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{LOKATORÓW, LUB TEŻ CALKOWI· k, oraz czuwa na tem, aby tramwaje
Lódt, 8 maja.
·
!nerałcma akcJa władz w klerunk11 TE OPRÓŻNIENIE DOMU PRZY ULI· zwalniały na tem odcinku tempo Jazdy.

Lódt, 8 maJa.
'J ak się dowładuJemy, v.r dniu dzlsieJDotychczas Jeszcze nie wiadomo, czy szym odbędzie .się specjal..ie p1)siedzenie
uratowanla za2rozonych domów przy -CY NOWOMIE.JSKIEJ 28.
Zgodnie z wydanemł już wczorał In· ruch kołowY zostanie całkowicie wstrzylzarządu związku włókniarzy .,Praca".
UL Nowomiejskiej 28 I 30 trwa w całej
Pełlltł. WczoraJ w późnych 2odzinach , strukciamł ruch kołowy ciężarowy na many. Zależy to od decyzji kłerownl· Na posiedzenie to przybywa z Warszawy poseł Waszkiewicz. Celem obrad
opracowany odcinku NowomleJskłeJ, od Ocrodowel ków podjętych robót budowlanych.
włeczorowych został
Wśród lokatorów obu zagrożonych jest opracowanie planu porozumienia
ZOSTAŁ CALKOWI·
szczegółowy plan utrwalenia uczyto- ·do PodrzeczneJ
weJ ściany domu oznaczon~o nr. 28. jCIE WSTRZYMANY. PollcJa przopu- nieruchomości w dalszym ciągu panuje miedzy wszystkimi związkami włóknia·
rzy w Lodzi I przeprowadzenia wspńł·
Włuclclele tel kamienicy powierzyli i szcza tylko samochody osobowe I doroż panika.
neJ akcJl przeciwko redukcji płac.
prace ledneJ z łódzkich firm budowla- Według projektu zarządu nq terenie
~
oych. która Już w nocy rozpoczęła ro· 1 ~
Łodzi utworzona byłaby na pewien
fi)
boty. Przez całą noc na miejscu praco-. a..(
okres czasu międzyzwiązkowa komisja
wała wleksza partja robotników. którą
porozumiewawcza, w skład której wesz
pr~ed sqdem olir~fłon„um "' :fosnfHIJf:U
dziś rano zast~plono Inną.
zarządów
· liby
i I obrzucił przy bYł ą poli CJę
d
i Ch D związklasowego Praca"
ków przedstawiciele
urzą zen e
Sosnowiec, 8 maja.
.
. W nocy, przed d,omem przy ul. No·
. '
"
'
kamieniami.
(Polska AR:encja TeleiraficznaJ .
WOmfejs~fej 30 ustawiono szereg siuza
akcję
rozpoczęłaby
ta
Komisja
rannych
zostało
zajścia
wyniku
W
rozoaSosnowcu
w
okręgowy
Sąd
balPów, które będą podtrzymywały
truje dziś proces w sprawie zaburzeó kilku policjantów i robotników, a Jedna utrzymaniem dotychczasowych warun·
kony na I i 11 płętrz_e.
w dOltlu oznaczonym 11r; 30 zabe bezrobotnych, jakle miały miejsce w Za osoba została zabita od zbłąkanej kuli. ków umowy zbiorowej, przeciwko poNa lawie oskarżonych zasiądzie dziś garszaniu warunków pracy I obnlianiu
pieczono słupami wstystkJe piwnice. z- włerciu przed świętami Wielkiej Nocy
21 osób. Do sprawy- powołano okołc,płac, oraz opracGwałaby projekt akcji
w roku ubiegłym.
na wYPadek ewentualnego wYPOwledze
Tłum bezrobotnych wtargnąi wów- 100 świadków.
Na uL NowomletsldeJ od wczesnego
nia umowY zbiorowej.
.
rana znajdują sio przedstawiciele czas do biura magistratu, zdemolował
w!a<clz, ~Mrzy , czuwaJą nad pracami. .
- - 'ZnaiJdułe Się tam rów,nlet potlcla, któ 1 ·
ra czuwa 8'ld Porządkiem.
dnia dzlsleJszeito
w
dobqle Urma budowlana, dokonywująca
rob6t. zadecyduje, czy ZACHODZI KO·
NIECZNOSC .EKSMISJI CZĘSCIOWO Porzucona dziewczyna z dzieckiem na ręku poraniona została
DOTYCHCZAS EWAKUOWANYCH
nożami przez przyjaciół niewiernego kochanka
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Łódź,

8 mada.
Wczoraj w godzinach wieczornych
ulica K·r akusa była widownią krwawych
Lódt. 8 maja.
.
WczoraJ w godzinach wieczornych zajść. W swoim czasie mlody cukiemiłk
w mieszkaniu przy uJ. Rzgowskiej 66, Wincenty Piieszczyński (Kirakuisa Nr. 5)
zaprzyjaźnił sf,ę z lfelenq Kurbelównq
0 db
ywa ł a się 1ib acja, w której m. inn. l wspólnie z nlq zamieszka/,. Pożycie ich
trwało zbyt długo. Gdy Kurbelówbrał udział 29 -letni Jan Zdaneclcl <Piana została matka,, kochanek zerwał z
seczna lS).
Zdanecki wypił znaczną ilość alko- nia, wszelkie stosunki t zmusił do opuholu i w napadzie szału wyskoczył szczenia wspólnego mieszkania.
Niewiasta zamieszikafa wraz z swem
oknem z wysokości 1 piętra na ulicę.
Doznał on ciężkich uszkodzeń cieles dzieckiem w domu przy ul. R()k:!cjńsiklej
nych. Pogotowie po udzieleniu pierw- Nr. 94, w charakterze sUbloka-tol.'1k.i.
Zwiracafa się ona dość często do koszej pomocy przewiozlo go do szpifala.

PO ftu~•nej li6acfł

prosząc

go o pomoc materjail-lul. Krakusa Nr. 5, przyjaciele t krewnl
chanka,
nĄ. Pieszczyński dość niechętnie dawal kochanka, uprzedzeni o Jej zamiarach,
jej pieniądze, ostatnio z~ kategorycz· rzucili sf,ę na niq z nożami.

Zranili oni cięzko nieszczęsna, nie·
nie Już odmawiał wsparcia.
Wczoraj Km1belówina dowiedziała się, ivastę i jej trzyletnia, córeczkę.
Na miejscu krwawych zajść zebrały
że w godzinach wieczornych ma się odbył ślub si,ostry Pieszczyńskiego w Je- sf,ę tłumy ludzi. Przechodnie rzucili sf,ę
na napastników, chca,c dokonać nad nigo mieszkaniu przy ul. Krakusa Nr. 5.
Młoda niewiasta u'dała się tam wie- mi samosa,du.
Przylbyly większy oddział policyjny
czorem z dzieckiem na ręku, chca,c zmu·
sił kochanka, aby Jej wreszcie dopo· rozproszył zgromadzonych. Dokonano

me

mógł. Ostatnio bowiem maJ<l'owafa si~ aresztowań.
Jak się okazało, Kurbelówna I jej
ciężki·ej sytuacji l nie moglfa
~~żywić .swej córeczJd Irenki, liczącej trziyiletnia, c.óre;czka dozna_ly cfęzk~ch
uszkodzen cielesnych. Za1ęlo się mmt
JUIZ obecme 3 Iata.
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znalazła się przed domem przy pogotowie.
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Cz~stochowa, 8 maja.
Wczoraj. <_>koło god~. 4 po południu
Pozostah !a?ni leczą s!ę . w demu. Pierwsza a1eJa była w11 .wn:<\ ntezw_yk
udział w wycłeczl-e,
dów, biorących
zo~ganl~owanej . p~zez Gimnazjum Koe- ~a.~e ~lasto zyJe poj wrazemem tej tra ~ego pożaru.: Przez Cz~stochowę, z~ązał z Katowic do Łodzi samochod cięJun.\CVJne L. w~mtrąubów~y do Z1o- g.„„neJ katastrofy.
t~~o Potoka, uległ straszne] kat.c.tstro-

Radomsk, 8 maja. klem zmasakrowana wyrzucona została
Jak już donosiliśmy jeden z samocho w przydroż_ny bagnisty ro~'"

I

fie pod Janowem, .w której uczemca .H.
Zobermanówna zgmęła tragiczną śmier

cią.Ok~zuje się, że przyczyną k;tastrofy był badzo zły stan samo.:hodu, któ
rv nie nadawał się prawie do użytku.
auto jechało
Gdv więc pod Janowem
po ·górzystej szosie, hamme; i ki{lrownica odmówiły posłuszeńsiw~. powt.duiąc katastrofę. Ofiara kati)strofy zajmowała niejsce na przodzie kol:) szder.a.
w chwili zderzenia o drzew•) przydroż
zmarł:.:
ne szofer zdołał wyskocnć.
i calzaś uderzyła głową o maszyn~

· ng •01nobo',-lłiao
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żarowy należący do firmy transporto-

weJ Hieronima Bajera w Katowicach.
Samochód wiózł transport pomarańczy
Auto zatrzymało się obok mostu przy
pierwszej alei, przy stacji benzynowej,
by zaopatrzyć się w benzynę. Od staJącej w pobliżu lampy karbidowej zapa
lila się rozlana na chodniku benzyna, a

od niej zapalił się zbiornik benzyny w
samochodzie. w porę zdołano odsunąć
auto od stacji benzynowej, przez co uniknęło się poważnego wybuchu. Przyobyła straż częstochowska stłumiła
g-iell.
Ogień zniszczył część karoserji , oraz instalację elektryczną samochodu i
40 litrów benzyny, znajduj<1cc si<; w
zbiorniku auta. Strata wynosi 10.000 zt

Ogień przerzucił się na są§iednie buW lskrzyszynie na $ląs!ku Cieszyń- dyn.ki i strawił około 6 zabudbwań gosskini zdarzył się dziś rano niezwykły wy podarskich, W zgliszczach spalonego bu
Jan Mie,c zko dynku znaleziono zwęgh;me zwłowi Mie
padek. Górnik inwalida
przybył do domu w stanie nietrzeźwym. czki ze sznurem na szyi.
wynoszą około
Straty ma.tetjalne
domowników J
W czasie nieobecności
;Jodpalił mieszkanie, poczem powiesił się SO.OOO zł. ·
Pomarańcze ocalały.
w płomieniach budynku na sznurze.

Katowice, 8 maja.
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Paryża"
„lwica
mna
Podzie
przedsl,blorcy, kttlrzy w katakumbach paryskich
I

Awans Krylenki

pomysłowi

lnscenlzowall makabryczne nastroje dla cudzozlemc6w
porusfliDI
f ensoivinv proies prsed sqdern
Ixo"
pod-

..Pary! został zbudowany na pteczarach I grobach'', - pls•ł przed stu
laty młody Jeszcze wówczas poeta. słyn
.ny Victor Hugo. Wędrówki po katakum
bach starotytneJ dzielnicy stolicy nadsekwańskiej stanowiły ia dawnych cza
sów nieodzowną część programu kat·
dego cudzozfemskfego podróżnika. Pllozof Grimm opisuje w 16 stuleciu nie·
samowlte labirynty. które rozpościera·
ły się Pod ulicami starotytneJ LutecJI,
1prawlaJąc wraienlo pa1istwa umar·
łych: Orim ostrzega obywateli Paryta
przed teml podzlemneml ułlczkanil.
rdyt kryją one w sobie wielkie nlcbez·
p~zeństwo dla zabłąkanych przechodnl6w.
Przestrog-a Orfmma po dzfj dzień
nłe straciła na swej aktualności. Każ·
de20 tygodnia kanały podziemne wyrzucaJą na powierzchnię Jak.lesroł śmiał
ka. który przy placu Denfcrt·Rochereau
opuścił się w dół celem zwiedzenia sta·
rotytnych katakumb.
Specjalnie dla cudzozłemclSw znaJw
duJą się tam zaopatrzone w tablice orJentacyfne drogi, na których nie 1rozl
ładne nlebezpfeczeństwo. Turystom fed
nakte czesto to nle~ystarc~a. Zdarza
sle. Iż Jakiś amcrykanskl tun:sta w po·
tzukhvanlu słtnle)szeJ emocji zapusz·

~!:1!~' •~a~~~"1.teP~~e~~~i:!~. df;z:!!.::

zachowywała się
,.M•demolsełle
do .,twlcy", natychmiast
w sądzie, Jak prawdziwa lwica. W pe\1\:
reka Ktotnego apasza.
· Był to „lew". Mimo to opowiadali nym momencie rzuciła się ona na dyamerykanie, ft niejednokrotnie spot\--- rektora przedsiębiorstwa, następnie
kall si~ z •• tajemniczą lwicą" sam na chwyciła za włosy adwokata swych
sam ł przekonali sle, U wcale nie była przeciwników i usookolła się dopiero
wówczas. gdy sędzia zagroził policją.
ona tak drapletna.
- Tu nie jest oc!powiednJe miejsce,
Zarząd przedsiębiorstwa wpadł pewnego razu w trudności płatnicze. aby grać rolę lwicy - krzyczał obu·
••Lwic•" została zredukowana. life o- rzony sędzia. którego nJezwykłe zachotrzymała ona żadnego odszkodowania. wanie panny Ixo. zakłóca)ące powal?ę
Na tem łle odbyła się s1>rawa sądowa. maJestatu sądowego, wyprowadziło
·„uonne·• stanęła przed sądem w roJł wreszcie z równowagi.
Panna Ixo opowiedziała sądowi, lt
powoda.
Interesów Jej bronił słynny •dwo- dawnłei była wybitna aktorką, po pew·
nym czasie jednak, niestety. zamieniła
kat Garcon.
sztuki na piwniczną spelunkę,
świątynie
_ Nazwisko? - zapytał sedzfa.
- Nazywają mnie ,.Lwicą Rue Mou- staczając sie do rzędu Jarmarcznych ku
fetard, lwicą katakumb". - MoJe na- glarzy. Zażądata ona odszkodowania w
zwisko artys.tyczne brzmł ,.ma<lemoi-1 wysokości 8.000 z.fotych. Gdy dowieselte lxo''. W rzeczywl.sto~cl n•zywam 1działa się ona. iż została Jej przyznana
się Manescu i urodziłam się w RumunJI. polowa te~o roszczenia, schowała ona
Pełnomocnik pozwanych zauwatył I nagle swe pazury lwicy i pełna wdzłęcznoścl ucałowała swego obrońcę.
wówczas z lronJą ~
„Lwica katakumb" przekształciła sfe
- Musiała pani po swych przodkach!
odziedziczyć niezwykle burzliwą krew. w poczciwe łagodne dziewczątko.
Pani posiada wielki temperament,
zblityć

nosiła się

1

Naczelny prokurator w sowietach· Kl"F·
tenko, który brał ud.zlał we wszystkich
wielkich procesach politycznych. miano
wany został obecnie komisarzem spra•
wledllwoścl.
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St • d ~-t to z S S R __ rd'za
· · ·• Y"'~a
• . . a1!lll, Y1~ a r
bui:zu'!'zyjnym1 dyil<tatorami mody dam- ·
RkieJ J~~atou, C~ag~ ltid~ ~obiety~
kllku1 ~t noszą r e s n e z Pl'
W~·ług statystyki sowieckiego prze
mysfu tekstylne.go. dzi~f krótkim s1*niom w ciągu jednego roku oszczędza
mordował I sle
błąkany
kllkaset mMjcmów metrów materja...
temu, gdy nastała moda
łu.
~abował I kradł. - Zdemaskowano go przypadkowo króllldch
SUlkłen. nie przypuszcza.no, te
· W Surabai na wyspie Jawie l)olicJa' stała zamordólvana w taksówce przet. w Rosji moda ta przyjmie sie wobec
d<faonała straS1Znego odlkrycia, 30-letnł nieznanego sprawce Jaka~ nie\\'iasta. · długotrwałej zimy rosyjskiej z ostreml
syn hraiblego R. w przysteTJie larli w.v-. Szofer tej taiks6wkł ze?Jnał, lt pasa3er je mrozami Ale zar6wno młode jak i stamordowal cal.v szereg osób, Jak równiet ·go miał na soblt szary fikowv ka pe- re kobiety ~.fały się poddać tej mow
w wielu wypadkach usiłowal dokonat Iusz. Policja wykryła w pokoju rńll'- d:zie bo z.s?ad'Zała się tYltl rai.em z fnt~
morderstwa. Policja przez dłurż:szy czas niet pochwe od sz.vtletu, którym prze/Ji- resa~I U1Stroju sowieckiego.
Le'k:cewatąco ustosunkowała ste rów
naipróilno posruklwała sprawcy b-.cb Ita została ofiara zbrodni,
krwawych czynó~ I Jedrnte dzu:kl przy ł Wreszcie znalezl..ono p'>dczas rewlzJt nież piatilet"ka do kosmetyków dampadkmvl udało Slf Je1 WJ?aśł na ~lad 1puste łuski, od naboi rewolwerowych, S'klch, Kupuje ~ię zagranicą maszyąry.
na °'ówki do
zbrodniarza. Miało to mleJsoe ·POdczas i które zarówno swą formą, Jak kallb- bawełnę, herhatę, ale
tran~iportowanla _?hłą'kanego . hrabieg-o ~ rem odlpowlad.ały ł'Utskom, jakle znale- warr~. puder 1 '!)erfmny kredytów niema.
zlono w miejscu, gdizłe wstat zamordo- MieJscowt kosmetycy wyrabfaJa oM'W'Jd
·domu rod:zlcfelSk·1ego do SZl.Pitafa dla
wany szof.~r. Jak pófnleJ stw!erdizono, do barwienia warg, ale z tak zteg-o mamygłowo chorych.
Pewnego razu fńar.z chorób ntrwo- 1skonfiskowane iprz.ez polkję obuwie po terjat1U. te zostawiają UU'Ste I brud11e pia
wy-eh zawe.zwal telefonicznie c!o młesz- Ichodziło z zakładu dla zrmyslowo - cho· my iprzy naJwlęks.zeJ nawet umłe.Jętnokan.fa hrabiego palfcję, .komu.nłku.Jąc, ft jrych, w którym w swoim czasie zna}cfo- ścł barwienia.
---Po!Ądana jest .natychmiastowa pomoc. Iwal sie hrabia t z które1!o po pewnym

o .

I

1

hrabia

KHka lat

dzaJący~h aośc Z braku m1tologlczneJ
••nici ArJadny" musi on często wyczekiwać całeml godzinami.. aż wreszcl• nie
zJawł się ~zuwający nad bezp}eczeństwem PohcJant, któremu P-OWierzono
„ratować w podzleeitacb stolicy zwar
lowanych turystów •
NaJwleksze katakumby znaldufą się
pod 1amem centrum miasta, które claJ:
na się pod 1machem opery. B'!-rd:w
rzadko bywa udzielane zezwoleme na
zwiedzenie tych katakumb. Dyfy one iuż
widownią wielu wstrząsaJących trasredy) I stanowla bardzo wdzięczny temat
dla sensacyJnych p0wleścl z fycla paryskle10.
. Oczywlścf e, legendy, kt6:e snuty się
Wysprzedaż sukien
dookof• katakumb paryskich. zostały .r!dYż syn hrabiego, pod w1Jlywem ataku czasie został wyrmszczony 1!dYż kie·
odpowiednio wyzyskane przez Pomv· furii postanowil wymordował cala r~ rownlct""o szpitala doszfo '1v11ivczas do
•naAondłu•ft lhl'łaad
przekcmania, iż nie Jest on /'.Jż wiece} nie
iłowych przedslebiorców celem eksplo dzine. .
:lilmo,.,vc.ft
otoczenia.
dla
ieczny
bez
adres
'W'S'kaza'łty
pod
Natychmiast
odwle·
turystów.
rzesz
atacjl licznych
z11 ~zych dowodów rzecwwYch Wytwórnia Paramount ogfosifa wte-!
dzaJących stolice nadsekwańską. Na po udało się pfęcłu policjantów z Inspekt<>two~pie brudnej uliczce „rue Mouffe· rem pollcJł na cz.el~. Podst~ zwa- W'Y1t1tka niezbicie, Iż młody hrabia m:i k~
wyprzedał sukien.
tard , która rol sle poprostu od wł6- błono furJat·a }ta uJl'Cę, g<lizłe wstał u-Ję- na sweim sumieniu dwa morderstwa t
czegów, tebrakó~ i rózn_Ych e~zotycz- ty przez pollcJę. Podczas szam?tania jedno ustłowarre włamanie. Władze są w kt6rych najulubieńsze gwiazdy graty
nych, typów•. zn~Jduje s1e weJścl~ dol się z J)l'redstawłclelami bezipleczenstwa jednak przekonano, Iż dokonał O'l zna.:z do filmu.
starotytnej piwnicy. Bardzo motii we. oblqkany hrabia usifowal si~t!ntłł do pra' nie więcej krwawy<:h Mrt>Jnt, uwafają~ Ustalono cenę niesłychanie rifską: 1 doli w średniowieczu była on• sledlls- we/ kieszeni. Znaleziono tam natadowa· go za sprawcę całego szereS?u nlewY•kry lar za sztuke. Wyprzedaż rozpóczęto o
klem przestępców I rótnych męt spoi~- ny rewolwer, r kMre~o. Jak skonstato- tych taJemnJozych morderstw, które zo- 9-ej rano pod hasłem: .,Ktf> pie·rwszy
cznych. Pewne towarzystwo podrótm- wano. zostaly oddane dwf! strzaly. Pn- stały dokonane w prrecią~u ostatnich ·przychodzi - najwięcej korzysta".
w ciągu pół ~odziny sprzedano 400
cze odnajęło te pleczare I otworzył·J zatem n·!ietbezplecz.ny funat miał przy. kfłku miesięcy,
• m. in. zaś stroje Ciary Bow <>sukien
wY
pollcyjne.iro
dochodzenia
Wynikł
byl
Jeden
których
z
tam przedsiębiorstwo atrakcy!~e pod sobie dwa sztylety,
Carrol1 z filmu ,Artyści„.
Nancy
raz
seinsację.
ol.brzvmla
$Ull'abal
w
wotafy
•
d~u11toś~I.
n!ezwykłeJ
(pałac
Mlracles
des
cour
„La
nazwą
'
· ·
Celem US!J)Oko3enła ntesz:cze~l·rwego
osobliwości). Pomysłowi przedslęblorcy nagromadzili tam różne Instrumenty, hrab~o. lelkarz zasłDsował kilka zaw1·ękowy
~wladNa!tepnle
I mnó· strzyków
tortur, trumny
przeznaczone
hra- '
zeznań
ft na pod1s1awfe
czyił 1>01icJI.morfht'Y·
z odl~ł~o
różnych dozabytków
stwo
średniowiecza. W rzeczywistości Jed- bfC!j?o odniósł wirażienle. it Jest on poszusosfał tus 111 liońcu daiell'it:fnasf~f!o D1łefiu
nak przedmioty te nie miały nic wspól· kiwanym przez wfadze mordercq szofe·
nego z tym historycznym okresem. Na· ra, który niedawno został zastrzelony
Zupefnfe niesłusznie współczesne po otrzymać Istotne. wielkie rezultaty.
rzedzła tortur były sporządzone aa spe przez nlewy1krytego 5'p.raw~. Na sku·
tek ~o oświadczenia pollc!a l)Ostano- kolenie pyszni się tern, że w obecnej ~rodki techniczne, któremi w owe czacjalny obstahmek.
epoce wynaleziony z~stał film dźw!ę-,· sy można byto. operować były dale~ie
Do Jaskini .teJ naf'wnych cudzozl·em- wlla zrewidować po'k6J hrabiego.
Rewlzfa dafa nłezwvkłe sensacyjne . kowy. W Paryżu, w c1chem odosobme- od doskonaf ośc1, a woskowe walce 10c~w wprowadzał specjalny cicerone.
Na miejscu wyjaśniano Im pochodzenie wyniki. Przedewsz"Y\Stkieim 1>0l!cJa natk- !niu żyje niejaki Baron, który jeszcze nograficzne nie dawały wielkich moż·
oraz historję tej spelunki. Gdzieś w ką- nęła sle na skrzY11!e, w kt/lreJ znaidnwa '.w roku 1890 robił doświadczenia w kie liwośd.
Wszystko byto słabe, niesolidne, nie
cie spoczywaf stary żebrak w łacbma- lo sk mndstwo llaszeczek z różnemt runku uzY'Skania filmu dźwiękowego i
nach. obok niego siedziała czerwonowto 1Jl.vnaml odurza/ttceml f>TQZ irtly I riTJf!f. j mówionego. Jest on już prawie ślepy, a pewne, i wynalazek Barona byt dostęp
sa kobieta o dzikim swym przerażał2t- kl t1fJ zastrzyMiv. Odikrycle to nfe było clą11tle przeżyWa jeszcze swoją ·prze- ny tylko dla niewielkiego grona przy.
ćym wyglądzie, z fascynującymi oczy- Jed'na~ wieliką nleS10odt.falł1ką, gdyt prrzy szfość. hlstorję swoich czarodziejskich jaciół i znajomych. wóbec kt0rych fi~
"?Y byty demonstrowane. W rezultacie
.
ma i nlebleskieml paznokciami, które puszczano, te hraibia zatywa !tarkotY· wynalazków.
W roku 1895 Baron wykup1l pierw- i me~~rtunny wynalazca stracił cały
przypisują w~.mpirom kobiecym. 1pra· kńw.
wlała ona wrażenie bestji w ludzklem Obok teJ s'krzynł ?Jrtalezkmo pare obu· szy patent na ruchomą fotograflę z to- 1swoJ majątek wynoszący 500.000 fran.
wla, ktl'.re jak stwierdzono, na prv.łsta- warzyszenlem dźwięków. Wkrótce Ba- Ików i musiał porzucić piękną myśl ekciele
śladi6w stóp byfy łdentyczllfe te sa- · ron wybudował w okolicach Paryża fa- sploatowania swojego wynalazku.
wie
„Lwłc•
Ją
nazywał
Przewodnlk
Ostatnie lata spędził Baron. Jako
katakumb'' Pochodziła ona z rodziny, me, które miał na sobłe nfe.z.nany zto- 1bryke, w której w roku 1898 byty wyktóra od setek lat występowała ~d-0 czyńca pod'C7as włamania do m!es7.~~a· j k~nane . pierwsze 100-proce.ntowe !J1Ó· dyr~ktor kilku . kinote.atrów, „ b~dąc w
czas atrakcyj jarmarcznych, „Lw1ca nta państwa P. laik Skonstatowa!1o wr~\\r 1w10ne filmy. Taśmy tych _fąrnów miały , słu~oie „Wielk1e~o N1emo~y 1 zap?'"
śpiewała Jakieś makabryczne pio~enkl cza.is na rp;od,istawłe Uttlmiących Się w6w- i 150„do 200 me.trów ~:Uu~.osc1. W reali-; "'!ma~szy. zupeł~1~. o tern, z~ st.arat s:e
o słynnym śpiewaku Montmartre'u Ar!- er-as w powietrzu cpar~w etem zbrn,d· , zac11 brali udział na1leps1 a~torzy owe- 1 k17d~s „1)1emow;e dać ~oz~osć mó·
stide Bruant, piękne jej oczy połyski- 1nlarz pra.rm'}:l ~pierw odrrrzyć swe alia- go czasu. Niek~tóre z t~ch !dmów miały i y;1ema. 1 eraz u schyłku ?-~c_:a ~.róc1ł
wały przytem jakimś niesamowitym ry, aby póznle1 dokona~ m"rderstwa. nawet za treśc całe, mew1elk!e drama-! Jednak on znowu do swo1eJ idee rxe ł
blaskiem. nie zwracała ona przytem n•j . Następinie zna·lezlono w tniesz.kaniu łlra- ty, oczywiście bardzo naiwne I pryml- ·pilnie cwta wszystkie dzienniki i ks!ąt
mniejszej uwagi na rozentuzja~mowa- błe~o szarv fik.ówv ik~i0efosz.. kMry ipo- tYWtte. L~z, jak to się .często dzieje .z kJ, op!sui.ące su~cesy fil!llu mówionego.
uych amerykańskich f angielskich słu· stu:zyf wtadtom, jalko d1owód 1~1n~i tbro- wynalazcami. Baronowi nie udało s1e Poniewaz prawie zupełnie stracił wzrok
c.baczy. Gdy iakiś jankes odważył sie d111t Mianowicie w swoim .::z3sie zn· . tak W'YZYskać swojego wynalazku. aby· czytanie to odb'ywa si~ prZ'9' t1omocY
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katot1ka te1 lkam1emcy, Kazimiera Stalla
lioka. Doonaila ·ona ipoważniej'Szych 111-

w~wano pogosz.kodzeń cielesnych.
towie, które UJd:zlellllo Jej !POtnOCY leka.r-

Władze wyznaczyły specJalne komisje, ktore będą badały ceny skiej.
0
s•e pra~u
«=•
"'
mieszka·ń I stan sanitarny wszystkich mle1·scowości letniskowych 'WupodeA
W fabryce Rozentaila i Praszlkiera

Na szczęście, siprawą. letniSk iajęly : b(fdą pociqgani do surowej odpowiedział przy u'iicy Piotr:kowsk~j. ~r. 44 w czaSe~n letinislroWY Jut się ro~cząt J
sie 1Pracy d-Oznal IPOwazmeJszyich uszko.
Podobme fak w poprzednich latach, się obecnie bardzo emergicwie władze · ności.
WszY1scy letnicy, !którym wiadomo o dzeń cielesnych rQbotni'k fan Szymań
znów zaczynają napływać Uczne skargi państwowe.
Przedewszyst!kiem wydano jut za~ iPOSZCzególnY'Oh wypaid1kach lichwiarskie. ski (Nowe Choln'Y. Widna 10). Wezwana w'łMcicieli domów letniskoWYch, ik:ttó

o realizacji planów regulacyj- go !komornego, winni niezwłocznie, we
nych w całym szeregu miejscowości, po · własnym interesie, meldować o tem w
.
najbliższem starostwie.
łożonych w iróżnych częściach krajru.
O tle sami ()byrwatele oka~~ .~aidwm
Plany te położą wreszcie kres t. zw.
dzikiej zabudowie, hamujące/ naturalny swą 1P 0 m.oc, aipetyty właści~iell domrozwój poszczególnych miejscowości t ,ków letms'kowych z pewnością rostainą
.
ukrócone. .
nadającej im nieestetyczny cho.rakter
Ukazaly się rówmeż jm roziporz.ądze
•
.
.
.
Przed !Paru Jaty w kM1ru większych
Wta<lJze bada.Ją r6wm1~ pUme wszel- nia o akcji sanitairinej na letniskach. We
miastach polskich powstały towarzystwa przyjaciół letnisk, które zakreśliły kle arterje komunikacyjne, łączące letni wszystkich mia•stach mają u:>owstać w
sobie bairdzo szieroki plan d1zialanla. Po- ska z ośrodikamt miej.siki~!. .W. okoli- najbliŻiszym czasie lotne komisje, które
iyteczme te instytucje głosiły, że podej- cach Warszawy przystą:piono Jlllz do na rozipoczną bada1nia wody, ulbikacy.j i inmą · odpowiednią interwencję u wsze!- prawy ca1ego szeregu dróg l szos, któ· nyd1 urządzeń hi'gjenicznych na Jetniskomu kach WLnni nieprzestrzega1nła obowiąkich wtadiz państwowych i samorządo- rych stan un}emożliwial nonnaJ.ną
•
· "k"
ut
„, cJę· . .iP um1duisze WYZnacz.rsY
t t1u:jących przepisów zostaną surowo uka
se1mi'
wycli ł będą dążyły do U1Przy.stępnienia ml'l.a
rani.
Ma1z
pa.parciu
pewnem
ludności miejskiej tanich, 7.ld'rowych i po~iatowe przy
W związlklu z czę.sterol w .Ubieglym ro
panstwowych.
WNodlnych letnisk.
Komunikujo. n<f-tn.• że za przykladetfl 1ru naipadami rabrnnkowyiml na letnisNiestety, towarzystwa przyjaciół letnlsk zdziałały bardzo niewiele i nie zrea 1 Warszawy, w .na1blzższym. czasie ma1tt kach, Wla!dze postanowi1fy w bieżącym·
lizowaly nawet znikomej części swego pójść ws~yst~ie inne wi~ksze miast~. roku zaipewnić wszystkim tym miejscoWła.dze zą, daJ!l bowiem ~~te~orycz.me wościom stałą ochronę ipolicyjną. Wyprogramu.
W bieżącym roku o diiiałalności tych ru\porząd!k:owama dróg zam~J'SktC'h i za- znaczone zostanq specjalne oatrol.e roinstytucji nic ahsoluiłlnle nfe sł:yichać ipewne wy~·naczą iprekluzy:Jne terminy werzystów policyjnych, które b(dq w m
chu iv ciagu całej doby.
Poniewat dotychczas nlgidzre 'lliema.J wYkończema pracy.
Wtdzimy więc, że w bieżącym roku
Jed1nocześnie wtadze iroz·t.ocz}iy Ju~
nie zabrafy się one do pracy należy
, przYJPUszczać, że w obecnym sezonie let lopiiekę nad cennnkami miesz,kań na let-1władze i;stotnie rozipocz.ęly sanację. naniskOWYttll również bardzo niewiele zdzia ntskach. Właściciele domków, żqdajqcy szych zabag!Illonych stosunków letnisnadmiernego czynszu komornianego. kowych.
.
·
· ł ~ „ ._ . •
rzy nie Hczą się ~ie z ogólnem robożenlem ludności i za swe ciasne komórkl wyznaczyli horendalne ceny ,znów
mówi się wie~e. o fataln1m stanie higjemie1scowości letniskowy.eh,
nlcznym
(szczeg6lnie. dotyczy to b. ~qngre~owkl) trudnościacli komuntkacymych 1 t.d.
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Dziecko będzie jej ze to wdz· ęczne
ziouczędzi sobie w przyszłofci
wiele k!opo' 6w o ze :howanie dobrej
cery. Mydło Nivea jesł wyrabiane
według przepis6w lekerskid, specjalnie
cłl• wreiliwej sk6ry dziedca.
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Na ulicy 28 pu~u Strz. Kan. w celu
samooójczym napila się 1mudzny 30··letnia Jt~ljanna Da,browska, mieszkanka
wsł Kubtowo tPOd Ładzią. Pogotowie
. _;• ..1.ń
w grotinyrn stanie iprzewwL!to 11.n::osperatkę do sz.pita!la w Radogoszczu. Priyczyna rozipac'z.liwegc> lkirdlru-bra:k śr&d~
ków do życia.
W mieszkaniu przy Ull. Tuszyńskie)
N!:.i,,30 t~rginę1t.51ę illa z· ylcite,. wMyprljaiąje
e ain a
Wl'\'ll.SZą iuOzę w. uC 1 zny 21- e ma
t ·r die
t ·
taik.ow'Sk p
p
<> tk ~ ~~ odie pozo~Ówi 0 otPi ą omowm w. .
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pielęgnacji

skóry

Przer zimowł odzie.i stałe 1it skra nosze nadzwyczaj wre:iliwł i mało od.
p1>rnłr. d!ate~o naleiy P.ned wyjściem na powietrze dobrze nełrzeć łwerz
' i ręce kremem Niveo. · Sfcułldem zawerłego w nim Euceryfu - żaden
.. . i11py Jrern !;!ię ,:11~jere„J;u.~'!Yfu - wnike krem Nivea szybko i cełkowicie
w skor,. Tylko krem wc:hłoni~ priez sk6r• wywrzeć może sw4 dobro•
")'Mfł dziełełność.
Uływejcie łwietłe, f'<IWłełrH i słońca, lecz nigdy bez kremu Nlve.„

gdy!

.r."

!Pogotowie.

KREMEM NIVEA

łagodnego

MYDŁA

ck>ń

Wiosna wymaga starannej

10-ciu latach

winne keicłe matke dziecko swe myć
i kwać tylko ze użyciem c.iysrego

DLA DZIECI

no

.W

1.50

pud.łlcach Po

d. o.40 de. 2.60 I w tubliech po d. 1.35 I 2.25
p~BECO, Sp. Alce:. w Poznaniu

Wyrób kreiowr firmy

matrym1nialne11
Arnnt1waoie. nie~el1ienne11 1un1ta
z trzema niewiastami.-

ODCZYT O LECZENIU SUOOl!SlYWNBM
I OSKARZE WOJNOWSKIM.
Dziś odbędzie słe o 10dzlnle 9-eJ w sali
filharmonll odczyt dr. Z. Koelłnera o leczeniu
suggestyWnem i ziołolecznictwie Oskara Wojnowskiego. Dr. Koellner, który długie lata pracowal wspólnie z Wojnowskim wy!aśnia jego
S;Posoby diagnozy i leczenia ze stanowiska nowoczesnej medycyny. Zai.na.czaląc swoia pełną
. lojalno$ć wt>bec mieis.cowycli lekarzy spodziewają sle panownie Koe!lner I Wojnowski drogą
rece wladz bezpleczerlstwa wpadl była Róża S .. córka dooć zamoimego, za soUdnego ku{P'ca, obracał sie w towa·
publicznych odczytów zwrócić uwage oficJal~ej
rzystwie zamożniejszych rodzin żydow·
~edycynx na te. metody le~znictwa. Wszelkich Henoch Brum mebezvieczny oszust ma- łódz'kiego straganiarza.
Bnlln ożenit się z ttlią 1PrzeidJ pięciu ła- skich, zalecając sl<: do młodych niewiast
trymonjalny, który był jednocześnie żomformacH ®zlefa sekretariat, Grand-Hotel.
przy sposobności w~ludzal got1wkc:.
•11n11fi\,PM11.im'!„„ ... „.M„„m„'fl'l'l'l"""""łfft\ naty z trzema niewiastamJ i od killumas ty i otrzymał pokaźny iposag.

Brum był JednoczPśnie żonaty
Trzecia żona oskarżyła go o handel

żywym

towarem

w

Po ipewnym czasie w Orodime straco
Po śl·Ulbie począł le'k.ceważy~ mtod'ą
Brum pochodzit z łódzQdej • rodziny nłewiaste. Włóczył s~ po nocach z dzte no doń zwfanie. Brum zrozumiał w6w~i~ w noey dyturułą eae-t~11J11.c• -.pteki: rdbotniczeJ, zamieszikateJ na Bałutach. wczynaml ulicznemi I mzą.d"Zał 1Pliaclde czas, że nie ~że jUfi liczyć ~a żadl!ą
lepszą partię i pobral sie z nie1aka, łaJQ
S:z. Janikieleowicza (S.ta'l'y Ryn~k 9). L. Stecl<la Bę.dąc przystojnym t baird·zo elokwen- awantuiry.
61
Pasterniak6wnq, wlaścicielkq domu scha
~zsię
do~agać
ipoczę;ta
Róża
Pani
zawieral
1~=~~ J~b~rgą.Gi~...k7 tb~~n~a;r tnyim mężczyzną z tatwościĄ.
1
L. P.a.włowel<i>ego (P.iott1k!l'W'lllka 307), A. Pro· znajomości z kobi-etami l wm1at ka~eJ wndu. Brum wyrazit swo1ą ~odę, jied. dzek.
Pasteirniaków.na byila zasobna w go.
tp) się iprzyipodobać. Pierwszą jego ofiarą naikże zażąd~ pozostawienia mu IJ)e'Wne)
·
trows'1ciego (Pomorska 91)
tó:wke. Brum odzyskal ZIIlÓW uitracon-y
części pmagu,
Ody otrzyma·ł trzy ty5iące złotych, d()brob}"t l (l>Oczą~ prowadzić hulaszczy
rozstał sle ze swą !Pierwszą żoną ina zaw tryb życia.
Wkr6tce wpadła mu w oko Jedna z
su.
W sześć miesięcy pótnteJ wzląl §bub pensjonariuszek Jego ~ony. Postanowił
:.fled~f1J10 nie ujofl1nłlo 111łaś«:i111eeo spraP'C:U
z pewną krawcową lódzlką, niemłodą Jut wyjechat % niq zagranice.
Pani Łaja dowied?:iała się jedinak o
Oskarżony na sprawie nie iprzy11nał niewiastą, !posiadająca. Jednak:U dość
W cz.erwcu 'll!biegtego roku p. Karol
tych zamiarach !Płochego małtonka ł
.
.Reisfeld, wtaśdciel fabrytki wyrobów słę do winy. Twierdzłt, że sfałszowany znaczny krupftalik.
~tanowiła U'IliemoiJliwić mu ucieczkę.
Pożycie ich nie trwa~o zbyt dił'!lllgo.
jedwabnych, mieszczącej się iprzy tnlicy wieiksel otrzymał od ip. Jojny Reisfe1'da
W tym oelllll z'Wlfóciła się dtt władz ,
Brun pewnej nocy skradł żonie trzy
· Potwdniowej Nr. 67, otirzyimał z Banku i oyl iprzekonany, re ']JIOd\pisy sa. antenHandlowego w Łodzi zawia<lomienie o tyczine, wobec czego ·r>Uśdł akcept w tysiące złotych w gotówce l zbiegł z to- oświadczając, że Brum jest handlarzem
dzł. Poszlkodowaina 1t1iewlasta zwróciła żywym towarem i pragnie wywieźć jeJ
obieg,
ntatności weksla na 3 tysiące z.ZOtych,
P. JoJ1t1a Rełsfeld, 'Zlbaida·nY w cha- sh~ do oolicji, której Jednak nie l!lłdało się pensJonar/uszke do Argentyny.
P. Reisfeld palllliętał, że nie wysta„
Wdrożone dochodzenie U1Stali'to, te o
wiat weiksla na taką sumę, wobec cze.go ra'kterze świadka. oświadczył Jednak, te ująć 7Jble2'a.
Jak obecnie wYsz·ło ma Jaw, Brum za skarżenie było fałszywe. Policja przy
zwr6cfl się natychmiast do baniku. Gdy nie dał oskarżonemu weksla na WStPOrnłnstaJował się w Warszawie ł tam Po $P<>Sobnokl zbadała Jednak iprreszłość
mu okaza1t10 akcept, stwierdził, ie Jego niainą sumę.
Zbadany w charakterze eksperta, bl'e· pewnym ..czasie z'Ilów się ożenłl. Tym ra Bruma I Wwczas WYSzły na Jaw wszyst
pod!J)is został sfaJszowa1ny.
To samo zresztą usta·lfła następnie g.fy kaligiraf, oświadczył, że nie mógł I rem już jego wyprowadzono w pole. Ro kle fego grzeszki, za które b;i j'IJIŻ IPOSZU
ustalić, czy Zylbersztajn wtasnoręcz.nie Idzice narzeczonej obiecywali mu dość kiwany.
ekspertyza kaligraficzna.
AresZltowano go.
Podejrz.enie padro na Motyla Zylber- sfałszował pod!J>ls wfaśck:iefa fabryki znaczny posag, lecz po ślubie nie dali
Brum początkowo nie PTZV'Z!nat . się
mu ant grosza.
• 11ztaj1na, utrzymującego stOSiUnkl handlo- wyrobów Jedwabnych.
Brum oczyWłście 1POrzuiclł trzeci~ z do wl·ny, lecz gdy go przY111arto do mU'ru
Są<l, po naradzie, wyd·at wyrok, mo- 1
we z lwowskim oddziałem firmy jedwahniczej, pozostającym pod zarzą- cą którego Zylbersztajn został skazany kolei tonę . Obawiając slę, że w Wairsza l;potwlerdzlt, ze był jednocześnie tonaty
n~ sześć f!liesięcy wi~zlenia za ,puszcze- wte ; policja ryiore ~reszcie ustaJić jego z trzema niewiastami l pierwszej z nich
deni brata p. Reisf~·lda, Jojny.
, Wład ze, w wymk.u przeprowadzone- 1 me w obieg pod:rob1onego ~ksla. Od mleJ~ce za.rmes zk am~, przenł6sł stę do skradł 11ieniqdze.
· j Są<i skazał pomysfo~o bi~amlstę
go śledztwa, pocią.~nęły Zy!lhersztaJna zarzu1u s fałszowania t00dpl~tL~lewm~. Grodna. . . .
W ml~le t~ począfkowo t1:bod11ł na dwa lata l sześć miesięcy wl~zienla.
, .,
1niono i'O.
·do odip.owiedzialnqści karne-J.

Dgzuru opiek.

tu wyludzll poważniejsze sumy
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Dziś ł

Kaidy musi zobaczyt
arcydzieło filmowe -

•

do

zwraca

Sprawa w

- Czy świadek nie Jest przypadkiem krew· !
nrm oskadonego?
- Mote- Cót to znaczy „mote?"
- Ja nie wiem - odpowiada «wladek - bfl I
,
la testem podrzutkiem...

*

M~ wyfetdta. żona odprowacha go na dwo Il
rzec. Uściski, p0tegnanla - za chwilę pociąg ;
runy. Mąt wychyla 11le leszcze przez okno I j
1towlada1
- Ody cl nie starczy pieniędzy, zwrócłsŻ i
slfl do banku, wszystko tam Już załatwiłem! I
- Dobrze, dobrze - odpowiada małżonka. :
I
- A do które! bank dziś Jest .czynny?.„

Artystka dosta'a na scenie
' araku śmiechu

.Bez ·Zm1·an

a 1IC a
Ad~m Brodzisz

Marja

1

lncydant w teatrze

na Zacho·dz1·e

~,! Bogusław MSamborski
bko \VSędziamaionezie
Perskie 11ądlzte.
. k
się
łwtadła•

dni nastermych 1

Każdy' widz teatralny zadawał sobie
chyba niejednokrotnie pytanie, co czyni
artystka lub artysta na scen.ie, gdy ogar
nia go nagle '
· chęć śmiechu.
Często widzi się, jak aktor albo aktor1
, ka odwracają się od publiczności. by

w najpolętniejszym

7· .7 '

filmie polskim sezonu bieżącego

•

Ceny na pierwszy sean 5

Od 1

Z

stanąć twarzą

I.

do wichwili
'f po
krótka chwila wystarcza,
Ta znowu
downi.
aby aktor zapanowaf nad sobą i stłuSala chłodzomi · Sala chłodzona
; mit śmiech, który go dusi. Są jednak
wypadki. gdy aktor
PoczDtek 0 . godz. 3.3o po poł.
I
nie może nad sobą zapanowa~
jubileuszowe ważne bez ogra- •
i taki właśnie wypadek zdarzył sic nicniczeń
dawno na scenie jednego z prowin-::jclmQił
nalnych teatrów we francii.
••
Teatr ów wystawiał sztukę pod ty.11
i kochanek". Artytutem:
sle .
mlaste<:zku
Do apteki w
W' stka, grająca rolę żony pani Ruth Melił
li
Jakaś chłopka po odbiór lekarstwa I powiada !
!er. dostała nagle w trzecim akcie ata. . • d - - tfl ·
I
do aptekarza:
ku śmiechu. Zaczęło się od tego, że part
:Jflorfina i ftoftoino po.:liłonHIJQ Zl~S!lq 1
- Tylko niech pan wyraźnie napisze, które
ner jej zapomniał kilku stów ze S\Ye j
iusi~CU ofiar
.
lekarstwo Jest dla mego starego, a które dla
roli, a następnie przekręcił słowa. podJes'li' chodzi'
u a
,
h
nr t t . h
konia„. Bo łacne koniowi może sie. coś przy0 Polskę ' to z' radością
1
·~
,
• d ··
,
v' os a me
ziane przez sui•1 era. p ubi'1cznosc
powie
w porowna
tów i odk e'lt'ć należy · że 11 nas
t
. zwrocono
.
. k czasac
traf1ć I to akurat teraz prz ed ro botą w po Iu.„ ·
· Meller
I
ł t
t
·
. .
: .
r s
ranspor w P
g ę . na zw1ę szeme się
.
niu z innemi kraJam1 zachodmem1, nar- n~e spos rz~g a ego, ecz , pam
I szmu Iowan eh narkotyków.
.
kotyk:1 nie s::i tak bardzo rozpowszech- me mogoła się powstrzymac od lekkiego
d . d0
I J ~( .
Nauczyciel wy!aśnla uczniom w szkole.
uśmiec\lu, który szybko jednak znikł z
nasze- . n j kkolwiek
~ ~em! rogami wą ru1ą
- Każdy człowiek p0wlnicn przynajmniej I
twarzy. Gdy partner jej w dalszym
jej
się
narkotyzuJ·ących
liczba
e
we'
pnoJO
•
d
dkl
,
aJUbót.e
KO
raz na tydzień uprzyjemnić życie swemu blll0 1
t k, ·
l'ł .
za. icze sro.
1
ciąg-u my 1 się w e sc1e,
znacznie wzrosła.
.d
.
. o urza1ące,
nIemu.„ Mon Iek czy Ś ty JuŻ kledys, kago ko1naraz głośnym ·
wybuchnęła
j t.ego mkt d?ktadme me wie, w ~az Y!l_l Do rzędu ty.eh · nieszczęśliwców przy- artystka
wiek uszczęśliwił?
śmiechem.
Je~nak :~zie przyp~szcza.ć na e~y, tz. b ła cała falan a uciekinierów z Rosji,
- Dlaczego nie, proszę pana„.
- To bardzo ładnie. Opowiedz, Jak to było? lw ia częsc ~zmuglerow . o~~er~ s°c!]de ,d~ kfórzy w najd:ższych czasach chcieli ; lecz szybko zatuszowata ten wybr y k.
ans. · sobie stworzyć przvnajmniej iluzję l grając nadal swą rolę- bez przeszkód.
- Ody byłem u moiei cioci na wsi przez gę prze~ „~1eloną g ram cę. via
śl' eO'o życia ·Nałóg używania 1 Pod koniec aktu wybuchnęła po raz
cały tydzień, to wszyscy byli ogromnie szC'l«:- . _Mów i się . u n~s ostatmo. bardzo. wie
1
~~~kbt~kó; rozpo~szechniony jest o- trzeci głośnym śmie~hem. ,co wy~vo! le i:ia temat. walki z allrnhoh.zmen:i
śllwl, kiedy Już wyjechałem do domu„.
romnie we francj i skąd zaraza ta taro już zdener\Vowame wśrod publ icz1len.ie~ papierosów, zapomma się ie
ności i artystka pod bylcjakim pozogrzenosi się również do nas.
•
•
Młodzl maUonkowle wybraU sle w nledzle· i nak, ze
Nie ulega wątpliwości. Ż P. w każdem rem
morfina l kokaina
•~ autem na wycieczkę. Po przybyciu na wieś I
.
opuściła scenę.
zwrócili sle do Jednego z chłopów z prośbą, l czyn łą w spoteczeństwie znacz~!e więk niemal mieście polski em istniejq pewne
Jej partner pozostał sam. nie w1eaby Im pozwolił odpocząć w Jego sadzie. Ody sz e spustoszenie niż alkohol i mkotyna. I wiadome tylko wtajemniczonym rni_ejpo upływie dw~ch godzin chło?, Ptr2ivbyt ..do-~·sa- ~0 1 :Ja'k '-Wyliczył J~den z · l~kar~y- - st~ty sca, gdzie mozna<nafJ:vć zakaza1ie ·nar- cfZą:C co dalej czynić„ Zapalił papięrosa .
począt.bęhnić p~l~am1 po. s~ole .. wresz-.
" styków. l!~z.?a o!i~r. morf1.ny. 1 koka1!1Y kotyki. Są to zazwyczal ,. .
,·
,
du, mło~y małzonek rzekł don.
cie z,dlął z p6lk1 Jakąś ks1ązkę 1 pocz'\ł-. Niech sle pan na nas nic gniewa _za~~~n: łe:' J~<PliWlle!~'mmejSza:in;t:~lrc:zba ofiar nałnedzniejsi.e(·tcnajpy dl'l przedmieś-'
czytać.
ciach .
malenkl nleporządeczek„. My pot_em pozbiera· gruz!rcy lub mnych chorob wewnętrzTrwało to kilka minut. Niepokój na
nych. Jeśli to porównanie nie rzuca s.:ę gdzie spotkać możńa 'czasem wytwormy te papierki„.
- Ach, to głupstwo - od~owlada spokoJnle tak bardzo w ~zy, to tylko dla.tego, ~e 1 ne panie oraz eleganckich panów. pro- widowni wzrastał. Dyrektor zorjentochłopek. - Ale gdyby. pan wiedział, co tam cl wypadki · śmierci z powodu uzywama wadzących konszachty z właścicielami wał się w sytuacji, wydeleg-0wał na sce
nę służące.~o, który oświadczył:
tych podejrzanych lokali.
•
narkotyków
andrus! zrobili z pańsk1em autem!.
-- Pani bardzo pana przeprasza. ale ,
Władze zamierzają w najbliższym
trzymane są zazwyczaJ w taJemnłcy,
.
pr~yjdzł~.
zaraz
a często nawet bezpośrednią przyczyna, czasie 'przystąpić du ene!gicznej walki
Izgonu może być wypadekr nie mający zarówno ze szmugler.ami narkotyków, • Po kilku !mnutach .artystka p~nowme ukazała się na scerne. przepros1ta pu
jak i ze sptzedawcam1.
nic wspólnego z narkotykami.
-·
bliczność za uczyniony zawód i doko'(,.
----TEATR MIEJSKL
czyta swej roli bez incydentów.
~
Dz1.ś w pill/tek. w snhotę i w ońedZJielę wieczo.rem znaai.y afl"lysta W-Oljdech Bryd!ziiński wy• ••
"
•
stępuje w tytuł<>iwe.j- roli w głofoej S7!tuce Amch6'r mieszany
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so:Pr.ao f te:n~>or ~lio oi;a~ orikies•k.ę fa>o·d dy.r. kom- pod adresem znakomitych gwiazd
„POLSKIEGO. RADJA".
Dwa występy Michała Znieza:;cw ,,Szwejku".
filinowych
poizy.tora. Po . itaJlllSallllSJa' loomunńlka.ty: Pat. me·
PIĄTEK, dnia 8_„ 0 maja.
W S10.b.Oltę i w niie<dzi,clę o godz, 4-eij po .pot.
pooyfora) o ~'l'an:~pl.isji kqmun.iika·ty: Pat~ meh
.
ctwa doicl.aitko1we ipo·teg<nadne występy nLezTówWiadomo że największem utrapie· Godz 1'1.58-12.05: Sygnał czasu s Wu- Jk.oil"OilogicJmy, po1Hcwńy, sp<Jritowy ora~ :retransnaai.ego Micha.ła Zndicza w "~ejłru" - Cen„
filmowych są listy jakie
s~awy i hejnał z Wieży Muia.clciei w Kra.kawie„ misie !lta-cji ll'Ja~anóciz.nych (.spacer dede·kt0'1'()1W'}' niem gwiazd
na~.
nadchodzą do wytwórni pod ich adr eW ~óhaich pod retyiserją K Ta.tarlkiewiicz1t 12.05-13 15: Muzyka z płyt gra.mofonQwych fir- ipo Eu.r~ie} .. ·
·1 , . I
r h
. b
pl1W'-Odzen.iowa sz.luk;a amerykańSka .Anmy N.iicols I my A. I<:lim.gbei~ P.iiotrlmwska .Nr. 160 . 13.15sem W me Y\Va YC wprost I osc1ac 1.
ja
. SOBOTA „ d · 9 g0
13.Z5: Odczytanie programu dziunego 1 reper, Tnyboitm.e w~ele'.
Listy te nie grzeszą brakiem oryg-ir.alma
' rua 14 50
p
•
Go„-. 11.56-12.05: Sygnał czasu z Warsz.11- .' ności'
k in. lS,ZS-14 ~O. rizeWrwa . ·
tuair teatró';\'
Występy Władysława. ,Waltera..
arszaiwy
fram.CU8ki$ z
Lekqa i.Języka
15.15:
C . B d M'll
.
z' k 't
Ju~o w sobotę .o. g?dzime 11-eJ w nocy 15.30_ 15.SO: Odczyt dla maturzystów p t. '·Woj wy i hejnał z Wieży Marjack.i.e·i w Krakowie . .
na orni y rezyser ec1 1 • e. I e
Wj'l&tąpi w Teail'l'ze M1eisk1m Włi;dy.sław Wa1Her. n.a . poi]5)ro41osyjska 1918-20" wygłosi dr. w. 12.05-13.15: Muzyka z plyt gramofonowych fir- 1
w~ pr~ram w wyikionamu Z";Spotu wa'!'- . Liipińslki (tr. z ·W-wy) , 15.~1610 Odczyt dla my A. KHn!fbeil. Pi<11hko'W6>ka Nr. 160. 1315-1 otrzymał swego czasu od pewneJ 34sz<llWl!i4ciclt ulubLeńeów: Niny Bolstkiiei, Wa.cła.wa mafo!"IZystów P t .Nauka 0 Polsce współczes- 13 25: Odczy~e. programu dziennego i reper- letniej damy list z prośbą. aby ją a:hp-'
Z~a.ooiwtl10Z.a .Wandy .Szul~ó~y„ w. Bankoiw- nej" -•wygłooi ~f Al. Ja<110wski {tr. z W-wy). tuair ·teaitrów 1 łciai. 1~.25-lS30: Pr<Lerwa, 15·3(1 tował a Jakaś babcia napisała do Ra~
· · d kf d . ,
· ·
•N
sk~ego . A. ~~ot'l101WSki1e40 a, mI!ytC'h Na pro.~ram ·16 10_161 5: . Kiomunilk.ruL d1a żeglug.i i ryba!ków. -15.50.l " O~t ·dla: matuNyistów p. t. , N<1JUJkEt
:z:łożą S1ę .naJlnOWSZe p11Zeboie; · wa~kl'\? . 1 ba- 16:15-H:):zs:" Komoo3k'ait Zwiią,zku KrótkoiaJow·· o Polsce WS1P6.kzesnei" - wygł06i prof, All, Ja- m~na. ovaro, prosząc . o . o a ~y w vlet. łąomue 16 niwmerów. Szczegóły w .p11og-ra. ców (tr z W-'W'Y). 16.25--17.1 5: Muzyka z płyt nOl\Wllk.i (~ z WatrS!!l8.wy). 15.50-1610: Od.czyt miar Jego stopy - pragnie bowiem ob- „
· gramof~oiwych z. W'81!"6Zlllwy, 1715-17.40: Od- .z Kra!~ocwa.. ,td.eo),o,gj:a „: dzi:5iejsz~ muzyki" -;- darzyć go kolekcją pamiątkowych skar
ma."Ch.
czyt ze LwO!Wa „Teaitr og.romny" _ wygł06i P. wygł0i!1 dr. J&ef Re11Sss 16.10-16.15: KiOl!lllUllt1- ,petek
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tro Lwow\9lde,go optl4Zoza w tych dniach MJ$Zil w wykoo.am.iu orlk. Pol. Padstw, pod dyr. Al
O an Jl iS.t Z prosbą o 50-c:o
mi.uf,Q, P-opulairoy ten artysta wy&t&,?i ju:t tyl- Sielskiego (itr. z ·W-wy). 18 45-19.10: Rozmai- tystyomy L.S.G.". 16~16.4.5: Płyty graanofo„ !Cle a z
kio &JA w piąiedc w 80!botę, w nd.ecbiielę i w !1"0- tołci. 1'9.10-1925: K'Dllllun:ikait Izby Pm:~ysło- now. 16 4~t7.is: Kąciik dla młodyich Wen- dolarową pożyczkę,' a iakteś dz iC\VCZ<\tniedmilllłiedc w ~omej lcooneciji F,ż-a.Dka ,,Ln- wo-HainMO!W'ęj .w LOOzii i odcr.yt, programu na t6'W ~:reb :f~ z ' W-~y)„ 17.15--17.40: .Od- ko błagało ją w liście o suknfę, !\tórą
d'zień nJ!ISt~y 19.25-19.40: Muzyk.a z płyit gra. ~ ~. WWl!n.a „O~)"Sta z.ieim1a. Taide~ Koś- nosiła W obrazie ,.Złoto szatana ''.
teres z Ameryką".
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d ·
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Wkrótce premjera faec'}'lnuiące,j wtuiki na;- mofoo~ch. · "19 4()-19 _55: Prasowy dziellllifilc c1umJ!di' - wygło~ piio,f M. Umanowski. 17.45
oresp~)!] UJe ty '? z
. aro . . o.Y.
słyruililajs.z.ego dT&'Ilatui,ga włoskiiego., a11t0d'1& radiowy z ·: wamaiwy, 20-20 15: Pogada.nika mu- -18 15: Słuch(!lwilślko dlla° dzńeci ,PowTót wfo„_
„Sześcil\I postaci w P'OIS'Llikiiwa.n~ &tttora'' L P,~- ZytCZllla z. .Wanzaiwy.· 20.15: Koncert svmlod11Cz.ny ny"," pi6ra M' Modra.koiwskiego (br. z Wiaim:.). mlmstram1, m!IJolleram1 I profesorami . a
1815-18.45: KO<ll!Cerit d!la dzieci (t-r. 11: W.wy). Mary Pickford otrzymuje bardzo często
ran&Ma ..Rookosz uozdW1<>ści' w . Pmekłaidme z ,FilhMunonji Waiwz. W)'fkonaiwcy: Polsib 4
dCJllron,anym z ory~m~ pr.z.E':lz Bote6łaiwa. ~- P!'~' .LuQo.wa i C"h6':. Semom~ Muz. Pań~. l~.46-19,10: ~~i; 19.,1()......1.9.25: .Ki~- listy od pozostafych jeszcze w tu ropie
ozyńislkiego, W T-Olli popis()Weij Wojd~h Brydiń\- Kiooeerwatool'!W w WaI'SZ18iwie, GNe~oin Fiiteil- oukat h:~y , Pr-ziiaan~owo-H~lCYWeJ w Łodizii ~ królów i książąt.
berg (d)'ll' ), · Stamiełaiw Kawro (d)'ll'). ZodWi Q<łi'ZytaJlde ~t>llJDIU na dziień naistęipny 19.25
9kii. Reżyuroj.e E, Zytteoki.
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onaitm .Piękna Hodenxłer.ka".
--.211 R.ecitW tpiewaczy Nliiicroan Matuski. Na
1.
W niedmieię odbyła się p11em,łeria w !yd, fort. to~ prof, L. Ur&teitn (tr z W.=.l Choroby wewnętrzne I Allergiune.
TEATR POPULARNY W SALI GEYERA.
Teaitrze Ka.mer.amyim pr~y ul. Al. 1-~o M• 2, Z1-<Z2: K.ol!IJCe.rtt m'll.Zyki lekikiej z Wa.1"$za•wy w
Piotrkowska Nr. 295.
J'll/ko o gOOziii!lliie 8 15 wiieczo.rem i w nie- gdizi,e wyisłępuj e ·obecnie zoopół Dawida Henna- W)'lk<ląlani.u Mk P,R. pod dy1r. St Natw~ota, Mar).
d:z.li.e~ę o ~odzimi·e 4.15 ipo pał i. o 8.15 wil,eoz. na z Józefem Ka.ganem na cLcle. Odegrana b~- ja DW>o·ms'ka {Jpi<>senikfi:) i L Ursterun (rukoimp
po 2'llllZ o.s·ta.bn.i po cenach :miżO<llytC'h we5oiły wo- ła głośna .szitiuka D Bergels·oina p. t.. „0uahy ·, ZZ--~.15~ ..•Na wiJdm. akręgu". 22 15-22.35: Utwodew.ill n ~iewami oi tańoattni K. Kirumł-01Wskfilego kitóra pr~)"jęba z.~ała naider Ż)'OZllllWJe pl7lez ry Chótpima '\\'.' wyllronanU.t J, Smid<>iwiioza (tr.
.z Wa~) . .~.~ Komaailcllły: Pllł., lll4- Tel. 184·21. - Przyjmµje w. dni powazedJal•
prasę ocraa: łilomie ~romadzoną publiiamość.
• muzr1u, St. Ekńera.
'~- 2.3.00: Koo- godziny od '6-ef do7jef, - w niedziele i ł1"ęta
Dz!'. ,. ~ ł ~ w daJluym ""'1 łieio«'Oik>~. ·pólffoY11llY
C..,. ~ od 1!0 fr. ~ ~ fr. uaJb}!W&ć
otri :~ & płyit ~
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Napisał

STRESZCZfNIE POCZATKU POWIEśCL suknie, futra. kapelusze W variete ..Alhambra'' zamordowany na b dość p;eniędzy„.

otrzymałaś

- „.fałszywy(;h„. _ dokończył~.
iostał 1>rzemysłowiec warszawski Znmunt
RuleckL który l>r..tYbYł tam ze swa toną.
Zacisnął pięśc! i syknął:
Podejrzenie 1>ada ·na olekna tancerke. Olzę
- To nie twoja rzecz!„. Masz
Ordedsk„ która P<><lczas WYstepu miała
- wszystko. czego chciałaś!...
Dnv sobie brod.
p rzcraz: a się t ego t onu.
w wie
I osadzono
aresztowano
Ordedsk•
wszelkich
ona udzielenia
Odmówiła
zieniu.
- No, uspokój się ... Chodtmy spać„
seznad.
Sledztwo wYkazało, te Ruleckl siedział - rzekła, ściągając szlafrok. - Zgaś
twarz~ zwrócony do. sceny, natomiast zmarł światło...
Następnego dnia • gdy obudziła si•'
.
i;>l~cy.publiczną
ro wopmJe
ugodziła
która
kuh.tym
od W
....,
czasie
samYtD
mianowicie skonstatowała, że w pokoju nikogo meselektryzował inny wyoadek,
aamobó!stwo kasjera Banku Gospodarcze- m::i.
Zadzwonila na pokojówkę.
r;o - ZYli?~urrta Liwskiego, który zdef~audo

·z

·

a

~~Jf1 :: 1 i~~ty:ii:,C:- w~!~z~a;~ -:/:.f.t~

-

Czy pan ~ys~edł? ..:

.

- O, tak .. W1dz1ałam Jak wychodził
bambrze•• 1 starał sle o uzyskanie od Rulec
kiezo potyczki na P<>krycle zdefraudowanej z hotęlu bardzo wcześnie„.
- A czy jadł śniadanie? „.
• .
sumy.
· o dzie,
N"1e, . mow1
sle znany
1>odeimu1e
Ordedsklefdr.
Obronywarszawski
, ż e prz~J·d zie
Holz. który dobie- . adwokat
ra sobie do pamocy kierownika brygady s1ątej, to z1e razem z pamą„.
- A która teraz godzina ?.w
detektywów Scotlawł Yardu, Edwina Bro- D~iewiąta... .
:fe~ bawlaeero przYl)adkowo w WarszaPo~~Jówka c.h<:1a~a ~eszc.ze coś po·
.
Ordeń
zwalnia
sposób
Brown w Sl>fYtnY
w1edz1ec, lecz me w1edz1a1a Jak zacząć.
aka z wlezienia pod pretekstem choroby.
- No, słucham cie, mów.„
Pewne! nocy oo mrocznych zaułkach Po- Wczoraj dzwonił tu Jeden pan...
'kł
któ
Wiś~ b~adziło!taldś ~efl.
- Kto taki?...
bram~ !nc1rr:ie1 ~ ~~r~~!~~h k1i'mfe~ic ;:
- Nie mówil jak się nazywa.„ Scie
Bugaiu. W dusznej, zadymionej izbie czekali
Już nad dwal myżcz:yźni. Miedzy przyby- liłam wlaś.nie łóżka.„ Pytal o panią ...

·r

1

pa.-

k~~~ ~a!~:~:~~a:1 ::i;t;ie n~~~~ec/J:J~ Powiedpziała.m. że pani wrszła l z
rosił. żebym pow1edzla a pam,
czas b6Jki WJ>ada do Izby Brown który po- nem...
'. • , . . . że ktoś dzwonił. Mówil, że pani już bęrywa młodzieńca..- „ ·

'ść
ca?i·es~o~ ~:zua:,ok~~~;.oi;;~~ł ":~di~~~ Jltje wAhie<lziałda ..„k ,,,, 1 _ ""
· a„.. . zię """ c „. mo.t.esz 1
panl Liwskie! s tcizkazu swych' kamratów': ~- • -

-

?he.raktllf"%4 łwiaidka zezaa4• wł~•cicid Al-

go-~ nie przyszedt do teatru?„
Właśnie w tej sprawie dzwoniłem
-

do ciebie„. Nie mogłem„. Osobiście WY•
lambry, dTf. Majew•ki.
Wreszcl• J)rzewodnlczaey ·zwraca się do jaśnie ci powody.„ A gdzie jest Smith?
Jest
Wyszedł z samego rana
os'kartonel. czy ma Joś do powiedzenia w
~~~tn~~1:~'ł:~e.p~aw~~~ona odpawlada, .te bardzo zdenerwowany„. Chce Śt~d wy
opowid~ Ordelllka rozpo- Jechać„.
Sm~
_ Doprawdy?„ _ zaniepokoił . słe
~ ~ pobytu w lochach bola:r:ewiclde~o
w1ęZ01ent-a., Cl~~ wfir'4C<lllo f, · wraz z rodzi- Richot.

.w•

aaml. ~Y imała

16

w.

- Ale nie bój się

- Hallo!... Nie słyszę!... Co mó"
wlsz?„.
- Przyjdt ... - powtórzyła głośniej.
- Rozumiesz jak bardzo pragnąłbym cię zobaczyć, ale lekarz zabronłl
mi dziś wychodzić z domu... Właśnie
dl a t ego nIe posze dł em do bfU ra...
- W takim razie nie mam eł nic wie
cej do powiedzenia„. - odparła stanow
czo. - Żegnam„.
- Hallo! ... Hallo!„. Ald poczekaj...
Hallo!„. Mam inne wyjście.„
- Jakle?...
- Przyjdziesz do mnie...
- Kiedy? - zapytała radośnie.
- Chociażby zaraz„.
- A czy można?...
- Nie zadawaf naiwnych pytań...
znasz mó'J a dres ?... K rant z, Nadl eś na 3...
Poprosisz lokaja, aby cie skierował do
pana Przeworskiego...
- Jak?...
- Do Prze-wor-skie-go.„ Zresztą,
już go uprzedzę...
- Dobrze ... - mówiła coraz szybclej. - Więc zobaczymy sle za pół godzinv... Jak bardzo się cieszę.„
Odłoż:vła słuchawke. Przesunęła rekę po niesfornych lokach, spadających
dna. czoło i przymknęiła Noczy w jakkiemś
z1wnem zamroczen u. ag1e wys oczy
ła z łóżka, szybko włożyła penjuar oraz

ra!1j?~ ~aplto~~kip~ :b~f:'~~łbzyłrnkj!it
a
.
· do·Y . Naa progu zatrzyma.„ gotowa

Ody pokoJówka wyszła, zdjęła słuBroW11 udaje sle na bal do 1>ałacu pani
Rulecklef. Przy pomocy narkotyku WJ>ro- <:hawkę i szybko nakręciła jakiś nuwadził R11Ieclcą w stan uśpienia I zabrał do mer. Po kilku minuta<:h w słuchawce
~o~~~z&k i>oznałe odrazu Rulect. 1 stwler rozległ się jakiś męski głos.
To ty, George? „. - zapyta.la.
dza. że ona właśnie namówlla. cala oande ł
.
- Kto mówi?..
do zgładzenia Liwskiej. Ruleclta po odzy.
- Zubowa Nie poznajesz mnie?
skaniu orzytomności nie chce nic powie··
. niedawno wsta
··· p ewme
Ach, ty.„
dzieć. wobec tego detektyW wprowadza la
w -trans ·bYJ)Dotyczny 1. w ten sJ>Osób WY··
dobył od niej przyznanie sio do winy. Ru- łaś, gdyż gtos cl sie bardzo zmienił.
lecka przyznaje, te chciała zamordować Dzwonilem wczoraj do ciebie...
- Wiem„. Jesteś niedobry.„ Dlacze
Liw~ka. ~~· te. zabrała łeJ met~

at,dowym: „&~j.3;!.c,roR~iif!:C, p~r!:;:

dla „Expressu" JERZY BAK.

NafwyteJ sam

t"'
J t
jed .
OJca jej zamordowano, a ona po wielu
a u zos anę.„
tarapatach przedostała się do WarszawY. WY
To dobrze„
- Zie„.
rdzle rozpoc.zeła hulaszczy tryb tycia. w
_ Bardzo się cieszysz? „.
krótklm czasie stradła wszystkie swe
_ Czy przypuszczasz, te mógłbym
pieniądze I została członkinią bandy wła·
~k.a.czy. do które! nale.tał ró~nle.t Bar- się nie cieszyć?...
- Wiem, wiem.. ." - u~mlechnęła sit
Pewnef Jl()cy wldck:łel mles:ikanla, do
którezo sle zakradła w echa dokonania wła· zadowolona. _ Dzwonllam na ~hyblł
trafił.„ Myślałam że clę nie zastane...
mania, przyłapał Ja na ito.rącym uczynku.
'
.
Owym właścicielem mies.z.kania był Ru·
- Nie poszedłem dziś do biura, gdyż
lecki, który zmusza Orde6ska do 1>0zostanla
u nlero. Ordedska ucieka Jednak po kilku gorzej się nieco czuję
- Ale ja nawet ttl~ wiem co ty tu
~ssf::f: j~o ~!Vc!~ka ~z~~~~o~~
atrzvku wraz ze swYm oartnuem Rlchotem. robisz?... Jestem już w Łodzi od kilku

ę

wyJścia.

la się na chwilę i zapukała do drzwi sasiednlego pokoju.
- Przepraszam„.-rzekla, gdy drzwi
jej otworzył Jegomość w pyjamie.
Czy nie ma tu pana Smitha?...
- O nie„. łaskawa pani...
- A' czy w idzi a ł si e pan z nIm dzfsiaj?„.
- Owszem, był u nas przed wyjściem...
- Czy nie mówił, kiedy wróci?...
Prawdopodobnie dopiero włeczo
rem„.
- Dziękuje panu...
. Był cudowny, majowy ranek. Z lazurowe! kopuły nieba spływały szeroko złociste strugi słońca. Zubowa wsładla !1~ rogu do taksówki i kazała szQ,ferowt Jecha~ na N~dleśną.
- Do01ero wieczorem„. - myślała.
- To dobrze .
b IJJ N' ·k h ł.. s 'th 1
ie ~c a a, mi a, ecz Y„ e po
trzebny Jako „zr.ódło egzystencji . Jeszcze w Warszawie, gdy Smith zajmował
staino wł isko si ekr:ta~zkt ~etef ~a,
w aza 3: ~ n m on a • 0 a roz az
wydał , Je~ ten, którego kochała napraytdę. - R1chot... ~ekre,_t~rz dał sie iłapać w te słodkie s1detka 1 gotów był nawet stracić świetną posadę u Browna
'
. k h
b d d Ić

sJI I dlatego nie składa Jej wizyty, nie
chcąc wogóle wychodzić na miasto.
Smith nie bardzo ufał Jej słowQlll,
dó
d h j
aIe nie miał narazle ża nyc owo w.
na to, że go okłamuje.
A Zubowa okłamywała go od plerw· h znaJomo ś ci. Kocha ł a tul
.ll-'sze· j chwIli 1c
ko Rlchota„. Ten człowiek wywarł na
niej potężne wrażenie. Przy nim czuła
sle szczęśliwą, bez niego świat wydawał sie jej pusty l ciemny.
A Richot?... O nim trudno było coś
'POWledzieć„. Nikt nie mógł zgłębić zagadki tego człowieka ... Jedno było tylko
pewne: piękna rosJanka była dlań taką
samą zabawką, fak Smith w fej rękach.
Zubowa rozstała sio z Richotem w.
Warszawie na kilka dni przed rozpoi
częc em procesu.
Rlchot bawił wówczas w Warszawte przez kilka dni, poczem wrócił do
Otwocka. Zubowa zaś musiała uciekać
wraz ze Smithem po skandalu w mieszkanlu Browna. Gdy dowiedziała się, że
Rłchot przebyWa w Łodzi, ściągnęła tu
równiet Smitha. W ciągu kilku pierwszych dni nie mogła się osobiście skomunikować z francuzem.
Dziś dopiero miało nastąpić Ich
k ł
pierwszpe spotkank!e...
rzewors 1.„ - przem nę o Jej
przez myśl, gdy wysiadała z taksówki.u
ml Dtaz twne nazwisko.„ Dobrze, że zapa.O 1am„.
Taksówka zatrzymała się na cichej
uliczce w pobliżu dworca kaliskiego.
Trzecim numerem oznaczona była Jednopiętrowa willa, c.ała okryta wijącym
się bluszczem. Niskie sztachety, ciągnące sie at do drzwi wejściowych, odgradzały chodnik od małego klombu barwnych kw ia tó w.
Zubowa nacisnęła elektryczny dzwo
nek. Po chwili drzwi się otwarły i na
progu stanął · służący w niebieskim fartuchu.
- Czy zastałam pana.„ Przeworskie
go?•.•
- Owszem, owszem... - odparł usłużnle - Prosze Zaprowadzę panią
...
na góre...
Wskazał na szerokie schody, zalane
kolorowem światłem, przenlkającem poprzez witrażowe szyby. Wprowadził ją
najpierw :Io gustownie urządzonego halt c
lu a stamtąd do bin etu Dfch
o a. zeJ.'
• ga
' •
kał JUŻ na mą widocznie, gdyż wystarczyło tylko lekkie pukanie, by otwarły
się drzwi, f na progu stanął Richot w
Jedwabnej bonżurce i domowych pantofiacb.
- Jak sle masz, nafdro!sza„. _przy
witał Ją czule. _ Wybacz, że przyjmuję
cle w tym stroju ale wiesz że jestem
' ód
'b d i
łkl
zwo1eon em swo o Y wyg „.
- Nie tłumacz się, mój drogi... wi~m
o tepm„. i-i odparła, siadafĄc na kanapie.
ow n eneś się raczej wytłumaczyć
z innych niewłaściwości...
- Czy masz mt coś do zarzucenia? ..•
- 0:1 kłlku dni proszę cię o chwile
rozmowy, a ty mnie poprostu ignoruJesz..•
- Jesteś zbyt sroga, moja mała.„
Mówłem ci przecież, że jestem ostatnio
bardzo zajęty...
- Widzę, że wogóle w życiu twem
zaszły wielkie zmiany.„ - rzekła, roz-

-1

I

ka-

Y K~~~:Y

sZ~bo~ceJancd~prowadzUy

wreszcie do tego że Smith musiał uciec
Wikoliou ~ad-ooa pt'll.,_t,puf. cli:>zemal'l dni a ty nawet nie raczyłeś przedstawić z· Warszawy K;adł dla niej pieniądze
- z portfelu sw ego szefa, nie zawahał się
~.!.emcit t:>a~tezm.ell~ w!eCIZlO?U w „Alhamb- ml 'się„. Niedobry....
- Nie gniewaj się na mnie, moJa dro nawet nawiązać kontakt z fałszerzami
- Dlaczego mielibyśmy staA wYje- ga„. Wiesz, że jestem bardzo zalety„. banknotów, by jej tylko niczego nie brakowało.
- A teraz?.„
chać?„.
Prżez kłlka miesięcy tulall sle po ca- Teraz?„. Mam wprawdzie rów- Bo ... mogą wpaść na nasze ślady„
- W takim razie... ty powinieneś nleż w domu pilną robotę, ale ewentu- łym kraju, aż pewnego dnia Zubowa oodała plan, by zatrzymall się w Łodzi. :
alnle...
wyjechać.„
Twarz Jej przybrała powatny wy- Smith nie chciał początkowo o tern sły- Znowu starasz się całą winę zwa
szeć, gdyż Jego „interesy" wymagały
lić na mnie„. Dla kogo puszczam w o- raz.
-Jeżeli nie motesz, nie będę nale- właśnie ciągłych podróży po kraju, le~z
bieg fałszywe banknoty jeślł nie dla
Zubowa tak długo nalegała, że w koń- glądając się dokoła.
gała„.
ciebie? ...
- O, tak... Pamiętasz, ostatnim raWyczuł urazę w jej głosie, więc sta- cu zgodził się spełnić równiet l ten ka- Nie wymagałam tego„. Wiedziazem, gdy spotkaliśmy się w Warszawie,
prys.
łeś d.oskonale, że nie potrafię żyć w ral się na~rawić bł~d:
Zatrzymali się w hotelu. Zaraz pierw nie miałem Już ani grosza i musiałem od
- Ąlez, nai?rozsza, dla ciebie zawnędzv ... Wolę rzucić się pod pociąg, nii
szego dnia ktoś zadzwonił do Zubowej. ciebie pożyczyć pieniądze na dalszy pomieszkać w jedr.ej izbie na poddaszu i sze znaJdę chwilkę czasu...
- Więc przyjdL. - szepnęła nie- ,Smith słyszał tę rozrnowę. Z twarzy byt w Otwocku.„ Dziś mogę ci zwrócić
trzy razy dz!ennie spożywać chleb i
.
.Zubowej wyczytał, że nie rozmawiała z cały dług„. ,.
śmiało.
kartofle„.
Richot udawaf. że nie słyszy tej proś człowiekiem, który był jej zupełnie obo--· Nie brak c! chyba niczego ... Chcia
(Dalszy, clą fulto).
· ./
łaś zamówić w · Paryżu·· kolję bryla1Jtn- by_. choć wykorzystać tę chwile .na !IY- · jętny. WyJa~n,ła mu, że to jąkiś daleki
1
·.. tr.~wny, który przybył nielegalnie z Ro
wą_: dostałaś. chciałaś SPc~a~ić sobie 1szukanie wymówki:
0
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Oskara WOJ NOWSKIEG O
mad z K o e I n e r

Dr

w ojświetleniu nowoczedługolefni współpracownik Oskara Wojnowskiego. Hosp. klinik, uniwersyt.
sne medycyny, wygłosi
•
•
•
w Berlinie i we Wiedniu. Były lekarz marynarki Eskadry D.ł!ekiego Wschodu.
1) Wyjaśnienie metod Oskara Wojnowskiego. 2) Chemja nieorganiczna czy fywa tkanka. 3) Sugestja w lecznictwie. 4) Nowe drogi w medycynie.
·
Bilety po zł, 1.-, 1.50 i 2.- wcześniej do nabycia w Kasie Filharmonii codziennie od godz. 10.30 rano do godz. 2 po poł. orat od godz. 4 do godz. 7-ef ~ieczorem
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Rentsr;ena.

D~

drobnych ogłaszań
"Republicełf
katu
wiele ogloszed o.

W ftlale drobnych ogfosi:eft

WBkDiUJl~ ID~B~Bl~
blurallst6w, buchalterów, korespondentów nauczycieli szkolnyc:.h I prywatnych, dentystów, intynlerów, techników, pielęgniarek, modystek, masa·
tystów, manilmrzystek, służby do·
moweJ, robotników wszelkkh brani
wykwalifikowanych I nlewykwalifikowa.nycll, arentów, krawców i kraw-
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od 8 • 2 pn:ed p. i od5 -9
, wniedziele i święta od godz. 9-1
' Dla pai1 oddzielna poczekalnia.
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Autobu&y na powvtszeJ 'fłJtlł odcltodza do Plott~
kowa o llatde.I oełuel l.Odzinłe ł)Oczawszy od 8

·

· .·

raną dG 2ł włecaór ~ Dworca Południoweau

Pl'Z:Y

nz.

aL W6łc%dslłel Nr.

i• 14. Cns IM'Zefazds l

dolazd tramwa•

,

aodz. 39 mln.

·
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D:fwlękOWJ'
IDr~. mHedt. HDErla.i~ed·R· 11111111
-~~~~~~--=
~
~
U
·:
,.•l ZBll• A-:.-=!i~dświęta
t~reli ~-28 . u uer:.;.:~::. tagDur.nmo•wd'~··~,
przeprowadziła .ą ';'!-r'~a'!a~
~
SPEC. CBOR. WENERYCZNYCH,

i zarobek

wielu ludziom. Od lat Jut tak
się utarło w Lodzł, te OKloszenła o wakujących posadach zamieszczane Są w lwiej czdcl
, w "Repubdce". W tadnem ln'nem łódzklem piśmie · nie znal·
dzłecle tylu ogłoszed o wakuJących posadach co w •,Repu,
·
błłce"r.~

Dlatego tet bezrobotni powinni
stale rano czytać tylko nRepubllce'', tembardzleJ, że dziennik ten kosztuje tylko 15 gro-

SKÓRNYCH I WLOSóW.

e:a-E€e~ał
Narutowicza 20
NASTĘPNYCH!

r. i K. f~iim·ar~Ł1a1ek

(K. u K. fELDMARSCHALL).
Komedia na tle życia garnizonu . austrJackiego, w którym na wzór rosyjskiego „REWIZORA" (Gogola) odbywał Inspekcie fałszywy marszałek.
W roll tytułowej: Najznakomitszy
komik teatrów w Pradze czeskiej
VLASTA BURIAN, który swą grą i
mimiką osiągnął slawe, Jaka
cieszył
się Max Linder. W roli prawdziwego
marszałka Roda-Roda.
Początek o godz. 4.15. Ceny miejsc
zniżone zł. 1.-, 1.50, Z.- i 2.50.

I

-

W11Panlałe arcydzieło dtwiękowe osnu

„W·Es·oŁY
MAD RYT "

Romans miłosny młodego markiza %
ognista pełna tywioloweJ namiętności
tancerka. Role główne kreują:
Ramon ?4ovarro, Dorothy Jordan. -

Cen7 miejsc popularne. Początek w
dni powszednie 4.30, w soboty i nie·
cntele o godzinie 1.30 po południu.

~~CAS"ił{ij~ ~
lei

Chłouczyk
(PIEśN żYCIA)

109 PROC l>tWIĘKOWIEC MOWIONY PO CZESKU.
Poitęga ucz:uć matki i piekło udręczeó.

przez które brnie p<>rzucona priez mę·
ta tona i matka Orgja. pijacka tycie
lok.adu n:ooneg<I. bbła.wa policji obycza,.
~ei, - Epi·zod w domu no.clegowym
To ogniwa silnego dra.matu, ajęlt plaatycznie, niekiedy at bolesne w rea.J.i..
etycznem u.cięci.u .
W rolach głównych Magda Sonia.
8-letnl .Jd f'eber (le! syn) oraz Jaro·
sław Koclan, słynny skrzypek czeski.
Nadprogram: MICKY NA ARENIE,
frołeska rywnkowa i aktualności kra-

towe.

Począ.tek

&ean.sów w eł.n.ie
powszednd. o iodz 4.30 w toboły i
niedziele pl1ra.u.ld o godz. 12-3 po poł,

Jeili chcesz
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Piotrkowska 7~

od"-S

(tóf Traufulta) ,
Teł. 181-83
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Halfr111bt

Dr.med.:

Roentgena I łam
Pil kwarcową

U

Ch

lc6

ftiB\Viaiskl Płołl'kow•k•10
.:~.~=:·

P~y1maie·

powr6clł
tzyfmuf• 8-tłhaac>
specjalista cho• · od 6- 8.30 wiecz.
rób skÓrnJCh \V nied:riele ł łwi•weneryczędf
ta od 9-1, ·
i moczopłciowych rdynufe w Je.czui·
uL Andrzeja S <:Y .SANITAS'" u,
Tel. t59-40
$r6dinie!slc'a a

5-?,
1

:r~1..

~.o.d_ l_~·~-

2l3-34.przyimuJe od 44 po poi le «~ie~a od 9 - 1
od l cło l 'W L~z:oicy „POMOC",
Oddi1e1Da pocuAlek•andt-owska 1.
kania dla ~f:ó•

od s:3o
do 10,30 ra.no. oo 1
do 2.31) PP.• od. 6
do 8.30 w„ w nie·
dziel~ i świ~ta od
10-1. Dla ·palt od
diielna i>oczeknlnia:
•••

1••••••••••••••
K
I
d
I
Upno •prze
„

_

__

·--

.a.
8.&

Dr. SOllOWIEJCZYK lf L~DurM.

·

cen~

'i•ftdKlijttUTfRJA. zeitarki na raty.
go
Specjalista chorób skórnych
Ił
tówkowe ..Precioza". Piotrkowska 12.ł
I weneeycznych
""-"°~!órz~:.
- -· 25
Przyjmuje od 3-6 i od 8-9 wieczór Choroby skórne·
.
niedziele i święta od 11-2 po poł. "'.eoeryczne•. lec:~e- AP.ARA~ fotograficzny do momental•
·
nie d1aterm11\ d1a· nych zd1ęć 1 szafy dęhowe sprzedam.
PlotrKowsHa 99 te I• I 44-92 termokoagula.ch'
o· Łagiewnicka Z7, fotograf.
s
raz

o BSZERrtY

lampłl

I

kwarc,

-

MO"IUSZKI
0 66

p~~:n!f. ~ ~i

P L A C

::1

·- · -·-------,

Rozmaite

1
~-- - --------------··•-llł

w niedzielę
- - - · ---·
1 pp. i od ocł5-Il8
2 fronty z wan wozowa. nadający się do do
1 po poł.
WYPOtYCZ M
·

na skład węgla przy ul. Kilińskiego _
(centrum) natychmiast do wydzierżawienia. Zgłoszenia telefonicznie 140-33.

.
~ . su~m.e. śl!!obne or~z
balowe po i;e_n1e n.1sk1e1. Piotrkowska
~~.!'.!..?E~~n_a.J~_!_J).
.24

__

Dr. med.

Ro· z·ane r

Al.Alce
toreb\<!
lak.K.zaCh
gu-.•
hlonej
d. 5. 5.
b. r. czarnej
w aptece
Piotrkowska 17, uprzejmie proszę 0
przedwczesnem osłabieniu, nieprzebyty! Dzłelna Jh 9, zwrot za wynagrodzeniem pod adr.r
w swem działaniu. Czerstwość i siła
tel 128-98
Srehrz;yj\skiej 75. m. 54.
wraca natychmiast. 60 porcy! Zł. 12.50. Spe,cjalista chorób - ·-D
Prospekt w załączeniu. S
skórnvch.
00
...
VI, I••n dl • mE;&Czyzn.
Znakomity środek wzmacniajacy J)rzy

R.

MAI.o~~~i ~~~·

A~

wenerynnycb

K.

i

Zagubione dokum.

moczopłciowych.

Przyim. od 8-10 i 5·8

__ - - ·

ElektroterapJ•·

'Oń[lO[~y ie~wa~n!

i inne, suknie trikotinowc i t. p

przyjmuje do reperact•.
uL 8•90 Sler9nla 78, llI piętro

Przeciw
clludoict
Przez
naszego
użycie

wspaniałego środ

Również wzmacniający środc~
krwi 1 nerwów. przez lekarzy po-

dla
.lecane. I pulf • .zł. 6, 4 .1>u<l. zł. 20. .
Dr. OEBHARD et Co„ OUMSK 47.

.

Oddzielna poczekał- KAZIMIERZ .B~gas, za:rn1eszk~ly P.rzY
nia dla pati.
ul. Dąbrowsk1e1 Nr. 18, zagubił ks1ąż.
- - - - - - kę woJ'Skową wyd. przez P. K. U. w
Łodzi.
1-·

D o któ r

~ons;aotynawska

POLECA

t2

~alon :Jllód
9 Zowad~f.ro O

CENYLEcZNlC.- -

al
U

llb
-

8

„ ____ _

I
KAPUUm OAMHlf

tl~W~OWi[l

TeL 155-52,
ka odżywczego "PLENUSAN" w krót- Przyjmuie od 9-1
kim czasie znaczne przybranie w wai 6-S,
dze# wyglad kwitnący i pe łne for;ny Dl& nie~a możnycb
ciała.

__ _

.

arz d t ta ~~~~~~~~~~~~~! c::~~:::::·
i płciowe.

uf HAU

•

wa ~„ sp...;.

•

akus~er ginekolQg
Przyjmuje od8-~1.
' lt·10 listopada 19 (Konstantynowska) o~
w niecbie·

Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu

tanim ko.SZ'tem mysk•t nowe obuwie ,,
to ufarbuj awe znoszone w mechanicz•
1yS
specjalista chorób skórnych, we nej fa.rbiarni obuwia i wyrobów ~kó- 1.
lłlll ft
nerycznych I moczopłciowych rzanrch „JEDYNA", ł.6~ź„ Piotrkow~
~ Wt Ił
„
it.r.
j
·
ska 106, tel. 18.t-50.
'·
nfl
.P?lladfo farbujemv tor~bki. teki.. kurt-,· trkows ·la51
(według starei numeracji Cegielniana 43) ki. meble .:>nz Mtielk1e wyroby skó·
et. 121- ?J
te. łelon 141-32
rza.ne.
.dz1n1. P :Hię~
Pnyimule od Il. 8-10 12-2. 5-8 w ·-·------ - -- - - - . 01.. .„.,.-7 wieczór.
ałecbitle i święta od 9-1 Dla pd od BRYCZKA na gumach do sprzedania. _.:__:__·:_:__:__:__ __..
dzielna poczekalnia.
· .Wiadomość: Kilińskiego 173.
łl.Bmmmm•11
',, „
•

7

Od lt-U rano ł od 5-9 wiecz.
W Di.1dziele od 9-l PP•
Dl a ni ezamomvch ceny 1eczn 1c.

NASTĘPNYCH

p. L

. •

przv1muJe w cboro• w JHecb.od U 2 pp. Specf,łista cho-rób
bach skórnych i wa dla Giezauu~tnych, ak6rnych, wene
ne~yc:mych. łJ!Jco cenp lecznic. '7C&n•ch t mo•
lcob1ety • dZiect od
czopłclowych.
1_do .~ j fu~ do
Dr. mecf.
l~zanie iwiatłem:
po po
u. .
promieniami

I

ł

na

Plotrkowskt Dl prąir~:o.:~ rano

~I.

Spec~łłda chor6b •k6rliNCh
I wenerycznych.
.. . .
.
.
.
l..aenle ł!aterm,,•. Ele\rtrotera.pfL PołudnlOwa 28, tel. 201-93

UPOJnęJo tania . .

I DNI

REIcHER

·

te aa tt. hulaszczego tycia I awantur
lllloan1cb mqnatów uroczej krainy

przeszedł Europę

Przepyszny, pełen beztroskiego humoru, dtwiękowiec czeski z tycia

H . Lu b-1 c z

DZIŚ I DNI NASTEPNYCHl

Dr. med.

•

czeski rum, którY tryumfalnie

Perła humoru!
~twlękowlec w lęz:vka

Dr. med.

~-,,;::;..=--=:..-=--=::_.....J

DZlś

czeskim.

I

[

w niedziele I
od 10-12
Od 1-Z w Lecznicy, Piotrkowska 62.

-

Nadprogram: ~wietna komedia diwię
Jtowa p. t. „Precz z taksówkami''.

szy, I fest naitaószem pismem
i>orannem w Lodzi.

•
Ceg1e Intana

.

0

i

·

~
,-'\ .....,.„.„.„„„.„11„„.„„„„.„„„.„„„„„„.„„„.~
.

{Daw~~L~;s~j~~~ na 38)
SpecJallsta chorób skórnych

ślfczna Ivonna Valle.c
OBOJE grają role główne w weso.
ł:Ym przeboiu sezonu filmowego.
'Początedt śeansów o godz. 4.15, ost. o
godz. 10.15 w., w sob. i niedz. o go<lz.
12-ej. - Ceny miejsc na pierwsze
seanse od zl. l, na porankach po 75
ir. i po d. 1. - Passepartout i bilety wolnego wejścia na przeciąg 6 dni
nieważne
za wyjątkiem urzędowych
(kolor czerwony .

ONA to

.

Za okazaniem ninleiueso 01toszt"lłla kaidy
otrzyma anndet • talizman - a takowy przy~
nosi szuU<:it. powodzenie i wpływa na otoczenie lub osobę koc.ha~

H~
Wołkowyski
Cegielniana Ne 4

Che-

valier~

.

••

DOKTóR

t.:

szepcze w us:ziko.
ON to „zloty chłopak" Maurice

Niniefsze ogłoszenie i 95 .
gros.zy znaczkami pocztowemi załączyć na· prz„
s:vtke. AdreS'!
Wacław PyHE".Uo. Warszaw~ Bednarska 17.
Preyfocta &SObłkie cały dzieli.

ł!wansr;ellcka

2. Telefon 29-45.
Przylmuie od S-2 I od 5-8 w. Dla oań
oddzielna ooczekaln.la...

Jej

publice" zapewniło

100 proc.

WeUcle

„KAWIARENKA"
ON
czule

codzienne przegląda
nie drobnych ogtoszeń w „Re-

I DNI

PIOTRKOWSKA 14.f. ROO EW ANGf
LICKIEJ.

duł następnych

p.

Uwałne

DZIŚ

I

iiiii' rnifAilfR

C:OWYch itd.

pracę

moralnie - NAPISZ natychmiast imrę, rok I datę urodze
nla otnymasz darmo analizę
Swoie&O losu życia.

nycb. włosów f moczo1>lc-iowvch. Le·
i:zenie lampą kwarcowa I orom!eniami

ntecllaf cod-ztennle czyta dzial

mote znaieś6

JeteII W\tplu lub cierpisz

apecfalrsta' chorób- wenerycznych. skór

PRl\CQ
w

PRZYJDt osobi§cie a przekonasi: się - ie naJpopularnfefszym znawcit dusz ludzkich Jest
W. PYf'PfLLO. - Widzi przpszłośd ka!dego
cdowleła I orzezoac&enle.

S. Kantor

KTO CHCE

.~

··

---- -·- ·· · ·-·

UDZIELAM lekcyi elektrotechniki. ma•
tematyki i iezvka uiemieckieio. Piotr•
kowska 103, m. 37.
·

ao

Kiedy

b~dziemy grać

Cle k &WB

w ledftem

sio

0

ponttszJ'

ł

J

·

I

I

·

Ci co mają być pionierami golfa u
AnsdJf opowiada12' anegdotke·
W colflt.
Dwuch przyjaciół skończyWszy partię nas muszą mleć możność poznania go i

rolfa omówiło · po dłu~szeJ naradzie j ćwiczenia prawie za darmo. Nasze liczspotkanie na czwartek. Po drodze od- ne pastwiska. ni~użytki I p!askl aż się
zywa się Jeden z przerażeniem. Ależ proszą. aby na nich 1rrać w golfa. Bez
we czwartek my nie moż'emy grać' _ kosztów! Kilka hektarów suchego pa·
Dtaczcro? - Przecież we czwa;tek stwiska wystarczy, a~y wkładem kilJest .tw6J ślub? - To Ja mogę odłożyć! kuset złotych urządzić normalny tor
Po t f t kl J b' t Jkl ś . d golfowy nawet z Jedną lub dwiema ławw1a k jkami i jakimś daszkiem dla ochrony
is lfrf
ant\ a e
c
f ZY n jwą. pł.1w1e. ź1e go est grą ł td ·,przed ulewą. Grunt. który natural~ie
1może być falowany, pagórkowaty, nae·
e1lra~Óem diaw
asl7u ;'cą :
IO W a go a. co zadrzewiony. poprze~inany drogami,
~k ego : Ofn I~
rowami lub strumykami, a nawet krowuys o po w ee .
Jetetl do tego tartu dodamy, trochę ' wy.mogą się nadal na nim pasać, bylerealnyeh danych, te np. w St. 7.jedno- ! by ich nie bylo za dużo. Taki tor na obczonycb Jest obecnie 5.856 klubów goJ- 1<:ym gruncie wystarczy zupełnie, ab~
fowych, z których każdy ma swój włas gre po~nać. aby ~acząć. grać, ulec J~J
ny tor, te w roku 1930 wydano tam I urokowi w caleJ pet.m I pauczyć sic
3.158.000 funtów na sprzęt golfowy, co . grać. Zapewne, że t>tzy1emmej Jest grać
przedstawia wzrost 0 46 proc. wobec j n~ to~ze wypl~lęgnowanym •. z trawniroku 1927· te w r. 1930 odwicdzLło k1em Jak aksamit stale strzyzonym. na·
223.000 graczy to!Y publiczne tylko w j w~dplanym i ~alcowanym, przyjemniej
Jednym mieście Glassrow w Szkocji. tej , m:ec pod bokiem wygodnie urządzony
kolebce golfa, te wedłuA? statystyki Mi·j dom kl,?bowy•. ale na to wszystko ~amy
nisterstwa handlu Stanów sprowadzono . c~as a~ golf się u nas ogólnie ~rzy1mte.
w r. 1929 samych p!łek golfowych az tysiące ulegną Jego urokowi~ at się
2.SM.357 sztuk za kwoto około sześć nauczymy grać.
ml1Jon6w złotych. łe trener klubowy w

"f5

if ·
I

"1f

n•

I

i

:~~~t:!i~~;r:=~:fS:~E
wysokości 1.575

przy„Ję ł 8

.Republiki•

Jak'sfe dowtaduJemv związki foot.
Brakiem toru w wielkim stylu nic 1 balowe Łodzi I Warszawy uzgojnily
można się w żaden sposób zrażać. 1 termin meczu piłkarskiego Łódź-War:
i d
· puszcz•\ szawa o pu har li • Republ"kl
na dze
i
wszak w An~IJ1„ na taki tor me
czerwca w Łodzi.
żadnego gclfiarza, którego handicap
Rewanfowe spotkanie odbędzie si•
jest wyżej i8. A właśnie takich graczy
są .mllJon.y. I w Anglii muszą zwy.kii Iwe wrześniu w Wa~szawie. W dotvch
śmiertelnicy grać na t. zw. pract1ce 1czasowych spotkamach o puhar „Recourse'ach. które są podobne do tych, publiki" Warszawa pokonała Łódt
Jakie mogą być nasze na pastwiskach. !czterokrotnie l zdobyła Już Jeden puJdeli nasze liczne towarzystwa bar.
Dotychczasowe wynikł brzmią na~portowe takie tory pozakładają jeżeli
nadto w miarę zasobów zaopat~zą się stępująco: 4:2, 5:0, 2:1, 1:0.
Wszystkie te wyniki opiewają na
w pewien ~apas lasek do gry, aby ulatwić każdemu stawianie pierwszvch korzyść Warszawy.
kroków be'Z znaczniejszych wydatków,
· r j
f .
r1 1
.
1

8 gra . eSZCZA 8 ę U 088 D e

• tttsm ll'Oftowych ukazał nigdy nie próbował I o której nłe wle
bardio lntere:suJ•cr artykuł ' czy mu przypadnie do gustu!

t~~!:e!~r~~!~a

w golfa?
114

~1 : 1 ~~~:ia ~ bie ~ k;ó&i~sc:~~i~ 1f~z:
f d , ·h
t k
:r ś 'kó
' t
1

Fuzja dwóch klubów
•

sportowych w Łodzi
faek ~~~r~J. ~ooJg~ pt~ 1 :ajmi~ ~tin~Przed niedawnym czasem nastąpiła
wisko dominujące jak na to ta jedyna
Grand Game rzeczywiście zasługuje. na terenie naszego miasta fuzja dwuch
towarzystw sportowych Bieg I Strze„
Ll!eratura Je~t tak obszerna, ca_r.a lecki Klub . Snortowy. Sfuzjonowany
technika tak z iście ~ate.matyczną ś\;1- . klub nosić będzie nazwę Strzelecki Kl.
słośclą ujęta, że naraz17 ~1epotrzeba żad Sportowy w Ło;lzl. przyczem drużyna
ne.g~ trenera. Ale jezeh Już tego. ro~u piłkarska grać będzie w klasie A.
Warto zaznaczyć, że nowy klub
1meJ1byśmy zrobić począte~ to nar~"Hszy czas, aby o tem na seno pomv~lcć. sportowy posiada już obecnie cały sze
A1. reg uruchomionych sekcji sportowych.
Niewątpliwie oba połączone stowarzyszenia tworzyć będą wspóln~e bardzo

I

placówkę sportow~
mlcdzynarodowemi zawodilmi .n••Międzynardodowe
Przed •frzele€kleml

we I.Wowie
funtów stert.
za W O y
te w Spaa
•
Dnia 23 sierpnia r. b. zostaną otwar- 'munJa l U.S.A.) - jak wynika z treki
w BeJi;rJI ukończono właśnie budowę nokonne w Warszawie
wesro toru kosztem przeszło 20.000 fun- , te we Lwowie, Pod protektoratem Pana przeprowadzanej obecnie korespondcn· 1
Na międzynarodowe zawody t<onne
tów (około 900.000 zl.) itd. itd .• to trud- I Prezydenta Rzeczypospolitej, Mie;lz.N- ~ji - weźmie również udział w teg?no rzeczywtścfe oprzeć się wrażeniu, narodowe Zawody Strzeleckie. Myśllw- rocznych zawodach. Pozatem polskie w Warszawie które rozpoczynają sle
placówki ugraniczne zawiadomiły Ko- 28 b m przybvwaJą ekipv Prancji. Ru
że w tym rofffe przecfe: coś- musi być. ~kle I tuczne.
Zawody te, urzl\dzane poraz płerw- mltet Organizacyjny o przygotowywą- ; munJi, Czechos.łowacjl, ŚzwajcarJI l
A jednak u nas. pom!mo TOZkwłtu spor~U· o golfie tak Jakbv an1 ~Jadu, a myśJe, . szy. w Polsce, będą z koleJł 28-ym spot- nlu całego sz~regu WY<:ieczek c:udzo- Włoch. Drużyna polska ustalona zosta
ze nie wskutek braku tmysłu sporto~ kantem narodów w walce o mistrzost- ziemskich, Jakie w okresie trwania za- 1nie w przyszłym tygodniu.
wodów mają przyjechać do Polski.
wo Europy l świata w strzelaniu.
.
wego.
Jak wynika z powyżej prz~toczoO wielklem zainteresowaniu się spor
Wlec dTaczee:o? Otó:t Jedynfe 'dttl
danych, zawody we Lwowie będą
nych
świadczy
zagranicą
strzeleckim
tern
uprajakoby
te
uroJoneJ przeszkody
u
wianie golfa bvto nie~wykle kosztowne. Inajlepiej fakt przynależności do Między; największą w Polsce międzyf!arojową I
Lwowie
we
uliczny
wyścig
samem
tern
odegrają
I
sportową
imprezą
~i
Strzeleckiego
Zwlazku
Kto wldilał łciedy n~ani·c• rolfa, nie '!narodowego
mając tresztl\ 0 nim tadne}?o 'PoJęcla, Państw, z których ~O reprezen~acJI •.a niemałą rolę. Ja~o czynnik propagandoWe Lwowie odbedzle sfe w dniu 7
twferdzi f gfosf te do tego trzeba toru .mianowicie: Brazvhł, Danji, fmlandJi, wy naszeitO kraJu.
Jest rz~zą przesądzoną, te obcy za czerwca doroczny automobilowy wykt6re~o tfT7.2'dz~fe kosztuje kflkadzie- jPrancJI. Grecji, Hfszl)anJJ.. NorwegJI,
ścig ullcznv w konkurencji międzynaro
s:at do kilkaset tysięcy słotycb. ie za , SzwacarJł. Sz~ecji i Włoch - z'loslło 1wodnicy, którzy przybędą do Polski
godzfno gry trzeba placi~ naJrm'eJ to „Jut defłnitywme sw6J akces na ort)'faed lic1błe około 400 osób nłe licząc deleia· doweJ na trasie 152 kim. Obok czotozłotvch, te sprzęt Jest bardzo d~ogl ! : jo Lwowa; z 1>ozostałycb cdonk6w tdw na kongresy i grup wycłec~k?wych : wych auto~?bilistó';V .Pols~łch u~zial
trzeba ~o sprowadzać, a nas na to 1 ~ledtynarodowego Zwtązku Strzetec- zwrócą b_acz~ą uwagę na stop1en zain-1 w tym wysc1gu wezm1e gorski mistrz
wszystko n!e stać· ?.resztą gra sama jest ; k1e~o. 10 zespoł6w zagranicznych (An- teresowama się. sportem strzeleckim poi Europy Hans von Stuck.
nudna t polega ·iłównle na szukaniu : glja. Argentyna, BelgJa, Czechosłowacja 1skiego społeczenstwa.
EstonJa, Jugoslawia. Łotwa, Niemcy, Ru
·
piłki!
·-,------Chcfafbym sfe nai>rzM z ostatnim
damf w

a

wfęc około

70.000

złotych.

I

Rutomob·11owy dorO"ZDJ

I

l

uporać

cy
wymlen!one
Punktem
rozwoju
olbrzymim
świadczace o f.leby
fry,

w;

Wszyscy sportowcy
całsł Polsce
wtygodnik
sportowy

r1·erwszy cyc·ID·PBdBSłre w faodzl

istnfejąceJ gry, mo~fy
czytają
&.H.9 • w dnia •';I maja
or..sanlzate
te gra Jest nudna.
a
Przytoczvłbym znowu anegdotkę. Gdy
0
Kolarstwo czesto naiywaJ~ sportem fznana. Regulamin pierwszego cycto- ·
w roku 1873 przybył Sza{'h perski na
wystawę wiedeńską. zaproszono go też sztucznym. W ojnłesłeniu do biegów i pedestre ŁKS-u jest już opracowany 1
1
na wvśc!gl konne. Nie chclar w tad~n , torowych. Jestto rioczęścł słuszne. Nie zapisy zgloszeń Już nastąpiły.
Cena egzemplarza
sta·~le
wf
Organizatorzy tlokładają
sposób Jechać oświa.dczając. te ~o to j~st ono bardziej naturalnym od ..• rzuca
~1c nie interesuje. bo Jest pr~ecl~ż rze- ma dyskiem I wykonywania skoków rań. aby pierwsza ta Impreza zar6wno
czą naturalną: że Jeden koń b1egn1e pre- pływackich. Jeśli Jednak chodzi o ko- pod wzgledem organizacvJnym Jak ·
kioskach
do nabvcia we wszvstkich
Jarstwo szosowe, to czyt mo!na uwa- l S"'ortowym wypauła Jak najJep:cJ.
dzef nfż drugi!
0 0
~!!!fl!at!e!to!w!yc!h!w!!R!ze!,z!v!P!~!P!li!te!I!!!!!!!!
W Persji wówczas wteditano oczy- tać rower za jakiś przyrz(łd dzłwacznv. „
Znając kunszt orgar.izacyjny ŁKS-u,
wiście o wyśchtach konnych tyle co u dzi~ kiedy stał się on na obu półkulach
nas o golfie i tak szach sprofanował mt-1 świata najulubieńszym środkiem loko- Jesteśmy przeświadczeni, że s"ve zadamowolnie rajszlachetniejszy sport na ·mocJi szerokich mas? Nłe tylko że nie nie propagandowe f sportowe p:erwsz~ Wycieczka turystycz·
świecie. bo go nie znał. Proszę posadzić Jest sztucznym, a wprost Jednym z naJ· go kolarskiego biegu naprzełaJ w Łodzi
na Ł.T.K.
będzie wypełnione.
orzy stoliku bridge'a człowieka. który bardziej utylitarnych.
W niedziele, d111la 10 mafa r. b. Ł6diiW tym względzie na plerwszr l)lan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kart wcale nie zna. zobaczymy Jak dłu·
k~ Tow<l'rzystwo Kolarskie urządza wy.
~o wytrzyma 1 czy mu nie będzie wysuwają sle kolarskłe biegł na przełaj
c!eczikę turY'Stycziną na rowerach do
ki
- cyclo-pedestre. Posiajafą one szcze- pJ
nudno.
Wycieczkę poprowadzi kapł.szer• Tuszy.na.
&Dy po S C
Ta ~am~ nlezn~jomo§ć ~olfa J>O\\"O• gólne znaczenie dla przysposobienia woj
tan T-wa p. Mi·eczysław Karpiński .
mierzy
auje t.ez tw'.erdzen·e. że g-o!f jest ~a ra- skowego, ucząc posługiwać sle roweWyja~d z siedziby Towarzystwa. uil.
-:ze kieszenie za drc~i. tw1erdzen.~ tak rem w terenie JaknajbardzieJ urozmałco
Polska reprezentacja szermiercza w Podleś.na Nr. t 0 godzinie 8-ej.
d~Jcce błędne. że gdy~yśmy gdziekol- nym. Biegi te wymag-ają wiele hartu t
wiek w Polsce urządzi.Jl tor srl).fowy narażają, na spore niebe!ł)teczeństwa. składzie dr. Pappe. frlejrich, Szempe·
lłtiski. kpt. Segda, kpt. Suski i kpt. Nycz
'">'.erwszej klasy, to krok taki prz:rniósl·
ł
tł
Cyclo-pedestre fest konkurencja ko- trenuje już obecnie pilnie przygotowu·
bv sprawie tylko sz;kodę. Bo wobec mi
·1imałnej ilości graczy trzebaby brać,. larska w Łodzi Jeszcze zupełnie nie zna jąc się do mistrzostw szermierczych
.
.
.~ nacznie więcej niż 10 zł. za go'lzi11ę i na. Przeszczepi Ją dopiero na gru?t Europy, które odbędzie się w dniach
1 związków svortowych
') nie gry, lecz pierwszych próbnvch 1 łódzki ruchliwa sekcfa kolarska Łód~- od 27 maja do 4 czerwca. Polska wetK1l1ub Sportowy Jutrzenka zawlaida·r0k)w·. J : 1:1 t:' nikt nie p )jdzie, 7.wfa"z kl~g\ Klubk.sg?rtowego, ł 1tóra org~m· mle udział Jedynie w spotkaniach na
1 i . 1dgi ~apdz~ a :;' prJzy vm Iszpady i szable. Z Wiednia część na· mia swoich czfonków, że począwszy oct
,·za. ~e kr1ril'CZnY sprzęt kosztuje ".>ko- fuJe d ~ars
szych zawodników ujaje się do Bm.la- dnia 12 b. m. sekretariat kh1bu mi•ećcić
ł ygo n u, w me ze ę, n a 1 ma a.
f,1 JbO zfotvch.
KotnłsJa Sportowa sekcji kolarstłeJ pesztu na turnie~ S2iermłerczy, w któ- 1s!~ będ21fe IPfZY uiJ. Plotrk<n"'klej Nr. 105
· 9dzi~i znaleś~ amatora, kt6rybv
~ l:c : at 1,,·1 tak droitte i:>ienl"dze ~pozna- ŁKS-u oiracowuJc obecnte tr~sę blep., rym weźmie udział elita szermierZ} eu-li czynny będzie ccxlzienniE' 11 _ ·hinacb
~d:zy 8 a IO-ta.
w:ić sii.: z zrą, której nigdy nle widztar. która nara.zie Jest dla zawodników nie· ropeJskicb.
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w norwegjl

Ameryka
nie

s6reśli dluf!łtll'

01ojennvc:li.

New York', 8 maja
<Telefrram własny}
B. prezydent Coolidge ogloslt dzisiaj
artykuł w „New York tterald Tribune",
w którym wypowiada się przeciwko po
glądowi jakoby handel światowY mógł
ulec poprawie tylko wówczas. jeśli Arne
ryka skreśli długi wojenne. Ameryka
nie może na to się zgodzić. albowiem
ciężar wojny · spadłby na barki podatników amerykańskich.
W City organizuje się wielka akcja
mająca na celu zmuszenie rządu do obni
żenia taryfy celnej.

Mac Donald

W Nlemczech zbudowano ruchomy most. który Jest największym z dotychczas
budowanych na świecie.

•a01arl ściśleis•v pa6f
• 11oud §eorf!ena
Londyn, 8 maja
(Teleil'am

W Norwegii nastąpiło przesilenie w ło·
nie rządu. W najbliższych dniach premier Mowlnckel poda się do dymisji
wraz z całym gabinetem • .

letnlc·złi

miljonera •m•r1kat\.

•kl•••

fte,.,ofacfa .., Hondurasie

własny).

Katastrofa

Na wczorajszem posiedzeniu l;zby
gmin przyjęto ustawę o wprowadzeniu
podatku ~untowego. WpłyWy z tego
podatku mają być zużyte na pokrycie
deficytu budżetowego. Liberałowie gło~
sowali za ustawą, co wskazuje wyraźnie, że między Lloyd Georgem, oraz
Mac Donaldem został już zawarty ścisły
pakt i że nie należy się liczyć z rozwią
zaniem parlamentu w Anglji.

Tragiczna sytuacja
ad0106afó01

..,iedeńs6ic:li

Wledet\, 8 maja
(Telegram własny)
Wczoraj odbyło się nadzwyczajne
gosiedzenie rady adwokackiej. Na posie
dżenlu ~em omay;iano sytuację materjal
na. adwokatów, która ostatnio jest
wprost tragiczna.
Liczba adwokatów wzrosła w Wie-i
dniu do 2091. Wielu adwokatów. którzy
nie mogą zdobyć praktyki, założyło biu
ra inkasowe lub też pracuje w firmach
przemysłowYch w charakterze urzędni
ków.
l

W Hondurasie, południowo - amerykańskiej republice, znów wybuchła rewolucja. W związku z tern Stany Zjednoczone wystały do Honduras oddziały wojskowe, które mają zapewnić 'ochronę mienia obywatelom amerykańskim; Iłu~tracja nasza wskazuje z lewej: rewolucion~s~ów honduraskich, z prawej: wolska vmerykans!\le.

'ff'gslaDJa.

fJUdOfl)fODO 8' ~erfinie

znany milioner amerykański OLEN l\ID
STON który przed niedawnym czaseqi
wsiaw'ił się swym lotem z Londynu efo
Kapsztadtu, w czasie ostatniego lotu w
południowej Afryce. spadł, wskutek cfefektu motoru i ponióSI śmierć na mleJscq. Zdjęcie nasze pn;edstawla Kidstona
z synkiem przed odlotem do Atrykf.

Rabindranath Tagore

.

nowy szef rmJI
lalszpa6skleJ

Słynny poeta I fłłozof hinduski Rabindranath Tagore ukończył w dnJu 6 mała br.
70 lat.

GENERAL AGUILERA mianowany zonaczelnym wodzem republikańskiej
armii hiszpańskiej. Aguilera brał czynny
udział w walce przeciwko rządom Primo de Rivery.
stał

W Berlinie czynione Są przygotowania do otwarcia wielkiej międzynarodowej
wystawy budowlanej w końcu bieżącego roku. Na ilustracji wid.zimy monu·
ment cementowy w Jednej z hal wystawowych.
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Berlln, 8 maj•
(Telegram własny)
Na wczorajszem posi·edzenlu rady mi
n!strów powzięto uchwalę o zwalczaniu
akcji propagandowej komunistów, uprawianej przez radjostacje sowieckie.
Niemieckie stacje radiowe nadawać
będą odczyty o katastrofalnych stosunkach, panujących pod reżimem sowieckim.
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- ODDZIAl' .Y: KRAKÓW, ul. Pijarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak, ul. Piastowska 9, tel. 7.17;&0SNOWIEC: Biuro dzienników Józef ttlawski,
ul. 3-go Maja nr. 28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. lilawski, ul. Małachowskiego 1; DĄBROWA GÓRNICZA: Biuro dzienr.ików J. Hlawski, 3-go Maja nr. 4; ZAKOPANE: Walerian
Joniec. Krupówki nr. 30; GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regia", tel. 19.02; TARNÓW: ulica Krakowska nr. 2; CZĘSTOCHOWA: Al. Panny Marii nr. 31, tel. 4A8; KALISZ: Złota nr. 14;
RADOM: ul. Żeromskiego nr. 23,
tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza nr. 46, tel. 171; SKARŻYSKO: ul. Ilżecka-~6, tel. 40; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ulica Garnc;1.rska nr. 3.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej z1.

a gr. 50 miesiecznie

I

Ogłoszenia: w tekś~ie so

gr. za.wiersz .~mm~trowy <na .s.tronie · 4· szp~ty)~
nekrologi 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 iro$zJ.·
najmniejsze zl. 1.50. Poszukiwanie pracy: za slowo 10 groszy, najmniejsze zł. 1.20.
· ·
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