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TrimwaJ

bez konduktora

I

kursował dz.iś

po

mieście.

laudzla Jachalf „na gap'"
Łódź, 28 października.
rano, na linii tramwajowej nr. 11
miał miejsce charakterystyczny wypadek. Mianowicie tramwaj zaopatrzony
nr. 111 wyjechat z Chojen, przyczem
motorniczy nie zauważył, iż konduktor
tramwaju
doczepionego nie zdążył
wsiąść do wagonu.
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i morfinistek

policję lwowską.
Lwów, 28 pazd.z;iernika.

Połicj,a śledcza we Lv.:,owie wykryta
dwa lokale, w których schodz.i1fy się nafogowe morfinistki i kokainistki. w celu
wspć)lncgo prz.eżywan:ia :ozkoszy narkotyzowania si~. Jeden z nich znaj:l:owa.l
siG w ni·i·eszkaniu \.Vladysl.a"\Va Rudnickiego przy ul. Szymla11skiego 6, drug! u
11iejaki.cj Tomaz·erowej prz•y ul. Lwowskich Dzieci 5.
W mieszkaniach tych znajdowa,fy się
specjalniic urządzone pokołe z otomanami i -odpo\vkdnie1m ośw~dleniem. VV

mnv-r

1
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Warszawa. 28 pażdzfomika.

rozegrało 5ię

gmadm teatru Wielkiego, po skończ!>

nem przedstawieniu operowem.
W przerwie między 2-im a 3.-lrn ak-

tem wszedł na widownię zden·~rwowa-

ny

mężczyzna.
Do końca pi:z~dstaw:enia !';it;?diiał .:~po
kojnie, a gdy kurtyna p·o raz ostatni o-

padła wybiegł

na schody i stan:iJ w po·
'l:ycji wyczekującej.
Fala widzów zaczęła .spływać po ka
miennych schodach. Nagle niewajomy
\ięgnąt do kieszeni,
wyjął

tramwaj wyruszy bez niego.
i wysiadaiL
dziwiąc się, że nikt nie nagabuje ich o
bilety. Dopiero na ul. Piotrkowskie.i
przy Emilji, kontroler zauważyt brak.
konduktora i nakazał konduktorowi z
pierwszego wozu, obsługiwać dwa wagony, do czasu; póki remiza nie przyśle
Pasażerowie wsiadali

·
Dochodzenia policyjne wyikazafy, że zastępcy. fa).
oba kluby zaopatrywały ' się w narkotyki w aptece Kurkie\V'i.cza przy ul. Unii
Br,ZJeski·ej. Przeciwko personelowi tej
dni wolne od nauki.
ap·teki, oraz J}rz•eciwko wlaśc:idelom zakazanych klubów w:n:iesiono doniesienia
Łódź, 28 października.
do prokuratorj,i.
Minister oświaty dr. Dobrucki zarv
Policja pos;iada jesz,c ze dalsze infor- dził, aby dzień 31 października był wol·
maci:e co do istnienia we Lwowie w in- ny od nauki szkolnej. Wobec tego fcrjł
nych miejscach podobnych lokali.
świąteczue z okazji \Vszystkich Ś\\'i<;·
N
tych i Dnia Zaduszuego, łąC'7i ,:c z 2':J b
m., trwać będą do 2 listopada wLi,cznie.
W związku z tem ferie Bożego Naro
dzenia będą zmniejszone o jeden dzieł1 i
trwać będą od 22 grudt1ia b. r. do 2-go
stycznia roku przysztego.
października 1926 r.

Dd 31·X do Z·XI

IRFF• Uważajcie na 5-złotówki

rewolweru

Niebywale zdarzenie

czając, iż

·

chwili wkroczernia policji, z.asta·ll'} w obu
klubach znane natogowc morfinistki, rejestrowane kvbjety lekkiego prowadzenia się, leżą,c·e na otomanie w niieprzytomnym stanie. Pol:icja posiada wiadomości, że oprócZJ pięciu sprowadzonych
na dnspekcję czlcmkil'l obu klubów, uczęszczątło id.io nich wi·ele inny.eh, płacąc
gospodar.?:om Iokali tytułem wstępu róż
ne kwoty.

a

;:

Błysk
w tuafrze w1rszawskim.
'v

się okazało później, wstąpił 01;
śniadanie do piwiarni, nie przypusz·

rewolwer

i. skiero'\Arnł lufę w ikiel'Unku mężczyzny,
idąc0g·o pod. ramię z mlcdą kobietą.
- Ad:olfre, nie strzelaj! ~ X.cyknęła dama j! .znalazłszy się jednym susem
przy zbro1nym ·obywatelu złap3.ła g1.> E"a
r~kę.
. Partn~r damy skorzysl:ał

z zamie.s:'a-

urapnąć. Przeskakując po kilka
stopni, poślizgnął się, upadł i ud<:rzył no
s~~1 o śc!anę. Po chwili zerwał s;ę na no
&1. t wybiegł z teatru, pozostawiając nie-

tua, by

w. w.stę

z

datą

25

Obostrzenia przy

t~vcznych. falsyfikat wykonany jest nic
zbyt udatnie.
\V obiegu pojawiły się fatszy,ve biNajbardziej zd.csmakowali się fa!szelety państwowe 5-zlotowc z datą 25-go rzc przy podrabianiu t. zw. „klauzuli
października 1926 roku.
karnej", gdyż składa się z liter "\viększkołach średnich.
f al syfi kat ;vykonany jest na papie- szych i znacznie grubszych. \Vyrazy
Łódź, 28 października.
rzc odmiennym od papieru biletów au- „Podrabianie i współdziałanie" składają
Przed kilku dniami podaliśmy wiado
tentycznych ł na stronic odwrotnej za- się z liter znacznie większych i grubdruko\vany jest różowemi, dość gęsto szych, niż wyrazy „jest ciężkicm \\lię mość o konferencji dyrektorów szkół
średnich w Ł()(;lzi w sprawie obniżcni:i
rozłożonerni krzywemi
kreskami. Ko- zieniem".
Jory farh
p zcdui--cj _, odmłennc,ł
Wre. zciewyrazie „Podrabianie'~ POoi-omu umysł-Owego uczniów s.zkól
średnich.
strony od\1 ·rotncj - zbliżone do auten-l litcry ra stykaj~ si.ę z sobą.
Jak siQ dnwiadujc1t1y, w dni\
wczorajszym kuratorjµm okręgu szkol·
ncgo otrzymało w powyższej sprawi(
okólnik ministerstwa, w którnn Z\.vracc;
się uwagę na v.rymagania, jakie wiJJny
być stawiane uczniom przy egzaminacl'.
przed więzieniem w Warszawie.
promocjach i nauczanm.
vV okólniku tern ministerstwo stwler
Warszawa* 28 paździcrniko. więzienia dwiema grupami, jed1a -- uliZ racji 10-lecia istnienia Związku mlo f cami Smocą i Pawią, druga zaś - Dziel dza, iż poziom wiadomości uczniów nie
odpowiada w istocie programowi szkoldzieży komunistycznej usiłowano wczo- ną i Więzienną.
.
r
·
nemu,
tembardziej, iż wydawane są
raj wieczorem urządzić
d~monstracjęl
Policja polityczna, powiado:niona o
przed więzieniem
śledczym przy uli..:y zamierzonej demonstracji obstawiła wię promocje do klas wyższych uczniom u
Dzielnej.
·
zienie kordonem pclicji i rozpędzJa m<:r- pełnie do tego nieprzygotowanym .
Należy wobec tego przestrzegać, aby
Demonstranci
udali się w kierunku nifestantów.
"
uczniowie w klasach 6 i 7, ze względa
na bliski termin egzamłnów mat.ur.aJnych posiadali wysoką skalę wiad.o·

Lódi, 28

października.

agzamłnach

w

DBmonstracle komunistyczne

Pożar

na lotnisku wo.jskowem.

na pastwę losu.
W komisariacie ustalono, że pan z
rewclwcrem ZO\Vie się Adolf B-cid !LeWarszawa, 28 paździc!"nika, /kadry na I piętrze budynku wskutek roz
'zn:o nr. 49), dama jecst jego żoną, a pło
Wczoraj okola godz. 5 {}O poł. kiedy lania benzyny przy napełnianiu zapalni:hLwy kawal·u - przyjacielem żonv.
w koszarach na lotnisku wojskowem w czki przez jednego z żołnierzy. W bmlyn
Spisano prot·okuł.
·
Mokotowie -wieczerzano, nad bu<lynk;em ku tym dokonywany jest grun:ownv :-enr. 24, w głębi podwórza ukazały się kłę mont i dana jest nowa instala~ja elektryby czarnego dymu.
czna, w braku której obecnie żołnierze
Wkrótce z.jawiły si~ na mi_eJ,-•:u z~- zmus,ze?i. są .<lo. korzystania J(e ~ziucm~
na bruk podwórza.
alarmowane mezwłocznie oddziary s:rnzy go osw1e1lema, iak w danym ,-J.zt~ zapaly; l.d,
?"
l'd·,· .. .
ogniowej. Okazało si~ jednak, że n1e by- niczki.
L.v .z,
,_,1c1 Ili 1,a.
ł
. b
·
. t wa, b ow1em
·
· ł
Ogr.en
· • z pomocą · 1 •
·,·vv ki·zvJ-~o1. 0pą1,
. 'crrł s·"
c
o me ezp1eczeqs
zaię y się
zointerzy t..gaszono,
PJ-z"I'"·:·1
1
,1;.• <1,„ • _,
'.> '
Zl ;,I ,!~. W ZO- f lk
•
'{ •
'
' 1?f
raj po pc.iudnlu w (Jo mu pr~y ulicy Za- Y ·o s1e11m !1 w pom1eszczcmu ,., esk<1t11ej Li, a .icd11oczcśnie na bruk po·--jwórza ruui;la :ifaząca, 20-letnia Józefa
Jakubowska, która czyściła na balkonie garderobę.
Jak się okazało wypadek powstał
zapomogową
wskutek złamania się jednej z desek bal

I

S.łużąca 1padła zbalkonu

Has;

konu.

oszczędnościowo·

zakładają

kolejarze

węzła

Jakubowska uległa złamaniu ramiełódzkiego.
nia i doznała ogólnych obrażeń ciel~s
uycJi.
.
Łódź, 28 ,Paź~·zicrnika.
Pog-otowic udzielito jej pomocy.
Kolciarze wę;da lodzk1ego poPolicja prowadzi dochodzenie, w ce stanow.ili założyć w t...i0d'zi kasę oszczę- ,
lu ustaknia przyczyny wypadkµ.
dno:ściowo - zapomog·ową dla swych
czfonków.
Kasa ta, której cz:<lonk&em zostać może każdy pracownik kolejowy, bez różnicy przyina'lcżnośc! zi\Viąz.Jmwej, udzieŁódź 28 'Października.
Mon oµo l tytoniowy odd!aił do sprze- lać będ:!lle swym czloukom pożyczek
dz: ~:v 1iO\\-y gatunek cygar p. n. „tfa1\\"al1- oraz bczz,vrotnych z,apomóg w razie
s!(c-Virp;in!a" po cenie 60 groszy za Z\-volnienia z posady, a rodzfa1ic w wypad•ku śmierci.
'iztukr~.
Będz,ie to pi.c rwsza tego rodzaju inCyl~ara pos;adają nst1T:k słomko•\vy
'\"' \V:>:Ór :Tcgranicznych cyg-ar „Virginia" stytuc.ja w Polsce, kt6rej o•twar-cie na3.przedaż od 1bywać s·bę będzie \V skle- stąpi w dniu ;:n października, obchodz.o;:-,...,.~·1 spr·z~dającycll specj3Jne \vyroby 11.:mn urocz1yście jako święto oszczęd,..
naści c~.Lj lmituraine.i Europy. (x)
"' ~~·O! !it.1\"\„ ~11

nowy ga'unak cygar.

Groźny pożar

Lublinem

dziełem

pod

tajemniczych
podpalaczy.

mości.

Wkoflcu okólnik żąda od nau~y..
cieli, by z cała bezwzględnością i}rze..strzegali przepisów przy kl.asyHko\Vtl.··
niu wiadomości ucznió,r·. (x).

Prezasam rady

mi1iaki1ł

zostanie dr. Wieliński.

- Łódt 28 października.
Konferencje wewnętrzne w P. P~ S,
jeszcze nie zostały zakończone. Wybar
kandydatów ua stanowiska w magistra
cie dokollany zostanie w dniu iutrzej··
szym na zebraniu międzydzielnicowem
partj!.
Narazie więc nieoglaszane SI\ na.
zwiska kandydatów.
Jak się jednak udało nam stwierdźić
z źródeł p.ółoficjalnych, kandydatur~
prezesa rady miejskiej została już usta·
lona. Prezesem przyszłej r.ady ma zo.
stać dr. Wielif1ski przewodniczący O.
K. R. P. P. S. w Łodzi. (x).

Lu.blin 28 paź.dzi· crniika.
'
·
Dziś w goozinacb popołu<liniowych
\vybucbł 'W osadzie Bełżyce, powiatu lubełskiego, groźny pożar, kt&ry w krótkim czasie str a \~H 12 d~m<hv mi:e szkal- Liczba ich zmniejszyła się
~1Y'C:h, 14 stod?l 1- 18 ob?r. Pastwą .Pło
o
osób.
1c111 padły kome, krowy 1 30 sztuk rn·e rogacimy.
Warszawa, 28 października
Akcja ratunkowa, którą 'Zlorgani'ZO\VecUug danych Państwowego urzę\\-ał nadkomisarz Sobodński, przypad- du pośrednict\va pracy za czas od 15 do
kowo bawiący w pobliżu, natraf:ifa na 22 b. m. na terenach P. U. P. P. z.arejetrud1n·ości, gdyż ludność miejscowa uchy- strowano 117.026 bezrobotnych. W stola1la się od -pomocy, nawet w .obronie sunku do ubiegłego tygodnia liczba hiea.własnych domostw.
Dotychczasowej robotnych zmniejszyfa się o 2:27 osóh.
śkd7,hvo wykazafo, że pożar powstal . Na dzief1 22 b. m. zarejestrowano 30.728i
/
skutkiem pod.val~Ji.2-.
kobiet i 86.298 mężCzYZ{l.

117.ooo bezrobotnych
227
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Tak

działają·

litewskie bandy
dywersyjne

E_S_S_W IE CZ ORNY

ps~ · policyjnego
policji cennych wskazówek

,-, Sledzt o"
·do,~starcza

•
•
jednak być . użyte jak~ , dowó~.· w·i.ny.
moze
n1e

vyszkolone przez niemieckich oficerów?

Tow.:uzys-two psych011'ogkwc w Ber
fav'e pO'djęło siię rnzstu·zygni'ęcia sporu o
Sztab gtówny litewskiej organizacji warfości psa policyjnego.
I~zeczą ogóln.i.c znaną jest, że polkja
1>and dywersyjnych z1iaidujc się w Kownic i składa się z 5-ciu osób \\·ojskowych, lkirym__ ·inrnhia cbęitni·c piosl'Ugu.ic s.ię psem,
przydzielonych z armii st at ej. .Przeszli lktór:v wskaz ule jie·.i d'l"Q•gę ·przy po'.szukioni specjalne kursy. Wyldado:Wcami na \Va1n.iiu zbrodn11arzv i odgrywa nl1cjcdnokursach tych byli oficerowie niemieckie- krctnie rolę świa:dka przy roz.pra wie
"o sztabu generalnego, znający teren Wi- sądO\V·e'.i, oc-zyw,iściie nic 1v tern znacze'ctisz~zyzny z czasów wojny światowej. mu, co cz.lowilek. Są jednak lud;3.! e, a
Po,!!ranitze polskie został? ~odzielo- wśród nkh i urzędi11icy po.JicyjnJ, którzy
11e na 4 grupy. Na czele kazdeJ grupy wręcz twi1erdzą, że nawet naj[ep1ie.i tresto: oficer sztabowy \V randze kapitana. sowany oies zawodzi i nie posiada tych
:~a razie posiadane są wia<l01µości odno- z~let. o których tyle już pisano.
Ci są zdani:a, że rzekome wyniki osią
~uie dwóch grup "\V Olidzi~- i Koszeda
I acll. Kon~clldantern pienvsz·ej jest kapi-1 g1~iet1~ prz_y pomo~y psa są rzysity;m ?rzy
ran Ang-cl!s. Komendantem grupy ko- 1pD·dl~,'.'em, a bad-amia zd01l1noscL psa nie uszcdarskicj porucznik Zarzickas. Grupy wzglę·dnia·ją dostafoc.wic natury _ zwierzęc;a i' śmief~r Się z tych, którzy jeszcze
dzidą sit; na ocldzialy.
.
Do każdej grupy należy 10 o~dzia- wierzą w psa policyjnego.
lów, a w skład tego oddziału \~' chodzi 5 . , W;?'.t>ec '.!:e.g~ ~.tanu rz•P""'" Prczyd1'Um
sekcji, liczących od 10 do 20 ludzi. O trzy
muią oni pełny polowy ekwipunek. Żołd '
ś
icll wynosi po 15 litów miesięcznie. O.
! .•
trzyrnuj(! jcdzelliC z kuchni wojskowej,

=

Tworzą zwartą zupełnie autonomiczną
jednostkę, niezależną od żadnych wojsko

p ogrze b

1
pol'icji berlii1_sldie·j_, _cł1cąc wy 1jaśnić sp1a- 1~11>i1~Ó\V P~licyjlny.· c~.„ P~ . M?il l zro~i~ do.
\'. c ta1k wa:tną d1la h"'.'7'. ;~ .~7cfro1t•wa nub- sw·adc~e.nra z p1ęc11i: psami. Ust;ałtił sa1!1
1.iicaicgo i meto.cl PO'Szukiwa,nha zbrod- \v_arunik1 59 p~ol;>, n?e. u:wz1ględn.11t v,ry111niarzy, uprosi.fa 11 rzewc-dni-czą,ccgo ber- kow ~ych prob,_ l~te>re P1rzef>'.ro\":a~z.O!HJ
lii'iskiic.go to\\·arz-y_·_.M ·..va osycho.l1o1g;1~zne- łJOz.a iego pl-ec~rn. a_.oo n~~waw;•e3's.za
~·o„ t,aj,nego i_:adś.~ P·, fy\?Ha, b~, zeiehci::ił r('zpoc·ząl sw.a prac{} ..JWk10 medJ()lwilarek.
Otóż poikaza:ito„ sJ..ę, ż,e są JPrzecież
sC'is,e zbadac zd\Jltiosc1 1 wartosc i;sa po!icyj1ne1go. Zda.de · ś1ię; 7Je d101-.1- -- - -- ·,,·cy psy t. zw. spurenref.ne Jt1. 'j. psy, kro-re z
był sJuszny, gdyż'n. Moli1 już ;)rzed lai•r cułą diof\1[adnoś· ci1ą oc.fna·j'd'UJą ślady dapc:dpa.trzyr. ta;jie11111nkę rnąd1rego lialls'a, r~ej osoby J tó nawe1t po lk:irrkuna-stu gotrg·o 1-.onia, kt'óry rzekomo umilał lfozyć d'ziina•C!h w najni.ek!()ll'zy-st·ni1e1.JSzvc.h waa który w b!ąd wpwwadzi 1t 111ak byistrego nmka1dh atmosferycznych i miie.tscowych
psy-chofoga, jakim byt Karol Stumpf. P. i kią za tym śladem nie zbaczając na
M.ol:t w .a siię równ~eż wyl;JOrnhe ifla szitiucz ślad błędny. Celem ustade:nii1a tyich zalict
!kach kuglarzy i wy1kryił już n1iie.iedno o- psa utożono baT<lz.o ciężik.i1e wa-runki. P.
s;·ustw:o uchodzące rzie1klomo za obja \V Mdfil wyt.knąit ś[.ą.d'Y . pod . nl1eobe~ni~ć
przew01d:mka psa, talk zie przewodm'k me
olmltyzmu.
0 -bia-dan.i.a oh· swyd1 nad psern poWicyj Zi~ając kierwnlk1u dTogi .111iiie mógl czy 1o
nym z.toż:;1 t p. M-oJ'.l sprawozda;nile na po- śwuiad1omi•e. czy (ież w osrukanczym ~asicclizcn,łtu, towa1r.zystwa ·p,sydlo~~·giczne- miia1rzie. poptaw:fłldizilć psa. dainą .drogą. P.
gio;· na ktor:em ob,e1eny~h by1Vo w11e1lu. qrzę .!\foU me wyityczył <lp~g!I t:a-~· 1a)kby oa:a
z.e wz,g,llęd'u ·na wlasct'WOSCl terenu. się
JPro:silita, lecz obrał łmjię znzalkowatą,
roz:str·z:yiga·jąc losem Z!bocrenfa w pra'-V'O
Daniłowskiego
CZY niai Qewo :czy te'Ż. W'Pf.OS~. Li~ja WY•
. .
.
.
t~~cz:na przeibileigallia nJ!liędJzy ~ut·eam diroia.··
mi. a porem prziez pus1lkow.1e.
byto stwi-e1r•
Nattważn.i-e1js.z·ą rz;eczą
illz.Lć, czy pies w miejscu, gdzie 1mja skrę
c&ła pod kątem, póJd~ie za właściwym
· śladem, czy też widząc nrostą drogę z
fałszywym śladem zbłądzi z właściwego tropu. By IPOZIOlstawJć na drod:ze fałszyWy śla<l, zabii1ja1f \v;Jias11y z.apiaich s.i'lnym rozczynem za'l}aicihu J1nmej osoiby. W
'il;ektól"Y'C:h miiej!SJcach pokrzyżowa:rno ślady ikiiJllku osóib. Uwzgl~d111i'O'no i ki1ern11ek
wia;tru, gdyż wiatr idący w 'kileiru-nku
śladów ufatwi1a za<l!ani1e. A wynik tycl1
prób byt taik.i, że psy conaimniiej dwie
trzecie swego zadan~a. nawet naitrudniejszego, rozwiązały zadziwiająco traf.

I

p Gusta wa

wych dowództw.
Sklad dzialania wypadowego jest następujący: \V sztabie w Kownie opraco:uje się dokładny plan akcji wypadowej, plan ten otrzymuje dowódca grupy,
który zawsze prowadzi osobiści_e oddział
zagranicę. Musi on jeszcze raz opraci>wać z największymi szczegółami plan
przy pomocy wywiadowców i dewiedzieć się o zwyczajach właścic~eli danego obiektu, o siłach obrony, r-0zlokowania najbliższych oddziałów wojskowych
.
i policyjnych.
Aparat wywiadowczy jest'bardzo liczny. Każdy wywiadowca ,wi.nie.ri poszukać sobie na terenie polskiego pogranicza rezydenta, któryby mu donosił o
każdym najdrobniejszym ruchu wśród
żolnierzy K. O. P„ policji i nastrojach,

nie. ·

·Na I>Od!stawi1e oŚ.Jsgrn:i1ętych wyn.llków ·
p. M10]l dosz.edlr do wriioo·sku, że 9ies na. daje się do sfużby policyjnej z t·eim zastrz.eżel11i<em, że jego praca :dosta·rc'Z.a popanujących wśród ludności.
licj' ceooiych ws!kazówek. liecz nie może
Przekraczanie granicy~ celem zirobiebyć użyta jako dowód. P. Mon w;•dzial
nia wypadu nie odbywa się odrazu i gres-Fę zmuswny 1patwi·eirdzić og-ólnie zapamjalnie. Wobec silnego strzeżenia grat:rywaini1e, że p.ite1s niie wzroki1em i s-luchem
nicy przez oddzialy K. O. P., postano_wio
e:cz powon.:.c.ni 1~m. P1i·es posiię lku1eru.je, l1
no zastosować metodę jaknajmniej ryzysiada bowi1em o wiiele czulllsze .oowonickowną. Przechodzenie przez granicę
nJ1e amiż;e1li cvlowJ1ek, lls.OOry IJlliZedeż \VY.
polsko-litewską legalnie, po zaopatrzeczu}e zapa:ch substancj1i1, kllióra . ana-Hza
·· ·
.
.
.
niu w fałszywe przepustki ~raniczne.
speiktra'1ina us.ta1lia dl()lpfoiro przy zg-ęszcze
r.i:u 250 razy sHinile'.isz-cm. Można w.i.ęc bez
~i~ ~r:e~ś~~i~ ~e:e!~~~i~t~!.~tr~~~:~ '1 ~ynfosienie ·t~ny ze z.włoliami ś. P: Gu~~aw~ D~nuoiskiego z ticfścioła gar· mv\l.einiia
się sitwierdz.i!Ć, że istnieją psy
straż graniczna otrzymała rozkaz dopo- mzonowego w Warszawie. Trumnę mosą zołmerze 30 1 38 pułku piechoty.
l zdolne do wykrycia pra.wdziwejlo śladu,
·magać. o ile możności, w przechodzerdu • ·. choclaż nłe możemy niejednokrotnie WY·
granicy przez wskazywanie najwięk- .
rlumaczyć tego,
Olbrzyma aeroplan na 101nisku
szych wertepów, gdzie najrzadziej moż-'
·
na spotkać patrol K. O. P.
Po napadzie i rabunku, odbywają- .,
1
cy~h się, o ile możności, bez alarmowa-;
łtapad
nia strzałami, dywersanci mają rozkaz
powrócić przez granicę równfei-w pun-~
na konduktora w pociągu.
I
kcie najmniej widocznym.
Warszawa, 28 października
Dywersanci rekrutują się . z najrqz-{
Do pociągu nr. 30 ko.lejki Wilanowmaitszych elementów, p-rzew.ażnie je_d-i
skiej wskoczyto wczoraj o godziinie G w.
nak o bogatej przeszłości kryminalnęj. 1
Chylice 4
między stacjami Piaseczno Jak się dowiaduie.TTJiy, do sztabu główne-'
uzbrojonych w rewolwery bandytów .j.
go wchodzi jako jeden z głównych znaw~
1.1ażądato od kondulcior6w wydania ple·
ców terenów polskich, b. szef wileńskie-:
niędzy, .uzyskanych ze sprzedaży w pogo konnego oddziału policji, 'zbiegfy w ·
ciągu hiretów kq·lej.owych.
r. 1923 na Litwę, b. komisarz Jankowski. 11
Na wszc·zęty przez konduktorów a\
larm pociąg zatrzymano i nadbiegła z ·H1
Mt•9S3ooee„ooeeoeeeos•••...
11ych wagonów służba kolejowa.
I
WJdz.ąc to, 'ban1d!y~i rzmcrli się do u' cieczki. Natychmiastowy pościg za nimi
był utrudniony ze \Vzględu na panujące
.
'
choroby wewnętrzne
.a 1ot111s1{lt warszawskiem odbyt się pokaz nowego typu . aeroplanu typu f&r-' dok{)lła ciemności. ·
Zawiadomiona o napa-dz ie policja z
. firmy „Avions Hemi et Maurice rarman". Samol.ot będzie obstug-h·al ł
man,
nrzy;muie od 4-:6.;
Na fotografji widzimy aparat w chwilr Piaseczna, Jeziorny i W:i'lano'\Va zarząlinię lotniczą Warszawa-Paryż. Andrzeia ,43,
nymi bandytami.
• di.ila obfawę za niezna1
·
·
:
lądowania.
.
.64„21.

1

warszawsklem.

4 bandytów

•••I

Dr. med.·Jan .Polak I
toi.
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•!- Anon.s
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.·. łf~iewolnica - Księcia Borysa"
w.

programie otwarcia, najnowszy sukce~

ktne_matogr~~]l, film który_ wy ~oł~ł zach ..vy.t

.. . wsrod ,.w1dzow, w całej Europ1e
- · · SzczegółN nastąpią.
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Naiwna gosposia padła ofiarą podstępnej „kabalarki'"
Wiadomcści o przesz1ości i teraźni0i

Lódź,

28 października.
Kabalarka! Karty stawiam! wolała jakaś starsza niewiasta na podwórzu domu przy u1icy Zielone.i.
Lokatorka tej lrnmienicy, p. I:fenryka
Farkowa, wyjrzała przez okno.
- A ile weźmiecie za kabałę spytała.
.
.
·-Tylko dwie złotówki. Samą pra·.v
dę paniusi powiem: o szczęściu, rodzinie i majątku, przeszłość, teraźniej

~· -

Czv wie pani, ż,e w dni1t ślubu mo j_ej siostry cale 1m1iasto byto ih~ninowane,
mee roily się od tłumów i na każdym ro gu graty Q'rikicstry.
·
- Pański SZ'\l.i'ag.i-er jest więc chyba Jednym z najwyższych dostoJnil~ów państwowyich.
·
- Niestety, manifestacje mfaly mpe lnie inny charakter. Traf chciaf, że wó·wcżas byfo św.ięto n~rodmve.
·
.
·

Staruszek -alkoholik
powiesił się
j

i

przyszlość.

P. farkowa
siebie.

•

Łódź,

28 paidziernika.
W skromnem tniesz.kanku przy ulicy
Kali~kiej w . Piotrkowie m1eszk:i.ł 68-letni
starzec Jakub Ror, który trudnit się wyroh<;m trepów, zarabiając \V ~en sposób
na t.frzymanie,
.
~tarusl'.ek był Pilhgowym a!k!'hoiilucm, wskutek czego .od pewnego· czasu.
cierJ.-!ał na. rozstrój ącnvow~,.
W-.zoraii
gdy je.hn z '.okatoró.w
wszedł do jego pokoj11, przedstawił mu
się sraszny widok.
, , .... ·
Na szafie wisiał st.l. -;Hzch. w strasz:iwie. wykrzywioną twaizą. Nie dawał już
znaku tyc.ia. Jak ust:ll·Iµ dochodzenie,
Ror powrócił do domu w stetnic pijanym
; ; owie sił się.

Przeszyty
·

wezwała

wróżkę

do

Wróżenie
trwało przeszto pót godziny. Kabalarka korzystata bowiem
nietylko z kart, ale również z ·popiołu i
różnych tajemniczych rekwizytów.

Pościg ·za gorejącemi

na ·szafie.·

:

szość

strzałą

sercami.

Amora młodzieniec stoczył walkę
ze szczęśliwszym rywaleme

J.,ódź, 28 października.
Trzej mifodzie6cy, przyjaqiele od serca; postanowHi wesoto S'pędz.ić wieczór,
Przede':\vszystkiem
uda11 · się do
e:11Wart'ego kolegi, który 'urwsz.e · miaf w
.<lomu wódki i likiery. . .
Baw,iH s:ię u niego k1i!ika godzin, wypijając· kitka · butę-lek· alembiku. Hylo to
jednak tytko prclud']um do właśd w•ej zabawy~,
·
·
·
Cafo towarzyS'two utd!afo s·ię' bówlemdo pe·.w nej · knajpy, g;d'Zie wychylmi·o
wów kilka butelek wódki:.
·
·
Po: opuszc~cnriu restauracji towarzystwo Po.dzieHfo się na dw:ie kompanje.

szości były

naogól skąpe i mgliste, gdy
kdnak wkroczyła w krainę prz~szlości
zadziwiała
panią farkową
olbrzymią
ilością rozmaitych przepowiedni o „wy
sokim blondynie", dalekiej podróży, amc
ryka11skim spadku i śmierci blisl(cj

osoby.
·
Najbardziej tajemnk:zo brzmiało zakoLl.czenie długiej tyrady, wypowiedz1a·
nej ie.dnyrn tchem przez kabalarkę.
-...,, Oto wręczam µani śwlęty talizman indyjski czarnoksiężników, któ,·y
chroni każdego Przed kradzieżami. N.:iic
ży tym proszkiem posypać podfogę, a
każdy złodziej, który przestąp~ próg :ego mie~zkania, natychmiast padnie trupem. Talizman sprzedam bardzo •~:
nio, za 50 groszy, bo paniusia będzie
kiedyś
bardzo bogata i z pewności;~
mnie wynagrodzi.
Otrzymawszy 2 złote 50 groszy
szybko zniknęła.
W kilka minut pe jej odejści11 pani
Farkowa postanowila skorzystać z o·t.rzymanego proszku. Znalazłszy si~ \\.
kuchni skonstatowała brak zegarlu i
różnych sprzc;tów domcwych.
Nie wątpi!a, że kradzieży doko11a!2
kabalarka. Pcszkodowana wybiegła m
ulicę, lecz po wróżce nje bylo już śladu
Zawiadomiła więc o wypadku polie,ię.

do ucha:
- Trzeba się stąd wymknąć, bo on
nam przeszkatd!za!
Po· up-ływie kilku mi1I1ut, :;dy Ludwikowski: tfodszedt do bufetu, szybko wys:zli z restauracji.
·· Ludw.ikowski tTie dial J~una1\ za \Vy. gra.ną .1 posta.no·w il udaremnić zamiary. '!*!!!!!!''!!!!!!!!*!•!!!•!!!!!lłD'łtU~~~~~.
-~ ·
przyjaciela~ ,
. ·' ,
. l(oz1POcząil się orygi.na\.!1y wyścig.
"t~~u~"br"
Tuż za mlod.ą parą mk11ał wielJkiemi
Il
1•iJ Mil
susa1n:i od.palony amant. Byt jednak barWyrodny syn znęcał się
dz.:iej wstawdo1ny, to. też co· chwilę poty..:
kait S·ię . i upadał n bruk.
nad nią i bił niełitośdwie
- Czekajde 111a mnie\ :_:. .vofol Lu<l~·1ikowski i Sokal spotkawsc;v mJą Dz.iewc_zynko ukp~haną, d!aczc~e cl~cesz
-·Lódź, 28 paź<l:cieraiika .
dziew()Ję vostanowiii wspólnri·e z rrią o-d- mnie pozos:tawJć saimef{o?
.
~
Przy ulicy Ciemnej w skrom nem m E
wied.?Jtć ·jęs1. .q:e :Jeden lokail. .
Przy z'bie·g u uJic KHi:ńskie~o l Naruto- szkanku od szeregu lat mieszka.la s;<JruW'.\llbór pad! na pewną zaciszną re~ wJicza 1:i'ogon'ii. ich wr. esv;.'.e. vV~m,ik!a zia-,szka Marianna Wartows•k a z synem Boprzy ulicy Cegielnia.nej. ~; stauta.cj'ę. ·
.
jadfa bóJkq.. Dziewczyma, qhaw;ając się nifacym.
.
Tuta.i
sytllllcia
stała
,
się
je1dlnak
cirao cało1 ść wta~nej skóry„ szybko , źrejteIzdebka ta pamięta L., ·
H ,;y War_
ł.ódź, 28 paźd~iernika.
żHwa, allbo :viem obai ·za,parlaff ~onWYll'l rowa1ła. .
.
. .
.
towskiej, kiedy to i-es ze ze .„ 1 az .z.e; swym
Na podwórzu domu przy uhcy ; C~giel afektem do przed'St~wicielki
pt.::.i pięknej
Ludwii:kow-sk1emu, d.otld::w1•:: pcb!te- mężem pędziła żywot w spokoju i do·
11h1nej 62 z nieznanych dotyc:h::za:; po-wo
j każdy z iJich chciatsię pozbyć ry:wala. mu prze·z Sokal~. udz:iemo pomocy pogo- statku.
~ów wynikta krwawa bójka.
Rozstrzygnęla kobieta, której wybór to wie.
Ostatnio wszystko się jednak 1,mie.niDozorca tej kamie .ci=.y 45-ht11i Waw-padl11a
Sokala.
Sokal za 1>0bkie znalazł się pr:z,ed sa. ło.
r~yniec Pokorski
otr-:lymał, cioś tępem
Mfodz:i·e111iec, widząc, że ~~d::>byf 'n.g:lę dem, -który skazal zo na 2 tyirod\:iie aMąż, złożony ciężką chorobą
N„q:ędziem, który pozba·N1ł g;')· przytumprze·
'
dy, •w 'D,cwnej chwi·p szepnąt niewieście resztu. ~
no§ci. Lokatorzy wezwa 1 ~ pog.)tówie.
stał pracować i po kilku miesiącacl1 mę·
czarni, zmarł.
Lekarz stwierdził ranę głowy i przec::ięcie muszli uszne}.
Wdowa pozostała na barkach syna
----~ ·,'
- jedynaka.
· -:-'-- Wychowałam go na tęgiego cHoPłochy narz.e czony wolał to drugie i czmychnął
pa - mówiła - to prz-ecież, teraz mi nie
dzień ślubu.
pozwoli umrzeć z głodu.
.
Lódź, 28 października..
Lódź, 28 pazdziernika.
f.m' ska już od wcż.esnego ranM rrzySyu dawał co prawda
mat.;e riecc
Przy zbiegu ulicy Nawrot i Juliuśża
Panna Stanisława Raszkowska od odziata s;l. v: odświętne szaty.
g.rosza na utrzymanie,
lecz znęcał rn::
do s tał s\ę pod koła wozu 14-le\ni· Hen- kilku lat roHa piękne sny o wlasnem
Wr~szcie nadeszła godzina sluhu.
przytem nad nią w niemożliwy posób.
qrk „Milajka zam:esiliafy ·prz::y ulicy Sło gniazdl"i.ll rodzinnem.
Pn:!d dom zajechali już drużlJr1wie,
- Masz tu, sfara, złotówkę, ndław
w ańskiej 23.
Az wreszcie pewnego dnia piękny tylko pan miody się spóźnił. Szybko misię
nią mówił, rzucając na stół pienie
Pogotowie stw,.ierduh c!o·t~liw„~ , ~bra St: il po.cząl się realizować. Ad oruiący jJ.:v rn:ntity 1. g-0 d ziny, a pana mtu 1ego,
żenie ;Cielesne · i · w sianie dość · ciężkim r 0.d _ pewnego. c~asi: i:a11nę S~a~islawę, jak n!e widać, tak nie widać.
dze.
p.rzew1ozło go do domu.
. ··
Romuald Sahckt, osw1adezył się 1 - zo-- A może mu się coś sta1o? - przy
Matka ze łzami w oczach czyniła. mt
Przy ' ulicy Przęd!alni,rnej prŻęjecha- stał przyjęty.
imszc.1.ano cgólnie.
wymówki.
ny został przez dorąifkę Kar.o! . M.antaj,
MkJa para poczc;la czyt1ić przygJfhnżbcwic zdecydowali si.:; wrt:.:>zZ fogo właśnie powodu pomiędzy m~
l;amiesz;kały przy ulicy Przęd!'J.lni:inę1 4. to,va;i;a dr· ślubu.
c:ie p,)J'~chać do jego mieszkania. \V ró- tką a synem wynikały częste spr.zeczki
Doznał on kilku ran głowy.
Dar.c. !1a zapowiedzi, aż nagle wyfo- Cili z posępną \vieśc.ią.
Bonifacy, szczególnie, gdy wrac.:ił pijan1
·
·· ·
nita s!li poważna przesz,Jrnda. Oto r aPan rnłcdy przez całą . dobę n'.~ był do domu bił nawet staruszkę,
która
rzeczemy nie miał odpowiedniego ubrn- w domu .
wreszcie złożyła zameldowanie w po·
ma v~ przyodziać się godnie.
Pawta Stanisława, tknięta zlt:m prze .licji.
Dhigo radzouo i medytowano, ~ ak ·c- czu..:;1.;m. zalal'a się gorzkiemi tzarni.
Sąd skazał wyrodnego
synalka ra
Zyb 2 najchenow1 Ado!jowi, zam::esz- mu brakl)wi zaradzić, aż wreszcie z PO·
Drn7.bowi6 pocieszali ią, iż narzecza miesiąc are.sztu.
kalernu przy ulic.y Ryi}•iej Nr. 5 skradz!o- mocą prj7,yszedł brat narzeczonej, który ny pra\vdopodohnie musiał naglt \\ryje
----no ze składu wódek 12 butelek spirytu- p1życzyt pr1yszłemu szwagrowi cle- cliać i ·wróci następoego dnia.
su, ~ólncj wartoś~J 71 z.łotych 1[0 gro- gan.;ki garnitur.
Minttt jcdrak · tydzień, a nic ctrzyn:a-1 ·
szy.
,
~<ilicki przymierzył ubran'e, zapa- ta :1d ni'e;i;o żadnych wiadomości,
1
szajnzyiberowi .\1.~tso:.ko,vt, zamiesz- k:l\\.ar ie starannie i zabrał do ~fomu.
):ca2ało się, że przywłaszc:wł S'.)bie
nieznanej kobiety.
kałemu przy ul. Pomon;k'.iej Nr. 67 skra- · Na !1ast~ny dzie(l wyznacz,)no l('r- ele~a11 ck; garnitu.r i znikł z :iim bez
d·ziono ze skia!du przędzv przy ui:'cy Aie- m:a śluhi
~Jadu. \Vobec takiego obrotu sptawy.
Łódź, 28 paźdz.ie~·ni•ka.
ksaindrowsk!ej 13 , -3 4 paczki przędz~,
Choć uroczystość miała się odbvć w panria Sta1iistawa udała się do pol!cji i
Obok domu przy ulicy Piotrkowskie)
• · 1700 t ty h
g;.,dzinad". wieczorowych, panna· Racz- tł::r7.yrd zhmeldowanie o kradzieży.
_ „A
•
•
f ł
; ,
1'r2 w-czora1 w1ecz~re~ o ·r u a s_ę pt 1{~S
wa·r t
z10 c .
••••HOMłlMeo•••••••••M••••M••••••••
KapeJmanowi Jonasowi. lat 26. zam.
młoda eleganoka mew1asta.
W stanw
przy uil'icy Piotrkows1ldej Nr~. 275 s;.kraI
nieprzytomnym pogotowie prz~wiozio :ą
dzrono rower wartości 200 złotych.
O
.
do szpitala. Poli<:.ji dotychczas nie udałe
Hiler Sali, z.am. przy uJ.icy Wschod•
·
się ustalić naźWiska desperatki, ~rni l •· .
n!ci Nr.. 4~ skradziou9 ~ kur.ytar. za skTz.y I
z dnia ,28 pa_fdziernika 19 2 7 r.
powodu rozpaczliwego kroku. .
tllę z b1el!zną wart:os.cr 800 złotych.
li
.
·

liBhBnna m2ilki

tJttn

a

Krwawa, bóikl

L

_: Panna czy ga·rnitur?

Przeiachania~·

w

0

Z· nofafn~ka rep.ortera.

Samobójstwo

I

OSC't

I

kał~~~ln~~~;e~r· ~a~~~;sz~~v·N~~~~~~ 1
.~i~!.\~\ p;I?~'~~kN;a~i~t~~1zf~ng;:ki~~~~. \
ni palta 2000 złotych.
.
il
Szubert Emilja. :zam. przy u!ticy Sos-

1

1

-

V'1

.,.

1

li

-

no\vei Nr. 6 s~rn.d~a .z~ strycbu de.mm I
przy ulicy Wolczansk1eJ Nr. 219 ble:h:zin.ę ,
wartośd 560 2fotych na sz;kodę Kamęn- .
.

·

•

Pet~ykow~kte~u ~~mualdowi. zai:i.
przTufo,~y W or::z.ąps_k,!eJ ~ r. 253 skradzio
no z mt<eszkaima rozneJ garderoby,
gólnej wartości 500 złotych.
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Wyciąć i 12 kolejnyc~ kuponów Wfzucłć w zamkniętej kopercie dn. 31
paidziermka r. b. do skr.zy nkl reda kc. „Expl'essu" (Pilmltow;;ka 49 w podw
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Łódź, 28 października.
Wczotaj wieczorem jakiś przechodzień znalazł obok parku helenowsk:cg-o
niemowlę pki żeński·ej, liczące okołn

I
I
•
I

Podrzutek.

dwuch tygodni, owinięte W szmaty.
Zaniósł podrzutka do: komisarjatu po
HcJi, który z kolei przesłał go d) przvtutku.
W drożono. poszuldwanie .za wyro<l ll<t
.
mat)\ą. •
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opakoWanłe papierosów jest dla palaczy nie·

.zwyczaj pakowania papierosów po 10 sztuk.

-:-

MODA.

jakoiść samego tytoniu, który w poszcz.e -, tern, że najbardzi ej. pooiągającą si1!ą nagóJ1nych wypadkach łudząco przypomi'. bYWczą jest mdędzy i:hnemi opakowanie,
1
J,est to pozornie szczeg ół drobny, nie
na woń i „smak" suszonych liśc.i.
Pisano o tern wiele, dyrekcja mono- mniej Jednak ważny ł z nie,zrnzumialych
#
polu obJecywata zmianę używanego do wz,ględów przez motlJOPol bagatelizowa1
produkcj,i państwowej surowca - do- ny. To, co się ptzyczyini1lo 100 bogactwa
wyrobów tnonopofowych.
1
Skargi te nle pozbaiv.1li'o11te bynajmniej tychczas je,d.nak mimo morza, wylanego :i popularności ś~ato w:yich firm tyto,niosluszności :i uzasadnienia, dość dlugo mu w tej sprawde, atramentu. poprawy ja- wyd1, u nas byfo i jest s:prawą na którą
n!ikt nie zwraca uwa~.
siały czekać na to, by miarodajne czyt1- koś nie w.idac.
1
A przecież skoro mono1po l clągni'e ze
Pl'iz'Y ro·zważaruiu wartoś·ci sprzedanJ ki zechoia'ly się niiemi b1'i·żej zainteresować. vV pi,erwszym rzędzii,e cliCJ!d~I o- wanego artyku~u trzeba slię zgodzić z swej prod.illkcfJ zyski, d to nawet hatdz;0
maczne, wtiJnien 1kliedyś pomyśł1eć i o wyAA#WiWMM iiiSllUNU w
MRN •e&M aą MMiAC
godzfo konsumentów skazanych na wyrącz;ną konsumcję prod'tlkcji krajowej. .
Papierosy nasze otrzymują bov.niem
opakowanie liche, tandetne, narażające
bezustanrnie konsumoota na. s~raty z powodu ta.mania d rozsypyiwa:nia siłę paipie-

Z chw1Llą wvrowadzenla w Polsce
monopolu tytohriowego i pr:zejęcla prze,z
-- Czy są dziś mody kobiece w ga- pańshvo produkcji p,a.pierosów, w sfeiec:c?
- Są, ale przestarźałe, bo to jest wy rnch palaczy coraz częściej i gtośniej
rovlegać się poczęty skargi na jakość
de.nie poranne.
Zona do męża
rcm dzienniki:

czytającego

V· teczo-

LEWA l PRAWA.

Tak mn!c rwie lewa noga, że zu.
pełnie chodzić riie mogę.
_ , Starość nie radość, tnoj kochany.
- Głupie gadanie! Przecież i pru \\'a
noga rna tyle lat co lewa, a nie boli mr.le
-

wcale.
CHAMPION.

Czy pan wie, kto je.st t:hamp:onem :-d~kiej wagi w naszem 1md;!e?
- Owszem wiem; mój sklepikai:z.
-

KTO M.IAL
·

.

-

WIĘKSZA PRZYJEM-

NOSC?

Pożyczyłem

jechałem

z

żoną

sobie

dzlś

auto i po-

za miasto.

- Ja mialem większą przyjemność:
pd:vczylem sobie żonę i pojecirnlem
własnym autem.

NA CZERNIAKOWSKIEJ.
-- \iVisz, Antek, mojego bram Wkka
tobv ci i Stekier na oMe łopatki ąie polczył.

Co? Taką ci ma krepę?
-~ Nie, ino ci ma gath na plecad1 jak
dobry kufer.
-

-

PRZY KASIE W KINIE.
o pół biletu.
A czy pan student?
i'~· c, ale jestem ślepy na lewe oko.

Proszę

ZAPOMNIAŁA.

Co oznacza ten supełek _pa twojej
~Lustce od nosa?
- Zawiązała mi go żona, żebym nie
zapomniał wrzucić listu do skrzynki.
-- No i wrzuciłeś?
Nie, bo zapomniała mi go wrę.,,
-

::zyć.

1

1

Krwawa tragedja w hotelu
-Kobieta strzela do swego kochanka,
właściciela f~bryki

cukierków we Lwowie.

_ I.rannym jest właściciel fabryki ~ukierków
Ze Stanisławowa don»~zą:
An~1ciskiego vJ ze Stanisławowa, Zygmunt F., lat 33, ko
Mieszkańcy hoblu
Stanisławc:1wie. przy ui. Sapieżyńskiej zo bieta zaś niejaka Dorota Podhajecka ze
stali onegdaj w nocy zaalatmowani kil- Lwowa.
Podhajecką a fabrykantem
Między
koma strzałami z rewolweru, jakie dały
śię słyszeć w Jednym z pokoi na I. pię- zawiązał się ongi!ś stostmek miłosny i nie
już godzina dawno ńawet planowali się pobrać. Tym
trze. Mimo, że d-och')drli<l.
1-sza, mnóstwo lokat or ów wybiegło na czasem stosunek ten u1egi nagle oziębie
podejrzewając ikokuryiarz, :;;dz.ie znala:?:f'l się też służba niu, a Podhajecka,
kt&ta chanka o zdradę; przyjechała do Stanisz hotelu, z.aalarmow~no policję,
też natychmiast zjawiła i;ię na miejscu. ławowa, aby przeprowadzić z nim astat.
,
Gdy otwarto przemo:ą zamknięte drzwi nią rozmowę.
Zeszli się więc w hotelu angielskim.,
obecnym przedstawił się krew w żyłach
· gdzie Podhajecka dokonała aktu :tems.ty
rriro~ący widok.
. Oto na łóżku we wspomnianym pcko w przystępi~ sil1lego ~denei'wowania. W
ru łeżał mę.żczyzna zah.nv !uwią ohok pewnym momencie wyjęła mianowicJe
niego .stała jakaś mo•;n•J zdenerwowana rewolwer z kieszeni i Oddała doń 5 str.za
knśri
kobieta. Natychmiast w!?zwano lekarza łów z których jeden utkwił w
od- skroniowej; a trz.y zraniły fabrvkanta 'W
który opatrzył rannego i nakazat
wieść go do szpitala, poE.::j:t zaś roz;po- brzuch i ramię. Bliższe powody ·krwawe.
r:t.i.1Clło jut snop go zajścia osłonięte są na rade jeszcze
częła śledztwo, które
dwojg3. tajemnicą. Podhajecką pnew1eziono do
~wiatła, na tę ponurą tragedię
1stot ludzkich. Pokazało się, że ciężko aresztu śledczego przy ul. Bilińskiego.

• I

Eo u~~yszymy przez radio
dziś, w piątek

PR OGR.AM STACJI WARSZAWSKIE.I
12.00 - Sygnał czasu i komunikaty: lotnicto- j
a10tcoroJogiczoY, PAT-a, oraz nadprogram. 15.00

-- Komunikaty: meteorologiczny, gcispodatczy,
PAT-o., oraz nadprogram. 16.25-16.45 - Nadprogram, komunikaty. i6.40-17.05 - Odczyt p.
„ Wspólczesna Czochoslowacja" (z powodu
t.
r;v;ięta narndowe~o Czechoslowacji) -- wygłosi
prof. \VI. Dzwonkowski. 17.05-17.20 - Komur;iJrnty PAT-a. 17.45-19.00 - Koncert popoludnrnwy. Transmisja koncertu z Poznania. 19,15
- 19.30 - R.ozmaitości. 19.30-19.55 - Otlczyt
p t. „Znaczenie żłobków dla niemowląt" - WY·
Przer;:łosi dr. Zofia Garlicka. 19.55-20.15 wa, przypuszczalnie pogadanka muzyczna. 20.15
- Transmisja koncertu symfonicznego z filhar•
monii Warszawskiej. 22.00 - Sygnał czasu i komunikaty: lotniczo-meteorologiczny, policyjny
· '
PAT-a, sportowy oraz nadprogram.
PROGRAM STAC.Jl ZAORANICZNYCH.
LANOENBERO 25 Kw. 468.8 m. 9.30 - Transmisi:i akademii z Essen. Znaczenie lligjeny życia
codziennego. 13.10-14.30 - Koncert orkiestry
Pół godziny dla pań.
Graefa. 15.40-16.10 16.15-17.00 - Wizyta w ogrodzie zoologicznym
w Kolonji (odczyt). 17.00-17.30 - Bibliografia.
li.30-18.30 - Koncert. 18.40-19.00 - Lekcja
angielskiego. 19.15-20.15 - Transmisja otwarcia teatru w Du.isqurgu. 20.20 - Transmisja
sztuki „Leonce und Lena". Wiadomości prasowe i sportowe.
BERLIN 4 Kw. 438.9 m. 15.30 - Gosp. domowe. 16.00 - Przetwqry owocowe. 16.30-18.00
- Koncert. 18.10 - liigjena nóg - odczyt. 18.30
- ttans DrJesh, założyciel metafiz:Vki wspóiczesnej - odczyt. 19.00 - Lekcja wloskiego. 19.25
- Mloda poezja rosyj$ka. 19.50 - Różni.ce du~howe pki - odczyt. 20.20 - Recytacje z utw.
Muzyka kameralna.
i(.ene Schickele. 21.00 ~2 ..30 - Krupela rnsyjska na batałajkach-. R.osyj:kie pieśni i tańce.
Z TEATRU ARTYSTYCZNEGO ,,A.RARAT".
Ncwootworzony w naszem mieście teatr artystycz,110-rewjowy „Ararat"' (Biała Sala Manteufla, Za~hodnia 43), cieszy się nadzwyczajnem
powodzeniem.
1-szy program, na który skladają się miniaturki,_ humqreski i scenki znanych poetów i pirnrzy -żydowskich, są odegrane artysty<:znie.
Teatr „Arąrat"· jest jedynym i pierwszym artystyc~nym teatrem żydowskim w naszt'4n mic·
ścle.

''

wygodne i szkodliwe dla zdrowia.
Monopol win,ien .przywrócić przedwojenny

„

uśmi1cht

opGl na „c rzuro anym
1

SPLE DID
Wkrótce!
•

YARWMPMWM•• &U

rłajpotęiniejsze arcydzieł o
Współczesnej kinematagrafji

J

rosów, nii<e za'beztpdec,za oo.o ponadto ich
od cfadała1i amosfe:ptCznyc:h, wskute'k
cz·ego są albo wyschnli:ęte w okreslie let~

nim, albo wulgotne it rn·ezdatme a:o pale·
nii.a

w okresie zin1'ow:y.m,
Ileż prz,ekleństw

SZieć można

i zlo:rzeczefi usty...

z ust pal0022a:„ który gnie-

ci:e papierosa w ręiku na ·wiszystkf e strO:
ny i wreszcie r-zuca jednego za drug.il!n
nie objawiając p.rzy.tem dfa. monopolu
zbyit111iej ,;sympatj:i'~ i „życzliwośoi".
WeZimy plerWs:te lepsz,e wyroby za~
gran;iozme,' najbarozd'iej popUilarne [ zna~
ne gatunkii tani1Ch paipi-e.rosów, a jednak
ka'ide z 111kh jeżeli :nie mają za opakowanie pu<letka kartonowego, w doda.iku o
mdłym i barw111yrn wyglądzie, to 1>rz.ynajmniej owli1nęte St\ w papier metaiowy.
lub korkowiy wreszcie ifiipregnowany, z
których każdy ma pewne ~aśoiwości
ochronne, przynajmniej w ser10ie zabez.
pieczenia aromatu ty.ton'iu.
Przy masowej produkcjJ )est~ to wy• datek ni1ewJ,elk'ł, a jednak Jiile zyskuje sobie s}mlrpatji wśród konsumentów!
Wskutek nriepopulanności rwtyrobów
monopofowych na widownię wY'.Plywa
oora:1J bardziej wzmożona, imcjatywa
prywatna. S·vkocNiw-0.ść jej zarówno dla
monopolu ja'k [ publicznoś\'..i jest oczywj.
sta;' tak, że zbytecme jest dilużej się naid
_
n~ą rn·zwo<lzić.
Prócz tego rwiszystlriego1 ,ruzasad:nione
skargi ii fale pod ard!resem monopolu wywołuje sposób opakowania pap1erns&w,
który jak już niejedn:okrotnllie wskazywaliśmy. po:z1ostaje w jaskrawej koHzji
z wy;rnogami hygjeny. Wszystkiie niemal
gatunki pakowane są w pud'eikach zadwaid\z.ireś,cia
minimum
wierająicy.ch

•

sztuk.

Nie wszyscy· jedinak kupują pa:piero~

NajmocnBejsze przeżycie. - Najbardziej wstząsający moment w życiu
Z najgenjalniejszym
człowieka.
tragikiem współczesnym

Wkrótce!
'

PLENDID

sy pacz'kami. Jest wielu takjcJi którzy
każ.dorazowo kupują tylko k.iLi sztuk,
wobec czego sprzedawca musi papierosy wciąż odliczrać i miętos1ić je w spoconych .i częstokroć bruf\nyd1 rękach.
Okalic:zrności te powinny skfonić dyi..
-rekcję mo9opoht tytoniowego do jaknajszy bszego wprowadzenlia projeikto•wanego pako\vaniia papierosów po dziesięć
sztuk i ponowlllie przywróciić przedwojenny zwyczaj sprzedawania papierosów
~ w pac1:1kach po 5 sztuk. Dotyczyć to winno zwtasi<:za papierasów t. 7-W. luksvsowych.
Qd*Mi'tf't-

Dr.

Z.Rakowski
powrócił.

EXPR~SS

WIECZORNY

Nowocześni włamywaczę.
Posługiwali się ostatniemi

l\sztalcan10

A wantu1'&l ze
1

złotem

zde ;Jonowanem w tokijskim banku przez Kołczaka.

zdobvcza111i chemii.

duclJ.a za kratkami w1ązt~nn<!m1.

W mi e·szika:11d!!.t bra1cJ \'1!1ea1ów malie-

Str. S.

1

2AOtłA Z DOTYCHCZASOWYCH RÓL tłlE OD•

zi1011110 ca.te maisy trucizn. l 1(!J.f'.\'. ki1l'ka litrów chiłorofonnu., ca1l1e t!uzi1iy ampułek
morfnowych,_ d1uży zapas stryc'hirtk1y,
który wys.'tl<l'r'czyiłby na otruciie kiil1rn ty-

sięcy

os ób.

·

1

Jalk z dioty.chicza.s:owe•gio ś1liedtztwa wy
n.iika., Will'ly Tlhiiel poz:nia·ł pr·z·ed paru I:aty

w Bn:111d1ernbiut·gu wyirafi1111owaine'!1:0 ban-

dytę Be1n M~c',a<, kl.lóry mu opowi·eid>ait, że
z.a;poimo1cą pi\::'kfotu (miieszani111a eteru

si1air,czanego z chlomf{)lrmeun), oiszafamiat
ohrnb<)\Vane S\Ve Dfiary.
W .i1!ny Thiel

pOJsita:nowH

POWIADA Ml TAK, JAK ROLA

I
I

AłłffY

W FILMIE

HOT L
p
L

1

tą samą 1

„pracować" meitodą, al·e ją i·e·szcz.e ud~~
sikona~it - \Vprawdz.i1e zairaz poitiem dc-

bi1enie posl1 ę do ares.zMw za ogrn1
dróżmych przy po1tnocy chk5iroformu. lecz

stail

w W'j1ęzj,ein;i1u st,ud:jowa1ć p_ocząl zaparkzyw.iie dhemj'C:, na'V.neł wyuiezY.i się po a 'ig i•eislku i1 fPIO francuEl'\ll!, a1by móic CT""~ać
dzi1e.la naukowe o ohemji w tym .języku.

W.

Sam naipi1sa·ł varę broszur o truciznach vlożonych, zużyl CZ'teroletniiie wię
i.1ie:nte · ba:rdzo ipraktycznhe i wzbudz1l

'

~(__
'- _ H.

Od listoJ>'1da rozpoczynają się nowe komplety
Zapisy na miejscu lub EWANGIELICKA 17, m. 4

,,

~

CO N W A } , _.1 I--

Zl\liADKi( KRWl\WBJ
Kryminalny roma11s

spółczesny.

IUlCY~

tri: bo sądztle1;1, że w ten śposób będę
tnogit odizyskac naszą fortunę.
Nagle roz:legił się 1dlzwo,n ek przy
drzwiach wejścioiwych1 a potem odglos
kroków w przedpokoju. DrzlWii Stię otworzyly i w progu stanęła łfa.J:ina. Choiatern za.obserwować wrażenie, jakie wywrze na niej w j.do.k mniemanego brata.

I

~--~------------------·--------~ M~azyw~~w~i~aj~r~ę.
- Czy poznajesz mn ie, HaJ:ino?
26
Wpatrywafa si.ę w niiego wzr okiem
Nl~ mo·gę udzieliić tych wiaidomości zdumionym, poczem jakby z wahaniem
Makary s.pojrzaił na mnie badawczo
lak:by ruie w:ierzYit moim stowom.
- Nkma jej w dlQimu?
- Nic, wyszła przed godzłi'Ilą partem.
- Czy lepiej się już miewa?

w obeCITTej chwW. Kiedytlndziej

Ujął jej ctiion, którą
ona cofała insty11ldownie.
odezwał
- B iedna dzuewczyna się Makary - Stan jej jest cięższy_ ani-

uczynię potrząsnęfa gil·ową.

odpowJezadość pafiskiemu żtłdaniu powagą.
z
od- dział
- W takim razie, - rzekłem - mo-

że zechce mi pan \Vyjaśnić znaczenie żcl'i przypuszczałem.
- Nie jestem z.dania, by nastąpił-o jaslów, wyrzeczonych przy naszym rozPotrząsnąłem przecząco g'łmvą.
kicś pogorsz,c nie - zauważyłem oschle.
- Bi,edne dziecko! - zawoiłal mój staniu w Gcne"W'k ?

gość -

W takim razie 11ie pozna mn:i,e
wcale. Żyl1iśmy, prócz 1at dziecinnych, w
ciągłej roz1tącc. Jak pan wJ:dzisz, jestem
znacznfo od ITT1iej starszy. Od 01s iemnastel?:•o r{)lku życia zajęty bylem nieustainnic
walką .i spiskami. W ta1dch warunkach
rnd·zinne węzły rozlu:lnfają się prędko.
Nie 1cJlawalem wiary wszystkiemu,
,~ mówit.
- Panie Makary...
- Pzepraszam, na·z ywam si·ę Krzywicki...
- Panie Krzww1Icki, pro-s Hbym o
szczeg,ó ty, doty.czące katastrofy, która
rwzbawifa moją żonę pamięci.

Lipińskiego J~~aN'8u~~T1t

On tymczasem wpatrywał się upor_ Mus.z ę za nie pana przepros,ić.
Prawdópodoibfl ie mówifom bez zastan<0- czywic w twarz mo jej żony i mówił:
- N:ie wkl1z:ieliśmy się już dawno, tlaWienia. Nk~ mo.gę zresztą objaśili'ać stów,
l1ino, afo nie są<dlzę, iż.byś mogla mnie nie
który.eh już ziapomniakm.
1

pamiętać...

- Czemu pnypisać owo paf13kiie zdeWmiesml·eim s.i ę w ich rozmowę, a
r.erwo\vanie? ·
wlaśch\"ie w monolog mego gośc:ia.
- Iialiino - rzekłem do żony, glasz- Bylem bani izo rozdtaż·nicmy gdy
się d-0wfodz'alem o malżeństwie łfa1iny . .cząc del ikatnie jej '''fosy - postaraj s i ę
przypomnieć sobie tego pana.
- Dlaczego, panie K~zywicki?
Ręką potarta czoło, poczcm przeczą- Uważam, że Cener:i nie powinien
byil wydawać zamąż ttal:i.ny, ze wzglę- co pofrząsnęła glową.
- Nie przypomii1nam sobie - szepnędu ua sta•n jej z,drowia. Pomtcm pragr;alem bardzo wydać moją s;ostrę za je-ł ta i jakby wyczerpana tym wysiłkikm
d11 ".go z głównych l·eaderów mojej par- padła 21 westchnieniem na krzesło.

I

Zast.~nowi~ :U~ie . jeden . szcze~ó l.
\Vspom11naJ,eim JUZ meraz, ze łfalma ,
rza:dko ki'edy patrzruta ludziom prnisto w
oczy. Otóż przez. ca~y czas r·oizmowy z
Makarym, śled,zd'ta go uparcie wzrokiem.
A ł potem.. kiedy uslad~ olbo'k niej, n ie
przestafa go obserwować.
Spostrzegłem rw jej spojrzeniu wyraz

~~~kw~i.ru~~zy~~~~m

w oczach mojej żony jakiś ż.ywszy odblask. Choć było tó bezwątpienla ·0 1bjawem prnestrachu, świa1dlczy~o Jednak
ni.emniej o przebudz·e.niu s1ię 1inteli genćj'i.
Po od>ejśoiu g-Oiścia :niepokój łfahny
spotęgowa~ się Jeszcze ha:r1dz:iej. C i ągle
po'Oierafa ręką czofo, lllie mogąc us iedz,ieć na miejscu. Co chwila podchodz i,!2
do okna, wyglądala na uHcę, po.czcrr
znowu wracafa na swo~e mi1ejsce.
Kil!ka razy rzucila na mnie btagalne
spojrzicnie, jakby wzyWając pomocy.
Próbowałem naw1iązać z nią rozmowę,
pyta·tem o to, o 01wo, lecz orn a swoim
zwyczajem zby\vata mnie p6lls1lówka mi.
Tego wieczoru pofożyl1_$imy się sp a ć
bardzo późno. W ciąg.u nocy zrywa rem
si<; ~Hkakmtrnie z łóżka I na palcach P'Od·
chodziirem do' 1d1rzwi sypłalni mojej żon y
•
na~du.chując z n1iepokojem.
Sityszatem, jak przechadz.afa s i ę rÓ \ \•
nym, powol1nym krokiem po sypialni. 0 koiło g·odz.i,n y 3-ej z.gas·l o światło w jej TJ (
.
Iw.i.n i zal1egla w niim P-lucha olsza.
(D. c. ił
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Złowróżbne perły
PlalłZilDÓ\V.

dokonał słynny Woronow.
„Przyszłość należy do hodowców małp".

Słynny

chiruiig, Sergtcj

W o.ro n o w·

1

Oczywiście

nie moi.na

dzisiaj

ma-

który - jak wiadomo - usiluj~ rozwią- rzyć otem, aż.eby gruczoły jedn:.?~ czło1uż byJv w staro„ zać
zagadkę wiecznej młodości. niechęt- wieka przesziczepić dTugiemu. W stanie opowiada, w jakiesposób doszedł do 1 rym Rzymie motnaby to przeprowadzić,
żytnym Eg1pc1e.

znane

_.,..-

0

odmładzaiąGYGh

1000 operiGii

/

W wigilię śmierci jednego z czlon·
ków rod
perły zmieniają swoją

bar,wę.

Niedawno zmarły tragicznie ambasa•
Sposóe odmfadzanLa ludzi zaipomocą ~wojej .met~Y. odmła.dz:ijącej. Wogól~ bo P?prostu użyłoby się w ty;111 celu nieruechętme
~ow1
o
sobie:
.
.
wo~1ków
..
W
ll:asze~
humarutarn~~
~tu
dor
niemiecki w Arne ce
ba;;on 'Ago
pr:zes~zepiainia giruczof.ów metoC:ą WoTen ~yb1tny ucron~ 1 c~ir';lrg m!esz- leciu m~~mny się uc.iekać • do zab1egow Maltzan pochodził ze 7ta;oż tnego rodu
ronowa byl znamy już w na:jodl1eglejszej
~a. o.hecnie na francmk1GJ R1wierz~ 1 wy operacyjnych. dokonywanych na. mał- śląskiego, osiadłego na zamk~ Miliiz. W
starożytności u ludów wschodnich.
w mnych pach. Jak wiadomo,
budowa fizyczna os;"dan-i'u Maltzano'
n 'd · ·
'
nredawno odczytanym papirusie oi-ezdza
. stąd ty1ko po to,- aby
f
p aryz· ,
ł
ł ·
· · t 'd t
P '-"
·
w z ai UJe s1ę wspa
o11cach wyg ł aszac· odczy.y.
romapy
zupe
me
prawie
1es
1 en y ·.;zną z mały naszyjnik pe~ł kt,
· k0 b
k
eg!:~kim majduje siię opiis zabi·egów chirurgiiczmnch, dokonany.eh na arcyika1}ta- wnież odw~edza tylk.<? r:o jaki.ś :z~s, ~ po budową ludzką. ~oż·e;ny tedy śm1ało od siada niesamowite wła.ści~ś~i, dtop~;
z~tem stohca Francp, aow1adu1e się o mładza~, posł.ugu}ąc Slę w tym celu gru- wilję śmierci jednego z członków rod
rir.e boga Amon.a-Ra.
nim ~o:vy~h.. szczegoł~~v tyl~o ~ ga~et z czołami małp1em1.
jedna z pereł zmienia barwę,
u,
Egipsk.i le.ka'l'z użylł do odlmfoctiz.en!a
okaz11 1ak1e.1s prelcltc11 lub 1ak1egos noNa ziemi obecnie mamy przeszło mil
L
d
ł · ·. ł•
"b
·
100-letniego starca grucrołów mł•odego we~o
• d 1 ~ al
1 .
ł . . t • t
a g osi, iz z owroz ny !J.aszyis eksperymentu .
JB uuru, e p euuę ma ple 1es mes e- nik 0e_tgen
?'VW\ ł
16 · ~b
n iiewobn.i4ka.
Sergiej Woronow na południu pracu- ty 0 wiele 1l1Diej liczebne. To też należy ·
r-r-a a w
wie~u
. aro~oi,y~
Siktiilki operaoj.i by~y z.aidz.ifW1ia1ące, je dla
swojej ukochanej idei. Nie dawno starać się fo, ażeby małpy jak najbar- E.va Regna von Malt~an o~ .ta}emmcze1
arcykaiplll!n odzys.ka<t ~z~pkość ci.a.ta i aryski' ori~an emi•fran• ·,.~
rosyi'ski' Ąh d ·Z·leJ. się
. rozmnaza
. ły. Ot rzyma ł em pra- ziawy,
6
s
.0
k · która
d ukazała
· ,
d się
· w J-eJ · sypialnym
ł .L
dlugo jesz.cze silynąt wśród swyah roda- PRuskoje Wremia"
zamieścił
obszerny
·
od
tki
h
d
·
·
·
t
.
po
OJU,
w
zien
uro
zm
'OuSozego
~·
.
·
.
wie
.wszys ie r:zą. ow swia.a przy- potomka Maltzanów, Zi'awana1m
przemówiła
ków z niezwykłej mądorości.
artykuł
o
Woronow1e,
którego
nazwisko
T
·
z
ecreme,
że
polowanie
na
małpy
bę.
.
Na ślady odmłaidzających operacji
prawdziwe ma zresztą brzmieć „Woron" dzie za:kazane, i że małpy będzie się eks do baronowe] w nastę~~Jące słowa: . .
natria:fiiLi już orjernta:kiści ·przied wie.lu laty.
. .
portować jedynie dla celów chirurgicz- Perły te :J?r~yno51 c będą sz~zęscie
Podobno znaJy ten za.bieg ludy i'll- (kruk). . , .
Starosc
1est
.
chorobą.
osw1ad~zył
nych.
Sam
założyłem
w
Mentonie
hoMaltz?-11om•,
~op?k1 p~z~taną w i:h ~ę
dyjskie. a od nich nauczyl'i się go lekarze
Woronow
k;torą
f!lY
z.w."Iczac
musuny
dowlę
małp.
Pod
lazurowem
niebez
jask~ch
i
dop~i
me zrmemą barwy._
de
arabscy, fk,tófzy sityinęJ.i w stall'ożytności
przy pomocy. srod:kow\y~k1e m;amy. do nego brzegu na mojej fermie
żyje 100 miał~ by ~yc s?rzedane, !ub ods~1,>i~ne
z Wii-edey mooycwej.
Z bieg-i>em C2aJS!l1 za•gi:nęta ta:j·cmnica rozporzą?zema. Az do -~X stulecia wielu małp, a rozkoszny klimat sprzyja ich roz o~cei osobie, al.bo ~zkp~zone - sm1erc1ą uika.rany zostanie Jeden z Malt;;a.
odml.adzainia., u·krrywan.a zazd1rośnie przez rzecz~ ~e przypuszc:~ahśmy. Ale to XX wojowi.
stulecie
iest
epoką
ek~perymen~ów.
Ilez:
Moja
ferma
istnieje
dopiero
s
miesię
nów.
starnżyitnych medyików.
kilfooro młodych .małpek.
W roku, 1616 Joachim. Maltz~n
M·e dycime teiksty lacińsldie wslkazu;ą to sił .przyrody czło~ie·k ujarzmi~ w tern cy, a już
stu}ec1U. _Dlaczego me ;namy ~!ę posu- Nie je.st to prawdą, jakoby
małpy nie wszczął spor z kuzyne.m, ktory wąt~ą,
r6w·nież na to. i,ż odrm~adza·jące operacje
s1vosowaine byfy w sitarożybnym Rzy- nąc dale1 w na.s zych ~><:~- - -··~,~ntach? mogły się aklimatyzować w Europie?. Do czy perły. są,prawdZlwe, .al,e w chwili,
Dlaczego nie marliv
opanować <;ił, bre odżywianie i odpowiednia pidęgna- gdy Joa~rm usiłował prz.eciąc perłę! z~111 i·e.
które rządzą naszem whsnem życiem cja mogą sprawić, że małpa, jak każde mek _ _się zatr~ąsł W posadac.h, .a _pię.cm
TEATR MIEJSKI.
Dotychczas chirurgją oosług:wali śmy się inne domowe zwierzę, będzie się u nas członk~w rodzmy z:nalazło_ smierc p<;d
Dzisiejsza uroczysta premiera „Dziadów" dla leczenia i usuwania chorvch 0 r ,>a- dos:konale czuła.
gruzami walących się murow.
iuzp:icznic
się, ze względu na dtugość widowis"
• należy
A mbasador Maltzan wierzył w ::lziwka,
punktualnie
godz.
s
m.
IS
(ósmej
minut
piętnów.
Obecnie
pra~niemy,
ażeby
chirurPrzysz.łmic
do
h-odowców
0
naście). Następne przedstawienia „Dziadów'' gja nie tylko leczyła, ale dawała nam no matp.
ne właściwości pereł, opowiadał on, że
~ozpoczynać się będą o g?<lzini~ 8 m.in . 30.
we organa.
Jestem przekonany, że żaden taki ho wuj j~go, w którego posiadaniu znajd:J·
~ieub~1 c~ n.~.~ će parkomsaz?pnuankJetst d~i~ dusilmet 0 Prdzy.~
Podróżowałem wiele po ws•;nodzie 1 dowca nie będzie narzekał na brak kli- wał .się naszyjni:k zauważył pewMgo ral)y - " • -. ,
ua n1ei o teadrzwi
ru, g do
V L:
· · d nok· rotme
· eunu- 1entow.
·
·
60 ch'irurgow
· zaimuie
· ·
· ol--... ec- j zu, _iz· Je
· d na z pcre ł poczernia
· ł a. 1' ei· S<' z chwi:;t ro2poczęciaJ przedstawienia
Inapo t Yk a ł em ta-rn mcie
się
sali bi;d;i ::.a.11t.1.ięte.
chów. Zauważyłe m, że ci lu«lzie stcsun- nic pr zeszczepianiem gruczołów, a ja meJ nocy otrzym ał wieść o śmierc i j cd. „TOMCIO P~UCH"
kowo młodo umierają, a {i zyczme loadzo sam w spóln ie z d-rcm Darfrricm i moim nego z si ostrzeńców. ·
dl any
ostatni w nadchodzącą
.1:e- sz Yhk
· s t a~zeiq.
· T a ·~ b s?·'''_
„
·
- t.emCl J. erZY_in,
·· · cl o-k_ona ł em. "1 .OOO Qpep o s1.merci
' ·
· ambasadora na życzenie
zie:ę ht:dz:c
o gN!z. i;c
IZraz
w pot.. Bilety
do nab\ci a przęz
. od ~~ę
a cr
n?.- b ra
c~!Y dzień w !<~sie z~mawiań w cukierni Gastr.n:- prowa zi a mm~ na i-r:ys ,. ze . B · '?TI or- racJ!· . ur~rgi ~ czym teraz. istn~
:u~a. spadkobierców wydobyto perly z ~afe.
> ~1e~o. J\I~ h'.nlc..dY b11 ~t osoba doros!a ma Pt<tvo g_an .w naszem ,c.ele n_ie pracuje sam ~la \Vy1mu1~ s1~ zoł ądek, wycma się k1~1:Ki, s ·u, okazało s ię wówczas, że p erły pocie
~prowadzić Jedne: d_z1ecko bczptatme.
s1e b-1e, ale poalega te1 dynamo:na szyrne , . op1~owu 1 e s : ę czas zkę ze
ws ~ysbu ch mniały i nabraly ż ółi awe6o odcienia Ta1
„ lt1dzk ',.., są 1·s·ze' ó, r u i -<:lr on, ot w.era
_:
: moz..,
' 6 1• za.myKa
· 1· k 0 ' zauważ
"'
z . kom· l • k„PANNA
d. b FLUTE".
ff L d .k V
. • i"aką w or6aniz'1n:
o
•
się
czzsz- k'
· 1e same ziaw
ono "-· ·rok~
na
1
a
orne
Jau
o
u
w1 a ernem1 a czoły W n.e „ ,
k
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_
·
k
t
·
k
b
d
lkOb
· zn1•::
· •1 892 , po sm1erc1
· · '. d z1adka
· ·
· ·0
z Stefanią Jarkowską dana będzie w najbliższy :
· _ . „ "'· n~ m
res on ym momt n~ 1 ę _ po e~ Ja Y pu e. o. . · ec n.te
ambasadora
poniedziałe~ _wieczorem po cenach po.oularnych. Cie nalezy orgamczny
!J :lł;k uzLt;:>dmc du: emy„s1ę w początkowe}
fazie epoki z czas em perły odzy skały pie rwo tna, b:ir
l31Jcty od az1ś.
przy pomocy pr.z.eszc.,,eo•r•ma.
l ,.l„nmg)i.
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Hakoah
Pierwsza

wiedeński-Ł.

drużyna

zagraniczna w r. b.

K. S.

gości

w

Łodzi.

Przed likwidacją zatargu wpiłkarstwie
W na i bliższych dniach spodziewać
witei ugodv.

Macz tan wzbudzi/ kolosalne zainteresowanie.
Pierwszą druźyną zagraniczną, która
w roku b. :u. wita 'do Łodzi będzie Hak o
ah z Wiednia.
Nowy system rozgryewk t\ mistrzostwo Polski, wprowadzony u nas poraz
pierwszy w r.b., uniemożliwił do tei pory, żadnemu z klubów extra klasy rozegranie międzynarodowego spotkania.
LKS. który .p ierwszy zakończył spotkania o mistrzostwo Polski, skwapliwie
skorzystał z pierwszego wolnego terminu
i zaaranżował dla Łodzi sportowej pierwsze w rb. spotkanie z drużyną za.granic2.1ną.

Za to należy ,się Zarządowi ŁKS-n
słowa uznania i niewątpliwie nasza publiczność sportowa doceni należycie trudy zarządu LKSu związane z przcprnwa
dzeniem o tej porze tego rodzajtt sensacyjnej rozgrywki foothalowej i tłumn'.e
podąży w niedzielę popołudniu na boi.sko
DOK. gdzie wspaniale urządzone kryte
trybuny bronią widza przed ewentualnym deszczem, lub wiatrem.
Spot·k ania ŁKSu z Haikoah wiedeń
ską należą już do tradycji.
Pamiętamy wszyscy sensacyjn~ spotkanie w r. 1924, zakończone fatalną poraż;ką łodzian.

pili swych kolegów, ustępują nie ·;:o tamtym, niemniej jednak są p i erwsz:o n ędnymi foot balistami i n ·ewątpliwie zademonstroju Łodzi sportowej ładną .~rę.
Z dru~iej strony ŁKS. nie jest iuż t~r m
klubem z r. 1924, który potrafi przegrać
zawody w stosunku 12:2.
Obecny -zespół I-ej drużyny LKSu zawiera kilka bardzo utalentowanych iednostek, jak Aldek, Mila, Stollenwerk od
których spodziewać się można oadzo
wiele nies.p odzianek.
. Zresztą zaznaczyć wypada, L;e poz1om gry ŁKSu w porównaniu z ;-, 1924
i 25 ~nacznie się . podni?sł i nie wiei-e ustępu1e teraz poz1omow1 gry dobryd1 dru
żyn zagranicznych.
Z tych też względów niedzielne spoza pow Lada się
tkanie Hakoah z LKSu
b~rdzo ciekav:ie, . n.ie b"f~zie to ju.l bojak w roku
wiem „rzeź mewmiątek
1924, ale gra dwóch prawie równorzędnych zespołów.
Zdaniem naszem ŁKS. posiada nawet
dużo szans zrewanżowania się -ia Hakoahu za dotychczasowe porażki poniesio
ne z tym klubem.
Dużo starań i więcej wysiłku, ze ~tro
ŁKSu a H:ikoah
ny całiej I-ej drużyny,
wiedeńska opuści poraz pierwszy Lódz
Stef.
z przegraną.

W'tedy Hakoah była u szczytu swej
formy, i jak później w wywiadach stwier
duli kierownicy Hakoah drużyna wiedeńska miała wtedy w Łodzi swój najlepszy dzień od chwili powstania.
Zresztą ówczesna drużnya LKSu nie
była. dostatecZlll.ie przygotowana do tak
ważnego spotkania, a świetny podów•
W rozgrywkach o mistrzostwo Polski
Fisze·r był tego
czas bramkarz ŁKSu
swych
dnia chory i temu właśnie przypisać na- następujący gracze z'dobyli dla
klubów bramki:
leżało jego niedyspozycję.
Reyman - 38 hr. Lańko -- 27, KuW następnym roku Hakoah znów zje char _ 25, Przybysz i Staliński po 22,
t~ża do Łodz~ i zmierzyła s i ę dwukrot- Steuerman 21, Jung 20, Gorlitz II, Geisier
po 19 Hrebstre ich 18, Adam·~k, Garbień
nie z ŁKSe~ i ~az z Kl. T~rystów.
Naturalrue, ze wszystkie trzy mecze i Krumholz po 17, Sawka, Machler, Ci.„ szewski, Czulak po 15 br. _\ldek, Em.
. .
wygrała H~koa?.
J~z te1 „rzezi chowicz po 14 hr., Katzy 13 br., Sowiak,
. J~d:nakze. me było
n1ew.m1ątek.' 1ak w r. 1924 i LK~. b.ył. ZU,Kozok II, Kubik A. po 11 br., Ałaszew
po 9 br., Cieszyński,
Re·buzione
pe~n~e . ro~rn~rzędnym prz~c1wmk!em ski,
Chmielewski, Bałczewski po S br., Bargosc1 wiedensk1ch.
Szczególnie niektóre Ji.nje w druży- niheizig I Rochowicz, Tup3.iski po i h.,
nie czerwonych (lewa strona ataku i po- Durka, Kotlarczyk II, :!.ł.adl)mski, Kogut,
moc) grały koncertowo i fiie ustępowa- Suchocki Ili Nastula, Schcrfae, Luxemburg Il, Kulawiak, .Frost, ~r1bowski po
ły w niczem Hakoahowi.
Zwyciężyła naturalnie drużyna, któ- 6 br.; Błasz~z-v:ński, H.asselhus.:~, Re~
Zm~er~ II,. M1chals~1,
Ta posiadała większą rutynę i lepszych man .II. Kosicki,
Kryg1er po 5 br., Przezdw~ck!, Szabak1e
1trzelców w ataku.
Drugi mecz z Hakoahem rozP.grany
przez ŁKS. w następnym tygodniu za-

Kto

się należy całko-

W dniu wczorajszym podaliśmv sen-1 ranc j ę li!kw~dacji 'zatargu.

W dniu wczora js·żym podaliśm v v.-;;1
sacyjną w i adomość o możliwej li.kw1dacji zatargu piłkarsk iego w ciągu naibliż- domość, że wspólne ' PP.s iedzen ie k o:n ~ 1;
szego posiedzenia komisji po;<numie- poro.tum1ewawczej, odbęd zi e s ię w ni•:wawczej wyznaczonego na nidzidę dn. dzielę. Otwarci.e · powie.rn, ż e d o P"-";e··
30 paź·dzi.ernika .

Dziś zwróciHśmy

I1

dzeniil tego przywiązuj ę

dużą wa~·~

się do wybitnego spodziewam s ię bardzo w ażki ch

1

;J OW

człon!ka Komitetu Wykonawczego lwią- I nięć.
No, a arbilraż Z.Z?
zku Pol-ski.eh Zwią~k?w Spoi-to:v~cl.1, _któ
11'.' l a s~aw. e
Z.Z. jest ins ly tµc ją kierowniczą ;•o . ud zielił r:am wy1asnien w
kilku mteresu1ących. ogol sportowy spra skiego spodu i j eżdi coś może '!;1-;tC:il~
w_ach odn~sz.ącyc.h s~ę do obecnzgo krJn- wiać· w jego przystąpieniu, to - La;.. yó.i
na pora - zatarg majem .z da ni ~ m w i.
fhktu w piłce tllozm.eJ. .
. Na nas·ze pytanie, Ja'k ocema on obce n :en był Z.Z. zako1iczyć arbi trażo\v o ini
;
.ną sy~ua~!ę ofirzymaliśiny nqstępulącą dużo w1c,ze~:tticj.
Obe. cni'<~ Cl(.bltraż ma z,haczz nie ty lk o
, .
.
odpow1.i:d~.
·
. ;\
~yrsc , e z .obecne~o ~1e~nosme p~ze- moralne„.
dłu:za1ącego się połozema Jest zdrtmr>m
Dlaczego?
moim jedno: dobrowo1ne poro;.;t1m12nie
?bu i.stnie_ią~ych or>g~n~~acji. $:nies•;;iem p--:~U:ii:faę, ma opzp~~ J~uiz~aprd~~~.:i~a ~ąc,
iest przeciez przedłuza.nie w mes.konczo ...
1
ność sporu rujnującego materialnie 1 ma wyzmaozona. ZZ. t ..j. p.rzed 10 lis to oada
ra1nie piłkarstwo dla dru:gorzędlntj kwe- ~acze;nie więc . e·~ e ntuaLnego wy-.; tąpi~·
nia 'Z.ż. ' jest ........ jakby to pow i edzi eć stfi osób, czy nawet klubów.
Każdy, ze związków winien zrobić "przyś~iesz~jąo~" : ~ba ~wJ<\:zki doskokon.iecz.ną ilość ,„poświęceń" dla dopro- n~l.e ori~nłul~ Slę,· ze lepteJ 1esl 7..:iła.t·
wadzienia do „świętej zgody". To są rze- wic ~szySttkie ~pr:ąwy s~~ne, w "domo
czy ustalone przedyskutowane i prawie' w~m. kó~ku, :p.i.z ocld~wa~ re d_o rn.·m zy
ch-ocby nawet
<i;e banalne. P.OtIDimo tego uważam za ko- g~ęcia osob?~ trz~cun
.
niecz;ne raz jeszcze je podkreślić, gdyż na1przychyfu.i-e1szym. ~
oz 1 ęku 1 e.my za c ~ nr.e
w dobrej woli str-on widzę jedyną gwa- . Bard~o Pan'll
iclormaqe.„
·
Jeszoze }edno. Ze~h~e pan wyr~.ź.nie
stwierdzić, te pogłoski jakie ukazały się
w prasie zagr,anicz.nej, a częściowo i kra
przez Z.Z. r.owego
j·owej, o tworzeniu
związku piłlkarsk:e·go, do k tórego przy·
jętoby kluby zgrupowane zarówno w ie·
jak i d11"u1giej Ol"ganii.zacji, ni-e pochod:nej
wicz, Joszke, Pames, Korngolc!. Gmnber.g, Miller, Halpern, Seidel po 4 br.; dzą z Z.Z. i z nim nic nie ma j ą wspqlne·
Redlich, Bersz, Lange, aJnczyk, Wa!ter, go. To już wszysbko!
Hiebel, .Czech, Dittm~r, Giebarto·.vs'k i,
Stogowski, Wojciechow.ski, Zimowsld,
Stollenwerk, Hirch, Witkowski Szenajch
Kubik St., Harasimowfoz po 3 br.; Dabert, Słonecki, Domiczei< , Hanke, Cy11 , w najsilniejszym s k ładzie.
Wol.fstth1, Wiśni.~wski,
Marczewski,
Reiss Jelski. Radojewski po 2 br.: Weli
Z kierownictwa ·sekcji p iłki noż7le.
szek, Kempa, Wójcik III, Kraw!lś, Ma- ŁTSG. dowiadujemy się, że pierwsza dn
gin, Klamut, Winnicrki, Hamburger, Pi- żyna ŁTSG. wyjeżdża do Lwowa na spotzde, Halm, Bartoszek, Hutzner, Sroka, tkanie z 6 pułkiem lotniczym w na stępt
Świtalski, Szczepański, Bajorek, Barm- jącym składzie : Falkowski, Milde, Wild·
herzig II, Steigler, Tnm.icla, Arnirowicz, ner, Syikula, · Pogodzii'i.ski,
Wo lftian~a:ł
Szmidt, Gallert, Herbstreich, Hopp e, Wi!l s;:h,.
Jończyk, Puchuiarz, Schaller ,
Sucho:~i I, Wypijew~h Bergman. Pierwsze
Deutschman,
spotkanie powy•
Redler, Voreiter, Bumowski A, Bischof, szych zespołów, które odbyło się w. ł. v
Hei.renreich.
<lzi zakończyło się zwycię s tw e m Ł TSG
w stosunku 2:1.
I

j

I

I

I

strzelił bramki
w rozgrywkach o mistrzostwo Polski.

kończył się również przegraną łodzian.
Jak widzimy więc bilans roze~r:i

--~...

..

fa. T.S.li. iBdZiB do Lwowa

••••

l**?'"!M!flłii?l6!łS&W~~~

~·

nych spotka11 z Hakoah przedsawia się
dla ŁKS. niekorzystnie.
Ale poc-ieszyć się mogą łodzianie, że
i inne bardziej renomowane kluby bądź
~rajowe bądź zagraniczne mają w spotkaniach z Hakoah ujemny bilans dla siebie.
Wiede11czycy, jak już zresztą zaznaczaliśmy, są drużyną wspaniałą, bud ;;ącą
wszędzie podziw swą ładną grą.

Przyznać trze·b a, że w r.b. Hakoah
wie<lef.1.s-ka nieco podupadła.
Większość jej graczy wywędrowało
c!ob.ra
do Ameryki, by tam w krainie
piłkar
popisywać się swym kunsztem

sikim.

Niektórzy nowi gracze, którzy 7.astą-

składzie
K. S. przeciw

W jakim
wystąpi Ł.

Hakoahowi.
Jak się dowiadujemy do niedzieln~go
wiedei1Jpotkan.ia LKSu z Hakoahem
skim, wystąpią łodzianie w następującym
składzie: bramka: Mila, obrona: Cyll, Ga
lecki, pomoc: Jasiński, Trzemiela, Gos :awsk1, atak: Stollenwerk, Sowiak, Mil-I
.er, Aldek śledź.
Spotkaniem tym, które odbędiie się ·
aa boisku DOK., kierować będzie dosko
nały sędzia łódzki p. Rettig.

.

~

Jai . .iuż pisaliśmy, przed kilkuna ~(\1 llla111-i odbył si ę w \Varsz'awie mecz 0-ok'serskl m'ięazy polskim misfrzem - obl(i*t
:w y cięst\vic I(ana (pierwszy od lewei strony), pisma poznańskie doniosły, iż l'ZC
f(ancm i Sclmmanncm z Drezna
t .::: z łonkiem „Warty", mieszkańcem Poznania i nazywa się .Radomski. Do tej p; r
komy bohscr z Drezr:a Schuma 11
Polski Związek Bokser::..-..1 nic dat informacji, któreby rzucilv snon ~iatla na tę tajemniczą afe1'ę.
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EXPRESS

Włf

CZORNY

SPLENDID

Dziś
I dni
następnych

Epokowy nadfilm
Arcydzieło,

wszechświatowei

przekraczające

produkcji ,,U F A".
najbujn·iejszą wyobraźnię p. t.
1

Reżyserja

i realizacja: F R. L A tł Ci (reżyser , 1rtibelungów")
i scenarjusz: TEA HARBOU (antorka „d-ra Mabuse").

Pomysł

Na1Jwiększy fillm świ:aka o tytan~1cznej s;.Jc rozmachu. Opowieść o Ludziach Pr.1,yszlości. Człowiek-maszyna i Maszyna-człowliek. Po<l:z:ilernny świa1t pracy i napowi'Ckzne ogrody rnii!ości i stoika. Rewolucja przeciw maszyn k:
w rOlku 2000. - WszechśwJia.towe miast:> przyszłości. - Nkpowstrzyma.ny pQd fantaz,ji, nliieustający huk maszy:n. \Vyn~k czteir>Oil:eit:niej niezmordowanej pracy gen j a 1 n e g o re i y s c r a ! r:ajwspamiialruszych ar by s t ó w świ1ata.

( ALFRED ABEL, GUSTAW FROEHLICH, RUDOLF · KLEIN-ROGGE
(Wykonawca roll d-ra Mab..,se)
( TEODOR LOOS, BRYGIDA HELM i in.
; .ag
IP•

W rolach
głÓWft)fCh:

ce~••

Art)łstów

głównych

w rolach
Artyst6w w rolach mnie)szych
Stat»stów
Stał"słek

,,CiOIOnJICh głów'"

Chińczyk6w, murzynów, dzieci

rtiektóre cyfry realizacji:

kosztowały

A

8

zł.

KostJumy
2.800.000
• •
Światło, farba, cement i t. d.
560.000 zł.
• •
Ogólny :koszt pr~dukcji tego niezwykłe.o filmu wyniósł
.

w
w

750
25.000
11.000
1,000
1.875

a

1~

•

&ii

mll1""onów zlolych •

··
Początek o 4.30.
~

o-Teatr
PERJAL''
::\~!adzk a

róg Zachodniej

•
I•
•

W6 DZ

Potężny dramat salonowy osnuty na tle

miłości indjanina ku białej dziewczynie..

Współudz•ał w. w~-

naneusza
marka

:~·'~~fczłonków
!YikBYur~· ~·T~ióTwl~!1fiti;ń~C1DY
wpr~wadzonych I
dla

o· r;.

światowa.

Stowerzyszenia i
.
Pocz. punktualnie o g. 9 w.
Wejście bezpłatne.
I

Zarząd

Stow.

Komlwajażerów

L.O.H.P

Watolin~

o-ra MARJI LEWll'ISOl'IOWEJ
Cegielniana 6 m. 3 teL 43·63
O or. s:kórv I włosów. Leczenie defektów cery, Spe-

t0&1UHD HOK~lEITHER

cj;ilne m a sa że twarzy i ciała Masa.te odtłuszczające. Usuw:i:iie \\ ł < sów elektrolizą. Lampa Kwarcowa, Elel1troterapja, Sollux. Godz. przyjęć od 10-7, Dla Danów od 2
rtowoołworzony dział chirurgii estetycznej i dział
fi zykalnel teraDH pod kierownictwem chb1rga
D_..,....
ra Z. LEWINSONA,
w godz. przyj._ od_..,..."___
12·-2.
„
,_,.--..,..
--

-4, I

I '

LECZNICA

l

OoS<tó;-

rn',Uhnl~bt
'iH!I JR I

Porada
3 złote .
. .
Wizyty mr mieście

światłem}

(leczenie
,
La:npa kw1m:owa
Zab1eg1 I operac)e od umowy. Kąp1elel
promleniam ·
ś w ietlne. Naśvr1etłilnla lampą kwarco·
R6ntgena,
wą. Roentgen. Elektryzacja. Zęby
Przyjm. od q.2 1 5-S
szt uczne, korony złote, platynowe
Dla pań od 4-6.
.
.
. I mosty.
I Odd z! elna poc·ze W medz1ele 1 święta do godz 2 j pO poł l
kalni.

ul. S·go Sierpnia 76, Ul piętro.
Tanio, bo w prywatnc m micszlrnniu
w•~· - ·===1

~ii mowsi

gry torteo1·auowe1· Cho~~br ~~~:~~ęirz-1

.

tmDIAll

Biegła

IVIU;

przyjmie: sz1pu.!mva11.iic, trcjbo-

n ~ ·Iwarsz
waniic,
,,oraz
twtiach .36

'!rac? na
.
u U U I .. . 1-\acI UJ ·....:,...9·czans
,,„· ·ka ,·kro11111111 powróciła p I AM I _--~-

Przyjmuja od 10 - 12 Przy 1mu1e od 9- 11
i od. 2 _ 5
rano i od 5-8 w.

Wscl1~~n;~ 7t,

Hu.

~

~

SllllClC ,

~umow~

01 O'A

1„

I "I

i przyjmuje w godz 1

~ ~7dawnlctwo „~~uhli.ka:· sp. ~ ocr. odpow. 1 Wla.dystaw Polak.

~

o
1

_ ;i.

I

~!uUYDiltl{ft

przyjmuje

111

lecz-

codziennie od godz
2-7 wlecz.

I

do

o oI „„„,..„„
~

ryg11nalny. TONETA (w1cd~ 11ski) prawi:c '110WY. NowO-\.-Cg.heilnilana 22, m. 16, g-odz. 10-1.

F •

„.11„„„I

wynaięcła'I Rozmaite

Posady

w centrum miasta• . . .
.Młody cneq~iczny
front IiI p, C11otr
z długoletnią prak· kowsk~ 51, tele- ftkuszerka Pipiko [Jekt· omon_terzy
p
tyką w orzędzalni,
fon ~~ 21-23.
wa, Pictrkowpom~cntcy po
I.A'
b 1
obeznany doki ad-. Mło~y energ~czny ska 132 przyjmu1e szuk1wam Ze~del.
tu~aC11l
nie z b111rowośc1ą 1
li zamówenia oraz Plae-Wolnośc1 9
1 pr acowity
wszelkiem1 czynna >
masaże.
tp sklep
28
(d es sinator)
ciami w podobnem
•

ma·«ster

,n

znajomością ks1ę

I

II

O

Or.

.

l.eKm-aenm!a !~\;f'~~~~f.~ i konc~rtow?. p;!:·,ysz or~cdn~J Lt.
bryki bcrJm::kiit:J, ÓUzy J1'\~\rny
tV
•
ton,_ i g-arniltur mehli ii ct~:c h (~f. liuoronr1[l

I

1

zz.

W Łodzi zr."· 4.0!l;;.ii'CSiec-; ni e.-=.Zamie)s..:owa 5 zł.
ł
miesiecznle.-Zagranica i złotych 'lliesięcznie..
Odnoszenie do domów tO groszy
~edakcla l Admlnlstracift. Piotrkowska 49.
uodziny pr·zyjęć redakcil 6-7
1 eiefony redakcji Z7-2ł, 36·43, 311-4.&
go poi. Rekopisów niezamów)a.
T ::lełoo admłnlstracjl 22·14 - - ttYch nie zwraca się. - -· -

d ad~{ ' C h 1

I.

oraz sztnki scen ic zn ej udzi eb
pod- Z<
przrds1ębiorstwie
PokOJU
-----czas s weg o pe bytu w Łodzi A. AR- g ow -.ś ci febrycznej
posz&111uJ.e
umeblowanego z przyjmuje się do
SEN!Eff BRUNO\V, byty d y r ek tor pos111 K11 je L' racy, ja o .:.i powieidn1ego niekrępuiącym w „ j.
reperacji p 0 ńMoskiews kie go Kameralne go Teatru ka POl11•Jcnik. Wy.
stanowiska, , ściem w śródmieś· czochy jedwabne.
REŻYSER i ARTYSTA Z;;gr:rn ic z-, ma gar11a skromne. P1envsz•. r z ędne re- ciu poszukuje inte- reformv, p,,Judn•o
n ych w y twó rni filmo wy ch
Zapis y L <kaw.- oferty _do
ferenqe. Ofl~0ty lli!(entny młody męż- wa 30 Uwa~ a: front
c o<l zic u ni c ot! 11 i p ó ł <lo I. 1 i pi'J l _ adm „Reoub1 k1 '
snb, .L. 100. w czyzna Oferty sub. 3 piętro mies zk 9
5, 7_ 8 PI 0 1RKOWSKA JS:?. 111 •
snb ''.'vl? jster 30J~. adm .• l{epuD!ik1 • 30 .N • do Republiki.
26-31

Prenumerata

•

skłacla1ący się z 9. osó~. kt?ry wyk?na szereg pieśni
ludowych, ukra1ńsk•ch 1 rosy1sklch. - - W św1~ta , soboty i niedzielę o godz_: 1.30 po poł. punktualnie.

wznowiła lekcje I [f6ffLNIAHA 40. ~ ł H!lr"nr.

Jak1e1kolwiek po
s<Jdy . Oferty
• M<Jszynistka •

przy lmuje do reper.,.c:ii.

bekcU m1 y

lalllL'IAM
DESMQN
WV
I 'I

nłcy przy ul. Piotr. . ~
k~wskiej 294 j
poszukuje

i inne, suknie trikotinowc i t. p.

I

::~$~~~z'~~r~1~v~;

41~79

PDńUOlhY iellwaoni

.

'elrnrzy specjalistów I gabinet denty
s tyczny przy Górnym Rynku,
•
•
Piołl" kowska 294, tel. 22· 89
·
(przy przystanku "tramw. pabjanłckich) Zawadzka N!! 1
p;·zy1 muje chorych w chorobach wszyst· Telefon \ Ili 25·3~
{lch s pecj alności od g. 10 rano do 6-ej
powrócił
10 poł. Szczepienie ospy, analizy (mo. •
·zu. k ału, krwi, plwocin etc,) operacje Chi;iroby skorne
opatrunki.

S1enkiew!CZa 79 tel.

głównej:

~~~~~~~~!.\o. °KAc!!! T!:!!!!a

oierwsze1 lllllllMI

z 'na1lepszej wełny z
ręk poleca

W rolt

ony
fi [Ho· DI\ Ro f~ yJ'~ KI
I\ •

dow1skach przy1mu1e
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.

' Sf'bOte. dnia 29 października 1927 r. w lokalu'

I .N DJ A

1

·

g.oszenta:

p'Jtrzebne wprawne
. szwPczk~ dt> szycia fartuchow i blel!Z?Y Ar_tur . Eger i
S·ka S1enk1ew cza
).& 59
30

ZWYĆŻAJNB: 8 gr n wiem~ mmmetro'lł"Y (na stronie to szpalt). W TEKSCft'!i
'JO groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szp;iltyJ Zaręczynowe I zaślubin pe
tekście IO zl. Zamiejscowe o 50 proc. Zagr o 100 proc drożej. Za terminowy drul
ogloszeń

admlnistr

nie (}dpowiada Drobne 10 gr Poszuk prący 5 gr NaJmn 50 2 r.

u11:1oszenla ltolorowt' (ml !llmalna

W drukarni .,Republiki" , Piotrk owska 49.

wielkość

ćwierć

stroorJ 100 procent arouJ

Redaktor od~ow. Jin Orobeluillk. •

