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Z Warszaw"!! donoszą nam:
W dnIu wc~orajszym naprętenie SytuacjI strejkowej w Warszawie 05121.gnęło swoje maksimum. Od rana odbywa
ty się obrady w ~wlą~kach '~awodo
wych nad proklamowaniem strejku ppwszechnego dla poparcia metaloweów.
Przemysłowcy w dalstym ci.ągu nieustępU "? .~ tL', a1l lJfZY 5 proe. podwyżce
ptac, gdyż robotnicy zredukowali w cza

skłonić d,o zgody robotników',
ważniejsza przemysłowców.

nie aelegat6w i m~i6w zaufanra strejfabryk.
W zebraniu uczestniczyli reprezentanci ogółu robotników stu z~órą zaldad6w przemysłowYCh. Po przedstawieniu delegatom uchwał, powziętych
Pr~ez poranną kpnferencję metalowców,
oraz po wypowiedzeniu sie reprezentan
tów i mężów zaufania robotników szcregu fabryk, uclIwalono następującą rekujących

sie pertr~ktacU.iądania swe z SO na 25 zolueję:
"Zebranie postanawia wezwać radę
proc. Jedynie grupa t. zw. "żółtego blo

ku" Ch. D., NPR. wysuwała nłerealne związków zawodowych, o ile strejk me
w tej chwili żądania 80 ~ 160 proc. pod talowcćw nie zostanie w tyćh dniach
wyźki zarohków. utrudniając w ten spo zlikWidowany, do powołania innych gar.ńb stanowi ko ogółu robotników i je- łęzi przemysłu i InstytucJI użytecznośd
publicznej do walki streikoweJ. Mimo,
dnolitość akcli.

.-

iż

szczególnycn

już

w przemyśle metalowym strejk trwa
od czterech tygodni - robotnicy będą strejkowali dalej - aż do chwili zwy
cięstwa swych postulatów".
Wreszcie - również w lokalu zw,
metalowców. gdzie się odbyły poprzednie posiedzenia, o godz. 6 wiecz. rozpoczęo się posiedzenie rady związków zawodowych, pod przewodnictwem p. Dą
browskicgo, Na zebraniu reprezentowane byty zarządy 29-ciu największych
związków zawodowych stolicy, wchodzących w skład rady związków zawo
dowych, a obejmujących do 100 tysięcy
robotników.
Po referacie posła Gardeck:cgo i po
wypowiedzeniu się przedstawicieli po-

lucję:

li<

Rano
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niepożądanym zjawiskiem
uczynić wszystko, aby go uniknąć.

chwili strejk

I

NUMER POJEDYŃCZY 20 GROSZY.

posIedzenie za
metaJowr '-.
ż przedstawicIelami komisji cen~
lf.Jnci, oraz warszawskiej rady zw. za
wodowYch, w osobach pos. Oardeckiego
pp. Hoffmana, Tellera, Chyczewskiego,
Zdanowskiego i in. Obrady trwaly do
godz. l po pol. Powzięto na nich rezolucje: prowadzenia dalszego strejku i
ewzwania innych związków zawodowych do poparCia metalowc6w, o Ue
strejk nie zostanie zlfkwidowany.
Po zakończeniu konferencji - rozpoczęło się o godz. 2 popoł. zgromadzew
AS

l) Konferencja :naJ1"ządów zwiąl2lków

się

2) Konferencja domaga się 'Od rządtt
wywarcia euergicznej presji celem skł'O
nienia przemysłowców metalowych do
uwzględnienia słusznych żądań strejkują

cych robotników metalowych.
3) Równocześnie koclerenC'ja sŁatl.ow
oś wia d'CZa, że gd1"by do czwariku
Meżące,g'O tygodnia przemysłowcy nadaJI
t'r wali W uporze 'Od piątku, dnia 28 b. m.

czo

proklamowany ZOstanie strejk powsze.
chuy w Warszawie na żądank związku
zawodowe1!O metalowców•
stoLicą tmwl&1:a gro~
źba. strePku powszechnego, k:tórY'by objął

wszystl:kie dziedziny przemysłu, OTaz
instl:ytucje Ulżyteczności pttbHcmej. Wo'hec położenia gospodarczego kraju !'7;ąd
wwen ;akna;energiozniej zainlterwenjować, by nie dopuścić do katastrofy stre;
ku powszechne.go. Rzą;d musi zna,I-eźć w
soł>ie tyl1e energii, by ptt'zelCionać przemy
SIlowoów, iż daI:ma iIdh meusd:ęp1;iiWość
~eost groźna dla 'k raju a z od:rugiej sb."onyte nie uda im się przy dKaZ'ji 'k~1kupt'O
ootJ-'towej pod~ki plac robotniczyoh
wywalczyć
rządu, crzy też "przemycić" k-rocdow-vdt ,sum, ~ez oofnięcie os

..,.4:

grunt pod nogami

&tt"eiku.

~~
W ten spos6b nad!

zwrą~ku

Nie zachwieje

rezg..

,g'twlierdza, że nieustępliwość przemysłQ.w
c6w metalowYch powoduje przeciąganie

rozpoczęło się

rządu okręgowego

związKów, przyjęto

od

się

tatnich o,grankiz.eń kTedytowycłh dla ~ze

łodzian.

my• •

SĄSIAD (do młodej pary w
pełnym rozkwicie miodowych
Próba nowego podk1adu betonowego pod szyny tramwajowe wypadła na miesięcy): Czy pailstwo pozwolą, że złożę im sw6J bilet wizytowy?
linj! prawej od strony Piotrkowskiej bar Adwokat X, specjalista spraw rozwodowych.
(London Opinion).
dzo pomyślnie, wobec czego dyrekcja
kolei tramwajowych przystąpiła do buDRUGA PRZEDGIEŁDA WARSZ.
dowania podkładu betonowego z lewej
stronS szyn, ukladając przytem nowe
New York 6.40-6.35
szyny.
GIEŁDA GDAŃSKA.
Jak się dowiadujemy obecnie wyAeroplan "nadział się" na słup telegraficzny.
dział budownictwa kanalizacyjnego ma
Zloty 87.50
się porozumieć z dyrekcją tramwajów
,W arszawa 86.25
Nagle w motorze rozległ się trzask
z WaIszawy donoszą nam:
miejskich i łącznie .,. budową kanalizaNew York 5.20
cji mają być wprowadzone na rozkopaNiezwykla katastrofa samolotowa i śmiglo przestało działać. I
Przekazy na ;Warszawę 5.95
nym grunCie roboty o podkładzie beto- zdarzyła się wczoraj w południe na teSamolot wpadł na tor kolei obw,Odo
nowym na tych ulicach. .na których renie stacji kolejowej Praga - Towawej, nadziewając się kadłubem na slup
przeprowadzone są linje tramwajowe.
rowa.
telegraficzny i zawisł w powietrzu ze
Park na Batutach
Tym razem uległ wypadkowi nie sterem pochylonym ku ziemi.
"Plage i Leśktewicz, lecz aparat myśliw:
nlh~dzy Drewnowską I Luło..
Natychmiast pos'pieszy1i na' mi"'J·sce
i
k
Kto się wybiera
ski "Pokker D 7". Jest to typ wypr6bo,,
·m ers ą·
'wypadku
robotnicy
kolejowi,
przy
kt6Odd)
1
t
j'
. j k· t
• t
styny
wany w wojf!ie światowej, należący do
zial p a11 ac l mle
s IC!I magls
ra
tererlU n'a
Balu
kategorjl samolotów znakomicie stabili- rych pomocy, por. Cichocki zdołał wy t·u m. Łod Zł. poszul-uJ·e
~
czeka~ musi na wezwanie
dostać się z rozbitego samolotu.
tach w llajbliższcm sąsIedztwie ulic:
z Warszawy.
zowanych.
Lutomierskiei i Drewnowskiej~ . celem
Aeroplan jest . zniszczony. Po zdjęciu zalożenia parku miejs~e'g(). Wla8ciciele
Lotnik, por. Cichocki, kieriljący aero,
W obec tego, iż niejednokrotnie emi
grand do Palestyny przyjetdżają
do planem, zauważył. że motor zaczyna ' źle ze stupa, szczątki przewieziono 'do por- realności, kt6rzyby wyrazili życzenie
Warsza wy po wizy bez otrzymania P'O" funkcjonować.
tu lotniczego w Mokotowie.
odstąpienia magistratowi nadających się
przednio wezwania, urzą::l palestyń~ki
Stało się to nad mostem kolejowym.
Por. Cichocki Odll.iÓSI lekką ranę Hu Igrunt?W, proszeni są o żgloszenie 0ię do
wyjaśnia, że emigranci ci WID,n i
przy.
wydzlaln gospodarczego, Plac \VolnoWiedząc, czem to grozi, postanowił czoną czoła wskutek uderzema głową o ści 14, Ił piętro, celem zlozenia odpojetdlżać do War stawy j~dynie po otTlZymaniu telegraficznego WłZwania.
wylądować l Zniżył się.
~olbę karabinu maszynowegClf'
wiednich ofert VI. terminie 10 ijnl, ,

olar -

6.35.

Katastrofa lotnicza w Warszawie.
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Godzina 10 wieczorem jest najbardziej odpowiednia dla dymisJi i ... zgonów.
Wojenna flota sowiecka Dziennikarz .mu~i ujarzmić dwie .P?tęgi: prz~strzeń i ~zas. '-:-- Radiotelegraf na
urządziła sobie maleńki "zpacer"· usługach dZIennikarstwa. Moznl tego śWIata są płonkami wobec prasy.
-_.~Dziennikarzowi nie wolno powiedzieć, że czegoś nie wie...

Tragiczna katastrofa·
na

Ciekawe wynurzenia redaktora paryskiego "Malina".

wybrzeżu estońskim.

Znany paryski dziennikarz Stefan Lausa,nne, który jest reda:lclotrem "Matin" w książce swojei p.
t. "Sa Majesti la Pres&e" drieili się
wrażeniami ze swych różnoro
dnych przeży~, jakich doznał podc.z.as długoletniej pracy dziennikar
Sikiej.
Oto szereg wyjątków 7. tei ciekawej pracy:

Ryga. w sierpniu.
Zupełnie niespodziewanie nadeszła
do Rygi wiadomość, że konferencja czte
rech państw bałtyckich z udzi~łem Polski zostanie prawdopodobnie odłożona,
a to naskutek żądania finlandji.

Jak wiadomo, konferencja ta wyznaczona była na 25 b. m. i o terminie wszy
stkie państwa zainteresowane zostały
zawiadomione.
Niespodziewane odłożenie tego terminu, wywołało różne komentarze w
sferach politycznych łotewskich, Dziwnym zbiegiem okoliczności, przed kilku
"dniami pisma łotewskie zamieściły infor
macje prasy sowieckiej, że finlandia nie
entużjazmuje się konferencją i wcale nie
przychylnem okiem na nią patrzy,
Przyczyna leży w tern, że jakoby
konferencja zwrócona będzie w pierw.'s zym rzędzie przeciwko Rosji, z czem
finlandja ma się nie solidaryzować. VV
ten sposób, na pierwszy rzut oka, wyda
:wać się może, że sprawdziły się infor'macje prasy sowieckiej.
Przypuszczalnie należy oczekiwać
tałego szeregu nowych artykułów pism
moskiewskich, komentujących na swój
sposób przedłużenie terminu konferencji
Tymczasem przed zwołaniem tej kon
1erencji, sowiety zabawiają się w de,monstracje. Z portu w Kronsztacie, wyplynęła na pełne morze flota wojenna
'~wiecka, w składzie dwóch statków
(Większych i trzech mniejszych poławia,czy min. Statki te niespodziewanie polawily się u brzegów Łotwy i Estonji.
W czwarte~ v:iecZQrem: mieszkańc:y
Libawy zauwazyh Vf oddah wij~CY SIę
uad morzem dym. NIebawem mozna bylo dostrzec wyraźnie wielkie kadłuby
;WOjennych statków sowieckich. Okręty
'zbliżyły się na odległość, jak na wizytę
(bez uprzedniego zawiadomienia, zgoła
'ttieprzyzwoitą.

o

której godzinie winien
umrzeć prezydent?

Przypadek - to uśmi,ech bogów.
Bogowie rue za wsze się jednak uśmie
chają i wówczas ludzie stają się .0Harami
ich niecLo'hrego naJStrO<ju. Nazywamy to
wówcz,as niepowodzealJiem.
Powodzenie w ikaiidym zawodzie zale
żne jest od takiIch kaprYfSÓw bogów, a
więc od przypadku, jedn.a.krże ni,gd'y nie
posillida ta,k dominującego znaczenia, j,ak
w d:zirennńlkarstwie.
Talent, praca, uczciwość i energja wszystko to odgrywa rolę tylko w zwią.
zku z jakimś przypadkiem.
~padlki zaś byWają przychy;}ne i
ni~omyślne,

Przychodzicie do

1lakie.goś

dtziałacz.a

pańSItwowego. Pan ten obuckił się dziś w

dobrem nastroju,1 uspooobiOlDy jest do roz
mowy i uśmiecha się na powitanie. Tr.zeba wÓW(:zas z tego 1k000zystać. Opowne
bowiem wszySJtko 00, cz,e.go zapragniecie
"i nawet rrec:zy jakIch nie oczekiwali'

śde.

Udało się.. •
Inny mów miał ~ahleś nieprrzyjemności natury pCJIllltycznej lub rodzinnej. Obu
d 'ł·
b l
A4
•
1 da
zt Slę z . ó ero 1f.l'OWY 1 spog Ił
na
świat przez szare" a na pnLSę przez c:zune okulary.
Jeż.el1i nruwet jest waS7lfID przyjacieilem., nie powie wam równie'Ż nic ciekaweg o, Nic tu nie pomooe.
Nie udało się...
Prezydent republiki umiera lub podaje się do dymisji o pierwszej w nocy?
Numer jest już oatłfkowicie z.łooony. Trze'ha się wziąć do pracy z największą szyb
IktOŚcią. Dla dziennikarza jest to wprost
katastrofa. Nde udał'o się. Dziooni:kMz ryz;ytkuJje cią,gI.e UJtratą opinji, częslto nawet
~.- '
d
hodz'
t
ń
~r:Jery, g y wc
. 1 W grę prus rze
oraz CUllS, Specja1nie w dziennilkarstwie
czynn1iki te odgrywają dOlIDinuiącą rdlę.
Aktualność jest podstawą wszelkiej
inłOO"macji i artykułu.

szybkości

do~rczeoia

do przez koryŁairz. Zauważyłem tam mintstra oswobodzonych terytorjów Le Bra..
Przypomniałem robie wówczas o ra- ina, gdy schodził Mady i zdenerwowany
dio - telegrafie, który oddał mi meoceni,o ze schodów.
ne przysługi podozas przyjarro<: F ocha do
- Co się Sltał'o? - spytałem go_
Ameryki.
ozy nie zostaje pan na śniadaniu
OtTzymałem specjalne rekomendacje
- Nie... wyjeżdżam... muszę zdt.:J;y~
o,d fran<:uskiego mmistra pooZJty i te~egra na przedwyborcze zebranie do Nancy,
fu i zwróciłem s1'ę z niemi d,o państWloWeq
NJe pytałem więcej, lecz wYdawałó
stacji radio _ telegraHcznej w Waszyn,gto mi się dziwnem, itż minister tak nagw 0nie. Obudziłem w nocy kierownika, któ- puszcza swych kolegów. Zwyk1e talki
ry przyrzekł mi, iż ilnformacje moje szyb spokojny, obecnie wykazuje wiellkie ,meko będą mogły być w Paryżu.
nerwowanie.
- JesteŚlIlly w doskonałyah sh)lSunPo południu p'oczął padać deszcz,. W
kaoh z fran·cuską stacją radio~ele,graJi~ pałacu odbywało się o te1 porze pruyję
ną i po pięciu s'e kundach od chwilH nada· ciel na które chętn-iebym nie poszedł,
nia pańskie,go ostatniego Siłowa będzńe lecz spotkanie z Le Brain'em zbyt mię
ono znane już W Patt"yżu - powiedział zacIekawiło,
mi Ów urz:ęcLn.ik.
Po przyjęciu przy wyjściu, gdy paNastępnego
d!nia zorgan!ZJowałem dął deszcz, zaproponowałem ministrowi
wszystko dokładnie.
Beranger, by schronił się pod mój para·
Gdy Bń.and przemawiał, jednocześnie sol.
pisałem i posyłałem kartki, ktlórych treść
Poszliśmy więc razem
radiotelegraf wysyłał do Paryża.
- Czy wie pan - spytał mię odrazu
Nie przeszło nawet 10 min po ukończeniu mi!Ilister - co się stało z tym bie,dnym
jego mowy, gdy jurż os1atnie jego słowa Le Brain'em?
mkn,ęły za ocean.
- Tak odpowJedzialem.
JeocLn:a./k;Ze wiadomości ia'kńe podałem
W rzeczywistOści nic absolutnie ni4!
dotarły do Paryża. o dzień później niż wiedziałem, pI1ÓCZ tego, iż zauważyłem
wszystłldch agencji. Dowiedziałem się o wielkie zdenerwowanie Le Brai!1a Dzien
tern od mego przyjaciela z "MaLina", Po nikarzowi nie wolno jednak nigdy przybiegłem do dyrekt-ora staCJl waszyngtoń znać się" iż czegoś nie wie.
skiej
- Czy me uważa pan, iż Clemenceau
- Nie moja w tem wina - powie- był zbyt ostry - szepnął do mnie po
dział tamten - to wina francuSkiej stachwilli minh;.ter.
cji.
odpowiedzia.
- Rzeczywiście? I neczywliście. ACtllkolwlek spełniłem łem, jakgdyby nie myśUąc ni<: o toczącej
swoje zadanie i przypuszczałem, iż przy- się rozmowie.
słutżę się W ten sposÓlb spoołeozeństwu,
- Bezwzględnie. Powiedział przecież
przeszkodziła mi w tem administracja
tak: Palne prezydencie, pozwól mi pan,
francuska.
jurż wyruszyć na zebranie przedwyborcze do Nancy. Cóż mu zaś odpowiedział
Parasol dziennikarza • "tygrys"? Dobrze, ale jeśli mówimy jui
Pewnego razu, dzięki parasolOwi zdo- o tem, to muszę zaznaczyć, i'ż nie zgodzę
byłem ważne informacje. Było to w Stra.,s się na to, by pan był na jednej liście wyborcze; z Lins Marinem, który gło'&owa~
'hUIrgu w roIk u 1919.
Caemenceau przyjechał tu wraz z ca- przeciwko tra.,ktatowi ~okojowemu. A1,
łym gabinetem i miał wypowiedzieć mo bo pan ten nie będZlie na. !iście, albo pan,
wę w sprawle wy:borów do padamenItu panie ministrze, poda się do dym1sji. 0W pdacu głównego komisarza (sta- słUipieHśmy poprosru wszyscy...
W niespełna godzinę po tej rOlZmow1t.
nowhitko to zajmQlWał wówozas Mi'llerand) urząd:oony został banJkiet, na któ- te1legrafowalem cLo "Matina". "Matin"
ry zapil"oSlZeni z,osiaU pr.zedsta wiciełe był jedyną gazetą, która napisała o prz)'
wszY'st-kich pism z wyjątkiem redaldora puszcz,alnej dymisji.
"Matina" ,którego !(l wielki tygrys nie
Clemenceau był wściekły. Nie zapn.
lubił".
sił na hanki et jedynie redaktora "Mati·
Koło południa, gdy wszyscy już się na" i w tem piśmie tyIko ukazała sie
zebra14 w sali przechodziłem właśnie wzmianb. o dyrr
Le nraina.
informacji

Francji.

Tłom ludzi wyległ na brzeg, przyglą.Jąc się niemiłym gościom. Po kilku
godzinach, parowce odjechały. W ślad
p. nimi wystane łotewskie hydroplany
.skonstatowały, że są to te same statki,
które wyruszyly z portu w Kronsztacie.
Ta sama flota przespacerowała się
bkoło brzegów estońskich i to w takiej
'odległości. by ją każdy mógł obserwoI~ l podziwiać.
.
••
U b'chte samych estO'óskich brze~w zdarzyła się tragiczna katastrofa
,okrętowa. która pOciągnęła za sobą jed}Ją ofiarę w ludziach i duże straty w towarach.
Zatonął okręcik łotewski .. Cecylja".
Wiadomość o tern nadeszła do Rygi
przed kilku dniami. Obecnie pisma ryskte podają szczegóły tej katastrofy.
"Cecylja" płynęła z ładunkiem drze,wa, którym była obarczona ponad swe
wątle siły. W pewnym momencie zasta
,la ją na morzu burza. Powiał straszliwy
Biurokratyzm .w
~cher. Pod jego naporem odrazu przeME
;e+5
wróciła sIę .. Cecylja" ,
to nasz wróg.
Załoga składała się z 8-mlu osób, w
tej liczbie jedna kobieta.
Briand, k1tóry był w okresie korueren
Wszyscy znaleźli się momentalnie w cji waS!Zyngtońskiej pre'zydenŁem miniwodzie. Sytuacja ich byłaby bez wyjstrów, mi,a l wygłOlslĆ w Waszyngtonie
~cia, gdyby jeden z marynarzy nie dowiel!ką mowę. Z niecierpliwością oczeki
strzegł płynącej szalupy.
Z wielkim trudem udało się wydo- wała na tę mowę cała Francja. Jak wia
stać rozbitkom na szalupę.
domo 13riand improwi'zuje sw01e mowy,
Gdy zdawało się, wszyscy już znaj- więc niemożliwością było zwrócenie się
'd"y.rali się w łodzi, skonstatowano, że
doń po tekst przed jej wypowiedzcpjem.
brak jest towarzyszki.
Kobieta utonęła. Zziębnięci i mokrzy
Posve,dzenie bytło naznacZ'one na 11
próbowali skierować łódkę do brzegu, godzinę rano. (4 go,dzina po południu w
jednak wiatr nie ustawał. Szalupa prze- Pa'I'yżu) i czasu było dość dlla nadania t~
wracała się kilkakrotnie i za każdym ra
'lem pasażerowie wpadali do wody. Nad legra;fi,cznie stenogramu. Przypadkiem je
ludzkim wprost wysiłkiem udawało się dnak wszystkie trzy kable francuskie by
im napowrót łódź do porządku przypro- ły zepSlwte, a angielskie" obsługujące pra
wadzać i płynąć dalej.
sę wielkobrytańską nie gwarantowały
Gdy burza wzmogła się jeszcze, nie
pozostawało nL innego, jak prosić Bo- lll§iłtłłi#4i A4 IM-WidMjl!pm!Mb@'iQłMłitnaa
ga o rychłą i niemęczącą śmierć.
wla. Załoga ujrzała dawane jej z łodzi
Jakież było zdumienie i radość nie- sygnały i wydobyła z beznadziejnej sy&częsnych rozbitków, gdy nagle, na fa-, tuacji rozbitków "Cecylji",
Onegdaj z Rygi wypłynęly dwa stat- Podczas budowy nowei radtosłac"i w Koen;~sw.,esłer"augeh
'lach morskich, walcząc z wichrem i bu
rz~, dostrzegli okręt z oddali~ Był to fiń- ki do RewIa, cęlem podjęcia z dna mo- w N l emcitech robotnIcy"", acusa na w SO i. ośc, 200 metrow bez
ski $tatek płynący z ładunkIem do Re- rza zatopionej "Cecylji".
pI',iEl*wiązywania się do żelaznych belek.
f.~

-

...
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Zabrał
i nadomiar

żonę

mu

złego pobił

go dotkliwie.

Rzecz działa się nie w romantyczn~ch Włoszech, lecz w
wanej" .Łodzi.

Z"AJOMA: Mamusia bardzo długo się ubieral
ZOSIA: A tak, proszę pani. Musi wzią~ sW~je
włosy z pudełka i zęby ze szklanki ...
-

Niejedno.kro.tnie spokojne ognisko do
mowe wstaje Ziburzone, gdy na hory.zon
oie ma~żeńskiego Slpółżyda zjawia się
ten "trzeci".
Zwykle pomiędzy mężem a żoną rQz
poczynają się wówczas
waśnie, które
nabierają jUJŻ char.aktea-u chronicznego.
A gdy i to nie zmienia sytuacji, wtedy małżeństwo się rozohodzi.
Właśnie 'tak było w małżeństwie N.
zamieszkałych przy ulicy Włod~er
skiej 46.
F .. N. ożenił się przed kiikwn.asbu la,..
ty. 2yli dcho i szczęśliwie.
zabawki:
Pne.d nieda wnym czasem W domu
N. począł bywać pewien pr1Zyst<>jny je-

(London Opinion). gomość.

Dzień

Z mie;s.ca.

dobry!

Cisza•.. Nikt nie odpowiada...

o co chodzi?
o prosty objaw

Gdy zaś wyrwą mu się jeszcze przy
który wychodzeniu wyrazy pożegnania
do
jest obowiązującym zwyczajem w cywi widzenia" i odpowie mu (dajmy na 'to)
fizowanym świecie europejskim. Chodzi tylko echo, zażenowanie wzrasta do
loby o to, aby go wprowadzić w na- rozmiaru upokorzenia. "Niegrzeczni luszym mieście.
dzie - myśli sobie, a tymczasem to tylTak się już składa, że gdy mówimy ko skutki barbarzyńskiej tradycji.
o cywilizacji spoglądamy zawsze trochę
Nie trzeba jej podtrzymywać. A są
na zachód. T o jest czasem nudne, ale na
tacy, którzy "nauczeni" za swą grzeczto niema rady.
ność, nie chcąc się na dalsze przykrości
Otóż jest zwyczaj, że gdy ktoś wita
narażać, rezygnują ze swego dobytku
drugiego słowami: "Dzień dobry", odcywilizacyjnego w tym zakresie. Nie!
powiada mu się na to w podobny sporaczej trzeba być ofarnymi pionierami
sób. Nie uznają tego łódzcy kupcy, natych zdobyczy kulturalnych.
wet należący do elity swej sfery, tj.
wlaściciele pierwszorzęnych sklepów i
Może wreszcie zechcą kiedyś naumagazynów.
czyć się grzeczności bodaj pierwszoMożnaby wydać całą książkę p. t. rzędni ~up?y. A jeśli ki:dYś przyjdzie
Łódź w zetknięciu z Zachodem"._
ten dzten, ze ledwo drzwI sklepu otwo_ Gdy ktoś, kto się tego gdzieindziej rzysz czytelniku miły, już sprzedający
nauczył, wchodząc do sklepu z przyzwy uprzedzając twój zamiar powitania
czajenia powie "Dzień dobry" i na to pie.rwszy powita cię, uprzejmie słowami
"odpowie mu milczenie" (jak brzmi non "dzień dobry", będziesz mógł wówczas
sensowy zwrot literacki), popada w stan śmiało powiedzieć, że słońce cywilizacji
jakby z.ażenowania Z powodu doznanego \jasno świeci nad murami Manchester.u
afrontu.
polskiego.
uprzejmości,

Nadłudzk'a

rozpacz oJ·ca.

Wstrząsająca tragedja rozegrała się

przyprowadzić do przytomności denata.

w rodzinie Czap1ińskich, zam. na Balutach przy ul. Zielonej Nr. 9.
Przed niedawnym czasem Czapliń
skim umarło c;lzecko. Pakt ten głę
boko wzl~ł sobie do serca ojciec, który
był niepocieszony po stracie ukochane
go dziecka.
Onegdaj dwaj starsi synowie Czap1iń
skiego wybrali się na cmentarz, by od
wiedziĆ świet~ mogiłkę. UJrzeU tam
swego olca, który łkał spazmatycznym

począł się wecać

do pani
mu bynaj-

,,splaJło

- ŻOna clę zdradza...
N. jeszc1)e nie I1wier.z}"ł, lecz ipO'C'Zą'ł
jUJŻ pilniej obserwować swą żonkę, aj;
wreszcie przytłapał ją pewnego ra1lJU na.
czułem tete a tate z przyst~jnym jegom.ości~.

mał.źeń.stwie rozszalała

btmu. Po.
wzajemne wymówki, a
nawet '\\'Yw..iąza:ba się maleńka bijaltylka.
U~oiło się !fednabJe l ma1tWnJko~
wie znowu w ibłogńm sP:Okcju ~
07Jas.
Wydawałoby się1 że ~ ws:qsllk'o ;e~
na najlepszej dr~, gdy nagle...
Pev,rn.ego wiecroru !p. N. ~
do domu i nie zastał ŻOny.
Czekał weń, ~ dw~ tn&y i wię-.
cej, ~ doczekać się jej oi.e mógł. ROlJpOczął więc pOi.SZt1Mwania.
W Iko~cu dowiedział się. IŻe iona jego
zamieszkuje obecnie przy aIicy Nawrot
nr. 62.
'
W

c:z.ęiły się sypać

domu, a ta. nie powStawała
mniej dłużną.
Mąż ufny w wtiemość swej ~cmy nie
zwracał na ten niewinny nlllP0.zór' Hirci!k
zbytnie; uwa.gi i to go właśnie ~gubiło.
_ kijem te·go, co nie pilnuje swegoPoszedł więc tam. Zaledwie pnzekro.
Jllówi przysłowie, a pan N. odczuł to czyI' próg mieS2'Jka.niIa., ~ 'WIiel1biciel jego
głęboko na wł.asnej skórze.
tony 1ZU0l1 się nań jak żbik i dotkllwie
Flirt zamienił się W coś więcej, co w pobił.
poetycznym języku nazywa się miłością.
awezwano l~ kasy -cb.orydt\
Pewnego dnia mąż usłyszał od iedne-Iktóry udzielił p. N. pomocy, poczem odgo z sąsiad6w słowa, które uderzyły 'WIiózt go 'W stanie md:awadniającym @
weń, jak obuchem.
domn.

WJje[~ało gOgołowie llarO-!iDJm rankiem...
----::0:.-- - (

Znów dwa wypadki z dziećmi. - 2 prostytutki truły
komisarjatach pol. - Łobuzerja z przedmieścia
b·ł
76 I ·
W
d
pO I a
- etntego starca.
ypa ek przy pracy.

się W

W czoraj miejskie pogotowie r.a4!unko ofiary doozyńcy zbi~ Pogotowie miejwy było W!:YWane do 6 wypadków.
sikie odwiozło go w. staDle osłabienia do
Dopie-ro WCZ'Ol1"aj donosiliśmy o nie- 7Jbiorni ~ej.

dbałej opiece, taką otaczają milJtlk:i swe

maleńkie dzieci, dziś znów nottrjemy 2
Ostatnio
panuje epidemja sam0k~~dki bard7X> smutne w sw-oich Skuł- bójstw
W\Śród cór korytntu T ~eneJll tych

Mordka Krone (Jułrusz.a: 27)' dwufłetni wr,padk&w s.amobÓljczyCh są przeważlIlie
s-ynek bi'ednego krawca pozostawiony komisarjalty policyjne, ddkąd sprowadzJa
się te kobiety za rozmaite przewi.ntienia.
bez ppieki s,tarszych bawił się na schoW siódmym komisrurjacie policji aredach S-do piętrowej kamienicy.
sztowana Zofia Bońska, bewonma proSkacząc po stopniach między piątym
a czwartym piębrem sbracił równowagę stytutka, Slkorzysiarwszy z braku dozoru.
i spadł ze sohodów i tak dott.kMwie pora- wypiła butelec7Jkę sublimatu W celu sanił się, ż.e nastąpiIł silny krw-otdk. Dziec- mobójczym. Lekarz pogotowia po przepłlukaniu tołą.dIlm. p<n0Sll:a wił denatkę n9
ko l.eikuz w stanie ciężkim porosła wił mńejscu.
na miejscu.

Zaledwie otworzył on oczy, wyszeptal zbielałemi usty:
- Poco uratowaUścle mnie! I tak
muszę umrzeć.
41.
• tli.
Czaplińskiego otoczyła rodzina troTe-renem anaJ1.ogicznego
wypadku
skliwą opieką i śledzi każdy niemal jego
W drugim. wypadku matłk.a pozostoa. był lokal 10 komis. p. p. Wilktorja Boruwiła swe pięciomie&ię.czne niemowlę Fry
krok.
szewicz, 29-łetnia prostytutka, nigdzie
met Landau (Pańska. 3) pod opieką słu nie zamieszlkała, została przykzyma.na
zącej. NieuwaźlIla opie'k unka nie bardzo w areszcie 'komisarjatu.
troszczyła się o dzieak'o, kJt.óre skutnciem
Po pewnym czasie prosiła, ał?r jej po
nieuwagi spadło na ziemię, t'amąc się do zwolono . skorzystać z ustępu. UtrzymatJkliwie. Sł.użąca pobiegła sama z dziec- szy pozwO'lenie 1Jamknęła się tam i w)'lPikiem na stację pogotowia, gd.z.le lekarz ła sporę dozę jodyny.
płaczem.
po ud:zti~eniu pierwszej pomocy skonSynowie ujęli go pod ramie i odpr<>Lekarz pogOltowia udzielił jej pomo-.
staIbował dętkie uszkodzJenie.
cy.
wadzili do domu.
Po drodze zrozpaczony ojciec raz po
~.~
••
.*,
raz wybuchał gwałtownym łkaniem i
Robotnik Stanisław Zawad?;ki, Łagie
W bestialski sposób obeszli się niewY
ciągle powtarzał:
kryci złoczyńcy z 76.Jletnim starcem, Her wnJcka 27 przez nieos.{!fo~ność został tak
:....odbiorę sobie tyele!
manem Bezinke. W ciemnościach wie- nieforŁ\l'1lnie pochwycony przez ko'lo stu- '
czoru bezbronny strurzec został napadnię dni, że <YŁrzymał cały szereg niebezpieSynowie uspakajali go jak mogH, lecz
ty znienacka pr.z.e'Z jaJkichś łobuzów, któ- CZtl)"Ch ran na ciele i pogotowi-e musiało
(lic nie pomagało.
rzy
poczęli go ni~miłosiernie bić i zada- odwieźć go do szpitala św. Józefa . w staPo przybyciu do domu zrozpaczony
wać razy tępym narzędziem. Na krzyk nie bardzo ciężlkim.
ojciec chwycił stolącą na stole butelecz
kę z jaktmś trującym płynem ł przytknął ją do ust. Zauważyła to żona jego
się nauczyć śpiewać?
i zapobiegta nieszczęściu.
Czapliński jednak od swego straszzaoszczędzi
przykrości.
1ego zamiaru nie odstąpił.
DOWiadujemy się ze źródeł miarodaj nietylko śpiewające. Ustawa o ich oUdał się do ubikacji mieszczącej się
nych,
iż otocz~no opieką ptaki śpiewa chronie .uzupełniałaby przepisy m .'na podwórzu i tam usiłował powiesIć
"
Erdal
jące.
Nie wolno więc tępić ani znęcać śIiwskie o zwierzynie łownej. '
się na szelkach.
Cóż
bowiem
ma
uczynić
kura,
która
się
nad
żadnym
z
naszych
kochanych
I teraz w porę zauwatyli to sąsiedzi
• jest Istotnie towarem
śpiewaków. Witamy to z zadowole- chce uniknąć znęcania się nad nią lul upartego samobójcę odcięli. Byt już nie
•
najlepszej
jakości.
:
dzi? Ptakiem śpiewającym, niestety,
niem.
prz.ytomny.
Dobrze by bylo, aby otoczyć ochro nie jest. A mo!e powinna nauczyĆ si(;,
Zawezwano lekarza pogotowia, któ••• G •••••••••••••••
'
ną wszystkie ptaki, swojskie l 'd zikie.• śpiewaĆ?
temu po usilnych staraniach udało sł~

Czy kura ma

Tak - albowiem

•

•

••

•••
•
•
•

jej to wielu

Str.
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WłECZORN!

otrzyma no e

a miejsce ich
Nie wszyscy zapewne wiedzą o tern
że Łódź była pierwszem miastem w b.
f("pngresówce, które wprowadziło do
użytku publicznego tramwaj elektryczny. Podczas gdy w Warszawe lokomocja tramwajowa odbywała się przy pomocy siły pociągowej - w Łodzi stosowano już elektryczność.
'J ak się obecnie "Express" dowiaduje
Clyrekcja K.E.Ł. przygotowuje zmianę
wagonów tramwajowych, które są prze
siarzałe, zużyte i przestały już odpowia
'dać wymaganiom chwili.
Mając na uwadze wygodę publicz1IlOści dyrekcja K.E.Ł.
przedsięwzięła
budowę nowych wagonów tramwajowYch, z których dwanaście lest już na
ułończeuiu.
.
Wagony te o nowoczesnym typie bu
'dowane są w krajK a częściowo nawet
w łJodzi w zakładach tramwajowych.
~ą one jut calkowicie :wykof1czone. brak

tO~lianie Ji~ Jkarlą...

-

Kupiec.
Nie mówcie nikomu. te }a· s~ skarżę.
Broń BoU! Wszyscy mogą jeszcze pomyśleć, że ju! robię .,plajtę". ;Wcale tak
jednak nie jest! Skartę się w tajemnicy
przed wszystkimi i proszę was, aby to
pozostało między nami. Od dłuższego
już czasu zapraszam wszystkich znajomych do biura. Niech przychodzą, niech
robią ruch w interesie, bo inaczej wszyscy pomyślą, że pies kulawy; nawet u
Czy zanwaiyliścle.

't e się czasem

zajmą

nowe -

im tylko motorów, które
Szwajcarji.

nadejść mają

nią się

ze

glądu

Zarząd tramwajów elektrycznych nie
chce jednak wagonów tych obecnie na
miasto wypuścić z tego względu, aby nie
wprowadzać pstrokacizny.
Całkowita zmiana wagonów nastąpi
dopiero w przyszłym roku, kiedy wyko
nane zostaną wszystkie wagony niezbędne do obsługi publiczności łódzkiej.

•

do pOlepszenia
miasta.

zewnętrznego WY

Czasy ostatnie, śmiało rzec można
nas znacznie naprzód. Rozwój
ruchu samochodowego, nowoczesne wa
gony tramwajowe, uregulowany ruch uliczny - wszystko to zakrawa na Europę· ..
Gwałtowna jednak europeizacja, dla
tego właśnie, że dokonywana jest w na
der szybkiem tempie, pod pewnemi
względami bardzo jeszcze kuleje. Przed
kilku dniami wskazywaliśmy właśnie na
nieodpowiednią metodę "europeizowania" ruchu ulicznego.
Jest to jednak tylko drobny fragment
Istnieje jeszcze bowiem cały szereg niedociągnięć, których usunięcie nie napotka na trudności.
Mamy na myśli ruch tramwajowy.
Każdy tramwaj idzie nie tak, jak wyma
posunęły

Zaniedbanie, które cechowało dotych
czas tramwaje łódzkie, przypisać należy
wypadkom wojennym, które w wielkiej
mierze utrudniały remont obecnych,
zużytych już wagonów. Pozatern inowa
cja, którą wprowadzić zamierza dyrekcja K.E.Ł. ma niezwykle doniosłe znaczenie dla całokształtu rozwoju Łodzi.
Przedewszystkiem podkreślić należy to
że nowe wagony tramwajowe, bardziej
estetyczne I miłe dla wzroku, przyczy-

Przeminęły

am a e.

znikną z powierzchni szyn,
wytworne i wygodne wagony.

ObeClle nieestetyczne wozy

mnie nłe bywa....

•

dnie

- Ten Artur ma szczęście! - szeptan o w biurze po kątach.
Sława jego poczęła rosnąć coraz
bradziej... Mówiono już o nim w innych
biurach.
Niepozorny inkasent stał się dla swo
ich kolegów autorytetem...
- Panie Arturze, czy wypada w tałach, odr~staurowany łodzIanm :wra~a kim ubraniu pójść z wizytą - pytał go
w zadymIone obszary protestów I plajt. starszy buchalter.
Okres urlopu pozostawił jednak pew
- Panie Arturze, jak odpowiedzieć
ne ślady... ' Kilka kilo przybyło na wadze, ale znacznie więcej ubyło pieniędzy.
. Próc~ 't~gO pozostała garść wspomme~ o Jakichś mnyc~, sympaty.czn.ych
znajomych, z którymI ro~k~~zme spę
dzało .się czas: Zdav.:ał~. Sl~. IZ pozos~a

Ludzie, którzy przez kilka tygodni
.oddychali świeżem powietrzem i zachwycali się dziwami natury - wracają do swych szarych, codziennych zajęć.... ~o mi~si~cznY.ID poby~ie na Czarneckiel, WIśruowel lub mnej Górze,
gdzie myślało się o niebies~ic? migda-

. \~.

,',

" ,

',,'

odpowiednią reformę.

na ten liścik? - pytał kaSjer, lub korespondent.
A pan Artur B. odpowiadał z uśmie~
chem ....
Uśmiechał się jednak naogół rzadko,
Gdy samotny wracał do swego kawalerskiego gniazdka, przypomniały mu
się sympatyczne znajome, które rozjechały się do różnych miast...
SpeCjalnie utkwiła mu jedna w pa~~~~i~h~~~~~h:.~mukła blondyna o nie-

słoneczne ••• ·

Mija już okres urlopów...

ga tego uregulowany ruch uliczny, ale
tak jak mu wygodnie. Daje się to
zwłaszcza zauważyć przy zbieg,u ulic
Piotrkowskiej i Narutowicza, gdzie
wskutek anormalnego rozkładu jazdy
tramwajowej ruch uliczny zostaje często
zakorkowany.
Na mocy ostatnich przepisów ulicę
wolno przecinać tylko pod kątem prostym. PrzechodziefI, który przy zbiegu
ulic Piotrkowskiej i Narutowicza prże
dostać się chce na drugą stronę dostaje
się w sam ogiefI kotłowiska. Drogę zagradzają tramwaje, ustawione w długi
szereg, które stoją nieraz po kilka minut.
Dyrekcja K.E.Ł. która przez wyp,u..
szczeni e nowych wagonów dokona nie·
wątpliWie wielkiego dzieła, winna również i w tym wypadku przeprowadzić

Pan Artur B. nie mógł o niej zapom,

nieć ...

Gdy I?e~nego

dnia zaink,:sował 'V!
me wrÓCIł
z mem! do swego bIUra ...
Pan Artur wyjechał. Gdy wróci! po
kilku dniach wówczas nie zjawił się już
w biurze.
Z szefem spotkał się w sądzie, gdzie
skazano go na 3 tygodnie aresztu.

pe~neJ. fIrmIe 200 ~lotych,

. ' ) 0 . '.- ,',...

Sław.
......~.

łŚIliecham? Tak? Czy myślicie, że Jest
mi wesolo? Mówię szczerze - nie. Gdy
bym się nie bał, iż stracę w sferach kupieckich zaufanie, byłbym się nawet nie ~ą ,!allep~zyml przYJaclOłmI ~a całe l.UŻ
uśmiechał. Zresztą

- mój uśmiech nie ZyCIe. A Jednak ... Po powrOCIe do mIajest' wart nawet grosza. Spytajcie mej sta zapomina się ... Tyle kłopotów, tyle
tony. Zresztą - nie pytajoie_ Powie- spraw ...
'd.zialab:v_~ zbyt.dużo...
Zapomina się o sielskim, anielskim
' .
'Okresie urlopu. Jednakże nie można two
Buchalter.
rzyć .z powyższych spostrzeżeń zasady,

'la. niżej podpisany Duclialter. 'mam
zaszczyt się skarżyć na mój los .... Wła
ściwie mogłoby być gorzej .... IJ eszcze
mam posadę. Kto jednak wie co będzie
jutro? Pan szef powiedział, że jutro mi
wypłaci pensję, ale czy nawet on może
wiedzieć, co będzie jutro? Tego nikt nie
wie.
Naogół jest smntno ... Za jedenaście i
pól meisiąca będę miał urlop. Pewno '
wyjadę na Czarniecką Górę .... iJ eśli się
dowiem, iż panna Ala będzie tam znowu
nie zawaham się ani chwilę... Bo, czy
można inaczej myśleć? Boskie, przecudowne chwile spędzone w poświacie
księżycowej,
powstaną na zawsze w
pamięci. A propos pamięci! Zupełnie za
pomniałem zanieść weksel do rejenta ..
Niema czasu się skarżyć. Może innym razem, gdy szef wyjedzie.

gdyż zdarzają się częste wyjątki.

Chociażby taki pan Artur B.. inkasent jednej z firm, który doskonale się
bawił w tym roku na urlopie. Nie jest
to dla nikogo tajemnicą. Opowiadał o
swem nadzwyczajnem powodzeniu i
nadzwyczajnych znajomych, głównie
płci żefIskiej, wszystkim kolegom i "całe
biuro" nie mogło ukryć swej zazdrości...
Początkowo nie wierzono we wszystkie jego opowiadania, lecz potem, gdy
listonosz codziennie wręczał panu Arturowi pachnące, niebieskie i różowe liściki, niepozorny inkasent urósł nawet
w oczach szefa.
fi
zabłysły

Ruszyłam dalej ... W oczach
mi łzy (jest mi z tern do twarzy).
Skarżę się dzisiaj .... Kto wróci mi ten
jedyny nastrój, tę chwilę, gdym go ujrzała DO trzechmiesięcznem zerwaniu?

Pewna panienka.
Gdy wczoraj zauważyłam na przeciwległym chodniku Olka, stanęłam jak
wryta. Nie mogłam się ruszyć z miejsca
I wówczas ... podszedł do mnie policjant.
- Nie wolno stać na ulicy!
S])ojrzałam nafI nie rozumiejąc o co
chodzi.
Cudowny, poetyczny nastrój pierzchnął bezpowrotnie... Z krainy marzeń
strącono mnie brutalnie, zabijając najIslDĄsze marzenie ...

....

'

.,w

Mały

Bronek.

Słyszałem, że w tym roku nie przedłużą wakacji. Mam wrażenie, że będę

przez dwa pierwsze tygodnie.chory. Nie
nawet porządnie wypocząć.
Dla drugorocznych mogli chociaż zrobić
ustępstwo, przecież tacy znają już cały
kurs... Czego mnie jeszcze nauczą? Umiem już puszczać dym nosem i wiem,
jak się robi atrament. Arytmetyki i tak
sę nigdy nie nauczę, bo nauczyciel ma
na mnie oko.
Dol.
pozwalają

Kiedy public:znośł nasza nie może przyzwyczaBł się do nowych
przepisów o ruchu pieszym na ulicach, dajemy dla pocieszenia
łodzian obr azek z BerOina przy skrzy;iowaniu Leipzigerstr. i Potsdamer Plab. Na fotografji widać białe linie na bruku-wskazówki
dla pieszych. Jeśli mogą przyzwyczaiać się berlińczycy, czeMU
aie uda się to łodzianom?
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Zwierzenia

Co mówi Tahra-bej o pochowaniach
"umarł"

Fakir, który

w roku 1889, a

zmartwychwstał

W Paryżu popisuje się obecnie egip- obieg krwi i wykonuje masaż całego
ejanin, fakir Tahra-bej. Jednemu z repor ciała.
terów udzielił on podczas wywiadu naTakie praktyki powtarza tak długo,
stępujących szczegółów o "pochowaniu aż uczeń potrafi sam zapaść w sen kata
żywcem".
leptyczny bez pomocy nauczyciela.
Pochowanie żywcem - mówił TahZe znanych wypadków pochowania
ra-bej - praktykowano już w starożyt- żywcem, dwa zasługują na bliższą uwanym Egipcie, i to zrazu na przestępcach gę: jeden z powodu pozostania w grokryminalnych, których nie skazywano bie przez 36 lat, drugi z powodu tragicz
na śmierć, w poszanowaniu życia.
nego zakończenia.
Dodam, że takie pochowania, odpo- Jeden z moich przyjaciół, ciągnął
wiednio przygotowane, nie pociągały dalej Tahra-bej, kazał się pochować koza sobą śmierci skazanych. Magicy obli- ło Tantah, w Egipcie, w r. 1889, z sugczyli, że rok takiego pochowania skraca gestią, że obudzi się w r. 1925, 17 maja,
życie o dwa lata, a to dlatego, że w tym o 1!odzinie kwadrans na II-tą.
letargu tkanki szybko się starzeją.
Wyjęto go z grobu na 48 godzin przed
Z czasem jednak kapłani przekonali tą datą i znaleziono w doskonałym stasię, że pochowanie takie na krótki prze- n',.
ciąg czasu, będące niejako przymusoObecnie nle może jeszcze mówić i
wym odpoczynkiem organizmu, są do- odżywiają go jedynie ciepłą wodą I clebrem lekarstwem na niektóre choroby. płem mIeldem. Spodziewają się, że za
W każdym wypadku, skazany, czy trzy miesiące wróci catkiem do siebie,
chory nie pogrążał się sam w stan letar- ale nie sadl<>. aby móvł wOf!Gl~ ~ovć dłuo

żywcem?
17 maja 1925 roku.

nad 6 m5esięcy.
Drugi ' vypadek tyczy młodego faktra Sai<i.... Ten kazał s:ę pochować zapowiadając, że się obudzi po 6 latach. Według przyjętego zwyczaju, co roku
podeza::. świąt P'1rnadhan fakirzy otwierają trumnę z takim żywcem pochowanym dla skontrolowania, w jakim stanie
się znajjuje.
Otóż trzeciego roku znaleziono ciało
Saida zjedzone zupełnie przez robaki.
W trumnie był otwór. Albo wąż dostał
się tamtędy do trumny i przez nos dostał się do móz\!u. albo też w ciele pozostało jeszcze trochę tlenu, który pozwo1it żyć robakom.
Głównym warunkiem pobytu "żywcem" w grobie, jest zatamowanie wszel
kich funkcji życiowych, a więc oddycha
nie, krążenia krwi etc.
W tym celu należy powstrzymać do
pływ tlenu i dlatego całe ciało pokrywa
się cieniutką warstwą wosku.

o

Mówić można-

wszystko,
zaś

list w r~ku m~:tc~zny

jest

straszliwą bronią.

Pisywanie listów miłosnych nie na
do łatwych sztuk. Dowodzą tego setki podręczników, które zawałftJ'I
półki kSięgarskie. Występuje przeciw
nim amerykanka, fJlozofka, pani Dorothy Dix w piśmie poświęconem sprawom kobiecym, p. t. "Women" wola:
Kobiety nie piSZCie listów miłos 
nych!
leży

o

Możecie

powiedzieć

mężczyźni e

WSzYstko co chcecie, dozwolone są na;
gorsze wyrazy i naJczuJsze pieszczotv
o, •
ale nigdy na papierze.
List miłosny w ręku mężczyzny te
straszliwa broń.
. Pr~ede"?:szystkiem kobiety winn:}
,,?edzIeć, I,Z t~n umiłowany i wybrany
me opraWIa Ich pisma w ramki i nie
nosi na sercu, lecz załatwia się nieraz
w takt sposób, jak z inną koresponPo przeczytaniu rzuca je do kosza
lub conajwyżej do biurka. \Vięc najczulsze zwierzenia łatwo stać się mogą
pastwą osób niepowołanych.
Są i tacy męŻCzYtni, którzy lubi:'\
się przechwalać Ustami miłosne mi i
chętnie ukazują je przyjaCiołom i znajo
mym - dla bufonady.
Ileż to tragedji powstało skutkiem
błahego listu, napisanego w porywie
pierwszego uczucia? Minęły lata i ta
ki papierek stawał się przyczyną nieszczęścia rodzinnego.
Kobiety jednak lubią pisywać listy
więc jeśli nie umieją opanować tej manji, niech piszą tak, aby każdy ich list
mogla przeczytać najlepsza przyjaciółka".

Narodziny rekina
wakwarjum.

z

Monachjum donoszą: W tutejszem
akwarjum wystawowem przysz edł na
świat młody żarłacz ludojad. W y padki.
aby ryby te rodziły się w niewoli, zacho
dzą bardzo rzadko, a ostatni miał miejsce przed 16-tu laty. Młody żarłacz ma
12 cmt. długości. - Umieszczono go w
osobnym zbiorniku wody.

Maszyny piekielne w stawie

Obozowisko r;ffen6w za polem walk w Marolcko.

mógł

-

JULJAtI STARSKI.

sensacyjno - kryminalna z życia łód z k I ego.
Weszliśmy

tylko do mego mieszkania z
innej strony. Skorzystałem z tego, że żo
na moja wyjechała na dłUższy czas do
Szwajcarii i urządziłem tu - w oficynie
- dość miłe gniazdko dla naszej włosz
ki. Mówię to wszystko panu, licząc w
zupełn c§ ci na jego dyskrecję.
Na wargach
Wiewióry zakwitł na
chwilę sarkasŁyc:z.ny uśmiech. Hardt nie
zauważył tego i mówił dalej.
- To jest zdaje się wszystko, czego
pan ode mnie żądał. Wątp ię bardzo, czy
się to na wiele panu przyda.
-- Zobaczymy - odparł Jan.
- Co pan z.amierza obecnńe czynić/

l

Wybadać służbę. Wątpię,

W pewnej wsi westfalskiej, po spu~
szczeni u stawu, znaleziono 12 bardzo mi
sternie skonstruowanych maszyn pieldeI
nych. Ludność wsi ogarnęło przerażenie
Sledztwo dotychczas nie dało wyniku.

by ktoś wana sznurami, n<ie dająca żadnych cznaJk życia: Leżała z twa:rzą, wciśniętą w
przez dłuż'szy czas i uprowadzić W do- podulSIZki.
Wiewióra, nie tracąc przytomnoścI
datku kobietę. Musiało być i auio ....
UID)'Isłu,
wyjął szybko z kieszeni scyzo- Dobrze ... Zawołam pokojówkę.
Mówiąc t,o nacisnął guzik od d7JWoill- ry.k i p1'Z.e:aiął powrozy.
ka. Przeszedł jednak jakiś czas i n1łkt się
- Żyj.e - rzekł, przyłożyWSZy ręk ę
nie zjawiał.
do jej pulSIU leżącej. - Omdlała.
- A cóż to znowu - denerwował
Haordt patrzał na wszystko szeroko
się Hardt, naciskając bez przerwy dzwo- rozwarlemi ocz.ami.
nek.
Temczasem Jan wbiegł do k!.lcnni,
- Wiew~óra wstał nagle z miejsca. przyniósł sZlkilankę wody i ptJczął naci.::- Chodźmy panie Hardt: pokojówka rać skronie p'o kojówki.
nie przyjd'Zie. Mam wrażenie, iż oni ją
unieszkodliwili.
Poczęła szybko oddychać. Po chwil'>
Hardt zbladł raptownie.
otworzyła oczy i przyćmionym
"'l7ro__ Co pan mówi?
kiem potoczył.a dokoła.
_ Prędzej, prędzej _ nalegał Jan _
- Wody... - wyszeptała
blademi
niema teraz czasu na mówienie. Wziął wargami
Hardta pod rękę i siłą niemal wyprow a
Wiewióra podsunął jej sZlktallk ę wodził go z pokoju. Fabrykant drżał na ca- dy. Piła łapczywie, poczem opadła bezlym ciele, a pot kroplisty wymąpił mu silnie na poduszki.
na czoło.
o
- Jak się pani czuie- - zaDY tal Jan.
Wpadli do pokoiku,
zajmowanego
- Już zupełnie dobrze ...
przez pokojówkę. Wiewióra namacał w
- Mo,że pani odpowiadać mi na pyciemności kontakt elektryczny. Błysnę- tania l
ło jasne światło.
- Tak
Jednocześnie z piersi Hal'dta wydo- Kt,o to zrobił?
był się straszny okrzyk.
- Pan z czarną bródką i w duzych
Na łóżku le:żała p CJ<k oj ów1k.a, slkr~po- okularac:~
(d .c.n.)
-

67

Wiewióra spojiI'zał
nań osłu.piałym
wz-rdkJ.em, nie mogąc ze źdviwienia wydobyć z siebie ani jednego słowa.
. - Jakto?
Bardt uśmiechnął się blado.
- Ot, prosta rzecz ... Jechailiśmy bardw długo - to prawda, ale podróż tę
przedsięwziąłem jedynie po to, by zbić
pana z tropu. Stwierdzam, że udało mi
się to znakomicie.
- Nic nie rozumiem ..
-- Zaraz panu wytłomaczę... w.yjechaliśmy autem ode mnie.
Zrobilliśmy ' maleńką przeojeżdZlltę do
Pabjaruic i - z powrote!lll. To wszystko

~:o-

dencją.

o

Powieś~

Nie piszcie listów miłosnych

że)

~~~ale~~wałs~wr~ek~~I~OO~-~~~~G~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

nów.
Jestem przekonany np., że rak, zwła
szcza VI początkaCh, leczony w ten sposób, musiałby zniknąć.
W takich pochowaniach żywcem,
trzeba wziąć pod uwagę, jako środek leczniczy tal<że kąpiel w gorącym piasku,
na otwartem słońcu czyli jak się dziś mó
wi, heljoterapję. Każdy eksperyment po
t>rzedzony był kilkodniowym postem.
Czasami talde pochowania kończyły
sIę jednak śmiercią. Tak byto np. z synem faraona Kerima, którego syn, dotknięty paraliżem, zmarł podczas letargu. Kerim rozpoczął prześladować kaplanów, a ci, chcąc uniknąć prześlado
wania, sami zapadli w sen letargiczny i
pochowali się żywcem, aby obudzić się
pa śmierci Kerima.
Śmierć ta nastąpiła dosyć wcześnie.
Ale uczniowie kapłanów, pragną.; zająć
ie;1 miejsca, postanowili ich pozaudać.
Tak też uczynili z tymi, który<!h groby
~dnaleźli Reszta schroniła się do Azj i
MllicJ~z oj, do Persji, Jo 'i°,)' hiu i iTldji.
Uc~;"}i. j\\' ie ich pozostali \V f.~ipc:e .
prz}j(::!i :JaZNQ UL:l wi:-.zt1w.
Nauka fakirów rozpoczyna się we
wczesnem dzieciństwie. Nauczyciel zaczyna wpływać na duszę dziecka, następnie przechodzi do "pass magnetycznych', a wreszcie rozpoczyna cofanie
języka do gardła, celem powstrzymania
oddechu.
W ten sposób następuje sen kataleptyczny. Równocześnie wystawia ucznia
na działanie promieni słonecznych.
Dziecko nie powinno się pocić i tylko od
czasu do czasu objawia wstrząśnięcia.
Jeżeli te wstrząśnięcia powtarzają
się zbyt często, iest to złą oznaką. Wtedy nauczyciel wyciąga mu język do ust,
za pomocą dotknięć karku, przywraca

Kobiety!

tu

nieospostrzeżenie gospodarować
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Poprawa złotego
na giełdach zagra';'

Trudności

"Karol Bartke".

nicznych.

Skandaliczna afera we · Lwowie.

tow. akc.

obiegają wiadomości ł)

Od kilku dni

POwsżnych trudnościach,

w jakich ZnaNasz warsz.awski k'OT. telefonuje:
lazło się "Taw Akc. Karol Bartke" w To
Na giełd:acih zagranicznyoh ujawnia maszowie.
się od sobO!l:y mocniejsza t~mdencja dla
Narazie trudno się zorientować, cZ)
zło'Łego. Tłumaczą to z jednei
strony mają one charakter przemijający, czy tei
zwięks~ającem się
zapotrzebowaniem są natury głębszej,
waluty polskiej na za'k up zho.ża z tegorocznego urodzaju. Z drugiej zaś wytsę
pu}e w dość gwałtowny spos& pokrywanie się zagranicą spekulacji,
ktÓ1'a
•
blanko'waba znacz.nieisze sumy na Polskę per ulUme b.m. - Objaw ten wskazuje na to, że spekudacja zagraniczna nie Półtora roku więzienia za
posiada większych zapasów ma.ferjału i
gwałty na uczenieach.
że każ,da próba kontrminy musi się spotl:
Kraków, 24 sierpnia.
kać wcześniej czy później z automatyczGłośna swego
CMau w Krakowie
ną si~lną reakcją.
W sferaoh giełdowych liczą się coraz sprawa niejakiego lseppiego, kierownizwiązku.
częśdej z możliwością raptownej zmia- ka jednęj z miejscowych szkół żeńskich.
systematycznie
ny najlepsze dla waluty polskiej co po- który dopuszczał się
wstrzymuje poważniej,su sfery giełdowe gwałtu na swych uczem'c ach - znała zła
.zagraniczne od gry na dalszą znitkę zło epiaog w sądzie odwoławczym.
Czechosłowacia otrzymała
l&eppi, Sikazany przez sard okr~goW1 '
te.g'(>.
k.ayskiej a 'll1bzanie jej wywołało wleINowy Jork, 24 sierpnia.
na 6 miesięcy więzienia, wniósł odwo,kle ni,eza:dowol,epie sf'er rządzących Ame
W kolach :fi-tnansowych obiega
ła:nie.
nomość że ';brew ,zarządze.niu rządu ame rykl, kttóre dążyły do tego, aby kanzakSąd apelacyjny podwyższył mu kar~_
Zniżki kolejowe do
rykańskvego o nieudziclaniu
porlycrek cja rta. zawarta byta dyskretnie.
do p,ó~tora roku więzd.enia.
Delegaci RUilIltmj:i czynią również ma
tym pań stWOOl , które nie załaJŁwHy swo/
Warszawa. 24 sierpnia
ich p'opru:ednich długów w Ameryce - rania aby uzyskać pożyczkę w Ameryce.
AlencjÓl Wschodnia.
, !1'zad Stanów Zj.e,cmoozonyoo udlzioelH krót ~oła finansowe jednak deleg,a t6w Ru~
'J ak się dOWiadujmy, rząd rumuński
koterminowej pOlŻyczki w wysokośd 12 m'llnji odesłały do rządu amerykańskiego obl1ii-yl dla udających się na wystawę
w Kiszyniowie cenę biletów kolejomilj. doLarów CzJechosłowacJi.
Wlado- celem kontynuowama rokowań.
wych o 75 proc., tj. wymaga opłacenia
mość ta 'P.1'zedlostalia. się 'dk> I>.1'asy amerypołowy biletu normalnego. uprawniają
.......
cego do przejazdu woble strony.
Cena wizy rumuńskiej obniżoną została dla uąających się na wystawę o
50 proc. Kpleje polskie udzielają udademonSIt:racy:jny wiec, po ktprym nastą jącym .się na wystawę zniżki 33 proc.,
Paryż, 24 sierpnia.
Z po'wodu odbywającego się Kongre- piły krwawe sta'l'cia z policją. Jeden po- z tern jednak, że na pociągi pośpieszne
su s()Cjalistyczn~g() międzynarodo\veg o lict.am został zabity, wielu rannych. Do- doliczana będzie do ceny biletu jeszcze
pewna niewielka kwota.
komuniści W Manytji urządz;lli wcwrary konano aremowań.
Ze Lwowa donosza, nam:
Wlaś~ciel kamienicy przy ul. Moch!1cakiego 26, dr. Bruno Kupczyński, major korpusu sądowego, wniósł przed jakimś czasem doniesienie do policji, że
zajmujący w jego kamienicy mieszkanie
złoione z 2 polwi i kuchni dr. N., trudni
się stręczeniem do nierządu.
Policja przeprowadzała w tej sprawie przez dłuższy czas 'dochodzenia
c-c'lrtlzo ostrożnie, aby przypadkiem nie
likrzywdzić d-ra N. niesłusznem podejrzeniem.
W reszcie onegdaj ukończono przeslu
thiwanie licznych świadków, którzy ze~nali w sposób druzgocący dla d-ra N.
Przez mieszkanie tego pana przesuwały się cale galerje wesołych panienek, które u niego i pod jego protektoratem-jak zeznali świadkowie ..:.- uprawiały swój proceder.

tego ekspozytura śledc~a
skierowała do sekcji III sądu powiatowe
go doniesienie karne przeciw panu doktorowi N., o uprawianie przez niego strę
czenia do nierządu.
Przy sposobności tej sprawy, policja
lwowska zajęła się i i1l11ą aferą. Oto pan
doktór miał młod.ą i przystojną żonę,
bujną brunetkę, która od pe'\vnego czasu
z nim nie żyta, mieszkała stale poza
Lwowem i występowała jako kabarecistka, pod pseudonimem Orelli Czahir.
Niedawno zmarła ona wśród bardzo po
deJrzanych olwliczności. IstnieJą przypu
szczeni a, że została ona otrutą.
Po jej śmierci, zgłosi! się pan doktór
do, związku artystów widowiskowych,
o wypłacenie mu 2000 złotych, jako jednorazowej "odprawy", należnej w myśl
statutu spadkobiercom członków tego
. Wobec

Wychowawca zbrodOJarz.

I

dolary.

wm.-

Rumunji

CX.XXXXXXXXXXXXX
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Demonstracje komunistyczne we Francji.

Najlepsze iródto zakupu dla sklepów
aWladamiam

IzIt

WZOROWY

ZA ŁAD FR BLOWSKI

z

modelami I przyj-

E. JASZUŃSKIEJ - ZELIOMANOWEJ

552-2

POt-UDrtIOWA 18.
Gimnastyka &Z'Wedzka i rytmiczna. Początki nauki. Opieka lekarska.
Ogródek. Zapisy codziennie od godz. 5-7 p. p.
Opłata kwartalna zł. 70.

~1i'!~_Ea_BIlIII

oraz; wszelkie

materjały

muJę ju~ robotę,

Z powataniem
L Ooldkopf, Cegielniana 15, tel. 13·52

--_.1iJ

___lli!Im_.m____

P z kuchnią.
oszukuję

~~~~

~ą~ifrli

"1

./'

,.. dutym wyborze po cenach um.iarko- wanych poleca -

CZY znacie tę

I, J. OSTROW~KI, Piotrkowska 55.

2 pokoje

Oferty
pod "Okazja- do
administr.
348-8

szkolne
pismienne

ZeSZyty

nowną kUjentelę,
wróciłem
Pary-

ta, znajnowszymi

przy gimnazjum

Duża sala do zabaW.

Sza-

HURT.

twarz?

CZ!!, wiede gdzie on obecnie l)rzebywJl?
Odpowiedzi przyjmuje
kancelarja kinoteatru "
111
•

DETAL.

LUN A"

Dziś zupełnie niezwykły

rewelacyjny program!
Film XXI stulecia!

Obraz z

przyszłości

kinematograf,ii!

,

"

Futurystyczny dramat w 10 wielkich aktach. '

\III
roli głównej
aktor
francuski,
czarowny
oraz wybitna artys~ka
- - - scen paryskich
I'łiebywałe

J A Q U E C AT E LA I N

I"'!EORI'!l':'TTE
LEBLANC
.....
"I(;,
Uli

dekoracje stylowe, futurystyczne. Kostjumy wył:w. Paul Poiret

Orkiestra symf. pod dyr. L. KArtTORA.
Sala mech. wentylowana i

programie p. t.:

Dziś i

dni następnych!

CErtY MIEJSC OD 1

ochładzana

SES UET"HAlA
w wielkim 12 akt.

małżonka M.
Maeterlincka.

Początek

ZŁOTEGO.

o g_ S-el p.p

WA, MI MA

aJemnl a czarnej rozy
Dl,

..

li RWIS· DZ; EWCZYNA
Orlde tra pod kier. A. Czudnowsklego.

".

dramat z życia
lapofisk.w6akt.

Komedja obyc:iEaiowa
w e-c:iu akłach. - -

Początek

o

'l.

6-eJ ostatni seans o IO..ej ,

EXPRESS WiECZORNY

MiHrlutwa
potwierdziły

le~~oatl~ły[ln,e W Kra~owie

nasze zdanie o ogólnej poprawie lekkiej atletyki
w Polsce.

Egzaminem z pracy włożonej przez
cały sezon wiosenny i letni były dla klu
Mw zawsze mistrzostwa okręgowe i
ogólnopolskie, tegoroczne mistrzostwa
w Krakowie są odtworzeniem nietylko
poziomu pewnych klubów warszawskich, ale sprawdzianem pracy klubów
dotychczas zaliczonych do "minores
v;entes".
Aczkolwiek ewidencja zawodników
na ostatnich zawodach wskazuje przyrost nie o sto procent, lecz mniejszy, to
jednak plusem bezsprzecznie dużym 0statnich zawodów jest selekcją zawodni
ków pierwszej miary. Zawody krakow
skie ściągnęły po raz pierwszy gremjal
nie naszych ślązaków, poruszyły młódź
'z grodu wawelskiego, ściągnęły masę
publiczności, dotychczas lekkoatletyką
niezainteresowanej. "
Lwia część notowanych miejsc przy
padła, jak hyło do przewidzenia, klubom
warszawskim; mistrzostwo Polski po
raz wtóry zdobywa A.Z.S. Warszawski
Warszawa przystata też najwięcej zawodników, a mian.: 53, Kraków zgłosił
51, ~ląsk 17, Poznań i Lwów po 9, naj
mniej Łódź, Toruń po 4 i wilno 1.
W ogólnej punktaCji prowadzą też
okręgi: warszawski, śląski, poznański,
krakowski.
Z najlepszych wyników finałowych
należy podkreślić 4 rekordy, wszystkie
wyraźnie poprawione od chwili zesz tcrocznych mistrzostw, a mianowicie:
bieg 100 m. dawniej 11 (rekord Szenajcha z Warszawianki, obecnie 10,9
przez tegoż zawodnika bieg 400 m.
przez płotki dawni.ej 60,02 s. rekord Ko
strzewskiego, ostatnio "tenże zawcdnik
poprawia na 59,4.
Skok wdal dawniej 6,62 rekord tego
roczny weterana Gośnickiego, obecnie
6,63 Dobrowolski A.Z.S. poprawia na
6,63. Największym wydarzeniem doby
krakows1~iej można nazwać wyniki rekordowe dwóch zawodników w skoku
o tyczce. a mian. 3,43 OSiągnięty przez
Adamczaka z A.Z.S. Poznań, 3,54 osiągnięty przez Rzepkę z A.Z.S. Lwów.
Rekord zatem Adamczaka, tak wymozolony w Stadjonie Colombes na olim
pjadzie, dotychczas z dużą rezerwą

P

rzYJ'mowany do wI'adomoścl', t"eraz zo-

Śląsik n-osi~..r.:
_'-- __ I~ l.!
spe,.,yuczny U!ta.r~~er.ll1-

flore!! IJortowJ.
WVSCIGI KOLARSKIE O MISTRZO.
"
STWO SWIATA.
W wyścigach kolarskich o mistrzo,
stwo świata, rozgrywanych w roku bieżącymodnieśli:
na torzewwkonkurencjj
Amsterdamie,
zwycię
stwa
zawodow-

staje wyciągnięty wyraźnie do poziomu zjononnJji sportowej, niema tu "narybku" ców szwajcar Kaufrnna, w amatorskiej
europejskiego. Obrazem wielkiego po- obok "senjor6w" Ted<or.dz:istów, widać w zaś znany w Warszawie holender Meysunięcia lekkiejatletyki w Polsce są nie całości grupy śląskiej jed.:nolittOść k1<aJSY er. O roli, jaką odegrali na wyścigach
tylko wyniki rekordzistów, większą w wieku; widać szlkoiłę 1i1Ilemieclką w $ty ~ych nasi j~źdźcy: Szymczyk, Łazarski
znacznie radością może nas napawać ~ach i formie.
l Pp~gÓrSkl, brak nam narazi e wiado.. .
mOSCI.
W
objaw lLlasowego udziału zawodników
roku blezącym m.f$t.mo'S'twa Po[Duńczyk Hansen ustanowił nowy re
o całkiej średniej już klasie, moment ten~ki wykamły nam ładny -o~lny po7Jiom kord światowy w jeździe szosowej 100
jest o tyle ważny, że starzy mistrwwie tak więc m:ieMśm:y: 10 ludzi skacząc)llClh -kIm., osiągając czas 2 g.. 46 m. 4,2 sek.
nie mogą zasypiać gruszek w popiele... w dafl ponad 6. m., wzw~ 8 - - o wymuszą sami poprawiać wyniki wobec niJk,u 159, w oSZiczepie 7 ponad 40 m., w
CIEKAWA ,~L?TECZKA".
spotęgowaneJ' konlrurencJ'l'
l'
mody
w
bie~u
lilia 400
8 n'J' . 56
. 800
Kraków
silamiPZPN.
pragnie
~
~. .
m. !Ze)
.~. ?a
- zairzymać Wwszelk1eml
murach swych
_
,
młodszych "bicia" rekord'6w.
8·D.lJZej 2 12; na 1500 - 10 miLej 4,36; na (W czasei zawodów z węgrami, rozpuZe starej k1asy mieliśmy reprezentan 5 klm. 6 niti:ej 17 minut.
szczono po Krakowie pogłoski, jakoby
tów w osoiba,oh: Sz}"dłowskliego, Cejz:ika,
Wyniki te dawniej nal0Żały do jedno węgrzy wyrazili się, iż przeniesienie
Grunera, Adamcza1m, Karozewskiego Z. stek, obecnie mamy liClZttlych przedstawi. PZPN-u z. K~ak?wa, ?yloby równo~na. .
. .
"
czne z oZIębIemem SIę polsko-węglerRothe.rta, Rezja, Dobrowolskie'goj z m'lod Clelhj rekordy SU;~ 1ISę . coraz warlosClo- skich stosunków sportowych (? I),
s:zych sił na aTenę $poroową ~decydowa- we, coraz tTUd.n1e)SZi€ 1 :r.za.dsZi€.
Nie wiedzieliśmy, iż jedynie sympanie wstąpili: Malanowsdd, Sz:UJ1lc, KarodStałla praca ,k!l.ubów pd].'Skicih uobi. tji, jaką menerzy krakowscy cieszą się
ki'ewicz, Fryszczyn, KaTczewsiki i wielu swoje - rok :przyszły p'!"XylSpOrzy nam ~ Budat;>eszcie, m~my do zawdzięcze
innych, od tych wsz)llStkilcih bije mpał nie nowydh adepłtów, a wycl%!a.n.ie rekor- ma prZYJaźń węgrow.
spożyty, a opoką ich .daJlisrzy-chsukcesów <łów nie :będzie ifakie trudne.
TOM GIBBOUS.
_ młodość.
~ Rębowski
naIetący wraz z 'J ackiem Dempsey'em
i Harry Wills'em do trójki najlepszych
bokserów świata, ma się podobno wyco
fać całkowicie z tingu. 'J est to jedyny
bokser, który może się pochwalić, że w
walce z Dempsey'em wytrzymał 15-cie
rund i przegrał jedynie na punkty;
prócz tego ZWYCiężył on Carpentier'a i
Kalendarzyk najbliższych rozgrywek o puhar. P.Z.P.N-u Bloomfield'a.
Dopiero przed kilku tygod
niami
odniósł on pierwszą porażkę, bę
Zawody te PTowadzone będą syste- dąc pobitym knock-out'em przez Gene
Ri():Zgrywlki puiha.rowe ~()Ibyły sobie
ostawo w Polsce prawo obywateLstwa, mem olimpijskim i każda z druri;-ym., bez Tunney'a.
zwłaszcza w roku bieżącym, kiedy dm- względu na. to do jakiej 'kfasy naffety, ma
,.FACHOWOŚC" RECENZENTA
żyny nie rozgrywają m1st'1"ZoSitw ok'l"ęgo prawo kor~a z udziału.
l
Akces
swó'j
zgło'Sily:
Ł.
K.
S.,
Turyści
SPORTOWEGO".
wych i nie mogą sobie p'owwo 1ić na czę Ł
. W recenzji z zawodów Lwówste sprowadzanie zeSipoł6w z.agranic:z- . T. S. G., UlOion, Siła i Wid:rew, a więc Węgry półn. podobało jedno z pism cowszystlkie 1d'l.l!by z C'ZJołowej MatSy.
dziennych wiadomość, iż drużyna gości
nyoh.
Z B. - będą bnły udriał jedynie: wystąpiła bez graczy ze Szombatthely.
Pierwsz.e rozgrywki o puhal' Że«eń
Uważamy, iż sprawa była zupełnie
skiego wPl'ow.adzone zostały w M,ałopol W. K. S. i G. M. S.
C
_
klasa:
Rudzj}cie
Tow.
BM'-KQCIhw
porządku,
trudno bowiem wymagać
sce ki~kanaście lat temu i trwają po
" od Szombathely AC na~żącego do "Za
dzień d:dsiej'szy.
ba, Stow. im. J. Słowa cllciego , Kaliski Ł. chodnich Węgier", by dawał graczy do
reprezentacji "Północnej".
Zaciekły bój toczą między sobą cLru- K. S. i Bursa z Palbjanic .
PTaoe
prz-ytgotowawcZi€
z.o$tały
jiUIŻ
e -,
.......'=wu=u
żyny reprezema'cyjne miaS'f.: Lwowa i
ją
się
zwYcięz;cy
z
dru·
gie,go i trzeciego
pr.zez
wyc1Jz;i.ał
g'le1'
i
d)'lScyptllny
ukońCZlO
Krakowa, ponieważ olstatlteczn·e roobyne,
a
te1'1l11ny
pierwszyCih
rOZlgrywek,
meC'2)u.
de puharu uzależnione zOISItat.o trytkrot4 patdJziernilKa na boisku Ł. K. S. gra
nem zwycięstwem jednej z .po-wylŻej wy ustalone d'r'Oigą losowania, prZle,dstawi:ają zwycięzcy pierwszych i czwartych Zol '
ją się następująco:
m~eni'onych repre"zentacji.
W
dniu
6
WIl"z.eśllta
lDia
boisku
Ł.
K.
S
WOJoow.
W I1"dku bieżącym w ka!Ż'dym oJk·ręgu
W mliędz)11czasie t. j. 20 wrz,eśnia n~
rozegra
zawody
Siła
z
Ł.
K.
S.-em,
zorganizowane zostały pnze2; odnośne Z.
boisiku
przy ul. Wodnej zmierzą się gro.
8 wTześnia na boisd<u p'1"Zy uno Wodnej
O. P. N. rozgry'vVlci puharowe.
źni
rywa1e:
W. K. S. - G. M. S.
I w naszym .okręgu, p"o ukończeniu Ł. T. S. G. - Whliz.ew.
Zozgrywki
finałowe międzyo kr ę g o 
13 wrześn;,a, boils k,o ot O. K. - UniOD.
1"0zg'1"ywe k o puhar Ł. Z. O. P. N.-u dla
we o puhar P. Z. P. N. przJelłożone zosta klasy B i C, nastąpi s·ett1ja zawodów o pu - Turyści,
ną~a wiosn ę roku przyszłego .
Z7
wI'2leśnia,
boiSko
D.
O.
K.,
spotka
hu, ufundowany przez P. Z. P. N.

Manja rozgrywek puharowych

I
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Sporty spółczesne j kobiety"
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,
Sensacyjny dramat w 7 aktach
~J A
. LLEY . w;roligiów~ej.1

Rzecz dzieje się współcześnie w New Jorku, na . pokładzie parowca "Esperanza'\ na wyspie oceanicz~~~~~~'~~ nej, w Oopango w Nowej Zelandji i w San Francisco.
=
~

Sceny kolorowe (w barwach ' naturalnych, systemem trójbarwnym)
Sceny podwodne

,---la

wykonało

Tow. Technicolor

Motion Pictures Corp.
wykonało Tow. Williamson Submarine Film Corp.

Jak dokonano

zdjęc

podwodnych do filmu

"Więzień

Oceanu"?

Jednocześnie inżynier

Gatti we Włoszech i J. E. Williamson w Ameryce wynaleźli aparaty do
zdjęć kinematograficznych na znacznych głębokościach podwodnych. Williamson skonstruował
parowiec z boku którego można opuszczać cylindryczną rurę metalową na znaczne głębokości.
Na dolnym końcu rura ta rozszerza się w postaci kolby. W tern rozszerzeniu zajmuje miejsce
operator z pomocnikiem. W jednej ścianie komory znajduje się otwór zasłonięty . szybą przez
którą dokonywa się zdjęć. Światła dostarczają olbrzymie lampy - reflektory o sile 300.000
świec. Prąd dostarczany jest z maszyn, umieszczonych na okręcie.

II .
Wspaniały

dramat erotyczny w 6-iu aktach .

,
z

rozgłośną

..

,

AR

e·· ~i~ ni~
A DE

w roli

cha"
głównej.

Scenarjusz podług powieśd Katherine Newlin Burt "The Eagles Feather".
Rzecz dzieje

się

w prerjach Zachodniej Ameryki.

ORKIESTRA POD KIERUNKIEM P. SYPNIEWSKlEGO.

Za wydawnictwo "I<epublika· Sp. z ogr. odp,: W. Polak.

c::acłonkaml .łłepubUkl",

Pi otPwwska 49. -

Tłocznia.

Piolr«owska

la.

