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kedakcja: Zawadzka 1. — Admini
stracja: Piotrkowska U . — Telefo
ny: 38-28. 228 I 229,
Redaktor lub Jego zastępca oraz
dyrektor wydawnictwa przyjmują
od godziny 1 do 2 po ooludniu.

ca.

Ceny

Cena p r e n u m e r a t y :
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ogłoszeń;

Za wiersz mil [metrowy M a n i o w y :
pod tekstem i w tekście 40 groszy;
za tekstem 30 groszy; nekrologi i
komunikaty 30 gr; zwyczajne 25 gr
Za w y r a z : drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy 10 groszy; naj
tańsze ogłoszenie 1.50 z ł , dla bez
robotnych 1 złoty. — Zamiejscowe:
(bez wyjątku) 50 p r o c zagraniczne
o 100 procent drożej.

Miesięcznie w Łodzi a z ł zo gr.,
na prowincji 4.50, zagranica 9.50.
Odnoszenie do domu 40 gr.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
honorarium uważane sa. za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych jak
I odrzuconych r e d a t ó a nie zwraca.

Cena 20 groszy* (

Rok V, J\fe 2 0 7 .

Łódź, Czwartek 15 sierpnia 1 9 2 9 r.

Ogłoszenia 2-kolorowe I na umówionem miejscu 50 proc, 3-kolorowe 100 p r o c droższe. Za termin
druku administracja nie odpowiada
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Aresztowany zwrotniczy przez 27 lat nienagannie pełnił swą służbą.
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Wczorajsza katastrofa kole nierzami, którzy padli ofiarą okrutnego nieszczęścia.
Miejsce katastrofy przedsta
wiało obraz mrożący krew w
*ce. Nieszczęsne fatum zawisło żyłach. Naszemu redakcyjnemu
f a r ó w n o nad personelem kole fotografowi udało się zrobić szej o w y m , iak i nad młodymi żoł t&L z<łk4. k t o * chociaż częścio

j o w a n a stacji Łódź — Karolew
w y ł a jedną z największych, jaka
Z d a r z y ł a się, w niepodległej Pol-

wo odtwarzają gr-oaę pntoaąsiaą igomocgflia maszynisty Szpon
oegp wypadku.
dra. 3} Rozbite podwozie- wa
W pierwszym rzędne a góry. l i ^ od lewej strony Im prawej:
Drugi rząd (od lewej): 1)
1>) Zgruchotane papow-oiy t pod Strzaskany wagon, wyrzucony
wozia. 2) Zwęglone szci^kiTkie- siłą uderzenia na parowóz. 2|
wwwfca posagu. Greekilucfcą i Cze>ei't^borłi iwojckewegp, !w#
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dobyłe^o z wagonu, gdzie zgi
nęło pięciu żołnierzy. W głębi
tłumy zwabione katastrofą. 3)
Wydobywanie szczątek zabitych
z pod parowozu po ugaszeniu
ognia przez straż pożarną.
Trsec4 r u d (e4 l e w e d : Je

den z rozbitych wagonów w o W
skowych. 2) Zgruchotany brankard. 3) Przewrócone dalsze w$
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GROŹNY BUNT WIĘŹNIÓW Dwanaście milionów złotych
w Kielcach.

S T R A C I Ł SKARB P A Ń S T W A

Salwa policji i straży poskromiła rewoltę.

wskutek machinacyj niesumiennych urzędników.

Kielce, 15.8. (Od wł. koresp.)
W więzieniu karnem w Kielcach
wybuchł wczoraj bunt więźniów
który musiano stłumić przy po
mocy
broni palnej.
W więzieniu tem znajduje się
366 więźniów w czem 56 polity
cznych. Wczoraj grupa więź
niów politycznych wysunęła żą
danie polepszenia strawy wię
ziennej oraz zmiany twardych
łoży na
miękkie łóżka.
Ponieważ żądań tych nie uwzględniono, wczoraj rano wię
źniowie podnieśli bunt i rozpo
częli awantury.
Rozbiwszy prycze i zdemolo
wawszy niemi cele więzienne,
powyłamywall drzwi
\ rzucili się na dozorców.
Zarząd więzienia wezwał po
mocy policji. Przybyły na miej
sce oddział policji ustawił się w
korytarzu i wezwał więźniów do
spokoju.
Tymczasem do demonstrują
cych więźniów
politycznych
przyłączyli się więźniowie krymi
nalni. Około
130 zbuntowanych więźniów
ruszyło do ataku na policję i do
zorców, rzucając kawałkami de
sek i drzwi. Pięciu strażników
oraz 7 policjantów
odniosło rany.
Wówczas policja i straż wię
zienna oddała salwę, raniąc w

Podróż

rękę więźnia Jana Walerona o- na zbuntowanych. O godzinie 11
Wilno, 15.8. (Od wł. koresp.)
raz w bok więźnia Berka Pa- w całem więzieniu
W chwili ujawnienia w wileń
chela, który w parę godzin
zapanował spokój.
skim urzędzie celnym nadużyć,
zmarł.
Dochodzenie prowadzi prozdcłał ukryć się
To podziałało otrzeźwiająco | kurator Wilkońsk
jeden z głównych winowajców

(Dokończenie).
Łódź, 15,8. Tragiczna w swych
skutkach katastrofa kolejowa,
jaka w dniu wczorajszym wyda
rzyła się pod Karolewem, do głę
b: wstrząsnęła całem społeczeń
stwem.
Z pobojowiska, gdyż inaczej
nie można nazwać miejsca, gdzie
pokotem na ziemi leżały ciała
zabitych żołnierzy,
spalonych żywcem
kolejarzy i piętrzą się rozbite na
miazgę wagony kolejowe — do
chodziły do uszu naszych najfan
tastyczniejsze wiadomości o tra
gedii jaka się tu rozegrała.
Dopiero pod wieczór zdołano
sprawę
ostatecznie rozświetlić
i stwierdzić faktyczną liczba ofiar.

dookoła

świata.

Oryginalne zdjęcie Zeppelina podczas wschodu słońca
dze na Daleki Wschód.

w dro
(w)

Aresztowanie niebezpiecznej szajki
złodziei mieszkaniowych.
Sukces policii

śledczej.

Zachodnia 2 2

tych łup niejakiego Żukina Wojechanda, zamieszkałego przy ulicy Limanowskiego 22.
Szajka ta grasowała przedewszystkiem w Łodzi, popełnia
jąc szereg nocnych kradzieży
mieszkaniowych.
Wymienionych aresztowano
wczoraj w nocy w mieszkaniu,
pasera Wojechanda, gdzie byli
zajęci
podziałem łupu
pochodzącego z kradzieży doko
nanej w mieszkaniu kupca Menachema Kollera, przy ulicy Li
manowskiego 26.
Hersztem szajki był Wawrzy
niec Piotrowski, notoryczny zło
dziej, karany kilkakrotnie wię
zieniem.
Wszystkich aresztowanych osadzono w więzieniu śledczem
przy ulicy Kopernika.

Tel. 78-11.
poleca po cenach naj
niższych lustra, tre
ma,
tualety: Jasne
ciemne, w oryrnaJnyeh ramach oraz lustra wiszące
Meble pojedyncze oraz całkowite
urządzenia najnowszych stylów.
Zakład Taplcerskl.
Odnawianie I poprawienie luster z
przeniesieniem do domu. sprndaź
na raty I za gotówkę.

SPROSTOWANIE,
W Nr. 200 „Echa" w ogłoszę
niu o upadłości D. Kaufmana w
19 wierszu od góry błędnie wy
drukowano: „sędzią komisarzem
wyznaczyło zebranie" powinno
być: „sędzia komisarz wyzna
czył zebranie".
Kurator upadłości D. Kauf
mana Stanisław Rumszewicz
adwokat.

J. Kukliński
Ł Ó D Ź

W Paryżi
rzeczoznawca towarów zagrani
w pobliżu Grajewa
P y c h dniach
cznych przy urzędzie celnym w chwili gdy. usiłował uciec za
dwii
Józef Wiszniewski.
granicę.
dotyczące
Dopiero onegdaj zdołano go
Wiszniewskiego przewiezio te, slawneg
ująć
no do Wilna i osadzono w wię tWiecie cal
zieniu na Łuklszkach. Areszto nych stosun
wany Wiszniewski był jednym cych, jak ró
z tych, którzy umożliwiali do
z uadzwyc
mom ekspedycyjnym sprowa t jego muró
dzanie
Jednym 1
zakazanych towarów
Bro. niebezi
i fałszowanie deklaracyj przewo rza. który z
zowych. W chwili gdy towar mi« miał uciec
nął granicę Łotwy deklarowane milionerem
go jako surowiec i bez żadnych sam. a drue:
przeszkód pozwalano na wy oskarżonego
ekspediowanie.
także wieźn
Tak samo nie czyniono żad Ową
uci
wstrząs mózgu i rany głowy, An nych przeszkód gdy przybywa
Kariera bs
teni Szulc, oberwanie 4 palców ły do Wilna bagaże wracających
ności była 1
u ręki i potłuczenie, Michał Ja- z zagranicy
krvł sie wp
rzyński, wstrząs mózgu, rany
„wycieczkowiczów".
teryzował d
głowy, stan agonalny, Dymitr
Rewizje tych bagaży zawsze stawszy sie
Koczur, 4 rany głowy, złamanie
stwierdzały stare ubrania pod nego młynai
nóg, Bronisław Stankiewicz, ra
czas gdy faktycznie zawierały Wściągnąć s
ny tłuczone, Władysław Gumińone
*wcgo chleb
ski, rany całego ciała, Zygmunt
dzcfli
futra,
zdemaskt
Bonk, zmiażdżenie ręki, lho ScCiekawsz
wek, 14 ran całefo ciała, Włady jedwabie lub inne cenne to
Wła Gregoir
sław Kiełba, ogólne potłucze wary.
Szczegóły całej afery bada osobę oska
nie. Ignacy Grzebielucha, nadkonduktor pociągu Nr. 3376 — specjalna komisja ministerstwa bowiem . za
spalony żywcem, Michał Ku skarbu do walki z nielegalnym, niii za liczne
biak, przetokowy, spalony żyw handlem z zagranicą, która ba bili. jest c/t
cem, Ignacy Maciejak, kolejarz wi obecnie w Wilnie. Na czele Conym, ma
ciężko ranny — agonja, Włady komisji stoi prezes Mańkowski, ttudja. jest J
sław Wójciak, kolejarz, ciężko który dokłada , wszystkich sta
inżynleren
ranny—agonia, Władysław Woj rań by zło, które ujawniono w
Ciechowski, kolejarz, zgniecenie tut. urzędzie celnym wyteoić do był ongiś of
klatki piersiowej, Jan Maciejak, szczętnie.
jWet zdobył
kolejarz, złamanie nóg, Józef So
W toku dalfzych dochodzeń honorowej.
snowskl, kolejarz, rany całego w całej l.-i sprawie zdołano
Otóż ten
ciała, Adam Samuel, kierownik stwierdzić większe malwersacje fcształcenien
pociągu 3371, rany głowy, Stani i fałszywe clenie towarów
rzern wiezie
sław Szewczyk, kolejarz, oder
w 82 wypadkach
ląc smaczne
wanie nogi.
co spowodowało 5 i pół miljo
nów strat. Na podstawie już oJak nas informują władze, becnle zebranych materjałów
poza tem został spalony żywcem można stwierdzić, że ogólne stra
Szponder Antoni, palacz, które ty wynikłe dla państwa z powo
go ciała dotąd nie wydobyto z du niesumiennoścl ąresztowfcr
pod szczątków wagonów.
nych urzędników sięgają y i 1
12 miljonów złotych.

Szczegóły dochodzeń na miejscu katastrofy.

Jak wynika z raportu o kala katastrofy, komisja przesłuchała
strofie, następujące szczegóły ło cały szereg funkcjonarjuszów ko
warzyszyły wypadkowi:
lejowych a między innymi spraw
Tor kolejowy w Karolewie cę katastrofy, Wodzińskiego M?
tworzy w miejscu, gdzie wyda chała.
rzyła się katastrofa, poważny
Komisja ustaliła, że
zakręt, wytwarzając taką sytu
bezpośrednią winę
ację, że jadące naprzeciw siebie za straszliwy wypadek ponosi
pociągi widzą się dopiero na zwrotniczy Wodziński, który
niewielkim odcinku przejazdu wbrew instrukcji nie przesunął
kolejowego.
stawidła Nr. 4 na właściwy tor.
Ponieważ taki rozkład linji
Wodziński jest to człowiek
.grozić może katastrofami — u- postarzały. Na służbie kolejo
stanowiono tam t. zw.
wej przebywa 27 lat. Trzy lata
temu
estry pesterunek
obsługiwany w dzień i w nocy
otrzymał prernję
przez specjalnego zwrotniczego, za uratowanie dwóch pociągów
który w myśl szczegółowej in od grożącej im katastrofy.
strukcji obowiązany jest dawać
Badany przez komisję, ze
sygnały, nie semaforem a chorą znał, że nieopatrzny swój krok
giewką.
tłumaczy
Dnia krytycznego zwrotniczy
przemęczeniem.
Wodziński usłyszawszy sygnał
Po odebraniu raportów komi
pociągu zdążającego do Łodzi sja wydała cały szereg dyrek
dał znak chorągiewką na znak tyw co do. oczyszczenia toru I uwolnego przejazdu, lecz w tej regulowanja ruchu kolejowego.
samej chwili usłyszał drugi sy
Na miejscu katastrofy przy
gnał pociągu zdążającego z Ło
stąpiono do budowy nowego to
dzi do Widzewa. Drugi ten sy
ru dla przejazdu pociągów.
gnał tak
Pod wieczór ustalono już
zdezorientował zwrotniczego,
że również dał sygnał wolnego szczegółową listę zabitych I ran
nych. Lista ta przedstawia się
przejazdu.
Ponieważ jednocześnie zwro następująco:
Zabici szeregowi 28 pułku
tnica nie była przestawiona na
Strz.
Kan.: Jakób Gersz, Jakób
stąpiło zderzenie.
Doński, Albin Urbaniak, Zyg
Jak z tego widać, główną munt Wiśniewski, Bazyl ŁatkieZ e świata stalowych bicepsów.
winę straszliwego wypadku na wicz.
leży niezależnie pd przyczyn „Ciężko, ranni: plut. Władychwilowych,'' p'r?ypis'ac' 'przesta
rzałemu systemowi przestawia
nia 'zWrotnić: ''Gdyby'"w^łrbWa- walskl, złamanie nogi, Roman
dzeno tam system elektrycznego Samerfeld, ogólne potłuczenie,
Tajemniczy zapaśnik ukry niczym zapaśnikiem okazał sif
blokowania 1 elektrycznej sygna Stanisław Słomkiewlcz, złama
lizacji wypadek taki byłby nie nie ręki i szczęki, Józef Bedna wający się pod Czarną Maską zdobywca pierwszej nagrody I
długo intrygował zwolenników tytułu mistrza świata w wadze
możliwy.
rek, rany głowy, Ilko Petryk zła
walk francuskich, odnosząc sa półśrednrejna turnieju w Wie
manie obojczyka, Lucjan Kę
me sukcesy. Wreszcie jednak dniu w 1928 roku Słowak «*rl
ŚLEDZTWO.
dzierski, ciężko ranny, Łukasz
przyszła i na niego chwila poraź Mirna.
Na wieść o katastrofie zje Hołówko, rany głowy i twarzy, ki, a co za tem idzie, tak gorą
Powracającego na arenę i
chała do Łodzi komisja kolejo Leonard Tomczak, zgniecenie co oczekiwanego zdemaskowa
wa z Warszawy z szefem gene klatki piersiowej, Leon Spinder, nia. Nic też dziwnego, że cyrk maską w dłoni Sztekera publicz
ralnego inspektoratu p. Ejsmon- złamanie żeber, Marjan Psiuch, był wczoraj wypełniony aż do ność zarzuciła kwiatami. Wśród
tem i prezesem dyrekcji war złamanie ręki i nogi, Władysław ostatniego miejsca. Czarna Mas niemilknących długo oklasków
szawskiej p. Bieńkowskim na Czerwiński, ogólne potłuczenie, ka ruszył po gwizdku sędziego mistrz Polski znika za kulisami
cyrku.
Paweł Wojtowicz, zmiażdżenie
czele.
śmiało do ataku, lecz mistrz Pol
Inne spotkania były mniej
nogi,
Włodzimierz
Kieba,
Dla wyświetlenia przyczyny
ski narzucone tempo podwaja i ciekawe. Spotkanie decydujące
ująwszy inicjatywę w swoje rę dwóch brutali Karscha i Willlnce, zmusza przeciwnika do cią ga zostało przerwane w 13 mi
głej defenzywy.
nucie, Kiedy Willing przerzu*
Spotkanie to — to istny kon cił bowiem przeciwnika przez
cert bajecznych chwytów l tri głowę, Karsch uderza nogą o
cków. Szteker jednakowoż wy barjerę i dalej walczyć nie chce,
Piotrków, 15.8. Dzisiaj, w ki Steeple-Chase Wojskowy, w kazał dużą przewagę tak tech tłumacząc się dotkliwym bólem
czwartek 15 b. m. przybędzie ze którym weźmie udział 13 koni niczną jak 1 fizyczną. Czarna pięty. Sędziowie wobec powyż
Spały do Piotrkowa pan Prezy I między innymi jeźdźcy tej mia Maska z częstych niebezpiecz szego przyznali zwycięstwo Wil
dent Rzeczypospolitej i zaszczy ry, co pułk. Rómmel i rotm. nych pozycyj ratuje się ucieczką lingowi. Król podwójnego nel
poza dywan, zyskując tem gwi sona, Pinecki, uporał się z sym
ci swoją obecnością wyścigi kon Królikiewicz.
ne na torze piotrkowskim.
Spodziewany jest również zdy galerji i ironiczne uśmiesz patycznym Chorwatem Stiborem
Przyjazd Dostojnego Gościa przyjazd w dniu tym wybitnych ki „niższych" sfer. W pewnym już w 14 minucie, zwyciężając
nastąpi o godzinie
przedstawicieli M. S. Wojsk, o- momencie Maska stosuje klucz jak zwykle nelsonem.
raz wojewody Jaszczołta z Ło francuski, lecz Szteker wywija
4-ej po południu.
Dzisiaj walczą: Czarna Mat
Jak wiadomo, na dzisiaj na dzi, przedstawicieli DOK z Ło się po mistrzowsku z bolesnego ka (Mirna) — Willing (decydu
chwytu I w 35 minucie zwycię jąca), Garkowienko—Pooschoff
znaczono derby półkrwi i Wiel dzi.
ża pewnie wspaniałym przerzu spotkanie poza konkursowe do
-XXtem przez biodro.
rezultatu o prernję 200 złotową
Czarna Maska ucieka ze złożoną przez Garkowienkę 1
szranków, lecz zwycięzca przy najciekawsza walka dnia Szte
trzymuje go i ściąga denerwują ker contra Pinecki.
cą publiczność — maskę. Tajem
1

FABRYKA LUSTER
i PODLEWMiA SZKŁ

Inż

Wczorajsza tragedia na stacji Karolew.

Zeppelina

Łódź, 15 sierpnia. Policji śled
czej w Łodzi udało się zlikwido
wać niebezpieczną szajkę zło
dziejską składającą się z Wa
wrzyńca Piotrowskiego, zamiesz
kałego przy ulicy Limanowskie
go 26, Abrama Hokausa, Malino
wa 9, Heleny Michalak, bez sta
łego miejsca zamieszkania i Wa
cława Tyma, Piwna 38.
Nadto policja aresztowała
pasera,
który zakupywał od złodziei

Spęd

Radjo-kącik.
Czwartek, 15 sierpnia.
Warszawa, 1411 m. — 10,15 Nabożeństwo z ka
tedry poznańskiej; 11,45 Komunikaty z P. W. K
w Poznaniu; 1156 Sygnał czasu; 12,10 Transmisja
• Wilna — Słuchowisko regionalne P- t. „Odpust
w Żyrowlcach" pióra Waleriana Charklewlcza;
16.00 Audycja wojskowa, org. przez Wojskowy InItytut Naukowo-Wydawniczy >ve&nól z Polskiem

MdSkd tfiSZ ifliSruJ

1

PREZYDENT RZPLITEJ

przybędzie dzisiaj do Piotrkowa.

Katastrofa motocyklowa
wskutek nadużycia alkoholu.

Jedna osoba z a b i t a — d r u g a ciężko ranna.
Lwów, 15 sierpnia. Na szo
sie pomiędzy Zaleszczykami i
Czortkowem zdarzyła się groźna
katastrofa motocyklowa. Wraca
jacy do domu do Czortkowa na
motocyklu nauczyciel szkoły lu
dowej Ludwik Janicki
najechał na drzewo.
Następstwem zderzenia była
śmierć Janickiego.
Jadący z nim Józef Poltym,
przedstawiciel firm poznańskich

Radio z racji święta Żołnierza Polskiego: 1) Wysi
łek narodu w wojnie 1918—1920 r. i czyny oręża
polskiego w tym okresie; 2) Bitwa warszawska
zakończona zwycięstwem i pokój ryski. Znacze
nie zwycięstwa dla Polski i Europy; 3) Deklama
cje; 4) Śpiew, 5) Orkiestra P. R.; 16,40 Komunika
ty; 17,00 Koncert popularny z Doliny Szwajcar
skiej; 18,35 Pogadanka p. t. .Polski Biały Krzyż"
wygł. p. Marja Atikiewiczowa ;19,00 Rozmaitości;
10.25 _o tajemnicach elebta morskich" — ćbrr.

1

w Czortkowie, odniósł szereg
gTOźnych kontuzyj.
Jak stwierdzono, przyczyną
katastrofy był stan nietrzeźwy
jadących.

XX

Liczba ludności Polski

przekroczyła 30 miljonów głów.

W „Wiadomościach Statysty
cznych Głównego. Urzędu Staty
stycznego" ogłoszono dane co
do przyrostu ludności w Polsce
Niepodległej.
WASINSKI STANISŁAW
Dane te nie mogły być cał
zamieszkały przy ul. Srebrne: 15
kiem
dokładne ze względu na
zgubił książeczkę wojskową wy
znaczne
zmiany spowodowane
daną przez P K. U. — Łódi.
ruchem ludności w pierwszych
latach powojennych oraz niedo
Muzeum Zoologicznego, prof. Wacław Roszkow skonałość aparatu administracyj
ski; 19,56 Sygnał czasu; 20.05 „Rozważania na te nego, który dokonywał spisów.
mat lotów 'transoceanicznych" — wygi. kpt.-pil- W każdym razie cyfry te są bar
Tad. Halewskl; 20,30 Koncert wieczorny z Doliny dzo
Szwajcarskiej. W przerwie p. Tad. Bocheński od
zbliżone do rzeczywistości.
czyta nowelę Jerzego Kossowskiego p. t. „Kapitan
Otóż w dniu 1 stycznia 1919
Tomek". Muzyka francuska. Wykonawcy: Ork. r. na ziemiach objętych obecnie
Filharmonii Warszawskiej, pod dyr. Kazimierza granicami Rzeczypospolitej, mie
Wiłkomirskiego I Lill tlakowska (skrzypce); 22,00 szkalo 26,282.290 ludzi. W dniu
Komunikaty: 22.45 Muzyka tamecana z „Oazy".
30 września 1921 r. w chwili do

konywania pierwszego polskie
go powszechnego spisu ludności,
liczba ta wzrosła do 27.201.342,
a dnia 1 stycznia bież. roku jui
30.408.247.
Tak więc w cią£u dziesięciu lat
ludność Polski wzrosła o 4 mil
iony. Przeciętnie zatem ludność
Polski wzrastała corocznie o 400
tysięcy głów. W obliczeniach
tych uwzględniono też zmiany
spowodowane
emigracją i reemigracją.
Ponieważ zatem w ciągu pół ro
ku ludność naszego państwa
wzrasta o mniejwięcej 200.000
przeto obecnie z końcem pierw
szego półrocza 1929 r. wynosi około 30 miljonów 600 tysięcy.

Rzeźbiarze
wysokiej na
kmiarach pr
nów Zjedno
osevelta. Ne
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W Paryżu odbyły się w
łych dniach aż
dwie rozprawy,
dotyczące więzienia w Limosgo przewiezio- I ge. sławnego już obecnie w
sadzono w wię- świecie całym z nadzwyczaj
zkach. Areszto- nych stosunków tam panująski był jednym ttych, jak również
lmożliwiali doz nadzwyczajnych ucieczek
yjnym sprowa- j Nr jego murów.
Jednym był proces Augusta
1 towarów
Bro. niebezpiecznego zbrodnia
klaracyj przewo rza, który z więzienia owego
li gdy towar mi« lhiał uciec razem z mordercą
vy deklarowane ihiljonerem Barataud, a uciekł
: i bez żadnych tom. a druei proces dotyczył
dano na wy- Oskarżonego Pawła Gregoire,
także więźnia z Limoge. który
; czyniono żad* owa
ucieczkę umożliwił.
gdy przybywa*
Karjera bandyty Brb na wol
iże wracających ności była bardzo krótka. Ukrvł się wprawdzie i ucharakwiczów".
łeryzował doskonale, ale do
bagaży zawsze stawszy się na służbę do pew
e ubrania pod nego młynarza, nie mógł po
mie zawierały wściągnąć swej natury, okradł
Iwego chlebodawcę I tem
utra,
zdemaskował sam siebie.
me cenne toCiekawszy był proces Pa,wła Gregoire, już przez samą
tej afery bada osobę oskarżonego. Gregoire
a ministerstwa bowiem . zamknięty w więzie
z nielegalnym, niu za liczne kradzieże automo
nicą, która ba' bili, jest człowiekiem wyksztal
'Unie. Na czele tonym. ma skończone wyższe
es Mańkowski, ttudja, jest z zawodu
vszystkich staInżynierem - elektrotechni
c ujawniono w
kiem.
lym wyteoić do |rvł ongiś oficerem armji, a najWet zdobył sobie krzyż legji
ych dochodzeń honorowej.
rawie zdołano
Otóż ten człowiek z w y 
ze malwersacje kształceniem został... kucha
towarów
rzem więziennym, a zagniata
padkach
jąc smaczne kluseczki francu
5 i pół miljoodstawie już o
Olbrzymi
:h materjałów
, że ogólne stra
iństwa z powości aresztowa/
sięgają 1
r złotych. -.'[••[

skie dla współwięźniów, uży
wał ich przedewszystkiem do
tego, ażeby sporządzać w cie
ście odciski wszystkich możli
wych kluczy więziennych.
Dzięki temu rozporządzał ta
kim garniturem kluczy, że w
więzieniu nie istniały dla niego
żadne drzwi i żadne zamki.
Podczas obiadu i kolacji straż
ników,
Gregoire
otwierał
drzwi w więzieniach mężczyzn
i kobiet, którzy razem się zbie
rali na wspólne zabawy.

Prozaiczne wyjaśnienie
tajemniczej
zagadki
kryminalnej.

SP0RT0WIEC-BANDYTĄ
Sensacyjne

aresztowanie
Jorku.

w

Nowym

kćw i uprowadzenia kobiety.
W ostatnich miesiącach bar
Gagatek ten, ujęty, przyznał dzo często zdarzały się w cen
się, że już od dwu lat
trum Berlina
uprawia rozbój
tajemnicze włamania
1 kradnie auta, a pieniądze prze
ważnie przegrywa na wyści do sklepów. Niemal co nocy nie
gach. Ostatnim jego czynem znany włamywacz dostawał
było porwanie pewnej panny s e do rozmaitych sklepów,
zwłaszcza trafik i handlu deli
skradzionem autem.
Nelson przyznał się do licz katesów, któremu zawsze uda
nego szeregu karygodnych po wało się ulotnić bezkarnie i to
naogół z bardzo*
stępków, za które czeka go
długoletnie więzienie.
znacznym łupem.
-XX1 Policja berlińska stała tedy

Wśród miłośników sportu —
a tych jest w Ameryce jak wia
damo niemal
90 proc. ludności
— panuje wielka konsternacja
z powodu, iż jeden z asów spor
tu amerykańskiego, Harry Nel
son, światowej sławy szamp:on łyżwiarski i gracz w piłkę
metową, został aresztowany
ped zarzutem
popełnienia ciężkich zbrodni
— mianowicie licznych rabun-

przed przykrą zagadką, zwlasi
cza, że nie można było wyja
śnić, w jaki sposób włamy
wacz dostawał się do sklepów.
Wprawdzie w jednym sklepie
rozszerzono nieco otwór wen
tylacyjny, a w drugim wyb to
w ścianie dziurę i t. d. — ale
we wszystkich tych -wypad
kach nie tylko dorosły czło*
wiek, ale nawet
większe dziecko
nie mogłoby się tędy do środ
ka przedostać.
Obecnie po długiem poszu
kiwaniu udało się wreszcie po
licji berlińskiej wpaść na trop
Walka z zwyrodnieniem fizycznem.
tajemniczego złodzieja.
Ubiegłej nocy aresztowano
mężczyznę, który przez górne
okienko chciał się przedostać
do trafiki w centrum miasta.
Okazało się, że jest to 22-leinJ
..artysta" Otto Welf,
produkujący się w teatrzykach
berlińskich
jako „człowickwąż" lub też jako „człowiek
bez kości". Dzięki fenomenal
Przed niedawnym czasem niczne" postawiło sobie za cel wewnętrzne, nerwowe i gineko- jwiększem bogactwem rodziców,
nej
istotnie zręczności i gibkoSpołeczeństwa oraz Państwa.
donieśliśmy o otwarciu w Łodzi wzmożenie
logiczne.
ści udawało mu się przez tak
„Poradni Przedślubnej". Jest
•
•
•
tężyzny ludności,
Gorączkujący gruźlik, cierdługi czas wprowadzać w pola
to ukoronowanie akcji „Towa spotęgowanie odporności ludu, piący na krwawiączkę lub epiSpecjalną uwagę Tow. Eu tutejszą policję.
rzystwa Eugenicznego", które rozwój sił twórczych, walkę z leptyk — są tu przekonywani
geniczne zwraca na młodzież i
zabiega o podniesienie stanu czynnikami
zwyradniającemi,
w tym celu organizuje badania
o szkodliwości małżeństwa
zdrowotnego
badania zagadnień doboru mał
uzdolnień
młodzieży, uświada Konkurentka
dla nich i strony drugiej oraz dla
nowych pokoleń
żeńskiego, wyboru zawodu 11. p.
mia
co
do
obrania drogi po upotomstwa.
Czajkowskiej.
po Warszawie znalazło również
kończeniu szkoły, przy pomocy
Ruch eugeniczny w Polsce
W poczekalni poradni mał odczytów, przy wyborze za
w Łodzi zrozumienie i poparcie zapoczątkowany został przez
miejscowego samorządu.
lekarzy wenerologów i seksu żeńskiej rozdają porady dla wodu, współdziała z instytucja
wstępujących w związki mał mi wychowania fizycznego, po
Akcja ta znajduje się w Pol ologów.
żeńskie, ich rodziców i opieku piera sporty i t. d.
Mi koła i a //.
sce dopiero w pierwszem sta
Tem tłumaczy się jećo szer nów.
dium rozwoju.
Towarzystwo
popularyzuje
Czerniowce mają obecn'e
szy zasięg i program praktycz
Rodzice I narzeczeni pamię swą odezwę do młodzieży w nielada sensację o zakroju świą
Powołane do życia przez ny, mający na celu walkę z
szczupłe Jjron o
eugenistów czynnikami zwyradniającemi ra tajcie o sobie i przyszłych wa sprawie wyboru zawodu.
towym. Wynurzyła się tu
„Polskie Towarzystwo Eugu- sę, a na pierwszem miejscu
szych petomstwach.
jeszcze jedna... córka cara
„Młodzieży! wkraczając w
Pomyślcie, że przez rozum życie, pamiętaj, abyś odrodzo Mikołaja II, czyniąc konkurom
z zarazą weneryczną
ne i szlachetne przewidywanie, nej Ojczyźnie służyła z najwięk cję słynnej Czajkowskiej.
i zatruciami.
pomnik.
Przedwczoraj przed policją
W poradniach przeciwwene- uchronicie siebie w przyszłości szą dla niej korzyścią! Idź na tę
od
goryczy
i
zawodów,
a
dzieci
czerniowiecką
zjawiła się w to
drogę
pracy,
do
której
okazywa
rycznych, założonych poza Ło
łaś od lat najmłodszych najwięk warzystwie agenta policji z Si
dzią w całym szeregu miast spe od nieszczęścia!
Niech lekarz zbada Wasz sze zamiłowanie. Najczęściej biu (Siedmiogród) młoda dziew
cjaliści udzielają porad lekar
skich i leczą chorych, uświada stan zdrowia przed ślubem i u- zamiłowanie idzie w parze z od- czyna o miłej powierzchowno
miając ich jednocześnie co do dzieli odpowiednich wskazówek powiedniem uzdolnieniem. Je ści. Stwierdzono na podstawie
Chorzy gorączkujący, mają żeli nie znasz zawodu, do któ ksiąg ludności, że jest to
okropnych skutków chorób we
19-Ietnia Pepl Pawłowska.
cy wysypki na ciele, cierpiący rego iść zamierzasz, idź do po
nerycznych dla nich
radni eugenicznej, która ci u- Panna Pepi prowadziła w Czei
psow.
na
przejściową
utratę
przy
i dla potomstwa.
tomności, mający upławy lub wy dzieli wskazówek. Nie kieruj niowcach w swoim czasie ży
Działalność przychodni skucieki z części rodnych, podobnie się przy wyborze zawodu na wot bardzo wesoły, poczem
jgią się w pięc<u działach: 1) po
jak ranki tej okolicy
powinni dzieją większych zycków, l.ió- wyjechała na „gościnne wystę
rady przedślubne, 2) opieka nad
tembardziej zasięgnąć przed re widzisz u otaczających ciebie py" do Sibiu. Tam występo
matką i dzieckiem, 3) porady
osób. Dzielny specjalista w wała '
ślubem porady lekarskiej.
sportowe, 4) badanie inteligen
każdym zawodzie osiągnie po
jako „księżniczka"
W szczególności pamiętajcie wodzenie. Poddaj badaniu swój
em okazał s i *
cji i uzdolnień i 5) walko z cho
0 chorobach, które nie usunięte, stan fizyczny i umysłowy i kie a wreszcie tak dalece sama u»
zej nagrody I
robami weneryczneml.
/tata w wadze
Towarzystwo Eugeniczne u- mogą wpłynąć fatalnie na zdro ruj się radą, którą otrzymasz". wierzyła w swe dostojne po
irnieju w Wiechodzenie, że zaczęła się poda
waża zagadnienie doboru płcio wie przyszłych waszych potom
iu Słowak — i :
wać za córkę cara Mikołaja I I .
wego za najważniejsze i dlatego ków.
To. zwróciło na nią uwagę poDo cierpień tych należą:
zaprowadza poradnie eugenicz
icji w Sibiu, jednak panna Pe-<
> na arenę 1
Suchoty.
ne ze specjalnem uwzględnie
pi z taką
itekera publicz
Choroby weneryczne I płcio
niem
niezachwianą pewnością
batami. Wśród*
porad przedślubnych i małżeń we.
W piątek rozpoczniemy druk obstawała przy swych twier>
ługo oklasków
Zboczenia
płciowe
i
choroby
skich.
fascynującej powieści angiel dzeniach, że dla rozstrzygnieka za kulisami
Ponieważ chodzi tu o wszech umysłowe.
skiej Mary Roberts Rinehart ia wątpliwości posłano ją pod
Pociąg do alkoholu, moriiny pod tytułem:
stronne poznanie kandydatów
eskortą do Czerniowiec.
a były mnie!
pod względem nietylko płcio 1 innych trucizn.
Tutaj po stwierdzeniu iden
lie decydujące
wym, wenerycznym, lecz rów
Cierpienia te całkowicie lub
„11
tyczności
panny Pepi, bez res
rscha i Willlanież i stanu serca, płuc, syste częściowo mogą być uleczone,
pektu
dla
jej dostojnego pocho
Rzeźbiarze
amerykańscy
od
kilku
lat
kują
w
ścianie
skalnej
irane w 13 mimu nerwowego, obciążenia dzie a wówczas stają się mniej lub w autoryzowanym przekładzie dzenia. zamknięto ją poprostu
Wysokiej na 600 metrów płaskorzeźbę w monstrualnych roilling przerzu*
dzicznego umysłów i t. d., za całkiem nieszkodliwe dla Was Janiny Sujkowskiej.
w areszcie. Tak skończyła się
1 i w 11 ka przez tmiarach przedstawiającą 4 największych prezydentów Sta prowadzone zostały porady gru
krótka jej rywalizacja z Czaj
lerza nogą o nów Zjednoczonych. Waszyngtona Jeffersona, Lincolna i Ro- powe: seksualno - weneryczne, potomstwa.
kowską.
Potomstwo zdrowe jest najlczyć nie chce, osevelta. Na prawo stoi twórca pomnika rzeźbiarz Borglum.
.kliwym bólem
wobec powyż
Prawa ręka uzbrojona w du
— Echo-o-o! Ekstra teleg... wydawszy resztę pobiegł da przytuliła się do matczynej
wyclęstwo Wil
Słowa te wdzierały się po lej.
piersi i gorzko zapłakała.
ży kamień zawisła w powie
idwójnego nclprzez
szyby do mizernych izb
Hela drżącemi rękoma roz
— Co... on... zrobił... mamu
trzu...
oral się z sym
robotniczych i pałaców w y w o  postarła gazetę. W oczy ude siu?...
Było już jednak zapóźno.
atem Stiborem
— Cicho córuś... Cicho...
Zagrzmiała ponownie salwa łując wszędzie zrozumiałą sen rzyły ją olbrzymie tytuły:
e, zwyciężając
Spracowana dłoń pani Pona postrach I policjanci rzucili sację.
Zbrodnia w składzie forte
nem.
wicklej poczęła głaskać pie
Kolporterzy
gazet
byli
w
for
się
na
Staśka,
którego
nagły
pianów.
20-Ietni
młodzieniec
1
: Czarna Masimpet zwalił z nóg. Czterech malnem oblężeniu. W y r y w a 
zamordował trzy osoby. Po czołowicie rozwichrzoną czu
illing (decydusilnych mężczyzn przygniotło no im poprostu z rąk gazety.
nura noc na stawie rudzkim. prynę.
Hela zasnęła ze łzami W
iko—Pooschoff
Dwudziestogroszówki
sypały
go do wilgotnej ziemi.
Morderca zwariował.
oczach.
onkursowe do
Gryzł, kopał aż wkońcu u- się nieprzerwanie do prze
Połykała formalnie litery. Oę 200 złotowa
• * •
legł. Skrępowanego pasami u- paścistych kieszeni zamorusaSenaacyjna powieść ł ó d z k a
zbrodni
przewertowała
arkowienkę i
nych wyrostków, którzy zado pis
lożono
w
łodzi.
Na
trzeci
dzień po mordem
35)
pióra E r - E r a *
błyskawicznie.
Oczom for
ka dnia SzteHela będąc świadkiem tej woleni z zysków darli się jakstwie trzy żałobne kondukty,
malnie
nie
chciała
wierzyć,
że
strasznej sceny od początku aż gdyby ich żywcem odzierano
Stanisław Gaduch w ciągu za wyruszyły niemal o jednej go
— Aby go unieszkodliwić
— Ruszać dalej — rozkazał do końca, nie mogła dłużej w y  ze skóry.
dzinie w kierunku ulicy Cmen
^7 dodał głośno na zakończe przodownik i wyjął z pochwy trzymać i poczęła błagać kel — Echo-o-o-o! Ekstra-a-a-a! ledwie jednego dnia pozbawił tarnej. Chowano zwłoki pr>
życia
trzy
osoby,
a
czwartą
Czytano gdzie kto mógł. Na
nie — musimy wyspę otoczyć, rewolwer. Za jego przykła nera, aby ją podwiózł do poli
masakrowanych ofiar.
Dwa
ulicach potworzyły się grupy zamierzał zabić. Dziennik był kondukty
by rozprószyć jego uwagę. U- dem poszli inni policjanci. Błys cyjnej łodzi.
zwracały
uwagę
dokładnie poinformowany, na
Kelner nie odmówił, bowiem komentujące szeroko wypadek.
,waga zatem panowie — objeż nęły lufy brauningów.
swem bogac
wet wymieniał jej nazwisko, ja przechodniów
Czarodziejskie pałeczki poli
dżajcie.
twem,
trzeci
był
cichy i skrom*
Na jasnem tle nieba odbijała sam płonął żądzą ujrzenia na
ko narzeczonej
potwornego
straciły swą moc.
ny.
Łódki poczęły się powoli roz się wyraźnie ciemna sylwetka własne oczy mordercy i obłą cjantów
mordercy, biorącej udział w
szego polskie- Draszać po stawie. Policjanci mężczyzny. Był on w pełnym kanego w jednej osobie. Łód Ruch pieszy uległ kompletne
Zwłoki Józi pochowano nie\
obławie.
ka
szybko
zrównała
się
z
ło
spisu ludności, fcarepetowali broń i chwycili ruchu, rzucając garściami na
mu zatamowaniu. Nawet na
daleko małżonków Cymerów.
Czuła
się
dziwnie
podnieco
dzią policjantów. Hela zapła- jezdniach z mknących aut w y 
do 27.201.342,
wiosła.
Jednocześnie dnia tego roz
prawo i na lewo kamienie.
bież. roku jul
kanemi oczyma spojrzała na łaniały się co chwilę ręce u- na. Wypuściła z rąk dziennik, warły się bramy urzędu poli
Ktoś. który z brzegu obser
aby
przetrzeć
oczy.
Zagrzmiały strzały... Hela
J47.
wowałby tę akcję, wziąłby to wydała cichy jęk i zacisnęła dno. Stasiek szczerzył zęby w zbrojone w pieniądze.
Zdawało jej się, że w powie cyjnego.
1 dziesięciu lat
a jakiś czarodziejski piknik na mocno zęby, aby nie krzyknąć potwornym uśmiechu i miotał
Wolno bez łoskotu motoru
Echo było na ustach wszy trzu wiruje tysiące, tysiące ko
:rosła o 4 milwodzie. Wyspa po pewnym z przestrachu. Łódź przodow się bezsilnie. W pewnej chwili stkich.
wyjechała z nich karetka wię
lorowych
kółek.
Oddalały
się
zatem ludność
zasie znalazła się w kręgu pło nika ominęła wyspę i znalazła oczy ich się skrzyżowały. Jed
zienna z najkrwawszym ło
Hela po nieprzespanej nocy
orocznie o 400
ne — zamglone strachem, dru chodziła jak błędna po ulicach, od niej, to znów przybliżały — dzianinem wewnątrz.
acych pochodni.
się
po
drugiej
stronie.
Tu
było
'' obliczeniach
gie — dzikie wariackie... Nie w poszukiwaniu wiadomości o prawie do powiek. Wreszcie
Stasiek odziany był w kaftan
Krąg ten zacieśniał się coraz
Jeszcze jeden wytrzymały tego wzroku.
nogi nie utrzymały ciężaru cia
o też zmiany Mocniej. Hela wpatrzona w bezpieczniej.
bezpieczeństwa.
dalszych
losach
Staśka.
ruch wioseł, jeszcze jedno pluś
ła i zgięły się w kolanach. He
W oczach Staśka dojrzała
Zielona karetka minęła nia«
'emny punkt wyrosły ponad nięcie i łódka uderzyła dzio
la upadła z głuchem łoskotem
—
Echo-o-o-o!
—
krzyknął
eemlgracją.
postrzeżenie bocznemi ulicami
j^ode drżącemi ustv błagała bem o ziemię. Przodownik z pustkę.
na
twardy
chodnik.
jej
w
ucho
w
pewnej
chwili
f ciągu pół rooga. abv Staśka nie zabito.
rewolwerem
gotowym
do
EPILOG.
chłopak z pliką gazet pod pa
Straciła przytomność. Zem miasto i wjechała na szosę
:ego państwa
.
—
Tidiritką,
tidiritką!...
dostrzału
wdrapał
się
jak
kot
po
chą.
dloną
odwieziono ją karetką Aleksandrowską.
—
Echo-o-o-o!
Zbrodnia
w
ięcej 200.000
Zatrzymała się przed zakła
krzakach
na
wyspę,
za
nim
'eciało
ją
od
strony
wyspy.
pogotowia
do domu...
—
Dawaj
—
rzekła
nerwo
składzie
fortepianów!
Trzy
tońcem pierwdem
dla obłąkanych w Kochatrzej
policjanci.
Stasiek
posty
Poznała
głos
Staśka.
zmasakrowane
trupy!...
E- wo.
Pod opieka przerażonych ro
29 r. wynosi onówku.
szał
jednak
kroki
skradających
cho-o-o-o!
—
darli
się
mali
kol
dziców,
których
już
zdążono
—
Ojej,
panienka.
Taka
Gdy
łodzie
policyjne
poczęły
600 tysięcy.
U celu podróży
W coraz bardziej zbliżać do się policjantów 1 odwrócił sle porterzy zazet na ulicach Ło straszna zbrodnia. Warto prze poinformować o zbrodni Hela,
do
nich
twarzą.
(Koniec.
dzi,
zdy
wrócono
jej
przytomność.
czytać
—
zachęcił
ia
chłopiec
i
elu Dowitał ich grad kamieni.

Grajewa
iłował uciec za-

;

Działalność poradni

Dodatnie wyniki akcji „Tow. Eugenicznego".

Nowa „córka" cara
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Echa ze stolicy.

Dwie namiętności „gwiazdora" filmu polskiego.

Listy od wielbicieli i oferty małżeńskie.
Jerzy Marr, pisze list do
matki w chwili, kiedy wchodzi
my do Zaf-Luxa", spółki arty
stów dla realizacji całego sze
regu filmów, z których pierw
szy p. t
„Pod Bandera Miłości"
fuż został nagrany.
Zaczniemy, jak na śledz
twie, od szczegółów biogra
ficznych. Czytelnicy chcą wie
dzieć wszystko.
— Urodziłem się w roku
1904—zaczyna z miłym uśmie
chem Marr — we Lwowie i
tam też kończyłem szkołę śred
nią, potem chodziłem na poli
technikę i na prawo.
Szczególnie silnie utkwiły
mi w pamięci z lat chłopięcych
dwa wypadki: Jeden to rok
1918 — obrony Lwowa. M.ałem wtedy
lat 14.
Nie zapomnę nigdy pierwszej
walki w której otrzymałem
chrzest bojowy: broniliśmy się
cegłami przed karabinem ma
szynowym. A potem dni I ty
godnie walk które teraz z od
ległości czasu
wydają się
tzemś nieprawdopodobnem.
A ten drugi wypadek?
To moja
pierwsza miłość.
Podczas mego pobytu u wuja
pełen marzeń błądziłem po ca
łych dniach w lasach. I spotka
łem tam córkę leśniczego. Dro
bna, delikatna piękne niebeskie oczy. melodyjny głos i nie
zwykła dobroć. Spotykaliśmy
się w tym lesie i siedzieli zapa
trzeni w siebie godzinami —
aż raz moja leśniczanka nie
przyszła.
Zdobyłem się na odwagę
by pójść do domu jej rodziców
Zachorowała na szkarlatynę i.
umarła...
Wyraziste oczy Marra po
wleka mgła zadumy, piękne
delikatne rysy nabierają wyra
zu żalu. Dopiero po chwili po
dejmujemy rozmowę.
, j W dzieciństwie ulubioną mo
ją książką był Robinson Kruzoe"
Miałem kilkanaście prze-

j

[erzy Marr o sobie.

Warszawy

w kilku

Nastąpiło porozumienie po
między wydziałem architektury,
monopolem tytuniowym i inwa
lidzką „Jednością" w sprawie
budek, jakie mają stanąć na uli
cach Warszawy. Nowoopracoszczęśliwej ciszy.
A— Ale narazie
pociąga wany model budki ma być wy
mnie inne życie — kończy z godniejszy od obecnego. Zacho
dzi jednak kwestja, kto wybu
uśmiechem Marr.
S. E. duje dla inwalidów takie budki.

SMUTNE SKUTKI ELEGANCJI.
Jak Janinka potknęła się o rękawiczki?

:

wprawdzie dwie pary rękawi
czek, ale bvłv już „stare", bo
wiem noszone przez ki'ka ty
godni i nie zupełnie modne. A
Jasia była modna i koniecznie
chciała mieć modne rękawi
czki. Kupić sobie ich nie mo
gła, bowiem zarobki wystar
czały tylko na utrzymanie i
niezbędne rzeczy, postanowiła
tedy zdobyć je własnym prze
mysłem.
Jasia rzeczywiście r>i« my
ślała nic złego. Nigdvbv nic
nikomu nie ukradła i to. co zro
biła bvło jedynie wynikiem lek
"komyślnoścl i niezastanowicnia
sie nad niezwykłą surowością
szefów firmy N. F.jtingon.
Otóż Jasia w wolnych chwi
lach uszyła sobie w fabryce, z
t. zw. „ścinków" materiału jed
ną paro naimodiiiels'/vch ręka
wiczek. Wielka była jej ra
dość na mvśl o zazdrości przy
jaciółek. gdv w nabliższą nie
dziele będzie wśród nich para
dować w nowiutkich, modnvch
rękawiczkach nie przeczuwa
ła jednak biedaczka przykro
ści, jakie ją z powodu tych rę
kawiczek czekały.

Neil Hamilton, młody i utalentowany aktor filmowy został zakontraktowany przez
watwórnię „Uniyersal" do całego szeregu obrazów. Pierwszym jego filmem jest
Grip of the Jukon, w którym kreuje rolę główną obok June Marlowe. Następnym
jego filmem będzie „Pułapka miłości".
Bawił obcych swojem zachowa słów ciotki, uśmiechał się łagod stępnie z kapeluszem w ręce
niem, nas jednak żenowało to nie do nas, do stołu, do ciotki, a wrócił ku drzwiom. Było wy
trochę...
zwłaszcza do swego kapelusza, żnę, że pragnął podkreślić swo
Wuj Hijacynt był roztarg podziwiając — zda się — jego ją świeżą decyzję, a poruszyw
niony, a roztargnienie to, bar niewinny wygląd na nieodpo- szy kapeluszem jak prestidigita
dzo szczególne u niego, stało wiedniem i zakazanem miejscu. tor, co wypędza zeń króliki, z
obrzucał nas całej siły przygwoździł go ręką
się jego drugą naturą. Dopro Niekiedy zaś
wszystkich
spojrzeniem
zamy- na górnej półce biblioteczki.
wadzało ciotkę do rozpaczy.
ślonem
i
dalekiem
i
wówczas
Z półmiska trysnął krem, z
Wuj zazwyczaj wracał na obiad
opanowywałem
się
z
trudnością
piersi ciotki wyrwał się krzyk.
w porze, gdy siedzieliśmy już
przy deserze. Wchodząc do by nie odwrócić się i nie poszu Byliśmy przerażeni, bo po tym
sali jadalnej, szorstkim ruchem kać przedmiotu jego melancho okrzyku, ciotka,* blada jak trup,
poruszała ustami, nie mogąc
kładł swój kapelusz na małym lijnych myśli.
wyrzucić oburzenia, które ją
•
•
•
stoliczku przy drzwiach, nie
dławiło. Zamknęła się w swo
Pewnego
dnia
ciotka
z
nie
zwracając żadnej uwagi na to,
co na nim stało. Dzięki temu, zwykłą starannością przyrzą im pokoju i nie chciała wrócić
zdarzyło mu się kilkakrotnie, dziła krem czekoladowy, pach do stołu. Serce się krajało, pa
że umieścił swój stary i śmiesz nący ślicznie migdałami, jakie- trząc na wuja Hijacynta. Robił
wrażenie człowieka zmiażdżo
ny „tromblon", w czekolado mi go posypała.
nego
fatalizmem, którego ciężar
—
Słuchaj,
—
rzekła
do
wym kremie, który właśnie
miał być podany na stół. Iry mnie, — jesteś wysoki, weź przygniótł do ziemi. Skulony
tacja ciotki z tego powodu, acz wiec tan krem i postaw go na na krześle zdobył się na mę
kolwiek nie objawiała się w słc ostatniej półce biblioteki... bo stwo spożycia śniadania z nami.
wach, była pomimo to bardzo jeżeli go umieszczę znowu na Siedzieliśmy, jak trusie. Kape
wyraźna. Wuj tłumaczył się i stoliku, zdarzyć się może, że lusz pozostał na półmisku i, po
był ostrożniejszy: kładł swój wuj położy swoim zwyczajem dobny do łódeczki, kołysał się
kapelusz na stole pomiędzy pół na nim kapelusz!... Wyobraź to na kremie. Nikomu nie przy
sobie!... Krem, do którego uży szło na myśl sprzątnąć go stam
miskami.
łam trzy jajka i cztery tabliczki tąd ani też powstrzymać kremu
który kroplami staczał się na
— Jest przecież wieszak w czekolady!
domu, — mówiła w podobnych
W pokoju stała mała, otwar podłogę.
wypadkach z irytacją zacna ko ta szafka biblioteczna z półecz
• • •
bieta, zdenerwowana jego nie kami i na najwyższej z nich po
W ciągu dnia powróciłem
pojętą manją, lecz wierna włas stawiłem krem.
do domu po książkę, którą za
nej manjl ustawiania potraw i
Nadeszła pora
śniadania. pomniałem wziąć ze sobą. l a talerzy na nieszczęsnym sto Usiedliśmy właśnie do stołu, : lalom wuja Hijacynta, sii lżą
liku.
gdy wszedł wuj i poruszając gło cego jeszcze na swojem mk ,xa
Wuj,
słuchaiac oburzonych wą, przeszedł przez pokój, a na przy stole, z którego zdktt na

krycie. Miał przed sobą mi
seczkę z wodą i ręcznik kąpie
lowy. Zwolna czyścił kapelusz
szczotką. Wydawało się, że sie
dzi tutaj na pokucie; skurczył
się, jakby w pragnieniu zabiera
nia jak najmniej miejsca. Spoj
rzał na mnie tak żałośnie, że pd
czułem potrzebę powiedzenia
mu czegoś miłego.Jednak na nic
zdobyć się nie mogłem.
— Tak ci chodzi o twój ka
pelusz? — rzekłem wreszcie na
chybił - trafił.
Nie uniósł wzroku i nie prze
rwał swego zajęcia.
— Jest to ten sam, który
miałem na! głowie, gdy „go" uj
rzałem, — westchnął, po raz ostatni wygładziwszy brzeg ka
pelusza rękawem.
— Tak... ale kogo?
— Kogo?... Ależ Boulanger'a
chłopcze! Założę się, że nawet
nie wiesz kto to był?... Tak!...
Wiesz... no, to dobrze., więc ten
kapelusz miałem na głowie, gdy
nie chciał, w dniu swej elekcji,
pójść na Elizeum.
Ręką wykonywał wielkie ge
sty, jakby przywołując wspom
nienia. Jednak zachował je dla
siebie...
Znacznie później dopiero, w
okresie wielkiej wojny, poznarem czem być może popularność
wielkich wodzów. W owvm cxa.

1

w

„Unwersalu".

Przed obrazem
Częstochowskiej
Wznosi sie. zwolna srebrna zasłona.
Oto Marya z Synkiem u lona.
Sznur na Je] szyi, krwawych korali,
Skrza sie brylantów tęcze, opalL
Djadem kosztowny skroń Jel oknla,
Złota otacza Ja aureola,
Z poza poświaty lśniącej sie złotej
Patrzy twarz rzewnej pełna tęsknoty.

SK

wierszach.

Inwalidzi sami nie są w mozntf
ści budek kupować, koszt bud!
wyniesie conajmniej 300 — 35|
zł.

•

• •

Sytuacja z bezdomnymi
Warszawie wcale się nie poprl
wiła. Coraz więcej bezdomny!
przybywa i coraz więcej osó
zwraca się do zarządu miasta
prośbą o dach nad głową. Wśród eksmitowanych i poz(
stających bez dachu jest wiel
osób nieuczciwych, żerującyC
na opiece społecznej i szukajl
cych łatwego zarobku, ale wię
szość zasługuje na pomoc. Na p
siedzeniu mapistratu omawian
sprawę budowy nowych bars
ków na Annopolu.

Ma>

Z wiosi
gasła kadt
Naukowej
nego i Prz
wego, pow

...

Budżet wydziału techniczn
go magistratu na r. b. przewidi
je 100.000 zł. na budowę ściai
ki szpundalowej na odcinku W
fły, przylegającym bezpośre<
nio do terenu zajmowaneg
przez Zamek Królewskim n
lewo od mostu Kierbedzia. Gd
poziom wody odpowiednio si
obniży, roboty niezwłocznie bę
dą rozpoczęte. Budowa ścianh
szpundalowej jest ściśle zwiąż
na z uporządkowaniem wybrze
ża i stanowi w tej sprawie pieril
szy poważny krok.
. • •
Teatr-operctka Lucyny Met
sal (dawn. „Czerwony As") wył
slawil „Pąsowe róże", operetj
kę Eyslera z- udziałem pp Lucł
ny Mcssal, Poli Śliwińskiej, lvi
Bańkowskiej, H. Adamkiewicł
Józefa Redo, S. Śliwińskiego i Jł
Sulimy oraz dodatek rewjowy 1
udziałem pierwszego tenora o p *
retki lwowskiej Zygmunta Mali!
nowskiego i Mili Kamińskiej.
. . .
Na letniskach podworszawł
sklch władze miejscowe wproł
wadziły podwójny podatek letj
niskowy od zajmowanych miesi
kań i hotelowy — również o )
mieszkań w hotelach, pensjon*
tach i willach Ten podwójny pł>
datek pobierano bez pardonuj
nie oglądając się na słuszne odj
wołania płatników, iż pustyetj
mieszkań w willach w żadnym;'
0

REWIZJA.
Działo sie to dnia 7 czerwca
1929 roku. Jasia wychodziła z
pracy do domu. Przy wyjściu,
zatrzymała ją. jak zwykle por
tierka fabryczna. Białkowska,
która rewidowała wychodzące
robotnice.
— Aha! nie udało się panie
neczce — wvkrzvkneła trium
falnie Białkowska, wydoby
wając na światło dzienne jedną
naie rękawiczek.
Białkowska powiadomiła nie
zwłocznie. o swem odkryciu
kierownika fabryki Mediana
Kona. ten zaś w trosce o rozkradane w taki skandaliczny
sposób dobro Ejtirnionów. sko
munikował się z pobliskim XI
komisariatem policji, skad w y 
delegowano
posterunkowego
Antoniego Wachowicza, w ceu przeprowadzenia rewizji w
mieszkaniu Dąbrowskiej.
Jasia była zrozpaczona! Na
zwano ją złodziejką, rodzice do
wiedzieli się o tem. gdyż prze
prowadzono rewizje w nreszkaniu.
przyczem znaleziono
pięć par pończoch 1 dwie pary
rękawiczek, które jednak, jak
stwierdzono. Jasia kupiła sobie
odłożonych
oszczędności.

6TANISLAW RUMSZEWICZ.

Patrzą głęboko oczy przesmutne
Na te schylone tłumy pokutne.
Płynie do Matki fala łez cicha.
Postać klęcząca bieli sie mnicha,
W dłoni złocisty trzyma on kielich...
Słychać poszumy skrzydeł anielich.

Zycie

różnych wydań tej książki.
— Pewnej
trzydziestolet
Opisy przygód i pływanie —- niej wdówki. Posiada domek,
to były dwie moje namiętno dwie krowy, gęsi, kozy, skle
ści. Od dawna też czułem po pik na prowincji. Jednem sło
ciąg do sceny. Wreszcie stało wem obietnica życia pełnego
się: wstąpiłem do Leo-Filmu i
wystąpiłem w głównej roli
KRATFCZKI.
w „Zewie Morza".
— Jakie odniósł pan pierw
sze wrażeiiie ze swej pracy?
— To ciężka praca.
Światło oślepia.
Po zdjęciach leżałem z opaską
na oczach, pełen obaw o
wzrok. Dziś już nie cofnąłbym
się z tej ciernistej drogi. Potem
Sa ludzie, których głównym nych porteczkach. nakrywając
przyszły filmy: „Mogiła Nie celem w życiu jest elegancja.
wyższą cześć naszych figur nie
znanego Żołnierza", „Policmaj Taki kość co minutę strzepuje
biesKiemi lub zielonemi mary
ster Tagiejew", wreszcie dopie z rękawa jakiś niewidzialny
narkami. Do tego np. żółte
ro co skończyliśmy „Pod Ban dla przeciętnego śmiertelnika
pończoszki i lila w kratkę ka
derą Miłości" w reżyserji Wa- pyłek, co pięć minut czyści la
pelusik. Ładnie i wdzięcznie!
szyńskiego.
kierki, jest w wiecznym stra
Niestety mężczyźni są ludź
— Pracowałem z bardzo chu o niepokalana czysto/ć
mi ciężko myślącymi I nie chcą
zdolnymi reżyserami, ale Wa- swego wyglądu, narzeka, że w
docenić starań o ich wygląd,
szyński dał ml możność najlep Łodzi nie można wyjść na uli
dlateeo też stale noszą jedno
szej pracy To też choć najbar ce w bidłem ubraniu, gdyż po
stajne ubrania, pozbawione na
dziej przypadła mi do smaku god/innem spacerze staje się
wet fantazyjnego kroju.
rola w .Zewie Morza" z ostat ono szare, słowem człowiek ta
Ale
niezmiernie
ważnym
niej roli w filmie Pod Banderą ki ma wiele zmartwienia o nic.
szczegółem elegancji są ręka
Miłości jestem najbardziej za
Elegancja jest niewątpliwie wiczki.
Rękawiczka dodaje
dowolony I z wielka chęcią /a
biorę się do pracy w następ rzeczą miłą a pożyteczną, jed człowiekowi, a nawet kobiecie,
nym filmie naszej spółki p t. nakże lak wszystko zresztą w specialnego wdzięku.
Czasami jednak rękawiczka
„Wielka Ora" w którym dosta miarę. Cóżby się to bowiem
działo, gdyby nagle wszyscy bywa powodem nieszczęścia i
fem główna rolę.
— A nie grozi nam porwa zaczęli być eleganccy Niktby noważnvch przykrości, jak s e
nie pana przez wytwórnie za nie chciał i nie mógł pracować 0 tem państwo zaraz dowiecie.
praca bowiem, chociaż jest rze
graniczne?
ELEGANCJA JASI.
— Miałem ostatnio dwie czą szlachetną, ale często bru
oferty od Listo-Filmu i od Le- dzi i przy siedzeniu np. w biu
Janina Dąbrowska pracowa
wensteina Hauptmana z Au- rze, zgięte kolana niszczą kant ła w charakterze robotnicy
strji. Nie ciągnie mnie tam tem u spodni, a kant. jak państwu przy szyciu w fabryce firmy N.
jest niesłychanie E.itingon, mieszczącej sie przy
bardziej, że obecna praca daie wiadomo,
ważnym szczegółem męskiego ulicy Sienkiewicza 69. Jasia
mi wiele zadowolenia.
nieźle zarabiała i mogła się
— A naraziłby się pan przy ubioru.
tem poważnemu
zastępowi
Ostatecznie kobiety łatwiej dzięki temu przyzwoicie ubrać.
wielbicieli: otrzymuje pan za- mogą stać się eleganckie, ale A Jasia lubiła sie ubierać.
newne liczne tego dowody.
cóż mamy począć, mv. biedni
— Jak tylko włożę sukienkę
— Istotnie, na listy nie na mężczyźni, którzy prócz ubio 1 cienkie pończoszki — zwie
dążam odpisywać. Otrzymuję ru, mamy jeszcze inne sprawy rzała się kiedyś przyjaciółce
fotografie, wiersze na moją do załatwienia. Jakby to jed — odrazu inaczej się czuję. Nanak pięknie było. gdyby spełni b'cram wtedy ochoty do ży
cześć a nawet niemało
ły się marzenia zagranicznych cia.
ofert małżeńskich...
— Jakaż była najbardziej mistrzów elegancji. ChodziliJasia miała zwłaszcza \słai byśmy do cukierni w czerwo bo<ć r
norlao-aiara?
,
rękawiczek. Mi 'a

Neil Hamilton
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jako hoteli aorawa oparta się *
Najwyższy Trybunał AdmlniSi
tracyjny, który wyjaśnił, iż wit
le letniskowe nie są hotelami
od ich lokatorów podatek hotf
Iowy nie może być ściągany.
Jasia straciła posadę...
W dniu onegdajszym Janin
ka stanęła pierwszy raz w ży
ciu przed Sądem Grodziom.
— Tak, do winy przywlasz
czenia jednej pary rękawiczeM
przyznaje się. ale ja. proszfl
Wysokiego Sądu. nic wiedział
łam naprawdę, że nie wolno ml
ze „ścinków" zrobić sobie sa
mej w wolnej chwili jednej pa<
rv rękawiczek.
W wyniku przewodu sądo^j
wego sędzia Thum wydał w y
rok. skazujący Janinę Dąbrów
ską na dwa tygodnie więzienia^
z zawieszeniem jednakże w y
konania kary na dwa !ata.
Jerzy Krzecki. |
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?IERRE DESCAVES.

DZIWAK.
W mojem dzieciństwie zjeż
dżałem się co lato z kuzynami
nad brzegiem morza, w St.-Malo.
Oddawano nas wszystkich
razem pod opiekę wujostwa,
bezdzietnego małżeństwa, któ
re w okresie dwu miesięcy let
nich małym swym pensjonatem
zarabiało na całoroczne utrzy
manie.
Wuj był człowiekiem wyso
kiego wzrostu, zabawnym i
dziwacznym. Wszystko, co ty
czyło się jego osoby, było nierwykłe, nie wyłączając jego
imienia, Hijacynt. Latem jak i
zimą nosił fantazyjne spodnie,
kamizelkę w kwiaty i preten
sjonalnego kroju żakiet. Wy
glądał zawsze, jakby się uda
wał na jaką uroczystość. Dzi
waczny jego ubiór uwieńczony
był kapeluszem minionej ?poki
lak
zwanym „tromblonem".
Mówiono o wuju, że ma „fijoła"
i jest bardzo roztargniony. Dla
nas w każdym razie był to opie
kun idealny. Zamiast nas pil
nować, chodził po wybrzeżu i
zwoławszy wszystkie psy, ja
kie napotkał, zbierał je pod osłoną skal, udzielając im szep
tem jakichś iaiemiaczych nauk.

sie nie wiedziałem jeszcze o ,-. .1 i stkiem kv
kich manifestacjach epoki B .1- •skiego sta
langera. Jedno tylko było olał niedzielę <
mnie jasne, że wuj kiedyś piał
stować musiał wielkie nadzieje gosklm z
i doznał również wielkiego za* zagranicy
wodu. Z tego powodu zapewne, py. W hi
cierpiał i to prawdopodobnie by)
ło przyczyną jego dziwactwa!
niepokoju i roztargnienia. Jega
projekty stały się takim samym
kremem czekoladowym, przygo
towanym z zamiłowaniem i zni
szczonym brutalnie"...
—No,
łobuzie, — rzekł mil
— zetrzyj że krem, który upadł
na podłogę... Albo nie! zacze
kaj! „Filuś" się ucieszy!...
Powrócił z psem. Piesek xi
brał się do zlizywania kremu i
widocznem zadowoleniem, prze
rywając sobie od czasu do czaj
su, aby epojrzeć na swego do\

broczyńcę oeryma pełnemi w y i
razu. Kuzyni moi opowiadali, ża
robił to zawsze. A co do mni«j
zapytywałem się nieraz, czy ni*
wylewa kremu umyślnie dla
swoich czworonożnych protegC!
wanych. Jak wszystkie istoty
dobre, łagodne i nieszkodliwej
wuj Hijacynt przenosił towarzyj
stwo zwierząt nad ludzi.
Nie doszedłem jeszcze do je
go wieku, by stwierdzić, czy niffl
miał słuszności.
Tłum. L. M-

* i
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Fachowy organ doradczy M. S. Wojskowych.

wierszach.
ii nie są w możnu
pować, koszt bud!
ajmniej 300 — 35

SKŁAD RADY

Str 5

C H O'

Szkodliwe pogłoski o rzekomym deficycie P. W. K.

nie maju żadnego uzasadnienia.
Stan finansów

Wychowania Fizycznego.

Wystawy
radcy

w oświetleniu dyr. finansowego
Mikołajczaka.

Z Poznania donoszą:
z prośbą o informacje w tej sze z podobnych źródeł zmobill
z bezdomnymi ł
Minęło już prawie trzy mie mierze.
zować, a nadto unikając mimo
cale się nie poprą?
Marszalek
Piłsudski
—
przewodniczącym
z
urzędu.
siące
od
dnia,
w
którym
P.
Pre
wzorów zagranicznych, subwen
Obecny
stan
finansowy
prze
vięcej bezdomnycl
zydent
Rzplitej
przeciął
symbo
cji ze skarbu państwa, naczelny
wyższył
wprawdzie
wszelkie
na
nych
oraz
wyznań
religijnych
i
h
Marszałka
Piłsudskiego
przed
coraz więcej osół
Z wiosną roku bieżącego wy
liczną
wstęgę
w
westibulu
re
dyrektor PWK zainicjował już
sze
oczekiwania,
mówi
nam.
dyr.
oświecenia
publ
cznego
ustalił
> zarządu miasta i gasła kadencja pierwszej Rady dwoma laty.
z początkiem roku 1927 ogólną
h nad głową. -4 Naukowej Wychowania Fizycz
W lipcu r. b. minister spraw na dalszy okres dwuletni nastę prezentacyjnym PWK, dokonu Mikołajczyk, lecz
jąc otwarcia wystawy, która za z a w c z e ś n i e b y ł o b y przesądzać subskrypcję narodową. Akcja
litowanych ' pozo nego i Przysposobienia Wojsko wojskowych w porozumieniu z pujący skład Rady.
chwyciła nietylko swoich, ale i o ostatecznym rezultacie. Wszy ta znalazła żywy oddźwięk w
Członkowie z urzędu:
'. dachu jest wieli wego, powołanej do życia wo- ministrami spraw
wewnętrzstkie źródła dochodowe budże sferach gospodarczych i samo
1. Minister Spraw Wojsko obcych.
wych, żerującyci
Po
pierwszych
jednak
obja
tu nietylko zostały intensywnie rządowych, czego dowodem, że
wych Marszałek Józef Piłsud
ołecznej i szukają
wach
entuzjazmu
i
zachwytu
sły
wyzyskane, lecz wykazują już pierwotne
ski
—
Przewodniczący
Rady
Na
zarobku, ale więl
szy
się
coraz
częściej
dziś
poważny wzrost ponad pre
dwa i pól miljona zł.
ukowej W. F.
je na pomoc. Na p*
pytanie:
liminarz.
Niestety
po
stronie
roz
pokryto
w okresie pierwszego
2. Szef- Departamentu Zdro
pistratu omawiani
wia M. S. Wojsk."gen. Dr. Roup W jaki sposób Polska walcząca chodów, wskutek rozszerzonych półrocza, podwyższona następ
wy nowych baraj
Tabela gier i horoskopy na dziś.
jpolu.
pert — Zastępca Przewodniczą z wielu trudnościami ekonomicz ram wystawy, nastąpiły pewne, nie na 4 i pół miljona osiągnęła
subskrypcja 3 miljony zł., wpła
nemi, zdołała stworzyć w rekor choć nieduże przekroczenia.
Stan tabeli kl. „ B " po ubie raz Pogoni do G. M. S. Orlę po cego.
dowo krótkim czasie tak potęż
Podobnie jak każda wysta conych w gotówce jako bezzwro
ydziału techniczni
3.
Dyrektor
Państwowego
U
głej nicu/ieli przedstawia sie poi azce w pierwszej rundzie,
ny obraz swej pracy, jakim jest wa, również i PWK opiera swo tne subwencje.
na r. b. przewiduj
W.rn
poniosło od Hasmonei w rzędu W. F. i P. W. — pułk. PWK? A równie często poja je dochody na
Podobnie i wpływy z dzier
na budowę ściaflj następująco:
stosunku 12:1 zrewanżowało dypl. Władysław Kiliński.
wiają się wątpliwości, co do mo
żawy stoisk podniosły się w do
5 źródłach,
Gier. Stos. br. P k t
ie\ na odcinku W ł Wlejsce Klub
4.
Delegat
Min.
W.
R.
i
O.
P.
się w Zgierzu wygrywając spot
żliwości zrównoważenia
a więc na: 1) funduszu podsta chodzie Z P R E L I M I N O W A N Y C H 3
ącym bezpośredł 1.
Bieg
14 46—21 26 kanie w minimalnym stosunku — mjr. Błoński Józef, naczelnik
strony finansowej
wowym, 2) wpływach z dzier miljoncw 600 tysięcy zł. na prze
:nu zajmowanegł 2.
Wydziału
Wych.
Fiz.
i
Hig.
Szk.
SSKM
14 38—22 19 1:0, i zamieniło się z Concordją
tej
wielkiej
imprezy.
żawy
stoisk, 3) opłatach za bile szło 5 miljonów zł. Dochody z
Królewskim na 3.
5. Dyrektor Departamentu
Sokół
14 52—25 18 w miejscach Na ostatniem miej
ty
wstępu,
4) imprezach i 5) lik biletów wstępu preliminowaliś
Ponieważ
stan
obecny
finan
u Kierbedzia. G d ł 4
Pogoń
14 42—32 16 scu nadal kroczy GMS pomimo Służby Zdrowia M. S. Wewn. —
my na 2.750.000 zł., a już do dn.
sów PWK nie znalazł jeszcze widacji.
odpowiednio si# 5. Hasmonea 12 37—27 11 wygnanej z Pogonią.
dr. Eugenjusz Pietrzyński,
1 lipca uzyskaliśmy blisko 2 i
na
łamach
prasy
polskiej
nale
Dla
braku
kapitału
podsta
f niezwłocznie bęf 6.
Członkowie z nominacji:
TUR
13 34—28 11
W dniu 15 w Pabianicach
i. Budowa ścianki 7.
6. Płk. inż. Bobkowski Alek żytego oświetlenia, zwróciliś wowego w formie udziałów ak pół miljona zł. Frekwencja gośct
Kadimah 14 26-A2
9 rozegra o mistrzostwo mecz
jest ściśle związś 8.
Orlę
14 2.3—54 9 . Bieg" z groźną na swoim grun sander (gen. komisarz kolejowy my się do dyrektora finansowe cyjnych i ze względu na krótki nie zawiodła nas, _gdyż wynio
go PWK p. radcy Mikołajczyka czas, w którym możnaby fundu- sła do dziś blisko 2 mil-ony ocowaniem wybrzeł 9. Concordja 13 22—30 8 c:c drużyną „Sokoła". Kto w y j — O. IV S. Gł.)
sób. Dochody z „wesołego mia
i tej sprawie pierw 10.
GMS
12 1 7 - 4 6 7 dzie zwycięsko z tego spotka
7. Prof. dr. Ciechanowski
steczka" wyniosą prawdopodob
krok.
„Bieg" po zwycięstwie nad n a trudno przewidzieć, Łódź Stanisław (Kraków, ul. Szopena
nie preliminowaną kwotę
Sportowa kl. ,.B" liczy się z w y nr. 11).
• 300 tysięcy złotych.
etka Lucyny Met Concordia wysunął się 7 punkta grana „Biegu". Wynik będzie
8. Mjr. doc. dr. Dybowsjci
Najważniejszą pozycję sta
zcrwony As") wyj ml na czoło tabeli, po kroczą zależał od dobrej gry ataku
nowić będzie odkup pozostałycl
we róże", operetl cym za nim SSKM i Sokole Pa ,,Biegu". W tymże dniu zmie Władysław (Lwów, ul. Zaścia
Stolarow zwycięża do zera.
pawilonów przy likwidacji W^
udziałem pp L u c i bjanickim. W niedzielnych wal rzą się TUR z Hasmonea, i Con nek 12).
W dalszych grach turnieju Altschiller 7:5, 6:4. W grach po stawy. Preliminowano tylko \ i
9. Gebethnerowa Józefa (ul.
oli Śliwińskiej, Ml kach niespodzianką była prze corćja z Pogonią w Piotrko
tennisowego w Milanówku wy dwójnych para Drewnowski — pół miljona zł,, podczas, gdy Ma
Chmielna 18).
H. Adamkiewicl brana SSKM do TURU: Has- wi e.
10. Dyrektor Giżycki Włady niki były następujące: Tarnow Szczerbiński pokonała parę Ka- gistrat m, Poznania odkupił już
5. Śliwińskiego i Jł tior.ei do Orlęcia w Zgierzu oslaw, dyrektor gimnazjum (ul. ski — Andrzejewski 3:6, 6:3, 6:1 rafioł — Goldstein 7:5, 6:4, zaśze cenę
odalek rewjowy I
Jurczyński — Goldstein 7:5, 6:3 para J. Stolarow — Marszew
Puławska 1|3).
wszego tenora O P E J
1.000.000 zł.
Marszewski — Popławski 5:7, ski zwyciężyła parę Altschiller dwa pawilony na terenie Tar
11.
Dr.
Kopczyński
Stani
?j Zygmunta Malił
sław — naczelny wizytator Hig. 6:3, 6:3, Stolarow J. — Knopf — Knopf 6:3, 6:0. Finały turnie gów. Problem ten łączy się ze
1ili Ramińskiej.
6:0, 6:0, Altschiller — Stadlan- ju zapowiedziane są na czwar stroną
Szk. w Min. W. R. i O. P.
rozchodową budżetu,
der 6:2, 6:4, Kruszewski — Mał- tek.
12.
Dr.
Lewicka
Eugenja
(ul.
Uboga
niedziela
sportowa
gdyż ogólne koszty budowlane
ach podworszaw
cużyński 6:2, 6:0, Popławski —
Belwederska 44).
zostały znacznie przekroczone.
miejscowe wprof
jest to wydarzenie doniosłe, po
Niedziela
ubiegła
uboga
by
XX
13.
Prof.
Dr.
Michałowicz
Mie
Z tego jednak tytułu remanent
ójny podatek let
raz pierwszy bowiem na woczysław — dyrektor Uniwersy
w pozostałych
nieruchomoś
ljmowanych mles ła w wydarzenia sportowe na
dach
naszych rozegrane będą teckiej Kliniki Dziecięcej (ul.
ciach przedstawia wartość pro
terenie Polski. Prócz trzech
y — również
porcjonalną wyższą.
totelach, pensjon meczów ligowych, kilkunastu wioślarskie mistrzostwa Euro Lekarska 23).
14. M. Muszałówna Kazimie
BARW POLSKI.
Jak wynika z powyższego
Ten podwójny p A 1 B-klasowvch oraz zawo py. Będziemy więc mieli oka
ra — redaktor „Startu".
preliminowane
w budżecie
I O bez pardon
zję zdać egzamin przed Europą
15. P. Olszewska Helena
Echa kolarskich mistrzostw
świata.
się na słuszne od dów pływackich w Krakowie,
15 miljonów zł.
nie mieliśmy w kraju nic wię z naszej sprawności organiza (Marszałkowska 74-7).
ków, iż pustyc
Na mistrzostwach świata w finału, gdzie uległ mistrzowi pokryto nawet z nadwyżką. Jak
16. Dr. Orłowicz Mieczysław
/Ulach w żadnynj cej. Natomiast poza granicami cyjnej i dorobku sportowego.
Zurichu startowali dwaj Polacy: świata Mazairacowi po ciężkiej wot«ec tego wyglądają przektomożjia traklo
C/enia po stronie rozchodów?
Za dwa tygodnie rozegrane (ul. Kredytowa 9).
państwa sportowcy nasi w a l 
17. Ppłk. Dr. Jpsmolski Wła Podgórski przepadł odrazu w walce o pół koła. Szamota po
>rawa oparła się I czyli na trzech frontach. W zostaną walki na rakiety o mis
— Do preliminarza naszego,
dysław — komendant C. W. S.przedbiegach, zaś Szamota prze konał ogółem 4 jeźdźców zagra obliczonego na 15 miljonów, do
rybunał Admlnisf
dostał
się
aż
do
jednej
czwartej
nicznych.
trzostwa
Polski w tennisie. G. i Sp. w Poznaniu.
y wyjaśnił, iż wilj Stokholmie z wielkim sukce
chodzą jeszcze po stronie do
-Xx.
18. Prof. dr. Piasecki Euge
sem startowali nasi dzielni Walki te zadecydują definityw
nie są hotelami
chodów dotacje rządu z tytułu
ów podatek hol? Strzelcy, zaś w Budapeszcie nie o klasyfikacji naszych ten- njusz (Studjum W. F. w Pozna
jego udziału w Wystawie i pono
niu).
być ściągany
szenia części t. zw. kosztów ge
spotykali się lekkoatleci w trój nisistów. To też we Wszy
19. Ppłk. Sikorski Walerjan
neralnych, które obliczyliśmy
meczu Węgry — Włochy — stkich klubach wre energiczna — naczelny wizytator Wych.
na około 3 miljony zł. Dotych
Biegi 1500 i 500 metrów.
Fiz. w Min. W. R. i O. P.
Polska, odnosząc zresztą bar praca treningowa.
posadę...
czas rząd wyasygnował na len
20. P. Smulikowski Juljan—
jgdajszym Janin-j dzo dobre wyniki. W Zurichu
Najlepszy biegacz Polski, Pet litycznych w Frankfurcie w bie cel dla PWK 2.100.000 zł. W
Wreszcie pływacy nasi ma
rwszy raz w ży wreszcie nad wyraz słabi re ją przed sobą Słowiański trój- wiceprezes Związku Polskiego kiewicz, startować będzie w nad gach na 1500 i 500 mtr., gdzie ten sposób z końcem Wystawy
Nauczycielstwa Szkół Powsz. chodzącą niedzielę na między zmierzy się z elitą biegaczy euro
em Grodziom,
posiadamy już pokrycie
winy przywłasz' prezentowali kolarstwo nasze mccz pływacki (Czechy, Jugo (Marszałkowska 123).
narodowych zawodach iekkoat pejskich.
na blisko 18 miljonów.
21. Prof. dr. Strumiłło Tade
pary rękawiczek mistrz Polski i mistrz Warsza sławia. Polska), który rozegra
Ogólne
rozchody jednakże juł
j . ale ja. proszą wy Szamota i Podgórski.
nv zostanie w stolicy. Ostatnie usz (Książki p. Michałowice
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Nowy postęp w lecznictwie.

Transfuzja k r w i jest dzisiaj
przyjętym i ogólnie uznanym
środkiem leczniczym. Minęły
niedawne czasy, gdy zabieg
ten byt równie niebezpieczny
dla pacjenta-odbiorcy, jak i dla
oddawcy.
Niebezpieczeństwo
to zostało usunięte raz na zaw
sze nietylko przez udoskonale
nie samej
technicznej strony
łego leczniczego zabiegu, ale
przedewszystkiem przez pozna
nie tych właściwości krwi, sto
sownie do jakich trzeba ją było
podzielić na cztery zasadnicze
•crupyI oto zależnie do jakie! z tych
czterech grup zaliczony zostaje
pacjent wedle analizy jego
k r w i , dawca posiadać musi w
swej k r w i
takie same składniki
I należy przeto do tej samej co
chory kategorji. Dlatego też w
szpitalach i klinikach prowa
dzona jest ewidencja osób.-chęt
nych do ofiarowania swej krwi
1 podzielonych na 4 grupy.
Słynny lekarz francuski dr.
Leon Normet pchnął ostatnio
doniosłą sprawę zasilania obcą
krwią na now.e tory przez swój
'doniosły wynalazek

w'

wesołej sesji sądowej

mi wykazały, że pozbawione
50 proc. k r w i zwierzęta po zastrzyknięciu im w postaci se
rum utraconej połowy krwi, do
chodziły w zupełności do
normalnego stanu zdrowia.
Z pośród 300 tego rodzaju do
świadczeń trzy tylko skończy

w lasach afrykańskich.

ły się śmiercią zwierzęcia.
Na ludziach doniosłe to do
Na północy Rodezji (Afryka
świadczenie uskuteczniono raz
jeden tylko, a poddał mu się południowa) w największej
sam wynalazca dr. Normet z gęstwinie podzwrotnikowego
lasu, zainscenizowali Anglicy
zupełnie
„proces pokazowy" nad wielu
dodatnim wynikiem.
tubylcami, z których trzej byli

oskarżeni o
morderstwo 1 ludożerstwo,
inni o uprawianie zabronionych
praktyk czarodziejskich,
Między oskarżonymi znajdo
wała się nie bylejaka figura, bo

pierwszy minister plemienia ,bą
rotse", Mesambella.
Zazwyczaj dotychczas proce
dura sądowa w podobnych pro
cesach odznaczała się uprosz
czonym trybem postępowania—*
mianowicie, na mocy rozporzą
dzenia miejscowego komisarza
angielskiego, podsądni bywali
W Y M O W A
RĘKI.
skazywani na śmierć
zaraz po odczytaniu aktu oskaf,
żenią.
Tym razem Anglicy chcieli za
demonstrować tubylcom całą
procedurę sądową angielskiego
prawodawstwa.
i
Sędzia główny na kolonje aa
Różnorodne ruchy rąk ludz z nieskończonością. Umarłemu t Wewnętrzna strona ręki z wieka zewnętrznego, jego cech gielskie w Afryce, Logham,
przyleciał aeroplanem
kich w niezliczonych swoich składamy
zawiłym rysunkiem łinji jest zewnętrznych.
do miasta Banlowajlow, stam
odmianach są tak wymowne
ręce na piersiach.
wyrazem charakteru, określeJuż w różnorodności sposo
tąd udał się w podróż kilku ty
dla znawców, że na podstawie jako symbol zamkniętego koła niem „wewnętrznego"
czło- bów
godniową na rzece Zambezi, pły
ich osiągają cały szereg cha życia. dokonanej pracy w do- wieka. Powierzchnia dłoni słupodawania reki
rakterystycznych określeń dla czesności.
żyć może za określenie czło- uwidaczniają się odrębne cha nąc łodzią. Podróż trwała około
3 tygodni i wreszcie, przedziera
objawów
raktery poszczególnych osób.
jąc się przez gąszcze leśne, sę
ludzkie] duszy.
Zwyczaj wzajemnego wita
dzia dotarł do wioski murzyń
Jedynym językiem między
nia się podawaniem ręki po
narodowym, którym porozu
wstał prawdopodobnie dlatego, skiej, w której popełnione zosta
mieć sie można nieomylnie i
aby dotknięciem próżnych dło ły wymienione przestępstwa.
bez trudności, jest mowa zna
ni okazać, że są nieuzbrojone i Rozprawa sądowa odbywała się
ZWIEDZAJĄC
pod wiclkiem wiekowem, cieków. W rozmowach pomię
niczem złem nie grożą.
nistem drzewem, sędziowie an
dzy głuchoniemymi stosuje się
Im szczerzej, otwarciej w y 
4 serum s / t u c z n y c h ,
„najdokładniejszą" formę mo
ciąga się do nas czyjaś dłoń, gielscy, mimo tropikalnego upa
odpowiadającym
4 grupom w y , zapomocą znaków, która
tem ufniej odnosić się możemy łu byli przybrani w tradycyjne
k r w i naturalnej.
nie mogłaby istnieć bez współ
do danego człowieka. Sposób togi i
Przeprowadzone dotychezas udziału ręki.
białe peruki,
podawania ręki dłonią do góry
doświadczenia nad zwlerzętaW POZNANIU.
oznacza
Lecz nietylko głuchoniemi,
Coprawda ten widok niezwy
ale ludzie normalni w potoczchłód duszy,
kły wywarł ogromne wrażenie
NIE Z A P O M N I J ODWIEDZIĆ
nem życiu używają mowy zna
zamknięty charakter, usposo na tubylcach, którzy zresztą uJEDYNEGO z PISM ŁÓDZKICH
ków, choć robią to
bienie wyrachowane.
ważali, że... Anglicy przybyli
zupełnie bezwiednie.
Ż y w y odruch przy wyciąga jedynie po to, aby rozweselić'
potwierdzenia,
W l e c z o r n e r o z r y w k i Ł o d z i . Dla nacisku,
przedstawieniem
niu ręki odsłania nam uprzej nlezwykłem
podkreślenia pytania lub odpo
ł e a t r Miejski: >->
mość l usłużność, charakter całą okolicę.
czynny — u kobiet zaś —
Teatr l
': — Zastaw sie a postaw wiedzi, zaznaczenia rozkazu
Podczas przewodu sądowego
lub sądu, lekceważenia lub po
si«.
wybuchał raz po raz
odcień niecności.
gardy itp. używamy pomocy
Wahające się podanie ręki oTeatr Popularny: — nieczynny,
P A W I L O N PRASY — PARK WILSONA.
niepowstrzymany śmiech
ręki.
znacza rezerwę, trudność de wśród licznego audytorjum, a
Apollo: — Spryt l nózkL
Niekiedy Jeden
cyzji, nieśmiałość, brak bezpo najbardziej śmiali się podsądni.
POCŁ seansów: o godz. 1 6, 8 I 10
jedyny gest
średniości.
Caslno: — Kino nieczynne.
Szczególną wesołość wywo
ręki wyrazić może więcej uCzary: — Tunel przestępców.
Uścisk ręki również odsła łało przesłuchiwanie świadków
czucia lub obojętności, niż naj
Pocz seansów: o eodz. 4. 6, 8 1 10 wymowniejsze wyrazy. Nie
nia nam wiele tajemnic charak zwyczaj nieznany w sądach miej
Corso: — Tawerna radoicL
teru. Silny uścisk dłoni wska scowych.
miecki filozof Schopenhauer
Pierwszy seans 4-ta. ostatni 930
zuje, że mamy do czynienia z
słusznie orzekł, że z „prostego
Kiedy przewodniczący zgod
Capltol: — Braterstwo krwi.
osobistością, na które] polegać nie ze zwyczajem, ogłaszając
gestu niekiedy wyłania się wię
Grand Kino: — Nlbelunzl.
i które] dowierzać można, któ
cej egoizmu niż z całego szere
wyrok śmierci, włożył na białą
Luna: — Trzy namiętności.
ra ponadto jest pewna siebie.
gu słów i czynów". •
perukę
czarną czapeczkę, obec
Znachor
przed
wiedeńskim
sądem.
Ludowy: — Karnawał Wenecki.
Podanie ręki bez uścisku "Zdra
• Na adresach " rzymskich w
nl,
W
a
ż
' z podsnrfnymi, wili s l .
Mieszkaniec
Wiednia,.
Ed
zwolone wykonywanie zawo dza, usposobienie niepewne, oPocz. seansów o. godz, S I pól po pol czasach starożytnych
wyrok
ze śmiechu na ziemi...
Miejska Oalcija Sztuki: ifi Wystawa śmierci dla zwyciężonego o- ward Mazurkiewicz, jest sklepi du lekarskiego.
ciężałe, a niekiedy także
Kiedy nadeszła chwila
Mazurkiewicz bronił się
i słabe zdrowie.
zbiorowych pracznajmiano ruchem wielkiego karzem, lecz zajmuje się ponad
wykonywania wyroku,
\ bardzo zręcznie.
Zbyt silny uścisk dłoni —
Óśwlatowy: — Tytanie,
""' '
palca reki. zwróconego ku do to również
medycyną.
Za usługi swoje — jak oświad czego chyba podkreślać nie po zdumieni tubylcy zrozumieli, że
Pocz. seansów: o eodz. 4, 0, 8 I 10 łowi. Cesarz Neron podnie
wszystko to było na serjo...
Odeon: w Oodzina flirtu.
słonym ku górze wielkim pal Jego specjalnością są choroby czył — nie żądał zupełnie w y  trzebujemy — jest oznaką
grubiaństwa.
Pocz seansów: o eodz. 4. 6\ 8 I 10 cem darowywał życie skazań kobiece. Uprawiał on swój za nagrodzenia, lecz zdawał się w
Sędziowie musieli długo tłu
wód zupełnie otwarcie i rekla tej sprawie zupełnie na dobrą
Cały urok czasów roman maczyć, że nie były to bynaj
com.
Pałace: — W imienin cara.
mował się anonsami, zwraca wolę swoich pacjenek. Nie jest tyzmu t k w i w zwyczaju cało mniej żarty...
Resursa: — Błękitny walc.
Cudowny ruch wyciągnie jąc się do kobiet, aby korzysta on wprawdzie
„patentowa wania ręki kobiecej. U nas jest
Spółdzielnia: — Miłość zaślepia.
tych błogosławiących
dłoni
nym" lekarzem, łecz jego po to zwyczaj rozpowszechniony
Pocz seawów: 4.30. 6.30 R.IS 10.00 właściwy był Zbawicielowi ły z jego
mysły lecznicze okazały się w oddawna dla podkreślenia nie
niezawodnych usług.
.Wodewil: —i Gehenna pasierbicy.
Ruch ten przepięknie ujął rzeź Polecał zwłaszcza proszek, któ bardzo ciężkich i poważnych samej rycerskości i galanterji
Początek seansów o godzinie 4-e}. biarz Thorwaldsen w swojej
ry w pewnych cierpieniach ko schorzeniach niezwykle sku'.e- tylko. Pocałunek w rękę ozna
X
wody/
postaci błogosławiącego Chry biecych miał dokonywać ist czne. Na dowód tych słów po czać ma cześć, szacunek, nie Za mną—do
stusa.
WINSZUJEMY:
nych cudów. Mazurkiewicz cie kazał Mazurkiewicz sędziemu kiedy służyć ma dla okazania
Jednym
z
nowoczesnych
w
y
szył się opinją doskonałego „le cały plik
posłuszeństwa.
"Jutro: Rochowi 1 Joachimowi
razicieli mowy znaków staje karzą" i posiadał bardzo liczną
listów dziękczynnych.
Wschód słońca 4.17.
Podniesiona ręka, zwrócona
się posterunkowy na rogu uli klientelę. Lecz zainteresowała
Sędzia postanowił rozprawę dłonią do kogoś, jest dziś jesz
Zachód — 19.05.
cy,
znakami
się nim wreszcie policja i Ma odroczyć celem zasięgnięcia in
Długość dnia 14.33.
kierujący ruchem ulicznym. zurkiewicz został pociągnięty formacji co do skuteczności cze powitaniem Indjan, Ara
Ubyło dnia 2.17.
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