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Zwyciestwo ,,suchego'' Hoovera
.
on
Otrzymał

p_rzewa~ającą liczbę głosów.
.
. -_ K~~-tr •.·. k_and.yd~t, Smith, .· prz~syla _zwy.cięzcy depeszę gratulacyjnzł •.
· --

- Nowy Jork, 7 listopada.
(Telegram wł. „.Expressu")
. We<Jług ostatnich wiadomości z go• dk owo · eud z ł ny '8 m inut 30 czasu sro
..
.
k
k
.
rope1s
1ego - w zw1ąz u z odb ywa1ą.
Cellli się wyborami prezydenta w Sta·
nach Zjednoczonych nadchodzą wiado-

I

zku z wyboramf.do senatu z-ostał wy·brany z okręgu New Jork, p. Houghton,
były poseł amerykański w Berlinie, co
• · d czy, ŻE NAWET MIAST<> ROsw1a
DZINNE SMITH.A OLOSO\uALO
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moścl, że

· Londyn, 7 listopada.
(Telegram wł. „.Expressu")
W · angielski em minister jum lotnictwa panuje wielkie zaniepokojenie co do
losu jednego z samolotów angielskich,
który WO/Startowal we wtorek wieczorem z lotniska w Caaterick l. dotychczas
nie dał o sobie żadnych wiadomości.

Sz.A.LA ZWYCIĘSTWA PRZECHYLI·
LA SIĘ JUŻ NA STRONĘ PARTJl RE·
PUBLil(A:!QSKlEJ, Z RAMIENIA KTÓ·
REJ KANDYDUJE NA PRElYDEN'f A
STANÓW, HOOVER.
Zwycięstwo Hoovera prz"'Pisać naJ
.· tem, z·e· wiele miast południowo
•
tezy
.inerykańskicb, które oświadczyły się
dotychczas za Smithem, w ostatniej
chwlU głosowały za Hooverem. Z o-

·
N°wy Jork, 7 11istopada.
Na godZ1i1nę jest tu oddiawarivch okoto 100.000 głosqw. Składainie Kłosów od~
bywa gdz:ie
się szczególnie
w okręgach,
ustawione szyibko
są s·pec.i'a.il'Ile 'ma.
szyny d.o obl:iiczimha wyn~ków. Do godz.
9-ej wieozorem, Wiedrug czasu środkowo-europejskiego, złożyło siwe i?:fosy 0·, 75 proc. uprawnilonych· do ~·osowa
j
k Ot!O
·
N'
,_1
~~
1
Dla.
iez,wyn., e wie n.<1 jes·t frekwencja
kobiet.
Skwaiplirw~ wyborców w oddarwa.
niiu swyic:h· głosów jest tak wie!łka w całycih St. Zjednoczonych, że OR;łoszenia:
obliczeń sipod:Li'ewać się można wcześn:iiej · niż początk-0wo się s.pod~iewaiho,
ż
t - ·-...1 of'1C-Ja:
· 1'·-1uem zaimk ·
mo e nawe Ptocu
n1ię.
.
b0 ró
ciem wy
w.

._

głosu. J·e.,

Miasto, które nie

Waszyngton. 7 łlistopa~·
. · P.odcza1s gdy każde · na_łdr-ob
.r
„.11iie~...:„„
Jl">°"'
m[asto i najmrne3'siza wieś w St"nia"".h
"'
""
ZjedinoczO!nych ogarn>ięre są dziisiaj go.

rączką gfosowaniia, jedna tvlko stol!i.ca
Stain.ów ·P.ogrążona byila w ci:szv wiprost
grobowej. Waszyington bowtem. IJicząoj
,
·

około.pół mi~jona mieszikańców. wedłua

przepisów konstytucji anrervkańskiej,
nie ma prawa głosowania. Zwiia.zki W3'.
szyin:gtQIWsikiie wraz z redaikciami dziieiniriików •w zwi~tzku z tern zor.S?:ani.zowailiy
poohody protestacyjne. w którvclt · -a...
• •
.,_
s10nQ ObWlntęte
szarfami żałobneu#
óżn
b
pr
e urny wY Orcze.
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JWXCIĘSTWO HOOVERA JEST ZA-
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os1ĄaNIĘTE Pl~Z\'.TLACZAJĄ-

CĄ · IĘKSZO$<.;(,\.
Do Hoovera napływają iilż depesze
tratulacyjne, a międ'ZJ' niemi jedną z
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Briand i Tardieu-kandydaci .na -premjerów~ . · ·
· PRZY WYB~RACł:f - SMl!H.A, •
D.y misja gabinetu Poincarego, o· kt6-( lamentarnych sensacyjna wiadomość, ministrowie uważali, że pomiędzy · nłm\
w której ten wm.szował mu ~w1etme ·rej. doniosła

dzisiejsza „Republika", jest że na uchwale kongresu radykalno-soc-1 a resztą gabinetu przestała istnieć · łączwydarzeniem wielkiej doniosłości nie- jalistyczneJ partii w Angers, .która dopro ność..
· . ..
tylko dla wewnętrznej polityki francus- wadziła do obalenia rządu Poincarego,
Prezydent republiki na początku ~
ki ej, ale .dl~ konstelacji eu. ropejs.ki ej.
oddziałały zakulisowe poważne WPłY· siedzeni~ rady .ministrów pozostawił
~rwotanie przesilenia fączy się wy- wy 1 finanse niemieckie. _.
.
.
ministrów samych, ąż.eby obradowali
razme z krytycznym momentem w roParyz, 7 listopada.
nad wytworzoną ustąpieniem 4-ch kc;>
kowaniach niemiecko - francuskich i z
Wczoraj odbyło się posiedzenie ra- legą sytuacją.
.
._
nieza:dowolenierh Niemiec z POWodu za- dy ministrów pod przewodnictwem pre
.
Paryż, 7 ljstoJ)ada.
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!..!L!&!!!!*!!' wartego przez Poincarego · porozumie- zydenta republiki w pałacu Elizejskim,
Prezydent Doumergue odbył z przenia co do s.olidarnegc, stanowiska E-ran- w którem 4-ch ministrów partji radykał wodniczącym izby 45-minutową , rozmo
cji, Anglii i Belgji.
··
,
no - socjalistycznej nje brało już udziału wę. . Po wyjściu z · pałacu Elizejskiego
·
Paryż, 7 listopada. -1 ponieważ po konferencji, odbytej z pre- przewodniczący izby oświadczył przed
Wczoraj rozeszła się . w kołach par- mjerem w gmachu ministerium skarbu stawlcielom prasy, iż odnosi · wrażenie,
że: kryzys moze potrwać kilkan.aści.1
_
-zamiast Piofrkowskiei~
,
.
dm.
,
Paryż, 7 listopada.
Lódi, 7 listopada.
Jako
kandydatów,
którzyby mogU
We,zoraj wieczorem odbyło się popo Poincarem objąć ki~rownictwo gabi·
siedzenie komitetu obywatelskie~o dla
netu, jeżeliby sam Poincare nie chcia.I
Uczcżenia uroczystości 10-lecia Niepod
Wielka
śmiertelno.ść.-Szpitale przepełnione.
przyjąć
nowej misji, wymieniaja Briatl'
teiłości Polski. Wśród szeregu wniosda,
oraz
. mini.trtra ; korpunikacji, Tardieµ.·
ków przyjętych przez komitet, a dotyKraków 7 listopada.
Najwiięks~a . śm!7rtel'ność
wvstępuje go.
n:ąi:yćh
sżczególów obchodu
święta
•
wśród dzieci i osob starszvch.
WP .
niepodległości, zgłoszono wniosek o
Od kiilku dni panuje tu nai:rminnle gryLekarz.e krakowscy są zdan:a. że po1mrnmianowanie kilku ulic.
pa. pochłaniająca liczne _ofiarv.
·
wodem masowych zachoro\\< aft są usta.
Po dłuższej dyskusji uchwalono je...:
W domu przedpc>grzebo·wvm na w:czne z·m'.any temperaturv. Szp:tale
Sąd
d-rro~rlośnie przemianować
cmentarzu. dokąd zwożą zmarłvch z ca- krakowskie są przepełon:one do tego
•1llcę Konstantynowsk.ą na uL Im. Mar- łego m·.asta, zabrakło m!ejsc. tak że po- stopn a, że na jedn'em łóżku · 1-eży po pos. Mare t{ - oos. Słąwek.
1
uałka Piłsudskiego I ulicę Piotrkowską grzeby muszą silę · odbywać z miasta. dwóch chorych.
•
Warszawa. 7 listopada. ·
na_ul. 11 ·go listopada.
·
·
Pos.
Marek wystosował po oosiedze~
Wniosek powyższy zostanie przedA· nlu wcz-0rajszem list do ·o. Marszałka
ląźotiy· do zaakceptowania radzie miejpożar
Daszyńskiiego z prośbą o wyzn,acz~nię
~kiej na uroczystem p~siedzeniu w nie- ·
·
•
sądu honorowego przed któnr pozyw~
dzfol,ę', unia 11 b. m.
w fabryce Liebermana.
przytrzymany na gramcy. · pąs. ~ławk3: . "·
·· ·•
' .ł.ódi, 7 listopada.
Katowice, 7 listopada.
. Sam o
st wo d woch
Q. . . . . . . . . . . . . ..
Ubiegłej nocy wybuchł ~ożny pof'unk.cJ·onarJUS 7 e śląskieJ' str.'azy graoficerów . .
tt żar w fabryce Lidermana przy ulicy
"'
·
·
\\Tierzbowej 18. Ogień r>0wstał w je- nicznej przytr7;Yrnali w Dziedzicach
Wilno, 7 listopada.
.
d ·
l f b
h
br k
Michała Kamieńskiego · ż Warszawy,
, Major W. Sokotow z Modlina, · przy·
neJ z sa a rycznyc ; z · ys awicz~ który usiłb~al, przemycić 90 kg. brytan
·
·
·
na szybkością objął cały budynek. Webyly wczoraj w. odwiedziny ·do matld
t? ·
·
zwano natychmiast straż ogriiową, Dzię tów szt~cznych pochodzenia czeskiego. swej, zamieszkałej w, Wilnie, 1· WY,'Strz·a'f udziałem bdwlg, Smours'del, K.nl"'l• k~ wyst~rczającewu zapaSQ\V! wody .oWar,tpść zakwestjonowane,,tp towa- tem z rewolweru w okolicę serca. ode„
~:i • .eunDs Y • s1~.>w.saę,e11o, L 11 ~"ik• rz.z sprężystej akcji ratunkowe! l i' n od- ru wynosi przeszło 40 tysięcy złotych. brał sobie życie.
ol•k••11o i jnnych ·
działów straży pożar sz~·bk" stłumiono. Kamieńskiego oddano do dyspozycji sąZ Lidy donószą, że popełnił tam sa•
.
wkr6tce
Straty nieznaczne.
· 4u, pokoJu w Cieszynie.
mobójstwo .porucznik - lotnik N. Wind..

osiągniętego zwycięstwa i życzył mu
szczęścia i zdrowia, aby mógł z iaknaJwiększem powG<.Jzeniem pracować na
s:wem nowem stanowisku.
. ~
Termin najplizszego zebrania senatu
Stanów nie Jest Jeszcze znany. W zwią~
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.Spowie dź skruszonego

Mężczyznę oszukać
Każdy

jest

oszu st musi

"

I

szantażysty.

łatwo, kobietę --łatwiej, urzędnika~naiłatwiei.

mieć dużo

doku ment ów,
i bard zo wiele odwa gi.

troszkę bezczelności

Codziennie niemal dowiadujem y się nikt pana nie zatrzyma, mówię to z wła
Lekarz bez dyplomu.
nas materjat. Urzędnik wychowyW a•
szantażach i
snej praktyki.
ny jest w atmosferze bezmyślności i bez
oszustwach , dokonywan ych przez spryt
W przedpokoju zdejmuję palto i kaOszustwa lekarskie są tak samo względnego posłuszeństwa. Wystarczy
nych osobników, którzy w tajemniczy pelusz, wchodzę do biura, żądam od"Po-, świetnem polem działania. Czy
pan żą- na nich krzyknąć - odrazu struchleją.
sposób unikają szczęśliwie karzącej re~- wiedniego dokumentu, - i otrzymuję. da od swego lekarza
dyplomu?
ki sprawiedliwoś.ci i za każdym rażem Oczywiście, że trzeba znać wszystkie Wynajmuję więc pokój w obcem Nie. Słuchają każdego automatycz nie. Swemieś- go czasu mialem do swej dyspozycji canasuwa się nam pytanie:
instancje urzędu i trzeba wiedzieć cze- cie, wkładam bialy fartuch i zaczynam ły sztab urŻędników od najniższych
do
- Czy to możliwe, żeby lud2ic po- go się chce. Wyciągnąć kogoś z wię- przyjmować pacjentów.
Zapewniam
najwyższych szczebli. Istnieje pewne
twalali siebie w ten sposób oszukiwać? zienia, skraść jakiś dokument, wydo- pana, że miatem wcale nie złą praktykę.
czarodziejs kie zdanie, które otwiera
Wydaje się nam to n!eprawdopodo- stać paszport - to bardzo łatwo...
Trzeba tylko pozwolić się wygadać każ- -drzwi do kieszeni i szuflady każdego~
b!le, ~em~ardzie~. że zazwy~zaJ ~szuka.- Oszustw a przez telefon
demu pa9jentąwi -}<?mu ~pr~wi ulgę. rzędnika. Zdanie to brzmi:
n1 zaJmUJą wybitne stanowiska i prze• trze~a go wystuchac 1 wypisac receptę
- w takim razie pan bierze na słewyższają inteligencją oszukujących.
Depesze i rozmowy telefoniczne ró- (recepty wypisuje się z fachowych ksią bie całkowitą odpowiedzialność!„.
Od dłuższego czasu zastanawia mnie wnież w znacznym stopniu ulawiają żek). Potowa
chorób jest
ta kwestja, nie miałem jednak doty.;h- pracę. Jedną depeszą można zamówić urojona i możnawszystkich
je w ten sposób wyleUrzędnik boi się odpowiedzialnośd
czas możności zgłębienia jej tajników bezpłatnie bilety dla byle jakiej dyr.:-lł- czyć. Resztę pacjentów, rzeczyw'.śc
ie i zrobi wszystko, by się jej pozbyć.
Przypadek zrządził, że udafo mi się cji, można poczynić fałszywe zamówie- chorych, wysyła się do specjalistów
.
Rozmówca mój przerwał na chwile
sprawę tę wyświetlić.
nia, wydostać legitymacje i zrob:ć ruch Nie miałem ani Jednego wypadku śmier- i zakończył:
Oto przed kilku dniami poznałem w największych przedsięb10rstwach. ci w mojej praktyce lekarskiej, świetnie
przypadkow o pewnego szantażystę. Nie Dlaczego ludzie odnoszą się z brakiem zarabiałem
i pomogłem tym, którzv
.._ J~ż~li P~n będzie czeg-oś potrze:
jest to maty oszuścik, lecz hochstapp!Er zaufania do rozmów, prowadzon ych o- chcieli być oszukani.
bował,
Jakieg?s dokumentu! albo, czegos
. na większą skalę, mający za sob<\ kilku- sobiście, wierzą natol1'liast bez zastrzcPozatem trzeba umieć mówić. Bęz- w. tynt'"r~z!iJU, pr~szę mi dac znać ..•
letni pobyt w więzieniach krajowych ! żenia depeszom i telefonowi - tego tt:e czelnością więcej się zrobi, niż
uprzej- Nie chcę JUZ upra'viać swego zawodu,
tagraniczny ch.
wiem~ w każdym razie tą drogą udali) mością. Mówiąc szczerą ·prawd~ - n;e ~Je zrobiłbym to dla kawału,
pop_ros.tu,
Przed kilku miesiącami wyszedl mi się zyskać bardzo wiele.
osiągnie się celu, ktamiąc bezczelnie
zeby p~na prze~on~ć n~macalme Jak
właśnie z berlińskiego w!ęzienia i 7.aRównież legitymacje odgrywają po- też nie zawsze udaje się kogoś :)Sl-Ukać. łatwo le~t oszukiwac ludzi...
Jot.
Ulierza. rozpocząć nowe u:::zc1we życlt:. ważną rolę. Papiery są konieczne, im Cala sztuka mówienia polega na
tern, by
Z tych względów prosił, ab.Ym n!e więcej tern lepiej. Mogą być falstywe,
miesiać prawdę z kłttmstwem
,wymieniał jego nazwiska, wzamian za źle podrobione, - nic nie szkodzi i w zależności od tego z Rim się mówi
FO opowiedział mi o swy.::h metodach ·t rzeba je umieć tylko pokazywać. dodawać lub odejmować procent ktampracy i o trickach, dzięki którym najłat- Rzadko dokumenty są sprawdzane , wy- stwa.
~iej jest wyciągnąć pieniądze z kiesze- starcza, że się je posiada. Ludzie mają
Romans iskrowy zakoń·
ui bliźniego.
zawsze wielki szacunek dla swmoe1Każdą kobietę można
czony małżeństwem.
Obserwując mego rozmówcę, mimo, ków.
oszukać'.
woli znowu zadałem sobie to samo pyInżynier - radjotelegr afista
Pablo
~anie: „Czy to możliwe, żeby ten czło- Łatwiej biednyc h oszukać
Oscanian
W
jaki
należał do naukowej wypra.spo~ó_b
_
oszukuje
~ię
kobi~
wiek mógł oszukiwać ludzi?-„
·
·
b
t
ty? - zapytujemy .
wy profesora fioobsa do Grenlandji i
I to jakich· ludzi'!... Poważnych kupDIZ
oga yc h•
Mófrozmówcą spojrzał na mnie wzro pełnit obowiązki telegrafisty przy apaców, dyrektorów , urzędników na wyżŁatwiej jest oszukać biednych niż
szych stanowiska ch.
bogatych - ciągnie dalej swe zwierze- kiem łowcy lwów, ~órego py!aj;'t, czy racie radjowym.
Dziwitem się dlatego, że przede- r.ia nasz rozmówca. Wystarczy przy- potrafi zablć zająca.
Tę sarną czynność
na pew- Jeżeli się chce oszukać kobiety - nym handlowYm okręcie,pełniła
wszystkiem rozmówca mój nie czynił rzec takiemu biedakowi, że wygra na
odbywającym
wrażenia olśniewającego. Niski, krę- loterjf, że dostanie wielki procent, Żt;: sic odparł po chwili - można mieć zabez- podróże po morzu Pólnocnem , mtoda
py,.. posiadał pospolitą twarz, mówił sty zbogaci w krótkim czasie - a wyciąg pieczony byt do końca życia. Niema dunka, panna Sander.
iem niezbyt zachwycającym, używał od nie natychmias t wszystkie swe oszcz.;- kobi'ety, której nie można byloby oszuDwuch tych młodych Judzi pozn1ło
czasu do czasu obcych zwrotów z fał- dności. Albowiem biedak sądzi, że w kać. Wystarczy tylko powiedzieć, że
się raz przypadkow o w porcie. Patem
pan
jest
nieszczęśli
wy,
że
rozwiódł
się
~zyWym akcentem i fałszyWą wymową. ten sposób bogacze dochodzą do S\\ ych
Jeden tylko szczegół, dotyczący je- majątków, bogacz natomiast wie, że pan z żoną, która pana 7dradzata, że rozjechali w różne świata strony 1 Wif7'
cej się nie spo~kali.
to osoby, zwrócił moją uwagę: szanse szybkiego zbogacenia się muszą pan się zbogaci wkrótce, że pan ma zamiar
wyjechać do Ameryki...
Od
koNie zapómnieli jednak o sobie j oli
miał szczere spojrzenie I patrzał
polegać na oszustwie.
biety
wydostanie
pan
wszystko.
tego
czasu stale porozumiewali się z :;o·
wszystkim prosto w oczy.
Dobrym sposobem oszukiwani a ludzi
bą za pośrednictwem radja.
Pozatem rumienił się na każde zawoła- jest również
uie.
Najłatwiej dają się nabuspekulacja na poglądy polityczne.
Rozmowy te z biegiem czasu nabieMam wrażenie, że te szczegóły, świe- Wystarczy , bym się przekonał. że ktoś
rały charakteru coraz intymniejsz ego i
jać urzędnicy.
tnie wyreżyserowane, sprzyjały w zna- należy do tej lub owej partii politycznej,
w końcu stało się to, co się stać musiało.
cznej mierze jego nikczemnej akcji.
a następnego dnia wchodzę. z nim już
..... A gdzie pan spotkał ludzi, najłat Dwa serca zaptonęty miłością i romans
w kontakt, udawając, że posiadam te wiej nadających się do oszukania?
iskrowy zakończył się ślubem, który w
przekonani a i wyciągam od niego
- W urzędach - odparł mój roz- ubiegłym tygodniu odbył się w Kopen·
Wizytó wka z . tytułem same
forsę na nasze wspólne cele polityczne. mówca. Urzędnicy to najlepszy dla hadze.
t pism o nowych aferach,

-1

Rad!o wsłużbie Amora„.

wiele znaczy.

- Jakim trickiem oszukuje się najczę
ściej ludzi? .._ zapytujemy .
- Tricków takich jest wiele... brzmi odpowiedź naszego rozmówcy.
- Zaczniemy jednak od tytułów. ' Jest

•

Jaksiękradniedokumenty?

•

• ...· • f

• ::

:

•

•

Dziś

wielka

to

trick niezawodny .
Tytuł odgrywa dziś większą rolę nii
przed wojną. Wystarczy wydrukować
wizytówkę
z odpowiednim tytułem
tzlacheckim lub zawodowy m - i wszy
stko jest w porządku. Wszystkie drzwi
aą dla pana otwarte. fJokazuje pan wi·
aytówkę i odrazu widzi pan konsternację. Terąz trzeba tylko cOś wykoinbitować, np
„Znalazłem sie w ciężkiej sYtuacJI,
skradli mi p9rtfel"
- i na zasadzie wizytówki może pan o·
trzymać pożyczkę. Ale sptóbuJ pan poprosić kogoś o 50 groszy na nocleg lub
na kawałek chleba bez sfałszowanego
nazwiska, bez fałszywej wizytówki dostanie pan figę.

•

pre~mjera I
Arcydzieła

_

·sztuki kinematograficznej

„Skrzydła"
(WI NG S)
PIERW
SIY„„„
Flbtwl„„„
DŹWIQ
......
„„„
... KDUIY

„ ......

z bóstwem ekranu

CL AR A

ao w

Drugim ważnym trickiem. Jest ubiór.
~
Dawniej ubiór był czarodziejską różdżw roli głównej.
ką: wystarczyło mieć tylko dwa lub
trzy mundury i mógł pan otrzymać
Wielka epopea bohaterów przestworz a . .
wszystko, czego pan tylko chciał. TeNiebywałe emocje.
raz ·jest już nieco trudniej, lecz mimo to
Nt'ezrówna na technt'ka.
ludzie wierzą jeszcze mundurom. .Wystarczy włożyć odpowiedni mundur,
Potężna tragedja dusz młodzieńczych na tle
wejść do biura, wziąć ze stołu papier,
pamiętnych dla nas dni Wielkiej Wojny.
Jaki się panu żywnie spodoba i sJ>()kojnie opuścić lokal -.•••••••••••-
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,,Ua·sz na -kredyt.·-'. slfa·cis·z kliien.fa.1"
- Oto hasł J łódzkiego sklepikarza.

l;dom:U ' regulowała ·w sklep1ku zafe1fo§cl
ł.6di, 7 listo-pad&.
'""'' i""';·i
Po·d czas g·dy całe niemal .tycfe han· i miała zaowu ot~arty kredyt na dJużs..zy
.przeciąg ~asu.
dfowe Lodzi opl.era si:ę na tranzakcjach
kredytowych,· w nl·ektórych dzi.edZ:mach Te~o rodzaru układ m1ędizy s.klep:l'.(a.rzem
handlu deta.lianego przedwo;enne zau- a kl'.(entelą był tak popularny, .:te nZil<oIIl'l;ll n:.e wpadło na myśl, by płacliĆ w s.klie
fa.nie do klii;en{eli ziil:lkło zupełnie .
Zjawiisko to najłatwiej moi.na zaob- pl!ku odra.zu gdówkę za paczkę świec
serwować w małych sklepikach z ai-tyiku lub pół fonta -cukiru.
••
.
.
.
ł ami spozywczenu.
*·
Dz!ś caf.klem iiime· stown/!d panują
Pami.ęiemy jaki1e tam odlbywały się
w tej dziedt.in:e. Wsz.ędziie jest kredyt,
tranzakc;e przed wo·iiną.
Każ.dy m.ieszkan~iec danej d:iiel.n.!Y.::y .ty!ko w sklepikach spożywczych go nie•
_ Niech pan po:w 1e. koi:ro to pani
·
· · ma.
-Niech pan sob!e zapam~~ta . te ~óje miał swą oddz:·eilną sibro.ntcę w ksiię<lze 1 · ·
ftląż WCl.o raj tak s traszne w vmyślał?
przekonan a poti1ycz11e są o w:ele czyst- lkred-yt-c-wej s.klepikana, ponadto .małą Sk~e:r~kall"ze jak jed en mąż wyw:esm w
-KoR"óżby? Naszego psa!
2'Jllami'eruny
. ,k~:.ątecz:k~·, do kt6rej wp.is~waino . wszy'St SIVJ'ych. p.rz.e~·:rębiki·rs.twaoh
•
.
-Tak? A to b ed1!e zw ~rze! Slysza. J sze od pans~·ch.
.
szy1d.z.:.lc z n1t»p,.sem:
-N.c dz:wnego ! Prtec:e! t>an zm.e- k:re po:tyqe cliła &iprawdza.n1a. ·
fam. jak mu groz.ł, ze odb~ erz.e mu na„D•asz na kredyt, stracisz kl:Jen·
Co tydzień lwb co miiesi1ąc g-oopodyni
nia je trzy razy na tydz!ed.
wet klu~z od zatrzasku.
""~ 1

1
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BURZA
BURZA
rozpętany fywioł
krą , y nad Łod;i;iJl

I "l

jut

-

SWW&Wi&WSM&

•
P r zy d.1ac1·e1 w "Oli··
A

•+

•
męza.

. .41
Łód
L,
;

_

.
.
, Wyrzu:o-no mn.~ .z m1esz.~an a . • ,,ąs zab~wę. .
o~:v·adczył Jo,zef W~Lł1la~ swe~ prz~J~ . - N.e mam:f _na to p!~niędzy - t~uCJOlce Lu<::yn:e Krakm"'.1e~kieJ. - Nie ma.czyt s. ę WalmLak. ~ Gd~ dosta:nę ;a·

6

litując się

nad bezdomnym
Po
Sygnalizujemy
kilku dmach wprowadzlla go do m1eszkania matki, jako swego prawowitci:ro
malżonka. Stara Krakowiecka nie mogła
Prosimy zanotowa~ datc; 8 listopada r. b. sie nacieszyć zicciem.
- Ale dlaczego. moje drogie dzieci,bc;dzie to pierwszy dzień
mówila - nie mówil:§Cie nic o waszym
- • •

• • - •

zbliżanie si~

rz;yLucy,na.

• • -

-

11:zyjaci~lem, uległa jc~w prośbom..

B U RZ V

BURZY .WŁODZI.

~

.1 calkow1tą

.zasa:dy,
·

Nie C'hcenry strac.ic

k'tiien.~.eH

oświ adicz:ają !lZ1".".t.·erze - gdy ktoś !kiuip.i
do n.as

-

z;a

i»ra~ ~gi,

mu jednak da.my na kredyt, Więcej
,
iu.ż się nie pokaże...
Ci, któttzy biorą wekistlie, mogą $iQ!Nie po.
zwoli>Ć na· udziela:nie _.. kredytu, .ale-nóe
pa1n przecież weksla za pół .kiU0
we~m.!ie
1
jabłe>k l'UJb dz,!;e1dęc deka masła!:.
j Ze srwego punktu wi1dzeni.a E.tl<lep:ł!tan
moi.ta ma :ra1oję.• Prawdopodohnł.e pogląA
! swó.j opi.e.r a na pewn·em <:łroświadozeeiiu.
Bądź - co- batdź jest to faikt ma. Bak.
mlenny...

gdy
. .
· . .
urządzić Ja- , .
„ s opad.a.__ , ~~·1 u.b"ie . T.. rzeba by 1o c h.oc1az

7 11 t

.

S

Q

: ..

trzyru.a.ią $-tę tej
·
śc:isł·oś·d.ą.

I

Wszystko Szlo iak z ołatka ale mama zwąchała ::: odstęp ~~-~ę~rJ'l;,me

m~m teraz ani gros.za. w~ęc będę chyba kąs pracę, to wszystk0 sob.e odb jemy.
Uply:n~to ~ilk~, tygodni. Pożyc.ie „mło
.
.
mieszkał. na ul c~.
. - Wiesz. móJ drog~ ze i ja me mam d~ch mal_zon'KóW by!o wprost .1<leal 11e.
Niestety ·Jednak stara Krakow1ecka w
ineniędzy...
-:. A czy nie mógłbym u was zamie- końcu dowiedziala s:ę. i:ż ją osmka;io.
Powiedz:a!J1o jej nawet, ii Walin:ak był
tmiecie wszystko, co dotąd uważane było Szkac?
1
- ~.~tka s ~ na t? _ni·e z.godd~i. .4 ~· ~d ki!.kGud lat ~onaty. lecz n_ie mieszkał z
za pQ>t~żne w kirtematografji
y Wl'ęc wcziorai w1e·czorem znavv 1ęc mozemy JeJ pow e zie • t.es· zoną.
. my wzięli ślub. Ona przecież w to uwie· Jazia s: ę sam na sam z córką, zaiąd<iła

S

ta

I

I

.

w

&

U

•

~~z~e~r~ak~~wmu~~b~izC:;naPaz~~:.~y~~ Pociąg Ular3zawa··Parył
lin:ak n'.e

był

jej

mężem.

bezapelacyjnie Skierowany

•
- Więc toś ty taka! Precz z mego
będzie na Kutno.
domu -- zawołała oburzona matka 1 po·
W swoim czasie nłez~ykfe porusze-biła córkę tak dotMiwie, że wezwano do
niej pogotowie, które udz.iel:ło jej .Pomo· nie wywofał w Łodzi projekt skierowania pociągu Warszawa - Paryż na Jincy.

ję Kutno - Strzałkowo

Łodzi.

•
· t" · s1os
aman

.P·or·0, •an1· •e

WM::C.:WWW 9 ,

z

pominięciem

.

Na skutek tir-0testu magistratu I or•

t11
·ganizacji , gospo4afcźych ministerstwo
·11V·
0111
n~
John Barrymore
. ·. · , ·l:_J "I · „.. :..-komunil$"a~ii obiecało· projekt ten 'Poddać
.W
.
li
.- W
,
· Ene·rgiczny · brat rozpraw·a ~:ę z ń'imi bez pardonu. rewizji i raz jeszcze nad nim sie zasta·camllla Horn
ono.
.

LUNA

I

Lódź,

Helena S,, dziewiętnastoletnia dziewczyna. z płaczem przyznała się przed
rodzicami i przed starszem rodzeń
stwem, Iż w najbliższym czasie zostamatką.

nie

ze

-

Wierzyłam mu, obiecywał,

te

się

mu uległam.
- Nazwisko! Jak on się nazywa?„.
- zawołał Andrzej, brat Helenki.
Bójki.
- Władysław Owczyński - odpo.
wiedziała mu.
Lódi, 7 listopada.
- Już on mnie popamięta, ten łotr.
WcioraJ w bramie domu przy ulicy BazatneJ
Andrzej niezwłocznie udał się pod
IO został ugodzGny notem 19-letnl rzetnłk, Ala·
wskazany adres. Owczyński był sam
Ser frydman. Wezwano dorl pogotowie.
W bramie domu przy ulicy WóJczadskfeJ 36 w domu. Andrzej wtargnąl do pokoju l
tostala dotkliwie poturbowana 36-letnla MarJa nie mówiąc ani słowa do osłupiałego
mlodzie11ca wymierzył mu kilka ciosów
Kowalska. .
·
W czasie M~kl , przy ulicy NaJfUtow1cza zo- grubą pałką.
Owczyi1skf, znacznie słabszy fizycz
łtal pobity 26-Jetnl Władysław Boauszewsld, 1
nie od napastnika. nie bronił się nawet.
błurallsla (Wodna 24).
- Za co? Czego pan chce odemnie?
Prze;echany orzez samochód.
-- Jęczał.
·
_ za to, że pan unieszczęśliwił moWczoraj na ulicy PrzeJazd został prze!echa·
·
ją slostrę, Helenę!
llY pucz samochód Paweł Szymanowski, zaml
_ Helenkę? Ja ją unieszc.zęśliwiłertt?
ukały przy ulicy PlntrkowskleJ 159. Doznał on
· A inni? Stasiek, Kazik, l(omek, puedoś~ cli;tklch obrateń cleles,nycb.
Wezwane pogotowie przewiozło 10 do domu.
Szoferowi taksówki, Stanisławowi MaJchrza- cież to są wszyscy jej przyjaciele, którzy tak isamo zawinili.
_ A więc · was jest cała zgraja!
łowi (Karolewska 20J spisano protokut.
Gdzie tamci mieszkają?
Kradzież.
- Nie powiem.
Józefie DawłckleJ (Kątna 26) skradziono i mle
Andrzej wszelkiemi sitami starał się
szkenla bltuterJę. Sprawców kradzlety nie uzmusił Owczyńskiego, by mu . dał jakieś
Jawntono.

l

/

7 .listopada.

CZARY
Dziś

-

uroczysta pre ni.jera I

f.sz.y szlagier Mixa 19281·29 r.

mną ożeni. więc

informacje. Owczyński ·jednak
nie powiedział ani słowa.
Wczoraj Andrzej ustalił już ·nazwlsko Staśka. Jest nim 19-letni robotnik,
Stanisiaw Winiecki.
Andrzej tak silnie go pobił, że do rannego musiano wezwać ,pomoc lekarską.
Obecnie wojowniczy brat Helenki
szuka @ł>Zostałych amantów siostry. Po
dobno jest ich znacznie więcej, niż
bliższe

twierdził Owczyński.

. . . . . . . . . . . . . . . %+

Agent
Imć

. nowlć. Jednocześnie zaznaczyło
że w wypadku gdyby protest Łodzi nie
mógł być uwzględniony - Łódź otrzyma sp ecialne· połączenie z Poznaniem,
które z kolei umożliwi znowu połą.cze.
nie Łodzi z Ber~inem i Paryżem.
Jak się „Express" dowiaduje, minł•
sterstwo komunikacji ostat ecznie już
przesądziło tę sprawę na niekorzyść
Łodzi, . tak, że pociąg Warszawa - Pa·
ryż skie,rowany zostanie bezapelacyjniat
·
n-a· Kutno.
bitR!i MR1P

istnłałf

IW

lirma7nie.

Antoni powę Jrował za kratki.

Łódt, 1 Ustopada.

l

ntctwo zmnle!szą podatkt.

,

·

Kilka firm dało mu o~foszenia. A·
przemysłowych i sklepów
zgfaszał się jakiś elegancki młodzieniec, gent, po otrzymaniu kilkudziesięciu z!0<-

Do firm

i

który przedstawiał się jako agent towa- t_rch a conto więcej się już nie ~la.wiał.
rzystwa „Odrodzenie", wydającego księ udy po pewnym cz~sie wyszło na- jiiv;,
:ż towarzyst\vo, ktorego agentem rn ial
·
gę pamiątkową.
- W księdze tej - mówił mfodzie- IJ:Yć ów młou?Jieniec, nigdy nit! istn.ało,
1
znajdować się bę"d::i, rekiamy j sprawą tą, zainteresowata się poiiCJa.
niec wszystkich największych firm p0lskich. · Oszusta wkrótce · aresztowano. · J3ył
Gdy właściciele przedsięb iorsh'l. do to znany niebieski ptaszek, Antoni Kt.-dzior, który grasował we wszystkich
k.tórych się zgłaszał, da wah mu do
~~mienia, ź~ ~ie refle~tują na o~tosze- większyc~ miastach p~ls~ich i byt już
me, agent osw1adczył im, !e reklamy w k:lkakrotme . ~ąrany w1ęz1enlem za oszu
księdze pamiątkowej są dobr:?.: w;d~ra-. ka1icze machinacje.
. Skazaqo go na .10 miesięcy więz i ene przez wladze skarbowe, któn: wszystldni iirmom popie.-ając]"m to wy~aw• nia,

zro-1

w" sensacyjno cowboyskiej supersensacji p. t.
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dramat Polki kochanki i matki, nie cofającej się
prze·d : niczeJ1?, aby wyrwać swe dxiecię z rąk sowieckich zbirów
pod tyt.

· wstrzą8ający

'·

. ..

.

W roli ~łównej bohaterka niezapomn~a 1ego ,„Moulin Rouge'u",
.........._._._
najsubtelniejsza artystka świata
..................

\~

Ol ga Cz ec ho w a
Po raz pier\\szy w filmie zagranicznym, na tle· przepięknvch
krajobrazów Suwalszczyzny, biorą czynny udział pułki polskiej
._._._...
............ jazdy, które swą brawurą oczarowały świat.

cAs•no

OrJ..iestra pod dyr. L. Kantora.

CA51NO

,
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•••
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Sprawa jest bard·zo drażliwa...

Córka pańska mW'iązała Jakiś ro..

ciągnął dalej komisarz. - Mam wraże- mans'k z pewnym m!łodrzieńcem.„ W94
n.ie, że tu chodzi, w:e pan. o... no. że tak pan jak to bywa w dzisiejszvch cz~

powiem, o pewną dom.iieszike erotyzmu.„ .
To górnolotne wyrażenie nic .n~e wy.
jaśniło doktorowi.
- ~óż to ma znaczyć? ... _ zapytal
,(
Oarl'cki.
- Poprostu, córka pańska... A1e o
tern panu po\\<iem później ... Pr~edewszy
stk:em chodzii mi o jedna rzecz... Czy
mia pan doktora Próchndckfogo ? ...
GarJicki drgnął. Spojrzał na kopiisarza nieco zdziwionym wzrok:em 1 od33)

parł drżącym głosem=-

Znam..• Właściwie trudno mi od..
_.J.
·
!ł
Oa , .
ł ·
: ·
r- b1e, s usznde, sluszn«e ... No, i bv-. pan u powiedzieć na to pylańiie.:. Aloe cóż on
Kom'.sarz Bę:nda przywita sie z
·
ma wsp-ólnego i nioJ·ą· córka?...
tickim i zająJ fotel J)rzy biurku. si:adając niej?...
jedyny
naraz:e
to
Jest
jakie.„
A
·
,
·
.
na:przeciwko~
_ Ho, to~ .. ' On ma bardzo , wfole
_ . Czy J·esteśmy. tutaj sami? _ za- cztowi·ek, który !lloże nam oomóc, praw
wspólnego ... Pan się nawet teS1:o niie dob t 0 b dać
d ? T b
.
mys'la ... To J"est cata historx·a..• Zarębska
•·•
go Y z a
pytał -_kom sarz fla wstępie, zniżając a~··· rz~ a więc
. .
. .
- No, ;...
flos na wtór--detekty wów.
zna go ·pan
No, 1 dow1edZi1ałem siię c1,ekawych m' opowiadała... Więc czy
.: M;..~„_ pan ·mo·w.=c· spokoJ·n1·..,.··· _
·
·
bliżej?...
"'
~
okomisarz
pan
mi
może
ale
_Tak,
coś
oanu
powiedziała
odparł . Garli~ki spo}rnjnym S1:łosem, u- rzeczy...
aciekat
·
Jestem
chodzi...
co
powie
Zarębska
ndepo0
krywając zręcznte wew:n?trmv
wlony...
· nowego?...
'cój · ·
_Aha, wiidzii pan.„ Otóż muszę panu
-·. Oc~ywiś~e.„. Poczatkowo ~ie
_· Jak pan widzi poNcja nfo śpi kiem powiedzieć. że córka
przedewszyst
S!ę:
W~k:ecała
...
P<;>w1e~z1eć
c
'
'
ł}·
~la
~he
Niew"ele
Benda.
komisarz
rwpoczął
1
1
coś przed rodzicamL..
ukrywała
pańska
pań~eJ
wprawdzie mam nowin, al•e _bądź co z~ ni;c ? e ~" ~· ze dawno JUZ bala
się. Miała pew. ną tajem. nicę...
pan,
rozu.młe
_:rn_e_ w-_cil:iała,
corld
k.Ji··Ika ceoovch SZ.C"''"'
śmy
'
zd·"'byli
i.ą<lz'
oś od
dz
~
v
v
coś
uikrvwała
córka
Mo1a
...
Zosia?
,
eJrzewam.„
P
.
c
.
Ją
ze
.
ąc,
są
.
tóliików ...
·
nami?....
przed
ł
,
„.
potem?
a
No„
.
.o
- No, ?o.„ słucham, słu~ham..
·
- .Poteip ~szystko v.;vi>3;~ ~···
_ Pam:ęta pan. wspommał oan one„
~uszę
ale
wybaczy,
~an
...
Mhąi
Jaik
~dzteć
w.
tr~e~a
1e,
kob1etam11,Pan
~
jes.t
córki
g.daJ, że przyja'Ciółką pańskiej
. I 5'lę ob.chodz1.c ... ·Mam. J11~ swo1e me~ody panu powiedzi1eć. pra~dę._. Ch„'.atem
.
niejaka Zarębska... .
. ·I badama kobiet„. Z n1e11T1 trzeba dziatać panu zaos~częd'Zilć. teJ przvkrości, ale
?
• .
.... - "Wy:f~ t ostrożnie, tembard?Jiej, że· Sl)l'awa:: _jest S~;)ro. P[OS:ł pan. ze?łY!ll. wszvstko po- Ja to panu mo'Y t~
1
w.e?zt~11~ ~1e_.m?gę ~ uze1 uki:vwać...
.
wafo się z ust Ga~I~k eg~, kt_ót:~ Il!~ ··bardzo drażliwa...
a
Garł~ck1 „.c JUA- nie rozumiał,· Bcnd·
· "-- .•~
· ·o 1. k' zd dz~t
'L amógł nad sobą w p1.erwsze1 chwiJJi
· ', ·
• '
·•
,c.
. °" ·
•
ra . ~coraz Wle~c.e L<U~'C I~
panować i zdradza odrazu swe Z(:iener·. nerwowain1e. W miarę słucha.ma k0tn1- rruał :zeczy!-'1ścte wazne iakos W1e_~~
.
. .
.
sarza sere.e walilo mu coraz silniej. Nie ż.e tez mu n1e wpadło na mvśl zwroc.c
. .
wowan~e.
. Komisarz Benda wo1rza~ na doktora mógł SiPOkojnde usiedzieć w fotelu. Co si.e do Zari.;bskiej!...
Nie~h pan lminn~rz .oow~e wyraźchwiil~ podnosi~ s'.·ę, siad.al z oowrqtem,
.
.
.
i rzekł:
- . No, ~1e p.rzyiptlnrn•a OOII1 sob1 e? ... wyoiągał papierosy, paląc .iedoo 1>0 dru- nie. jestem na wszystko przy~otowaWskazał m1 pan nawet adres... Przy gm d uni1kał wzroku komisarzra. kfńry jny... - rzekł Garlicki stanowczvm gł0.
by.t ~W:dącznde .ogrom~.ie za<Lowolo:!ly ze lsem. .
.
,
Placu Reymonta... .
, pochwilę
lJOtnYślal
Beoda.
Kom:isarz
szcugótowo
opow:i.adal
gidyz
rola,
s'''t>1
zaGar~ck1,
potwterdz'llł
- Aha„.
·
---··
rzekł:
cami
·
Przypomilllam ~~ ~ . ·w!f~ zadowo\ettiem.
gryza:iąc warii -

ar

1

I-

1

I

saeh... Ten

łotr,

naz:wlisk.iem Kranilcz, u.

wiódł pańską córk~ i ptean przestał się

nią interesować...
Ga:rl:iclci wyba.ł:u~yl

oezv.

Tego . jut I
~yło .~ ~iele. Dyszal cięilko ~·zad.ska-.

Jąc pięsc.1, SWJ>tał:

- Mów pan dałej... Muszę wńiedzieć
wszystko...
- Nieszczęśldwa dziewczv.na była
zroipaczona... Pain to chvba najlepiej
uoztim l.e, jaiko ojciec„. ·No.· i wówczas
przysua jej z pomocą Zarębska... Wie
pan, że w .tak:ch wyipadkach niew.iasty
1

mają mj~ksze zaufa~ie ~- orzyj~oi'Ó-

ł~k·~· Zar~bska,

dowiedzdawsz v .Stę

o

n1esiz.częściu, starała .się przedewszy.
·
kl · • · · k oó k d
I·
st {iey.; na: , ~ruc pans ~. · r. e 0 zamec~ani~ m~sli o _samoboistwne, a:Ie. Sla"?
nle. w1edz1ała co poc.zą.ć.••• Zw:róot~a s.1ę

- k
p 6ch ki
d
więc 0 owego .r niLC eiro. pans ·1~- .
go ~systenta? ~tory wyrazi'lł iroto·wosć
J>0!11oc pańsk1eJ ~ór-c:e.„ Pann~ Za·r.-}bs~a
dzii:at.ała w .d~bre1 'Y.erze: <:hc1al<l; ~omoc
kolezanoe 1 n«e moz~.a miec do.rneJ z teg? po~odu preten.sJll... ~le <I:uewcz.yna
nll7 zorJ7r:tow~ła Slę w Je<line1 .~zeczy, a
~1ia~ow1c1e, n~e_ spost~zegła, ze ·Proch. k·e.... _.
k ą cor
- .....
' ,_ k h t
,
ni.c~11 . oc a P.ans_
- .. i;>róchm~ki r •... - . rzuoł pyt an e
.
Gart.1cki, ha~uJ~c gn1ew.. , .
- Tak m1 się przynammue.i wyidaJe„.
lnacz·ej być nie mogło ... Bo dltia'ło siię to
wszystko, na krótko przed zin·knięciem
p'1!nny Garl!ickilej .. : Jedno z drui?:iem mu~
si się ·:wie\.~ jakoś wiązać ...
_ P.run się mylń! ...__ wrzasnął naT ·
l o -li.
O W.emożLlwe!...
g e arJ1iCk~. - Powtórzyłem pamt to. co zeznała
Zarębska.:.

- Ale pan wysuwa błedoo ·wn;oski!... Próchnicki n.igdy nae kochaJ mojej
córkii... On z ndą nie U1oiekt!...
_W takim raiz;ie gdz' eż on jest?„.
- ·iaip.yta!ł Beinda. _ W Łodzi go nie
„r
ma...
a>. c. n.).
··
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Wielka epopea morska. -

Wspaniała

,,Z ato ka

vr
filmie
widziana

realizacia f..lmowa pg. LEON:DOWA

śmierci''

tym, ilustrującym dzieje krwawych rządów carskiego satrapy, rotmistrza kozackle"eo Bek-A „amałow. ukate się po raz pierwszy .niew carskiej Rosji autentyczna .,Bar„a straceńc6w•• nd Czarnem Morzu ~ miejsce stracenia zrewoitowanych ma ynarzy

dotąd, głośna

hlstor~cznego 1erążown 1 ka

gł6•ne lrreutą

Role

Sałtykow,

I

teatra

STANLSŁAWSKIEGO

odśpiewa

rosyiskie pieśni svberyjskie
oraz romanse cygariskie.

Ch ór

1,:

~

pod

batutą

można mleć

i mimo to pozostać uczciwą panną?

,,w

art1ścl

w MOSKWIE

Jurieniew zwany rosyjskim Jannings em i Sonia
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Odpowie na to

Karta§1ewa~

film:

Pory wie Zmys ló·w''
:i~~~!!:o

JOE MAYA.

t I\'•,\' ,\"tii'T1'. 1'. 1 1'!i'!1'~ :~
1

1 1 11

'
P!erwsz•

ł.6d&lr• w,tw6rnla

OBICIA DLA SZARPAC ZY
wszelkiego rodzaju

Antysepty cznie
spreparow ane

B·ci

Kł\RDYnBST, Lód:~.~~7::=

25

~

tzadowo wypróbowan e

JlLA" i~1::.~~=l•l:i~· ~;~i:1:."

wOt~OWYJ~i mew~f ii~i 1JAr PilAK '
'oradnia WHerolomnna eeiirana 25• ;~.!:~:~:r~j ~~~~!:~:13·u
LłtHarz1·spectallst6w

Za wa dz li...,.a I.

Telefon 26-87
5 !J9Cla llsta Clio

1:e'P

prze,rowadzlł

·

1 od

1

rzyimu.

51

•

Czynna od 8 rano do 9 w'ecz6r,
r6b skórn~ch, D& uL Andrzeja
ur. med. •.
'd 11-12 i 2-3 przyfmuje lelcarz-lcobieła
10
W niedziele i 'łwięta od 9-2 pp.
Leczenie chorób :
·
„•ner,c&nJłcn, mocaopłclowrclt Przvimule od godz.
s-10. 12-2 i 4-8
Dollt6r
Ctor skórne Wt'·
t alcórnycb,
w nłedz. i święta 9-1
nerycine
• pldowi:
Badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryper.
(onsultatje z neurologiem i urologiem. Dla pd od 4-5
~Kl
lanstaałylDIS~a
tZ.
oddzieln~!oczekalIł
Tel. 55-52
Gabinet światło-lecznicrf
Kosmetyka lekarska.
Chorobv wlr6rne Prayimułe od 9-l
Oddzielna poczekalnia dla kobiet.
Dr. med.
wen„ryccne I od o-8. Dla pad
moczoplclowe
od 4 - S.
złote.
;:. 1ł
10111 11in11mot„vcb

':::r=::::~:t;:„ Prz,,~~:= ;~:- ~.lew~ow

!u

tnffUr.nUuow J

Porada

a

l>r. med. P. MARKOW•CZ

towróclł•·

HB bla ER Gd aus

„

a 4&..

IM jest wie!ką pomocą dla każdej
gospodyni. Myje się nim szkło 1
porcelan~, czyści łyżki, noże , i widelce,
szoruje garnki, rondle i wszelkie naczynia
kuchenne. Przy pomocy Vim'u utrzymuje
się idealnie · wanny, miednice i krany.
Posypać wilgotny gałganek małą ilością
Vim 'u, a po chwili znikną wszelkie plamy
i złogi,-doprowadzić następnie wszystko
do glansu, czystym miękkim gałgankiem.

V

CENY LECZNIC.

skórne godz. przyjęc! od
- Pnyjmuje Plo •r"ow Chorobv
t wenervczne 8.30-10.30, 1-2.40 _ _ _ _ __

•ka 124. te•. b6·35

Powrócił.

od 3-7, w niedz. I iwięta od 11-1.

Cńoroby sk6ry a włos6w

i

rtawrot 2

Kukliński

poleca oo eena„
na nitn . cb:
~ustra .. trema tur.feł1
1as1ut. c•em"• ,,, or'ł'
l(inalnvcb ra1".łołl nru
l11Hra wiuące, Odna•
wiania i oopraw'anilf.
iuata 1 odesłaniem de
lłollłu.

~~--rł Meble ~01eayflcze t
całkowit•

urz•dunl1
o1owoczea11yth stylów

„. ••'1

Sprzed•ł
I ~oł6tulr„

L'UIORY męskie, damskie, obuwie
swetry na wypłatę, Piotrkowska.n,
III· w. I p.

8

LUblGZ Hn~~aUmOWH
·

fabryka Luster
ł:6di, Zachc'.lnla 22.

I Lekarz·Deotnta
M81~0!·

s-9 •.

0
\.eczenie defelct6w cery, muate, elek- przyjmuje do 10 ra
DO i od 1-2, od
'· "!ed.
troterapja.
4-8
G•błnet MOl>metvtznJr.
dla pań spec. od
'
4 .5
dla nłHamotnych C•g•e•n••n• 43
Tel. 41·32.
cenv lecznic
powrócił.
Or. med.
Specialista chor6b

J.

I

M. ~lAlfR

I

ul. Zlelon N'9 8
Telefon 45-49.
Cbor. skOrne
I weneryc•"•·
Pr1y1m. od 12-2

i

1,-s

11

o:·.

,„ w.

1

I

Piotrkowska 51

IGodz.tel.przvied
21·23.
3-7

sk6rny~h. _wenervi:~·
nycb i moczopłc10- - - - - - wycb. Naświetlanie
lamp4 kwarcow-.
·dllłJlłl
Pn:yimuje od
•

Ilekarz

g~~ dt.:~r~: .f. Hornw1u

Dla paó od 3-5; orzyjmu1e w le:z.
oddzielna poetek DlcY P•ZY uL Piotr•

med

kows1<1e1 394

DR. MED.

odziennie oJ ii? ods,

Roianer Klinger ,_, .....
Dsfeln• NI 9.

Powrócił

·Tel. .ł6

2s.gs.

Chor„by skórne.
weneryczne f mo

Lever Brotbers Limited, Anglja.

0

Choroby wenerv•
czne. skórne I. „ło- 1
leczenie p--hłaltał d• chań
"
·-, „
"'
lampa kwarcow-.
dutv~ czarny.
ANDRZf.IA Nr. Ko'c• łap białe.
"'ÓW

z

••••19-1

LECZNICA 111111111 Howou~i~a tkalnia

lekar" sitecJallst6w f cablnet dentF·
styczny oriy Górnym RYnku

)

j

Ood!1~'; a~~~Je~· '6-~:•brs~~tn39. p;:~;d~pe3cezi~;~
w
obuwie.

kL

PORADY radjotechnlczne
nopltlowe.
Reperacje.
Modernizacja. Elektryfikacja odbiorPrzyj mu te
od 1.30-Z.30 dla J. Kowalski.
aików wszelkich typów. L. Ormonto- od 8-IO i ort 5--8 Pań. od 6--8 dla
· ·
· w:~~ a młekłe.
wicz, Nawrot 38, m. 3, 12-3.
Leczenie lam 'Ił Panów'
nledzleBranld.
Zablelł I operacje od umowy. IC•płele
kwartow11
le 1 'śwleta od . swetry. bielima świetlne. Naświetlania lampa kwar·
ANGIELSKIEGO udziela rutynowana
Odd11elna p~zeIO-IZ.
cowa Roentien. elektryzacja. ~by
1manufaktura na raty
11a1iczyclelka Janina Mlndeltortowa.
kalnia dla "'"·
tanio „Kredyt" Na-ł utu.:.zne. toron:v złote. platynowe
Oci tlz. zgłoszeó od Z--4 i od 8-9 Kon-1 O~ PaiS ~3-5
wrot 15, 1-e p1,tro
l mosty.
Jroat.
W aledalClo I łvł1eł& do zQdz. 3
Do
stantynowska nr. 32, m. 21.
1D
po -

11111111

lau,,ea

1~ 50 krosien 4 2 - 44 cali z Szafi
Piotrkowska 294. tel. ZZ-89
a ·maszynkami przyjmie robotę za
(przy pr~ystanku ttamw. pabJanlck!ch) · S:rtYJlnuJe cboeycb ,., cbororobkowet. Oferty su b •L • M ·•
1
,,.A,
d
bacll wi.z)·1>tklcb specja no_, Od a.
o a .m.
ltJ rano do 7-cl po poi. S;.czeplenie moskiewskle"„o
·
ospy, analłn (moczu. kaiu. krwi,
konserwatorjum l- - - - - - - - - - - -

oo

c~dz!:~
j

Id

:::;e.
J

P anowe ·

Wsc1todnla
7l 8119. 1na
U
I

lllllllliz.

l~OIDJ rJrnurn~b
aUft n
par~ ~odzin dzi~nnie natych
miast poszukiwany.

głoszema tylko sił pierwszorz~ł
h · n •
nyc eio
•"'ep. po d •S. Q•• ·

...

nawar z ra. K. S·li

Nowy rekord

światowy

pobiła Konopacka w rzucie dyskiem oburącz.
w niedzielę rozegrany" został ostatni osi<ljgnęta prawą. ręką 31.49, · a lewą

mistrzem strzeleckim.
.

Mistrzostwa · strzeleckie - Ł. K ; S.-su,
które rozgrywane były w 8-mwu eta„ akt kobiecych .. lekkoatletycznych mi- 27.50.5, co wynosi razem 58.99.5.
Ostateczna punktacja mistrzostw w
pach dwudniowych zostałv ostatecznie strzostw Polski, a mianowicie rzut dyszakończone. W ogólnej klasvrikacji pier- kiem oburącz. Do tej konkurencji sta· roku bieżącym przedstawia się nastęwsze miejsce zaja,t Nower. roobvwając -nęty tylko dwie zawodniczki, a miano- pująco: 1) A.Z.S. (Warszawa) 177 pkt.,
w str.zel~'u z broni małokaUbrowej wicie Konopacka (AZS) i ~obielska (Po-, 2) Cr°:c<?via i Grażyna .Po. 94 pk!„ 4,~
przeciętnie sumę 176 punktów. Daitsze lonja). Wygrała naturaln.te Konopacka Rozdz1en 69 pkt., 5) LegJa 1 „l.(oleJOWY
miiejsc.a '.lajęla: 2) Andrzejak 168 p„ 3) l z wynikiem 66.48.5 mtr„ co stanowi re-l po 34 pkt., 7) A.Z.S. (Poznań) 27 pkt., a
Schnei1~er 164 p., .Mi7-hafa~ ~ W:iliczek kord światowy, lepszy o blisko metr od d~le_i caty szereg klubów polskich, upra
z<lobyh po 163 p. Dzies;ąte m1e)Sce z 139 poprzedniego. Prawą ręką Konopacka w1aJących lekką atletykę.
~ata 39.01, a lewą 27.47.5. Kobielska
punktami zajął Joss.

j
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Pold~a lekkoatletyka w
W tej gałęzi sportu- czyri:my
i

zbliżamy s:ę

do klas.y

cyfrach ...

stałe postępy
-międi,ynarodowej.

Sporty z·mowe włlodzi! 1
·u prawiane będą przez
członków Ł.

K,. S. .

.
Jak s ę dowiaduJe~y d~J ~a'l1Jl p.it.
karze Ł. K. s„ Moskal i ~rol. kt.o:zy ~we
go c,z~su. byli cz.lo~kam 1 Lu~'1~niank1. w
Lubli:•nite 1 upraw1a~1 _sporty z 1 mow~ Jak
nai:otarstwo, hokeJ \ sa:necz~o~ai;1·e, a
. w
K,rol 21ost.a~ n.a~et . m,strzem mn.brow
. b1·egu narc 1 a~sk:m na 1ą, k.1!11. w Zak~pa.
nem •. zo~ga~i'. ZU,J ą w_naJ• 0:!·1 ~szvch di::1acb
sekcię n.arc.arską w. Ł?d~. Jak wi.ad()..
mo ~ow:~m. o~y?waJ c P}ka.rz,e n.a sta.
ppd
w Łod~r. . ~oparci~enJo..
Ie o·s: ed1th sd·1 ę Juzma
u ~ie ac wvm
tym wzg 1ę-. em
nym M'ejski Kom .tet Wvchowan.fa Pi.
zycz.nego w Rudzie Pabjanickiej, g<ly1
jak w iadomo pod Rudą znajdu.ie sik~ gór.
ka, nadająca się ca1łkow1:ci.e do umaw1a.
11ia sp.ortów z:mowych, a sz;cvególn'c
sportu narciarskeg-o.
.

:

.

I

1

Ku ~s

nar~f ilrskl

dla 2ó ł Jdzian.

·?~w~~ujemy }i[ ·1 1e, Łódzbki t Sp. Koh„
Polska męska reprezetinacia Iekko-1 wa-Polska (wygrała Łotwa' przed t·Sadkowska, ·Grali eka, . Wi~cz.orkiew:.
atletyczna brała dotychczas udział w 10 Austrją i Polską) w Warszaw·e i mecz czówna, Kasprzakówna, Kob.elska, liu- mi e . . ręgowy'bl~~ ow ro 0 .mczkyc
urs
orgamzuJe w naJ izszym czasie
1 · k · T · ld,
A
· (
·
•
·
·
narciarski dla łódzkich klubów w Zako.
sp_otkan ,a9h m1'9dzypanstwowvch, a w .Krakowie z AustrJą wy~rata u- . anie a 1 r~1wa , .o wna.
. Z zawodniczek tych zwyctestwa od- panem. Ogó!em w kursie tym weźmie
.
. .
.
sitna);
. • .
.
mtanoWILCle:
udział 20 zawodników. Kurs trwać bę·
Rok 1908 - udział w IX Ol[tnPJa<l:~1e niosly: .
Rok 1922: tr6Jmecz słowuanslci w Pra.
dzie około 2 tygodni.
6 zwyc11ęstw - Konopacka:
dze (wyg;rała Czechosfowacia przed w Amsterdamie i mecz z Austrja w Wie
~
(~ f
Sc:haBrenerówna
ziwyc:ięstwo
1
Austria).
(wygrała
dniu
Jugosłiawją i Polską).
W zawcxjach tych brało udz:iał 21 zia- bińska, Lonka, K 1losówna i Lanżanka. ·
Rok 1924: - udział na VIII OLimpjawodniczek, a mianow'.cie:
ctzie w Paryżu.
koniec ffi Str2. UStW iigowych
5 razy Konopacka;
Rok 1926: - mecz 'L Juirosławją w
Dnia 25 listopada r. b. zostaną osta3 razy - SchaHński i K:iilosów.na;
Warszaw1e (wygrała Pols'ka).
tecznie zakończone dlugie i męczące
2 razy - Czajkows'ka, Jabłoczyńska,
Rok 1927: - mecz z W.fochami w
rozgrywki ligowe.
Rzymie (wygrały Włochy), mecz z T0- La:nżanka; Woynar·owska.. Jasne, LonI Zeszłoroczny mistrz, krakowska
skaną we Florencfi (wygrała Polska), ka, Gądziernwska, Brenerówna i Taaczkolwiek niejednokrotnie
„Wisła,
trójmecz Polska-Łotwa-Estonja w' backa;
dawała się spychać z czołowego miej1 raz - Ta'borowiczówna. W1śka,
Warszawfe (wygrała Polska). mecz z
sca, ostatecznie zdobędzie poraz wtóry
u
Jug)ostawją w Zagrzebiu (wviuaiła Polzaszczytny laur.
skia i mecz z C.lechosłowacia w War/1
sza.wie (wygrała Czechosłowacja).
1l
Turyści
~
Rok 1928:-udz,iał na IX Olimpjadiz!e
lf
b li
w Amsterdamie i mecz z Czechosłowa·;.kl Ub V f OO tb a I e O d OSO b V h ara kt erys t ycz- WJ niedzielę na Wodnej,
UWO IOl':
Polska).
cją w Pradze (wygrała
zał
-wodach t'"ch bra:ło u..1-:„,
W """
ak srę dowradujemy, w nadchodzą·
f
1.11~... 48
"
cą niedzielę na boisku przy ul. Wodnej
nego" sędziego OOtbałowego.
wodników. a mJanow~de:.
Zar;ąd o. K. S.-U wii.nden sie bliiż.ej odb~dzie się towarzyskie spotkanie mię
Od dłuższego czasu coraz częścdej
9 ra~y - BAard an Il I reiss: . .
8 ra Y dochodzą nas słuchy i skar~i na sędziie- za.interesować osobą p. Mazowity, któ- dzy drużyną lb Turystów, a Orkanem.
amczyik . SzenaJCh'.
7 razy.-. Dobr<?wol~~· Jaworski, ~~ go footbalowego (kandydata) D. Mazo- ry przecież dyskredytuje Kollegjum Sę- Na przedmeczu zmierza się rezerwY
strzewskii, ~'llkorski, CeJzak, SmakuLsk1 1 wi:tę ze Zgierza. ów pan, którv koniecz- cfaiów w Łodzi. Nie można ws·z ak dopu„ tych klubów.
11•kł
nie pragnie odegrać rotę bezwzstlędne- śc:ć do tego, by człow ek ni•emaiacy riai.
.
.
Malanowski;
•
U
W
'i
go dyktatora na boisku, poza nieum·i e- mniejszego wyobrażenia o o-r bepisach
6 razy - Sawaryn I Tro1anowski;
Reprezentatywny gracz Polski, Ko5 razy - Tr~}'.'er, To~ert„ Rzepka, jętnem prowadzen•iem zawodów. pozwa 1 gry we footbal, kierował na bo:sku 22
ta sobie na naes.łychme rzeczv wykazu- sportowe.ami, pragnącymi rozegrać spot zok II z IFC. zrezygnował snać z dalFryszczyn, Forys 1 K~ólk ew"lLCz! .
szych laurów, gdyż, jak nam donoszą,
3 razy . - . qórski, .Kasperk1ewicz, jąc przytem, absolutna nieznajomość ka.nie pi~ka.rskie.
przeniósł się do Ostrowia {Wielkopol•
u1
przepisów o u.re. we foot'bal.
.
Sz.yd:rowski, Bm1akowski; . .
ska), gdzie zostanie trenerem tamteiPrzed k "I'kunastoma dn.ia.mi. na me.
~ razY. - Gmner., ~uk~si~wiicz, M!eszego K. s. „Ostrovia".
~Ofa\Vil,
tLeJewski·? Ołdak, Sos1111~~' · Ziffer..św1ę- czu towarzyskim w Zgierzu. w chwilJ,
Nowym nabytkiem Legii jest Stołl
~Y drużyny stanęły gotowe d-0 walki,
łochowski, Szelestowsk1 [ Nowak•
gowski z T. K. S-u, który prócz tego, że
Mecz bokserski.
i raz - MisińsJ?, Baran I. H~tih, Ko.. 1 oczekując tylko sygnatu. p. Mazowit<!.
jest doskonałym piłkarzem, jest zara·
char,. Rey, Jucew1cz, · ~mchow:"cz., CY.- prżyb'.erając mblię, wtadcv oświadczył,
Dowiadujemy się, że między awiąz- zem wybitnym hokeistą. Zysk dla Lebulsk1, Megro, . Urban ak, Ma1tkowski1, I że zawodów n1ie ro~Ln·e o6ki nie oMicha!~ki,. Zub~~· Buchała, Wieczorek, trzyma gotowego wykazu ~raczy obu kami bokserskiemi Polski i Łotwy toczą gji jest więc podwójny, gdyż za jednym
się pertraktacje o rozegranie meczu zamachem została rozwiązana kwestja
drużyn.
Kusocinsk1.
Nie pomogłrprośby kap.itanów obu bokserskiego jeszcze w bieżącym- ro-1 obsadzenia w drużynie piłkarskiej sta•
. ~ .zawodn~'ków tych zwyciestwo odzespał:ów, którzy zwrócHi uwaire na to, ku. Mecz ten odbędzie się zapewne w nowiska środkowego pomocnika jak i
.
n11esl·1:
bramkarza w drużynie hokeyowej.
5 zwyciię,st·w. - ~aran II. Szenajch, że wskutek pófoej pory zawodv n~e bę- grudniu w Katowicach.
dą mogły być ukończone i że wykazy
Knstrzewąkd. S korsk1;
doręczone zosta.ną w czasi1e orz:erwy. P.
4 zwycięstwa - Treyeir;
Maww.rta okazał się jednaik niiewzru.
3 zwyc~ęstwa - Dobrowoil ski;
NAJ3LIŻSZĄ
2. zwycięstwa.- Adamczak. Foryś, szony. W czasie gry działy sie na boiPREMJERAU
sku niesłychane rzeczy.
.
. .
We1ss, S~akulslci;
P. Maizowita stuchaił wszvstkich t. j.
1 'lWyC'1ęstwo - Bmlakowsk1. Frysz
czyn, Ja-worski, Kuchar, Malano?-'Siki, pubHczność i zawodn~ków. bioracych uSzlagierowy pod wojny program I
Sensacja sezonu I
Old.~k, .Rothert, Rzepka, Sawarvn i Ku- dziiat w grze, krzywdząc naturalnie dru- 1
Produkcji filmowej 1928/29 r.
żynę zamiejscową. Nie na tvm jednak
iOC:nsk,i.
\łtilELKI SUPERFILM
W b:1iegach sztafetowych uzvskat.iśmy kon ·ee: przy wyrzucaniu oiłki z autu
bocznego p. Mazowita ••rozkazał'' za..
11 zwycięstw.
Statystyka kob1ecych zawodów jest wodniikom usunąć się 9 metr6w od wy.
Wzruszający dramat w 12-tu aktach.
rzucającego!!! Naturalnie. te w odponastępująca (5 zawodów):
Rok 1906 - .udział w II hrrzyskach wiedzi na to nawet laicy S1Porto'W1i obecW rol. gł. V•vian Gibson Włodzim erz Sokołow
ni na mecz~ wybuchati śmiechem. Naj.
w Goteborgu; . . . . , .
Rok 1907 - pJęc1ob6l Austna-Łot- większej przyjemności doznał iednakże
Przygody miłosne studentki roku szkolnego 1928/29
p. Mazow'ta przy WV'lduczan:lu graczy
Szampańska komedja.
XXXXXXXXXXXXXXX: z boiiska, to też co kilka miwt lticzba uiniejszała
m
·
zawodach
w
czestrticzą<:ych
i.ie w ten soosób p.
rozumieć,
się. Ma się spaczył
catkowicie cnarakiter
ft Mazowiita
U U
W roli głównej: A rt rt Y O l't D R A.
powyższego mecz:u towa.rzvskie~o. N. e
Jest to jednakże odosobroionv WV"Padiek
najwyższej
,występ6~' p. Maizowity. UbieJ?'łej ntiejakości dziielii mniej więcej te same rzeczy dziety się na meczu w Pabjan:icach. na którym to p. Mazowilta mial Z2.S'ZICZyt być
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Stalilhelm
~iczy

630.000 żołnierzy.

Berlin, 7 listopada.
Przywódca Stahlhelmu Seldte na
flielkiej paradŻie i rewji stahlhelmowców w Budziszynie oświadczył, że obecnie .nieregularna armja niemiecka
stahlhelmowców liczy 630.000 dobrze
wyćwfozonych żołnierzy. W dalszej
::zęści swego przemówienia podkreślił,
ie organizacja Stahlhelm weźmie odtąd
czynniejszy , udział w życiu wewnętrz
no -· politycznem i.parlamentarnem.

Spodnie w nagrodę
Najnowsze odznaczenie
sowieckie „
\

Moskwa, 7 listopada.
W niektórych organizacjach pionier6w J.mmunistycznych wprowadzono na

za specjalną energiczną działal
Nagroda . ta przyjmowana jest
i>riZ.~i młądzież z wdzięcznością, gdyż
sfa;tiąwią ją spodnie, których brak mło
d,Uęż '. robotnicza i wiejska uczuwa dotkliwte:
. · ..

(tqg~
n-Oś'ć.

„~ .

~

~.

Organizacja przeku•
•
•
•pywania
, ··

, IJtzędntkOW

. ,
-·
~ G oo obu ·drużyn
. ,;ł\a, a argen t ynsł\ą.
... ry irn~iS
~
l<ozgrywka meczu w Konne polo poml ; azy druż yn ą po·r nocn o-·au1e
konia9Js
na
że
dopisek,
w
ją
zaopatrzyła
sami milionerzy. Prasa am cry kai1ska, zami ~szczając powyższą fotografję,
podczas meczu harcowało conajmniej 400 miljonó:v dola_rów. Ładna. suma!. .. Przekracza ona •.z czubem" całY _..
.
.
iii!M;!.~LJudzet J>·anstwa polskiego„..
em '
•m• .,.. .. •

.

ang1elsk1ch.

Londyn, 7 listopada.

·
- ~·~DZienniki. donoszą •. że policj.a londyńl
s'Ra .· wykryli orgamzacJę kierowaną Al
przeż pewnego cudzoziemca, której za
.·

'<. ,

dańiem było przeku~yWan. ie ur~ędni-

Iw

ków celem wydostania poufnych mfor- •

-

.

-·-

6-tą

roczoiCP: marszu na- Rzym.

~aty.
niemczech~

Przed 10-ciu

~

w

macji. .Czterech urzędników policji londyńskjej miało otrzymać w tym celu
przeszło 1000 funt. szterlingów..

· Katastrofa budowlana
w Parvżu.
Paryż, 7 listopada.
. . :.
· .·W centtum miasta groziło wczoraj

ii.walenie się domu pięciopiętrowego,
którego budowa jeszcze nie jest ukoń
czrma. Zapobieżono katastrofie. usuwając . robotników z budowy i zamykając
ulicę. Budowla będzie zwalona.

Korupcja w Rosji'.
Moskwa, 7 listopada.

rozpoczął

W.czoraj

się

przed

naj-

-Wyts:żYnl trybunałem sowieckim proQiżęciwko 30 urzędnikom komisa:-

;

ces·

Ksią!ę Maks Ba<feifskl, osłałni .lerz .cesarskich Niemiec.

rjafit "komunikacji, oskarżonym o przekup$twa, . falszerstwa i sabotaż.

„_.;; ., .

.

·Doktór frlozo/11 ••.
'bokserem.

r:···

Filip ~chetdemait, soci~listii.
kanclerz republiki · niemiecki~j;-- .

ti-1-innh

xxxxxxxxxxxxxxaa
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I

Dokt&r fl1ożołjj Bach z tteidelhergu „.ale do turnieju o tytul mistrza bokserskiego Niemiec w ciężkiej wad ;e:
'

„

•.

'Q viydawnic.two „R.epubliki" sp. z

. · .r

L " ·

I

Dyżury

a ptPk.

Dziś w nocy dyżurują apteki: G Antonif.ri~
(P.iatrlt:„~'!Z ro zkazu Mussolini-ego faszySci uczcili 6 roc"nicę rewolucji faszystowskie] ni c (Pabianicka 50), .~· Ch~dzy~s~iego
(Pi:ze1azd 1 ~). R. ~~~•h1 ~hi
Sokt>l~wicza
t~}. w.Andrze1a
y m · Mię- sk1ego
monumentaln
pracam
p ochodami i manifestaciami
26, J . Zundelew1cza (P:iotl"kąw.
.
.
. . i ', charakterze
.
' lecz
'
dzy innemi dokonano 0twarc1a w1elk1ego 1anatonum pod Med;olanem <foto-Iska 25), M. Kasperkiewicza (Zgierska 254). s.
Trawkowskiego (Brzezińska 56), [b
grafja górna) i pięknego mostu tad rzeką Murrą. ·
"!,;

.1 d1>ow. Wład}'.sław Polak..

·;

_

.

W drukarni „R.e publiki

S~.

z ogr. odp„ Piotrkowska 49 i

'

64.

„

·"

-.11.

,\ '

o

· Redaktor odpow. J an Grebel!!ła.t.

