rozracl.owanemu szlag?nowi, a /~ap_Yt~ny !
Od. ki_!ku chi.' pr<1W ie pa;i~je, w Zako- g?spodarza, T~odozja Burc.zak. Wymie
-a?iżu dzi('Cięccgo w Rumnnji zm r1iejszyla si-;. o zdrowie, odpowi'2dz1ał, że CZUJe 8!ę 1ak !1 ~!1 1~rn. p1ckua PORC.1da - '-'~!.:n .t1ardzo n1ona ~ag-Je ~mknQła ze WSl.
•
>ar<lzo z:i~,cznic W zesztym miesiącu zanoto- . najkniei.
c, cp \.! , s!onccznc a por<"!nk1 : w1c:;zory
Uwiadom1011e władze pohcyine rozvano !·'">u '» Y~Ja<lk0w, ob~cnie tyl~o 52.
,
__.:. No, to obh~jemy nasze spoikanie! są n'cco chiodnicjsze. Snieg w górJ.ch poczęły dochodzel]ia, które wykazahr„
- l. Pra.~ 1• donoszą, iż w związku z pog,os- _
. 1 ł · :n7 a·omy
zn:kł J"ui: nrawic zupc.fn.je wo.bee tego że Burczakow<> zamordował J'e1' wlasnY
[,uni o .choroole prezyden.ta Massarrka, kon:u~
za~oia. :'i. ...... n _J ,; • '·- •• , •
• •
"„, ,; ',.
~.·
t ._
~
•
""
1„rnt dir.:j:iluy zaznacza, iż prezydent Jest 3uz
Zw edz1L „On,.ę , „As.vrJę t na 7.a- daJe S•1ę zau\, .a„.yc Jeszcze .„Iaby 1uch , t. mąz, Kuzma Burczak. P? d?konanln
11.ic~nic zupełnie zdrów I urzęu11ic w Topolcza- 1 k~oń.czenie po;<:~l10.li do. 3ielanki" ..Szla rv.sty~zuy .. Po'.l·?da ,ta, wc<ltn;~ przepo-1 ohydn~~o mordu uderzemam1 tępem
me.i.
, .
.
• .
• . 1cnc1r.: szet.s\ał p1cn:~óm1 na prnwo 1 le- \\·:cewi tut.c,~zycn gorall, nrn. się utrzv- narzęaz1em w głowc, zakopał on SWl.
Jrand;~~,~~LCoote:oJz~~i~~~ l~~~·i~ 11w~·~c~< 1 ~ wo, kompanowi nie.p?z.wal~ł płacić ista ~-<;~ .1'..~ tym poz!oml·e praw·e do polowy 1~~~ przy stodole. Burczaka areszto...
powrotem tlo Buenos Aires.
le g.o tytułował „Ct.a.nc.ara ..
li·
_!l.,
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Australja
obłuda się

Chcesz

mięsem.

Jedź

spożywają
najwięcej mięsa.
--..:-

Które oarody

Polska za1mu1e ósme
m1e1sce, licząc od na1„
mn1e1 1Gdzqcych.
Medjolańska

i'z ba hamrdlowa

Panienki i wdowv

powz,ię

ta zamiar obliczenia spożycia mięsa na
g?owe ludności p0Szczegóh1ych krajów
Eui'Opy, aby przy pomocy tych cyfr móc
wyrobić sob!e pogląd na rodzaj Odży
wiania sie i stopę życiową. Dane poni;:, ~j prziytoczone, dotycza. roiku 1926.
Do pracowicie zbieranych zestawień
tyo11, medjolańska izba ha:ndlowa dodaje
uwagę, ż.e ilość spożywanego mięsa daje pojęcie rnietyliko o stopi•e życia, lecz
również pomaga sądzić i ogólnie o stosunkach spoleczny;ch danego kraju.
Ze statystyki wynika, źe Włochy zjadają najmniej mięsa, tam bowiem spoży
cie roczne wynosi zaledwie ldlkanaście
kilogramów na osobę. Drugie miejsce
7ajmuje Rosja ze spożydem rocznym
18,2 kg. na gfowę. Trzecie - Austria,
spożywająca rocz.nie 20,1 kg. rocz.nie na
glowę ludności.

Wbrew pozorom bar.dz.o

małe

ożenić?
•
„
do Chicago, gdzie jest „do wzięcia"
153 miljonerek.
saę

rozoorządza1ą pokaźnem i

Kandydatom do.malżeństwa w wieku
od lat 25-60, poluiącym na bo.gaty 0żenek, noleżafobv poleoić, aby spróbowali
szc.zęścia,.. w ameryka~skiem . mieście
~h'.ca~o. Zaidne. bowtem inn~ 1masto n.a
sw~ec1~ nl.e posiada tyle m•Uoner~ na
w:yd~ntu. iak gród na wybrzeżu jeziora
M1ch1gain.
Oczywiście panow:i.e lowcy posagowi
~uszą się z tern liczyć, że konkurencja
Jest bardzo wielka, że każda z owych
posa:bnych dam otoczona jest cakm gro·
nem wielbicieli, wśród których nile brak
europejczyków o starych arystokratycznych nazrwisikach.
Pewna instytucja finansowa stwierdziła na podstawie oficjalnych cyfr, że w
Chicago mieszka 110 milionerek w wieku
Odpowiednim do małżeństwa
Jeżeli do tego doliczyć panie, które
już przekroczyły wiek, odpowiedni do
•

spo-

Dz1enn1karze

życie mięsa wykazułe też Szwecja, s~y

nąca z tego, że jada duto d dobr~e; tam 1
spożycie wynosi ~edw~e 21,6 kg. Dzieje się to zapeiwne 'WSkutek marowego
spożyci'a ryb. Tyleż mięsa rocznie na
~owę ludności wypada na Węgrzech.
Spożycie mięsa w Rumun}i wynosi 23.6
kg. roczrnie. Na głowę ludnOśoi w Polsce

·"'-

bogato

9

l

ponctniejszych kandydatek do małżeń
stwa, zwłaszcza, że opromienia ją nietylko blask dziadowskich i ojcowskich
miljonów, ale również urok urodziwej
twarzy oraz wybitnego talentu śpiewa
czego. Podobno poza majątkiem ojca i
dziadka, posiada jeszcze skarby w gar·
dle i zamierza się poświęcić karjerze
śpiewaczki operoweJ.
Pani Mollie Wetcher jest z kolei dru
gą pod względem majątku kandydatką
do małżeństwa w Chicago. Przed laty
30, jako biedna dziewczyna, dostała
skromne miejsce w olbrzymim domu towarowym, którego obecnie jest właści
cielką. Udało się jej zdobyć serce i rę
kę ówczesnego wlaścicięla -firmy, Karola Wetchera. Po śmierci męża objęła
kierownictwo instytucji i doprowadziła
,
ją do najwyższego rozkwitu.
Dalej wymienić należy p. Adę Gareti, która urodziła się w skromnym
-· domku wieśniaczym w okolicy Chicago. Szalony wzrost ceny na grunta
przyniósł jej olbrzy;mł majątek. Niestyty, jako kandydatka do małżeństwa, nie
może prawie wchodzić w rachubę, ponieważ Uczy Już przeszło 70 łat.
Pozatem jest ona tak skąpą, że od
szeregu lat żywi się wyłącznie herbatą
i butkami z wędliną lub serem. Na calą
swoją garderobę wydaje niewiele wię
cej ponad 5 dolai;ów rocznie. Doprowa
dzila się ona do takiego stanu wycień
czenia, że wreszcie przemocą przewieziono ją do sanatorjum, gdzie odzyskała nieco sit.
Po wyzdrowieniu nie chciała zapłacić rachunku w sanatorium. Przed · 50
laty była ona jedną z ilajpiękniejszych i
. najbardziej uwielbianych bogatych pa, nicn w Chicago.
Wśród miljonerek w Chicago 15 ma
że jeszcze przed swojem imieniem umieścić słówko „miss". Pozatem znaj·
duje się tam caty szereg młodych wdów
na sktadzie.
Do najbardziej godnych uwag i, chociaż również nie do najmłodszych posta
ci świata milionerek chicagowskii..;11. należy Mrs. Jacob Baur. która ::;amodzielnic wywak.zyta sobie majątek i sta nowisko. Karjerę swoją rozpocz ęla jako
stenotypistka.
Jej zmarly mąż z trudem utrzymywał firmę, która znajdowała się w interesach wielce zawiklanych. Po jego
śmierci wdowa objęta kierownictwo i
wykazaJa tyle energji i zdolności, ii w
ubiegłym roku swój udział sprzedała za
7 miljonów dolarów.
Za piękność uchodzi młoda wdowa.
n. Lester Norweis, która z powodu cal ego szeregu wypadków śmierci, stara
się spadkobierczynią ma.iatku, wyno-

małżeństwa. a jednak radeby jeszcze
wyjść zamąż, to można stwierdzić że
133 milJone1 w Chicago jest do wzięcia
rek, z których każda przeciętnie r.ozporządza majątkiem 3 miljonów dolarów.
Najbogatszą ze wszystkich kandydatek do stanu małżeńskiego jest pani
Edyta Rockefeller Mac Cornick. Jako
córka slynnego króla nafty, wniosla do
malżeństwa pokaźną ilość milionów. Po
zatem mąż jej, liarol Mac Cornick z
którym się rozwiodła przed sześciu '1aty, byt bardzo bogaty. Po śmierci ojca
swego, Johna Rockefellera, który, jak
wiadomo, liczy obecnie lat 90, p. Edyta
otrzyma należną jej część ojcowskich
miliardów i wówczas stanie się na.ibogatszą kobietą świata. Mieszka ona w
wspaniale urządzonym palacu na najpiękniejszej ulicy Chicago.
Córka jej również zalicza się do naj-

I

rumuńscy

w Polsce.

„.,,.,~-

przypada rocmre 26'3 kg.
Norwegja, ma.}ąca takie same warunki życia, jak Szwecja., spożywa jednak
mięsa więcej, bo 29,4 kg. r<>C'Zl1!te na o-

sobę, jes~z.e 'Wiięcej mięsa spożywa m~
szipanja, choć kl.iimart jej la.goc:hnry wcaile
tego nie tłumacz.y; tam zjaidai}ą 31 kg.
mięsa

na g'lowę roozl11lie.

duł.o miesa spOtywa
Holandia; holendrZJY naogól 11.łbiią, pić i'
jeś.§ już od wieków, co zresztą uwiecznili' naflepst mala:rze; to tet ~e roczne na glawę W}".ll()Si tam 33.8 kg. szwajcarzy Jeszcze banlzłeł lubią mleso, to też
u ~ cyfra spożycia rocznego sięga
Tra~nde

37,6 kg. na ~owę.
Typowo rolniczy kra:f. jabn jest Buł.

Rarla. 1młd wł el.kiiei hodlowlt k(nf, ma spO-

żyde mięsa 38,1 kg. na growe; możinaby
przypuszczać, że wieie z tych licmyich
kóz idi2ńe pod nóż w ojczyźnie. BOgata

Be{fda ma spożycie mręsa 38,7 kg.
J a:k dalece słuszne jest woioSkowanie ze spOżycia mięsa co do siły gospodarczej danego państwa, d'Owodzi statystyka Niemiec; tam rocznie na ~owę lu'dn~ przypada aż 47,1 kg. mięsa. Zale~wie parę kra66w w Europie ma spoży

w~ksze.
St>ożycle mięsa w Dandji wynOsi 55,4
kg"ł a w Angljl nawet 59,7 kg. Nile zresztą
dziwnego, bo aingfllk jaidla cłtętinde mięso

cie

trzy razy dzienme
·wszystkie te cyfry, dotyczące Europy, gi:ną jedinaik jak w morzu wobec danych, d'otycz.ących Ameryki. Bo spoży
cie mięsa w St. Zjednoc7-0nych W)'llOSi _
na głOwę rocznie 70 kg. Nie test to JOOi...
nak rekord, bo rekord w zakresie objaJania się mię.sem Mle AnstraJja, kraj bo:{aty w stepy d staidia bydta i owiec. N~c
'\i<r(.; d'z.iwnego, że australiiczyk p0chła
n1a rocznie 103,1 kg. mięsa, czyli cztery
razy tyle, co np. polak.

I

1

·

.

· · -- ··

·

Do Pofsk1 przybyta wycieczka dziennikarzy rumuńsk icli. która wczorai zw cdzita Ł6dź. - Na zdjGciu - dziennikar ze rumuflscy pp. Bartescu i Cerc~pide
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„Królowa Biarritz", arcyweso!a komedia saJonowa łiennequin'a, świetnie grana przez cały
• ·
OCzekUJ•e SWeJ· z·... ODY z U t.a.gk
zes pól z pp. Grywińs'ką, Zi~mbińską, Krctkem,
Oleflłeffi.
'--::
Kwiatk owshim i Zniczem w rolach g!ównvch
R
r: rana będzie jutro i w niedzielę wieczorem. ·na~
uth Elder ZO\\·ic SiG „miss" wtedy niego to nic zależało.
m:l'~zasowe przedstawienia v.>ybornej komedii
\Vszelkie rady i perswazje byłyby
1Hlby t,· . sic przy wype!uionei do osta~nicgo mieJ- gdy lat.a, ale w codzicnuem życiu, ni c
w powietrzu, ale na ziemi -- nie jest zup clnie bezskuteczne z chwilą, gdy pa
"::i ~a11.
Ost~·Vn wz edstawlenia „Parm~' Flute" z St. ona już l)aJJ m•,, a le pani a. _ inęz'-. at]r""'' .· 1.11· J::>,_ii tl l pos 1,a now 1·t1a prze Iecie(: przc:t.
. •1'c3· 111r • L Y]c o \'v· nacK
· w ys tosowa I ocean.
" dziś, w M az·
·qJi tytułowej dane będ~:
.1ark ow~,.
I
·,,
lJot ę 4wie„
Gocl11ym ll\\·agi jest fakt, że amery"' „w yra zr najgon; tszc.i miłości „ do ur a topo Pvi. , «raz jutro, w niedzielę ' o "Ot'zinie
0bydwa przedstawienia po cenach popular- wan ej lotniczki i oświadczy! jej. Że kari ski Ś\\ ia t k obiecy w cale się nic enIJ1· a\"t1ro
uważa ja_ za ,,ll a_iod\vażn ieJ"sz~·. , dzi· e\\'- ttl ZJ."
uych.
\\' ym czy.v
.) 't111·0
, " zmu •·1 c zb'
---··
czym; świata:· i ~e z tęsknotą oczeku je nem Ru th Eld e r. Przeciwnie. znana dzia
TEATR POPULARNY.
Dziś o godz. 4 I>O pot przedstawienie po ce- powrotu małz o 11 k1 '" Balboa nad kan a- la -.:zka polityczna mrs. Franklin I\ooscw clt OŚ\Y:adczvla kr ótko.
nach najniższych (od 1 zl. do 40 gr.). Wieczo- tern Pa!lamskim.
_ To bd ·)oprost•! no.n s , 11 .
Biedny ll1 f\Ż mu si a t w domu przciśl:
~cm premiera lekkiej amerykańskiej komedii w
~ tos.nt!r, za to
f\'l rs. \\'~!Il f~re d S ac•1<VI.11 c-.::i
·.
k ·.s ię
aktach „Mąż z lo.terji·'. Reżyseruje R.· Ur- wszy stkie . l'' !cczar
.1-ch
, Ja
\I
. . · ii·i,e I).Ie ]··ei··".
bal!'>ki.
sam .wyraz ~1, k 1 c~y ~u zn pytau o .dla.cze- I ~.vyiclka }:-igi dl a pielęi.;n owania zdolnow niedziclę dwa przed.stawienia „Męża z
~c~ii": o godz. 4 po p. oł.. i s.20 wieczorem. Dzi~ go me post<1raf si c; _P ? WStr zyrna c, zony! sc1 um~·:::1owych kobiet, oświadczyła:
Dob ra stenotypis tka jest o \\' icle
. i iutro kasa cz~.~<>Ą.!O .t'.anQ do 9. wicczori::m od , tak_ ry'.~ykowncJ impre zy, \ \ ' O\\·c ;;;a s
„. - . .. dl a ogo' l u.
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TEATR MIEJSKI.

maiatkami i. .. wieklem •

l

i5.~~~ ~T.fr~~m~~~Z#~~~~~~·!J:o-

czysty obchód dziesięciolecia powstama. 1 a.z1~
związ~u _!:!liast polskich .. ros1ed~;~
ralności
plenarne w ault unrwcrs:vtettt pozuans iego. "
_ Sygnat cuisu i komunikaty: lotnlc:w-meteorologiczny, PAT-a, oraz nadprogram. 15.00 - K.omnnikatv: meteorologiczny, gospo<larczy, PA1-a
oraz nadprogram. 15.20-16.00 - Przerwa. 1&.00
-16.25 - Odczyt: „10 lat szkolnictwa zawodowego w Polsce" (dziat: „Pedagogi.ka i szkolni·
ctwo") - wygłosi Maria Zaborowska. 16.2516.40 - Nadprogram i komunikaty. 16.40-17.05
Odczyt: „O znęcaniu się nad zwierzętami" -wn~tosi
p. lielena Wiercil1ska, sekretarka l>Dł·
skie1 ligi przyjaciól zwierząt. 17.05-17.20 Przegląd wydawnictw periodycznych - omówi
prof. Henryk Mościcki. 17.20- 17.45 - .,Księga
ubogich·' i „Mój świat·' - Kasprowicza (Cy•kl u
z dzialu:
Kasprowicza)
twórczości
17.45Górski.Literatur:i
.-g'oo 1· dr. Konrad
.· k~„ - v."
pols
JS.15 "-- Progran1
·• ' ~dla 'n!odzicży - W"POwie P
'
- Kon cert, popoh1e wa Kunina. 18.15- 19.00
dn iowy dla mlodzieży. Wykonawcy: Orkiestra
14-letni
Ozimił1skiego,
dyr. Józefa
1<. pod
P.
Lei prof. Jerzy
(skrzypce)
\Vochniak
\\'ladziu
ield (akompaniament). 19.00-1915 - Komunikat
rolniczy. 19.15--19.:35 - Rozmaitości - wygłosi
p. ludwik L:.twiriski. Komunikat tow. zachęty
hodowl~ k oni. 19.35-20.~0 - ,.Radjokronika'· - Przer·z
20.00-y.20.30
Stcpowski.
dr. --M.Koncert
wn .los.1
Transmisja
wi eczorn
2ll..10
wa.
prze;wie bit~lcty1i „Messager PoPoz1:a.1.1ia.
1011 a1s .w_ 1ęz.y~u l~~ncus.k1.m. 22.CJ? - S_Y~J~!
cza.su . i. komun'.ll.at~_ . lot1:1~zo-metco.rolo.gi;zn~.
0„ra 1
nadp1
ara~ tan
spo:t?w:i.:muzyki
pohcyw,,
ci;zw
- I ransm1s1a
23.30PAT-:i:
22.30-

:.v
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Sir. 3

...:_ Wforz mi pan, życie podobne jest
Io sukni kobiecej: za krótkie i za drorie„.

.
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żonę.
syna .wkie- t:zaty na n1ew1erną
·Romantyczna alkoholiczka wyprowadziła w pole
J · wsk1·a1·
sza01· Oico
podejrzliwego

Ręka

•

li •
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Wieśniak oddał wyrodnego
synalka pod opiekę poliCl~t
L ódź • 22 paźdz.i'em±ka.

Awan t urę

l'k .d
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małżonka.
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Lód z, ... pai:.iz~ern: a.
- Pewno się a~tś spóźnili - rzekia
- zaczekamy na nich.
Stolarkowska
stn
,
.....
żr,nat
cztowh.:."k
Kora,
Antoni
P
J
za·moz' 11 eg o tecwy, który już p• :l~~- ku> ivk dźw1~at
· S"""
Stan1iS 1 "•W Rour1'ak
Usiedli przy stoliku. P. Kora obstaJ~·
•
n
~ . 1 "'
wódkę. Okazało się, że wdówka
wieśntiaka z pod ŁowicM bY'l dl:a ro<lzi- 11:1 S\\ oich barka.;;h !:-P >rkal v.:iec;z·)J em !ował
k
k
•
<rów prawdziwą udręką.
1
r.r. u•. cy przyjaci6łkę sw Jjej fo iy. -'~ucy ies:t wieli ą zwo1ennicz ą a 1koholu, to
dwie butelki.
wytrąbili
. Iiulaka, p:i.jah: i awaJ1tumi1k wlóczy.l m; Stoiarkowską, wdowę !icz;,.;;ą iu.7: też wspólnie
Mijały godziny najgorętszego ocz.esię stale PO rozmaitych wl·oskach, ntle przeszło czterdziestkę.
_ A dokąd to pani zmierza? __ za- kiwania.
myśląc absolutnie o u.Czoiwej pracy.
- Widocznie już nie przyjdą - doPewnego dnia, korzystając z nicobe- pytc:ł.
szedł wreszcie do wniosku p. l(ora. fo
- Wtaśnie idę do was z wizytą.
cnośc! rodziców n~emal dosvcz~tinie ogo towarzyszka, która była już pod do- żony niema w Jo:nu.
próżnil ich mieszkani·e. Ojciiec po pow- Domyślilam się ,ego. -·- G tej po b:rą datą, wYbuchnęta śmiechem.
r'?'cie do domu, zauważywszy kradzież,
- Antosiu przecież to wszystko men!ezw:łoiezni·e ziwródil się do w~adz pot.i- r.te zawsze jest na randce.
- Co pani mówi? - krzvknąl p. prawda! Twoja żona jest zbyt stara,
cyjnych.
by 1mogła marzyć o przyjacielu!
\iVyrodncj 1aforośł·i nie udailo się jed- Kora. - Moja żona ma kDchanka?
I<ora zerwał się z krzesła.
. - Oczywlście, że ma. Codziennie się
nak odszukać.
- A dlaczego kłamałaś?
spotykają w restauracyjce.
Od tego czasu minęło kiilka iat.
- Bo kocham cię, Antosiu ... Cir~ia- Czy pani wie gdzie?
Onegdaj stary l<o\via:k przybył do
- CJ1odź pan, wskazę parru restau- tam, żebyś ze mną się zabawił.
LodZ\i w celu poczynienia pewnych zaI · placił za wódkę, co? Niema gtu·
.
kupów. Po dniu, spęclz·onym bardzo pra- rację.
P. Kora zdenerwowany do najwyż- pich! Zapłacisz teraz za wszystko i
cowiicie, \\71ie.czorem ndail się na przeszego stopni:- poszedl z panią Lucyną. znać cię więcej nie chce!
cha-C:1zkę.
Wynikla grubsza awantura, którą
W restauracji, gdzie rzekomo mieli
W pe•wnej chwili pocml, jak ktoś dyprzesiadywać zakochani, było zupełnie załagodził policjant, spisując odpowieskretn:cie sięginąit do ięgo k'eszenJ.
dni protokuł.
Chcąc przyłapać złodziejaszka na go- pusto.
--- .
rącym uczvnku, po;iwoliq mu v.ryciągnąć
portfel.
1

I-

Pl."'.zypnszczając, że mani-i
fe~;C: t~;ęc~:Jt~t~~:~~t~fo~i~I~g;t:~
D0ilirniarz.

gifowę„ l(_tÓ'ry zwa11~ go z nóg.

Z5.000 dolarów

'

W·ies11'i.ak wyr:waJ: mu portfel i zamje-

Jadw1·g1·
p
matrymon1·a1ne
Perypetea
•
· •,
.
Jłl
Narzeczony

zniknął

z gotowka'

a nie 75.000.
Olbrzymia premia za rozwiązanie za.
gadki „Expressu" wzbudziła zrozumia~
łe zainteresowanie wśród szer<>kich
tzesz Czytelników naszych.· Tym razem
jednak suma WYjl:rauych NIE JEST
7 5 0 0 0 DOL" oow LECZ TYU(O
•
~,
'
w sum·~e 75,000.
"'"' 5 , OOO DOL. Wygrane
dolarów padają we wrześniu, nie zaś
·poctczas ciągnienia obecnego. Trudno,
takie są warunki premjówki, a przez caqie mo;:;zecleż tr~w:,~ ~
.,,.,.,.,...
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Bocian w tarapatach.
Chciał .się ożenić i... zdefraudował pieniądze.
W

Lódź, 22 paźdz'.ernika.
związku czeladzi rz.cżniZZeJ V.'P:/-

k1J tC zostafr nadużycia, które popeJn;l
~karbni'k

31-letni Zygmnnt B:)c:an.

Btoi.an zdefraudował 1420 ~ł-0tvch i

weksle na sumę 2.600 zlotycb, poczem
w niewiadom}'m klerunlot..
O powYższem d~.:."> ' •„n poi:cil. kt.ó

2b!c:,rł

rago
w

ujęła.

·

·

Znalazłszy się przed sądem Bocia-n
uastępująey Sl)osób tłumaczył swój

C2~·n:

Chciałem się ot~a' ć.

Ze sk.r<mPd
mo.
glem urządzić naw~t przyjęcia dla. f'()-1
śct, to też byłem zmuszony wV.~ć 11:p
g.otówki. Przypuszcia!em, że wkrólr.e
-

pen.,,j:, którą otrzy·mywałea ale

uda mi się pokryć medob6t.
Sąd po zbadanat św:adków ska:!ał
Pewinego dnia panna Jadwjga powd:eg•1 Ml. 3 miesiące wt~denia .
rzyifa narnecz.onemu swe oszczędności

Lódź, 22 paźdzteiillJ'lka.
Był mfody, przystojny i elegancki.
. ~rzyJrzaws·..r,y się z bLiska tiwarzy zlo
Panna fadwi ga Stężniewska poroała w sumie 100 doitych, za które polooW'a
dz1eJaszka, cofnąl się z przerażeniem.
.
go w pewnem towa:r.zyS1twte i już od mu poczynić różne zakupy.
Pozn~·t bowiem swego syna.
Od tego czasu przestal do mej pr-zy- . OJcze -:- zrawofal sy.n - bfag.am chw~l<i zawarcia znajomości poczufa doń
·
cho&dć.
clę, rne . WDfaJ poJ.icji ~ Zli.tuj się na·de Q.1tę<hsze uczucie.
Lódt, 22 paźdztert'.ika.
Spotykali s:ę zie so,bą dość często.
mną. umiera-km z gfodu, W1ięc musiałem '
Lokatorów domu przy ulicy Złote!
Narzecz0111a, przy.µus1.1czając, że .stało
Razem spędzali czas na prze·chad:z- mu się coś złego poszukiwaiła g-0 nader nr. 2 wczoraj około godziny. ?rugiej w
kraść!
Rowiiak nl·e słuchruł jednak sy,na i kach, w kawfami lUJb w kinie.
e.nerg:icznie i w k·O•ńcu dow'.led:zi:ała Sfi,ę, nocy zbudziły ze sn1:1 pr~~hwe ~zy~
Painna Jad.wilga kochaiła go coraz bar że wyjecha~ z Łodzi.
przemocą. sprowadzil.l'. go do komisarjatu.
ki. wydobywa;jące się z mieszkama Pil
Mfocl:zi.e:niec z1nalaz·l szy s·ię przed są- dzkj 1i czekała tYlko na cfrw:iilę, kiedy się
Przed k:;iłku dnfami otrzymała list, szka.
, k
. Kl
de~ tt:umaczyl się, ze po raz pierwszy jej oświ.a:dc'Zy.
Okazato się, że 23-letma ~r.a. cor a
który wyjaśniW wszystko.
\Vreszcię pewnego wteczoru, gidiy sie
~ z.ycm 910konat kiesnonkowcj kradzie- P:rziestailem dę kochać - pisail tego lokatora, targnęła się na zyc1e, wv
ZY,', ulegaJąc zgubnym namowom kole- dzieli praytule11i do s'ebie on t. j. p. Wapijając większą dozę jakiejś trucizny.
claw- Rózga wyz.nat jej s'vą mrłość d po- Rózga - bo dowiedzfa.Iem się od znajog-0w.
Wezwano natychmiast pogotow.1{.;
nawady
nlewybaczafoe
masz
ż.e
mych,
Skazano go na 6 miesięcy więzienia. prosił o rękę.
po udzieleniu pomocy po~o.sta·,vlto
które
Panna Jadwi.ga spojrzala nań z u- tury bardzo ·d!yskretnej. Żegnaj, już wie- denatkę w stanie ciężkim na m1e3scu.
- - - '"' - - cej ni.gdy s.ię nie zobaczymy.
1 „; .I
w'ic'. biieni'em.
LiS1t tein wyµrowadiziił pamnę J adWi:gę
- Zgadzam się - wyszeptalła.
kradną
c~,,
z równowag.i:. Dopiero gdy ochJonęla z
M;<J1ęto kilika miesięcy.
Przygotowywano s1;ę już -do śh1bu, wrażenia, jaikie s1prawi'ł na. niej att;"ZVoraz ci, ·k tórvth
., okradziono któiv rnia1f s!·e odbyć hucz.ni:e. .
Lódź, 22 pażdzierni:rn .
many Hst, udafa s.Ję dio. wtadZi poli1cyj:nych
Łódź, 22 J.;aźdt.:E'rntku.
·
,
•
•
Nad sprawą ta co<lz;icnnie się nara- i zameldawa~a o przywlasizczeniu przez 1
\V bramie ~om:i przy ~l : c~ ~c~ _':_l·
Wiśniewskiemu Bernardowi, zam. dzano.
nJedosz:lego męża 100 z:lotycb.
1
ni:1rei 62 prze3echax.,r zostai P• z .. z wuz
----we WS! Mroczno pow. lubawskiego vi
45 it>tni WawrzY1lL\.o-C Pok'.)rski, _d~iwrca
towaru na sta;:ji
przewożenia
cz,as~e
t~i kamienicy, który do.wat ;;1<";1k.~'h ;)(
Łodz-Fabryczna, skradziono z wozu
.
. _
zeń cale go c.lał1.
tłu::
paczkę, zawierającą trzy r>laszcze war
V; c.zwane pog0t9WiC PO UGZ!der~ '
to~ci 300 złotych.
p•·r~ocy pozostawiło go na mtlJ ~'„u:illll.1111!1!!!11
. • S zka .
12olez· acą do nv·ewd z 1·ęc zne""'rro złod z1e1a~
Mikoł-a!czyk Helena, służąca, sl\rada
111
MAIBllł!lllll'
fil q~łiff we
11......
różnych" rzeczy, ogólnej wartości 200 zł.
ruszyć!
stąd
się
Trzeba
Wstawaj!
października.
22
Łódź,
ulky
przy
zam.
Gncsinowi Izaakowi,
NOWY WYNALAZEK.
Ludwik Wrocławski całe lafo praC"o- Ta gospodyni ma trochę lepszej gardero
PlotrkO\\>-slcicj 82.
S;yua RóżY lat 11, zam. przy ulicy No wał w pode czoła w fachu zlodzir:jskim, by!
Z bajeczną worawą spakował w~:!yst
womicjskicj 22 skradziono 66 zl. go- to też dopiero jesienią mógł sobie pozwo
lić na urlop wypoczynkowf. Wrnz z swą kie bardziej wartościowe przedmioty i z
tówkr~.
Dobrod.z;ejską, dużym tobołem wyskoczył przez okno,
Stemborowski Tadeus1. zam. przy ul. kochanką, Stanistawą
Zakątnej nr. I, przywlasz,czyI sobie ro- wybrał się do jednej z wio;;ek pod Ł •j- a za nim jego kochanka. 1
Złodziejska parka nie prz~widziała
·wer na szkodę Sarnow~kiei:;o Antotiie- dzią.
Cały dzień spędzili na świeżem po- }ednak groźnej przeszkody w ur ~8c;.~ywi
i;o, zam. przy ul. AI. l-g1., M.aja 1.
Olbrzymi brytan,
Een!er, krawiec, zam. przy ulicy wietrzu o zmierzchu zaś, odczuli dotkli- stnieniu ich pla!lów.
czuwał
Drewnowskiej nr. 42, przywraszczyt ~o we z'mno poczęli więc się starać 0 nocleg spuszczony na noc z łańcucha,
bic towar na spodnie, wartosc1 300 L.l. Znalazła się pewna gospodyni~, niejaka nad dobytkiem swych chkbod1wców.
Gdy \V1;ocJawski przezadzal plot,
na szkodę Szejnbauma Borucha, zam. Walentyna Sobolewska, !dóra przyjęła
czworon.ozny dozor-ca ugryzł go w no~ę
ich do siebie.
przy ul. P iotrkowskiej nr. ~94.
ulokowaH tak silnie ,że złodziej z b61u zawył.
Złodziej i jego kochanka
Borkowski Leon, zam. przy ulicy
Krzyki na podwórzu zbudziły ~ospo
Wólcz:aflskiej nr. 218, przyw{asz:zyi so się wygodnie u gościnnej wieśni.ac-d.d. Po
kola:~ji udali się na się, która widząc, co się święci .c11larmo
bic palto, wartości 30 zt na szk0tle Ste- spożyciu wspólnej
fana Romana, zam. pod wskazanym spoczyrH?k. O godzinie 3-ej w nocy Wro wała sąsiadów ..
Broń dla pm:ltuiących tttyśliwych.
Dobrana para osiadła za kratkami.
cławski. obudził kochankę.
adresemrZJa~ \vc·i:wać policję..

1

Zamach samobójczy.

którzy

I

I

Pies

chwycił zębami łydkę

h •
Przeiec ante.

..

--~=
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Tramwaje do godziny 24-ej.
__..,„__„

Ządają
wracające

-

Czy

będzie pani

krzyczała,

gdy

panią pocałuję? .. ,
- Jeżeli pan to wykona należycie,
nie będę przecież mogła krzyczeć, nawet gdybym chciała.„

-

p O Siu Ch a I•CI•e •

·n~ ",..,"'<4 --~~e„". t
P <llll Syg1e yiner J=„i. zaw ......... z.<1!<U· • ..,....
,wany zdenerwowany, po<liniiecony, roz-

tru-·gn.iony. Choo~ ulica. szyibkim, ni·erównym krokiem i patrzy tępo ~rzed sie-

bie. Tak samo bl4o ~czor~ Przed:
Grand-łfotelem załtZ'Y'fll'l.l}e go Jego przyja.ci e:l.
_Panie S.! Na cll\v1lec"2Jkę.„ Które~-·-< maimJY ?...•
go '-U.I~

-

rzesze

wieczorami z teatrów, kin

Rok 1927 chlubnie zapisał SH~ w dz1e
jach łódwich tramwajów. Przeprowadzono kitkana-ście kilomefrów nowych
Hn.ji, zwięk~z~~ znaczn~e ilość kursujązakup:ono
cych na Jlł1CSCle wagonow,
estetyc.zne i wygodne "".ozy, a iJozate~
wprowadzon.o - prócz innych drobnte1szych - dwa zasadnicze udogodnienia:
system wsiadania przez tylni pomost i
"':ysiadania ~rzez przedni, oraz zmbn~
niezbyt bezpi~cz~ych rolek na b<irdzteJ
praktyczne pałąki.
Widać z te-go wszystkiego, że dyrekcja K.E.L. wywiązuje się popr;i.wnie ze
swych obowiązków względem miasta i
nie szczędzi bynajmniej trudu i tCosi.:tów,
by Łódź posiadała szeroko rozgałęzirmą,
do~odną i bezpieczną komunikację tram
..
.
,
wa1ow~.
Zdziałano dosć duto, slw1erdz1c 1ednak muS'J111y, że do zrobtema 1est 1cszcze
•
_.J
lbaruzo wte1e,
•
•
•
•
Nie będziemy się powoływah na za1
j chodnią Europę, g-dz.ie z.resztą tramwaje
są jUź wycyfywane z główniejszych uiic
1mia.sta, ustępując miejsca znacz.nie wy·

. . . .

.

tysiączne

tego

-

A

N!·e wiem.„
Ma. pan w kiiesrem gazetę •.• Zai1

rzyj pa.in...

- NJc pan się z inieJ n:Le dowiesz: to
wczorajsza gaizeia z wcrora;Jszą dah\.„

I

I

I

••

*
Cafe: .
Podisiluchane w Grand
- Olku, pożycz mi 40 groszy...

- Wsiydz,rlbyś się. Tadku, żebrać
rak C-O<i zńeń o parę groszy.„
-- Masz rację, poż.ycz mt 10 1.lotych_

*"'
~

płatności, iłe

k•ie mam

placenia?

Siedź

śU.wy, że cię

nie

podatków do za-

pan cicho i
ro~
••
„

moim

bądź szczęspólni-kłem!

-- -

.:..-- - • - -

.._,

_ Czy faska wa pani zna Polskę?
-

O, tak.„ Przeszło trzy godziny leolalam nad nią w aer<mlanie...

k

o teatru, do ina, czy ka c,v "· .„.
A zreszt ą - Łódź diisi·~i sz :-1 , to nie
S~·1 '. '.śm y s ę
lat.
Łódź z przed kilku
przez ten czas miastem niemal ett!" O~,~is.kiem o ożywionym ruchuu lic.i:.nv!·n t~o
późnej nocy. N~e stoi my pod tym w zfi~dem o wiele ni że j od 'Wan:zawy, ma .1y
więc prawo domgania się Łych sum~ eh
wygód, ilłkie mają mieszkańcy ~ tolic y.
Sądzimy, że dyrekcja K.E.t. nró w1
k
ł
no w interesie ogó u ja i w swa :n w asnym, przedłuży cza.$ kursowam ~ :ramHfic.).
wajów na mieście.

I
I

Tente sam pan lz)'d.ior 8Zedl wczoraJ ulii.cą Plotrkowska. Prz.eohodzłl<: na.
pneclwl.egły chodnik. nie zauważył nad...
je"L-<lżającego b'amw~ju. Chwi<la -

_

1 kawiarn ~'"

,. 'khwać
godnie1szym autobusom, lecz wezmiemy rafy, sale odczytowe należy
jako
za wzór - Warszawę.
anomalję.
W stolicy spełnia tramwaj swą rolę
najhardziej d.:mokratycznego śr:ldka Io Pomiędzy godzinami 10 a clw .J11a<;t~ w1esea~e w k tna c.. h,
s1ę
komocji miejskiei niemal bez zarzutu. czarem kończą
odległy~łl 0 d przedstawienia w teatrach, a lud1.1e raDoc era do najbardziej
swych domost w,
dzielnic, zami~zkałvch dziby dostać się do
śródmieścia
przeważnie przez urzędników, pra.mw- znajdujących się niezawsze w śród m csn'ików i robotników, umożliwiając irr. ta ciu. Cóż mają uczynić, j eżeli n~ ~ mo~ą se
opłatą dwudziestu groszy dojeż.:łz:in c do bie pozwolić na drog ie dorożln i a uta?
uri.:ędów, biur i fabryk. a co naiważn;ej-1 Je:t copra~da n?cny. tramwa j, a ~e
ten nie wszędzi~ doieżdża, Musz·\ te u.v
sza
picc1: 0tkę
„kursu:je" po mieście do godziny 12-ej w I nolens wolens dreptać na
i'~ ~r.-rąc. z
.
uli~c,
wyboiste
c.emne,
~rzez
dłużej.
i
n:iwet
nocy, a
h~ię··
posw10.c1e
w
błyszczące
na
zalem
O
d
.
t
b
Łó.3"' .
.
gou.z 1est poz. aw_ona e1 wygo y.
tramwa1owe.
szyny
życa
.
.
.
.
. .
dzm1e 10-ei wieczorem tr.amwa ;e są ;uz
za . ąć s:ę tą
Zarząd K.E.Ł wm1en
skierowywane do remizy, a 0 god.i: nie
wpół do jedenastej kursuje po mieście i sprawą i. hezwzglę~~ie przedł~i.;y~ czc:.s
zaledwie kilkanaście wagonów, w któ- kursowania tramwa·ow o: zyn a·11mm c; ~o
a godz ny 12-ei · Spr a wa ta -- o :.e •·D<H;1ę.
pOdwvzszon
.
•
-ryc h zresz tą o b ow1azu1e
tamy - była ; uż porusz.a na przed k} l~ u
'
•~.....s
nocna uu yia.
wówcz.as tc :l
· laty. K.E.Ł. tłumaczyia
. • . · a .
. . .
r k
Coprawda mamy przez całą noc tram
. stan rzec.zy J.a tem, ze 1uz n gojz! nie ,1-e1
. . h
.
1wieczorem frekwencja
korzysta iącc j J
waJe lecz tylko na paru lmiac ·
Taki stan rzeczy w mieście pólmiljn- tramwajów publiczności poczvna upanowem, posiadającym teatr, k,nematog- 1. dać.
Słusznie, ale nie :ne1:>a zap<>minaf,
+HU'M!SlllftE~
AM ii&
b
d
ż~ jest to pora, ki-e y lud -'i<; r u y w :> i ą
O ~t; dzi n ie 10· e j
przeważnie w domu.
kończy s·ę ten prze j ściowy s'. a:1 Dl~!'twoty", gdyż każdy. odpo:: ~<i, v: sz·r l'ie: o
po pracy w domu, wychodzi na mia <> ~'>J,

d

Bardzo zdeonerwowaił się pan ~
Gancegal, Wllaścicid s.k'ladu manufakturowego_ gdy jego starszy buchalter, P<>prosiił go o podwyżkę. Szef zwr6ci!l si'
do swego pracowni.ka z takim nmie;I wd~·
cej pnzemówieniem:
- Co? Poowyżtd pan żąda? Teraz,
ki:edy parn wiie, ja!k źle iiruteresy idą, ja-

łodzian,

a b-ył

DZIELI NAS

1

i

by wpad~ pod koła. W ostatniej niemal !
chwiili wdiskoczył doń jego m.odszy bu- '.
cha:lter i chwyciil go za rękę i śoiaglną,l Z>
szyn. Tramwaj prz.ebiegł z blyska:Wicz- 1
;
Hą szybkoścla.
'
I
lizyp.
~rażenia
z
Drżący jeszcze
do,r ~odaje dlłoń swemu pracownikowi ~
mow:i:
- DZJielny .Jlainie łfennainiiel Uratowa- ·
tcś mi życie I Jutro wy.rażę panu w biurz;e pod•z!ękowanie w ob.t.iczu caleg<> !
·
pe rsonelu...
- Nie rób pan rego ~prosi młodszy
buchalter. gdyż zaittuk~ m'Illie na śmierć... ·
I
*,.;-;.
Maks Nitka, krawliiec męski i damski,
ud.al się na wYStawę do Helenowa. Przy
okazj;i ogląda klatki z małp0.!mi. Patrzy
dtugo na starą mał;pę, z łrtórej już szerść'
l łazJa, poczem ZJWraca si· ę do <lJozorcy:
- Panie dozorco! Ta ma~pa jest już
do luf.tu, trzeba ją komeczndie przeni:c o-

TYLKO

I

kilka dni od wspaniałej, oszałamiającej premjery gigantycznego arcyfiłmu, o którym -

I
Film, który

w państwie

~lticj;•:oowi oo w1aścidela I.
wa~omisairz
iedn.ej z resitaurac}l lódzikich.
_ _ _ _ _ _ _ __

Dr. med. Jan Polak
wewnętrzne
prŹ1fimu;e od 4-ó.

choroby

Andrzeia 43, tel. 64. .21.

przewrót
ekranu zwie się

''

- Ma pan, jaik w.id2ę, nowego kełne- .
ra. Na ta~ier21U widizę jakiieś me odciski I

~crlcó'Zi„

wywołał

''

l!XPRES~__\VIECZORNY

zwierz niec I Od
w h1rbi1 baronowskim chci1U mieć Rotszyłdowie

.;
-------

-C~ly

1

uszlachctJn1 za pomoc finansową okazaną Austrn
Austrja po wojnach napoleońskich,
Iirabla Stadion odmawiał wogóle

iedeńczyków
przy pomocy jednego pawiana.
=cu

Pierwsza operacja metodą Woronowa.

zrujnowana doszczętnie i wyczerpana
finansowo, nie . budziła zaufania u zagranlcznych finansistów, a lubo wierna
sojusz.niczka Anglja śpieszyla jej z doraźną pomocą, to jednakże byly t-o sumy niewystarczające na odbudowę pań
stwa ttabsburgów. ·
t k' . . . k' .
h ·u . ·1
.
. d Wk aid'IeJ C-IędZ b'leJ d" ~ ~ó;</l ZJaw1 ob Silę
1e na
wu
o ro ·z1e.r w w oso ac 1
bankierów z Frankfurtu: Salomona i An
szela Rotszyldów.
Wzbogaceni na WQjnach napoleońskich, posiadali Rotszyldowie tak znaczny zapas gotówki, iż mogli rzuoić go na
rynek austrjacki.
.
.
Po długich rokowaniach dostarczyb
wres~ie pieniędzy Z;i opłatą 7 proc. rocznie i nadanie poważnych koncesji han
dlowych.
Cesar·z austrjacki tak się rozczulił
„dobrem sercem Rotszyldów", iż postanowił ich wynagrodzić w sposób odpowiadający ich fortunie.
Mitiistrowie austrjaccy mieli rozważ:yć, jaką dać nagrodę poczciwym bankierom.
. Dt1:igo trw_ała ~yskusja, a min~str.owte me mogli przy1sć do porozum1ema.
Minister domu cesarskiego doradzał
nadać Rotszyldom tytuł: „c-k. radców"
godność ta v.rydała się jednak zbyt skro
mną dla milionerów.
'
.

Rotszyldom wszelkiej zasługi twier.
.
.
.
dząc, że zrobili na Austrji dosk~naty in~negdai ..dokonano w W1ed.n1u p1erw- zy, jest jednak me.co otumn:łone.. Służ
teres i jeśli już koniecznie pragnie ce- szeJ op~rac11 metodą prof.
Woronowa. ba podaje pawjan-O'W'i win.ogrom., któn.'
's arz obdarzyć ich jakimś podarunkiem, ~peracp teJ dokonał dr. Eman:iel Sch~e zwierzę z apetytem zjada i wyciąga łapt,
·wystarczy ztotfl tabakierka z herbem ier, kto;y
prac?wa~ w Paryzu 11 boł>u po banana. Żywota $Wego dokona pa"l.łl·
·
Habsburgów.
prot \1V oronowa 1 k.tory od prqf. Woro- fan w menażerii w Sch~
.
.
n~wa otrzxmał p~w1ana pot.rz~b'.lego do
Mettermch Jednak nalegał, aby RQt- teJ operaCJI Pawiana przew1ez10no z Pa dl~~
szyldom nadać tytuł baronowski.
ryża do Wiednia Orient Exor~ssem l w
C ~
.
b
.
. ·
·
.
- • '.
TEATR REW.N
•
.
e:"Sarz.ov.:1 podo al się naJw1ę_ceJ pro klatce odstaw1on-o d.o sanatorium Hera,
Jekt ~etterm?ha i z~ecydowal, ze Rot- gdzi-e miano do'konać operacji.
szyldow nalez.y zrobić baron.ami.
Operacja rozpoczęła się o 3-ei popo.
. Pp. Anz~l i_ Salomon m~eh podać pro łudniu w obecności licznych lekarzy. Pa
Jekt harbu, Jakiego chcą uzywać.
wjana przesunięto z klatki żoelaznej do
. ,w kilka tygodni P.o tej decyz:ji przy- hiemi~tycz.nie zamkniętej skrzyni, zaoDm i dni nastfpnJ'ch WJstaw1ozl posłaniec specJalny z Frankfurtu patrzonej w szczelnie zamknięte okfanka
włana bQłłzle rew}a
projekt herbu Rotszyldów.
k.tóremi wpadał sn-0p światła z reflektoTarcza podzielona była na cztery r:ów. Małym orworen1
wpuszcz;ono do
Edwarda Rl!JA p . t.
pola: biale, żóNe. · czerwone i niebies-1 •'lrrzvni chloroform. Małpa instynk-towkle. Na każdem polu mafdowata się nie broniła się przed gazem i łapa. zatyinna figura: orzeł, tygrys, lew i pies z kała otwór, :którym wchodiił gu. Pnebocianem.
kónawszv się jedna•k, że to nie poma«Ja,
Urząd heroldii skreśli! jednak te fi- cofnęła się w kąt i w końcu usnęła.
W PROGRANJE;
gury i obmyślił dla Rotszyldów herb wczas p-rzymocowano pawjana do specwyobrażający półorła i ramię z oztere-1 jalnego stołu „operacyjnego i ~stąpfoteatru"~
ma strzałami.
no do opentCJ'l.
Bomba łmiedm w 1 odsłmrle z ud%.
Doniosły ten dl~ rod.ziny bankierów
Dochodziła
godzina w pól do 6-te~,
RE.IA, WłLA i ADY.
wynadek zdarzył się 110 lat temu i był gdy dr. Schleier skończył o,pera·~ię.
podziękowaniem za wyciągnięoie Aup .
. _ d0 0
„1 li
4
„W AR J A I "
strii z powojennych klopotów finanso- 1 t .pw1:in t uzrtrkt ,
rraCJ • k czy -5
Skecc w l edsłooie (bomba śmi.cdiu)
wycłJ.
a.: , ac)~ll ami,, ?TYC n.a~s .
.
W11sc1~ n1-e ~len;·on!O, '?Yh dwa1 męz: .
SOLOWE rttł MERY:
czyź111, z ktorych jeden !tezy 701 drugi ·
66 lat. Operacji, ponieważ chodziło o do 1I
Józef Starus z łc!ewicz
świadczenie naukowe, dokonano bezpłat ,
Aktuałje, rąłatje i safyrf.
· nie, tak jak i salę oddało sanatorium bez j "
płatnie i pobierać będzie tylko za ntrzy- I
MELERWłl
Zapisał swą duszę diabłu.
manie pacjentów.
Tat'lce ekscentry.c1ne.
1q ratować - kre'vvn1
SUl
Dr. Schleier p<>wiiedział po opera<:ii:
- Muszę
zauważyć, że odmładzać
?
W Barcelonie zmart człowiek, barDuszę swą zapisuję d'jablu, jeśli bę- można tytko tyoh, których gruczoły nfo
Piosenki
dzo bogaty i znany jako „kalarz" Fran- ?zie chciał i okaże dość zręcznośc; . aby są całkowicie niec.z ynne i którzy są zreciszek Masile1'ia.
Ją zabrać.
sztą 2ldrowi. Operację można sobie wyPozostawił po sobie Juży maj ątek.
Następne legaty były bardzo lojalne obrazić w ten sposób, że w m1ejsce staTańe~ rosyjskie.
Skoro otwart-0 testament dreszcz prze , sprawiedliwe. Rodzina zmarłego mla- rej, zużytej mas zyny wstawia się nową
szcd{ rodzinę.
ła odziedziczyć cały majątek. Krew- maszynę, motor o sile rozpędowej.
Pr.at~ciszek Malleria napisat wi.asno- n~ch bolało jednak, że drog·i wujaszek
Pacjenci pr.zebyl1 o.perację · dobrze. i
i:'~ &&&&A
W!:MP •
m ofiarował testamentem duszę djablu.
przenie.sieni zostali do swych pokoi. W
REJ
u nerwowo chorych i cierpiących , . ,Po narndach po~tanowło~o . skrc- d~iach najb~Jższych z~aO:~ny z~tanie wy
Smioacesy ł kawały.
psychicznie, łagodnie działająca natural- sile .urzędow? ten zapis. Sę~z1~ Jednak ruk. ope~ac11 .. Operacja Jest mebolco~,
na woda gorzka „franciszka... Józefa" oświadczył, iż bez unieważmema cal.e~ pomewaz pacJ;en~ów mńecrola S1ę :nue;przyczynia się do dobrego trawienia, da go ~est~mentu n.fe można w ?Statn1e1 soowo nowokokamą.
je im spokojny, wolny od c.iężkicb my- woli meboszczyika dokooać zadnych
Pr.of. Woronow żywo inter et>uje się
śli sen. Doświadczenia słynnych neuro- skreśleń.
doświad~zeniem dokonanem w Wiedniu
logów wykazały, że użyWanle wodyl
Rodz.ina jednogłośnie zgodziła się na i oświadczył gotowość na.desłania iesz:cze
Kierownik art · lit.
Franciszka-Józefa
jest
nieodzownie tę propozycję i wyrzekła się majątku, kil.ku małp.
.
Edward REJ.
wskazane,. na'?':t w, najcięższy~h wy- byle nie~oszczyka wyrwać z szponów
W końcu zaprowad.2Jił
dr. Schleie~
padkacb c1erp1en mozgowych 1 mleczaldJabelsk1ch.
swych znajomych d.o ciepło ogrzane-i pi„
pa.c!erzowego. Żądać w aptekach i droWobec tego spadek -przeszedł najwnicy, gdzie umieszczono kla.tkę z paw
a'eJ:"Jach.
· r?..ecz rza,du.
j.anem. Zwierzę zbudziłio się już z n.arko- 1

„MIRA

„PotnebR! Si mt intra"

Wó-

„U dyrektora

II

oczr-

Ostatni figiel ,,kawalarza''.

By

''

zrzekli

I

spadku.
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jeMzłe tylko w Genewie. Nie znam
nikogo.
;I::==========:::====~"'
Spojrzałem nań zdumionym wzrokiem. Czyżbym się pomylit? Czyż mo
żliwe jest takie
podobieństwo?
Nie,
omyłka byla wykluczona: to jest ten
sam wtoch, z którym miałem zatarg
Kryminalny romans spółczesny.
w Turynie.
--:- Jakto? Nie zna pa n doktorn Ceneri? - zapytatem otwarcie.
20
Wloch zmi eszał się na chwilę. Zaumite
zajście
przed
kawi•arenką
w
Turyważyfem
jak się wzdrygnął mimow0U
Niepomyślne wieści.
nie, kiedy to aroganckiemu w łachowi na dźwięk tego nazw iska. 1 Pohamował
Po przyibydu do Genewy uda1lem si·ę nie podobało się, ie obserwowaliśmy się jednak ,j odpad z pozorną obojętnaityichmiiast do bima adresowego, pro~ stojącą OPOdal Halinę. Prnypomnialem nością:
sząc o .adres doktora Mamuela Ceneri.
.h.ł'
d
sobie jednocześnie, że odszedł on z Ce- Nie znam„.
1
O
\.upowi·w.zfano
Genewie
niema. mi je nak, że takiego w nerim, trzymaJąc poufale doktora pod
_ Widz iałem jednak pana w towaOdiW1i:edzi~1 em kiilku lekarzy, l.ec'Z każ- ręt<ę.
rzystwie doktora - oświadczyłem po
Co za pnmvślne zrządzenie losu! Bę włosku.
dy do:wodz.iił, ie nie słyszał na wet o ko- dę tera.z móg_l _si.ę d owie d ~ie.ć, g d zie znaj
Śc iągnął gro źni e brwi i spojrzał na
J.edzię te•go nazw1ska w Sz.1\VaJ1CarrJ'i. Po- dę wuJa moJeJ zony. p osp1eszy
.
l em na- mnie ztym, jadowitym w zroki em.
stainowi1lem zatem potdąiyć bezzwfoc»- przód i po d sze dt em d o w toc h a.
- Nie znam osoby t ego nazwiska nfo do Turynu. /
- Przepraszam pana„.
mrukną! opryskliwie. - Że gnam pana.
Mia.Iem \Vyjcchać nazajutrz. Strapioml .e ba11
Zatrzymał SiA i zmierzył
ucbY l't1 lrnpe Jusza ·1 0 dsze dl sz y blr'm
tly dozna1J.1:inm zawodem, szed~em do ho""
••1·
1
dawczym
spo3'rzeniem.
k
I
·
p
b.
t
n1'm
·
c
hw
v ~•
1
0 ~ ieg.cm za
telu, gdy nataiz uwa,gę mają zwirócH cz,to
ro u em.
· -.. .-
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ZAGADKI\ KRWAWEJ HDCY.

..;i

:pod

Widziałem t>;ał'la.,

rękę.

m

szed.leś i nlw

-

OdzAet to by1o?
- W TtU'ynfe, przed kawiarenką
„ltalja" ...
Wpatrywał się we mnie 'badawczo.
- Teraz sobie pana przypomina'lll.
Pan jest jednym z dwuch młodych męż
czyzn, którzy ttbUżyli kobiecie.
- Nikt z nas nie. ttbUżyl wówcza')
kobiecie. Byl pan zdenerwowany i dlatego tak się panu wydawatd.. A zresz
tą nie czas teraz o tern wspominać .. M11
szę zobaczyć się koniecznie z doktore1 i
·
Cenerim w sprawie jego s iostrzenicy
Iialiny.
Mój

interlokutor

spojna ł

11a

m1

l

zcl.umiony.
- Co pan moie mieć tP6lneg-o ·z .:
· ? - zap,pal.
n + · po c h·"'u·i.
go sws t rzemcą
t
11
.
d
- 1 o Y rn mnie
o t yczy. ""
J.
, '
·
d
·
~
d
·
'd
d
kt
powie zie~, g zie znaJ ę o .Ol"''
- J aik s i ę pan nazyWa?
- tlenryk Kani ecki.
Mogę panu ufatwić v.riuz(!'l.e ~
Cenerim - rzekt po dłuższym nan ·
wiek, i1diąiey po drug,Jej strontLe .ulicy.
~ Słucham„. - odparł po angi elsku. lem go za rękaw .
śle - lecz przed tem masze; wlcdzir~.
Twarz jegio i caiła postawa prny1p0imrilna- Chciałem z panem zamienić kilka
- Proszę s tanowczo o poinformowa jaki masz do niego inter es i w jakim c'
ly mi kogoś, · w·id'z1farnego <lav."llicj, po- stów„.
nie mnie, gdzie mieszka doktór Ceneri. In wsp ominakś o łialinic ...
śpfeszy1l"em więc za nim, by rnu s:ię l·e- Wjakiej sprawie?
Sprawa ta jest bardzo poważna dla
- Ulica nic jest wra:ściw.•rm mr.;·
r i,ej przyipatrze·ć.
- Chodzi mi o adres, co do którego mnie. Pró żno pan przeczysz, ż e. ni c scem na r oz,mowę . Chodź pan do 111'
1
_ Kto to być może? _ myślałem, .iak sądzę, b ędzie m nie pan mógł poin- t zn~ci e si ę z sob•\.
do hot elu.„
nie spuszczając go z oka. Wres zcie formo\ovać„.
'I - Stuj c s'ę pan 11a tn~t11y. Na jakiej.
- Dobrze.„
przypomniałem go sobie dokladnie. Byli - żaluję bardzo, iecz jestem jak i zasadzie tw ierdzisz, że zr:am tego pana\ 'vVsiedliśmy do samochodu, I·t:
1
to ten gbur, z którym RYtecki miał nie- pan cudzoziemcem, baw·ią<;ym w prze- Ceneriego.
wiózł nas przed hotel.
(D. c.. r;'
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Wielki film

a~giels.ki,

w którym

gra

główną r~lę

cfcha bohaterka wojny

o ],:os moiich dzieci, pooosta;W:ionych na
fasce ooaitrzm.ości..
A ktedly Oda &dart Po trzyletndm pobycie w w:1ęz:i.enlu w $a.g en po za.wieszeniu broni żost.ata. odesłana do Brukseli i
tam jęta si'ę cięż.kiiej pracy, jako praczka,

,

.

.

.

,

.

.

.

.

_
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·

~

.

-

=

.

połączone

jest z wielkiem
,„Wielka małpa

Był.o to daleko od Atlantyku w głębi
Kamerunu :na stacji EbolLnoa - opowla
da w prasie niemieckiej Hugo OthegraBawił~m tu jako. gość n_:iczeln~a
ven.„
1
stadji., polu1ąc w okohcy. G<>rą':ego drua

I

obrą.i. :z; życia boha.te~kiei nu~ Ed.vty Cav~l. rozstrzela:neJ prrez memców.
1Jedną z głównych ról powjerzono Adzie
,~udn:iowego musieliśmy wrócić J?~zedw~ześnie. z łowów, Łowairzysz moi boB~ ~óra podczas wiie~ej ":'0).UY .odd:a.1Wala meocęp.ione USilugi armJi francu,.. zos·taila peWll.lego dnia wezwana odJo tran- wiem ZWlchn.ął, był nogę. „
. .. Gdy d~ta!l~Y do sta.c)t, spostr~e.
Skiej, 'r; na~ef!l życiia utatwrają.c n- cuslciiej mabasady. a1 g~1s;n..y ~ra1owca,, który przyby! z. sąs1ed
.
. ta
B łam Wiła.śni'
clec.z:kę z mewahi 1D.Jemileckiej, ż.ołn1:erziom
· . e zaJęb' P~~ . e nieJ. w&, by d0011eść, 2'le po1aw1ł się „Ua
. iie ~
annJ sprzymierzonych
: 1>~ 1 ~~· e: się, ~ .- .Ua", ~zyli ~t>:rl. ·
:
cąc
~
byla
~ięzllona:
DziieLna :tra:nct.rzk.a
diro- t W te~ ~~ potasł~fm i'?°tóryHasns1'earnaaz'
w ~oWr~n~aczJ.
z Edytą Cavd, w ponurem ięzie- biehn~ .::&.ą
spólł
.
!A
s arego ZOLU.lerza s -r•
.
..
• ..
M :J«
na·.11
. St. ('1~.11
· ł mi w łowach. Albow:em
a.'.t zamieszcza dzie oddać ~1'tJentom. Ku mojesmu zd:zi>- · · to
hY
UJ.lles. "
nw
jej wspo~ienia. z czasów trmletnłego Wieniu zastał~ w ambasadlzie g-enera- J~ta::~ natychmialst wyruszyć• w
v _
•
•
•
·
..L
ta Ped:a:in, otoczonego oficeram. szitaJbo-. UJLOgę,
pobytu w we
n.ra.mpomina1ąc o zmęczeruu.
I
.
, .
.
. ~·
. wolt
.W :pe~en ponur.y , ies.enny poran~k Wym!i'. Przywitano mn1·e l zabra.n:o na WOJ jowiec zapr·owadził nas przez łańcuch
-: ~ada. ~· · ~rt -· r<>zle~ły s;ę s~ą parad~, podczas ~eJ jene:ra~ wzgórz do wąskiego, gęsto zaros!eg'> ~ą
dężlk1e krokli! . ~O'łirnerzy, maszeruJącyc~ Peta.r11I1 przyptąił ~i d:o meJ ipbotnłc~eJ w?zu, który minąw.szy, ujrzeli.śmy. me:
w łderu,nku e;eh, nurse · Sayel~. Przez ~hw1 bluzy ą~d.er. ~e~i1 hQlnorow~J· Bataho_n wielk'! ~ola.nkę. -:-. ~ta~a tu kłedys "\Yt~s
!ę sadzi.lam. .ze za'1:irzyrna1ą. ~ę przed mo- fr~cusk'Iich ZJotme·~Y prezemowa1t _bron. obe00c1e . rosJo na· nieJ ~eoo <ir;zew •. kt:>rych · owoc;ami raczą się chętnie w1e~k1e
~a. <;-elą.. g-diyz b}'1lalm rówmez SKa~1.1a ~a Piękna. to byila chwila.
,
An·giiejsik.i\ Tząd ofJarow'ail bohater.skfej małp~"
srn111erć za te same, oo ona przew~11tterna..
MóJ czaT.ny przewodnik, który kroNurse Cavedl ':PrOOZ ca1ł'y czas pabytu ~aricuzce order O.B.E. 21aś przytbraina
w wJ:ęzJien.iu, w wtmosferze męcząc.ej jaik Jej ojczyzna Be'l'g-ja udekorowała ją 21lo- czył prz~~·.. s!to,czył. n~gl~ w . bok
z prz~raze~enl:· M~la.łem JU:Z, ze wid;ok
1mora p:i1epew1.1ośei am raro nie uglęfa tym ls:rzyżem z.asttlgł.
I?lm o :Edyci1e Caven będzie miat z:na goryla pod~i·afał .ta~ na murzyna, więc
si·ę weo?ec p~z~~y katów, ani razu~
11 1
popefo1ta na.]!Ill'l1!1e1sizego Mamstwa, ktore czeme propa:gandowego obrazru, · sfa- staną~~m z ~r~nią .,,otową do strzba!,1 •
mogłyby ją u:ra:tować od śmieroi. Na kił- wiącego c:zym.y dchych boha·terek z, cza- w ~e~e c~wildił uczułem ~kk~pnyh ~5 . w
~o ie.du: ł Pd ·fas ?5YJ. kole, ~az
k.a goc&lii.J, pt'lJed egz;ellmcją użalalta się nie sów vVJiie11ri.ej wojny.
rzd owt ·k. alad w_1 in1ad Ył '1,<; o a w.sro
.
.
,
.
e w.i.e z <> a is.my uC11ec pt".ze a a iem
os, gdy nadbiegł mój cZJar:ny iJolnierz, któ
·
·
ry szedł był :nieco inną droitą - i zawośmi1rcią. .
OblWłB
lał: Panie! :w:iel!ka małpa nadchodzi.
'i
Udysza:łem ·Chrzęst łamanych krzaW ołał stryczek niż krzesło elektryczne.
ków i po chwili ujrzałem ciemną masę
. . .
..
.
. .
.
~ tW . rok~ 1924 wy.kryto w Nowyll;l Jor 1~11 Marn:era, a w chw~li .uw1ęz.~e11:a po- goryla, iktóry zjaw.ił się przedemną w
siadał większą sumę p1emęż;ną 1 me po- I odle 6 łości 30 kroków. Muszę się przyzu ta)eDmlcze mor<l.erstwo.
·
"'
Nieujęty spraw.ca zam::mi?Wał kup- trafił wyjaśnić, w jaiki c;p.Jsó!J ją zdobył.
@M
'?'praw.dzie tłt. m~aczył .si.ę, i~ w. ty1~11 ill!lMi!łll~M•••~
'~': Józefa Ma~ra, ~bier~jąc z kasy pa
warloselow.e 1 gotowkę na sumę czasie, gcly pop.ełrnono z ~r:od71;ę , taw ' l
~ery
w gośc~nie u pewnej .kobi<.:t y, al~ ·>łowem w adzić śledztwo na nowo,
lOO fysięcy dolarów.
Nim jednak wiadomość ta Jotarła do
Podejrzenie paello na roanegi) w Sfa jego nie da,no wiary i skazauo .go na ka~,, · L•,' ,m sikazańca, Russell inż nie ~rył.
•1ac:h Z.Jednoczonych aktora Russella T. rę · śmierci.
W obawie przed krz~;lem. elektrycz~
Gubernator stamu Michigan µie z'a i.
)co.tł.a. .
Wi<;h:taoo !jo, ~ 'W'YCho1h1łi :t.e skk.- wierdził iednak Wl'Wku 1. kaul prze pro· •1em powiesił s:ie, w celi w.i~~nuei.
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Polowanie na goryla

światowai..

Jak wfa.dbmo. pierrwsz.ym wńlelldm fi!- nad sobą. Iec21 nademiną, mepOk'oją,c się

snem. odJraidlzającęgo 'się pr.z.emyslu Idnemat.ografbnego angri.elskiego ma lr.rć

WlfCZORNY

·

łXPRESS

.lf.

niebezpieczeństwem.

nadchodzi".

nać, ze na widok tej olbrzymiej małpy,
zębami,
która zbliżała się, zgrzytając
dość niespokojnie zabiło mi serce.
Pot,m~ zęby <! ostrych długich kł~h i
m.d!mie:rwe dł.ug1e muskulame ramion.a

Opowia·hno
są groźną bronią goryla.
mi,. że goryl ~oł;a złamać jak t:.~cinę ka
rabin. Goryle zyią w monogam.11. Był to

właśnie okres w~lny go;yli 1 kie~y z.wie

ri;ęta t.e o~hywaJ~ dalekie wędrowk1 w

poszukiiwamu .sannc. Goryle są wówczas
·
zł.ośliwe i za:czepli:we. '

. Gdy ~oryl spostr~~m:nie, p~zysbnął
się we mrue Pr...v·n a chwilę ;J. wpa.tr'TVł
-i
•
•
. :- 1
klęki!em,1 .op:eraJąc, l e l łokkeć ?1~ lewem o ame 1 wymierzy ~m arat>tn w
·
pierś.
Goryl wyprootował się stając ·.q całej .okazałości i biją<: w potężne i:iersi
dłońmi, zwiniętemi' w kułak . .Zerwał się
potem, podskaJkując :na miejscu i wyry~
wając trawę, którą rzucał dokoła siebie.
W!l'eszcie skoczył 00 niewielkie ck:re NO, ·
łamiąc jak .zapałki grube !fałęzie, zesko-.
czył m6w na. ziemię i' szedł ku · mnie,

zgrizyta.jąc zębami.
Stałem jak gdyby zahypnotyzowany.
me mo~ąc strzeI;ać. Z sekundy ~ sekuil

dę 2lDllDle)szała Slę odległość, a zwlęk-sza...
ł.o niebezpieczeństwo. Nie mogłem jesz.. ·

cze stTzelać, głowa bowiem małpy cho-wała się co chwila Ut •!"zaild,

·

.

-

.

.

.,

Nagle goryl skurrcizył się, tak gdyby

Slkdk;i. przez seku~ę stał bez ruchu:
~areszcae mo~ł.em wziąć go na cel NaClSJU!:łem cy~grel. Padł ~trza~. Goryl pad
skoczy-~ w g<;>'l'ę•. ch·~vyta1ą.c s1~ ~onnu za
.
głowę 1 ~a~tł s1~ c1ęz:ko na z1em1ę.
Nadbiegli mo1 t-Owarzysze za?CWntaNie ·odważyli się ·
jąc, że goryl .nie żyje.
jednak chwilę jeszcze podej.ść do p:o waio
inego potwora.
Ważył ponad 4 centnary. Wysokość
jego wynosiła 1.69 m. obwód pier.si 1.53
m. Wielkie .święto miała sąsiednia wieś
do

~ttrzyńska,

iktórei

mieszkańcy

IJ.l)Qlow~ ~ w. ,cał<QŚci..

.... ·

s~oiyH
• ··-

„Enfant terrible'' Ligi.
...__.:o::---

lwowska prowadzi nadal konszachty.
Dalsze szczegóły z zebrania Ligi.

Pogoń

Jak ;ut donosil~my obradowało w dowodnfuno konszachty z Cracovią, ma
Nadzwyczajne )ące na celu robienie PZPNu i Ligi, a w
oiedzielę w aWrszawie

Walne Zgromadzenie Polskiej Lig.i Pil miejsoe tych dwóch instytucji utworzenie, nowego ogólno-państwowego związfakt ku, którego założeniem byłaby extrak la
Z miejsca musimy podkrrilić
znamienny, iż przedstawicielom prasy sa ośmiu, czyli to do czego od roku ubieg
wst~ nie udzielono. Analogiczny wy- łego dąży Cracovia, a w roku obecnym
padek, który ~ czasu miał miejsce po utracie, mistrzootwa, gorąco propaJu
na walnym zgromadzeniu PZPNu spot- je P.og.oń.
W sprawie tej udowodniono Pogoni
kał się z poW$.zechnem oburzeniem człon
propozycje skier.owane przez nią do sze
ków Ligi.
się ligowcy regu klubów jak Warta, ŁKS., IFC itd.,
Jakże więc ośmieszylł
id!tc teraz śladami PZPNu. Ale. mniejsza co łącznie z szeregiem wypadków dop<tktóre dootały się do szczenia się przez Pogoń przewini<zń jas
o to. Wiadomości
prasy drogą „pantoflową" w .zupełności krawego bagatelizowania niedog ><inych
odpowiadają prawdzie i zawierają wszel jej zarządzeń Ligi, złożyło się dlac ztero
kie uchwały prreforsowane przez; nie- krotnego mistrza na z.goła niepriychylny
nastrój,
dzielne Wabie Zgromadzenie.
sposób
Wyraz temu w odpowiedni
Oprócz doeklaracji stwierdżającej uro
ligowych, dał szereg ~e~egatów, najmocni~j.sze :r:aś
czyście solid-amość klubów
zadecydowano że w 1928 Liga państwo słowa g.orzkie1 prawdy usłyszeli delegawa składać się będzie z 15-tu kłubów, ci .Pogoni od kpt. Muszkiet - Królikow
•
•
.
p:rzyczem klubem czternastym będzie skieg~.
na
ligow~y
Jedb.ak
pioprzesiali
N1'e
mi·
między
spotkania
~e
~ęzca.
przez
słowach, za rozegranie
·
·
·
-·· ,-. L' • O'-.
.
a bowiem
tk •
strzem 1.g1 • .zuęg~e1 a .:wicemist!~em p ń
w por~
spo ~dl zJ ~c~.ą
PZPINu! bow;ien;t onstrz teµ ~tytu.-:1! ."7 ogo
CraooVIa we1dzie automatycznie do i,,tgl, dzarelizerwowanL~KS -a u. e 1 nap zańwo
w
zawieszone
·•Ligi
z
Y g.oweczłon.ka
jako klub
wcale
co oznaczaogn
prawach
.. ,
. . piętnasty•
[stmeie ponadto możliwość roz:sz.e- pow.a.żną 1. dmkliwą kięskę
•
•
•
•
Li.ogi Państw. do ilości szesnastu
6
J8:k ~Wl~ wiadomo mlała P.:>.,.oń,
klubów, przycz.em wiele szans posiada
rutzeis~ roi:grać spotk.~te ~
krakowska Jutrzenka, ciesząca się dutym mirem w.śród obecnych reprezen- IFC. wdoe L wowo.e, ~p chac "'s~n.st: zu
~.me moze, co
w.owa przyJe
•
tantów ~owych.
Plan rozgrywama mistrzostw w 2-ch w. praktyce równo.znaczne jest z i;>lbrzygrupach został · prawiej ednomyślnie za. m.tą szk~ ma.ter,ainą dla P•~ po-

1ri Notnej.

rzen.ia

rr,.gruu

możliwa

całeg~

jest utrata punktów
.w
nicdo- nadto
zeregu
rzucony,
katowiczan.
to wskutek
wynikających, czy
godoości, wobec
zdobyłaby się
W danym wypadku.
przydziału, czy też losowania do grup po
Liga n.a karę P.rzykładową, coprawda w
.ux:zególn.ych.
!nowacją natomiast będzie rozgrywa całej pełni priez Po!!Oń zasłużOD!l- IFC.
nie mistrzostw w ciągu 2 lat, w następ- z miejsca s.ko~tał z wolnego terminu
stwie czego już w najbliżs?Jej kompan.ii i pono zawarł już umowę z Wisłą na rojedynie pi·erwsza kolejka r.o zegrana zo- zegrarrie .spotkania w dniu juh"zejszvm
·
&tanie w ciągu ro.ku 1928, drugaz aś re- w Krakowie.
I Pogoń zda sięni c sobie nie robi z
wantowa nastąJ?i dopiero wr . 1~9. Wię
·k.sza zato ilość termin.ów WlOJnycli zuży za.rządzeń i represji jakie stosowane są
i:.zvjacielskie, lwzglę(ie.m niej i;>rzez Ugę _i ko;itraktu·i e
ta. hędzi.~ na spo_t.ka~p
drużyny zagra111czne, z k:órem1 pragnie
między.miast-owe 1 m1ędzypanstwowe.
miasi
.,Enfant ter.rible" Ligi w pierwszym r.ozegraćsp otkania we Lw.owi-e,
ie')l"oku istnienia była Pogoń, której 11- pozostałych rozgrywek o mistrz.'.>stwo.

Jak

się przygotowują polscy lekkoatleci
· do przyszłej olimpiady.

i;ar~'\'(lu
Na wczorajszem zebraniu
Polskiego Związku Lekkoatletycznr.-go,
u.stalono lekkoatletyczną grupę olimpij
ską, zawierającą 27 nazwisk nailcpszych
polskich lekikoatletów, i przygob1"1ano
plan przedolimpijskich ćwiczeń.
Prace zimowe podzielono na kilka. okresów. Pierwszy olcres rozpoczyna się
w najbliżSzych dniach i polegać będzie
przedewszystkiem na gimnastyce i masa.ta~h~ Masaży udzielać będzie masażysta olimpijski p. Ziemkiewicz.
W międzycz:.:ie od. dnia 1. 11 rozpncznie się w Poznaniu kiLkutygodO:owy
kttrs lnst.ruktorski clla grupy około 10-12 ludzi, którzy wp rzy.szłości pomagać
Klumhergowi w jego treni.n~ach.
będą
Kursem tym kierować będzie p. YJumberg.
PodcT.aS wakacji Bożego Narod~.mia

rozpocznie się drugi ok.res zaprawy zimowej, a mianowicie II obóz dla grupy
olimpijskiej w Poznaniu. Kurs. ten trwać
będzie około 3 tygodni.
zo3tan.ie
Następnie zorganizowana
serja biegów na przełaj, a podczas wakacji wielkanocnych - III obóz 0stateczn-ej grupy ol.impijskiej w Poznania.
Na wiosnę odbędą się zawody clitni
nacyjne (dwa razy), rozegrane zostaną
mistrzostwa okręgowe i ostatecznie wybr.ana grupa olimpijska poddana zoslanie specjalnemu trell;ingo~i prz.e1d I~rzy
ska1lll w Amste~dami.e, ktore od.oędą s1ę
w p.oczątka<:h s1erpru.a.

**•

Wybrano również grupę olimpijską
kob'.ecą,. której program zaprawy zimowej i wiruennej podobny jest do pr.:>gramu ułożoneg.o dla mężczyzn.

Przed jutrzeiszym meczem
Turyści - Warszawiankaa
jutrzejszym rozgrywają Tury wszorzędnych lekkoatletów, którz.y <1·
mecz o mistrzostwo Polski w bok walorów piłkarskich, rozpor:ąd z0.:;i
takiemi zaletami, których naogół b rnl,
Przeciwnikiem mistrza Łodzi · bę:lz.ie reszcie zespołom footbalowym w Ld.1. c
wie )"
sympatyczna drużyna stołeczna War;;za To też fioletowi muszą dołożyć
starań, by z zawdów tych wyjść zw y c :~ _
wianka.
Goście z.ajmują przedostatnie miejsce .s.ko, a tym samym wzmocnić swą pozy .
w tabeli ,ale są drużyną, której 1ekc~wa cję w tabeli.
Zresztą musi mistrz Łodzi ;nm1c; „ , ,
żyć nie można.
Jeden z najsilniejszych zespołów fo- że jest to jego -0statni mecz o m i -.;ir -~
dwukrotnie stwo Polski na gruncie łódzkim , t-ym ; :' ;-.
otbalowych, w Lidze IFC.
przekonał się na własnej skórze 1ak groź dziej więc zależeć winno fioletow ym :'''
nyc zespołem jest Warszawianka i z tru zwyc:ęstwie, które niewątpliwie pTZ'y ,,_
przez k!n \ r;·
dem odniósł zwycięstwo z różnicy jednej te z;ostanie z aplauzem
zwolenników mistrza Łodzi.
bramki.
Pi<e-rwszy mecz Turystów z W'lrs.zaW związku z powyższemi z.aworl1i;-;
wianką, który odbył się w stolicy zakoli
czył się wygraną łodzian w ctosunku 2·1 dowiadujemysię , że Turyści wystąrią w
i wtedy mistrz Łodzi mógł się r.Swrueż swym najlepszym składzie, a mian'l -v: przekonać o wartości zespołu W!trsza-,cie: Lass, Kahl, Marczewski, Kulaww. '.{,
Weliszek, Kohan, Kubik St., 3'llc!'ewwianki.
Goście posiadają w zespole swym pier ski, Walter, Kubik At, Micb '1 ' ~ ·
Wdniu

ści ostatni
Łodzi.

•*•

Kalendarzyk sportowy
· lę
' d zie
--'·-·k a.por t owy .na. nie
Ka·1e-."1·
najblitszą prz.edstawia się stosunkowo
do innychn iedziel mniej fascynu.jąco: Z
na.staniem jesieni zaprzestano urządzać
-- 1-' .1e kk o-at1e.tyczn~ oraz
zawod. ~ k o1a;~e,
1eszcze
częścl'Owo piłkarskie - GraJą
k·luby, które kończą mistrzostwo.
Rano 0 godz. 11 na boisku LKS. spot
ka się Pogoń z Orkanem o mistrzostwo
Uki II-ej (łin.aly). Zawody prowadać hę
dzie • Kracłtułec.
P

Co

s1·ę

dz1·a10

I

na iutru„

· L
· · gra ć będ ~e
O t •J· sam.ei· god Ullle
T ,SG. - śląsk (Swiętosławice) o :ni-

strz01.Stwo Lig Okręg.o.~h. Zawody odbędą .się na boisku DOK. 4. O godzin.ie
' k a z K'J.
tk · W ar~zaw1an
P·~· spo a się
P<'ll
tmStr:z.ostwo
o
Turystow. Zawody
w Lid.ze. Sędzia p. Rosenfeld.
W Pabjani-cach: na boi.s.'ku Bu!'zy o
godz. 11, Burza - Sokół. Sędzia p. Cwi

12.30

lski

lich.

na 'ZBbran1·u P. z. P. n. u.
_

Rozpacz1·IWY st an s t arych

wład

z

pi.łka ~kich

r.

.

Ostatnie zebranie Zarządu PZPNu do dnie~o zebrania do prasy. Dciega~i bta·
wiodło raz jeszcze w jak rozpaczliwym dali, biadali i w koń:tt postanowili zwo~
stanie rozkładu m.ajduie s!ę obecnie ta lać nadzwyczajne waln„ zebranie PZP.
ius~-ytucja. Bez klubów, be~ pieniędzy, N. na dzień 12 listopa h r.b. Następnie
bez poparcia moralnego w sp.ołec.zeń- zaufani dra Centnarowskiego olbyli. król
kie pruiedzenie prywatne w lo\calu pre·
stwie sporlowem. PZPN. we własnym
inier~ie dążyć winien d,, ~aknajszybszej zesa.
Miejmy nadzieję, że do czasu nadfuz;i z Ligą.
Na ostatniem posie-heni :1 cdrazu po zwyczajnego zebrania w ciągu biei:ąi:;yc;b
rozpoczęciu obrad pows~ tła ogrmna bu-, trzecht ~od.ni dojdzie do porozumienia
zebranie
f!;.1 1 :-zucanie wza.jeme pdejrzeń z powo między organizacjami i walne
dtt j>n.edostania się wh.:iomośc~ z poprU? zajmie się tylko lega·liza<:jąu gody.

lwowska gra
Sląsk-b.T.S.G. zPogoń
mistrzem Austrji
prowadzi p. Dancv2ier.

6.

Jak wiadomo w ubiegły:n tygcdniu
p'Oraz pierwszy zawody o mi!:lrzostwo
w których czynna była jedna z druży'n
lokalnych prowadził łodzianin p. Piotrodowiadujemv się, że do
wski. Obecnie
kierowania zawodami G. śhsk - ŁTSG.
które odbędą się w dniu jutrzejszym na
boisku DOK. ogod z. II-ej pned połud
niem, wyznaczony został p. Dani:ygier.
Jest to jeszcze jeden dow ·) d iak dużem
zaufaniem,c ieszą się sę.dzio wi ~ łóduy
w Polski em Kellegj. Sędziów .

Łodzianin p. B1ra
prowadzi mecz Polonja Hasmonea.

Admirą.

Jak się dowiadujemy Pog.)ń lwowski.i
prowadzi w przyśpi·eszonym tent!)'. e rokowania z mistrzowską drużyną Ausb j'i
Ad.mirą, celem rozegrania meczu w dniu
Pozostaje to w ś.:idyir
jutrzejszym.
Pogoni j'\ rze z
związku z zawieszen:.em
Ligę. Jednocześni e Pogoń prowad.::i ;>er
traktacje z drużynami węgi.erc;k : emi ]~lć
re mają rozegrać· spotkania z !? o~ '.Jr,ią ,.,
najbliższym .czasie.

Międzvpaństwowe

z Czechami i

zawody

r_,rc.ią

również odwołane .

Jak się dowiaduj,aJilr prócz między·
. . . . . . . . . . . . . . . ~~~~~Ml-l~DG
Dowiadujemy się, ~·! do kierowania paddwowego spotkani'\. Polska - Wę
Hasmonea. kt6re gry odwołane zostały 111e.:ze z Turcją i
!~wodami Polonia odbędą się w dniuj utrzl!i!izym w War- Ci:t:chami. Powodem odwołania między
foothalowycl
szawie desygnowany zo:>t:tł p. Bira z ł.o państwowych zawod6w
jest fatalny stan finansowy PZPN.
dzi.

==
• Konkurs sportowy „Expressu
Uliaczornego''
na

odgadnięcie

Turyści
Wynik końcowy_
Nazwisko._ _ _ __ __ _ __
Adres.__ __

Strycharz wędruje
z Cracovii do Legii.

wyniku meczu

Warszawianka
·--„..

- „ „ •.

dla ____..„„.„- ···- --

1

-

_____ lm i ę ..- - -··--„„--- ·-··-·--1.. ·- - -

----------
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Sparta czeska
przybywa do Polski.

Dowiadujemy się, że słynna drużyna
Po Kałuży, który iak wiadomo de.fini
tywnie pr~nosi się do Legii, przyszła ko zawodowa Spa1"ta z Czec:hosłowacii r-olej na Strycharza. Jak sie dowfridujemy zegra w Pols-ce 3 spotka.n i.a.. Pertraktacje
gracz ten ma w najbliższ;ym czasi~ opuś prowadzone przez Spartę z Cracovią do
cić szeregi Cracovji i przechodz;, do Le-, biegają końca. Czesi 1"0zegrają w P.o.J.Najprawdopodobniej
gji. Zdaje się, że w niedłu~im czasie ca- sce 3 spotkania.
od.będzie się
ła pierwsza drużyna bgji składać się prócz mec:;r;u z Cracovią
spotkanie z Wisłą. i Lelią. :WS w.nz.i.wie.
·będz~e z graczy Cracovii.

Dziś

i dn·i

następnych!

Dziś

i dni

następnych! /

Wielki wstrzasajacy film z za kulis zbrodn.c~e; dz ała . nośct handlarzy iywym towarem!
Tajemnica afrykańskich domów rozpusty I

Za a

•

•

•

I 1er

dIII
tło

Egzotyczne

dalekich nieznanych krajów.
Wspaniała wystawa, mistrzowska reżyserja.
Turniej artystów światowej sławy .

-

roll pani

J

Brison

o~ ~o~liny

1i uół

~o ~od1iny 1-~i

ino-Teatr
,,IMPERJA~''
Zawadzka ról! Zarbodniej

•
"w

rena wuy~mir~ mieiu 1 zł ot y i 5

l

1f
"

I.

o gr.

i><

ZŁOTO i KOBIETĘ
Wielki dramat tyc owo-sensacy1riy w 8-1u aktach. Osnuty na tle życia i stosunków poszukiwaczy złota.
w
ROLACH A nna 1111e
N· I sson ·
a1.6wnvcH
1 James K·rk
1 woo d •

8111 i dat

następnycbt

WALKA o
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UJPWA*f

Dr. med.

SPLENDID
"•rutowłcze

COBI

J

BRl\U!ł

20.

Południowa

Hadeszły

Ni ~3

tel 40-26

Ostatnie 3

Specjalista

dni I

Największe arcydzieło

filmowe znanej wyt.
· w6rnl „Sowklno" w Moskwie,
'

CAR IWAN
GROŹNY

światłem,

(Lampa
Kwarcowa
p1zyjmuje od 9-11
rano i od 5-8 p.p.

W.tauuoowrki

wlecz.

Lekarz ·deotvsta

W rolach głównych najwyb1tnie1s1 artyści T.eatru Ar-

...........„ .•„.„....
O~ ID~l. Jlll ~O I. 1w:~~!ch 1lł. i ~O IL
-..„ . ._
"
Ratlerka czarna z

f.

Hurnwicz

~.lew~owi.n
Cnor, skórne wenervc~ ne 1 pk!owe

10iisi'antynowm 1Z. ·
Tel. 55-52

Przy1muie od

9~1

i od 6-8. Dla pad
du 4 - 5,

Dla nlezamotnych
ceny lecznic.

~o~ói

do

w _ynaięc1a

w centrummias •a•
front I I p, C'iotr

kowiska 51, telefon ·~ 21-2 .>.

I

Sprzedaż
również

przyjmuje w lecznicy przy ul. Piotr
kowskłej 294
codziennie od godz
2-7 wiecz.

Dr. med. ·

Moskwie,

Realizatorzy tego epokowego diiela, dbajĄc o wierne oddanie tła epoki ponurego panowania sadystycznego władcy - degenerata, użyli autentycznyc
strojów i rekwizytów ówczesnych, przechowywanych
w muzeach rosyiskich.- Ponury przepych caratu!Egzotyzm średniowiecznej Rosii ! - Zawrotne tempo
akcji! - Sięgająca wyżyn uduchowionej sztuki gra
wykonawców! - Oryg•nalna inscenizacia pierwszych
prób pokonania przestworzy przez chłopa rosyjskiego! - Wprowadzająca w podziw genjalna reży
serja, To są zalety te1to nieprzeciętnej wartości filmu,
który zobaczyć powinien kaidy kulturalny kinoman.

Dr•

u.oo

Chorobl' skórne
wener11czne

od 9 do 101/ 1 r. od
1-2.45 pp, I od 8-9

mlef nie wolno"
l'tajwiększe arcydz ieło filmowe doby obecnej

w

25.00
24.00
20.00

"
"

Gdańsłia 42.
P1zy1muje:

skrzydeł

Stanisławskleg„

damskie 31.00

moczopłciowe

Krwawe jego rządy w latach 1534-1584.
•
Potężny dramat w t2 aktach.

tystycznego

SłłlBliDWCE

Doktór

1

, rtiewolnikom

chorób

1 wene·
cycznych leczenie
sk~rnyclt

B~e gła

Manynł~ma

na weksle
kup ieckie.
e
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Sprzedam
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X

P1„kne połoien1e p0d la"em, 5 mórg
"'
z1em1, łąka. sad, dom murow. ny,
2 poko1e i kuchnią. Cena 10.000 zł.
Do1azd Zgierz 2 kim. za miastem,
wieś Kontrewer.s M 15, Sieukiew1cz.

orzyimuic w ~ :i dz'

4 ~7, P 1otrh•) w~
2l-·L 3,

. s • a 51. ti;I
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>·1y energiciny
1 pracowity
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Lekcji
udziela

dyµł.

tańca

nauczyciel

I. 1NEINTRAUB

tłlackl
(dessfnator)

z~ znajomością kslę

gowości

fabrycznej
poszukuje pracy, fa
ko pomocnik. Wy.
magania skromne •
ł.«i skawe oferty do
adm „Re1JUbdtiM

llkuszt'rk~ Pip1lro fiokój frontowy,
bronzowemi nóż- n wa Pt< tr~_ ow- f' słoneczn y m:ne
w prywamem m eszkamu _.1.
42
kami, wlabii\ca
p_rZy)!nu1e blowany dla solid· PCHiZMkuje
Muszka• zagin ła 1 zamowema oraz nego pana do wylewa Oficyna li p 1 ętrQ,
MONIUSZK 1-11. Tel 63.22.
U nrasza s· ę 0 ~d: lmasaie.
naj ęcia Wólc.z •ń~ka 1aki e1k o!w iek po Ceny niskie.
·
Warunki ~ogodne. sub "Majste1 300•.
Choroby skórne I w.eneryc:zne.
prowad 1 enle do Ko
ł ~7 m , 17 ~ - gi~ ptę s„dy (ew . bezelektroterapia.
na ni. Żeromskiego
.ro o J 2 4 i 7 9 pi~tn ie). ()ferty
Przyjmu je od 8-10 r. 1 od 5-8 wlecz 4, m. 4.
po poł
23
~ H . H"

·
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się ~ka 1~2
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Prenumerata
_

miesfęc:in1e.-Zagra11lca

zfot:vcłl

c-·) - ł --:- -:
g oszen1a . ,

'JliesiecznieOdnoszenie dQ domi:iw łO groszy.
· ·~edakcfa I ~dm\nlstracła. Piotrkowska ff.
uodziny t>rzyję~ redakcll 6-1,
1'elełoQ redakcP 27-24, -36-43. ałl-44
po poi. Rękopisów niezaińów~o.
Telefee admłnlstraeJ 22-14 - - - •Ych nie zwraca się. - - 7

Zachodnia

xmxxx~nxxxx'icl111
1
w

n wiem~ mllłmatl'O'W)" (na Stl"ODłe iO szpalt).
TEKSC~:
40 groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty) Zaręczynowe I zaślubin Pl?
tel•ście IO zt Zamiejscowe o 50 proc. Zagr o 100 proc. drożej. Za termiDOW7 drut
ogloszeó administr ale odpowiada Drobne IO er Posznk praa 5 er NaJmn MJ U•
Oglo~zenia tolorowt (mł nlt11alDa włelk~ CWłt:rC atroąJ &OO or~ 4rołeł

ZWYCZAJNE:s·gr.

