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Krwawa tragedia
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t.odzi.

małżeńska ·w
straszliwie leżącego

Berlin, 21 ~.
Do godziny 8-ej rano oblic.rono cal·
kowkie wyniki z 31 okręgów wybor>
czych na ogólną 1ic.zbę 35.
,
Obliczona ilość głosów WYilOSi J{l
miHonów 336 tysięcy.
Socjaliści 2.,027.816 głosów (a
więc mniej więcej 150 mandatów, PoPrZt
dni.ó - 131 mandaitów)
Stronnictwo niemiecko - narodowe
głosów 4,344,582. Mandatów - okolo 72,
P'OJYrzedn.i'O '- 111.
Centrum - 3,612,700 głosów, inaa-datów - 60, p{}przednio - 69.
Nicmiee!rn pm·tia ~udowa - 0.094.i91
gl1 :s6w Mandatów - okdo 72. pr.rzcr.ł
ni·J - · 51.

Komuniści - głosów 3.080.066. Man
datów około 51, poprzednio 45.
Demokraci 1.495.230 głosów„
Mandatów około 25, poprzednio 32.
Partia gospodarcza.
Głosów -.
1.366.624. Mandatów około 23, poprsł!'
dnio 17.
tą samą brzytwą· przecięła
gardło.
Przy wyborach sejmu pruskiep,
które się jednocześnie odbywały,
t.ódź, 21 maja.
Młoda kobieta dostała ataku szatu.
Straszliwie pokaleczony Rybiński polacy stracili swoie dotychczasowe
Ubiegłej nocy okofo godziny 2-ej w
Poczęła demolować mieszkanie i uniósł się na łóżku zdążył jedynie
dwa mandaty.
domu przy ulicy Napiórkowskiego 95 zdzierać z siebie odzież. Rybiński tym krzyknąć:
rozegrata się ponura tragedja małżeń razem zachowat zimną krew.
- i'\fordują mnie! Ratunku! - i ruska.
- Teraz już nic nic pomoże - mó- mit. brc..:z1:w obfrie krwią.
W kamienicy tej na parterze mieści wił. - Uspokój się.
Usłyszawszy stukanie do drz\vi RY~ię sklep spożywczy Rybhlskich, któMarja po pevrnym czasie zdolala się bi1i.ska zdecyd0wara się na stano\vczy
ry graniczy z ich jednopokojowem mie uspokoić. Napisała krótki liścik do ro- krok:
szkaniem.
dziców, w którym im donosiła, że już°
przecięła sobie brzytwą gardło.
przyjeżdża do wojewódz·
30-letni Piotr RYbiii.ski mimo, że po nie może dłużej znieść nieludzkiego poPo chwlli sąsiedzi, którzy wylama1i
~iadal sklep, pracował również w fa- stępowania męża.
twa łódzkiego.
drzwi ujrzeli straszną scenę.
bryce przy ulicy Wólczai1skiej, to też
W tym czasie Rybiński położył się
Rybińscy, zdradzając słabe ozna ki
ł..ódi, 21 ma)&.
jego rodzinie powodziło się materjalnie do łóżka i prawdopodobnie zasną!.
życia, leżeli obok siebie na !óżku.
Pan
Prezydent
Mościcki
WZ'Orem łat!
dość dobrze. Rybif1ski byt już od pięciu
Gdy żona uk011czyfa pisanie listu,
Natychmiast zaala;mowano policję i
ubiegłych zwiedza małorolne gospodar•
- łat żonaty i miał czteroletniego syna.
porwala ze stolu brzytwę, zbliżyla sięl pogotowie.
Z żoną swą nie żyl jednak w zgo- szybko do śpiącego,
Rvbińska zmarła w karetce pogoto stwa.
W roku btl'eżącym P a:n p,r ezydent be-i
dzie.
ściągnęła mu kołdrę i jednym cięciem wia, Rybińskiego w stanic bardzo cięż
Stale powracat do domu pijany i
pozbawiła go cech męskości.
kim odwieziono do szplt&i'a św. Józefa. dzie od dnia 4-go czerwc a do 7-go goś
ciem Genitrnlnego Zwlązku kółek r~
tnęcał się nad nieszczęśliwą kobietą,
ee J '9'WS
czych na terenie woiewód:ztwa ~
która musiała zwracać się do sąsiadów
kiego. (h.p.)
by ją bronm przed tyranem.
,
Przed kilku tygodniami, nie mogąc
znieść dtużcj ciąglych awantur. uciekła

Zona

okaleczyła

·w

łóżku męża

poczem

sobie

'rnu~~nt RteUJDHDOlitej

•
Groźba \Vybuchu strejku
•

męża.
Rybiński dowiedział się jednak, że
Wyjechała do Włocławka i udał się tam
\\'ślad za nią, zmuszając ją do powrotu.

od

w

Robotnicy nie

Gdy przed czteroma dniami przyjechali do Łodzi przyrzekł jej, że nie będzie więcej pić i nigdy nie podniesie
na nią ręki
Nie spełnił jednak obietnicy.
Znów bowiem włóczył się po knajf)ach w podejrzanym towarzystwie i
maltretowa~ żo~ę jak dawniej. , .
WczoraJ wieczorem powroc1! do
domu P!jany. .
.
• Mana c~c1ala ~ciec, l~.cz zamknął
1ą na ~ucz. i powaI:t na lozl~~·
,
. Są~1edz1 słyszeh prz~razI:we k_rzy~1, ~tore wy~obr.wal~ się z ich t~.1e~z-1
kama, le<:z mkt me przypuszczał, 1z 10zegrata się tam
.
k!wawa tra~edJ~.
., .
, ~ak usta~1lo. d?ch.odzeme •. Rybrnsl:i
osw1adczyl zome, ze Ją zaraz11 chorobą
weneryczną.
.

za
obrazę króla
aresztowano we
JO

*

Włoszech
słoweńców.

Rzym, 21 maja.
króla, szefa rządu i chorągwi włl()skicj a r esztowano w T•rydeinde 10-u s-łowefrców, którzy staną przed
trybuna~·em ochrony p.aństwa.
SJ:oweńcy ci adbywaili w San Canzian zgromadzenie, Vo którem odśpi-e
wano sz·e reg pieśni a:rntywłoskich oraz
z1niszczono chorągiiew włoską.
obrazę

Straszny wybuch
gazów

W

kopa ni.

chcą się zgodzić

Lódź, 21 maja.
Na dzień dzisi·ejszy zwołana została
przez inspektorait p_rncy w Łodztl koinforencja przedstawicieli przemysfu budQ·
wlanegn i de'l egatów rob-otnik;ów.
Ja:k już donosiliśmy pracow.i·i cy budowlani ainalorricznic do stanowisk robotnikóYv prze~ystu ceramicznego, zażądali podwyżki dotychczasowych stawek zarobkowych o 50 proc.
w odpowie:cl;z.i na to pTzemysfowcy
wyrazili zg'Odę na przyznan.ie robotn:fkom 5 proc.
Ze wzg!1~du na t'O, iż bezpos.r ednie :-01kowanra nie przy.n:i•osły pozytywnego
rezuHatu, oraz cele_m niedopuszcz·enia
do \vyhuchu S<trajku w pełni se 'i.} nu budowlanego, zwołaJ' inspektor pra::;y dzisiejszą konferencję.
Według opi11ji jednego z !derowni-

na warunki

ków akcji streik jest nieu11i(miony. gdyż
wątpliwe jest, by przemysłowcy uwzglę.dniLi w pelni żądania robotniki.Jw.
Robotnicy wskazują na niewspół
mierność kosztów surowca z ceną sprze
dażną fabrykatów.
I tak P'Owołu:ią się na to, ,;ż cena 1
m. sześciennego drzewa stobrski-';)go
kosztuje 70 zl. - obróbka 1 i pót - 2.
pro~'- a cena 1 m. sieściennego desek
wYl10Si 180 - 220 zl!
Podobnie z ceglą, której tysiąc ka lkuluje się po 35 - 37 zt. - a na rynku
żą<la S<ię 120 zl!
·
P.rzedstawkiele robctn.ików twierdzą, iż w takiah warunkach uwzg1ędme
nie ich żą.dail. nie powinno w żadnym
stopniu wpłynąć na P'O<lro-żen i e materjału bu{Jowlanego.
Dziś sprawa się rozstrzygnie. (h. p.)

Ohydna zbrodnia w Warszawie
Bestjalscv pjacv ukamienowali swego komoana.

~

Za

lołn~erz l b11etem

budowlanym.

stawił

przedsiębiorców.

I

0

przemvśle

Warszawa, 21 maja.
llicy Czerwonego Krzyża. Nagle Wot.' Potwornej zbro·d.ni dok?.n ano ~czo- cied~. S~pel przyspies.zył kr-oku, aby ?d1·aJ nad ranem w Warszawie: ukam1eno- czepie s1ę od nagabuJących go ikolegow.
wano .człowiek~!Wtem padł za nim ~a~eń: Ugo~zo~y w
Ofiarą besit1als.fwa towarzyszy padł głowę, Sopel zacliWiał Slę i zwalał się na
robotnilc murarski Woiciech Sopel, spro ziemię, usiłując doczołgać się do stojące
wadzony wraz z dwoma innymi murarza go opodal drzewa, aby za. nim znaleźć
mi z Przemyśla
do
budowy domów osłonę przed dalszym atakiem.
wspqŁdzielni mieszkaniowej przy ulicy
Równocześnie towarzys~e, ·Sposfrze
Czerwonego Krzyża.
głszy ten man·ewr, dorwali s1ę do ster.fy
Wojdech Sopel po sobotni.ej wypła· kamie.ni. :i zaczęli Oibsypywać
go
ze
cie wybrał się wraz .z to~arzyszami pra wszystk1ch stron.
. .
cy: Janem
Nowakiem i Władysławem
Gdy Sopel pod grad.em kamie.ni padł,
Wi.toszyńskim z Przemyśla, oraz ze Sta przestając daw.ać z,naki życia, podbiegł
msławem Kwiatkiem z Warszawy i Ja- do niego Stanisław Kwiatek i bezlitosnem Jeżowskim z Gołonowic na liba.oję. n.em kopnięciem chciał W'pWaiĆ go z om
Po oowiedze.niu szeregu barów i wy- dle.nia. Z trudem oderwano go od offary
piciu sporej ilości alkoholu, zakończono i rzucono się do ucieczki.
libatję o godz. 3-ej
rano w ikawfar:i:ri
Strasznie .zmasakrawane zwłoki zna.
zwanej „Tunelówką".
fa:zł ~oipiero w godzinę później dozor·ca
Tu pomiędzy podchmieloo.ymi dob- budowy Orliński. Zaalarmowana poHcja
tze kolegami wynikła na tle rozrach1l!n• aresztowała 01krut.ników.
·k ów pienięmych sprzeczka, prze.ni~itoZa.bity Sopel miał 35 lat. Os.i.ero.cił
na na~tępnie na ulicę.
011 żonę i pięcioro drobnych dzieci, dla
W śród ciągłych . kłótni i wymyślań kt6ry<:h przywędrował ~o za;robek do

.Matlter, 21 maja.
W s kutek eksplozji gazów w kopalni
zg-inę lo tu 32 rolmt.ników. Ośmiu odmoslo ciężkie rany. Brak narazie wia<l~mości o 91 robotnikach.
Kiiedy rozeszfa się wieść o imtastmfi.e, tłumy ludności rzuciity się w stronę
kopa·lni, przed którą rozgrywały się
fozdzleraj!!!Ce sceny. Wśród spazmów i
'1istcrycznvch ataków omdlało wi1ele
kobiet.
Akcja rntunkowa jegt bardzo utrndnrona wobec nlebezpieczeńswa dalszych wybuchów,.
~ &kierowali aię Solcem w 1~ u„ .Waran~

.

1

'°

opór żandarmerii.
· , Warszawa, 21 ma:ja.
wczora!

Wielką awanturę wyw-ołał

gO'dz. 1-ej w nocy na -ul. .Marszal!bJiw;
skiej pijany żołnierz rzer• .Anfoni Fmch
lat.
.
Zaczepiał on w nafarczywy sposób
przechodniów, a gdy go wezwał do ~
rzą<liku przechodzący tamtędy mjr. śni4
chow'ski z dep. artyletji, Fruchlat wydobył bagnet na tego oficera.
Pijany awanturnik nie uląkł się na1
wet przyb17łych żandarmów* grożąc; te
potoży trupem każdego, kto go będzi•
próbował ująć, lub rozbroić, ~o.czem Zł
czął uciekać w stronę poUteclmiki. Za·
trzymał się dopier·G koło pawilonu arclJ
tektury na trzykrotne ,,stój'' I żan<lar·
mów, gr·ożą:c jednak dalef.. ba~netem.
Sytua.cja stała się groźną. Nap.rzeci:w
furjata stanął mtj. śnieohowski z rewo).
werem w ręku dwaj żandarm.i z „mauzt
rami". Lada chwila mogło do,jść do roz·
lewu krwi, któremu zapobiegł jakiś pl7A
cho~ień. Uderzył .o n laską Fruchfata pt
ręce, wytrąc.ając mu ba:gnet. SkorzystaJ
z tego żandarmi i obezwładnili furtaja.
Ponieważ awanturował się , dalej, nai
łoi:o1no mu ka.jda.nki i odpr()wadzono &
aresztu.

Przodown:k skazany
1

na 2 j pół roku więzienia

I

•
Katowice, 21 maja.
Star,szy przodownik poli•cii Madera;
który przed kilku miesiącami uciekł de
Niemiec i wydał w ręce niemieckiej słui
by wywiadowczej rozkazy mohiliza.
cyjne kolej.owe, znajdujące się w kolejo·
wym komi:satjacie policji na dworcu ""
Katowicach, został skazany na 2 i p61
rnku więzienia.
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Boulogne-Sur-Mer, 21 maja
W pohliżu zatoki, połQżonej w ok<YU
cy Pairis-Plage, znaleziooo ciało :Pew.ne{
boga:tej Angielki, która została zaszty.
letowana i o-g1·abiona. W związiku z ten
areszitowano jednei!-o podejr.z&Dego c.d11
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Chiny zbroczone
Głód, chłód

Bandytyzm i soldateska
I

grasują

się dzieje
mogłoby

!

=~··

madą.

lecz na ulicy, w

tłumie.

V.fystarczy wyi.ś~ na ulicę, by zobaczyć, jak się takie ęgzekucje odbywają.
Pierwszego lepszego przechodnia na wet
w takiim mieście, jak Szanghaj, opadają
żotnierze; zatrzymany tłumaczy się, że
jest niewinny, że to pomyłka, nic to jednak nie pomaga, gdyż po chwili jeden z
żołnierzy wyjmuje szablę, a pod;;zas gdy
zatrzymany tłumaczy się, podbiega doń
z tyłu i ścina mu głowę.
Za:'zwyiczaj jednak morduje się :am
wystrzałem z rewolweru w kark. R.:adZiie.i ścina się głowę. Po każc1ej egzekucji dokoła ofiary gromadzą się tilum:v;
każdy chce umoczyć kawałek chleba we
krwi. Bo krew ściętego ma, wedlug chiń
ĆZyków, własności lecznicze. \Vystarczy
dać jej choremu, a wyzdrowieje nieclGbnic.
Tak wygląda życie codzienne C.hi:I.
Można sobie więc wyobrazić, co się zdarza, g.dy zajdzie jakiś znaczniejszy wypa!dek, - gdy ·np. jakiś ge:nerrut obejmuje
nowy teren pod swą władzę. - Wtedy
następuje rzeź

generalna,

:i:

Obecnie znajdują s1 ę już nad ~rc.1-nicą
„Wardanierzy" podróżują z rodzinami. Nawet 3-micsięcznc d.liccko
zna}duie się między nimi. Rotlzice n: „ „ą
je w plecaku. He razy urzybędą :io ;a-

włoską.

kiejś miejscowości, starają się n t.ysk ać
auto ciężatowe, dla przewożenia ich b~

gaży do następnej miejscowoś~i. Ludność prowincyj. przez które przechotl " ą,
dość chętnie ofiarnie im środki ż .'iWJJCt
ści, słomę

.,

Słyntta załoga w~ślarska

„O xfordu" Podczas trenrngu.
· ~·~!~~1~m~m~~~~~~~~~M!
· !~'-~~!·~
·~!~~~~
· ~~-!ą~·~~~~~
~e!M~~*!*~~'1!g!n!!"~-~~~~-~!

Lecz :nawet najwięksi okrutnicy nie
aą w stanie wymordować narO'du, liczą
cego 450 milionów! Czego jednak n1e
ima się kula lub miecz, pada ofiarą gło
du.
W wa,rwikach bowiem zwykłych Chi
ny produkowały ,t yle jedynie, ile wystarczało dla wyżywienia trzech czwartych ich ludności. To znaczy, że i w
zwykłych cza:saoch przeciętny chińczyok
jadał mniej, niż powinien był jeść, w pew
nej więc mierze wtedy już głodował. A
dziś? Dziś handlu niema wcale, na drogach grasują bandyci, To też ludzie mrą
z głodu dziesiątkami. W polu leżą setki
trupów„.
e
S&*''*

V\11.ęcej, niż mne kraj\! cierpi .l f HJWOdu bezrobocia Austria, a szczeg0l 1ie .2milJonowy Wiedeń. Tę psycl1oz<;! 1Jezr0tnych, którzy czep:a. ą się wsze!Kiej rnożliwo§<>i zarobiema na kawał e k ~'. l:koa,
wyzyskał b. oficer austrjack1, oczyw iś 
cie zredukowany, nieJaki Wo<lcs·;;1i. Po
kilkutygodniowej agitacji, udało mu s:ę
zmganizować kilka tysięcy bezr :ibotnych wiedeńczyków, którym udowodnił, że iedynym ich ratunkiem .i est emigracja do Ab.synji. Diact.ego do Ab ;svnji? Dlatego, pnnieważ abisyńczy :,y czeka•ją ich z otwartemi rękami. Dostar,;zą
im ci poczciwi podda.ni Me:n~I:ka, nietylko dobrze płatneJ pracy, lecz 1a!d:-e
zupelnie przyzwoicie urząd·zony ~h m:esz,kaf1.
Wla<lze wiedeńskie za:intere:;0wały
się tą awanturą i zwróciły się z zap yraniem do posła abisyńskiego w Wi 1.!cL.1•u,
czy on coś o tem wie. Ten ośw ad.::.zyl,
że rza;d abisyński nic nikomu nie '.Jbiecywal i zupęo!nie nie prag1.ie · 1.apły ;;vu
wiedeńskich bezrobotnych. Wkrótce p.e>tem zawezwano \\" 1 dza
wyprawy, Wodoscha, do poLcji i P•)d,~a
no go lekarskiemu badaniu. I wtedv prze
konano się, że jest on umysit.owo c i;:iry.
Przev;ieziono go więc do szpitala dla <Jbłąkanych i zawiadom .on.o o tern Jeg-o
„wardaniierów", bo tak się ci emigranci
abisyńscy od sta:rogennańs~i ego $ łowa
„wanien" przezwali, t. zn. strz ,~\cy.
„W~r<lanierzy" nie upadli na duchu. \Vybrali natychmiast za·stępcę b. :nspcktodrora policji, który poprowadzi!t ich

„,„

przybierająca

~r~~e~~ów;n~~~

kilKu

gę.

portworne rozmiary.
Przy zajmowaniu np. Kanta.nu przez
komunistów w listopadzie rnku ubiegłego ograbiono miasto doszczętnie, spafono dziewięćset domów i zamordowano wszystki.<:h „burżujów", którzy wpad
li w ręce zdobyw~om. W dwa dni później miasto przeszło z rąk k<>mmiistów
represje, których oHarą padło pięć tyłudzi, licząc tylko zabitych na miej

rowka do Ab~SYDJI

tysięcy bezroootnvch wiedeńczyków.
wreszcie mrozy„. Kto v. y
głodny i źle odziany, nie P - ta 3-C'ia 19.5 - AWANTURNICZA

bezkarnie.

Dokuczały
Jeśli zaś kto ma szczęście i wywinie
obecnie w Chinach,
nawet naJzimniej- , się od kuli i szabli żołnierza - bandyty; trzyma, będąc
szy,c h ludzi. - Wszystkie prowrn-:;je nic 'jeśli nawet głód go nie zmoże, - te.go mając nad głową dachu, dwadzi~ścia
bieskiego państwa prześcigają się w o- chwyta w objęci~ zaraza. Osłabiona gło stopni mrozu podczas nocy? I dlat.?~o w
krucieństwach, żadna też ni·e pos;ada mo dem i niedostatkiem ludność bardzo · samym Pekinie co rano znajdują około
nopalu dokonywania mordów, grabi·eży 1szybko i łatwo pada ofiarą moru, który dwudziestu ludzi, którzy zamarzU nocą.
Tak wyglądają dzisiejsze Chiny. Kwii;
szerzy się tam tak, ja.k ogień, g<ly g0
i wszelkich nieprawosc1.
nie tam rabunek, mord, podpalenie, głód
Pewien misjonarz francuski, który wiatr rozdmuchuje.
W Nankinie ludzie marli, jak muchy cholera; dokuczają mrozy. Cudzozieprzed kilku d11iami powróci~ z Chin do
Belgji opowiada, że w calym kraju, na- na cholerę. Chorych usuwano z d-0mów, miec, który przybywa do Chin, przerawet ~ najbardziej stosunkowo ~pokoi- kła:dąc ich wprost na ziemii nikt się 11ie żony jest ich stanem i nie czuje nic
nych okoMcach, grasują wielkie bandy,· m~ nie. opiekował, nikt nie leczył; marli prócz pogardy dla winowajców i litości
które żYia. wył~cznie z grabieży. Napa- więc, 1ak bezdomne psy po<l płotem dla ofiar,
dają one na miasteczka i wsie, a gdy czy w polu.
s i $ .,
wzn::t.MlJiiśii&'.itll~~~..J!if·!:!!fN!<~'!l'.f~Jl!BJ!l:H'!IW•w:- 11 s wszystkich już obrabują, chwytają za- +w
dadników, by brać za nich okup.
Ustalita sie nawet zawodowa tenni„
nologja. Tak np. w języku bandytów
wzięty jako z<l!kladnik ojciec rodz<iny na1
zywa się „tłusta świnia"; matka zaś to „kwoka", a córka - „bóstwo". GJy
jednak na okup dtug'o czekać wypadn;e,
nie robi się żadnych różnic i zarówno
tłusta świnia, .jak kwoka i bóstwo szybko rozstają się z {yciem.
Drugą plagą 'ludzkości są cgzeku;je,
odbywające się zupełnie bez sądu; jeśli
zaś bywa sąd. to zbiorowy, nad całą gro-
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i zarazy

*M\ti

Ma e
ł

zwierzątko

i ad owitych

postach em

-

Co usłyszymy przaz radio
dziś, w

ponuidz1alek
'21„qo ma1a}

I

- tnangusta

•

węży.

na noclegi i t. p. rzeczy.
„Wardaniierzy" są głęboko przeświadczeni, t_e włosi przewio:?:ą Kh
bezpłatnie do Triestu, a potem JiG·GŁcm
wprost do Abisynji. Jest to rÓ\Vlli ::! ż rachunek bez gospodarza. bo nie wiaj 0mo
czy rząd Mussclinego wpuści ich na
ziemię włoską. Może nie obejd ~ie się
bez awantur, wolJ.ec tego, że b ieda.::.y ci
napi•sali na swoim sztandarze, który 11:8są tryumfalnie na cz.cle pochodu „Wierni aż do śmierci!"
Napr:::.wdę śmieszna to, a :'-arazem ł
rozpaczliwie smutna, ta „awa'!'ltura·• lu·
dzi zmzpaczonych brakiem śrcdków do
żyda.

Degradacia 3 oficerów
w Bukareszcie.

._Przebudzenie się wiosny'~ czyli don Juan Cyperman.

Dobrzyński.

Rys. St.
J

'

Wiedzie efo komisru·!atu
Pan policjant „sprytnych
·- ~„"'lli,hll-=t!N':G

"

tiroźny

.Będą tam odpowiadali
obrazę moralności
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pan dyżurny spojrzał
wzrokiem groźnie wokół

Groźnym
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Potem pióro
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Miasto nasze w ciągu dwóch ostatnich dni
Jak Detroit w minjaturze.

wziął

do

ręki

No i spisał im protokut

L!djaLlskówna••

wyglądało ~o~ełmła IO Hl uo~my
zamach samobó1czy.

Przed kiłku dniami do=~J.~:~giic;zinyQh <!'Ziejach 36-letrnej Lidii Lisk~
Przebieg rozmów był więc mniej· „skrzynka biegów.c zawodzi„.
Lódź, 21 maja.
Mój drogi, ja już niejednokrotnie . wn:y, zamies~ałej przy u:!cey Zam en ho-Łodzianie, interesujący się dotych-, więcej następujący:

1 ornatom wszvstkich rozmów był w10/k1 z1azd gw1aźdz1sty,
- \Vidziafeś ten sześciocylindrowy
„Fiat·' ?...
- Ten z Łęczycy?...
- Tak.„ Ładna maszyna. co? .„
- Owszem... Ale skąd wiesz, że to
jest sześciocylindrowe auto?...
- f'rajer, to widać odraztt... Sicdziało w nim sześciu panów w cylindrach .. „
Wśród „facl}OwCó\v" romowa to:.:.z~1
ta si".' w 'akim niedost"'PtlYm dla zwy"'
•
"'
kfe."'cro śmiertelnika J·ęzyku.
Padały zdania następujące:
· szem ten ,,Cadillac" podoba
- O\y
mi się. ale ·,,startery" marne....
·
- . Człowieku, · ty się z. nasz na iem
jak kura na pieprzu„. Czyś . ty widział
te „magnety", albo te „prądnice't'.„
- ,;Prądnice" może są dobre, ale

czas eksportem, importem, kanalizacją,
Ietniemi mieszkaniami i pogodą znaleźli onegdaj nowy rynek zbytu dla
swych zainteresowań, a mianowicie dziedzinę sportu automobilowego.
Zjazd gwiaździsty do Łodzi uczynił
J naszego miasta plajt, kominów i protestów
automobilową stolicę,
wszechi)olska. centralę i:;-ordo'\", Bui·c.„
i
c1·ąg·u soków, Citroenów i fiatów. \''
iv
boty i niedzieli ulice Łodzi daty nam
dok!adne wyobrażenie jak wygląda
owe lcgandarne miasto f'orda - Detroit. Łódź była mniejwięcej Detroit'cm w minjaturze.
Trzeba przyz;nać, że to dwudniowe
„Śvv·ięto aut" na bruku łódzkim wypadfo
niezwykie okazale.

I-

próbowałem „zapału" w Cadillac'u i
zawsze; doskonale puszczalem w ruch
silnik.„
--·- Mów co . chct.sz, ale najlepsze
„l~arburn1ory" ma jednak ford...
-· Głupstwa gadasz... Co mi tam
„kc:r1:::ur;i.10ry", jeżeli „felgi'' są marne..
Może pierwszy - kpszy szoh::- zr2zm'niaih:i.; o co chodzi, lecz goście z sa,s\c<inich stolików słuchali tego sporu z
takim zdziwieniem, iakgdyby ktntnia to
cz.vła się między mandary11em Wu-TaiPu a madame Buterfły w ich rodowiI'.'·iri J·ezyku.
·' · W · każdym razie mieliśmy dwa dni

fa 19.
Dziewczyna ·ta: · w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy sześciokrotnie targm~ła
.
się na życie.
Przyczyną zamachów samohó)::zycll
był straszHwy na.róg.
Liskówna się et~ryzowała.
Gdy sweiro czasu utraciła sta~l~. z,wję„
cie pod wpływem koleżanek i>oczęła
któk + ki
. , ;i~
.
się przyzwycza:Jac \JIU na:r· 0;Ly. ·w,
1-1··z y'·zn·,.. 'J
e "ruJ·nowaly
""e 1·ą zun.p.tn·1·,
" · „..,
•
·
"'
moralnie..-vi:
Ody tylko jej się udato zarobić kil„
· t k upowa.ta Ctet",
h mia&
+
h , naLyc
+
Jrn z tOtYO
· ·
l\: t'ory d·<rWail J'• eJ• c h w1·1owe u k'OJ·2tue
.
wielkich emoc1'i.
A dla łodzian, pogrążonych aż po
Ostatnio nie mając już si: do prncy,
uszy w szarzyźnie codzienności, by!o stale nosirta si~ z samohójczym1 my da.
.
mi.
Ego.
to bardzo wiele:.. ·
&W?AAA
Sześciokrotnie wzywano do mej1 po*'
gQtowiie, które konstatowało otrucie i
Szczególnie ulicę Piotrkowską spotkał
P·rzewoziło desperatkę <lo zb:iorni młe}
1
skiej lub do szpita'la ..
0
Wcz-ora~ z:nów znaleziono ją w hra•
ex-kochanek, gdy po
mie domu przy ulicy Pomorskiej 21. By·
la nieprzy,t-omna.
samobójczego leżała nieprzytomna w jego
zernie i blado wygląda1y wobec i1ich
Wezwane pogo:t9w:Ie &twi,~rdziło 0 •
n~sze niechlujne, rozklekotane nie wy~
d i...·
. ~
.
t
·
ło do szpitala, gdz-ie przez dłuższy ~zais t
Lódź, 21 maja,
·
godne taksówki
.ruicr•c e erem 1 p;rziewrn · 0 ją 0 zu.iorni
Marjannalmajdowała się n.a kura:cji.
P["zed kH.ku miesiącami
Dopiero w cią~1 dwuch ostatnich dni
I tym razem lekarzom p.rawdopodoja.s krawie nędza IJa- i~orb~.ws.ka, ro_botni~a . jednej z fab.ryk · Gdy. wreszcie. ~O"~v.róci_ła do -mirnwia
U\Vycl !atnita slę
udała ·się do pohc11 i złozyła meldunek, bnie uda się ją utrzymać przy zyciu.
szych dorożek samochodowych. Oba- łodz.lnch, strnctła za1ęc1e.
Znalazła siQ w opłakanych warun- że Mikołajowski skradł jej chustkę i buwiam się, że po zjeździe gwiaździstym
ciki.
frckwencja pasażerów taksówkowych I kach materialnych.
Dochodzenie wykazało, iż rzeczywi\Vkrótce wyeksmitQ\vano ją z miesz.
w naszem mieście zmaleje.
·wczoraj jednak wszystkie n iem al ta kanka przy uli~y Drewnowskiej, gdyż za ście osobni,k ten okradł ją, gdy leżała
nieprzytomna w jego mieszkaniu.
ksówki łódzkie były w ciągłym ruchu. legała w OJ;>łac1~ komornego. ,
6-letn1ą dziewczyn~ę.
Sa.siedzi jego, którzy zajęli się wów. Uda.ła s1~ wowczas. do Walentego
Prócz niczwylde~o święta wpfynęła nu
1
Łódź, 21 maja
Mtkoła1ewslnego z ktorym przez pe- czas desperatką i wezwali do niej pogo~
to prawdopodobnie
"
N
rzeczy.
iej
zabrał
że
zauważyli,
towie
miłos
stosunki
utrzymywała
okres
wien
;
PO!""Oda.
również
niezwyk•e
1
a uU.cy Brzezińskiej zostata przeJi.!przed sądem.
Mikołajowski stanął
ne
"'
na to, że jej Nie przyznał się on do winy i twierdził, c.h ana przez samochód 6~Ietnia córka
·Nieszczęśliwa liczyła
Do poludn}~ !11icliśmy pra.\~clziwy l~tni
upał, . spr~~JaJqcy znakomicie rozJaz- pożyczy pieniądze · na wynajęcie miesz- że Kmbowska oskarżyła go przez zem- fraga•rza Luba Klajnbart (BrzcziJ'1ska 57)
Pziewczy 11ka doznała ciężkich ob rastę.
kania.
.
.
dom i Wy~tecz~om.
Sąd skazał go na 6 miesięcy więzie- ż,eń cielesnych. Pogotowie po adziele r~iu
Mikołajewslk1 przvjął ją jednak chło
Kto miaf. "7:17C ręce 1 noRi oraz <lopomocy przewiozfo · ją do domu.
nia.
'
brych przyJac10t, zawsze gotowych do dno
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~~~ ~~~dż~f;z~~Y~-iej r~~1(d~ię~~~z~:s~~:
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popełnieniu zamachu
mieszkaniu

!

Samochód

I

przejechał

1

udzi~enia.p~yczhl

~ilkudz~s~ciozł~ 1

wI•dmem"

~Niemogę cipom~, -~~a~ ~~~mm~~~~~,~~z•~•1=~•m-a•sw1•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

b I•a ym

to we}, ~siadał ' do. pierwszeJ - leps~eJ czył jej - gdyż sam mało zarabiam. Zre
~a~so~~i n~ rogu i. p~ractowat po mie: sztą obecnie już nic nie mamy ze sobą ,,
scw, scw,gaJąc na s1eb1_e . za~hwycony l w,s pólnego i dziwię się, że przyszłaś do
był
zara.ze~ pełen zazdrosci wzrok space- m.nfo. Mogłaś przecież zwrócić się do inzamożniejszy h ode
nych znajomych
row1czow.
Meistera
Dyrekcja fabryki Artura
'
Oczywiście, że tematem wszystkich !llllie...
- Ratuj mnie - r11zpłakała się ~ w Rudzie Pa:bj.a;nickiej od awna już kom
• .
•
.
rozmó~
na ulrcy, \~ kaw1armach I w domach wiesz przecież, że prócz ciebie nie mam stat?wa~a systematyczne. kradzieże ~:
Przysięgam ci, że robow firmowych, lecz me mogła wpasc
aikogo na św.jecie.
pryw~tny~h
.
twrócę pieniądze, gdy tylko z.nów do~ na trop sprawców.
byl ZJazd gwiazdz1stł' 1. nazwy aut._
Zwróco;11o się nawet do policji, lecz
. . Padały słowa kr9Jkte, lecz ZWI!;!zle stanę zajęcie. ieżeli mi 1ie pomożesz nie
pozosfa.nie mi nic i.nnego, jal~ odebrać dochodzenie władz początkowo me przy
.
,
1 Jędrne:
niosło rówańeż żadnych konikretnych re
sobie życie.„
- Krakow. Piat.
Mikołajowski uśmiechnął się pogar- zult.atów.
- Lwów, Citroen.
Dozorca nocny Kul1wa.n, którego indliwie.
- Łódź. Hispano - Suiza.
- Nie groź samobójstwem, ho ci nie dagowano, oświadczył policji, że często
Niczem jak za czasów ś. p. inflacji: !
w nocy na po:sesji fabrycznej zjawia.ją się
wierzę...
·
- 12.50.
jakieś straszne widma w białych pła.sz,
Mówiąc to ws.kazał jej drzwi.
- 12.90.
· W tej chwili dziewczyna wyjęła z . czach, które w niewytłumaczony spo~
·
- 13.10.
llsób dostają się do składu.
Tak bylo na ulicy. W kawiarniach, kies.zeni jakąś bute ecz,kę.
- Bałem się o tem mówić - zeznał
Nim Miikołajczyk zdążył :rnrjentować
i:;dzie każdy miat więcej czasu, temat
~ bo duchy mogły mnie zamordować...
ten bardziej rozwałkowywano, nie ope się w sytuacji, napiła się tru,iz.ny.
Do wijącej się w bólach desperatki ; Ponieważ ostatnio już nie przychodzą,
rnjąc ogólnikami, lecz dnktadnemi, ści-1
•weskano 002ot-0wie. które j<;, przewioz- · w;ęc zdecydowałem sie oowi'E?dzieć„.
słemi informacjamL

W

ł

·

·

dozorca nocny.

I

I

./

I

pła S

zCZ U
·

Fantastycznej opowieści dozorcy ·0 •
czywiście nie dano wiary.
Kub.mana i
Pol~cja poczęła śledzić
wykryła, iż on był sprawcą
w:resz,c1e
wszystkich lµ-adzieży.
Pewnej nocy przyJ.apano go na gorącym uczynku, . g.dy wynosił z składu fa.
brycznego dwa kufry z manufakturą war
'
t-ości kilku tysięcy złotych.
Działał o.n w ścisłem porozumieniu z
kochanką Zielkówną. Skradzione towary
odsyłali do Łodzi <lo. Paizerów :z.amieszkałych przy ulky Czerwonej.
W wyniku przeprowadzoneg.o śledztwa areszt'Owano Kuhmana, Zielkówę 0 •
raz Bertę i Alinę Patzer.
Kuhmana ·s ad skazał na rok więzie·
nia, a niewiasty po 8 mi.~siący wię.r-1.e~
nia .

l
HCzerwona śm·erć"

An~(elski sp!een wvwołuie
„modę okropności" wśród

dvstyngowanej pitb iczno- Czy pani X podejmuje dziś lot aa•:i
Atlantykiem?
- Proszę o łokieć tego jadwabiu.
- Jakto? 'Jesteś sama? Przed chwi- A czy ja wiem? Dziś rano zobaslyszatam, jak mówiłaś czyta mysz w hangarze i od tej chwili
lą wchodząc,
- Czy to ma być na chustkę na
drogi! drogi!
zniknęła bez śladu. Nie zjawiła się już szyj(:?
- No tak, moja droga robiłam ra- później!
1 - Nie, na kostjum kąpielowy!
chunki gospodarskie i mówiłam o chle- ••aw;
~~~~~~~~~~
A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
we
AAmtUtłlEł»MiMI ~lll'lilP'*M
!iiiiWl__.,.WWW
bie.

ści tea~ralne1·

Londynu.

Jak już w swoim czasie w Expresie
donosiliśmy, publiczność londyńska i to: nietylko masy, ale nawet t. zw. „lep
sza"• wykwinina, dystyngowana publiwun
an~ć-~s~i·e
h , pe ł.nychoberniei'edv_nie
niesamow~tych efoksacyjnyc
tów widowiskash scenicznych.
. Już od dłuższego <:zasu panuje n:p.
się sfor
wśród bogatych, a nudzących
towaTzyskich stolicy Aibionu moda wydo dzielni.::y
bierania się automob.ilem
być
robotniczej i przepędzania wieczoru w
gdzie
jednym z tamtejszych teatrów,
przynoszą żadnych korzyści
grane bywają wyłącznie dramaty, które
chąca1q społeczeństwo
formalnie „ociekają krwią" .„
Same tytuły są już wielce ohiecują•
d
llll"l
· 'łta mas k a','
„kwsty mieszkaniowe'._
Lódź, 21 maja.
„i•d czący ·om',
-ce: „Zo
S
· d I t
Ni~Je no <:ro nie na tern miejscu zwa1
„Czerwona
upiorów"
p~cjalnie ~aangaż_owani „in!rnscnci' „W obliczu
' .
czaliśmy metodę naszych filantropów, wędru1ą od m1esz~ama do, mieszkania, śmierć" itd. itd„.
Nietylko na scenie dzieją s:ię r~ec:iy
zdobywających fundusze na zasilenie prosząc. o sktad~me. <latko~ na róż~e
111stytuc1e. qdwie~zu~y _takie. stały s;ę jokropne, ale również _ na widowkas towarzyst\v dobroczynnych
u ?as ostatmo zJaw1sk1em memal co- ni. Wcale często zdarza się, że któraś z
drogą .ulicznej żebraniny.
„ladies" o
delikatnych, jasnowłosych
.
.
.
Wskazywaliśmy przytem, że częste u- dz1enn.em.
ile kv,·esta. u.hczn.a. miała bąJz-c9- ishisteryzowa.nych nerwach mdlej~ lub
rządzanie „dni znaczka" podważa autorytet idei filantropffnej, bagatelizuje jej bądz pozory of1CJalne1 ~mprezy,. o ty1e zaczyna nagle głośno spazmować.„
Dyrektorzy tych przedmiejsk~eh teznaczenie i znieczula zmysł ofiarności n~gaby\.va.me obywatel! \1: .m1c,szkamach. posiada _char~k!er m~oKr~slony, atrzyków są, oczywiście, wielce zadcspoteczncj.
woleni z takiej mody i starają ~.ię usilnie
Kwesty uliczne, choćby na cele naj- w k~zdym ;az1e mmeJ powazny I .
wprowame budzi zbyt ~ielk1~go ~aufama.
szczytniejsze i zasługujące na najwięk0 podtrzymanie jej. Ostatni'J
okropn,Jści''
. i::en. spos_?b Z~)!er.ama, ofiar tcmbar- dzono więc w „teatrach
sze poparcie, są już ogólnie znienawidzone. Zamiast spólczucia budz:> nie- <l:-re~ w1~c me ~ozc hczyc: ~~ ~o,~ro<l_zc- oby-czaj, że na widowni obecne są podchęć i apatję, zamiast pomocy finanso- m~ 1 zgory mozn<l; prz~w.1uz1ec, z.e ~ad czas spektaklu siostry miłosierdzia w
wej przynoszą rozczarowanie i nowy r.eJ i:omo~y matcnaln.e3 me przymes_1c. białych habitach, z apteczkami podręcz_L1cze111e na bezmteres?wną of1~r- nemi pod pachą.„ Czy obecność ich jest
stek rozżalonych uwag pod adresem ini
nie,
nosć w obecnych czasach Jest w cg-ole zawsze ikonieczna? Oczywiście cjatorów niefortunnych imprez.
Ten sposób częściowego chociażby '".ielkim błędem taktyczn~~ 'vszy~t- ale białe te karbolem pachnące postazaspokojcnia potrzeb towarzystw do- kich nas~y~h towai:z~st:v i rnstytucJl: cie, kręcące się wśród podnieconyd1 wi
. C~as JUZ ,zrozum1e.c, ze tą dro~ą n~c dzów, stwarzają obecnością swą specbroczynnych w Łodzi
s:ę me wskora. Rac1ę bytu posiadaJą jalną atmosferę, potęgują wrażenie oknie może już liczyć na powodzenie.
N~si działacze społeczni zdają sobie tylko imprezy rozryw~owe, kt~)r.c ofia- ropności, to też pomysłowi przedsiębior
widocznie z tego doskonale sprawę rodawcom przynoszą Jednoc&·~5llle pew cy teatralni chętnie posługują się niemi.
A cenzura angiebka - ta surowa a:n
skoro szukają ciągle nowych dróg do ne korzyści.
Nowy sposób zbierania datków po· gielska cenzura, która tak po katońsku
kieszeni c,bywateli.
jest
Trzeba przyznać, że ilość kwest uli- winien być więc jakna!sz:rl>i:.lei zlikwi- zwalcza wszystko, co jej zdaniem
niemoralne - nie ma nic przeciwko me>
cznych w roku bieżącym - jak dotych dowany.
Poco bardziej jeszcze zEle\.:hęca:: dzie „teatralnych okropmsci" ... Cenzor
czas - nie przekroczyła jeszcze do-1
pusz~zalnej :Ui3;rY, le~z zamiast uprzy- ~polecz.~nstwo d_o skład~13ia ~!:ar _na fi- londyński nie jes~ urzę?n~iem po~icyj
krza1ących zyc1e „dm, znaczka" wpr<;>-l 1a~trop11ne cele 1 szkodzie \\'ł~snc_J spra J nym, tylko - krolewsk1m i na .ataki pewadzono nowy sposob od\voływama w1e, skoro ta nowa metoda 1 tak r.od w:1ego odłamu prasy m\! tylko Jedną oo·
sie do ofiarności spotecznej, a miano- wzg!ęaem materjalnym staarnrc.rn się powicd:~:
Jezeli ktoś ma przyjemność z ogląda
Bak.
nie oplaca?
wicie t. zw.
ma sensacyjnych sztuk, to czemu miało
---- ~
by się tej przyjemności mu nie użyczyć?...

!

~'*''ff~Jff!n"'.ff:H~a:t

Kwesty mieszkaniowe

jal<najszybciej zlikwidowane

winny

1 zn1eao sk1.adan1a ofiar.

albowiem nie

Humor

poniedziałkowy.

_Jeden z naszycll urzędników
mał stos legitymacji do uloożenia
rzą<lku alfabetYCUIY'lll.

otrzy-

w po.
Gdy naczelnik wydzlaJu wszedt do.
pokoju, zauważył przed urzędnikiem
wle1ką tablicę z abecadłem.
- Painie, P'OCo panu to abocadło?
- .t\, panie naczelniku, to dla wygody ! Jaik ulożę wszystkie legitymacje na
„A", wys~zy tyll_{o spoJrzeć !1a tabl·i.:.ę i za-raz wiem, że potem idzie „B".
Jaik ,,B" gotowe - sp_oJrzę i zaraz \.·ddzę, że teraz trzeba ,.C".„ i tak dalej ...
To przecież :znacznie ułatwia pracę!

**

I*<

Siła hypnozy j,Qst rzeczywiście nicsłyc.hana. W tych dniach siedzę w tram-

wa)n naprzeoi;'\llllro jakieJ'ś stars&ej niebaby. ~oSitanawiam ją za-

sympaty~ej

hyp.noty;row.ać.
Zaczy.nam więc wpaitirywać się
oczy, powtarzając w myślach :

w jej

- WysiądZ! Wysiąd:ź! Wysiądź!
I pr.oszę sob:ie wyobrazić - po u_ply{Vie pót godziny bab.a ~·zeczywiście \VY·
siadta z :tramwaju!..

**
•*•

Ęzt~a upadła. Pub-liczność

9

l

byla ogwnmie rozgoryczona i rozczarowana.
Mimo to p.rzy wyjściu panowal wielki
tt>ok. W cza.s:i:e wzepy;chania się przez
wąsk!ie drzwi jakiś mlodzi·eniec szturTEATR MIEJSKI.
chnął niechcący otylego jegomoś:ia,
Ostatnie występy Jadwigi Smosarskiej odbę•
który odW!fócil się szybko i rzekł rozdą się w dniach: jutro, wtorek, śr.oda, czwartek
Dżungle ufrykańskie obok kasyna Monte-Carlo.
~ntewainym gfosem:
i piątek.
.__ Pan się myli, proszę pa"!'la.„ N!e
W sobotę premiera sensacyjnej sztuki angielUniversal City jest symbolem rozwo przy tych zdjęciach narażony na niebezjestem autorem tej szituki...
skicj tt. Walkce'a p. t. „Nieuchwytny" (Tajempieczeństwo„.
kiinilmatogratechniiki
amcryka11skie1'
'u
l
nica urzędu śledczego).
**
TE:!l.TR POPULARNY.
Administracyjnie jest Universal City
ficzne.j. Wyciecz;ka do tego miasta pozo*
fa:bryk kapelu- .satwia w każdym niezatarte wspomnie- podzielony na 88 oddziałów.
Jedna: z newi'orskich
Dzłś i co<lzicnnie do Pi:\tku wtącznie o 1to<lz.
Są tam
szy wywiesiła na murach miasta afisz nia.
tokarnie, 8.20 wiccz. opera-komicz,na w 4-ch a:ktacl1
własne ślusarnie, odlewnie,
1 1astępującej t.r eś.ci:
„Dzwony kornewHskic" w wykonaniu ca!ego
Co za różnorodność obi'ektówl Jest warsztaty, prac-ow.ni~. .i składy, tjest. kna- zespołu
wokalnego i licznego . chóru, oraz z U·
- „Kapel~ze „Richard'a" są najle1
ł
więc dz.ika dżungla afrykańska, tuż obok w~t ""! asna straz ogi::iowa, pocz ~ · o- dziafcm młodocianych tancerzy szkoły baleto·
psze, najtrwalsze, · na.}elegruntsz.; l Na- kasyna
w M.'Onte ...Carlo, nieco dalej dziel m1sariat. - Olbrzymia e!ektrowrua ~ao: wcj pwf. St. Zaborskiego.
wet Charlie Chaplin nosi kapelusz na- nfoa chińska i potężne mury ponu1·ej Mo patru1e ~ prąd wszystkie urządzenia 1
TEATR „GONG",
szej firmy!!!
W ciągu 2 ostatnich świątecznych dni Uum:1
Mały spacerek i stoimy przed ka- domy mieszkalne.
skwy.
Jed:na z finn konkurcncyjny~h roz- tedrą Notre Dame w Paryżu, po przePcd wzgórzami, dzielącemi Univer- publiczności zwiedziły nowy ogródek i pięknie
tepiła na-stępujący dopisek:
stronie - Prater Wiedeński o- sal City od Hollywoodu - znajdują się !:~i~t~l~cJ~~~ę tej nowopowstatei pierwszej
ciwległej
- „Dla-tego też wszyscy się z nie;;o
Rewia „Zaczynamy" z udziałem całego ze.
bok kolosalnych drapaczy nieba Nowego wspaniałe dworki i wille artystów 1 zna
~mieją." ..•
„Cafe spotu z Jaśkówn::\, Runowiec.ką. Popfel~wską,
Yorku, sąsiadujących z w.ioBką hiszpań- na w całym filmowym świecie
Rostafo;ką, Skoniecznym, Cybulskim oraz świeską. Dalej pałace, więzienia, hotele, są- Universal City".
wi bi' ez· ącym roku -noczyru"ono szer"~ tną parą baletową \.Voinar-Soboltówna na czele
dy, sale balowe, komisarjaty.
"'S zdobyta wyjątkowe powodzenie.
"'
w
Codz.iennie 2 przedstawienia.
Na specjalną uwagę zasługuje zwie- inwestycji celem umożliwienia wzmożo
rzyniec mieszczący w sobie okazy roz- nej produkcji. Zakupiono teren w doli- WWWmtDlllHRBIDM!lllllED!ll!Eił
Lóc:ti, 21 maja.
Wi mies~ka.niu krawca Milicha przy mai.tych zwi~rząt; a więc są tam lwy, ty- nie San Fernando, która p.rzylega do budownichva. Całość jest przykryta olalicy Nowo-Cegielnianej 6· wynikła sprze grysy, niedźwiedzie, wilki, małpy, sło- Universal City. Na tym terenie, opierają brzymim szklanym dachem.
jeszcze są ustawione na
!nowacją
nie, - w~elbłądy i wiele innych. Bardzo cym się o wzgórze, wybudowano dodat~zkoa na tle rodz;nnym.
25-letni Szlama .'1.iHch został tak dot obszerne klatki są w ten sposób zbudo- kowo specjalną scenę rotacyjną, wielko środku, atelier, stałe iupitery i reflektokliwie pogryziony przez jednego z ucze wane, że reżyser i operator mogą każdej ści 2 akrów. - ściany, wzgl. dekoracje ry, umożliwiające -0dpowfadnie oświet
stnik6w awantury, że musiano do niego chwili bez przeszkód z wszystkich stron !tej sceny skonstruowano w ten sposób, le.nie wszystkich operacji rów.nocześ·
u&kuteczniać zdjęcia. Jedynie aktor jest że każda strona przedstawia inną epokę lrue.
uwezwać poiillOC lekarską.

Potęga

miasta filmowego.

Krewny tt!lrJzł krewnego.

Elll!llll„lll!lilE3~GiliDID~illllilllii:BllllEIB!llil!IEliXilil„l!llli!i!ma'lili:illlll~!ISlliii!IW~mJl'll!!:i~l!ll
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„Ta9 która
Tragedia obyczajowa .
w 10 aktach p-g noweli "

w rotach głównych:

się sprzedała"

;;~;k:~~;~o;~~r~··;;z~

Dziewczęta Wiedeńskie"

Arma NELSON, Convay T _ ARLE
Nadprogram: FARSA.

~--msllll------.-m-------------------------------A.

W rolach

gł,

nieporównani

Clalre Windsor, Tim. Me. Co:v
Tom O'Brien.

Nadprogram: FARSA.

Str.~
tAiiWd

przyjainią

Nie batem, lecz
a teraz

żądają

wychowywać

rodzice powinni

odszkodowania.

dzieci,

I

W Nowym Jorku odbył się koogres !kreślił z · nadskiem, ze obecnie najważ.
Dwiie młiode paryżanki„ panna Iwo.,~ zasadnicze znaczenie, us.tali bowiem, ile wychowaców mło4zieży i organiza~ji ro j iejszym czynnikiem wychowa.ni.a d·zie•
Lefev:r:e I Anna Cori~ zajęte jako biurai.is jiest warta krew dwu zdrowych i mto- dzicielskich ze stanu Nowy Jork.
Na ci i dorastającej młodziefy powinien być
tki w ł·edinym z domow ba'llkowych prz.y dych paryżanek, oddaną w ofierne mło· kongresie tym wygłosił znamienne prze przyjacielski srosunek rodziców: do swo
,~ie~kich Bul,w~rach wytoczyły piroces demu chfopcu.
, mówienie dr. Neuman, w którem pod- ich dzieci,
fhrm1e, w ktoreJ prac·owały o wyph:.:e- LE
&WMM
lll!iDtS
wa MWWWJiWiiiii4Qew@f4§+ &M'iihi wa:iii"Ul!llM
·Zjednrunie sobie mfodeg<> pokolenia
1
nie należy:to·śoi za swą k.rew.
i perswazja zrobi wię~ej an~żeli bi-cie i

11 utanty„zny
~mJl1~HDCa
i ofiary linon~ ro u~t~~;:: i::.:ni:~J· ~I""
Ił
u
łiJ[ł11
ll u w

ailJ~~:::.aC!b~:s~a~~~ć z:~~~i!~i~o;:i:~ n
synu Wl'aSOlCJela domu bankOWOgO.

Byla to mifość czysto plartoniczna, spotkali się OkO W oko, jako aktorzy sceny filmowej
biuralistki mogły ją zgodnie
odtwarzające.i tę samą historję.
Zdairzyl się jednak WYpadek, ukochall1Y qch doznał poważnych zrani.eń w kaSowieckie
towarzystwo filmowe ł
Uhra;ny w mundur gub"ernalora ?jatastirofl.e automobhlowej i lekarze uznaH ',,iJ.1\1.'0szr-0pom..:Rus,s-f'ilm" wyświetla wła wił się nieznany nikomu aktor i miała
za konieczine transfuzję obcej krwi.
śnie obraz p.t. „Biały Orzeł",
którego się .rozpocząć scena w której Murat„„w
treścią są pogromy Żydów i ohyda dzia- przyjmuje delegację żydowską, bhg:ijąOb:ie parnn.y: Iwona i Ama ofiar'O\valy ła.In()śd policji car.skiej.
cą go o zaiprze.sta.nie pogromów,
dobirowoln&e swą krew i uratowały żyDo ordegrania roli gubernatora Mura
;Wśród akt0irów, znajdowało . się
cie młodemu Paw~owf.
towa 1 którego
uważają za moralnego ·dwoch starych żydow .• kt.orzy b~~1 au,. 1~, . OC"'•
t en t Y.c~nym1. ~zł,on:k a~ t e1 d e1e.saCJ1.
tł
Po tylm PodamU.A!u
1
" e,ki' wały. ,~-.z· sprawcę
pag·riomów i ieh kierownii,rn,
a'ooną z nich wybierze mhxl:r.iooiec za zaaingażowano artystę sceny mo:skiew- a~gazowano .;i,ch. do fr~mu, cel~m na.dażonę. a gdy nie zauważyły u niegio ku ski·ej, iKochalc-wa.
ma obrazowi w1ększe1 sensaC)J.
ternu ochoty staly się tak nMarczywe,
Nim jednaik Kochalow rozpoczął ;"dję
Naigle krzyk zgrozy rozległ się w aiż szef wymówM im posadę.
cia, z.awiaid!Omiono go, że rolę jego obej te!ier. Daw.ni delegaci rozpoznali w osoWytoczy~y więc firmie proces o od- mie człowiek, który jak dwie krople wo b1e przyg-0dnego aktora ~i:entyczneg~
szkod-Ow.ande.
dy podob.ny jest do Muratowa.
gubernatora Muratowa, ktory z nędzy i
~onieważ niema cennika ua hTeW
Istotnie wyszukano jaikiegoś !Ji~dne- głodu podjął się odtworzenia w filmie
md'Ziką, pireeito sprawą tą zaiiuteresowal g,o, starszego męż.czyznę, który podjął roH, którą kiedyś odegrał w rze'c zywlssię cafy śwła<t: prawniczy. Prnce·s ten ma ~ię gry filmu za nędzną zresztą zap?at.ą. tości.

=ić~ie

z

Wzruszaiący

Wielki podwójny program!

1.:,6~~::: Agnes

11.- ~r:im:.~ski
i dni następnych!

W:rolach

gł6wn1ch

Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA

Dom !l"ocłzicielski ma

IZ

ł>y.C tą kuźnią

chairakteru dziecka, p:rzyszłegó obywatela ikraju. 1W ręku łi tylko rcxłzków. a
na'S'tę,pnie dohrej szkoły, spoczywa uxo
hienie młodej duszy, która pozostaiwiona robie, rośnie jak drwa.st na ugi)l'z;e,
dziiczeje i schodzi :na ma!'llOW<Ce..
____ ,_
Dzisiejisza swoboda młodz:iety ~
nie wpłynie na kh słain moralny, jeżeli:
tylko wy.chowawcy zaaplikują rozsądny
.gystem kształcenia, me krępują-cy mł'Od:ziefy o-OOonej doby, iktór.a: · chociaż p:>d
wielu względami jest za radykalną, jeda:k
.d
ł
st
tn .
n · P?&a ll- z ote serca i ~e P,00a ym
mater:iałem illa dobnr;:h :ezlOll!kąWi ~

„.

łeczeństwa.

dramat pt.:

, Wielkl podwójny

,,Grzech kobiety''

p.lłOgrant

hr. Esterhazy ~~}~~~dz~ej ~~t~~i Harry Liedtke ~~~~h:~i~epizod„
wske .
,,Panienka od szlagier6W''

Walka o odebraną cześć.., Dziecko bez nanviska„,

Dziś

dziecmi, bawić się wspówe, prow.amić poświęcać młodemu pokoleniu ;więcej cza
su aniżeli zbijaniu grosza.
..,,.J.

Otchłań zmysłów i

tego

Temperament

CORl~NE

walka dusz.„ Ostatnia stawka.„
dramatu - 17 aktów,

0

Smiertelny strzał oto gł6wniejsze

porywającego

dorosłych dziewcząt

GRIFFITH

w krótkich sukie11kach.

~~~~~~i!~at~~jt~~awy

TOM MOORE i .inni.

Odźwierny,

Naszyinik
Sensacyjna

powieść

z

życia

'
trupa.

powojennej

młodzieży.

czekający juz przed ubitych drogacli! narażając si_ę· ua n'ie•
szybkim ruchem otworzył drzwi- chybną śmierć.
czki i z auta wysiadł pierwsz:y: książę
Wieśniacy, przygląoającY; się tej
Bugajski, wyciągając dłoń ku siedzą- eskapadzie, kiwali głowami~ mrucząc
cym w aucie córkom. Młode dziewczę- pod nosem:
,.
ta wyskoczyły lekko na kamienne scho
- To się źle sl{ończy:.„ tto-ho .. „
dy, prowadzące do przedsionka.
Ml dwie godziny po przyjeździe l(si;\
Książę Anatol Bugajski wyglądał na żę z córkami wyszedł z willi.
58-}etniego mężczyznę. Był uciekinie!J adwiga ' trzymała ojca pod ręKę.
willą

I

.

~~~~zR~ww~~~~~z~~U&~~a

. ..

-.„

s~araci~P~fu~e

cafy swój rozległy majątek.
ogrodowej czekał już na nich sfużącx,
3)
Pozostała mu tylko w Polsce posia- gotów do ustug.
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI.
Wysoki, czerwony d~ch wzbijał się dlość, gdzie przed dziewiętnastu Iaty
- Michale __, zwr0cił się do11 ksią„
·
PeWrnei dżdżystej nocy na cmenta- ponad gestwinę drzew widocznych pra zmarła żona, pozostawiając dwie córki. żę - pobiegnijcie do pana Rob0rta i
rzu zja\vil się ja:kiś mlodzieniec, który
·
'
roxkopał grób 20-letniej Jadwigi
wie w promieniu dwuch kilometrów.
Książę Bugajski cieszył się w oko- weźcie klucz od cmentarza„. P6jdzicmY,
gajskiei, zmarlei przed kH'kiu dniami,
Piękny, otaczający willę, park, pe~ .!icy ogólną sympatją wieśniaków dzięki wolno, dogonicie nas jeszcze ...
;:u;~tu zaibrania naszyjnika z szyi len rozłożystych drzew nie wYróżniat niepoślednim zaletom sw ego · charakMichał skłonił się i pobiegł nat~chPodczas otwierania tI1Umny Jadwiga się równo postrzyżonemi gałęziami i do teru. Czlowiek ten nazbyt wiele prze- miast, by spełnić polecenie.
~~~~~zi~~s~fo.kra~~~~gi~~~~:iusn~a i ii:i~; absurdu doprowadzoną systematycz- cierpiał już w życiu, by mógł zachować
- Oprzyj się o mnie, dziecino„ .. --<
byto Robert.
nością.
obojętność wobec cierpień innych ludzi. rzekt czule książę, zwracając się do Ja•
Mtodizieniec
chciał
fa zmieni!
zakopaćzamiar.
z p.oPanował w nim wielki nieład. Zanie
Kochał obwdwie
swe córki miłośc!ą, dwigi.
3
wrotem,
lecz po
chwili
dbane drzewa chylity ku ziemi swe ko zdolną do największych pośv.dęccń, lecz
- Jestem strasznie zmęczona - od
. nary, trawniki zarosty chwastem, a na mimo starań w kierunku zachowania parta Jadwiga.
• ~agle wpadt mu pra"'.'dopodobnie wąskich ścieżkach pełno byto śmieci i równowagi uczuć, więcej serdeczności
- A możebyśmy wrocili do domu l
1akis pomysł do głowy, gdyz szybko zal kamieni. Nieład ten świadczył o nazbyt i życzliwości okazywał Jadwidz~.
położyłabyś się do lóżka?.„
kryt trumnę, ~puścił. ją do ~ro?u i po- nikłej troskliwości właściciela pifrku
Stefę i .Jadwigę łączyło ucwcic ser- Nie„. Przedewszystkiem chcę od
cząl zasypywac otwor w ziemi. Po u- lub służby której obowiązkiem było decznej zażyłości, właśdwej wf.ród wiedzić mamę ... Chodźmy... To glU:t>pływie kilku minut grób był już zasy- czuwanie ~ad porządkiem w ogrodzie. członków rodziny tylko bli:lniętom.
stwo„. Nie martw się, ojczulku„.
pany,
krzyż
tkwił
na
swem
dawnem
W
•
.
I
t
·11·
t
Mt
d
d
.
t
d
d
Jadw1·ga szła powoli, opieraJ·ąc się o
. .
· . ,
.
. t
ł •
b .
potow1e u ego w w1 1 panowa10
10 e z1 ewc zę a po' wzgię em po
1 1
mieJscu,
{WJa. Y uiozone
· Y- wie
· lk'ie ozyw1eme.
·
· ·
p od meswnv
· · .r.. wszy- '"1·erzcl1ownos'ci,
g•osu
i
manier
bardzo
ramię
oJ'ca, a za nimi kroczyła pogr"t · k a wicnce
dt
N"kt
łb
„
t
...
Y, Ja. prze em. . 1 • me pozna Y na- stkie żaluzje, otworzono okna, wietrze- byty do siebie podobne z t::i, tylko róż- żona w zadumie Stefa.
wet, ze v:zed chwilą na tern mi~jscu ro no pokoje, służba krzątała się, by jak- nicą, że Stefa była brunetką i miała
Nagle jakieś dźwięki przerwal~ pa,
zegrata się tak straszna tragedJa.
najśpieszniej uporządkować wnętrze niebi eskie oczy, podczas gdy Jadwiga nującą wokół ciszę.·
~witało. Zdala dolatywał śpiew, willi.
stanowiła mieszany typ blomlynki i bru
W odległości pięćdziesięciu krokow
zbudzonych ze snu ptasząt. Na trawie
Dziś miał bowiem nastąpić przyjazd netki - obok bowiem jasnych ·,vłosów od nich stało jakieś straszydło, niepoi na drzewach widniały jeszcze ślady w!aściciela posiadłości i dwuch jego có- miafa czarne oczy.
dobne wcale do człowieka. Był to jaminionej burzy w postaci w ielkich · kro- rek - Stefy i Jadwigi. Każdego roku
\ Vszyscy dalsi i bli:6si znajomi ró\Y- kiś karzeł o nienaturalnie wielkiej gło
pel deszczu.
przez trzy miesiące przebywali w Pa- nież z większym sza~nnk! em odnosili wie zupełnie łysej. Zwisające ł'achmany
Wokół panowała jeszcze cisza, lecz ryżu, a w początkach lutego "vracali do sic; do Jadw igi, która ujmo wała sobie bardziej jeszcze zniekształciłY: jego
na horyzoncie zajaś niały już pierwsze swych posiadłości , gdzie spędzali ca!e serca bliźnich swą nai wr: ością i dobro- monstrualną postać.
promienie wschodzącego srońca.
lato i początek jesieni.
ci ą. Stefa natomiast m:hodz1!,1 za barKarzeł zganiał z ł~ki dwie krowy i
Książę bardzo ch ętnie przebywał w ~17.iej kapryśną i ncrwG\Y ~l, a przytem dmuchał przytem w jakąś własnoręczBudzil się majowy ranek„..
swej posiadłości, życie na w si miało ;,azby t przeczuiona wra:Ww,T5ć i prze- nie sfabrykowaną fujarkę.
wiele uroku i gdyby nic ::adna ambicja przedsta \vialy jej clla- 1 - On ma ma.leńkiego bzika w gfO""
1 dlaf1 bardzo
ROZDZIAŁ II.
I1 córki, dla których w yjazd do Paryża rc::.k ter w świetle niez byt korzystnem. wie - rzekł książę. ~ Ale co ci się
- · · ·był konieczną rozrywką, włakicicl
Ulubionem jej zajęci em na wsi była stało, Jadziu?.„
n :lizel! 0o ' ' •
willi przez cary rok nie ruszałby s ię z i<ir.da konna. Zabawa ta zazwyczaj jfd
- Nic„ Nie mogę na niego patrzec .•
~
miejsca.
nak tączyfa się z nieb czplc1..:ze ństwem Ogarnia mnie jakiś strach„.
Will a „Gizella", nal eżąc a do ksi ę cia
O godzinie dn1;;iej w połudn i e prz ed lycia, albow iem Stefa w yh ie rafa 7.WYvVarjat znikł już za drzewami, tylko
Bugajskiego, wznosiła się w odl egłvści willę zaj echała elegancka „Iiispano-1 kk naikrm').>rniejszcgo k·Jnia i popusz- : zdala dolatywałY: jeszcze dźwięki jego
2 kilometrów od Zaleszczyk.
I Suiza".
;.::zając cude mknęła jak wlchcr pe.; źle ! fujarki.
(D.c.n.).,
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Mo,o·c ykl.e . zan-t.last„ kavvalerji.

w·a--m'Ji f.fallafśkiej 1>towadzoiie są' pttYlOf6\\tabia do tUil>ełtt~o zliliwidowanfa kawalerli i z~'fsłąpiet••a jej 1>rzez oddziały ·motocyklistów. Na zdfociach na.
szych wiid~y: · 1)- motocykl z · przyczepką dla rekonesansów; 2) sZtafetę; 3) motocykl v<1mocniczy dla szybkiej dostawy benzyny do aeroplanów: 4) .vę.
drowna

T~um,zlozonyz1100 osóbl· Berliń sk.i

stację radjotelegraflczną.

„dok.t ór Mabuse" ] B urzędnik"11S bandytą.

ruszył na po.sterunek poli- Połi.cja niemiecka nie mo.że dać sobie rady z niezwy- Napadł na wagon pocz·
towv. ·
. · _ _..\
_ oprvszkiem._. . · ·
. kłym
.
cy1ny.
1 .

. Lódźt 20 maja.
Onegdaj w Wyszogródku, pow. krze
młenieckiego~ w . czasie jarmarku zostal'.
aresztowany niejaki Durakowski Ty1i10teusz za przeszkadzanie w czynnościach
służbowych, petniącemu służbę posterunkowemu policji państwowej.
Aresztowany pocz ął wznosić wrogie
okrzyki przeciw- państwu i władzy, wy\Volując duże zbiegowisko, został jednak
orzyprowadzony na posterunek.
_ Podniecony przez przygodnych agitatarów, tłum, liczący około 100 osób,
ruszył pod posterunek policii państwowelt w celu uwolnienia siłą aresztowanego Durakowskiego. Dzięki 'taktov.ri i
zimnej kn.vi paru posterunkowych i ich
komendanta, do - rozlewu krwi nie do·
·
szf o.
Tłum został bowiem szybko bez uży
eta broni rozpędzony. W czasie likwidacji zajścia został jeszcze aresztowany
jeden z g;lówniejszych podżegaczy, nieiaki Mular Grzegorz. Aresztowanych
przekazano do dyspozycji sędziemu .śled
czemu.,

-

Sensa~y}ną kr-ootkę Betii:na wyp~łlllia szy, że jest śledZiony' L osacZiony,. zate.le-

Warszawa, 20 maja.
Na poczcie w Pińczowie pracował
od k~lku .dni fantastyczna zaiste hi:s torja forrowail: do lotnej bryga<ly pQli.cyjaej,
przyg.ód "Doktora · .Mabuse••. Bohater zawfa:damdając o najś·ciu boodytów. W w charakterze urzędnika ferdynand
dnia ma. tyle ·tyJko wspólnego z bohate- kiilka m1nut później zjawito · się-przed do- Siemiński.
W okresie redukcji wybór na Sierem glośnego ong:i f.Llmu, tż przywłasz- męm na :Ebe l·vngstrasse auto ci-ęfarowe
CZył sobie jego nazwisko i tytuł. W rz.e- z kiil kunasm po-Iicjantami. Wszczął się mińskiego, jako na kandydata do reduk
czywistości jest to rzezimieszek i wta- alarm. Mieszkaf1cy· domu wybi·egli na u- cji padl z łatwością, gdyż byl'. on urzęd
mywacz nazwJsk. Bergemann, który licę. Kor.zystając z wywO'!anego p1~oez nikiem mało sumiennym, podejrzewano
!}Osiada niepoślednie zdofu.ości fachowe s·tebie p.0-pfochu i zamieszania; Berge- go przytem o jakieś machinacje finan1i nietm:l'iej, & mCYle bardziicj jes~ie ro-z- mann wysvedł na ulkę, zmieszał się z sowe.
Cz.em zajmowat się Siemiński od
wJnietą ambicję i wyobTaźnię. Młody ten tłumem i wymknął czy:hającym naf1 aczl1owi.ek, liicżący ~ lat, wsfawit slę gentom po:licj:i śledczej. Berl1in ma mkhl- czasu redukcji bliżej niewiadoma.
Nocy wczorajszej Siemiń ski zaczaił
przed rokiiem już udeczką z więzi~n<ia da sensacj'Q, a mieszkańcy zamożmejkarnego w Brandenburgu. Wszedłszy w szych dzielnic zachodnich przeżywają się w lesie Jakubowskim pow. jędrze
z mowę z jed:n)'!m z dozorców z<l!pako- ,vfoczory i noce w trwoż:nem o·czekiwa- jowski w oczekiwaniu na wąskotorową
wał sJ-ę do dtrżej skrzyni drewnianej, niu, ryglując troskliw.ie drzwi i nadslu- kolejkę . w której znajdować się miał
którą . zabrał :wóz meblowy, odwQlżą~~Y obując czujnie, czy nie zjawi się przy- - wagon pocztowy.
co fydzień sk<rzyni·e z Brandenburga na pa:dkiiem z wybrycJ!em i nie zl-oży im, a
O godz. 12-ej w nocy nadbieg-ta ko·
kołej. vV ten sposób wydostał się Berge- właściwie li-eh kasom, wizyty . pan Dr.
lejka, a wówczas b. urz ędnik wskoczył
,
.
mann na wo]J11ość. I odtąd prnepad'ł (dla JYi_abuse.
Wiectorne wydania pism bruko- na stopier1 ·w agonu pocztowego, stamp-oiicJi) .. jak kamień rzuc0ny w wodę.
f(iilka dni temu ~vydawato s'i'ę, . iż \VJ!Ch pn;yn~sia na pierwsz.e.i stroóicy tąd przez okno przedostał sic do wnę
Bergemanu-Mabuse wpadnie w sieci op1s:y edysejowych wypraw Bergenia- trza i chwycił za _worek z pieniędzmi.
Eskortujący · urzędnik Józef SłabopoJkyjne. Po dokonaniu prze·zeń kra:.. nna.
1
szewski rzuca się bronić powierzonego
•
WA M•ti!WpM!!ł •
dzieży z wlamaniem u l)ogatej rentje:rki: wwewwe
mu mienia L. poznał swego b. kolegę.
I
na Cranach-Snrasse urz,ądzHa poli.::ia
Korzystając z chwilowego ostupieacja
symu
agadkowa
011
miał
której
w
cukierni,
w
zasa<lzke
Katastrofa tramwajowa się rzekomo znaidmvać. Areszitowano isnia ~taboszewskiego, napastnik powanapadu na prochownię.
w
lU go uderzeniem oliwiarki w głowę.
· Wilno, 30 maja.
totni'e · kilku jego wspólników i na tcm
Slaboszewski padł wołając ostatnim
Władze wojskowe zaalarmowane zo
si ę skońc,zyło. Dowiedziano się wreszdc
Pra~a , 20 maja.
Wczoraj wieczorem na nowo zalo- 1 ie Bergemann miesz\rn u jakiejś spr ze- stalv. onegdaj wiadomością 0 zamachu wysUkiem: - Ratunku! bandyci!
Krzyk ten zdetonował napastnika,
na prochownię w Burbuszkach. W czafony m torze tramwajowym wykol e ił· dawczyni kwiatów.
Obsadzono ca.t y dom, ws.zystktle ·wyj sie tego napadu wartownik został ugo- który uciekł nic nie rabując i jednocześ
się wóz tr amwajow y z dw oma docześcia WY\viadowcarni ·i spodviewa.no sie. dzony kulą w nogę. Przeprowadzone nie zaalamowal służbę kolejową, popionyrni wozami.
z podróżnych szczęśliw ym zbiegiem że tym razem dr. Mabuse wpadni.e nap'> dochodzenia ustaliły, iż wartownik na- wodując zatrzymanie pociągu.
Po 6-godzinnym pościgu byłego u~
okoliczno ś ci t ylko 7 osób odniosfo rany. wn-0. Ale niez'\vykła przytonmość um:;;- pad symulował i postrzelił się w nogę.
W ag-onv zostały nszkodzo nc, wszy- s!u i wmysłowość włamywacza wyra- 1W jakim celu to uczynif, śledztwo nie rzędnika, obecnie bandyte Sicmiti.skie·
~ go ujęto.
.
towafy go znowu z ovresjL Zauważyw- ustaliło.
stkie szyby rozbll:y sic.
1
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Pradze.
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Sensacyjna

POGO -L.

Wczora!sza wyniki

czerwonych.

porażka

:1 (4:0).

I

I

Ora pozbawiona ambicji ze strony Ł . .K. S.Bramka w ciągu ... 15 sekund po·. rozpoczęciu
zawodów.
Nowy ci·os dotknął lódzki footbał. \V Garbień i piłka przy pomocy wiatru
dwóch spotkaniach drużyn Hgow;rch Lo· wtacza się do bramki.
W tej fazie mają g-ości.e zną;cz:ną
dzli. z zespołami lwowskiemi, aasze kluby J)'on1osly sromotne porażki tracąc .9 p,rzewag,ę, mai'a,c :aa sprzymierzeńca
bramek (dwie uzyskane) i 4 cie nne punk- wiatr. Ł. K. S. doch;odz·i częsfo do bramki gości, lecz tu ·napastnicy tra:1fl< zupetty.
O meczu Turystów z Oza:nymi p~ n~e glowę, nie wykorzystując hajdog-0szemy na 1nnem m:ejscu, w niniejszem dniejszych sytuacji.
W 21 minucie wyprac-Owuje Bacz
sprnwozdaniu pragniemy i'eno omówić
Garbieniowi dogo<lną sytuację do strzaspotkanie Ł. K. S-u z Pogontą.
\VczOlrajsza walka czerwonych dala łu. którą ostatni przytomnie wykorzy.
licznie zgromadzonej public:cności nowy · stuje.
Ł. K. S. znów rewa:nżuje się atakiem,
dowód, że druży;na Ł. K. S-u r.'.e umie
n:ietylko już dobrze grać, ale nawet ofiar- lecz Sowiak pozwaila sobi<e odebrać pił
kę, mając b. dogodną pozycję do strza.nie ·walczyć.
Tak mato ambitnej i bez poświi;c~ lu.
W 35 minucie Bacz znów pięknie wynia prowadzonej gry ze strony Ł. K ~-u
nie oglądaliśmy Iuż dawno na zawodat:h. suwa prawoskrzydłowemu, kt~}ry zdobywa ostatnią bramkę dla Pogonl do
cz.erwon:·ch.
Trudno dowawdv pojąć zawodników pauzy.
Ositafoi·e 10 m~nut należą 10 L. K. S
Ł. K. S-ii, dlaczego nie zdawają sobie
którego atak wykawl maksimum ni-:~usprawy, ze zgmzy sytuacji.
.
Jeszcze jed·na, dwie porażki L K. S. miejętnośd.
Nawet
rzutu
karnego
9ie
wykor2ya spadek do niższej klasy, stanie się niestu}ą c'Zerwoni, nic mówiąc już o cal:ym
mal faktem dokonanym.
szeregu „murowanych« sytuacjL
Na kiedyż więc zawodnicy Ł. K. S.
Po zmianie pól pierwsze minuty naleodkładają finisch i heroiczne wysHki?
żą do Pcgoni, następnie .Ł. K. S. ujmaje
Czy na czas, kriedy będz·ie już ku te- inicjatywę w swoie ręce i rozpoczyna
m:u zapóźn-0 i nic już nie zdoła naprąwjć " Się nadnudnieisza cześć i~eczu ... obficie
sy.tuacji? źle się dzieje z drnżyaą Ł. K. zakrapiana deszczem. Napastnky czerS-u skoro jej zv:olenni~y i go;ąc:y, sym- w'o nych poi;)ełniaią błąd za błQdem, aż

P~%ymm~~zamaws~~~!
Mamy wraże.nie, że Pogoń

wreszcie StoUenwerkowł udaje sie ostro
strzet~ć i piłka,' która otarła się o nogę
jednego z ołłrońców grzęinie w siatce
Pogoni.
W kilka młnut późnlei ni~obsta wioi1y
Kuchar strzela z 40 kroków i hezradny
M·ila znów . kapitułufe.
Gra przyjmuje chara:ktea- otwarty,
lecz sLlna ulew<.. unremożU.wia pirowadzenie gry.
Wresz:cie p. l(ozenf.eld, który sędz:o
wa.f tym razem b. słabo, prżerwa;t zawody na 5 minut przed końcem, chroniąc się wraz z graczami p rzed deszczem.
Publiczności okofo 2 ,tysiące osób.
JeśJii już mowa o pul:#.iczności to nie od
rzeczy będzie dodać, że w czasie wczorajsz·ej burzy, setki widzów ni.e miało s!ę
gdzie ukryć i narażonych byl'O n<'t zmolmięde do niitki.
· Zairzą<l Ł: K. S-u powinien zaniechać
urzadzan1a swych imwe'Z na wtasnym
placu do chwili, kiedy ,nie będz.!e na nim
krytych trybun.
W przeciwnym razie fifekwenc}a na
zawodaoh Ł. K. S~u może się zmniejszyć, gdyż
smutne doświadc.~enie z
d:n~a wczoraj-szego niejednemu odbierze
chec r>Qw.tórnego naraże;nia się na zmoknfęcie. '
'
Stei.
1

•~•••1mu~µ~BSAB'-••"•nwmw••••••••'•••••••••••~
nie ma-

rzyta nawet, że zwvo:ęstwo przypadnie
_, jej w udziale tak łatwo, hez większego

opol~~~rs~~~;~:~~pierwszedwiehram

ki dla Pog-o·ni padły przypadkowo, ale
to i;szcze nie po,w1.nr10 byt~ zadecycto~
wac o zupełnym braku chęc1 do dalsze1
walki ze strnny zawodnik o.' w Ł. K... s.
~

. . , ..

„

. . _;

. i=:rz?c!wn:,e wted_y nalezalo e.~e.rgi~t.nie wz1ąc . się do prnc.y' a kto wie ~z~
kro.k ~en me. zadecydowałby o zupe1110J
zmiame wymku.
, . ,
,
~rzechodząc, ?_o om~wierua gry oou
druzyn, P?dkresllc_ n~lezy ~oprawę_ fo.r11'.Y. I:_og.~111 .. L WO'Wian:e grah znacz me le_meJ, amzeh na zawodach z Turystami.
Przewyższali gospodarzy w pierwszym rzędzie lepszem opanowa::iicm p:ł·
ki, większem zgraniem, celowośdą w
ak~jach oraz celnemi strza-lami. Z graczy na p ierwszy pla:n postawić należy
niezmordowanego Wacka Kuc.h:u a oraz
Bacza, który świet·ną techniką wybijJ.!
się ponad resztę zesp·olu. Bardz,o c.lobirze
rrrah równkż pomoc gości, która wy~tąpJa w skfadzk: Hanke Fichte!,
ficmcrling.
·
'
V./ Ł. K. S-ie żaden z grnc~y nie
wyróżnił się specjalnie. Jak iuż zaznaczyłiśmy cab druz,yna grafa bez ży•:!a,

Rozgrywki o mistr.,zosfwo. ·.klasy Ił.
Turyści I b-Ł.T.S.O. 4:2 (1.1).
•

.

,

z

całej

Polski.

Lwów: Czar~i - Turyści 4_:1 (2:l).
Zwycięs·two Czarnych· zasłużo„1'e, choć
grali oni slabo. Turyści .zawiedli na ::;a·
lej linji. Bramki strzel-il: Witkowski z
rzutu karnego, Sawka 2 ii.··Nastula 1. Dla
Turystów jegyny punkt uzyskał Kulawiak. Sędzia p. ~utkowski z Krakowa.
Poznań: Warta - Cracovia 3:0 (1:0)
Dość łatwe zwycięstwo Warty, króra
· przeważała w obu połowach. Bramki uzyskah Przybysz, Sta:Hński ,i R.oohowicz. Sędzi·owa1t p. łianke z Łodzi dobrze.
Kraków: Wisła ,_:_ I~ f. C. ;J~2
(0:1). Wobęc U.OOO widzów me~z wy·
grafa Wisła. Przebieg Jnil:dz.w.yczaj cie·
kawy. Pierwsz.a, bramkę uzyskał Kozok
po pcy;erw~ Wisła wy;równata z kameg;o przez ·Sknnnlrowskiego. Zwyic.i:~ski
punkt uzyskał R.e'iman I. Wyrównał Ger
liitz, a ostateczny wyn'ik ustarn BaJieer
po pięknvm solowym biegu. Sędzfowa!
Jwt. :i3a ran.
Warszawa: T. K. S. Legja 2:1
(1 :1). Legja i tym ra·z em przegrała za·
situienie. T. K. S. wykazal poprawę formy. Bramki zdobyli Łańko, Obr.ębs'kf ł
(łfeszyński. Sędzia Jedliński z Krnko:w.a.
1

Tabela rozgrywek ·'
Łodzi.
Gier Pkt. St. br.

o mistrzostwo

l 1) I. F.Klub
C.
2)

(

10
9
8
8
7
7
8

Wisła

3) Polonja

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Pogoń

Warszawianka
Warta
Cracovia
Legja
Czarni
Hasmonea
Ruch

9

8
7
9

Turyści
Ł. K. S.

9
9

T. K.

7
9

$Jąsk

S.
""""

Nadspodziewany sukces Turystow.

32:12
31:11
24:15
JO· 20:19
12;8
9
16:11
9
17:14
9
18:13
8
8
13:18
17:15
7
7
9:15
5 12:20
4 . 10:24
13:27
3
17
14
11

,7:29

3
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·
Druzyna ~ b Turystow . odruosła wl pod>vyzsza re. zultat. ŁTSG. usil~e ata:~u
dmu wczol"aJszym w go<lzinach przed- ie, lecz Schultz II w bramce i urystow Najnowsze ~rcydzieło bohatera
ipołudnfowych świetny sukces, b.ijąc nie broni fenQ.nwnalnie,
ratując
cudem
filmu .BEN HUR"
zwyciężony dotąd zespół ŁTSG. w sto- wprnst zda się pewne już bramki.
sunlrn 4 :2.
.
W 29 minucie po rzude wolnym Wfo
Jest fo rzeczywiście nielada zasz- darczyka Baiczews:ki zys.kuje czwutą
czyt 'dla rezerwowej drużyny Turystów, bramkę dla Tiirystów:, ŁTSG. w dalszym
i najpiękniejszej_ artystki świata
która b'l!dź co bą<lź
posiada w 1swoim 1ciągu nie schodzi z pola karne,go Tuirysskładzi,e b. młode je·dnostki, w prze ci- tów lecz herokz;ne wysiłki tyłów fioleAlice
p.
wieństwie do zespołu ŁTSG., którego to-tvych uniemożliwiają czamo-bi>ałym
lwia część graczy jest już bardzo wypró zdobycie bramki. Dopiero na kilka mibowana w ciężkich bojach.
nut przed końcem Wild.ner
zyskuję z
ŁTSG. miało na wczorajszych zawo- rzutu karnego drugą bramkę dla ŁTSG.
I dach z.nacznie więcej z gry, mimo to a.
U Turystów nie było w dniu wczotwki
Turystów,
były
o
wiele
groźniejsze
rajszym
słaby<:h punktów. Nawet Her1
następny program
i ilekroć Holetowi, podchodzili pod bram manis, który przez dłuższy czas nie brał
kę czarno - białych, każdorazowo robi- udziału w grach Turystów, był wyją,tko
ło się tam "gorąco", co Turyści potra· wo ruchliwy i już znacznie lepszy niż na
fili odpowiednio wykorzystać.
zawodach z ŁKS-em. Specjalna pochwa
W dużej mierze do po:rażki ŁTSG. ła należy się bram:karzowi fioletowych,
Przechodząc przez ulicę
przyczyniły ~ię us~a.~iczne nie;snaski ·m1ę którzy świątyni . swej bro:nił ws~aniale.
rozejrzyj się uważnie, unik·
dzy graczam1 w hni1 napadu i pomo·cy.
W ŁTSG. na1leps1 1W11dner 1 Berikniesz kalectwa i śmierci.
. V(/ p~zeciwieństwie do ŁTS(~. w dru- man.
-.-----~K;·.lmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim9
zyme ~wletowyc~ prur:o.wała m~zwy;kła w
•r A

Ramona

tłova·rro

Terry

t.

'nyiariel ~omu

I

atnąchw
ilami tylko p0pisywali się umiBję- ' 3emme
~arll1;0ilJ~,
w ~fi:a:rn?SC! zawodru<!y
OU l" V.li..\ vYl~ ,1 \ja.fecki.
s.ię aprz.esc1gah.
.
.wza
Najsłabiej zaprezentował się z.nów
Do za~odow stanęły ob1e clruzyny
atak czerwonvch.
w nastę~u1,ących składach: , •
.
. Nieudolne pociągnięcia tej części zeTurysc1: Sch'!1tz ~I, Niew1adoms~
spotu czerwonych oraz kompletny brak l~!od~czyk, Preisenbec, Sc~ulc, Kok ··
··
d b
-k
·
·
·k
l
smsk1, Hermans, Bałczewski, Ałaszewooentaqi po
ram ą przeCIW11J a, u a- ! ki Bł
r ki
• t osławsk'i.
· l
· ·
t l
p
· s ,
aszczyns , s· w1ę
tw1ru w znaczne:J mt.erz~ Y ·~1;: og'?m I L'l'SG: Falkowski, Wildner, Wyppych
p~acę. ~efen~yw;ną. N1em11'1e ro~tarowa! Wolihan)!el, Pogodziński. Krause, Franc
ro~vmez M.la . w bra;nce, l<'t?:Y pn~! '. man Królik Hoppe
Winsche Berk·
w1ększ)'m wys1lku, mogt orbromc conaJ- man'
'
'
'
mn;:j 2 hr~mk!.
_ , , ,·
j
pierwszym kwa<lra;nsie nieznaczGra prowa;cti:ona w_ dos~ . zywem •na przewaga ŁTSG.
.
temp<e tylko w pierwszei częscr me:zu. j
Już w kilku posunięciach zarysowuje
Pierwszą bramkę zdobywa . Pogou w sie przewaga techniczna Turystów, kt9nieprnwd.opodobn~Tm wprost .:zasie, a- : rzy demonstrują piękne posunięcia.
mi:mawicI!e w 15 sekund po rozpoczęciu \ Do pauzy Ł TSG. nie wy.korzystuje
gry , m'.mo, iż gre ri;.z1-~oczęli gospodarze. rzutu karnego i kilku do.g odnych sytu.
Zdobywcą bramki tej był pl'awoskrzy- . a:cji.
d~owy Pogoni, który po sulowym bi~u I
Dopiero w 34 min. Winsche ZY'skuje
um~l":~·Z "Za piłkę w siatce.
.
i pierwszą bramkę, a w 5 minut później
Ł. Y . S. rewan żu 'c s;G ladnym ata- Herman wyrównuje, dale·ką 11 bombą".
Idem, obr-onio.nym irzytomn:e przez · ~ Po zmia;nie str-on Turyści już w 4-ej
trn rnk arza Fog-oni.
mi.nucie zyskują z karnego prnwadzenie.
·w kHirn minut ~inie! przerywa się W 3 minuty później Bałczewski główką

W

-1

w GRAND KINIE

Os'rodek Wychowan1·a P1·zyczne·10
udziela pomocy materjalnej klubom.

Jak się dowiadujemy żKS. Hasmonea łczyńskiego uprawia od kilku ·tyg.odni f:r.e
od Ośrndkia. WF. subsydjum ningi, przygotowując się .gQrliwie do miw postaci przyrządów lekkoatletycznych :sitrzostw kiubowych, które odbędą si.i<
jak kule, dyski itd.
Iw czerwcu.
Jednocześnie
dowiadujemy 'się, że
Sekcja fa liczy ~ obecnej chwili 60
sekcja lekkoatlety,cz:na Hasmonei, zn~- człooków.
,
dują.ca się pod kierownictwem p. Dere·
,
otrzymała

Wyniki o mistrzostwo

Widzew - Union 1 :1 (0:1). Wyn~k
remi.sowy odpowiada! przebiego\v1i g.ry.
Orkan - P. T. C. w Pabianicach J:l
(2:0). Drużyna Orkanu pewnie z.wycię
żyta pabjanicza:n, u których zawiódł ntak. Sędziował p. Bira, ku nieza:Jowoleni'!l sympatyków P. T. C., mimo, że na
ich wy.łączną prnśbę zawody te prowadziiil.
L. K. S. B. W.,_ Słowackiego 3:1

kłil.SY ft.

i B„

(2:0). M istrzostwo kl. B. Wynik zastu„
Bramki uzyskali Kowalski, Ma~·
czat<: i Lolek dla Ł. K. S. B. W. Druży·
na ĘyJych \,Yojs.kowych ok a załlL się
·dość zgranym zesp,o km i przy l)ii!nym
treningu może ·Odę;grać w graQ.h o mistrzostwo poważniejszri rolę. SQdz.iawat
p. Czech.
Strzelec - T. U. R. 3:2.
S. S. K. M. - Bieg 5:4 (2:2).
1

żony.
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CASINO
arcydzieło

Rosyjskie

DZIS

hl11
. '
i dni nas I ępnyc

filmowe 1928 r. wytwórni „Sowklno", które

zdobyło

rekord powodzenia na ekranach

świata

p. t.

,,WYKO LEJENI ''

czyli „M.LOSC NAD BRZEGAMI NEWY"

I

„

...

Dramat obyczajowy współczesnej . Rosil, rozgrywający
. śród tych, których żywi ulica.

W rolach

BUzińska

głównych

znakomici

artyści

teatru

„

się

Stanisławskiego:

- Czerno\\·a - Soto·wcotN - Nikiti11.

Życie potoczne współczesnego Leningrodu. Dzieje inteligenta śród tuzów i spekulantów sowieckich.
płci

Walka dwojga

Rosji..Niezapomniane sceny uliczne.
.
w wirze dzisiejszej
Galerja niesamowitych typów.

Podziąlek pr~e~slawień o godz. 4.30.

SPLENDID
•• program f
Wspama• JJ po dWDlllJ

Ou~'li •I dBł• DHfępoycbi

a-n ICnli linaa1n,ul!TU
allll'I
n
1

-------------------------------------BI ft f TY1iOSM t TY łil LEK ARS KI fJ
~6A

I

D·r• MARJI

L„

.
·-pz·.,n
ac

EllBn RICHTER i Bruno KASTnER.

Angielskłe girlsy
daucingl,
słowem
Jazz Bandy -

tryskająca najprzedniejszym humorem ucieszna farsa na
kłopotliwej nocy poślubnej pewnego posła sejmowego
będącego zarazem właścicielem nocnego dancingu
Zdarcie zasłony z obłudnych świętoszków, moralizutących

~ó~!;~~~ Rein~ol~ ~iyn[el

An~~r

Piotrkowska 294, tel. 22:8~

Południowa Nł 23

I '"(Y

w wyuzdanych

i [~arion~

f

med.

Początek przedstawień

Początek

batutą

A. Czudnowsklego.

o godz. 1 30 po

części

owery i
R
kierowniki,
my i t. p.

gu„

używane

kupujemy i zamie·
niamy nanowe Przyj
mujemy wszelkie
Choroby skórna reperacje rowerów.
I weneryczne Cyklodrom. Konstan
rtawrot 2 tynowska 16
do 10 r. 1-2 i 4-8
dla pali. spec, od

4-5

klep kolonialny z
S
pokojem
z powodu zmiany in
i

kuchią

·Lub1·cz !~~~!~~~~~!~ L;J

d e 8 eau e

o

; pielę~nacja skó~y i. włosów. ~pecjalne g. 8 do 1 rano
, masaze twarzy 1 ciała. Masaze odtłu· .
szczające. Usuwanie zmarszczek, broda· 1 Od 5-8 W.
1
I wek, piegów, wągrów i innych defektów Dla pań od 3-5
cery. Usuwanie włosów elekcrOl•zą oddzielna poczekał
nia.
elektroterapja „Solux" Przyjmuje od
•0-d wtecz.

południu.

o godz. 4 30.

„„„
Kupno '
:ipl'zed•:e

tel. 40-25
dla niez:amożnych
teresu jest do sprze
Specjalista chorób ceny lecznic.
dania. Wiadolll-Ość:
skornych 1 wene·
ul. Kaliska 15. 2:Z
' Ytznych Lecienie
światłem, (Lampa
kwarcowa
Dr. med.
przyjmuje od 9-ll
rano 1 od 5-8 pp
-

I

Ilustracja muzyczna pod

7

W!zyty na mieście.
D
Zabiegi i operacie " od umowY. Kąpiele
· r. med.
świetln e. Naświetlania lampą kwarweneryczne i
cową Roentgen, Elektryzacja. Zęby
go wynajęcia dwa
moczopłciowe
sztucz.ne, korony złote, platyno-we
fron_towe pokoje
Gdańska 42.
i mosty.
skromD.łe umeblowa
Przyimuje:
W ni-e dzielę i świ ęta d·o godz. Z po p. Cegielniana 43
ne. Andrzeja Nr. 43
od 9 do 101/ 3 r. od
Tel . 41-32.
m. 13. tel. 64·21.
1 od 8-6
po
1-2.45
Specjalista chorób
ł
l
I
30
lskórnych.weneryczU
DS
nych i moczopłcio
A 111'1 A R y D EL
wych. Naświetlanie
Diplomee de l'Universite de 8eaufe Paris lampą lrnrarcową.
Przyjmuje od
Cegielniana 19, m. 8 Tel. 69· 92

tle

orgjach.

BRl\UUli

Porada 3 Zlote

RAJ nil ZIEPll

nr.

lekarzy specjalistów. i gabinet dentystyczny przy Gornym Rynku
(l?rzy przystanku . tramw. pabJamckich) i;rzym11~1e chor!ch .w. chorobach v,'l.zystK1c!1 specialnosc1 o_d ~lu rano do. 7-CJ po pot Szczep1em:::
o~py, ~rnah1z ~· (mocz~1, katu, k~w1,
piwo cm e,c;,) operaqe, . opatrunki. .

Afrykańskie

zaś uczestniczących

lacbodOla·

1can ·i:t=,'.S=,:.,: 1~;~ ;·~~.~~- I„„„I

LECZNICA

2

po nocach
·

Cbłooca

uczciwych rodziców
Własnoręczne oferty
llQ J
składać do Przemy·
S!leclallsta cito ~łu drzewnef!o Ma·
rób skórnych,
ksymiljan J akubo~
wicz Sp. Akc.
Żeromskiego 90.

l•xxxxxxxxxixxxxxxx•I ff ELL ER

Taniec.„ Pieniądz... · Miłość...
Niewidziane dotąd w Polsce całkowite odtworzenie
wspaniałej rewji paryskiej.

dzień,

~ft
U 1:

ta od 11 -1
nia 27 (róg Koostant!J10WsldeJ)
tel. 16-44 przyjmnje chorych w chor••wszystkich specjalności Dla Pań od g~dz.
( 4-5 oddzielna oo
od godz. 10-7 wtecz.
Wizyty na mieście. Roentgen, Lampa kwarcowa. Ełeldryza- czekalnla teL37-70
Operacje i opatrunki. Poradnia dla
rcja. Masaż leczniczy.ochronne.
O
Mostki, korony złote i zęby
matek. Szczepienie

10 akt. z zycia zakułlsowego wielkiego music hallu paryskiego
W rolach głównych:

w

woł"OWY'b"t
n

Na praktykę biurow•
poszukuje się

~:c~:::ez~.:..';;"
rt~i-=:::::r~4!i~=p~~·~~h~re~::~c:.~:~ii~:~::aział
kwarcową.
Dra Z. LEWINSONA. w godz. przyj. od 12-2

T
REST"URACYJnElio

Wielkomł~jskłe

LEWlł'ISOrtOWEJ

Cegielniana 6 m. 3 tel. 43·63
Char. skór» I włosów. Leczenie defektów cery, Spejalne masaże twa •zy I ciała Masate odtłuszczające. Us11.
wanie "ł sów elektrolizą. Lampa Kwarcowa. Elelltrote.ra.
pja, Sollux. Godz. przyjęć od 10-8, Dla pa11ów od 2-4

Do~tór

Lekarz - oen1nta

f. Borowiu

I~

Dr. med,
f

Le~!~i.o!: }!nio Hóianer
Specialnpść: łacina, matematyka.

LUBINSKA, Południowa 25.

Le t n isk o

Dzielna N!! 9.
28·98.
Tel Ng
Choroby skórne,
\Veneryczne 1 mo·
czopłciowe.

s!:fcl!m~AeS-8

od
Leczenie

lam„ą

anowie i panie
P
dona ro•
brze
się

nauczą

ie.ździć

werze-na cyklodro
we wszystkich ga· mie. Konstantynow·
funkach i kolorach. ska 16 (od 9 rano
do 11 wieczór) Wy·
Najtaniej nabyć
rowery
pożyczamy
mozna

kwarcową
w „Kolumnie" pod Łaskiem składające
Oddzielna po~zesię z 9 pokoi do }Vynajęcia. Miejscokalma dla l'an.
wość urocza, sucha. Las iglasty. WiadoDla Pań od 3-5
j mość: Dworska 15 S. Witosławski.
poprz. of. II p.
po poł.
(Bałuty)
od 10-1 i 3-1

72 Wschodnia 7zł lia miasto.
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40 groszy za wierz milf.netrowy (aa stronie 4 s~alty) Zaręczy11owe I zaślubin pe
tekście 10 zł. Zamiejscowe o 50 proc. Zazr o 100 ·proc. drotet. Za termin~wy dru•
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