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Redaktor lob lew zastępca oraz
dyrektor wydawnictwa przyjmują
OĆ godzfny 1 do 2 no potudnfrL

iowego

£eny <ogfos2cAi
Za wiersz milimetrowy 5-łamowy:
pod tekstem ( w tekście 40 groszy;
za tekstem 30 groszy; nekrologi 1
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr
Za wyraz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; na)
tańsze ogłoszenie 1.50 z ł , dla bez
robotnych 1 zloty. — Zamiejscowe:
(bez wyjątku) 50 proc, zagraniczne
o 100 procent drożej.

eńa prenumeraty i\
Miesięcznie w Łodzi a z ł zo ST,
aa prowincji 4.50, zagranicą 9.50,
Odnoszenie do domu 40 er,
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
honorarium uważane są za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych jak
1 odrzuconychredakcla nie zwraca.

i\ również wkra
i szkatuły star, a żądnych mi*
: kilka lat wiodonale. Dopiero
ęla mu się noga
is partji bakarad na oszustwie.
; „księciem" i
0 się, iż pan di
odu

Cena 20 tfreszy.
Rok V,

Jh

187.

Tragiczne zakończenie nocnych ćwiczeń
1
lotniczych.

lotelowym.

kilka lat w w y
francuskim na1 manjer, które
później do od«
zekomego księilka tygodni w
>nadto „książę"
ka dam na znako jedna z nich
slicję. skoro douwięzieniu oolały zachowa:nle...
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Dwie zbrodnie awanturnika.

Zabójcę aresztowano w restauracji.
Warszawa. 26. 7. (Od wł. k.)
Straszną zbrodnię popełniono
wczoraj,przy ulicy Łuckiej 10.
Z ręki notorycznego pijaka i ako kilku odniosło
wanturnika padła trupem ugo
lekkie rany.
O l i pożar był już ugaszony. dzona rewolwerowa
Pastwą płomieni padły baraki i
kula w serce
szopa. Pilota Orłowskiego opa jego kochanka. Jej matka zra
trzył lekarz pułkowy
niona śmiertelnie przez zbrod

Cudowne ocalenie lotnika.

Warszawa, 26. 7.

(Od wł.

?fcer.) —

W tragiczny sposób zofttaly przerwane wczoraj ćwiczeia nocne 1-go pułku lotniczego,
'ochodzifa godzina 10 wieczo
rem, gdy porucznik Józef Orłow| k i nadlatywał od strony Łazie
nek na

E

110!
urywki Łodzi.

jednoosobowym aparacie
iewca własne) nle«
pościgowym typu „Spad" z za
upy żydowskiej),
miarem lądowania na lotnisku.
odzie Stas^ca: ji
| W ciemnościach nocnych nie obewjl.
Ęliczył dokładnie wysokości i le
- Hrabina Marlca. ciał zbyt nisko.
szport.
Aby wylądować na lotnisku
(udz. 4. 6, 8 I 10. ^porucznik Orłowski skierował aeczynne.
a wrogów prawa.

jednak bezskuteczne.

Przybyły dwa oddziały straży
ogniowej i rozpoczęły akcje ra
tunkową. Pożar udało się zloka
lizować. Wszyscy mieszkańcy
baraku na szczęście ocaleli, tyl

parat na ulicę Wołowską, gdzie
n.i posesji nr. 68 budowana jest
obecnie

państwowa szkoła

iwie nocy.
>. ostatni 9.30

na Dalekim Wschodzie.

icm pożarów,
dz. 5 I pól po po),
nu: — Wystawa

go było dziecko urodzone 5 t y 
godni temu. Ciołek, który uwiódl dziewczynę
obietnicami małżeństwa
nfe kwapił się wcale do ołtajza.
Wczoraj po ,południu przy.szed^do swej kochanki w toVa
rzystwie kolegi i po libacji pi
jany do nieprzytomności
zaczął lżyć kobiety
i dobywszy rewolweru- strzelił
do Adeli, która trzymała na rę-'
ku dziecko,
zabijając ja
na miejscu. Następnie strzelił
do starej OÓrniakowej raniąc ją
ciężko w brzuch
Dokonawszy krwawej zbrod
ni Ciołek
udał sic do restauracji,
:towanv^^

Inżynierji.

Na placu stoi szopa, w której
przechowywano 25 wagonów ce
toentu, przeznaczonego do budo
wy. Do szopy przylegał barak,
gdzie nocowało

)

niarza walczy ze śmiercią
Na pierwszem piętrze mie
szkała wyrobnica Władysława
Górniakowa z 18-letnia
córka Adela.
W tymże domu mieszkał 26letni Edward Ciołek, który na
wiązał przed rokiem z Adelą
stosunek miłosny, owocem cze-

Wzajemne straszenie wojną

lodr 4 n 8 I la
ce na uwięzi.

Ogłoszenia 2-kolorowe I na umówionem miejscu 50 proc, 3-kolorowe 100 proc. droższe. Za termu
druku administracja nie odpowiada

16 samolotów sowieckich nad Manczuli
Dyplomata chińsKi bez pieniędzy.

65 robotników,
zajętych przy budowie szkoły.

\

Londyn, 26. 7. — Nad mias Manczuli w popłochu opuścili
USTĘPLIWOŚĆ CHIN.
z powodu zajęcia kolei Wschód
się 16 miasto. Generalny konsulat so
nio-Chińskiej, jak również uzna
gęsto
Tokio.
26.
7.
(Tel.
w
ł
.
„Echa")
wiecki
w
Charbinie
Mielników
H
nia ważności zawartych trakta
został wczoraj zwolniony przsz Według doniesienia korespon
tów.
wojska
chińskie.
denta
„Chicago
Tribune"
z
Nan
władze chińskie i dziś z calem
łzopy z cementem*.
W odpowiedzi na to stojące na poselstwem sowieckiem opuści kinu. wyraził rząd chiński goto
Wobec tego należy się liczyć
Wskutek tego uderzenia
granicy oddziały sowieckie opoważnie z rychłą
wość
granice
Mandżurii.
pękły zbiorniki z benzyną.
tworzvłv ogień ^JcłeTOnkrrpoj, Moskw*. Hl*t±-<^& 'CfcfttoW
wyrażenia swego ubolewania
kochanka oficera
likwidacja konfliktu.
Samolot stanął w płomieniach zycyj chińskich.
Wywiązała charge d'affaire wraz z calo-n1 spadł na ziemię. Ogłuszony lot sle gęsta ale bezładna strzela
i
H 5 inr*» ftlk eudownem zrządzeniem opa
kami poselstwa opuścił wczoraj
niną.
Raff w Alpach.
Moskwę udając się do Chin
trzności cały i nienaruszony wyO stratach obustronnych na- przez nelsingfors. Pełnomoc
0 godzinie 4-ej.
ikoczył z samolotu i począł zrzu
razie niewiadomo. Wizyta aero nik rządu chińskiego otrzymał
|*ać z siebie
planów sowieckich wznieciła w z poselstwa niemieckiego .
płonące ubranie.
mieście
i
>#
JEMY:
Tymczasem oblany strugami
fundusz na podróż,
panikę.
(łonącej benzyny dach szopy za
nie
posiadał
bowiem dosłownie
Bydgoszcz, 26. 7. (Od wł. k.) goszczą należący do p. KrzeJapończycy
zamieszkali
w
1 3.45.
jpalił się. W kilka 6ekund później
żadnych pieniędzy.
Majątek
Augustowo pod Byd- mieńskiego nawiedziła trąba po Wywiadowca Aleksander B r o .
0.
Ogień przeniósł się na sąsiedni
wietrzna. Wichura zburzyła
15.59.
barak, w którym spało 65 robot
ciężko ranny przez krwawego
murowany budynek
5.
ników.
długości 50 metrów rozrzucając zbira podczas wczorajszego ob-'
Po chwili zamienił się on w
leżenia.
odpadki murów w promieniu kil
dla Prez. Rzplitej.
Jedną olbrzymią pochodnię.
kunastu metrów.
Zbudzeni ze snu robotnicy po
Kraków, 26. 7. — Podczas
Wiatr
z ę l i zrywać się z pościeli i rato podróży Prezydenta Rzeczypos
zerwał dachy
wać rozpaczliwie swe ubogie politej po Małopolsce, w Żywcu,
r-8l.
z
trzech
domów
W sąsiedniej
cienie.
przedstawiciele miejscowego sa
Golańczy huragan powyrywał
dojs, gardU
Powstała nieopisana panika. morządu i delegaci cechów wrę
z korzeniami setki drzew. W
Jeden z robotników, wybiegłszy czyli Prezydentowi podarunek
Byczynie wichura zniosła z po
d° kantoru, chwycił gaśnicę, usi w postaci 30 metrowego zwoju
wierzchni ziemi
łując stłumić ogień. Wysiłki jego
słynnej kiełbasy
11 zagród chłopskich
^kazały się
żywieckiej.
oraz wywróciła wiatrak raniąc
)rdzistka
ciężko syna młynarza. W po
wiecie nieszawskim spadł grad
owa.
wielkości gołębiego jaja nisz
cząc prawie 90 proc. zbiorów.
Ani barak, ani szopa nie były
tern Manczuli pojawiło
w nocy oświetlone. Porucznik Or
samolotów
sowieckich
towski przelatując nad ulicą W o
łowską całą siłą uderzył w dach ostrzeliwanych przez

ny kurier.
:»dz 4. ft.
I lo.
Rafl w Alpach.
:<>dz. 4. 6. 8 1 10.
I — Bund.

Trąba powietrzna
pod Bydgoszczą

rozniosła duży budynek murowany.

30-METROWY ZWÓJ
KIEŁBASY ŻYWIECKIEJ Echa straszliwej eksplozji zbiorników
tlenu pod Berlinem.

akowski

J

c

Echa wczorajszego

oblężenia bandyty

Pamiętajcie
o inwalidach
wojennych.

na Chojnach
patrz

str. 2-ga.

Bandyta Jan Dolder
zabity przez policję w domu
przy ulicy Polnej 15

ti ustanowiła
a t o w y , prze
rw w 24 7/10

yItypułkowskL
faorai

donieśliby

0
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Sprawa alibistów Rydzewskiego Triumf pracy w starych

Przed uruchomieniem nowego oddziału fabryki.

odbędzie się we wrześniu.
Lód/. 26. 7. Dużo czasu już
spłynęło od chwili, kiedy zbrod
nicza ręka Adama Walaszczyka na schodach domu. nr. 4
przy ulicy Andrzeja przecięła
pasmo życia' prezydenta m.
Łodzi ś. p. Marjana Cynarskie%o, a jednak dotąd nie zamilkły
echa tej zbrodni.
Jak wiadomo bowiem Ry
dzewski uszedł śmierci podczas
rozprawy doraźnej, tylko dzię
ki zeznaniom tak zw. alibistów,
którzy twierdzili, że w czas e.
kiedy mordowano ś. p. prezy
denta Marjana Cynarskiego
Rydzewski pracował na Pole
siu Konstantynowskicm.
Zeznania przedśmiertne jed
nak Walaszczyka zupełnie by
ły itme. Twierdził on mianowi
cie, że nie kto inny, a właśnie
Rydzewski był
inspiratorem mordu.
Władze prokuratorskie bio
rąc pod uwagę rozbieżność w
zeznaniach alibistów oraz ich
niekonsekwencję, postawiły Ich
V stan oskarżenia
o krzywoprzysięstwo.
Sprawa ta kilkakrotnie była
/uż odraczana, ale obecnie, jak
Bię dowiadujemy odbędzie s ę
ona w łódzkim Sądzie Okręgo
wym w Łodzi na początku
Września.
Będzie to sprawa jakiej do
tąd jeszcze nie było. A miano
wicie odbędzie się ona
bez świadków.
Za winą alibistów świadczyć
będą jedynie zeznania Walasz
czyka oraz protokół rozbieżno
;

;

Alibistów
broni adwokat
ści w zeznaniach alibistów spo
W związku z zamiarem ur*;
Łódź, dn. 25. 7. — Jak windo- den budynek, w którym mieszCzy i ki(
rządzony na rozprawie doraź Hofmokl.
chomienia tych
warsztatów
mo na Wodnym Rynku Zakta- cza się liczne
nej przeciwko Walaszczykowi
Rozprawa odbędzie się w sa dv Zjednoczone Scheiblera 1 warsztaty tkacie f przędzalni-* wczoraj przedstawiciele zwiali golenie głow^
i Rydzewskiemu.
ków zawodowych odbyli wsteri ;sie bardzo cz
[i Nr. 56.
(x) Grohmana posiadają jeszcze je
cze.
ną konferencje z dvr. Scheiblep dzi ludzie, go
rem w sprawie zatrudnienia rdaj i e zabieg tei
na skórę i p
botników.

Opinja eksperta szwajcarskiego
w procesie
Z Katowic donoszą
Trzeci dzień procesu Ulitza
zaznaczył się jedynie eksperty
zą znawcy pisma prof. uniwer
sytetu w Lozannie dr. Bischofa,
którego obrona
sprowadziła samolotem
do Katowic. Posiedzenie rozpo
ezęło się badaniem świadków
odwodowych, którzy nic nowe
go do sprawy nie wnieśli.
Zeznawali kierowirc^ c ^ f t nizacyj powiatowych Volksbun
du w różnych miejscowościach,
— prawie wszyscy jednostron
nie.
Według ich zeznań Ulitz, dy
rektor centrali, w organach iiijalnych wogóle nie miał nic do
mówienia, a osoba jego i stano
wisko w świetle tvch w v w >
dów zmalała do rzędu jakiegoś
drobnego pracownika. Kolega
klubowy Plftz. dr. Pant. zezna
wał, dzięki libcralności prze
wodniczącego. — w języku nie

mieckim. mimo, że włada języ->
kiem polskim.
Wystawił on oczywiście U1Itzowi świadectwo najlojalnicjszegO obywatela polskiego.
Następnie zeznawał naczelny
redaktor
„Katowitzer Zeltung".
Król. pomimo że pracuje w tvm
charakterze na Górnym śląsku
dopiero od 1928 roku. a przed
miotem rozprawy jest działal
ność Ulitza w 1925 roku. Z w y 
nurzeń świadka wynika, że Ulitz naprowadzał pismo na dro
gi lojalności państwowej.
Kpt Żychoń w powtórnem ze
znaniu udowadniał na podsta
wie rzeczowych dokumentów,
iż wbrew twierdzeniu Ulitza ja
koby organ Volksbundu nie w y
stawiał swym członkom żad
nych zaświadczeń poza legity
macjami członkowskicmi, —
biuro Volksbundu wydało sze
reg t. zw. zaświadczeń dla
władz niemieckich, zawierają
cych polecenia. Przypa- --- do
muru Ulitz zaznacza, że nlewąt
pliwie wydanie takich eaśwładczeń dla władz obcych
było nadużyciem.
Świadek Żychoń w dalszym
ciągu przedłożył koresponden
cję Yolksbundu. stwierdzającą,
iż oskarżony Ulitz wywierał
wpływ na „Kąttbwjtzer Zeitung".
Następnie odbyło sie zaprzy
siężenie grafologa.dr. Biscljpia
badań nad dosterczoncrni4nu
dokumentami
- r i j * * '»
Badania t r ^HBciagtfCTWBa

Ulitza.

mi Ulitza wykazało
najzupełnlejsze podobieństwo,
oprócz jednego albo dwóch
drobnych szczegółów , tak pod
względem liter, jak i ogólnego
charakteru podpisu. Mimo to
jednak stanowcza opinja co do
autentyczności nie może być
wydana. Prof. Bischof uważa,
iż jest całkowicie możliwe, t'i
podpis Ulitza jest autentyczny,
jak również, że nie jest wyklu
czone, że podpis jest sfałszowa
ny.
Deklaracja ta czyni na sali
wielkie wrażenie.
W konsekwencji zarówno prze
wodniczący jak i obrona xad.ija
świadkowi szereg pytań dodat

Natrętny żebrak--bogaczem
z Placu Teatralnego
mieszkań
cem wytwornego
hotelu.

Z Warszawy donoszą: •
Wiele razy pisano już o żeorakach warszawskich.
Demaskowani przez policję
fałszywi ślepcy, kalecy i t. d.
okazywali się często ludźmi ?a
n>ożnymi,
. j
właścicielami nieruchomości,
którzy £corv*WQ . t r a k t o w i
jako-swój « a w & H to jako-zawód bardzo łatwy i intratny .
Wszystkie te jednak fakty bied
ną wobec odkrycia, jakiego
dokonała wczoraj policja.
Oto na placu Teatralnym,
placu Piłsudskiego i przyle
głych ulicach grasował często
żebrak wyjątkowo
bezczelny i natrętny.
Napastował on wszystkich nie
mal przechodniów i wymuszał
datki.
Wreszcie wczoraj jede;; z
przechodniów poprosił o inter
wencję policjanta, który też na
trętnego żebraka aresztował i
odprowadził do pobliskiego ko
misariatu policji.
Taari żebraka, jak to zawsze
bywa. poddano rewizji osobi
stej. Dała ona wyniki niezwytle sensacyjne. Oto w kieszeń'
znaleziono dowód osobisty na
nazwisko
|
Teodora Łukaszczyka
oraz klucz od numeru hotelu
..Bristol" 1 instrukcję dla gości
hotelowych.
— Skąd pan ma ten klucz—
spytał przodownik policji.
—- Ja mieszkam w hotelu
„Bristol" — odpowiedział na to
zuchwale żebrak — zajmuję
am pokój 308 — 309.
— Przecież to strasznie dro
<ro kosztuje — zdziwił się przo
downik — skąd pan ma na to
pieniądze.
— Jak kto pracuje to i ma
— odrzekł znowu hardo żebrak'
— jak ja się cały dzień nauwijam koło gości — tysiąc razy
czapkę z głowy zdejmę — dzie
sieć ulic przebiegnę — to gdzie

mam potem iść spać — bo prze
cie chyba nie do przytułku!
Przodownik pokiwał tylko
głową, żebraka zatrzymał 1 po
rozumiał się z wydziałem opie
ki społecznej magistratu.
Delegowano stamtąd n ezwłocznie zastępcę naczelnika
widziało*'p. Lud\vrfc4 SzulCst
celem przeprowadzenia docho
dzenia.
—
*
Żebraka z komisariatu od
transportowano do przytu'ku
miejskiego przy ulicy Przeb eg
który wprawdzie nie jest tak
luksusowy jak hotel Bristol —
ale napewno dużo cd niego tań
szy.
Do władz prowadzących do
chodzenie w sprawie Łukasz
czyka wpływają ostatnio donie
sienią, z których jedno mówi
iż posiada on
majątek ziemski
na Pomorzu.
!

kowych, na które ten odpowia
da pewnie i z widocznem prze
konaniem.
Należy podkreślić, że opinja
Bischofa pokrywa się naogół z
orzeczeniem znawcy polskiego
Kwiecińskiego.
O godz. 21 zaczęli przema
wiać rzeczoznawcy wojskowi:—
majorowie Studencki i Szaliński.
Na czas tych zeznań jawność roz
prawy zawieszono ze względu na
interesy obrony państwa.
Postępowanie dowodowe zo
stało na tern zamknięte.
Dziś nastąpią mowy prokura
tora i obrońców, poczem wydany
będzie wyrok.

pszego o d ż y \

Przedstawicielom związkal Włosowych, a
chodziło o to, aby w picrWH Szego
szvm rzędzie na wypadek urito
wyrasta
chomienia tej fabryki prace ztil
Jakkolwh
leźli ci robotnicy, którzy przw nie jest prz}
pracowali kilka lat w Zaklai Wem, to jest i
dach Scheiblera i Grohmana I tecznem. Po
ostatnio
ry, że skóra
zostali zredukowani.
głowy jest p<
W odpowiedzi dr. Grohinaw tnacznie lepi
dokładne
oświadczył, że przychyli sie d(j
orośby przedstawicieli zwią»j działania po
ków. z którymi w sprawie
t q słonecznych i
Ł
ł
odbędzie jeszcze k o n f c — * j •cowego leczi
ici lub innycl
Jak nas informują fabryka tjj
Wiście, jeśli z
zostanie uruchomiona w najblll
miejscowego
szyna czasie, przyczem czyiji
włosionej częi
nych
czas niejedni
będzie chwilowo 150 warsztai włosów jest
tów.
.,wiek w wieki
O wyniku ostatniej knnfcreił niekonieczne.
cji doniesiemy w najbliższvtH
Zdrowi ludz
numerze
rzy cierpią na
nie
-

X -

- X -

Ograbieni przez opryszków mieszkańcy
powiatu -

i

4

Dziad

murat'

Echa wczorajszego oblężenia na Chojnach.
•• Łódź 26. 7. Jak doniosła dzi
siejsza prasa poranna wczoraj
W godzinach popołudniowych
dom Atfotfą Dpldera w Chojr.zy ulicy Polnej 15 był
naci
tere
walki policji
nym bandytą 33
IJ&lderem sprawr

do '^ikI/. 7 i ijóf.wlo.'/.., Czytl Ml

dzonymi w areszcie przy Urzę
dzie Śledczym Mieczysławem
Jakubowskim
i
Wacławem
Szkudlarkiem oraz z kochanka
zabitego zbira Konstancją Czu
bek, która również uczestniczy
fa w napadach.
Nad całokształtem śledztwa
czuwać będzie osobiście komen
dant..rnjasta ^podinspektor, Nie
dzielski 'I "naczelnik Wojewódz
kiego Urzędu'Śledczego podin
spektor Nosek.
Jak się dowiadujemy w ostat
niej chwili stan rannego wywia
dowcy Aleksandra Prożka jest
w dalszym ciągu
groźny.
Wysoka temperatura nie po-

włosó'

.właśnie łupież
nością dziedzii
wowem (sprai
tychczas w y j i
trzebują
koniecznu
Dokładne i
przedewszystk
tlonej części g
i doskonale \
p r z y długich MI
nia. Pogląd r
przystrzyżenie
•ów miało wpł
Jest z punktu
•zego stanu v

prze
zwala lekarzom na p r z y s t ą p i *
Mogą to zr
nie do operacji, mającej na c « ł wszyscy ci, k i
lu wyjecie kuli tkwiącej w prtj Wy próbowali
wem płucu dzielnego w y w i ł &ość porostu v
dowcy. Prożek mimo osłabiH
Golenie gło
nia
wówczas, gdy i
nej, a zatem p
Jest przytomny.
Dzisiaj w godzinach popfl* 8ach nie myje c

łudniowych wywiadowcę P r o ł l gorącą wodą,
ka o r a / p r z e b y w a j ą c e g o w szfrlnem. spirytuse
^k<Sr» uwlosio

Pfpramwwego Tomakrwawego bnndyty posterunl Wymaga bowie
jęły przeszło
tjjaflow/skicgo, obu z III
wego III komisariatu P. P. Tt t y m samym cc
7 godzin czasu.
\
jiłSu P P > . ora/ całego
maszą Kaczanowskiego, któr
Co skóra
twa
go stan polepszył się znacznltl skórna bardzo
napadów bandyckich
Prof. Bisćł?o{
przedstaw^
odwiedzą prokurator przy «l sie między włc
tych w Łodzi i powiecie
swa opinie ria parnie w pftft-'':
O.
w Łodzi dr. Jurkowski i kj
regularnej
skiem tłumaczeniu.
im.
mendant P. P. na miasto Łódl
A zatem n
nąpadz/10 przy ul. Drew
W orzeczeniu . swem p r o f
podinspektor Niedzielski.
głowy — przyp
Bischof oświadczy], iż ze ^ " ' e nowskiej nr.34. gdzie postrzenależy, że zwł
du na brak orygłnaty inkrym-i-' jóny został"posterunkowy Ka
letniej n a l e ż y
nowanego zaświadczenia, ',irie czanowski 1 napadzie dokonajftyrpt prz$ ulicy Cymera, policji
może wypowiedzieć ppinjl
udało się odszukać dwóch kuru
ani za ani przeciw
Dr.
Mieczysła
autentyczności podpisu tftitzą. panów Boldęra
Straty wynoszą 200 tysięcy
złotych.
Porównanie podpisu na fotogra wa takttbowSkiego i Wacława
Łódź, 26. 7. Wczoraj wieczo, gdzie straty sięgają wysoko4oł
fii z niezaorzecznnemi podpisa Szktfdtarka. Jan Dolder wyczul
rem
nad powiatem łęczyckim I przeszło 200.000 złotych Burz*
grożące mu niebezpieczeństwo
łrzcprowadiił się
przeciągnęła
nawałnica połą-Urwała około pół godziny
i wraz z kochanką swą Konstan
Tal.
czona
z
gradobiciem.
cją Czubek .
Choroby skór
Silna wichura powyrywała
zbiegł z Łodzi.
i mocze
drzewa 1 pozrywa.a wiele da
W dniu wczorajszym powró
Naświetlanie
chowy
ze
stodół
i
domów
miesz
powiesił się w stodole Vriy|muje od 8-10li
Ścisły kontakt z ludnością.
clł i schronił się u brata swego
kalnych. Nadto wiele szkody
Łódź, 26. 7. — Wczoraj n«J
Łódź, 26. 7. — Jak się dowia ność będzie miała możność załat Adolfa.
W nitdiiela I iwię
wyrządził grad zwłaszcza
ranem w stodole we wsi Zubnicl
Policja dowiedziała sie o po
dujemy, w dniu onegdajs/ym wła wić nietylko sprawy administra
Dla pań oddzii
w
trzech
wsiach
dze powiatowe całego wojewódz cji ogólnej lecz także inne, jak wrocie krwawego zbira i obie Roczew, Gaje i Romartów, w powiecie łęczyckim p o w i e się
na
lejcach
50-letni
twa łódzkiego otrzymały z Mini np. szkolne, parcelacyjne, skar gła dom przy ulicy Polnej 15.
Wojciech Grabarczyk,
Osaczony bandyta ostrzeli
sterstwa Spraw Wewn. okólnik, bowe i t. p.
zamożny gospodarz.
zalecający zastosowanie
Załatwianie spraw w drodze wał się 1 ranił ciężko wywia
Wszelkie próby przywróceni
urzędowania lekarskiego. objazdowej ma dla usprawnienia dowcę I brygady Urzędu Śled Zdarzenia i wypadki
do życia wisielca okazały się b*f
Aleksandra
Prożka.
W związku z tern władze i u- administracji powiatowej niez czego
ubiegłej doby.
rzędy państwowe na obszarze miernie doniosłe znaczenie, a jed Obrona przestępcy zakończyła
(—) W Amsterdamie nastą owocne.
Jak ustaliło przeprowadzona
się
jednak
jego
śmiercią
od
kul
powiatów — w najbliższym cza nocześnie przyczyni się do utrzy
pił wybuch w fabryce mączki
śledztwo,
przyczyną samobóij
sie przystąpią do t. zw. sesyj wy mywania
ścisłego
kontaktu policji.
kartoflanej, po którym pożar
Zabity Dolder z Jakubow ogarnął wszystkie, budynki. Ze stwa Grabarczyka była kilkul*f
jazdowych, w czasie których lud I władz z ludnością
(y) skim i Szkudlarkiem stanowili
zgliszcz i gruzów fabryki wy nia nieuleczalna
niebezpieczną szajkę bandycka dobyto, 14 zabitych i jedenastu
choroba nerwowa
która napadami teroryzowala ciężko "rannych.
połączona z reumatyzmem.
powiat łódzki i przedmieśe a
Samobójca osierocił żonę
(—) Urząd wojewódzki za pięcioro dzieci.
Łodzi.
Kronika Pogotowia
Ratunkowego.
Zwłoki bandyty przewiezio wiadomił magistrat m. Łodzi o
16)
Łódź, 26 lipca. W dniu wczo
ne zostały do prosektorium asygnowaniu magistratowi su Pertraktacje Londyn^
Marjanna Seliga.
rajszym w godzinach popołud żona
dozorcy,
zamieszkała miejskiego przy ulicy Łąkowej my zł. 50.000 tytułem subwen
cji bezzwrotnej na zatrudnienie
z Moskwą.
niowych na ulicy Pomorskiej przy ulicy Pomorskiej 26. Sc- gdzie w dniu dzisiejszym
- Wedle relac\
około 300 bezrobotnych, pozba
ligową,
po
udzieleniu
jej
pomo
rozpoznawać
będą
go
najechana przez tramwaj odnio
sa ta aż pękał:
wionych zapomóg doraźnych
sła okaleczenia głowy 50-letnia cy przez lekarza pogotowia ra ograbieni mieszkańcy powiatu
Umieszczonej i
po
3
dni
w
tygodniu,
z
tern,
2e:
tunkowego przewieziono do le łódzkiego, ściągnięci specjalnie
skrytkach.
C
1) wszyscy powini być przy
cznicy Kasy Chorych.
przez organa «śledcze.
oczach
naiwnyc
Niezależnie od tego odbędzie jęci za pośrednictwem P U P P .
•
«
*
Staś uchodzili
i że,
łódzkich.
W klatce schodowej przy uli s ę konfrontacja poszkodowa
2) sprawozdania z przepro
cy Pieprzowej 22 napadnięty nych z kompanami Doldera osa wadzonych z powyższego fun
Każda plotka
przez nieznanych sprawców od
bie odrobinę pi
duszu
robót
będą
przesyłane
Krew na rżysku.
niósł szereg ran klatki piersio poszukuje policja.
rowie znani bvl
do urzędu wojewódzkiego.
Łódź, 26. 7. — W dniu wczo ten, z a m i e r z y w s z y się kosą z ca wej 21-letni
dzi ze swego bo
(—) W sądzie apelacyjnymi
rajszym wieś Grinbach pod Gał- łej siły
Mojsze Szwarcman, krawiec,
sie wolnym od
W podwórzu przy ulicy Piotr w Warszawie zapadł wyrok
kówkiem była terenem
ugodził go w brzuch.
zamieszkały przy ulicy Zgier kowskiej 86 podczas kopania do przyznający
chodzili do ki
zredukowanemu
straszliwego wypadku,
Otto zalewając się k r w i ą , padł skiej 44. Pomocy udzielił mu łu został przygnieciony ziemią urzędnikowi bankowemu Polizwykle na drug
który omal nie pociągnął za sobą n i e p r z y t o m n y na ziemię.
lekarz pogotowia ratunkowego. robotnik 32-letni
wiem Cymerow
kierowi
odszkodowanie
za
prze
życia ludzkiego.
W i d z ą c to ojciec natychmiast
ła szafować gi
Szczepan Borkowski,
pracowane w ciągu 4 lat godzi
• • •
A mianowicie wczoraj przy podbieł do pobliskiego l e k a r z a ,
ciwieństwie dc
zamieszkały
przy
ulicy
Karo
ny
nadliczbowe,
mimo,
że
PoNa ul. Cymera pobita przez
stąpił do żniw jeden z tutejszych k t ó r y stwierdził, że kosa przecie
często
denerwo
la
38
Hkler nie zawierał żadnej umo
thłooów, niejaki Rudolf Kersch. ła chłopcu brzuch, nie narusza nieznanych sprawców odniosła
żony. Mało kie
Mieszkańcy
domu
zdołali
wy.
Sąd
oparł
się
na
zezna
W wiązaniu snopków oprócz jąc jednak jelit. To go u r a t o w a ł o rany głowy 63-letnia
Kłos, ponieważ
szybko odkopać zasypanego ro niach świadków - kolegów
i ~l Sowiecki poseł w
Machla Fajfman,
żony pomagał mu również 8-letod śmierci.
Pantoflarzem.
botnika.
którego
lekarz
pogoto
przysądził
powodowi
całą
żą
Dowgalewski został wyd
zamieszkała
ni syn.— Otto.
Ciężko rannego chłopca prze żona robotnika,
wia ratunkowego, po udzieleniu daną sume 4.176 złotych. W y  wany do Londynu, w celu po3l
Ożenił się z \
przy
ulicy
Cymera
4.
Ptzewie
niesiono
do
domu,
gdzie
p
r
z
e
b
y

W pewnej chwili chłopiec tak
pierwszej
pomocy,
nrzewiózł
której
mąż po ś
rok
ten
ma
Drecedentalne
zna
cia
rokowań
z
Anglją
o
wznotfj
ziono Ja do szpitala przy Zbiorblisko nodszedł do Kerscha, że wa cod o c i e k a l e k a r s k a
do szpitala*
Diękny
skład foi
czenie.
nie stosunków dynlomatYcznyC'
ni Mieiskieł.. Sorawców bójki
Owiej piękny 2
1

;

Burza w łęczychiem.

Niew

Ojciec

l

Robotnik żywcem zasypany w dole.
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lenie głowy jet przesądem.
: zamiarem urtf*j
h
warsztatów
>tawiciele zwiąW
vch odbyli wstęij
z dvr. Scheiblw
zatrudnienia rói

Kto ma wyłysieć i tak wyłysieje.

Czy i kiedy wskazane jest
jjoienie głowy? W obecnym cza
sie bardzo często zwłaszcza mło
;.dzi ludzie, golą głowy w nadziei,
że zabieg ten wpłynie dodatnio
na skórę i przyczyni się do le
pszego odżywienia korzonków
;iclom związkuI .włosowych, a przez to do bujniej
abv w picrWn Szego

la wypadek uruabryki prace zna
cy. którzy pr.rei lat w Za kłaa i Grohmana J|

wyrastania

głowy, częściej myć włosy i po
zwalać im również od czasu do
czasu odetchnąć świeżem i czystem powietrzem. I tutaj jest
przesadą zbyteczną, bowiem sta
łe chodzenie bez kapelusza nie
wpływa dodatnio — zdaniem

Fałszywe zeznanie sprawczyni.

specjalistów —

Onegdaj przed południem
lecz ujemnie
rozegrała się w mieszkaniu Ana korzonki włosowe.
gnieszki Sterling w Hamburgu
Temperatura otoczenia wło krwawa scena. Po gwałtownej
sów w każdej porze roku stale wymianie słów 21-letnia Berta
powinna być jednakowa.
Sterling strzeliła z rewolweru
kilkakrotnie do 54-letniego kup

ca Artura Wattera, raniąc go
tak ciężko, iż postrzelony zmarł
niebawem po przewiezieniu go
do szpitala.
Jakie było tło tej tragedji?
Po dokonaniu mordu oświad
czyła dziewczyna na policji, iż

włosów.

Jakkolwiek ogolenie głowy
nie jest przynajmniej szkodliWem, to jest ono conajmniej zby
tecznem. Posiada ono t e walo\ ry, że skóra owłosionej części
głowy jest po zgoleniu włosów
edukowani.
dzi dr. Grohmajj tnacznie lepiej dostępna dla

Nawet w starej Polsce

niewiasta poprawiała swa u

zabiła kupca, ponieważ był on
kochankiem jej matki
i podjudzał ją przeciwko córce,
W świetle jednak zeznań pani
Sterling oraz wielu
innych
świadków sprawa przedstawia
się „trochę" inaczej. Pani Ster<
hng była wdową i prowadziła
od lat wielki sklep konfekcyjny
Córka jej była bardzo lekkc*
myślna, spędzała czas na weso
łych zabawach w gronie kole*
żanek i młodzieńców, zaciągała
nawet długi — słowem prowa
dziła
życie rozwiezie.
Matka nie potrafiła utrzymać
w karbach rozwydrzonej córki,
to też uciekała się nieraz do po
mocy urzędowego jej opiekuna,
kupca Wattera.
Przed kilku tygodniami wy»
jechała pani Sterling po
zakupy do Paryża.
Obawiając się, iż córka mo<
że rozmaite kosztowne sprzęty
zniszczyć, lub posprzedawać,
pozamykała szereg pokoi, a klu
cze zostawiła kupcowi. Na tem
też tle doszło właśnie do scysji
między Dorotą a jej opiekunem.
Dorota zażądała kluczy, a ku
piec odmówił ich wydania. —i
Wówczas gwałtowna dziewczy
na, w przystępie wściekłości i '
rozdrażnienia, opiekuna
swego zamordowała.
Afera ta wywołała silne wra
żenię, gdyż rodzina Sterlingów
znaną jest dobrze w kołach to
warzyskich Hamburga.

dokładnego wymycia
przychyli sie d(j
.działania
powietrza, promieni
awicieli z w i ą M
słonecznych i ewentualnie miej
ii w sprawie ttjT
scowego leczenia zapomocą ma
e konfc
i c i lub innych leków. I rzeczy
•mują fabryka t i wiście, jeśli zachodzi potrzeba
Zdawałoby się, że dzisiejsza strojów na głowę i fryzur. Sa
)miona w najbla miejscowego leczenia skóry uWreszcie przyszedł czas, łym świecie. Troska o piękną
jrzyczem czyrjj tołoslonej części głowy, to w ó w  moda
ma nazwa nawet nie mówi, co kiedy nakładano na głowę
płeć skłaniała damy do unika
nadużywania kosmetyków
jest przybraniem głowy, co
rodzaj czepków
czas niejednokrotnie zgolenie
nia wszystkiego, co pleć ze
w o 150 w nrs/ia- włosów jest wskazane, aczkol przez kobiety jest dziełem ostat uczesaniem.
wysokich z płótna, rozpiętych psuć mogło i do używania
tów.
wiek w większości wypadków nich lat. Mylne mniemanie!
Z pewnem prawdopodobień na drutach lub wypchanych pa wszystkiego, co ją mogło poprą
Również i dawnemi czasy ko stwem można jednak przypuś kułami, podczesywano włosy wić.
niekonieczne.
tatniei konfereriii
biety sztuką przymnażały swą cić, że mniej więcej od 17-go z czoła, ze skroni i z tyłu gło
Jakże to radzi Morsztyn:
' w najbliższvfl|
Zdrowi ludzie, a nawet cl, któ urodę.
wy, aby pokryć niemi ,te pira
wieku
pojawił
się
„fontaż"
„Strzeż
tego, żeby jako płci
f t y cierpią na łupież czy wypa
Mamy w polskiem dawnem (gdyż był wynalazkiem panny midalne stelaże i fryzurę taką
pieszczonej
danie włosów, spowodowane
piśmiennictwie na ten ternat Fountanges); potem przyszedł krępowano wstęgami, sznurka
Śniegowi
równej
i mleka
.właśnie łupieżem czy też skłon
X—
moc powiedzeń i dowodów, lito czas na .kornet", wreszcie na mi pereł, ujmowano agrafami.
rodzonej
nością dziedziczną lub na tle ner
re godzi się przytoczyć.
„szynion", który zapanował w I tak powstały szniony.
Piegi nie pstrzyły i przykra
W o w e m (sprawa niezupełnie do
Nosiła tedy kobieta na gło
„Dziwnie się o to wszystkie 18-ym wieku.
— dla Boga—
tychczas wyjaśniona), nie po
białegłowy
starają — pisze Gór
Nie opaliła w południe
trzebują
Fontanż był strojem głowy, wie
nicki w .Dworzaninie" — aby rodzajem terasowatej, koronko
olbrzymie pudło
szeżoga".
koniecznie golić głowy.
Używano
Dokładne mycie włosów, a były cudne, a przeto, kiedy 'm wej czapeczki. Potem fontanże o różnych kształtach. Rozmia
„blelidła" 1 „rumienidła".
przedewszystkiem skóry u w ł o - natura czego nie dała, tedy one zastąpiono fryzurą, która pole-' ry pudeł były tak wielkie, że
•lonej części głowy jest możliwe rozumem chcą nadstawić; stąd gała na tern, że włosy zczesy- nie zawsze starczyło włosów Morsztyn mówi raz o Zośce
wano na tył głowy, aby je tam na ich pokrycie. Zaczęto tedy „farbowanej laką", to o tern, że
i doskonale wykonalne nawet że urosło owo,
upiąć,
a następnie ozdobić stoi używać peruk, które w dodat .rumiane jagody cynobr się po
iż
się
malują,
przy długich włosach, bez zgole
ciera". Kochowski wymienia
nia.
Pogląd natomiast jakoby iż sobie dla wielkiego czoła kami z kwiatów, wstążek, ko ku silnie pudrowano.
Malowanie twarzy
różne specyfiki: kamforę, mle
przystrzyżenie c z y zgolenie w ł o włosy a dla ozdobienia oka ronek, jedwabiów czy aksami
było starym zwyczajem na ca- ko ośle, migdały palone na wę
• ó w miało wpływać na korzonki brwi targają i co innego czynią tów.
giel do czernienia brwi, kruszo
fest z punktu widzenia dzisiej z wielką boleścią, czego mnie
ulica CecMnlana 43 (el. 41-32.
ny koral do malowania rumień Snecłallsia
szego stanu wiedzy lekarskiej mają, iż mężczyźni nic nie wie
chorńb skńrnvch wene
dzą".
ców, piżmo i t. d. Zdradza też rycznych I moc7onfclowvch. Ntśwle
przesądem.
„Koński"
wynalazek.
Kochowski tajemnicę, że się po
Przedewszystkiem toczono
tianie lampa kwarcowa.
i na przystąpię!
Mogą to zresztą potwierdzić
syfa „do Nyla po łajno kroko Dla pań od 3—5 oddziel, ooczekalnla
, mającej na ctf f wszyscy ci, którzy goleniem gło walkę
Przyimule od eodz. 8—10 I od 5—&
dyla...
z siwiejąceml włosami.
tkwiącej w prf wy próbowali wpływać na bujod 5 - 7.
Radzono wycisnąć sok z szał
Istnieje nawet osobnv poe
.iclncgo wywia- ność porostu włosów,
mat p. t. „Barwiczka dla ozdo
mimo osłabię!
Golenie głowy pomaga tylko wi 1 nim „na słońcu smarować
by twarzy panieńskiej na pilne
, wówczas, gdy się głowy niegolo- głowę, albo jaje krucze rozbić
żądanie panny Miełostywskiej
ytniiiiiy.
[ nej, a zatem przy długich wło- na miednicy „mosiądzowej"
imieniem towarzyszek uczynio
•odzinach pnpO sach nie myje dokładnie mydłem ogolić to miejsce, gdzie kto
na przez Radoputrzka Gładkowiadowce P r O B ł gorącą wodą, czy też szampo- chce mieć czarne włosy i sma
twarskiego
w
Lekarzewie"
wającęgo w sz|l|'nem, spirytusem mydlanym itd. rować w cieniu przez trzy dni.
Ody włos sam Wić się nie
(Wilno). Nieznany autor kropi
^kGfra uwłosionej części głowy
używano do trefienia że
144 wierszowy poemat na te
iyty posterun Wymaga bowiem pielęgnacji w chciał,
mat barwiczek.
arjatu P. P. T| tym samym conajmniej stopniu, lazek.
Do skrapiania włosów
w Chomach.
wskiego. którj Co skóra twarzy. Wydzielina
Dla ozdoby twarzy służyły
wódkami pachnącetnl
ył się znaczni korna bardzo łatwo gromadzi
„muchy" i „muszki". Pisze o
używano zakraplaczy, zwa
urator przy
się między włosami i wymaga
nich Wacław Potocki:
nych „psekasami".
/."...rkowski i kfl
regularnego usuwania.
„Czarne się bielą, białe — na
Fryzury i stroje głowy by
na miasto Łód
A zatem nie potrzeba golić
przepych naturze
i rozmaite, jak dzisiaj, znane by
iedzielski.
głowy — przypomnieć natomiast ły tak rozmaite i zmienne, że
Z czarnych płatków w rozlicz ły już dawniej. „Pacierze piżmo
trudno
je
ułożyć
w
jakiś
szereg
należy, że zwłaszcza w porze
nych nastrzygłszy figurze we", różne „gałki wonne", w zło
letniej należy dbać «, czystość chronologiczny. Wiemy, że pan
Muchy, osy, pająki, bez mała to oprawne, figurują w inwenta
ny chodziły „przetowtose" czy
i żaby,
rzach. Piżmo należało, zdaje się,
„prostowłose", t. j . z rozpuszJaszczurki, węże — lepiej po do najstarszych wonności; z
Dr. med.
czonemi włosami i z wieńcem
gębie..."
Włoch Polska je dostała. Rej wy
złotych.
na głowie. Wiek 17-ty usunął
Że p i ę k n e z ę b y
mienia .szpinakardy" (z łac. spiigają w y s o k o wieńce i fryzurę panieńską upo
są ozdobą kobiety, mówił już conardi, pachnące ziele lawen) złotych. Burzl
dobnił
Górnicki. Znamy szereg staropol du). W "Światowej rozkoszy"
łrrcprowadiii
się
n»
u
l
.
A
n
d
r
a
e
j
a
5
Poczciwemi
końmi,
które
wypierane
przez
samochody
powoli
M godziny.
do fryzury mężatek.
skich recept na proszki i pasty Morsztyna panna trzyma w r ę 
T«l. 59.40.
W Polsce było zawsze za znikają z ulic miast, mało kto się już interesuje. Rower mo do zębów. A więc pasta z jęcz ce miech z piżmy, perfumami, Z,
Choroby skórne, weneryczne miłowanie do przykrywania tocykl i auto wyparły dawną lokomocję i za kilka dziesiąt
mienia, białej soli i miodu, to proszkami pachnącymi albo zyi moczopłciowe.
włosów „stożkiem" lżejszym ków lat, konie staną się rzadkim... przeżytkiem i zabytkiem. znów proszek z sadzy przez chu betami".
Naświetlanie lampą kwarcową.
cięższym, który suto ozda Są jednak jeszcze ludzie, którzy myślą o tych czworonogach. stę przesianej, albo z cegły tłu
ą w stodole Vriyjmuj« od 8-10 rano I od 5-9 wicci. lub
Jak więc widzimy arsenał
biano perłami, klejnotami, ko Niedawno opatentowano nowy worek furażowy, zaopatrzony czonej z solą zmieszanej, albo z
kosmetyczny dawnej Polki był
— Wczoraj nal W oiadiiel* I święta od 9 do 12 w poł. ronkami i wstążkami: Dzisiaj w otworki, pozwalające koniowi swobodnie odoychać podczas
węgla z solą „oczkowatą".
niemniej obfity jak obecnej.
: we wsi Zubnici
Dla pań oddzielna poczekalnia.
spożywania owsa i sieczki.
Iw)
trudno wybrnąć z tego gąszczu
Perfumy, może nie tak liczne

Arsenał kosmetycznej dawnej Polki.
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Popierajmy

budowę szpitala
0.0. Bonifratrów

lem.

Niewiażski

iec

yckim powiesf
)-letni
rrabarczyk,
arz.
sy przywróceni
L okazały się I '

wiedliwiała się przed ludźmi — Iwsze dostawał pieniądze, o Je- została przyjęta. Skarżyć się
Po pewnym czasie Cymero
goście zjedzą, wypija i pójdą do,dzenie i nocleg nie potrzebował zbytnio na swój los nie mogła, wa zaprzestała tej kontroli,
domu. A kto za to zapłaci ?
się troszczyć, bowiem skąna żo gdyż Cymerowa przekonawszy przekonana. !ż rachowanie Jó
Tej wady charakteru Cymer na prowadziła obfita kuchnię, się. że służąca jest uczciwa i zi jest bez zarzutu.
przeprowadzoflł
nie mógł ścierpieć u żony i czę zaś nocleg z tytułu p r a w mę szczera podwyższyła jej pen
Kiedyś tytko wracając z k i 
:zyną samobólj
w/KŁADZIE
£
sto starał się jej wytłumaczyć żowskich słusznie mu sie n a sję i od czasu do czasu, szcze na do domu i zauważvwszv Jó
ka była kilkultf
śmieszność takiego postępowa leżał.
J
gólniej przed świętami obda zie w bramie rozmawiającą z
nia.
Cymerowa rzadko wspomi rzała ją jakąś zniszczona suk dwiema
służącemi
z te
nerwowa
Kiedy się jednak przekonał, nała o swym pierwszym mężu, nia, lub trzewikami
go
domu,
zwróciła
jej w
natyzmem.
że żadna siła tego skąpstwa nie a nawet razu pewnego kazała
Józia starała sie jak mogła, ostrym
tonie uwagę, aby
sierocił żonę
wykorzeni machnął z rezygna zdjąć służącej ze ściany sypial chociaż z duszy serca nienawi nie wdawała się w niepotrzeb
cją ręką. Wolał się nie sprze ni jego portret.
Sensacyjna powieść łódzka
dziła swej skąpej' i złej pani, ne pogawędki. Skonfundowa
0
ciwiać despotycznej kobiecie.
W dwupokojowem mieszka całą natomiast życzliwość skie na Józia uciekła na górę i roz
D i ó r a Er - E r a .
16)
e Londyn
Bierność ta po pewnvm cza niu panował wprost idealny po rowała na osobę Cymera. który płakała się w kuchni. Gdy po
sie zamieniła go w uległego 1 go rządek. Wszystko tu tchnęło nigdy na nią nie krzyknął i ob dawała państwu kolację do sto
skwą.
Wedle relacyj służących ka- • Cymer wierzył w potęgę pienią towego dla świętego spokoju do pedanterią. Podłogi pokrywa chodził sie bardziej po ludzku.
łu była już całkiem uspokojo
sa ta aż pękała od zawartości dza to też słuchał ślepo swej najniższych posług męża
ły puszyste dywany, na ścia
Czasem przykro było Józi na. Czerwone oczy zapudroUmieszczonej po
rozmaitych żony i wypełniał skrupulatnie
Cymerowa ujarzmiwszy mę nach porozwieszane były barw obserwować rolę tego przekwi- wała pudrem, którym mimo
skrytkach.
Cymerowie
w wszystkie, jej zarządzenia.
ża oddała sie cała swym intere ne makaty. .
tającego mężczyzny jaką mu swej skromności nie gardziła.
oczach naiwnych Kaś. Maryń I
Dochodził już do pięćdzie som i rozmaitym operacjom
W sypialni obok kasy pan narzucił despotyzm żony.
Często znosiła obiad dla pani
Staś uchodzili źa milionerów siątki. Mężczyzna w tym wie* handlowym, które przeważnie cernej zawieszony był anty
Józia rzadko kiedy wycho z góry do składu fortepianów,
łódzkich.
ku lubi wygodne życie, a to mu powiększały jej majątek. Zniko cznej roboty zegar z kukułką.
dziła z domu ponieważ nie mia szczególniej gdy Cymerowa
Każda plotka zawiera w so przecież dawały dolary żony. mą część pieniędzy i klejnotów Na meblach najbystrzejsze na
ła
znajomych w tem wielkiem zajęta była rozmaiteml tranCymerowa,
kobieta
lat
czter
chowała w ogniotrwałej kasie, wet oko ludzkie nie mogłoby
bie odrobinę prawdy. Cymę
mieście,
które na niej robiło zakcjami. Podczas swej obec
rowie znani bvlf szeroko w Ło dziestu z ogonkiem, skąpa aż do stojącej w sypialni tuż obok się dopatrzeć kurzu Porządki
wrażenie
smoka połykającego ności w składzie Józia widzia
obrzydliwości
grała
w
intere
łóżka, większą zaś część odda robiła dwa razy dziennie pod
dzi ze swego bogactwa. W cza
ła różnych ludzi nabywających
Sie wolnym od pracy i wizyt sie i w domu pierwsze skrzyp wała na przechowanie do ban okiem Cymerowej służąca o ludzi.
Cymerowej podobało się nie luksusowe pianina. Lubiła wte
chodzili do kina.
Siadywali ce, z czego zdawała sobie do ku.
sympatycznym wyglądzie, pfas
zmiernie, że Józia nie jest „la dv obserwować swą panią, a
zwykle na drugiem miejscu bo skonale sprawę.
Klucze od kasy nosiła stale tująca zgórą iuż cztery lata ten tawcem", chcąc się jednak prze szczególniej, gdy drżącemi od
wiem Cymerowa zbyt nie lubi
urząd.
Na
imię
jej
było
Józefa,
Bóg jej nie obdarzył dziec- przy sobie i nigdy nie powie*
konać, czv przypadkiem nie chytrości rękoma przeliczała
ła s z a f o w a ć groszem w prze kiem. Po śmierci męża, gdy rżała ich nikomu — nawet włas nazwisko Szorewska.
udaje baranka w wilczej skórzt szeleszczące banknoty. Zmie
ciwieństwie do męża. którego tylko ukończyła żałobę wśród nemu mężowi. Była zdania, że
Przybyła
do
Łodzi
gdzieś
z
i
co robi podczas nieobecności niała sie wówczas do niepozCzęsto denerwowało skąpstwo wielu pretendentów do jej r?ki na widok złota człowiek zapo
zony. Mało kiedy zabierał on łasych na gotówkę wybrała naj mina o wszystkiem i gotów jest pod Poznania f w poszukiwaniu państwa wpadała czasem nagle nania. Mrużyła lubieżnie oczy
pracy zgłosiła sie do biura słu do mieszkania pod pozorem, iż a twarz zdradzała najwyższj
Kłos, ponieważ był typowym spokojniejszego i najbardziej u- popełnić najstraszniejsza zbrod
leł
w
Parysi
żących. Znalazła ją tam aku czegoś zapomniała. Podczas wyraz zadowolenia. Po prze
ległego. Ślub odbył się w nię. aby tylko stać się panem cu rat poszukująca dziewczyny tych niespodziewanych wizyt liczeniu pieniądze szybko cho
stał wydelejjl Pantoflarzem.
Ożenił się z w d o w ą majętną, skromnych ramach, a wesela dzych skarbów.
i* v
« .,do wszystkiego" Cymerowa. Józie znajdywała zawsze t wała do skórzanej torebki, z
u, w celu poof
nglją o wznotf' Której mąż po śmierci zostawił nie urządzano wcale. CymeroCymera ten brak' zaufania ze Skromny wygląd Józi podobał książką od nabożeństwa w rę którą się nigdy nie rozstawała.
nlomaŁycznycł Diękny skład fortepianów f n i e  wej żal było gotówki. , j j ( | | i J | strony żony ani ziębił, ani pa się podejrzliwej kobiecie. Józia ku,
siedzącą _ przy ^stole w
fd. c. n.)
taniej piękny zasób gotówki. £r- Po co tam wesele.?— uspra rzył. _ Na_swoie_5vydatki _ za«_ Dodała A-iuesznie niską pensja i kuchnU
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w kilku
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zawieszony w czynnościach
służbowych.
kompetencyj urzędowych, doko
nanych przez dyrektora urzędu
telegraficznego Marjana Dobrzeckiego w Katowicach.
Po zbadaniu stanu rzeczy na
miejscu dyr. Dobrzecki został w
tych dniach
zawieszony w czynnościach,
a równocześnie przeprowadzo
no już, wzgl. zapowiedziano sze
reg zmian personalnych w tut.
Urzędzie.

KRATECZKI.

Wiec dziadów pod kościołem.
Dobra nauczka na przyszłość.

Nietylko miłosierdzie
ludzkie
zmalało, ale również i duch w
narodzie dziadowskim,
który
niewątpliwie a szybko,
dla
wspólnego dobra, należałoby po
krzepić szklanką czystej i ka
wałkiem „czarnego".
— Dobrą jęł M a racjęl —
krzyknęły gromko wszystkie
dziady.
Uchwalono tedy i wykonano
Gdy po pewnym czasie wszyscy
już się odpowiednio a obficie uraczyli, pośpiesznie każdy wrójcił na swe „stanowisko", bo
wiem ludzie już tłumnie wycho
dzili z kościoła.
Podnieceni alkoholem dzia
dowie jęli natarczywie domagać
się datków, a „opornych" ob
rzucali wyzwiskami, w których
zwłaszcza celował Wojciech Ko
peć.
INCYDENT.
To teł, gdy wychodzący z ko
Wojciech Kopeć dziadował od ścioła urzędnik miejski, p. Idzi
dłuższego czasu, miał przeto już Górski odmówił Kopciowi dat
wprawę
należytą i
uchodził ku, dziad wpadł w istny szał.
wśród kolegów po fachu za do
— A , ty łobuzie, ty dziado
świadczonego i wykwalifikowa
nego „pracownika",
któremu
nie był obcy i kryminał, bowiem
PORADNIA
niejedno już „zwędził" w czasie
żebraniny. To też w okolicy ko
WENEROLOGICZNA
ścioła Matki Boskiej Zwycięskiej
Lakar*y-ap««|altató»
gdzie Kopeć ostatnio „praco
ZAWADZKA 1
ayoBk od I rano do V wl.eifti wał", był on wzorem dła młod
-al ||—12 | 1—3 priTinul. kobi.t. szej generacji żebraczej, dla no
Mtan
wicjuszy zaś światłym i mąd
V nl.dai.l. I i w l t U od 9—2 pa. rym instruktorem.
Laci.ol. thorob
Działo się to w niedzielę,
WENERYCZNYCH, MOCZOP Ł C I O W Y C H 1 S K Ó R N Y C H dnia 16 maja r. b. w przerwie
pomiędzy nabożeństwami, gdy
Badani, krwi t vydl1aUa M
•yfIlia I tryp.r.
Kopeć zakrzyknął:
Dziady kochane! A zbierz]
'inUDlidi i AiirolisliiD I nioloflim
ta się wkoło mej osobyl
G a b i n a t awlafcio-lacnnicsy.
Zebrali się współtowarzysze
Kosmetyka tokarska
i Kopeć takieml słowy do nich
I Cddti.lni pociekalaia dla koblot
przemówił:
P O R A D A 8 xl.
— Dziady wy moje drogie!
Chociaż żadna praca nie hań
bi, to jednak ciężkie jest życie
biednego dziada.
Nasz polski dziad właśnie
istnieje, tylko kierować się musi
przy uprawianiu swego zawo
du i nieliczni tylko mają więk
sze majątki i domy z żebraniny.
Zagranicą, w Ameryce zwłasz
cza, Istnieją formalne kursy dzia
dowskie. Na kursach takich kan
dydat do stanu dziadowskiego
uczy się, jak najłatwiej trafić do
uczucia przechodnia, kiedy na
leży prosić, a kiedy wymyślać,
jak się zrobić dziadem bez ręki
lub bez nogi, a jak dziadkiemślepcem. Słowem taka akademja żabracza jest wszechstron
na i dla dziadów niezmiernie po
żyteczna ku utrapieniu społecz
ności.

Apoteozą

I
BAJKA.
Yuana przestała na chwilę
obijać o kamień swą bieliznę,
>elną mydlin. Od dwóch goizin już pierze, plócze i w y k r ę
j a ! Ręce jej zdrętwiały, olbrzy
ml jakiś ciężar legł na krzyżu
Wyprostowała się z wysiłkiem
i stała nieruchoma, z dwiema
czerwonemi, opuenniętemi rę
kami na fartuchu. Robotnica z
niej nielada. Ona, zawsze ona
zstępowała do rzeki i wracała,
bez niczyjej pomocy, objuczo
na bielizną bardziej, niż muł
«nłynarza.
Sama tak chciała. Uważała
ł e jest silniejszą od starszej
swej siostry, steranej wiekiem
I
wielokrotnem
macierzyń
stwem. Yuana nie była zamęż
ną. Mieszkała przy siostrze
Czyż nie powinna brać udziału
jak umie. w ciężkiej pracy do
mowej? Ale nie ma już dwu
dziestu lat, tylko dobre pięć
dziesiąt i zaczyna odczuwać
znużenie.
Ba! Skoro się nie jest boga
t y m , _ trzeba pracować. Czyż

ksiądz proboszcz nie powtarza
tego nieraz na kazaniu, w nie
dzielę. Ksiądz proboszcz coprawda nigdy nie pierze bieliz
ny. Myśl ta rozchyliła zaciśnię
te wargi kobieciny, która pręd
ko bardzo, zawstydziwsry sie
swoich refleksyj, chwyciła re
sztę bielizny z kosza i pochyliła
sie nad mokrym kamieniem
Tylko co zabrała sie znowu do
nacierania, obijania i wykręca
nia, kiedy niedaleki głos kobie
cy zawołał:
— Yuana!
Wieśniaczka przerwała na
gle robotę, oglądając sie w oko
ło. Z za skarpy ukazała się na
ścieżce, wiodącej do rzeki, ko
bieta o wyglądzie ociężałym
ubrana z miejska — w palto z
futrzanym kołnierzem i mały
kapelusik, „ostatni krzyk" mo
dy.
— Ach. to ty. Gracjo! Jak
że dawno cie nie było! Wróci
łaś wiec do kraju?... Obie sio
stry rzuciły się sobie na szyję.
Nie widziały się od osiemnastu
lat, t o jest od czasu wyjazdu
Gracji do Ameryki i rzadko bar
dzo pisywały do siebie. Kocha
ł y się mimo to niezmiernie. Gra
cja dziwiła sie twarzy siostry,
ogorzałej i pomarszczonej, jak
łupina z orzecha. Yuana zaś Da-

Wyratował

z topieli

Z Piotrkowa donoszą:
W Sulejowie zdarzył się wy
padek, który zakończyłby się
tragicznie, gdyby nie zimna
krew l bohaterski wysiłek Z.
Depty, piotrkowianina.
Oto w nurtach Pilicy zaży
wała kąpieli jedna z tutejszych
izraelitek; w pewnym momen
cie, trafiwszy na głębię, kąpiąca
się
zaczęła tonąć.
Na krzyk nieszczęśliwej po
śpieszył jej z pomocą, obecny
wówczas na plaży piotrkowianin, p. Zygmunt Depta, urzęd
nik Urzędu Skarbowego, który
z narażeniem własnego żyda
począł ratować tonącą.

Sześ

letniczkę

Teraz dopiero okazała sią
cała trudność przedsięwziętego
przezeń zadania.
Nieszczęśliwa kobieta prag
nąc się ratować, w sposób cha
rakterystyczny dla tonących kur
czowo chwyciła
swego dobroczyńcę,
przez co uniemożliwiła mu swo
bodę ruchów, ciągnąc p. Deptę
razem z sobą w głębię.
P. Depta jednak zachowa
niem, nacechowanem pełnią bo
haterskiego czynu poświęcenia,
z wysiłkiem obezwładnił nie bez
pieczne odruchy tonącej, ratu
jąc siebie i tonącą w ten sposób
od pewnej śmierci.

„Wiewiórl
nazywają ue
t&kich wyścij
Wych, którzy
nocy zmieniaj
«ąc się po tor
krytego pate
Wyścig; ic
ie wspólnego
Wiewiórki w
z tą jednak r<!
wszystko pos
przód, w ó w c
ka sama pozc
porusza tylko
Sport ma
prawdziwe
rych wysiłek,
tylko treningi
bezpłodny.
Takiemi w
są I
którzy w zim

O s z c z ę d z a j c i e p i e n i ą d z e ! N i e kupujcie z po
ś r e d n i k a m i ! Każdy wiele zaoszczędza, odwiedza
jąc sam najtańsze źródło ubiorów męskich, dam
skich i dziecinnych.
Priyfmuie nic rAwniał namówienia na obitalunkl.

*Piłośc\

Sport

Kościotrup mężczyzny

Ze L w o w i
Przy ulicj
miał miejsce
wszech miar
sługujący w:
bytym na bo
meczu — Mei
cała do mia
towców
roi
Metal. W pe
padli na nich

w leśnem bagnisku.

Władze

me natrafiły
dotąd
mordercy.

na

ślad

15 na

Popierajcie
przemysł krajowy.

W niedziel
warzystwo C
szu urządza >
skl „Dookołć
na dystat
Mając na i
de sportu kok
stwo Cyklisto
trasę biegu i
licznych miąsi
ta Ziemi Kalis
cy
Marsz,
.(flbęk lokal.u,]
dZiflie 8 rano
Skalmierzyce.
Pleszów, Sta\
Turek, Dobra
Opatówek 1 v
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macierzyńskiej

Jajecznica z kilku tysięcy jaj
na

szosie.

O niezwykłym wypadku do ku wesołości gromadzących się
noszą nam z Czortkowa. Wczo- i gawiedzi wiejskiej a przerażeń
r*|'z i Czortkowa do Jagielnicy fnlu właściciela cennego towaru.
jechał samochód ciężarowy nr. Samochód został silnie uszko<{
dzony.
36111
Auto prowadził Andrzej An
z ładunkiem jaj.
Wskutek szybkiej i nieostroż toniszyn z Czortkowa, który zol
nej jazdy samochód przewrócił stał potłuczony, zaś jadący tent
się na gościńcu, wskutek czego tamem autem Stanisław Juś<
kilka tysięcy jaj uległo zniszcze kiw, tragarz z Wygnanki Do'ne
niu, tworząc wielką jajecznicę doznał pokaleczenia.
-XX-

Chłopiec na dnie rzeki.

Odbywając
tftudja sportów
nji kpt. Baran
innych kąpiących się, skoczy wych zawodac
wczoraj w głębinę.
zwyciężył
Usiłowano pośpieszyć mu j
w pchn
pomocą, lecz Ciupek znikł pol z wynikiem 12
wodą i więcej
trzecie miejsce
nie wypłynął.
40.94 mtr. i ob
Zwłoki jego wydobyła straż og
niowa tyniecka po kilkugodzinj
nych poszukiwaniach. Zwłoki
wydobyto w odległości przeszłe
dwóch kilometrów od miejsca utonięcia.

Nieostrożny skok w głębinę.

„Riłf i Raf! w Alpach"

PIOTR ALCIETTE.

Uli (ZN IWiliia 1

wi paru groszy żałujesz, ty sa
kramencki dziadu.
C e n y i n i i o n o d o 30 .
Ceny m i o n e d o 3 0 % ,
P. Górski zawezwał posterun
Magazyn Wykwintnych Ubiorów Z. Zalcman
kowego.
G ł ó w n a 2 4 , T e l . 64 14
Wojciechowi Kopciowi spoządzono protokół, który następ
nie przesłany został Sądowi
Grodzkiemu.
W dniu wczorajszym sprawę
powyższą rozpatrywał sędzia
Sądu Grodzkiego Wojciechow
ski, który w rezultacie przewo
du sądowego skazał Wojciecha
Kopcia z art. 276 K. K. na dwa
miesiące więzienia z zawiesze
koło roku.
Z Nieświeża donoszą:
niem wykonania wyroku na prze
Śmierć nieznajomego nastą
Przed kilku dniami w rejonie
cią trzech lat.
piła wskutek ciężkiej rany w
leśnym
Suchenicze
w
pow.
nicPrzez trzy lata więc Kopeć
przód czaszki. Na szkielecie wi
nie będzie wymyślał przechod świeżskim, gajowi znaleźli koś
siały strzępy nawpół już zgniłe
ciotrupa
jakiegoś
mężczyzny,
le
niom.
Jerzy Krzeckl.
żącego na pół w błocie. Ciało już go ubioru, z których wniosko*|
odpadło I tylko gdzieniegdzie wać można, jak zamordowany
był ubrany.
trzymały się kości.
Dochodzenie policyjne, jak
Zaalarmowano policję, która
przybyła na miejsce i wszc/ęla dotąd nie ustaliło nazwiska za
śledztwo. Zwłoki poddano sek bitego, co, rzecz prosta, utrudnia
sprawcówj
cji sądowo-lekarskiej, która wy znacznie wykrycie
kazała, że leżały one w błocie o- zbrodni.

na e k r a n i e „ O d e o n u " i „Wodewilu".
Riff i RaH — Wallace Beery lmyslów i odznacza się wzorową
1 Raymond Hatton, jako turyści, 1 techniką zdjęć
Riff
świetni
sportsmeni,
'
. robią
, * co mo
T ł i ii i Raff
O . fi naśladują trochę
gą, aby wywołać wybuchy śmie Pat i Patachona, trochę Chapli
chu na sali, udaje im się to czę na i Buster Keatona, operują do
ściowo, gdyż obraz jest przydłu skonale humorem sytuacyjnym,
gi, a Wallace Beery jest raczej nie wnoszą jednak na ekran żad
świetnym aktorem charaktery nych nowych cech indywidual
nych.
stycznym
Napisy dobre. Ilustracja mu
w filmach dramatycznych.
Steep.
Poza tern jednak film posiada zyczna b. staranna.
—X—
mnóstwo pierwszorzędnych po-
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Dyrektor poczty

W wydziale przemysłowym
Z Katowic donoszą:
Wydział przemysłowy magi
magistratu warszawskiego zare
W tych dniach bawiła na
jestrowano przedsiębiorstwo, ja stratu rozesłał zawiadomienie
kiego niema jeszcze w Warsza do zarządu wszystkich skła Śląsku specjalna komisja z Min.
wie. Jest to pogotowie ratunko dów filmowych w Warszawie, Poczt i Telegrafu, celem zbada
we dla samochodów, które ule przypominając, że od 1-go listo nia miejscowych stosunków
w telefonach śląskich.
gły uszkodzeniom na ulicach. pada składy te muszą być od
Komisja ta pozatem jeszcze
Pogotowie to posługiwać się bę powiednio przebudowane i nale
dzie oczywiście również samo życie zabezpieczone przed poża — jak obecnie informują — mia
Termin ten nie będzie sta ła inną misję oraz pełnomocnic
chodami. Zacznie ono działać rem.
nowczo przedłużony, a nieodpo- twa.
w najbliższych dniach.
wiadające przepisom magazyny
Już od pewnego czasu w ko
• • •
łach pocztowych dosyć głośno
W tych dniach przybył do filmowe ulegną zamknięciu.
ZasL
mówiono na temat przekroczeń
Warszawy z Gdańska jeden au
tobus, zamówiony na próbę. Pró
ba się powiodła, tak co do ter
minowego wykończenia zamó
wienia, jako też co do wykończę
nia autobusu. Autobus gdański
wykonany jest ścisłe na wzór
dotychczas kursujących w War
szawie, różni się tylko tern, że
posiada udoskonaloną platformę
Platforma ta dzieli się na dwie
części i posiada osobne wejście
i wyjście. Pozatem cały wóz jest
precyzyjnie wykończony. Auto
bus ten uruchomiony będzie w
najbliższych dniach. Terminu uruchomienia nowych linji auto
busowych nie można oznaczyć,
gdyż firmy krajowe, u których
przed 8 miesiącami zamówiono
Jcaroserje, zwlekają z dostawą.
|
a • •
/ Jedną z dotkliwych plag let
nisk podwarszawskich jest istny
najazd żebraków, odbywający
•ię regularnie w ciągu całego ty
godnia, szczególnie dotkliwy w
piątki, soboty i niedziele. W cią
gu jednego dnia przewija się
przez poszczególne wille po kil
kadziesiąt żebraków, mniej lub
więcej natarczywych. Dają się
oni najbardziej we znaki na let
niskach, położonych na llnji
Warszawa — Otwock. Znaczną
większość tych żebraków stano
wią stali mieszkańcy Otwocka i
Falcnicy, ciągnący z tego proce
deru środki utrzymania na więk
szą część roku.

o*

i — — — • • • —-•—•»•

będzie film p. t. „Ostatni syn", reżyserji Johna Forda. Film
ten potęgą treści, mistrzostwem gry i artyzmem inscenizacji
przewyższy słynny obraz „Matka". W rolach głównych wystę
pują: Margareta Hann, Earte Fox, Charles Morton, Francis
Bushman, George Mecker i James Hall.
rrzyła wystraszonym wzro
kiem na utuczone oblicze Gra
cji, takie delikatne ongiś. Po
znały się jednak... po oczach,
których powieki ciężkie były
od łez, gotowych już popłynąć
ale które każda z nich trzyma
ła uparcie na brzegu rzęs.
— Nie oczekiwałaś tej w i 
zyty, hę, Juano? Chcieliśmy
zrobić
wam
niespodziankę.
Mąż został w Etcheto z 'inny
mi. Ja zaś chciałam ci powie
dzieć, że postanowHiśmy za
brać cię do siebie. Jesteśmy bo
gaci teraz. Kupiliśmy dom w
Bayorme. Mamy auto. Będziesz
mieszkać z nami i próżnować
Twoja kolej odpocząć. Zabiera
my cie dziś jeszcze. Yuana sta
ła z ołwartemi ustami, pokazu
jąc dziąsła, bezzębne prawie.
— Dziś?... Z "wami?... Nie
mogę. Gracjo. Nie dadzą sob'e
tam, w górze, rady beze mnie.
Siostra nasza nie może wystar
czyć na wszystko, przy tylu
dzieciach...
— Bądź spokojna. Będzie
my jej opłacali służącą. Takeśmy się umówiły już z nią. Rzu
caj tę bieliznę I chodź...
Yuanna wahała się jeszcze.
Była jednak tak zmęczona, że
Drooozycia siostry wydała sie

jej nagłe, jak łaska, z nieba spa
dła.
— Dobrze — odparła — ale
poczekaj trochę, nim zbiorę bie
liznę-.
— Bo ucieknie! Jesteś zaw
sze ta sama — zaśmiała się Gra
cja wesołym śmiechem beztro
skiej kobiety. W chwilę potem
obie siostry wstępowały na
ścieżkę. Gracja za Yuaną, zgię
tą we dwoje pod ciężkim ko
szem.
Po obfitym posiłku, Yuana,
z trudem wyrwawszy się z rąk
młodszej dziatwy, która ucze
piła się jej spódnicy, wsiadła do
wspaniałego auta swego szwa
gra i nie bez tajemnego zado
wolenia z domieszką nieokreślo
nego niepokoju jechała tą ma
szyną, która toczyła się tak
szybko po owej dolinie Basse Navarre, gdzie Yuana spędziła
pięćdziesiąt lat życia, nie opusz
czając jej nigdy niemal...
• • •
Wszystko szło dobrze w clą
gu pierwszych dni w domu w
Bayonne. Yuana wypoczywała
z rozkoszą na razie po trudach
całego życia. Szwagier spędzał
większą część dnia w kawiar
ni na grze w „muss"; trzech
chłopców umieszczono w pen
sjonacie. Yuana wiec była sa

Łódź, 26. 7. — W dniu wczo
rajszym na polach tynieckich
pod Kaliszem wydarzył się nie
szczęśliwy wypadek.
Przepływająca tam głęboka
rzeczka Swędrnia roi się c odzień
nie od mieszkańców Kalisza, któ
rzy w nurtach jej szukają ochło
dy. Stałym amatorem kąpieli był
19 lutni Piotr Ciupek, zamiesz
kały w Tyńcu przy szosie Skar
szewskiej 39.
Ciupek idąc za przykładem
ma najczęściej z siostrą, która
zasypywała ją miłemi niespo
dziankami. Ona, która dotych
czas niańczyła dzieci, pracowa
i a w ogrodzie i prała bieliznę
dla dziesięciu osób, miała teraz
służącą, która czyściła jej ubra
nie i obuwie. Przy stole siostra
kładła jej najlepsze kąski na
talerz. Po południu spacery au
tem po okolicy były niezbędne,
wieczorem zaś, przed spoczyn
kiem prowadzono ją do kina.
Po dwóch tygodniach takie
go życia Yuana miała go dość.
Różnorodne dolegliwości wkra
dły się jej w ciało. Rano. ona,
która wstawała o świcie daw
niej, z trudem podnosiła się z
łóżka, aby się ubrać J wdziać
piękną jedwabną suknię, będą
cą teraz stałym jej strojem. Mo
notonja próżniaczych godzin da
wała się jej we znaki szczegól
niej.
Nostalgja za ciężkiem ży
ciem w Etcheto ogarniała ją co
raz przemożniej. Myślała o
dzieciach, które napewno tę
skniły za nią.., Nie Śmiała się
jednak zwierzyć siostrze ni
szwagrowi, którzy na rękach
ją niemal nosili. Pewnego ran
ka wszakże, wróciwszy z ko
ścioła, gdzie podczas Mszy Św.
zasięgała rady u Boga prawdo

Am

podobnie, zdecydowała się nał

Od czasu t(

2

w. j
i
t A , ł R° Hakoahu pi
Kiedy siostra weszła dc jej
\
pokoju jak zwykle na „dzień djbiaio-niebieski
bry zdumiała się, zastawsztf
ją ubraną w skromną czarni.
.
,
suknię którą miała na s o b i l '
/ ^
w dzień wyjazdu z Etcheto.
otrzymać
— Co to jest? — spytała -4
dlaczego włożyłaś starą s w *
suknię?
. . . .
J a " u ż o łatwiejszi
Oczy Yuany były w i l g o ł n ł - t g
odleż a ręce jej drżały.
j t w Europie z
— Odchodzę — szepnęła - j
wracam do Etcheto. Przebacl
rai, Gracjo! Nie mogę zostać i
was.
Tr.ATR LETN
— Dlaczego. Robiłam wszysf
ko co było w mojej mocy, abi
»Kie>noty nas
ci było dobrze.
pu-»»cznoś<
— Tak. Dziękuję cl. B y d * «
™y«n
pierwszor;
ście dobrzy, bardzo dobrzy dli
ka wschodnia",
mnie. Ale widzisz: dobrze JeM „.
odpoczywać i nic nie robić - ł * °
>
to nie dla mnie. Nie przywyj J " ;
? »
kłam. Przyzwyczajenie. roĄ Z
*
miesz? Tam ciężko ml, ale s l ł ^ . °7'«*»'ny
przyzwyczajenia trzymam ! - * ° « " P™dukc]
na nogach. Tutaj nie mogę ty
dłużej... Więc muszę tam wr<J
TEA1
CiĆ.
•
'
Wobec końozą
Jak powiedziała tak zrobj c* tylko kilka
ła. głucha na wszelkie w y a l ł i Przepiękna operei
siostry zatrzymania Jej u s l * Hnnie przedstaw
bie.
*
iThnr. Jotsaw.
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SPORT

świata stalowych bicepsów.

Sześć d n i i sześć n o c y .

iczką.

Wytrzymali kolarze.

ro okazała sit)
przedsięwziętego

„Wiewiórkami" sportowemi
nazywają uczestników kolar
u
skich wyścigów sześciodnio
a kobieta prag- wych, którzy przez sześć dni i
:, w sposób cba- liocy zmieniają się parami, krę
dla tonących kur cąc się po torze

3

broczyńcę,
ożliwiła mu swo>
iągnąc p. Depta
głębię.
:dnak zachowaanem pełnią bornu poświęcenia,
szwładnił niebez
y tonącej, ratu
j ą w ten sposób
rcł.

jcie z poodwiedzaich, dam-

krytego pałacu sportowego.

Wyścig ich istotnie ma wie
le wspólnego z kręceniem się
Wiewiórki w drucianym kole.
z tą jednak różnicą, że pomimo
wsizystko posuwają się oni na
przód, wówczas gdy wiewiór
ka sama pozostając w miejscu
porusza tylko koło.
Sport ma jednak zupełn e
prawdziwe „wiewiórki", krórych wysiłek, będący zresztą
tylko treningiem, jest zupełnie
bezpłodny.
Takiemi wiewiórkami

go toru. trenują się na specjal
nym aparacie z trzech rolek, r.A
których rower poruszany siłą
mięśni kolarza, pędzi z zawrot
ną szybkością... w miejscu. Jest
to bardzo pożyteczny przyrząd
pozwalający na ćwiczenia w do
wolnym lokalu.
Ostatnio jeden z europej
skich luna-parków urządził ja
ko atrakcję dla swych bywal
ców wyścig w miejscu pom ędzy kolarzem i piechurem. Ko
larz
;

jechał na rolkach,

piechur biegł po gąsienicowej
taśmie, która poruszana jego
krokami, uciekała do tyłu. A
dwa aparaty notowały ilość me
trów przebiegniętych w miej
scu.
Ze sportem nie miało to
są kolarze,
wiele wspólnego, ale atrakcja
K t ó r z y w zimie w braku kryte była.
..

Sportowcy z nożami w ręku.
B ó j k a po meczu.

:yzny

Ze Lwowa donoszą:
Przy ulicy Łyczakowskiej
miał miejsce następujący ze
wszech miar na potępienie za
sługujący wypadek: Po od
na ślad bytym na boisku „Hasmonci"
meczu — Metal — Biali wra
cała do miasta grupa spor
towców
robotniczego klubu
ujomego nastą- Metal. W pewne] chwili na
iężkiej rany w padli na nich gracze

Ma szkielecie wi-j
iwpół iu/ zgniłe
órych wniosko
wa mordowany

brany.

15

nagród

klubu Biali

i poczęli ich okładać laskami
przyczem w grę wchodziły tak
że noże. Najdotkliwiej poturbo
wsny został gracz Metalu Ma
rek Indyk, któremu nożem prze
bito łopatkę, i rozbito głowę
Jednego z awanturników odpro
wadzono do komisariatu, pod
czas gdy główni bohaterowie
bójki zbiegli.

czeka na

Amerykanin Bahn Samson,
zgłosiwszy swój udział do tur
nieju w cyrku sportowym, prag
tiął jedynie uzyskać spotkanie
ze Sztekerem f Pooshoifem.
Mimo swej doskonałej formy,
został w decydujących spotka
niach, przez obu wyzwanych
zapaśników
pokonany.

Obecnie zapaśnik ten nie dając
za wygraną, wyzwał mistrza
Polski Sztekera, do walki w
stylu wolno
amervkańsk m
Walka wolno amerykańska po
między Sztekerem a Bahn Sam
sonem odbędzie sie w dniu dzi
siejszym i prowadzona będzie
aż do rezultatu. Budzi ona ol
brzymie zainteresowanie, ze
względu na to, że Bahn Sam
son jest mistrzem w tej konku
rencji.
:

;

lunki.
le do 3 0 % .
alcman

Piękna walka Garkowienki.

zwycięzców.

Mistrz Ukrainy Oiłow. będą
cy duszą humoru walk zapaśni
czych, od szeregu dni, stracił
zupełnie swą fanta/ję zapaśni
czą.
Z zachowania jego widać
jakieś przvgnębicni3. Najoiaw
dopodobniej kilka przegranych
spotkań, nastroiło tak ulubień
ca galerji. We wczorajszym
spotkaniu ze Stiborem Orłów
walczył bardzo ospale, zbytnio
się nawet nie wytężając. Już w
4 minucie został pokonany ruladą.
Prawdziwe triumfy zaczyna
święcić w turnieju olbrzym z
Litwy MIchaelis. Zapaśnik ten
o kolosalnej sfie, niezłe! techni
ce i nadzwyczajnej przytem
\
ruchliwości,
zaczyna sięgać rzeczywiście
no pierwsze miejsce w turnieju.
Po błyskawicznych zwycię
stwach odniesionymi nad Sztollem 1 Orłowem, sporkal ?!« w
d-ru wczorajs.ryn z
nem świata Kornatzem. Zdawa
ło się początkowo, źc gwiazda
zwycięska Michaelisa trosze
czkę przygaśnie. Lecz i z tego
spotkania Litwie wyszedł zwyc <>ko. Walka m*ęd*v tymi za
pasikami była b.ird/o intere
sująca, Nieziiao/no posunięcia
brutalne zo;-stro"V"Koann+za ad*

kiem. W 20-ej minucie, błyska
wiczną
parada z tylnego pasa.
odnosi Michaelis pewne zwysiestwo nad Kornatzem.
Mistrz Polski Szteker w dniu
wczorajszym, zmierzył swe si
ły z Garkowienką. Walka ta
prowadzona była w nadzwyczajnem tempie, narzuconem
przez Sztekera. Ze strony Gar
kowienki walka prowadzona
była fair, Szteker się trosze
czkę za dużo denerwował. W
ciągu 20 minutowego czasu,
świetni obaj przeciwnicy, za
ledwie jeden raz znaleźli się w
parterze. Jak z jednej tak i z
drugiej strony, cała uwaga sku
piona była, w celu możliwości
zastosowania, ulubionego przez
obu zapaśników klucza. Wal
ka dała
wynik remisowy. '
Walka decydująca aż do rezul
tatu, która najprawdopodobniej
zostanie wyznaczona w najbliż
szych dniach ze względu na
świetną ich formę i rutynę za
paśnicza, budzi powszechne za
interesowanie.
W czwartej parze w d;iiu
wczorajszym
walczył Bahn
Samson z Pooshoffem. I tym
razem szczęście nie posłużyło
Amerykaninowi. Zwycięstwo
po raz drugi odniósł nad nim
żydowski zapaśnik Pooshoff
Walka prowadzona była z lek
ką przewagą Bahn Samsona.
Przeciwnicy wykazali

Sport w kilku słowach.
(—) Program sobotnich zawo
dów
bokserskich w ogrodzie
przy ul. Przędzalnianej jest na
stępujący:
Waga piórkowa: Opawski
(Zjednoczone) — Spodenkiewicz
(I. K. Poznański).
Waga musza: Cegielski ( W i 
dzewska Manu.) — Kurtz (Z),
Leszczyński (I. K. Pozn.) — M a
łoszczyk (Sokół).
Waga kogucia: Jędrych (Z)—
Taborek ( I . K. Pozn.).
Waga piórkowa: Cyran (Z)—
Garnczarek (I. K. Pozn.), Kijewski (Z) — Latocha (W. M.), Mar

czewski (Z) — Klimczak (S), pa'
ra mieszana, Kautz (I. K. P.) —
Rubin (Makabi),
(W. M.) — Wurm (Union).
Waga półśrednia: Gawili —>
Baranowski, Wildman (Kr. N.)—i
Trzonek (S).
Waga mieszana: Seweryniak
(S) — lekka — contra Kłoda*
(Z) średnia.
(—) Mistrzem okręgu kielec*
kiego został K. S. Sosnowice.
(—) W mistrzostwach wio
ślarskich Europy w Bydgoszczy
startuje 12 państw.
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ŻYCIE EKONOMICZNE.
E
ska.
Loco 18.80. Zamknięcie.'
NOTOWANIA ZŁOTEGO
Sierpień 18.47, wrzesień 18.64,
ZAGRANICA.
Londyn 43.26, Zurych 58.30 październik 18.80 listopad 18.98
Berliirto46.80 — 47.20, wypłaty grudzień kontrakty 19.03—04.
Liverpool, 25. 7. Amerykań
na
Warszawę 46.90 — 47.10
Gdańsk 57.74 — 88, wypłaty na ska. Styczeń 9.96. luty 9.97. ma
rzec, kwiecień 10.00, maj 10.02,
Warszawę 57.71 — 85.
czerwiec 10.01, lipiec 10.11, sier
pień 10.2. wrzesień 10.01, paź
GIEŁDY PIENIĘŻNE.
Londyn. Zamknięcie. Nowy dziernik 9.99, listopad, grudzień
Jork 485.15, Holandja 12.09 i 3/8 9.96. Loco 10.54.
Egipska. Styczeń 16.58, ma
Francja 123.79, Belgia 34.90 i
1/8, Niemcy 20.35 i 3/8, Danja rzec 16.79, maj 17.98. lipiec
18.10 i 3/8, Szwajcaria 18.20 1 16.25 październik listopad 16.31
.
.
1/4, Wiedeń 34.45, Warszawa loco 16.95.
43.26.

GIEŁDA ZBOŻOWA.
Warszawa, 26. 7. — Tranzak
cje
na Giełdzie
ZbożowoTowarowej za 100 kg. fr. st,
Warszawa.
Ceny rynkowe:
żyto 26 — 26.25. pszenica 50 —
51, owies jednolity 28 — 28 I
pół mąka pszenna 76 — 80. —
żytnia 70 proc. 41 — 42, otręby
pszenne 19 — 2 1 , — żytnie 18
BA WEŁNA.
— 18 i pół. Obroty średnie. UNowy Jork, 25. 7. Amerykan sposobienie spokojne. , ,
'

Pary*. Zamknięcie. Londyn
123.79, Nowy Jork 25.51 i 3/4,
Szwajcaria 490.75.
Nowy Jork. Zamknięcie, l.on
dyn 485 i 3/16. Paryż 392 i 1/8,
Bruksela 13.90, Rzym 52.38, Ma
dryt 14.60, Berno 19.24, Berlin
23.83 i pół, Wiedeń 14.09 i pół
Praga 296, Warszawa 11.25.

k

nadzwyczajna siłę.
W decydującym momencie gdy
Samson trzymał przeciwnika
w ulubionym swym „krawacie"
Poshoff energiczną paradą w
33 minucie, odniósł zwycię
stwo.
Dzień dzisiejszy, w cyrku
przyniesie
nam następujące
spotkania.
Sztoll wajczy z nowoprzyby
łym szampionem Berlina Willin
giem.
Michaelis zmierzy swe siły z
Pooshoffem.
Karsz walczy z Garkowien-

Waluty, d e w i z y i z ł o t o .

NIEJEDNOLITA TENDENCJA wiek słabszej o 25 gr. 5 proc.
DLA DEWIZ.
Poż. KonwersyjneJ utrzymały
na stadjonie miej
Zapotrzebowanie na ^-""fzy się przy kursach dotychczaso
na zebraniu Kiełdy walutowej wych. Popyt na prywatne pa
szu Urządza wielki bieg kolar
Wiele cennych nagród w po
było bardzo małe 1 obroty piery procentowe był znacznie
ski „Dookoła Ziemi Kaliskiej" staci puharów, zegarów stoło
mniejszy i tranzakcje w tym
wskutek tego uległy
na dystansie 230 kim.
wych, aparatów fotograficz
dziale
z trudnością dochodziły
poważnej redukcji.
Mając na uwadze propagan nych i utensylij kolarskich ofia
Cały szeree nawet najbardziej do skutku. Nastrój ogólny byl
dę sportu kolarskiego Towarzy rowanych przez władze i insty
popularnych dewiz, jak na No zmienny, w ostatecznym zaś
stwo Cyklistów przeprowadza tucje miejscowe oraz tych
w y Jork. Londyn, Holandię 1 wyniku utrzymały się bez zmia
trasę biegu przez szereg oko miast przez które trasa biegu
Włochy, nie mówiąc już o rza ny tylko 4 1 pół proc. 1. z. ziem-i
licznych miast leżących dooko prowadzi, rozdane będą pierw
dziej notowanych, pozostał bez skie i 4 i pół proc m. Warsza«
romadzących sid ła Ziemi Kaliskjcj: start na uli szym
nabywców 1 bez tranzakcyj. wy. Z pozostałych zwyżko
ikiej a przerazei cy Marsz. Piłsudskiego 30
15 zwycięzcom
Dla cieszących się względ|iym wały o 25 gr. 5 proc. m. Warcennego towaru,
na mocłe po ukończeniu biejru
popytem pozostałych dewiz ten s«a^.Jpó^czffiP;gdy- 8 pirflfff m.
ał silnie uszko«j
W czwartej parze, odbcd/.ie uciici.i Us/i.iii,»\\.da się niejed Warszawy .stiacify 50 gf.. a 8
.SpodzjewanSr.lłczny .udział
Skalmierzyce. Ostrów Pozn.. asów kolarstwa szosowego z PiYćz olbrzyma z Litwy, który s*ię walka'^'olno "amerykańska nolicie, gdyż tylko jedyna de prdc. *rri. Częstochow^ -25- gr.
dził Andrzej An- Pleszów, Stawiszyn, Rychwał, całej Polski stworzy niebywa przytem wykazał duzą p i z t - aż do rezultatu, między Szteke wiza na Belgję zachowała swój Na rynku obligacyjnym zakupy
wagę nad swym przeciwni rem a Bahn Samsonem.
rtkowa, który za Turek. Dobra. Warta. Błaszki. łą atrakcję sportową.
kurs bez zmiany. Słabsze były wano 8 proc. oblig. Polskiego
Zapisy do dnia 27 b. m.
, zaś jadący tern Opatówek i wjazd do Kalisza
dewizy na Paryż o pól g r , na Banku Komunalnego po stałych
-XXStanisław J u i
\
Szwajcarię o 4 I pół gr. i na kursach.
Wygnanki Do'nej[
Sztokholm o 5 gr. Wyżej nie
cenią.
co ceniono o 1/4 gr. dewizy na SŁABSZA TENDENCJA DLA
znowu bądzie grał.
Pragę oraz o 4 gr. na Wiedeń.
AKCYJ.
Znanv bramkarz, a ostatnio nami I F. C. Katowice f DresZ akcyj bankowych obniżył
napastnik I. F. C. Goerlitz jest dner S. C . który odbędzie się POŻYCZKI PAŃSTWOWE
się o 75 er. Bank Polski. Jak
obecnie w stanie zawieszenia w Katowicach na boisku I. F. C. PRZEWAŻNIE ZWYŻKOWA zwykle notowano Bank Zw,
10 i 12 sierpnia w Budapesz przez P. Z. P. M., .na skutek w dniu 31 b. m.. W . G. i D. Ligi ŁY. MAŁE OBROTY LISTA Sp. Zarobkowych. Po ustabili
Odbywający obecnie dalsze
M I ZASTAWNEMI.
zezwolił Goerlitzowi
<tudja sportowe w Szwecji i Da- cie odbędą się akademickie mi zajść spowodowanych w Roźzowanym oddawna kursie r>
ibinę.
Dotychczasowa mocna ten bracano akcjami elektryczneml
nji kpt. Baran na międzynarodo strzostwa świata. Kilku czoło dzieniu. Obecnie, jednak, ze w drodze wyjątku na wzięcie
ch
się, skoczy wych zawodach w Kopenhadze wych zawodników akademików, względu na znaczenie między udziału w powyższym meczu. dencja dla papierów państwo Siły i Światło, utrzymały si$
narodowe meczu między druży
inę.
—X—
wych polepszyła się jeszcze na też przy dawniejszem notowa«
zwyciężył
wchodzących w skład państwo
pośpieszyć mu i
dzisiejszem zebraniu giełdo- triu akcje cementowe Firlcya.
wej reprezentacji, która 4 sierp
w pchnięciu kulą,
,iupek znikł pod z wynikiem 12.81 mtr. oraz zajął nia spotka się z Węgrami, zosta
wem.
Zwłaszcza obie
W dziale metalurgicznym z w y i
pożyczki premiowe
kowaly o 25 gr. Starachowice,
trzecie miejsce w rzucie dyskiem nie na te zawody.
ypłynąl.
były nader usilnie poszukiwane obniżyły się natomiast pozesta*
40.94 mtr. i oburącz 68.80 mtr.
Sprawa udziału
kobiet.
^dobyła straż og
i
osiągnęły dalsze poważne łe: Lilpop o 1 zł.. Modrzej«w a
po kilkugodzinj
zwyżki
kursowe, które wynosi 75 gr i Ostrowiec o 1 zł. Noto
Rozwijający się coraz bar Galvestonie obradowała orga
vaniach. Zwłoki
ły dla 4 proc. Poż. Inwestycyj wano tu także Rudzkiego bez
dziej
sport
wśród
kobiet
budzić
nizacja katolicka kobiet „The
iległości przeszłej
musi oczywiście reakcję ze Catholic Daughters of Ameri nej 1 zł. 50 er., a dla Dolarówki kuponu dywidendowego za rok
ów od miejsca u
strony konserwatywnych orga- ca", przyczem jedną ze zna całe 3 zł Bardzo chętnie zaku 1928 w wysokości 8 proc. 06,
nizacyj kobiecych. Ostatnio w nych uchwał kongresu było wy pywano również 5 proc. Poż. akcji 50 złotowej, maiacejro za
A m e r y k a k a p e r u j e graczy
Kolejową po cenie wyższej od tem wartość 4 zł. W — s t a 
powiedzenie się
ostatniego
urzędowego notowa łych działach panowała jrłucha
europejskich.
przeciwko udziałowi kobiet
nia o 5 zł. 75 gr. Inne papiery cisza.
:ydowała się naf
w zawodach sportowych Kon naństwowe z \vviatkiem cokol
Od czasu tournee wiedeńskie su do czasu agenci klubów ame
gres nie przeczył wprawdzie
. go Hakoahu po Ameryce, kiedy rykańskich, wabiąc co lepszych
ra weszła do jej t pozostali tam najepsi gracze piłkarzy obietnicami istotnych
w pełnej
formie. wartości wychowawczych i
fkle na „dzień d j biało-niebieskich, Ameryka za- zresztą zysków materjalnych.
Maks Stolarow, który brał o- zdrowotnych sportu, zalecając
i się, zasiawszy
Tem należy sobie w pierw statnio udział w wielkim między jednak uprawnienie go umiar
w kapcrowaniu środ
w „Czarach".
narodowym turnieju na Semme- kowane i przedewszystkiem
skromną c z a r n ^
.
k a r z y . A - szym rzędzie tłumaczyć liczne
W historjl kina niepoślednią ten nie przerasta wartością in<:
bez udziału mężczyzn, gdyż
emigracje
do
Ameryki
ringu,
obecnie,
jak
się
dowiadu
miała na soDir t r y k a n i e uważają, że wszystko
graczy wiedeńskich I węgier jemy, wyjeżdża do Budapesztu, koedukacja sportowa ma wpro rolę odegrały t. zw. „western", nych filmów tego rodzaju.
;du z Etcheto. j otrzymać
skich.
Obecnie kluby postanawia gdzie weźmie udział w miejsco wadzać rzekomo demoraliza czyli filmy cowboyskie, dziś je Zagrany jest koncertowo przez
— spytała -4
szcze zachowane siłą tradycji Buck Jonesa.
Steep.
ja wszcząć solidarnie energiczną wym turnieju. Również Jerzy Sto cję.
! policyjne, jak;
iło nazwfska za*|
W niedzielę dnia 28 b. m. To z finiszem
• prosta, utrudnia
warzystwo
Cyklistów w Kali skim.
yde
sprawców
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Ualeiiikie mistrzostwo świata.

Znany bramkarz Goerlitz

Lekkoatleci zagranicą.

rzeki.

Czyżby sport był niemoralny?

B-cia Stolarow

„Twierdza wrogów prawa"
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yłaś Starą s w f
transakcja kupna gracza jest
...
J dużo łatwiejsza od wychowania akcję przeciwko „kaperowaniu" larów trenuje pilnie
f były wilgotna
g
graczy, praktykowanemu przez
do mistrzostw Polski
jej drżały.
; te w Europie zjawiają się od cza zachłanną Amerykę.
w Poznaniu, które odbędą się w
LĘ — szepnęła H
końcu sierpnia.
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TT.ATR LETNI W OGRODZIE STASZICA.

, Robiłam wszya'
mojej mocy, aW

„Klejnoty naszych rewii" zdobyty wstępnym
bojem publiczność, która gorąco oklaskuje to wy
soce artystyczne widowisko. Niektóre numery są
;iękuję ci. ByU* Zodne pierwszorzędnych scen rewjowych. „Bajardzo dobrzy dlł
wschodtih", „Rosyjskie zabawki", finały —
:isz: dobrze JeW W o niektóre prawdziwe klejnociki programu. Hunic nie robłć Ąj mor reprezentuje conferencier Michał Znicz. Nie-

aitru będą mo«li pożegnać artystów biorących udział w czołowych rolach, poczem teatr zostaje
zamknięty na miesiąc sierpień. Kasa czynna ca
ły dzień bez przerwy. Ceny miejsc zwykłe.

o

k

Radjo-kącik.

v

e

Piątek, 26-go lipca.

p r Z

ie.
. ' . * J j | J bywałą atrakcją jest pozyskany na kHka wystę
pyyczajenle.
czajenie. TrozUj
° H pów orygmalny chór cygański, który wywotuje
iCZKO m., a e
] iwojemi produkcja/mi prawdziwy entuzjazm.

Warszawa. — Godz.

p ó w

i:a

trzymam s'|
ł
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TEATR POPULARNY.

Wobec kończącego się sezonu teatralnego jesx
Izlała tak zroHl c*e tylko kilka wieczorów pozostaje na afiszu
wszelkie wyalfl^ Przepiękna operetka „Hrabina Marica". Są to ormanla jej u si* Ustnie przedstawienia, w których sympatycy te-

.Tluir.. Jotsaw-

4'.

13.00
Komunikat meteordogkzny, komunikaty przygodne; 15.40 Komunikat go
spodarczy; 16.15 „Kącik krótkofalowy" (komu
nikat polskiego klubu radjonadaweów); 16.30 Koo
cert z płyt gramofonowych; 17.15 Komunikaty
przygodne; 17.25 „O pielgrzymce księcia Radzi
wiłła Sierotki do Ziemi Świętej" — opowie dr.

M.

Smolarski; 17^50 Ostatnie nowiny z wysta

wielkich wytwórni „Fox" I „Uni
versal", ale 10 — 15 lat temu bę
—Xdące na pierwszym planie pro
dukcji amerykańskiej.
Filmy te odegrały rolę decy
dującą w przełomowym akcie
wy; 18.00 Koncert popołudniowy. Muzyka tanecz ,,oderwania" kinematografii od
na orkiestry „Oaza-band"; 19.00 Rozmaitości; teatru.

19.25
Komunikat rolniczy; 19.40 Nad program i
komunikaty; 19.56 Sygnał czasu; 20.05 „Prawidtowe odżywianie jako czynnik zapobiegawczy
chorobom przemiany materii" wygłosi dr. Węgier
ko; 20.30 Koncert wieczorny z Doliny Szwajcar
skiej; 22.00 Komunikaty.
. jtii

Protoplastą filmów cowbojskich był William S. Hart, wzór
„rycerza dalekiego Zachodu",
od którego wywodzą się epopee
rycerskie Toma Mixa, Buck Jones'a, Host Gibsona, Williama
:::
Dcsmonda i ich naśladowców.
:. :i£pfi|Ji
„Twierdzą wrogów prawa"
DYŻURY APTEK.
jest najnowszym właśnie filmem
Dziś dyżuruią apteki: F. Wójcickie z serji tych obrazów, które apo
go (Napiórkowskiego 27), W. Danieleckie teozują

ko (Piotrkowska 127). llnickieeo (Wól
Daleki Zachód
czańska 37), Lelnvebera (Plac Wolności fFar West), obrońców uciśnio
Nr. 2). J. Hartmana (Młynarska 1), J. nych, bicz Boży na łotrzyków
Kahana (Aleksandrowska 80). (p) «. stepowych.
Pod

Nasza

rodaczka

GHda Grey

(JANINA MICHALSKA)
względem treści obraz najznakomitrza tancerka sre»
brnego ekranu.

Sir. a

r

Jestem majorem

J!
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Miljonowe oszustwa Greka.
/

;

Policji brukselskiej wraz z
policją paryską udało się uwię
zić niebezpiecznego oszusta i
złodzieja. Jest nim 29-letni
Grek,
Aleksander Scurlettis,
który pp dokonaniu oszustw na
łączną sumę
kilku miljonów franków
uciekł z ojczyzny i był ścigany
listami gończemi. Scurlettis był
prawdopodobnie także handla
rzem kokainy, gdyż po areszto
wa/niu go znaleziono wśród' je
go rzeczy znaczną ilość'tej tru
cizny. Wkroczenie jednak poli
cji brukselskiej przeciwko Gre
kowi nastąpiło z powodu zu
chwałej
kradzieży,
której
Grek dokonał w Paryżu na
zamożnej wdowie.

ności, przedstawiające wartość
400 tysięcy franków.
Przerażona zawiadomiła na
tychmiast o kradzieży policję.
Okazało się,' że Grek nasypał
jej do wina jakiegoś środka na-

sennego 1 skorzystał z jej snu,
aby ją okraść
Obecnie Grek został aresztowany i odpowie przed sądem
za swe liczne złodziejskie i
oszukańcze snrawki.

Nr

n O-

POTWARZL.

TO
Gdy między przyjaciółmi stanie kobieta.
Pisma paryskie rozpisują się.
obecnie obszernie o tragicznej
śmierci dwóch serdecznych przy
jaciół, która nastąpiła wśród okoliczności niezwykłych 1 nader
romantycznych.

29-letni urzędnik bankowy,
Armand Bernier i 32-letni inży
nier Ksawery Beautemps żyli w
serdecznej i
zażyłej przyjaźni
od szeregu lat, zwłaszcza, że

xSaaaBBBaaaBBBBBBaiBBaBBBBaaBBaBBaaBjBi

Pracownik kliniki budapeszteńskiej

tajemnicę mumifikacji
;,Balsam faraonów".

O w a wdowa, pani Casano,'va, bogata rentjerka, poznała
Greka przed miesiącem w pew
nym ogrodzie publicznym. Ele
gancki mężczyzna przedstawił
się jej jako major turecki Dino
iBei i opowiedział, że został w
tajnej misji posłany do Francji.
Pani Casanovą podobał się bar
dzo cudzoziemiec, który zacho
wał się wobec niej w sposób
bardzo rycerski. Zaczęła się z
nim widywać, a wreszcie za
prosiła go do swego mieszka
nia.
Miła przygoda skończyła
się jednak dlla wdowy w sposób
nader przykry. Podczas kolacji
pi'to wiele wina. Co dalej się
stało —
wdowa nie pamięta.
Wie tylko tyle, że gdy następ
nego dnia obudziła się z ciężką
głową, stwierdziła, że jej ture
cki przyjaciel nie był już obe
cny. Dręczona złemi przeczu
ciami, rozglądnęła się po miesz
kaniu I skonstatowała, że zni
knęły jej bardzo cenne koszitow

187

łączyło ich wspólne zamiłowa
nie do sportu, któremu się odda
wali z wielkim zapałem. Zwła BMlesiecznto w Ł
szcza Bernier był znakomitym
|fla prowincji 4.50
sportsmenem i odgrywał w ży
Odnoszenie d
ciu sportowem Francji rolę do> |Artykuły nadesłał
syć wybitną.
^onorarjum uważ;
Niedawno Bernier wyjechał B e . Rękopisów zar
w sprawie swego banku do ma 11 odrzuconych rec
łego miasteczka prowincjonal
nego, w którem spędził 3 tygo
dnie. A gdy po tym czasie po
wrócił do Paryża, oznajmił przy
jacielowi, że się zaręczył. Beau
temps z radością przyjął tę wia
domość, ale mocno się skrzywił
gdy usłyszał
nazwisko narzeczonej.
Okazało się bowiem, że zna
ją doskonale i że ta nadobna osóbka, mimo długich włosów I
cnotliwego
prowincjonalnego
wyglądu, ma za sobą przeszłość
dosyć awanturniczą i burzliwą.
Mimo to potrafiła swojemi
słodkiemi minkami „złapać"
łatwowiernego mężczyznę,
Wobec tego inżynier uważał
za swój obowiązek ostrzec przy
jaciela. Ten jednak uczuł się
niezmiernie dotknięty portretem
narzeczonej, nakreślonym przez
Inżyniera.

Cena p r e

Cena 20
—I—

pokładów tłuszczu
Ibny sposób poszczególne części
w wodzie,
Uczeni od lat tysięcy łamali
sobie głowy nad zbadaniem spo bez wywołania rozkładu. R ó w - i zwłok kobiety, ważącej 120 klg. konserwują się bez zmiany.
Zabieg, jaki zastosowano,
sobu, wzgl. zabiegu, dzięki któ nież także przechowano w podoi i pomimo olbrzymich
jest następujący:
remu starożytni Egipcjanie p o - \
trafili zakonserwować w ciąguDo wielkiego naczynia włożo
całych stuleci ciała swoich zmar
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Człowiek — potwór.
W miejscowości Freiberg w
Saksonji aresztowano niejakiego
Pawła Henniga, podejrzanego o
popełnienie całego szeregu zbro
dni.
Istnieje przypuszczenie, że
sprawa Henniga jest drugą spra
wą osławionego Haarmana, ma
sowego mordercy.
Hennig już jako 17-letni uczeń ogrodniczy swego rówiesni
ka naprzód skaleczył ciężko ogrodowemi nożycami, a potem
przeciął mu żyły na szyi.
Nieszczęsny z trudem do
W pobliżu lotniska Tempelhof pod Berlinem spadł samolot wlókł się do pobliskiej apteki,
na wagon kolejowy, ulegając zupełnemu rozbiciu. Pilot zo gdzie zmarł wskutek upływu
stał zabity, monter cudem ocalał, odnosząc jednak bardzo krwi.
Sąd uwolnił wówczas Henni
ciężkie rany.
(h)
Redaktor

naczelny:

Franciszek

Probst.

ga, uznając go za niedorozwinię
tego umysłowo. Istnieją również
pos?)aki, iż Hennig brał udział
w morderstwie, dokonanetn w
1911 roku w Czechach.
W ubiegłym tygodniu w le
sie, w pobliżu Freibergu, znale
ziono
straszliwie
okaleczone
zwłoki 18-letniego chłopca, któ
rego jak się okazało
zamordował Hennig.
W czerwcu w tej sam«łj oko
licy znaleziono nagie, pokaleczo
ne nożem zwłoki mężczyzny któ
re obecnie będą ekshumowane,
celem stwierdzenia, czy rany są
podobne do ran, zadanych ostat
niej ofierze Henniga.
*;#6*
L

In4 •

Odbito na własnej maszynie rotacyjnej/
\ p r z y ul. Za w adzkjeijjr. 3.^

t

Piętnaście lat i
Wy zaczęto n
Robotnik: — Oj co za śliczn* dziecko. Kubek w ku • ^ W e j wojny ś'
piętnaście lat
Ibek podobne do pani.
*^. gi. a jakże ji
" góry repn
Za wydawnictwo odpowiada: Władysław StypułkowskL
j^tw centralnycl
Z a redakcję odpowiada: Roman Furmańskl.
Wowali wybuch
brodów: 11 k a
u

