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Przy ,,an.gie1„4.iej" sobocie
Po skończonej robocie,
By utopić swe smutki,
Idziesz nat>ić sie wódki.

Co mówi wicepremjer Bartel
o obecnej sytuacji politycznej w Polsce?
"Piłsudski pragnie spółpracy z Sejmem".

a przez to do konsolidacji naszego par- 1i par!aa:neintu za matoznaczącą. Povv;edziait bym, że jest rac·zej ~"Tęcz I>r'ZeciD~. Bo~holm z_adał nast~~n~e p. wice v.:11ie; Sejm stoi prz~ :wt~lkiemi zadan1ieszcz!1 w „J?altische. Presse:· artykuł
p. t. ,,Piłsudski pragrue wS.,Połpracy z · prem1erow1 pytame co do rozmc, zacho- mami. Trz.eba po:dkreśl1ć, ze pa:rhment
dzących, jego zdaniem, pomiędzy fa· polsik1 w żadnym wypadku nie :i-Jstal
Sejmem".
Dr. Bogholm stwierdza, iź wobec 1 szyzmem włoskim a dzisiejszą formą wyclilmiinowany z życia poHtycz.nego
państwa polskiego .i to jest najdoni ~x~l~jniechęci Marszałka Pifsudskiego do rządów w Polsce.
P. wicepremier Bartel odpowiedział szym faktem. Co stę tyczy pirac budżeczynnego udziału w 'polityce codzien~ Główną różnicę widzę w tern, że towych Sejmu - oświ:adczy_ł następn\.e
nej, właściwym politycznym premie~
system faszystowski opiera się na zna- p. wicepiremj.er - ti0 muszę je uznać za
tem jest p. wicepremier prof. Bartel.
Dzierteikarz duński pisze dalej, iż kornitej potędze organizacji partji faszy bólJnfzo intensywne. Mogę też Po•viepostawit p. \vicepremjerowi Bartlowi Istowskiej, podczas gdy obecny rząd dzieć, że wkrótce rząd przedłoży Seis ,
wyraźne pytanie, jak ocenia on obecne polski nie stworzył sobie właściwie żad mowl szereg oomosłyclt projektów unej zorganizowanej partji. Uważatem staw.
stosunki w Polsce?
W dałszym dągu rozmowy dT. Bdrg
Odpowiedź p. wicepremjera Bartla zawsze za nasze zadanie trzymać się
zdala od spraw, które tworzą ośrodek holm zakomunikował p. wicep.remjerobrzmiała:
- Polska znajduje się na drodze, '\Valki pomiędzy klasami i pomiędzy po- wi„ że pTZed kilku godzi11ami .rozmawiał
z marszałkiem sejmu, p. Daszyńskim i
wiodącej do parlamentaryzmu. Pań- szczególnemi partjami.
Następme zapytał dir. Bogholm o we za:pyta.ł p. wi:ceprem~e.ra o stanowisko
stwo nasze, zgodnie ze swemi najstarszemi tradycjami, jest państwem parła- w:nętrzno - politycz1ne cele obecnego. rządu wo:bec P. P. S.
P. wirc epremjer Ba:rt·el odpowtledz.ial
rządu, oraz, czy r,z.ąd zamil·e rza ugranimentarnem.
.__ Mam nadzieję, że oświadc·ze:nic,
Nasza konstytucja - mówił m. in. czyć działalność Sejmu i czy z.amterza
dalej p. wicepremjer - uchwalona .Po doprowadzi·ć do systemu ogr.a.nkwne- 7Jożone pa.nu przgz przywódcę :rn.}sil-.
nLej'sz.ej part,f,i apozycyjnej w SeJm'e,
wskrzeszeniu Polski wyhvorzyła sytua go parfamenita:rvzmu.
We wszystkich zaś m1odych pań- skłoni pana do korzystnej i o.PtYmlstycję, w której parlament mógł być rozwiązany tylko mocą swej własnej u- stwcll dzJ.a!aliność orO'anów legisiatvW- cznei oceny stosunku między rządem a
chwaty. W ten sposób powainie zagro nych jest. bardzo w~mą ~.nadz ;y,czaj Sejmem. Rząd gotów jest wspólpracować z GIJ()'Zycją w tej samej mierze, w·
żona zost~la n~ niekor~Yść władzy W'Y(- dorrios-łą.
ja1dej okaże go~awość do wsQółpracy z
P. wicep.remjer odpowiedz.łat:
konawczeJ komeczna rownowaga pom1ę
- W żadinym razie nie uważam ro- rza;dem opozycja,
dzy wladzą ustawodawczą a wykonaw
•

Gdańsk, 23 cz~rwca.

.

Dziennikarz duński dr. Bogholm za- , lamentarnego regime'u.
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W roku 1926 zmieniono kilka artyku
łów konstytucji. Z tą chwilą weszliś
my w okres, w któnrm równowaga ta,
na jakiej opiera się zdrowe życie polityczne, zaczyna się powoli urzeczywist
niać. Majem zdaniem, okres ten, w któ
rym obecnie żyjemy, doprowadzi nas
do poprawy polskiego parlamentaryzmu
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Cieszyn, 23 czerwca.
Zawieszony w urzędowaniu kierow- odpowiedzialności karJlej nastąpiło na
ł b"' nik urzędu śledczego w Bielsku, nadko- skutek zeznaf1 oskari6nych.
i
Snł misarz Łukaszkie:"i~z, został także _ob- . ~ozp~awa na~naczo,na została
jęty aktem oskarzema w aferze łapow- dz1en 4 lipca b. r. i budzi tu ogro1m~e za
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ny-eh z teatru miejskiego we Lwowie i
dawali na prowinc.ji przedstawienia teatralne. Nawet jednak niewybred.Tla -pu.
Łó<l
Lódźf 23 czerwca.
bli·czn-0ść prowincjonalna poznała się od
ź, 23 czerwca.
W podwórzu domu przy ulicy Piotr- razu na oszustach.
W dniu wczoraiszym ·odbyło się w
Oszukańczy zespół fogitymował się
kow~iej 235 przej.echa.ny został p.rze.z
radogoskim.
Warszawie posiedzenie Po.lskieg-0 Zwią-,
polecającą, na Której była pod·
książką
Zyigmunt
policjanta.
synek
6-let:ni
wóz
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którem
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NQżnei,
zku Piłki
Sumiera, zamieszkały w tym samym do- rnbiona pieczęć teatru miej·skiego. wt
Łódź, 23 czerw.ca,
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d- · 1 1. w pierwszym tramwaju, odchodzącym '1J I .
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Gdy jednak policja zażądała Ie.gity.;
ip Łodzi do Zgierza zdarzył się nieszczęśli- bo]'czyka 1 otarcIU ~kory na. twarzy.
jak wiadomo, odbędzie się w mu
1
chciał. go prz~: 1macji osobistych, okazało się, ze kiero·
ca Skfa~r;;~:~~n~~c.fePolski rozni się wy wypadek, którego ofiarą padł 52-let • ~~karz po.gotowia
ni konduktor Władysław Kemba, za~ . w1.ezc do. ~zp1tala lecz na prosbę lll:atKJ. ' ·w:niikiem arty.stycznym tej trUJpy był ni•·
-ł"
110J1e52cz.ęsliwego ~alea, 'P.o~ostaw1ono doikończony technik budowlany ze Sta„
bardzo od składu kt&y wystąpił prze- mie.s.zkały przy szosie ZgierskieT 34.
nJsławowa Drzewie.ki a jego zastęp<:ą j
ł go w domu pod op1eką rndz1cow.
. ~..:1 'ł
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ciw Ameryce w Warszawie, i przedsta·
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•
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W chwili, g· y tramwa1 pyuz1 z ca ą
wia się następująco:
~ryz7ers. 1 ~
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„
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ki (P 1onia.
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o
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rC~l~~~pę aresztowan.o poid zartutem
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11U
rolkę. od
• Obrona: Buł8;11ow (Polonja) 1 Kara· Kemba ~ciał przy.trzym.ać
,
os·zustWa.
prze~o<l;mka, lecz uczynił fo tak mefo~
.
mak (Kl. Tury~tow).
•
Pomoc: Se1chter (PQion~a), Kotlar... tu:nme, ze
Z Cieszyna don<>szą:
wypadł z tramwaju.
czyk (.Wisła) Spojda (Warta).
Przed trybunałem sądu okręgo,wego
Maszynista momentalnie zatrzymał
Atak: Wacek Kuchar (Pogoń)1 Sta„
Piotr
jW Cieszynie stanął zna.ny atleta
liński, (·W arta), Kozok (IFC.), Przybysz
P. z Komorowic, o.skarżony o tabf,islwo
,
wagon.
(Warta), Balcer (Wisła).
w
swego rywala sportowego. Pod:;:.,;a~ ;.a~
Rezerwa: Fontowfoz (Warta), Doniec . ~oodukto~a ~a;vpołprzytomnego
niesmno. z ziemt 1 zawezwano karet te pasów chwy-cił on mianowLie przeciw-,
{Cracovia).
Sztokholm, 23 czerwca.
;nika tak silnie za kark po<l w{:inym nelDrużyna gości przybędzie do Króle- pogotowla.
Pociąg kurjerski, jadący ze SztokLekarz skonstatował silne pO.~łucze, sonem że z.łamał mu kręgosh.ip. Atleta
wsikiei Huty w sohotę rano, gdzie hę·
.rażony 1 poniósł holmu do Norrland, najechał na stacji
dzie powitana przez polskie wła.dze pił- ni.e głowy i złamainie lewego oh?1czyka, runął 'jak piQntnetn
I Bellaes w półn. Szwecji na parnwóz.
.karskie. Reprezentacja Szwecji składa wobec czego chciał przewieźć. meszczę, śmierć natychmiastową.
Oskarźony . oświadczył sądowi, że u-' Zderzenie było tak gwałtowne, że piersię w większości z graczy pochodzących śliwego koillduktora ~o . szip1tala, lecz
Kemha prosił, by. odw1ez1ono go do do~ żył chwytu dozwolonego w zaz a5ni :.:twi~ wsze trzy wagony pociągu kurjerskie·
z Ootehor·gu.
ti ty.lko niesz.częliWf wypad~~ spow:>do- 1 go zostały zupełnie zniszczone, a w
mu, co też uczy.mono.
:.
'
Jednocześnie zawia:domiono o wy lwał śmierć jego przeciwnika. Są,d u- ' czwartym lf)wstal pożar wskutek zapadowiadujemy się, że
Jednocześnie
dotychczas-owy s~etarz. P.Z.P,N., ło~ pad.ku remizę zgiersk~, skąd ~rzybył ~e„ wzglę~ił okolicz.nosc~. łago::hąc.e .i ~ka· lenia się gazów. Skut~i katastrofy byl.'Y
dzianin Feja ustąpił z za1mowa.nego sta• zerwowy konduktor i tramwa.J po krot- zał mMllowolnegi.l zaboJcę m . 3 m1es1ą.c• straszne. Dotąd nallczono 25 podróż• uch zabftvch 1 28 ciężko rantt-ych.,
ueutv.. ·
kie.i przerwie rus.zvł w d.alua d:r04.-.
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S ierć zbrodniczego mnicha - Rasputina

imtomek czerwono-

tematem obrad

skórych

prowadził bardzo 'b urzliwe

sądu

paryskiego.

Córka ,,Ciriszki'' oskarża ks. Jussupowa.

życie.
ukryciu, mimo, że poważne podeirze:1ia ściśle z ostatnim akt~m krwawej tragc•
Dotychczasowy żywot republikalipa:dJy na rozmaite wybitne osob:s,toś.:i, dji domu Romanowych.
sldego elekta na stanowi~ko wk:e-prebędące w ·k ontakcie z dworem rosyjzyidertta Stanów Zj.ednoczonych, senaPrasa paryska iinteresuje się niez„
skiim, a szczególnie na księcia Jussupotora Curtłsa był istotnie nawet w ·sto".'
wa, który jednak wyparł sie ws'leJkie- miernie żywo powyższym procesem i
sunkach amerykańskich - n1i.ezwykly. ·
poświęca mu długie artyku.ly w1 n z
go udziału w zbrodni.
Jego babka księżniczka „Jul'" z plefo1ografjami p Solowiew, jej dzi-eci t t.
.
Rewolucja, która ogarnęta wk:-ćtce d. „Matin" z dnia 16 b. m. ogtasza wYnnenia cz.erwono-skórych Kaw zaślubi· d z córką Rasputina, zamiesz.k!ij<lpóźniej całą Ricsję, u11iemożliw1łą wla- w1a
ze
ła jednego
p śmiałych pionerów franh
dzom śledzenie tef sprawy, wykrycie i cą skromne mieszkanie przy ul. Czercus·).dc w ólnocnej Ameryce. Jego
skazanie sprawców śrniercj Raspufna. nowitz. Współpracownikowi „Mabna"
:natka, me,tyska bardz,iej czerwona niż
Po szeregu jednak lat, książę Jussupow w następujących s.?owach opisała p. Sobiała, wyszła za kapitana O. A. Curtisa.
zmieniając swą pierwotną taktykę, o- łowiew tragcdję swego ojca:
Mk>dy Charles Curtis po śmier~i swo..;publikował pracę, w której z catn odjej matki został odesfall1y przez ojca dd
„Wraz z moją młodszą siostrą i mowagą głosił apologję zamordowania Rarodzirll~j wioski indjaf1skiej, g.dzie już
sputina, przyznając się równocześnie, Lm bratem, przeżywaliśmy dz.i,ec'ństwo
111i.eszika·ia· jego babka maclerzysta i tam
iż on sam był głównym sprawcą tego w zwyczajnej chlopskłej chaci·e naiSzych
rozpóczęla się jego pierwsza , „.e·du:<am-o.rd~rstwa. Ks~ążę JusSUPO·W wy111i,e- rodzi.ców w Pokrowskoje, na S7berji.
cja'\ obejmuj3;Ca pTzedewszystkiem unil również nazwiska swoich wsp6lni- Ojciec mój, który był człowiekiem bar·
m.iejętność jaizdy konnej.
ków; wśród których fi.gurowat wieik'. dzo dobrym i bardzo wierzą;y1u, .jako
trzy iata patem Kwa\vow;e. za„strannik" przebiegał Rosję, wszędzie
ksią,ię Dymitr Pawl:o-wicz.
grożeni wcjną z sąsiedni-em plemieniem,
Sl~ar. t!a_ p. ofowiew kończy sii• 0 _ gl-osżąc kazania i wzywając ludzi do
wsadzirri ośmioletniego Charles·a „ na
Pewnego dnia za po.Sn·dnic~
'b
'fopeka
do
o-o
"'ys•a1·
1·
,„
Ponne .J- n 1 1 ,,. '
ussupow .,.; ·je- modlitwy.
świadiczenifom,- ii książę J_
z pros ą
twem jednego z popów poinai. on ks.
zas' wo· 1
0·01·ną Gdy
Zb
0 Pomoc
1
go spólnicy nie poprzestali .na glor.vfiko- .M.ikol:aJa MikolaJ· ewicza, wuh. t.ara. 0 1•
jl a zo•
" .'
·
·
•
J·eden ze· stryJ·o·"'
sta 1•a sko1'1czona
J
waniu S\VeJ· zbrnd_ni i znieważa1·ą •)amio"
•
· •
.
niechotą do Piu·
ciec udał si0"' wówczas 11
t
1
·
dego Curtl·,sa za1'ntereso''·~' al s'ę
1 JC,,,o
rzucaJ·ą na nią na.iofiary,
J·
e
'
J
·
.
m1ę·ć swo
,
o....-zedstawion:v. zostrrł catrogrodu i tam .,..
~
' ' „.
>tl owo u s.emc,,
• go 1oocz
rawdroipo_dobniejsz·e obelgi i kałuniep·
Córka Rasputina, p. Soloicjeiv, :
'' { • .
· ·
~Sem • Zatrzyma 1
rowL W owym to właśnie okresie nasz
~
· .
a następnie ulo1kowat w cha:rakterze
! mnie, '.~tór'ych ciefi pada na potomkćiw ma:fy książę Al_ęksy, syn cara; byt bar·• ·
· · ·
}ockeya przy stajni :wyścigo\vej jednego :
dzo chory. Wszyscy lekarze s.tra..:.ili
I jesz.cze rnz osławiony zorG1fokzy I Rasp_uiJ1na...
ze swoich przyjaciół. Wysłany przez
W 1wii\zku ze skargą, wniesioną wi'Jtrę w j·ego ocal-eni-e. Ojdec mój, przy·swego gospodarza do pevtnej stai';1i ry- mnich rcsyjski zaprząta sobą óphiię pawalizującej w celach szpiegowskich, bliczną. Oło sensacyjny proces rozpo- przez córl~ Rasputina, powstały pewne L"'Ywszy do pala-cu carsk:Jego, popatrzy?
Charles z-Qstaje „nakryty" i tylko s.pie- cznie się przed sądem paryskim: corka trudne do rozwiązania zagadnienia Na- na dzi-ecko, pomodlil się nad niem : pnszna uciec.z.ka ratuje go od powi'es.zenia. Rasputina Maria, wdowa po ·Bor:vsie wne, zaś przedewsz.ystkiem powstało wiedztat: uBędzie uleczony„! I w istoTera:z następuj'e rewanż. w dn:iu bie- Sołowiew,. domaga-,się_ 25 miil)onów.od-1 pytaii~e: czy p. Soł?wi~w ~a praw 1l ~o cie chory książę Aleksy wyzdrnwiat
„Od tego dnia car i ca:rowa, wdzię•
gów stajnia rywala wysyła „tlelega- szkodowama od księcia Follksa Jus- magac się spraw1ed1twosci od sądow
tów", którzy zaprzysięgają, ż'e runiak sup.ow i wielkiego księcia Dymitra Pa- francuskich? Tak ona, jak książę Jussu- czni za uzidirow'i•enie im syna, obdarzali
Chairles'a nie zwycięży, Charles nle o- wlowicza, o czem wspomi·naliśmy już pow i wiC1ki ks.iążę Dymitr Pawh>w;cz, wielką przyjaźnią mego ojca, które~o
są rnsjanami. Zamardowanlie Ra.-;puti:'rn czcHi jak świę:tego. Ojciec mjal tak dla
puszcza odtąd stajnit dniem i noeą, u- o tern w telegramach.
· P Marja Sołowiew która schronila nas·tąpHo w Rosj'i. Czy zatem trybunat cara jak [ dla ca:riowej bardzo wielkie i
zbrojony w dwa re.)Volwery, a w dniu
wyścigów jego konia . otacza gromada się do Frf:ll1Cji po re'\~·oluciii r·osy.iski~j. paryski. jest kompetentny c11a l)rzepro- czyste uczucie, podobne temu, jakie ż:y·
wił dla naszej ojcZ)"Zny. Zajął on w Pio·
pijanych wyrostków, którzy wystrza.!a- mieszka obecnie w Paryżu, a iiczy lat W<Vdzenra tego procesu?
skromne mieszkanie, prze~
trogirndzie
Solowi-ew
Marj.i
p.
prawny
Doradca
•
w
:PoI~rowsk~)łe
w
:o~a
się
Ur~?ziła
md nad chem korna stara.ią się r.-o z.de- ,30.
1
nerwować. Lecz i teraz szczęś·.::le me gubernJt toboJsk1eJ w RosJ1. W p1sm!e, z góry już odpowiedział 1J1a te :zarzuty, które prz.esuwał się stale tłum ludzi,
opuszcza mfodego Curtisa. KDń za- które adwokat jej, SedUlon, wysrosowal' które mogłaby wysimąć pirokurat·o·;·,ia należących do wszystkich warstw spornia.st się . „stracić" nabięra niezwykle- do sądów pąryskich, p. SoJowiew przr- pary.sk~. Oto córka RaspuUn'a, ta1'- sa- lecznvc!i, od książąt począwszy, na mu-:go animttszu i bierze pierwszą nagrodę. potniina catv szereg faktó\v, zwiąianych mo jak ii jego mmdercy, utracili swoją żykach skońc'Zywszy. Wszyscy cn1
narodowość w myś•l art. I-go dekrer.u przychodzili zasi.ęgać rady u „śwlęteW czternastym rnku życia ogarnia ze Śimtercią jej ojca.
Z. S. R. R. z dnia ~9 paź- go". Książę Jussupow był najserdecZ•
cgzekutyv;ry
cieRasputin
Efimowicz
Grzegorz
porzeszerokil'.!-h
do
tęsknota
Chades'a
strzeni, więc rzuca wszystko, i udeka szący sie zaufaniem carskiem i pe!;1:ą~y dzierni'ka 1924 r. Dekret ów odebrnl 11n· n1'eiszym p1·zyjacielem mego ojca, przyw ~te.py do swego plemienia. Nie pozc- funkcje foJne:ro dor<łdcy dworu rosyi- rodJowość rosyjską wszystkim tym cm1- chodzi'! do nas bardzo często. W pam:ę
staJe Jed~k tam dłl;lgo. Jego , bab~ca ze sldego, mi:eszkał w.raz z swoją ro~hiną granfóm, któ(zY deftnitywnie uc:ekH z tny wieczór grudniowy 1916 r., który
stJJ.:ony OJca Permeh~ tlubba·rd L-urt1s, w roku 1916 vv Piotrog-rodzic. W nvcy Rosji. Tym sposobem p. Sofo•\Vie·N stu- , miat być ostatnim w życiu ojca, książę
zamt~resowawszy srę • lo,~em chfop~a z 17 na 18 grudnia 1916 roku, :milm<1t ła się t. zw. _,_,_hęirrnatlos", osobą, rnie po- o pótnacy przybyl dio naszego micszskt.am.a go do po,wil."otu uo lopeka, ~dZJe on ze s:wego mieszkania. Vvrngow:e je- siadają.cą . ani ojczyz-qy, a.ni prawnej na- kania, a chwyciwszy ojca w ramiona i
poczyna po raz pierwszy chodzić \lo go wciqgnęli go w zasadzkę i zamordo- rodowości. Zasadniczo zatem . . wsz:.:ik;e 1 uścisnąwszY serdecznie, zawołał: „Mól
wkoły .. Lecz ś.rnd]si domowe są, s.zcz1:1- waws'Zy, wrzucili ciało Rasputina do trybunaty, w okręgu których 1..amlesz- drogi. jedy.ny przyjacielu!". I wyszli
kują emigranci rosyjscy, którzy s-rali się razem.
Ple, w~ęc przyszły sena~or, ucząc .stę Newy z mostu Petrowskiego.
„Nazajutrz ran:o, przekonawszy się,
dalszym ciągu ska·rga, wniesiona „heimatlos", nie mogą_ od~ówić sądzewe .dme, n~_g prowadzi ;vagonv ze
.• · przez p. Sofowiew, przypomina, ;ż w nia spraw, które ludzie Ci trybu ia!om że ojciec nie P.O'\WÓCił do domu, za:elezbozem ok_ohcz~ych fe.r.mero':·
P<? sko~1cz~nm szko~y C)1a1_1ęs Cur LIS dwa dni po zniknięciu Rasputina, zwll'ld tym oddają, '\V prze-ciwnym bowiem fonowafam do księcia Jussup.o wa, który
zostaJe :ctz1·e?,mka·r zem 1 prncuJe w „To- jego zostały zualcz~one i z•i dentyfibwa- · wypadku doprowadziloby sie do zup et- oświadczy! mi, że nie wie co się stafo. z
peka Ta'111~s w chara~r~e~ze report~ra. ne, "a autopsja wykaza!a, że śmierć l~a- nego unicestwie11ia id.e:i sprawied'l1:wo- oj;ce1n. Ody z Newy wyłowiono zwłoki
o}ca., carowa powiedziała do mnie pa~
.
,
W dwud.~testym roh.-u zyc.ia wchod~t ~o sput.ina spowodowana została zadanemi ści.
m:ię.tne słowa:
są{~em
przed
niebawem
tego
WDbec
usitowniu
poprzedniem
po
ranami
mu
s;ę
ksz!al~t
gdzie
adwokata,
kaoce1arp
- Nie płacz, on będzie pomszclony!
~ prawte, ~ P_o P~wnyi~ czasie 0 ~.ro- otrucia. Mordercy poz-ostali na ra'.?;ie w paryskim rozegra się proces, związany
rnwszy od smrerc1 gł9srrego z.aboJcę,
„Tymczasem przyszła rewolucja.„
M&*&i •
IW
iłi
•nu
i81WWNl&fi
&&EE
staje się sam jednym z najbard'.~i·ej re„Wraz z moim mężem, b. oficerem
nomowa:nych i poszukiwanych adwokaarmji carskiej - kończy swą opowieść
„„
tów. Mianowany wl\.r_ótce potem ·s.ęschronifam s'.ę do
córka Rasputina dzią i adwokait em generalnym. l:JStaje
Francji. Po śmierci męża wstatam sastróżem świeżo formowanego w sta1:ic
ma ·wraz z dwojgiem moich dzted, któKensas prawa 0 prohibicji i ta:k si.ę swą
re wychowuję z pracy rąk własnych.
p:racowitości·ą, zręcznością i energj.:i,' r.et
Nie mam żadnych innych środków do
tern nowem sta:nowisku odznacza, „że
życia, lecz nie zbraknie mi u.Lgdy odwaludność miejscowa daje mu. mandat c.,1
gi do wychowania mych dzieci i pomJzby poselskiej w Waszyngtonie, a poszcze.nia śmierci mego ofca. Kocham
tem wysyła go do sena:tu, gdzie do uFrancję. Zaapelowałam do jej spraw:ebecnej chwili pozostaje.
dliwości i w nj.ej pokladam całą TilOJ"\.
Jest to człowiek pog każdym wzgi~ufność".
dem wybitny i dumny ze swego „czerDzięki ternu „zaufaniu" p. Solowie\V
wonego" pochodzenia, które go czyni
sądów paryskich, sady te zmustol!e
do
apochodz:enia
i
krwi
z
prawdziwym
będą ohecni·e zając się tajemniczą śmier
merykaniinem.
ci.ą ostawionego „apostoła", który tak
za,gaidkową odgrywal rolę na clvrorz.e
rosyjskim w clrnrilach, w których rozpadała się ju:i dynastja Roma.nowych.„
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Moral nosc w A m e..1rvce •

Pobór.

/(tQ ma s1ą zqłos1ć , dziś}

Dziś. w sobotę, w kolejnym dniu poboru, :w_iutii stawić się przed komisję poborową Nr. 1 (Pomors.ka 18) mężczyźui rocznika 1907 zamies:ikaii
w obrt}bie 8-go komisariatu policji o na·z wiskach
na litery M, N, do Neb.
Przed komisję pobmow::i Nr. 2 (Ogrodowa nr.
34) winni stawić się · męż.czyźlli rocznika 1906,
odroczeni z art. 3Sb (czasowo niezdolni) .
mieszkali w obrębie 14-g'o komisariatu policji o
nazwiskach na litery A, 13, c;, D, E, f, G, łl, Ch,
I, J.
P1rzed komisję poborową Nr. 3 (Zakątna 82)
winni stawić się poborowi rocznika 1907, zamieszkali w obrębie 12-go komisarjatu o nazwis-1
kach na litery A, B, C, D, .E, f, G, tt, Ch, I i J. I
Jutr.o komisje ,poborowie nie urzędują. (b) J

za-

spłonął
wraz z avaratem.

Pilot czeski

Praga, 22 czerwca.
(Agencja Wschouuia)

·

Dziś rano spadł pod Ołomuó.ccm samolot 2-go pułku lotniczego. Przy zderzcniu się z ziemią nastąpi! wvbuch, 2
.
W niektórych stanach nacimo1·skicb Ameryki, gozie rządzą puralan~e wydano zanim zdołano powstały stąd pożar u·
zarzitdzenj!a policyjne w sorawfo negliżu pań na plaży. Specjalny policjant spraw ł gasić i wydobyć pilota, splouąt on wraz
z aparatem.
&a, czy piekne amerykanki •.I>rzeoisowo" sie obnażają.

Kiedy p. Agaciak otrzyma miliony?

Kró11k murzyński szJachc1cem anq1lJlsk1m.

W pismacb amerykańskich uka~ała się wiadomość
potwierdzająca istnienie spadku

i

słuszność

pretensji p. Agaciaka oo
po ś. p. Robakowskim.

spuścizny

I

f do pism amerykańskich - nie zdołano re nadal w sprawie spadku jego prcLódi, 23 czerwca.
':\·adzi ei:ergiczne dochodzenie. Na!eży
·
Przed kilku miesiącami Łódź poru- stwierdzić.
P. Agaciak ze swej strony w dal- c,czekiwać, że w ciągu kilku fl<tlbliższona byfa wiadomością 0 olbrzymim
spadku amerykańskim, który otrzymać SL:ym ciągu utrzymuje kontakt z oosel- szych tygodni sprawa spadku ostatccz- .
miał rzekomo jeden z robotników fódz- stwem polskiem w Waszyngtoni~. któ- nit' się wyjaśni.
kich p. Stanisław Agaciak.. Zawrotna
suma 13 miljonów dolarów wywołała w
Łodzi niebywafą sensację a p. Agaciak, Krwawy d; amat w parłamlJnCUJ ju9osłow1qńskim.
do ostatniej ch\vili pracujący przy swoim warsztacie tkackim zasypany byt
najrozmaitszemi ofertami zbankrutowanych bussinesmanów, którzy proponowali najrozmaitsze „rentowne" interesy, jak budowę wielkiej cegielni pod
Gdańskiem kupno olbrzymiego tartaku
( t. d.
Historja o bajecznym spadku dotarta
Kr«1t OSSI E\TTA z AnuaiCwy, władca
11awet zagranicę, skąd p. Agaciak zasyafrykańskiego złotego wybrzeża, przypany został również listami. O popularbył do Londynu w towarzystwie swych
ności jeg-0 najlepiej świadczy to, że dodwucb ministrów. Król· angielski nadał
mu szla~bectwo angielskie.
•
ręczano mu listy ... z Afryki adresowane Mr. Agaci-ak. Poland.
Spadek, o którym właśnie mowa potostawić miał niejaki Konstanty vel An
toni Robakowski, emigrant polski i ucze
stnik powstania z 1863 r„ który opuścić
musiał kraj przed prześladowaniem
·władz rosyjskich. P. Agaciak, skoro do
Bolesław
wiedział się tylko o lasce fortuny, która
Zamordowany w6dz froatów PAWEl
CięzK'o ranny orzewOdca chlop'O'w
miljotrzynastoma
miaf a go obdarzyć
RADICZ, siostrzeniec Stefana.
okradał
STEFAN RADICZ.
nami dola\·ów, natychmiast rozpocząI
łódzkie.
Przed kilku dniami pisma daniosly o tragedji, jaka rozegrała się w parla~tarania w kierunku otrzymania zawrot
mencie jugosłowiańskim. Poseł z partji rządowej Raczicz, zastrzelił Pawła Ra
Lódź, 23 czenna.
nej sumy. Starania te jednak, jak z góry dicza podczas obrad parlamentu, a kilkn innych postów - między innemi StePrzed: kUil{u <l\n~ami pisaliiśmy na tent
byto do przewidzenia, napotykały na po
fana Radicza ranit.
miejscu o skazaniu przez sąid nleiakieważne trudności, tak, że po pewnym
go Bofoslawa Myszkowsik:iego, który
czasie wogóle zwątpiono w istnienie
ucie!kaia:c ze stcychu, na którym kradł
spadku.
b:i'cl'. i1znę, strzeła1 z rewolweru do dozor·
cy i iedinego z lokaitorów domu.
Sprawą całą zainteresowafy się jedObecnie oikazuje się, że Myszk,1wski
nak nasze placówki konsularne w Arne
gwałtu
śmierci
groźbą
jednym z najniebezpiecz11ieJszych
był
docho
energiczne
wszczęły
które
ryce,
na terenie naszego miasta .; odZ\fodziei
dzcnie. Trwa ono w dalszym ciągu, a
dawna był już Poszukiwany prz~z wla·
ponieważ przez dtuższy czas sprawa
dze poHcyjnc.
2wyrodn1alcy staną wkrótce przlJd sądem.
cala przycichła, opinja publiczna poW dniu wczorajszym Myszko\.vsld
częta wierzyć w to, że spadek ameryMam mieszkanie przy ulicy Pomorskiej powtóm1e zasiiadt na tawk oskarżoLódź, 23 czerwca.
kański istnieje tylko w ... wyobraźni zaJ uJja. Orlh1ska: stracita posadę słu 102... Możeby tak spróbować u t:lni-e, nych.
Tym razem chodzifo o kradzież w
żąc.ej. Prui.stwo Mi.Igrom, u których sfu- co?...
interesowanych jednostek.
przy ulicy Gdańskiej 44, gdzie
gmaqm
wyjścfa,
Jrnnego
mając
11ie
Orliińska,
żyla wyda·l:ilt }ą, gdyz
W tych dniach tymczasem. w pisj.ak wiadomo, mi.eści s.i'ę urząd urokl!l·r,1·
zgoid'zi!a się n.a tę propozycję i
mach lód z kich ukazaf o się ogłoszenie nie Posiadała paszportu ani żadnych
torsh
całe t•lwarzystwo udało się na ulk:e
dokumentów.
Dnia 25-go l'i stopada r-oku ubk~'feg4
Pomorską.
magistratu łódzkiego, w którem wfadze
Teodor Perstowri.cz, \VOźny sądowy,
Or1ińska opuścita mi·e szkanie swych
!11iejskic donoszą o tern, że w Ameryce
W mieszkaniu znowu znalazla s.ię na za:miesz1kaly w tymże d'Om'l.l, stwi·erdt:i~,
w stanie Colorado zmarł niejaki Antoni cMebodawców 1i znalaz!a się na bruku. stole wódeczka.
że drz\vi, wiodące na strych są otwar~e
Robak vel Robek, który pozosta,vit spa Nie miała nawet mi'ejsca, gdzie mogłaby
gości.e byli jak również otwarta jest szafa, w któgdy
chwili,
pewnej
W
się _przespać \V nocy.
już podc-hmie:!ern Szu'lc zwrócił się do .r ej J>Od kluczem fersJowicz prze~l'JQdek niejakiemu Stanisfawowi Abacial:rzy zbiegu ulic Poiud11Jiowei i Ki- Orlii-ński.ej:
wywat różne przedmioty agólnej warkowi zamieszkałemu w Łodzi.
Jiiiskiego spo:t~ała dawnego sweg·o znatości 200 zł.
- No. a tera-z
Jedna zagencji reporterskich poda- jomego Jana SwJątka, który odda\1/lla
za,viadamtiona. o \vypa<lku polic!a.
niech się panna rozbiera„.
jąc tę wiadomość redakcjom pism lódz już zalecał s.ię do mfodej dziie\1,1--czyny.
wszcęła w tej sprawie energicz,:1e dcDzi•e wczy1na spojrzata nań zdziwio- chodzen;ie.
kich zaopatrzyła ją komentarzem, że
zaga~- Czemuś taka smutna? Stwienizon'o, źe w mi'e:szkaniu n~c•
na.
świą.tek.
ją
dnął
chodzi tu o „nowy, wielki spadek ameja1 kięj Heleny Trzciński.ej zamie-Szkuje
za·s1yszy?.„
ni·c
panna
Czy
oświad
posadę...
Straciła1111
rykański". W istocie jednak jest inasmwtmie dziewczyn.a - Nie mam pyta{ groźnie "--- Każę sl.ę rozebrać i znany ził.ocfaiej Bolesław ~yszko·.;vs1ki.
czej, albowiem magistrat mylnie podal czyta
Policja pr-zeprowadził.a w mieszka•
teraz dachu nad glową„. Dokąd pójdę .. basta!„. ·
tylko nazwisko spadkobiercy, gdyż cho
T'fzdńsk:iej rewi:zję p.r.zyczem zna·
nilu
ode
chce'Cii·e
Czego
?„.
Poco
śv:ią
oświa<lczyl
- Glupstwol..
lezio.no wi·elk_g ilość bieli-z.ny, pocliodzi tu nie o Stanisfawa Abaciaka. ale o tek -- Znajdziemy jakąś ra<lę, a nara- mnie? - dziwiła się dziewczyna.
- Paooa należy do mnie i na tern d!zącą z foradizi-eży w dornu przy ulicy
p. Stanisfawa Agaciaka, który jak wia- z:ie
·
Gdańskiej 44.
- oświadc~y1 Sz:ulc.
koniec
•••
chOdimy do knajpki
domo do spdku po ś. p. Robakowskim
Myszkowskiego arewtowano wów·
- Jakto? ... - próbowata siQ bronić
vel Robaku pretenduje już od kilku mie- Tirzeba coś wypić na rozgrzewkę ...
czas wrruz z Trzcińską.
- Ja mam narzec~onego .••
Dzi.ewczyna ~ chętnie się zgodziła.
sk;cy.
Wczoraj pa:ra ta zasiadla na lawie
-- A narzeczony sprzedał mi panią.••
Udali s:tę do restauracji przy rogu No i co panna na to? •••
oskarżonycJt.
Na ::,kutek wezwania magistratu p. Wschodmilej i Kamiennej.
Sąd Skazail Mysz:kowslciego na -1 b .ta
mi za 20 złotych i panna
Świątek „zafundował" dziewczynie JestSprzedał
Agaciak zgfosił się w \VYdziale podrttcięż!k]ego więzienia., ' Tr.zc.ifłSiką zaś ::a 4
moja.„
kowym, gdzie go poinformov„·ano. że zakąski, obstalowal wód~zkę i wkróOdy dz.iewczyina próbowała wydo- miesi:ące.
·
konsulat polski w Chacago ·zwrócił się tce
stać się z zasadzki,
do magistratu z prośbą o zebranie jego przy sti>liku zapanował wesoły aastr6j.
zagrożono jej śmiercią.
- Nde martw się ... - pocjesz.ał Orpersonalji i ewentualnych szczcg6ł6\Y
Po krótkiem szamota1niu się na łóżodnośnie czasu i miejsca śmierci ś. p. lh1ską ~ Ja już coś dla ciebie wykomRałuicie włosy„
binuj~.„. P.ocz.~kaj.„ Ta":: siedzi ~nói ku Orlińska
i\obakowskiego.
Nawet zupełnie łysi mogą odzyska·ć
uległa prZemocy mężczyzn..
.• . .J przyJac1el... Nte znasz ~-0?.„ ~u,lolf
t
. .~ . t
1
1a ~aznac„,l ~e1... : Szulc.„ Byczy chłop„. Może on n.am po·
W ,p~sm:e em :rnnsu
Dopi:ero nard ranem zbiiita i ztamana piękne wł-Osy, używając balsamu na pouciekla na ulicę i udala s1ę do na)bli:l- mst wlosów. który zapobiega wypada·
no~ze~me, ze w pismach :lucago\\·sk•ch mote...
świątek przywo.fat do stolika s:edzą szego komisarjatu, gdzie spiisano proto- niu, niszczy łupież, usuwa swędzcmie
pojm\ iła się wiadomo$ć o ~micr~ ~. p. I
!((,l:lakowskiego i 0 tern, że r11 ajątd po ceg-o w drugim kącie safo przyj3.de!a i kól i zwyrodnialców pociągnięto do od- gt-0wy i pobudza do życia obumairte ce~
hulki włosów.
mm dz;cdziczy właśnie robotnik łódzki i Orlii1ska 'V:s~owiad.afa s,ę przed a!m . powied'z.ialnośGL ,
Staną oni wkrotce prz.ed sądem za poleca Skład Apteczny i Perfumerja
,, , _ ze S\.vych zalow.
„ ód!
, A „ 1„ k z . k"1 ,
H'ITI„. -- cdparf Szulc - 10 tru- 1zgwakoo.if;..
p. . , gac a · - J~ . ego zr . a \:'"tGci
rnosc ta pochodzi 1 skad wz1ęla Si"( on.1 dna sprawa.„ Ale jakoś to się ~robi.„ i

..•„ •••••••.•••„ ••.••„ •••„„

Skazanie
nie~e11imne~o lło~1ieia.

Myszkowski
wszystkie strychy

przedana narzeczona za zo złotych.

Pod

dokonali
dziewczynie. ·

na bezbronnej

I

••••••••„ •••„

I

H. Hermanna, Piotkowska 11
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na
Aktualna rew ja

..Ra~i~la

W. haka w „Dongu".

·~·

Bokser: Gdybym choć w~dz!al z którym z nich man:i walczyć .•.M!A$

'-- Szanowni państwo!.. A teraz pr.wzbw. ...
nione

każę wam coś, co dla dzieci jest

'

łódzka

Premiera aiktuafoe.j rewii łódzkiej pió
W. Laka p.t. ,,Rakieta na ks i ężyc"
z;~romadziła w czwartkowy wieczćr ..,
ogródk~ przy ul. Ce·
miłym teatrze gielnianej wielkie tłumy żądnych ciętej.
aktualnej satyry łodzian.
Publkzność ta nie zawiodła się w ochińskim
polskim języku pisanv
List
czekiwaniach swych. Swia<.lczyły o tem
dobitnie gromkie wybuchy śmiecbu ara~
Co należy uczynić podobną olortq
długotrwałe oklaski pod adresem aut"
lrrmyf
ra jak i wykonawców.
barwnych a pomysłowy~h
Na tle
Lódź, 23 czerwce.. otrzymamy na naszą oferte większycll
wielce dekora-cji (pomysłu art. malarZQ
zamówień.
Jeden z przedstawicieH pewnej firmy lódz,kiej pokazywał naim przed kil- co do dobrego wykonania damy gwa· St. Dobrzyfrskiego) przesuwa się przed
oc.zyma widza szereg dcl"}rze znanych w
ku dniami list. otrzymany od pewnej rancję.
Z poważaniem - Otto Rich, Woy- Łodzi typów, .,itwiildanych" przez auto·
niemieckiej fińny z Qdańska.
rozwi:jającą się ""
ra w żywą" akcję,
woo<l et C-o" (Podkreślenia nasze).
Ze względu na język tego
„Wytworzemy"„., „Papiery żatob- szybkiem ternpie - od piosenki <lo pio„polskięgo" listu,
pozwolimy sobie przyt0cz.yć g-o w ca· ne"... Prosząc w potnebie używać"' ... ,sen.ki. Jest więc wśi·6d typów tych !;,ro
„Now~ze'SITle przyrządzenie"... „Każde daty p. Kiks, pożeracz serc niewieścich,
tości:
- Szanowna fi!rma! Donoslm.v u- życzenie co do szerokości wykonat"_. jest radny śmial~r, rozl;rosz;iie i:aro<ljoprzejmi·e, że z dniem dzisi-ejszyrn wy• „Otrzymamy większych zamówieu·.· - w~r. P~~ Bolcia Kanuńsibego 1eit „dr
Co to jest? .. Sen czy rzeczywistu~t? .. ~elms1n , grany b. d{)br.ze przez p. Bel
tworzcmy
•
.
Gdyby nie dokument, który lW!n skiego:
papiery żałobne.
$w1etny 1ak zwyk~e Skoniec:zny za•
przedstav.rion-o, gotowi byli:byśmy i.lwie
W zatączeniu P'fZesyłamy w~ory
rzyć, że to jedna z bajek z tysiąca i jed- reprezentował .:i: sw<>istym sobie humocennik,
rem . do~kona·le uchw.rconego ,,Salomonej nocy.
proszac te w potrzebie u_tywa6.
Na<l taką ofertą nie należy s!ę z.as.ta- na Llsza1a, Laskowski o<ltwo~zy~ z wy„
Nasze nowoczesne przyrządzenie powszystki.§. za11h)\\ i en la . naw!ać a.ni chwili: Sz.koda czasu. L st . soce charakterys.tyCZ?ym zacięciem Zl!a
zwala irram
porwać w kawarkii, a fi.mFię, która o-1•ne~o. n.a.. h~u łodzkim mecenasa ... „Ko
szybko i tanio i
śmielita się wystać coś Podobnel{O po- byłkiewicza .„
każde :tyczenie co do sZerokości
W6zys.tkie te osoby, \ll'rU ze zg~b·
stawić lufę" z 1>0lskiego i basta!
wykonać.
- n ·- al\ i powabną sekretarką panną Kocią"
Mamy nad·zf:efę, te
~ię
-. Hanką Rmiowiecką, przewijają
przez redak~ę ,..Kataryń.ki Codziennej'",

Dziwoląg

ra

Gdańska.
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A może tak?

Na \Viśn imvej Górze. Jeden z icmi·
ków chce się przypochlebić bogatf'tnll
g-0spodarzowi i oświadc&a z za~hwv·
tern:
._ Jak ślicznie siofrce zło-~t dach
palisk iej \Yilli...
A na to oburzony chfopck:
- ! fiech się pan nie fatyguje.

Stać

tnni c na to, abym se kazat dach pozlocić, h:k mi się blasku zachce.

r \; li

Caii;.

*

:

Piprnail

spotykają się w

Grand

v~·sz·czynaja rnzmo,,·ę na temat

i!łltcrcsów.

- Czem pan te.raz handluje., ~cżel;
można ·wie<lz~ć? ... - pyta Pipman.

h~~· :7~~~~rc~~j~~;~~· --=- xr.

I

00
wiada
tylko po cichu ... Do µcha...
- Czy to jest coś nieprzyzwoitego?
•
_ dziwi się Pipman.
- Nie ... - odpowi~d.a Kon _ to
.
jest coś k<)lnkurencyjnego...

*

Bengalski jest fHozgfem. Wierzy w
tyc:ie pozagrobowe. \Vszystki-m opowiaida ~da 0 rozkoszach na ta:mtym
świecie. Pewnego razu jeden z jego
słuchaczy zwraca się doń z pytamem:
.._ Pan mówi tak wzniośle o i:..r.tysvł'em życiu.„ Pan musi być pew11ie
cz~~nkiem jakiejś nowej sekty religij'leJ · ···

zaprzecza Bt:n- Gd~·e tam!.. ~alski - Nic podohnego! Jestem tylko

fabrykantem trumi.en, mój panie.

*

Aforyzm Gancegala:
- Wszystko był•oby dobrze, gdyby
nle byf.o wogóle podatków i gdy br -:-z!\d.
dawal kupcom ł>ezzwrvtne PJŻYC.tk!,
choćby nawet krótkoterminowe.

młokosów.
Zbrodnie zakochanych
y.
zatruter cze
Podpalacze i fabrykanci

n1·em1·epk1•ego wyn21azcy.
Pl•asco
niepraktyczne.
Rotorowce

e,awwaą

-

k

d

i:;~~
i:t~~t~~32~Ei:
bo
_,_

1J.·
d
b h
o rze me OTI)l
piosenek oraz dial{)gów, nasyconych ak
lpannie Marysi, która ugryzła tylko ka- tualno - k>kalnemi s~pileczkami i poin·
Z Warszawy donoszą:
Dwaj przyfaci~le Edward Rzuch?wi<:z wałek,. a :esztę rzuciła na z.iem~ę. . . . te'ami.
Dobra j.est piosenka Kłksa śpiewan:i
zrobiło J~L s.ię
W 1aik1ś czas potem
1 Adam Kaffel m1eli razem w sunue lat
niedobrze. Napa<lły ją sil.ne forsje. Wez~ wespół z girls'aąii, bardzo dobn równiespełna 40 i dwie narzeczone.
Rzuchowi-cz kochał Marysię Grzy- 1wany lekarz stwierdził, U; musiała ulec rueż - 6aty.ra pod adresem naszych ojców miasta z refrainem: "Na księżycu,„
bowską a Ka.ff el A.ntosię Moskównę. silnemu zatruciu.
Tegoż dni.a we wsi Cianowice. gdzie na księżyc;u„.".' szlagi~rowe s:i ak!ualn.u
Obaj mieli z tego tytułu poważne kłopo
ty, bo dziewczęta lekceważyły ich niłode rozgrywały się powyższe wypadki wy- kuplety łodzk1e, kapitalna p1osenl:{a fi.
lata i chętnie przyjtnowały poważniej- buchł pożar. Spłonęło ki1ka zamożniej- nałowa: ,,Kochajmy Ł6dźl...•
"1szych gospodarstw.
szych konkurentów.
Całość zrobiona jest przez autora I
Po<ljęte d<>chodze.nie ustaliło, że pod
Zwłaszcza Rzuchowicz był rozgoryzacięciem i werwą, zespół „Gongu" gra
czony, a gdy dowiedział się, że dziewczy palaczem jest Adam Kaffel.
przyznał się ją z przejędem i humorem, „Gong" sam
Aresztowany chłopak
na uległa woli rodziców i przyjęła swaty zamożnego kawalera, postainowił się dow iny i zeznał, że wespół z Rzuehowi- .zaś - trzeba to przyz;nać - dołożył niłl
Grzybowską i w małych starań aby rewja otrzymała na
czem uradzili otruć
zemścić.
Dotyczy to zwłasz~a
Pewnego dnia obaj przyjaciele spot- tym celu przygotowali czekoladę zapra leżytą oprawę'.
częściowo
pięknych, pomysłowych kali swe wybranki idące razem. Podesz- wioną struchniną.
Nadto postanowił $palić część wsx, nawet... ruchomych - dekoracji ..•
!i do nich i poczęli się przymilać.
"1Rzuchowicz wyjął z kieszeni czekola by nie dotknęła ogniem go.spoda,rka Mos
Wi-dowi~o uzupelnione jest k.ilk04
. kówny poszła w cen~, a ni.eza!~żnie od
dę i poczęstował .n!ą dziewczęt?-.
Grzybowska wXIęla a fl'.loskowna me. tego. mł~y Kaffel ~iał moznosc. odzna- ma nUm.erami, z których na wyióżnie·
nie zasługuje zwłaszcza dowcipny. „Po·
.
czekolada nie smakowała czema się przy akci1 ra~unkowei.
Zresztą
Rzuchow1c2 trójny odczyt", dający pole do popisu p.
Przesłuchany z kolet

•

1
o.a

dowodził,

ście jif4 też ao ryc w
.l

Bełskiemu,

wyparł się wszelkiej
nież doskonała "cyganka" p. Madziaże kolega jego kłamie.
Po dłużsezm śledztwie obu ~brodni- równa, zbierająca za piosenkę swą wi·~:
winy i

U

U

•

p. Nasielskiemu oraz

rów-

czych młodzieńców sawiooo przed są- ce zastużooe oklaski.
dem o.kręgowym.
Obu im winę dowiedziono i skazan<>
Błąka. się jeszcze po morza~h drugi
W SW()im czasie wiele hałasu wywo
TEATR MIEJSKI.
inżyniera rotorowiec FlettIJ.era. Ale i jego koniec Rzuchowicza łą.::z.nie na 12 lat a Kaffla
łat wynalazek niemieckiego
na 8 lat cięż.kiego więzienia.
Flettnera, który skonstruował specjalne jest już bliski.
Ostatnie dwa występy jednego z najznakoll•!ll'lMmllllll!l•••••Bl5li!llBBS••m•m121111111 m•••• mitszych współczesnych artystów polskich FWM
metalowe wa:lce, zastępujące maszty i
Stefana Jaracza, który odegra popisową role
żagle na statka-ch, poruszanych siłą wiakasjera bankowego w świetnej komedii francutru. Walce te nazwał rotorami. Są one
skiej de Flers'a i Caillavet'a .,Romans pana katak skanstruowane ,ze pod podmuchasjera" odbęcfa się: dziś, t. · w sobotę, i jutro, w
mi wiatru obracają się i poruszają staniedzielę. Początek o gQdz. 9-ej (dzięwiątei).
Elegancka dama wciągnęła kasiera do zasadzkitek.
„GOLEM".
Wynalazek Flettnera wywołał ogłu
Na środę przyszłego tygodnia pr.zygotowuje
Na najbairdzi•ej ruchliwym pla·c.u No- jego auta, którem umknąt Zbroo11i nie
&zający jubel w prasie niemieckiej, która
zrupowiadała koniec żaglowca. Irytowa- wego Jarku „Herald SquaTe" rozegrało si)ostrzeżono w pierwszej chwili w uh- teatr· niieiski Ostatnia s.erisa.cję sezonu - premw cyrku warszawskim legendy ży
ło to niezmiernie starych marynarzy. Na się zagadko·we moriderstwo. Placem czriyrrn tJumi-e i tyliko jeden z prze.:ho· jerę granej
dowskiej H. Leiwika i Andrzeja Marka p . t. „Go'la
miar
r~sitauracyjny,
kucharz
dniów,
nowego potworka {statek opatnony ro· tym przejeżdża~ w aucie urzędnik bai:lem".
torami, zamiast masztów i żagli, wyglą- kowy, Edward Ca.rter, w towar1,ystwie tyle przytomności umyslu, żę zap:i.mtcOdk ill~u. dni odbywają się na scenie teatru
da naprawdę monstrual.nie), patrzyli z młodej damy, ubranej w różową sukrię. tal numęr wozu, z którego zabójca wy- miej~kiego µetne próby z tego niezwykle efektownego wid-owlska, pod kierunkiem reżyser
pogardą. Wiedzieli, ze śnieżne żagle bę- Na skrzyż"Owaniu ulic musiał się za- siadt
skim współautora, zarazem t)Vórcy warsz aw·
urrzę:ln'.<k
skonstatowała.
policja
Jak
ta.
n
policja
znak
na
t.rzymać
a
i
św
.dą zawsze ożywiały morza i oceany
skiej insceni.zacji, Andrzeja .Marka.
W tym momencie nadjechało f nr1e bankowy, Carter, byto to indywiduum
ta i że prędzej czy później rotorowy inzhtod::iw
i.nane
reputacji,
najgorszej
o
auto, w którem siedz1iato kzech m.;2:truz .skończy niesławnie.
WYJAZD P. JARKOWSKIEJ.
I nie mylili się. Duma Flettnera, pięr czyzn. Po wstrzymaniu wozu, wysiadł czej dz.i.eln.icy ~owego Jo11ku. Auro, w
Artystka teałru miejskiego, p. Stefania .far
wszy jego statek rotorowy, został ostat- jeden z nieb i dal przez okno do Carte- którem dama w ró:towej sukni w nim kowoSlka, wyjeżdża na gościnne występy do Kry~
sprzedany z licytacji w Ameryce. Ta dwa strzały rewolwerowe, które tra- Jechała, nie byfo jego wfasoością, l~cz nicy, idzie git'ać będzie w zespole teatrn lwowoio
naszej artystki będzie Kazi·
:Będzie on zamieniony na żaglowiec. Ro- f.Uy g-o w skrof. • spowodowa~y ~m · erć należafo do aktorki, niejakiej Dorydy skiego. Partnerem
mierz Junosza - Stępow\Slki.
tory zostaną zwalone. Zainstalowane na naiychmi<ł!stJOlwą. Równocześnie ..vy~.lrn Sche:xii:n, J • ,
'»\ł
~
Policja przypuszcza, re dama w ró·
statku motory zostaną usunięte, :na ich czyta z auta Carte.r a jego towa·rzyszka,
TEA~ POPULARNY.
miejsce stanie mały motorek pomocni- owa dama w różowej su'kni i znikła w żowej sukni ottrzymata polecenie od
Dziś i jutro o godz. 4.20 po południu i 820
czy. Statek ten bę<lzie pływał po morzu flłt.tmie.
mordęrc-Ow, aby Cartera wcią,gi·1ąć w wlecz. „Gejsza", m:ozmaicona baletem tancerek
stósłt Prioce.
Morderca wsialcV napowrót do sw-0- v.asadzkę. SiedztW-O w toku.
•
Karaibskiem.

z.

okazały si~
't

Tajemniczy mord w New-V orku
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Trzęsienie

ziemi

popełnioną

Osobliwości

wykryło zbrodnię

Pogrzeby, które

przed 50-ciu laty„

W pewnym domu w Smymie, prz_y
nsuwa:niu gruzów, który się zawaHł na
skutek trzęsienia ziemi, zrobiooo strasziliwe odkrycie, mdanowide pod podłogą pe\'\ne?o po~oj:U znalezio:io szldelet,
przygmec1ony c1ęzką plv·tą zelazną. 0bok s ziki'e1I.etu ,leżała kartka z następuNazywam się Jbrającemi słowami:
hitm Spahem, a ~dztna moja mieszka
w Konstarntynopolu. W czaste ·moieJ podróży powrotnej z Indyj. służący mói
zwabit mnie do-tego domu, aby r,mie obrabować, zamknął mnie tutaj w tej
jami•e~ z .której się już nie zdołam wydostać, prz·eży-wam tu ois:tatn~e godziny,
wyczerpany zupelni·e g-łodem, bo już
14 dni nic nie jadłem. Niech będz.: e pochwalone imię Allaha·'.
W<lrnżooe p.o:licyj1ne śledztwo wykazalo, że w domu tym przed SO~c:u Iaty
mieszkał n;iejaki Said:i Iiassan, kitóry się
przet11i'ósł ze Smyrny do K·o nstantvnopola. Dals~e badania ujawinily, i1ż w owym czasie Istotnie zaginął Ibrahim
Spaheim w drod'Ze powrotnej z lndyj do

ojczyzaw.
Sai<li tta:ssan, służący zagmmnego,
zgłosiił się do jego wdowy i opow!e, dz.ial, jej, że mąż w czasie podr.'Jży
prze~ Pe·r~j·ę zostal :przez ba~dytów napaidmęty 1 ·zamordowany. Cios ten iak
g·łęboko dotknął wdow_ę,

że

w~rótce

sama zmarfa, pozostaw:·ając córkę, której wychowaruiem za]G\ll się Saidi lia~
san, ponieważ służący !f11ał syna, a dz:1e
ci wychowywafy s~ę razem, i powzię
ty ku sobie wielką syrnpa.tj~ w.!Q~ gdy
połączył je zw.i-ą:zkierri małdorosły,
.
żeńskim.
Saidi liassan, ja:ko czfowiek. w '?J'l'e·
ku już podeszłym, powiesi.I się nagle
pewneg;o dnia z niewiadomego powodu.
Zostawił on duży majątek synowi i synowej. którzy dowiedziawszy się, że
oj1d ec męża zamordował ,9dca żony, po:
petn'i:li wspólne samoboistwo„ zazy!ł
oni śmiertel111ą dawkę trudzny i pozostawiH 11st z oświadczenlem, że .11ie mogą przeżyć takiego wstydu a nreszczę
ścia.

---:oo:-:- -

Ropucha o dwóch sercach.
Ciekawe eksperymentv
W laboraitorjach bio}l()gów wre pn'l-1
pracują nieraz kHkanaści'e lat nad jednem doświia<lczeniem. Pracą swą stwairza•}ą 0111i niowe
d1rogi pnzed medycyną Dzięki s·p ecialnyim zabiegom- udaje się np. dość tatw-0
wychować w pracowni zwierzęta, po-

ca. Niektórzy z nich

siadiające nactmi'el.ll1ą ilość kDńc.zya.
Obecrnie P'mf. Weiiss, wJedeński hio~og wyna132:t sposób prz·eszczepiania

to znaczy, że m-0żna przenp. nogę jednego zwierzęcia
drugFemu, - p.rzyczem noga faka do-

~ończyn,

~ ~ziedziny

medycyny.

„kosztu_ją"

Jak wyg!~a Pekin, stolica Chin, o
ciągle się tyle słyszy i mówi' z
powo·du waLk wo;jsk pół:hocnochińskich
z połud:niowemi?
Pekin otoczony jest olbrzymim murem. Wewnątrz tego muru leżą dwa zupełnie odrębne miasta przedzielone wyto miasto tatarsoką ścianą„ Jedno skie, drugie zaś - chińs:l\ie.
Miasto tatarskie - fo dzielnka
selstw i konsulatów; tonie ona pośród
parków i ogr<>dów, oddzielonych od sie
bie wysokiem ogrodzeniem.
mu. Pedą miasta jest odg.rDdze.nie
, .n11 't1+0 cesarem od inny.eh dzielnic
rzów; w części tej oboik przepięknych
pałaców cesa1·skich m i eszczą się siedzib-y
książąt i g.ma<:hy państwowe.
pięt
„Miasto cesarzów" pow'>tab
nastym stuleciu. Wte·d y w;:niesiono olbrzymie hale, pałace, sale bankietowe,
sale przyjęć itd. W szyst'lrn t) są budowle same w sobie, '.>ddtielone wspaniałe
Na dzid::~iń::.:ich
dziedzińcami. mi
ty-eh były umieszczone skarbce, przezna
czone na srebro, bronz 1 miedź. Tam td
stały kiedyś olbrzymie skrzynie z jedwabiem, dywanami, koronkami.
Rewolucja zniweczyła qed'!lak wszystko. Gdzieniegdzi~ w pałaca.eh O.Calały
dzieła sztuki, któr7.::h łączna . wartość
stanowi około 70 miljonów zło·Łych.
budowanv w
Pałace te i gmachy
sie·dzib cesarzów·
że do
ten sposób,
wchodziło się po stopniach .w górę; pro
tarasy 21
wadzi y do nich przepyszne
marmuru. Natomiast do innyich budynk~w wchodziło się po stopniach ale w

którym

po-

w

200

tysięcy złotych.

!llajcenniejsze okazy minionej świetnoł
ci.
Zupełnie inaczej wygląda drugie mi~
sto - chińskie. Tam dziś tak samo, ja'lt
prym trzymaj•
za dawnych czasów,
świątynie choć są nao.g6ł opuszczone.
Do ciekawych zjawisk Pekinu nale·
żą pogrzeby. Cona.jmniej sześćdziesięciu
nies11
na czerwono ubrainych kulisów
pstro ubrany katafal.k, osadzony n.a 'Cięi
01··
kioh czerwonozłotych żeridziach.
szalk posuwa się powoli, gdyż zwyczaj
osoba,
wymaga, aby co parę kroków1
najbardziej przez śmierć dotknięta, tra,
ciła przytomność,

ry

,bu

Pogrzeb chiński - to wypadek, któmoże zrujnować rodzinę Koszt !PO&rze
wystawnego wynosi około 200 ,fysięcJ"

zfotych. Kult przodków

wymaga, hy

zwłoki baitsamować, a ciężką drewnianą
trumnę powleka się 80 kilogramami laku. W Chinach 'kult dla ŻY'cia poza.gro..

bowego jest ·hardz<> dufy.

Naiipię!lmiej.szą świątynią w Peikinie
jest „świątynia „nieba". Stoi ona samotl'llie, a prowadzi od niej ·s zeroki dojazd
do pałacu cesarskiego; a podstawę słu·
źą ~ej trzy o'kr~łe ta.rasy marmurowe.
świątyinia sama jest okrągła. Wewnątrz
:znajduje się modlitewny tron cesarza,
który tu modlił się za łud i błagał dia6. ci
łaski. Ze świątyni tej · prowadzą olbrzy·
mie bramy we wszystikie cztery s~
§wiata, mur zaś, okalający ją, ma olroło
pięciu kilometrów długości.

za nim · przyśpieszać lub opóźniać swe
bicie. Z faktu tego wy.udka bardzo waźna dla bfoJogów wskazówka, 7-e po-Elll!Wllll!#ll:lllllllllll!llllllllm•••••••I
szczegótny organ dostos·owuje się cl.o te~
go oirganiizmu, któremu zost.al oddany.
iil'llllli9
Oczyw:iśde z doświadczeń tych wca
żółte plamy, opalenizn~ usuwa w ciągu
le nde wynika jeszcze, by już dziś medykarank!l.ku dnki t pod
cyna mogiła pr:zyst.ąIJić do :prves.zczeda<:hy, ozdobione
, ..J • qą za s u ecznos rem "
ł
t h
·
pia:nila nóg 1i sel'C powj.edzmy u ludzi. -- ·b:~z'bą, 8 t rze1aJą
z yc pa acow uo rue-_ cena słoika a zł., do nabycia w sk._
Le;cz \v porównaniiu z wh:~dzą w tyn1 zadzię aptecznym
Dz.iś .to zakazane miasto fest puste.
kresie diotychczasowe doś'\viaidl:;ucnia
wded.ień1Slcitego biologa Wei'S'sa są ogromsali tronowej„ z której władca Chiiti
rok, (w
;nym krokLem naprzód; daj.ą one hardzo korzystał tyliko dwa razy na
poważny materiał przyszlemu pokok- d:nilll swych urodzin i w nowy r<>k), rząd ~
·
obecny urządził muzeum, ,gromadzące
n.iu UCWltl'YCh.
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~ć

przebogatą

dol.Żółte
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H. Hermalina, Piotrkowska 11

w

szczepić

Pekinu.

skonale będzie spelrtiac swe czyinnoścL
Dotąd, coprawda, robi'enie tego ro&zjud~wi~z~ moWwe b~o ze ••••mma~mnm•n•••-••~&a&aem•m•manaa~n•••••
:zwierzętami różnego typu, niemmej jeWielki podwójny prog1·am !
dnak ich wyni:ki są zdumi·ewające. Tak
Wzruszający dramat uczciwych ludz! p. t.
1)
np. Wełss ulokowa·l w brzuchu ropuchy
drugie serce. Serce to przyjęto się pośród zwo;·11 kiszek i tyje. Organizm
więc tej ropuchy poshla:a dwa :iure.a.
w dowcipnym :H:g2) Dawno niewidziana
„Nowe" serce zachowuje własny sv1.6j
larnym filmie p. t.
ulubiona artystka
rrytm i Mie tak, jak bifo w orgamznr.c, z
którego pochodzi.
drug iego serca nie
Samodzietno-ść
GRAND-KINSE.
wkrótce
jest wielka, bo w każdym swym ruchu
zaileży ono od wlaściwego serca i !nusi
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ha.lasu, gdyż stępstw: ' kradzieży, świętokradztwa. t
w pobliżu czatował już prawdopodob- zabójstwa.
Ostrożni~ otworzył drzwi od stronie przodownik policji.
KAMTL DENIS.
- Posłuchaj pan - zwróci! się do ny lasu i począł nasłuchiwać.
Wokół panowała cisza. w, ~iąt na ple
Michała, starając się ' zachować spokój.
- Przypadkowo odkrył pan moją ta- cy stygnące zwłoki i rzucił martwe
jemnicę. Proponuję panu tysięc złotych ciało w krzaki.
Sensacyjna powieść z życia powojennej młodzieży.
Następnie wrócił do podziemia, za-.
za milczenie.
- Precz ! - oburzył się Mich at - ·trzymał się przez chwilę nad śpiącą Ja
DOCCCJOO•~ Mogę być złodz iejem, lecz zbrodnia- dwigą, podniósł z ziemi rewolwrr i wy
szedł do lasu.
rzem takim jak ty - nigdy!
34)
ROZDZIAŁ
- Słuchaj pan ... Daję panu dwa tyRozejrzał się dokoła i zatrzymał
-:wzrok na leżącej w kącie kobiecej po- siące złotych ... Słyszy pan? ... Dwa tyROZDZIAŁ XXIV.
siące złotych!...
staci....
-:Michał zamordowany„
- Niechcę !... Za żadne skarby się
- Aha, rozumiem ... - rzekł, śmiePakuła, zostawszy sam na sam z Ja jąc się głośno. - A to lotr z pana ... Za- nie zgodz ę!... Puść mnie pan!.. Puść Zbrodnia rodzi zbrodnię„
dwigą w podziemiach, zapalił papierosa. chciało się panu kobietki, co?... Cie- mni e pap, bo ...
W pól godziny po rozstaniu się z Pa
Wtakim razie pan stąd nie wyj- kulą, przodownik skierował się w stroZanim zdążyt powziąć jakiekolwiek kaw jestem co paf1ska żona na to powie.
postanowienie, drzwi się otwarty i Bardzo przepraszam ... Bardzo przepra- dziel...
nę lasu. Nie powiedział nikomu w doPakula zmienił się do niepoznania. mu o zamiarze dokonania obławy.
szam...
wszedł Michał.
Nagle zbladł i skulił się przy samej Drżał ż wścieklości.
Na widok jakiegoś mężczyzny w
Jakiś cień ukazał się w świetle ~
Nagle Michał wyciągnął z kieszeni życa na jasnem tle kaplicy.
ścianie.
pierww
się
cofnął
Michał
podziemiu
- Jezus Maria! - krzyknął. - Prze nóż i rzucił się na przeciwnika.
szcj chwili odruchowo, lecz poznawszy
- Kto tam? - zapytał głośno przo
- Puść mnie, bo zabiję!...
cież to panna Jad wiga!... Tak, to prze
że to Pakula, uspokoił się.
downik
Pakula zdążył jes zcze w porę odsko
- Jakto?.. Pan tutaj? - zdziwił cież ona ... Żyje? ... ·
- To ja, panie przodowniku„. Tssssl
- Kaziu ... - jęknęła cicho Jadwiga. czyć, lecz nóż zranił mu rękę. Krzyksię, nie mogąc ustać na nog ach, albo- Ach, to pan, panie Pakuła..• - Dlaczego ona jest tutaj? ... Poli- nąf.
wiem był mocno wstawiony.
Co sfychać z
~zepnąt przodownik. Michał zachw iaf się na nogach i padt r.aszym „klijentem ?" ....
- Czeg o pan chce? - groźnie za- cja !...
Przerażony Michał rzucił się ku na kol a na. W ręku ścisk a t kurczo\VO
pytał Pak.ufa. - Poc o pan tu prz ysz edł?
- Zaraz przyjdzie .. Przejdź pan . tudrzwiom , lecz Pakuta zagrodzH mu długi nóż,
Precz stąd!...
taj„ . Tu b ę d z ie wyogdniej.. Daj J.E:1
Pa kuła cof n ąl si ę o kilka Kroków, n;kę, ja pana poprowadz ę ...
Mich al ins tynktownie cofnął s ię o kil drogę ,
wyci~gnąl r ewolwer i wymie rzył w
- P an stąd n lc w y jdzie !
ka kroków.
Przodownik śl epo zaufał wlaścicie„
·
Micha ia .
- Ni ech mni e pan pu ści !
- Pan się pyta p oco tu p rzysz c!owi hotelu i szedl za nim, nie troszcząc
Padł strzał.
- Nie w yjdzie pan stąd! - po\vtódtem? ... To pan jUŻ zapomni a? o nasze.i
sk nawet o to. dokąd idzie.
M i chał wyciągnflf s i ę na ziemt.
umowie? ... Przyniosłem panu przeci eż r zyl spok ojnie, lecz kategory c zn ie P aP akuł a ś ciskał w ręku nabity rewot
Kula ugodziła w serce. Służący księ wer. Przodownik zauważył broń.
I
.
kula.
zdoby cz...
W1aścicicl hotcl!.t zdaviat sol.l;c spra cia !eżat martwy.
- W jaki sposób pa n si ę tu dosta ł ?
- Pan ma rewolwer w ręku·: Pakn!a w:,-pu~cir z ręki broń. W cią- zdziwił się. - Poco wziął pan brmi ze
- Przecież dał m i pan osobiści !:: wę. z tego, że mód ty się pozby~
n ego fltl.ich 2Ja za jed nym ;;a mach em ręki. ~u ostatniej dob v dokonał trzech prze-:- sobą? .„
klucz ... A co pan tu robi, he?..
(D.c.r•• ~
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Walka z po 1pem na dnie morza.
Smialy nurek cudem

uniknął

I

Ostatnia moda' paryska.

straszliwej- śmierci.

Trup przyjaciela-sygnałem ostrzegawczyln.
Najstraszniejszemi potworami na
dn!·e morskiem są pol:i py. kst ich sz.czt)
gólnJiie wi:ele w z.a:tp'c e królowej KarnP.ny. O starciu z takim potworem opowiada amerykański nurek zawodowy,
Hook.
Strurde to odbył·o się na tak znacznej glęboko·ści, że trzech ludzi, którzy
z barki śle<lzJli każdy rnch sygnałów,
nię dost:rzegJ.i żadnego ze strony t!ooka
znaku życia i wskutek tego nie wledz:cli, co się z nim dzieje.
liook mia! polecenie naprawienia uszikodzonych urządzeń do połowu ryb i
opuścił sie na dno mors~i'e do głęboko
ści 24 mętrów. Obawiają<C się nisldej
temperatury wody wz·i~t na sfobie kom
pletny strój nurka; pJóc·z tego zabral
elektryczną, -latarkę i dzidę, której ostrze pop~edniegq dnia tak dokladnie
wyostrzy1, że było jak br.zytwa. Tylko
temu zawdzięczał on życie.
Opusz'Czając

barkę

~

.mi dziób potwora w odległości oO cen· 1w ą nogę, odciątcm wreszcie trupa i datern zuak, by m11 ic ciąf:nąć w górQ. Bvtymetrów pd mej twarzy.
Calą sHą ostrze dzidy wwierd·~rn km śmiertelnie znużony, to też ruch ·w
potworowi pani,żej tego dzioba. Tm fi- kicnrnku sygnału przyszedł mi jut z
tern ,d ohrze, to t 1eż po chwili dwie trze- trudnością.
Przyjaciele moi na pokładzie byli w
cie obrzydliwego cielska oddz i eh:ły się
o'Cl tułowia. Potwór porn s z.ał si ę mi- rozp aczy. Sąd z ili, że stało się ni~s zcz t;>
mo t12, poruszały slę też wszystkie ie.- ście i postać mi prngnGli µomo~. 1-'. r ogo odrąbane części. Widok to strasz ::v , wiedziałem im przebieg walki .z p<)l itembardziej, że walka nic była jcszae pcm. Obcięte kawałki macek, które traskończona, gdyż obie części stras zuc::;o fi ły ze mną na pokład„ porusz:il y si ę I
.,
cielska żyły i atakowały mnie bez ciągle jeszcze, jak najżvYvsze węże.
Odpocząwszy, opuścikm sic znowu .
przerwy. Z góry prz e sunęła się macka,
większa i grubs,za o<l dotychczasowych, na dno, by zabrać owego trupa. Jak. eż '
a .zanim zdota~em. ją_ odrąbać, on:wta~a by t.o. moje zdziwi·enie, zdy rozpoz:ialem
rm lewą rękę i p1:eTs. Czułem tez, ze \V mm kucha,rza ze statku holow:H ·~zeg-o. Był to mój stary przyjaciel tLllev.
żebra mi trzeszczą i dech mi zapiera.
Osta:tkami sH chwvcHcm clz ' tlę i Był on widać w kuchni, gdy sta,tek z:1ski: crowałcm ją ' między lewą n;!.;:ę w cząt tmfąć i dlatc.Q:o rniał ten hia[v farpi'eTŚ. Uderzeni~ było dobre, odn;i:rnte:n tLtch. Fartuch ten os trzegł mnie przed
też duszącą mnie mackę. Miatcm r ę ce polipem i ocalił życie.
wolne, pot,ęm uwolniłem z uś~isku le-

l

I

-·---

opow~a<la

ttook .:- szybko skierowałem sic na
dno tam umi1e~~ilem latarkę na zat0pi0nym pniu drzewa, s.pra'\vdzilem urzą
dzenia sygnalLi'zacyj;ne .i! odrdechow~~ i
właś'l:lie

pragnąlem

rozpocząć

TEATR

REUJJI

pracę,

gdy nagle w SJtludze światła spostrzesrłem jakąś jasną plamę, która vowoli
ibfiżała

sie d9 mnię_.

I

się przekonać, wz1iąłem dzidę i
ostrożnie zbliżyłem się do owej plamy.

Aby

'Jakież byto moje przerażenie, gdy się
okazało, .że t-0 był trup ludzki; Ol.!ZY
miał szeroko otwwrte, ręce kołysały
~ię, a: tai jasina plan1a - to był fartuch,

Ha Hólne lij~anie · PnHiUDD~li

m01C'11>0 już p.odarly.
Zdenerwowr.my

chci<a·?em wla~nie
Pociągnąć za sygnał, gdry w tej srunej
chwili dostrzegiłem Qlbrzymią masę o
wielkich oczach i dzi<>bie, posuwającą
się w kierunku trupa. Rozpoznaiem
J><>lipa; był on jednak pięć a może nawet sześć razy większy od tych, które

_s,

tylko jeszcze
1

dziś!

ArtystK:a francuska m-elle Jeannette De„
ryls w koS!Jnmie, który iest „ostatnim
mody parysk!ej.
krzykiem"
„

„

program rewji N2 3 r p. t,

Pomarańczom

d· otą,d sp-otyka:leu.rl'.
Stałem pma liinją świaitla, cieszyłem
.się też, że poli'p mógt ntie dostrzec mnie
·j eszcze; możili'we, że ściągnęło j~go uwagę tyJ:ko ,ruiezwykfo na dnie mD!rskhn
świa:tfo ele·kfryczne, gdy ŚPkszyl się ze
zdobyczą do swej nory. Niestety, po-

mierzy

BEZ

·łw.ór zbliżał si:ę do

mni.c coraz bardZiiej,
a zna.lazlszy się o jakie trzy me1'rY o<fumnie, wyciągp.ął ku mej głowie o!brzymją mackę. Skoczyłem ku przodowi tak szyb~o. iak mi na to pozwa!ały moje Ołowiane podeszwy i uderzyłem diz,id-ą w środtek pohvora. Niestety,
źie obl:k.zyt•em odległość, to też c:os
mój chybtl; dotknąłem tylko jednej z
macek, którl' trzymały trupa. Ru.chy tej
maicki stawały się powolniejsze, j,;!óy
obezwfadniafa.
.ZainiliJll zdołałem wydągnąć ddclę,
by zniawu udrerzyć, inna macka, skrd·
dająca się po dnie, jak wąż omotała 1110ią lewą nogę. Z ca.lej sii'ty uwoln.i.ć s'.ę
chciałem od uścisku; ważę przeszło stQ
łdilo i cieszę się wspania:leim zdrowiem,
czułem się jednak slaby jak dz.ie~ko,
które porwał swą trąbą słof1.
Jeden za drugim owijały s.i'ę doko!a
mej nogi pierścrenie macld polipa i ~G i
skaly ją tak silruie, że tylko niezwyktej
m~y fil.roju nurkowego zawdzięczatcm
to, iż p-0twór nie z;dola:ł urwać mi nogi.
,W szystko to dzjlafo się z taką szybkoś
cią. że raz tylko moglem uderzyć dzidą
- bez wyniku. Vv tej chw:i'li druga macka, jak olbrzymi wąż, skierowała się
ku mnie, usill!Jąc chwycić prawą n;.kę

lub

•••
Co robią łodzianie i łodzianki w domu i na ulicy? Najintymniejsze tajemnice duszy lodzermensza! Łódź-roz
negliżowana doszczętnie-oto co przynosi nam aktua1ny
lokalny szłagier rewiowy

„Łódź

Słowa

L. S_tarsklego

Karykatury
art. mal. Stanisława Dobrzyńskiego

,

La donna e mobile

Psy-choza

Sketch Konrada Toma w wykonaniu pp. R, Gierasieiiskłego,
Wł. Szczerbie<:·Mae:herskiego, J . Borońskiego i M. Halicza.

Plemię

dzikich

Scena baletowa z udziałem p. Anny Zabojkinej ze swym zespołem
bałetowym oraz p. Haliny Zaboj~inef.
,

Skekh J<, Bri:eskiegó w wykonaniu pp. J, Macherskiei, R, Ciierctsiefiskiego, Wf. tizc.:.erbiec-M1.nherskiego, J. Boroi'łsklego
i M . Halicza.

l

oraz wiele innych numerów.
Zapowiada p. Jerzy

BorońsHi.

Orkiestra pod dyr. p. L. KANTORA.
Dziś

2 przedstawienia o 8 i 10.

się temperaturę.

Wiadomo, że pomaraJicza :np. jest ~
wocem ·delikatnym i wymaga, dla dojścia
do stanu zupełnej dojrzałości, by -'tempe·
ratura nig.dy nie spadła poniżej pewnej
określone normy. T~ też w klimacie umiarkowanym mowy być nie moż-e o ho
dowaniu pomarańczy przez cieplarnię.
termometr,
Przypuszczano, że gdy
spada do - 2,5 Celsjusza, pomarańcze
cierpią dotkliwie; okazało się jednak po
b<i!daniach, że nawet przymrozek pięcio
stopniowy nie wpływa dotkliwie na U•
rndzaj. Taki objaw przypisać można jedynie tylko różnicy temperatury owocu
i atmosfery otaczającej.
Dla zniesienia temperatury poma
'rańcz sporządzono specjalnie termometry o podziale - 6 st. do plus 16 st. Taki termometr po nacięciu skórki wpro„
wadza się do owocu w tej części, która
jest najbardziej 111arażona na chłód. Dopiero przy pomocy takiego termometru
udafo s:ię zbadać, że przymrozki o iyle
nie są szkodl1we dla pomarańczy, o :ile
ata:kują tylko skórkę ~ej, nie działając
ujemnie na sok owo·CU i nie mroźą:c go.
Dzięki temu, zmierzywszy dokładnie
pomatemperaturę owocu, hodowaną
rańczy może zorjentować się, czy tern·
peratura spadła tak dalece, że wymaga
sztucznego ocieplenia,
4

Co usłyszymy przez radio
dz1ś,

Kasa Chorych

dz~dę.

•

bez koszulki''

Sketch w wykonaniu pp. J. Macherskiej, Wł Sz:czerblec-MachersMego i J Borońskiego.

Od:yby się to udalo, byłbym zgnbiJ-

nY. Piotożenię bylo nadwyraz kryrcyczne. Nadomiar złego woda doko!a mnie·
poczerin·iafa: to polip wyrzucał z s1.ebic
cii ecz ja'k atrament, wskutek cze,,;o na:-·
wet promLenie mej lampki n}c bylv w
sta111ie przebić ciemności.
NJe widzia'lem nic, powstat0 m i
więc ,rzucać dz<idą. na ośJ.cp. Na szczęś
cie trafilem w tę mackę, którą wyc.ią
ga!I potwór po moją gtmvo. Ost;e }ak
brzytwa żelazo o·g~;i ę l:o ją i z rad•Jś:::ą
µatrzyticm, jak oddvielała się od potwoTa. G\vaHowne maję 'mchy wywl)bly
pewJen <ru,ch wody, dzLęki czemu ta obrzydlbwa ciecz polipa nie zdolila była
wszystld'ego przesłonić. Zauważykn1
1eż pq chwili straszliwe oczy i oibrzy~

:ąm

i&A

w sobotę

zJ,.,qo czerwca}
WARSZAWA.
12.00 - Kon cer t ply t grarn oio uowy ch . 13.00
-: Sy?;no i czasu, he.jnat z wieży marjackiej w
Krakowie, ko mu nik aty , nadprog:ram. 17.20 Odczyt: „ () świ <:toiaii skich z wycza jach ludow ych". 17.45 - Program dl a d zieci. 16.25 19.15 - , .Rozm aitości'',
Komu nikat harcerski.
19.35 - „Rad jokronika" . 20.15 - Koncert wieczorny . 22.00 - Sy~na l cz:asu, ko munikaty
22.30 - Transmi sja ~u zy ki t'!'nec<rncj.

Dvżurv
D ziś,

aptek.

w noc~', dnia 23 czerwca, dy ż urują na•

stę puj ące apteki: L. P aw !owskiego (Piotrkowska 307). S. tl amb urga (Glówna 50), B. Gluchow
skiego (Naruto w icza 4), J. S itkiewicza i S-ki
(K-0perni ka 26), A. Ch a remz y (Pomorska 10), A.
Potasia ,(Ela.c Wolności 10). (D)

Rozgrywki ligowe wlatach 1gz7i1gza.;Kałendarzyk sportowy na dziś i iutro.
Na boisku w Zgierzu, godz. 17, repre
Kalendarzyk sportowy na dziś i jutro
te~oroczne zawodv o mistrzostwo Polski
przedstawia .się nadzwyczaj interesują; zentacj.a Konstantynowa - Z1g ierz.
wygląda ta bela ligowa pod wzg!ęJem ilości
co, bowiem składa się ze wszystkich nie

Rzut oka na
Jak

mal i:odzajów sportu. Mamy zawody pił
LEKKA - ATLETYKA.
lekkokarskie, kolarskie, hoikserskie,
Dziś o go<l.~. 13.30 na boisku WKS.
Z drużyn, biorących udział w rozgr)' . atletyczne, święto sportowe w Zgierzu, początek zawodów o mistrzostwo okręZbliżający się koniec pierwszej serji
1
.
irozgryewk o mistrzostwo Polski, prze- wkach, na szczególne wyróżnienie zasłu oraz zakończenie „Tygodnia Sportowe. gu łód.zkiego.
wala zorjentować się już częściowo w sy guje jednolita forma IFC., która pozwa- go" województkiego komitetu w.f. i p.
Jutro o go-dz. 9 rano i o godz. 15.30
jutro w Helenowie, dalszy ciąg i finały zawodów ,J ekko-atle
la zespołowi temu ut~ymać się od po„ w., które nastąpi
tuacji gier ligqwych.
Po o.statinich spotkaniach tabela li- czs,tku r·ozg.rywek na pierwszym miej~ pierwszą wielką zabawą ludow-0-sportc> tycz:nych o mistrzostwo okręgu.
wą i konkursem orkiestr wojskowych i
gowa przybrała już dość zdecydowan-y scu w tabeli.
Natomiast Wisła, Warta i Cracovia, smyczkowych. Razem sześć orkiestr ba
.
wyraz.
PILKA KOSZYKOWA.
Kluby ekstra klasy można dziś śmia które stale depczą po piętach IFC. prze I wić będzie licwie zebraną publicznośc
Jutro :na boisku szkolnem „Handló"W'
chodzą najróżnorodniejsze okresy, co v.. .. sportową. Zwolennicy poszczególnych ki" przy
·
ło podzielić ua ti:zy grupy.
ul. Gdańs:ktej 45, odbędą się
Do piei"W.szej należą IFC. Wis.a, War pierwszym rzędzie tyczy, się Warty, któ gałęzi sportu spotkają się więc w Hele- pienvsze gry o miiStrzostwo Łoch-l w pił„
ta, Cracovia. Są to zespoły, które od po ra rokrocznie miewa całe miesiące sła· now.ie, gdzie wejście dostępne pest dla ce !koszykowej. Grać będą: Tryumf wszystkich, gdyż łącz.ny bilet ze wszyst W-i<lzew i CWF. - TUR.
.
Pocz'.',.tek o
cząllku ł'ozgrywek utrzymują się na cze- bej gry.
Exmistrz Polski, - Pogo nie wykazu kiem~ imprezami ;~osztować bę_dzie za- g-0dz. 10-ej rano.
le tabeli i niewątpliwie z .nieznaczną tyl
ko różnicą óędą zamieniać się miejsca· je już tej bojowości, co za dawnych cza- ledwie 1.50 zł., na ~edną z tym imprez 1
sów, aczkolwiek lwowianie dzięki niez~ zł.
mi.
KOLARSTWO.
Kal:nedarzyk poszczególnych rodzaśrodkowej lwykłe.j, ambic,ji, jaka ich cechuje, zajmą
Na czele drugiej grupy
Jutro w Helenowie o godz. 15, .zawo
stoją Polonia i Pogoń. Grupa ta walczyć niezawodnie lepsze miejsce w ilwńcowej jów sportu przedstawia się następuiąco: dy kohns.'kie na torze o pięY..ne illagrody
wojewódzkiego komi~etu w„f. i p.w.
może jedynie o lerpsze mie;sce w tabeli tabeli.
PIŁKA NOżNA.
Z klubów, które znacznie poprawiły
O godz. 5.50 koniec 1kolarskich za•
natomiast Śląsk„ LKS. i TKS. zmuszone
Dziś: na boisku przy Wodnej, Szturm W<>dów.
są walczyć o to co, nafważniejsze: o po· swą klasę gry, w po.równaniu z rokielb
zostanie w ekstra k1asie, czyli o zajęcie ubiegłym na wyróżnienie obok Warsza, -Strzelec, godz. 17.
Na boisku WKS. godz.. 17, Kraft czwartego miejsca. Jest to trzecia i osta wianki zasługują, Ruch, Polon.ja i Czar,
KOLARSTWO SZOSOWE.
J·uiro o godz. 9 ra,no na szosf e iKt'Z'y•
Kadimach.
ni.
tnia grupa w tabeli.
jedynie
Z pozostałej ilości klubów
Jutro: na boisku przy ;Wodnej, godz. wie - Łowicz TZS. z polecenia P.Z.T.\K.
Porównując tabelę zeszłQrocz.ną z ohecną, rzucają się w pierwszym rzędzie Legja i Hasmonea utrzymują się na zes:Pi 11, GMS. - Orkan.
organizuje wyścigi kolarskie o tytuł mi·
ŁKS. sb:za województwa łódz.kiego,
~i<lzew woczy dwa pierwsze miejsca 1 które w łorocznym pozfo1nie, natomiast Turyści
Na boisku LKS.,
również LKS. i TKS. przeżywają okres słabości godz. i 1.
były
roku ubiegłym zajęte
przez IFC. i Wisłę, z tą tylko różnicą, że i bezsilności, który, jeśli potrwa dłużej,
Na boiiS1ktt WKS. godz. 11 - Orator~
"·
BOKS.
w roku ubiegłym prym od początiku do może się skończyć dla klubów tych ka„ jum - TUR.
A godz. 17.30 jutro w Helenowie na
Na boi·sku ŁKS. godz. 14.30 przed- boisku w razie po·gody lub w saH odkońca wio·dła Wisła, zaś w r-0ku bieżą- tastrofalnie,
Ciekawie przedstawia się tabela pod mecz meczu .ŁKS. - śląs.k - Bieg ~ będą się zawody bolk.serskie o ;pierwszeń
cym rola zmieniła się na korzyść IFC.
Charekterystycznein jest że w czerw względem ilości straconych punktów. Rapid.
stwo pomiędzy repi·ezentacyj;nerui druty
Na boisku ŁKS., godz. 17 mecz o mi n.ami Ł<>dzi, Warszawy i Krakowa.
cu roku ubiegł. środkowe miejsca w ta- Na czele i na szarym ko11cu tabeli nie
beli zajmowały te same kluby co w roku zachodzą żadne zmiany, natomiast dość strz.ostwo Ligi śląi;k - ŁKS.
Po zawodach \kolarskich i w czasie
jJ-Oważ:ne przesunięcia następują w czę.
bieżącym.
Na boisku w Ch-0jnach, gódz. 17, Od- zawodów w parku helenowski:m odbę
· dzie się :pierwsza zabawa fodowo-spo-rKolosalny spadek formy wykazują je ści środkowej, gdzie o miejsce 7,8,9 to, rodzeni.e - Hasmonea.
Na boisku w f'abianicach, godz. 17 towa oraz konkurs 6 orkiestr
wojsko„
dynie TKS. i ŁKS., które to zespoły po- czy się ostra walka.
Oto tabela: 1) IFC. - 5 pkt., 2) Wis- TUR - N e$zer,
szczycić się mogły zajęciem, w roku uwych.
biegłym, w pierwszych miesiącach roz„ ła - 6 pkt., 3) Warta - 6 pkt., 4) Cra·
grywek b. dob.rych miejsc w ogólnej ta- covia - 7 pkt., 5) Polonia - 7 pkt., 6)
Pogoń - 9 pkt., 7) Czarni - 9 pkt., 8}
beli r'ozgrywek.
Natomiast b. miłą niespodz.iankę spra Legja - 10 pkt., 9) Warszawianka -10
wiła Warszawianka, która będąc w ze- pkt., 10) Ruch - 13 pkt., 11) Hasmonea
„Sląskowi".
wystąpi Ł.
szłym roku out - siderem Ligi w rok11 - 13 pkt., 12) Tu.ryści - 15 pkt., 13) Ł
jąco:
isię,
<lowiaduiemy
·W ostatniej ·chwili
:l5)
bie~ącym wyka~uje do~.rą. formę i wol- K.S; 16 pkt., 14) TKS, - 17 pkt.,
że Warta poznańska udzieliła lewemu Fiszer, Cyll, Gałecki, Jasiński, Trzmie
Stef.
na 1est 'Od troski spadnięcia do klasy A. Śląsk - 17 pkt.
łącznikov.:i LKS. Moskalowi zwolnienia la, Gosławski, Al dek, Moskal, Król, So~
z wczoraJSzą <latą, zatem na 111iedziel- wiak, Durka. Spodziewać się należy ze
N
N
Jnych zawodach przeciw Śląskowi grac!. skład ten zwycięży ś!ąs.k, który. posiada I
I I
111
ten już weźmie udział. Wobec powyższe zaledwie 3 punktyw tabeli miitrZ-O~tv
gwl
nowe
go skład ŁKS. wyglądać będz_ie następu ligowych.

straconvch punktów.

składzie
K. S. -pi:zeciwko

W jakim

B I•n •I a k o ws k'1,
nasze

o w a k •I

li

I

poprawili swe wyniki, w obozach zapoznali się z · racjonalnym sposobem
treningu, sport pozyskaf wielu 110\vych
ludzi a zawody eliminacyjne \Vyfonily
Jutro w Zgierzu o godz. 10 rano od-,karski Konstantynów - Zgi.erz oraz de·
ptowe gwiazdy. Do takich nowych talentów należy Diniakowski \V sprintach będzie się staraniem Miejskiego i Povria fiiada organizacji biorących udział- w za
No,vak w skoku \V dal i Nowosad w towego Komitetu WF. i PW. wielka piei 1wodach przed władzami. Początek zawo
dziś na boisku. w Zgierzu.
wsza rewia sportowa powiatu łódzkiego
skoku wzwyż.
Udział zawodników niemal ze wszy·
W !Programie msza polowa , zawody
sportowe i lekko-atletyczne, mecz pił- stkich gmin i miast powiatu łódzldego.

Jutro w Zgierzu wielka rawJa wiosenna.
Idów

do zdrowia

Kaban z Klubu· Turystów
wystąoi

I

·azdy lekkoatletyczne.;

Olimpiada wpłynęla b. dodatnio na
fempo naszego życia sportowego, choć
nie we wszystkich konkurencjach bierzemy udziaf, choć z licznych rzesz spor
towców, przygotowujących się do olim
pjady, tylko, niewielu będzie reprezcntówało barwy Polski w Amsterdamie,
olimpjada zrobiła swoje. Rutynowani
starsi zawodnicy orzeszli ostry trening

i

.
o WOSad

powrócił
na zawodach przeciwko Warszawiance.

Najlepsi kolarze polsc·y
rozpoczęli w ubiegły

czwartek treningi przedolimnijskie

Jak s!~ „Express" dowiaduje w sta- J ju·~ ,,. banvach swe~o klubu na m1;czu
W ubiegły czwartek rozpoczął się f czyk, Majewski, Podgórski, Kosztitskl,
r1i~ zcirowi'.1 doskonałego pomocnika Kl. pr7et..w!<o \Varszavv·iance w d1'u 8-go
na Dyna~ch kolarski obóz przedolim- 1Zybert, Turowski, Barzycki, Szamota i
Tur:vstów Kabana, nastąpiła zna~zna po ~ipca w Łodzi.
pijski, który tnvać będzie 4 tyogdnie. Łazarski; stosowcy - Szejnrok, Jali11pra\va. tak że zawodnik ten \VVSfa,pi
W obozie tym biorą udział najlepsi ko- ski, Ignatowicz, fress, Serbeński, \\Ti~
larze polscy w liczbie 20 osób, a miano- cek, Ktosowicz, Iicinrich i Micha1ak.
wicie: torowcy Szmidt, Lange, Szym-

I

Artur IYlarczavJski prowadzi
. Artu~ ~arc~:wski, .z~~!..:omity sęd_zia
Jak mz domcshsmy powroc1t
iuż do q_ynnego życia sportowego.
Po przerwie spowodowanej czy1111ym uprawianiem pdki nożnej w barwach klubu Turystów p. MaTC.lC;wski
inów się ukazał, ku ogólnemu zaduwo·

p1~karsk1,

I

inż

zawody ligowa.

len~u p~lskiego świata piłkarsldega, w
rnli arbitra.
Ubieglej niedzieli prowa<lził p. Marczewski dogrywkę o mistrzostw0 Ligi
Legja - Czarn·i w Warszawie, \1v'YVv i:izuj~c sie z powierzonego zadania -

łodzian f W dniu 1 Upca końc1y
się Sledziowi kara.
kieruje w. n!edzielę. za woJak się dowiadujemy, w :iniu 1 lipr.•\
dam1 hgowemi.

Trzech

Jakiem zaufaniem des.zą się sędzio-.
wie łódzcy niech posłuży fakt, że niema niedzieli, by conajmuiej dwóch 6ę·
dziów nie zostało wyznaczonych do pro
wadzenia zawodów ligowych w Polsce.
f na tę ni.edzielę łodz'.ianie zo.stali wyzna
wv-syła Polski Kom1tet Olimpiiski na Olimpiadę.
czeni i tak: mecz Hasmonea - Legja pn,
Jak się dowiadujemy Pol. Kom. dniu 30 czerwca i 1 lipca w Warszawie. 1 wadzi P· Piotro:vski, który został z pow
Prawdopodobnie P. K. I. O. wyśle rotei:i po zda.onm potrze.~n.ego . cenzus.u
Olimp. zamierza wystać na Olimpjadę i
hgowy~h.
14 lekkoatletów i lekkoat1°tek. Kto DO- paru 7(awodników, mimo, iż nie osiąg-- pr~yJę~y. '4! poczet sę~z10':"'
dotychczas nie wiadomo,· nęli minimum. Ciekawe jest iiu przy tej N~1wazme1s.zy me.cz 111e~z1elny Po·g onjedzie gdyż minimum osiągnQla do obecnej sposobności pojedzie oficjalnych przed- \V1sła. w KrnkoWle pow1-er.zono p. Re~t
C~acQvia - Polo~1a
chwili tylko Ko1101Hcka. Zresztą zade- l stawicieli i urzędowyc~ reprezentan- tigowi. . Zawody
cydują o tern ostat'.:!czne zawody elimi- tów. Na o1impjadzie zimowej było ich prowadzi Y' Warszawie p. Marc~ewsk1.
. Mec~ Sląsk - ŁKS. w Łodzi prowanacyjne o pe?nym programie (wraz z j trochę zawiele. Czy, nie możnaby i dla
l dzi P· B11lor ze Lwowa.
dziesiccioboiem), które odbedą się w nich stworzyć jakieś minimum?
doskonałe.

Tylko 14 lekkoatletów

1

kot1czy ~-ię dyskwalifikacja lewoskrzydłowcmu Ł. K. S-u ŚledziO\Vi, który jak
·,viadomo zostat zawieszony na przeciąg
trzech miesięcy za przewinieni.c na zawodach Tun:~c' - Ł. K. S.
śledź v:y5tąpi w barwach Ł. K. S-u
p0 raz pierwszy na zawodach przec.lw·
ko T. K S-u w Torw1iu.

przez ulicę
rozejrzyj się uważnie, unik·
niesz kalectwa i śmierci.

---;rzechodząc

1
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WIELKI PODWóJNY PROGRAM!
I)

„ W SIDŁACH ŻYCIA"

jako gwałtowna i namiętna dziewczyna uliczna,
w swej najnowszej kreacji, wspaniałym filmie p. t.

li)

Najnowszy film „Króla wytwornej mody''

,______,

„Tancerz za

-.------·

I

&.

Dramat

pod

tyt.

I

M

Beztroski żywot viveurów światowych!

pieniądze"

- - - W pogoni za błyskotkami dnia. - --

Ilustracja muzyc1na pod
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batutą

A.

,.

- rnrn~tm

„Gigolo'', wytwór współczesnych dancingów paryskich.

CzudnowsłUego.

Od godz. 1.30 do godz. 3-ej cena wszystkich miejsc 5
Porywaiący

1)

dramat w 10 aktach p. t.

z''
W rol.'' Gilda Gray
Warner Baxter, Parey Marmont i inn'i.
;Jcz1~aza~~~ Jfa ·;.r~: ttłł IB InIAT
z
T
.
RA E 11...a
T6lfl''
rolach
ó

I

ta::!~~:~%s:~ki

gł.:

1 0

głównych: MARION OA \ IES, GEORGE ARTUR

I

-

W

Początek seansów o

g. 4 i pół, w soboty, niedziele i ś.vięta 0 g. i.
C::e n!I m10a10c w niedziele, św1qta I soboty na I •e•nli oo 50 9r
Orkiestra pod dyr. p. R. KAl'ł1'0RA.

MATT MOORE.
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'RUD WYJAl~IM. :g:.·;~A::Ą I
KOSMETYKĘ,

PERFUMY,

MYDŁA, KREMY

DO TWARZY i PUDRY.

w najtańszem źródle
Pierwszej Konkurencyjnej Perfumerji
22.

TEL. 31·43.

~ „,~,I!. ~·I!.~~,,.!)',!! ...'U.~

d ....

~·~ 1

(Cigarettes) ll9mBlm

specjalista chorób ::eglełnłana 4S
skórnvch i wene·
Tel. 41·32.
. niedoścignionej w~rlościl .
ubiory męskie,
rycznych ~~ Specjalista chorób Rad10-Gumm Centrale, Wien, Cap1slran·
damskie, obuwie
.Ołr"0111t1lr!l
skórnych, wenerycz~asse 8,
swe~ry na wy pła·
r1 VUll'J
• nych i moc~opłci? iUITJ I i i p a I I n I i i i p i i i i i i Cl ~ę. PIO~l~OWS~a 37
TEL. 44.92.
wych. Naśw1etlame
Ili wejsc1e l piętro
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d 11 do lampą kwarcową.
Doktór
~r~~. i ';~9 wiecz.
Przyjmuje od
~
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w niedz. i święta g. 8 do 1 rano
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· d 3 5
kuchnia. ła,ienka Rzgowsk1c1)
26
Dl a pan o
Choroby wene·
k
~
'
1 . trv:zność.
oddiielna poczekał rirczne, skOrne gaz •. ee
Dr med•
nia.
I włosów
w sródm1eśc;1u ~d- J1<zyka polskiego I
leczenie lampą da~ na let_ru~ nue·
rachunkowości
kwarc s1ące .mał~enstwu szybko wyucza stu•
. u
lub po1edynczym o· dent wyższe"o
seDr.
5
An drze1a nr. 2 sobom, Zgł„ oszema
· mesłtu. Starszych
1.l~E
Tel. 32-28.
.sub „32/21 do adm specjalną skróconą
Chor. skórne we
llU
God iny ~rzyjęt: .Republiki",
30 metodą. Gdańska 23
neryc1ne 1 płdowe Choroblł
skórna od 1,30-2.30 dla Pań
m. 2, front. I piętro
Konstantynowska 12• iMwaewnerroS'Ct;ii:n2e od 6-8 dla Panów
23
Tel. 55.52 .
n
Wntedz1ele 1 śwłę·
Przyjmuje od 9-1 do 10 r. 1-2 i 5-8
od 10 - 12
zaginęła. książecz·
od 6-8. Dla pań dla pa11 spec, od txmJC•OCJOD
fi
U
ka woiskowa wy
do 4 - 5,
5 6
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K A Z J A 9•
styczny przy Górnym RYnku
Piotrkowska 294, tel. 22-89 Przy nr.R10·1Un:1 n 26 w podwórzu
(przy przystanku tramw. pabjanic- ulicy U 'J J \1L
g II piętro -
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S. Buchvvajca
PIOTRKOWSKĄ
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Dr. med.
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Dr med
godami1 wolny od
bach wszystkich specialnosci o_d ~·
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10 rano do 7-cJ po pot Szczep1eme
Choroby skórne.
QSPY. analizv (moczu, kału, krwi,
•
weneryczne 1 mo·
plwocin etc.) operacje, opatrunki.
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skiego 22 m. 14
duzy wybor.
Pr.ty1mu1e
.[l
M
I
ki
Najtani~j
nabyć
••••••••••••
11 •
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łlł
rl •
j') horoby serca, ast·
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• Ił
• wa 0 razow kalnia dla l'ań.
l\ows1!iCJ 294 z
troterapja.
'1od 10-1 i i . 3-7 czyka Krakow. Szui·
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