O 12-ej
rozpoczęła się

z

dyrekcją

konferencja
tramwajów.

Lód1, 9 czerwca.
Jak się „Express" dowiaduje w dniu

dlzisii'ejszym o &'Odmie dwunaistej w potudnie w inspektoracie pracy rozpc>czę.ta się

konferencja z dyrekcją tfam..

wajów miejskdch

zwołana przez inspeor

ktora pracy p. Wojtldewicza.

W kooierencj tej przedsta~•
z,wi-ą:vku tramwajarzy udzd:a.lu ode b~
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w
wannie
przec a sobie
ęł

w sejmie pruskim.
z

nieprzytómności
posłów.

Berfto. 9 czerwca. ]
Hr. Posadowski, Die będąc w stan.te Przy dosowanlu wniosek kdmtm1~
Wczara:J Qdbyto się pierws.ze po.sre- opanować zamętu, opuścił fotel p.rzewo-- yn przeszedł głosami komMistów, sodzenii.e nowego sejmu pruskiego. Nosi- dnJczącego i Ptzerwal w ten sposób Po- cjalistów i części centrum, pr.zyczem
lo ono odrazu od początku niezwykle siedzeruie.
pruski minister sprawiedliwości, dr.
burzJiwy charakter. Jak stwierdza „Vos
Po wznowieniu posiedzenła doszlo Schmidt, glosowa-ł za wnioskiem.
Zełtg.", bylo to nafuurz.liwsze pos:edze- do nowego zamętu przy wniosku koNa tern musiano debaty J)l"Z'eł"wać I
nie w ci~ ostatniego rok1L Przewod'tlli- mt.mistycz.nym. żądającym od gabinetu odroczyć je do dnia Jutrzejszego, w czac.zący z.e starszeństwa. 83-letnJ hr. Po- pruski'egQ, by wystąp.iił do rządu Rze- sie bowiem same.i rdyskusji i obrad pasadowski, tllie m6gl zupeffiie opanować sz,y o uzyska.!llie a.mnestji dla przestęp nował nies.fychany hałas i zamę.t na sasali. po pierwszych bowfom stowaii;h je- ców pofi.tycmych. Niemiecko - narodlo- l~ a z trybun widzów klitka osób zaczę
go przemówienia inauguracyjnego wy- wti uzupeJnili ten wniosek, żądając roz- to wYgtaszać d:o PoSlów dłuższe mowy
buchnął oo ławach komunistyOZinych 1 ciągnięcia amnestji na wszysNcich, oo agttacyjne o zabairwiettltt komunf9łycz
niezwYkły hałas i tumult, komuniści bo- mtaJo na celu uzyskanie amnestii dla ne~ bez prze:sz.ków re strony prezywlem zażądall ogłoszenia amnestii.
morderców z czunei Reichswehry. djmn.
Po zakończeniu mowy, br. Posado- '!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wskiego, posel komumstycw.y Kasper

i

wstąp.ił na trybunę. ~graszając nagły
wn~osek. żądający natychmiastowego
uwolnłenia z więzienia twierdzy GoU-

Pomoc dla gen. Nobile

110w 2-ch nowowybranych I>Oslów ko-

· będzie

munistycz,nych. WnJosek ten \J!Ógłby
być tylko wówczas Poddany pod dyskf,tsję gdyby ni'kt ze sejmu nie za.protesto-wal pruclwko tem1L Istotnie nietylko
socjaliści i C'e'!Mrum, ale nawet niem!eCko - narodowi prote~ów nie zgło.siH.
Natomfast nowoobrany poseł chrzekijańsko -onarodowej pairtJi cbfopskl~J,
b. radca regencyjny pos. Poniick, zapro

mogła dotrzeć

do kra lu Franciszka Józefa
dopiero za 2 miesiące.
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~ną na
aJ
rzeczoną
lV'il
oddał w ręce zwy odnia

ły

. -. r

~::~=~'~!;erwca
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~aj

I

przeczuwaJąc

me

złe~

wi.eczorem do za.kładu kąpielowego
przy o:l. Wodnej zs zgłosiła ste jakaś
n:Lewiasta, która wykupiła przy kas.w
bLJ:et do wan.ny III-ej klasy.

Nlewiast:a

kąpielowym

I

j~ łodzi na WBCh~ ~ Schl:iniunt?a

z

dziew·

zamknęła

sile w pokoju

l odkręciła kramy. Prze.z
pierwsze kilka minut słychać bylo w
pokoju, w którym się kąpała, plusk w0o
dy, łccz następ.nie w pC>koiu zapaoowata cisza, która zwróci.la uwagę dyturującej

na kurytanu posługacz.ki.
Gdy Po up.ływi·e pól g9(lmy niewfao.
ma nie wys1la służba zakładu kąpielo
wego zat?J~ldoy.rała o tem właścicJclo-
wi, ~óry trzykrotnie zapukal do drzwł.
Niiktt nite odoowiadal. Przy poroocy doi
zorcy wywafuno drzwi 4 wówczas IJJrzano ok!ropny widok.
W waiooie ldała nieprzytomna nb
wias~ dając slabe oznaki tyda. Na ręiw
kach mia.la Pl"'leci-ęte żyły, skąd deW.
sbruga klfwi. Na 1)9dlodze obok Waor:IY
Jeta.la pokrwawiona brzytwa.
Jak się okazało sarn006jc.zynfą była
26letnla robotnica Hielemi Wesofowska
zamieszka.la przy ul. Lutomierskiej 1~

Banda szpi1gow1ka
zlikwidowana na

pograniczu.
Włlno, 9 ez«"Wall.
POOcja ~m Stolpce przy w~
udziale KOP-a przeprowadziła likwiie
dację nowej organilzaci! szpiegowskie!.
kli-erowaineJ przez VI odictiz.ial sowłeckiie.ł
straży vogranicmeJ w Kojda.nowle na
sowiec)dcj Bla~orusl. W czasie rew.izJ
znaleziooo obfity maiterjal sipiegowskJ

Tute}$ze koła fachowe oświad<:zają, Uwięz.iono 6 osób.
Jedren z czlon!ków bandy szviiegowa
le wylądowanie 11Italji" w kraju Fra.nciszka Józ~fa było.by katastrofa~. gdyt sklef Ja.n Kozieniewsld usi~ował ~bied
dotarcie do tego kraju nile będzie możli- do Sowietów.
Na granicy jednakże postrz;elony 1J0.t
we pr.zed upływem dwu miesięcy.
stał omyłkowo przez bolszewiską strat
g!ranicrną i wpadł w ręce policji polsk!ęJ
Kaz.eniewski z dwoma kulaml karabtnowemi, które utkwiły w ciele, prze.

B marynarzy niemieckich rozszarpanvch 12-rannych

eh
w
wieczorem. na
z
Jedno z mieszkań na Pl Tr e h Kr y utywanei do. za.ldadama mm poo~odź
, ,
. · z c . ~ ny-eh, nastąpił strasz.ny wybu<:h. WiadoY " G.om~ nr. 8 ~ stał~ się wczora1 wie- mość o tej katastrofie. otoczonej ścisłą
cf.?rcm. w!do:vmą me~t~ch~nego be- tajemnicą, przedostała się dopiero dziś
s Jalstv.:a. J.a~iego dopuscił się zam: na , po południu na łamy prasy berlińs:kiej w
Rak~wicck~eJ 8, Ed.ward ~rodo:wski na formie krótkiego ko.muni.kat.u urzędoweosobie swe1 wlasne1 narze_~zoneJ.
. go.
Narzeczona Środowskiego p. Mana . Szczegóły tego wybuchu przedstawia
~· kochał~ swego narzeczo1_1ego, była ją się następująco:
Jedną.k dziewczyną skromną 1 na wsze!
portu woj.e.ninego w Kilonji wypłykie zdrożne pr~pOZY?ie odpowiadata pęła na ćwiczeniia eskadra zakładaczy
~awsze odmowme, kaząc m.u czekać min pod ochroną kilku torpedowców. by
slubu.
.
.
.
położyć miny dla obrony wybrzeża nieWczoraJ POP?ludmu ~r~ow~k1 za- mleckiego prud teoretyc.z.nyIQ niepl'zyproponował swe~ n~rzeczone1 pó.1ście ~a jacielem.
zabawę do przyJaCLół, którzy m1eszka3ą
O godzinie 19-ej minut 20, w chwili,
na P~. Trzech Krzyży ~·
kiedy eskadra była na mo.r.zu Bałtyokim
Nie

tać do wyspy Peterma.n 6 samolotów woj
skowyeh.
Statki ,.H-0bby"" i „Bragann„, kt6re
wyjechały na poszukiv.rall!ia „Italji", znajdują się w zatoce Verlegenhoek otoczone lodem zatorowym, talk ,ie wiogóle ni•
mogf\ ruszyć się z miej&ca..
Statkowi
,,Braganza" grozi zgniecenie przez góry
lodowe..
Moskwa, 9 czerwca.

czerwca.

W <rma wczora}S'Lym o godzLn:ie 6eJ

l

St raszna e k spI ozJa miny.
•

'

brzytwą. ·
Lódt, 9

Xfngsbay, 9 czerwca.
Rząd sowiecld poełanowłł zbada~ fetu za pewnik, że przycliwy- ;;zcu tę sprawę, poczem zamierza wys-

• Uwaiają
cane ootatnie radjotelegramy pochodzą
istotnie z pokładu „Italii".
Według nryw.ków radjodepesz „ltalji„
sterowiec maj.duje się obecnie w -O.kolitestowal przeciwko natychmiastowe-,cach Ziemi Fra:ncisika Józefa.
mn u rozważMiu wnio~u komunistyczRadjoamator rosyjski Schmidt kt6.ty
e~o. Wobec tego wmosek ten muslal pierwszy tl'lłyszał depeszę ,JtalP," do.no
by „ odroczony.
.
. I~ l% wc~rai J>?110~e słyszał te sam•
Wywołało to !1teslychane ~urzeme 1 sygnały, 1 ie wsród mch odebrał zupełłla, lawach _Jmmu!11stycznyeb. Kllku po- nie wyraźnie słowo: Peterman".
slow rzuciło się na I>Osła Ponncka, \
"
przyczem został on tak dotkliwie p0bl. Z t.ego wnio~ują, ie gen .. Nobile znaj
ty, że znajdujący sfe na saU posłowie le- ' ~UJe. S?ę w o;kolicy "!'Y8PY t~ nazwy, ~ekarze musiell oośpieszyć z pierwszą po-- z;DfeJ o ~ kilometrow na połnoc od Ziemocą i obandażować.
DU Fran.c.LSzika Józefa.

żyły

na.

wieziony zostaJ w stanie cieżklm d9
szpitala w stotpcach.

łodzi c Krwa~J d~amaf .mllOSllJ

1~ nastą.pił silny wybuch, 6 ludzi z. za.IoSOWłeCk1eao oficera
gi z:ostało rozsza.rpanych. Suzątki wy:--.
•
sadzonej w powietrze łodzi uderzyły z
Wilno, 9 czerwca.
taką siłą w pobliski zakładacz min C. 8,
Na pogranfrczu polsko-s-owieckie~ •
iż wszyscy marynarze z załogi tej jedno- rejonie Hutorów, rozegrał się dramat 91

stki w lkzbie 12 ulegli poranieniu. Dwaj
z poranionych zmarli dziś po południu
w szpitalu wojskowym w. Kolonji, inie cd
zyskawszy przytomności.
.
.
. • .
R t{,edn~.:z o~octatast:r~ 1e_:;L me1aki
u owsau, l><>
ący z
ań-.a..
Nieszczęśliwym por~ym ma.ryna
rzem z łodzi C. 8 udzielił pierwszej pomocy torpedowiec S. 23.
U.rzęd<>"W'Jlie wyjaśniają wybti<:h wadLiwem dzlia.łaniem zapalnlka miny.

teryto:Iijum siowieckiem. W jednym z dom
ków zamiesUciiwał sowiecki oficer Władymi:row z młodą żoną, gruzinką i dziec•
lciem. Komen<lamt batoljon.u Jasd.powicz
wysyłał rozmyślnie od czasu do CZ\ł.W oficera na i!llspekcję, a.by móc po!!'.OStawa.-d
z; jego żoną.
Pode:j.rzewając tocę o zdradę Wla4fy.
mkow nie wykonał ostatniego reut...-a
i w chwili, gdy Jas.ipowicz bawił w je-Je
mieszkaniu, wpadł do domu i wystrTałami z rew<>lweru zabił żonę i komelll<!M
tL Sam usiłował zbiec do Pol&ki.
Otoczony p:rzez patrol ostrzeliwał się
'W cia_gu ki.Lku godzin, zabijając
dw6da
żołnierzy, a dwóch oięiiko raniąc. Wkoó
śmierci CU Władymi.row legł od kul swych żoł„
nieny.

I

czyn~ poszł~ wraz. z nim do wskazane
•
g'O !Uleszkama, gdzie zastano trzech ko
l~gow środowskiego, W. Ujaka, Józefa
l'I
Zabika i Stefana Rybkowskie~o.
Miasto
tono/o
ciem- podstawą
Wszyscy zasiedli do stołu, po pod~
wieczorku zaś Srodowski zrobił swej
nośc1acb.
Jakubowskiego.
narzeczonej bezczelną propozycję.
Obraż ona dziewczyna powstała i
Monachium, 8 czerwca.
Berlin, 9 czenrea.
kas j era-d ef
chciata wyjść, w tej chwili „narzeczoWczoraj nad stolicą Bawarji przeszła
Dzi§ opublikowano orzeczenie psyny'· r zucit się na nią, obezwładnił ją i katastrofalna burza, połączona z gw8l- chjatry o stanie umysłowym głównego
Wilno, 9 czerwca..
wszyscy czterej dopuścili się na niej townem wyla.dowan!em piorunów i o- świa&a obciąźają'Ceg.o w gfośnym proNa tute}szym dwo.rcu osobo.wym a.
ohydne'!,o gwałtu.
berwaniem chmur. Miasto byfo w cią- cesie przeciwko polskiemu robotnikowi resztowano kasjera m.a.g!st.ratu m. MszcZd
Omdlatą zbrodniarze ocucili I wy-j gu pół godziny w wielu częściach kom- Ja.kub.owskiemu, Hansa Nogensa, na pod nowa, nieja.lcie~o Józefa Karo.Lbew.icza,
pchn ę li na schody.
· pletnie zalane, tak, że wody tworzyły stawie zeznań którego sąd wydał wyrok który zdefraudował ok<lfo 30 tys. zł. s
Nics-r,częśliwa zlożyta zameldowa- na ulicach formalne rzeki. Wszelka ko- ska:ruiBtCY Jaikuhowsikiego na śmierć.
kasy
maglstraokiej i prawdopodobnie
nie policji.
munikacja została na kilka g-odzin przer-1
Orzeczenie psychjatrów
st~erdza, chciał przedostać się na Lltwę. Aresz1°"
Sędzia śledczy zarz "dz ił bezwzględ , wana. Centrala elektryczna została u- :!e śwaadek Nogens był kompletnym Mio i::ego Karollciewlicza oddano do dyapo
ny areszt w sto,sunku do wszystkich ' szkodzona tak, że miasto tonęło w ciem- tą i ja:ko taki nie P<>;winien był b~ dopu zycji ~ła<b: śl~czych. ~ienit~ ~
.;ztcrcch złoczynców.
\ nościach.
™ Y . d.o ~ładmma ~ezn.ań.
.
me zoalezioao.
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Antysemityzm
w·Rosii

Swt~io pułkowe ~ pułku ułanów

Oro.:howshi.:h.
„ ..... „.

'

i walka z tym J'radem.
-:_..,

Groźby

nlB

pomogły

wobac czaqo prasa zm1an1/a ton.
Leningradzka „Kra.snaja Gazeta" przyw jednym ze swych ostatnich numerów artykuł znanego publicysty sowieckiego, E. Jarosławskiego, vod tyt.
„O antysemityźmie", która przez wzgląd
na swój ton i na zajęte przez autora stanowisko do problemu antysemityzmu i
do an.tysemitów w Rosiji, zasługuje n.śl

niosła

specjalną uwagę.

Dotych..:.zas publicyści sowieccy w
swych artykułach w ostry i bezwzględny
sposób potępiali antysemitów, grożąc im
surowemi karami. To:n artykułów, omawiającycli problem antysemityzmu, był
ostry i stanowczy, przyczem wszystkich
bez wyjątku antysemitów nazywano zwo
lennikami starego regime'u i czarnoseciń
cami.
Kiedy jednak antysemityzm zaczął co
raz intensywniej przenikać do samego
środow~a k<Ymunistycznego, trudno było zwalczać antysemitów przy pOiillocy I
tych samych argumentów, jakiemi dize.n-i
nikarze sowieccy operowali doty;chczas.'
Arty.kuł Jarosławsikiego świadczy naj
wymowniej o zaszłej zmianie w stosunkahc oficjalnych publicystyki sowieckiej
do problt?"IDu antesemityzmu. Jego ton
ma
niegro-źuspakajający.
umiarkowany,
jest
zabarwienia
najmniejszego
w sobie
by, lttb wyrzutu. Sam Jarosławski. podkreśla, że „w walce z antysemityzmem
R należy gorliwie pracować,
w
a me .fylko wymyślać na antysemitów".

z. s. s.

!J:1/~~~h~::::~e~~°!i~

nia antys,eipi'tyzmtt w .Rosji.. Tę ~ę
frontu oficjalnych działaczy sowi~ck.ich
w stostm!cu d<! prob1~u antysemityzmu
tłumaa;yc sob1e nalezy. tem, że do!Ych:
czasołn~e m~ ~al~ tz ~tyse:!!t~
zupe ie. zaWl Y 1 me Y 0 an., ... e:nu.ty2l!llu me wytęt>;ły, I~ wręcz ~eclw•
me przy~~ stę .do Jego roZWOJU.
Zas18;nawia1ąc się „nad .J>rzyc:zvnJami
antys~ityzm~ w Rosyi S'OWte~eJ, aro~awski pl!Sze. ·~Tyle 1eszx:.ze Je~t "!' kraJU nas~ bralkow, tyle nędzy i ~ez::i<lowole~ wśród cały<;h grup praCUJąc~J 1~
ności, ~ .Pewnym ie?nostik<>m u~a1e ~ę
trudności te wyzyskiwać w k.i~runku

2

pułk u1anów

car

Groch"ówsklch obcEodzit badzo

u·rocż!lście

swe

swięło pułkowe

wspomnień
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w„ .

·!:m""'
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200.000 ży<lów-roln.i!ków.

Kla.sowe uzasadnienie antysemityzmu

kom". Kupcy żydowscy stanowią w Rosji sowieckiej około 15 proc. całego kupiectwa rosyjskiego i są poważnymi ikonkurentami kupców innyich nar·odowości. 1
Na tern tle, - twietidzi Jarosławski, - )
walka z żydami toczy się w calem pańi
stwie.
Antysemityzm w czasach ostatnich
przedostaje się również do szkół sow.ieckich, Antysemici starają się zatruwać
świadomość dzieci już od lat najmłodszy<:h. Wmawia się im, że „ot to -dziecko
jest inne, nie jest tobie równe: to żyd,
żydów.ka„.''

Kończąc sw~ wywody, ~arosławski
Wzywa do walki z. a:?·tysem1t_vzi:iem w
drodze propagaindy i usw1a~am1~a. Dotyichczasowe metody walki nie mogły
przyczynić się do upa·dku antysemityzmu, gdyż by!y one :i~e_wystarczające, a
paru'!:dto. s~1 kom~.1.ms.ci ~.zęstokroć posług~wal1 się w sweJ ag~tac11 ·hasłem antysemi.tvzm-ą-

'

dowódcy straży w Ekaterynburgu.

,.Potem wprowadziliśmy imlą zmianę.
Dowód~ straży, pod której opieką
znajdował się car Mikołaj II i ].ego ro&i-,Mianowicie zabroniliśmy rodzinie carna w Jekaterynburgu, A. D. Awdieje"I\' skiej żyć tak, ia:k dotychczas i ogrankzyopublikował w majcwym zeszycie pisma li-śmy liczbę służby z 45 osób na trzy. To
„Krasnaia Now" swoie pamiętniki, z któ- ogranfozenie personelu wywołał<> praw-

1

! zawoilatn'

O I U C J• •I.
· na Wol nos' c'•
· SI~
N.1eudane pro, by wy dOS t an1a
Ze

w Z. S. S. R. widzi Jarosławski ·w walce
przeciwko ży·dowskim nepmano~ i kuł:st-

ctefitaaą

M •I k·O I a J• p O r e W

dziwą burzę".
rych podajemy dwa wyjątki:
Milejsc01Wy klaszto.r żeński zwrócił
,,Były car i cała jego rodzina natych11
miast po przyjeździe do Jekaterynburga się do :nas z p-rośbą, by dla rodz.my carodczul:i, że dopiero_ teraz dostali się w skiej mógł dostarczać żywność, Po omóręce zrewolucjooizowanych robotmków. wieniu tej sprawy w miejscowym ikomite
W czasie całej podróży, przez Ural, aż cie zgodziliśmy się na to pod tym wado Tobolska, całe otoczenie tytułowało runkiem, że dostarczanie odbywać się
czfonków rodziny carskiej według da.w- będme pod ścisłą kontrolą. Podejrzewaliniej obowiązrujących zwyczajów. Jednaik- śmy, że za pośrednidwem klasztoru chcą
że w J~kaforynbm-gu wyszło rozporzą- organizacje monarchistyczne wejść w
dzenie, na mocy którego musiano nazy- kontakt z carem. Podejrzenie okazało się
P~a:,cUJ,Th.
~as
8i~~ma ~_.błąd
·
wprowK
·toś z u:ma na 1?Z 1eń ~usdoyeażydó Wlk~~ wać ich po imieniu, z dodatkiem imienia słusznem. Przy dostarczaniu śmietany
ojca. F'Ormalniość ta bard'Zo zaniepokoiła znaleźliśmy w korku jednej buteLki scho.
3;. ~~ t .
~<>w~~
b
kl .
•
ó
ł k
k
Al
.
ł
k
z cmia. na w;.ieu pCJU>zep UJe rosJarunOWl, oo .
orym tky~- wła.ny awgi: el· kper „a.~mu, n~
ukraińcowi i białOll'tJsinl()wi: oto twój rk ZJ:ndrę caF rS>dą, zw aszkctzóa caro~~ł
ra zwroci a się <> po an 1e s u napisaJDe, ze wszys o
san ę eo orownę,
t .
• win
óg
jest już przygotow.ane dla uratowania roę ~ •o, ze ~y do mnie z zapytaniem:
b!zr,~0
- Dlaczego przed tem nikt nie z.niósł dzi:ny carskiej, i że czeka się tylko na jej
.z~
Yf ! .on ponoSt dwm.ę
istni •
zgodę. Podpisane było „Oficer". Papie~
amo- naszych tytułów?
" eie WCUłZ Jeszcze nę za ID1
ten dałem towarzyszom Biełoborodowi i
ter~
dopiero
że
jej,
Odpowiedziałem
ć
b
1ni
. dzi
fi~0 od
wa ż t
Y dostali się w ręce prawdziwych rewolu- Golosz.czekinowi, tekst został sfotografopoWle a ·
. a. do .wseys
· li·smy napowr ót w
ł w łozy
l · ka.b ro~1'ła n?st·ćt tak
· · t · R ewy/1c1~
n.
ma1~
t :V~~ :i·~rfaR
ciągu Jarosławski usiłuje qd:skjw.f'
Wzydalszym
dr
dna .i -~~<L?owymt .
a o icer.s ie, 1a 1 uzywanta y u- ko.rWe d1
dowieść, ze pogląd ta.ki n.ie odpowiada oł,
, • N w! i po;;.,:!,.car=\!:mą ogą
rzeczywist<>ści. Stwierdza więc, że w Ro- ow.
&:r
it
Il. i
s.ji bardzo wielu żydów poświęca się pra, *•9 ff
ay zarobkowej w przemyśle i rolnictwie •
w tym samym zupełnie stopniu, co i inne
narodowości. Według przytoczonych w
,_,
,• ,,
artykule danych statystycznych, liczy
dziś Rosja około 340.000 żydów - członk6w związków zawodowych i około

°:i 'h'OSJ

n'abo'Zeiislw'etn,

Rycina nasza przedstawia defiladę szwadronu karabinów maszynowych 2 pułku.

·

dał odpowiedź, ~e rodzina ~ska je~t ~
t'OWa, a.Ie zgodzi się n~ uc1e~ę, ,1ezeli
odbędzie się ona be.z niebez;p1ecze~stw~
Potem zaaresztowah~my o~ego ofi7.era 1
stwierdzili, że. był rum oficer ~71 ~u-

sttjackiej Mag1cz. Prócz tego do:wi~dz.i~liśmy się, że w klasztorze_ zna1du1~ ~1ę
si.ostra Ale:ksa:ndry F eo?orowny, Elzb1~ta Feodorowna. W, pob~u domu, w ikt-0'l'Ynl znajdowała s1~ r~a .carsk~, czę•
sto pokazywały ~i.ę rózn_e 1nd~ua z
aparafami fotog:t'tficzinemi. Pewaen były
ofker usiło.wał dostać się do domu,. Ie-

gitymująoe się sfałszowanem pozwol~em
towarzysza Biełohorod-<;>wa. Wszystloe te

powody

zmuszały n~s 1 p~dw.ła<lnych. d?,

ciągłego czuwa:rua

1

wytęza:nia uwagi„.

Wszelka korespondencja

którą wi~·

' .
"
źniowi-e wysyłali, musiała b.yć pi,s~na pho
rosyjsku i oddawana w mezalepionyc
kop~rtach dowódcy straży który następnie przesyłał listy towar;yswwi Bieloborodowi i komitetowi O'kręóowemu. Pewnego razu przy rewizji lisfów podpadł
speci'aln.i~ Ikt cara a<lresowany do .l\1l'
Prz.Y szczkegółokolaja Mikołajewicz~.
wem badaniu znalezwno między. op~tą
a P?dfzewką 1?1wałek bardzo cienkiego
papier~ na ktorym był narysow~y bar·
dzo dokładny plan ~omu z pod~em sk~„
li. .Pod~ne było także, k~o w ktorym pok01~ m;es~a. Oznaczerue było te~t> ro·
~za1u, ze me trudno był?. odgai?inąc, kt~
1est ,z;i.11:00.rem plani:: p~o1. d;0wod7y, .0:01
pokoJ 1 zony, pokoJ dzieci, 1adalma i m.
Autora planu zawołano do pokoju dow~dcy .. Przedtem cara .nigdy do t~go poko1u nie wołano, bowiem wszelkie drobne kwestie ~ałatwi<;no za pcśre~ctwen: cLr. B:itkiina, kto.r y yrzych<?dzlł do
P?ko1u dowódcy, albo tez chodziłem do
ruego sam.
Dla teg-0 w.ięc zawezwanie Mikołaja Il
do naszego pokoju wywołało w całym do
mu wielkie zdenerwawanie i nawet konsternację. Car przyszedł z jedną z córek
Matją. Poprosiłem go, aby usiadł, odmówił jednak Pytałem się go, czy wie,
że do wczoraiszei korespo.ndencji został
włożony plan domu. Odpowiedział, że
nie \\tie, iednaikże że nie jest wykluczonem, że uczynił to ktoś z jego rodziny,
1

-

Obiecał sprawę wyjaśnić.

Kiedy mu jedna.k plan ten pokazałem
i stwierdziłem, że jest to jego własny -eha
rakter pisma, car zaczerwienił się i, tłuW drugiej pofow~e ub. mi!?siaca odbył ste drogo'W)r wyściig kolarski l(rak<iw • macząc się jak uczeń przed nauczycieBochnia • Tarnów i z Powrotem. \Vy5c1g zorganizowar R. K. S. Legja w Kra. Jem, przyznał się do winy. Zdenerwowakowie pod kierunkiem prezesa Klemensiewicza, doskonale. Zwycięzca został ny i zaczerwieniony prosił, by mu to wyDuda (Legja), który przebył tratę liczącą 170 klm. w czasie 1 godz. 35 m. 32 sek. Ibaczono, przyrzekając, że ni.g dy więcej
Powyżej daiemy zdjęcia, prze<lstawictj,ące wyjazd uczestników wyści2ów z lII lte.l!,o n.ie zrobi".
>
m'OStu na Wisb w ~~owie.
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„Przebudzenie

się

wiosny·" czyli don Juan Cyperman.

Rvs. St. Dobrzytlsld.

·

--~-J

SW~3
ff"U'AA agapa

'
żył. utywał nasz don-Juan

Zył, używał

l syt w.rated,

Pozostały

nasz oon-Juan
swe figlarne
- sny tajemne

Życie wiodąc

priykład, młodzi)
laurów chwały

(Bierzcie z niego

Komee.
...„„„.
„„......„„„„„._„„„„...„„...„„„„„„...„ ..„ ••„ ...„llmll„„„l!llBI
Niespokojne I koszmarne.

Wraca do rodzinnej Lodzi

'I
·
ZaIarg W. PłZB!RY1 ~

rtiBZ\VJklJ gość
·
'
·
·
1·
PD\V~ I SIQ · WYJilSDll. w. urzędz11 11ocztowym.

zk1 przyJmą prawdopo- l!~a!a!interesanta,~właWszystkie zw1ą.
sc1w1e
• •
•
ko zawartości' cudzej
.d obn1e 6 proc. podwyzk1.
interesował SJę tył-

kie~:·g-czerwc:a..

ldzł6. Będzie słę to nazywało, te posta-inte faktyc-zułe złłkwfdowany. Paniewa±

Udt, 9 czeaowca.

dał się
K ki
M · dysl
związku z wiona została przed faktem dokona- jednocześnie z włókniarzami, żądania
1
1
00
WY$la:nia ~
u
~eiu
~
~tow-:o
du
Ini
robotnicy
WYStawili
podWYŻkowe
ale
wol~
jaknajlepszą
mia.la
że
llYill.
cłą-1
akcją robotników, Jest w dalszym
p nlewYiaśniona, klasowey, jak wia- ale wskutek ..zdrady" klasowców mu- nycb zawodów, ponieważ dla posunięć niędzy synowi, zamieszkałemu w Wa;p..

Sytuacja

w

przemyŚle,

w

przy słala pogodzić się z losem. Robotnicy
jełi, akceptując proponowaną p00wyŻkę niezorganizowani, których jest więk~ wYSOkości 6 prbcent. Związek "Pra- szość uwierza i efekt będiie osiągnięty.
Sytuacja obecna, mimo pozorów,
ca" natomiast oraz związek chrześcizupełnie jasna. Zw. „Praca„ i chrze
jest
pro
l
odmienne
Jański zajęły stanowisko
Ponowaną podwYżkę odrzuciły: WYSU- ścfjański ' „namyśla. się„ i podwyżkę
;wając jednocześnie nowe żądanla w wy przyjmą. W ten sposób zatarg zosta·
.
_
·
.
sok_oś:1 25. procent. W akc11 ~ PodwYzkoweJ u1awmł się więe wyrazny: rozłam,
. ._ .
który jest zjawiskiem o tyle charakte,,
rysłycznem, te dotychczas wszystkie

'domo,

propozycję przemysłowców

miarodajną

jest zazwyczaj akcja
włókniarzy i w tym więc wYpadku pod
mobędzie tem
wyżka. 6 procentowa
.
·
dus vivendi, które doprowadzi do złagodzenia obecnego nastroju. Chodzi tył
ko o początek, a został on inż właśnie
zrobiony.
ich

co dla mn·1·e znaczy konsul'•••»

lidarnie. Solidarność ta była zresztą

Odpowiodź

wza-

międzyzwiązkowYch antagonizmów prowadzone były wspólnie i so

ifym razem iednak .rozłam
·
• ·

na to pvtanul da panu Altmanowi
"d k S d Ok
rqgowy.
q
O Z I

/

nleodzownym czynn{Jdem :powodzenia.

zarysował

ł.~ 9 czerwca:..
Do Oeneralneg-0 Koosuiliatu Rireczpospol!itej Polskiej w Berlinie zgłosU się
obywatel JJ()ilsk:i, tmeszka:no@ec toclU,
meialki P. Altman ~ za.żądaił od tllrZęctni·
•
•
i
ka. wojs~eg-0 wydanlai . wYc.t:ągu z

Ste już od samego początku. Klasowey
bowiem, jak wiadomo, wysunęli żądania na własną rękę, związki Pozostałe
WYSUDęly wprawdZie żądania nałogi- · •
•
czne, ale r6wn1eż na własną rękę.

··Przyczyn tego zjawiska nie trudno ksiąg st~J . !ludnośc.L rzekomo dla celów
.
&tę doszukać. Związkami kierowało bo- matf:rymonJal1J1ych~ .

Urzędru'k sprawdzat paprery Altmana
~ stwWerdziil re Altmain uchu.Ja się od
.
J
•
•
.' 1 ~
- t ·t.1!91-UZ.u.J W?~r.owe1. 1 <lla:tego prze~ywa
na obczyinte. św;tadczyfo ~ !em 1n:srno
&-tarostwa. grodzkiego z Lodz:i, zatączo-

wiem poczucie zwykłej konkurencji,
. .
kt6ra zro~~i a t ą stanie stę zwłaszcza
wówczas, 3esb pod uwagę wziąć fakt,
że blisko (i() procent robotników wog óle do żadilego związkti Die należy
·
·
chwili obecnej jesteśmy więc świadkaI
.
d
kł . b . .
.
mt ZWY eJ, c oc1az po pewnem1 wzg ę
darni dość oryginalnej licytacji. Poprostu kto .wytarguję więcej._

dolA~pk~erówd Altm~na, _w ~!?rem w~a
w~
w.e uUli te :omaga!ly
do Łodzj
z. powrotem
:
.

srę ~erowanta

Altmaina

O

czyw1iśore, . że konsulat n.i:e wydał
AMmanowi żąda:nego <lo1kumeintu i we:z, .
wal go do p·ow.rotu do k:!!a.tu.
Altman odparł na to, ze do kram me
m@e WTÓC·ić, gd'yź nie pozwalają mu
na to różne spraW".Y.
.__ Poza:tem komuai:ikuję panu - ośw:iadiczyl urzęd:nilik - że przeciwko panu prowa<l'Zone jest dOChod~enie odmi""
b _
, k'•
wi
·"strac .
YJUe w ~ra e pans · re~o 0 ~
l1ll
wate1:stwa„. O .'1le pain. niaityichm1ast rnc
WTÓCl do Łodzi straci pan obywatelstwo, ailbowiietn nie odbył pan służ.by

KlasOWCY ujęli sytuację obecną rze-

łzowo. Biora,c Pod · uwagę kiepską ko-

njunkturę przemysłu

slusznie doszli do
t al
' · ku ż dals ak · ·
za ,CJa I ewen u ny
wmos ' e
etrejk spalić mOŻe tylko na panawce.
W tych warunkach bezrobocie poszłoby Wprawdzl·e na ręk"'„ przemysłowcom
którzy przez czas trwania strejku złagodzićby mogli fatalne skutki nadpro- wojs:kowei.
Altman, ll1:ie lic-ząc się z powa:gą udukcji, jeżeli jednak chodzi 0 robotnirzędu, w lci&rym się z.naj'dowa·t, wsz.C'ząt
ków, to bilans strejku musiałby dla nich a\vantuirę, domagając się kategorycznie
wydania wyciągu z ksi.ąg statej ludnowYPaść ujemnie.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że w śc-i.
Vice-konsul Cza,pliński. słysząc podpodobny sposób ujmuje sytuację obecną również i związek „Praca„. Trudno nies.i ony gt.o'S w sąsi·edm.Jm P'Qkoju. wysz.edt ze swego gab.iinetu i zwrócit Altzresztą ująć ją inaczej. Ale tu właśnie manawi uwagę. że w konsulade należy
wchodzi w grę przykry moment konku- zachowywać ~ię spokojnie, gdyż wszelrencyjny. „Praca" postanowiła prze- k!i·e awantury w urzędz.ie są n~ed1opu
trzymać klasowców. Ponieważ ci astat . szicza;Jne.
Krew~i lod:z.!anilfl j~szcze_ gtoś~i~j
ni na podwyżkę się zgodzili, a prowa-1
dzenic akcji odosobnionej jest praktv-1 P?czął ~1ę. awanturowa~,. hulmąt p.1ęs.• b ct · . e tą,,. slot 1 zapytał grozme:
·p
..
.
.
-- A co dla mnie znaczy konsuI? ...
" ra~a . G L:c
czm~ m~mo~ 1i~ve Gdy próbowano go uspakDić, Altman
mus1afa rowmez na podwyzkę się z.go-·
!1

· ·

Za nim stał jakiś młodzieniec elegancko ubrany i palił papierosa. K~
biela. wyci~gnąl z p~pierośnicy „Madena" 1 zapahł od papierosa sąsiada.
ten sposób nawiązali rozmowę.
Qd-y się rozmawia, czas szybciej
obejrzeli, Kobiela
mija, zanim
stał już przy okienku.

się więc

JenlDYCh

akcje ekon?miczne, mimo

1

kat

w

pytał zirytowany łodzianin w konsulacie polskim
w Berlinie.

~ejki i

szawie. Miał na ten cel w kieszeni 150
.
.
zlotycb.
0
Przk.edK b~e nksttem ł ciągnąędł ~ idbJgl
o ie a ana w rz L.1e · cze..
ogone

-Odtrącil od siiebte Vlice--konsula, pot'O'Lrzuca!! papiery na bi.urku, a widząc, że

sze~yl~1:Jt ~~~~~~~ ~i! t;t~ 1°pr~i:d
1

chwilą dopiero sprawdzat Portfel by~
Obejrzał się. Młodzieńca już

Więc to on!

nie było.

Wszczął alarm. Interesanci wraz i
nim WYb~e~li na schody. Młodzieniec
biegł własme przez podwórze.

Przyznał się.
Zatrzymano go.
sprawa ~le się skończy chciał uciec z. Ukradł. Nędza. Jest bez pracy. Dwa
.
dni nie ja~l.
'
kOOJSUJl.atu.
Znaleziono przy mm portfel Kobieft
~,..;.... 'W'i·sro~
W0•
i 150 ztotvch.
~· . ".Ją.cy .P!ZY ~eJ~... .
Policja. Sędzia Korotkiewicz. Proku
dząc ucreka.iiącego ,Jegomoścla, chclait
g;~ ~trzymać, .l~ Al:tman . ~hnąl Irator Skabiczewski. I w rezultacie 3 la·
woz.nego talk 51~· ze furukc}cma.rjusz ta więzienia z pozbawieniem praw.
wał
· ł 09 1 t i
·
koosufatu upadł na pod.togę.
n~zy
a
........ A h . 0 skarzony mi~ w.
.
.
poco
poprawi,
się
Dopiero przy pomocy pr:zyis;u„.:r1ic się ... zresztą, moze
• fas •
.intere'SaJlltów w kónsulaci~ udało się AI- 0 kompromitować?._
g
·
tmama pnytrzymać. Skutki tej awantury nie były zbyt ł
.
w.zyjemne dla naszego wspótobywałe.
W.cz-0rai o go<lzime pół do dwunaste)
d ·Ł--A· ~ l
b· .
,:i,_
la. S
eika:lni przystantu tirai:m
o vuZl, '! •
prow<11u-L10!!1-0 go omem
ki .
wcielono do wojska a pO'Jladto czeka wi~zorem w poc~ p· k
aJ.
dw~ e1 • 290
t
ieszcze AJ.tma1T1a sp;awa sądowa za o- :wula'łwego P;tZY
k ~~-l .za·tr uci~.wE~~ e dn;_ _~w~a :
bmzę vi'D~kon:sula ,f calegio urzędu.
- emi :u.w~ ~s zyc , za
~'1JIU u
,
mteszikały przy ul ~:e.J~n~. 39,
A
&AM
IW
A
. ~rzy rogu Brzezińsiki.ej i franclszkjlA
s~e! ugodzony został. wcrora.1 w .nocy :ia-

• WYPildhni. R'DZDB
0

ul. ktr,

47 1

·Przejechanie.
. .

• ..

.

kiims. 0~

n~zęclziem 24-letni M.ichalM

ary·
W . bramie domu przy ul. SienJciew.icza ~~.~ski, za.mres.2'1kały przy ul
40 na1echana została przez aµfo so~let- ~msiłciei 33. .
Rannego odwiezinn,o w .etanie clęinia dozorczyni tegoż d001u Doro.ta Aukim do sz;pitala św. Józefa.
1sustyniakowa
'
,
MM#ttiS
0
•e

Nocna awantura
przy rogu

Wólczańskiej

i Cegielnianej.

I.rogu

W6kzańskiej i Cegiel:oiaoej rozleg.
ł.ódi, 9 czerwca.
k:ay.ki j.Mciejś
pisaliśmy już na tem ły s.ię nagle przera~lilwe
miejscu o awanturach na ulicy Wófozań niewiasty.
niewiastą jest
Okazało się, że ow.ą,
W pOrze
skiej przy ro.gu Cegielnianej.
itasiikowska,
wieczornej zbierają się tam rycerze ksd.ę prostytutka Władysłaiwa
życa i córy Koryn.bu, me więc dziwnego, zamieszJkała przy ulicy Lipowej 51, iktóra
że to za:cne towaxzyg.two stanowi utrapie będąc w p:iija:niym. stattrie wszczęła ~wan~
Nieje:dnobotnie

nie dla przechodniów i mieszkańców tej
dzielnicy.
W czoraij znO<WU musiała !Ila .t ym meszczę~ym rogu in·terwenjować karetka
·
pogotowi.a.
Oik:-0ło godziiny drugiej ..., nocy przy

turę i została dotkliwie

prze.z sutenerów.

·

ją

po:tu.rbowa.'Tla

do loika:lu 4-Ro ikomi
pogotgwia,
g.dzie lekarz ttd.zidił tej pomo~y i: odes.,,
łeł ją do zb.iiomi miejskiej.
Sprowadzono

satj.atu, stamtąd :na stację

I
óft".

„

@!'!!'"!!J#Wi~&'.,"!*--R

Zapolska
liabrJela
"rosyjska"
autorka
j~ko
napisala tekst do ha/nowsze;
operetki Fr. leha1•a.,.
Głośny twórca

„Wcsolej wdówki"
Lehar nap;sał ohęcmie nową
operetkę p. t. „Ca:rewJcz", która - wy- N~.e mogę jeść tej ryby!... Po.:.
stawi.o.na w tych dniach we Wiedniu ._.,.
1'fOŚ pan gosp_odarza !„.
- Poco? „. On tież td rvby nle cooe
- Mam świetny pomysł, który wart z•dlobyla sobLe, od pi·erwszego wieczo, ••••
'
ru, nadzwyczajny s·wkces .
je'SC
._ Z ~obiiefalnii jest tak samo jak z }est kil-ka miUonów„.
. Zapowkvda sLę na ·to, że „Carewloz''
-'-' A ile pan chce za niego ?„.
koł:n!etzykami. Dopieto, g<ly si.ę ma je
edzi•e w tiriumHe ca~ą Europę i Ameobj·
--- Daj pain 5 z?·otych.„
na sz.}111, wklac co t"o za numery„.
ryl(ę, jak to miało mi•ejsce już z szerePramdszęk

.'

~~~w.w~~•®••

giem inłtyeh oper~ek teg9 lmmpozy,
.
tota.
· Otekawe jest, że tekst tej ope:retkt

Mieszkania w nowych domach

napisany iest -

nie będą już wilgotne i szkodliwe dla zdrowia.
Magistrat uahwa/Ji nowa przapisv budowlane.
·

BłDikOm nu ngr»1nnha
CZ"f
l!iltHlff"
I'
I
9

W teartrze \Vędt·uw11}'m, który obe~ni:e bawi t!a 1;0ści:trnycłt wysfępach w

Jak~olwlok gl6d niies.żkainio'Ny daje się jeszcze Pót:tJądhle \we 2·naki rnimo tQ, od czasu do czasu powstaje na iilicach Łodzi jaikiś no\vy hnaefl, któfy
natyohmiast zostaj.e 1 ,dibsoctęt11le" \VY"
naJę.ty przez hez<lorrinY'Ch mi.es.zkai1ców wiaduJemy - wydz.ial h'ud'owni~t·.va
Wystą{Jił do magistratu z wnioskiem o
na:szeg·6 grodu.
Co do mieszkań w how.vch dorriach hch'\valein.ie przepisu, aby w ptzetlkfa-

Strykowie, miano wystawić Oklla.
Przed rozpo.częciem pr·z.ed.stawdenia
wychodzi dyr~ktot rta scenę i oznaj.m:a:
-,Szanowni państwo! .Ntiesterty1 nie
możemy dz:iś wysta\Vić zavówied·z.iane" istnieją u nas je~foak pewhe li-s '\v1H.\
i'o Otella, gdyź właśnite przed chwilą prnesądy. Niektóriy puwia<laią naprzyzarekwirowa119 nam cały zapaś czemi- kład, ż,e w nowych demach
,,śćiaiiy trbją·ii.
d!a cJ.o butów!„
N.a ozem p0;lega to „ttąaie śc!an'·, tego
*„*,

ea

Młoda 1_nęzatka paJli Sa;kł \V.

z kuraqi· z Buska 11 py;ta na
swego męża:

lieś

-

aahyah

Nie ż\,~raca
M.alrni.e, powiedz prawdę, czy bY- cży istotne.

ctn... ·

Magistrat wndosek

I.
..
.
wydziałli tJUdbw- t01r'ce

ua tz.e- nierwa zaakcep·rowal.
ułt,?ih' ~~aac· hµzll·~~!tl).'~o w.tęć w
'
vuufi!t\.:fl
że . w vilehi rto- "" ....
.
nie będzie wllgoot
pod~og 1 • t1a Pair"'

się Jednak 11wng1

$twierdz-ono nprz.,

mi wiemy?...

I

\Vych budowli mi.eszkalttydi; wtnies'r>'ie
wy-eh budow1i mieszkali11vch wzniesi:e•
hie il-Odłogi ponad chodnik ~zg1ęd·rtie otaczajacy te·roo W}rinósiio- oonajriihiej 45

'wta-1 nikt nłe wi~, _naV-rct gif kt\Jt;zy fta.jszcie•

wstętłie tźej w to Wlerza,. . .

przed śmierdą dramat pt ,,Carewi.cz".
g.rainy podczas wojny światowej z wJelłdem powodzen1em również w Wiedniu
ota:z BerlLni.e. Bohw1ereni sztuki jest
mfodoci~n.y car rosyjski Mi1rn'.iaj II:. zaś
treścią JeJ - znan_ę pe·rypetJe nułosne
prt:Yszleg-9 ~.1aidcy Wsze::hrosj1i, pataJąceg~ m~l~scH.'\ -~~ baletmcy Matyldy
Krzes:n1'sk1e1. Otoz - sztuka ta wstala obee.11ie, iJó pew•nych, niezna.-:.:zmych
uesztą zmianach, zużytkowana . przez
Lehara jako tekst operetkowy.
K~lka Wi'ed:efrsldch dzienrtików, P~
między damemi ,,Di·e Stimd.e", '\V recenzjatch pi-sze o autorce tekstu „Gawwieta" 11iako ó•.. „,zne.ihej rosyjsldej (!) av-

planaeh Ho-

do zatwiettlzenia

przez.„ Ga-

Zapóiska ...
Znako1111ta powj.eśc1opisarka i autordramatyczna nap.i.sala na kilka lat

h:a

szkodliwa z punktu '"·tdzenia trwałcśći
budowli1 a co najważ;niejs2e -= }:.100
.
Wz·glętlem sanitam:ym gdyż
ułatwia -p1·zesączame ~e wil~oCi i sprzy
ja powstrutiłu SitrZYba.
Z tych w.tęc względów ~jak s;ę dó-·

Lódz, 9 cierwca.

właściwie

brjelę

•••

s· f.l&niPfiflll!2
Po1.1f!Z"
łJ 1111 UU IU&łHI

nu-

UU'lu

.

która isłdief e. W rzeczy.
w~h dornach łódzkich
- NaturaJnLe, a ty?...
WJ.SfOŚCI.
A co do „ttucta ścian" -'- na tó U.•
Pani Sala uśmJecha si.ę i od'pOw[ada: terze umieszczane śą na p.t\Ziom:e h:te•
- Byfam ci wierna. talk samo, jak ty nu lub są lllicwiele wz11 iiesione ponad deń magis~ait nic nie pomoże.
W tyifu wypadlktt Potnóc mote tvtko . W Parytu w teait·r:ze Femina g;raina
poz.i-0m.
mnie...
' jest abecrne tt.ajnowsza sz:tuika 1\farn-1Talka budowa ieM heiW:Zględnle rozum.
Pan Maks uderza ~ w st6t i
ce'a . Rostaai.qał (syna wJE'J'ki'ego Bd.mun---kr:z~y:
~ autoira 11 0rlątika11 i ;,Cyrano de Ber- Sałoilą, żebyś wtedtAała., te niiigd,ty
geraiCU) p. t. 1,Le T!toulJ.le' (Kłop· Dł). Wi
iiłiż m:e pojed~ oo Bttsk~ daję ci
S1Jhtce tej oroba bohatera nosL n~~
na to stowo honóru!...
s1ro Jasque Leisłmnan ł posiada wt~
:-.~
ujemny chM"ak!ter.
zóśta\Vif rodzitię W kłopotach finanso\Vycb.
Pam Bambusowa, ~ tęga f la•
1'T~~ •
. --u •
Obec .
'
'
'
'
ana blondyna, którą rodz:ioo wytlali ta
1

Lord Asqu·'1t"h of' Oxf'o rd

l

prostego choć na po.zór cY'Wiłi?.iowaoe„ . Prżed kilku dopi-ero ~ami otWa.rto
ri:iedawn<> fordll
człowteka, wnosi skargę 0 rozwóel teStanient marłego
!!r:!lia, ~tóry przez długie! lafa piasW..
m~żem.
Sędzia w czasie przeSiłucbanła ws~ . · ~ódiMść angi.~lski~(tó :ptetjldanta ml;
.
.
ptl.ego zwraca jej uwagę, że s1wt'a. Jest niistrow.
-. ~ ~dumi:ehl~m d<>Wit:&leli ~·ę mgJ!i'."
właściwdle ~
kt~ p<Jro'stawll P<>. ile.__ Talk proszę l)ani, widzę mtw« z <:y1 ~ majlł:t
sz~f. rządu, _ ~om aled•
:~ dłtłlgb~e
.
tego„ że mą~ panl.ą .1kochai!
- O, to mopliwe, p-arnie sęd14o ;---""od• w.u~ 9 tysięi;:y ft;JlŁow szt:er~ow. .• .
IJOW'fadla pa™ Bambtisowa _ Ta.kii łotr , S~a ta1~a, 1ak na&~ mgt~e
jest śmie.sz.n1e mała.
·łeSt tl<J w~ Zld<tll'Y1 .. Lord A. sqtu:.':th me j.~.sf p~l'Ws.zyąi ~po
·•*.1 ·

„
p

,.
1t:

W restam-acji.
K~lner (do gospodarza): Pt<>S'Zę pa-

ti!;:

Wyrzueał bowiem mepotrz~bnie pie- obywaiteLek:f~llil r!~~~
nWłte i dawał się wyzyskiwać r6żnym Się Jacqtie Leilshrnan. Czlo~k ten za:..
os1:t{St·om. ś·wd:ebny orgainiżat:or państwa slfurży~ 00 sądu zairówtio dyrekcję t,ea;.
był jd: naj,go~~ _administratóttem s'We ttit Petnti1t1a jaJk tez Mauooe'a Rostanda:,
d
fr~.....1. 6 od
"' A...
.
. .
go wła&ń.eg-o 111a111:f.lku. .
-

.

:r..~uu:Jąe 500ł000 . <lli.llłl. w .sz.k<> !owa~ imb[ictbne zbeszcz.esrozende g~

5., l

.

tria

TEATR KA~~ALNY.
DzłŚ o ~z. 9 Wiecznreflt w~e~e ~
mlleJ łoomatil J. rorzana „bat Jionnka'i z wy-

ślcpem §Wie!nego artysty pi!!rwszei
skkJ; AntoIKęgo Różycklego~
ceńy ZllllZone: od 1 zł. d'o 7 zL

seeny

TEATR MIBJSKL
Dz.lś l M~o Wiecz9'reni oraz w dalszym oli\-

imł- gu w pOO'Jiedziałek fotzoostawiente dla zwi~
ków) I we wtótek k<>medJo-fa'l"sa Hemequin'a i

Vebera „Pani prezesowa" z M. Dąbrowską, Reu.
IskiJ-1...
. ~utt<>i.!' ni~ielę, drugi l ostiiihi wtstet> An- le'Wicz - Ziembińską, Fc!:bisiakl.em, Mrozińskim,
~-.:oczy
!c.ll męzow stanu,
Szubertjlm, TattakilewJezern i Konsta!lltym Tatoru* l(ożyckiegb.
me ~tawili po sohie łllaiiątku.
śrOd

~

an 5 we

tairkiewkzem w rolach glównych.
TEAT~ POPULARNY.
na, p,iwo już „wy~". Nrabt;jeirty nowa. . , ~ają,tek R?~etta_, _Pe~~· przek~y
1esipetn~ 10 tystęcv
Dżf§, soho:tę, dwa przedstawłenta b tMltz. _ Sensaeyjna, „NIEUCHWYTNY"
butelkę, czy może W}l1l"ZUCll.my tycli ~ r~odzmie'.Gwyoo!il 1:
fit$'CYUU~ąca k<>medJa detektY"M·
4.ZO po il0f.1idniu i s.2'j Wiecz. opefetka „Oef~". sty~ WaUace'a ,,Nieąchwytny" czyli „ Tajemów,_ .Iad~ron,a za:s 40 ty~tęcy. . ,
·
ku gości?o śnuoer01 GeO'rgę Canru.ga totta ~go
.,.,._ ~
nica Jondyflskłego tirzedu śledczego" grana bę
tEA TR Pot>łJLARNY W SALI OEYEIU.
l\D - 1':U. małażła się peż środków do życia i me

..........„ •.•
.

*

d;de jutro, t. J. w niedzielę, na ostatnim w sez(Joo
przedstawieniu Po'.Półudniowem oraz raz ieo, godz, 4.20 pt> pot ł. 8.20 Wi~aretn amerykań· szc'z.e w środę, na prze<lstaWleniu PO cei!a:Ch naj.
'4.
lllfi!SZYdl (~ 50 groszy do 3 zr.),
Ź ęię&ieJ $Ytuaeji wy.rat-ował wd<;- !iłfa s:ttiika w s-cii: aittalC.h ..Pow6<it".
i.I
ł
• ·
il i •
.tl\REOOWE KOLO'"
wę król, prZe2lllaćzają.e z sweJ pryivałinej •••
tedyby jesZ<:Ze i oeżwżględnie ostatrtd ru w se3
zottie dairte będzie '\V czwartek ptt:vszłego tygo..
.
_
.
tysiące funtów na pi~sze
.
szkatuły
-odznskać
Nawet zupełnie łysi JOO"""'
wydatki rod1z±ny.
.7
6~
ll!!llllt.,. dnia.. Będzie tcJ 51-sze p~órzenie tego rekor, Pa:rlatnent taś „$hwąli-ł w kilka ly,go •
pielme wfosy, używając balsamu na po• iiiliiil d&Wego sukcesu.

~wa za co kitipić Wi~ftca fia łttumię mę

r?St "'.losów, Ikt~ z.a:poblega wtpad~- dal poleni doz'}l'wo1naą dla: niej tenłę.

usuwa , swęt:J,Zeme

Słynny polityk i długoletni

głowy i pobudz~ .do życia . ob'iuna1rfe ce" miin~trów
.

buł~, wł9sów.

połecaSJlład

.

, .

Apteczny I PetftUnll'ja

lórd

e

Prześladowali ~o wierżydele i zał.tu.
mu spo.aój ®m<„wv.

sob.ie jedltia!k był w:lmen..

t~.H~.-

· k l••u
l ~

Beaoeonśiield stale t°ytw

opłaikany:ch stosunt~at'ih matetjalitiycłi,

11 wwSam
na • Plot"o\Vsla
H •· Herm·all
i
·
••
•

nie

Jtttro

P I E G 11
.ktl WYSTĘPY STEFĄ.NA JARACZA w TEATRZE
pl~m. y, ' opal_ efilznę usuwa w c1a_
MIE.JSJUM.
. kolicu przyszłego
A
AO
d nt Pu"d gwaran"
tygodnia przybędzie na
W
u . .
-

cją ił skuteczność krem t; ,
celRa stoika 8 zł,, do ftab}'dill

dzie aptecznytn

H. Herma.li" n~.·u ,

Pikantna historja człowieka, który chce tndwiĆ prawdę-pod

Odeon

t

„ .....••...•.„.„••„„„

Ra t ... Jc Ie w os, •

mu, n~zc~y upiez,

Dziś. w sobotQ; o gbdt. s.zn W!lec.Z.

k.f.Jika występów Jeden z najznakofnitszych wspór
c~esnyoh ;}kforów Polskich - Stefan Jaracz. Artysfa grać będzie l}OIYisową rolę tytuł-0wą w

.

w skła.:.

Jia 11

kom-eau de r,1crs'a 1 CaiHĘ!_vet'a „R.oś~etneJ
mań~ pana ltasi~a" (Monsieur Brotormeau).

.
Płntr"o•~
Ił iłiłll

i3iletY od portiedziai:ku.

·

fyt.

ttUWIDQłiBPI Cl żonę"
_ Następny_pro,gr4i~ ,,S~n Słońca''
!t-~~ps _-

_· __J_ _ _ _- ,~

„MHfiOlliiif lilia"

gł6wnych:

Harry Li1dtk1. Płady Chrłst1an1 I li1org1 ftlaxandar

_'.C_ _-;---- __ n

Cor o

S·ztuka filmowa w 10 aktiiełi

w rolach

"żzm__ <

Dramat

życiowo-sensacyjny

VI roli głhttef: MILTON SILLS. 11&1.fA
Nad pro~ra}U
Na~ ~ram

-

FAR BA

a

J ussuf - król

Wódz Wschodu-Ghand i
prowadzi

życie

Czas, kiedy do wodza 01d:t'Otlzeńcze-11!daje się on na godz.inną przechaid2'kę, a
powolnegt)
ruchu hindusów wchodzić można . by· raczej bieg, gdyż bie zn<1Si
fo bez naijmniej.szych trudności, już daw"' chodzenia,
Całe otoczenie Ghrund:ieg.o, składaijące
oo minęły. Stan zdrowia Ghan.diego ~e
:pozwala na częste wizyty. Mimo. to me się z okoł10 stu osób, wkrótce po zaehomoże on skarżyć sci.ę na brak g-0ści; szcze dzie sł1 ońca zbiera się raz-em. Wtedy odgólnie, że i teraz zawsze gotów jest u- bywaią się wspól:ne śpiewy i modJ,itwa.
dtiie'lić wyjaśnień każdemu, kfo się po„ Po modlitwie spoczynek Lud.zie star.si
schodzą się następne1go rrunka tak wcz,eś
Wa~ie sprawą hlindusów interesuie.
Niedawno odwiedził niestru©o:ąe~o 11iiie, że jeszcze gwiaz..d y widać na 11.iebie.
Alek- Olbrzymi dzwon budzi wszy.stlci.ch, talk,
wodza hin<lu~ów ameryka.nin
sandt.r, kwaik1:er, który tak optsUJe swe że :n-ikt zaspać nie może. Natychmia·s t i
w.rafenia w jednym z amerykańsJdch cza Gha:n.di i otoczenie zabierają się do pra110

!f·.

pół każdy

wyip;ija garse.k retarki Gha:n- cy. Dopiero o 6 i
nuszek mle.lca, a o 10 i pół zrana i 5 i pół
Wszystkie
popołudniu obiad i kolację.
potrawy są jarskie. Posibki te n.i.ety}ko
wystal:'czają całkowicie, lecz na ohcym
robią nawet ±ta poc:ząbku wrażenie pew
nego przesycenia.
Jest rz.e·czą zadziwiają;cą pat.rzeć na
eiedzę z .załozon~1 .r~koma 1 prćlzntt)ę.
. , To. tez ~dy od~edz1ł~em .go nas.tępne- to, jaik Ghandi cudownie czuie się w
tto ~· ~dząie, ze ;i~aJe snę z lci.tk.?ma tych warunkach. Umie oh przedew.szykofoetam1 oczyszczac la;rzyny ,do. obiadu .sitkiem być nadzwyczaj miły dla dzieci.
zapyt~łem, czy :no~ę mu pomoc. Skutek Na pierwszy rzut oka nawet wyobrażić
p~a }:>ył taki, zesmy ~czesnym .rra:n- sobie nie można, iż ten człuwiek prosty
kien,i (nu~dzy 6 :a 7) mogli .prowadzić ?- jest duszą ruchu1 który budzi niepokój
p0t1<:za1ącą dla mnrie w eałym świecie. Lecz gdy bliiej mu się
żywioną i bardzo
przyijrzeć, zauważyć możn.a w ie.go twaJl"02linowę,
życie w domu Ghandiego jest ńad- rzy i oczach ooś niezwykłego, jakieś głę
nryczaj pros~e. Z trudem znaleziono tam bokie, :utaj<me życie.
1eden fotel dla mnie, przypomniawszy
To rzecz naprawdę fiaidz\-.n1czajna,
sobie, ze przyzwyczajony ·j estem du te~o rodzaju mebli. Przyznać iednak mu- ze ten czfo.wieik, którego widu z iego ro
rue cla1k ów uważa u> śWiętegQ, jest tak :natu
szę, i.Z mim'O tej pri0stoty nigdzie
spotkałem tak gościnn~go przyjęcia i ta .rałny i bez pretensjii.. Nigdy nie można
w rum dostrzec cienia b.odaj próżności
kiej troskliwości, jak tam właśnie.
Życie Ghandieg<0 jest tak u.pOTządili::o- czy pozy, owszem, zawsze ma się wra•ane, jak to się zda.:rza tylko na za-cho- żeruie, że W"Szysit1ko c-0 móvri. naprawdę
dz:ie. Ledwie ukończy się jarski p-0'Siłeik, myśli i czuje.
Ghandi wie, do czego d.ązy '-- konczy
pan d.o mu wraca do pracy, le-cz zawsze
przedtem odprawić m~i modły. Co·dziiert 11we tt'Wagi kwa:kier H. Aleksander.
4 ;;
4 Pt gz4• • ,• •
4
odwiedzić :""'.' m~esz.kwnJu
tego wodza wschodu, Mów.ihśmy ~ałą go
dzinę o różnych sprawach, które mteresują Indie, a więc '°pjum, alkohol. Gospocały ~zas na podłodze i
J&rz siedział
t~ rtieusta~·e. A~ wstyd ~ było:, ~e
die~o mogłem

.•„•.• -'

_
UWAOA:

l\iłka m1esi~cy

Rekordo~

podwójtty program

17 •kt6w.
@@±!_

- - - --·~ _ _ ----------

·

Niexwykłego te~o siłacza Sł'Otkał w
Konstantynopolu amerykański :impresa.r
jo Wńlliam Brady i zapropo.nował mu W)stępy w cyrku.
Za cenę 50 dofarów tyg-0dniowo z.godził slę Turek na propozycję, lecz wkrót
ce suma ta o.kazała się niewysta:rczają~
na wyźtwienie sHa cza, który obdarzony
był takim apetytem, iż zjadał na obiad
20 funtów mięsa. Impresarj·o n:ie żałował
g<lyż z.ara;hiał na
Ju&sufowi jedzerriia,
1

Niikt z podówczas żyjących atletów
'!lie mógł d-0równać Turkowi, któremu na
d~no przydo~:ek „S~rasz~iwy~', ~wie.na
siły 1 rue}ednego
me Z1;1ał .gra.nitc swe1
.
przeciwnika u.czyn~ . kale~ą.
Trwał? to lat. kilka,, az pew:ne go Wlle·
czora ~ierzył S1ę z rum murzy.n Sa.lo.ł . J __.r
~
.
moop.. ,
USSUll w
ięc ra,zy ~ rzęuu rzuct nmn
górę na wyis-0kość .ki:liku metrów.
Murzyn, śmignąwszy tęgiego kozioł„
ka stawał znów w ;p01zycji oo:j.owej i kto
g<lyby cie
wie, jakby wypadła walka,
przerwano jej dla jalk:!.cliś łormailności.
Tu:reik tej samej nocy pobiegł <lo portu i wsiadł na p1erw$zy l~zy okręt, odje~żający do Europy.
Był to właśnie parowiec „La BotJ.tgo
g:ne". Jiussuf, uchodząc przed ewootuałną potaż.ką, znalazł śmiie'rć w falach oce
anu.
1

Zakochany inte11dent dworu
okradł

dla guwernantki skarbiec

Los i1I1tendenta dworu sułtana, maroka11skiego jest przesądz~:my. Tahar Ahadu zaw.i.ś;nie na szubienicy.
Tego fyczą mu nietylko wierni poddani sułtana, ale nawet jego własne żo4
ny, których ma kilkanaście.
Tah:ar Aha.du p<>peł:ruił ·b owiem czy.n,
jakieg-0 nie z:na dotąd hist-0:r,ja maroikań-

ska.

Sułtan miwi,ował ~o intendentem swe
go dworu i powierzy! mu opiekę nad
skarbcem k-01"011'nym, w którym znajdowały się od Wi.e~ów na.g roniadzone kleJEM+

noty: :perły, hryianty, szafłty1 złote :i sra
brne na:czy.nia.
Między k-OSZt<rw.nościa:mi były -ppd&M

rUil.1!ki Ludw>iika XIV: i ~apoloo~a • f.' Ta•
ha;r Abadu ~aidł Je. nikc~emm~ l p~·
gofowywał Slę do UC'l'ecziki, ale kradtt.d
wykryto.
Miał zamiaJT wyij«hac do Ame.ryilcla
Oczywiście, nie sam.
Stary arab zakochał się na zabOj iw
guwernantce amerykańsJdej, któ:ra baiwiła w Fezie.
Dla niej to zaryzykował ~ i,.;dla
niej je straci•
•••. . . . . . . . ,•• , A

ZWAIJIW\Me+*ił&fE&k*

życia

sensacyjnym dramacie z
w
człowi.eka, C!P~11owanego żądzą

UWAGA: Treść lei farsy odpowiada identycznie trdci komedii „Codziennie o
Początek seansów o godz. 4 i pół; w soboty, niedziele i święta o godz. 1-ej.

Człow·iek

Mwew+MMfM

bez

piątej•

--- -

-------

Pakula u1'rzat trup Jadwi..-i l cz an 1

I

.

Film pełen s80'
sacii. ntcma
i

napięcia

która obecnie z wielldem powodteniem lfrana jest w te*'ze KameralnjGl
Otkle111tra pOd kieł, p, R. KArtTORA
0

-N'
-

&SW!lif:stS!:aą

arazłe WYStarczą tylko poszlakl

1-~~~~:~~~=~e~t~mzasadzie?~
- Dlaczego?_ Na jakiej
dz1a.
- Pan byt nieostrożny, mój panie„
- Biedna... - westchnął żałośnie
Pakula. - Szkoda, bardzo mi j<1 żal.... Oto, eo part zgubiL •.
Sędzia wYi<tł z kieszeili i pokaza~
Była taka dobra...
- Dość tego„. - przerwał mu s1.;- Robertowi przedmiot, żnalezlany przed
dzla i t.hcial już wyjść z pokejuj gd,v tern w pokoju JadWigi.

Naszyjnik trupa.
Sensacyjna powieśt z ~cia powoj\!nnej młodziety.

'-·~--~-------~----~----~~~~~~--~-

na~epd~n~s~ojak~paedmio~k-

~••~
20)
Robert odetchnął z ulgą. Był już
Lecz sędzia śledczy nie pozwolił mu
nawet ochłonąć z pierwszego wrażenia. spokojniejszy. Jeżeli Stefa tylko nic nie
- Pan iest właścicielem hotelu „Pod powledziala, w takim raźie wybrnie z
Bachusem?'' ... - zapytał, świdrując go tej sytuacji. Teraz mógł jtiż powie-

żący ra podłodze. Podniósł go : schował c.lc kieszeni.
Udy wrócili do salonu R.c1bert znowu rocząl wyrażać swój żal z powodu
śmierci Jadwigi.
- Któżby to przypuszczał?.. Mój

I

. dzieć wszystko bez obawy..
swemi chytremi oczyma.
- To było tak.. - ciągnął dalej bez Boże!.„
-Tak.„
S1,·tL1:a podniósł się z kr-r.::~:ta, p:xl- Powiadają, że pan tna dużo dlu- pytania. ~ Odprowadziłem wczoraj
pannę Stefę Bugajską do willi, bo ją ~.ledt de. Roberta i patrząc mu pr._:sto .w
e-ów, czy to prawda? „.
przestraszył ten warjat, co to łazi po oczy, n:(·kl spokojnie.
,..__ Kto dziś nie ma długów? •..'
- Pan ją zamordował?
- Czy byt pan tej nocy w willi?... okolicy i tlapada na ludżi...
Robert zbladł.
- Dobrze, dobrze ... - przerwał mu
~akula zbladł i spojrzał na Stefę.
Ja? ... To nleprax·.!'da ' .. „ - -czy
powiedzieć,
n:ti
Pros~ę
.:._
.
sędżia
powszystko
pewnie
już
- Ona
mu się zatam::il. Sp•Jjrzal' jeszGło~
przed
panu
pokazał
Wiedziała --- przemknęło mu przez myśl służący Michał
cze raz na Stefę. Był pr.wkc.nany, że
odejściem kosz z prezentami?„
- Jestem zgubióny.
Stt'fa w tej chwili wstan:·~ i powie \VSZY'
- Tak jest...
- Odpowiadaj pan na pytanie!
- A potem, gdy pan odchodzii, ~zy stko... Że widziała go w pokoju Janiecierpliwił się sędzia. - Był pan w
pokazał panu okno, wyc.hl.1d;;q~e dwigi, że potem uciekł przez okno„.
Mić:hat
willi? „.
Lecz Stefa nie ruszała się z miejsca.
- Ja? .. Tak, byłem w willi.„ - wy z sypialni panny Jadwigi?„.
Co tu się dzieje? - pomyślał Ro
Pakuła zrozumiat, że jego zaczynakrztusił zdla\vionym głosem.
- Służący Michaf zaprowadził pa- Ją o coś podejrzewać, rozpoeząt w;ęc bert. _, V/iem doskonale przecież, że
mnie widziała!... Dlaczego więc ona
odwrotną taktykę: na do kuchni; tak? .„
- Tego nie pamiętam.„ Po.,;o zresz- milczy? ... Cóż to ma znaczyć?...
....;.. Tak.. -'-- odparł Pakuła pewniej- Więc nie przyznaje się pan do
tq Michał miałby mi pokazywać- okno
szym gołsem.
zbrodni? - zapytał sędzia,
popelnienia
.
Jadwigi?...
panny
sypialni
z
sercu.
Zrobiło mu się lżej na
zeń wzroku. - Radżę
spuszczając
nie
..
- Poco? „. To pan nie w!e?
- A więc to nie ona powiedziała pomyślał Robert - tylko Michaf na- zdziwił się sędzia - w takim razie za-j się panu przyznać„. My już wszystko
gadał głupstw.„. Doskonale !.„ Ale dla- raz to panu wytłumaczę.„ ~:h1~d± pan wiemy„.
- Nie przyznaję się! - odparł obu„
· ;;: a m ną „.
czego ona dotychczas nic nie pow le- 1
działa ?„. Przecież widziała mn1c dos- 1 Si;clzia wszc dt do sypiabi hdwi{!i i l rzony wfaściciel hotelu. - Ja jej nic
za m0r..'.·JY,·a.tc:rt1! . „ Gdzie są dowody? ..
konale vir pokoju Jad\vigi. .. v.; tern co;~; rzek! do Paku ty:
Proszę mi dać do wod:V mej witcy?,..
Patrz pan! „.
musi być._

I -

l
I

l -

marokański.

Be~e Daniel~ =~~~r;~~::y:~~=~ „Potałunek wlakiów[e"

światowej sławy

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

W1;bo

fj
mełudzk1e1 zemsty p. t.:
temu w GRAND-KINIE demonstrowany był film z LON CHANEYM p. t: „CZŁOWIEK BEZ RĄK",
tiltc te nic wspóltJ.ego niema z obecnym obrazem.

2) rtiepospolita artystka.
następnych ł

,k,i

się

ga:cił.

Mistrz maski „Człowiek o stu twarzach"

Lon CH By

dni

w tych d.."liach
daty, gdy fra1ncusiki pait()IW.i ec 11 La BourJerku do
fJogne" zdążający z Nowego
Marsylji zatonął w C'c eanie.
Wtedy to zginął wśród kilikudziesięciu podróżnych największy siłacz świata
dotvchczas nieprześdg!l!iony przez niko~
go,Ju.i:;sui ·były żołnierz armji tureckieij,
stał się
który ca:fk.iem nieoczekiwanie
najwięks.zym champ~onem ciężkiej atlecy

.„.„

„

m

1)

Dziś i

na obiad 20 funtów mięsa.
upłynęło lat 30 od' mm O'lbrzymie sumy i wkr6tce

zjadał

proste i spokojne.

sop~~ki uprz.ejmości

siłaczy

I
l

'

Paku~imi~zał~~

Ta była fujarka, ta sama, którą pod
niósł z podlogi w hotelu i schował machinalnie do swej kieszerti. Prawdopodobnie wypadła mu z kieszeni w chwili
gdy uciekał z pokoju Jadwigi przez
okno.
Wobec takiego dowodu nie wiedział
co odpowiedzieć.
Lecz Michał wyratował go z tej
przykrej sytuacji.
- Panie sędzio - rzekł służący to jest fujarka tego idjoty - pastucha,
wczoraj widziałem jak grat na niej„.
Nikt inny nie mógł jej zgubić, tylko on„
Pakuła był znowu uratowany.
Sędzia śledczy podszedł do generała.
- Szczegół ten zmienia całkowicie
sprawę _ szeplląl cicho. - Cóż to za
idjota, 0 którym tu wspominają?.„
_ Jakiś mściwy warjat...
- Sprowadzić go tutaj! - rozkazał
sędzia' policjantowi.
W tej chwili dwaj chtopi weszll do
pokoju, wprowadzając idiotę.
- A to co? ... - zdziwił się sędzia.
- Przyprowadziliśmy pastucha oświadczył jeden z chlopów. - Svot-.
kaliśmy go na drodze i zauważyliśmy,
że cale ubranie ma powalane krwil:t.M
Więc myśleliśmy, że może on zamor•
~
dowal....
itQ_ ~ aJ,.

1
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\\Halki podwó:ny program!

Pierwszy europejski film CECILA B. de MILLA.

GR
W rolach

głów.:

ELZBIETA

E

DRAMAT

PltłAJEFF,

ZNIC

WSPóŁCZESNY.

HAl1S MIRENDORF i ANGELO FERRARI.

Przepych życia wielkoświatowego · i ponura cisza muró!V klasztoru.
Film o olśniewających efektach kinowych~ Szczeble . karjery pięknej ·kelnerkL

li)

Cz r

y

Oszołamiające

przygody .nowoczesnego „błędnego ryceą:a."

W roli .tytułowej R O D. I a
Wspaniała·, pełna olśniewających efektów groteska!

i rat

R O Q U E.
Szalony, rozmach inscenizacji.

Od godz. 1.30 do godz. 3 cena wszystkich miejsc

--------·-----------

Bohaterski lot

,,Krzyża Połudiliat• ,
--:-

Olbrzymia prz.:-strzeń powietrzna zdobyta przez
śmiałych

lotników.

Wielki raid powietrzny nad Pacyfikiem z St. Francisco do Honolulu. o
czem dołliósł już ,.:Express" został dokonany zwycięsko przez australijczyka kapitana Kingsford Smith i jego towarzyszy Ulma, Harry Yyona i James
Warnem.
Wyruszywszy z Oakland koto St.
francisco, dotarli piloci do Honolulu w
27 godzinach, przebyWając w ten sposób przestrzeń 4.000 kilometrów. Z jaldemiż jednak przeszkodami i wśród
jakiej trwogi odbYWctł się ten lot Gdy
aparat ..Krzyż Polndnia'4 wYlądowal ~
Honolulu. w rezerwoarach jego pozostawało jttź tylko 50 litrów benzyny!
Przeglądając depesze radjowe, nada
wane w ciągu drogi przez bohaterskich
pilotów, widzimy jakie emocje przeżywali oni z godziny na godzinę. Od swego w-yruszenia z wYhrzeża kalifornijskiego „Krzyż Południa" pozostawał w
ciągłym kontakcie z lądem, nadając
krótkie depesze radjowe. Glosily one
zratu, że „ wszystko jest dobrze" i że
stan duchowv zalogi jest doskonały, jak
to sądzić można z takiej np. depeszy,
pełnej iście amerykańskiego humoru:
,,Motory spełniają swe zadanie tak
lojalnie, iż człowiek czuje się zupełnie
bezpieczny, jakby byl na piramidach.
Pysznie nam się wiedzie! Uparte słońce
nie chce wogóle zachodzić"' ....
Po pewnej przerwie w nadawaniu
sygnałów radjowych „Krzyż Polm1nia"
lecąc nad okrętem „Malika" zakomunikował następującą wiadomość radiową: ,.Wszystko w porządku, jeszcze
500 mil, zanim dotrzemy do celu''.
Dalsze radjotelegramy, wysylane
przez kpt. Kingsford Smitha, byty· kolejno to radosne, to niepokojące. Jeden
z nich · głosił ZWYCięsko:
„Widzimy już ląd!" Niedługo potem nastąpił jednak syg
nat drugi następującej treści;
„Oszukały nas chmury. Rzekomy
obraz ziemi byt tylko mirażem. Jesteś
my zdaje się zgubieni. Akumulator wy
czerpany. Wyślijcie na fali 740 m. Będziemy lecieli tak, aby okręt mógł nas

·

.

w w1e11ćfcłi miaśfac?i euroi>eisktch i amerykanskfch ·JComuniitacia lramw·aftj'wa ·śctiOOzl' na orogr·t>Tan wooec-·Wii'Owadm.
nia autobusów. Oto

UOwY

tYP autobusu, wprowadzony na uilicach New - Yorku.

!7!!!44!!!!!4!'!!»-!!!!!®!:!""!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!"'~W!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!.

Umiarkowany
Oto

-klim.at~.głup:i
.

.

I

.ludzie. Walki kogutów

wnioseł5, do jakiego doszedł uczony · anglik.

Wedle badań prÓfesora anatomji uni szą staczać z. milionem wrogów zaowersytetu londyńskiego dr. R. Bennet - strza ich ·umysł, rozwija przezorność j
Beana najsilniejszą rasą na świecie są zabiegliwóść:.
.
australczycy.
trudnością mogą dorÓ\\Tllać euroOdznaczają sie oni nie tylko wyso-J pejczycy inteligencją mieszkańcom dzie
kim wzrostem i Żnakomicie rozwiniętą wiczych lasów. ·
muskulaturą ciała, ale jakże wielką byNajgłupszymi są ludzie umiarkowastrością umysłu.
nej strefy żyjący zdała od miast.
·
.
'
·
.
~rof. Ben.net - Bc~n . ~aobser.~?wał . Nie :va~czą. o SWÓJ. bY,t z przyro~ą,
\Y c1ą~u SWY?l~ bada1~, LZ rozwo1 m!e- !Ile ~ys1!aJą się zbytnio, ab_Y wyzyw1ta
li~encJI ludzkie~ zalcz:y . od warunjrnw ich zICm1a, a .w ~oda!ku hc~yc mogą
k!Jmatycznych 1 od walki o byt.
zawsze na m1l9sierdz1e ludzkie.,
Najintelig„cntniejszymi ludźmi na _ .. Tak głupich lu4zi jak w sferze umiar
świecie . są mieszkańcy tropikalnych kowanej nigdzie· nie spotykał badacz an
dżungli. C1c{żka walka o byt, jaką mu- gielski.

z

Drapcie psy w
zdobędziecie

głowę

svmpat.ję.

będą się odbywać

. na

·w
.

ęgrzech.

.
.
.
Dyrektor .Pe.wneg'O węg1er~~ie~ tea~
f:r~y~ prowmq001.a1nego zwrocil Slę do
:r_nm1stersnya si:raw we~ętrznych z Pr«;
sbą o udz.1el7me tkonceSJ1 n'!- ur.zaedza:tle

prz~dstaWJiem~ waihk kogucrch.. Prosbę

d"t"ttor

S';'fQJt~'~ab~ł
.t.em,, ze ~~8t!:
qa Cl/K'!- ~-ZL~ P~ -cznosc wi~e1. m
resowac, ruz powazne przedstawieme tea;
traln,e. Mdrusterstwo spr. wewnętrznych
udzielił<> dyl·cldorowi k<mcesji, tak, źe

już w przyszłym tygodniu odbędzie się
w Budapeszcie pierwsza walka ikio·g utów.

Co usłyszymy przez radio
dz1ś,

·w sobotq

g.-go czerwca}

WARSZAWA.
f
12.00-13.00 - Sygnał czasu, hejna"r z wieży
mariackiej w Krakowie, komunikat lotniczo-meNajwrażliwsze są na tą pieszczotę teorologlczny. 13.00 _ Koncert. 15.00 - KomuKażdy z nas miał możność prz.ekonikaty: meteorologiczny, gospodarczy, nadpronać się, jak bardzo wszystkie zwierzęta psy o długiej siercL
Skąd to pochodzi? Powodem jest tu- gram. 16.00-16.25 - Od.czyt p. t. „D<Jmy luodnaleźć".
a szczególnie psy, lubią, by je poskro16.25-16.40 - Nadprogram, komunika.
Ostatni telegram „Krzyża Południa" b[;lć w gl'owę . . Jeśli się odwiedza znajo taj _uczucie "y:~yj~m~ości, ja~ie mają_ t_e dowe".
ty. 16.40-17.05 _ Odczyt p. t. „Samorząd 111ieiionosil. iż załoga aparatu widzi już ląd mych ,którzy mają psy, odrazu zdoby- zw1erzęt~. 3esh się Je dotkme do m1eJ- ski". 17.20-17.45 - Odczyt p. t. „lfocnę-Wroń
- tym razem już naprawdę!
wa się względy tych czworo1iogów, po s~a, do których same dotrzeć nie po-1 ski''. 17.45-18.55 - i:irogram ?la naimlo<lszycJ::
Bohaterscy piloci wylądowali w drapawszy je po gto\vie.
trafią. K.oty również lubią to drapanie 119.05-19.1.5 -. Ko.mumkat rolmcz_Y. 1~.1_5-19:3::i
_ I·o
''
· · d
Ó
- Rozma~t·OŚC1. 19.35-20.00 - fydz1en kob1eWheeler Field w oczach olbrzymich tłu ii'!ii111Biiii!lllitW~ ~ po i.tb'le,
vCZ i:iaogo,1 mn~eJ
O
.P~ Vf• cy w radjo. Odezyt p. t. „Jak·iem jest, a jakiem
mów, które zgotowały im entuzjasty- .,_ _ _ - - - - · - - - - · - - - - gdyz będąc meporowname bardzie] gib może być gospodarstwo domowe". 20.15 - Konczną owację. Pierwszy etap wielkiego stępnie ,Jedri.;}~rn
skokiem" na wyspy kie, potrafią same dawać sobie radę.
lcert popularny.· 20.00..--22.os - Sygnal czasu,
raidu: Stany Zjednoczone - Australja, fidżi, potem -do Brisbone, by dotrzeć
vVszystkie te .ptaki które pozwalają komunikat_ lotniczo-m_ete. ?r.olo.gicz.ny. 22.05-22..30
,
•
,
• ,.' '
•
Komunikaty: połlcviny, sportowy, nadprn1
byi dokonany.
wkońcu do Sydney. Cala ta ruta wy- dotyKac
się, rowmez są na to p1eszcze- gram. 22.3Q-23.3Q _ Transmi.s1a muzyki tanec.z..
Zachęcony pomyślnym wynikiem Io- nosi 12.500 klru., z których 9/16 prze- nie ich głowy wrażliwe. zwłaszcza zaś ne.i. ·
~
~
·
tu. kpt., KJ.ngsfm:d~ Sm.lth w.v.rus.zyl. ną- b:.vt.c mają być vonad woda„ _· . .
papugi.
·. · ·
·

a

ich

700 kim. raid motocyklowy

·tódź-Poznań-Bvdgoszcz-Warszawa wygrał
wurowo łodzianin Kiss (Union)

cl

Dzietl pelen em
bra-

b11qc elrtq po/sk1ago motocyklizmu.

na ,torze kolarskim w Heleno\vie.
Van Massanhora 1 Marca/ Jaan-bazkon~urancvinił
Ł6dź,

9 czerwca.

zenie z

wyścigów zostało

przy semt:.m n

Jak ogólnie przypuszczano czwarto· kończeniu ~S'Ute, z pow.od.u

istnych
obu
bó- we wyścigi należały do bardzo interesu- „targów krakowskich" pomiędzy
mu naszych motorzystów, był odbyty lu dosiadł maszyny i przybył do mety, jących, a co najważniejsze emocjonują- pretendentami do drugiej nagrody biegu
dwudniowy rnid: Łódź_ Poznań - By gdzie zemdlał. Na tej samej drodze, ło- cych. W po~cmi za zdrową emocją zebra 50-cio klm.: Reulem i Szmidtem. żało
dgoszcz _ Warszawa. na przestrzeni dzianin Schonbam na BSA wpadl do ła się nadwyraz licznie sportowa Łódź, wać należy, ze pod~hne ęrawy .:nłatrowu, ulegając wypadkowi zwichnięcia która z wieLkiem za.interes-owaniem śle- wiano przed forum widowni. Więcej ta.le
700 klm.
tu panowie &partowcy.
dziła przebieg zawodów.
PowaŻllla ta imP'!"eza, wymagająca rękii.
warszawscy naj.Illll.i.eiszej roli
li . 1.. nie Kolarze
.:1-!~-.
ł
N
d
W
·
·
·
·~~1-:
·
ł · d 18
ki k
odegrali. Tur
a czo o. zawoU1.L1A.ow wysunę Slę
rat zie uczestniczyły maszyny
wzoroweJ orgamzacj1,
nieskaZLLJC"l!!ue
t,,._,ow& po .<>~ ;el .;..;':° 0
oraz niebywałego hartu ducha zawod· angiieJskie, nj>emieckie ~ belgijskiie. tym razem goście zagraniczni, wśród któ Zyberta p
na e~,,
oza .,,...., Wspomnlec
rol ę 0 d egr.al"1 ~ ł a ś przyszłej· gwieździe
· ·
' d onu.nu1ącą
d ł W szystkię niemaj_ pracowa:ly bez za- ryc.h znow:
łkó
pols.lciego kolarstwa
łlib w, poza pewnymi zg.rzytami, u a a.
k I0 sal
i
się zma@mioie. Sportowo, wspomniany rzutu. Zawodnicy mieli jedynie defekty c.iw1~. dwa1: Fra.in:cuz Marcel Jean 11. .m1str.z PUiSZU z Union.u., który
ne
czyn
st
Belg11 van Massenhore. Tirudno zauite ora:id udal się pierwszorzędnie, znacznie gum.
dst • ·
Zwycięstwo w petllli zasłużone od· kreślić który z nkh jest lepszy, który po ~Jru iteclmi
słabiej natomi~t pod wzgiędem organic.zne prze awza1ą •
·
bieg. dlaTzagra .następUJąco:
Orgaini:zacja egzystowała al'ióst motocyklista lódzki Kj.ss z Unio- jest
z.acyjnym.
'ł
_':,,,wygrał
h . „_:Bel.s
. s-zyibszv.
Bieg otwarcia: Przedbieg I: t) Patzer
tylko na pierwszym odcinku trasy t. zn. nu na maszyinfo BSA (600 ccm.) z przY- ru:znyc go:.w.~ ~ooa w meczu . urow
do Pleszewa. Od tego miasta najmniej-1 czepką, \Vykazując pierwszorzędne o- &~ego! ~ w mlę~ynarodowym .za1ął dru (Union), 2) Kapłan (Uniui) i 3} Kołodziej
szego śladu przygotowania organiza- panowanie maszyny. Przy zesńawfoniu gie m.i.eisce ~ :t:'rancu~em,, ~tory znó~ ski, (Union. Pirzedbieg Jil: 1) Pusz (Union)
3) Kermen (ŁTK.).
cyjnegv, a co zatem idzie kompletne jego punktacji z ilośdą z<l10by1tych pun- pokonał w ła_dneJ ~ormte Ein·sidl.a, w D':'ll 2) Rett.ig (Union),
zlekceważenie ca:lej tej imprezy ze stro któw mzez współzawodników, wśród lepszym czasie dn;a 13 jedna J?ląta se.1t., Przedbieg Ul: 1) Braun.er (Resursa), 2}
na1sła.hs~ym Frallkus Rekord„ Fii:nał: 1) Pusz 14 tek.
ny Poznańskiego i Warszawskiego Klu- których znajdują się cwł·owe nazwi- Z kolarzy za·gr~czny<:h
Sika polski.ego sportu motorowego, suk- by~ znany nam JUZ z przed roku Einsi~el }2) Brauner, 3) Patzer.
b~ Motocyklowego.
Bieg olimpijski na przestrzeni ~ 1dm.
f~'.iemcy). Sympa~yczny ten kolarz, pięk
ces j-ego okaże się w całej pel'IIlL
ByHśmy świadkamł
WY'l1iki techniczne prredstawiają się nte zbudowany m ebył w~e grą~nym w czasie 5 min 41 ii lny piąte sek. wybra
niebywałego skandalu.
dla s~ch koleg_&w wspoł.zawodników. ła dr.ufyna I w składzie: Uol;gel, Pun.
następująco:
biegu P.ar~ na wr. 6~ ·a: Kapłan, iBrauner dystansując o 250 mu. ·
SO-ci:>
W
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(Unloo-Lódź)
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I
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Pleszewa,
do
Od ŁodU
spoczywająca w rękach nadwyraz ru- (OOO z prvrc-zęnką) pkt. 57. na 60 możJ.i- m~ka~siki dom~~ Hin.sideł przykre} J. drttZy.nę II-ą Perkowski.. Kennen, Szeal
fełd Płacetk.
.
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,
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'
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dla
Bieg
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.
bohaterami
łó~ch
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~
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do
wych
tego słowa zna·
wzorow~ w pejnem
Turkiewicz (Poz.nań) - B.M.W. byli: Rcwl i Szirud.t. W meczu, Szm1dt o Ma~:chove 13 ii iedna piąta sek. 2) Mu
czeniu. Mimo d-nJa powszedniego, ło (500II.ccm.)
1koło przegrywa diO poprawiającego się cel Jean, 3) Eiosidet
'
pkt. 51.
dzianie dosikonale zmmbHiizowadi posteSerach międzynarodowyi 't ) Muc4
dzień Reula, w czasie 13-i czte
na
dnia
z
Sarolea
(Bydgoszcz)
Buda
runki przy każdem skrzyżowaą1du szory piąte sek. W serak.hu międzynarodo- 2) vł Mas6enhore 3) Szmidt
sy orarz punk.ty kontrolne. Od Pleszewa (500 ccm.) Plcl. 48.
clę.ta ilyt>eda
Mecze: Turowski
wym przybył ~.zmidt. na ~.zecie .mie!sce
"-(Poznań)
~ollard
v.
Pischer
IV.
do samej stoLi~y nie bylo a;ni jednego(!)
i Belgiem, ,echał JUŻ Jed- 13 i cztery pią:te vanZWCen.hore .F!"ancuzem
za
39
pkt.
ccrn.)
(206
D.I\.W.
posterUIIllku, a punkty kontrolne dla wyPo~6.rskiego 13 cztery piąte. Reul ..,..
• .•
V. Ridel (Lód:t) - Puch (266 oom.) naik zna;.mie lepiej; . .
gody urząd'Zil sobie Warszawski K. M.
13 i cztery . piąte ł Marcel_.
Szm1:dta
J>1>
Jut
1ak
Einsidel,
parami,
bregu
W
.
39.
pk.t.
zairaz za miastem. Dalsza orgaini·l.a.Cja
"~
VI. Górecki (Poznań) - Ni.tmctson daliśmy „wys~ł" się Szmidt jechał prz:e Eiinsi<łd 13 i iectn8: piąta.
do tego stoJ,}tlia szwankowała, że w Pomnery.
wzor
na
parami
k1m.
50
Bieg
rezultaW
jeden.
nm
częsć
większą
to
30.
pkt.
oom.)
(500
znaniu zawodnicy blądzili przez god.viB.S.A. cie, para: Szmidt - Ei:nsidel miała tyle kaństci 1) :M~e.l - v. Massa.uhore 21
VIII. Kołakowski (L6<1ź) nę nie wi,edząc którędy należy miasto opunktów, <:o para Reul - Zybert (po 28 Szmidt - iEinsidel 3) Reul - ·Zybert :ł)
13.
pkt.
ccmJ
(500
puścić, dalej posterunki zwinięto zap'kt.). Nakazana prze.z jury walka o dru- Poegel - Kołodziejski.
(500
B,S.A.
(Lódi)
Marszel
IX.
wc-"eśnie, co spo\vodowa.fo, że dwóch
Czas pierwszych 10 klm. - '15:46 21
głe miejsce pomiędzy wymienioncmi pa10.
pkt.
ccm.)
zawodników (Zwiezxlowsl\ii i Rutkowz powodu odmowy klm. - 14:48, 30 iklm. - 17:46, 40
się,
odbyła
nie
rami
_.Harley
(Bydgoszcz)
Sikorski
X.
ski mimo przybycia do Warszawy, nie
rzec2 - 16:10, 50 klm. 17:35.8. Czas ogó]nf.
na
Re~a, który zr.e~gnował
Dasidson (1200 ccm.) mtnus pkt. 10.
był·o klasyfikowanych z powodu, nieDobre wra- 1 godz. 22 min. 5 sek i cztery piąte ~
:nagrody.
drugirei
z
Sznudta
Har
(Warszawa)
Kosakowski
XI.
notowania na punkcie kontrolnym.
Millno szwalflkującej organizacji i ley Davidson (1000 ccm.) p'kt. 40.
kornpiletnej oboję.tnośoi władz policyjXII. Seidel {Lódź) - Adel (500 eetn)
nych, których pomoc była w tym wy;- pkt. 81.
padku b. potrzebna, raid się udat.
XIII. Rogoziński (Warszawa) - InNiedzielny kalendarzyk sportowy, sku w Zd. Woli o godz. 15-ej
(750 ccm.) pkt. 94.
dja11
19-tu zawodni~a staTCie stanęfo
Sokół II (Zgierz) - Gwiazda na ł)oJ..
b_odaj najmizerniejszy w obecnym
jest
(500
Ariel
(Poznań)
Malicki
XIV.
ków 7 z {:,odzi, 6 z Poznania, 3 z Bydw Zgierzu o godz. 11-ej.
ska
·
sezome.
goszczy, 2 z Warrszawy (wstyd!) i 1 ze ccm.) pkt. 96.
U. R. (Zgierz) - Radogovia aa
T.
spotsensacyjniejszego
jednego
Ani
Nilmd(Poznań)
Ciastowski
XV.
Zg1erza. Raid w znakoonitej formi.e uw Zgierzu o godz. 17-ej.
boisku
piłkarskiego. Mecz Cracovia kania
ccm.)
(350
son
,kończylo 18-itu. Jedyny zgierzanin, BuI gra w niedzielę w Kaliszu s
Union
picrwskutek
odwołany
został
S.
K.
Ł.
B.S.A.
XVI. Schonborn (Lódź) c:kley pomiędzy Sierpcem a Górą Ploń
Prosną o mistrzostwo kl. A. o godz. 16.
meczu
międzynarodowego
wszego
191.
pkt.
ccm.)
(500
ską wyciofail się z kQnkurencii z powo·
Na ostatnich dwóch miejscach nie- Ameryka - Polska w Warszawie. Gra
du defektu.
p
KOLARS1WO
tak:
i
A
kl.
natomiast
Gra
Trudna ta konkurencja miała swoje klasyfikowani: kpt. ZwieZdowskł Lódź
Jutro o godz. 9-ej rano na szosie
Jutro: Turyści Ib - Sokół (Zgierz)
ofiary. Do powa:żniejszych, należy wy- i Rudkowski (Bydgoszcz), nieklasyfiko- o godz. 1 lrano na boisku przy Wodnej. KrzYWie - Stryków sekcja kolarska
padek motorzysty pozna1iskiego Malic- wani nie ze swej winy„.
Orkan - Ł. K. S. lb o godz. 16-cj na Ł. K. S. organizuje wyścigi klubowe o
P·odkreślić należy niestrudzoną prakiego, który łechał na Arielu i na „djamistrzostwo na dystansie 100 klm. Start
boisku Ł. K. S.
belskiej" szosie warszawskiej pod Mo- cę obu komandorów pp. Triebego i PuO mistrzostwo kl. B dziś walczyć na Krzywiu. W zawodach wezmą u-którzy towarzyszyli raidowi będą:
dlinem, miejscu tyłu już katastrof auto- dego,
dział najlepsi kolarze Ł. K. S. z Reulem
mobilowych, uległ Złamaniu nogL Dziel· przez całą drogę.
Kadinah - Oratorium na boisku W. naczele.
Ł. T. S. „Sita„ organizuje na szosie
K. S. o godz. 17-ej.
Sita - Kraft na boisku przy Wodnej Rogów - Kurowice biegi międzyklnbowe o bardzo bogatym programie, mia
o godz. 17-ej.
Hasmonea - Strzelec na boisku Ł. nowicie: 1) bieg 15 klm., 2) bieg glówny 35 klm., 3) bieg turystyczny na 15
K. S. o godz. 17-ej.
na międzymiastowy mecz z Łodzią.
Jutro: Pogoń - Ł. K. S. B. W. na klm. dla zawodników do 30 lat.
„Makkabi" organizuje. WYcieczkę na
Ja:k już donosiliśmy w dniu wczoraj- moc: Ryan. Leins, Aldkettl; ata:k: f 1.nd- boisku przy Wodnej o godz. 17-ej.
szynn międzymiastowe spotkani·e Łódź Iey, Deal, Kuntner, Karrel, Galfer. Rezer
Słowacki - Rapid na boisku \V. K. dystansie 50 klm. Trasa Kurowice - New York odbędzie się defindtyWTiie wowy OaHagher. Ekspedycję ame'(y- S. o godz. 17-ej.
Kraszew. Wyjazd o godz. 7 rano w niew J>()ll1:edziafok o godzinie 18-ej (6- pp) kańską prowadzi dr. Elmer Schw\!d~r.
J. U. R. (Zd. Wola) - Burza na boi- dzielę z lokalu klubowego.
Trenerem drużyny jest Burvord, ang.1ś
na boi'Sku O. O. K.
Sktad drużyny amery'kańskiej, kt6- trener warszawskiej Polon.id.
M~czem tódz.lri>m ki~rować będzie
ta z.rntierz~ ~ię z repr~zentacją Łodzi,
przedstawia się następuJąco: bramkarz: p. Cemar z Pra!!t czeskłeJ.
Cooper; Qhrona: Dussy, Szmidch, ~oO tej samej porze WKS. roiierzy si•
na?<=ho?zącą .~z!elę będziemy
mieli mo~nośc podziw1arua Jtry Sokoła z Hakoahem na swem boisku.
Biało niebiescy dawn.o już się nie po..
zgierskiego, któ:Y przybędzie d? Lodzl
mając
w .celu rozegram~ zawodów. m1strzow- kazywali na zielonej mu.rawile,
skfoh z. Turystami LB, na boisku przy ul. wol1J1e treningi w graich mistrzowskiich.
zgłosił w dniu wczorajszym <iymisję.
Ponieważ po południu w niedzielę
Wodnei.
Początek meczu wyznaczono na go- nie odbędz.i.e się mecz drużyn ekstra kła
Jak się „Express" dowiaduje świa· Guze przeciwstawił się wystawieniu
sy - ŁZOPN. wyznaczył spotka.n.ie L.
tek piłkarski Lodzi zelektryzoWany zo- Karasiaka do reprezentacji extra klasy, d.mnę 11-ą rano.
ID - Orkan na .boa:siku . LKS-u na
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Dymisja prez. Guzego spowodowa- mlędzy p. Stenclem i Guzem, co skłoni- ma1 u1ą się one w
p~t, cho~ i
Pierwszy wyst~ Sok?ła, przyruesi~ wyżej pr~iezie . je~en
na została zatargiem z kapstanem związ ło dyr. Guzeg-0 do ustąpienia ze swego
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częściach,

15

odsłonach,

D·ra Piętraszka,
Refrena, Domara, Toma i in.
.

• • • • • • • • • • • • p. J. Borodskt

~

L

a

Tai ft TR

nowy program M 2.

nowy program N! 2.

Cz. I.

oztś
następnyc1'.

Słambuht" scena baletowa • • • p. Halina Zaboikłna I USl'ół ·baletowy
• p. M. Korska
piosenka S. Beyłłna • •
4. „Człowiek nie Jest z drzewa„ • • • • • pp. Janina Machersk.a. Wł. Szczerbiec-Macher ski. J. Borodskl I M. HaDcz.
sketch przeróbka z Czechowa

2. ..R.óta ze

a.

,.Mlł~"

L ,.Boby"' • • • • • • • • • • „ • 90ło p. HaJlna Zabolklna
'- ,.Krawiec z Pleprzowef' D-ra Plełd'aszka
pp. R. Olerasleńskł, J. Borodskł I M. Halb
'I.. ,.Piccolo I subretki• • • • • • · • • • p. Halina Zaboikkta I zespół baletowy

cz_11.

S. „Volta„ sketch Carlsona tłum. Toma •
!)• •Tramwai"

•

•

• • • • • • • • •

p. J. Macherska, Wł. Szczerbłec-Macherski I M. Halicz
p. M. Korska

IO. .,lnspekcJa sanitarna" D-ra Pietruika • ~ pp. J. Borońskł I wt. Szcz;erblec-Macherskl
U. .Chopin„ balet
•
p. Anoa Zabołkina ł zespól baletowy
12.. ..Bąd" D-nt Pietraszka •
• pp. Ml Korska, J. Borodski I M. Halicz
13. Wy§clsasy" Domara • •
pp. R. Olerasleńsld, Wł. Szczerbiec-Machersłd, l'falłc:z I rmł.
U. ,.-1 pana tet" • • • •
• • • ~ p. M. Korska, Wł. Szczerbiec-Machersld
IL l'INAL • • • • •
• • 1o
cały zespół

·! • •

•

· Zapowiada p. Jerzy Borotiski.

Orkiestra pod k;erunkiem p. L.

KANTO'rłA.

Codziennie 2 przedstawienia o godz. 8-ej i 10-ej.
W niedziele i święta 3 przedstawienia: o g. 6-eJ, 8-ej i 10-ej.
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symfonja miłości i żądzy na egzotycznem tle Wschodu.
Odwieczna pieśń żaru płonącej krwi z krainy haremów. --
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Tel. 41·32.
Specjalista chorób
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nych i moczopłclo
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lampą kwarcową.
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front.
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Dla
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