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wolności.
Sąd niemiecki pod naciskiem rządu
wypuścił z więzienia komunistów polskich.

Sochacki

I

„Express Poran." donosi:
Centralny komitet wykonawczy komunistycznej partii Polski, aresztowany z Czeszejką-Sochackim na czele dn.
23 maja na ta.inem zebraniu w Berlinie,
został wypuszczony na wolność. Część
zwolniono jeszcze onegdaj, reszte zaś
wczoraj o godzinie 6 wieczorem.
Obrońca aresztowanych, poseł komunistyczny do Reichstagu, Kurt Rosenfeld, specjalista w procesach komunistycznych, dopiął właściwie swego
celu już w chwili wyrwania swych
klijentów z rąk sędziego doraźnego
przy prezydjum policji, który w skróconem postępowaniu nie oglądałby się
na polityczne momenty tej afery, wynikające między lnnemi także z obowiąz
kowej kurtuazji Berlina wobec Moskwy.
Sprawą zajął się sąd . powiatowy
Berlin-Mitte. lnstytt!cje z Wilhelmstrasse nakazały bezwzględną pouf-

ność i przeprowadzenie postępowania z
uniknięciem jakiegokolwiek rozgłosu.
Dlatego też odmówiono wszelkich infor

macji przedstawicielom prasy.
Jeszcze wczoraj w południe generalny prokurator sądu okręgowego w
Moabicie Lindow oświadczył korespondentowi „Expressu Por.", że niewolno
mu dawać wYiaśnień w sprawie polskich komunistów.
W areszcie śledczym. w którym prze
byli tydzień komuniści polscy, odżYwiani byli bogato i wystawnie przez
„Rote Hilfe", organizację niesienia pomocy więźniom komunistycznym.
Po tygodniu bez rozi;>rawY sądov.:ej,
bez sędziego .śledczego 1 aktu oskarze-

S'fatystyka

zapowiedzi
Na Ciechocinek niby grom,
że wkrótce Sławoj go odwiedzi.
Aby lustrować każdy dom.

nia sąd powiatowy Berlin-Mitte wypeł
nit wczoraj drukowane formularze nakazów karnych t. zw. „Strafbefehle",
karząc każdego z aresztowanych ośmio
dniowym aresztem za nielegalne prze-tj
kroczenie granicy z równoczesnem za-1
liczeniem aresztu śledczego.
Wprawdzie c.świadczono im, iż zostaną wysiedleni z Niemiec, ale równocześnie dano im do zrozumienia, iż mo
gą postarać się o prawo korzystania z
gościnności niemieckiej na zasadach
prawa azylu dla przestępców politycznych.
Przyjechał zmarszczył brwi potężnie,
W końcu zwrócono im skonfiskowa- Przeglądał' wille pQśród ól
ne dolary po odtrąceniu 300 marek na Dokładnie wąchał wszys~ tężni~
koszty procesu.
Czy dosyć świeżą mają sóL
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protestów wekslowych

jest zwierciadłem smutnego„nastroju" kupców łódzkich
,

•nybory
da 1•zb rzamła'II •
W

Runęły groźne

Sfery kupieckie

ł.6di, 1 czerwca..
tów wekslowych w kwietniu 1927 r. kie
uskarża.~ się, jak dy to ogółem wciągu .miesiąca zapTotes

I

wiadomo., od pewnego czasu na ciężką towano zaledwie 8.soo weksle na sumę
koniunkturę w handlu i trudne wartl!lllki 1.867.458 zł. Ilość protestów w cią~ ro I
.„ZJ"h
płatni-cze. Do&kO.n.ałą ilustracją tych n~ ku wzmogła się zatem w dwójnasób.
U
U
rzekań są dane wydziału 3fatystycznego
W maircu 1928 r. zap1 otestowano na•
magistratu, według których w kwietniu fomiast 20.625 weksli na sumę 3.455.992
. odbędą się
r. b. 7.aiprotestowano w ł..odz.i 17.373 we .d. a zatem więcej jeszcze niż w kwietw listopadzie
ksle na ogólną sumę 2.783.626 złotych. niu.
·
•
Bez $p0l'Zą<iz..enia protestu wykupiono u
Cyfry te świadczą z jednej strony o
,
ł.6di 1 czerwca.
notarjusza 8.849 weksli na sumę 1 mil.likrytycz.nej sytuacji płatniczej lkup:iectwa
,
·.
'
•
. 630.139 tys. zł.
z drugiej natomiast strony świadczą o
Jak wiadomo, wkrótce odbyć SJę mia
Sytuaitję obecną d-o5adniie chara1kte· wzmożonym obiegu wekslowym.
ły wybory do izb rz:emie$lmczych. Obe- ryzuje porówna.nie ze statystyk" protescnie ied:n.ak sprawa ta. utknęła na marl·
,_ _ _.._

nł

dopiero

•

wym pu:nkcie ze względu na. niewyjaś- Sł
mooe losy <łeJkretu o usta·wie przet;nys„
uząca
łowej. Dekret ten posi.ada how.iem wielu przeciwnilków, między iniaemi zaś SO·
ejalist6_w, a s~'?1 śląski wogóle ckkretl
odrzucił, uwaza,ąc, że rest on gorszy od

I z mieszkania
przemysłowca łódzkiego skradziono
rzeczy,
50.000

dotychczasowej ustawy niemieok.iej.

. . •
,
Soqahśc1, ktar.zy wobec dekretu o

~ta.wie przemyisfowej przejawiają

nąj-

większą opozycję domagają się, usunię-

cia czeladników z pod wpływu cechów
i il~b rMltlieślniczych i <lążą do te!kl by
czeladni.cy tworzy!'1 · d c;l't
. "'2'Jlci
1e n 1 -e ZWlą •
Jeżeli dekret <> ustawie wzemysłowej nie ro.stanie przez sejm zmie.n:i011y,
to, według zaipe'W'tlień ofieja.lnych czynnilków wybo
~ izb
· . ·
h
•
. ry
:zemtes1~ceyc
od!>Yć by się mogły dopiero w li.stopa-

dzie.

ZmasakrO\VilDB

zwłoki

na torze koleiowym.
Lódź, 1 czerwca.
Dz.iś rano na torze kolejowym pod
Oa~kówkfom zna:lez.lono zmasakrowa-

ne zwłoki zwłoki mężczyzny. Nie posła-dał on przy sobie żadnych dokumentów osobisty~_b, to też nie zdołano usta'lić

jego tt żsamośoi.

Na miejsce zjechały władze poiicy]ne. Ustalono, że ·:prawdopodobnie został
on przejechany w nocy przez pociąg.
Dalsze doch.odzenie stw erdzi. czy
chodzi tu o zbrodnię, samobóJs~Wi}, czy
też o nieszczęśUwy wypadek.

Przeszperał miasto, czy nie cuchnie,
razy Wisłę przeszedł wbród,
Badał podwórza., sienie, kuchnie
I nawet w wannach mierzył brud.

na us ugac h zł od z•e1.• Dwa
ł

wartości

Lódt, l czerwca.
Ozfś w godzinach porannych władze
policyjne zostały zaalarmowane śmiałą
kradzieżą dokonaną w mieszkaniu prze
mystowca Qwsi Lamperta przy ulicy
Gdańskiej 31. .
.
. .
Lampertowie medawno przyJęh nową służącą Ruchlę Wendland. Młoda
dziewczyna szybko zdobyła zaufanie
swych chlebodawców. Była pracowita
skromna, posłuszna i ani na krok nic
opus.zczała .Jl!ies~kania, które często
powierzano JeJ opiece.
Dziś rano p. Lampert stwierdził, że
służąca zniknęła. W nocy, gdy wszyscy
spali, zabrała swoje rzeczy i zbiegła w
niewiadomym kierunku.
Tknięty zł em przeczuciem p. Lampert postanowił sprawdzić. CZY mu nie

złotych.
·

zginęły jakieś rzeczy.

Okazalo się. że wszystkie szafy i szu
flady byly otwarte.
Służąca zabrała z sobą tylko najkosztowniejsze przedmioty. Biżuterję,
srebrne nakrycia, platery i najdroższą
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Tragedia
,,Italii''.
Losy
dotych·
gen. Nobile
czas nieznane.

Oslo, 1 czerwca.
Wczor;:iJ po południu z półwysp!ł
Alaska nad e s z ły wiadomości, jak.oby
słyszano tam wo1anie radjostacji aero·
statku .,Italia" o pomoc. Również z ja.
po1lskicj stacji nad ch odzą wiadomości a
podobnych wołaniach z oceanu Spokojnego. W rzeczywistości jednak są ta
nic nieznaczące urywki rozmów, które
prowadzą radjostacje między sobą.
W kołach fachowych oświadczają.
że dziś już nie ulega wątpliwości, il
..Italia" stała się ofiarą katastrofy.
pościg:.
Sztokholm, 1 czerwca.
Rząd szwedzki wysłał 2 aer9plany,
marynarki wojennej na poszuJ(iwanie
ekspedycji gen. Nobile. Rząd tiorweskl
również wyekwipował 2 aeroblany.
Dziennik „Aftenposten" donosi, że
7 pasażerów rannych. - Szofer wyskoczył
parowiec włoski „Citta di Milano" doje.
chat aż do 80 stopnia północnej szerow ostatniej chwili.
kości I nigdzie po drodze nie znalazl
Lódt, 1 czerwca. , dwóch ~rzednich kól i samochód sic szczątków „Italii".
.. Ch .
. l
. .
k
wywróc1t.
W pobilZU
OJC'11 mia, a m1e1~ce aSzofer w ostatniej chwili zdążył wy łtap!2d b2ndy~o"
~astroifa autob~sowa, ~tora pociągnęła skoczyć z aut·obusu, to też wyszedł
U
i1
[
O
za sobą powazne skutki.
nieimal bez szwanku. Z 19 i>a.sażer1)w
Indj~.nopolis, 1 czerw-ca.
Autobus Łódź ~ Piotrków, który siedm:u doznało obrażeń cielesnych. UBandyci nap.aclH i ograbili zg6rą 200
wy.ruszy~ w drogę o godzi1nie 2-ej po dzielono im pomocy lekarsk~ej.
uczestników bankietu ii. .zabawy, odbywą
południu, tuż za Chojnami jadąc z do~
Przybyfa policja wdrożyła docho- ją-cei się w klubie
automobilowym w:
z~a~zną s.zy~kością natknął się na ka- ?~cni? mające 1:a celu ustalenie z czy-łln~j.anaP:olis._ Wartość za.grah~ej bitu.;
m1en. skutk1em czego oę.kły OJ)OnY ie1 wmy na.siąp.1la kal!a.str-0fa.
teI"J1 obliczaJą na 200 tys. dolatrów„
, garderobę.
Wartość skradzionych rzeczy wyno
si 50 tysięcy złotych.
Nie ulega wątpliwości, że dziewczyna utrzymywała kontakt z jakąś szajką
ztodziejską i pr.z~ jej pomocy w nocy
dokonała kradz1czy.
Stwierdzono bowiem, że szafy i kasetkę otworzono podrobionemi kluczami.
Policja, którą zawiadomiono o występie złodziejskim wdrożyła energiczny

Katastrofa autobusowa pod

ł:aodzią.
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s:w-1„io 20 p. p. w Krokowie.

,. ried kilku dniami przewooniczący aetegacjt p0lskffej, p. Szumlakow·ski °(x) wy„
dał przyjęcie d:!a delegacji litewskiej. Na zdjęciu widzimy między innymi dyrektora dep, Kołakowskiego (1), dyrekt'Ora dep. Zaumusa (2), dyrektora dep.
Norkaitisa (3).

Dramat Można śnić o czem si~ chce.
o Mussolinim Dr. Lenh daje „tematy" snów przy pomocy zewnętrznycn podniet.
na scenie teatru

\V Tokio.
film o dyktatorze vVłcch obicg:a kinematografy świata. Ostatnio
r;apisana została i obecnie jL1ż od pewnego czasu jest wystawiana na scenie
tPatralnej sztuka dramatyczna p. t.
„Mussolini". Rzecz naj<.lziwniejs:ta, że
ani pomysł, ani rzecz sama nie jest wło
ska. Jest... japońska: Złożyło się na nią
aż dwuch autorów. P. Shinoi napisał
kanwę literacką, a p. Atakai tę kanwę
ndramatyzowai i przystosował do scenicznego użytku. Powstała w ten sposób rzecz, która wystawicna zos~ata
t1a deskach ludowego teatra stolicy Jai:onji, noszącego nazwę Tckiwa-za.
Korespondc;Jt rzymski „Tnbuny' ,
J<(óry o tern wszystkiem donos;, stwierd:r.a, że w chwili pisania i.!1~0 lisw ~du
ka c Niussoi!ntm „szła" jn~ przy lh~ł; 1 d
sali od 30 dni, p:z.yczem cojne;nnic odbywdy się dwa przedstawienia: ilOI>'Jhtdniu i wieczorem.
Sztuka jest trzyaktowa. Akt pierwszy p1zedstawia Mussolinie~o jakJ rcbotiiika - emigranta w Szwaj;;arji, brnniąci>go tam swych towarl.yszćw Przfd
~.vyi:.yskiem
ze strony nieu:;z.;1wyd1
przed~fębiorców. Drugi akt rozgrywa
się w czasie wcjny, lecz je.s,~cze w latach neutralnoś;;1 wtoskiej w redakcji
socjal!stycznego dziennika „A vanti",
ktf>rego Mussolini był wówczas kie!owmkiem. Mussolini w płomic11r:yd1 ;1rtC
mówieniach wypowiada si~ za udziałem
Włoci1 w wojnie światowej.
\V akcie trzecim mamy prutlcwszy
stkicm prolog. Jeden z aktorów opow:a
da dzieje wojny włoskiej i okres pierwszych lat powojennych. Z . chwiią podniesienia zasłony widzimy plac miejski,
na którym odbyWa się komuaistyczr:a
manifestacja. Wkracza Mussolirii na
czele oddziału „czarnych koszui", rozprasza komunistów i znowu wyg·f as za
płomienne przemqwienie, zakoń.:vine
okrzykiem: „Do Rzymu". Podjęcie tego
okrzyku przez tłum stanowi chóraln:y
epilog sztuki.
i~ietylko

Jak

Oddziaływuj~

Rozmaici poeci opisywali „sztuc.z.ny
raj", który człowiek sam może
sobi-e
„sfabryilmwać" i to w ten sposób, iż zapomocą nark<Jtyków i innych oddz.iaływań wpływa na przebieg uksztaft.owanie i treść swych snów.
AngHcy Coleridge i De Quincey opisywali fantastycme wizje,
powstające
po<l wpływem opjum, francuski
poeta
Karol Baudelaire marzy o „cudownych
zjawiskach świetlnych, kaskadach płyn
nego złota", widzianych pod wpływem
upojenia haszyszu; niedawno opisał niemiecki powieści-api-sarz Gustaw Meyrm~
sny, które miał po użyciu 30 gramów ha
szyszu.
,
.
Ale jeśli De Qt!Óincey radował się, że
można „szczęście kupić sobie za kilka
groszy i wozić ~ sobą" w kieszeni" -

zapachy na. Śpiących

to należy pamiętać, że ta.kie ,,szczęście" lszą :poszum fal, widzą okręty itd. Skąd
nie jest dopiero udzdałem ludów cywili- to pocho&i.? Oto leka.Tz, 00-konywujący
zowanych, ale że u ludów
prymityw- operacji, myje sobie Tęce pod kranem pa
nych oddawna znaną była wiedza o n.air- cjenta. Sącząca się woda wywołuje szekO'Łykach i iiooych sposobach stwoTZenia reg reakcji w umyśle zasy.piającego pac:sobie sztucznego 11Taiu na z.iem.i" przy jeata i odclzlaływuje n.a „tematy'' jego
p0111cx:y wpływania odpowiedniego na. snów.
.
sny.
Moma na treść snu wpływać za:poTaiki-emi „zamówioneml" snami za.j- mocą za:pachów. Dr. Lenk d-Okonał :nanu1je się w jednym z ostatnich numerów stępującego eksperymentu: oto wybrał
frankfurckiego pisma naukowego „Die w szpitalu szereg o-sób, którym w ciągu
Umscha,u'' dr. Emil Lenki podaje bardzo 10 po sobie na.stępujących nocy, gdy luinteresujące wyniki swych badań i doś- dzie ci byli pog.rążen,i w głębokim śnie,
wiadczeń.
położono na język kawałek <:ynamonu,
iWięc np. lud.zie, którzy przed opera wanilj.i czy też innej, wydają·cej silny za
oją otrzymują narikozę w formie
eteru pa-eh przyp.rawy; zebrano po1em 254 re
czy chloroformu, śnią bardzo <::zęsfo, że lacji o snach ty<::h ludzi; tylko 17 snów
zapadają się w głębię w?d oceamicznych dotyczyło uczucia smaku, 8 poczuc~ ~ę
lub też marzą że pływa3ą po morzu, sły chu; reszta snów dotyczyła zupełme m-:,nych przedmiotów. Jaik dziwne powstawały skoja·rzenia, dowodzi fakt, że je<lna z osób, którei na język i:ofoż0010 odrobinę p~eprzu, śniła, iż dom się pali,
uczuwała gryzący dym.
Dr. Le:nk stwierdził, że przyjemne za
pa.chy wywołują przeważ.n.ie s.ny przyjem
ne, połączone z wizjami
szczęśliwych
wypadków; natomiast pod wpływem ostrych lub przykrych zapachów ludzie
mają $IOY okropne, peł:ne zgrozy, wizje
morder·stw, śmierci itd. Czł.owiek, któremu na czoło wylano kilka luopeł wody kolońskiej, śnił, że bawi we Wło
szech wśród wielkich upał~w i pije dla
ochłody dużo w~.
Tykanie budzika
wywołało następują.cy sen: śpią<::y
widział kelnera, idącego wzdłuż korytarza
ze stosem spiętrzonych talerzy; kolumna
ta porcelanowa si:hlie się chwiała; na
progu prnkoju kelner potk.Tlął się, talerze spadły na ziemię i rozbiły
się; w
tej chwili śpiący obudził się, by się prze
konać, że to budziik wykonał -swą po-

•••••lllilmBmammm••••••.••••'••MW
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<fonositiśmy,

)Ud z i?

wystąt>lła

1

winność.

Dr. Letllk przeprowadził dośw.iadc.z.e·
nia, W)'kazujące, że stosowanie do siły
danej podniety można wywołać s-ny za·
HF
równo przyjemne jak i przykre. A w.ięcs
pukanie budzi.ka, oddalonego o 1 metr,
wywołało wrażenie przyjemnej muzyki,
natomia:;t w odległości tylko 20 centyd •
•
f
d
metrów spowodowało przykry sen o eks
\.tJ"~WIEJIA
zna1 u1e stę w an ernan o. .
plozji naboju armatniego. Człowiek, któ~
-,t I I
h .
W San F eman do w Wenezueli znai-1 lin:Łeresowai-iiem. Po chwili
znudzone, remu położono na głowie ciężarek 20
r.EWcHNrczNYCH.
duje się aikademja, w której kształcą udają, że 11 prołesora" ani widzą, ani sły- gramów, śnił że przytula się d·J je.go twa
PlAN 0 suoowtANYctt
- . l ten „za kl ad na· szą. K'1e dy 1. t o me. su
k tk u1e,
. ogarnia
. Jerzy
.
J dziec·a;
k natomiast ten sam
napopierathświotłoczułych/ T ~. 1'1\I
s1ę„. papugi. o rygmany
głów<.a
1
POZYTYWNYCH. NEGATYWNYCH
ukowy" uchodzi za największy na ca· irytacje. Zaczynają ·krzyczeć na natręta, człowiek, któremu następnej nocy na
i OZALIDOWYCH .J/
ilkoiA:'ó K
łym świecie i cieszy się takim rozgło- aby wreszcie ~kończył.
W chwilę po czoło położO'Ilo cięż.ar 2
kilo.gramów,
~~$(j~K
R~KLA:~,;;~„ sem, ja:k nieg<lyś nasza a:ka<lem~a w tern, wybucha szalor;a b1!rza. 11 S.łucha- śnił, że przebył , napad bandycki i leży
~~g(_
Smorgonach,
cze', wypwwadzem z row11owag1 ka· w lesie z rozpłataną maczugą głową.
· ~ ·
Nauka udzielana jest. w sposób wy- miennym spokojem „profes<:>ra" wpaJaJ.ednopr-ocentowy J"oztwó:r amoniaku
l'eł.11·72 • Pr'ołrkowska N~ · f 00„ próbowany i bardzo skuteczny. Wobec ją we wściekłą pasję i nolens volen.s wdechiwany prze·z śpiącego,
wywołał
zebranych w klatkach skrzydlatych ele· wrzeszczą w niebogłosy to, c-0 on im po sen o ataku gazowym, pięcioprocentowy
wów stawia ~ię fonog.raf, który p'Owta~ wtaxza.
roztw:ór spowodował uczucie zapadania
NOWO OBOWIĄZUJ_ĄC~
rza słuchaczom ' dągle te same ·Sł0'\va1 1 aż
Po dziesięciu lekcjach papugi zdatją się do kloaki. Słowem:
s~1y zależne są
do ~~utk~. „Cierpliwoid" ..~n.i. „zimn~j ge:ie~~lll~ egzamin.
któr.e umieją wy bardzo od zewnętrxnych podn.ict. I co
tJ
&UU IYW
krwi taik1·emu 11 prołesorow1 n:;;gdy me mow:ic krlka wyrazow, cemcm~ są ba:r- bardzo chanlikterystycz:rie:
moż.ua na
cl.o ·-~abycia [
TA 1~·
Harntom1·cza ł zab:ra'knie.„
dzio wy.soko, jaiko wykształcone. Reszta nie wpływać, można wywołał: przeróż: .....ięga~ni "
•
•
n
Początkowo papugi są nieco zażeno "Yltdałona zostaje z akaidemji i jako niez- ne uczucia, ~ą skalę '\Tai:eń od raju~
Cena za egz. zł„ 1.Wattle, następni~ zaczvnaią słucha~ z za„ dol'!la sprzedawana po cen.a:ch miżony>ch piekło.„
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gwoździe
należeć będą

Wkrótce
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Przejechania.

ministerjałne~

Lódź,
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cze~

Na placu Kościelnym dostał s~ę ~
wozu 77-letni Adam · Leśniewfoz,
bezrobotny, zamieszkały przy ·ulicy,
Aleksandrowskiej 76.
Doznał on ciężkich obrażeń cieles•
nych.
Poszkodowanego przeniesio!lo do
pobliskiego III komisarjatu. dok~d :wezwano doń pogotowie~

do przeszłości.

szanla I zagniatania ciasta.
całym procesie pro·
dukcji chleba.
Rozporządzenie dotyczy piekarń, cu
kierń i innych zakładów, wYTabiających
pieczywo do użytku publicznego, o ile
wymienione zaklady znajdują się w

t

koła

i.. karaluchy w chlebie

KwestJa filgJenicznego wypieku chle - s1owem przy
Łodzi kwestją, która
oddawna w stan chroni·

~·
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Koniec ery ręcznego wypieku chleba.
Znamienne· rozporządzenie

już

;a

W łok - koziołek, skrzypią koła
No, i proszę -.:..: kataslrofa.
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ba i butek jest dla
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· Nagle - .iakoś nlespodzlaoie
Auto wtył się mocno cofa

Nasz młodzieniec dla sweJ dam:Y
Zawsze ma atrakcji szereg
Ot, naprzykład dziś z nią jedzie
Samochodem na spacerek

przeszła

''

.
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Lódi, 1 czerwca.
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Na ulicy Zglerskiej została przeje"I
ustala
termin do wprowadzenia wypieku me- chana przez samochód 60-letnia starusz
ka Sura Dancygier, zamieszkała :przy,
chanicznego. · Mija on ta 6 miesięcy.
Od tej chwili wszystkie zakłady pie ulicy Zgierskiej 19.
karskie muszą już posiadać urządzenia · Nieszczęśliwą staruszkę wydobyto a
pod kół auta w stanic nieprzytomnym.
mechaniczne~
\Vezwane pogotowie stwierdziło
Nie ulega wątpliwości, że powyższa
mózgu i w stanie grothym prze
wstrząs
reforma wpłynie dodatnio na higjenę
wypieku oraz z czasem wywofa znacz- wiozło ją do szpitala Poznańskich.
ną zniżke ceny pieczy\.\ra.
Oczywiście

rozporząazenłe

Mówi się o tern wiele, nawet w Magistracie pokutuje już od lat sprawa
liczących powyżej
urządzenia miejskiej higjenict>nej pie- miejscowościach,
karni w celu żaopatryWania szerokich 5.000 mieszkańców, a więc stosuie się
mas ludności Łodzi w dobre, czyste również do Łodzi.
Qi
pieczywo, a jednak - wszystko tkwiło
dotychczas na martwym punkcie.
W praktyce bynajmniej nie rzadko
Łódź, 1 czerwaa.
zdarza ·się, że gdzieś ktoś znalazł we
nazewnątrz bownętrzu apetycznego
M.ieszkancy domu przy ulicy Pabjachenka
nickiej 3 wczoraj zostali wstrząśnięci
co mu zwichnęło świetnie zapowiadającą się „karjerę" samobójstwem.
zardzewiały gwóźdź, prusaka
'
IUb podobny przysmak...
Lokatora tej kamienicy, 44-:letniego
Lódż, 1 czerwca. w kas.ie chorych „śwtsnątem'' jednemu
Są to, oczywiście, już bardziej jasStefana Kaczmarka, który w czasie nieWTacając z wyprawy zlodzfojskiej gośc1owi forse.
krawe wypadki, ale nawet w sporady- Chaim Goryniak udał się do jednej z
Ośwradczenie Gorynfaka doszr.o do obecnośc} domowników powiesił się na
czności swej świadcz·ą .one przecież ·w:1
klilku mężczyzn, siedzących przy I haku wb1t~~ do szafy;
uszu
eściu.
przed1ni
na
knajp
· ·
mownie o
Gdy w~s1elca o.dc1ę~o od ,sznura po
stoliku. Spoglądano nań z
sąsiedniL'm
w
się.
mu
PoSZCzęścifo
d:nia
Tego
warunkach liigJeilicznycb,
kilku godzm, me dawal on Jut
upływie
interesowaniem.
~ie„
z
Wykra<lJ
Chorych
Kasy
lokalu
panujących w wit'.lif łódzkich piekar.- . . ·.
.
życia.
znaku
taki
.
j,est
'faktycznie
wn
Wlęc
zawlierający
portfel,
pana
ja'ltlegoś
szeni
. ·
11iach...
·wezwane pogotowie stwierdziło
. zdol:ny? .- spyfat ·go jeden z nł.ch.
z.to.tych.
dwieście
Zarzut ten nie dotyczy, oczyWiście
. ·.
.
- Nie zliczyłbym na palcach obu zgon. . ·.
wszystkiclr piekarń w naszem mieście,
Zv:Jo~'.I zabezpieczono na.. m1~1sa1 .a t
rąk; ile wypraw-dokorialen:t \V . ciągu oByt więc w doskonałym faunórze.
niemniej kwestja . powiimą być jednolirQzkaiał .statn'.i ego mies<i'ąca. Wszyscy fachowcy do zeJscrn wladz sąd-0v.:o-po11cy3nych.
.::...:. \Vódka i zakaski! · Cie uregulowana, bowiem dotyczy ona kelnerowi.
mnie dobrze znają J ml>wJą, ze z,robię . Przy~zyna. rozpac?lnvego kroku '·
·
podstawowego środnajważniejszego,
mesnaski rcdzmne.
Libacja bez towa:rzystwa szybko się karierę.
.
k.a żywności.
----Po upływie kilku minut o pobycie w
'znudiiła. ZaprosH więc „d~ewczątmu
Poza niezbęclnYm warunkiem prze- ka", które znal już oddawna. Bawili kna;pie ,:z aakomi'tego fachowca'' do-.
strzegania jakllajwiększej czystości w
wiedzliafa · się policja, Ooryniak został
do świtu.
Pożar
piekarniach chodzi .tu więc również się Ody
.
j~ż zupetnie pijany, jedna aresztowany.
byt
od.:
chleba
wypiek
aby
gfównie o to,
Lódi~ 1 czerwca.
. Gdy . znalaz1 się przed sądem,. nie
·
z nich zagadnęła go:
bywał się ·
z nieustalonej
wczorajszym
dniu
W
..:._ Slttcbaj, Clwim, skąd ty wfaśd- przy z11al się ·w prawdzie do win y, ' lecz
w spos.ób mecha1i.i czny,
ybucht pożar
w
przyczyny
_
dotychczas
udowodniono mu, że. d:o'kona.t. kradzie-·
aby zarówno mąka jak g otowe ciasto w ie masz ty le pie nięd. zy ?
w· fabryce Bandego, mieszczącej się
.
chorych.
kasi'e
w
żY
·
:
ę.
i
s
mieclmął
uś
Goryniak
.
uie były dotykane rękami itd ..
przy ulicy· Senatorskiej 20.
na rok więzieni-a.
- Ja jestem zdolny człowiek. Dziś 1· , Skazano
W doniosłej tej sprawie żnaszedt
· Robotnicy zajęli się natychmiast gaobecnie na terenie całego kraju
szeniem ognia, a gdy nie mogli śobie
0
dać rady, zawezwali 4 oddziaJ straży
s''ło·
który należywa:!!aż~~r :~ zasadniczy
ogniowej.
'
I
krok ku urzeczywistnieniu tych postu. Akcja ratunkowa -straiy trwała qJro..
·
latów. ·
to godziny. Straty, w-ynikłe z pożam.
kOSSZłOWała pana dziedzica zbyt drogo.
Datę ?4 maja b. r. można śntiało usą nieznaczne..
·
· ·
.
·
\vażać za datę, kończącą erę ręcznego
· Po •kilku minuta-eh .znaiomo~ć Z<>Sb.Łódź, 1 . czerwca.
.
wypieku chleba w Polsce. Tego bo·
Pan K.. właściciel m.ajątku tlemsikfo ła zawarta,
wiem dnia weszlo .w życie rozporządze-1
Autem pojechali ,n~. spacer. O ś:wtc:ie.
nie min. spr. \Vewn., oraz tnin. przem. i go pod Ło-dzią, miino podeszłego wieku
Nagły
młody<:h gdy p. K. był już bairdzo mlęcziony ijedna
towarzystw'o
pasijami lubił
handlu i in .. nakładające na piekarzy
1.ódi, 1 czenvca.
z fowa;rzysxek szepnęła doń:
obowiązek zastosowania urządzeń me- dziewcząt.
W jednem z mieszkań domu przY
- A teraz może do domciu? Takie
Dość często urządzał sobie wycieczchanicznycb do przesiewania m:!ki, mie
. ulicy Drewnowskiej 13 zmarła nagle
Mi!• am , . :Jd dQ Łodzi, g·dzi.e całe noce spędz;ał na miłe g~d'ko.
w
•
Kilka gadzim upojeń ilcoszl1J1Wało go 66-Ietnia Chaja Sztajman. Przyczyny
·
flircie z damulikamł z półświatka.
Lecz przed kiLku mi~iącami zdarzy jednak haTdzo drogo. Podfel zawierają- nagłego zgonu nie ustalono.
NASZE MLEKO.
Policja zabezpieczyła zwłoki na
cy 50'0 zło•tycli zn:f<kł tajemnicze,
jest na... ta mu ,się przykra pr.zy>goda,
Mały Jaś po raz pi.erw.szy
Na,rfo~ar złego młoda. osóbka obd:a.7 mieJ·scu.
Po cafodzieinnei pielgrzym-ce od knai
~si ~ ciotki; przygląda .się ciek awie,
'
iak c10tka doi Jm>wę i nawet dosta~ e o<l py do knajpy udał się na ulicę Pkndto„ czyła go Jeszcze mocno mecenziu;ralnenu
epitetami, gdy me mógł jej zapłacić za
· ,
.
nlej s~kla:nJkę mleka cl.o wypkia. Mleik() wiską.
Przechodząc 'rzez alicę
Przy rogu Moniuszki zwr:óci1 .uwaigę gościnę.
haridzo mu smrukowało, więc zamiast po
rozejrzyj się aważnie, anik·
Wprost od niej udał si.ę do komisa:r~
na dwie młode eleganckie dz:iewczy111ki. r
d.zięk-owantia mówi:
niesz llalectwa i śmierci.
stwier&ziła, że pien.iądz-e
Oine inrtuicyjnie wyczuły, że „gość" (a;ht, Policja
- Chciałbym. ciociu, :żeby mleczarz,
tt k_tórego mamusia kupuje mleko, miał ma dobrze \Vypchany portfel,. ~..ęc uś- l.:'ł::!a .·lllU Wal~ ~ewska. Sąd
i& oa dwa miesiA:ce tviięZie.nia.
lmiec~y się doń ·kuszą;oo. ·
także how~

Chwalił , się
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Zaczarowany
świat
kostjumerni

teatralnej

Czy

do podobnego stanu
. d an1a
. ".)..•
pos1a

-;;:'~pisz, Wacek?
. -

Bo co?
Śpisz?
Dlaczego?
Bo jeżeli nie

łto złotych.
- Już zasnąłem.

rostu
śpisz,

to

pożycz

mi

Najnowszy Wynalazek członków rodziny.

parasol familijny.

Powiększa się

w

miarę

przy-

Nowy rodzaj oszustw.
Po wsiach

grasują

„ przedstawiciele"

nieistniejących

fabryk maszyn rolniczych.

pobreraiq zahczk1, na które wy stawiaiq
bozwartośc1owe kwity.

Oszuści

Wiśniowa Oóra
przed sądem.
Sala sądowa. Ławę oskarżonych
~ - las wiśniowo-górski. Przy

Łódź, 1 czerwca.
Terenem operacyjnym różnego rodzaiju oszustów by.ty dotychczas większe skupienią ludzlcie, a Więc przede. wszystkiem miasta. Obecnie oszuści
rozciągm;h również swą dzi'atalność

wśród mieszkańców wsL
Zbliża się okres robót polnych. Wies~e sędziowsk~m eksperci od ga- śniacy czynią już przygotowa.nia do tej
zów trujących. Rozpoc.zyna się IJa<l.a- p.racy. Korzystają z tego właśnie róż.ne pe>de}rzane indywidua, które wędruPrzewodniczący:
Czy oskarżony ją po wsi'ach ł przedstawiają się wszęłl'!'zyznaje się do \Wny zatruwania let- dzie jako

me.

1łików na Waśniowej Górze?..
Oskarżony: (wybalusza oczy, robi
zdumioną minę, wzrusza ramionami):
Nie„.
Przew.·: PcoszQ się przyznać„. Ma·
my na to dowody~....
Oskarżony: (mi'lczy).
Przew.: (do woźnego) Wprowadzić
~wiadka!._
(W&bny wprowadza. pannę Ziutę.
Kr6tlm sukieneczka, karminowane usteczka, tlenione włosy, golone brwi).
P...rzew.: Czy św:i'aidek mia oskarż'Oaego?
.$władek:

(patrzy w stronę 'lawy i

przedstawiciele wielkich fabryk maszyn rolniczych.
Osobnicy ci proponują chłopom kupno niezbędnych w ich mniemaniu ma~yn na warunkach barozo dogodnych.
Zgadzają się na spłacenie należności
w 30-tu rata~b miesięcznych,
a więc w terminie niemal trzyletnim.
W dodatku proponowane ceny są
bardzo niskie. OczY:Wiście, że taikie wa-

run~f dz<iałają zachęcająco i obałamu-

ceni chłopi g__odzą sii; na tak korzystne
tranza:kcje.
„Przedstawiciele fabryk" pobforają
drobne za:Uczk; i wystawiają chłopom
jaiki·eś pdkwi.towania, które, jak się p:ótni'ej okazuje,
nie posiadają żadnej wartości.
W kilku miei·scowościach pod Łodzią oszustom udało się „nabrać" naiw·
nych w.ieśniaików, którzy za wpłacone
zaUc.ziki nie otrzymaH oczywiście żadnego ekw.iwalentu.
Przeciwko tym nowym oszustom
mleży
pr,zedsięwziąć
odpowiednie
środki.
Obowiązek ten ciąży przedewszystkiem na syndykatach a zrzeszenfach
rolniczych, które winny uśw.ia<lomić
swych członków 0 grożącem im niebezpieczeństwie rie strony niepCY\\7olanycg
przedstawicieli trie'istniejących
fabryk. {e)

I

N1·esamow1·ty telegram

-.dycha): O, tak„.
W przeddzień zawiadamia syna O zgonie J• ego OJ• ca
Przew.: Oo świadek może o nim poWiied'1Jieć?„.
Londyńskie towarzystwo psy<:hkzne 1 0dWT6ciwszy . w ten sposób uwagę
Swiadek: Baordw wiele.„ Nienawi- ma na jednym z na;ibliższych swych po- ołca od właśdweg·o powodu swej obe.cClłzę go„. a jednocześnie lubię. Jest to siedzeń zająć się bardzo ciekawą przy- ności dr. Ga.riicik postanowił naza:jutrz re.
gajM~szy psotnik pod slońcem.„ On godą. jaką miał lek.an chorób ik<>bie· no zająć się wyjaśnieniem źródła teled :zaitruł moje życie...
cych dT. Ga.rick z Oksfordu.
gra.mu. Czas jeszcze ja1kiś ojciec z syPrzew.: (:rzuca surowe spojrzenie
Gariclc co miesiąe odwiedzał swych ne~ ~awędz.ili fo, też na odpoczynek U·
w stronę oskarżonego). Więc jednak to rodziców w Londynie, których bardl)() dah się hardzo poźno.
była prawda!... zatrµł!.„
ko'Chał. Ostamio }ednaik z powodu przeGdy rano 0 d~ewiątej syn poszedł do
św.: Tak„. Zaitrut mi życie„. Jes- pra•cowa:niia nie malazł na odwiedzi- sypi·a:lni ojca, by się z nim przywitać,
tem teraiz opuszczona smutna zawie- ny czasu i pt.zez kilka miesięcy wcale w stwierdził, że starzec leży bez życia. Po
d:złona w nadziejach ..: A wsztstkiemu Londynie był, 2-~ m.aja <ńrzymał de- .zibadani11 okazało się, że umarł 0111 w no
Oil jest "Winien.„ On był sprawcą morch peszę, że. matka cięiiko za'Chorowała, ey z powodu udaru sercowego. W parę
cierpi.eń.„ Moich katuszy ... Przez m'e- trzeba w1ęc, by zaraz przybywał do L<m dni pótniej odbył się pogrzeb, na któ.ry
g'() przech<>dzLła.m ~iężką chorobę.
~yn ~ostał wezwany zawczasu w talk ta
Przew.: Aż tak?„. Swfadek chor<>·
Ledwie przybywszy d-0 domu rodzi· 1e:mm-czy sposób.

ldynu. .

wał?„ Jakie były objawy choroby?... ców, dr. Garick dowiedział się, że matTelegram nie dał lekaa-.rowi spokoju,
Swiadek: Milość.„
ka już nie żyje. Ojciec powiedział mu postanowił więc dofść, w jaki sposób z.o.
Przew.: Cóż to z.naczy?...
tylko. że matce było nadzwyC7Jaj pr.zy- stał wysłany. Z blankietu widać było, iż

Świadek:

To byro w zesz;fym ro-

kro~że

riwidziała
nie

ukWocha.negod

~yna

nadano godw

londyńskim Wurz~dzie p-oez-

b ... Poznałam na Wiśniowej Górze pe- prz
k zgonem; 'ł d pOakr~ dru ~ to:wYD:1 po nume1'em 95. 1 urzędz1.e po
\Villego mlodzieńca„:-Byl taki przystoj- p~rze ~eł e a,_r~_:rro~ o
s1'0T u, OJ ~!~z:ano . mu tyhlko
łty e, }e dę~,
ny i tak pięknie mów'ł

e<ił
1 ~Óry z~
lasu„. Do teg~ 'i'asu,
trul mi moje żyoie„. I było ciemno„. I
n.siedliśmy na trawie„. A potem... Nic
wlem co S'i'ę stało„. Tego mtodzieńca
fltż więcej nie wJrdzia.łaim„. Zostawił mi
kdnak pamiątkę.„ (świadek wybucha
iłaczem. Na sali poruszenie. Przewo-dniczący przerywa rozprawe. Dalszy
".ia!?' posi'egzenfa _ jutro).
Ala.

mną do

ciec Z>OSLa w LAmuyrue.

,1~ ma}3; dr,

Gari-cik

dostał depesz~

tej

1
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rypetii komedja detektywjstyczna Edgara Wał·
lace'a „Nieu~hwytny" z Horecka., Tatarkiev.1·
czówną, Bonecklm, Chodeckim, fabis:iaklem.
Krzemieńskim i Ziembińskim w rolach glównycb.
Ceny zniżone
JÓZEF WĘGRZVN W „DON JUANIE"
wystaPi na sceore tca:ru Mieiskit>g:o Jeszcze dwa
razy: w niedzieie naiblizsza <• god'l. 3 i oć! pa
pr.ludn.iu oraz w środę wic::-zvrr;m dnia 6 c.zcr~ ~
.
Ceny '.lopularne. od 5,1 grnszy do 6 zr.
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„starego" Boleslawa Leszczyńskiego,
oraz surdut i fra;k Żółkowskiego„.
Specjalny dział kostjumemi to
gar?e!Oba królev.:ska i dworska. TrzymaJ~ }ą w zamk~1ętych szafach. Są tam
bowiem szaty mezwykle cenne. Broka•
towe p.łaszcze, aksamity i jedwabie,
koronM i futra bogatę. Wszystkich
mo~~rc~ów ś.wiata m~naby. ubrać. d()ol
sitoJ1me 1 g~:ie. Z ~~olewsk~ego zh1o/u
ubyty osta1UI1A10 fraki i peruk1 .z czasow
5 tamsrawa ugus:ta. 0 ·dda}l'lo Je do Mu·
zeum NaTodowego.
JecLna safa zgrupowała obuwie --;: I
znów . czego tam mema! od _toSioo
wych 1 ~oztowych but~w rycerskU:h szwed~kich butó~ ~Q~ty~h. - az do
t>a'lli<>fh wschodnich 1 m<lyJskich mokką
synów.
. .
.
, .
. Są taim. pa~1ątk1 PO ~odrzeJewsklie,J,
Wrsn~skięj l Żó~kowsk1m ...
kó Z k~fset ta.bhc, h wzb~ów, rysu~-.
k'
k warz~~cyc. tu i?ry wszys.•
:~ 1he'?o .' n.ar , w 1 1s ~ndowk, czer6Pie
nClJLC meme ~ wwr P e]a a
ra~c w,
pracuj~cych dla scen warszawskich.
W. H.

1= W1e e mnyc , zosta a n·a uana w druu
1~ ~j_a zgo~ie ~ wszelikiemi wymagabLaml i przep1san11. .
.
.
psoby nadaw~y. n1e mo~li $11:l'h1e url:ę
Tf~TR MIEJSKI.
Dzi'ś po raz ostatni w sezonie „Róża" Stefa•
dn'lcy p:rzY_PO~ec. ~odpis na nadaw·
na Żeromskiego.
czym b!a.nkiec1e był meczytelny.
Poc;;ątek o godz. 8.30. Ceny najniższe: od
Tę właśnie zagadkę chce obecnie roz
50
iroszy
do 3 zł.
w~ąza.ć londyńskie towarzystwo psychiJutro, w sobotę, oraz w dalszym ciagu w nłe.
c.me .. Wątpliwą jest jednak rz~czą, czy dzielę wiecwrem niezwykle interesująca, pelna
mu s1ę t'O choć w lllałym stopmu uda.
fascynujacych pov.iklań i nieoczekiwanych pe.

treso:. OjCtec zmaxł nocą. Pr.zybywai na
tychm1ast na pogrzeb.
Głęhoko wstrząśnięty tą niespo<lziewaną a tak przykrą wfa.domośdą dr. Ga
dek najbliższym pociągiem odjechał do
- LQ1ldy.nu i przybył tegoż wiecz~ru do
~m~ ojca. J:1'kież było j':dnak jeg-o zdu~
~lenJe, ~·dy 1edna:k d~z.w1 otworzył mu
me ikto mny tyłko 01<:1ec.
Nie ch-cąc go wyprowadzić z równo•
TEATR KAJ\'lfRALNY.
. wagi, syn ni arie mówił o przyczynie swe
TEATR POPULARNY.
go przyjazdu, chodaż t~legram,
który Ostatnie dwa ptzedstawlenla przed zamkełęcletn
sezonu
Dziś, w piątek, z powodu generalnej prób}' wyda.rwał mu się głupim fartem, taik go
odbę<ia, się jutro I w niedzielę o godz. 9 wieczo~zedstawienie za.wiszone.
przejął, iż nie mógł panować nad sobą. rem.
Jutro o godz. 4.ZO po pot. po cenaclt najniż
Odegrana będzie znakomita farsa Iiennequiszych (od 40 groszy do 1 zł.) tylko raz jeden Chcąc jednak w jakis sposób wytłuma
,,])zwooy Korne-Miskie". Więcrorem premjera czyć swą obecność, opowiedział ojcu, że n'a „Codzienniej o 5-ej",
pr.zybył n.a k01I1gres leikarzy.
świetnej egwtycroej oipereU<i „Gejsza".
twa

Teatr to świat baśni i rzeczywistozarazem. Nietylko na scenie a1e i za
kulisamL N. p. w lrostjumerni każ<leo-o
w~ększego, istniejącego już od dłuższ"'e.
go czasu teatru istnieje cały zaikulisowy świat bajki.
Łódzki tewtr nie móglby tu wpraw•
dzle !uż posłużyć dowodem, ale hlasyczny1111 przykładem jest tu kostiumernia:
i rekwizytornia wars;:awsldch miejskich tea:trów, której początek sięga
jeszcze czasów StanistaFa Augusta.
W ogromnych salach zgrupowano
wrzystki_e kostjumy, jakie kiedykolwiek używano na deskach obecnych
miejskich teatrów.
Jest tam wszystko: żebraczy rachman wisi zgodnie, po sąsiedzku, z wielkopafakiim karmazynem. Kożuszek powstańczy brata się z żandannski1n szyn.elem. Piersią w pierś wiszą ku sobie
zgrabna ułanJiaJegjonowa i wielbłądzia
peleryna dzikiego czerkiesa. Oschny,
dziar sta<nowią kostiumy damskie - od
zakonnego habitu - poprzez mieniące
się tysiącem barw stroje ludowe - do
strojów poważ.nych matron i motylko.
wy~h kostiumów <lila wdzięcznych ba•
letm<:.z~k..
.
.
\V dziale męskim w kost]11my
'~ojskov.:e możnaby wystro!ć kilka pul~
ków wo}Ska ..___ w damskie ca:tą
~zeczpos~otl:tą Babi~ską. Dziat męski
liczy bow1e~ 15 tysięcy kompletów ra~em 30 tysięcy sztuk garderoby. Dam
~kl - nl:a 21,126 kompletów - skta:daJących s1c z 75,000 sztuk.
Vlśród tej wielkiej masy wszelakie)
odzieży, przechow:vwane są cenne pa„
mfątki
dziś już hi.storycz,nego
znaczeIJlia.
Przechowywany
jest rycerski
(tróJ
ści
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TAJNIKI POWSTANIA ZYCIA LUDZKIEGO
__„

Dzis .i dni

dorosłych!

Tylko dla

następnych!

dorosłych!

o godzinie 12 w nocy

DZIEłU~IE

JEDErl RAZ

Tylko: dla

JAK POWSl'A.JE CZŁOWIEK? OD POCZATKU AŻ DO URODZENIA.
Film w 5-ciu częściach, przedstawiający najbardziej ciekawy i zagadko wy proces przyrody: stworżen1ie życia
ludzkiego wskutek naji'n tymniejszego połączenia się mężczyzny z kobietą i zadziwiający rozwój aż do urodzenia.

POKAZ FILMU oddzielnie. dla
Ze

względów

zrozumiałych

fotogrnfji nie wystawia

P ań

==

Oddzielnie dla Panów.

-

Balkon dla

Pa~

Parter dla Pan6w

się.

Zdarzenie

roli zbira.

Detektyw w

dodać 5 j mówi.ooo 'najookładniej wszelkie szczeFlorydy}, dola.:rów, byleby wszystko poszło dobrze Igóły mordu, a po naradzie podejrzany
za,d a.tku.
osobniik zażądał 10 dolarów
z;apraignęła pozbyć się swego męża, co i pręd!ko.
Za tę sumę - powiedział ów sąsiad 1Gdy tylko otrzymał pieniądze, wy.jął z
lilę zresztą w Ameryce środkowej bar- zna?jo:my mój zgodzi się zamo!'dować kieszeni kafdanki ręcZille i za·kuł w nie
dzo często zdarza.
PowiZiąwszy plan, w zaufaniu jaik to Austina. Po poże,gnaniu się z nią poszedł okrutną żonę. A zanim :zdołał się spostrze-c jej przyj.adel został również sku~ykle robią kob1ety, zapytała sąsiada, na polkję i :powiedział o wszysbkiem.
Na·stępneigo dnia zjawił się u Austi!- ty w 1kaj da-TIL'ki. !Podejrzanym O'~O'łmikiel'I'
sfosuniki,
z którym łąc.zyły j.ą, bl.i!ższe
czy nie mógłby jej nastręczyć ko:goś, u- nowej jailr.iś bardzo podej.rzainie wyglą- oikaza ł się agent po-licyj•ny,
Gdy dowiedzi.ał się o w-szystki.e m Au
mfojącego obchodzić się z ~ewolwerein. dający osobniik i pow ~e &iał, ż e gn tów
Bo męża i-ej trzeba sprząt.nąć. Na dwu- j-es.t zrohić, ,co mu każą, lecz kos.ztol\vać tStin, wcale nie był zdziwiony; ·. owszem,
wcale jej nie zależy, fo będzie conajmniej 30 d-0la.r6w. Żą<lna zaJpewITTił, że od dawna już spo·dziewał
d:zie·s tu dolairach
t
N'
. od b
.
d 'ł .
. k b'
·· . · .
b ·
· t
· ·
· ·ł '
na1g o~eJtSZą J~S ~z.e~ą, y Jegomosc ~m1erc1 ·&weg~ mę~a. o i:eta zg~· .z1 a ~1~ s1ę . c.zegos p o'_ .nego. 1e z.~pr:ites -0:
ktory s1ę tego pode1mu1e, naprawdę do~ 1 na t?: ~ont~waz 1ed~aik chc1afa m:·ec :wał wcale pr.z~Cl'W axesztowamu zony t,
. . . pe~nosc, ze me zoistame o~zuka:na, w1ęc ;akgdyby me me zaszło, P?S~edł d? og.
brze s~elał.
S~rn1d wysh1c~ł Ją, poczem osw.iad za~ą~ała, ?~ dalsz;e sz.czegoły z;>stały o- rodu Jbył z. zawodu ?grodn.!!k1etn} p1elęg•
ezył, ze ma .kogos, kto ruę clo tego doo- ~?wt011~ J?-Z przy św1adku, ktorym był nowa.c dale1 swe. kw1aty. .
Nie wszyscy jednak maią taik1e zdr<>kooałe nada7e, choć 20 ddarowa zapłata 1e1 przy]aC'.lel.
·
Odbyła się tedy na:rada we troje o- we nerwy.
będzie za małą. N_a to przewrotna żona
Pani Id.a Aootiin, zamieszkała na wy o·drzekła, ze gotowa feszcze

~iie Long Islal'!ld (w pobliżu

1

pociągów.

Skarźysko, 31 maja.

Na ·sitacji Wąchock, łii.nH SkairżyskoSandomierz w radomskiej dyrekcji kolejowej . przejeżdżający przez stację pociąg towarowy najechał' . na kiJLkanaście
wagonów, stojących poza zwrotnicą,
1p rzyczem trzy z P{)śród nich zosta1y
wywrócone i rozmte, 12 zaś wYPChn.ię·
te zostat.y na szlak. Wiinę ponosi pod.dobno zwrotllllczy, który samowolnie
p;rzełożyJ ·zwrotnicę.

~
z · ód personelu poctągu
ranny
pomocnik masz~nisty oraz hazosta(tposr
mulcowy. Rannyc.h opatrzylli na mie~u
otowia ratunkowe o. Na
lekarze
mie·sce ~ffpadku przybyła S:ecJal:na
k JisJ'a która prÓwadz.i śledztwo.
.
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Znakomita kreacja 100 proc. kobiety

·

.
wschodu na

.C I ary o

żonach

klatkach wschodu p. t.

gra artyst6w, piękne widoki, oszaławystawa jakiej jeszcze dotychczas nie
widziano. - Bestialskie czyny jakich się dopuścił
· .
i córkach spokojnych swoich obywateli przechodzą ludzkie pofęcie.
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(czyli Dziewczynka z Ba3etu). ~ Humor. -

Całość 16 aktów !li - -

u

zam k niętych

H.. A RE

władca

następnych t

dusz

PERL A
.

Dzii i dni

Hł*f@'*M'tM''tr44MMif

+1;1

Wspaniała
miaiąca

Dziewczynka zpowodzeniem
Dowcip. -

Spazmatyczne wybuchy śmiechu.

Począfek seansów o godz, 4 i p6ł, w Śohoty. niedziele i 'więta o godz. 1-ej.

Orkiestra pod kier, p. R. KArtTORA

Sta-1 -

Kto je wyłamał? - zapytał d&""
Pobiegł po schodach na górę.
rat się wyważyć drzwi. Nie poddawa- tektyw.
ty się. Wówczas schwycił leżącą na zie' · - fa - odparł spokojnie Pakula.
DENIS.
- Poco?
mi siekierę i począł nią walić z całych
- Dlatego, że zażądałem od teg6
· sit w drewnianą przeszkodę. Po chwili
t pana, ażeby wpisał do księgi meldundrzwi były wyrąbane.
kowej swe nazwisko, a on odmówił.„
Wpadł do pokoju.
Sensacyjna powieść z tycia powojennej młodzieży.
- No i cóż dalej? ...
By?o już zapóźno.
\.__
- Zagrozilem mu wówczas polic~
okn~
~waMe
~m
o
Swiadczylo
~•~
Nieznajomy wyskoczył do ogrodu. Wyciągnął wówczas rewolwer z kie13)
·
dojrzał jeszcze jakiś cień bic- szeni i wycelował lufę w moją stronę .
Pakuła
Anna, nieprzytomna z przerażenia,
.._Niech pan poczeka dam panu
Zanim zdołałem zorjentować się w· sycmentarnego parkanu.
wzdłuż
gnący
rzucila się na pomoc mężowi.
~wiecę ...
Chciał już skoczyć przez okno i pu- tuacji wskoczył po schodach na górę i
- Zostaw go, Robercie, daj mu spo
Anna podała lichtarz z ogarkiem
ścić się w pogoń za uciekającym, gdy zamknął się w swym pokoju. Gdy wy_kój!
świecy.
- Znam się na tych kawałach!... nagle na dole rozległo się gfośne pu- famalem drzwi, było już zapóźno - Proszę - rzekła. - Jestem już
ptaszek uciekł...
mnie nie przestrasza, krzykną? Pa- kanie.
One
panu nie potrzebna. Pański pokój jest
- Dokąd to okno wychodzi? - P!'ł
otwoi
dół
11a
schodów
ze
Zbiegł
zor~
się
zdołał
nieznajomy
na drugiem piętrze, drzwi są otwarte kufa i zanim
dalej detektyw.
tał
jentować w sytuacji, wyciągnął rów- rzyl drzwi.
- trafi pan.„
Do ogrodu, przylegającego do
Na progu staf przodownik, policjant 1
Nieznajomy wziąl świecę i nadal nież rewolwer z kieszeni.
cmentarza. . Stamtąd można wyjść
- Daj pan pieniądze i sprawa bę- ( detektyw.
twarz skierował się ku
ukrywając
- Dobrze, że panowie . przyszli!... Wp!ost na drogę ....
schodom. Byl już na trzecim stopniu, dzie załatwiona! W przeciwnym razie
- Czy mam go dogonić? - zapy,
wfaśnie w tej chwili zaweChciałem
psa!
jak
pana
zabiję
gdy zamyślony Pakula, otrząsnął slę na
policjant.
tal
policję!
z:wać
krzyczała
ostrożnie!
Robercie,
gie i rzekl:
- Spróbuj pan. W każdym razie on
Detekty w nie zwracając uwagi na
Anna.
- Jeszcze chwileczkę! Zapfad pan
mi się już nie wyminie z rąk.
- Nie bój się, głupia! On nie poską- jego słowa, rozkazał' policjantom:
pięknie, ale to jeszcze nic
~a pokój Policjant wybiegł na drogę..
- Zre wi dować dom!
jeszcze
wszystko„. Nie liczyłem jeszcze świecy pi forsy!... Życie chyba jest mu
- A panu radzę zachować więcej
Policjanci udali się na górę. Deteksię nic
wcale
rewolweru
jego
A
mile!
- Ile?„.
doskonałe rozumie, ie ty w począł indagować właściciela ho- ostrożności - zwrócił się detektyw do
On
obawiam.
- Tysiąc złotych ..•
właściciela hotelu. - PolicJ·a czuwa nad
"Y p1°"'f\"szvm strzale zb1"egn s1·e sa telu
. .- · :
ą
•
'v
A~a z rozwartemi szeroko :)CzJ.·- Pr '·
~ Czy byt tu jakiś mężczyzna przed panem ...
siedzi, a jemu zależy na tern, by go
ma patrzała na męża.
Nie mam nic przeciwko temu nikt nie poznał!. .. Znam już takich pta- ' chwilą?
.
,.
Pakuła. - Uczciwi ludzie nie
odparł
-Tak.
zasadzce,
w
jest
Pan
tto-ho!.„
..
szków!.
- Coz to ma znaczyc?...
.
obawiają s_ię ~pr:wiedliw?ści. ..
_ Gd i ie 011 jest?
, :- T~ znac~~· ~e jeśli ?ar: mi ·.·1i ~ __(h task;n .vy pani e, nic pa nu n_i e ponrn3c !..
Detektyw 1 p1zodow111k wyszh.
Uci ekł....
Pa.kuta czul się z"vyci ęzcą. ;lrzez
nat _, chmiast t) s 1 ąi.;a zloty eh, p J,]t,.
Gdy zostali sami, Pakuła dal upust
·
- Kied~r ?
raz po policję, która sprawdz i p ar!sk i ~ ch wilę ob yd·v.;aj stal i naprzeci \:, siebie".
swemu rozgoryczeniu.
Przed chwilą.
dokumenty ... \Vięc jak pan chce? Zga- r. \VYC'.:!l owa ncm i rc\vol v;e r arr. i.
- Diabli wiedzą co za skandal?„. A
- W jaki sposób?....
Nar,;!e nieznajomy oci\vrócil się,
d t a się pan?„..
pech!. .. Taka okazja!.„
ci
to
okno.
przez
Wyskoczył
<lo
Ni e~~1~jomy uczynU krok w h::run-, ,\. bic~>;t p~ s;:h~d«ch na gór<;, Wi?adi
ledwo dys~ąc, siedziała na
Anna,
uciec?..
pomógł
mu
pan
więc
A
swe,q;o poKoJu i szybko przekręci! klucz
ku wy3sc1a.
twarz rąbkie•
wachlarzując
ławce,
Lipka.
dół
na
zeszedl
chwili
tej
V
\
- Ani kroku! - krzykt~::i. i Palrn!a. · ·;v z.arnku .
Paknła uacisnąl kur ek. P adl strzał. - No, co tam słychać? - zwrócił fartucha.
-· Ach, tak! - szepnąt !ti~\.rnajcnr:io
Nie mogla jeszcze przyjść do siebie
siQ doft detektyw.
1 blyskawicznym ruchem W \ 'Gi::~gw1 t z: Kula utkwil a .v prz cc i\v!•:;xki śc i a nie.
.
. lk"iem z d enerwowamu.
. ot war t e. po t a k wie
. d nym po1rnJu
'
l lą1t sza11carz1:. 'Krew.! - z ~t,;
. r ewo l wer, 1rn:::1u3 ąc IL:l;. w st ·0 !
.
d rn0 w Je
- "'1
1!
-- ·-Psia
Int·s:rcm
(O. c. a.):. '.
· Drzwi wyłamane.
·
"
• sta. - Zgapiłem się!...
U\i! wlaściciela hotel'U.

~Mll

Naszyjnik Ir upa.
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l'liliony dolarów

Pięk~a PilDi
·powinna slq ~biarać

podług poniższych

za urodzenie dziecka.

1

pisów.
Elegancja obecnego sezonu polega
na odpowiednio sharmonizowanej cało
ści. Choćby się mia1o najpiękniejszą
suknię, płaszcz i kapelusz, nie będzie
się dobrze ubraną, o ile każde z tych
poszczególnych części garderoby, nie
będzie tworzyło kompletu, to znaczy,
jeśli nie będzie odpowiednio dobrane
jedno do drugieg_o. Do naszych „petites robes'· popołudniowych, których
spódniczka gładka lub też kloszowa
przybrana jest plisą wyciętą w zęby,
k!"adzie się płaszcz z jedwabiu alpaga,
atlasu lub tafty. Plaszcz ten, prosty ""
formie, przybrany jest nałożeniem z tego samego materjaJu, lub też kloszową

-

Dziś

SIĘ

zM·vs~v.

BIJDZĄ

podszewkL

·Sukienka z crepe de chine'u wzorzystego ma odpowiedni płaszczyk z
:rladkiego ottoman · w tonie dobranym
do. desei1iu sukni. Wz;orzysty crepe de
chine i muślin ofiarowuje nam swoje
fantazyjne motywy · i ślicznie skombinowane bar\Vy na letnie sulmie. \Vielkic
róinokolorowe pfatki na ciemnem tle,
małe bukieciki, kwiaty i pasy, biegnące
tylko w dole materjatu, h\~rzą śliczne
kombinacje.
Boa ze strusich piór, padniosą
wdzięk tych toalet i otula.. lekką pieszczotą swvch drżących piórek, ramiona
i S!:yję uani.

Porywający

.

..

..-.c=w

ROLACH

GŁÓWNYCH:

Efn·a Morena
drą.

·Eliza la .Porta
Imre .Raday.

telazobetonu. i nietłukącego
nam jesz~ze jedną no-

~poka

.

dramat na tle tragicznego splotu-przeczyskj
·.
miłóści · i żądzy pienię~-zy. · : ·

słę szkła dała
wość.

Mianowicie, jak podaje jedno z pism

londyńskich. jakiś wynalazca miał odkryć materjaly n.ą. ubrania, które były
by. zupełnie nie do -zdarcia. Pracował on
nad tym wynalazkiem w ciągu lat 17,
aż wreszcie po niezliczonych próbach

zdarcia.

Zaletami dalszemi tego materjatu jest
to, że nietylko podrzeć go nie można,
lecz posiada zwykłą dla dobrych m~
terialów. giętkość i delikatność a sposobem, zalecanym przez tego wynalazcę, można równie dobrze uodpornić naj
grubsze jedwabie, które można przytem
barwić na wszelkie odcienie i malować
według najbardziej uawet wyszukanych wzorów.
Materjafy te dają się doskonale plisować, szyć, haftt>wać, krajać i ukła
~lać w fałdy, a do. pracy nad nien;i bynajmniej nic trzeba ża·c:tnych narzędzI.
Dia krawców wraz z wprowadze-·
?1iem na rynek ta1dch materjaM\v nast<iJ>; nowa -{;poka zwtasz~za ' w "zakresle_nb1 anek dla dzieci; nie '.r:;eba hi;tlzie tak często napuszczać je •;zy
te~o

kapitałem

s!_linkę te

__:._

I

WARSZAWA.
12.00 -

Sypal

"'

z Wiety Ma-

K. Wilkomiński (wrolonczela). W przerwie biul.
,,.Messar;er Polon~" w jez. franc. 22.00--22.20
Ko.muułlta PAT. 22.20-32.30 - Komunikaty, po
spo.rtowY or~ nadprogram. 22.30-23.30
·rnnsmisj& muzyki tanecznej. .

..

.

LONDYN.

.

- . LIPSK..

.

...„ ...„ „....,

~.„

w

fid

W- PILHAR·

Reuauracia „ftiETRDPDb"

~
Przechodząc przez ulicę
unikrozejrzyj
się uważnie,
śmierci.

njesz kalectwa i

I

Tel. 11-04.

WIELKI [lERW[OWY PROfiRRMł -~ .·

MONJJ.

·:·

hejnał

15.00-tG.OO - Koncert kapeli drezdeń.stdeJ.
16.30-17.45 ..:.... .M.uzyka hmerałna: 1) Ber.thoven'" - Ttio op. 9 c-moł1, · 2) Haydn - Kwartet.
!>TJ")}~cz.l\o;vy g-moll Nr: 3; 4)· Schumann - Kwar
tet snm::zkowy a~ur iw. 41. 19.30-20.00 - Od
. czyt: Poctja i muz.yk:i w nowej Rosji. 20.15 Wieczór muzyki i opery rosyjskiej. ;2.15-24.00
- Muzyka lekka i taneczna.

·A Wiec dziś, o godz. 8.30 w sali Filharmonii ·
za.kwitną ,,Na ustach grz:ed1u" Ma~aleny Samozw.aniec grzeszne, a!e z. pewnością dowcipne
- .
\j \Vari O „metach l zonach"·
Pełna "\\-Yl.--w.intnego l'eSJ>rit, dowcipna, zjadliwa aut~ka przenicuje w ·prelekcH swej pan.a
):twor;zenia, pokaże g{} z odwrotnej strony medalu, patem zajmie się rów·nież naszcmi paniami,
a~bląc z niemi to sarno.
P. Magdalena Samozwaniec ma bardzo wdzlę
cz1te ~da~e ~ my zaś bąrdzo mitv wieczór na
widoku. ·wszystko składa się .iaki)ajlepiei. Dzis
o 8-ci i put Bilety "'' niewielkie.i jt1~; il-ości do
nabycia w kasie filhar'lwnii,

-

czasu.

Koncert orkiestry Filbarm. Warsz. organirowari:v wespól z Pols.klem Radio. WY'kottawcy: Or·
k:iestra ·Pod dyr. 7..dzislll'W"a Górzyńskiego oraz

MoniuS1llci 1.

I

'

15.00--15.20 - Komuni1 jacklęJ w Knkow!e.
.katr: meteorologlcmy. gos.podarczy, samorządowy, nadpr-0gram. 17.?Q-17.45 - T!l'ansmisja
odaytiu z Wilna. 17.45-18.3.5 - Kon<:ert wwY
konaniu c.rt.iestfY WYchowańe6w Izb Rzemleśt
ni.c:zyclt pOd wezwaniem św. .Antoniego, dyry;.
g;ent: f'rands~ Szpinalski. 19.55-Z0.15 - Po
ndattka muzyc.ma - v."wt. Jl. Mateusz; Gliński
20.15 - Transmlsia z Doliny S7JWajca:rskk:i.

.

już spótka z pcdla sfi:1allS')\Vanla

SAMOZWANIEC

ciągu kilku ląt

13.30 -- Rccyt.al organo.,zy w St. Botolpbs,
Bishopsgate.· 14.00-15.00 - Muzyka z hotelU
Metropol. 16.00 :-- Muzyka taneczna orJóestrY
B.B.C. 16.45 - Koncert popofu<lniowy. Kwintet
Andrew Bwwn i barytoo . . · 19.00 - Orkiestra
Wcstfielda z Prince of Wale.s Playhonse. 20.45
- Koncert. 21.30 ·-.Recital fortepianowy Pouislmoffa. Sonata b~moll Liszta. ZZ.40 - Transmisja z oper~ króle\vski~i w C<?Vent ~den U
akt opery St. Saensa „Samson , Dama . 24:00
-LOO - M11zyka tanecz.n_a z hotcJ.u Carlton.

w.ynalazku.

MAODALENA

w

zdublować.

BERLIN,

eatym tego sfowa znaczeniu nie do

. Podobno powstala

Umiafa

16.00 - Odczyt. Psycbologja na sall są(lo.
we;. 16.30 - Odczyt. Nasze wYczucie i wola.
Afekty i Darniętnoścl. 17.00 - Transm. muzyki
tanecznej z hotelu Esplanada. 18.00 - Recytacje po~-wl~one Szubertowi. 19.25 - Odczyt.
.Pesymizm l optymizm„1?.55 - Ock:zyt. Nowoczesne budmvnictwo mieszkania. 20.30 - Koncert lrompozytji Szu~erta. Duet na fartepian f
skm>pce a-dur, o 162;. 2) Pieśni, 3) Kwintet
·
·
· ·
a-dur, o.p, 11.

udało mu się drogą szczególnych przy-

waznym

dną

małż.eństwa

Hc~jay,

gotowań dojść do sporządzenia takiego
materjała na ubrania, który będzie w

im1eniać.

r.·

Pełna jaskrawego realizmu ujawnienia tajemnych prag.nień za kw ~tających dusz mło·
·
dzieńczych w dziewczęcym okresie.

Ubrania
nigdy nie

. .

I

Suknia jednolita i płaszcz także t\vo
rzą harmonijny komplet, używa się tu
materjalów gładkich i fantazyjnych. Su
knia z niebieskiej popelit1y będzie miata
jako dopełnienie płaszcz z jtranatowej
popeliny, nieco grubszej. J edwab11e
pfaszcze robi się obecnie· zwykle bez

się

premjera·!

·G DY

falbaną.

które

Sensacją dniia w Stanach Zjednoczonych jest publiczna wymiana listów za
dzienników, dwojga rozw.ie·
pomocą
1dzionych rna:łżonków, multimilionera Se
bastjana S. Kresge i Doris Mercer-Kre·
sge.
\V jednym z ostatnich swych listów
p. Sebastjan podaje do pubHcznej wiadomości, źe b. jego żona zażądata od
niego 10,000,000 golarów za urodzenie
dziecka. Rozumie się, że propozycję od„
rzucił i wolał° nie mieć z nią dzieci.
W o<lPowiedzi na ten zarzut, pani
Doris oświadczyła, że Kresge n~gdy nie
chcial mieć z nią dzieci, i że zarzut jego
jest „haniebny". - Ust swój· zakończy
ta p. Doris tern, że .na dalsze pisma b.
a:nałżon:ka odpowiaidać nic będZ!ie, po·
nieważ wyjeżdża do Europy, celem
ksztalcenia się w śpiiewłe.
Dz.lenniki amerykańskie, które optt:
blik<>way Ust dodają od siel>ie, że rozwódka, która przed wyjściem za mąż za
multimiljpnera Kresge, byla w jego oiur'Ż.e skromną stenotypistka., zami~rza
się _poświęcić scente, jako operowa
. .·
.
śp.iewacz.ka.
Pani Doris .ma dostateczne fundu~
ria ' ksz·tałcenie . swego głosu, poaią·waż
1924, wychajżą~ za m,1ż za p.
w
Kresgc otrzymała od niego 3,000,000
dolarów, a b@ąe gospodarną ii oszczę„

.

prze-

.Początek

-o · godz. 4.30 po · poł.

W soboty. i niedziele od g. · 1Z do 3

[ena wunmil~ mieiu SO or. i I lł.

DZIŚ i CODZIEŃ
PO RAZ PIERWSZY W ŁODZI
DUO ARMAl'łDł
(komiczny-ekscentryczny)
SIOSTRY PRCl'IZ
ulubienice łódzkiej publiczności w ncwym programie.
FARREE ktasyc.znc tańce.
LEDA GALSKA
pieśniarka w oryg. rep.

EDITH van WAA<i
charakter. ta11ce.

Wstep wolnJ.

Dancing towarzysii.

•

IX

Oli~·pjada

otwarta! Jutrzejszy raid motocyklo.wy
f„ódź-Poznań -Bydgoszcz-Warszawa.

---:o:-~ ·

8e1gja, Portugalia," Niemcy, Egipt, Włochy i Argentyna
zakwałifikowane do drugiego koła.
.

Łódź, 1 czerwca.
Grgantyczna ta imprreza, o.rganoi.za„
Pierwsz:l ogólnopolski ra:id motocy- cyjnie została podzielona w sposób na·
ttlowy który rozpoczyna się w dniu ju- stępujący:
trzeiszym, o godzinie 6-ej rano w Łodzi
1) S. S. „UłŃ).n.'..'._; odbiór maszyn,
o czem donosil wczorajszy „Ex- start, trasa O<l. Łodz.i do Pleszewa wlą
Jugosławia 1
Z1adnoczona - odpadły. · press" - obud.z.il w najszerszych ko- cznie i punkty konh'olne tajne i jawne.
lach interesujących się sportem moto2) WielkoQolski Klub Motocyklowy,
Dziewdąta Olimpjada otwa:r·t a ! , .
Pierwsze. wtorkowe spotkanie µrzy- rowym,
kobsalne
zainteresow~nie.
Poznań:
trasr:i i punkty kontrolne od
PJerwsze strzały już padty 1
moslQ zwycręstwo Włochów: nad Fran·
Szczegó!y
tej
największej dotąd w Pleszewa do Bydgoszczy;
W pierwszym dniu olimpijskiego ~r cią w s.tosunku 4:3 (3:2)'. Wrażenie ze
3) Klub ·Mojocyklowv, Bydgoszcz:
nieju pi'lki nożnej, który rozpoczął się spotkama, zwłaszcza w pier:vs~~; poł·> PO'lsce imprezy przedstawiają się następują.co:
start,
oraz trasę i. J:!unkty kontrolne od
·'27 ub. m. Belgia p0konała zupełnle nie- 'Nie ni.e bardzo dobre. Ponnnąwszy .oR:aid odbywa się w dwóch etapach Bydgoszczy do Sie,rpc.
zasłużenie Luksemburg 5:3 (3:0).
strzeJsze starcia pomiędzy gra~zami o
na ogólnej przestrzeni 677 kim.
4) Polski Klub Motocyklowy, WarZwycięzcy górowali JedY.:nie niezna- temperamencie południowym, rozstrzy:
Pierwszy
etap:
Dnia
a2
czenvca,
g.
szawa:
trasa of punkty kontrolne od
cz.nie w pierwszej połowie, w drugiej gnięcia sędziego, belga, Iiar·i:y'ego L:hn
jednak grali znacznie słabiej, to tei Lu- stophe'a, n.ie zawsze byty bez z~rzutu. 6 r::ino start przed lokałem ,.Unfonu" Sierpc do Wa:rszawy i meta w stolicy.
skąd viaa Sieradz - Kalisz - Pleszew
Rai<l ten jest konkurencją, gd_zae zaksęmburg wyrównał 3:3. W ko11cu do- W 17 i 20 win. Francuzi wylrnrzys~uJą
-Jaroc!n
środa - Poznań - Go- wodnik ma wykazać regularność ja:tdy
piero udaje się Belgom przy niemal.em ~alo. s~oo!dy:nowa_ną gr~ obrony; prześlina - Rogoźno - \Vęgrowiec - Na- przy ok·reślonych średnich szybkoś·
szc~ściu zdopyć qaJsze dwie ł>ramk1.
c1wn1ko:w i uzyskuJą <l:W·J e brairy1k1 .. Bez- kto
-- Bydgoszcz - 355 kim.
ciach.
W drugiem spotkaniu olimpijskiem pośredmo potem Wlos1 uzyskwą pierw·
Drugi etap: Dnia 3 czerwca, godzina
Przewidywany jest bairdzo llczny
PorlJ!gaija Pokonała Cblle 4 :2 (2 :2), wy szy .punkt przez lewego łącznika Ro~ 5 rano sta:rt
w Bydgoszczy via Toruń udział najlepszych motorzyst(tw z calemk również nie odpowiada stosunkowi sett1 ego. D.rugą · bramkę ~dob~wa Je- - Kowalewo - Golub - Rypin - go kraju. Termin zgtosze:ń upfynaJ dnia
sil, które byty conajmriiei równe a je- wos·k rzydlowy Lenatto..1 rzec1 punkt Si er.pe - Płońsk - Zakroczym ._ M-o28 maja.
, ·,
dynie. lepiej dysponov.;any strzatowo a- dla swyc~ barw . ~zyskuJ~ Banchero. dlion ~ Jabłonna Warszawa, gdzie
Z
Łodzi, z „Unibnu" sta:r.tują: int.
tak P·ortugalczyków potrafłł przechy- P.rzyz:nam~ tr~ec1e3 ~ran_rk1 , y.'łochon: nastąp.t zamknięoie raidu.
·.
Seide'l, Stei:nert, ~hOnbom, Mairszel,
Uć szalę zwyclęstwa na ~eh stronę.
. wyda.Je się ru.e~p!aw1.edbw?8c1a, gdyz
Ra.id prowadza. komandor i wicek-0- RJdet, Kiss, kpt. Zwiezdowski i inn~. .
W poniedziałek pierwsze spotkanie Banchero strzeht Ją z wyraznego spaiowyz.naczeni przez Po1$ki Zwią-1
Raid Łódź - Poznań ._ Bydgoszcz
dnia, Niemcy - szwaJcarja, przynilGslo nego. ~oł?wa 3:2 :na k;2fzyść .w~~h. mandor
zek MotocyklowY. Komandorem został - Wairszawa, jest kmoną tegoriQCZ-o
wysokie, lecz zasruzone zwycięstwo Po zm1an1e stron Wlos1 1'!1arnu3ą kilka mianowany p. Edmund Tesche z „Unio- nego sezonu motocykl.owego.
Niemcom 4:0 (2:0). 'GO to'czyla się od bar<;l.zo dogodny~h pozycyJ podbram~o: nu'', wicekomandorem
- p, Triche.
samego początku w bardzo żywem tern wych. Wreszcie pófprawy Balouc1e:1
pie przy lekkiej ich przewadze, aż uzy- zdobywa czwartą bramkę z podan~a
skują w 15 min. pierwszą bramkę przez l~woskr~ydlov:egQ.. W .tym m_omenc1c
R. łfofmana. Tcrraz zrywają się Szwaj- mespodz1ew~me przedziera s~ę · ~tak
carzy i kilkakrob.ie zagrażają Nięmcom Francuzów i śrnd)s9wy napasttnok N1co:
!lecz obrona św.letnie pracuj~ a nawet las zdobywa trzecią bramkę .. Osta,t~1
k•
• ł O two klas A
najgroźniejsze strzały trzyma doskona- kwadrans ~ry Fra.ncuzi opa-daJą n~ SI·
I
y •
ly Stułufauth w bramce.. Gra przez łach. Wymk .~:3 dl~ Wl~h od.powiada
Już tylko niespełna miesiąc dzieli 1zcza ffoleto'W)"ch w tegąrocZtiycli spotchwilę wYrównana, lecz wkr~tce <!?· w zupel~ośc1 przeb~egow~ gry.
.
nas od ukończenia pierw.szej rundy roz.:. kaniach - pnyniesi~ im też i jutro dałchodzą z.nów Niem9y do głosu t zdobsr, Di:uglle spotkanie • dma_ .Przymosro. grywe:k 0 mistrzostwo kl. A. ŁZOPN. O- sze dwa punkty.
wają w 40 min. prz~z Hornauera z PO- zwycręstwo ~ugalit. w stósunku 2:1 becnie Turyści I B: mają naj.więcej sza~s
Niemniej jednak' zawody zapowiada·
dania R. Hofmana drugą. bramkę. 'V (1 :1) nad św1etn1e gra1ącą drużyną Ju- tdobycia tytułu mis.trza kl. A., szczegol fą się b. ciekawie.
.
drugiej połowie gra .zno_wu_ wyrów:i.a· gosławji. Portugalcz.Y<?Y·. któr.z~ stosun- nie po zwycięstwa-eh n.ad taikiemi zespoW me<l.z.ielę o ~odz. 11-ej rano ŁTSG
na; potem przewaga Niemiec.. W . .:.O ko~o. lai'Yo. zwyc1ę~yU Chll11~czY:k?w, łami jak ł.JKS. tTSG., WKS. itd.
Ltnierzy się z GMS-em na boisku ŁKSu
minż uzyskuje L. Hofmann trz~c1ą~ a·
d"Z1~1aJ musi.eh walczvc z p~zec1~mk1em
Gdyby nawet fioletowi zdobyli pier- Biało - czarni wystąpią iuż · ~a wsp.om•
41 min. R Ho'fimann czwairtą 1. osmt:~1ą równorzędnynn, nad~pcxizJe\\r~nie .do- wsze miejsce w meczach mistrzowstkich, nia:nym wyżej meczu z Miłdem w '001'0l)ramkę. Mimo na~zwycza1n:,·.;n_ \~ys:ł'": bryrn. Grac:~Y podnosi~ P<>ł:udmowy te~ s.iłą rzeczy, jako drużyna rezerwowa, n.ie n.ie oraz Herbstrei:chem w napadzie •.
kf>w Szwajcarzy me mogą uzvs••.a ... t.·ąn perament, lZ gra chw1l;;i.m1. stawała się będą mogli uczestniczyć w J"ozgrywka.ch
GtMS. przec.iiwsfawl zwykły skład; pe
ktu i spotkanie kończy się 4:0.„ ę1;dz.ia b~rdzo ostra, a sęa-t1a N1em1~~ :-- Alfred międzyokręgowych, przelawając -tą mi- ten mł<>dzieńczej ambicri i werwy.
holender Eimers - dobry. Pulucznn- B1rlem, b.Ył zmuszony studz1c 1ch zapał ,ję na klub stojący na drugim mietscu, w
.O tej samej porze Hakoah rozegra
ści 30 tys. w tern kilka tys:i~CY' N~1~m- licznemi kairnemi, uciekając się w koń- tabeli.
mecz z •Widzewem na boisku WKS-u I
c-Ow którzy dopingowali swoid1 TC{;a- cudo usunięcia po jednym graczu z ImJeśli m-owa już o fioletowych, to nie !:utaj trudno przewidzieć zwycięz.cę nie-·
ków'.
·.
Zdej drużyny. W pierwszej. połow~e od rzeczy będzie wspomnieć ±eh jutr.zej dzielnego spotkani.a.
' :„
Egipt - Turcja 7:1 (2:0). Walka pe- Portuga.'lczycy, walcząc przeciwko wna 5zy mecz z: sympatyczną drużyną UnioLKS. wybiera się do Prosny ka:il~
czątkowo \\-yrównana i dopiero po kil- trowi, niesp_Qdziewanie uzyskują Pr?- oo.
tdej. Ponieważ ta ostatnia powraca„do·
ku minutach Egipcjanie opanowawszy wadzenie. Jednakie nie długo mogą s1ę
Wiemy iź zieloni u7.a.Tobili'' wszyst- formy, czerwoni muszą dużo pra•c y wfozdenerwowanie ujmuią prowadzenie ci·eszyć tym sukcesem, gdyż wkrótce kie swe p~kty (4) na takich drużyna-eh 7.yć, aby Wyjechać· z' "2 punktami z Kalizagrażając bramce Turków, którzy wi'· prawy łącznik lv}\'{)wicz wyrównuje , z jaik ŁTSG., Orkan, Widzew, GMS., mo- sza.
_„
docmie roeprymowaini, grają znacznie podania d-oskona:tego I. skrzydtowe~o ze się też i ta ewentua.ltl'Sć z:darzyć iuPozaitern PTC. udai-e si ędo Sotk:oła
slabiej. - Już w poc~a.tkowYch minu- Gi.llera. Porowa 1 :1. D drugiej połowae tro w spotkaniu z Turystami.
zgierskiego, sikąd prawdopodob:n.ie W"lf•
ta~h ~rodkowy Qapjlstnik Egiptu z kar· nieomal w ostatniej .min.ucie doskonaly
Możliwe, iż szczęśde, które :nie opu wiezie dwa punkty.
·
n ego strzela pierwszą bramkę; ten sam. Silva uzyskuje zwyC'lęsk1 pui;:kt dla P:ar
i
krótko poteim podwyższa z solowej ak- tugalji. Druży.na Jugoslaw11 spraw1la
cji wynik do 2:0. Po zmianiie stron Egi- milą niespcxlzQankę, wailcząc bairdzo
pcjanie w da:lszym ciągu górują, uzys- at}lbit~e.
.
.
kując w krótkich odstępach dalsze 3
W trzecim spotkamu dma Argenty·
bramki; Turcy zdobywają punkt hono- na Jl()k<>uała St. ZiednocZóne rekordowo
rowy przez Zacci'ego. Krótko przed 11 :2. ,
końcem doskonale dys1>0nowany środWynik meczu mówi sam za siebie.
łódzkiego.
kowy napastnik ustala ostatec~uy wy- Argenty~a~ pokaz.a.ta najwyższą. ~lasę z
Dowiaduiemy się, że z polecenia P. z całego województwa. Póbnetek · fy~h
nik końcowy, strzelając po sobie szóstą wszystkH. .h wktz1anych w turnneJtt druZ.T.K. w Wairszawie w dni.u 24 czerwca zawodów na szosie
piątikowskiej pod
i siódmą bramkę. Sędz.ia Slavdk - do- tyn.
Towarzystwo Zwolen1llików Sportu ar- Lowiiczem.
bry.
ga.nizuje wielkie wyścigł
kolarskie na
Zgł~nia przyjm1.ije sekretatjat . T~
dystansie 100 klm. na szosie warszaw· Z.S. do 25 czerwca w lO!ka.lu przy ul.
Bkiei. Start w Krzywiu pod Zgierzem. Targowej 5. Plombowanie rowerów . w
W alika o tytuł wojewódzkiego mis·tr.za przeddzień
wyścigu w lokalu T'.Z.S•
.szosowego na rok 1928-29 roz.egraina zo Start zawodn.i!k6w na'Stąpi co 2 minuty
stanie między naj.lepszymi zawodmkami w.g. kolejności zgłoszeń.

Luksemburg, Szwa1caria, Ch1b, 1urc1a, Francia,
·Stany

I.

I

•

Jutrzejsze
rozgryw

I

niedzielne

o mis rz s

:v

Towarzystwo Zwolenników Sportu
organizuje kolarskie mistrzostwa województwa
.
·
,
.

-----

Znamienne UGh\ViiłY fa. Z.
w sprawie k1ubów sfuziowanvch
lub

ł..ZOPN. wydał następ~ją-ce ci~awe

O~

P. n.

rozwh\zanv~h

2) . starte k~ty zgłosl;eń do b. PZPIN 1 • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l • l l l l l l l M l l e l M l l l •

~arządzenia, które wreszcie regułuJą cał l P.LPN. są ~.i1;zne tylko do, 15 czerw-ca.
kowicie kwestie zowlnień graay :klu- Po tym termuue g.raicze, iktorzy zgłoozeń

I KODkurs sporIOWY „ExprBs~.iU WIB"ZD
u
rn•go''
u
,

b6w sfuzi<>nowanydi lub ro2'Wiązanycli nie podpiszą będą ~ani. za n.iie.zgł?sZOwzględnie skreśl<>nvch z listy członków . ny<:h a &:tuhom!
k~ore ~eh wstawią do
związku:
gry przyznawac się będzie valcovery. e
1) wydział gier i dyscypliny PZPN.
3) Za nieuregulowanie składek człon 11
a.znał, że gTacze klubu
rozwiązanego, k9W.skich LZTSG. „Hakoah" z()tShało. .za
skreślonego lub sfuzj<>nowanego, olrzy-: wieszone w prawach członka z dmem
mują automatycme zwol:n.ienie z dniem wczorajszym.
zawiadomienia QIMęgowych władz, tem
4) LKSBW. uk~any zos.~ał grzywną
samem :po podip-isa:niu .zgłaszenia w oo- 25 zł. za przerwai1ue zawodow z Samoo
wym klubie mogą brać
udział w jego n~.
.
.
ba-rwach w mistrz.ostwie, n.a.wet z tym ·
5) pro-test Uru.'Onu w sprawie 2ta/Wowypa&ru 0 ile grali
już poprzednio
PT~. ~..
.
. .
mistrz-ostwo w klubie ro.związanym. Do6) przy·1ęfo wyoofame ~ę Policnne·
tyczy to jednaik teg-o tylko . ~~u, .~ go Kl~bu Sportowego z r~rywek kl.
ile klub rozwiązany, grał u1e W1.ęte) mz B. {Mistrzostwo)..
·
połowę przypada~ych na aie~o SJieQy.
· .
.,
. • · , ..
. .

oldów z

.

.

.

.

J

•.

na odgad11i~cle .rezultatu meczu: ·

Turyści-H1:1smonea

(Lwów)

drużyny

I
„ ...••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••,•••••„......... ,
Wynik meczu. .
Imię i nazwisko

·--.„.dla

,

Adres-

••••••••••••••••••••••••••••

•

I

TEATR

Nowy

TEATR

LÓDŻ

REWJI
DZIŚ

DTWl\RCIB

rozkład

• KALISKA.

1,46 - z Warszawy osobowy
2.47 - z Poznania osobowy
6,29 - z Poznania pośpiesz.ny
6,43 - z Krakowa i Ka:towic,

I

osobowv
6,59 - z Poznania i Katowic,

owbowv
7,46 - z Łowicza i Katowic,
osobowy
8,51 - z Poznania przez Kutno
9,00 - z Ostrowa
„
10,02 - z Warszawy
••
11,0l - ze Lwowa
„
12,23 - z Wa>rszawy Lux. (w pon,i edziałki, środy i piątki)
.
12,46 - ~Warszawy osobawy
13,10 - z Poznania przez Kutno
13,20 - z P·ó znania
„
18,15 - z Koluszek
„
. 18,18 - z Poznania Lux. (w poili~~
działki, środy i piątki)
18,50 - z Poiinania osoboW'y
18,55 - z Łowicza ·
„
20,45 - z Płocka przez Kutno
21,45 - z Warszawy
„
22s05 - z Łasku
„, (w ml.arę potrzeby)
23,12 - z Warszawy pośp. :
23,25 - z Ostrowa, osob.
23~35 - z Kutna.
ODJAZD:
0,05 - do Poznania przez Kutno
2,01 - do Poznania,, osobowY .
3.03- do Warszawy
••
6.38 - do Warszawy, pośp.
7,16 - do Warszawy, osobowy ·
8,00 - do Ostrowa
„
8,30 - do Koluszek
„

sezonu

PROGRAM. li! 1.

,

I

do Poznania przez Kutno · ·

9,08 -

12,31 -

do Poznania Lux. (w ponie·
działki, środy i piątki)
12,59 - Qio Poznania, osobowy
13,15 - do Warszawy (bezpośredni)

efo W(;lrszawy, osobowy

13,35 -

14.15 - do Kutna
15,30 - do Ostrowa
...
15,35 - do Lwowa
15,40 - do Łowicza
„
18,26 - do Warszawy Lux. (w · Poniedziałki, środy i uiątki)

•••

Wielka rewia "

zczęściach, 14 odsłonach

J. Bot1ko11kie~o, A. Wtaita. K. Ioma, Kueikieuo .

·=

i . in.

ZABOJKU'IA •
GIRLS

„

to -

,.
••

„

••

"

••

Częstochowy

z Koluszek
12,45 - z Koluszek

osobowy, '.

„

11,lO -

13,30 14,40 15,48 16,35 18.48 19,55 20,00 20,28 21,25 -

z Koluszek

21,58 by).

z Koluszek

„

ze Skadys·ka

••

z Koluszek
z Koluszek
z Warszawy

„

„

„
„

z Tarnobrzega:

z Wa:rszawy. paśpieszny '
z Koluszek
z Koluszek (w niedziele f ,/

świięta)

.

.

. · -

;,

(w miairę ~

-Odjazd:

.

.~

!,25 - do Koluszek
·4.50- „
...
' 6,40- •
„

· 7,20- do Warszawy pośpiesż!l'fJt\:
8.30 - do Koluszek
· ·,
•9:35 - do Tarnohrzega

lf>,35 - do Kolusz;ek · ·
11,50- „
...

14,15 - , 111
14,35 -'- - „

I

! - ,,

„

15,15 ...... ••
„
16.20-.. do CzęstoohO\\<-y
17,20 - do Kolusżek · ' · ·· · · •
18,25 .._ "
„.
18,45 ·.i... do Skarżyska
19,20 -

do WaTszawy osoboWY: -

do Koluszek ·
20,13- "
"
21.45-'- „.
„
23,45 - ••
• ••
19,35 -

·
.

na _w1ś1tow11 oir11

jut otwarty. -

kwarcową.

Przl'jmuje od
1 do 2-eJ I

od godz 4-8.

w niedzieli:

i swit;-

ta od 11-1.
Db Pań od godz.
4-5 oddzielna 110
czekalnia tel.37-70

'

SZlJCt,

ZABOJKltlA•

LE CZ N ICA· ··1Ch;::d~~r,::~sz lekarz -dentnta
lekarzy
spec:jaJistów
.. i gabinet
dentystyczny
przy Gornym
RYnku

.Jr. med.

GIRLS

Piotrkowska 294, tel. 22·89

~98.

Choroby skórne,
weneryczne ' moczopłclowe.
Przyjmuje
od 8-IO ' ort 5 -8
Leczenie lam1>ą
Kwarcową ,
Oddzielna poczekatma dla - ł'ań.
Dla Pań od 3-5

południu.

DrkieJtra ~o~ ~Yr. 1. lf~n~ K~HI~Hn.

1.

t

Porada 3 z~•ote

W!zyty na mieście.
Zabięg:i ł operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświetlania latnJ)ą kwarcową Roentgen, Elektryzacja. Zęby
sztuczne, korony złQte. platynowe
i mosty.
W niedziele ł święta do godz. Z l>O I>·

po poł,

.

b· •

l?rzy prz:vsta~l.\u ramw. pa 1an,1c·
kich) i;rzy1111uJe .chorych w chorobach wszyi;tktc~ specjalności ~ ~·
ltJ rano do 7-CJ po por. Szczep1en1~
osp~. - ~allzv\ ~moczu. kału, krwi.
plwoc111 etc•• O-l)eraieje, Qpatrlł'!llti.

(

Róianer

.

fa-f Hotowi·tz

u!co~czyć
kursa
chowe koreSllon·
dencyf_ne prof. Se •
kułowtcza. Warsza.
wa Zórawia Nr. 42. orzyjmu1e w leez:•
Kursa wyucza'l\ li r1icy przy aL Piotr
stowuie: buchJterji
kow$kiei 2IJł
rachuukowotcł k 4 ~ codaiennie od t.tod•
pieckiej, korespot1'},-7 włec:z
deneji handlowej
l!łfmografji, nauki go filetów pottze•
handlu, prawa, kall·
ba siatkarek i
!!rafii, pisania na cerowaczek. Fra„
01aszynach, towaro- ciszkat\ska 19.
znawstwa angięl- Derlecki.
2
skle.go. francuslciel!o ......,.........._ ___
riieiniec\ciego. Po go wynajęcia dwa
ukoilczeniu świadec
frontowe pokoje
fwo. Ządajcie PfO· skronmie umeblow11.
spektów.
31 ne. Apdr,:efa Nr. 43
m. 13. tel. M~~1.3J

w.

w· iOd.zi. zł. 4-00 mieslęcznle..:.iamietscowa 5 z:L -~· · ·o
·-- ' ł
. . ·zWYCZA)Ne: • . er".SI . wiem mrum~ . ,~. 8tł'011łe 19 ~z„alt). w reKSCle1
miesięcz;oie.-Zagrabi~ 7 dotyCb IJ!ięst~izn!e,.;..
g oszenta . .40 grosn· za, wlera mll~.netrow1 (U stronie 4 npaltr) 2.arec:t.yoou I zaślubin •
Odnoszenie do dom6w 10 grasty.
........... , - -= = *
· == tekście iO ir.- Zamlełseów• o 50 proc. Zasr o too proc. drotei. Za termill'lWJ dralł
AołriH·Sli:a A · ·
··
Oodzln:v llł'ZYieć reda}l'cJł 6-l
0;1oszee admlnJstł ·ale odpowiada. Dl:<>bne 18 er Poszuk Pfi'CJ 5 Ił Nałmll 5U ar.

.Redak$ I Adłnlnłstracta.
,
.clt"fełelOllJ' redakCll 27-24. 36-43. a.-44
·
: ~defoa adplalstraci ZZ·H - - - -~

~~~~~~„ •

z

...

12

O;i;łęłna NI 9.

,

9,50 -

„

„
„

SpecJallsta cho
r6b sk6rn31ch,
weneri.czntJch.
Leczenie lampą

Tel Nf

Prenumerata

- ,
-

lacbodoia lh 57

rtajpięknie

Kasa otwarta ,od 12-ej do 2-ej i od 5-ej pa

t,48 - z Koluszek: osobowy
5,00
6,50
7,24
7,40
8,40

WołkDWYJ'i

HALICZ,

1O

.

PrzyJazd:

Do-..t6r

Wt.. SZCZERBI.EC " .
MACHERSKI
i inni.
naipięknieiszych

- FABRYCZNA

W r. b. z0&tały wprowadzone li~ne i maeme ulepszenia jak to: piękne. ,
słoneczne. komfortowo urz:ądz:one PQko1e. wsp6lna sala do rozrywelc:, łmzl~nlcł,
śwl•tło eletrtr~cz11e, pac te..,nlaowy, radJo it.d. Wykwintna kucll·
nb prowadzona pod kierownictwem . sił fachowych. Na pierwsZ'f aezoa ceor
umiarkowane. Je1u:cze kilka wolnych miejsc. Wormacji udziela się: PloW.:
kowska 9 M. RAPAOORT oraz na miefscu,

od

JERZY· BORONSKI,
ROMUALD GIERASIENSKI

.

LÓDŻ

Tel. JZ.28.
God1iny prz:yięć:
od 1.30-2.30dlaPań
od 6-8 dla Panów
· Wnledziele t śwlę·

AtłrtA ZABOJK.ltłA,

MICHAŁ

pośpie"1lsY

21,56 - do Poznania,

ChorobJ, wene·
•irCZlie,. skbrne
1 włosów
leczenie lampą
kwarc.

Ancln-eJa Nr„ 2

r

Kutno

pansJona1 „ZDRD\UIE" IS. bDiDDtta)

·Kl1ng1r

=·

do Płocka prz.ez

19,11 .:.... do Ostrowa, osobowy
19,20 - do Łowicza
„
20,00 - do Łasku
„ (w razie
potrzeby)
21,00 - do Kł'akowa i Katowic

•

n~llt6r

BIORĄ:
MARJA KORSKA,
JArtltłA -M ACHERSK:A,
ODZIAL

19,02 -

jazdy

•

fO Pol- Rękopisów aiezamówX>-

"'*_nie nrra~~~--- -

oc._oęow. M'ład~ Polik.

-

-

W,_drnkar.nl „Rep_ub1J~a' 1 $.

U&łosicllia kołołOłfe \blłllbullla

· .

.

~

41'iert

IUoą) UJO PłOCHI • •

_

~~Q&I.!. ~--. ~~~~~-~JJ.S.. R~tot QQue>.w„ .Jan __Grobdnla'k..f -

