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Podatki I subsydja
dsiś

I
Rok "lll

I t óoż,

na rodsie mieisfdej

Lódź, .25 lutego.
W dniu dzisiejszym odbędzie się P°"
siedzenie rady miejskiej. bE;dące daJszym ciągiem obrad budżetowy.eh „ojców miasta".
Posiedzenie dzisiejsze zapowiada się
niezwykle ciekawie i niewątpliwie obfi·
tować będzie w emocjonujące momeT;Jty,
albowiem dziś rozpatrzone zostaną dwie
najważniejsze pozycje w budż.ecie, o któ
re rok roczni·e toczy się namiętna walka,
mianowicie budżet wydziału pódatkowe
NR. 56
WTOREK, 25-20 LUTEGO 1930 ROKU.
CENA NUMERU IO GROSZY.
go i subsydja, udzielane różnym instytu
--'-----"---~-------------!.----- cjom, stowarzyszeniom i związkom.
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Łódź, 25 lutego .
. Jak się „Express" dowiaduje na tere
nie urzędu wpjewódzkiego w Łodzi ~a
stąpiły zinów zmiany w .administracji.
Między innymi mianowany zostat nowy
naczelnik wydziału w urzędzie wojewódzkim Józef Jellinka, dotychczasowy
starosta powiatowy w Sieradzu.

Towar nalez·
do
firmy ,,Karlon1·"

Warszawa, 25 lutego.
Prześladujący mlodżieniec, o ile dotych chała, ale aby oddała mu się raz j00211
ący
(Telefonem od wł. koresp.)
czas był obojętny dziewczynie, stał się tylko,
Przy uL Wołyńskiej w bramie jedne- jej teru nienawistny.
Następnie wyjął rewolwer i grożąc
go z domów usiłowała wczoraj popełnić
• .
•
nim
samobójstwo 22-letnia Le<>kadja RichteUkrywała się iak mogła, Jak przed DAL JEJ TYLKO TRZY DNI DO NA- sftrędzionv
'ffal'.5 •o0Jie
równa. Po przepłukaniu żołądka, prze- upiore~ pr~eśladującym ją całt dzie?·
MYSLU.
,
Warszawa, 25 lutego.
· ·
d
d
·
Wreszc:le obJęła posadę na uL Wołyn
(Telefonem od wtasne..<o
korespon<lenta)
6
wieziono esperatkę o szpitala żydow• • .
·
• .
~
skieJ
Kilka dni• przeszło
snnko1ni
az Zrozpaczona dziewczyna, które1· obrzyd- · Ze składu manufaktnry Józefa Szroskiegot w stanie
•
re,
ł 0 zycie,
· · nte
· m? gąc .zy
· ć w c~
· ł ym s.ra~
.. pOl ciężkim,
ł • ale
t pod
. wie · wreszcie
cha, Nalewki 29, skradziono· 34 sztuki
cz 6r s an 1e1
eps:i:y 11ę o y1e, ze mochu, że za chwilę u1rzy swego prześla- jedwabiu wail'tości 15.000 zł., należący.;b
żna było ją przynajmniej
przesłuchać. „UPióR" POJAWIŁ SIĘ ZNOWU.
dowcę - p0stainowiła odebrać s<>bie ży- do firmy „Karloni" w Łodzi, kt6.ra jedZeznania jej brzm:ą jak romantyczna po- ale tym razem nie żądał już, by go poko cie.
wab ten dala Szrochowi do komisowej
wieść, Richterówna pracowała w jed- 1
sprzedaży.
---.--nym ze sklepów na ul. Dzikiej, Tutaj zapewien
którego nazwiska nie chce
i na
rzucał jej swe względy, żąd~ją<: wzajem
I
ności. Gdy Richterówna odrzudła jego
Złodzieje usiłowali rozpruł: kas-:
popelnil samo6óisfrvo
oferty mił<>sn.e, zaczął iii teroryzowa~.
odnlodrwalq
Warszawa, 25 lutego.
śle dz1'ł Ją.,
•
hodzil
·
(Tel.
od
własn. szpitalnym
koresp.).
c
za utę,
zastępował •JCJ•
LódZ, 25 łute.'!'O. peżtł żadnych wartościowych przedmłoWczoraj w pokoju
klinidrogę, gdzie tylko nadarzyła się po teOn~da.fszeJ nocy dokonane ,,iostato tGw.
ki chirurgicznej przy sz.pitalu Dzieciątmu sp<>sobność, Znużona natarczywościę . włamante oo lokalu urzędu gminnego w
Należy zaznaczyć, te kasa ~nło: ka Jezus popel'llit samobóJ"stwo 2l-letni
.
ru
,
.
Laznowie, powiatu brzezińskie20.;
trwała, której włamywacze nie zdołah . l
.
. . .
.
~odzie 6 ca,. ch!erowna rzucił~ ~esz. Niewykryci dotychczas sprawcy po rozbić, zawi.erała około 8.000 złotych.
pie ęg-~Ia!z teJ kh~iki ttenryik Orleań~kt.
cie p<>sadę J zamieszkała u sweJ siostry, wyłamaniu zamku dostałł się do kanceSiady gospodarki włamywaczy spo- Orleansk1 za~ruł ·s1e. gazem, ~dkręc1w
będąc pewną, że tutaj młodzieniec jej tarli urzędu I przystąpili do rozbijania strzegł przybyły rano do urzędowania s~y wszystkie kurki przy lampJe i m~·
nie ~dnajdzie. Po upływie kilku dni jed- 1stojące~ tam kasy .ounłotrwałeJ. Usiło- sekreta~z urzędu ~minne20, który za.: ~t~~~~yfb~~~ei~o~~~cJ%~~ci!aFo~~~:
nak zjawif się <>n u iej siostry i zn 6w po wan~a !cb spełzł~ Jednakże na nlczem, wiadom1ł natychmiast posterunek palic11 1 wa utraty posady gdyż w ostatnich cza
czął grozić że j zabije jeśli go nie poko ! gdyz me posiadali oni odpowiednich . na~rzeprowadzone docbOdzenie ustali- sach administracj~ szpitala kilkakrotnie
'
ą
'
rzędzL
to, ze sprawcy włamania udali się w kle h t t
·· .
.
cha. Pewnego razu nawet
Niezrażeni niepowodzeniem ·złodzle- runku Lodzi. Zawlad-0mlony o włamaniu c wy a a go na upiJamu się sp~rytusem
WYJĄL REW OLWER, GRotĄC ŻE JĄ Je przystąpili do przeszukiwania wszyst urząd śledczy w Lodzi wszczął energicz przeznaczonym dla celów lecz.~tczych.
ZABIJE.
szuflad w szafach i biurkach, za wy 1no kroki, zmierzające do ujęcia włamy1kich
Jątklem Jednakże kilku złotych, nie zna- waczy.
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Pierwsza i czwarta klasa wpociągach w• rw::r:~~~1:~~1~E~~~id!!::.·~

b.ędq skasowane
gromne kradzieże, dokonywane systema
'f(owno, 25 lutego.
IŁ6dź, 25 lutego.
sa I zostanie utrzymana tyiko w pocią- tycznie przez szajkę złodziei,
której
W niedzielę, 23 b. m. roz.począl się w
J~ się „Expr~·· d~uje, wl~dz~ gach pospiesznych. Równor:zc-Snie ska- członkami byli ~wa~ szerego~cy, Ro·
Kownie zjazd partji łaudininków ~ludow kole1owe pasłan<>wiły z dniem 15 ma1a r. sowane zostaną wszędzie wagonv kla~y man Skowronek I Michał Sędzmk.
ców).
i b. skasować wagony I klasy we ~szysl- 4-ej, które nie cieszą się specjalnym Po
Proceder złodziejski polegał na tern,
z okazji zjazdu Ljetuwos żinios" kich pociągach oSiObowych na wszyst- pytem pasażerów.
że skuipywano masowo u handlarzy stawstąpiła z a1rtykuterr::
omawiającym , !dch linjach kolei pa6stwowych .. Decy~Nadto jak się dowiaduj~my, z dniem rzyzną stare części umundurow~nia i te
opozycyjne stanowisko partii wobec rzą i Ja ta spowodowana została kon1ecmos- 15 maja wprowadzony będ.t:' ~ specjalny oddawano do magazvnu, wzam1an zaś
du.
'cią powiększenia w odpowi~dnim stosun poetą~ bezpo5redl!1ej komun1ucii tódż zabierano nowe. Szajka miała 4-ch odOazeta w szczególności obawia się ku ilosci wagonów
klasy, ,z.e względu - K~tow,te.
biorc?~· wśród ,których znaj-dow~ł się
aktywnych wystąpień Niemiec w związ na zDaczł!ą frekwenc1ę p<>droznycb. \(Ja
rówmez ogro_d1:11k 19 P·.P· Jan \Yiązek.
ku z za targiem kłajpedzkim.
--P 1rzy rew1z1i znalez10no u mch stosy
Nawiązując do polsko - litewskiego
mund~rów. Sz'kody muszą być znaczne,
zatargu „uetuwos
pisze.
albow_1em
dokonywano od kll
demu znana jest rezolucja
przyjęta
ku miesięcy. Sza1kę osadzono w więzie
przez
l:igi
dalsze
zosioje zlikwidO'WODO
lniu.
· kontynuowame uporu Litwy byłobv zupełną niedorzecznością i głuipotą. WedLondyn, 25 lutego
powyi~ze zarządz~nie stoł w zwłazku z
sflgngjq
lug zdania „Lietuwos żinios" Litwa poff ele~ram wl. „F.xnressu" ).
• całkowitą reorgamzacfą sowieckiej paliV
winna jak najprędzej przystąipić do naWłększosć urzędników sowieckiej I tyki handlowej. „Arcos" londyński bęSIOIO
wiązania przyjaznych stosunków z Pol- misji handlowej otrzymało polecenie zli- dzle zupełnie zlikwidowany. Za2raniczLondyn, 25 lutego.
sk:ą.
kwidowania rozpoczętych prac i powro ny handel sowiecki będzie skoncentrow kofach City duże v..oruszenie wytu do Rosji. Jak podają pisma dzisiejsze, 1wany w Moskwie.
wołały wielk~e zakupy złota, dokony. -·- · - - ' wane przez Niemcy na angielskim rynku pieniężnym. W ciągu ostatnich 5 tygodni Niemcy zakupiły złota na sumę
saDJierajq tratdat liandta6 milionów funtów szterlingów.
OJU
.zein«:fi DJ plomienia.:fi
.Eódś -'ffarszoDJa
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Radę

Żinios"
że każ
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Okradziony

W pociągu

Rzym, 25 lutego
Paryż, 25 lutego.
Warszawa, is lutego:
fTelertram wl. „Exvressu" ).
fTeleF!.ram w!„ „Exvressu" J.
Dziś nastąpi podpisanie traktatu han W fabryce asfaltu w Roanne wybuchł (Telefonem od własnego korespondenta)
dlowego włosko - rumuńskiego. Pod nocy ubiegłej pożar, który mimo naW pociągu jadącym z Łodzi do War
traktatem złożą swe podpisy Mussolini tychmiastowego przybycia straży ognio szawy okradziony wstał wczora} wiei r.um~ński minister skarbu. Q.ziś odbę-1 wej objąl cały budynek fabryczny.
czorer:i w przed_ziale II kl. Michał S-iebe
dz1e się uroczysty bankiet z okazji po- ,
W płomieniach zginął jeden robo1 t- to:vsk1. W czasu> snu zabrano Szebetow
b,ytu !umuńskiego ministra skarbu w nik, a 2 stirażaków i 3 robotników z os ta-! sk1emu teczkę, która zawierała 430 dola
T, zym1e.
...
to ciężko poparzonych. Straty wynoszą 1rów.
I
15 miljonów franków.

ULGI T:A<RYFOWE na czas od końca lute.go
do końca hpca b r. przyznał-0 Minister&two Komum.iokacji przy przewozie płodó·Y' rolnych t ob
szaru wo.iewódrtw tarnopolskiego, slanisłaiwow
skiego, .lw~w&kiegc i wołyńskiego . Mają o.ne na
celu ulzen e kat;~trofaltnemu 6ta•nowi rnln:ctiwa
w województwach połu.dniowo - wschodnich po
zbawionych .z>bytu z powocu znaczne<1o oddalenia od. rynków .kra.j(}wych i za.grn.n'cz':iych. Prz:y
wywozie :z:a~ran1cą drogą lądową ulgi te wymos;r;~ 20 proc., prz:y wywoz:ie menem 10 pl'oc.
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Hypnoza„. kluczem do "1ózg_u i~:.~:=?!~~:

Zasugerowana
lekcja.
- Aktor, który gra w stanie podśw1a- z Paryża n~dohodzi wia.dooiość, t•
Io I
(
D
uwedzdu król zapakza.ny zarędOmO~C •- ona n oyle podczas seansu.- p ot~ga su gestJ·1 słynny
czył się z hra?i°' lngeborgą WMhI'°ei-

Pod wpływem hypnozy każdy matoł staje słę.„ geniuszem ~~~l·!t7it:~Ez.~·d:i:~

Na łamach angielskiego „Sunday Dis
patch" pojawił sie interesujący artykuł
słynnego hY1Pnotyzera angielskiego ErSlklne'a, na temat niezwykłego wYPadku
fakl zdarzył się niedawno na jednYtn z
angielskich uniwersytetów.
Było dwuch studentów. Jeden mądry
..__ drugi . głupi. Obydwaj
na tym samym semestrze. W okresie egzaminów
głupi stracił do ireszty g'lowę wówczas
mądry - który był Jego pr~yjacielem
wyratował go z opresji w ten sposób iż
„podszył" się pod niego l w jego fanienlu zdat celują-co egzamin.

cle. Przehulawszy I przetańczywszy okres przeznaczony na naukę stanęli pewnego poranku wobec strasznej zmory eg
zamittu. Nie było mowy o opóźnieniu teir
minu. Profesorowie byli nieubłagani dla
trzech budrysów, którzy dali się we zna
kl władzom uniwersyteckim. W przecią
gu paru dni nawet genjusz nie przygoto
wuje się do egzaminu. Uratowała ich hi
pnoza. Egzamin zdali świetnie.
- Leczyli się u mnie ~nanl doktorzy
przemysłowcy,
prawnicy i duchowni.
Pod wPływem hyipnozy odzyskiwali energję I zdolność skupienia rozproszonych myśH. Ostatnim moim
klijentem
był Conan Doyle.
.
- Seans odbywał się w mojem mle
szkanlu. Uśpiłem osobnika łatwo poddającego się hyipnozie, poczem Conan Doy
le zaczął zadawać mu pytania. Nie otrzy
mal jednak odpowiedzi. Wysiłki roblone gwoli obudzenia pacjenta równie!
spełzły na nlczem. Poprosiłem wówczas
sir Artura aby zamyślił sobie coś. Po
chwili uśpiony człowiek parsknął śmie·

ce swojego tegarka. Nie można Jej .dostrzedz golem okiem, g.dyż okryta jest
pod podwójną zimową kamizelką, ale ko
niec dewizki &PQczywa w kieszeni kurtkl. Przyczepiony jest do niej medaljon z
podobizną jakiejś damy.
- Kto jest ta pani? - zapytałem.
Doyle zerwał się z krzesła. - To jest
pięlma lady Conan Doyle.
- Sir Artur wYja.ł medalJon z kleszeni i otworzył go. Oka.lało się, że P.
mówił prawdę.
- Tak. Znajdujemy sle - kończy
Erskine swój artykuł - na progu tajem
nicz~go labiiryntu: Nikt z nas nie wie ile
przedziwnych taJemnic ukrywa się w
owym labiryncie, nikt nie przeczuwa
Jak doniostą rolę odegra kiedyś hlpnotyzm, jak wielkie usługi oddawać on bę
dzie medycynie. W najbliższej przyszło
ścl katdy lekarz będzie musiał być wYkwalifikowanym hipnotyzerem.
Tak przynajmniej twierdzi nowoczes
ny Swengall - londyński
hypnotyzer
Ersklne.
h
Po przeczytaniu tego artykułu przy
c ~Z czego się ·śmiejesz? - zapyta- chodzi tylko na myśl: Jeżeli to wszyst
łem go.
~o takie łatwe to czemu Jest takle trudSir Artur chce usłyszeć coś o dewiz ne?
'

W MÓWIONY EOZAMIN.
_ ..._ Naiwni by11 cl panowie - powlaCfa erskin - przecie wystarczyłoby bn
zgłosić się do fachowego hypnotyzera.
Hypnotyzer byłby podyktował głupiemu
co ma mówić I nikt by go nie przyłapał
na oszustwie.
- Po· dziś dzień ludzie nie decenlaJą
doniosłości hipnozy. Toć przecie dopiero dwa lata temu aeropag angielskich le
karzy „General Medlcal Council" u:tnał
fi\ za gałąż wiedzy medycznej.
Rok temu zgłosił się do mnie - ·pisze Erskine - pewien aktor, prosząc
bym go wybawił z kłopotu. Musi odeg·
rać IJ'Olę Macbetha, zaś dla
wyuczenia
słe jej ma tylko 48 god·zin czasu. Już od
dwunastu godzin mozol! się by wYkuć
na pamięć szekspirowskie aforyzmy, ale
czuje, te nie zda.ty Ich sobie przyswoić.
Dla mnie byto to fraszką. Uśpilem
gościa, poczem otworzyłem tom zawie
rający dramatyczne dzieje Macbetha I ·
ośwladczytem aktorowi co nastęą>uje: !
„Zaczynamy przedstawienie. Ja czytać
będę tekst IJ'Oli twojego
partnera - ty
ml będziesz dawać repliki, tak jakbyś
znajdował się na scenie.
. ,
- ZahypnoŁyzowany aktor postusznfe spełnił moje polecenie.
„Orał" tak
pięknie, te zawołałem z drn.11:lego pokoju tonę by posłuchata cudnej deklamacji
Skoro wyrecytował ostatnie zdanie obu<lzltem go. Czuł się znakomicie i pa•

l

„~ozkosz

zemsty"

udział biorą:

AGNES Hr. ESTERHAZY
.DAISY D'ORA, , GUSTAW DIESSL.
g~ską;~wo

•

,

I

tyczneJ.
,
;t,"ev...
· Ta zapOWt~ ~aUeństwi „"na~. k
gatszego na św 1 e;c 1 e
kaKa era '
1a
dzienniki nazyw;a1ą .var~ reuge~a, wywołała natur~rue wielkie wr~żenie. Legendame bow1~ ~o1ych<::zas 1ego samot
nictwo i bł~karue ~1ę po .pu~tych , a wspa
niałych, m1eszikama~h, 1akie . Kreuger
ma do Tot.porządzenia w irozmait~h .sto
licaclt Europy, zwłaszcza tam. gdzie Jest

1

dzierżawcą pańs:two~ego mon~p~lu za.pałczanego, a więc i ~ Wa.raza:w1• 1 znane było powszechnie.
Jedyną namiętnością j~go dotychcza.
sową była zimna woda prosto z; wodoci"
gu w której się ka,pał codziennie i kwia
ty' którymi się otaczał, a zdawało się. !e
nigdy go żadna koibieb nie usidli.
.
drl
~abma Ingeborga :pochodził z ro ;
ny nie aryst·okra.tycme1, ale tak dumneJ,
że uważa~a nawet m~łżeństwo z ~·
Weohtme1s·t:rem .za. meza!iana. Ale moz~
tym razem będz:e maczei, mof~ zapałki,
kt?re. w tym ~iąz.ku małżeńskim ~ystę
puJą 1ako drwżld, cży td swatki, a 1e.az.
cze ~ardz.i~ milrjony, które z nich ~łyn.
do k1eszem p. Kreugera, przebłaga1ą du
mę mieszczańską rodz.iców panny mło
dej!. ••

Prawdopodobnie więc ślul>
dojdzie
do skutku, a wtedy spodziewać .się mot.
na, że odbędzie się w dekoracjach, kt~~
re wsp-aniałości!l przejdą nawet barki
Bo choć p. Kreuger stronił od kobiet
to jeteJ.i eię z niemi zetknć\ł czasami., aie
mał granic wydatiku, ateby im sprawić
przy.jemność. Niedawno jeszcze temu o,.
powiadano 1~ie1 jakto zaprosiwszy p~„
wne grono pań do swojego tamku, po wy
.słuchaniu ich zacliwyt6w nad ohflt~cilt
· ró! na południu, w ciągu kilku<ba?$i.ę:iu
godzin potrafił doprowaduć do te~o, te
pomimo zimy zajechały .Jo je~o 1iedz.iby
szpalerem rot kwi.tn~ych.

Zywy 1· bo·s·zczyk oz·en1·1 s1·ę

mlę~~łs~r::zt,~~~~~yw~~~z r~;paaekw

sposób swoisty: - „przemawiałem do
·
Jego podśwladomokl. Oto wszystko. Bo
'
wiem po.dśwladomość rządzi naszą śwla
domośclą. Notuje ona skrzętnie każde
że
2marłego.
Pomysłowy
wrażenie. Umysł nonnalnego człowieka
~
posiada irekwizytornię pelną tych podsymulował . śmierć,
płacit
świadomych wspomnień,
które można
na tądanle wYdobyWać z ukrycia. Nie~qd or~efi
SOll'ieraĆ
stety - tylko wybrani posiadają aparat
~--,.·q~Ao"" DJ
mózgowy w porządku.
Ale od czeR"ót
#iil 111v
-.ff
ff.-C aJa.,,Ha..,
fest hipnotyzer. On to nastawia umysl
Londyńska policja zafmuje się cieka. , ków do życia żona, wraz z dzieckiem, ł piecoony
wyp•a dek śmierci. O<łnazlaz.na właściwe tory.
wym wypadlkiem oszustwa a.sekura„~yjne rozigląd.ała. się za jakimś pu.nktem op3.r- ła nawet polisę i przedstawiła ią w towa
gQ, bowiem !Premię pośmiertną wyi>laco I' cia, a pcmiewa.ż w okwicy Londynu Spen ~ysbwi& uelkuracyjnem.
Z MATOŁKA PRY"1 fUSEJ'•.
n
,o A człowieka żyjącego w zupełnie do zer nuilł niewiEilki domek, więc wyjedna
Towarzystwo wypłacifo - premię
"- Pewien student - czytamy dalej brem zdrowiu.
ła od sądu objęcie go w zastaw.
bez żadnych trudnOO.Ci., ale urzędnikom
,..._ uniwersytetu w Londynie zgłosił sie
Sprawa miał.a przebieg następujący.
Zabiegi ~ej iednak O!kazały s·ię bez.ce- cała s.:prawa wydawał.a się nie.dość jasna,
do mnie w wilję egzaminu. Uskarżał się Niejaki Edwud Spenzer., prokurent jed- Iowe, gdyz truiż przed zniknięciem, Spoo 1więc !Podjęli doohod.zenia na własną rę
na zanik pamięci, spowodowany prawdo nego z ba'nków fondyńsikiej City, przed zer domek sprzedał i pieniądze zabrał. kę.
J)Odobnie przepracowaniem. Skoro go u- 4-ma laty za,ko·chał się w pewne1 urzędA więc musiał mieć przy s01bie znacz
!Mieli w nioh więcej u-częśda ni·ż pośpiłem zacząłem mu
wmawiać, te od- ni-c:~ce tej samej instytucji,
zyskał jej nieiszą s·u.mę, co robiło przypusz czenie ~ Hej.a, bo bardzo ryohło zdołali
stw.erzyskal pamięć I zdolność orjentacji I że wzajemność i oboje pał'l!czyli się węz- zbrodni tern pr.awdopod01bniejszem. Tak dzić, że Spen.ier żyje, że jest w doskona
napewno świetnie zda egzamin: Rezulta łem małżeńs«cim.
upłynął spory szmat czasu.
łem :zdrPowiu, a nawet udało si.ę im odty przeszły nasze oczekiwanie. Zachwy
Pnys?ło m świat dz'.e~k:>, ale 7a·
Do1Płero przed drwoma miesiącami w kryć mle:j&ce nowego jego pobytu.
eony pacjent przysłał ml swego kolegę, n:Uast być ibło.gosławieri.s.wem dla mło c e całej sprawie zaszła tragiczna zmiana.
Spenzer osiedlił się tam pod zmienri.o
chłopca dziwnie tępego, którego umysł go małh.ńst-wa,
stab $ię przedn1iotem
Z · Tamizy wyłowiono jakieś zwł<>ki, nem nazwiskiem, aby uchylić się o·d ipła
nie był w stanie przyswoić sobie najpro niezgody i wreszcie rozciśc1a. się małżon pokrajane w work11t obciążonym kam.ie- cenia alimentów i żył spokofn.ie ,a nawet
stszycb wiadomości. Trz.eba było z te- ków.
niem. Nie ulegało wąJtpJ.iwości, że była ożeaił się ponownie.
go mózgu podobnego do sita
zrobić
Spenzer prueśladował żonę ZQdroś- to ofiara. jatkiejś zb.ro-dni, !którą nafipierw,
Wobec tego towarzystwo ubezpiechłonną gąbkę. Chłopak usnął pod wpły d1t podejrzewał ją, że go zdradzą i ni~ wedle stwierdzenia policji.., zastrzelono, czeń wystąpiło przeciw pani Sipe.nzer<>wem hypnotycznych pasów.
chciał n:twet dziecka uz.nać za swoje.
a potem iporąJb.a.no dlla niepoznaki.
wej ze skargą o :ziwro't premji, a na wy1W dziennikach pojawiły się ()lbszer. kazanie się przez ni ą urzędowym aktem
- Od dzisiaj pamięć
twoja będzie
Ostate"Cznie stosunki doszły do tego
niezawodna. Bez trudu
będziesz przy„ startu, że po·życie wsip6lne stał<> się nie- :ne spr.awozdra.nia o tern lkrwawe:m od- zejścia są:d odpowie-dział,
ze przedei
swajać sobie najbardziej skomplikowane możliwe i za Zlgodą stron óbu, sąd rozwią. . kryciu, a w ko.stn~cy urzędowej wysta- m~ jeij żyje.
zdania ..:._ recytowałem mu w same U· zał małżeństwo z pOwOdu niez1!odności wiano. n.a widok publi·c:my od:ą.ba~ą gło. ZUJpełn·ie .natom_iast odmienne stanocho, - Pamiętać będziesz wszystko co charakterów•
wę of1a•ry, w celu stwierdzenta, kim był w1sko władze przyięły w2lględem dru<Siej
· przeczytasz, choćbyś czynił to bez głęb
Tryb1.1lnał zobowiązaf
S;penzera do . zamordowany.
żooy Spenzera. Alkt ich ślubu uniew~ższego zastanowienia. Po upływie półi;o„ płacenia t. zw, ailimentów na wychowaPrzed tą gtową przedełilowało mn6- niono, a na °protesty odpowiedzianot że
eza matołek f)l'zedzlerz~nął się VI Pn;'· nie d.zieckłl, lcrt.óre pozostafo przy matce, 1stwo ludzi, a między nimi i pani Spenzer Spenzer, jatko urzędowy nieboszczyk nie
m.usa. Zdobył nawet dwie nagrody udziel ale® uisziczen.ia pierwsze:j już raty nie ' Jclóra . uznałra., że jest to głowa jej byłego miał prawa zawierania udtJych aktów
lane wyjątkowo zdolnym chłopcom,
przyszło wcale, gdy! Spenze·r, w kilka męża.
·
ważnych, a tem samem akt jego ślubu
- Ale najdzi~iejszy wypadek- zda tyg·od:ni po r-o.zwoozie, zniknęł bez śladu.
Jeij orzec~enie IPO•twierdzi.ło jeszcze n.ie ma żadnej wvtQŚci,
rt"yl sfę trzy miesiące temu.
Zttikn.lęde. ~o mia~o 'Wszelkie . cec~y dWlll przyjaciół .Sa>en.zera. .
~ tak ?ipinja publiczna znalada się w
tra.g~}i 1 pohQJa podięła posz.ulk.wama.
Wła·dze stwterdmły więc urzędowo ob.hczu c1elkawego problemu: czlo·1.1ielka
CONAN DOYLE PACJENTEM.
Ale nie udało się ok: wykryć, co stało zgon Spciu:era, i wydały jego żonie świa który równocześnie jest urzędow~
ty.
Trzech młokosów uczęszczających się ze ·Spen:zerem.
.
de.ctwo ś~ierd ~ża: ~u. parn~ Sp e.nzer wym i urzędowo nieżywym.
'
oa prawo znalazło się w srogim klapo·
Tymczasem pozo&taw10.r... bez śr<>d- prrzypo.nm~ała s0ib1e, ze ieJ mą.z był wbez
·

mimo,

urzadowo uznano go za
prok.urent
aby nie .

-

, .te njef.IOSS&1iUftOm nie DJOfDO
ma 'IS..t.e..J:.Q&i „fi

na

I

I

•

I

I

~·

.

aliment6w

____________ __

I

Str. a,

•

.,,

,,Pan z

teczką''

DriQ pr~ed niDI o6ęDJofele lód~llJ • pod
~noflu

1flerflurf.!tO

Charakterystyczna scenka z „happy end'em"
Po chwili:
25 lutetro. I Dla pracownic,
do te- Czemu niema wfa.<ckiela sklepu?
Postrachem kupców łódzkkh stał się go· rodzaju sytuacji,
Łódź,

przywykłych

Dzlł , dn1 .nastąpnych1
NOCE BEZSENNEN tt:E SlALON
1

1
sprawa Jest zupeł- Nie, proszę pąn~„. Właściciel wY
nie jasna. Wiedzą jak należy posti;poPotężny dramat erotyczny,
wać w Podobnych wypadkach, Tvmcza szedl przed godziną ...
W rolach l!łównycb: pos11gowo-piękna
- Szkoda - mówi „pan z teczką" ,
sem właściciel sklepu usuwa się dyskret
Liii Dagower, botyszcze serc nienie do drugiego pokoju i przez dziurkę - bo on dałby mi może więcej informawieścich Iwan Petrowlcz i urocza
od klucza obserwuje dalszv irozwój wY- cyj, niż panie... Jestem przedstawicielem
Wiera Malinowska.
padków. „Pan z teczką" · podchodzi w s116ldzielni w Sieradzu i chciafem zaku- Orkiestra pod batutą R. KANTORA
milczeniu do piramidy walizek, ostuku- vić dwanaście walizek różne/ wielkości.„
Początek seansów w dnie powszednie
je, liczy i rzuca pytanie w stronę skonfu
Ledwo niezwykly klijent wypowiedowa~nych panienek:
o godz. 4-ej w sob. i niedz. od godz .
dział ostatnie słowo, gdy nagle
drzwi
12-el do 3-el wszystkie miejsca
drugiego pokoju otworzyły się z trzas_ Nie macie już wiece] walizek?
kier.-1 i do składu Wt>adl zadyszany wtaś60 gr. i 1 zł.
- Nie, nie mamy - szencze jedna z clciel.
I
ekspedientek. - Czasy są takle złe, ie _ Proszc pana, Jestem, Jestem!„. Tyl
nie sprowadzamy wcale nowego towa- ko moje pracownice nie wiedzą. co się
ru ... To, co mamy na składzie, to się z niemi dzieie.„ Jestem i w tej chwili pa sprzedaje...
nu służę .... Panno Re!!ino, krzesełko dla
PrzeJechonie
Właści.ciel skleP? ociera chus!ką Pot pana, parmo Zofio orn.<>ze vrz,mle~ł
z
z czola, me od~j~u1ąc oka od d;-m~kt. w 11ltvnicy wszystkie walizki, Jakie tam sq.
W dniu wczorajszym na ul. Zielone!
zamku. Jest bhsk~ płaczu •. bo widzi, Jak Proszę niech pan będzie łaskaw usiąść„. przed domem nr. 37 wstata przejecha„pa~ z tecz:ka." mierzy. ok1.em znawcy t>! Nasz klijent jest naszym · panem.„ Jak na przez samochód 20 letnia robotnica
ram1~ę. w~hzek i:„ wYJmuJe ze swoJeJ lmito pana poznać.„
.
.
Ewa Etkinówna, zam przy Al. 1 Maja 35
teczki Jakieś papiery...
PogrzebowY nastrój ustąpił mleJsca - Doznała ona ciężkich uszkodzeń cieles- Szikoda, że macie tylko dwanaście iywiotowej wesołości...
·1nych. Wezwane pogotowie po udziele~alizek, bo mnie potrzeba aż osiemnaśBo „pan z teczk~" nie okazał się :-vca niu pierwszej pomocy przewiozło ją do
cie sztuk„.
le „nanem z teczką ...
-lig- domu.
Mfi#R*
Na ul. Narutowicza prz.ed domem
nr. 60 został przejechany przez wóz 30
letni bezrobotny Stanisław Studzienny,
się
dza·ało
l
U
zam. przy ul. Strzel. Kan 32. Udzielono
mu
pomocy lekarskiej.
C:zu pani D. prowokowało m-:aa

ostatnio tak zwany popularnie
.

'4

TJ<ln z teczka,"
"
„ . ·

Kim jest ten „pan. metrudno ~lę d~~yśleć tym, którzv 1a~o tako orJe~tuJą
s1e w stosu~kach_. panuJących obecme w
nas1,,em kup1ectw1e. Jest mm bądź sekwe
strato~ skarbowy, bą<lź ~ontrol~r Kasy
chorych, c~y też kom.?rmk mag1~tracki.
. „Pa.nowie z tecz.ką są stałymi gośćm1 w firmach łódzkich I przvznać należy
bezstronnie, że nie cieszą się oni zbytnią symnatja obywateli z pod z.naku Mer
kurego. Wizvta „pana z teczką::
nie wróży ni!!dY nic dobrerto

ł wpcdza zawsze w czarną rozpacz wła
ściciel~ sklepu, kt6rego los jest obecnie

I

i tak niezbyt godny pozazdroszczenia.
Miast dalszych rozważań na ten temat zareprodukujemy przed Czytelnika
mi realistyczny obrazek, sfotogirafowany "żywcem·• w jednej z finn, mieszczą
cej się na ul. Piotrkowskiej:
Za lada drzemią dwie ekspedjentki
(dawniej było ich sześć, cztery zostały
jetlttak zredukowane z pawodu „złych
czasów"). Właściciel sklepu przechadza
się idługim
krokiem
po wytartym chodni
'.ku
nuci jakiś
żałosny motyW pod nosem. Co chwila podchodzi do wyso~dego pulpitu, gdzie dawniej siedziała kasjerka, zagląda do książek, wertuje kilka
pani C:h.
kartek ł - znów irozpoczyna swoi_ą węd
Lódź, 25 lutego.
_Wal na strych_ zawołała do p. •alłalng upadek
rówkę wzdl';lż sklepu. . Zegar'. wisz.<\cy
P. Cecylia Bękowska zamieszkała j Ch-ołuł.kowej. - Twój mężulek itrucha I W dniu wczorajszym na ul. Potudnfo
:d półkami, wydzwama godzmę swd- przy ulicy Zielonej, wres~cie ukończyła sobie z tą Ceśką! Ja ich tam zamknę- wej, przed domem nr. 6~ potknął się i uą.- zam k n1emy JU.c..
. " , t
„
pranie bi·ellzny Co to było awantur o 1 łam!...
na bruk, powracaJący z pracy ro6
„1n
eres
m
MuIarzowa uz broi·r a się
· w dwa po- \padł
botm·k, Ant om· Ku1a. wezwane pogo t o· · · 1 kl
ół d
·
b'
klucz
od
IY6ry
co
kłopotu" balJ'ą'
I
l
w w asc1c1er s epu nawp
o sie ie na
"
' pokonała~jednak· wszy- grze bacze · t
· na gó- wi.e
· s t'Y1er.
· d z1·1 o zł.amame
· nogi· I· ~ uwpt)ł do swoich pracownic. Przez cały
Pani CecyJja
i w e pę dY rzuci·ra się
dzień nie było ani jednego klijenta ... Co , stkie trudności i udała się na strych z rę.
.
. dz1elemu pierwszeJ pomo~y przewiozło
tam trzeba dziękować Bogu że Rabina · dużym koszykiem. Bielizna byla dość 1 Gdy uk~zala się w ue.łnym rynsz?in- poszkodowanego do domu.
· ' dal d ·s1a·
kó' l · '
dl I · 'k Ml0 d
dó k ( i
w drzwiach komórki ,p. Cecyba z
--wicz
z1 I spo I me vrzysze
cięz a.
a w w a mą p. c. · zmar1, ku
przeraźliwym krzykiem uciekła pomlę
z prote.<>tem...
przed trzema _Iaty) ~atrzymata się z ko- dzy rozwieszone prześcieradła.
!laiorv pod ~od~łq
Na1tle„.
_
szem na drugiem prętrze i ciężko westNa nic to się jej jednak Clie zdało.
Ubiegłej nocy we wsi Jastrzębiec
J'lagle ot:vterafą się drzwi ł na progu Ichnęła. . .
·
Sympatyczny mul irz, znając wojowni- pod Łodzią spłonęło gospodarstwo f elista1e wyso~t pan z czarną te~zką pod ~a
- C1ęzko pani, co? - usł~s~ała cze usposobienie swej małżonki, nie po- ksa Hyżyka. Straty wynoszą przesz.ł()
c~ą. Właśc1c.1el. skleipu Vf mig onentu1e tubalny głos, wychodzącego własme z stąpił po rycersku gdyi poprostu zrej- I 6 OOO zł
się .: sytuacJi l rzuca mimochodem
w mieszkania mularza Konstantego Cho- t
t ·
t • ·r b' d
dó k. ·
· .
·
stronę wystraszonych ekspedientek:
lufki. - Pomo
~ni zanieść kosz na erowa t pozos aw1
ie ną w w ę
We ~s1 Wazdzyn po~ Łodzią wy~ Mnie ni.ema.„ Ja Jestem bratem
.
gę P
na łasce losu.
.
buchł pozar w zabudowamach Antonie!
strych„.
Mularzowa poturbowała Ją tak dot- go Zająca których nie zdołano ocalić.
sze a.„
_ Pani CecyJj~ serdecz~ie mu J)odzię- kliwie, ie do rannej musiano wezwać -Straty _ 4.ooo zł.
kowala. Udali się w dwóJkę na górę.
pogotowie, które jej udzieliło pomocy lej
Przyczyny obu pożarów nie ustaSym~atyczn.Y . mularz. pomógł wdów~e karskiej. Policja zajście opisała w pro- tono.
: rozwiesić b1ehmę. I'!11a! on ?ość du~o tokule i w rezultacie Chołułkowa sta- . "d• .,.._.uu~~Mv~~~
wolnego czasu, to tez me spieszył się nęta przed Eądem.
~q•Aft>ftft~-t~~ftff ~ftA
absolutnie i wesoło rQzmawial ze swą
Na sprawie oskarżona twierdziła, te
TEATR KAMERALNY_
towarzyszką.
p. Bękowska stale prowokowala jej męDr.iś, wtorek, środa 1 czwartek ostainle po1
Trzeba trafu, Iż któraś z sąsiadek, ża swem zachowaniem. Żaden z sąsia- wtórzenia sztuki Jerzego Kais.era •.DZIE8
z.palazłszy się przypadkowo na str~chu, dów nie potwierdził jednak tego zarzu- P AźDZIERNIKOWY" w doskonałej interpretacłi
I. Faleóskiej, I. KozłowS>kicj, M Meliny W. St...
podpatrzyła niewinny flircik tej pary i... tu. ·
szewskiego i W Ścibora. - Bilety do n111bycia
zamknęła ich na klucz, a następnie co
Sąd skazał Chołułkową na dwa ty- w cukierni Gostomskiego.
sił pobiegła do pani·mularwwej.
godnie aresztu.
Premiera „GRAND-HOTELU".
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n§ strychu'·

•
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W piątek przygotowana oddawna kometłfa
współczesna Pawł~ Franka „GRAND HOTEL''.
W roli popisowej ulubienica łódzkiej publica•
ności Zofja Marcinowska

Taiemnica-strasznego sootkania

I

c;zq jak drób

Łódź,

LU A

Gwo:fdzlen;i 11zonu
N
kinoteatru
I '
będzie hlm P• t.

„WIKltłG"

Wielka epopea romantyczno-historyczna. - Bohaterskie dzieje naisłynniej
Hych nieustranonych :iel!larzy świata

WIKlrtQÓW
Przepiękna

lel!enda o odkryciu Ame•

ryki przez Wikingów jest tematem
tego romantycznego filmu

WIKlrtQ
Rywalizacia trzech mężczyzn o ~erce
iednei kob ety, film. który czaruje
i zac.b„•vC'a, a wykonany całkowicie
dzięki na1nowszemu wynalazkowi technicznemu. w kolorach naturalnvch.

ucmxxxxxx•••lCJt

Krwowg mściciel I Jedo olioro mil·
25 lutel(o.

Pófoym wieczorem p. Henryk Moczy
woda powracał do domu ulicą Aleksan
drawską.
Rozmyślając nad swemi codziennemi sprawami, nie zwracał żadnej
uwagi na przechodniów. Tuż za nim posuwat się jakiś mężczyzna, który go pilnie obserwował.
'
Gdy znaleźli się w jakiemś odludnem
miejscu, osobnik ów nagle zatrzymał
Moczywodę i rzekł do:
I - Ty nazywasz się Moczywoda,
prawda?
I
Zapytany, spojrzawszy w twarz tajemniczemu mężczyźnie, widocznie zrozumiat, jakie mu grozi niebezpieczeiistwo, gdyi chciał się rzucić do ucieczki.
. W tej chwili jednak otrzymał cios no'. iem w plecy i upadł na bruk, brocząc

Ranny, zbadany w szpitalu, ośwfad- •

1

czył:

- Znam tef{o, który na mnie napadł.
Nazywa się on Marjan Rybski, gdzie
mieszka nie pamiętam.
r
Policja wkrótce odnalazta Rybsklego. W toku dochodzenia przyznał się, Iż
byt sprawcą napadu, wobec czeg·o osadzono go w areszcie.
Znalazlszy się przed sądem R. w nastęipujący sposób tłumaczył swój CZYll. i
- Od pięciu miesięcy szU1kałem Mo ·
czywodę, lecz nigdzie go nie
mogłem '
znaleźć. Musiałem się z nim rozprawić, :
choćbym sam miał vaść trupem. Teraz, 1
gdy si-e iuż zemściłem, nie mam Już do

Ulub;ona m strzyni ekranu

I OLGI\ CZECHOWI\

I

rUef{O żadnej vretensii!.„

I

Oskarżony

nie chciał Jednak w mden
sposób wytłumaczyć przyczyny swrch 1·
krwią.
porachunków.
I Napastnik szybko skrył się w ciemno
Moczywoda, zbadany przez sąd w ;
ściach nocnych. Ranny, po pewnym cza charakterze świadka, opowiedział szcze
sie sam podniósł się z ziemi i z wielką gólowo o okolicznościach napadu, lecz
trudnością dowlókł się do komisariatu. również nie chciał oowiedzleć na Jakiem
Policja wezwała doń pogotowie I gdy Ie tle r1iial zatarf{ z oskarżonJ'm.
karz stwierdził, że Moczywoda doZITlał . Sąd skazał gybskteio na rok wlęzłe
cięikkh uszkodzeń cielesnych. polecił nla.
l go przewieźć do szpitala.
-l

I

A

oraz Warwick Ward, Betty Car•
ter I Maholm Tod
w pięknym dramacie erotycznym

PRZED \UYRDKIE'ł
Wspólczesnv konflikt małżeński na tle
powiełci Roberta Hichenr.a•
Wspaniała llu1tracja muzyczna orkie1try symfonicznej pod dyrekcj- A.
Czudno11. sldego.

Poczl\tek sean~6w o godz 4·ei po poi.
w sob i niedz, o godz, 12-ej w poł,
01tatnie1to o l!ndz, 10-ej wiecz. Ceny
mieisc na pierw~zy sean3 od 1 zł..
w sob. i niedz, C'd l!odz. 12-ei do 3-.1
po poi. wszystkie miejsca po l d,

Str. 4. ,

E221-szy D:fwl4tkowy
Kino-Teatr w Lodzi

Dzl• I dni nast~pnychl ·
Cała Łódź musi pnybyć, by. zobaczyCi u;;-słyszeć
na1 wspanialszy program . filmu
dżwiffkowego, . złotony z emocjonu)~qe).._._
dramatu

Radjomanja

Udt

przeżywa rótne okresy. Teraz fest mo- '
Musiałem

kupić

da na radJo. Trudno.
równie!
aparat. Nie moite narzekać. Przez pierwsze kRka
wieczorów miałem wiele przyJemnoścl. Szcze- J
1ólnle, gdy uzlemnlałem antene. Ale Jut po kilka
dniach otrzymałem telefonlcmą wiadomo~ od
tony:

~

··

I Jn
•

swoista

·_·

taatru w Ros11 sow1ećk1a1

•

I~

moralnute~~-

Mi/ość

·

na indeksie bolszewickim
··

·-

Wciąż słyszymy i czytamy o mor-al·
nem zepsuciu, jakiemu uległo i ulega je
j szcze wciąż $połec~eństwo . rosyjskie w
-

-

1

Zwlaszcza nieletnia mło·
- Przybywał natychmiast, coś sle stało!
wspaniałej rewji mu:dzynarodowet.
I Ale Jest w Rosji współczesnej jedna
Wsiadłem oczywiście do taksówki ł poJechadziedzina, w której - moralnośĆ;; dość
Iem natychmiast do domu.
rożnych
swoiście pojęta, stoi wysoko, ai tak ' wy
- Co się stało? - pytam . blady lak trup,
soko, że zupełnie
wyrzucono z niej •••
wpadaJąc do mleszaknla.
j oraz niezró\\'.nanego intermezza tanecznego
miłość.„ · Jest to dZfedzina teatru.
- Nie chce 'grać! - brzmiała .odpowłedt Ż11iJ
V
..LI
I
Tu wtadze sowieckie uwzięły się
DJ'.
-~~~ 1: { : -'.)
s·nać na „czys'tość" i - przeholowały
- Kto nie chce irae!?
tak dalece, ie spędziły ze sceny wszelki
_ Jakto kto? Radio nie chce grać.
aparatach • Western~ Electric•
eirotyzm. Nawet w najszlachetniejszych
"'--, . ,
jego formach„.
- To sle mnie woła w takim wypadku? Nie
I tak: Autorom dramatycznym odf,ę
wfesz:, te Istnieje pegotowle radiowe, monterzy,
to materiał,' z którego na całym świede
fachowcy, radJnamatorzy?_
·
Początek seansów 0 godz.
tka się naJpi-ękniejsze utwory sceny. W
Żona zrobiła zdziwioną minkę I wzruszyła ra
Rosji jest t}liłość, jako treść sztuki temionami. Ostatecznie nie można było do nleJ
atralnej, nietylko niewystarczająca, ale
mleć pretensji. Stacja łódzka działa dopiero od
'
- .; ....
nawet niedópuszczalna.
kilku dni, skąd mogła więc wiedzieć o tem
, -~
Jeżeli kiedykolwiek pastacfe dramawszystklem?_
.
•
t~ pozwalają sobie. na to uczucie, to-_mu
Wspólneml siłami zawezwaliśmy wreszcte
·;
r
„
.
SI to być tylko krótki, podrzędny epiz:ed,
montera. Przyszedł, obejrzał, opukał, splunął, ~
, . „
·
nie mający nic wspólnego z ogólną teń:..
palił papierosa, westchnął, Jeszcze raz opukał,
.
·
de.ncją -sztuki. Ale miłość Jako taka, ml·
skrzywił twarz, znowu splunął, zapalił drugiego
łość, jako motor życia, mUość jak ją
papierosa, wreszcie rzekł rozkazującym tonem.
·
~
pokazują na scenach w Paryżu, Londy- Drabinę!
złotyrh
nie. Berlinie, czy Nowym Jorku - tak~
w oka mgnieniu stała 1Jrzed ttlm drabfna z'
~
.
" .
miłość Jest stanowczo zakazana na sce.:.
które! spadłem niejednokrotnie, zakładafąc firan
ł..6dź, 25 1utego. · bezpłatny, ulgo-wy i za opłatą n~rmalną. nach rosyjskich. .. .
kl. Wlazł na sam wierzchołek, obejrzał arabeski
Sprawa zniżenia ceny na paszipody Do~ ot'rzymania-- paszportu
bezpł_atnego · Prawda, że W klasycznych utw.orach
na suficie r mruknął oboJetnfo.
ł zagraniczne nie dla wszystki.c:h pn:edsta wprawnione są osoby następuiące: emi- !TIOS~iewsk,iego Te~tru Artystów znaidu
_ Obcążki!
t wia się iasno z tego względu, że poctąt ·gtancit.foSO<b.y ,udaiA-ee się zagranicę służ Je s1e. jeszcze czasem taką staro!Uo~~ą
1
Szybko wdrapałem się na-górę Podałem tą kowo og·łc,rszone iakoby- :nowe -ro_z.porzą. bowo,i ~p;.z1em· oy, którzy- wyjeMża}ą z J en:ocJ~, al~ w nowy~h sztuk~ch m.e zn~J
1
dany przedm:ot. Wyciągnął Jakiś gwotdzlk, Ópu- dze-nie miało werść w _żyde· dpiero _1...go Rzetiypo~crteii• n•a podst_awie do~umen I d~ie s1ę m~ podobnego•.Miłość !~St w
kał sufit, splunął, ale tak umiejętnie, te trafił w kwietnia b.r., później zaś ioz.puszczono 'tów' w'\ysiawiQl!lych przez pqlskię władze mch ~a_s _tąp1ona przez takie uczuc1_a: ja~
spluwaczkę, zapalił papierosa 1 znowu mruknął: nową pogło.sikę, w- myśl której , tari.;~.e pań&tw·Oiwtj -a_µprawniających ·
obow1~z~k · S~?leczny•. zew re~olucJI, ·!n
ipaszp-ortY. miały być -udzielane już · z 4ti
_ •
t•łkó
'.dó ·w-YJ'azdu, .. _
strukCJe p~rtJI._kom_umst_yczn.eJ. .
-_
1
1
- felerowata antena! Tak Jest zawsze, gdy. 26-1U•.i.Lego.
'
'·
Wo_g óln0 ś ci '. we _ w,:s~y~ tk te_.b· s zt· t~l\~
• 0h
- . Wl'.esi-Cie -w:; wyjątkmv;tch wy-"'atlbch o!lle kupule u niefachowców. Cugu zadnego nie. Powstała dezor.jenta-cja: · ::· , _--.
,;ołfy .udaJąte si~ źart · _ •eet w_l' _ 13.ch na
~iramatyc.zn~ch; kt-3re -lostat·y nap1san~
5 r.ani "
1
ma.M
_ _
. , . 1 kwietrr'-4, -czy 26 ~ut~o-? .
k
-c_e
. u- 1 wystawione ad czasu rewolucji,· znat.:
Zszedł na dół, witany .owacyjnie przez całą Aiby ptiło'fyć kfes ·wątipliwtitci-o-m · twtfi- ~ owo - sipołeczn~ch 1 osoby niezamozne, duje ~rę- bardza- -tńało tńitOśc-L Nawet' no·
rodzinę, sPoJrzał. lelicewaząco na r~dJoaparat, I diśmy się do łódzkiego starostwa grodz zm~ •:Wvtaz.du ·w .spraw.ach bar- wowystawione sztuki w teatrze Stanis".'
wsunął ręce w k:eszenie spodni I oświadczył: kiego, które wyj aśruf o nam, ze
. dzo waz2„Y,:C~ ,_ - ', ' · "
-.
,
ta wskiego, chociaż utrzymane W odzie- Trzeba będzie rozblJać ścianę.
rozporz~dzmiie 0 tańszych pqzportach
Ro~01'z~zente . zaznacza. ~e poz:a dziczonym z dawniejszych czasów styRozblł ścianę. w suficie ,,wypukat'• dwie o- wchodzi w życie z dniem -26 lutego ·b„.r. oipłatam~ stemplowemt od poda~ 1 załącz lu realistycznym, dotykają zaledwie tegromne dziury tak, U: uzyskalHmy naturalną koa więc :od jutra
.-;- nik6;w,:*~·
.
go zakazane~o tematu. Bułl?'akowa „Dni
munlkacJę z lokatorami, m'eszkaJącyml nad na- al1bowiem rozp·orządze-ni; w Dzienniku
nte 'Y'°lno
z życia rodziny Turbin'•, jedna z nowoml. .\Umo to nic Jeszcze nie grał:>.
•
Ustaw w tej spr.a.wie ukuało_ się , na _14 "jWzy "'da.w.aiJli)l paszp~r tu poh.ierać ża ści. teatru Stańisławskł-ef{~. ma za ~emat
Jeszcze raz splunął, zapalił papierosa, ale Jut dni przedtem t. j. 11 lutego -h .r;
· -' @ydh i,nnycb qpłat .nta Jaklkolw~ek cel. wOJnę d~mową i walkę uczuć pohtyczmoJego, bo swoJe dawno wypalił oświadczył:
Dziś więc jes-zcz_e paszporit zagrc:nicz' 3ak jurź donosili§my przed ikillku dnia nych z i~eatami. Wsiewołoda Iwanowa
1
_ Teraz trzeba będzie na dach.
ny ~osztuJe 250 zł., lecz od iutra kaszto ł n;ii, }f'. łód
__zkiem sfaro;Stwie gTodz~em w „Pan.cerm~", ~ra~ „Bl<?kada:_·. oba wy.
wac będzie ·
- · wydz: al~
paszportów zagranicznych staw10ne w mos~1ewsk1m
f~atrze ArZimne ciarki przebiegły mi Po ciele. Ale ~rutylko 100 zł.·
·
· iruch ostatnio zwpełnie zamarł. Od jutra tys~ycznym, ma~ą ~a treść epizody
z
dno., czego się nie robi dla postępu techmkl? Pozatem .nowe roz~orz:aidze-nit ustala p.ra-y.rdop~o:Q-!1ie napływ petentów z.na- WOJny irewoI:icyJneJ.
.
Clrn leJąc sle na nogach wdrapałem się za nTm 1trzv ro'Cizaie paszportow;
.
cznie ~-u-oś.me.
Ex.
. Również I słynny teatr Mały wyrzuna dach. Opasał się sznurem I wsuwając ml do
cił ze swe~o repertua_ru staróm.odną sen
ręki koniec pętlicy neki grctnte:
,
·
·
tymentalność. N:a\Vet w sztuice „Lubow
- Panie, trzymał pan mocno, _uprzedzam iia .
sym'· :łlo
· ..
'1łos' U k1em
J~~ow!!Ja\
w kt?ref ~a~nym " c:zynnlna, Jeśli pan puści, spadnę razem z panem z wy·
H•
g .) -'· we
- ' :m
Je~( P.r~vw1ąz_ame z.o~y do - mę~a~
sokoścl 3-go piętra na bruk.
_
.
_
,..
; ,_ ~ .
występu~e ryutośc z tłu.m1k1em. Obowtą•Poczem przechylił się ponad kant domu 1 po~
Wgspo n•esomowaigcb_P,b-UCZOJOW z~k ?~eJ L_mb~w wobec s~raw~ ~0I~·ze-·
_
temu •. na
do. Europy,
z
Kto wie do ~egoby doszło, gdyby do tel połoz9ną na po~~dme 9d ~?WeJ Gw1~e1, l wał Ją:_.~~sz~scy _kra1ow~y - wpadli. w krwi", .wystawionej w teatrze .Wach'.tan
sprawy nie wmieszała s!ę potlcja, pogotowie ra- przybył ~ AnglJi tJo~Y- mLSJonarz. ktory . J)tzeraz~_!1!~ 1 tb w.cale . me_z PO\".odo:v g-owa, jest tematem akcji rewolucja ż ·ir.
tunkowe 1 straż ogniowa.
J~~zcze .me znał„ am ~ere~i:· na którym -0byczaJOWYC~, . al~ . w prz~k_o~an!u, ze 1905, krew, żefaio i 'J){)lityka. ale arir śla
Ale radio_ od~lomlk móJ Jest Już czynny• .. _ !1:11at dzialać_, ani ludzi, am ich oby-cza~- 1te.n sł;~~Hl· Boz~ ~ c~,c,1al swo1e1 z_ome od- . d~ miłoś_ci. Je~en z ,pajwięks?;Yph sukće
Naprawll go mól najmłodszy syn, wstępniak, j JOW. · „
.•
•
, gry.f/~... ~~~·. . . • -. .
. .
I sow sezonu „cudak , oparty Jest _zno„ pJerwszy radioamator w klasie.
- .,
Chcąc zaska;brć solJi~ przychyl.np$ć ,_. ~r„~JQ~ć_:y . t.~J : wyspy . wyraza3~ . r~ · wui na konflikde ekonomiczno~spc)tecz;. ·
Okaz
PrZ.YSf'._fych swoich parafJan, cho~_zil ...~.? qo~ę :.macJ_ęJ , :~iz. ":JY. a ~~k sa~o 1 bo.I., nyin. ·
. _ _
_
·. _
. . _ .alo
się, że trzeba było naładować aku- chaty do chaty i skladał wszystkim mie U-nrc'h wn:c._ wdowa dopiero w dwanas-1
r·t
·
·
·
ki
mulator.
k ,
.-.
od
. k' W' ·
---~= » ,· r. „,--_· . - . _;( ..
. . ·. . _ •
1 my rosv1s e z~ j mują ·się ·. moieKu--K •
s_z. ancon; rozmaite _p a:un 1_.
pe~-:-. cie„ "try~~-~te._c_:y po ::.m1erc1. .meza m.oze więcej miłością, niż. dramaturgja 'rp_syjne1 chac1:. w które! rme'Sz_k~ły dw1e ~:fJ~~ :}:ł_q ; 9~?-,tY. _a ;.ówmez zabrornone 1ska, w każdym jednak razie uniRa.ią ta'_„~
stare. kobiety, domyslny m1s:onarz_
se~~ JeJ -,m.~~rC. ,_ SJ?9kOJ zmarłego, przez kich tematów. ja 1<ie są -traktoWa'ne
--. ,..
[ · stawił .na stole, pa-czke -! ytonm..c.o mte .zlli1faf1t-e __~1ę_- ~?: Je~o - g-rob~.
.
Hollywood. film rosyjski
musi być
~I l(J
A
,,,,/~·({
·
szkank1 tego. domu przyJęły z meukry~ato_mrast n;usi catem1_dnla,m1. po~- , przedewszv~'tkiem nrnnag-andowy, ·jak
rJ.J.J.. • '4. ·~~ • •• waną radością.
c,lć _1 _ n~_ ;;_nak zafoby umalowac się od I ,,Krążow.nik Potemkin" lub Pudowkina
1
Mniej natomiast był uradowany na- I s!ó-P do ~fgw -~~ czarno. Ktoś z k.rew- j ,.Ostatnie dni PetersburP-;i" _ W tilm1ch
. _ n.os Syl!nał cza~u. 12 05 _ 13 . ~ sJępne~o rana ~am misi?-narz, kiedy -l!'u · 11f.Ch_- ?bcma JęJ wto.s y. a ma takze. o: 1 tych je~t nrzedew.szystkiem dużo akcji
1 owe damy zfozyfy rewizytę, wystr,r>JO- kr~t~y ob()WI~zek Jedn emu, _z dz1ec1 I masowe1. wyc:t 0 n11_1e mnóstwo_-:tabr~fów
11 58 poranek szkolny_ 13J-O
Radiowy
Komunikat_
13.Zo - 15 oo Przerwa. 15 oo Komunikat g_o- ne jak na bal kostiumowy. rzucUy . mu UoClf\C pa.Jec, · ązeq_y . _
p rzez bot dozqany ·w scenach zbiorowych natomiast brak
spod arc~y. ,1s.20 - . 515 Prz~rwa, 15.4:5 Chw_il się do nóg „ j zaczęły zapewniać 0 -swe) pat»iętat o śmierci o-~ca.
..
sce.1 Jn-dv\\7-idtttilnycb _a w szczególn-ośd
ka lotn11Cza ' Zagadnienia _lotnictwa sportowego
. , .
. AA• ·
· •t · · h
'
·
· ·
wygłosi kpt. pilot Tadeusz HalewS'ki. 16.15
m1łośc1.
·
U V . scen _m1 osn_vc • - ·_ _ .
__
17 OO M11zyka z płyt gramofonowych. 17-00 J\ą
Później dopiero dowiedział -się,- _ że
. Bols.zew!~Y ;i~dkr~ślaJ~ n~ ~a'ldytn
c1k artystyczny LSG. Występ P· Tadeusza Fali:- wszystkieg-o narobiła jego paczka tyto- _,. :_; "..· --·. Ordyna·c1·a. .
~;oku, i;e m1łbśc .~~st _ Cl)lla.rnzvze-1 . !'CZUszewsk1ego. 17_15, Odczyt .P· t. „Ochr?na naue1 . N'
. . ·e b - ;... . ~u!ł • "e"'t ·
ciem „prywatnem
ł)l'Zyrody po 10-CIU la tach - wygłosi p Janu- mu.
a owe1 WYSt'll . ow.„m Ly•OU J ..,
L
k
k
d
t
t
.
..
' ..podrze:'lnem"
. . . . -i.- nre"
ary Kołodzieiszyk, 17 45 Koncert
populaorny. mniej więcej ·tern samem, czem u nas "'": ' ~ ar:s ,o-~ en: ys yczna
w~rtem, ~zeby_ mu pośw1ęc1ć meco ~1ęW:vko!1awcy: ~rk. P R. pod dyr. Józef~ Ozi- ' czerwona róża. a ofiarować kobie.cie- Ml--f·Ill'~- ·t-~WA - _
ceJ uwagi ..•
m1ńsk.1 ego, Sa?1na Szyfman6wna (sopr) .1 prof. tytoń oznacza wyznać ·JeJ· S\VOJ·ą mi_
LudwLk Urstem {ak ). 18 45 Rozma1tośc1 19.10
,, •
Giełda rolnicza. 19.20 Transmi~ja z opei:y Kato 1osc.
• ~, • .
·
. •
TEATR MIEJSKI.
w!ckiei Op.era „Halk3:". St. Moniuszki„ ~ prz.er ! Na tej samej \vyspie pariu.ią · jeszcze Ch1rurg1a . słOmatologmczna.
Dz;ś i jutro dwa ostatnie przedstawieniawte komum~ał T. M1,e1s~ . Po tra.nsm1sp ko~: inne dziwne obyc~aie. Mieszkaticy jej . Ceglelnlan"& 2 "5;:' fr. I -p. -Telefon 108-26. „Cjankali''
meteoroloj!1czny pohcy1nv. sportowy Pols.keJ .. . .. ·,
·. ·
d,. . ·
ł
·,· t; ·~r ··, ·· : . . . ·
· -. · ·
Agencji_, Telegr_ a~icznei (PAT), orai: reti:a.nsmisie ,J1le WiPd.zą na-p_rzyk_!~ ~o to .ies~ po~a- _ , ~. ,o.}~ 1:39 ~ _1 ?-8 w_1e:z• _
·
TEA'.I'R POPULARNY• .
ze stac.iJ za.gran1ćznych.
1Junek. Ki edy. ~I ę ~ n1eclawno _pewien pro
-- '· ' . . . ' Dz~ś i dTti n~stęr,nych krotoc_
hwija VaJentt·
'testancki past<>r. żcgnaJąc się 'ze swól'l · łXXXM'MXX-XKX-XXXX>:· no „BECZKI ZŁOT A .
·
·- -- - · ·.
i sowietach.
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Nowg sinobroda

N2 027 •

· oiruł arszenikielD dwie ~onv i

sios•r~

Od wlelu lat nie było we f rancji tak kają obie rodziny, związane ~ciśle tocz~
sprawy kryminalnei. jak ta, ' cą się sprawą. Na jednem pietrze znaJPrzewód - - - - która się toczy obecnie w mieście Be- duje się mieszkanie dr: Lageta, _ie.go ~atki i jego siostry a o piętro wvze1 m1eszz1ers.
· -·
„
Przjtęto dn. 24.:1J.30
Uwag.i słutbow~:;~:.:'.i;; ·w. ~ ·Dobt.ze . znany w tern mieście lekarz ka wd°':va Aleks~ndra, k~óre~ dwie córki
i dentysta, prezydent mlejscowe~o sto- zmarły Jako koleJne małzonk1 dr. Lageta
·
godz. I~ min. 1O
warzyszenia studentów uniwersytetu, ' Wobec ciężkich oskarżeń sad posta_
z_____
.\.~
qr. Laget,znalazł się pod zarzutem, że nowił ekshumować zwłoki obu malżo
próbował otruć swoją siostrę, pannę Ma· nek dr. Lageta i jego ciotki. a całe miaUrząd ___________ _
podpis--_,....
____________________
----------...;.'-!-..:._......;
rję Louisę Laget, dając jej stooniowo sil- sto Beziers jest podzielone na dwa obo·
ne ·dawki arszenniku. Panna Laget za- zy, przeciwników i obrońców dr. Laczęła chorować i zapadać coraz powa· geta. Bo ma on i obrońców swoich
na zdrowiu, a lekarze nie wiedzieli, wśród publkznoścj, zwłaszcza w osobie
tniej
ÓD
Ł
BY RE K·C JA KI N Q CA SI N Ó
co jej jest, aż wreszcie Jeden z nich, ko- i nowej swojej narzeczonej, nieiakiej Ma!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~=-~!!!!!!!!!!!!l!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!~m
lega ieLbrata, stwierdził, że iest to za- dame Bellus, która dotychczas ma odwa
gę marzyć o małżeństwie z takim czło
frucie ':..rszenikiem!..
PRZY J ·Eż DŻAM Y NA WTORKOWĄ
W ciągu postępowania karnego na wiekiem.
podstawie tego podejrzenia, pojawiło się Ał•••••••••••••~
flRE. MJERĘ URODY ŻYCIA
r; '· „ nowe, bardziej Jeszcze ·straszliwe, oskar I
..
.. . . .żenje przeciw doktorowi La~etowi. MiaWYSZl.A Z DRUKU
Si-~ •„ . J 'Ówkie:jego .teściowa Madame AłeksanI
B
M
A
D
A
N·0·RA·
'
(nakładem łódzkiej ksu:garni
'· · "·' dre, obwiniła go, że spowodował śmierć
;
.Czytaj")
:;. · · jej dwu córek, które po kolei zaślubił, a
-.------~-~~-----------~-.;__ _ __......._ których życie było ubezpieczone na jego
niezwykłej
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korzyść.

HrWowO zbrodnia-1
na i1e.„ "t:horobu papuziej"
I

r,

'. Strach przed · zarazą papuzią, sam ka, nie podnieciła jego gniewu . ~iło..~ć
Jest z.ą~azą.•. s~rżącą ~.ie szybciej i gwał do. Z\~ierząt.. ale . twie!4z!ł, że J~tni~~t
towmeJ ańlzelJ tamta. Strach ten w por umknięcia mebezp1eczenstwa, pam B0n
towem ·francuskiem mieście .Ha.vrze wy net jeszcze je powiększyła, gdyż papu.
ga roznosić teraz będzie zarazę po cąwołał nawet krwawą zbrodnię.
Mieszkająca tam mianowicie 52-let- łem m i eście.
Na tern tle wywiązała się gwałtownta wdowa, Auirusta Bonret. posiadata
papugę a naczytawszy się o niebezpie- na sprzeczka. w ciągu której papuga 1:a
czeństwach 91a . zdrowia ludzkiego, ja- gle powróciła i zaczęła rozwścic;:z-0kie g-rożą od ·tych ptaków. p0stanowiła 1nego mężczy~nę obrzucać przez.wiska..
·
· · ·
się jej pozbyć w soosób najprostszy, to mi.
bardiiej
jeszcze
tem
Podrażniony
jest otwierając klatkę . i WYPUSzczając
szwagier pani Bonnet ud,erzyl · biet1.t1ą
ukochaną papugę . na wolność.
Pani Augl.lsta Born.et . mieszkała z wdowę jakimś twardym przeqmiotcm
stestrą i szwagrem, .którego w chwili jej \\'.' gJ?wę, tak że padła bez_ z~ysł?w na
„bohaterskiego" czynu nie bvło w do- 1 z~em1~, a pot~m ta~ długo znęcał się ,nad
. .·. .
m..u. .Pe>- po.wr.ocie s. zw. ~gier, . qowi.edziawl mą, az pod c10sam1 umarła.
szy sie. S.9. si~ 'st)lo;.„obJawil . w,i.elkie . Kiedy policja prz.ybyla, „ paptJga
g.ościla się z powrotem w swojej klatce.
wzbu.rzen.ie•. .. · ,,~ <_, ,· „ ,,·-,, .„ , . -·:'.
. . . - .'
•
-. Ni.A .chodziło mu .weale o .dob.ro pta- .
' ·"
-.
'" · .
·

r:w-,
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~ 'KU.RJER WARSZAWSKI - rilm Jest iYwY 1 interesujący i mimo pewnych zmian P<Y
,,
·c.zynionyclt nie ur-onil z wzniosłej treści ideowej_zawartej w powieści.
EXPRESS PORĄNNY _ Premiery filmu ,.Urody żyda" nie można lnaczel nazwać, Jak
·~1eknym tryumfem mmu oolskiego.
Po wielu mpieł l~b wiece~ n~e u.danych próbach dopiero do .,Urody Życia" można przy.
kladać ~~ar.c prawdz1w1e europe1ska.
. · ·· OĄZET A ~OLSK~ - Oa~dan .ma pocz.ude ekSJ1>resJi dramatyczne! w !1a~er ro~l eitleJ
tym film1e doskonale.
. ąnei. skali psycb1czn~1. Zespoi artr~ty-czny dobrano
+ skomplr.k~
Trudno było w naszych waruDkach znaleźć tr~fnreJszą, obsadę.
9AZETA..; WA~SZAWSKA - Zarówno pod względem technicz~ym Jak i gr~ aktors.!dej filJi? ~:J>:J:ZCWYZsza ws~ystko to. co n~m dotych~zas dala w_ytworczoś~ rodzimą. nłe
. wy,lązca1ąc ,P.o!tcme.Jstra TagiejeW'a. który Jednak posr.adat Jeszcze h<"-zne braki.
. .

w.
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Na tern _ się jednak nie skończyło, bo
podejrzenie o ·tamte zbrodnie wvwołało
mię.dzy in.nemi zarzut, iż dr. La2'et otruł
!bNISł.AWA BALA.
swoją ciotkę~ panią Petoisel. która'1,1.ma.rCena 2 złote.
ła w roku 1920, a po której odziedziczył
Do nabvcia we wszystkich księgarn i ach
·
f kó
·
400 t ysięcy
I Skład główny: Księ~arnia .CzytajH Naruran w.
towicza 2.
. Uwaga caf ego miasta Beziers jest o-,
hecnie zwrócona na tragicznv dom przy
rue de la Republique, w którvm miesz- ·1 . . _ m • • • • • • • • •m:'i';P,JJ!'I

.,nlec daje sobie .z nimi gładko radę. Sclaf - Przypuszczam, że wie. Tutaj nie
obite są girubym płu- trudno się wszystkiego domyśleć. Nie
ny jego cgabinetu
s'Zem. Nazewnątri rtic nie słychać. Nikt rozmawiałam z nią na te.n temat, gdyż
~er1!V ~fi.
nie chciałam bardziej jesz-cze jej martsię niczego nie domyśla.
~~
.. . ·. .
.Pfżecież już tu raz byłem. _ od- wić.
ni~ mógł)ui usta~ n~ mlejs,~ięcki· ~ czemu wówczas niczego cu. Rzecki
-. _1-. 0· ,·
·.. ··P
Zerwał su: na rowne nogi i p o czął
się me domyślałem?
· lW"I part
.
' · · ._ ąywają okresy, kiedy dr. Krampf spacerować szybkim krnkiem po wąs'·
.
niema wcale pacjentów. Wtedy jest ci- kieJ ciemnicy•
i
e.
ł
~
.....
- Co się pa.nu stało? - zapytała nie
cho. Bo jego „łapacze" nie zawsze mogą
.J!'ensaq nu rom~ns Hrvm nas,nu
się pochwalić z.doby.czą. Czasem trwa znajoma.
: na fłe pra111dz111'gt:li sdor~en. ;
- Musze ją ratować! - odrzekł
kilka :tyg-odni, zanim coś zdobędą. Nie
jest to to tak znowu łatwo, jak się wy- Rzecki, ściskając mocno rękę nieznajo53) ·
-.
daje. . Ja tu już dobrze wszystko wyba- mej. Po to tu.taj przyszedłem. Melitta
,
. . .
Pani mi pomoże
d~łam. Wiem ~o si~ ~więc!. Dot~hczas musi być uratowana!
od
I
f Nieznajoma otarła łzy rękawem
:......Kto to.?:- . z.apyta:ł. .
„ pme udała mu się am Jedna operacJa. Ale w tern, prawda?
, - Cicho... - odparl nieznajomy rzekła:
- Tu jest sznitat warjat6\\r„. Odyby on tl\fierdzi, że to mu się musi udać. Jut . - Oczywiście, ale czy pan nie prze
gfos _ ·wcią~nij. mnie pan ·najpierw do
sweg-o .lochu Lmów pan jaknajciszej.„ choć na tern byt koniec ... Naczelny Ie- 1· ro ma właśnie dokonać 0tneracji -na pew cenia swych sił? Jutro ma się odb y ć o. Recki wykonal pr.ośbe nieznajomej. k~~z tego sz.p!tala j:st . najnieb:z.pfecz- 11 nej. koói~i~. Jest to pie1rwszy wypadek peracja, a stąd nie l~t:"o jes.t się wydos
l .tli· · b ie nie w. ciem meJszym wanatem 1 to Jest wtasn1e naJ w Jeg.o ZYCLU, gdy eksperymentu swego tać. Wszystkie drzwi 1 podziemne weJGdy·
dokonuje na osobie płci teńskiej. Ma to ścla są nilnie strzeżone.
·
. : okropniejsze.„
zna ~ si.e ezp cz ·
- Choćbym miał z.g foą6, uczynię
_ Nic nie rozumiem.„ .Przepra- być punkt .zwrotny w je.go karjerze len~ ~ąc~e, ·~~ezna~oma zaczęła 1.11?~ić ·
wszystko, co leży . w m-eij mocy, aby urato
- W.1dz1atam Jak pana dz1~1a1 tu . szam... _ od·oarł Recki. _ Pani .będzie karskie i. _
j - .Jak to? - zdziwił się Rzecki - wać Melittę. Czy moiżna teraz dosbć
.
~cłą~_nęlt„. P.rzypadk~w.o kl~. czmk za- raskawa mówić wyraźniej„.
,
się do niej?.
lest dr. Czy dotychczas nie operował kobiet?
~m!Jiał . zamk~ą4 f!lOJe dirzwt.:· Czeka- 1 - Właścicielem tej willi
- Jeżełt zamBmięde jej celi, ies-t taNa zanik pamięci nhrdy. Właśnie
la.~ a_i_- ~o tej eh.wt Il•. aby. w~Jść na ~u- II{'.rampf.„ - cią~nęła dalej nieznajoma.
rytarz ...- Tak chciałam z kims pomówić„ Przed kilku laty on sam leczył się w jutro ma być' .pierwszy wypadek. Stąd kle same jak u pana. to z łatwo1ś cią si·ę
-szpitalu dla umysłowo chorych~ • .Teraz ' tó wzłiurzenie,' jakie panuje od kilku d.nl. do niej dostaniemy. Chodź pan, zapTowa
Prz~~ież to 9kr()pne, okropne!..
Głos . pie~najomej zała?tar się. Recki ~padł na dziwac~ny pomysł d.ok~~Y.wa. . Ws!:yscy się przy~otowują do tej ?Pe- ~ ?a.J?-a. Tyl~o m~i pan stąipać ost:oż
ofe mógf 9PJrzeć rysów JCJ twar~y, ale ma pewnych zawikłanych o.perae31.„ On racJLZ namaszczeniem. Ta biedna ofiara me 1 nie mówić am słowa . Bo tuta1, w
s~dząc i gł9su . miał wrażenie, że 1est to,twi.erdzi, że to go wsławi .na ~at:Vm · śwle. c·z.ek.a j..u. ż. tutaj od. kilk.u dinł na śmierć. tych cien:ośda;h. ~iig.dy nie w~ia<lomo ,
cie„. Chodzi o to. żeby zmuS1ć ctłowie-: j ąo:.ze .sm1eirć Jej me minie, to oewne. A zaws·ze moze hyc ktos ukryty. Oni tak ro
.
.
młoda nJęw1asta.
- Nie'ch się pant uspokoi.„ - szel)- ka do zapomnienia przesifośct.„ , Dr; st'IC:od,a jej - młoda. ładna dziewczyna. bdą. Węszą, po<łsłuchują potem łapią ł
przy pomocy Zna Ja pan pewnie. Wy·stępowała w „Pl przylkuwają łańcuchami do ścian . Więc
taf, ściskając jej drobne rączki. - Pro Krampf utrzymuje, ie
chodź pani
sze mi powiedzieć wszystko co pani pewnej zawikf.anej operacji motna osiąg cadiili".
Nieznajoma podniosła się i :pociągnęnąć niebywałe rezultaty w tym kierun-1 . Odyby w· tY'lll lochu byt choć Jeden
.
wie„.
- To pan jeszcze nic nie wie? - ku„. W sz.pltalu oczywiście, ani w lćlini- promień· światła, ·ni·ez<najoma SJ>Ostrzeg-- la za sobą Rzęckiego.
• ce nie pozwolono mu dokonvwać tycfl łab'.V jak „wielką zmianę· na . twarzy Rzec · Wstrzymał o-ddech. w piersia·ch, by ·
u:lziwita się.
nie pOipsuć planu, na~żej,szym ctho· ćhy
- Nie„. Jestem tu dtu~I raz, ale m~ zabie~ów, wynajął te willę oraz kilku kieg.o wywołały · jej ostatnie· słowa.
wlem jeszcze do kogo ta willa należy . 1 drabów, którzy znoszą mu ofiary.„ . Pan I ··Ponieważ jednak było ZUtt>ełnle ciem I szmerem. Na kurytarz przedostali sJę z
jest jedną z tych ofiar... ja jestem dru„ ' no. przeto nic nie dojrzała, usłyszała łatwością. Zaczęli posuwać się naip.rzód.
oo się tu w.łaści:wie dzieje.„ .
Nitiznaj.oma przyikucnęła i za·cz-ęła .
tylko je~o driclcy $!łos: · ·
- Ach, Boże. co ja .uciynifam! .. - gą ... Tam siedzą inni.„
pełzać na czworakach. Rzę.cki rposzedł w
- Melitta jest tutaj?
Nieznajoma zamiłkta na chwilę, porozpłakała się znowu nietnajoma. ie1 ślady. Po upływie kiliku chwil n'ezna
· - ·Pan ją· zna?
,
.
nie-świado- łyk~iąc łzy„.
blatzego odhieram panu
- Z11am; Oczywiście, że znam. W!- joma zatrzymała się. Wokół pano~vała Z1l
Rzecki wyłupiał oczy, by dojrzeć
mość..• Wolałabym stokroć nic nie wie-1
pełna cisza.
twarz nieznajomej, lecz mhnt> mJwlę-'k· działa ia nani?
dzieć.„
Przez chwilę oho.je trwali w bezru_ Jeszcze raz proszę panią o spo- szych wysiłków nie udało mu się rozpo- · - Widziałam! 7.nafa mfą, gdyż czę
,
chu.
sto bywała.m w „P.ic::ld.illi".
k6j„. A co się tvc.zy !Ych wątolhyoś~i, 1znać _jej rysów V: ciemnosci~ch. .,
Na~e cos lekko sdcrzypnęło
- <1dz1e ona s1edz1?
.
N1ezna1oma c1ą~·nęła daleJ. ·
to 1-?'łupstwó.„ Mme me · już przeraz.ić mej
Nieznajoma pociągnęła go ~ociv.:i za
--: W' c_eli .tuż za .moją. Bied~cika
--:- ?an tu jest pierwszą noc, t~ ni~,
móże, a po drugie u~ażati:i. że najgors.za
.
me- późmei pan zobacz~. W nocy .rozte~aJą tak się zm1emta, ie me poznatby JeJ pan rękę.
świadomość leosia· Jest mż błoga
Byli i·UIŻ w jakhnś lochu.
ł
mi powie- się t11 strns.,,11e krzyki. To nacienci. któ- 1 wcale. ·
świadomość... Więc proszę
(D. c. n.)
-:- Czy or.a wie .co ją c~eka? · .
i rych prowadzą na rzeź. Ale ten. sząledzieć _co tu się dzieje?
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PDDIUt A, RHKURSY
, akty
przepisywania
Sryblco i taDJo pi•n BIURO
Plotrkow•ka 98 m. 9.
Tel 1.20-62.

Teatr Swietlny

AS I O~

antyseptycznie spreparowane

To gwarancja zdrowia.

Biuro PrOsb iporad Handlowych
udziela wszelkich informacji o·
ru prowadzi dział oośrednidw•

Dzlł

„OBRONA"

wielka premie ra!

najnowszeg o filmu produkcji polskiej 1930
wytwórni LEO-FILM

właU. Maks Borensztajn i Ska.

----- -

N;wy;Ki 1taillll~ w~~i
6

r.

apecialista chnrllb
Cef.łlelnia"a 25
skórny.eh, weoerv_c1
Telefon t26-87
Specjalista cho oycb 1 mnczopłc10wvch
rób skórnvch
I wenerycznych P otrk.owcka70
(róit l rau1tutla)
Elektroterapia.
tel lSl-8)
Leczenie lampił
Przvfmule od 8.~Q
kwarcową.
przvimuie od ~odz do 10.30 rano. od l
8-2 i 5-9 wiecz do 2.30 pp., od 6
wniedz. i łw1ęta 9-1 do. 8.30 w., w nie•
Dla paó od 5 -6 <lZ!elę ! święta od
oddzielna paczek 10- l·ei. Oddz:tełoa

•

L6di, ul. Sienkiewicza 16

załatwia w~i:elk1e prośby do władz
a Ił d o wy c b adminisłraryfnych,
alcarhowych I woj$kow„ch.
Uwaga: Specialny dział wekslowy i podatkowy, Wapółpraca
pierwn:orzęinych aił facl'owych

Doktór

I

P. Klinger

·!t. H1~em1 ~ Mar~ni-

choroby wenervczne. n6rne I •łosó•
ANDRZEJA Z. TfL. 1n.za.
Leczerue 1ampa Kw4r.;ow" analizy

Monluszkl 11,

kaln.a dla oa6.
Od 1-Z w Lecznl~ CT>lotrkowska 62)

-· -

-

wenero logiczn a

Retc her

Lekarzy-specj ałlstów

Zawadzl ta I.

chor skórne I weneryczne
Południowa 28
Od 8-10 ruo, 12-2 I 6-Sw.
w niedzid, od 9-2 pp,

I

• skornycn.
Badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem i urololfiem
Gabinet światło-leczniczy
Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekalni a dl• kobiet.

' pg. nieśmle1·telnej . po~l~ścl

STEFA A ŻEROMSKIEGO

LECZNICA

Porada 3 'zloce.

Scenarjnsz: J. CiORDArt I A. STERR. Kier. literackie: Red. T Kończyc
Zdic:da. SEW. STElrtWURZ EL.
Reżyserja: JULJUSZ GARDAN.
W rolach

łłora

kału. krwi.

plwocrn.
analizy (moczu.
WYdzlelln ltd.). OoeracJe. ooatrunkl.
Wizvty na miasto. Porada 4 zł,
Porada dentystvczna oraz wenerolt>111.2.11.1 dla chorób skórnych l Wł.De·

3 zloie.

generała

Bogusław

TEATR 1

uBA31łĄ"

RADIO.SPLENDI D,

(w podwórzu) pole.:a
Itory
i eliminatory.

głównych:

ey i l\dam Brodzisz
W roll

O'CZDYCh

.JllAKl~M HABBY"

,,Essex'' z licznlkll'!ll'I I
I1 koncesją w b. dobrym stanie okazyjnie

: SAMOCHÓD

Samborski

Passe par~out I bllety bezpł. nieważne.

sprzedam Wólc~ka 2,E2_~ ~· _E

KURS fi'let ręcznego 10 zł. Wyuczam
Tencryfe złote serwetki, hafty ręczne
I maszynowe. Kaufmanowa. Piotrkow- a;
; ska 18; I p.1 I w~/Jg1w@e
ŁADNY

lokal ~an~low~

====

Ina Piotrkowskieja miedzy I!wang!elfoka

Wlelld dr•mat obyczafowy poś·

G!ówną

aoa.ńbionych
więcony łytiącom
w rolach ~łównych

UWAGA:

MarJa Mal!cka, Bogusław
Samborski. Zofja Batycka
.Miss Polonia 1930 r."
Początek corlziennie o g. 4-ej. w
soboty, niedzielę i święta o 12-ej
Ceny wszystkich mie!sc na pierw
aze seaou po 60 gr.
Doborowa orkiestra pod kierun.

DifYr~rni~n ~o wynaj~[ia

Dzisiejszą premjera zaszczycą swą obec·
nością rtora l'łey i Adam jlrodzisz i będą

Wiadomość

rozdawali Szan. Publ. swoje autografy w
górnej poczekaln i teatru.

TEATR

„„
;d1na~~~IDI2U „
-

•I

- Napiórkowskie

·

według

f!ast~pnych.

powieści

Stefana Żeromskiego

w rolach gł6wnycb1
Stefan Jaracz

_ _ _l_M_._Cybulskl
Pacz. seansów w dn:-J)ow. o g. 5-ej,
7·ei I 9-ej w sob. o~. 3-ei w nie·
dziel• I iwięta o g.12 W niedzielę
oa I aeana w11vst. mieiscapo 40 itr.:
Dojazd tramwa1ami Nr. 3 i 4

ogłoszeń

S.

tl

. LOICAL

labry czny

„S ·1. O IlgoC28E"Dzll I dni

w biurze

Fuchs, Piotrkowska 50, tel. 121-36.

A. Richtera.

-

li.a.

I

Polenowai

Eugenjusz Bodo, Stefan Jaracz, Wiesław Gawlikows ki
Irena Dalma, Ludwik Fritsche I inni.
Orkiestra pod dyr. Leona Kantora•

-- -

Pi:>trkowskii 61,
nijfopszę detek-

ELIMINATORY l D~ektory nailep·
ue i najtaniej sprzedaje ,.Radio Splen
9.3.
did", ul. Piotrkowsk<l or. 61

Dalszą obsadę stanowią:

31 /a ról! Brzttińs,
Dofazd tramwajami N21. 8.1 14
....... - . - .... ~ -DZI§ I Dl'tl NASTĘPNYCH
Wsp•oiale arcydzieło ze złotej
aerif produkcji polskitl P• t.

Franci•zkańska

KIHO

Czynna od 8 rano do 9 wieczór;
Od 11-12i 2-3 pr:ivimuie lekarz-kobieta
W niedziele 1 święta od 9-2 pp.
Leczenie chorób :
Wener~cznych, moc.zopłclowych

LEKARZY SPECJALISTÓW
I OABINET DENTYSTYCZNY
PRZ\' GÓRNYM RVNKU
PlotrJiowsłla 29i. teł. I t2·89
(przy J)rzvstanku tramw. J)abJanlcklch)
Czynna od l~el rano do 7-eJ wiecz
w niedziele i świeta do 2-ei po poi
Wsustkle snecfalnoścl I dentvstyka.
Kąnlele świetlne. lamoa kwarcowa,
Roentiten. azczeolenJa,
ełektrvzacfa,

KINO •

~UI~HUm~Wa

PORA DNIA
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63-22.
telefon ikóroe
Chorohv
wenervczne elek·
troterapia.
Przyjmuje od 8- 10 Piotrllowsłla 51
tel 121-23
1 od 5 - 8 wiecz
w niedz. od 10- 12 Godz. przyjęć 3 - 7

krwt I wvdzielin Przvimute ;:odzieunie
od 11 -1 i od 6-8 w. w niedziele 1
httota od IO do tz. Oddzielna poae~-----
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Na mocy koncesfl, wydanej przez MAGISTRAT m. LODZI urz1'dzamy

reklamy lwietlne na słupach miejskiego parkanu,
otaczaf11cego Ogród Kolefowy ze strony uL Narutowicza, Kilińskiego i Skwerowef
Park Kolejowy znajduje się przy samym dworcu, między trzema najruchliwszemi ulicami naszego miasta.
Reklamy świetlne, wykonane najestetyczoieJ, o'wietlo~ będll od
.
amroku w przeciąg11 całel nocy,
Reklama łwlellna test tania I celowa

6·ao Sierpn ia llr. t~ tel. 120·77. 188-58
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1i do odkupienia lub wydzlerża•
wlenla dla urządzenia stolarni
mechanicznej.
23
Oferty do admin, sub. • T."

~ońuor~y i~~wa~ne

i inne, suknie trikotinowe i t p.

przyimuie do reperacil.

UL 6-go S1er1tnia 76, m piętro
specJallsta cho
Tanio, bo w prywatnem miesz:kaniu.
rób skórnych
wenerycznych
i moczopłciowych
uL Andrzeja 5
TeL 159-40
Przyjmuje od 8-11
i od S-9.
w niedziele i lwięta
od 9-1
Oddzielna pocze- '!' no~m domu 1ą dwa i trzy pokok•loia dla pań
1owe mieszkania z wszl."lkiemi wygod~, także i sklepy - przys l ępnie.
Zg1erąka 95 ról! Poct owej wejście 1
Pocztowej.

11 wynai~lia
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