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P. min. Składkowski dziś opuszcza łlódź. 
Dzielna straż łód ·zka zyskała 
p. ministra podczas próbnego 

. . 
uzna n te 
alarmu. 

O godzinie 11-el p. minister zwiedził komisarjat rządu 
Lód.i, 18 czerwca. 

Dziś od samego rana pan minister 
Składkowski przeprowadza inspekcje 
w urzędach państwowych na terenie na 
szcgo miasta. 

Na pierwszy ogień poszedł urząd wo 
jewódzki. 

O godzinie 9-ej zrana pan minister 
wyrazil życzeuic dokonania 

próbnego alarmu straży ogniowej. 
O 9-ej m. 20 zaalarmowano straż, że 

pożar wybttcht przy ul. Ogrodowej 12. 

Próbną akcję ratowniczą klero\vał O go<lz:n;e .i. I -ej przed południem p. 
komcmlant straż:;. cgniowej p. Grohman. mlui-stcr zwiedził komisarjat rządu. 

Cwiczenia trw4fy godzinę. Jak sic dow:adn~ęmy p. minist_ęr Sldad 
P. minister :::~kładkowski kuw~ki 

wyraził swe u:manie komendantowi stra I dziś jeszcze w godzinach popołudnio-
b· ogniowe! i naczelnikom poszczegól- wych opuści lódź 

1 nych oddziałów. i uda s\• wprei~t de. Warszawy. 
MWlfAli M 

Aresztowanie groźnego kasiarza 
na dworcu fabrycznym w chwili odejścia pociągu. 

Łódź, 18 C'Zerwta. 

Pomn11 w każda/ porzo 
O Łagiewnik borze. 

GDY UZNANO ZA PEWNIK. 
ŻE LAS KRADNĄ Z ŁAGIEWNJI(, 
JĄŁ MAGISTRAT NIEZWŁOCZNIE 
BAD AC SPRAWĘ NAOCZNIE. 

• 
1RUDNA BYŁA TO MISJA, 
LECZ ZBADAŁA KOMISJA, . 
.t GDZIENIEGDZIE SIĘ DRZEWO 
ULOTNIŁO „NA LEWO", 

ALE W LESIE ZOSTALO 
PIĘKNYCH SOSEN NIBMALO 
GRUBYCH. WIELKICH .TAK KOBYL ! 
(BACZE~NSKIEGO WPŁYW TO BYŁ). - - - - - - - -

Na miejs ~e próbnego alarmu przyby
ły n.astępujące oddziaty straży ogniowej 
I, U, Iil, IV i V-ty. 

Straż ogniowa przybyła z rekordo
wą szybkc~cią: l-szy oddział przybył 
ne. ul. Ogrod"wą la po upływie 1 m. 40 
sek. po zaa!ar-nuwaniu, 11-gi - po upty 
wie 3 m. 5 ~ek., III-ci ~po upływie -
4 m. 3 sek., IV· ty po upływie 8 nt· 53 
sek. i wreszcit V-ty Po UI>t}T me 7 m. 

30 sek. 

Pn;ied kalltm tygodln:iami dokonano w 
Wieł111ati!U śmiałegio włamanła, prrzyczcm 
łuipem kasia:rzy piadfa 

Dopiero w dlni.u dzi!Sliejszym Kohn 
wpadł w !l"ęce polii.oji. · SETNE TOMY JUŻ PRAWIE 

Nasłk11tek obserwa.crjd i wywiadów po NAPISANO W TEJ SPRAWIE. 

W'iielik4 &runa gw;itówki. 
Hop uirze1A ś!J.edtczy obrrJ1lllał JEDNAK NIERAZ JĄ JESZCZE 

cbiś ztal!l8 wfiadl&mość, DLA PAMIĘCI UMIESZCZĘ w.n. 
Dochodzende po1Ucytiinc ujawniło, te 
włamania dokon1ał odklawna poszukiwa
ny pa-zez wia<l•ze polfo}'illle ni-e1;.akd: 

te Kohn zam.ierrzta oip1UIŚcić Łódt i wy- '!*!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'il!l4!M!!!'!!•~1!-.~!!*~' 
je.i<lfLa pociągiem z chworica fa bryicm-e-

Zaznaczyć przytem należy, te I-siy 
oddział w c:~asic jaidy miał drobny wy 
padek na ul!c~· Zachodniej, gdzie spa.d~ 
Io płótnc z w;...zu strażackiego. 
,... wawn n a -

LonQyn, 17 czef'W'Ca. 

W Jo•lie w srl:ąnie llllinois, pięciu zibro 

Abram Kohn zamfest;kaly przy ul. Luto 
:miell'skiej 36. 

go. 
F1t.doo;ooatjusze urzędu ·śłe·darego 

udaI~ się naky:ohmia<Sll na dwO!I'zeie i przy-

KiYhn. lJnany był w sferach 
włamywiaczy łódzkiicb 

byli na sftaoję -
kaiSiarzy i w c1nri1i., gdy K-oho. wsiadał cło w.agoo.u. 

Poł1oj·a w.skoczyła za rnJim i areszfowda 
pod ps"dlonime1:n „KtJJ.awy0

• go. 
Mimo usii1liny0h zabiegów poHcji niie uda Kasiarza SIPII"O!Wad!zono do wrzęidlu 
'W1ało $ię prizez dłużiSzy cza:s wpaść na I ś~edlczego, ktÓ!ry oddldia go dlo d'YJSIPozyicji 
ślady kii.Slaf'U. władz sądowp. 

Potworny czyn brata i siostry, pary występnych 
kochanków. 

dmi~ sikazany.oh na śroiie1rć 2'Jd·ołało Ze LwQwa donoszą g-() domu i Im ogólnej grozie znaleziono 
się wymlknąć z celi., a steroryzowawszy Do wojewódzkiej 'k;omendy policji we •.,v rumowisku zwę-glony tutów Diaka. 
i10Sq:>ekfora więzienrniego, 7JIDJU5a1i .go do Lwowie, doniesiono z Ni43bQrowa w po- b~z głowy, z obciętemi rękami i noga-
popirowa<lzenia automobilu kitórvm w1ecie rieszowskim o ohydnem meżo~ mi. . . . 
...L-· !· ··-' ' • bójstwłe. Po dłuzszych poszuk1wan. 1ach z:nak· 
c.i:1'::te!l1 i.n.-iec · · · 6 · · · J J R · . •. , . Dn.la ~9 maja b, r. spłonęło doszczęt- i1ono r wmez w pop:1e e g.pai oną cza-

ozpoczęito posqg, który trwał ria. nie domostwo mieszlrnńca Ni·eborowa, S.?,kę. 
prx.ęi.sitirzellli 300 kbn. Podictt:as pQścb~ Pawia Dta·ka samego zaś Diaka. nie wi- Dochodzenia wykazaty, ie potworna 
diwu ~aiań:cóiw padł.o od Slła:lzą.łów po- tlr'.ał za~ ni.kt ani w czasi·c pożaru, a11i męi,obójczyni lłtrzymy'".a.ta od dtuższe
licji dlwu sichwyta.no. ' po pożarze. Żona Diaka. Anna, zezna.fa ~D czasu s.t<!stwek ".1'1ł?S~1Y ze swym 

--·-,.-.....---

fabryka I ulica Wojkowa 
w mioścui ieqo roboty 

rewo/ucy1n,n. 
~wa, 17 c:i:e~~. 

Ses'ja C.LK. repubiiiki -krymskiej po„ 
sfanowHa naziwiać jedną z metal1u'11gfo·z
n-yicih fa bryik w Ki e.l'CIZ'Y fmi,eni em W ojk o 
wa, P.0111aqfo na.iwano jiedlną z JJiliic Kie:r
czy ul1ką W <>i~<:>wą, W miiekie tęm 
W.ojikow pirawia,(i1z~ł akc1i'ę r~wOJ1ucY'ltną w 
lruta-clt 1005 j 1906. . 

wobec poi1cji, że chatę podpalił jej mv,ż, bratem, Wo101ecbem B1abk11:~m. Kochan~ 
po1:.zem zbieg·ł w lasy. Ody dlu~otrwałc kowie zamordowali ;prz.csirkadzające~o 
i'>osiukiwa.1,11ia za znginion:vm pozostafy ;111 m~ia i <lla ~ątarc!'a śladów. POrąba_łi 
boi skuitiku, nadkom. Krupa nie da.:rtc zwłoffi1 na sztnlu, z~ozyli na zaimprow1„ 
\\·lai y ;;:eznaflliom Diak owej, co do której ZOWłlłlY stos na ;..rndlm i~by, poczc n 
zebrał w rniędzyczasi•e obciąża.lące da-jr.<-·dpatm chatę. 
ne, polecił rozlkopać zgliszcza spalone- Zbrodniarze przy.znali sic do czynu. 

ik~n~ał w ~o~elitwie ~owie[kiem w ~orwe1ii. 
Prowokacyjna mowa posła mosł<iewskiego wzbur~yła 

l<raj i parlament. 
. ()s(Q, 18 czerw.::n. klcb lrnmuujstów· 

w pp_rlamc~11:ie 1;orweskim zgfus?.ono Przernówienie posta sowicc~Jego wy 
Czana-Tso-lin _ dowódCR int1:;rpl'!ącję z powod1.1 niebywałego wolało w korpusie dyplomatycznym w 

~ ,.., skandalu, jaki rozegrał się w pose!- Oslo wielkie oburzenie. 
Wszystkich WOiSk chińskich stwie sowleckiem w Oslo na obchodzie Min. Lykke w odpowiedzi na intcr-

żalobnym urządzonym po zgonie \Voj- pelację oświadczył w parlamencie, iż 
Pekin, 17 ezętl!wica. kawa. zal):ornunikowaJ postowj sowiecklemu 

Czang„ Tso-Lin i tnnł dowód·cy wojsk VI/ czasie obchoclu poscl sowiecki Ma że ną przyszłość nie dopuści do tego ro 
północnych ngłosiH telegram okrężny, ker 'vyglosił namiętne pełne obelg prze dzaju incydentów. , 
że Czang~Tso~Lln obc.imujc stanowisko 1.11ówie. nie .pod adrQSem Anglji. Podobne J Parlament przyjąl rezolucję potęnia
generfl.Usshnusa wsiy~tkich -<v.oi,~k wal- urzerpówienią wyglo~ili biorący tłdiial jącą skandal w Po&elstwie sowi~ckiem 
cqcydi z annJą c;zerwon-., w uroczystości pr~dstawicięle. norwes 106 glosami przeciw .29t ~ 

Samobójstwo 7 5·łatniBJ 
staruszki. 

Z 3-go pu1tra rzuciła siq 
na podwórze i zmarła 
przed przybyciem pogo

towia. 
Lódi, 18 czerwca. 

Mieszkańcy domu przy ul. Abramow 
skiego 15 zbudzeni zostąli 

dziś o godzinie 7-ej zrana 
przeraźliwym wrzaskiem jaki ro:degł 

się na podwórzu. 
Gdy przerażeni lokatorzy wyjrzeli 

przez okno oczom ich przedstawił się 

tragiczny obraz. 
Pośrodku podwórza leżała jakaś star 

sza 
kobieta z roztrzaskaną jtfową 

w wielkiej kałuży krwi a przy niej stał 
dozorca, wzywający pomocy sąsiadów. 

Okazało się że leżąca na podwórzu nie 
wiasta jest lokatorką tego domu 

75-letnią .Elźbieta Skonieczną. 

Skonieczna mieszka na trzeciem pię 
trze. 

Od pewnego czasu staruszka była 
clężko chora i ogromnie się męczyła. 

Kilkakrotnie \vSpominala o tem, że wo
Jataby umrzeć niż tak się męc~yć. 

Dziś wreszcie postano.wił plany swe 
za111ienió w realny czyn. 

Korzystając z tego, że wszyscy w 
mieszka11lu jeszcze spali, Skonieczna 
wyszta z lóżka. otwotzyła okno i 

z trzeciego piętra runęła głową na dól 
na podwórze. 

v\'' skutek UP<!.dku nastąpilo pęknięcie 
czaszki. , 

Samobójczyni zmarła przed przyby
ciem karetki pogotowia. 

Zwłoki zabezpieczono 
władz sądowo-polieyjnyc~ 

do zejścia 

-= ~ .. )·„:·~-
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Komintern Lindbergh.-=· bożyszcze ąmerykanek. Ju1łllausz kard. Gaspariego. 
prowadzi truclcłelską 

działalność 

w szeregach armii 
państw europej· 

skicb. 
MOSl.kiewscy p-Odpalacze świaita pro

wad1zą od szeregu lat wyt~'011ą akcję, 
mającą na celu demoraliizację armji 
państw „burluazyjinych". Agitatorzy i 
siz;pie:dzy mo~iewscy usiłują organi:w
wać w obcych armjach S>pecjaltne jaozej 
ki, kitoce w przys~,ości mają być ośrod
kami ,,d"ewoliw:~i światowej" .. 

Piraca ta, kitórej me1iody tak dobrze 
mane są w Po.Is.ce, uijawinio.na została o
m tlnio w Beiligji. 

Bolmewioki plan akcji w woj,sku, za
ldadtach wojslrow~ch, fabrykaoo bron.i i 
t. d„ nakrreśfony z.osrtał w ~ecjalinej in
&'brulktji boih9zew1ckiej, która właŚill.ie 
wipacl&a w ręce władlz bdgilj;s:kich. 

Lootimikcija ta, datowana z: dnia 1 !JU
tegc> b.r., zawiera szea-eg zina.mieooych 
wskazóiwek, nieobjęfoych taklie d~a na
&zych władz woj&k,owych. 

riierwszym naka·zem bo~zewiclcim 
jest zebra.n.ie a.dlresów poborowydt, któ
t'ZY na kilka dni pttied wcieleniem do 
aeregu mają być ściągnięci na konspi
racyjne zebramia. Agitator komµnistycz
ny ma dhM:, o to, aby się przed młody
mi ludź.mi zbyt wcześnie nie zdemaslao
MIĆ. Rola jeg-o e>giranicza się do tenden
C)'ine.g.o referatu, co to jest ai1'11'll;a buir· 
fJua,zyijn:a i dilaczego jest prowadizona ak 
cja antymiJ~ama. 

Wyłowione na tem zebraniu jedmo
Mki z pośród jwtrzejszyoh rołnienzy sta
ją się nast.ępllllie łąc•zn1dcam.i między agi
taitorem o koszarami. 

Kardynał selirefarz stanu Gaspari, świ~
cił w tych dniach 50-letni jubileusz ka

płaństwa. 

Ręczna zegarki spowo· 
dawały zanik .„oklasków. 

Od paru mjesię.cy intrygował akto
.. rów londyńskich, najbardziej nawet ulu

bionych przez publiczność, zupełny pra
wie zan:ik oklasków. Na farsach sala ba
w;Ja się doskonale, co chwila rozl e g-ałv 
Si'ę wybuchy śmiechu, ale nawt po opu
szczeniu kurtyny nic słychać bv to braw. 
Podczas dramatów wszyscy płakali --

Korn:')l$llnie dma bolszie:wików przed
stawia się sprawa, jieś!a dto wojska wzię
te zostanie któryś ze bałamuconych już 
młodzieńców. Powstanie jaczejki w da
nym oddziale wojskowym jest wówczas 
zapewnione. 

dowód, iie wrażenie było głębokie, a ;e
Ostatnim wybrykiem mody amerykali skiej są suknie i płaszcze z wyszyfa tub dnak :t)O ukończeniu pa.no,,·afo nicpoko-
wymalowaną uśruicbniętą twarzą lotnika Lindbergha. , jące wprost milczenie. 

Dooiero przeprowadzona przez dyre

Imsbrukcje moskiew5kiiej międzynaro 
dJówki naka.2Jlllją najpierw głuchą propa
gandę w kx>smł'~ Potz;yskani :bOłnie
rrr.e m4ją pilnie obserwować wszystko, 
co się młodemu rekrutowi nie podoba. 
7Je lluib niedosit.atec:zme pożywieme, nie
~ w k()Szaraoh, hrutallności ko
meodanlbów - wszystko to mają reje
siłó'wać w pamtfęci, wieści o tem romy
mać do w1eilkicth ro-zmiairów i ro~erzyć 
po całydi koo·mraoh, aby niezadiowolie
nie rosło. 

,,Szukaicie oJców!'' 
ktorów teatralnych arilktic•t'a 'vśród słu
cahczy wyjaśniła tę zagadkE;. 

Okazało się bowiem, że bici{) oklas
ków wpływa ujemnie na mechanizm ze
garków, noszonych obecnie zazwyczaj 
na rękach. Naprawa zegarków kosztuje 
zbyt drogo - taki jest wzgląd, który 
powściąga entuzjazm pubHczności t..!a-

Ze stosunków rodzinnych w sowietach. 
Maż n1a krqpuie żony, żona nie krqpuia mqża. 

St.v•oozien.ie jaczejki wśród w ten 
sposób wywołanego nasłrojiu jest już fyl 
ko krwe~ą czaSfll. 

Drugim etapem podziemnej ag~tacji 
wywirotowej w wojisilm są ~brania, kttóre 
z rozkazu Kominternu odbywane być 
m,sfą przy kieliszku poza koszarami, ai 

Jednak z dyskusją o tych właśnie kosrm
rach i ich życiu. 

Związki dwojga ludzi zawierane 
„prawnie", ale już z góry zastrzeżone 
jest samostanowienie o sobie. On ma lat 
18, ona 16: Chcą się pobntć. Biorą z nli 
cy dwóch świa.Qków. Idą do odnośnego 
urzędu . . Urzędnik zadaje pytania. Naz
wisko, imię, zawód. Nazwiska ś~iad
ków. Chcą się pobrać? Dobrze. Wszy
stko zaprQtokJ)lowane. Protokół podpi
sują nowożeń~y i świadkowie. M.fl)żeń
stwo zostało zawarte. Przynajmniej na 
jak!ś czas. 

Pewien młody dyplomata rosyjski 
wysłany został na placówkę dypJ9ma
tyczną zagranicę. żona jego, z zawodu 
lekarka, została w Moskwie. 

- Nie mogę jej krępować - rzekł 
- Ona ma w Moskwie swoich pacj~n-
tów, swoją pracę i-.. swoich znajomych. 

Gdy jaozeika f1llllk<Cljolll1.11ie jUJŻ S1ptraw- Malżo.nkowie rozstają się bez żalu. 
nie, r<>zlplOozynają k,omwn.iści trzeci i o- A dzieci zabieraj<\ do zakładów pal1stwo 
statm.i etiap swej propagandy w wo~ku: wych na wychowanic, albo zostawia 
kol1po1rfaż odezw i bros2l1.llr h<>llSzewic- się je matce. Rzadziej już ojcu. Ojciec 
kioh, d.lrukowanyich w tyiliu ję.i:ytkach, ide ·musi płacić alimentacje. Poszukiwanie 

o;cowstwa w związkach wolnych bywa 
na'l"odio~ścti słwży w woj.siku danego w Rosji sowieckiej mniej skomplikowa-
kira~u. ne, Liż u ;;as. Wystarczy dowieść, że o-

z kollporiażem tym wląże s1ę obowią. sobnik ten mieszkał razem z kobietą, 
zek z:bierarua adlresiów domowych 'ż,oł- która skarży go o ojcostwo. Jeśli 11ie 

mieszkali razem, jeśli zapodany ,,ojciec" 
llóie1'!Zy nowozjecllnanyoh, aby po ich wyji uie chce się przyznać do ojcostwa, a do-
śdu z wojislk.a kiooty\IllUować wśród nich wody ~ą. że m_µtka utrzy111y\\'ala w tym 
agitaioję klQIIIlJUltlis!f:ycmą. Wy1siłitl!Żeni żoł- czasie stosunki z kilku mężczyznami -
Nerize stają się w ten ~osób zwiaritą ,muszą ci \\'5ZY ~>cy wspólnie ptadć Łl i 
grupą poz~a·ną d!la celów komuruisty- menty_ 

' C0 za temat do farsy p. t.: „Szukajcie 
021nych. ojcó\v !". 

Równoleg1le z agiltaają w woisku two . - Lepiej - · powiadaj<\ ustawodawcy 
rzą bo'l5zewicy jaczejki kolejiorwe i tele.- 'v sowleckieJ i(osji - aby dziecko mia-
ga-aficz:no-tełeromic1z111e, klt.óryoh zada- ło podług prawa kilku o~ów, niż było 

. . t . k 'k „ bez ojca. 
mem iies> oipanowarnie omnmt aqt w Niema bastardów w so\vieckiej Rosji. 
eiweotuallnej wojmie dottnowej. Ślubne, czy nieślubne dziecko, ma te sa 

_. 

mc prawa. I wszystko to jedno, czy no- tralnej. · 
si nazwisko matki, lub ojca. Prawo uzna ••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~c·~~,s:yJ~~:1~1:~~~~ z! ·~1~rr~:,7~e k~soz~~~ Półwysep Hab 
utrzymauia dzi~ci prowa?~on~ są bar- · U 
dzo surowo. Opieka matki i dziecka wed 
ług litery prawa stać ma bardzo wyso ' KUZNJCA 
ko· Wydaje się też na tą opiekę olbrzy- · · · 
mie sumy. Ale nędza dzieci rośnie w so. • • 
wie:k1ej Rosji z .ro~u n~ rok. Z~d}lŻO jest Pensjonat A. Szyparowsk1ej 
\\· l~s111e ty eh dz1ec1, ktorych oJcow sz~- . 2 plaże - las sosnowy _ najzdrowsza miej 
ka~ trzeba przy p_omocy. t~k wolno"?y:sl scowosć nadmorska _ pokoje z widokiem 
neJ usta~Y· Zaduz? ~lałzenst:v zaw1er~ na morze _ wielki taras _ koncerty -
IJ.YC..h z. taką ła~wosc1.ą. Byw_aJą .'V. R~sJ1 kuchnia warszawska wykwintna - ob-
d\Yudz1estoletme. kob1~ty, l;:tor~_Ju~ k1l~a ft .„ · 'b'ału _ J·arzyn owoców. 
krot1.1e rozwodziły się ze swo1m1 męza 1 osc n~ _. 1 

mi. Ceny: .od 10.-11-12 zł. d~ennie od osoby. 

Recepta na długo.wieczność 
Jabłka, pomarańcze, orzechy, cbodzenie nago 

i wczesne ożeni~nie. 
Nic 80, ale 150 do ..?OO lat jest granicą dzin, a spać musisz 7 godzin na dobę. 

\\·ickn ludzkiego. 2) Coiiajmniej 2 godziny na dobę cho 
Do 80 lar czlowiek pO\\'iriie11 się nazy dzić będz-iesz na dworze bez ubrania. 

\\·a(; młodzikiem, od 80 - 150 dojrzałym 3) Ob"owiązkowo zjeść musisz każde 
a od 15U zaczyna się dopiero starość, go dnia 2 jabłka, 2 pomarańcze, 12 orze 
\\cale nic przykra i u~iążliwa ale pełna chów włoskich, oraz wypić 2 szklanki 
doświadczeni a i roztropnóści. zimnej wosly. 

TcRO zda11ia jest lekarz Jondyf1ski, dr. 4) Ożenisz się w 21 rQku życia. 
.C. A. !'.:'nek, który pomimo 65 lat życia Reszta przeJ)isów dotyczy rozłoże-
uprawia sporty, robi \vielomilowe prze nia sobie dnia, hig"jeny ciała i pracy. 
chadzki i pra~ujc normalnie 12 godzin Ustawa dr. Sneka uie jest surowa. 
na dobę. Zwolennikom jego wolno pić alkohol, 

Dr· Snck założył nową gminę nod palić tąń9zyć i nie obowiązuje ich żadna 
11azwą „Zrzeszenie długo_wiecznych'' i specjalnie skonstruowana etyka· 
napisał dla .jej ~zfonków ustawę specjał-, . W~an:ian za wypelnian!e p .. rz~k.azań 
ną. Oto wyJątk1: ob1ecuJe 1m prorok dtugow1e:cznosc1 200 

I) Pracować będziesz najmniej 10 go lat szczęśliwe~o życia. 



' , 

· Kf waw·a zemsta i samobójstwo 
: elektromontera, któremu należało s~ę od swych chlebodawców 3& zł. 

Samobójca pozostawił list, w którym skarży. ·siQ: . na ciężką prac,_: ... 
i złe traktowanie szefó.w. · · -

Częstochowa, 18 czerwca. st ały mieszkaniec P iotrkowa. \-V Częstn- i wróci dopiero poznym . wiecz·orem. 
Onegdaj pbdaliśrny \V ,.Es.pressic"' chowie zaś zam~esz.katy przv ·ulicy Ko- vj obcc czego p i.eniądze rrióże otriy1pać 

sc11socvi:1ą \\ i ac.lomość o pewnym elek- pcrnika 9, pracO\vat u inżyn i era Dawl. diJpi·ero nazajutrz. - · · 
trcmont.crzc w Częstocho'v . .: ie. który dowipa od tygodniia i zos.tal zaangażo'.'" Kołtuniak po .otrzymaniu 'tef odpo-
strzel1ił z rewolweru do trzech osób w wany przez jednego z pracownikó\v do w ieclz,i. . 

tw1icu zaś sam popełnił samobó.istwo. robót dorywczych. · _wyszedt i zjawił się pon9wnie o _godz.i-
Przc1prowa.dzone · śledztwo w tej Koltunia;kowl należato się z.a wyko- .. nie 10-ej wieczorem.· . 

sprawk uja wnilo caiy szereg cllarakte- n anie roboty Znowu ·z ust jego padlo zrupytauie 
. • , . " :i • • rystycz11ych momentów. które niżej po- 35 złotych. kliedy otrzyma pieniądze, a na analog- -

- I ~zuciłę,~.:~JV~ J.l.teqvsza zonc z dm .daje1my jako jeszcze jeden dowód powo- Kqntycznego dnia o godzinie 4-ej po czn.ą odpowiedź, że inż. Dawidow~cz 
giego : p1ę.tra?~. „ ,, · . . ;,: ;,,„.„ · J ; jen11ego zdziczenia i zaniku moralności. rioiudniu Kołtuniak zglosil sie do miesz-' jeszcz.e nie wróci.I, 

- Ależ; nię patrz:·na ·rzeczy tak pe- · Sprawca i zarazem t'tagicznic pole- kau ia inż. Dawidowicza, gdzie dow.e- monter błyska'Yicznym .ruchem . "'.Ycia-
~y~~styczni~,'. Im~łby~ ~ .mJeszlłae na gła ofiara owego wypad:k1u . dział się, że ' ; gnął z kieszeni rewolwer. . 
~si:em?... _· ::- .. . , ~ · :: 22-letni Edwarda Kołtmuak p. Dawidowicz wyjechat do Katowić .. Na widok . broni przerażeni domow-
!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!„'!··'"!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~· ~·!!!!~t~•:!!!!~!!!!!!!!!L~il~W~ri*~-~!• !'~'!'Mi~~!'!!!!~*!®!!!!! ~· ni·cy ucLekli do najbliższego pokoJn ---

,.~ gabinetu p. Dawidowi,c.z.a, o<ldzielonę.go 
•" ?; "· ', " ·„ '.I ·od ~u,ryt.(lrza szklane.mi dtzwiamL 

·„,~·a;rn~ . na Ba/utach; Zgierskie;, Drewnowskiej. · ' Wys1t'raszo,na gromadką skupil~i .s;ę 
W>.:-Oit!iirnVch' zau/kach, ·gdzie życie wre.„" 1-v k.qt'ie,' ~tarszy zaś syn Dawidowicza 
< • : . · 19-le-tnt Józef, ciężarem wla:snego tiała 

· ' - -:u: · _ pCtdpieral drzwi, by nie wpuścić zbro-

Z bro .dllicz«i kariera „Krzywego Bołłf a'' dn~\v~1~~f;~:~. •ze dw• •fiz•!. · 
· - ~ , · Pierwsza kttra ugodziła Józefa DJ.-

Or{)źri y alfOnS by·ł postrachem w.szystkich : ~:0°e~~fę\~v1~;!r~:kę ru zra:nilamatlq 
Drug,i;i !kula raniła powt6rruie Dawi-

. t . . cór ~- "oryntu w całej Łodzi. ~~~~ko;~p!;c:.i1crś, slużącą zaś . Annę 
· · · · , · - · W po1koju rozległy' się 

Bił. , ko.pał,· - · katował -aż dó krwi, wlÓkł za włosy i teroryzo. wał . . . PrzeraźHrwe krz:vkl. .. . . 
· Ranni; szalejąc z okropnegp bólu ! - , .. - . . . ... ,dziewczyny - a.ż. Wpadł W ręce .policji. · _ brocząc K:rwią, wybiegli na k0i1-Vtar:ż, :i~ 

. larmując wotaruiem o pomoc sa.siadow. 
Łódź, 18 czerwca. ·Gdzie tram było dobrze! W brzuch, w . bała się, Jak' inne- Na korytarzu Kotiuniaka już nie było. 

I'!azywali go · poprost11 „Krzywym piersi, w nogę, w rękę - · . · A!·;! w końcu przebrała się miarka. . W tej , chwili 
Bolkiem"„ . . . . . (aż do k'rwi, aż, do utraty przytomności •• · Przed ldlku dniami Olejniczak przy- rozległ się trzecl strzał. , . . 

Bolkiem dlate'gu, ' że tak' mu było na . Musiałą. '' kol'lcu . wyciąguąć z poń- by l do rncjakie.J Romualdy Soboh!iw-;kiej · Monter uciiekl do przylegle go pokoju 
imię nazY.\\1·a'l się bowiem .r • kzochy. h:rwa\vo. zarobiony grQsz. . zamieszkałej przy ulicy OgfodQ.)Vej 24, :i strzelił sobie w skroń, padając 'trupem 

Bolesław Olejniczak •• • ·· · · ,: Bral forsę i szedl do szynku. gclz[t· m1e~zkala równi'e~. Ch1~zap:owska. · na miejscu~ ·· 1 

Ale dfaczeg:o ,;Krzy.wy"?:. : · · · . Umią:l bić, ale i pić potrafił. \.Vszcząf awanturę. Ządaf. _pjęniędzy. .{\iędy. p:9 uplywtl,e kilku .minut s-ąsie-
Ni.kt tego nie w1e<lziaL Może dlate--. A gdy '.śfę upił - byl uaiokropniejszy Chrzanow~ka odmówiła. , , ,dzI i pólii:cja wbi.egli do mie$zkania, 

go, że czasem zezo\vat.. 'Ale tak był zu- ·; Wtedinie było dlań rzeczy niemo- O!ejnic_yak podru:óst swą cięźką la:pę l}(ołtuniak leżał już bez żYcia w olbi:'zy. 
pełnie prosty;„ Tęgi chłop, barczy'Śiy, · ,iliwych'.. Biada temu, kto mu wtedy w W m:e~zkaniu rozległy się · .. miej kałużY krWi. '• · · · ·' ·· 
przystojny.„ · · ', · ' · · · · ' ~ drogę wfazfł. · przeraźliwe krzyki Stan .1%nilji Da:wiidowiczowej jest:· 

A silny był jak' atleta„. \Viedźą · co{ : Ci, co go znali, dobrze wiedzieli o katowanej w .bestialski sposó)J dziew- , . bardzo ciężkt . 
o tern córy korynttl. ·_ · · . tęm„,. , . . czyny. gdyz kula utkwi~a w kości klinowej. pod 

. Każda z nith mogłaby 'całą książkę Gdy się pokazY\Yal na ulicv w chwiej Sąsiedzi wybieg·li na.,.sohodJ .. · . · 1 01łfom li ta-two może sipowodować groźne 
uap)sać · · -uym stanie. trwożny szept P'rzelatyw~l Olejniczak, widząc, że posunąt się 1:ti.ti :komplikacje. · · ··:-
o mękach, jakie zttósiła z J)-Owodu ,;Krzy od .rogu do rogu: zadalcko, chciał umknąć. · · · Opera-cja będzie moż!ii1wa dopiet<Y·:za 

· · · 'Wego Bolka„„ „ · ' ' · - Umy_!rnj! •• Krzywy idzie!... W chwili, gdy zmierzał ku drzwiom lk1ilka. dni,. P-0 up,rz~d:nLeni !Ptieśv_;,ietle:11iu. 
Ale żadua z· nkh 11ic :nic mówUa„. · · 'Już wiedziały to to znaczy, czem to drogę zamknęła mu pol~cja. · · · ' l<_ównrez c1ię~k9 ranna i~s1t Anna .,No-

·wotała mi.lczcć. Bó „Krzy,vy Bolek" pachnie. Kryły się do bram, uciekały w Olejniczak rzucił się na policjantów. w.a1k, 'lecz stan jej' ni.e budzi obaw .. , „ 
umiał się mści'ć .• ~zemsta' je'go byta stra boczne ulice. Począł ciskać przeklef1s,tw\a i blużnić Le1kko ranny jest Józ.ef Dawidowic·z. 
szna. · „ • · ·' : A gdy mu która w ręce wpadła - przeciw Bogu~ ·, ·.· Rann·i natychmiast zosta)l przew~~-

Mógl zaka'ttupic d~1ewczynę. • · . · wlókł ją za włosy po całej ulicy. Tym razem - · · · zieni do szpdfala. · · · · 
Skąd się. ·wziąl?:. Któżby odgadł I żawsze w porę uciekał. Umiał wy-- nie uci-aio się: Samopqjca 

skąd się tacy biorą. · 1 
• • . ślizgnąć się z rąk policji. Pod silną eskortą swowadzono go . . pozostawLiil list. . 

Przyniosły go na świat męty ba!uc·- · l katowal: dalej.„ do urzędu obyczajo~go, : . · skreślony szybkiemi, nerwowe.mi Qcidą-
kie i na Bałutach rmp·oczą1 swą karjei'ę; , Aż mu się podwinęła noga. dnia pe- a stamtąd do w!ęzienia. : . . gni~ciami ołówka na dwóch· 'kartkach 

\V malej piwnicznej izQie ujrząl ;.~,riat wnego. „Krzywy Bolek'.' siedzi tera4 za kra.t papieru. ·'· , 
to dzienne. \Vilgot1~e. ściany„podiąga:bez I JGdną z ofiar „Krzywego Bolka" hy kami. '. •. . _ Lis:~ ten leżał i:a stole '':'..Pokoilł, gdzi~ 
desek, okna \V:ypchane 'szmatami za- la ·11:ejaka Julja Chrzano\vska • Już go się nie· boją. Koftullilak popelmt samoboJ:stw<;>. 
mia~t. szyb - ~ak~oto'. wyglą<lał „palac" · ;i)ziewczy11a cierpiała, ~krywaja~ I Odetchnęły z ulgą l,ódzkie córy. k0- . W ostatnim .swym liś~ie • 
OleJt11czaka, w kto.fY,m. spędził swe sw()j :ból - . . , ryntu„. . . ·" · · . KołtuJ?!iak, us~~rza się, . 

awantur:oicze dżie'Ciństwo. Plfi1 IM'' a w a w w ,_, ±o Z\J prz.ez ·earle zyoie c1ężJk10 pracował n;-
„Krzy\vy B~lek" już od dziecif1stwa ~ . c~em -:ooo,czy w~!7 .że pracodawcy źle 

pozował 'na Napoleona. Nie ' ZLiosil, 's.prze ~e· r·.~- a,. ~r~~ł·' w· l.l,Dl·e, w1·~[ ~~łttr-~ 10. 1am~·DH,ł.' s:~ z ~1:n, o_bcho~z1]J [ .dlak~o po~tąnow, l ciwu. Był okrutny \v , tosu11ku dp rro- _ z,~br~~ z~ s.obą Je~ne~o :,Ia1da·l~a . " 
dzeństwa, rodzicó:v i kplegów. · . · , , List koJ1czy s i ę , ch~iakt~rystvc.z11ym 

Już \vJedy ud.ćkańo przed u\pi. z~ ,w~em, ~e- ten, ~to nie w~erzy w pra-
We wszystkich sporach wśróq bal\l- P._.o., z. ~ oie1· Derdasa wypuszczono na wolność ~\ d.ę jCg~ s!9w. n~e ~vart Jest <łby ,go 

ciarzy - · · . S\.;Y1ęta., z~,em1a. nos:i.la . . . . 
sprawował ' urząd sędziego. ,. zamkn1•ęto sołtysa. ( . .Koncow~ WYH17;Y lis!q_.bqm1ą: 

B . ·• •ci·._ ·1 . · ' kltr ·· „Dow.1ldzenta •. 
__ o"' r~11a1 , w~a zę_ . s1 ne mus, u J, 

1 
, _ • . z,vloki samobójcy zabezpi.eczono do · 

szero.I<ą dlon, WyrJJk"Jego był osta-tpcz- . . . , Lod~, 18. c.zerwca· zaniknął sk do ogrodu sołtysa. n adejścia' władz sądowo _ śledczych. 
ny. . _ . . . _ . . . . _Coz JT~oze byc przy1c1m~tcJ~~c~o .<lla Nikogo nk byto. Ze strachu o · mało Straszt1a tragedia wywolaJa w ca-

Bolel\. me -;v1edz.1;;i.ł,, co to ~nączy szl\o ' 15-cip le~ntcgo malca na ·wsi, 111z st~11ak serce 111u nic \vyslrnczyło z piersi. · kin tnicśtie potężne wr,aż.ernie. 
la. Obca dla_9 byłą gęografJa, . h1stor,Ta_, wtamame.:do ogrodu połączone z w 1clk<\ Z wolna przekradał się poprzez owo- · ffM'MW 
botanika i arytmetyka. U mia! lictyó do kradzieża wiś1ii? „ cowc drzewa. 
trzech·„ -.· -., , . Sześcioletni Longin Derdas byt na \Vis11ic były naprawdq śliczne · 

- Raz, dwa, trzy .. ~ . _::_ l ' pieścią w wśi w Żakowicach. , Dcrdas zerwał j c<l11ą, Pocz<il zrywać 
oczy, . . . .· · Koledzy opowiadali mu, że w ogro- .~arściarni. Już miał pdną cz.apkc.;. gdy 

Ale za to wiedział co to znaczy „m;ij . cizie sołtysa;: Aleksego Wasko\'. 'skicgo 1iaglc astyszat za sobą gruby dos : 
cher", „bryndza" i inne terminy z kie- rosną cudowne wiśnie. A co ty tu robisz, nętaku?! •• 
szonkowcgo sło\vijfka ztodziejskiegp, - Takich wiśni jeszcze uie widzia~ Dcrdas sta11aJ jak wryty. Uginaty się 

-: ~o, h?L !3ędą z ni~go. ludzie.':·:-- teś!„_ - opowiadali mu_ koledzy -.Wicl I p~~ nim nogi. Ze strachu nie móKł wymó 
mawialt sąs1edz1 - Ino mech wyrosme. rrachne jak jabtka słodkie jak cukier, a w1<.: ani słowa. 

I wyrósł. Tęgo wyrósł. Jak dąb. ~oku w nich tyle,' jak w arbuzie!.. Przed nim stał sołtys z ·grubą laską. 
A gdy dorósł, przeniósł sict z Bałut .:.._,_ A skąd wiecie o tern? - zapytat. Tamci zrywali przez cały tydzie(1 i nic 

do śródmieścia. Tam nie mógł znaleść - Jakto skąd? .. - - zdziwili się chfop - a on pierwszy raz„. 
dla siebie oripowiedniego gruntu. <.:y ·- Nie wiesz, że my tam co wieczór Biedny malec„. Miał pccl1a„ 

W śródmieściu lepsze robił interesy. chodzimy ·i zrywamy owoce„. Sołtys czerwony był jak burak i pie 
Tam dziewczyny więcej .zarabiają. -'A wolno ?„ nit się ze złości 

A on umiat ,;cwować" z nich forsę!.. - Kogo się będziesz pytat, głupi!.. - Ja ci dam kraść, ~markaczuV. 
Największy pieniacz mógłby się uczyć u Sołtys zawsze zajęty, psa niema, ktoby - Krzyczał głośno - Będzies2 mi 
niego:.. . · · · ci pr.zeszkadzaL Wybierz się z nami, to wiśnie z drze\va obrywal? !„. Do . kozy 

Bo też go się bały dziewczyny. ci pokażemY„. cię wsadzę!.. . 
Prał po Pys1fo ;, ilę wejdzie! .. A gdy Derdas. byt. chłopcem zdol1:ym. Dwa I . M~lec ~oz.i:takal się ___ g_ f 9. Śl~O i począł 

to nic pomagało, . · ", razy nie tr,zęba go byto uczyc. błagac o htosc. Sołtys był mcwzrnszo-: 
kładł na ziemie i kopał! Tego samego dnia przed wieczorem ny i 

zamknął chłopca w kom.ór<re. 
Krzyki chłopca z_wrócili uwagę sąsia ':' 

dów. Zawiadomiono matkę chfopca . J)cr 
dasowa udała się do sołtysa, prosząc, by 
wypuścił jej. Sy_tla. Sołtps nie Ghciat o 
tem slyszęć„ : „ , 

iE>crdaso\va poczęła kamien:lamr roz-
bijać kdmorkę i · 

wybiła szybę. 
Ale i to nie pomogło. . . 

Pobiegła po męża. Derdas, wklząc ze 
u sołtysa 11ic nic wskóra 
wyrwał skobel i uwolnił chlopca., 

O wypaqku zawiadomił jednak ' 'po
licję, która spisała protokół i pooią:g11ęł a 
Waskowskiego do odpowfedzialnQści. 

W dnill w<;.zorajszym ,.,sołtys iasiac.U 
na fa\vie oskarżony_ch. '.. · 

,. Do winy się nie przyznat. ·. 
Sad skazat go za pozbawienie . wof. 

11ości ·ua 3 dni aresztu. · -fas-
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- Jak się nazywa ten pan, z któ
rym przed chwilą rozmawiałeś? 

- Nie wlem .•. Zobaczę, może w por
tfelu jest jego dowód osobisty .•• 

a H'8M . 

Logika kobieca. 
Była zaci:w-y-qon~ He1nityk:~rn. który 

ś1kznie śpiew.11.ł i tlańi..zył ja!k Bodo. Nie 
mo1gła oderwać od nii~go oczu, gdy uno
sił jaik oMo·k po sali danci1ngowej. 

Me i b:ez S1taśka żyć nie mo;!ła. Sta
sielk miał bogatego ojica. Mó~ Boże, czy 

· moŻJnla &ię ginfawać na młodą ipowabną, 
s.kiromną paniell:11k~ za fo, że c)lciała być 
boigata, ła<llnie się ubierać i jeździć oo

•. d1zień a·u1em. 
,: Z Jóźkiem sip.otykała, się cocfodeinnie. 

Józ.iek był ie1j ideałem, O talci.tm typie. 
męż.czy?Jny :m1amyła, gdy była jesizx:ze 
dzieckiem. dwitma&tolebJJią d'ziewczy.nfką, 
i odlwiedzała saimol!Ilych panów w gair
s01l!jerach. 

Jói2lelk był poeibą i diwa, irazy .nawet do 
srtał 01d1Pow1edź w „Skamandrze". 

Oo do Jl\.IJrlkia też nie miała żadinyich 
zas1br1ze.żeń. Wręcz pirzedw.nii-e - got.o
wa była ośwfadiczyć tpmy śiwfadlkaoh, że 
kooha. go najiwię:cej. Ba jakiie Jmka n.ie 
moma kochać?„. Wys·oki, pirz)'IS!i:oijtny, ·e
l e.g airuclkii, idlO<WIC1iipm. y i taiki piod.oibn y d-0 
Rurdlollfa Vadeirutino. 

Na.j[e1piej jedln!ak żyiła z Maksem. 
Maikis .ui.'W!fóoił jej głowę ZU1pe%11e. ~ 
nim dlnZąła ja1k H•ść na wietrze. Brurczy.:. 
stt.y sporttsmen zaihierał ją na WSZ"Y'Słtkie 
meicz,e, nic więc &i;winego, Ze miała dllia 
nfo:go- wie~ki szaoooek 

P-o·za<f:em koaha1Ja-się jedro.oa:zieśin.a~ oa 
zaibótj w Anlt.oisiu, Lurtku, JuJJku, B!iln~iu, 
Dlolku, Ja.~ru, Tadlku, Zyi~nde, Ed:-

1l1JU/tlJcLzie, IGemett11Sie, Maa:ikiu, Katlolu.„ 
LO!pku, Osikarrze~ I·~asilu, Romku, Guitku 
i Sltefanie. 

A wyiszła zamą;ż za Slałomona. 
W mieśde wiad'Omość ta wywołała 

2'Jfozumiałą se:nsaaję. 
J ·akito?.„ 

Kocha Romlka, Staśka, Luitrka, J11111ka, 
Be:nka, Do.lik.a, Gutka, Stefka, K!iit'o-la, 
J6źika, Marka, EdlfllJWlJda, 0Slk1aira, Kle
me111sa i rtytlJu tyftiu :iiooyibh, a wy.choid:Zi za 
mąiż za Safomona? „, 

Có\t to ma IZnla.IC',zyć? •• 
Gdy pewmego ra:zu zaipyita110 ją w tej 

S!ptrawie, ipil.'Osząsc o Mimze w)'lj'aśnienia 
odpada: ' 
, - W)'!Szłam za Sad.om.ooa dn.ate~o, że 
moja ipil.'Z)'ljaaió!łka Stefa polowała na nie 
go.„ Ku-ku. 

Psy kąsaJą!.. 
7 --letnia dz1ewceynka pa.

dla o/larq wściekłego 
' psa. 

. ł.ódi, M czei'lwtCa. 
. " /, podwórzu domu Qrzy ul. Żerom~ 

ski.ego 7p została. pokąsa11a przez osa 
7-letnia córka urzędnika tiar'istwowcgo 
Janina Kas.jiewiczówna, zamleszkała 
przy ut Żeromskiego 71. · 

"Ratia na nódze byfa tak tilebet plecz 
na, że zawezwano pggotowie. 

M b•1• .· • 'm' o .1 1zac1a.1.~ .. zyscy na front!!!.~. 
Wypowiedzmy 

szemu 
nareszcie energiczną wałłię najwię.k
wrogowł ludzli:ości-m11chom. 

Zdołaliśmy. pokonać lwy, tygrysy i przestworza, a z much,aml 
nie możnmy sobie dać . rady. 

ł.ódi, 18 C2ierwica. nii0ją - p·roqmikujące pa.pi er z lepem na J Mucha nie ma mnie sta.nu, wieku, 
Gdy się prz·egJąida w Uipallfly J.zieW. le- nmahy - a ·jedlna.k t•en naj•więfosizy wróg płc.i i narodowiośd. Z 1jedina1kową IliO!l'łil!'XC 

tni pockęczinilk MsforH piowis1zechnei, ie- liuidz;koś:ci bryka sobie nadal w ZtllP'ie, w 
dmą rę!ką wzymaj~c ks.i~kę, a dlr-u'1ią uchu, na Slp>t'>conem czole praoują'Cego 
od1gainiają<: się od )lat.rębnych · much, wó- dzie.nn.ikarZIB. - wszę.dz.ie, gdzie W'S'tąip 
w1ozas na myśł pr·zychodzą ciekawe ref- dlia niegio jest smowo wzbroniony. . 
1ek$je: Jaśnie W.ie1możina Mnicha wes·zła i•U'Ż 

- Dz~wme, dopnawdy.„ Wy~aliśmy całikowiic:ie w slkład gosipodatistwa di0-
tyie wojein„. Ujarnm:iJiśmy tyle naro- mowe~o jako · lJdeklarowany p1aisożyt. 
<łów ... Pań®Łwa eta.le upadały i 11ocf!ziły Dzieli, z nami w:s.zysitJko: mi.e:szlkanie, jad 
!tlę nowe - a lo, łoż.e nie dając ze siebie nlic opr6cz 
nie mióżemy da.ć oobi~ N1Jdy z muchami„ wąltpilirwej war-tości pop-is6w w·oka,JJn.yizh, 

Czy t.o nie dziwne?„. któire nawe-t .niepotrzebne są jll!Ż poc:
Wia.1k 1zymy zida się do upadłego, jak tom, dJo pisania siełanek z „hrzęczemern 

grzyiby po desZJczu rosną fahrykii z a.mu- muszek". 
i 4 PfłliDD MA !M*H 'fi. 

Wszędzie widać postęp f .• 

- More pan kupi odenmie te spodnie? .• 
- Nie •.• U nas też jest moda odsłaniania kolanek.~ - @?& Mj& 

laricją ·odln·osi s·ię d,o k1S'ięda po1il:uga1l1S1kie -
g.o i dlo Koinraida T,oma., do prezydent.a 
pańis,twa i żebra. kia, sfojącego na rogu. 

Wszęd:z;ie wLdtzi jeden. tyl!ko inJte.res 
ściśae ekonomic:z;ny, d:meiląic wszystkich 
i wszyisitlko na dlwie za-sadlnfoz,e .kate~>r
j-e, jak s·ię dzieli g1fzytby: 111a jadalne i 
niejada1me. 

Mwoha n1e ma rólżlll!ic sita.nu, wti.ekiu, 
zła, jak Sitara pan!ll•a, mśdwa, jak d1o·t
knię1ty na hooorze doisfojiruilk ma.gi1sitira1c
ki. i wsz·ędzie wśdtbia srwój nos - j~k 
pmasa. 

I rizec:z zasitan:a-wUa1ąica: cziłow:iek u
jarzmil lwy i tyigry.sy, które obwozi po 
ś~iede wraz z całym cyinkiem wę<l!nw 
nym, poikiooal pirzesrl:worza, czego naj
!eps·zym dowoidem je'Slt osltatni l01t Lin.d
bergiha i Ch1amiherlJ.'i;na - a 

z muchą nti·e moŻe sob~e dać l'laldy!„. 
Wobec tego mał•eńkie1go owadiu, kttóiry 
Uip11'1zylklsza mu żyde, S1pi11owa<lza 111ań .ró
żne oh.ornby zakaź:n.e - i~Slt ztl!Pebnie 
be::osi1lny! 

Kfoś powied1ział dowdptnle, że 
muchy to flota pcl!\vietrma epidem}i. 

Flota wojett1itla ci!Slka bomby, a mw;hy ze 
sk1l!tkiem niemniej sfxas:miym r:z.ucaj.ą w 
na-s podslka.mi bak<:yi}uis.owemi. 

Gdzie nie zajd.z.ie piechota - pihlJ'.l
kwa, a:bbo nie doisko·czy 11ekka kawail~r
ja - pohły, tam 1otirui:k - 1llillolia zani.:!
sie zairaa.ild, daiąc poc1ząitek naji.9brasZJliw 
SlZYllll epidem;om. 

We WSZ}"Sl~kk:h :na j1S 1tira1~ e•jszy;ch 
epidemjach ;a'k 
cholera, dżuma, czerwonka, tyłus brzu-

I udn ości. - muchy odlgtrywa~Z:~jwa:bniejlszą mlę • 
przen•osząc zaira:ziki :z chorego orga111h1rn.u 

Mrichy • 
1 ••• przyrost 

---=·o:--- ludzkiego na zdlr·owegk:> c:dow:ieka. 

Zwiększenie się ilości "'much umożliwia wydanie 
horoskopu o przyroście ludności. 

Niema d!lia niej zaikamego miej<sica. 
Na.jgons:za jefSlt jed!na!k na tałer:z.u. 
OstŁl!'IOIŻiny gość wyif2lud mu.cihę z roso

Słynny uczony dr. Pearl z Londynu, tyczne obliczenie: 2.900 tys., spis ludno- łu i każe sobie podać inną pio1rcó•ę, nńe-
byl zawsz_e zdania, że ludność można po ści 2.888 tys. Dla roku 1920 teoretycznie· kitórzy jednak nie doceniaiją<c złoś9.~wo·ś
równać do wielkiego ibiorowego orga- 5.876 tys.1 istotne obliczenie 5.904 tys. ci teg·o rnZJsa.druka chorbb za,dawalinia
nizmu że na tych samych zasadach lud- Po bnych obliczeń dokonał z ludno . . . . h . dal . 
ność, jak i pojedynczy człowiek, wzra- ścią Stanów' Zjednoczonych, Anglji i in- Ją s1ę ty~o w~w~enu~m muic Y 1 · el 
sta i gi1nie. Ale i poszczególne organizmy nych państw. W ten sposób można prze lwn.sumu1ą z w1eł&:001 apetyitem, 
rządzone są temi samem.i prawami przy widzię_ć powiększenie się ludności miast Ta l1ekkomyś1mość mśc\i &ię jednak 
rody, co i cata ludność. Ciekawą tę ana i calych krajó_w. Jestto nieznane nam bli póŹlfliej. 
logję wyprowadził on z iycia much. żej' pra!"o. bjolo~iczne, obow~ązują~e za . M.1.11cha zoslta wia po sobie ws1z.ęicMe 

Zamknął on dwie muchy w półlifro- równo swrnt zwierzęcy, jak 1 ludż1. ,1 cl z _,_. · · · ł k h 
We·dle te~o prawa lu.dnos'c'· St. ZJ'ed s1a y. a1raz1K1 S[loczyw. ia.}'ą :na. tel aP' a.c wej flaszce,. na dnie której byla dosta- s hrni ł ł 

teczna ilość syropu z bananów. Samicz noczonych jest d_opiero w środku s\vego na smoaziku, na powierzc ca ego eta 
ka zniosla jajka, młode muszki się wy- przyrostu ludności. Z końcem trnszego ka, 
lęgfY i wkrótce cała flaszka roiła się od wieku, wynosUaby ludność St. Zjedno- wyswczy więc krótki pobyt w zuple, 
mu~h. Przyrost tej muszej ludności moż czonyc_h. 1~4.67p tys„ a w 100 l~t Póżniej by bakcyle pri.edostały się do 'po<tra:Wy 
na bylo nawet w stosunku do czasu obli 200, _mih· z ktorą tQ ~yfrą os.1ęgn~laby a następnie do Władka konsumenta. 
czyć. swo1 „punkt nasycenia". Obhczema te · · 

J·ednak są· "r4--ndv tyll•o 1no ·1· · · i· Dfatec;Q teź nie wotno jeść z falet'lza , Chyżość- rozmnażania wzmagała się ~ V\ tco j '" z 1we, Jeze l s 
początkowo nadzwyczajnie, potem jed- ogólne warunki życiowe ·poz.ostają nie- gidzie mucha zfor.iy•ła i·wż S1wą wti.zyit.ę. 
nak w miarę zapełniania się flaszki mu zmienione. Ró!Żne są S!PO<s·oby wallk1i z tyttnJi na: 
szym narodem, coraz bardziej malała, Na zachwianie tego bilansu Wplywa t.ręrlniiikam1, nalezą oo.'e · jed\nak 
aż wreszcie zupełnie ustala. Potem już ją katastrofy, wojny, zarazy i t. p. Za- do Jrompekmcji odpowiednkh czynni· 
rodziło się tyle much we flaszce, ile by równo w Ameryce, jak w Szwecji przy 
to· potrzeba dla uzupełnienia tych~ które rost ludności odbywał się W norntalnych ków, 
zdechfy. , warunkach, bez żadnych wstrzaśnień i które czuwają rzekomo nad ruaszem ·ZJdro 

Z tej obserwacji można było z całą dlatego zgadza się z teorctyczne.m prze wiem, 
widywaniem. ' precyzją wyrazić prawo przyr..Qstu w cy:- Srodkowa :Europa, nawiedzona ,..,

1
.„_ DOltydiczaś jak"IOŚ to cwwanie je~ 

frach. Ternz chodzUoby o to, ażeby tę •1 
" bardzo bienne. 

teorJ·ę p· rze11leść i zastosować. do przy- dawno ·straszną zawieruchą wojenną, Ja 
Pollja kto,1• t 1 , , 1 Muchy z każd~rirn dln.ie1n powięlks,za.1<: i-ostu ludttoścl. Ponlevvaż jednak to w ' · 2- y.e uc1ęrpia a Przez _trzę- ,.„ • 

krótkim p_r.zeciągu jednego pokolenia sienia . zien1i i Ameryka. P?łud~iowa z swą armię, całą dima·rą wpadają do ciu· 
ludzkiego nie było możliwem. musial kat,astrofalneml powodziami, nie mog-ą k~ern:i, łia,żą p·o gamkach i talen:ach "\\ 
Penrl zwrócić się do historjl. Tu znalazł byc brane ~0? u:vag-ę teoret~czną przy k11chni, siadają nam na .nosie - a my? .. 
on cyfry statystyczl!e w s.~wecji, w któ I i:ostu Iudi:o_sci, a~ do ;vypelntenla yvs.zy Przy2'J!lać trzeba, że w tej d:.fredzirnie . 
rej od roku USO byty czynione· r egular stklch lu!\. 1 zabliźnienia ran odrnes10-
ne spisy ludności. Pearl wykreślił gra·- tlycl1. . · powi.nnń·śmy oitITTzytmac otider pacyHsity· 
!iczllj_e ża pomocą k-rzywych Hnji dla ro /,,.- · - ~ -- ~ cztny. 
ku 1750 i 1920 przyrost ludności w Szwe l=J I E ~ ·1 . Ogłośmy rtfobilizalję! Wszyscy na 
cji i - o dziwo! - owe linje krzywe SlA.U'i"lv\.LHł E U/U'WA fu-0111Jt !.. W ojm.a - do ositatm.ie~ ttmchy„. 
przyrostu JttdttośGł w Szwecji, jak i tnuch GD 2(J LA.T ZNĄNY, Trrzebia na,reszcie he& poł.oiyć bi:er. 
we flaszce, były zupełnie identyczne. K ~E.H nemu wyicz~kd:wanh1 i powiedzieć sobie 
Według tego ptawidla eteotctyczne obli 
czenie szwedzkiej ludnoś.ci wvnositoby LA~ OL 
\V r. 1800 np. 2·302 tys,, spis hićlności wy otił '-'""!"~':''"' .,.„~ 
kazał zaś 2.347 t:}rs. Dla roku 1830 teorc „ - ·- ----- --

st{)zeir ze: 
- Mv ~ a.11bo muchy!... 

--Str.~ 

-· 
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EXPRESS .WIECZORNY 

D~iś i dni następnych! 
CASI 

Całkowita zmiana. programu ! 

WlflKA RfWJA AKIOAUłA 
'' UL LODZI'' 

Z U LA PO GORZE LS KA 0d!:::;;:r~;~t;f:::nife Chłopcem być, pijana 
KONRAD TOM „Koszałki opałki łódzkie" 

Bo.TTOM'' w interpret.acJi Zuli Pogc.rzełs11te) 
... 1 Eug. Bocla Eugenjusz BODO ,,BLACK 

,,PLOMIENIE 'w RAZURZE'' Słłetch 
Konrada Toma. 

W programie kinematogra
ficznyn1 wielki 10-cio aktowy 

dramat p. t. 
• ,,Ci którzy ańczą'' 

Początek przedstawielfl rewjowgch o godz. 6, 8 i 10 wiecz., kBnematogr. o godz. 1.30 

SALA MECHANICZNIE WENTYLOWANA Orkiestra symfoniczna pod dyr. L KAMTORA 

Od. godz. I i. pól do I cena szystkich mieisc 50 gr. i I zł. 
• 

Cilowiek, któremu Łódź zawdz1qcza swe 1stnienu2 

i1

ulelle l~onu wynalmJ ma~nny t~u~iei. 
, vV Anglji obchodzono w t;vch dniach Pi-ęć lat praco\vat nad nią, poświęc::t-

stulecie zgonu wynala.z.cy maszyny tka- kc każdy grosz zarobiony na .ie.i budo
cki:cj, Samuela Cromptona. v..-ę, gdy za$ wreszcie, po pięciu lata-eh, 

\V m. Bolton w hrabstwie Cumbi::r- dobrną,! do celu, maszyna jego pracowa
land. gdzie Crnmpton na· św1at przy- Ia bez zarzutu, a muślin na ni,ej wyrab;a
sze-dl i g;dzie w cz.erwcu 1827 r. urn.ad, ny wzbudza.i podziw wszystkich. 
przeżywszy 74 lata, w zupełnem ubós- NieS1tety, Crompton nie posiadał fun
hvie zebrali się przedstawiciiele piętna- duszów na opatentowanie s'>vego wyna
siu pasistw. aby oddać hołd panfięci ~e lazku. a przytem p·ozbawiony bvl zU:Pel-

. go. którego wynalazek otworzył time- riie zmystu przedsiębiorczości, oddal 
t:vu zupełnie nowe widnokręgi, przyczy- więc swój wynalazek . fabrykantom z~t 
n:ł s:ę do· o~rnmnego rnzwojn zwtaszc;.a marne wynagrodzenie. Ody więc inni na 
angi,1,;lskiego przcruyslu tkackiego. maszynach Cromptona szybko docho· 

W piątym roku życia Crompton str:i- d:dti do majątków, sani wynalazca cier
cJ ojca i lic~yf zaledwie kilkanaście iat piał biedę, gryzł się niepowodzeniem i 
gdy zasiadl przy warsztaci,e tkackim, byłby spędził starość w zupełnej nę
aby zarobić na życie. ~<ijęcia swego je- dzy, gdyby nareszcie nie pomyśleli o 
d1:ak nie traktow'.lt me~ll_anicznie. ln~t!e-I wspęrciu bieda~a przemysłowcy j par
rC'sowały go naJdrobnieJsze szczegoty lament an21elsłu. 
v.:yrobu tkanin. gdy zaś poznał wszvst- Pomimo to, gdy Crompto11 umarł to 
kie jego tajn;il\i, powziął myśl zbudawa- rucho1mośc'i ,pozostawivne pr~ez niego, 
n!a maszyny. któraby ułatw·iała pracę i oceniono zaledwie na 17 funt. steTL, co 
mc.~la wyrabiać wsze,lkic ,gatunki tka- nie sta'l·czylo nawet na .zapłacenie dtu-
niri. gćw bieżących zmarJego wynalazcy . 

..... ~ -~ LbiłE ł ci~)1i;a;Wi1'~ił'A·~~,_.,.,,.#,Mff~l••,_·,l:Sł1M22!t~ 

·Trup w puszce od konserw 
znalez1onv przez robotnika wu1deńsku1go. 

W jednej z odnóg Dunaju pod Wied- 18-letnięj ·szwaczki, Anny Malzer. 
niem znaleziono przed kilku dniami du- Przy urodzeniu dziecka była obecną 

żą puszkę konserw mięsnych- , jej przyjaciółka, fona dentysty. , 
Zualazc4 a byl nim robotnik fabrycz Skoro dziecko przyszło na świat, za 

ny, Ludwik Vogel, otworzyl puszkę i ku dusiła je poduszkami, a mąż morderczy 
swemu niepomiernemu zdziwieniu zna-

1 

ni włożyl trupa w puszkę od konserw, 
lazl ,v niej trupa noworodka. zalutował dno i wrzucił do Dunaju. 

Badania wykazały, tż jest to dz.Deck-0 Sprawców mordu uwi'lęziono. 

. . 

Sadystyczny przepis kulinarnym 
' 

Pewien k'UJchaa:-.z pary>$1ki ogtłosił n:ie-1winę!hrmośd. 
daW!UIO k'sią.rżlkę kucha:riską, zawJerającą Barbaf'zyńislk.i fon pirzeipis S1P.otkał się 
osoblliwe p1rz.episy, a wśl!'ód. niich pirzeipńs z bamd1zo ooitrą kiryttylką., a jeden z dzien~ 
na piec:z.enie dlr.obiu ż)'lwcem. ntikail"zy wy.raził się, iZ życzy owemu ku-

Naleiży pa-:zywiązać pif:ak,a żyiwego do• ~amo~, aby siię dlosfal w ;<;.ce 11t1doz~r 
biryihvaa:my i obislf:awić ogniem, Co chwl- cow, kll:Olr'zyby go ~zytt'\Ządziłii według J'C. 
la w,ndJo•s1taJ·e się nJesziczc•Śliwą kocę ozy go własmeglO pirzeip1slll. 

J ~ ~~~~Ą~~AĄ~~A~ó+~ć~Ą~~, ~ 

i1I1Jdyika, dając mu pić naprziemia.n wodę ! · 
rloną to zOOw. z miodem. Ptak poclJ!a- ' ~ Z Z liit i :lE f.il 
ma ni~pa:awd:opodobtn.ie clnlrią i1ooć pły~;l1;J:f~~ d :c~;I. 
IlJU, kfory p.oo o oo.o me tyil!k o p e<rf.uml\lJJoe >-~i 
całe ciało ale ziatrazem sam się wew- 1 • AR~MATYCZNA.MOCNA; WYDAJNA. 

nąihnz zag,ofowuije, gotująic rówtnQcześinie i vVSZf.CHSWIATOWA FIRM~Tt!!EJACA oo ROK~ 178Z I 
Płd MalSUL!llll-1 

·- .-,- -· . -- „Moje m.arizenie"' p10chy1ortą nad walb- tnonileooy, słyszysz? ... 
~rn· =l!IU!!l1!111l!1$1!ll!t!!,ę!l!Jllla•mll•••H•lłmD•mR•••••B•lłEllll•B•llll•llllllg ~J! 1 k Spojlrza.Ja n.a nieg-0 'z wy1mmitem, 
m '*·• . G. WARDEN. . witWti ą. 
• 1:111 • , •• ,, s Helena rSłiU>cihafa go z ziaipall'ttyrrrt od.- - Więc ch<celS'Z me samą zost.':'.-

ri = · = m deohem: Z kaiż1dą chwi1lą. cmł.a coraz wić?„. A nie zalSlflanawfałieś 'się wcale =.•i ZBRDDłłll\ \V PłDHTE~CARLD i• i bar<liziej, że te•n cziłowiek nie mógił popeł nad tem, li:e 1eraz pr.zecie.ż je.Sitem bog<t-
Wl a n ii nić il.llOOderis1twa, aJe Z dimtigie1j &trony ta„, Amaforiów nie brak.„ Zreszitą, pół = r1''1 (Powieść kryminalna lf!ł tle tycia angielskich : = zdawałla S•Ohie s:pirawę ,z ·tego, 'Że sąid godiziiny temu musiałam &ię~ąć po .re-=· miljoner6w w s!olicT hazardu) \l!:J!ll= nie kieintie się pirzecież . llili~Y wo11wer, gdytż Kwn.iingam clroiał mnie po-

•11111111a11G••••••••••Ailil••illlł•"'11tflt1Diii•••••••••••••&•••m••••••••111111l!llllll Urc·rocie.m, a dowio,cLów pr.zeciwko niemu c.ałować.„ 
60) bylo aż naidito. - Loibrl., Diliaczego nie powiedziałaś 

- A czy s~dziisiz, że dla m111ie byfo to na okręde ch0<re;g0, ż,eby lepiej 'Odeg1r1ać Gdy skończył, Heilena zapyitałla: mi rtrego wcześniej?.„ 

przyjel111lnie - c.ią,g1r1ął daJei Kiliford - swą ro1ęo.. ·kle ńie b6j się, wiedziałam, - Kogo pode:;rZJewasz o po1pełln:ie.:llie ' - Crego s:ię miałam obawiiać?.. 1e-

gdy lllJUS:iałem być woibec oiebie airogan- że lubi:s.z mClll"ze tak samo jak ja ii że je- teg.o st1raStZ!!lego moridens'twa? ... Ja są- sitem dość sinlna„. Zirieiszitią, byłeś w dm-
ciki, muis:iaiłem Ullllikać 'bwe,go wzirofou, siteś wpełinie ż1dirów. dzę, że to uczynił twój kUJzyin Andrwj, . g[m polkiOlju„. UgryiZiłam gq w pałe•:„. 

t ' t · k · 1 r; • M · M .„ · N' _.J Krzyk .... ął iak .J.z1'~-' .,.,...,.;e~ .... Bę.lzu'e mt'r>ł pa rzec na o, Ja m1 w 'u5 1U1Jesz... uisrn Roześmieli się obO'j'e jruk dzieci, leCIZ - y11sz filę.„ te znasz go„. - ·IJIU- u , w 'K!l .... H ,.,, u -

łem u!kirywać się za poritjer:ą„. , K.1ifor.d pie.rwiszy opamięitał s1ę i twar;i; parl KiHford .- On nie jes•t ZJłynn ,c:hłop- za swoje„. 

- A je1dmak .odJrzuciłeś mą ręikę, gdy jegro aJiabirała poważne~o wyigJądn.i. cem„. Kalfmd ze'11Wa.ł slię z kainapy. 
1. ·ył · t ' ' A· .J _i. T 1Jk • · .:1, -To J'es!f: ·c1zfoiwielk bez ambie1'i, 'b z po11oz am Ją ina. wem ranuemu„. _ Wsizyistko pozosfaje tak jak by- - ieu:ni:lili..„ y o 1emu JeQJnemu 

· D d ? N' · t P · rtł "1 · · '.,...· · v k ··--n-· honoru, ła.1·dak!„. On1nie wart nawet 4 -- opraw y. ... ie pam1ę am.„ o- ł·o ... z tą ty~ko zmianą, że jesitem tera·z mo5 o za. ·eZ'ec rua s~„1erc1 n:ra Cl'wr:slł\.le· 
-„"'n W;ę..., .;, ,....,,. na awf t....,.. ' ... f riio łfO, zehyś sio do n:iel'1o <fotikmęła! 

-u„u<i • ... , ..,e •~·az pr. ę ...,.. wi„ • szczęśl'iwy„ .. KUJI1li!ll1gatn wpa&l: jill.Z na a „. 6 "' 5 

ki błąid.„ ~ podinM!llł jej rękę dlo siwyich nasze ślady„. To pogail"ISZta naszą sytua- - Tak.„ .Masiz rację„. - On mi powiiedlział je,szm:e ... - d\J-
wa11g. d począł ją obsypywać ipooołunka- cję„. Alle wfodiz., żie jeżeli zdeicyidowałem - A wy~rał Hgę... Aillbowiem belZ dała Helena, śfodiząc wira·ż,enńe, jakie w/ 

mi. się na,ś:ladować Kirakiowts1kiego bo tyVko wzig\lęidlu na fo, czy ś1ttb mój jest prą wo- wieirają n.a,ń jiej słowa - o,n mi p~w· .> 

- Teraz dopier;o w,iidtz.ę jaki byłem na proś!bę Amid!rzeja i Ktt<tJ.in:gama. mocny, cały majątek po Krakows1kim ja dział, że llll11te koaha, :Zie jelSltem naiipick-
&iłilllpi - rzekł KHford - Jakże nie m:o- / dzie<l1zńczę. · nie:jiszą kobietą na świecie, .że jako W(lo 

· _- Więc oni 'dwa,j wiedzieli o tem?.„ 
gł.em się domyśleć, t~ ty }uż wie1S1z o Nie było to zwycięstwo z jei sibrooy. wa nie porwill!i!!al;!t o nim za,p omnieć i ze 

Nawet wtedy, gdy byli na staoji? ... 
w~zyiSitkiemL.. Prziedeż tiobiłas Wlsz)ll\1t- Heliene. koniSilatowała popirostu fakty. tulro ptizyj;(h:ie jesizicze zrana.„ 
ko za mni~.„ M6wilł:as troi g<lzie wszy.sitlko ~ Oczy'W!iście, że wfodlziellL KH:foq·d s·kiinął potakUJj(\!CO gł·ową. - Oczywiście, że nie ;pirzyjmie.s'Z ' t. 

leży, sama wytdawaiłaś ro;ziporząid.ze.h.ia„ - Qpmedlz mi szczegółowo jak to - Powiem ci szczerze„. - rzekł po _ To .,,a.leży od ciebie,_ 
Po~;ogłaś mi 'W odegiraniu tej btiuidlne1 tto- było„. chwili - Nie je.sitem zadowo1p,ny z te- - O.de mnie? 
ti, hałas się deteiktywóiw i sama w~wiiod Usiadł .przy niej i z11c.ui,r oip.owia.1cńać go, że mas'z 'Pit!,łli:J,!dize„ . Chddbyin1, aże- ~ Tak. 
~aś ~oh w po1}e ... Wybrałaś tę wJl!Lę w sa ż~ wsży~tkfatni sroze~ólamI 1w,c:z.ą)W'S.~y byś nie miała ani g1rnsza... żebym 1a Podiniosiła si-ę i podeszila d,o nie~n. 
mdthem UJSltlrOihi,u bu:t przy · morż:u na od wizyity Anidlrzeja, który prosH go o l mói:gł pirirnować dlla c1iebiie... Musi:sz mi ~ Nie od:jero,żaj d10 Amery1ti -- step 

WS1ZeJlki wyipa<le.k„. Mam t.o•bie wńe.le do na,Sllaicłowanie .K!ra:ko'W'stkiego, rzekomo wybaczyć •.. Wyiiiadę do Ameryki„. Tyl- nęła błagalnie - Z6s:tań z.e m.na.„ Je -

zawdz:i~ozeni~, 1y mói sika~'bie i·edyny ... I w -celu slk,omipr.o~ii:owanii~ je~~ sekrc'."1: ł k~. pirzyrzelmies1~ mi, że nie bę- tern. sama ... Weź mnie pod siwą opiekę .. 
- A ty, biedac21ku, m'U!Sdałeś ·udawać \f.Za aż do obwili J1)dy uJ)nał Ją w willi dlztełSlZ słtarciła się wyikiryć prawdziwego Bądź - moim męiżei:r.„ (D.c.n.). 
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Str. 6. 
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Jak bolszewicy opuszczali Londyn.1 .... , ,,.. 

Sceiiin~ stacii VfoforJa w Londynie i)o(ł czas -op1iszczania miasta n.rzez aef~gację sowiecką. Po prawe) 'fronte widzimy posia Rozenliotca, który, iak wiadomo, 
· _ . . · · zeznawał, ·jako świadek w procesie Kowerdy. 

lo~lie nar~nłYlDil ii! o~ liaiów 1ra~inonunYl~. Tortury 
więźn~ów politycznych · 
w bolszewickim raju. 

Roślina 
:o:---

„soma", główny narkotyk 
była przedmiotem kultu. 

indyjski, -.-
Pertiioax pisze w Echo d,e Paris: 
- Widu h.t:dzi wyobrazilo sobie mo

że, ozyitająie dteipeisze z MoS'kwy, ż,e zihro 
---:•: >4 dln:ia Q.yła sposiohem s.prawowania rzą-w O •• k t k. ł . ł k lt . o· . r dlów, rzadlko uiżyiwanym i do którego S!ię rec11 nar o y I s uzy y u OWI 1on1zosa. . UJdieJrn!IlO tylko w wyją~drnwych wypad- . 

. . kach, MY władlza komunistyc~a cz:uil~ Dzteje lklultury nie znaj.a ani jedn~go rem hymnów pochwalny,ch na „somę·' . Z Azji przedostały się rózne narkoty- się w ni,ebez1piec.zeń"Etwie i jak Konw,cn.t 
narodu, któryby byt wolny od mistycy- Identyiikowan.Q tę roślinę z księżycem i ki do Grecji, by tu slużyć w kulcie Djo. z r. 1793 i 1794 chciała onieśmielić za
zmu. JeS!ti to <tęsknota za stopem. zespo- zwano ją również .. z-ielem ksieżycowem„ nizosa. Pitja na!t{)miast - jak prof. Leuba gr.ani-cę pr:z:ez mch,~atość swych ude
k11łiem sii.ę z boskością. Stosownie do .Kapla:n rozciernt todygę w małym moź- wywodzi - posługiwała się mnemi środ nzeń. Nic tymczasem bard1ziej fa.lszywe
stopnia kulturaln- starają się poszczegól-, dzierzu i1 zm1eszawszy rozpro. sziko. warw karni. Żula ona po tnydnlow,vm pośc;·e g!O, byle ty1llko ruie polegano na pozo
ne }ednostkli osiągnąć fon stan psychicz- ziele z różnernr cieczami fabrykowal na- liście wawrzynu . i odurzona JUŻ stawa- ra,ch. Od 1921 r. nic nie óroz1i Ro"iii re
ny przez róż,ne sposoby; podniety fiz~- pój upajający. Część wy1ewal w ogiie(1 la nad trój.nogiem, thmieszczonvm. md woliuiey;jin-ej a nawet licmf 1udtzie ją po
czne li 1>5ychiczne. Do ni.eh należą prze- jako ofiarę dla boga Indry, resztę zaś otworem, z któr~go_ wznos.iły s:ię naTko- pairJi. Niemn:iei j·ednak była be.z' pirzeriwy 
dewsz.Y'Sfildem truciziny, powodujące u- wypiijaL. tyczne_ opary. ~eJ c1afo d:rzalo, z prze- kra1em terroru. · 
pojenia, • Angielska· komisja, -mająca n?. celu krzywr?nych pianą pokrytych ~st ~oby- „Manchester Gu.a,ridiian", pismo skraj 

~la.śnie J)irofesor psychofogJi w jed- zbadanie ta:jemnk obrzędów w Ind!jach, vva'ly s:ę stowa, ~ędące odpow1edz1ą na ne opiswje· więziienie moiskie'łf'skic, gd1z.ie 
rteJ z wyższych uczelni' amerykańskich znalazła tekst zctk<lęć i iwolkacyj, towa- PCi'Stawwne. pyt~1~.. . . cizaseni pir'zez sześć miesięcy zamik.111,ięd 
(Bry.n Mawr College) James fL Leuba rzyszących oeremonjalowi wypijanria \V kuk1e DJomzJDSa olbrzvpną zre- i.są areszrta,nci, t. zw. więzienie na Łu
wYdał książ'kę ;p. t. „Psycbologja reli- „somy". Kaplan poslugiwal się następu- sztą ro}~ odgrywalo _zwykłe wino. Ui:o- hiaru::e. Sifloc1zeni są tam po ośmiu i d1w_n 
2finej Dtlistyki„, w !kttórej mdędzy 'iinnemi Jącą formulą: . _ czy$tosc od'byw~la. s~ę na s~czytach gor, nasrtu w tej s·amej celli. Bez Hsitćw, be;. 
rów:nileż zaijimu-}e S!ię nar1lwty.kami, zaró- „ „O Indra, .P.'rzyim naszą of1,a:r~, wy- Cl'emn~ n:c-cą, osw1e~Joną ia·skra;vo po- odwiedJzaj,ąi<:y-ch, be.z adwoka.tóiw, he:z 
wno da:wniej jak i' obecniie będącymi1 w P:i sornę, wyptJ, by za.z.nać upoi,ema. Na- ~~odmami. Rozbrzmiewała wo/kol h~ła- re:gufamych badań, bez form sG\}do
uźyciu. . ")'.ICdź. :ias, bo~u Indra, nas, k~9rzy w~· - ~I:wa ~u:yka: &'łuchy grzm?t bę~now, wych. Dzień i noc pan·uie okro:pn)'. ha-

'Ja!k wiadomo, wsz,ystkie t . . zw. „dzi- ~1snęhsmy z ziela somę! W>:~tJ sok ros- Jazgot ~p1zowych ply.t, przeciąg-le .1 me- łas. Wartownicy łotewsicy i wę.giei'scy 
kie" ludy znają rozmaiite nariklotyczne l.1ny:, wylewam go 

1
w podwoJ~~ W.ild~~- la_noho~tJtie tony fletm„ My~yką t~ po~- diozoruią ioh. Aresvtowani p.rowadzeni 

rośltliny, powodujące d~iwaczne senne zen.e. teg~ brzucha. 9by na~OJ przen:,K~ me_c~ni wyzn~wcy Diomziosa tanczyh-1 są zawsze reg1.ll!iarnie 0 3-ej w nocy do 
marzenia. Murzyn~ mają swe •• napoj1e- ną~ twe . ciało~ oby ~1a~ dla c1.eb::::_ sloak1 

1 

O sprewa,ch pi~ było ~!edy mowy .. ·. Brr komend. lanfa, 1d&y . zasadniczo oświacJ
fetysze", i:ndja111ie swój „czarny napój". ~ma~! Oby s1~ do c1~bie zakradł Jak za- w tych ludziach n.astr!'~ s~ału. UP?Jen~a oza im, że . będą zarnz roz!Sfr.mla.n5, je. 

W rozmaitych połaciach Ameryki 'A:wefic;ne k?ln~ty, idące na scha~i!~'ę! erotycznego: Ludzie. 01 b~li ~o na~wy~- żel~ nie p.owiedzą całej prawdy. Tortury 
odurzają się „dzicy" oparaimii rośli'ny Indra.. uw1~lb!any ~rzez wszyst'«ch, .

1 
szego sto!>ma . podn~e9~111.1 Wlłltem 1 ~at~: i bida ~dairizają się często. Główne wię

„stramonium". Szamami u samojedów P,Y~~Jm wy~1smęty~~ z1.ela s.ok, ~Jcze· bo- cem. W e~staz1e upo!ema r.ozpras~h si..., zienaa dlla socjalisitów ... dysyid:entów zin.ai
rob:1ą z trujących girzybów odwar, kltóry SKieJ_ ein~rgy1. J?opusc, a~y 01<, Morzy lak- P~ l.~sach 1 u~r~w1alt . orgie. Kohiety w dulją się w Ohałilllbiństku, ToiboLsku, Ural
ich „zbldża do bog:ów·1

• l11!d.ianie w Me:k- ną : boskich uc11eah, .br~li ,;vraz z t01bą u- :,s,~11ę:tym szal.e .P!;zezyw~fv '.1oc „upo- sikl\1, Suziclia·}1t1, Ja!l"o<Sfawau. Miej·sicami wy 
syku nite P'jją odurzającydi muPOj'ÓW, a dz!ał ro~k?szy upa'Jama!' . Jenta 1 zapom11Jema . J3y!y tO p1erv.:oc1_ny ~nc;iniia są najb.aridiz:iej oddalone na Sy
używają kamiennych fo}iek, w których \V mreisce .,,so~y" weszł~ poten:i Ja- kttltu , ktory potem u ludow genm~~sk1ch berryi: Narym1ski Kraj i Turuchaństkii Kraj 
palą rośliny odUTzając.e. . ~o nar:kotyk w_ Indiach ~onopl1e. ~aktrzy, przybrał fo1:m;ę . ;,nocy y.TalpurgJ< , a u oraz Ohdorsk pr'zy'u~śdu Obi. Pewnego 

Znany jest wśód iind~an amery;kań- Ja~ow~~· _ a~c·~c1 w:5~l!;ich klas 1 stop~ 1 l~clo'~- s;~ow1ansk 1 ch wyc ieczek na „Ły- dlruia na'Slfąipi policzenie tych zmarły.eh. 
s:<i:ch 111a;rkotyk, zwany „mescal". Wstne pos~ug1,wal1_ się_ „gall]~ , P~,eparat~m k~- są goi ę . . . . . _. d 
mi.ęźliwie używany daje on ponoć · silę nw1~!}Ym. Z-amru „ch!lluirn - faJkę_ 114- · A tl~m ty~h wszystlnch Jest w.rodzo- Może kfo powie 1zieć: , . 
prŻetrzymania najwiięJkiszych tmdów i 1Petni1oną tym preparatem z ~onopt - ny ludz10111 p1~rwotnym popęd_ 1111stycz- - Pocóż d.raimfć )esz,aw terróryf.rn 
obejścia się przez. k:Wka du ii bez jad!la ~ brano do u-st, · w~chwalano . row111eL w . ny raikT1ący- ,;J~~,now1d~tw~"·., t.J •. ~da:rc1 a bolls·zewktki, w jakim celiu · pąbu1drtać 
wody. Natomiast \\'Y.da.tniej. używany ~ze_rega ustalonych formuł rozkosz upc- „zas_iony , Ma.ii ,', prz_eslamaiącei widok przeciw niemu przez akty, jak zerwa· 
POWOOUje odurzelllie ~ Wizie . . indjanie U- JeTIJa. \V nieskonczonO,SC. nie SfoSlUlllkÓ'W .dypilomatyoznych, nie· 
rządza:ją fonmałne pje,Jgrzymki. z!ą<czon~ •www sziczęśilaiwydl, którzy mogą tyDko zigfa1ą.ć 
z osobnym ceremooJaiłem - by zbi1erać w tero p:rzedlsięiwzięciiu. · 
rnśHny, z ik::tórych sporzą;dzają ten nar- p 25 · Leaz kwes1try.i tak się nie sfawia. Na· 
kotyk. ~blJ;ż.ając s.ię do niwy, na kifórej ro ces o... . grc,·szy rody eun«opejskie mają ohnwiązek bro-
rosna rośl1iny, i•ndjanie wykonują szereg · nić· się, a zerwanie sitosiuruków jest je.O.. 
rucihów, prz.episa:nych ceiremonja!em : we Lwowie. ną z iic'h b!toni. z dn11giej sitirony, poświię· 
wypoVinia-d<:ti'ą rozma!i'łe formuły zaiklę

1

ć. . . ce1:1ie ofiar ruie fes1t bezip:fodirne. Jesit rze-
Spożywają „mesc4l" tylko 1,czarodzic- 1 Wczoraj odbyta się przed trybuna-) deko sachariny, hędącej towarem mono czą roożQiiwą,, żie ni1e zjaw.i s:ię żadna sila 
ie" !P'lemiienfa., ipodcza:s.. gdy kobiety wo-} tern karnyn} we Lwo-vvie niez\vykta roz ! polowym, przyczem - jak stwierdzono zido:lina zas1tąipić bo1lfsizewiżm. Niemm~e· 
kól' nich tańczą.„ prawa, która wzbudziła wielkie zainfe- ! urzędownie - osz~kał Horbacza na 25 jedtnak, Uipadek autoirybetu vv-ład1z cen· 

W obszernyclh wywodach opisuje reso\vanie, ze· względu na niewspółmier I gr. Tumina oskarżyta prokuratorja o wy tira·1nych, tak wybitny z roku na rnk oci 
::_;tf. Leuba antyczne narkotyki. W Az ii ność szkody, po1iiesionej pre:ez skarb l stępek przeciw ustawie skarbowej i o- śmierci Leimina, pos;tE~JP"Ji; e w pnyś•pie

stanowila ni1eznana nam bliże.i - rośHn ~t państwa, opłacanej drogo czasem ptacy ·szustwo. Rozprawa, trwająca 4 go_dziny s1zooyrrn ryi!mie. Ro~ją staje s·ię powol'. 
„s01na„, jeden z g:lówaw:eh narkotyków. dwóch ~dziów i jednego prokuratora. nie zdolala wyjaśni~ wszysfkicb okolicz- zihior.01Wi1s1kiem małych wie~skkih S!połe
W ielbhono ją w takfan stopni.u, iż wy.to-1 Na ławie oskarżonych zasiadł Lewi noś~) . wobec cz.ego trybunał odroczył azeńis1tw, prowadzący1ch el·emęnitamy 
nJo &ię przypuszczenie, że Ęig-Veda ni'..; Thurpim, oskarżony o to, że sprzedał łją, celem przesłuchania dalszyclt. świad trytb ży:cia. Na.razie nie ocze<k,Uijttny cze· 
i.:st wtaścilwie niczem iJ1mem, jak zbio- Michałówi Horbaczowi za 50 gr. jedno ków. go ill!D.eg<>. 



Pł1n11J nan kia~' i· turmy naunb ~roiJo. I Amazonki na międzynar. konkursach hippicznych 
w Warszawie. 

Wyniki z dnia 16 b. m. są żywym tego st.anu dowodem 
Dlatego nikomu : nie wolno krzycze·ć hop · przed prze-

. skoczeni'em przeszkody. · 
Przypominamy to Turystom przed meczem 

. ' z Jutrzenką. 
Najwybjtiniejszy fachowi1ec i znawca no to przez zmianę regul o spalonym. 

piłki nożnej, a nawet ten,_ kto na jej pul- Nit wiele to jednak pomogło, o czem 
sie i! przejawach ustawJcznie rę1kę trzy- świadczą komuni;katy z boisik ang!el- '
ma. ryzykuje wiele, prorokując zwydę- skich, gdzie od czasu wprowadzenia no
stwo danej .~.dru.ży11y, przed zakończe- wych reguł, niie osiągnięto, nictyllrn 
'iem zawodów, dwucyfrowego, lecz nttwet t. zw. wy-

R.yzy1ko zaś ·fo jest te1111 większe w soko cyfrowego rezul1tatu. 
naszych polskich warunkach, gdzie dru- fakt ten świadczy, ze wysoki i tak 
źyn o t. zw. uŚtalonej klasie i form!e, trwaty system gry 11aszych drużyn, spo
IJ!awie że nuema. czywa jeszcze w dalei!ilic:i krainie ma-

Przec;eż u. nas, większ·ość meczó-,v rze1L Tymczasem więć kierownikom i 
zwłaszcza w obecnie rozgrywanych mi- trcneroni sportowym w naszych klu
strzostwach. daje tak niespodziewane i bach, pozostaje tyliko lnozolna praca i u
przez nikogo nie przewidz1ane rezultaty stawi·czne, do najwyższego napięcia po
'ie dowfodziawszy się o ' nich, na jak'ej. sunięte czuwanie )lad drużynami i to n!c 
kolwi.ePi\ drodze, własnym uszom i oczom 1yl1ko nad ich fizycznym wyglądem i 
niepo:lcbna wprost uwierzyć. dyspozycją , teclmicznem wyszkoleniem 

Wynika !:>tąd prosty wni·osek, że prze i przygo.towa.111i11, lecz zdaje się w pier
ważna czę~ć rezultatów, to nie wyczy- wszym rzędziic, nad jej duchem bojo
t:y, ni1;! owoce mozlnej pracy nad k\asą wym, nastrojem, jednem slowem, nad 
drużyn, lecz, że są to racz1ej oderwane jej usposobieniem. Chyba zbytecznem 
i sporady.:-:.:.r.e skutki r;astroju psychicz- b<,:dzie podkreślać jak przykre rozcza
nego, mruiej lub więcej wytrwałych ner- rowania sprowadza małe tylko zbocze
wów danej drużyny. Nerwy te działają 'tlje z tej liinji. 
zależni'e od okolioz:nośoi, od otoczenia, Po przyklady niiedale·ko będziemy· 
od boiska 1' od widu, wielu d;nnych czyn- sięgać. Ma1111y ach bowiem poddostat-
11 ~ków, doda1t1nie lub ujemnie. A jeżeli do kiem w wynilk1ach o mistrzostwo Polsk;, 
1tego dodamy, że przeważ:na część me- w dniu 16 b. m. rozegranych meczów. 
czów ni·e anoiie być zaliczona do ładnych W dniu tym bowiem miały miejs0~ 
i emocjonujących, a piękną grę, jaką od tak n·iesłychanie niciprawdopodobne zwy 

1 
nasezj extra lkGasy mamy prawo wyma- dęs:twa i porażki, że po nich niikt już 
gać, zaist@uje w wtlększości typowa nie odgadnie, co w trawie piszczy. Ani 
walka o punkty, to naprawdę, w tak!ch zwycięstwa, ani1 też poraiJki nie potrafi 
„wyrębywanych", jaJkby si·eikierą wyni- nikt wywróżyć, dlatego też nikomu nic 
kach, piierwiasteik sportowy ckrp.i nie- wolno krzyknąć hop przed przeskocze-
zrni•ennie. niem przeszkody. 

Płynny ten sfan klasy i formy pol- Przysilowie to przypominamy Tury-
sk.ch czotwych drużyn nie jest do po- storn, którzy dotychczas do Kr.akow
myśle:nia tam, rt. j. w tych krajach, w sikliej Jutrzenki po pewne dwa punk1ty 
'których piłka nożna oparfa .jest n:-i m;cli s·ię pofatygować. Uczyniła to praw 
bwalych, dziesi·ątlktt lat budowanych i 'tlopodobnie i Legja, a dziś żaluje, ale już 
ulepszanych podstawach ~ fundamen- po szkodzie. Na mistrzu Łodzi, który 
tach. Trwafość zaś :tych !Podstaw potwo- jutro zmierzy się w KraJkowie z Jutrzen 
r~:yla systemy gry, bezpłodnej, bczpkio- ką na jej boisku, przyklad z Legją nk 
wej, bezbramkowej. Gra stawała si•ę nu- moż,e si<; powtórzyć. 
dną i trezba ją bylo urozma'ic:ić. Uczynio z. 

Echa meczu Ł. K. S.-Polc.nja. 
Drużyna łódzka zakłada protest. 

Jak wJadomo - w Warszawie o(ibyły słę mfęOzynaro(lowe lioritCursy łNPpfcznc 
które są pierwszą tego rOdząiu imprezą sportowa w P<>łsce. --;- Potog1·afJa na: 
sza przedstawia dwie uczestnitczki konkursów: panią DEMBINSl(A .TADWIGt 
i panią EBER MALll(A, które otrzyu.ły na zawodach nagrody korpusu d1·-

plomatyJ!nego. 

Kalendarzyk sportowy 
na dziś i jutro. 

Kalendarzyik siport1owy na dzień dlzi
siiejs·zy i iuibrziejis·zy w ,pmów.na.niu z dn. 
16 b.m. p1rnediS'ta wia się pod wz1gilę.dem 
pibki n.ażniej nfo SfPec:jaLnie fanponująic.o. 

Pirzyiczytti.a, leży w tern, Ż>e oha kiliwby 
łód!zkie, należące cLo exfraklasy wyije1ż
diżają, T1U1ryiśd do Kirakowa na mec·z z 
JwtlrlZe;niką, ŁKS. zaś do Katiowic, ~zie 
sipotka ęsiz IFC. 

Mimo fo nrie bra1k bed:zie w Lodzi itn
ny;ch iinite;eisiu1jącyd1 impirez s1P,orfowyich 
z;własziC':zn w dzieidizililie lie1kik·iej a!Łfotylki 
i 'k oJ a!r1S1tiw a. · 

Pozakm roze~aine zostaną w Ło ·1 
nasitępu•jąioe zawody .pil1kar1skie : w so. 
tę na boisłku LKS. '° g. 17 mecz o m frlr 
Ligi II Ha001enea - Orkan. W nied'zi ~ 
Lę na boisku ŁKS. o g. 11 mecz ,o mislP 
Ui~i II PioHcyjlily KS. - R.a.p,~d, o~· 17.? 
mecz o misitir·z. Ligi I ŁTSG. - ŁKS. 
godz. 15 pir:zedimeaz :re21erw. 

Pa.iócz tego odibęid:ą s1ię w niedziielę 
następiuj.~c1e wycieczlki ~rnla·11s1kie: Tow. 
„Heij1nał" urza,dza wyd·ecZJkę na pirize. 
srtn-zellli 77 kilim. (Łó1dlź-Pabjanice -
Łódź), TGSZ. - Makikarhi 011ganiiz1uije 
wydeozlkę do R.ogo•wa (75 killm.), Sokół 
- d;o Łęczycy 75 kilim.) W sobotę wy
cieozka Reiko11dlu do Kal!i!szia pirzez Zcliuń 
siką Wiolę 228 kJl. 

W Sobotę na boisku DOK. 4. (Plac 
gen. Hallliern) 10 god1z. 15.30 odlbędą się 
lek'koa1tff1etyclne misfrzosilwa olkirę1~u 
łódzlkiegi0 z bradtz.o 1kZIIlym wdziałem za
wodtniJków. Rw:eg1ra1ne zoS't1ainą nasitępu-
ją·ce kon1kiure.111oje: WYŚCIGI KOLARSKIE O MISTRZO-

Dla pań: biegi 60 m., 1000 m. 100 m. STWO KLUBU TOW. ZWOL. SPORTU 
i 250 m. Siko.ki wwyż i wdal, rziuty dyis-
kiem oszcze,pem i kulą •01raz szitafeta W dniu 19 b. m. o godz. 8 rano odQę-
4x?5 m. .1 dą się na szosie \.Varszawsk ie.i wyś,ci gi 

Dla pan,ów: Biegi 100, 200, 4000, 800 o tytuł mistrza klubow ego na cl ysta ns: e 
1500 i 5000 m. płaskie, bieg 110 m. 100 kim. 
przez płotki, szitafe-ty 4x100 i 4x400 m. Wyśc ig ten zapowiada się ba i-uzo 111-
rrutŁy dyislkiem, kułą, osrozepem i ml.o- teresująco, gdyż kolarze znajdują Si~ w 
tern, skoki wwyż, wdał, o tyc:zice i trój- dobrej formie. Ś\\·iadczyć o tern mog ~ 
skoik. sukcesy odnies ione \ V \ Varszaw;e, i~d z;.e 

W N:ie·d z.ielę o g. 9.30 i 15.30 da1s1zy pp. Walińsk i ·j Ktosowicz zdobyli I i Il 
ci~g z1awooów lekkoa,t1letyczinych o mi- na .c;r ody , oraz .o mie jsce ·woj. tÓdzkic go 
srtirzio&bwo o~ęg.o~oe na ho.isku DKK. 4. kolarze T. Z. S. zdobyli 2, · 3, 4, 5 i 6 
W Hel1enmv:ie mięidzynanodowe zawody :mj,ejsce. „ 

kolanslkie i za moto•rami z wd:zidem Czas 0 ile POO'Od d · t ri-:' 
Burna, Edxlehena, Carłiego i Kah~Ły, a 

1 

. '. . . "' a ~pisze . . )(;!,Zie 
ta,k. iże na.jłepszych s.pirinfor'Ów łódiz:k,i.ch. l)iewątphw1e ~alezat do ,i edny.ch z Jep-
P.oczątek zawo·dów 0 ~dz. 1G. szych. Start 1 meta na Krzyw111 . 

•Ws1zyscy rzebra111i baricLz.o M.cznie na wi: że sędziia 1TIJUJS1 nie umać bramki, ~dy 
meczm ŁKS. - Polonija, mog~1i bez trudu jieden z graCt.zy jest sip1aJ1ooy, nie wol1r10 
zaobserwować rże o.s1ta1in:ia brmaka byłia mu pa··zet·o w jakiiko·llWiek więc siposbb 
stt1J1Ze·Lonia. prziez ~olol!llję z wyraźnego p.nzieszlkadzać biramlkarzowi, co w danym 
SfPa1oneigo, a co najważ.niejisza w cza.sic I wyipadiku miał10 miejsiee z Jel1sk:htn. 
9hwału Koguta Jeh>ki leżał w bramce Wobec fał'is•zywe·go interpt"etowania 
ŁKS. i :nogami trrzymał bramkarz.a, Sohoj praepioo, ŁKS. zakłlada piroiteisit do Wy- K ł k • d 
ciMkfogo, um5emo1Żi1tiiwiiają~ mu tym s;p<> d!zia,łl\1 Gier i Dyscyipłiny p1rzy PLPN. OS rzeWS I zaprOSZODY 08 Z8W0 Y 
aobem obronę. Sprawa ta Zlllajdizie · się na wforlrn- • d d w·• d • 

Pooieważ paT. 8 u~zęcLowyich Pirze- wym pos.iedzieniu Wydziału. mię zynaro owe w . Ie OJU. ' 
pisów Gry w Pilbkę Nożiną wyirafoie mó- Znakomity lekkoatlefa AZS. War- ~ na międzyinarod.owy meeti1I1g le·kko~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~· ~~~~~~~~~~~~-sz~~.~~a~nKo~u~ki,mobHt~ ~ety~~maj~ysię~~~a ~ i 

doslfoonałe wrażenie swemi ositatniiemi 26 ban. w Wied!niu s1taraniem Więmer 
wylil'i1kami na zawo•dach w Budapes·zde Aihletic C~biu. W meeHngu tym wez

, i Lwowiie, że I.ekikoatled wiedeńscy, 0-1 mą prawdO!f»Odobinie udzia ł na jwyibitnici 
Konkurs sportowy „ExprBSlU Wieczornego" 

na odgadnięcie wyników meczów 

Turyści - Jutrzenka (Kraków) 
Wynik końcowy .. - ---·······-·····--·-·····--··--·······················-··dla ......... „„ .. „„„ .. „„„ .. „„ ...... „„„ .. „„ .. „„ ... . 

Ł. K. S. - I. F. C. (Katowice) 
Wynik końcowy -.. ·--···---·-·····-··-·····-·-····-·········· dla ··-,·············-······-····„· ···„·-·····-·······„········· 

Nazwisko_·-···----··----·-···--··-·-·-·····-··-···-··········· I mię .. ·-···········--··························-····-······-·············· 

Adres.·-··---···-·······"··„„··-····-····-······--··-···- ······-·-·-··-··········-··················-·······-···---·---·····-·········-

- --:::s::;;zzz::: ___ ~..it;.'tif.1JJ! !!r:". l~M.!l31iĄJlii!Jli~~lliO~Eid!&li.ffl!'&ł!łl4!WElil 

I hecni na zawodach l1woskich, ziapr.osi1i si ziawo·dlni'cy euir·oileliisiey. 

Z presze1 podróżv dookoła Polski 
powrócił Io.dzianin p. Troszkiewicz. 

Przed ki1\koma dmiami powrócił z pie I w dJriodiz,e olooło 8 mies~ęcy, p.rz.ebyiwając 
czej p.a_dró1ży dioo~1oła. Pokiki ł.odzian:in p:rz~s1tr~eń 7.000 k~. śmi.ały gloMro:tf.~r 
p, Marr]an !xrt11sziloew1C!z1 c1zł.onek Stoiw. I c1ru1•e się ~01slk .o~a_l; 1. ZJam1eirza.,w na1ibhż 
Byłych W o:igkowych. 

1 

sizyim cza·S'le ;0usc1c s1ę w poda-otż do orko 
P. TrUJSizkiewkz wyiruszył z Łodlzi ła ś1wfata · 

13 paźdz.ie~r.nika 1926 r. i znajdował się 
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Najnowszy film znako'mitej wytwórni 
. „UFA" 

Genialny tragik świata 

CONRAD 

VEIDT 
w niesłychanie ciekawym, zagadkowym problema 

cle erotycznym w 10 aktach p. t. 

KRZYPEK 
z -

FLORENCJI 
OSSI 

OSWALDA 
jako fonglerka, cowboy, cnotliwa iona w jednej 

osobie w tryskającej szampańskim humorem 
komedji 

DZIEWCZĘ 
z KABARETU 

Gabinet dentystyczny-jako nocny dom warjatów 
Pensjonat dla nowoczesnych „DZIEWIC" 

. Tajemnica potajemnego małżeństwa 

10 aktów najkomiczniejszych sytuacji, jakie tylko 
można sobie wyobrazić. 

Ilustracja muzyczna pod dyr. A. CZ.UONOWSKIEOO 

Sala mechanicznie wentylowana. 

Od godz. I i pół do 3-ej 
cena wszy tkich miejsc . 

1 zl. I 50 gr. 

Samobójstwo w obawie przed operacją 
jeszcze Poliwoda pobił żonę i zdemolował 

urządzenie mieszkania. 
Łódź, 18 czeiwca. i zdemolował .urządzenie mieszkania. 

Odi dłttższego czasu w szpiitalu małż. 
Poznal1ski.ch przebywał w oddziale chi
rurgicznym 34-letni Wolf Polewoda, za" 
mieszkały przy ulicy Młynarskiej 12, 
gdzie posiadał sklep z obuwiem. 

Polewoda poddał się niedawno ope
racji muszli nosowej, która jednakże nie 
udała się i zachodzifa konieczność po
wtórz.enia jej. Wprawiło to Polewodię 
w stan silnego rozstroju nerwowego, 
który przed.ewszystltlem przejawił się 
w ten sposób, że zwolniony przed dwo
ma dniami ze szpitala szewc pobił żonę 

W dniu wczorajszym w godzinach 
popołudniowych miała odbyć się opera
cja. Lęk Po!;w_ody przed nią był tak 
silny. że postanowił O'd'ebrać sobie ży
cie. W tvm celu o godzinie 10 rano 
wszedł na 4 piętro klatki schodowej do
mu przy ulicy Zgierskiej 21 i wyskoczył 
na bruk. Do nfoprzytomnego zawezwa
no pogotowie ratunkowe, którego lekarz 
przewiózł go do szpitala św. Józefa, 
gdzie zmarł, me odzyskując przytomno
ści~ (R) 

STOWABlYSZEftlf SPORTOWE 
„u n1on" 

PLIC SPORTOWY .BELERÓW' 
-- --
Jutro 

w niedzielę, dnia 19 go 
czerwca 1927 r. o godz. 

4· ej po południu 
Jwudn•owe 
Międzynarodowe VVyśclgi 

za du?.vm • motoram'. 

ST A.Eł TUJĄ: 
Carll - Włochy - leader W ittig 
K•leta - Austria - }l'ader Hohlfeld 
Erxleben Niemcy-leader Hartwig 
Burno - ł.ódf - leader Hoffmann 

Biegł sprvnterowslde z udz alem naj 
lepszych miejscowych kolarzy 

KONCERT KO"CERT. 
Szczegóły w programach, 

CENY WEJŚĆ; weiście Zł 2 OO dla uczni, 
zołnierzy i dzieci Zł. 1.25. ławki F. G, H 
ZŁ 2.50. ławka K, Zł 3.00. taras B. C D E. 
Zł. 3.00, taras A. ZŁ 400, trybuna S. Zł. 4.50. 
trybuna kryta Zł 5 00, wejście wewnątu toru 

Zł 5,00, kupon do loty Zł 6.00 
Bilety wcześniej do nabycia w składzie apte 
cznym. A DIETEL l'io rko„ska 157. tel. 27-94 
w dniu wyś<iQ'óW w ((lkalu Stowar:i:yszenia, 

Pn:ejlłzd 7, do g. 1 pp. 

Ił 
11 ............. „ •• „ ..•.•. „ ........ ... 
Ozorków. .._ _.. Ozorków 

LECZNICA 
lekarzy specjalistów • g1hinet denty. 
- styczny l'rty Górnym Rynku, . -
Piotrkowska 294, tel. 22· 89 
przy przystanku tramw. pabjanic:kich) 
ppyimuje chorych w chorobac5 wszyst
kich spec1alnoścl "d g. 10 rano do 6'-ej 
oo poł. Szczepienie ospy, analizy (mo• 
czu. ltału. krwi, plwocin etc) operacie 

opatrunki. 
~orada 3 złote. Wizyty na mieście. 
Zabiegi l oprracje od umowy. Kąpiele 
świetlne. Naświe•1'1nia lampą kW•rtO· 
wą. Rorntgen. Zęby sztucane, korony 

Złote . płat ynowe I r.t< sty. 
W niedziele i święta do godz. 2 po poi. 

SZftb6 • ftPASZKI 
Pracownia A tystvczna 

,,MA IS Ort LUCY" 
rtAWROT 8, li p. pop. ofici 

.Malowat"tie, haft ręc:itny i maszynowy, 
koralikowanie i>lisowanie. karbowanie 

i dekatyzowaoie. - -

Dr. St. Heinrich 
Choroby dilecl Przvitnuje od 4-6 

Pomorska 10 
Tel. 47-67 

w Zakowlcach: willa Sokoło"'•kie 
go pr~y dworcu 

W lec.:nlcy „sanitaa'' od 8-4 

: Baunośt on. ~łom· ani WdOWtJ i WYtien~nvnue \I 
Ogr6d·Restauracia ,,TIVOLI" 

w OZORKOWIE, Tel•fon 17 
wydaje wyśmienite OBIADY I l\OLACJE 'iiiiiiiiiiiiiiGiiiiiiiiiiiiiiiii 

aAs•ttETY 0 łoszen dro&ne garaszam pani,. Otwarta do 1 ej w nocy. Gard do dyapozycfi. I a u któr• wynajęi. 
Doiai:d tra111w;:jem ł.ódt-Ozork6w. d .„ lei nisko na • Wt.. 

I I I I S
7opa u~ zaraz śnlowe1 Górze" Ił 

Rendez: Yo11s całej tod1i I Rendea vous c•h:j Lodzi I do wyn~ięci-. 1gloszenie się do 
Wiadomość. Kon- mme w cilu~u 3-ch 

eeeeeeee&MH•MMMM••H••••••••••• sun1yno\\:'ska N! 8 dni i Ił szcz~nł~ "" 

POSZUKiwane Dr. med. handel wm. l~t110śc1, w p1z:t• 

K 
r • c1wnym rai1e letni• 

l 
b e b h e 01~nnr portepian używa~y sko ZO$łan e wyna-

~01\U)B l ł\ll[uDł~ •••e•~,11 9• ~~Jf~?~:" ~~:N~:~~~:,~. 
w okol cy ulicy Aleksandrow„ 
skiej. Oferty su'1. „M. S. • 

Używane 

k~i~tki nkolne 
kupuje i płaci na1lepsze ceny 
Księgarnia L. KRYSZKA, Łódź 
Pomorska 15, 

KLINIKA 
PołoinlCEO·Glnel:ologlczna 

D·ra •ed. 

S. DRUEBINA 
8-go Slerp1tla 15·17, Jel. 63-10 

Tel Ng 28·98. 
Choroby skórne, 

weneryczne 1 mo
czopłciowe. 
Przyj mi.i je 

od 8-10 • od 5-8 
Leczenie lam"I\ 

kwarcową 
Odd11elna pocze
kalma dla Pań. 

Lekarz · dentysta 

f. Borowiu 
\przyjmuje w leci 
nicy przy ul. Piotr 

kowskłej 294 

codilennie o4 godz 
2-7 wlecz 

~!!!!!!' !!!1 
'!!' k!!! •• !! •• !!!. !!!!!~ leziom d' ltaliano 

S F (c1>1:1versa:z:io11•, 
tars.z:y etczer grammatiea. lette-

Józef Abramowicz ratur,a.) in•egne sil!-
nolfliłł latlzl!ata in 

ul. Narutowicia (Dzielna) 5, teł. 27-97. lettere 
I Cod:clennie szczepienie ospy Tel. 39-85 dąlle 
I świeżą krowlank11. ~1 e dalle 5-8 

Obuwie. trw•łe. ftkusierka PiptkO· 
i;grłhne. ta.nio O wa. Pit. tr><ow· 

na raty. „Kredyt~ ska 132 przyjmuje 
Nawrot 15. I p. X zamówe111a oraz 
------ masate.t 

ramo na wypłatę • 1 • •• ••••••• obuwie Pto.tr-

~~~::~. t~ w~jś~~; ~o wynai~ria 
o1t:!~odo:!~\e~~ POkO" .) ognie l>"ngaltkie 
c~a,pld, parasol"i. 

~horąg1ewKi latarki 
ba.lo~y. girla.iJPY· frontowy ~ bal 

w w elk1111 wybori:e konem Płotr-
polen, J. W~źnłi?a, • 

iotrkowska Nt 126 k.owska 87, m 8. 

30 ------

Plło~ę;~~~t;r~y1- ~!!~~!~!!~~!!' 
mie pąnienkę do rekomęnqacj11mł de) 
wspólnego polro1u. dllec:ka (~wentual~ 
Wiadomość: Kori- nie ltwajga dilecll 
$lantynowska M '79 
(sklep tytuniowy). ODIIllkUie posady 
Potrzebna służąca W•ademość: Wól· 

Kil•{lskiego 115 czańs~a 62 m. 1 
restsuracia. te I. 4-24. 

Unt1alne fiaraie i wanztaty Repera lYine ~amo~o~owe 
Pol~ki ei y. M. c. A. 

otwierają we wtorek dn. 22 czerwc~ b. r. dla zawodowych i amatorów oboisa płci. 
Zapisy przyjmuje Kancelaria codziennie 
w godzinach od 9 do 12 i od 14 do 20. 

Łódź, Aleje Kościuszki N2 68, tel. 22-90, 
Za wydawnktwo „Renubllka'łś~. z ogr. odp0w.W14dystaiw Polak 

_ nowy 4·m :esl~czny 

KURS KIERDWCóW Remonty i laKierowanie samochodów 
Wszelkie roboty tokarskie. wiett11rskie i $h1s,rskie 

po cenach przystępnych. 

~pr:z:edaż benzyny. oliwy MICHELIN M SAMOCHODOWYCH l gum samochodl\wycb " 

W drukarni -;,'.Republiki" Łód(.Piotrkowska "9 i15- ------Redaktorodpo-w. Józef B1m:nar 

: 




