na~

ouvmzaniem toan ·

radzili w województwie .
przedstawiciele władz
i .miast.a•
.!Mt, 13 sbeadL
W urzędzie :woJewócJzliim Pod p

wodnićtwem zastępcy

'ZORNY ILUSTR.OWANY„

I

· nae.zelni

wy-

ddatu adminf$tra"yjne~f"l ra<h:y Tymie~
tHeckiego odbyła sie dwugodz!tttta 'k~
ferencja ooświęcnna sprawie OCZ'YSZ•

czanla miast w porze zltttowel ze

~nie

gu I lodu.

W konferencji brali udział: kQWi·
NR. 13 sari rządu p. Strzemiński, nac1chdl<

zo
I
-._..----------------·-----=------------------.
.:.--wydziału
RÓi< VI.

lODZ. Pl;\ TEi(. 13 STYCZNIA 1938 ROKU.

ORC »Sl1.

Cf'.NA NUMERU

•

Ł

d•

zdrowia dr.

SĘ:ałski,

komen·

dant policji, .podinspektor Niedziels~!·
przedstawiciel . dyrekcji tramwai in.z.

Han dIarz Zywym towarem W O Zł
. . Uwodz~I RBl\VnB dZIBVJCZ,łit i umf BSZBZBI il W domu SGhitdZBk.
ma~~tr~~~ż~;6oe;:~łii~i;,1"~~d~a~:~~
Biciem· ?bzmuszano
nieszczęSliwe
,
oliary
do
uległości.
~~:~~~~~~.a~~j~~.;:J~i
. d
· ..
.

.

~

z1ałalnosc
1

roan1czq

•

•

I

Wróblewski, ławnik
Adamski oi.az
' 9 ~~~~~~6j~cielc staw. właścicieli nieru-

ł

właściciele · nierucllomości będę musieli

Wł'WOZić nieCZ}.'Stości na własny koszt.

Mondsza1na przarwa a pol1c1a.
•

.

•

·

~

1

W1osną

będą odkażane.

place te

Wcior~J wJeciorem .zbir wpadl w doklai:łnte, czy zagranicą również się_ ł
W ciągu lata do placów tych pne·
W i<>raj w ~odzinacb wieczornych ręce POliCJl. Jest to 37~letm A,iiyk vel A· trudni.ł tym procederem.
prowadzone zostaną odnogi tramwajo"'.' wyniku żpntdn~~o dochodzenia został , doli ~onsi.-n. Łodzianin, któreg_o . io· . W .drodze wy:wiadów J>?llcja us~aliła 1we, przyczem nieczystości będą mo~łY
UJety na bruku Jodzkitn
na mieszka przy ul!c:§I Drewnowsk1el.
.rut. ze w Łodza MonszaJn naw14zat być wywożone taborem kanałlzac.yjtd ~
b cU
•
Monds.itajn swego caiasu wyemigro. stosunki z wlaśclclelkami domów scha- Inym. .

Lódt, 13 stye:inia.

~

o:~are': an n-wym
w.at ·do J3crlina. sk~d iednak iostal wy- J diek i teh pensJonarjuszkami. plauu.iąc
W sprawie tej w tta.jbli.tszym ciom.e.
·
siedlony i odstawiony do rranie Polski. handel żywym towarern na szeri.>ką odl:lyć sie ma jeszcze JMna Jłonferepcja..
$7...Jet.ni .AlzYk vel Adolf Mons-Za.in. Jut
botychens nie stwierdi:o:110 Je$-;eze skal~
na której szciególow-o ustało~ zostallqed kilku -dniami -st. pr.iodownik OuQ
i
nJe plan oczyszczania miasta a twł„Lz
staw Dedecua z brygady p0Jicjj oby•
cz• ulic w ciągu całe!!o roku.
czajoweJ
wiadomośd,
z~gadkO\VI
Iż
do domuotrzymał
scha<iiek poufn4
PółrolnikoweJ
pr~y
Jł
b1 e

zbrodn1·a wy1·asn1·on1

i.tl!cy 2S t>ulku stn. Kan. st priywi~ilo.•
.
•
n!> ·ak ś nitodą dz·ewczvne. którą bf„
N•etr(cznv anomm
oskarża męża o morderstwo.
aem usiłowano zmusi~ do uprawfa~la
- .
Wanuwa, 13 styqnia. fwatlą.. Policja powzięła podeirunie, iż
na kas~ kolejową.
łenądu. Mtoda dziewczyna me chcta„
T. •
.
śl
ński
"ł
•
d
·
•
•
•
0
la ·ę Jednak w żaden sposób zgodzić ,
a:i.euuuea krwa W.~ 0 trupa kobi 6 ty• . żoepowro
przyczyni się
s® :.ret
.
8ydgoszc~ 13 styczniłi..
na żądania swych • opiekunów„. którzy ~~ezion.e.go w aa~a1niku pod J~bło!JM ny.
.
.
•
. ..
Trzech zamaskowanych bandytów
nie mogąc sobie dać z ni• rady wyrzu... . LegJ0 MV.:,
(d~n~. 0 _toin W(;ie>fa.t~
Gtly kilku f®kciona.rJU$iV Polic!t wtargnęło onegdaj w nocy z rewntwe„
cilJ ją na bruk. Niesicześ!Jwą iaonic„ "Ę~J>T."'" l fest JUZ fłl•mał
t:';ałkl)WtC!le · zdgłobsiło s.i~ do S.lde.pow;łot\$U kiego, !'by go rami w re.ku do kasy kolejowej w PltU
,,
ł
.
k
k
.
wyśw1efłoua..
z: a aó, t~ p.1'%e etaw1 łt anonunowy, • . d i
.
k .
od
~
nowa a s1e 1o a.t~r a tej ~amienicy p.
Ustalono it ~ordowana ~q~ta.ła 36 napiia.DY 11a kawałku Jtadki wyrwnnet z me, g z ~ ~musiwszy asJera P gro~
Sperko~a. Poh~Ja oby~z.a.iowa. po O• letnia Bronisława $le wrods}q., łcc'bie- uszytu. %8.'Wiad~ący śfepowro~kie
połozenla go w razie oporu. trutrzyi:iamu t:Y.(:b mfor~cji. wdrożyła e- f.a 1 l.k·@ b
.. po .
. ;„
. 6j ,go, U: ton«>. f~go I.efy iabita w za~ajniku. pem, .do opuszca:ellla .lokalu kasy, potterg1e1,f'le doehodzent~
oc':,d~ w oo~~Jo'ko:a"::!sk: ·~h !Slepowroński tłomaczył, it kartkę zna- czem z~rali 300 zł. t dawszy na p.r
, Dziewczyna, 17„tetnia Janina Bażan- pr śle-powrod,ka cy.wyszła ~at ~ed l~ł w cmurae od klucza.
(strach kilka strzafów '!' powie~rze. Die
tó";na. opowiedział~ wzrus2Sająea h1s- 16 laty, Je~ ·juz od lat 11„tu z miżam nie
Pn:eprowadzona w mi.es.i:kani.u rewi· ' ~:ci:~~;~ ~!::di~. kg~gci~b;~; ::
tonę:
żyje. Mąż zamordowanej wru z 15-lct- z1a iacłśfa kłam ~rnu tw1erd~etUu. W mocy sów olicyjnych wszczęła O· .
W ub1eglym fygodnJu na dwl'>reu ko.- nym· synC!JXI ft'lie5z:ka w Jabłonnje.
j$~ladzie syna $lepowroński~go znale: ścig P
p
•
I>
JejOwYlTI ""'. Zbąs~yniu,. gclz~e postUlti·
Przez: cały szerę~ la.t ślepowromka ·ziano z:es.z:yt, z resztą wydarte) l<ańki.
·
~ata :taj~c1a. zaczepił ią Jakiś mężczy- 1tułała się ~o okohcac:h, a. od ~uu dq P.róba. P1Bf!1.a młodego Slep~w~ońskiego
zna. który "W trakcie rozmowy, przy- ~asu odw1ecb:ała męża, unądza.1ąe stra. wy~ą.za.ła, tz on właśni~ nap1sa:i kartkt<; ..
rzekł jej dobrą posadę w Łodz!.
lszne awantury i t{\dają,c pieniędzy.
Ww;ty ~ ~.eyźowy ogień pyt~, mło?y
I3ażantówna uwierzyła mu i wyje.
J'ii~p~łna pn:ed rokiem wypuszezo- ślepowronski po':zątkowo ~ap1erał si_ę,
płomieniach.
ehafa z nim najhllzstym pacią,giem do no -ją z więiie.nia, gdi1ie .odsiadywała ~a. pła.kał, a następii1e pnyznar, i:.t kartkę
ńasz:ego miasta.
I~ .ia ktaddet.. W. ~ięiu~oiu Sle_powr.eń· pisał na roika.i ojc:a,
.Qstr6w, 13 s~
w "'od . ·
· . w.A. "''""
J !ska po~ala i:łocliieJa zawodoweg~. CieTen s.ze.iegół .iadecydowa.ł o a.reszto
Wskutek
zapr.ós~~nla oma W ·. $ttł
. --' "-: ii tneina.i~y. Ą"""ą' l4łl>?'YWa~ t'łi6$kięgo i nawiĄMła z nb.n blitue sto. wauiu $lepowroóskiego. Istnieje praw„ ni dywJ.ijonu artylcrji
ciężkie) w· 0$łt•
PT.tiN n1a.. swe nazw sk~>. t.ttme~it- Ja~. w ~u:nki.
dopodobie:6.1two, iż on wła.śnie z:a:nordo wet.i wynik grotn·v pot.ar•.-: · · , ·
nuesi~aTJIU Pólroln!kowej, gd.zle rzekoPrzed niedawnyin c~em ślepowroń wał t<.1nę. '.F'Qs~kiwany jest ta.lcte J:ło
W stajni znajdowało się 100 lroal. s
mo m1a~a Z05tać. s~uiąc$...
· ska zgodziła się do służby w tym. sam:y1n'. dziej Cieśliński, podejrzany o ·-;półu. których
tylko część zdołano wyprov,„
Jut Jednak merwszęgo dnia zd.q,da... domu, w którym mieszkał jej mąt.
dział w :m.orderstwie. Jemu bowiem tak- dzić, większość jednak uległa ~
no o<l nle:i. by h.!da si~' nie~t\Ytn pro~e„
Od ~aj chwąi awantury między mał- że ostatnią Ślepowrońska robiła ciągłe rzeniu.
derem, na c~ w iaden $P'01sćb nie cllc:a. 1
,~onbm1 stały się rzecią c~ieJJną,.
awantury.
· StaJnia .i duia ilość paszy splonęfy„
~a $fe ~godzić..
:Pried kilkoma dniami ślepowroóska.
Aresztowany ~apiera się :;brodni w
Niesicię~t!wą dzięwoZYttł po prze. ·Z!likła, a Onegdaj ~aleziono ją zamordo sposób stan<>wC1JY.
sfuehanłu w f)oticji obyciajdlwej. "prze. ·
·

ZbrOJDJ DIPI

I

I

rba

I.

I

w

100 kDDI ,_

j

1

~k:~!~!~~~::::gQ;f::::;: Katastrofa kolejowa

I

stuk·wań handlar~- iYW'flD towarem. 1
d.Owlediiała sle, li sw~go czasu ten sam

pod Plotb•trkowem.
h

L k
t
- · 19
Ó
o omo vwa 1
wagon w roz

I yc •
osqbnlk srm>wadził 11a ma'110wce zo.tet;..
Piotrków, 13 styczuia.
czona lokomotywa i osiem wag-on6w.
uią Emilie 5zewczyk6wuę. która z<:>sta„
Wc:otaj w godzinach wieczornych
Je(Jen~cie innych wagonów zosta.
ta prostytutką i ia:mieszkala również u ?ta stacji kolejowej w Piotrkowie wyda lo dość poważnie uszkodzonych.
'.P6troJnikowei.
I r;e.:Yłil się katastrofa.. która pociągn~ła
Straty są bardzo znaczne.
W
•
iM 'za sobą bardzo poważne !Skutki.
Wskutek zatarasowania torów k()-

IM

'11"""

starusz kil

Ułlalkl

sfralk rolnJ · .

na niemieckim Pomorzu.

Berna. 13 styczi!-i
Dtierżawcy na niemieckim POIMrza
·proklan1-0wali strajk, który obejmuje d•
tychci\as 200 felwarków.
'
Na odbytych zebraniach uchwalono
dniem 15 b. m. wszystki'ch
deputatowych robotników i zaw1esit
zwolnić z

Z nieustalonej dotychczas przyczy. munikricja kolejowa via Piotrków -v1 pracę.
niv zderzyły sfę ~e sobą dwa pocl~gj t-0.1Ciągu k.mm godzin odbywała się nielnleriawcy u~aduiaj'ł SWÓJ kJ\$
watowe, vodaza.iące w nrzectwne kle.. normalnie.
n.iemotności.ą pokt'Ywani1 bfetącycb ZCho .
. w mdłei izdebce
runki. Obsługa obu rocla,g6w w osmtNa miejsce katastrofy zjechała sf)e bowbtzań finansowych bez PontOCY m;a..
•
n.ie) chwili wyskócz:vla na tor, dziękij cJalna kt>misJa.. która w chwili, gdy pi· rodaJnyclt czynn1ków.
.1
Warszawa, .ta stycznia. : czemu nikt niemal nie odniósł tadnego ~emy te słowa. nie ukot'1c;eyła Jesz~ze
Dotorea domu ~- 49 PriY uL Ptek„ siwa.nku.
swej prac""
„ęj. fr. Kdm.~rczak dokonal wczoraJ Skutkiem zdetiema uległa. zn~
.
,
,„
Str86znego odkrycii. l)dawszf sie wraz
111 •
1lr u-

. Trup

p o d pa 1I•ł -w
. ła sny d om

te znajomym gospodaria na 4-te t>i~t.rQ
do miesikanla 11,..tetn'ero.M.fcltala ZicsU•'
tan·. zastaJ drzwi iamkn1tte.

dał~~~fm~!r~~taiajr;!~tp~zee~f~:ri1~;
od klucia

i...

cofnaJ

się gwałtownie. J

Przez szpary w dr~wiach wydobywał
~ię z Pokoju duszący zaduch rozkła,datącego się c 1 ała.

>

chcąc pozbyć się w ten sposób lokatorów.

Luck, 13 stycznia.
W pierwszej polówfe grudnia ub. r.
· w Równem na szkodę leka Albe OaI mera splonął doszczętnie dom, mieszczącY się przy ul. 3 Maja 1. 18. ,
Energiczne dochodzenia wkoucu u~

m.itcwać.

o· ''rz··y·m11 1n•1n1·1m_ ,I•<"•

rzanlB

Ul

w

n· 11mn·1111L .

„ ;'

„ ;;".; ·,.

Berlin, 13 stycznfL

czn~hz~:::;.~ ~ol'~:i~t~~kr;t::':

fraudację olbrzymich rozmiarów.- lhval

Ostateczrue w głowie Oamera po- dyrektorzy tych zakładów · Schenb(...-r•
wstał iście szatański plan podpalenia ger i Połler są
w afere.
własnej nieruchomości, żeby w ten sfjo
f>rócż tego oskatżony jest szercr ,_.

wmieszani

I

Po wyważeniu przez potlcię drzwi.
sób zemścić się na opornych SW}'~h lo•
wrzano na IM ku. w bieliźnie zwłoki
ka torach.
ttaruszka. w stanie zupe ·nego rozkl'adtt staUły przyczynę tego pożaru. Otót
Plan swój wprowadził w czyn, pod
Smiete Zientary nttstąf)iła praw<lot>t•do- właściełel domu. Ga!11er od dtui„szeg;o palaiąć dom, niszcząc przez to dobyt.ck
qnie wgkt1tek wady ser<:a. Trupa !&boi.• Jut czasu żył w niezgodzie ze swynti' swój i niezamożnych swych lokatorow
nieczono do dyspoz:ycjj władr-.
ł lokatorąmi, których nie mód w ż.aden jPodpala.eta 'viasne~r.t domtt tttesz1CJ!!l.DOSóh. diiieki ~brnttfi! Jnkatorń"1. ~""' w~.no.

.

rzędttików ~łższy~h _I. inżynierów. ~·

średnik 5chónfeld z L1p~ka sam . zat•~~1ł
na tYchspekulacjac.h 2.500.000 tnnret
z!. Ogólna s~tna _zdefrau.dowanych Pił
mędzy wynosi kilka m•Hnn6w rnkrek
:doh•ch. $l~ziwo jest 'll7 ~. I · ·
·

·

.-;,

Str. 2
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Zamiast

fotografji-sełki

,.Posiadam na

kładzie

kandydatek do wyboru.

różnych

kobiety

Poetyczne to „zapotrzebowan'e'' zo-

ó1ura pośrednictwa ma1żcństw ro- I mi~kkość brzoskwini Najmniejsze nóik;
bią w Chinach znakomite interesy' i mo- I jakie kiedylrnlw'ck posiadała trnbiet:

gą się pochwallć dużemi

obrotami. Pro:vadz:enie jednak tego interesu w pat]·
stw'e niebeslrn:rn różm się w zasadnic:tych punktach od prowadzenia podobui:go przedsiębiorstwa w krajach o bia·
lej kulturze.
o dziś dnia utrzymuje się w Ch;·
r;acu starodawny zwyczaj, że za kobietę
pła"i sie określoną sumę zależna. od jej
J)lękności i innych wymaganych za!et.
Ten wiec. kto chce sobie otworzvć
w Chinach s~tad z kobietami, nie posłu
gu:e się, jak Jego europejscy koledzy al·
bumami z fOtografjaml kandydatek do
małżeństwa, lecz musi je nabywać za
gotówkę od ich rodziców i w ten sposób mieć bogaty asortyment towaru na
składzie na wfasne ryzyko.
A że jest to interes wYrnagający
dużego wkładu gotówki, za$w1adczy
chociażby cena. która za jedną sztuke
wynosi 20 do 100 funtów szterlingów.
to Jest oblicu:mc
Przedsiębiorstwo
głównie na eksport, t. j. na dostarcza·
nie żon tym chińczykom k'órzy wyem'growali z ojczystego kraju do Ameryki,
Europy, czy Australjl i dlatego mają duże trudności w wyszukaniu sobie towa·
rzyszki życia swej narodowości. Gt6wnie więc z tego rodzaju klijentami mają
do czynienia ma:żeńscy eksporterzy Pe. kinu. Hongkongu i innych wielkich miast
Chin.
Zapatrzebowanie handlowe oddalonego od ojczyzny syna państwa niebieskiego brzmi mniejwięcej jak następuje:
„Ja zamożny kupiec w Cincinnati. syn
państwa niebieskiego, pra~nę wstąpić
w· zwi:tzki małżeńskie z kob'.etą o}'.::zy.
zny mojej. Pochodzę z nad brugów
najwspanialszej rzeki świata. przejrzystego Jangtsekiangu i żona moja winna
równi~ż bvć nad brzegami jego urodzuna. Musi ona mieć balsamiczny oddech
tchnący zapachem cudownych sosnowych lasów koreańskich! Jej paznokcie
muszą mieć 4 cale długości a dłoń Jei

aje natychm ast przez firmę zatatw10~ pod wanrnk.em nadeslan.a "otówki.

ją zdob'ć

Wiek jej l?t 15 Nieci::
winn.
będzie dziewicą która nigdy dotycl
Iczas
domu rodzic
nie

Z:a zalic1en em·' iirma towaru nie do..

oraz nie odpowiada za całosć
ego, jak również ta zepsuc 1 e. jakie .na1 stąpić n10żc w trakcie długotrwałej po·
tarcza

elskie~r
opuścił:l
ZeQy jej niechaj b . ałe będą jak kość s!0
niowa Rzęsv jej cltug e i wygięte a t

dróiy.

czy niechaj pro1rienieja jak gwiazdy!
~B
;aws
a
:

Izi~z
~i!

cenach".

•-•••••mmw•••••••
s!1u1u śr dn:ego cał1l ro::ki 111 Wars:awfr
tiiMi'*•

1

Jr. luter. byfy 1<-a.nc-lerz Rzeszy ·Z'osW

wybrany na przewodniczącego ·powstałeg" nJedawno •.Związku Odnowie-nia Rzeszy",

Mo~a

kobieca
i zdrowi·e.

l

t

'.

I

-o--

Cienkie pończoszki oowodują nową

chori>b

0

.

•

„smicę".

Ale kto to w11t1umaczy:
·

kobiotom
Czy mÓda obecna, nakazująca ob-

naż anie rąk, dekoltowanie sukien. krót

kie sp~dnice i jedwabne pończochy,
nie oddilaływa szkooliwłe na zdro- wie? Pytaniem tern zajmują ·się coraz
poważniej higjeniści i lekarze i z;1~a.idu
ją na nie odpowiedź .... twierdząc~. Udy
by chodtUo o zahartowanie sp0rtowf
na wpływ zimna wymk1 mody· ddsiej.
szej mogłyby być pożytec~ne, ale nie
hartowanie byna,.m111ej jest ;.)j celem;
skutki stąd mogą być tcmbardzicj opia
kane. żeby urnoiłiwić obnaL.anie się
pań w lokalach publicznych muszą one
być nadmiernie ogrzewane, a z takiclJ
róinic temperatury wynika ubyti..: k si-·
ty życiOWCJ.
„Nasuwa się py.tanie, jak mog<.t wy„
trzymać nieszcz.ęsliwe kobiety, dobr
woine ofiary mody, które widz.imv 11a
ulicach sród zimy, uapół nagie prawie.
z nogami wykr~con.:!mi w kostce, skut
kiem niewygodn.;igo obuwia na wysokicłl obcasacn, narażont! do poiO\VY uda
•.
są na bardzie i udane„
niemai na loaowy \Vicher i ulewne
dcs.:.cze.
Pewien lekarż amerykański, zajmulldy pomyślimy o wynikającej stąd
jący się od lat bardzo wielu eugenik;:i
przyrod~oneJ ~iała i
utr.:iriP. ciep.oty
icz:yli zagadnieniem poprawienia rasy,
o spowodo"1unycb
nerwowego,
finidu
j
Judzkiej), zbadał sumiennie pochodzctą modą me~drową i grnp1ą taburienie 1028 wybitnvch łudzi. z bada(1 jeg j
wynika, że im rodzice są starsi. tym Uc7.estnic:· 7Jp7rl·1 w p0clmd„ie nr.,.„i:J grob Ni0.,.mm ~o 7n•r.:erza. lnż. Jan niacłl w obiegu krw~ nie d2.iwhuy słę
Już wyci.e. paniu i os1auieniu, ja.demu
Rogowicz, prezes zjazdu, prowadzi pochód (x).
dzieci mają większe powodzenie w Ży
po.:..Jega ()hecnie tak wicie kobiet:".
*E
.1
"'Wł.W*PHt•ti •fiWMi&'•WWA
-:iu.
Nadto stwierdt.ono UJawmen.ie slę
Na dowód teJ teorji uczony ów przy
nowe/ choroby, wywolall..!J nosz~niem
ekł
"ta
Wł
lacz.a szereg priykfadów. Aleksander
cienkich poilczoszek jed.wabnycj1.. Dr.
~
~11 ~m
w„ Napoleon, Roosevelt i inni bvli
Woli w ,J:?evue .Medicrue"' charaktt:.ryU
ił
!I
W„U
. li
dziećmi rod:>:iców, którzy w clrnib ich
zuje ją jako ,.sinicę, z na ...miern~ru 2.gru
amerykańsłde
urod:~~nia. byl.i iuż po trzydziestce. A j
bleulem tkaneK nó~, które sta.;ą s1ę w
•
pnr.ec1e mkt me może zaprzeczyć tv111.
l tajnowszą · formą amerykańskiej re- Wstęp na premjerę kosztuje 20 dolaró.~ dotyk~ chło.d~e zupełni~, co powoduje
. .
!wl1.k!m. wiel~rnsci. .
następujący i ludziska chodzą do tego kina nietylko uczucie oc1ęzało.sc1. zunna l pareste-.
l\_hęaz:y p1sa!·za,m <!f.lYs_tam1 I _sła\v kiamy jest bezwątpienia
. .
.
aczyć film , ale też słynne oso-: zję", ·,
dzieci rodziców. ' trick. Para rnałże11ska zamieszkująca wił aieby
S<I
lt'ltll muzyhamt
Duncz.yk Vaudd pisał JUZ w r. 1924
:.·:t ·rc.hicscolctnici1: ta~iemi .byli e~ch lę budzi się pewnej nocy i widzi. jak bistośc. które tam bywają.
Przed teatrem są umieszczone refie o wysepce na nogach, zaobserwowa::.ecfhoven, Goethe. ~zekspir, l\.atael, kilku zamaskowanych bandytów wdarło i
światło na n~ej w Anglji przez d~rów ~tot. i _Mac
!.vr:1:,r_a11~lt.. Mi~?zr _d7.iećn:ii t"odzi~~\\" ~ię przez okno i wymierzyło ku mm re- ktory, rzucające jaskrawe
11 1 ' dz: .:s.~ęcwJ~tm•.~h Jest ~\'t~lu llH~.zow wolwery. Herszt bandy zamiast rrzystą wszystkie te gwiazdy świata filmowego, Connau, którzy zg~dme prz~p1st·-~ te;
·ł<1r11' 1 f1.:ozotow, Jak Ko111ucJttSz, Cr~m pić jednak do rabowania. albo przynaj- wy&iadające ze swych luksusowyc•1 a.ut. chorobę zbyt kr6tlnm. spodmcom l za
'~:ell. })1smark. G!adstonc. . f rankhn. j mniej krzyk1~ąć zwyczaj.nie. ~ tym w_v- 1Równo~ześ;iie olbrzymi mei8:fon .nhwie- cienkim ~Ol!CZ~hom. Jedwa.bny~.
Doleg-hwośc1 te wzmag-a.ią się znaC?
lpadku: „p1emądze albo zyc1e ! - wygło szcza kim 1est dana osoba 1 1eteh cho. ,
.
.
.
;.tCO!l.
c!zi o damę - jaką ma suknię, jakie ko- nie zimą, ale - nie nakłonią „dobroN:uom1:~st dz1ec1 rodz1cow bardzo, sił następującą przemowę:
pa1i.stwo! Jesteśmv sztowności niekiedy nawet jest ri:,dawa wolnych ofiar mody" do n.ieposluszeń
- Szanowni
.iłodych zie są no~o·wane \Y statysty-'!
,:>.ch . . Tak np. wmdom?· ze 9U pr?c. vrzedsawicielami firmy „Gabriel Smith na ich cena. Jeżeli z:aś wchodzi ittoś ~ stwa WZRlędem dyktatorów paryskich.
sław kinowych np.
'r.tcst'-'pcó v całe~o Ś"\VJata urodz1!0,et Co", 4 Avenue, spe ·ialnej firmy Jir1 pierwszorzędnych
Svanson,
it; z rodziców, bc;dących j~szcz~ w roz 'ubezpieczeń okiennych Nasz a1ent od- Mary Pickford, albo Gloria
wicdził niedawno państwo i zapro;>ono- wówczas jeszcze wyrzuca się w rowie.w1cic młodości.
Komunista francuski
>:ainsłalcwali trze rakiety.
żebyście
wał państwu,
Wszystkie radia w całej Ameryce po ułaskawiony przez króla bulga,....
przeo1wli:o
. nasz patentowy wynalazek
• J
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- DZIŚ po J>O1li IJIU OliuęuZ!t.:
s iego.
o P.r~ek;aw1enG1e. mo o,)1bes
włarza1~.
l
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pr
1sc1e
prz~1ę
n~e
.~.wo
_an
am~!ltu·h
w
:,i~
!łii<.:
!
~
z
która
ministrów,
rady
r,imuliskiei
1
.
1
e·
raumana.
1ego
me1a
asnosc1ą
w
,,..
pra
sprawą trarisportu broni. zatrz!,manc;;o ild gra- pozycp, c cie! ·my więc panstwu
SofJa, 11 sty~
•1lcy węgi ersko • austriackiej. .Na posi.:dzeniu tycznie udowodnić, co się może st:ić, je- cnie otrzymał on konkurenta w formie
Król Borys na wniosek ministra spra
"!" Z~·J?aś~ ma osta.tc:zl'.a _decyzja. co do .st:H,o- żeli nie będziecie · używać na!'zych · nie- 1olbrzymiego kina naprzeciwko. Kino to
prześcignionych elektrycznych .tabez- od czasu do czasu rzuca. olbrzymi.? rek-. wledllwości ułaskawił francuskiego ko·.;ka, Jakie Rumunia. zaJlllll! w" tcJ .spraw;.:.
•
·
L
j
k"
· I ł.
· ·
l
}
. k"
··- Poselstwo .sow1cck1e v I aryzu tapnec.za ·
1:ia. mun ste egera skazanego na śmierć Zł!
I 8:my n~ sctany naprze:1 v eg' ego
„ domości jakoby 5 dcpulov. anych ktJmuni~t:\. p1eczen o ien~1yc 1.
Ameryka iest doprawdy pełna lllC· Siła światła owego pro1ektora wynosi 4 wspótuddał w zamachu na sobór w So..
. ·wc.b ukrywato s,ję w gmachu poselstwa w O•
.1 • h.: przed aresztowaniem wir.dz ir,rncu<;kich. t ograniczonych możJiwości. Oto jeszcze: mil;ardy świec. Litery reklamy maią 150. fji. Na skutek intcrwoncj.l posła francu„eti~ Parisien·: tlono.si, Iż w. •.rnn~u;>idch!' kilka innych przykładów pomys!owośc; metrów wysokości. naturalnie Braama· 11 skiego Legerowi zamieniono kare śmier
:~ • · Obe •
· ł swe- c ł na d oż ywot nic w""z1cn.1e.
· po d o h a 1· zaska rzy
· t o me
'~ nowi· su~
·
1 I
• 1· h
\'CZ'nych ltc;;ą o.;1Q z mozhwn.;..:;ą o- am ery ,Ka ns.uc
koła""
. cnue u.
am~ar~y. .
re.{
'ipromisu w sprawie paktu i>rze. ll\l:tiiQc.~
lzp;kał on zupełnie. wolnosć i ~Włt,CZ..
W L_os Angel.os z~a1du1e się kmo. k_tó go konkurenta do sądu.
ciwwoJ.cnn1.':'..:' '.('szcz~ przed końcem bkżąccgp
~
we opuśdł Bułgar1e. _. "
na .i"V1ec1e.1
re nalezy do na1droz:szych
ł;Y'C~_... ·
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· Rafałek!

Serwus, kochanie!

Oold i Petersburski zawitali-no sukcesach warszawskich-do Łodzi
Co ~powiedzieli „Expressowi" dwa· najpopularniejsj „mUŻ}' kanciarze"?
„Co robisz?" - py,,Nowości", że „nagrywają„ na ptyty świecie pisać...
13 stycznia.
przed rokiem. jak gramofonowe swoJe szlagie;y - sło- tam. „Złapałem w twojem jęczen . .i
przed dwoma·-:-- winda wlecze przed- wem. że id.de im du~konalc. Przyje- świetny motyW„. fra-ra-ra, ra-ra·rano
stawłc.iela ..Expressu" na czwarte pię- chall do Łodzi, bo ich · cią~nk to mia- ra-ra ... Dosl<onate 111~? Teknij tro ,,Grand-Hotelu", gd·de · w pokoju s~ci. które ich przyjmuje tak s0nlc·.:z- jeszcze trochG. bo mi dwa takty Je~~~
Jaką mi pan dasz porękę, je~'1
cze brak ują''.... Tak powstał „RafaNr. 16... ·„Petersburski razem z Goldem me.
pożyczę panu 500 złotych?
- Przygotowujemy dla łodzian mi- tek„
·
·sp1.„-·· I zn ów owe n i espo k oJne
' .· k
·
I . - Sł owo uczciweg?
.
···· .
,.
.
prze„ • .
cz1ow1e a ro·
- A mne szlaR1ery?
m?wi Petersbursl(I
1ą mespodzłankę czuwania: śpią czy nie śpią?
- Powstah· ~niej wi_ecej _tak samo wumo panu. wystarczyc ! .·
·;· $pią. ho jakie by inaczej? Ostre, na - Mam~ n_a warsztacie_ kilka piosenek
- _Dobrze! Przyprowadz go pan
p~zypadkowo. meoczckPvame... Po.
tarcz we ukanie do drzwi w takt me htóre posw1ęcamy _Łodzi._
- Jak tw?rzyc1e wasze s ·Ia~iery? w1~m panu je::.&C.iX: deI·awsz.l rz~cz .. do mnie!
lodjł Y Raf~łka" -trwa jakieś pół ~odzi~~~~!!!!!!!:!!!!!"!!!!!~!!~~
. .
.
ny ~~eszcie Gołd ukazuje si na pro- I --: 0 zalczy ... W zabaw'!y.:h .~)koh- Oto...
'Ntc~ roz:lc~ły .~'ę· Jak1tś P'" .ężr:e
cznosciac.h powstał. np. _,..Rataf ok Peę
Mruczy: ..
„ brsb .1rsk1ego - opowiada Go!d. - dctonacJe, cos w rouzaJu weibh na g1· .
Po.wjesił się
- Tc;i pa~ tak wygrywał „Rafałka Spałem wtedy u Jerzyka... ·w nocy ~a1 : tyc:tnym bębnie. ·'.Jold. nie zwraca. · wypadłem z łóżka i dotkliwie porani- jąc ·m te odgłosy u·\ aj.i, mówił c! ilcJ,
na. drzw~ach ·
na pasku od spodni.
tern sobie nogę... Ból taki ukropMy, ie ale i.ie nie można hyło dosiJ'1.zcc ...
- Ja_•• Podobafo słe panu?...
jęzawodzcma.
po~wistywania,
~_zurn.
Petersbmsł;_i
...
żli,w.ie.
pr_zera.
ję.czałem
taktu...
bez
- Nłe ... Zupełnie
11
. Lódź. 13 st
. :1 .::zt11a.
, ,
.
Po tej rozczulająco miłej introd11k- az się o b.tt d zt ł... M ow1.., · '"'· rc.rz~·. '°'l· k1, ~ rzmoty, turkot. warkot...
M!esz~ai~co N domn_ przy ulicy .Przę.... To sp i Petersburski. l\~ory, po- 1
cji, wchod~ę do pokoju. Petersburski ·oj, oj, Jerzy ... Oj, daj waty, oj, oj, boI1'..,
Jeży w łóiku i chraoie fortissimo co- On zrywa się szybko z łóżka, s;<:.da 1zns1awiony ua chwilę w spokoJi.t, hyc- dzalmanei l' W<?zor~ po potudmu ~aX. alar~owaly ;-du~ue J~kt •. w~Td?bywaJ<t~
' · przy biurku i zaczyna najspokojniej w n~ł na ffr. kc i - zasnął.
~olwiek ritinu,,.rtdo.
ce ~1ę z kornork\.znaJdu3ąceJ się na pow•wzo
_
co?
chrapie,
- A on tak ciaS?le
.
dworzu te1 po.se~J1. . .
P"tam pianissimo.
ocz.i..m
wnętr~a
JeJ
do
si~
dostal!
Gdy
._ Tak... Ale w tYttl roku zmienił co
.
ich przedstaw1t s1e str~zn~ _w1do1~
. o~e
tonacie ... Jerzy. wstawa.i!
kolwiek
N~ paski! ?Ci spodni w1s1ał .~-Ietm
ł
Wstawaj! Ale już _ allegretto!
Bromslav: .oa~. ktory zdradzał JUZ słal.akochane „trupy" wraca1·ą do żvcia.
Petersburski podnosi się andantino
.
be ozn~kl zycia.
z łóżka i uśmiecha się dolce.
Odci7to go od szn~ra. Po bezskutec,:.
Warszawa, 13 stycznia.. lcher. Pierwszy e~ablował ukochaną Ra
~ Prędzej! ...... grzmi Gołd con
Stojący przy zbiegu ulic Bielańskiej I chelę S., drugi uwielbianą Fajgę L. Zaj- nych ~rabach ocucenia go, wezwano po·
fuoco.
.
.
gotowie.
Wreszcie „ajaksy dwa'• są o tyle i Senatorskiej policjant usłyszał ·1koło ście miało tło wybitnie romantyczne.
Lekarz stw1erdz1t zgon. PnyCZflla
pociągnięto
Sprawców strzelaniny
J>l'.Zytomni, że mogą oqpowiediieć na . godziny 8-ej wie:zorem gwałtowną ~trze
taninę. Huki dolatywały od galerii Lu- do odpowiedzialności za zakłócenie &po samobójstwa nieustalona.
i>Ytania.
xenburga, przed którą jednocześnie roz- koju.
- Na długo przyjechaliścf e?
ł..ódt,
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Wśród przechodniów powstała pani·
go czerwca.
a na jezdni utworzył się zator. l)o.
·
- A potem?
. r?~k.arze i;>o~cinaH konie, szoferzy trą,
i
_ Jeszcze d kfad ł
n ~ n e w1emy.„ bili Jak na1ęc1.
o
się, policjant poPrzeżegnawszy
·
Prawdop?dobnie d? Ki;mcy.
biegł w kierunku galerji, alarmując gwiz
- A 3eszcze w1ęceJ potem?
Zranił ją lekko brzytwą.
Petersburski ziewa tajemniczo, a· dkiem pobliskie poslerunki.
B~dąc mocno ·•P?d ga.zem" ws~z.U
. Lódt,_ 13 s~y~z_n:a.
. · ·
j Pod szk~anym dachem, tuż przy wejO~ld od~owiada:
- Bierze .nas ochota ~ru~zyć w ~ciu, znal.eziono dwa młode i całkiem . 1~-letm prc:cowmk fryzJerski, ~ltchał 1 na ultcy awanturę .z Jakims nieznajomym
daleką podró~ .dookoła świata i okoli- Jeszcze ciepłe trupy. Jeden ubrany w I.:1p~1aczek! -n:•<:l narz~zoną starszą od wskutek czego sp1sa110 mu protokuŁ
Wprost z komisarjatu udał się wreey••. . M~y JUZ oddawna zaproszenie elegancką jesionkę koloru tabaki, drugi,1s1eb1e ~ dz1es1ęc. lat. Dziewczyna. Marys~cie do narzeczonej.
la Oskowna, kochała go gorąco.
do Berlina, Paryża i innych .stolłc euro miał ~a sobie poważne futr.o.
Padt przed nią na kolana. wycią~nął
Przychodzit do niej ZWJ'.'lde pe, pracy.
Zaopiekowano się nieboszczykami,
·
.. .
peiskich.:u
:-- D~zo naplsahsc1e W tym sezonie? a jedno.cześnie policjanci za'częli ~zukać . ?anna M~ryla, zna~zn e d~Jr~::.lsza z kieszeni brzytwę i zawołał~
-''Muszę cię ogolić!
- „Malwinę", „Wyjm palec z buzi', 'zabójców. Wkrótce ich ujęto. Byli to pp, i byc1owo, o~.ekowala się troskl1w1e paOskówka kr~kneła przeraźl1W!e.
w~ka_zow„Tylko W', „Grzechy mifości'" - mó-·: Josek Szpilman (Leszno 65) i Chaim Ol- r~cr~zony~.1 dawała mu stale
k1, Jak w1men postępować z ludzm1.
iszower (Miła 13).
·
.
wi Gold.
- Co się z tobą...stalo? Czyś'~ ł'lLipniaczek był bardzo pojętnym ucz- No, co ma być! - krzyknął p. Jo„Serwus kochante, ••Raiafok"',j
· , . ..
.
.
,.Daj !ll! swe serce" - rzecze Peters- sek, poczem poprosił o rozbrojenie. O- niem i pod wpływem dz!ewczyny zer- szalał? . .
Młod~1emec mimo oporu d.zt~W~ZYFY.
bu_rsk1 ~edU"nm t~h~, ja~by śię bal, by kazało się, że napastnicy .strzelali nie z wat z .dawnymi ko!11panami, którzy go
PO\~ałit.Ją. na podłogę, chcąc J~ kome.wsród Jakieg<?ś zdama me zasnął. · !rewolwerów, lecz z potęznych, 7-strza- stale ciągnęli na wodkę.
·
·
ogohć.
czme
skusić.
jednak
się
dał
Wczoraj
Ro:zń'ló\\'.a · toczy sfę coraz żywiej,. łowych straszaków.
Podczas szamotania sie zraruł 1t\
Wobec takiego. od~ycia, odwołano · . ~~.ieczore-m miast ~o .n~rzeczone; ~.Jłrzechodząc z 'tempa rozlewnes.-_o tanga do tempa charlestonowego. z dys-.\ w':zwane pogotowie. N1ebi;>szczycy, ule• dat s!'ę z kolegami do Jakie.tś restat.trac11. brzytwą.
Nadb;egli sąsiedzi obezwładnił! pi„
Po kilkunastu kolejkach przypomniał
ku. rsu dowiadujemy się, .że ci na;popu- ga1ąc pr?sbom · prz~dowmka,. „zybko \
larniejsi w Polsce ,mu.1,ykan,; 1 .trże"· odz}skah przytomnosć. l!st_alo':lo, ~iż są sobie, że dziewczyna nań czeka, w1„: o- janego i wezwali do dziewczyny 'eka~
.
1rza pogotowia.
.
świ~cą rrąd_al tri~miy w. st:Jl}cY, l{~z!ę l to P·P· Natan Hochber_g 1 Efro1m ~zu.ma puśc:t towarzyszy.
W
•
±dff#*M
•ą
·.
·
g<rah„ct9tycnczas· w „Uazie'', ~e zas1ła1ą
swojeml kompozycjami rcp~1 tuarv t1.;,i
trów: „Qui Pro Quo', „Perskie Oko·• i
-J

lka,
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Gzy~s r!~~d~z~ I e~~~konu li. UJ.Iii
:oroie~~::n~~~~~~~~:łł

na Konstantynowsk iej

BIB POZ\VDUła

pol!cJI spliłniaC jaj obowiązków

prowokując burdę.

.
r Na postoju
..
,
.
• .
•
• •
·•
przy ulicy Traugutta, szofer Wacław,.
Po długotrwałeJ walce, gdy polic1a
'Poznanskich, zamyka1ąc za sobą furtkę.
Łodz, 13 stycznta.
Swiątek (Rz.gowsk-3 113) został ranny
Grup_a aw~nturników, która po,i;<?sta , p~nownie otrzymała posiłki, awantumi·
w. głowę ułamkiem grzymsu, który · '1\. godzinac~ przedwieczornych . po.
•
spadł z balkonu donm przy ulicy frau- s.t~runkowy Julian N~~ll:k przy . .!:b!~gu 1ła ~a uhcy, me dał~ za wygraną. K1lk~ kow rozpędzono. .
Ar".sztowano osiem osob, ktor~ P?d
ul~c. Konstantyno_w.sk1~1 1 Krzem1en1cw- mę.zczyzn przesadziło parkan ogrodu 1
gutta 2.
konwo1em sprowadzono do kom1sar1a·
Poszkodowanemu udzielit pomxy sk1e1 zauważył me1ak1ego Jana Roberta znow zawrzała walka.
tu.
Rozległy się groźne okrzyki:
. Roge który, będąc pijanym. zac?.epiał
·
·
lekarz pogotowia
Burzliwe zajścia znalazły swój epiloi:
- Nie damy aresztować naszych luprzechodniów.
·
· Policjant chciał awanturnika ~dpro- dzi! Bić policję! Wygonić ich! Dwaj po- w sądzie okręgowym.
Na sprawie oskarzeni nie prsy2l!lah
wadzić do komisarjatu, lecz ten stawił , sterunkowi znaleźli się w obliczu ;!rożne
mu opór i począł wrywać pomocy prą-! go niebezpieczeństwa. Posypał się na się do winy, tłumacząc się, ie krytycznt '
.
. .
n!c~ . grad ~amieni, ~sk,ute~ czego od- go dnia hy}i pij.ani.
.
. .
..
jaciół.
resorkę.
Zeznania kilkunastu svnaakow po~
W chwili, gdy pohqant wsadził Ro-,mesh dotld1we obrazerua cielesne.
W międzyczasie doniesiono o „.wan- twierdziły wszystkie dane docaodzenia
lódi, 13 stvcznia. gego do dorożki dwaj jego towarzysze
.
Przy zb!egu ulic Piotrkowskiej i Ce- wstrzymali konia i rzucili się na post. turach „obliskiemu komisarjatowi. Na policyjne.
Sąd wydał wyrok mocą któr~o Wac
gi ln"anej został przejechany przez ri;..- Nowaka którego dotkliwie pobili i zdar ulicę Konstantynowską wysłano więkław Ogórek został skazany na rok więszy oddział policji.
sorkę 66-letni Ab1 am Bas:ch (PomOi ska li mu naramienniki.
Jakaś kobieta wyrwała szablę poste- zienia, Bronisław Spychała na 6 miesię Powstało zbiegowisko.
4).
Z prze;eżdżające~o tramwaju N)'sko runkowemu Mazurowi, kilku mężczyzn cy więzienia, Józefa Szkudlarek na 6
D<:>znat on dość ciężkich obrażeń ::1eprzyparło do muru dwuch innych polk- :miesięcy więzienia, Jan Roge na 10 tnie~
czył posterunkowy Andrzej Smołaga.
lesnych.
lsięcy więzienia i Marianna Piątkowska
·Obaj policjanci po dłuższej wal..:e po jantów okładając ich pięściami.
Pogotowie w stanie nieprzytomnym
policję! - wołano z· na 3 miesiące więzienia.
Rozbroić
chwycili. dwuch nafl!roźniejszych prze:iprzewiozło go do domu
Trzcińska i Gołębiowska zostali u~
Policja spisa'a protokul woźnicy Ab· wqików Rogeio i Wacława Ogórh, któ 1 bram pobliskich domów skąd też sypałj
niewinnieni.
łrych wprowadzili do pobliskie~o o~rodu się grad kamieni.
'
ramow1 l(ączce.
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Kto powinien

mężczyzna

Nr. 13.

••

W ~wietle kinkietdw.

płacić:

Wtycio
PilSjB
DwiB
czy kobieta?
p. Stefanii Jarkowskiei.
·

---=-=Niechaj Czytelnicy „Expressu•

Pannę Stefcię Parkowską zastajemy
na scenie, podczas próby sztuki .~by

rozstrzygną

żyć".

ten aktualny problemat.
Lódź,

Kro powinien

13 stycznia.
czy

płacić: mężczyzna

kobieta?
Oto pytanie, które niieJednolcrotnie
pada w naszych czasach - czasach emancypacj:i i r6wnouprawnienia kobiet
z jednej, zaś... skromnych tak często
dochodów i kusych pensyj mężczyzn z
drugiej strony„.
- Czemu przychodzisz, Antosiu,
Ludzie są zawsze ludźmf zwłaszcza
skoro wolałem Władka?
- mloozi ludzie„. T-0 tez obecnie, ja:k
- W tym tygodniu, proszę ojca, ja zawsz.e, chcą młodzi mężczyźni obcobiorę baty. Dostałem za to dwa zlote! wać na stopie towanyskiej z płcią nadoa •'Włi!Q?V#M§4dta•41 • •
wa
bną, spotykać slę na five'o'clocku kawiarnianym, prowadzić pannę do teatru
i t. d. z drugiej strony chcą tego same' g-0 również młode kobiety•..
Tymczasem - - l , u tysięcy młodych
:
mężczyzn dążenie to napotyka się w obecnych, tak „cięż>k!ch" cz.asach z wielklemi trudnościami natury... finansowej,

Kwasoa.

się bo.ję sam ustnelić bąka,
mi więc drodzy, próżno sam się pcc~on
Już oddawna po głow.!e ona mi się błąka -

,Mam

kwestię,

lecz

Pomóżcie

Jnź naraża. na bezscmne noce...
Są ważniejsze, nie przeczę, lecz i w tej się
Coś, co urokiem tajni głębszy umysł kusi:

Oddawaa

dzieje

Co robi wiatr uliczny w chwila-eh, gdy nie wieje?
Je? Pije? śpi? Gra w karty? Coś wszak robić
masiLu

Remus.

r&111m:llll!!l!lllE:c&ammmmm111111pwmama

Przez monokl.·
SKLADZlf NUT.
Ekspedientka w budce t~efo.uicznej ~ówi,przez telefon: •;Cala drżę, gdy
mówisz mi kochana! Nie mam skarbu
nad ciebie! Cahtj mnie jeszcze! W same usta!"
Szef gwałtowinie otwiera drzwi bnd-

ki>:

- Co to z.a rozmowa prywatn!l się
oobywa !"'
- Wybaczy pan pryncypał, ale ja
tylko staluję nowe szlagi.ery, które są
wy_c;zerpane.
ECHO GWIAZDKI.
- Tadz1u, dlaczego płaczesz.?
- Obiecala mi mamusia na gwiazdkę osiotka w stajni, a dala ml małego
braciszka, co nawet oślich uszu nie ma!

U DENTYSTY.
- Niech pan się niczego nie obawia:

zrobię panu zinieczulający zastrzyk, nawet pan nie zauważy jak się ząbek wyciągnie !
Pogadaj pan tern do kogo inne-

_

0

go, ja sam jestem dentystą!
W SADZIE.
- A więc oprócz pieniędzy skradł
pan Jeszcze kosztowności.
- Tak jest, panie sędzio, same pieni<tdze nie czy.nią przecież czlowkka
szczęśliwym.
Wobec powo<lzen!a, jakiem się cieszyl pierwszy występ w ŁodZii Alekscgo Ferrnti, Zarząd Związku . łiandl 1wców J Bankowców przy ul. Piotrkcw''1iej ' 108, podaje do wiadomości Kolero m i Koleżank;om, że w piątek dnia 13
tycznia b. r. o godz. 8-ei w sali naszeodbędzie się seans drugi
!;"O związku
· k!adający się z trzech części i trwaj4cy trzy godz.lny z dziedziny autosugestji, qyp•no.tyzmu, telepatii.

więc usiadła
Jest „akurat" wolna,
sobie w kącie i zatopiła w . lekturze jakiejś powieści.

- Pozwoli pani - mały wywiad dla
„Expressu" '1
- Co 1 Eee„. niech mi pan teraz nil
h~~szkadza, bo to taka ciekawa książ-

0 - widzi pan: „Diuma japońska"
Ludwika Antona - bardzo ciekawa
rzecz„„
jednak dowie.
_ Ale chciałbym
dzieć się _
_Poco? Tyle jtiż tain i tak piszecie
w tych waszych gazetach„. Wie pan to zawracanie głowy z tem pisaniem„.
·
Nie?
I śmieje się przy tych słowach, ro->
biąc jedną z tych swoich filuternie - za
bawnych minek, jakiemi zwykła poryj wać do śmiechu homerycznego tysiące
łódzkich bywalców teatralnych.
Taka jut jest ta Jarkowska. Niełatwo dziennikarzowi wydobyć z niej niebowiem utarty obyczaj i obowiązek ryco informacyj - ostatecznie poważnie
cerski nakazuje od wieków, aby rycerz
je jednak i opowiada - niewiele wpraponosil koszty za damę, a na to - bądź
wdzie; ale zato„. w bardzo szybkiem tero
my szczerzy - niek:ażdy i nieczęsto mopie:
że sobie dzisiaj pozwolić ...
- Skończyłam w Warszawie, u· Hry
Również kobieta „dzisiejsza" kieruje
Iniewieckiej„, Będzie to już - .ta.raz się wielokrotnie skrupułami: czy płace
raz, dwa., trzy, cztery, pięć, sześć .- tak:
nie przez mężczyznę nie uwłacza jej hosiódmy rok teraz minie„. Przez cały ten
norowi„. Bowiem współczesna kobieta,
czas siedzę w Łodzi, gdzie mi się - napracująca i zarabiająca samodzieb.le,
turalnie - bardzo podoba. Bardzo luprzyzwYczaja się coraz bardziej do un~ebię Łódź, ale - niech pan sobie wyobra
zależniania sie w wJełu dziedzinach ży
zi - wolę Paryż! To dziwne, ale taki
cia od mężczvzny zatem chciałaby się
Tylko niech pan •
już maQl gust...
niejedna i w tej dziedzi nie uniezależnić,
nie pisze o tem, bo się łodzianie jeszcze
ia-ko od rzeczy „niehonorowej''..•
"'ON". obrażą na mnie! Na przyszły rok jadę
właśnie do Paryża„.
- Jakto? Opuści pani nasz teatr?
•
·
rok na
- Tak. Jestem już ostatni
wyna1ęc1a" łódzkiej
sceni.l, W Paryżu pobędę .pół
"
roku dla studjów. Teatry paryskie da•
•
dzą mi z pewnością dużo.
Tragiczny finał romantycznych zalecanek.
- A powróci pani potem do nas?
•
Z Warszawy donoszą:
- Eeee - nie. Będę urządzała so·
Kuncewiczów pokoju_ Bonieckiemu, mi.•Pokój do '\.vynajęcia" u pp. Kucewi- mo, iż był zajęty nairzeczoną, nie podo- bie gościnne występy na prowincji, cllboC7,ÓW w domn nr. 58 przy ul. Ogrodowej bała się poufała rozmowa Żuław1ka ze zaanltażuję się do Warszawy...
- „. gdzie panią znają - prawda 1
byl zwyklym pokojem _,ze wszystkicmi Srebrzycką i jakieś docinki, które rzn- Tak, grywałam u Szyfmana. Ale
wygodami", działy się w nim jednak cal Pod jego adresem Radecki.
rzeczy niezwykłe.
Podszedl do Żuławika i uderzył go wie pan - pasjami lubię podr6źl)waH
Nie mogę
Mówny lepiej o podróżach.
Od chwili„ gdy zajęta go w charak- w twarz.
terze subloka:torki p. Felicja Srebrzy~jadę stad
wakacyji
się
doczekać
już
zafakobiet"
„kochających
„Takt''
h
t
k
k
a, po ój jej sta się pokojem przec o- godził zajścle. Postainó po wódkę 1 do- bezpośrednio - przed Paryżem ieszcze
,
dnim dla jej adoratorów.
- do Hiszpanji. Na miesiąc. W ubiegprowadwno powaśnionych do zgody.
łym lecie byłam w Szwajcarji, prz>?.dtem
P.ierwszym był P. Radecki, ochtódl
Po libacji Żufawik pożegnał s~ę ; w Turcji - wogóle mam dwie pasje w
jednak w dwa miesiące, ustępując miej- wyszedł.
Odetchnieto Iż.ei rodzinną at- życiu: scenę i podróże„.
sca p. Konstantemu Bonieckiemu.
- A co opowie mi pani jeszcze o so.
dawniej.
panującą
mosforą,
Nowy adorator, po.wstając z poprzebie?
slobez
powrócił,
Żuławik
Raptem
dnim w dobrej komHyWie, zamieszkał
- No oo? Bo ja wiem? Jaka jest moniby Pawel z Gawłem w je<lnym dom- wa podszedł do Bonieckiego i strzelił
Dohrz.rolą? Wszystkie!
najmilsza
ja
dwukrotnie.
doń
· • swa\vo \e,
k u, a c hoć r ó'zne wypraw1ai
i w p;ersi, się czuję w każdej - jeżeli tylko uda mi
brzuch
w
ranny
Boniecki
że był raz na górze, raz na dole, „nie
został przewieziony do szpitala, gdzie się.„ Może pan o tern też nie pisać, bo
wadzil nikomu".
- może to wstyd, żeby tak lubić wsz:yzmad.
Przeciwnie. byla między calą trójln\ po czterech miesiącach
stkie jednakowo? Czy ja wiem? No trusądem
przed
\\o'Croraj
stanął
awik
Żuf
wielka harmonja, nie.}ednokrotnie wsp01
dno - ale ja już tak lubię i kocham teokręgowym.
nemi libacjami przypieczętowana.
atr i wszystko. co z teatrem jest .~wiądowodząc,
się,
przyznał
nie
winy
Do
z kolei jednak i p. Boniecki „ochł6dł
zan=. Stefcia - Stefcia! rozlega ~ię w
w zapałach i „po }}rzyjadelsku" zaw~a że byl pijany i nic nie pamięta.
Po mowie obrończej sąd udat się na
domiI zarówno p. Srebrzycką, jak i R:a- naradę,
poczem ogfosil wY.rok ska:zują- tem miejscu głos Boneckiego - reżyse·
deckiego, że zaręczył się z p. Pawłow
ra, na scenę! ...
, "k
3 I
Ż
ską, wprowadzając ją do zaprzyjaźnro- ;r. .~:.:
już jestem zajęta, mam w
_
•••••
.
a
więziern
a~r
111
1
nego domu.
,,Aby zyć" sporą rolę - i irStefcia'' że
Skomplikowane to towarzystwo poTEATR MIEJSKL
gna się ze mną spiesznie.
Dziś, w piątek, P'O raz ostatrri na przeclstawiększył wkrótce p. Stanisław luławik
Dowidzenia panu - j niech pan źle
Wieniu wicczorowem „Kawiarenka" z Kaz. Szu- o
kuzyn p, Radeckiego.
mnie nie napisze w „Expressie"!...
w popisowej roli kelnera Alberta. Ceny
R.
;,Przyszedł, spojrzał i zwyciężył" P. bertem
Pa!„.
zniżone.
Srebrzycka wybrała go sobie na poJutro, w sobotę, dwa przedstawienia! J>:> poTEATR POPULARNY.
wierni·k a swych trosk codziennych i spo ludniu po cenach popularnych „Peer Gynt" IbDziś, w piątek, jutrQ w sobotę i niedziele na
wiadafa mu się z nich, nie krępując się sena z muzyką Griega, z Jerzym Woskowski•n ogólne
żądanie wznowiona zostanie swietna ow roli tytułowej, wieczorem w dalszym ciagu
wiele resztą towarzystwa.
wstrząsający dramat eg;rotyczny „Tajfun" z Ja- peretka „Gri-Gri", gran.a z olbrzym.iem powo\V pewnym dniu . gdy cale towarzys- nem Boneck!m w znakomitej kreacji la:oof1czyka dzeniem przez 40 wieczorów z m;du. Bilety
w kasie teatru przy ul. Ogr-Odowej ·
two zeszło się w odnajmowanym tl pp. Tokeramo. Ceny zniżone.
1

w

Kto ma rację? I jakje Powinno być
praktycz.ne WYjście z tego problematu
towaTzyskiego, aby „wHk był syty, i
owca cała"?
Teoretycznie nie można w sp.osób
zdecydowany rozstrzygnąć sprawy-' tej
na korzyść tej lub innej zasady. Skrupulatne rozliczenie się dwojga osób, stojących sobie bardzo blisko, jest oozywi„
d
.
ście, nonsensem, JnObl emat ten me prze
stawia w takich wypadkach żadnych
trudności. Aliści - czy przy znajomości przygodnej, lub też bardzo niedawnej,
jest an ·również łatwy do roz.strzygnięcia?
Czy właśnie w takich. wypadkach
kosztów
i;>onoszen~e
konsekw~ntne
przez męzczyz_nę Jest prze1aw~m ~o~rego wychowanra, . czy też z1aw1sk1em
przestarzalem, mezgodnem z duchem
.
czasu? .
Pytame to zostaJe tak często rzucone w sferach t~wlłlt'zyskich. że warto
byloby poddać Je wszechstronnemu O·
rnówieniu przez samych zainteresowanych i - zainteresowane... Otwieramy tedy chęt.n.ie łamy „EXP'tessu" dla
glosów wszystkich tych, którzy już niejednokrotnie na „fajfie" w Malinow.r:j
lub Louvrze zetknęli się z tym problematem w praktyce i z pewnością mają
w tym względzie już mniej lub więcej
wyrobione zdanie.
Niech czytelniczki nasze i czytelnlcy
sami zdecydują: Kto powinien p.faclć „geptlemen" czy „łady"?
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lek~ym;p~l!w~ ~~e~nty Skliłd apt1czny I Perlumaria
M WOI.J LMANA ' .
i:tycz11y przy Górnvm Rynku.
Piotrkowska 294, tel. 22· 89

I

LfekaffrzO· fdeOuWtnl.'[al ILRe•M·

:rei:llt~sta

Udzielam Lekcji

u n ~-

uczniom ni.ższych klas głmnazjalnych. Przygotowuję do egzaminów. Praca ściśle weprz;yjmu1e w leczZawadzka 12.
f przy przystanku tramw. pabfanickich)
dług programów państwowych.
f
_en t. ~i;>t;.
nicyk p r:yk
\
Poleca
orzyjmuje chorych w chorobach wszyst•
.,..
~
.
.
•
kich specjalności od g. 10 rano do 6-ej
11
Dzieina 1'12 . ~odziennie od god2 przy;muie w godz. Korepetycje przyjmuję tylko
po poL Szczepienie ospy, analizy (mo- Perfumy t kosmetyki po cenach konkurencv1nych
9
4-7. Piotrkow„ po uprzedniem porozumieniu
2-7 wiecz.
• .
Tel .Nl!
rzu. kału, krwi, plwocin etc.) operacie Każda z pań zostaje uper. perf. GERLA.fNE A
28 98
ska 61 1e1.1a-2 2 się z wychowawcą klasowym.
~
opatrunki.
Za rezultaty pracy gwarantuje.
.c.'!':'.;~.~·~'::::;
złote
c.t

Porada 3
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D„r•• med.

Olaner

yii! LEK AR im J c~~~j~~=·
mIm ylios MEI
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ul. 43 ~as.
C:ell!!elni~n·~ a.

.

•

-

0 91 1 1 2

K'U'if.,':,'MW:k;::

szukuje szycia po
prywatnrch domach
od S-IO. , ocl f>
m. 3
Kąpiele
Za~iegl
. Adres: Południowa
„„_-.. L
:.&.
··kwarco
św1eUne. Naświetł~nła lampą
1
Wą
·
R
eczen 1e 1am ~
r. „s. Rub'inste1n,
kwarcową
ł
.vv Lipszyc Moj;i:esz 11\)'erwszorzędnó
• >'<' acia • Zeh
. oentge".„ Elek~r"·
.... podwórzu l•wa
Odd I
g orbuch Jalc:ób zgu
.
&
• bił k•' ...
szb1czne, korony z;ote, platynowe
8
• • „
71<1: na poczt- ...
b'ł
r.
tnantcUTe
a.ą„eczzgn
1 I!lC t
1 k . 'k
lialma dla Pań. · ofic, III piętro. 15
W nW:Wele if;~s l'. aod 2 0 oł kę z kasy •cttnYych Piotrkowska 60 w Kas Chorysi:h. ę
- - Y
JO
podwórirn.
z J>. P :a Nr, 414854,
•
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Wizyty na mieoic1e
I opetąc.Je Od umowy.
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l
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pokoje do wyna.
jęeia 1 pofedyń1adomo ś"-„ w
czy.

w·

wieloletnią praktykę.

Posiadam
30 zł. miesięcznie za godzinę
dziennie.

w·tad omo ść :

k. L t
B
orzęc
f rl,t IliU '0m 92
p.
• ron ,
·
m1ers a "'
na 33. .
od fl. a..eJ do 6-ej PO pot
- - -

cukierni. Cegieinia-1

.

k
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Nr. ·rs. ·
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O kwa dran s* od

•••
Cały

Płonący okręt, szalejący

I

Cudowny ratun nk
a:::o

W

zbrodniarze~

W arja ci czy

śmierci.

orkan
ostatnv •i chwili.

Berlin

trzęsie się

z oburze nia.

Po/lcia wiedziała, że laborator ium Weingal'tnera to lstna kuchnia
diabelska i nie przeciwd zialala niepoczyt alnym machinac jom.

~

Tajemnica tajnego lab ir~torjum che- Weingartne r i Stammer posiadali w SU·
Dwie, trzy godziny mógł jeszc·;e u,Przed kilku dniami przybył do Coprzestaje niepó terenach willi pracownię alchemicmą i
Iombo parowiec angielski przywoząc na trzymać się „Ayrhire" na powienchm , micznego w Berlinie nie
poszukiwal i w niej „kamienia mądrości".
.
niemieckiej
koić opinji
swym pokładzie z.ałogę okrętu „Ayshi- nie dłuzej.
Do tych zaś eksperymen tów ażywali
spoi
dom
zniszczył
który
Wybuch,
go
płynęły
u
oczekiwani
ponurem
W
re••, który spłonął na oceanie Indyjskim,
recepty niektórych alchemik6w ,
wedle
kilkuna~tu
kalectwo
i
śmierć
. wodował
jadąc do Europy z transportem baweł- dziny, długie jak wieczność.
środków wybuchowy ch i podoh·silnych
kilka
na
był
już
amy
przepowiad
osób,
wszystkie
szy
wyczerpaw
1 Załoga,
ny.
Stammer wynalazł nową mienawet
no
Ogień wybuchł z powodu krótkiego Iśrodki ratunku, zebrała się na ~yle okrę I miesięcy przed katastrofą.
o niezwykłej :.;ile nichemiczną
szaninę
.sąsiedzi,
bowiem
wie~z~eli
Dobr~e.
D?M
ś~1erć:
spięcia elektryczne go i w jednej chwili ~u •. aby p~zygotować się na
ej.
szczycielski
>?mgartne1
W
sw1adczeni marynarze zda~a.h sc;ibte '!~ że właśc1c1el willi Robert
ogarną cały łatwopalny ładunek.
Właśnie ta nowa materja spowodoSt.~mmeren.t
sp~awę z sytuc;c11. 1 a?1 chw1h wraz. ze swym ~.z~agr~m
s~onale
paroruch
w
puszczenia
Pomima
.
nieszczęśliwy wybuch.
wała
bom~
„sporządzaj:
1
trucizny
,,gotUJą
zy
Z
Ujdą
,ze
mysi
przez
1m
przeszło
wych pomp nie udało się opanOWlĆ zy- n~e
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tajemniczej
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.
wiołu i załodze złożońej z 60 lud·ti zaF ciem. , .
fantawiele
ludności
wśród
krążyło
nej
ze
wydalony
policji
tem
o
Doniósł
coraz
pokład
Płom1ente ogarniały
rzała śmierć w oczy
. służby lokaj W eingartnera , potwietd7i- stycznych opowieści.
Zna·1do wał si ,;, rawdzie łod'lie ra szerzej.
Możliwe, że fantastyćtne te opl)wieśte zaznania kucharka · i powła póiniej
wvhutnrzemy
Za kwadrans
I Y· ę .P • h b ł o u~yc.
...... nk
7 •
· puszcza1'1 w k urs sami w ł aściciele wild"
h
k
·11
·
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·k
t
ł
y
c1
ic
1amozna
nią
~u owe, .a e„ rue .
szec me nazywano w1 ę „ uc
. czy s erm .
.
li, aby się ustrzec od ciekawości pospól
- Boże, bądź miłościw duszom na- helską".
.~y~hire bowiem na dom_iar mepodejrzenie , iż
stwa. Istnieje bowiem
nawet
założy!i
chemicy
Dyletanci
szczęsc1e. wpad} w sfer~ szale~ąc~!1° or: szyml wyjąknęli chórem towarzysze„ .
piekielne -mai
bomby
tam
o
fabrykowan
rozreklago
szeroko
i
leczniczy
instytut
przeraźliwy
doszedł
ich
k:i-nu, kt?ry mogł trwac nawet _kilkan~~ Naraz uszu
wywroto·
elementów
użytku
do
szyny
usuwający
medycyny,
mowali, jako cud
przez radio wołac gwizd syreny.
cie godzin. Zaczęto
wych.
przywracai
piękności
wady
wszystkie
komorski
To parowiec pasażerski,
.
.
.
.
pomocy.
Czy tak jest istotnie, wykaże eledzt. jący pacjentom młodość.
Nades~ły odpowiedzi , lecz me zwia- los, oznajmiał swe przybycie.
do które.(fo zabrały się energicznie
wo,
dnwjU.Z
się
ustaliło
zasadzie
tej
Na
Trzymał się w przezornej odległośct,
.towały mc dobrego.
berlił'iskie.
władze
iź
sąsiadów,
wśród
e
przekonani
no
1'iniebezpiecze
na
się
narazić
nie
Nabliższy okręt znajdował się w od- aby
i
reflektorów
ległości 80 mil morskich i wątpliwą by- stwo ognia, pu$cił światła
ło rzeczą czy zdoła przybyć na .:zas :ł; wysłał łodzie motorowe. _
Wśród htiraganu i kilkun1etro wych
powodu wzmagającej się ciągle bur,~y.
cały fal dotarłv motorówki pod pło!lące ::g~Tymczasem ogień obejmował
rc:.a szcze „Ayshire'u" jako anioły-wybaw1ściany
wnętrzne
P1orvazu2.
statek. Przeżarł już
spqdza 1q
a
ciele.
gazynu i przedostawał się na pokład.
Nowojorski e władze bezpieczeństwa cyjne szczegóły, dotyczące obyc;mjowoś
wykryły przed kilku dniami niezwykłą ci nowojorskie j.
Dowiedzian o się bowiem, iż żebractuczelnię.
bardzo popłatnym fachem, albow jednym z domów przy Jersey ~ro wo jestnalezycie
wyszkolony iebrak zamadziło się codziennie około 60 osób i wiem
pobierało naukę żebractwa. Kierowni- rabia przeciętnie 5QO dolarów tygodnio·
kiem szkoły był niejaki Roger T. Wel- wo.
więzienia.
poszła
Nic więc dziwnego, iż żebracy uliczfer, a w edukacji tebraków pomagał mu
Nowego Jorku posiadajri, własne auz
ni
sied·
z
dopiero teraz, iż istnieją legałne rozwo- personel nauczyciels ki, złożony
Pani Małgorzata Thu1in, urodziwa
i spędzają wakacje w wykwint
tomobile
.
.
profesorów
miu
fetowa w jednym z nocnych kabaretów dy.
miejscowościach kąpielowych na
nych
ania
zdemaskow
sposobności
Przy
sC!bie
uproszczała
Małgorzata
Pani
przy bulwarze Motparnass e w Paryżu
sensa„ Florydzie.
Euro- znojne postępowanie rozwodowe w dosć szkoły żebraków wyszły najaw
może uchodzić za osobliwość w
sposób.
prymitywny
ale
dowcipny,
pie.
Wypędzała męża, zmieniała naz,~isPomimo 36 lat tycia dowiedziała. się
ko, przenosiła się w inną dzielnicę Pary
ża i wychodziła powtórnie zamąż.
W Chicago coraz bardziej przyjmuje twarzy zmarłego jej zwykły wyraz, za
W ten sposób załatwiła się z trzema
się balsamowan ie nieboszczyk ów i pow- chowując również naturalność cery.
małżonkami.
Co do kosztów balsamowan ia, tn s:
dopiero wpadła w stała tam w ostatnich czasach spora liPrzy czwartym
o wiele tańsze, ni.Z w starożyt.nośd
one
zaj
czba przedsiębiorstw pogrzebowy ch,
konflikt z prawem . .
wynosiły one, przy.
u Egipcjan
gdy
bo
Speczwłok.
utrwalaniem
się
muj;:i,cych
Pech bowiem chciał, że na jej ślub z
choroby wewnętrzne
tysięcy dolarów, v..
30
25
puszczalnie
s·dttka
dzisiejsza
iż
utrzymują,
ci
jaliści
1
charaktew
się
zjawił
czwartym mężem
to nie więcej ntt~
za
się
płaci
Ameryce
w
lliż
wyeżj
wiele
o
stoi
ia
balsamowan
vrzyjmuje od 12-1 i od 7-8. rze gościa pierwszy małżonek.
odpowiednią gwaz
wraz
dolarów
250
Egdy
albowiem,
Egipcie,
m
starożytny
usiłowa
Małgorzata
Pomimo, iż pani
swą ni.męża, gipcjanie nie zwracali uwagi na zad10- rancją, iż nieboszczyk zachowa
ła dowieść, że skoro wypędziła
fywą" postać aż
jak
„zupełnie
i
mującą
zmarłego,
oblicza
i
naturalnośc
wanie
ją
nastąpił legalny rozwód, sąd skazał
ich naśladowcy nadają do chwili sądu ostateczneg o.
a_meryl.cańscy
na 3 lata więzienia.
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Dr. med. Jan Polak
Andrze ia 43, te /. 64-21.
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ka" ze strony wszystkich czynników
urzędowYch na wyspach Sofowieckich
.r
mają swoje uzasadnienie.
S. HAlSAQO W, .
Przecież ta nienawiść, jaką instynktownie darzy kryminalista „kaera" ._
inteligenta, „barina", - nie jest obca
każdemu czekiś~e. który pozatem widzi w „kontrrewolucjoniście" swego
niebezpiecz nego wroga. Pozatem naie11) ży pamiętać o pewnej wspólności ka·
,
•
. . tiery, - przecież każdy czekista ma na
.
..
.
•
sumieniu niejedną sprawkę, wyraźnie
_skarzyc
me
1smy
postan~wd.
Rano
q
po~.~odz
a~zka
Przeprow
pa.-Ustr ó/ ,,Szpank1 .-c::>tras~na się naw:et~ _Jed?.akze Jeden~ posród n.as kwalifikującą się pod kodeks karny.

WYSPA TORTUR I ŚMIERCI
b1sku-, .

zemsta bandy „petlurow ców .- -. „pohtyczny z oburzemcm opowieGdy . przybyłem . na. wyspę Popową,.
a .dz1a1 komendantowi o samowoli "szpar•
O Zasadach „ Szpankl. " po1"nform"'W
vtym więzwno_ 1.400 1udzt
obozie
W
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par YJllYC • ••0 sam
„po ~cz~yc
nie uratowało. W połowie nocy stra- ' ku i z progu krzyknął:
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i odpowiedzieli śmie- zatem caly cieżar pracy spada na barki
~tatwłterkdzidJer:i, ze caly1. 11 ~sz , 0 ?yktef zk~ j Kryminaliśc
·
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noc~•
W
s . ra z1ony, wa 1z n zas 1 u er 1 clJem .
s·
I 1 y „ aerow .
zab"I"b
z pew nosc1ą
.Y
.
,
stanę'i
nie
esera (')"dybyśmy wszyscy
podrózne powyłamywane.
zachostosunków
uklad
samo
ak
f
•
1
•
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'
•
dru
na
pryczy
jednej
z
Przeskakując
··~~~ityobecnych:
. wat...Się. do cza~ów
.
g:ą, kryminaliści wyrywają sobie na- w Jego obronie. .
czm me .vra~uJą wcale, „szp~nka W~n.~n
b~skup
:an~
dma
~as~.ępnego
wzajem nasze rzeczy. W jednym kąmew1ele, za wszystkich prabardzo
naJbhz.w1ęz1on~
juz
odd~wna
T01ck1J,
je-.
.:ie słychać przerażllwy wrzask. To
„kaerzy".
cują
Tt.patnarchy
zmarłego
den z kryminalistów „wziął ,dla siebie szy pomocnik
Rygor wewnętrzny „szpanki" zduzawiele". Lotny trybunat karny ska„ c?ona, ot:zym~ł polecenie zaprowad: e
swoją surowością I bezwzględmiewa
zuje go na zbicie. W innym kącie trzej ma naszeJ partJI do baraku nr. 9, zamie
kryminaliści biją czwartego polanami, szkałego głównie przez kryminalistów. nością. Jeżeli kryminaliści wynajdą w
Środowisko krYininalistyczne cechu swojem środowisku „suczonego·• (w
po głowie. Tamten dziko jęczy, krewi
mu broczy z głowy, pomimo to jednak ' je dziwna spoistość, oparta na jakimś języku „szpanki" oznacza to - rcnekurczowo trzyma pod pachą skradzio- niepisanym regulaminie. Wygłodzeni, gat, który zdradził przed władzą tajem
ów), w bezlitosny spoąą bieliznę. Przy wejściu grupa .,szpan przyodziani w łachmany, dziesiątkowa nicę kryminalist
też natychmias t zalub
go,
obijają
sób
ki" prowadzi pertraktacj e ze strażni- ni przez szkorbut i kilę, - ci bandyci!
żadnem środowisku
w
Nigdzie,
kami, usiłując za I świeżo skradziony nic nie mają do stracenia. Z drugiej stro bijają.
z taką bez
stosowana
jest
I ny życzliwość, jaka się cieszy „szpan- ludzkiern nic
koc dostać spirytusu.
0

1

'

maksyma: jeden za wsz2
stkich, wszyscy za jednego.
W połowie roku 1924 aresztowan4
w MO$kwie od dłuższego czasu nie"
uchwytną bandę rabusiów, dowodzoną
przez bandytę Moisiejenko. Ponieważ
miał on złodziejski pseudonim „Petlura'
wszyscy członkowie bandy byli zwani
„petlurowcami". Poza szeregiem śmia·
lych na~a~ów :abunkowy ch, mieli o~!
na sum1emu wiele spraw „mokrych
(w żargonie złodziejskim oznacza to
morderstw o rabunkowe). Zdradził ban
dę i ułatwił jej aresztowan ie jeden z
· k"iem
•
h uczes t mikow
przezw1s
1 nyc
wyb·t
_
·
ł
k
„ Awroncz1·k", który o aza się „stl"łzo
nym".
38 zl k'
;<.t
ł
B d 1·
c on ow
an a 1czy a ogvtem
- mężczyzn i kobiet. Jeszcze w wię·
. t rzy dz"ie
. . B utyrs k"iem w M os k wie
z1emu
stu z pośród nich „puszczono na lewo'
względnością

. .
- wh .~arze ~lo:1zibe!s feJ . ozosta1yc osmm, w teJ 1cz 1e
„Awronczi k" i cztery kobiety - żony
rozstrzelan ych · wysłano do obozu Sołowieckiego. '
G~y „suczony" „Awronczik" dostał
się po zesłaniu na Sołówki do baraku
„rozdzielczego", przedostali się tam po
zostali „petlurowc y" i ciężko go obili.
okalePetlurowcó w" aresztowan o
~zonego „Awronczika" przeni~siono do
szpitala. Jednak i szpital go nie uratowal: do szpitalnego baraku przedos,tały
się cztery kobiety z bandy Moisiejenki
i dokonały zemsty, przełamując Maisiejence czaszkę.
(D. c. n.).
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Arcydzieło wytwórni CINE ALLłANCE w PARYŻU

powtórzenie premjery !
Niebywały przepych wystawv!

,,C

Mistrzowska realizacja A.

OV A''

SA
Król

miłości,

Bohater·

Wołkowa.

Ulubieniec tłumów,
Bożyszcze kobiet,
Nikt mu się jeszcze nie oparł.

tysfąca
Ostatnie

i

i1dn1 przygody romantycznaJ.

słowo

produkcji europejskiej

_ _ _ _ _.,_....,,..,,.,,,,,...,..,_ _ _ W roli ty

1w a n

ułowei

------------

Mozżuchin

Ilustracja muzyczna pOd batutą: A. CZ UDNOWSKIEGO.
Początek o godzinie 4.30 po południu

Największe arcydzieło f .lmowe doby obL>cnei, którem się zachwyca
cały świat! Naipotęźnie;szy dramat sens:1cyjny bieżącego sezonu

II NIE WIN NIE
I :.~~~·:~:.~:pf ~s~r~ ':!~~ ~~
z

Dziś

i dni

nastąpnych

l

życia

iantastycznego wsctodu pod

tytułemz

Film ten od połowy stycznia demonstrowany będm jednocześnie w 4-ch kinoteatrach w Warszawie

Przepowiednie

Klucz

które

do DIBmlBCklGb dBPBIZ

bram:ńskf

sprawdziły się

z

Kartka z 11am:ętnlkOw

szylrowych.

go

kilpłana,

matematvczną ścisłością.

pułkownika angl1łskt1go.

Jak go zdobvla koalrcio

oaństwowa
3-a klasa l·v dziefi ciqgniania··
CiłównleJsze wyKnUte:

16-ta loter;a
75.000

s.ooo

·
zł. 111!'. 75798.
zł. nr. 58714.
zł. n-ry 16234 70624.
zł. n-ry: 44323 67905 107824.
zł. n-ry: 937 93185 999<>4.
6360 10301 !4670
zł. D-<rY:

2.000
1.000
500
400
'
57140 106249.
300 zł. n-ry: 11770 16386 82590
84133 96436 104794 108326 116387 120384
120522.
250 zł. n-ry: 5231 11924 26094
26634 42009 52051 53368 . 54211 674(}2
69447 75772 78863 82713 82774 87381
92899 94019 97902 98386 98396 104435
110980 112009 115774 lló736 128139.

Angielski pułkownik Taylor, który wi~c wkrótce o jego proroctwach. Upły
niedawno wydał swe pamiętniki, opo- nęło od tego czasu lat 25; los znowu r~
podczas wo1nv św1atowo1 wiada ciekawe szczegóły ze swego poby cił mię do Bombaju, również z ratnicnia
rządu.
Marynarka niemiecka zaraz -ia po- tu w Indjach.
Zaraz w kilka dni po swym przy·
„Miało to miejsce wkrótce po mym
czątku wielkiej wojny mogła stwierdzić,
że/wywiad angielski bardzo dobre ma przybyciu <to Bombaju, dokąd zostałem jeździe zgłosił się do mnie jakiś :;tarze.::.
- Pan mnie sobie nie przypominawiadomości co do ruchów floty "liemiec- delegowany przez rząd. Do mego miesz·
kiej; nie mogła jednak dociec jaką drogą kania wszedł jakiś kapłan bramiński i rzekł przybyły. Wtedy dopiero zorjento
bez jakichkolwiek wstępów zwrócił się wałem się, że mam przed sobą owego
są one wykradywane.
do mnie z prośbą, bym pokazał mu rę- tajemniczego proroka, który przed 25 la
.
że
3ię,
dowiedziano
dopiero
Później
ty przepowiedział mi przyszłość.
sztab angielski posiadał specjalne biuro kę.
- Proszę, niech mi pan powie, cey
niego
do
swą
dłoń
zdążyłem
Ledwo
nim
w
a
numer 40",
nazywane „pokój
J?Od kierownictwem fachowca odczyty- wyciągnąć, natychmiast rozpoczął swe nie szło wszystko tak, jak panu przcpo-1
TEATR. WIELKIEJ REWJL
wiadałem? Czy nie przeszły przez pana
.
przepowiednie:
wano niemieckie radjogramy.
Warszawa f Kraków śntiać. się
tylko
Czyż
bogactw~?
olbr~mie.
ręce
oś:~iadczył.
nieżonaty
pan
Jest
-:.ro
m~ynarki
.' O?~cnie pe~ien . ofi~e~
ter~
Odpowiedziałem twierdząco. Istot- tno""' czyż tyli© .Perskie Oko" ma być
sy1skie1 z czasow wielkie1 wo1ny, zamJC- Musiałem .mu przyznać słusznosc. - A/
.· .„
szkały· w Sztokholmie, świadek :iaoczny le w krótkim czasie ożeni się pan. Nie· nie w .ciągu dwu · lat miałem w rękach iie~ PoPisów rozśpiewanej muzy? n:-.
środowisko
fabr:"'czi:e
pracowite
t-0
Łódt,
i.n~rowincji
wielkiej
finansami
zarząd
obdarza
pana,
związek
pierwszych niemieckich poczynań wo- I' bo pobłogosławi
;:'zr'ó1:~~~~~
rci~~~7:~~~l~cli~ze
,gcl:;m~
to
wcale,
się
zbogaciłem
Nie
dyjskiej.
ąiestety,.-ws~yst
~zieci;
11
kil~orgi~m
j~nn~ch na morzu, opo~iada, w iaki _to. j~c go
kreacli żartu 1 dowcipu dobrych artystów tea"• .
sposob został zdobyty ow klucz Jo od- 1kie one poum1era1ą przed ukończemem prawda.
·
·
warszawskich.
tiów
zapypana?
dzieci
są
gdzie
A
·
1
·
życia.
roku
dziesiątego
czytywania niemieckich szyfrów.
Tak~ urywkowa pieśń, i:zewna przy !-1Ł:irz~
te nie zrobiły na tał w końcu k:apł~n indyjski. Jes.zcze ~i7
Przepowiednie
. Okazuje się, że zdobyto go przypad<l.? serca 1 ~r~
bo ~dołał wypowiedzieć tego pytania, a JUZ z~a~omitego Rentgena, trafia.
kowo w zwi ązku z ostrzeliwaniem por- mnie żadnego · wrażenia ' traktowałem
a łezkę wyc1śme z olea, ;(tora·
·: usmtechem usta.
.. ł s.ę,
· t ow~
• t
•
1
•
k
k.
•
·
. L
.
ł
· ..:1
. L"b
prędko znika. bo podłożem ·jej nie ból, ani -1~
to~ . 1 ~W)'. i i ; ango, przez m~ e uązo· ~ieµi rzec~: ca1ą 1a o rozryw ę,. :ue, zaś po wyrazie me1. warzy. zord1en
'.
o pow1e&e· lecz żar mlloś'cl, czar poezji. .
Ta1emnicry co miałem w te1 sprawie
wmk1 niemieckie, Augsburg 1 Magde-. 1ako powazną rozmowę.
Teatr . Wielkiej Rewjf· przy.Jetd~ do lodrl
.
nia.
burg. Wkrótce potem Ma~deburg, który I gość wróżył jednak dalej.
moje dzieci tylko na dwa 1ośclnne ~stępy, które odh;d~
Olbrzymie pieniądze przechodzić · Bo istotnie wszystkie
popłynął dalej na północ, wpadł ::i:i :;ita·
. życia, ~~ni~~i~1~~~di,j~ 1 ~~zt!le~~n~ill~;~01~~~z
ro~iem
dzies~ąt~
przed
zma:tY
doni.e
to
mimo
a
pan~,
rę~e
ł~ i ro.zbą się j~ż w zatoce Fińskiej. P~- będ_ą ~rzez
ura.towac, rob_t stę pan nigdy V1tększego. ma1ątlttt. tak 1ak to przepowiedział taiemmr.zy ka programie „Humor rza.dzl'" wielka rewja aktuał-
mewaz nie · mozna go było
t
·
na w 16-tu obrazach z prologiem. 1.
więc załoga wysadziła go w pow1ecr7e, 1 Nie znaczy fo wcale. by miał pan bvć bie płan".
by nie wpadł w ręce Rosjan. Działo się dnym. W Bombaju jest pan nie pi<!r W·
ł
ł
to 27 sierpnia 1914 roku.
1szy, lecz i nie ostatni raz. Po wi~lu laę
znowu.
nas
u
pan
będzie
Rosyjski oficer opowiada, że ;m ajdo- tach
•. ,
.
wał się na pokładzie okrętu woje~ego 1 To powiedziawszy, bramin ~apytał
ł
mi
da
że
obiecał,
urodzin
datę
o
mię
wysa·
w · chwili, gdy załoga Magdeburga
ędzle nie ,1eden kłos a dziesięć
dzała go w powietrze. Nad zatoką Fiń- nowę szczegóły z przyszłości, które wy- Nauka
kłoSÓW z
ską była wtedy t.aka mg~a, że rc;>sjn.nie! czyta.~ gwi~zd. Istotnie, n~tępnego dnia
•
•
,
.
.
:
.
•
.
perta
~pisane.
~oroskopy,
mi
prz~m.osł
l
1
k~~it~na
niemieckiego
•~-y ratowawszy
podp~zeruey,
kwintali
188
hektara
1
.ang1elski
komedi~p.sar:;o;
Znakomity
zapoze
tyle,
zas
dodał
Ustnie
gammie.
oalsze
kilku ~aryąarzy z fal, postanowili
1
napisał w 1ednym z czas gdy w latach przetłw •~ 1 :h tea
Shaw
odłożyć do czasu, ~dy mniał mi poprzedniego dnia powiedzi~ć !Bernard
µo szukiwania
:.:i.gła si~ usu~~· Miejsce za~, !!dzie w:;- !rzecz bardzo ';-'ażną. a mia;iowi::i~, 7;C s~c~ utworów, iż. tak dłu~o będzie .ca- ~m obszar wydawał przeciętnie 22 kw_„
.
ou1:h miał mieisce, oznaczyh dla parnię· następną podroż do Bombaiu odbedę 1a ły swiat głodował t odczuwał brak clile· ziarna.
manowvch
szereg
Skonstruowano
roli
' ba, póki n!e za?iofą się do ~prawy
. Iko w!~lki władca, niem~l .radża~ · .
.
ci pływakami.
wszvstkie
. Gdy . mgła opadła t J?Orze uspokoiło I Rozne sprawy odwroctłv carkow!cie ludzie z ~1:i-st:i i nie pr~cpęd"'ą z gospo- szyn rolniczych, zarzucaiąc
dotychczacowe narzędŻia, ,ako przesta,..
.
się, rozpoczęto poszukiwania. Woda na moją uwagę od bramina, zapomniałem darstw ~ie1sk~c.h rolm~o;v.
W te1 _chwili zanosi. się n3: to w Niem rzałe i nieodpowiadające nowym zdoby
miejscu wypadku była tak przezrot.:zy~
9
42
11 ktore za?r8:ły .się z Dl~Z":'_Ykłą e- czom naukowym na polu
chemii i bio..czec!
EL
Mi'
'WWM·W
!
nawet
sta, że bardzo dobrze było widać
?ergią. d<? podrues1ema produ tCJi r?JneJ log'i roślin.
.
,
:!włoki
dno morskie. Na dnie do'rzano
.
.
l
ktora okazała się owym bezcennym 1<lu~ i w na1bhższych trzech ł:1.tach spodziewa
t ł .
.1
kt.
1
ory n.ogam.i zap1a. ~ się w . czem szyfrowym niemieckiej floty. Ś\\ ia ' ją się zupełnego uniczależnienic1 gospo· . ~<?we metody wyprobowan? , spe:;
marynarza,
1alm mstru~torzy ma1ą !1auczac •udnosc
WO~_?ros~ac~, to tez 2n~1dował się w po ·dom jej wartości marynarz posbnowił darczego.
nowoczesne} uprawy rob.
rolnifermach
doświadczalnych
Na
;
hyle
utonąć,
i
morze
w
nią
z
się
rzucić
spra
prąd
go
porusza1ą~y
a
s~o1ące1_,
z~CJt
Prof. Davis Trietsch z Berlina zoako
!' czych przeprowadzono "Szereg se:i~acyj~t:1'ł, ze mozna było brac marynaaa za ,nie wpadła w ręce wrogów
~eore.ty~ i pra~tyk rolnictwa lwiermi~Y.
r('wr,}uwprowadzą
które
odkryć,
Z<1;r~z po. tym ..odkryciu rosian:e u- nych
. . .
zy1ącego,
Doskonale było widac, 1ak pod pa.- 1rządzili stagę rad1oodbiorczą na Dago ; c1~ w dotychczasowe systemy gospod vr- dzi, rz w zycm całe1 Europ-y nastała nowa era, albowiem rozpocznie się nadchą trzym ał wielką ksi ęgę, którą mocno pracowała ona świetni e, dając ws2:ciki e cze.
zboża i nie będzie już głod·
produkcja
uprzy
Niemcom
bowiem
się
Udało
ł
cio
co
koalicyjnym
pa1istwom
szczegóły
,
wydobyto
Zaraz
przyciskał do siebie
·
życiu nowych metod wyprodukować z nych ludzi.
zwt.:id na pokład, obejrzano ową księgę ruchów marynarki niemieckiei.
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~ajlepsza

narciarka Euro,v m strzvni Polski, francji, f
Austr•i. i Tatr połud.
I

Janina LoteczliO\Va
spec~ałnemu wysłannlko wi ,.Exp resru"
o swa, m strzowsk1€J1 karu1rze, przvszJvch startach
1 o przec1wn czkach ... które n e sq groźne.

DJJOUllada

1

(Kores.,,ondenc;a wlasna .Ex„ressu" J.
Zakopane w styczniu 1928 r. I karb chw.lówej n,edyśpozycji. Pdtcm
Polskie sportswoman posiadają już· następuje ka~1.talny·-~ukccs. Lot~czk.n"va
niejedna zlot,'.\ kartę w ks,ędze historii zdo1'y·N.a z roz_n cą k_1Ikun31~w mmu!1!! 1)
polskiego sportu Ruch sportowy wśród ~~·~uł m 1strzyi:i n~r~mrskteJ ~rane 1, pokob'et w Polsce zatacza coraz to szer-. srod ~ardzo s!lneJ konkure11c11. 17-tu 1a.:
sze kręgi. Nazw;ska:i-Ialiny Konopackiej ~09~1czek: ?ocho?zących ze ::-._z\\l•~.1.c<irJJ
Ja.n:ny Loteczkowej. Staszel Polanków- 1 :ozny.cb osrodkow n~rc;arskt~h n~n
ny, Eli Michalewskiej - Ziętk.ewiczowcj, cj1 z Mrll;ouse ~arbes ' Po11tarl1~r. ~1e
W:ery Czajkowskiej, Wiery Rchterów- dzynaroaowe nus~rzostw? ~olsk1 w 7.~
ny, dużo ~uż światu sportowemu pe- kopan~m or ..,,y!1os1 P~~torme tvtuł !rn:wledz:ały i dużo jeszcze bezwąlp.enia' strzyrn . Polskl. Ja111nie_ .~teczknwe1.
pow;edza. Rekordy Konopackiej zostały zawod1l;c7ce .o us1alo11ei iuz mar~1~ 11~
na ostatniem zebraniu Międzynarodowej, •.rynku narciarskim .Europ:v centrci1~1e1. ·
federacji Sportów Kobiecyeb oficjalaie L~ly 1926 roku - m strzostwo pa.r~nr~.
uznane, a nowa tabela rekordów roze- skie ~a~r P_ołuctn.towvc~. Wś:o.d. I J-tu
słana wszystkim pafistwowym zw~ąz- 1. z~wou,n~czeJ naJlepsze1 czesk1eJ 1 w~- I
g~ersk1eJ kla.5y, pierwszą do mety \": 1
ko.m lekkoatletycznym.
na 3 kim. orzycho<lz1 m strzvn1 ·
biegu
li
H·
d
•t #. ••
J~
. .
,·
N.emmeJs~ą. ~na \om! O;-,CJą 0 _ a. - f'rancji i Polski, Tvtuł mistrzyni Tatr 1
ny. Ko~opawkie! Jest Jamna ~oteczkowai p'Ołudniowych dQsta!e się w Rudne rece. ·1
na1fep~za nan iarka E!.tr'!P~ • mistrz~ n · Ostatni start naszej mistrzv11i, to udział .
Polsk~, Fr;:.nc!l, ~ust.111! fafr .połudmo- \V m'strzostw.e Austrji w· ostatnią nie- 1
dzielę marca w Paverbach - H;rsch- ~
.
wycb, zdolna mctoc~~hstlrn:
Gdyby konkurenCJa pa11 w naiC!ar- wang - R<.::-t Pia teau. Trudny ten hicg ;
stwie by!a \Y,St~ .\:i ona ~o prog·amu . Jg- na trasie nie z.;azdowej. prawie pfaskiej I
rzy.sk Ulun,J,sk1~:h, {) p1e;\!r~ze m.eJsce I· wymfll!aiący doskonałej techniki wy- '
naszych ~~cd11eu:k byhb~sm~ mpe~- grywa znów Polka z różn;q kilku m1n1ć spokoJn'. Nasze triy narcmrk1 z Ja11:-1 ·nut. pr 7 ed z.nakom'.temi wiedenkami ·
ną LoteczJ·ową na cr,ek. przedstiłw a.tą. ·Stiller i Eckstein. Wfe·c zorerr. radiósta- !
dziś klasę dla s;eb;·e, hie mając sobie ró- cja w Rosenbiigel ogtosif::i ca· ~mu ~wi~- j
tu kulturalnemu wia<lomcś.t. że tvtnf
wnych.
Kariera Lotc.czkowej: najlepszej tej narciarskiei m•strzvni soortowe• Austrii
n·arc:atki .Europy. jes~ krótką lecz nad- przvpa-ił. \V urM.ale m·sfrżyni Fra~c:i~
wyraz bogata. Dorob„k sportowy Lote- Polski, Tatr pof11dniowych - Jallinte
czkowei. to .iedna wielka scrja sukcesów toteczkowei najlenszej przeds+awiciel. kt?re ~awdzięc~ ona.'"!: pierwszcm rzę: ce tego pr?ep'ękfle~o snort1ł w Eur.1ni~ !.
.
Marion Davis, sfyrna gwiazda filmowa, jest zaparoną narc1ari\ą
Janina Loteczkowa bawi. ód poł?.wy
:;e, "-~1:~l'kłe1•.am hic~, p{zyLodzoneJ
gn,.tdnla. w Zako.uanem g-dz1e trenu.ie .z r .......,,.gwu re•W< ... ~b :;;lAliillUl!Di'IAnl!m'""F!P@~~- t
:e1nosc1 ~ęSKle1 wy rwa osc
,
·
. ·
· ..
_, Sportem mterescwała się Lpteczko- godną podkreślen·a p:tnością. Nasza m1."'.,.
C!
ł„
„
wa od dawna, uczęszczała w Lwowie na strzyni jest cały d•ień na nartach. ŚWi3-.
wszelki_eg? rodzaju irripr~Z,Y SP?,f!.O\V~, doma o~powiedzia.l~ości jaka c'ą~y ria, I
1
•
Ił
~
szczeg0lme na mecze p1t.{arsk ,e. L.e mistrzym tylu kraiow. zabrała s1e zaz klubów czołowych.
. Warta i 'eden
ac· ·blldA
·.
sport:!m czyn_nie_~~poznaie się na kr~t~rn wczasu . do pracy, aby z pierwszym
1
'r ..,
. r
przed zamązpóJSClem, przed sz.es-.;.U startem być ..,_V formie.
z. sympa,tyczn~ panią Janiną ~iatem Dowiadujemy się, że na wczorajszem 'Łodzi uro~zystości .jubileusz<;>~e. ·
mn.ej ~ięcej la~y. N_arty _po raz? pte:-\~- j
Na razie wyłoniono kom1s1ę w skła·
szy ul.nera pani Ja_~.na zimą ~9;-3 roku , przyJemnośc chw,Ikę poro-imaw1ać. na posiedzeniu Zarządu Łódzkiego Klubu
tła za,~10dac11 Sekcn Narc arskreJ PCzar- , t~mat jej przyszłych planów i· przec·w- SportoweRo. wobec tego, że w rłnm 13 1dzie ~r~ch~lec ~~rz~~od~icząc)'.), Ciaś.
nycli w Sla~sk~ pod Lv.:owe~ · ~· rdz 1 mczkach. Dzielę się tern com usłyszał, z b.m w Warszawie będzie ustalony ka- dr. Sk1b1ck1, Gohnski 1 kiero~mcy sek·
lendarzyk ·piłkarski dla Ligi, ust~ony zo Icji, która z~jmować się będzie dokłę.d..
.
es 1 0 l Sz. Czyte1nika~i: · . .
pier,wsvy w . z~cm przypięte
huto w :- pierwszym zar.azem star~~r;'. I - W sezonie bieząc.ym bronić. ~ędę stał już dziś termin tygodnia jubileuszo- nei;i us!al~mem. programu. Zarząd 'Za-:
Spor!Qwe;.!o. tw1erdz1ł 1edynie aprawę zakontrakto:
Prz;vs~łe~ m.lstrzynt Polsl~t. Tele.m.a.k, wszystldch tytułów mi~trzowskicłt fa• wego Lódtkiego Klubu
1908 r<;>- wania ~ruży~ P!łkars~ich .na jubileusz 1
~d
i~tnieje
ŁKS.
wiadomo
'Jak
urzec~yw!~tu,t~
Pragnę
zdobyłam.
kie
ta,~
c~rist~an.e, J~cobs7.n~. maJ~ dla .meJ
swój start na miEtrzCEtwach Niemi~ 1 ku zatem rok 1928, 1est ro~1em 2u-le-:m tak: dnia 9 grac będzie. 1eden z c~oło~
wielki ur~k, ze po ..w ęca się karierze k
~o ~rz.ep .ęknego sportu .. Nas.tęp~e czas wy.iecirnć do łiolmenkollen (Not'we~ia), istnienia klubu. Z tej to okazji -ld Jnia wych klubów piłkarskich, zaś dma 16
.
su.m1enne_J pracy ri.icl D?P.ra.wtenlem Pt~- - te· Mekki na)levs~ycb przedstawicieli 9 września do ·16 września odbędą się w 1wr?eśnia Warta.
--·
m1tyw~eJ .d?t3.d techmkt Jazd:y, yra~a 1 sportów zimowych. ·
- Dzleki letniej zaprawie lekkoatJe.
~łu~a i c1~zka. Teren~m trenmgow ~ą \
tycznej Żmiduję się obecnie w dobrej
•
liczne wzgorza lwo~vskie. I
.
.
Rez1_lł!at tward::.J pracy n e kaze dlu- formie. Zresztł wyniki naHepłeJ osądzą
Europy
Na-; tepszy szermierz Niemiee Casm~r lepsze10 z Węgrów, mistrza
go n~ s1e1 .. e czekać. W roku następn~1:1 1 mo"<i pracę przy!7Gtowawczą. Dotąd nie 1
Przy
czoło fed1m1- dr. Gombosa, w stosunku 14:12.
w.dz1my Lote~lkówą n~ starcie. w 1ws- znal~_dam odpowiedniej przccłwnkzki 1. wysuwa się powoli na
węgier
triostwach pan w Krynicy, gdzie ?rzy- _ ledynfe w kraju ~roźn~ dla mn1e by- strzów ś,.Viata Niedawne je·go .mkccsy znanej stronniczości, sędziów
cl~odzi czwartą ~o mdy,. w _dou,reJ . f~r- ła ~ćmika Pohmkówna. Może w Hot- n<ł; turnieju w. Offenbach nad elitą ~zer- ski eh. wyższość Casmira nie ulega już
.
po~kr.eslon~ wątpliwości.
m1e, za mlstrzymą Elą Z1ętk.ew ~zow ą, mcnlrnłlen zni'fde puf!romcz:vnłe. Należy mierzy włoskich. zostały.
W ~alc.e na florety Casm1r pokonał
~zarno~ką, Bogucką wyprzedza;ą? ~o- 1 pano wtedz;eć. ie Holmenkollen _ t'\l j wielltiemi zwyc1~st"~am1 od01es10:1em1
~ietównę. ScluelO\\:ą, L~uryno~ą .1 !:5~- 1 „szczyt mo'ch m 8 rzeń" _ kończy miła przed paroma dtuam1 w Bu~apes?.:CH:. 1Terstya.n~k1eg? w sto$un.ku_ 10:7. Fer·I , Węgrzy słyną ze zi:akom1ty.c~ s.i:e~- styańsk1 1_est. 1.ednak speqa~1stą od sza~
rredową. Przestrzen 5 k1l~metr?w o~z1::· 1„star" polskiego sportu.
Maks. Lip. 'mierzy, mimo to Casm1r, zwyc1ęzył na1- bli, w ktore1 1est nawet .~1strzem ":1/'r'
'>yła Loteczkowa w er.as e 44.22 m!ll.
=w *M"B gier tak że w konkurenCJI flor.eto":eJ me
rt1•w
11a
"
+
.Rok 1925, to rok benedyktyi1skiej y
6
jest asem i zwycięstwo nad rum !lle by~
pracy treningowej przyszłej m·strzyni
ło zbyt trudne.
Połski. Na kursie Wilhelrra Stolpcgo_w .
m i!!F 16WAM·+M
11
Zakopanem zapozna~e · się dokta:inie z
Newcastle i
Aczkolwiek w Anglji zabroniOny jest HuddersHeld, Leicester,
wszystkimi arkanami sztuki biegu ;),task:ego . . Owocem tej pracy - szereg . totalizator i wszelkie zakłady w związ- Sunderland. Je· eli ktoś przed ·~awoda~
się zawo,fanu o rn: odgadnie zwycięstwo , t:tórejś z tych
p!erwszorzędnych sukcesów, no i najza- ku z rozórywa;ącemi
to jednak cirużyn to otrz) muje 14-CJK.rotną ~~tawkę.
anr5ie1skich,
szczytłl . ejśzy Z tytUIÓW, tytuł mistrZ}''lli mistrzost.;,o
Livt?r.Jol
- . I grasuje tam tysi3,ce bookmacherów. któ- Za kluby Bolton, Fo~tenham,
Polski.
1
.•
w łod7.i
z:ma 1926-27 to Jedno, dlugte pasmo rzy agitują za zak.adami Faworytami w płaci się 16 krotnie, itd.
najbliższych
dniach
w
że
te~o,
Wobec
ł
Ev~rton,
Ville,
Aston
zwyc;ęstw tej prawdziwej sportswoman pierwszej lidze są
I zostanie zakończony turniej o mistrzo.
przez którą przemawia prawdziwy duch I .
l
~
6. •
•
• ,
• .
sp-ortowy. Sezon .rozpoczęfa pan} ,;,_,4:LCstwo ŁK.s. ~~~cja ping-~ong,ow~ ' Ł~S.
~s
czkowa w. S+a·rem ,sm?kowcu_ '1" ~c~~przystąpiła 1uz do organizowania ~u!'mechach, gdzie załatw a s ę z naigroz111eJRówno :::ze~nie ju o l-sze mistrzostwo Łodzi Zgłos?.cnia
szą swą ryw?l~ą Elą · Ziętkiew·czową. I Mistrz świ~ta. w i.eździe na łyż~aoh nej olimpjady · zimowej
ŁKS D
.
na łyżwach,
jeździe
w
świata
mistrzyni
for
do::konofoi
w
su~
du;e
zna
Thun!::-erg,
Lotcczke;Zakopanego,
mistrzostwie
1
W
· ". b·v wy"tą. przyjm.' uje se. k retarr.at . . . otyc1iczasi
·1 · t
"" · H
· ,
·
~
prze· .:>?}'Ja en~e un n:e renu._e "
wa „~..,"aczyla'i się o fenomen 15 - Jetnią mie o cz m świa d czą os1ągmęce
BtółlC·~ Staszel-Polankównę, przcg_:y- zeń. vr:niki: na 1000 mtr. 1,:335 c !la p1~ .na ~aiący;:~ się odbyc w Tiophau zgłosiły udział druzyny G1mn. Braiuta
·1 Koła Młodzieży Polskiej.
wając z różnicą do~<:S 711 aczn :i (prz-e·szło 150.y I!ltr· 2·2?.7: KJ~3a Thun : e„~~~ ni~- 1111s~1..:;0~~wa„h .t.urut>Y·
!
teóuHh.~podczas
się
podniesie
chyome
na
zapisać
5 min.), co należy jednak
;·-r·;-·'
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Dziś wiei ka premiera I

Monumentalny arcyfilJD polski z dziejów boba·
tarsktch bojów legionów o niepodtegłośC p. f.

na 111 glo&naJ pawlaSal ftndrzaJa Struga•. - RaauzacJa Rysz·ard
-....-...................-....-.-....

DrdyńskL
VI p·o lach ., 16Wn'Jloh: .,,,,,,,,_,,.,,,.,,,,,_____,,,

MARJA . MALICKA
i JERZY LESZCZV NSKI
Merja l.ar.o~ ska matka Michała
• . •
Ksł~tna Turch:mowa •
•
Ksenja chlo,•ka rosyjska ~
•
Ożóg, ordynliDS ł.aJoYłSkiego

.

· r. .. ..

Najwybitniejsze osoby dramatu:

Najwybitniejsze psoby dramdu:
komi'larz bolszewicki • Kazimierz Josttaa

· Słrr').now
Konstancja Bedllauewslla
Szap1on kom•sarz bolsze,.,kki • Wtesław Gawllllowsllł
Gorcz7As.lla
· Połowmk · n. były ad iutant carski Władysław Leaiczews.ki
Leoka4ja Paac~wiez
• teoa taticuwsBi,.
inni, Kiryłłow, kierownik fabryki
Wła4Jsł•• Walter
tłarJa

1

•

n

Akcf a w Krakowie 4 Warszawie, w głębi Ros i na Krymie, na . fron~i• wojennym w latach
Zrewoltowa"y tłum
W · e~otys i ęczne zastępy wo;sk polskich i rosy 'sklch.
1918-1920. - C~orwona
gwardJl•
łł•edoo1tki
cy.
.
"
Robotn
Zbolał:ewacaałe chłopstwo.
ros1}ski. -

armJa.
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