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Katastrofa samolotowa
w Krakowia
Pilot zabity
Kraków, 2 ma/a.

Rok VII.

I

Wczoraj wieczorem wydarzyła się
tragiczna katastrofa lotnicza podczas
ćwiczeń lotniczych.
U jednego z samolotów oderwało sie
skrzydło. Aparat spadł koło rogatki Mogilskiej, ulegając zupełnemu rozbiciu i
grzebiąc w szczątkach zawodowego pitota sierż. Franciszka Stańkę, liczącego iat
samolotu wydobyto
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Pierwsze starcia międ~y komunista- wschodniej dzielnicy miasta, gdzie mlo- nawet _całemi salwami.
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·,,TA NCE RKA ''
Najpotężniefsze. najwspanialsze i naibardziel wstrząsaiące arcydzieło X Muzy. Z niebywałym dnł14d nakładem odłwon:onv został w nim oszałamiaf ący przepych
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DOLOR ES DEL RIO
Rewelacyfnv film jubileuszowej proilustrujący
„FOX-FILMU".
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historię ostatnich lat Roili.
Rctyserja r:nakomitego Raoula Walsha.
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CHARLES FARRELL i IWAN LINO!W.
TEODORA RYDERA. - Poci. przedst. o g, 4-el po poł.: w sob„ ntedz. l łwłęa
Bilety ulgowe i passe-partout prócz urzędowych i pra~owyeh niewat.ne.
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„Szkoła · Paryska~·
======= W rolach głównych: =======
NOAH BERRY, VIRGINIA VALLI, ARrłOLD KENT i inni.

~ 0111 t dni nastepnycb. o g. 12 w poł. Ceny miejsc
na 1-szv seans od 50 gr.
Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA.
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Obok bogatel wystawy koncertowa gra wszystkich wykonawców.
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Nic dziwnego, że ludzkość cała coTo też dziś ogólną polityką brytyjskiego
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władz
armj~,
całą
W ten sposób można uśpić
Jeden z niob stan Wiiscoo.sin, we<fil'ug skała moc prawną, potrzeba jeszcze zapnotłrowadzłl
osady, miasta, oczywiście, tylko na pewien c~as. J~st to. gaz nie~inny zg9ła! wszelkie.go pra~~Of?oclobi~ństwa .wy,po- j twie:dze.nia s~natu stanu; ~ ponieważ od
w por-0wnamu z mnym, Jednak dz1c;k1 włe walkę prohiib1q1. W p1erwsze1 poło- pow1edm wmo•s ek został JUŻ z.głoszony,
fr. I ph;tro,
niemu można odnieść zwyciestwo. aj' wie kw·ieb1i.a odbył się tam plebiJScyt, a ł-sipo-d..ziewać się należy, że i sen.at s.orawe
w. l!łosowaniu ludowym oL'b.rzvmi.a więk- w tvm duchu załatw'orzy1muje od 12.30 do 2-ej zwycięża ten, kto nie śpi,.
••L 64-21
Każdy, kto interesuje się zagadnienfami, dotyczącemi Anglji, nie może nie
zauważyć, że w dominjach angielskich
dokonywa się ewolucja w kierunku zu·
pełnej autonomii; stosunek taki zaś wcale nie jest daleki od zupełnego uniezależnienia się od metropolji, nic też dziwnego, że stanowi to dla Angljł powód do
poważnych refleksji.
, Już od czasu otrzymania przykrej lek'cjl w postaci oddzielenia się kolonji amerykańskich •. które pod koniec osiemnastego stulecia stały si~ St. Ziednoczonymi, Anglja w stosunkach z pozostatyrni dominjami kieruje się wielką ostrożnością i liberalizmem, przyznając im bez
trudności coraz większy samorzqd, w
miarę, jak ich postęp w rozwoju tych
zmian się domaga.
Jednak już w początkach stulecia
bieżącego te węzły, łączące dominja z
metropolją, posiadały raczej charakter
moralny, było to przyWiązanie do korony tak jednak silne że w r. 1914 - gdy
•
· b '
l
A ' I 'i
n~ J gr~zl. o me ~zpiecze~s~wo-wszystk.ie domn~Ja pośp1es~yły Je.J na po~oc,
kazde w miarę sit Wiemy, ze ~ola .bitewne gę~to. były usian~ truvaml zołmerzy

Car mo.skie~~i, l~an Groźny pr~e- dolny koniec był bardzo

szedł do h1stoq1 1ak~ 1ed~n .z okr~tmej- sie rozmowy Iwan wpijał pręt w· nogę bo
siy~h włl!-~ów; · sanu. ros1anie porowny- jara, a nabierał doń nad.zwyczajnego zau
fania w miarę, gdy ten pod tak bolesnym
-wah go me1ednokrotnie z Neronem.
~a jego · korzyść przemawi~ją jednak ciosem nie krzyknął i wogóle nie dał po
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LADNA PERSPEKTYWA?„

Dwaj hond lowc: u

W TRAMWAJU.

na spadzls• et drodze wvs•„pk u
ł.6dź, 2

Pacjent: No, jak się przedstawia stan
mego zdrowia, panie doktorze? „.
Lekarz: Doskonale ... Tylko wie pan,
gdybym był na pańskim m;ejscu nic
ro.ZPO?Zą~bym czytania większe/ powteśc1 ....

maja.

W skła<łiie jedwabiu Mauryceg<> Tenenbauma pr.i:y ulicy Piotrkowakiej 40
.zjawili się dwaj eleganccy panowie z jakąś młodą niewiastą, którzy chcieli kupić kilka metrów materjału.
Gdy sprzedawczyni podała im cenę,
przy:byłi dasz.li do wniosku, że materjał
iest zbyt drogi i szybko wyszli ze sklepu.
W parę chwil później spo-strzerono brak
cłiwuch sztuczek tow.an-u.
. _..t_o •
, .~ T o byh. zł~xuae1.e 1· - .za w<>łał w,łaś
c1c1el ~klepu 1 siyb~ wyb1':gł .na ultcę,
al~rmU)ą-c, pruc~odntów. Dzię~t ~~ych- Bard·z o pana przepraszam, ale miasto~!! pogoni „s~openfelqz:iarzy zdo
pan będzie łaskaw zegć już z mojej lano u1ąc. Przechoonte oddali ich w rę<:e
nogi, bo ja tu wysiadaJ'r'„.
policjanta, który całą trójkę skierował
do komisatjatu.
Ujęci stanowili znaną szajkę, która

ch
pocztowe w brama
nki
skrzy
o
Spór
kamienicz nicy
Lokatorzy

okradała w Łodz1
w <>statnich czasach
manufaktury.
sz.kłady
wszystkie większe
Tadeusz Krawiecki i Stanisław Tomczak
{tak brzmiały nazwiska szopenfeldziairzy) przed paru laty byli skromlilymi ha:n
~owcami i prow~dzili uczciw.Y tryb fyeta, lecz po stracie p-0.sad K. 1 T. zeszli
ubie~ł~ :~u por.a.z
n~ manowce.
p1~rwszy skazan? 1ch n~ w1ęz1eme . Wczo
ra1 po raz d~ug1 stanęh pr~ed sądem '
t?wa~zy.st~e rutynowan.e1 . ~zopenf.e:lkton:.
dnark1, Mar:Janny Kucha.r sk1e1,
~pólnie z :nimi usifowała skraiść towar
w składzie T enenbauma.
na 2 lata
Tomczak został skazany
Krawiecki na 4 lata, Kucharska zaś na ;i
·
lata więzienia
• • • • • • '• • • • • - - - •

W.

Jutro 3-go Maja
uroczyste posiedzenia
Rady Muijsk1e1

Łódź, 2 maja.
.
święta narodoweg r
okazji
z
Jutro,
powiadają, że mają dość świadczeń
3-go maja, odbędzie się doroczne un•czyste posiedzeni e rady miejskiej, r: 1
którem, po okolicz:nościowem przem(1.
zmuszać
wieniu prezesa rady inż. ttolcgreber ··.
wręczona zostanie nagroda tegoroczne ·
laureatce m. Łodzi, znanej powieścil'
pisarce p. Zofji RYR:ier - Natkowskiej .
Nagroda wynosi, w myśl uchwal .
rzy nie chcą pfacić, to
Łódt, 2 maja.
laby opiekę nad tą dziedziną pocztowoinstalować w bra- telegraficzną w naszem mieście, która rady miejskiej, 10 tys i ęcy z łotych.
Przed kilku miesiącami stała się z jakiej racji oni maia.
•
.11dualna
mach Jakieś nowe skrzynki pocztowe'!· zahacza o nasze życie przemysłow:r
pocztowy 7.Wra handlowe.
urząd
czasu
Swego
pocztoskrzynek
sprawa rozwieszenia
t ·
l ·
wycb w bramach łódzkich domów.
Nie ulega wątpliwości, że frnżde mia
\V skrzynkach tych byłaby specjalna ca się w eJ sprawie do magistratu, pro sto ze względu na odrębny charakter
odBrzez1ńsku2i
przegródka dla każdego lokatora i li- sząc o interwencję, lecz magistrat
ma różne wymagania. Łódź jako ośro
~tonosz w każdej przegródce zostawiał- parł mniej więcej w taki sam sposób:
Łódź, 2 maja.
- A poeóż ja się mam wtrącać do dek przemysłowo - handlowy od..:zuwa
JY odpowiednie listy.
dadzą
łatwo
które
braki,
może pewne
WczoraJ w ieczorem restauracja prz:
Dla listonoszów byłoby to ufatwie- tej sprawy?„. Czy mam wot[óle prawo się usunąć, chodzi tylkt> o inicjatywę. ulicy Br z ezińskiej 59 b yła terenem
nie nielada, albowiem przy obecnym nakazywanJa lokatorom, ateby kupoProjektodawcą zmian i ulepszeń by- krwawej a wantury . 36-l ctni Józef W a-; ystemie roznoszenia listów listonosz wali Jakieś skrzynki; które będą rozlentowski. ogrodnik, za mies z kały prz\
więc rada pocztowa.
łaby
mam
czy
'TIUSi przejść w ciągu dnia niezliczoną wieszone w bramach?„ Albo
Wprawdzie łódzki urząd pocztowy ulicy Pomorskiej 70 i 50-letni franc:'l ?ść piętr, co wpfyWa oczyWiście ujem jaldeś uPoważnienie, by zmusić do tego
czyni usilne starania, by w dziedzinie szek Woźniak, stolarz, zam i eszkały p et
kamienlcznlków? •••
nie na stan jego zd-rowia.
tym samym adresem, po pijanemu P'
Spór zatacza więc coraz szersze krę pocztowej nie było żadnych usterek, sprzeczali się ze sobą i rozpoczęli w a·
. Większość listonoszów cierpi wlaśgi, a listonosze lażą, łażą, łażą i skrzy- ale
me z tego powodu na rupturę.
trudno wejść w skórę kupca tub han- kę na noże.
Zdawałoby się, że wprowadzenie te- nek niema, niema, niema ...
Obaj mężczyźni zostali dość cięż k
jego pot!O projektu w życie nie powinno napot- . Możliwe, że sprawą tą zainteresuje dlowca i odgadnąć ~zystkie
ranni. \Vezwane pogoto,v ie po udziek
trzeby.
k ać na wielkie trudności, tymczasem się
niu pierwszej pomocy przewiozło i~·
przyszła rada pocztowa,
Gdyby więc powstała rada poczto- do domu.
jak się okazuje
sprawa nie przedstawia się zbyt łatwo. której powstanie zaprojektowała izba wa, możliwa, że zakończyłby si~ spór o
skrzynki pocztowe w bramach i llstoChodzi mianowicie, o to, że niewia-1 handlowo-I>rzemyslowa.
Zadrzewie nie Łodzi
Nowa ta instytucja, wzorowana r:a nosze mogliby odetchnąć z ulgą.
domo kto ma te skrzynki rozwiesić, kto
lłak.
rotoczykolejowej,
radzie
istniejącej
właściwie
ie ma zainstalować, czyli
Łódź, 2 maja. .
kto je ma kupić, a najwłaściwiej Jak się „Express" dowiaduje, wydzia'
kto ma na ten cel wyłożyć fundusze?„.
plantacji miejskich przystępuje w ponic:~1-1e4nl zb1~ea
Najprostsza odpowiedź powinna
działek do kontynuowania zeszłoroc z 
iii
•
•
brzmieć następująco:
nych prac, związanych z zadrzewi ea.~
.a. b
d
b
1• d
4
- Oczywiście. że urzą·d pocztowy.
niem naszego miasta. Na wszystkic h
..-W
ro
„e
U
OD
O
WSaQP
Tak, ale ministerstwo poczt i telezasadzone będą drzewka, tw uulicach
zalewając się łzami - od dwuch dni nic
Lódź, 2 maja.
~ rafów nie wyasygnowało na ten cel
sposób na chodnikach alej k
ten
w
rząc
DajPrzed paru tygod.niami państwo nie jadłem„. Nie mam gdzie spać„
ladnych funduszów.
drzewne.
Drzazga, zamieszkali przy ulicy Mty- cie parę groszy„ ..
.Więc może lokatorzy?..
Zadrzewienie naszego miasta prz~ ·
Litościwi ludzie nie odmawiają mu
narskiej 20, zameldowali .w policji o usłusz
powiadają
lokatorzy
ale
Ba!
czynić się ma do podniesienia stan u
pieniądze
oddaje
Chłopczyk
wsparcia.
synka,
cieczce ich jedenastoletniego
de, że
ia.
SwYm starszym kolegom, którzy najwi- zdrowotnegoŁodzi i do oczyszczen
,
Alojzego.
dość już świadczeń mają na 2łowie
m::1
i
cznym
fabry
dymem
przesyconego
zarobjego
Chłopczyk zbiegł w nocy z domu ro- doczniej utrzymują się z
i nie mogą sobie pozwolić na nowy wy
zmatami rynsztokow emi, powietrza
datek. A zresztą cóż to obchodzi loka- dzicielskiego, zabierając z sobą pięć ków i wzamian za to dają mu nocleg.
Państwo Drzazgowie daremnie· statora. czy listonosz będzie miał ulatwie- złotych i rozmaite drobiazgi.
rają się ustalić miejsce zamieszkania
Policji nie udało się go odszukać.
nie w swej pracy czy też będzie muOnegdaj państwo Drzazga dowie- syna. W sklepach, w których Alojzy
siał nadal harować jak wół?!..
się, iż mlodociany zbieg znajduje tył już parokrotni~. nie można było o
dzieli
źródło
jedno
jesz.cze
więc
Pozostaje
bliższych inforsię w Łodzi i włóczy się po mieście z nim „zdobyć żadnych
- właściciele domów.
Zniszczenie dekoracii i zdemolo ·
macJ1.
od
starszych
i.liic.wik6w.
bandą
Ale i to źródło dawno wyschło mi- jakąś
Należy przypuszczać, że policja zajwanie widowni
mo panujących naogół chłodów. Kamie- niego. Widziano go w okolicach Placu
nicznicy powiadają, - że skoro lokato- Reymonta, gdzie odwiedza sklepy w tej mie się tajemniczymi opiekunami 11-letZ Grodna dor.'.1szą:
niego chłopca i wyjaśni całkowicie ca·
dzielnicy i prosi o jałmużnę.
Policja wykryta spraw c ~ zniszcze ·
·
sprawę.
tę
łą
mówi,
- Nie mam ojca, ani matki nia, dokonanego onegdaj w teatrze Oa1
nizonowym w Grodni ~. J est nlm 27-let·
ni Wacław Markowski, malan-dekorator, zatrudniony przez kilka dni w teaUbiegteJ no~ .sr doko:;a,110 kradzioiy w miesztrze i zwolniony za niesolidne wyWiąz y
k:miu Chaima Bi-elek\l/a przy ulky Kiliń~kiego
tódź·Hallska
sia.:JI
na
au
lcrodzie
wanie się ze swych obowiązków, za co
n: 36/38
się też zemścił, niszcząc dekoracje i· de kolejowe
ni.ach, przytrzymała ro1b-Otnika
ł.6di, 2 ma.fa.
Łupem złodziei padta garderoba wartości
połicyJn_,
molując urządzenie teatru.
p rzeszło 1000 złotych. Dochodzenie
jak
który
&gdańskiego,
tódt- g~ Kazimierza
PoSit:erunek policji na statji
nie dało żadnych rezultatów.

twierdzą, że to ich nie obchodzi, a magistrat u~aża, że nie ma
do kupowani a skrzynek
prawa nikogo

Noże

spór ten

rada pocztowa

rozwiąże przyszła

Krwawa awantura
na ul.

I

I

l

Zemsta dekoratora
taatralnego za wydalaniE

Sqdo we echo

:iarazie

Jlof!IU

•eon

Kaliska otrzymywał

częs-to meldunki o się okazało, swe~. cz~ był jut karany

kradzieżaoh, dokonywanych na dw01"ctt, za występy złoo'Zteyskie.

w dniu wczorajszym w faibryce Leonard.a lee~ nie mógł wykryć zł<>:dzi~i, ~tór~y. po

zmarl nagle robotników Wilhelm Poli, zamieszkaly przy uJi.cy Pieknej. Wezwane pogotowi':
nie zdołało us.t!llić przyczyny . nagiego z~on?·
Zwłoki zabezpieczono na miejscu do zeiścta
w ładz sadowo-pobcyJnych. ••••••••••••
9 o•••••••••••••

,,.._„

. Bog~ański nie pr~znał się do winy ł
twierdził .kategorycznie, że Z-O~t~ł b~z
podstawnie p0$ądzony o kradziez. Pohcia w trakcie rewizji, dok<>nanej w jego
mieszkaniu znalazła jedna.kie rozmaite
]u d · ty
h dz
dm' t
na
a zie
prze 10 y, poc <>' ące z
stacji Łódź - Kaslis.ka, wobec czego ou

kazdym wy-stępie ziręcznie zacierali slady.
Pewnego dnia do połicji wpłynął meł
„K'Odunek właściciela młyna parowetto
15
An
p
k'
·
•• J ózef a An to-mews.
to1ego. .
rona
niewski doniósł, że z wagonu towarowego zerwano plombę i skradziono trans- dziła go w więzieniu.
Na sądzie ~.ański twierdził w dal
port pszenicy, która nadeszła dla młyna
szym ciągu, iź został niewinnie oskairżo,,Ko-r-0na".
zeznaniacb
- Mój ekspedjent pedejrzewa peW10e lny. Sąd, opierając się na
go robotni:ka kolejowego - oświadciył świadków. skazał Qo na 6 miesiec)"> wię.
p. A. - mogę pan<>m podać jego ryso.pis. zi.enia• .
Policja opierając „ się na tych zezna-

:Kr111a111a 6óifla
W domu przy uJi.cy Rajtera 13 wynikła wew
raj krwawa bólka pomi ędzy Romanem Kałskkn
a Henrykiem Szoslandem.
Kalski zra·nil dooć ciężko nożem Sz.osJa,nda.
Do rannego wezwa·no Pogotowie, które stwierdził-O. że doroat on dość ciężkich obrażeń a t:lesny.ch.
Kalski został poolągnlęty do odpowiedzialności

karnej.

Duaurg .•P•ek.

w nocy dy~urują apteki: Wó);:lckiegu
(Napiprkowsklego. 2~), W: Danieleckie:,to (Piotrkowska 127), Ilmck1ego 1 Cymmera (Wókzań
ska :r7), J. Hartmana (Młynarska 1} J Kabana
Dziś

CAlo.ksa.ndrO.W~.i ~).

(b). ~- . -

• -

~
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Xo01u fran,;usfit

Arqto111nłli

Opolscy niemcy
dba1q o op1n1ą swago
miasta...

sprytną łodzianką
do każde"o
z Jel wielbicieli, Charakterystyczne są wlec
równlet listy panny Puśkl. ścUle zastosowane

Panna Pusla Jest bardzo

i umie się odPowłcdnlo zwracać

Wystawa teatralna i chamskie
bicie voisk1ch aktorów
W związku z niesłychanyIU, barbatłumu
rzyńskim napadem podżeganego
niemców opolskich na przybyłych tam
rzeczy bę
polskich artystów, nie od
dzie przytoczyć, że w Opolu.„ otwart(}
w tych dniach wystawę teatralną, poś
więconą sztuce Melpomeny •.

do zawodu adresata.

.Do ftonduftfora fram111afo111ef!o
na zakrę
za linkę, teby
tramwaJ stanął. Ale uprzedzam pana nie uda się
panu ze mną zerwać tak Jak pan zrywa bilety
I po ślubie nie wolno panu przesiadał".
- ,,$erce ml dzwoni, Jak

cie, o panie. zechclel

Do

trąmwaJ

pociągną~

Miasto to dba widocznie o miano kul,
turalnego osiedla miejskiego, bo urządzi
ło wystawę, na inauguracji której wy>gła
szano szumne mowy na temat świętośd
sztuki teatralnej, jej posłannictwa itd.
W wystawie zainteresowany jest bez:
pośrednio sam Gerhard Hauptman i szereg innych jeszcze dramaturgów rodem
ze śląska niem. Czy tylko podczas uroczystego otwarcia wystawy opolskie~ pa
świadectw~
mięt.ano aby o tem, jakie
wystawiło sobie to miasto, jako miasto
prze ds ta wicieb polntuki, traktując
skiej sztuki chamskiem biciem i znęca
niem się?„.
Wystawa teatralna i ,,przyję.:ie", zg10
towane polskim aktorom, to - dziwnie
zeniewpółmierne dwa fakty, których
stawienie przedstawia Opole w charakterystycznem świetle •••

ftupea ł6dzftłef!o

- „Wet mnie Jak długoterminowy wekselck,
który poszedł do protestu I który szuka pokry~.. bo wszyscy tyrancl zbankrutowali. Tylko
" · ~ cle. proszę - nie rób mJ plaJty".

w porcie Brest ukończona została budowa nowego krążownika francuskiego
,,f'och". Na zdjęciu: uroczysty moment spuszcząnła nowej Jednostki bojowej
na wodę.

„Gewuka". „liekau111". „Wugeka"

- „Ty, który · wszystkich bronisz, obroń
mnie teł od staropanieństwa l nudy. Apclule do ·
t,wego sumienia. które powinno być dla ciebie
naJwytsus Instancją. Jeżeli clę Jednak zdradzę
Po ślubie. nłe odstcpuJ od twej zasady I Po·
wiedz wówczas, te festem niewinna".,.

widnieJąc·e

- oto napisy

szyldach

Kto su1 zoriontuia

Do polf«:fanta

na nowoczesnych

wtym potop10 dziwacznych nazwf

·
Ł•0'dz,• 2 ma1a.
.
- „Masz; numer na czapce l na naramienni- 1
Baczny obse~ator nie spieszący się
kach, cót cl to wlec szkodzi jeśli będziesz miał i
na ulicy, lecz m.a1ący czas na to, by za!•~zcze „ładny numerek" w domu?„ Zamiast stanowić się· i zrożumieć co się dokoła
mleć do czynienia z bandydatamł czy nle lepiej
~ć do c7 yntenla z toną?., Chodźmy więc na- niego dzieje , zwrócił niechybnie uwagę
na zmiany, jakie' zaszły w napisach szył
. .
tY,chmlast do księdza I spiszmy protokół ślub- dowych.
Dawniej na szyldach wynueruony był
KU-KU.
11}"," lub zawód
charakter przedsiębiorstwa
właściciela szyldu, a następnie imię i na
zwisko. To miało jaki.ś sens. Spotykaliś~·,,,,
wf: 11,.,.
u • •• tily więc następuiące napisy:
UJ.J..v •
- „Igriacy Nitecka, krawiec dam,Jd
eu

firmowy pseudonim.
· h· · ·
.
: amtast -~lę~ uczc!wyc imion i. naz-1
C6rka tancerki - szoiega
wisk mamy · 1ak1eś dziwaczne napisy w
rodzaju: „Afrcdyta", „Kekawu", ".Wuge
tł '"
ś
Maz "
G wuk •
ka
w1a o ,
epa ,
a• , „
'', , e
.C.111fo1:dq fifmo111q
,Mrok", ,,Smok" itd.
•
Sama. litera~u.r~! Ani. cie?1a in~~i111 :Jlołlu0130d
dualnościf Whsc1ciel krYJe się, w cieniu,
W Hollywood wywołuje obe~nie seJr
wypis1,lljąc na szyldzie co mu się podoba.
Czyni się to zazwvczaj dla lepszego sację jedna z najmłodszych, wysuwają.
µpamięti;:nia firmy. Ni~którzy jedn~k· cych się na widownię publiczną adepte k
f
"
chcąc kl·~ entom ułatwić zapamiętanie,,. srebrnego ekranu - Jetta Gouda!.
Mianowicie - wykryto przypad!rnwyświaclc~ają
wo-, ~e Jetta i':st c~rką sł8:wnej w swoi~ '"
~11iedZ~dzią przysl~gę, ·
~
.
'
.'.
.i dziec~y".
·
CZWARTEK l-GQ MAJA. .
.
. ~ wy.pi~u.1.ą.);>1?:WAAtn,. na . szy.ldz1~ g,o'!ło Ł8;k czasie tan~erk~ !'1ata. Hari., roz.strzelane; r
·
,,.
•
Ąlbo: · . „ 1 . ·~
., _ , 1 '
.•
'
1
11
władze
Ch~t._ Potnpadur na1n-owsze mo-· skomplikowane, ze o zapa~ętan•u nie podczas wielkieJ woiay przez
_
lt.56 - Sygn~l czasu, ~ 0.1?un.iłatv. .JZrn
.
dn.
k.
f
b •.
.
I
. o . „~. '
vdcz:yt p t. „Mai w ogrodzie - wyl!łos1 i>· Ed·
D
szp1eg-,stw
ione
ud<>wo
z.a
te
rancus
.
.
mowy.
yc
może
mund Jankowski. 12,40 _ Tran~m 1 sia kl'ncerlu dele parys1ue '.
na rzecz Niemiec.
A może przezorni kupcy czynią to
W iado-mo było o co c'hodzi. Wszyst~ Filharmonii 15.10 - Odczyt p t. .,Przyczyny
zjawiła się w HollyJetta Goudal
w . ob~wie przed ewentualną plajtą?...
i skutkf w.oinv światowej" - wv!J.ł prof. Jan~sz 1 ko był·o wypisane na szyld.zie.
sze1·el!
Zawsze przyiemniei i wygodniej jest wood przed rokiem. Już wtedy
Dz i-ś czasy się z.mieniły. Ludzie wsty
h~aszki~wicz . 15.35 - Odczvt ,11. t. „H~~ryk Sit:n
. •
.
ł
„ .b k
M
d . b . kn t . . k . r
1
·-~.
prof. Leon Ełoszcw•kl. J6.JS - d
k1ewicz - wygł
•• azepa oso , tóre zna y w swoim czasie .ancero ą pozosta~ ~ y an 1 u1e 1~ as. irma
Program dla dzieci i młodzieżv. Transmisja 2 zą się swych nazWts.K.
Kral<owa 17,00 - „Wśród ks1"1c <". Prze~ląd naj wać w ukryciu, wysuwając na pierwsze lub „Gewuka" , ruż Nitecka lub Pompa. kę Meta Hari, zwrócił uwagę na rażące
oszałamiająco piękne) 1
podobieństwo
(-)
.
dur„.
..
~~ws~ych ,wydawn!ctw om-lwi prof Henryk Mo: miejsce iakiś
dziewc.,.yny do rozstrzelanej w Vincen-·
,cieki. 17•• s - Po~ad~n~a P· t. 0 ni&d~h .k()bie.
.
~
J'(llsklcb na uchodttw1e - wygł. ? Maria A n·
nes tancerki. Ale Jetta Gou-dal zaprze.,,
kiewiczowa. 17.55 _ Koncert ~.>;>o~u.:łniowy. czała wszelkim przypuszczeniom i odpo18,50 - „Rozmaitości" wvgł. p. \'f/arocck1. 19.11)
wiadała stale przecząco na wszelkie nie
.
iliifi
- Odcz:yt p. t .Pielęl!nowanie sadu ze specjał·
k
dk
p
t ·
d k t
- ~d
.•
wygt dr.
nem uwz:l!lednieniem szkodników ' rzyp~ o~o wy ryy~ r ne PY ama.
lfgsaqc:e
Wł. Filowicz 20,15 - T:·a:i~mlSFl z te ~ tru „Reto 1ednak, ze włada ona 1ęzykieru holcn••onkeSÓW
Przep1ór~·lb · Stefana
duta" w Wilnie. derskim ~ak rodowitym, nadomiar zaś "911
żeromskielfo z udz.iałe:n J Jhusza C st.~ rwy i Stejedna z jej przyjaciółek wykryła że Jeta
W' jednym z dzietiników amcrykań- f o 15 proc. rocmie.
lana Jaracza. 23,00 - TrallJ:ak".:j1 1i.: •i.:yk1 laneJeżeli więc nadal licz.bo zgonów na inosi stale na piersi pod koszulą medaljo.
skich ukazał się artykuł, zwracający u-1
cznej.
wagę na to, jak strasznie oddziaływa na schorzenie serca ~ędzie · zwięks~ać się w .nik z wizerunkiem tancerki - szpiega.
mieszkat'iców. Ameq ki szalone i wytężo 1 tym samym stopnm, Ło z.a lat k:lka poł~- 1 Wobec takich dowodów dziewczyna
I~ ne do ostatecznych już granic tempo tam l wa ogólnei lic~by z.go~ów w Stan.ach Z1e przyznata się ostatecznie do pokrewień
~
~"' tejszego życia.
~;ro,~
~ •111 ..,,
1dnocr.-onych przypa.drue na choroby ser- stwa, co wreszcie wyjdzie jej niebawem
na korzyść jako iście amerykański tr1ck
„Strasznie drogo płaci ludnosć Sta-1 cowe.
usiłowały
„Udało się nauce op~now~ć cały sze- 1 reklamowy... Towarzystwo filmowe, do
nów Zjednoc:zonych za ten szalony roz-1
hutach ireg bardzo ~rożnych epi~emicznych cho 1którego Jetta Gouda! się zaangażowała
mach żyda. · Jak w potężnych
popełnić
węgl;a na rób - pisze w dalszym ciągu autor tego Inie omieszka bowiem wykorzystać nak
spalają się olbrzymie sterty
iaknajwiększą alarmującel!oa rtykułu. - Opanowane . życie ta.kie.i gratki.„
Dwie młode dziewczyny 15-letnia u- żużel, byle wytworzyć
1.1 zenica ~ilda ~e.g~dus mie.szkająca. przy ilość energj.i, jak w życiu spalają się set wstały: ospa, dyfteryt, tyfus, c~olera organizmów w zawrotpym choroby, które dawniej wyludniały całe vn,.,._ 1 ,,.~·_, +-::;-_-I=-_ 1 _~ . ~
swym dziadku 1. Je1 13-letma ~ole:z:an.ka ki tysięcy
niemal kraje. Na mi.eisca. i.eh. J'Tzyszły "'""'' '"~ ~1 ~~
.
.
Roza Barat.a usiłowały pozbawić się zy- wyści 0 byt". .
Dla poparcia te1 tezy p-0-da1e artykuł· choroby sercowe, niemnie1 niebezpieczgazem
się
cia przy pomocy zatrucia
niedawno ogłoszone cyfry statystyczne ne, choć może nie tak ~wałtowne i zno.
.
świet-lnym.
TEATR MIEJSKI•
. ~ypadek t~n przydar~ł się w Wie~ dotyczące chorób. które najbardziej gnę wu nauka stoi wobec nich bezra<lnie.
Dziś I w poniedziałek „Handlarze stawy" Cl
·
Oto jest jedno z na.j:straszliwszych nie ny popularne.
dniu i tylko dzt~ki temu, iz lok.atorzy te- bią mieszkańców Stanów. Wynika z nich
„Sen"
~o domu pocz~ zapach ~azu i przy P 0 : że na sercowe choroby zmarł'O tam w r. bezpieczeństw ~rożących Stanom ZjedJutro. dnia 3 maja na urocrystem 11:alowem·
~cy przysta.wione1 drabiny p~zedost~lt 1927 aż 176671 osób, co jest liczbą blis- noczonym. Niebezpieczeństwo wynikłe przedstawieniu
w Teatrze Miejskim. dana będzie
się. do zamkniętego na k!ucz mieszkam~, ko dwa razy większą od śmiertelności 2 na skutek zupełnego zlekceważenia or- premiera sztuki w 7 obrazach Felicji Kruszewo~e .te .ml.ode despe~atki zostały po oa- powodu suchot. Statystyka ta wyka.zuje ga~z:mu ludzkiego: .spr~w~dzonego do skiej „Sen".
Ostatnie przedstawienia „Dwóch panów B'·
wiezie!liu .ich do szpitala uratowane tam nadto, ze śmiertelność z powodu roz.ma1 roli maszyiny, ugama1ące1 się bez wytchdane beda w niedziele o gO<lz 4 popołudniu po
tych defektów serca wzrasta przeciętnie nienia w pogoni za dolarem.
H'ld H
.
od śm1.erci.
cenach popularnych, oraz we wtorek po cenach
~~~~~~~~~~ najniższych.
e~ ~~~~~~~~~~~~~~W~~~~~~~~~
ę ode
":
wynika, że usiłowała ona isobie
dusZ~~M~S~e~p~z
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Plata Hari
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Po.taon zo d o 1ore1n
o •or wsr„

po«:blonia
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1

g11N1Dffl•

samobójstwo

I

\VIEC zORftY

brać życie przy!!nębiona samotnością w
jakiei żyła i brakiem wszelkiej radości.

,,EXPR6SS

b!tkf~fkf ~~~ ~rzJą~\~dk:~s~!z~/~~r~

W~Błka laofer~a łta

Rodzice iei

mieszkają

oddzielnie, ona

żanka. iei. zapytana o powód tak rozpaczliwego kroku. wyjaśniła, że do przeds.ięwzięcia samobójstwa skłoniło ją uc.zu

cie przyjaźni, jaką iywiła dla Hiady.
Stan obu dziewcząt nie jest , groź11Y 1
lekarze nie tracą. nadziei utrzymać ich
przy tycia.
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TEATR KAMERALNY.

Dziś wieczorem i iutro o godz. 4 popołudnht
ostatnie dwa występy Al Węgierki w cieszą~eJ
powodzeniem sztuce J . Sarsię olbrzymiem
ment'a .. Poławiacz cieni".
Jutro popołudniu - ceny zniżone .
„Miłość bez grosza" grana będzie Jutro. w so
botę, w niedzielę I w poniedziałek wieczorem
TEAfR POPULARNY.
„Berek Joselewicz" grany będzie dziś I dnł
, n astępnych po ćena..:h zniżonych Dziś i jutrtl
dwa przedstawienia popołudniowe o godz 4 JO
PP Ceny zniżone . Koniec przedstawienia w11>czorowego o godz 10 Ul Kasa czynna od 10 r.
do 9 wieczorem bez przerwy.

Zakup Okrętu Handlowego I
K Up ON Nr . a

- - - ·-

---

•

•

· (Ważny dla okaziciela),
24 kupony kalefne dają prawo na otrzymanie 8 biletów loteryjnych.

Ostatnie dwa wyste11Y Al. W ęglerl!I

l.

-

Str. 5.

---·-----------------------------------·-~~!!!!!!!!!!!!

Dulu nieboszczuk

„ .•„ •• „.„.„„„

oresziowang za zdoła „auwe"
machinacje

TEATR ŚW ETLNY - -

CA S -1N0

Były maj-0r austriacki Ryszard Klein- lu drngą małżeństwa. Spodziewał się po
wyników, !e
Pechy miał za sobą bardro ur-ozmaiconą tym planie tern lepszych
zawsze był wielbicielem niewiast i wzit
przeszłość.
Największą sensatją było w lipcu r. iemnie cieszył się szczeg6lnemi ich wzglę
Na stoku dami.
1925 znalezienie iego zwłok.
Za pośredinictwem ogłoszenia w .dzien
znaleziono
góry Anniger koło Gaaden
mężczyzny około niku zrobił przeto znaj-omość z · bogatą
mianowicie zwł-oki
45-łetniego mężczyzny, któreg-0 identyc2 mdeszka~ką P-oli. która nosiła wdzięcz.,.
ności nie udało się stwierdzić. P-0cbowa ne imię Amalii. Czy była piękna; niewia
nawet. domo, w każdym razie musiała być dosta
no zatem ciało, nie ustaliwszy
ciy zaszedł tu wypadek morderstwa cl)' tecmie naiwna, gdyż już w miesiąc po
swemti ·
samobóistwa. Dopier<> w kilka dni pót- zawarciu znajomości przysłała
niej zjawiła się w Mocłlin.g żona majorit „narzeczonemu" ;10.000 lirów na założe
Klein-Pechy i oświadczyła, na pod.stawie nie księgarni w Wiedniu. ·
Narzeczeństwo z Amalią trwało rok
rysopisu zwłok, że należą one do jej męża, który od kilku tygodni zaginął i któ- cały, aż znalazło gwałtowny a nieprzew1
ze stron koniec. I
ry prawdopodobnie popełnił samobój- dziany przez żadną
Klein-Pechv mianowide postanowił ru i
stw<>.
Jakież było zdumienie władz i żon)' jeszcze nadużyć łatwowierności włoukt
mniemanego nieboszczyka, gdy w list<>- i zażądał przysłania dalszych 60.0@ . lipadzie tego samego roku wypłynął on na ·r ów na założenie d·omu i „rO?SZerzenie
gie, wprawdzie w stanie mocno zaniedba interesu''. Tymczasem wziął ślub z drusię z nią w podróż
gą swą ż-oną i udał
nYil!, zresztą jednak zdrów i cały.
Po tem zaz.naczeniu swei chęci do !)' poślubną, w czem włoskie liry były mtt
cia były maior zniknął z widowni i długo wielką pom-0cą. Dopiero niedawno doniepoźądaner
nie było o nim słuchu. Wypłynął d-0piero wiedziała się Amąlia o
teraz. na tle wielkiej afery oszukańczeJ, wszechstronności swego narzecz-0ne~o i
oszu.kańzawiadomiła władze o iego
której był insceniz.atorem.
Na skutek tego
Pomysłowy ten człowiek, czuiąc chro czych manipulacjach.
niczne pł6tn<1 w kieszeni. a mając pociąg doniesienia Klein-Pechy z.ostał a.resztodo używania darów Bożych na szerszą wany.
nieco skalę, postanowił dojść do tego Cłf
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Przepiękny dramat miłości i poświęcenia

Dom na ,,weekend''
Wynalazek

młodego

studenta

wytw: •UFA• p. t.

,,Rl\PSDDJ6 WQlilBRSKI\"

wiedeńskiego

W rol. ~łówn~ Dita Parlo, Willi Fritsch i Lil Dagower
dawnego iako wygodnych kanapek Jedno wielW wielkiej sali terasowej
SpecJalna ilustracja muzyczna układu kapelmistrza LEONA KANTORA,
zamku cesarskiego w Wiedniu odbywa kie, południowe, rozsuwane okno daje
POCZĄTEK O G. 4.30.
si ęobecnie międzynarodowa wystawa ar widok na ogród. Z tym głównym pokosfu!ą
wnęk.a,
bezpośrednia
wielu iem są.siaduje
chitektoniczna, na której wśród
innych, bardzo ciekawych okazów bu- ca za kuchnię, a połączona z nim .i est
downictwa nowoczesnego, znajduje się ścianą w której umieszczono rodzai szat
Szafka ta
też domek. przeznaczony d-0 spędzania ki o rozsuwanych drzwiach.
w nim .:,weekendów" i dni wolnych od jest schowkiem na naczynia. a zarazem
pracy. Twórca proiektu. mfody student stanowi połączenie między kuchnią a po
- odbyło się
•
wiedeń- kojem.
architektury na politechnice
Obok wnęki kuchennej znajduje się
skiej; unikał star.annie pomieszania poPo 500 dol.: 238168 807411 614519
Z Warszawy donoszą nam:
jęć ,, willi podmiejskiej:: i „domku we~ nu1.lqtka chłOdnia,' przewidziany jest tet
W małej sali konf er~ncyjnej minister Z39627 795013 601084 800136 793089
. sChowek ria motocykl. Wnystkie. szaty stwa skarbu odąyfo się wczorai dwudzie 194037 069972.
kend.owego".
Domek jego posiada wewnątrz ied- ·umieszczone ' są „ w ścianach. ' Dach płu ste z kolei ciągnienie 5 procentowej po40 premii:
·Po 100 dol. wygrało
ną tylko główną ubikację, która w dzień ki, nadaje się do zażywania kąpieli sło życzki dQlarowej.
463260 416354 350932 406008 882558
.
oczywiście tyl'ko wr azie niepogody, słu necznych i · powietrz;nych, a dostać się
Ogółem wylosowano 57 premji na su- .104567 693410 243405 875262 537677
użyta nań można wprost z ogrodu, przez kręco mę 25 tys. dolarów:
ży jako mieszkanie, w nocy zaś
543193 643089 509238 554444 999655
być może jako sypialnia. W tym celu w ne schodki. Domek ten zapewnia wszyGłówna wygrana 8000 dolarów padła 373993 821479 177304 255469 805336
ści.anach urządu:ine są składane tapcza- stkie wyg<>dy, jakich sipodziewać się- mo- na Nr. St.975.
131230 620356 719144 80366 727607
ny, które na dzień można podnieść, tak. lże rodzina podczas krótkiego pobytu we
867795 756307 119985 945902 721828
3.000 dol.: 779700. - · ·
że · są niewidzialne, albo też używać ich własńym ogródku za miastem.
Po 1000 dol.: 170943 688209 1463861377019 270986 107493 t 19339 23445
.
.
.32-1919 867747 155747 470514 872611.
8.38027 316288.

I

wygrał B tys. dolarów.
Kto
losowanie dolarówki.
Wczoraj

Oświadczenie Sztyftera wyWarto
•~H•••••et1•••„•N•••••... j wainiejsze tematy? - zapytała iar-1
...•••••••••••••••ff
•••••••••••••••H•
\.... tobliwie przystojna Lusia Kalinowska. na obecnych wielkie wrażenie.
Julian Zabiński.
.J
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_ Spójrz na Sztyftera _ dodała Lili
się do Stępowskiego - Tol
ca·

~~r~wlic~ow~frzyski. człowi~k!.: C3;łY

Wszystkie tw.arze spoważniały.
- Mów daleJ, Romku!„. Mów da~~~~n-:- domagano się ze wszystkich
t
k
· I
·
C'
~szeJ, panow1~ · - prz: rzycza
, gło
Udzielam
'"szystk1ch Stępowski
. który,
·"" panu · Romanowi. Sztyfterow1,
su
czerpiąc przykłady z własnego doświad
czenia, opowie nam o omyłkach sądowych i ich konsekwencjach ...
To rzekłszy, Stępowski zapalił papierosa i si~dł przy stole. W pokoju za.
panowała cisza.
- Wiadomo ch~ba państwu - ro.zpoc~ął Sztyfter - z:e przed ~~oma. laty
wy1echałem zagramcę. Opusc1lem Łódź
z bardzo ważnych powodów. Przeżyłem wówczas okropne chwile. Dziwny
splot okoliczności staf się powodem
· ·
·
ar~sz.towama mego pr~y1ac1e1a z lat
dztecmnych, Jura Rdzaw1cza„.
- Tak, tak, pamiętamy doskonale tę
sprawę - wtrącił Stępowski - tembardziej, że nasz wspólny przyjaciel
Stach Bogacki, daleki krewny Jura,
ogromnie był wzburzony, gdy toczył
się proc~s w sądzie.„.
- Nic w tern dz!wnegp-:- wytł!lm~c~yfa gospodarza Jed~a z Jeg.o w1elb1c!elek. - _Dla czł?~1ek~, . c1eshcego
~1ę w Łodzi taką opmJą, me Jest to przyJemna spra'?'a.
- ~robiłem .co mogłem - odpar!
Bqgack1. - Zaofiarowałem swe usługi
·
matce i zbrodniarzowi„·
Zbrodniarzowi?!.. _ powtórzył
_
Sztyfter. - Czy pan jest pewny, że ·

czas prawi m1 kompJimenty, Jestem mm
Popros tu zachwycona i jeśli on tylko
Powieść kryminalna z życia łódzkiego.
ciebie na niego.
zec h ce c h ę t m.·e zamienię
.sru.chaJ, Romku - odparł ~~:
•
•
• 11 •
I'
powsk1,hb1?'rąc Szt~ełra zadrękę -t .Y
przed, c Wilą wyrazi a zgo ę n~ o•.
l
zos!ac twą narzeczoną.„ Odd~Ję c1 Ją
-)
jest pod wrażeniem mowy prokuratora. ceme ~osztu, to. znaczy z~ chwilę be~:
ROZDZIAŁ I.
l ub obrońcy, zależnie od tego, kto z nich czelneJ odw~gl.· Ale zamm ty ~e swt.ł
lepi ej przemawiał, prawda ?„. Jestem str~ny wyrazis.z .zgodę, odpowied.z 1:e
głębok.o przekonany, m~i dr~d~y, że na Je~no pytame ·. czy zgadza~z się łomytk1 sądowe są zupelme mozhwe„. mną l tak samo m~ przeczysz, ze omv
Kolacja zbliżała się ku końcowi.
,
. ki sądowe mogą się zdarzyć?.„
.
Zegar wskazywał godzinę dwunastą.
- On znowu zaczyna!.. Zamknąc
Ze wszystkich st~on rozległy się
Podano kawę, a w sąsiednim gabine
cie otwarte pudełka z cygarami czeka- gło~y p_rotestó":'. Kobiety .z~częły ude.- mu usta!...
·
ł
.
.
rzac lyzeczkam1 o szklanki 1 podstawki.
'ed · ł d
salome ponowme . roz1eg y się
ly na gości. P rzy sto1e s1 z1a o wa- Przyjaciele starali się mówcę zmusić
głośne śmiechy. Tylko Jegomość, do
naście osób: sześciu mężczyzn i sześć d 0 m'lc
1 enia
którego się zwrócił Stępowski, nie brat
, ·
z .·
kobiet z gospodarzem - Stachem Bo. - 91esm.. zostaw!„ ... J~s~ es nudny udziału w ogólnej wesołości. Był to
gackim na czele.
przystojny mężczyzna, lat trzydziestu,
Bogacki mimo ciężkiej sytuacji w Jak posiedzenie rady m 1eJsk1eJ 1„..
- Przestań filozofować„ · To dobre uchodzący w Łodzi za drugiego Valennasz;em mieście nie narzekał na złe
tina nie pod względem „trup", lecz właczasy. Uzyskał przedstawicielstwo aut dla konia dorożkarskiego!...
_ Kogo dziś obchodzą omyłki sądo- śnie pod względem urody.„
nowej niemieckiej marki i powodziło
Goście, ujrzawszy grymas na twawe?.„ Tyle nieprawości dzieje się na
mu się nieźle·
Goście Bogackiego - damy z pół- świecie i nikt nie protestuje więc rzy Sztyftera, ucichli· Bogacki zbliżył
się doń nawet i zapytał:
światka i weseli birbanci przysłuchi- skądże...
_ Co ci jest, Romku, zbladłeś.-. Czy
_
głupcami!
wszyscy
Jesteście
_
błon
wysokieg?
mowie
właśnie.
się
wali
dyna. który .me baczą~ na. to, ze mu odparł zirytowany Oleś Stępowski, ko- Oleś popsuł ci humor?.„ Nie wypada
ać się w ten sposób wśród
h
przerywano. ciągnął daleJ mewzruszo- rzystając z chwilowej ciszy.
k b" t
. < zac o~yw
. . .
nym gf o sem:
.
- Zd~wał?. mi się, ze ~as obra~iłe:s tylu pięknych. ~ ie .„ .
- Nie. moi drodzy, nie wierzę w
~ztyfter usm1echnąt się blado 1 odwtrą~1ła„L1h. - Pan~~1e, uw~zam,
;iieomylność ludzką i twierdzę z cał::i
. . .
.
.
.
s tanowczośc!ą, że niema na. świecie ~a- że p~wmmsmy zostawic go tutaJ s~- parł·
- 1Vlyhsz się„. Nic m1 me Jest.. Sło-lJur zamordował?.„
kiego człowieka, któryby me popetrnaJlmego„. •
Obecnych zdziwiło ogromnie to namniejszych lub większych błędów w . --:- Stachu, ~laczego. zapras~asz dól wa \)lesia. zas.tanowity mnie trosz~ę.„
(D.c. 11 ,). ·
ż yciu„. Weźm y chociażb y dla przykła- s1eb1e na kolacJę człowieka, ktory przy Uwazam, ze me są one pozbawione głe pytanie.
,
· .·
.
.
du sędziów„. Wydając wyrok, sędzia deserze wszczyna r_ozmowY- na najpv- prawdy„. ··- ·'

bh
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Taremnicza konszachty

w

1-

Dziś

i dni nastepnvch!

„NOC

SPLE•DID

~

MIŁOSNA

Poteżny dramat rewolucyjny, osnuty na tle
głośnej sztuki Sophusa MichaeHsa p. t. •

ff

W rolach
głównych

W•s
...
I• DOdcz9•
, ...• wolucil''
5
5 5
••

pieśń miłości,

Cudowna

aniżeli śmierć.

mocniejsza

D. 3AKOBl•I, KARIMA BELL, G8STA EKMA•

Rowery i [Hili

~-----„
MA RAT~

H. DRUTO\VSKI.
RYDkU

Piotrkowska 294, tel. 22·89 Dzielna 9.
orzy przystanku tramwaJów pabJa- Specjalista chorób
nfckich czynna od 10 rano do 7 wlecz. skórnych. wenerycz·
w niedziele i święta do 2 PO POł. nycb i moczopłdow.
Wsz:vstkle sp~Jalnoścl I dent:vstyka. Przyjm. od 8·1D i 5-8
Kąpiele świetlne. lampa kwarcowa, Leczenie lampą
elektryzacja. Roentsten, szczepieni~. kwarcowĄ. Oddzielanallzy (moczu. kału. krwi. olwoc!n, na poczekalnia dla
wydztelln ltd.) ooeracJe. opatrunKI. Pań. Dla Pań od
wizyty na miasto.
3-5 po poł.
Porada 4 zł.

_
D O kl01

ul.

Andrze1a 5

~• • • • • • • • • • • •
. . ' . •:,. '":„' 1'~

,

TeL 59-40
Przyjmuje od 8-10
choroby wener:vczne. skórne I włosów
i od S-9.
1w niedziele i święta
AN DRZE.I A. Z. TEL 32·28.
Leczenie la.mpa kwarcową. analizy
od 9-1
krwt I w:vdz1elln. Przyjmuje ~z~ennle Oddzielna pocze?d. 8-12 I od 4-8 w. w medz1ele 11 kalnia dla pań. I
swteta od IO do 12. Oddzielna l>OC".te- - - - - - kalnia dla pad.
Od l-2 w Lecznk:v (Piotrkowska 62)
Dokt6r

.~ '

~

'

Wenerolo~inna
Lekarzy-specjalistów

BUDD\UbAnYCH i KllrtllLIZllCVJrtVCH

Zawadzka I.

„Rl\WICKI i WlnTER"

I
na raty od ~ zł. tygodni owo 11 ta~uno W!~i ·
Garderobę męską, damską

ltłŻYtłlEROWIE.

Sp. z ogr. odp.

Czynna od 8 rano do 9 wiecz6r,
Od 11-12 i 2-3 przyjmuje lekarz-kobieta
W niedziele i święta od 9-2 pp.
Leczenie chorób :
Wenerycznych, moczopłciowych
I skórn»ch.
Badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem i urologiem
Gabinet światło-leczniczy
Kosmetyka lekarska.
Oddzielna poczekalnia dla kobiet.

Sp. z ogr. odp.

ul. Kilińskiego N! 41, tel. 72-96.

lchorobysk6rne
bieliznę wszelką Koł- weneryczne
' ł moczopłciowe

~Gdatiska 42 •
Ceny konu rency1 ne. - Godztny
•
• ć od
przvię

Jedyne najtańsze źródło zakupu

Roboty budowlane. - Roboty żelazo-betonowe.
Przebudówki i remonty domów i mieszkań.

18.30·-10.30, 1-245
3
9

„~ ~ M
ft AJ", lawa~l~H 1.1
Re1taura[ia „Metrooor jW. Bftll[Kft
i '· ; :

Tel. 11..04,

Moniuszki 1.

w„

Tel, lt-04 przeprowadziła

·
· łuddniu podwieczorek z od 2 ,do ~ 1 7 -8
u działem całego zespołu artystycznego. codz1.enn1~ trlk?
Lr J
kobiety 1 dz1ec1

Chevroletkę od Cegielniana 26

·

~
11111111

1)

Dr. med.

JĘZYKA polskiego
i rachunkowości
szybko wyucza student wyższt go semestru. Starszych specjalna skróconą
metodą. Gdańska i'.3, m. 2, front, I p. 14

m

OBUWIE, firanki, swetry, bielizna, ma
nufaktura na raty tanio „KREDYT" ul
. Nawrot Nr. 15, 1-sze piętro, front.

r10trkowska ll

MŁODY KAWALER. na stanowisku, z
znajomości, zapozna svmpatyczną.

braku

' penienkę. od 16 do 20 lat. Cel towarzys
ki, Oferty pod „Dymek" do adm. Republ

,bau,eat.ka

WYSTRZEGAC SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH NAŚLADOWNICTW.'!'

/:.

'

,

-

;o ;o

męskie,
damskie, obuwie,
wypłatę. Piotrkowska ::1,
wejście. l piętro.

UBIORY
swetry na

TEL. 44-92
przyjmuje od 2-6
po poł i 8-9 wiecz
Panie od 5-6.
handlowy w centrum Piotrkowskiej,' moskiewsk1~go w niedziele i święta
mledzy Zieloną a Cegielnianą, składa- kons.erwatoqu.~
oa 11-2,
jący sie z 5 pokoi i kuchni, 1-sze ~- 1 udziela lekCJl
front, nadający się na skład manufaktu- gry fortepianory, bank i t. p. instytucje od zaraz do .
wej
/-;;·/"'
wynajęcia. Oferty po<.! „Lokal" do adm. W 'h d .'
, :: '. '
"'8epubliki".
se o ma 72

Lokal

(

zwlsko, miesiąc urodzenia. otrzymasz
darmo określenie charakteru, zdolności
przeznaczenia Warszawa, Redakcja
„Wiedza Tajemna". Załączyć znaczek
pocztowy na przesyłkę.
23

w

we1'ściep.bramę 9
I, . _-...
_ _ _ _ _ _ _ _ _,

drobne.

i

Telefon 26•87
Konstantynowska 1Z.
Spec)allsta cho P '!el.. 55d5~0-!
rób skórnych,
rdy~~e 0Dl
ń
_ _ ._ wener,cznych . 0
d • _ ~ pa
0
4
-,a Leczenie laD)pą
.
•
kwarcowĄ.
Dla ntezamotnvch
pnyjmuie od godz CENY LECZNIC.
8-10. 12-2 i 4-8
w niedz. iświęta 9-1
Dr.

p:yjmuje w lecz·
nicy przy. ~I. Piotr·
kowsk1e1 294
.codziennie od 2-7

Ogłoszenia

l~--------------------BEZINTERESOWNIE! Napisz imię, na

neryczne i płdowe

ll'A PELUSZE
DAMSKIE
najnowszych fasonów
Lekarz- dent!sta 'ołow1· n]"[lYk
wie'~:"wyborze f H0row IU ~·"''"d~~,·~··
=~:;:A~~K:' 6 °
n~m~~~y~heniin

Il

Łódź.. Żeromskleio 84 róg Zamenhofa

wykonuje zdiecla do paszportów i legitymacji na żądanie w ciągu kilku
' godzin, również wykonuje wszelkie
j~ roboty (zdjęcia gabin., pocztówki)

za raz.
Adres wskaże administracja
gazety.

,

L. LAK&A

Plany i kosztorysy robót kanalizacyjnych.

~-~-~i-~ep-~a~-tyks-ą2-p~-stz~-ru-~~ woiiOin~i ~:!~!~!~~.~

na 11/ 2 tonową

złote.

Uwaga!
Zakład fotograficzny

domowej do sieci kanalizacy1nej miejskiej.

Oyreoc a.

z

Porada 3

KOHUSJOttOWAnE BIURO PRIYlAClfft KAnALIZACJI

się

• ,., I• co d z1enn1e,
•
• wie
• lk"I ·1Sienkiewicza
na uL
Od• d ZIS
95m8Jowy program z p Troja- przyjmuje w choro
nowskim na czele.
.bach skórnych
UWAGA!!! Dziś o godzinie 5·ei po po· I weneryc~nycb

Zachodnia 22.

.

Przedslt;blorstwo rob6t

I

Obuwie,
•
dry, oraz rozne to~ary.

Kukliński

Wkr61ce

spec)all•ta cho
rób skórnych

e

J.

Dramat pielęgniarki angielskiej rozstrzela- nej w Belgji podczas wielkiej wojny. -

HiewiaUki

P Kll·nger rr::~::ł~o';."v~t

fabryka Luster
Ł6dt.

Dr. med.

s;r1toiircznycb ,

przylmule do reperacil.

ul. 6-go Sler1tnla 78, Hl piętro
Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu

O ŚWICIE
•••
(MISS CAWELL)

leka~~~.!~!~O~ym u0r.Róianer

na t wene1oloatczna

i inne, suknie trikotinow• i t. p.

Rewelacyjny, dawno oczekiwany film,
który wywołał burzę w całej Europie

!!1Jlllńsk1eoo 18. Tel. 80·59.

Porada denlysfycz.

Poń[lO[hY ie~wabne

Wkr61ce

-poleca-

IXJO!JOIJCIOODOOC]DOIJOOOar:JCXJCJOOOODCJDClULRJULll

dla chor.

SKAZANCA"

1

•W

~

-

-

-

...Re DUbllkl Su. z Mr.

ocm. Piotrkowska ~ I 6ł.

UMEBLOWANY pokój wprost z k-0ry
tarza odnajmę kawalerowi. Tamc\!
łóżko dziecinne i otomana do sprzeaania. Nowo - Cegielniana 22, m. 9 o<I 7
do 9 wieczorem
5
R~daktor odoow.

Jan Orabdniak.

Jaskólskido zI..Sokola
§.
'J.

najbliższa

600 6ieflóDJ · flolorsfli"li
~

~nstqpłł
Jak się „Express" dowi.aduie drużyna
ŁTSG. zasilona została nowl,m graczetll
miado7;~ie ;as;ó~skim wzl gierza, .~tó-

•fłloszono

do 'lei poru do

o mistrzostDJo Alosu Il i !8

17'.

L'Zt

~ofsA. ..-111. ;,Oli'„

:JiołarsAi~li
·
towym w tej dziedzinie.
szosowego
kolarstwa
seZ'on
Bieżący
Kolarstwo szosowe stanowi d~sk<?
t~~pr~b~~~n°:yz~st~~ zapowiada się Y" Pols7e bardzo cie~a;J° c~ika~
n. na wie. W Polskim Zw.1ązku Kolarskim nały. moment .Propagando~y. to tez .m~
nie rzez kierownictwo sek 'i
na'hfi.ższ m meczu 0 mistrz~tw~· 1· na·- zgłoszono około 600 biegów. Przyznać nalezy wątpić, ze zapowiadane .b1egt
pr~wdo;odo0bniej grywać będzi ró~.;. ~rzeba, że jest .to cyfra bardzo wysoka przysporzą kolarstwu _naszemu liczne
1 doskonale świadczy o rozmachu spor- 1rzesze nowych zwolenmków·
e
nież w pomocy.

0

raskóisl

I

Wczorajsze mecze lootbalowe w Lodzi

drużyn żydowskich

Dzień wczorajszy kluby żydowskie w Manufaktury, w której wyróżnił się Ma. Przebieg gry dość interesujący. Pierwszą
bramkę zyskuje Hak-0ah ze strzału Wat
Łodz.i W)korzystały odpowiednio, ro.z- kówka.
łacha. Kadimah wyrównuje z rzutu WQI•:
grywając towa.rzyskie spotkania.

O tej samej porze na boitku przy ut nego.
1 tak Ha8monea zmierzyła się z ŁTS.
Po zmianie stron Hakoah niewykorzy
G. a Kadimah z Ra.koahem. Pierws~e z Wodnej :zmierzyła się Kadimah z Hakoa
powyż.s_zych s;potkań odbyły się na bois hem. Po zaszczytnym wyniku remis·owyru stuiie kilku dogodnych sytuacji podbram-

ku WKS. ŁTSG. nie lekceważąc · sobie
B klasowego r,rzeciwnika wystąpiło do
walki w b.r. silnym składzie, jedynie z.
Chłodyńskim na obronie miast Wyppyeha oraz Gallertem, na prawem skrzydle miast Fran-cmana. I dobrze uczyniło
kierownictwo sekcji p. n. czarno - białych wystawiając przeciwko Hasmone1
silny zespół, bowiem B klasowa dru:!yna
dowiodła, h umie r6wniet, stawić c-zoła
meczu
klasie A, będąc w lwiej części
niemal równorzędnym przectwniJdem.
Sama gra należała do b. interesujących, i trzymała widzów stale w napięciu.
Nie była to wallc.a 0 punkty, ale poka
zowy mecz miły dla oka widzów, w kt6d
ł
ł
·
rym o b yawa zespo y stara y !>ię ia emon
strować publiczności swe uni~ejętiioki

pił'karskie.

Pociągnięcia Hasmonei były chwilami dopnwdy pierwszorzędne. Piłka szła
od nogi, d-0 nogi gracza, ale jesH coś. mo
żna było zarzucić drużynie - to brak de
cyzji strzał-owej pod bramką przeciwnika
i zbyt długie przetrzymywanie piłki oo
odbiiało się ujemnie na całokształcie gry
i ws~rzymywało ostre temp·„ meczu.
To samo można zairzuc1ć ?yło druty
nie ŁTSG. z tą tylko rótnicą. że nie cały zespół ale specjalnie atak zbyt dużo
kiwał, przetrzymując piłkę, co dało i: rze
ciwnikowi czas do rozglądania s.ię w wy
tworz.onej sytuacji i umiejętnego krycia
nap.astników.
Jak juf zaznaczyliśmy, przebieg gry
był· b. interesujący.
Liczono na zabawę kotka z myszką,
tymczasem Hasmonea godnie stawia ·opór pTZeciwnikowi i raz za razem podsu
wa się pod bramkę ŁTSG. Około 15-et
minuty pierwszą bramkę zyskuie Hasm?nea ze. ~trzału Srybi;iika.. Po utr~cie
te, bramki i ŁTSG, zabiera się ener~iczniej. do pracy i z.dobywa dwie bramki zo
strzałów Herbstreicha i Królika.

Ko:i~w~~:n~~o s!b0:0n~a~';1z0e;~~wa~~ał!:

kilka zmi,an w drożyriie. Jei afaki są iut
teraz słabsze. niemniej częste i trio obPo0
ronne· ŁTSG.
H
t · interweniuj,e.
· b.t często
t
20 mmu
el grzet k · asmonea
o war
owe1
ŁTSG
·
h
'ł
coraz
• a a UJe
opa da na si ac 1
ene-rgiczniei.
to
coraz
są
Ataki czarno _ białych
~roźniejsze, a Królik z Herbstreichem
pop:sują się w tej fazie świetnemi tricka
mi technicznemi.
Mim<> to Hasmonea ckiść długo bro.m
się dzielnie i dopiero około 30-ej minuty
następuje moment zwątpienia obrońców ·
· wikt
t
· h d0 b
H h

do- kowych, mając znacznie więcej z gry.
Mimo obustronnych wysiłków w oformie wywalczając sobie «"emisowy wy- statnim kwadiransie meczu wynik nie uległ z.mianie. Sędziował p. Andrzejak.
nile z A klasową Hakoah•••••••••••••••••••••••
uzyskanym

·i Hasmoneą,

Kadimah

wiodła że znajduje się obecnie w dobret

JO16auro.

-JIJ

W nadchodzący piątek w dniu 3 maja oraz w sobotę i niedzielę odbędą slę
w Lodzi i n.a prowincji następujące mecze o mistrzostwo klasy A: Sokół - Turyści, Burz.a - ŁTSG. - ŁKS. - Ha.ko
ah, L TSG. - Turyści, Widzew - Union,
Orkan ._ PTC., i Sokół - Burza. O mlstrzostwo klasy B. odbędą się następują
ce spotkania: Pogoń - GMS. Sokół Hasmonea, Orlę - SSKM. i Concordia
-TUR.

Przed spotkaniem

r..T.S.li.-Hasmonea 3:1 (Z:l). Hakoah-Kadimah 1:1 (1:1)
Zaszczytne wyniki B klasowyeh

macza

Lód.si -

'Jłors!ł:oll'a

Jak już donosiliśmy odbędą się w dniu
3 maja w Lodzi rewanżo~y mecz hazeny między reprezentacją Warszawy i Lo
dzi. Zawody te odbędą się o godz. 15.ej
na placu sportowym w Helenowie. Skład
reprezentacji łódzkiej ustalony został na
stępuiąco: Kobielska WKS., Zybertanka LKS., Brandówna WKS., Hołyszewska HKS., Płońska WKS., Marysia LKS,
Rytlówna ŁKS., Rezerwy: Domagalanka
TUR, i Zawilska ŁKS., Skład reperezen
tacji stolicy składać się będzie z zawodniczek PIWF-u Skry i Grażyny. Mecz
zainteresowaten wywołał k~losalne
nie w sferach sportowych Lodzi i Warszawy.
~---

1Distr~eR1

„Hakoah" newjorsk@
nie

prszvfeżdsio

do Lodzi

Jak się „Express Wieczorny" dowiaduje, zapowiedziany przyjazd mistrza
Ameryki, nowojorskiego „Hakoahu" do
Polski nie nastąpi, albowiem europejb
W ponledzialek rozpoczęły się fina- pingowany przez swych 1icznle ze ra- skie tournee tej znakomitej drużyny zotowe spotkania ping-pongowe o mistrzo nych w lokalu- Y. M. C. A. zwolenników stało w ostatniej chwili odwołane.
Hakoah odbędzie tournee S-cio tystwo Łodzi. Do finału dopuszczeni zo- z trudem zwycięża Salbauma w stosun...
d
h
St
· d ·
stali: Lenart (Widz, Manufaktura), ku 23 :21.
Je3 noczonycu.
anac
Teraz dop·1ero nastąpita trzecia, za- go mowe po
od
t
Jd
c
, 01 (Y • M • C• A)• , Ła'JS~ czyk (KI •
„ Ad.
~o f2·
Sp. Zjednoczone, Guttman i Salbaum razem decydująca partja. P') bardzo za- pocze!" gra. ze ~Y a ą na
(ttasmónea or~z Stollenwerk (ŁKS.). c!ętej l{rze zwyc'. eża Saibaum w sto- 1 czyneK do ]edneJ z młcJscowoscł kąpie ·
Wyniki dotychczasowych spotkań sunku 22 :20. Mtodziutkiel"{o .,hasmonej- · lowych.
p
czyka" przypuszczalnegv mistrza Łodzi
przedstawiają się następująco:
USZ Wraca
nagradza pu)Jl'czao~ć długo memilkn<1Guttman - Salbaum 10:21, 17:21=0:2
po tre~ine«Hli 111 !Berfini«·
ccmi oklaskami.
Lenart - „Adolf" 16:21, 16:21=0:2
Jak się „Express" dowiaduje kolar z
Pozostały .iedynie do rozel{ran!a par
Łojszczyk - Salbaum 4:21. 9:21=0:2
tje z zeszłorocznym mistrzem I !:!dzi Unionu Pusz który jak wiadomo wyjc„Adolf" - Guttman 21 :18, 21 :10=2:0
„Adolf"' - Łoiszczyk 26:24, 21 :16=2:0 Stollenwerkiem, który pcrr~ wskukk chat przed niedawnym czasem do Ber„lrnnmzji" na zawod:.tch z Ruchem nie lina na trening. powraca w tych dniach
Guttman - Lenart 21 :14, 21 :13=2:0
do Polski i już w najbliższą niedzielG
Łojszć:zyk - Guttman 14:21, 14:21=0:2 może narazie stanąć cio walki.
Ponieważ icdnak zeszbroczny mistrz weźmie udziat w biegu sprinterowskim.
Lenart - Salbaum 18:21, 10:21=0:2
t.odzi znajduje s;i: w wyj:-itkow·) słabej urządzonym przez W. T. C. w WarszaLenart - Łojszczyk 13:21, 16:21=0:2·
Najciekawsza partja o pierwsze miej- formie, przeto liczyć się n'1'eż~r z tym, wie.
sce w turnieju i o ty tut mistrza f .od zi żf, tytuł ping-pungoweg1) mistrza Ło
rozegrana została w dniu wczorajszym. dzi na rok 1929 zdobęfai~ Sa!haum.
Dalsze zmiany
Należy napi~~1 >.va;; niesportowe zaDwaj kandydaci na mistrza .. Adolf"
.., flofendor~vt~u eier
(Y. M . . C. A.) i Salbaum (Hasmonea) chowanie się nlektórych .::dnnk6w lód-::
fit]:orvut:.li
walczyli około 2ch godzin. co jest 1ja- k:ch klubów pin~· po-;1~')\\'VCh. którzy
wiskiem wprost nienotowanym w ping- przy wyjściu ze :rn.:i rzuc:li się na człon
Na ostatnim zebraniu Ligi zmieniono
. znów kilka terminów meczy ligowych
.
pongu i świadczy o niezwykle '.nte~c- ków Hasmonei..
Tego rodza1u ')O~tęp\.•wan.1e nar~n I-ej rundy, a mianowicie mecz Ru;::h ·sującej grze, która trzymała wldzow
na sz~ank dobre mię Łćdzlm:go Zw1ąz 1. F. C. wyznaczony na 19.5. p!'Zt!'.'lieustawicznie w napięciu.
.
Pierwszą partję wygryWa bez trudu ku Pmg-pongow~gosiono na 21. 6.. zaś mecz Ł. K. S. -- Tu. IJ~ sprawv ~eJ_ powró.;:my Jeszcze w ryści wyznaczony na 19. 5. przen ;cs:n„Salbaum" bijąc r;>r~eciw~!ka w •.;tosun
ku 21 :14. W drugieJ partj1 „Adolt do- 1naJbhzszych dmLh.
no na 16.6.

:JRlodu •a 111o'Ifnlfi .'.J{asmoneł poAił

111

dniu
łl!CSOrafs•um DOffłroiniejszefło rg01af o
Awantury po fina/owym meczu ping-pongowym
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Apel Pols iego wiąz u ennisowego
k

do klubów

sędzią
no ineir.•u :J'liein<u :J'r8ondfa

Polak

sporlło'ft'gch

W dniu 30 b. m. w Berlinie odbędzie
Polski Związek Lawn - Tennisowy, oficjalnych turniejach. Anormalnym jest
międzymiastowe spotkanie pięściar
się
stosun
matuni
bard„o
. k o- J'ednak fakt, ,z· '"
. os t a t u:o
„
"
•Y
przy którym zawiqza ł a s;.e
zw1'ększa s1·e, u nas '.IG'_,'·c· klubo'w skie Niemcy - ttolandja. Niemiecki Zw.
ku
t
t
d
misja propagandowa, wy a nas i;puzrzeszonych ·;to,· P::>lskim Związku Lawn- Bokserski zwrócit si<;> do P. Z. B. z proś
W b
jącą odezwę:
na mecz ten sę
bą o wydelegowanie
o ee takieg:l star.u rze- dziego ligowego. Wybór P. Z. B. p:.i.it
„Od paru lat zauważyć s!ę daje w Terrisowym.
Polsce ogromny rozwóJ ten11isa, wyra- czy, komisja propagandow'.1 P. Z. L. T. na znanego arbitra śląskiego p. W
żający się zarówno w powiekszeniu s!ę zwraca się d? w~tystki~h ri:!~bów t7ni- Snopka.
ilości czynnych tenisistów, p0,vsdta~:u sow ych. wtzg1.ęd~;edsepkc1 1 teLi:·sTowvca. z
f
ąr1ema. o . . . . co n~enowych klubów ! w znaczn~:n po me-, ape1ei:i
sieniU się. k.la~y,gryb~awodnh·kÓWd. ~zra Wątpl.1~1e l~zr. W ICh dobn;~ ZtoZUmiat .
ł
u z:a W 11ym m eresie ·
1orą.::yc
~ta rówmez ilosć
I 1110 «;ag reprr i~!"· n a1:.1a
· -·---·-----

:vs

w~::~on:i tr~d'n~ k~~~śPspecj~lnie J a k

na czierech fron fach

2

.,Oll'
-.,.DkO·D-."'U""DO.
a.a •

.11.usfrii

W nadchodzącą .niedzielę .?ztery zeWW
91~
amMtnie. Na1
reprezentacyme A.ustni wal;;zyć
spoty
z-1„z--o'
--1edo
I
p
d
prawobył
tahszym punktem druzyny
- . będą na czterech frontacn. Austria spot
._. ._.-.w
O ·orzq
~· ·- .,.vdłowy.
Zarząd Związku Związków Sporto- skarbnik inż. Dąmbski. zastępca dr. Pa-1 ka s. ię bowiem w nadch o dz ą .::ą li'c.· dzk?ę
W ŁTSG popisali się obrońcy i Ślrod
wybrany na ostatn;em walnem pec. Członkowie bez mandatu ppłk. z reprezentacjami Węgier, \agramu,
,.- 0 wa tróika napadu Pogodziński zupeł- wych
r ie niepotrzebnie nadużywał siły fizycz- zgromadzeniu ukonstytua·\\·ar ;,:ę ~ak na dypl. Bakowski, dyr. Lesiewicz, kpt· Pressburga i Budapesztu.
qj, na co mało en~rgicznie reagował sła stępuje: preze~ :--- puf~. dypl· L•lrych, Baran, !~~pt. ~url~tto i red. Sikorski.
Przechodząc przez ulice
Kom1s1a olimp11ska wybrana została
J wiceprezes- mz. M. Loth. li w-1.:::epret .., sędziujący p Mika.
rozeirzyt się uważnie unik·
WIDZ. MANTJF AKTURA - HASM0-·1zes mjr. dypl. Glalisz, li! wk~eprez.cs., "'. składzie: p~zewodniczą~y '!ijr. Ola- !
niesz łfa le ctwa i imierci.
radca Forys, sekretarz dr. M. Orłowicz b:sz, cztonkow;e: dyr. LesH:•„,:1.::L., kpt.~
NEA 5:2 (3 ·1).
i -------------·Zasłużone .zwvcięst~o Wi.dzewskief zastępca sekretarza - dr. WOiakcwski. Kurletto. knt. Batan i red. Sik„nski.

l

.vyróżnić. Cały zespół ~rał
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Kamerdyner czy przy.
.

iilCiBI?

1Jrosłfi"'V pro<es pr•ecl111

pani %0660"'

Berlin, 2 maja
Rosjanin Iwanow, brat ~eneralnego
plenipotenta byłej ks i ężniczki Wiktorji,
obecnie pani Zubkow. wytoczył przed
sądem pracy w Bonn masie konkursowej majątku księżniczki proces o 2000
marek zaległych poborów.
Iwanow zaangażowany byt w swoim
czasie przez księżniczkę w charakterze
jak twierdzi, szofera, kamerdynera i „to
warzysza". Spetniał sumiennie swoje obowiązki, towarzysząc swojej pani w
podróżach do Belgji i Francji.
,
Rzecznik masy konkursowej twierdzi
ndo~Mtżer~Gini~i~nama~~i
sobie „ty", Iwanow zaś byl tylko jedz mężczyzn utrzymywanych w pa-

Jak już z depesz wiadomo, w i.tmachu parlamentu w Sofji wybuchł ooważny
pożar, który zniszczył częściowo ten piękny budynek, widoczny na powyż
szem zdjęciu.
~~~~·~·~·~•!tą~:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sędzia odroczył rozprawę, postanawi~jąc wysłuchać w charakterze świad

ka

panią
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Pr:l'.emvtnik wódki,

przyłapany

przez

oolicję prohibicyjną.

%dersenfe dn·acft
poaqaós

Zubkow.

Stanisławski
na fndeAsle .. Aontr- .
re01ofu<jonłstó.., ..
Moskwa. 2 maja.
Prasa sowiecka . rozpoczęła gwałtow
ną kampanję przeciwko słvnnemu Tea- .
trowi Artystycznemu i dyrektorowi
go teatru Stanislawskiemu. Ze.społowi
teatru zarzucana jest kontrrewolucja,
która ujawnić się mial·a w udziale kr!ku
artystów w chórach cerkiewnvch, w ·nie
nalezeniu do partii komunistvcz.nej i w
uszkodzeniu portri;tów Marksa. Lenina
i Stalina, które byty wywiesz.one w kuluarach teatru. Stanisławskiemu zarzucany jest brak 'łladzoru nad prawomyśl
nością polityczną zespołu oraz orzekaza
nie wszystkich swych uprawnień bratu,
który podobno nie ukrywa swvch przekonań monarchistycznvch.
„Wiecz.emiaja Moskwa" .uorzedza,
i! obecna sytuacja w teatrze bedzie mogła mieć dla wielu artystów fatalne sJrnt
ki. gdyż władza sowiecka nie zawaha
s:ię przed ukaraniem kontrrewolucjonistów bez względu na ich talent artvstyczny.

te-

I

X.Io

Polityka w AnglJi posługuje sie w celach agitacyjnych nowoczesnemi zdobyczaml technikL Pom. in. służy do tych celów również film mówiący. Na zdjęciu
naszem przedstawiona jest scena utrwalania na filmie postaci oraz mowv przed·
wyborczej premJera Dałdwina. film ten zostanie w następstw!e roz.oowszcchniany Jednocześnie w wielu miejscowościach Anglji i w ten sposób Baldwin W Bronx, przedmfeściu Nowe20 Jorku,
bec!zie „osobiście" a~tował za zwy~ię st w em swofej partji podczas zbłiżają- wydarzyła się poważna katastrofa na
cvcb Się wyboró:w.
górne.J kolei miejskiej. Dwa pocią2ł biegnące w przeciwległych kierunkach. zderzyły s!ę wskutek złcjtO nastawienia
szyn. Katastrofa spowodowała śmierć
ftl"
trzech osób oraz poranłenłe kilkunastu
POrlediał do
fd
oasażerów. Na zdjęciu: miejsce katastrofy.
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Olbrzymie

poż21ry

lasó111 pod !Berllnena
Berlin, 2 maja
W poniedziatek wieczór nadeszła
wiadomość z Krampnitz pod Berlinem,
iż płoną tam lasy na wielkiej przestrzeni.
Na miejsce pożaru wysłano natychmiast liczne oddziały straży pożarnej, oraz wezwano pomocy ze wszystkich okolicznych miejscowości. Mimo wytęźo
nej akcji ratunkowej nie udało się poża
ru ograniczyć, który rozszerzył się na
olbrzymiej przestrzeni I zniszczył 200
morgów lasu. Po całonocnej pracy, dopiero we wtorek przed połudnjem udało
się pożar zlokalizować przez wykopanie szerokich rowów.
COSIMA WAONER.
wdowa po sławnym muzyku Ryszardzie
Wagnerze, zachorowała i>Oważnie. Leka
rze nie mają żadnej nadziei utrzymania
jej przy życiu.

P

z okazji

odsłonięcia

Ofiarą płomieni padła również więk

pomnika Kolumba w biszpańskiem mieście POrtowem Patos sza ilość zwierzyny. Dotychczas znalezbudowano tam i spuszczono na wode żaglowiec, zbudowany ściśle na wzór ziono kilka zwęglonych zwłok sarn.
żaglowca, na którym sławny odkrywca odbył pierwszą podróż do Nowego
Także w Wuhlheide pod Berlinem
świata. Na zdjęciu naszem widzimy tę kopię na tle wsoółczesne20 hisz.oań· wybuchł w poniedziałek pożar, które~o
skieito okrętu wojennearo.
pastwą padło 20 morgów lasu
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