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Człowiek skonał

Dotknięty wścieklizną, ścigany
zmarł

na bruku w

War~wa, 11 kwdetnfila

Potwor.ny, nJesamowity, widmowy
Jalk;iś obraz pr~sunąt s@ę wcwrad przez
ekran uiłlc Warszawy.
Od strony Pragi wjecha~ Ido Warsza
wy malutki, roztaitujący Sil°!ę wózek chł· op..
s~, pocią.gainy resrlkannd sUł prze·z m~zerną s.zkapę. Na prrzedziiie furmanki s'fedznia~
skwlony kmiotek z pod Warrszawy, obok
wóz:ka dobywał
niego zaś polkjan;t.
się 00 chwiiJa pr.reraźLiwy,

z

.
i
n ehtdzki skowyt.

Zdumione

tłumy przechodnii&w przy-

starw1a:ty wtedy. A wózek t'oczył s:~ powolutku da:lej, aż dojechał wresz,::e
praed iJnstytut Pasteura w MOlkotowJ.e.
Krzyk i dzi1kii bełkot, 1dl()bywaj'ą;cy siię
z wózka śoi'3,gną't oczywiśo~e tlumy
d ..,,n,+„t
6zk imota .
przeO'k'!n"': ..... . .
· s11ę w
u
· aza't·O suę, ze na w
potwornych męczarniiiach stairszy już
człowiek. Byl to pracownPk kolejowy
Jan Koby.lińsilci, mi·esz.k.ran:ec wsi Orzy;..... od R bertow
b uw,
em.
em
p
Dn1ia 15 lutego prZie-Ohotliziill cm p~~rem kd1et Warszawa - Rembertów. Natle rzuci~ się na ndiego jlaik:lś zbłąkany pi•cs
I pOlcąsał go w palce u rąk•.
Ni'ew1iielkliie srosunfkovro rany powoli
~u się zagoJły.

więzach

jak pies.

i ~lODki [TIUłika I
l-=---------a
";;Ct.iś~-Wio;,

przez dwa dni po lasach

z powrozów i

wody, by nieszczęśliwego od!Wlieźć do
"
Warszawy:
Po dlugich de·bataich ~ naradaich za}.echał. wreszde wózek, Ied:v&e trz~ają:
cy się ~upy. PosterurI1kow1 wsa:dZli'Id nan
KobylińskJ:~go, zw~ąz.aili g~o powrozattnffi d
powrom:!1111 przyunocow.a;li g-0 ~o wo·zu,
~m Jeszcze łańcuchem odi gory przy_
wiąza~i.
. N:~eszczęś~~.wy cztuwi~k, '?1'.iofając s.!Q
1 krz~ząc llllepTzytomnme, 1echat talk z
Remberlow-a do Warszawy ca;tą dcibę.
Gdy wózek stanął przed zakła>dmn
Pasteurowskim w Mck otmviie, z.dawalo
się, że lada chw:1la rozleci s:ię do reszty.
Desłki byty już wytamaine ztiipeiłnliie. A
Kobyliiński rac7.Jej Już char.cza~, nili krzy-

I

łańcuchów.

skaza:L~~!k~:e!ioo

Miimo :protestów ca:łeg10 n~ema1 świ'a....
ta ra~ka1nego m. dfll. 21 radytkamych le1

parlamentu

W1i'OO'WCÓW

aingłei.l•s!kiłego,

!Im··

wać lekairzy, komisarjait lf'zą!du, oraz '16 mu;nliisitów beriJ!i:ń'Skiiloh ~ s7JW'ajca„rsfl0ego

komisaTjat politji.

Nikt jednak z leikairzy zakładu niie
.przybył na miejsce. Zjawi.ł się tyllko piatro:l poHcyijny, który po diwugodzinnem,
.daremnem wyc.TJCkiwaniu na pom::>~ lekairską, zdecydował się przewieźć chorego do 16 kom!isaflj.atu.
Chory coraz :t1zadziei ·juQ; krzyczał, co
raz mniej się miotał. Słychać był·o t";łko
sła;bnący z każdą chwilą, be·7.l!'a.d'ny, cora:z cichszy be}kiot.
Gdy wózek ruszył :mów w dro~ę,

komi·tet'll WliięźnV6w pooi~mych, za'!)aidt
wczoraj w DedlhaJIIl w st3Jllli~ Massaclm•
sets w St. ZjedlnJoc.zon,iy-cll wy~ok, skairujący manycii W~ł()Slkich amtrohlstów Sae1
00 i Vainiiettinai śmierć.
Egzekucja zostame ~a; przy,
pomocy krresfa elel<Jłryooniego dJt1lia tct
l1ipca b. r. Osllrarrżtonrymi przysituguj1e jesz.
cze prawo w.nie:s:lenia pro§by db guher„
na:tora: fullera o ~askawlien1te.
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I
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BkSP
g~y ujech.a:ł_po,~olu-tku kil'kadz.iesiąt kro1Słł'i1SZDB
li

kow,

1

Kobyhńsk1

.

Berlinie.

·benzyny

w
wyzionął ducha
Zwloki jego iprzewie·ziiono d·~ proseh-'torBerlln, 11 kwietnia:.
~~ ~ ium.
czat
Podczas oczyszczania . ubrań P:~Y'
zakifadu, zjawiitt - Póiny.m wieomrem wydano ?QHcji
Ody zadztwfcm'iono
• pomocy benzyny nastąpiła w Berhme
b
·
· oł
R b
.
· d
kt
:oźn
•
S1ę ~ ~1~' _. .~ os:Jba 'CJieyi, irż C~l()ry( ~ A~~vrerlow1e P -~c~me,Kai ,_Y ,~':7:,~"':ioz na Wanzliksfrasse straszna eksplozja
~-_,y,ms.t1;1ego, wskutek zapalenia się benzyny od lam1rTilU'SJ1 czen.ac „k:!o JUtra , o ie.karzy rn.ema a ~ warszawy !l"U!U!Z'l!!lę
7
2 l-epiRłSn w .srazowe ·. Siła cl;csplozii byJa tal\
··-w.
ll
•
-t,
:
0"'
"'
·
;
•
w zrukl-adzne;. Isto ,t-;„
Jana i 15-letniego Staniisław:i.. Roze~l w1eifrn„ ±e ~\Ika ś<:ian dum · r.1!-nęłv, ._. . „
.Zadnego lekarza nie było.
Z powodu ISllrasznyich jęlk&w ch.orego się bowiem pogłosb.1, że din:ia 15 lutego ~am1eszkałeJ rodzmy .w pobhzu. matka
t dwuch synów w wieku lat 2 i 17 zo.
t :1.._ ł · :r.t....-.. • • t . ~red zaikla&
·em Wille 1zeiura się o ... j.AJ.„y- 1 cm1 zos a 11 !P(l!KąfSani przez 4.~go samego stali ciężko ranni Pożar zdołała uga...
ipit"
sić straż ogniowa:
mi tł'Ullll wdz.i. PiOOZęto telefonem aJarmo psa -wśdekłego.
•
aaaazµ
w =auus: t •i!
ą iMW" ww•MH
w•• 1ww
a

oo
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Zgon

w karetce pogotowia.

łodzianina

u krewnych.

Przed trzema dnfił3ll11i KobylDńslld donagile nd·esłyohaniiie ostrego
ataku szafu.
wiedząc C6
kołatali
W nocy rerwa:t siię on z tóiiK.a ~ zaczął .
zwłokami.
począć
demo1ować m.'es'2'Jkani-e. Przerarone roClzeńs11wo utłekto z rtby, a żona zamkne~
Pod v,nska1za1n:ym adreeem. ~ rińe
wy.naję!te:j il<aire1tki i odwieźli WT'aJZ iz
Łódź, 11. kwi.etnia.
.
ła go na ktlucz. Kdbyilińslki -wyłamał jedza.st.ano. Miieszlka:n~e był.o zamJlmi.& na
ną na ulfoę św~ę1tnjerską.
:Zamomy
Mk okno .i w bi1eliźtńie ty1ko
Niestety, pani CUk:iernwej nie zasfa- · ik.łódlkę. W<ib.ec teg·o sainiitalt'ljU?Sze
kupiec łódzki,
odwieźli zwłoki
Moszeik S1ru.łmajsteir, leczył się na rUJptu 1 no. Obeany w mies1zkaltlli'l.l mąiż ku:zyinlb.1,
uciekł do lasów grzyb<>wskichc
&ę, jak srprawy s1ają, ze do .naijblQiżiszego loomiisatjatu (Liubeic.łcia
y
z
irę w S7lp~ta1lu wars.zawskim DtieciąJtka do wie·dz:1awiS1
Dopiero _po dwóch d.nfach poszu:k;w'.~f1
go 4). Okazało się, że metka. źfo traf.il)01icja pr:z;y pomocy włośdain zd.')fata JeziUJS. Niest>ety, wszys·l!kie zabiegi, nie sfrat0hu zamik:nął się na M'Uez.
Na błagaline wołanie p. Sziulrnaij!s·tro- la. S!kńeirowamo ją :na uaicę NiilSl'ką. 10 &
sp6źgo ująć obezwładirrić. Był już pól nagi, wyłąozają,c opera.cji, okazały się
komis·a~af.u 4 ...go.
we:j odpowiedział:
ni1one. Na:St(jjpiła infekic1jta organhmu.
zabłocony, ocile'kający knv'.lą. Dwa: poAlle i tu dyriiurny ;p1tzod()winik odm-6·
Nie mogę udłzieh:ć gościny ni·ebQIS!ZO:njąic 2'hliżaj~cą się Śimi-erć, chory
&tenmkowi z Rembertowa, Dobrogorz i
1ał telegirafiiozinie z Łodzi ż·onę swą czykOII!l.
wił
wezw
Gustaw Gejre, zażądaqd od wqośoiian pod~
przyjęcia nieboszczy~
P.odcza!S ty.eh przyikiryich pertra!ktac:jii
a
Łaję i pros·ił, by go przewfozł1a d.o pryiw1
2'Upe'1lniie stracili g~owę. p,
Sainiitarjtvsize
karefoe
w
pozos1alwliony
iinetgo mieszlkania.
dłiUJźiszy.rn positoju kiairettka rus:zyta w da1
pacjent skonał.
Zdesperowa.ina kobieta porooumiała
pożegnalne
się z lruzyrn!ką p. Cukie1rową (świiętojer- Co począć ze mvłokami? Wdowa przy- s·zą pockóiż, bowiem wdowia p:rzypomnńa··
'Ska 22}, która wyraziła gotowość przy- pomniała sobie, · iż w domu nr. 10 pirzy ła sobie, że ma kirewmiiaków przy uHcv
uHcy Sochac;eewskiej ma drugą km:y;n- Smoczej, nie wiedziała jednak w kitóryw
jęcia pod :;wóq daich kiona.jąceg-o.
wnfośa.i pacjent.a do .kę. Tam pioledła zawieźć nieboszazyka. domu.
Samtarjusze
~2llllkiwa'llia nie dały wyttllilków. o„
•• f *
*PFMNMifWM
powodzenia
Wobec olbrzymiego
słatecmie. odwieiJionio zwŁoiki do prooelr
~opka Cyrulika zostaje jeszcze jeden
d~ień w Łodzi i dziś da w sali .filharskładz1· m~nuf ~ktury forjum przy lflicy Chaiłlllhińtskie~o.
monji ostatni spektakl. Poc~ątek o go~
88~~~~~
li
li
1
dzinie 9-ej wiecz.
·
ul. Cegielniane.i 24.
i
Bilety w kasie filharmoujt
2.500
rjaly btawatne na
11 kw.ictnia.
.
.
•
~
00
vV dmu dz1srefszvm w godzmach po- złotych.
.
_'
.
.
WłamV\vacze zbiegli z zdobyczą ~
ramwch powiadomiono urząd śledczy o
00
noy.rym występie włamy~aczy _w skta- przez dach, to też nie zwrócili uwagi cio ~? PoJ~trze c1ągme~1e 1-eJ. klasy 0,>
0~ 15-eJ Lot~q1 P~nstwowe1. Zao- I~
dz1e manufaktury · f ogla i Płotkma przy zorcy domu.
patru1c·e się w losy.
Kradzież sł\vierdzili dziś rano wła- ~
bach ulicy Cegielnianej 24.
zniszczony f)rzez
0:
• - Złodzieje dostlli się d~ sklepu, znaj- ściciele, którzy przybyli pierwsi do 00
•
m·:
~f
82 ~IMlf
Paryż, 11 kwietnia. ' clującego .się na drugim piętrze przez skladu.
::
. ..L~ M~tin" d~nosi z Dewestdorp dach: _Prawdopódob~i~ ' spu~cili si~ po . Poszlco~owanj po,yiadomili o wta~a ~
(Oranie), ze tamte1szy ratusz został czę drabmie na wysokosc drugiego p1Qtra, mu urząd sledczy, ktoreR"o przedstawi- 00
ściowo zniszczony przez tajemniczy poczem wyłamali kraty w jednym zj ciele przybyli niezwłocznie na miejsce ~& 58 p I TR I{ OWSKA 58 : :
::
wypacllio;u .1i\twd".ożyli energiczne śledz- ~
;wybuch. 3-ch tlt.Zędników mi~jskich zo- okien i tą ~rogą dostali się d~ składu.
Łunem ich pacłhc. ,::nzmaite mate- two
, siało zabitych.

Zamożny
Sanitarjusze

-rt'ał

kupiec nie

mógł znaleźć przytułku
bez skutku do wielu drzwi, nie
ze
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to-I
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1

przed-

Ostatnie

stawienie
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Szopki Cyrulika.
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Ellen Reged).

Eskadra

lirązow.ników ameryliańskłcli wypłynęła

gdzie

z portu San Die~o w Kalifornii. udając słe w długą paCtróż do Chte,
ma intresów obywateli St. Ziedn.

załoga pilnowa~

WALHA NAUKI Z NATURĄ.
Doświadczenie

w walce z przyrodą.·-Porpurowy barwnik królewski.-Fenicja, Egf pt i ••• Polska-.Sztuczny
karmin.-lndygo roślinne i chemiczne.-Sztuczny Jedwab.-Smierć saletrze z Czili.-Zagrożone cukrownictwo ·
Nauka odda.Wiila ~działa wojnaturze. Nara.me nauka była wyłącznie dośw:iadozelilliem, sipooibrzeżooiem i
.zaJStosowaniem. Jednak i witedy jut zdizia
łaiłia dwżo i mdała natwize s,z ereg ciosów.
Wa'lka z ,zimnem rr.a pomocą wyinałe
.óonego i uwię:liionego w kirzemieciu, su
chem drzewie i hubce ~a, a. pómie.j
zastos.owainie r6żlnyioh rośliall!lych włó
kien cLo tkanin i u!br~ia; walka z pt1zestr:zenią - iza pom!OICą· .poskiromionyd11
'ZWierząJt,
tratlwy i ża<g!a - sifa.nowily
pie:wszie 1..'W)'!Cięstwa tego, co później się
p.rt.zekiS1Ztał1cilł1o w naukę~
1W situożyfbno6oi. Fenitjianie i Egńp
C'ja.nie prowadzili <ll~zeni.y,
na
cały
swiait ~7JeSilY handel puą>UJrowemi
' mięw.a~ kt«e były przierahiame na
ibarwtnik, szacowany na wagę 2'Jłota. Był
ł:o barwmk, urfywany na wyirób n.a.jdroż
szyds pUll'p(Jl'owych tkaniin dla k.r616tw i
U'IC}'lkapłaoów; purplll'O'We szaty bowiem stanowiły ormakę bogów ii po!bęż111~ właidrow, co, jak dowoozi
prof.
Ma.nizi, ~st poZJOStałośdą tycli od1egłych
o.za.sów, ~Y ozenwon.~kórzy Atlan.towie - ma.gawie pa.nl()IWaJi na At.lamydme, w Eigńpcie i wszędzie ~dizie sięganę

0

ły ich wipływy.

kos.zeni~L Lecri pr-zy5•zła nauka -

wahn.ilki i dositaroZia.ją;cym naturalnego
jedwabiu z kokonów.
W chwńdi o;beonej planta.,tor:zy i han.dfarze kaiucz:uka są w wielkiej obaiwie,
że ich inite:resom v·h6tce zagt„ozi.....,. sztu
omy kaAlJO'Z)lik, obecnie ~ fabrykowany
podłu~ pałeclów francuskiich, amerykań
skich i :rosyjskich z terpentyny, żywicy
ró7Jn~h dnew i~lastydi.. z węglowodo
r6w1 jak, napr:zykład, faopren., oliw ro6całkowicie.
1:'1!mlJCh, jak olej lmany i konopny.
Z przedih:isfloryc:m1Y'ch czaisaw lud.Iz- 1 Saletra z Czyili zabiła kopahiie Gukość znała roślinę im:lńo, d01StatX:izaiącą a1110, syntełycziny i z powietrza wytwarza
~amiafowego lub niebieskiego barwni- ny za p.omocą elektlt'ycmości kwl!IS azoka, ~z~hiMe u.lżywaineg'<? na . świeci~. towy J?0'1'.°1iin.ował .!st~enie i dochod"Y:
Pllanitaio1e dml'go w południ-owe1
.A011. praedSitęb1orsitw czyll.JS1k1oh. Teraz kolei
prruwie na całe~ pr.zeslłirzeni Afry!ki i po- na cukier" z buraków, który prawie załoolll!iowej Amerylki strunoiwily
wa~y bił kiultUJrę trzciny cukrowej. Cukier, wy
dl1lilał
poliitydci
ekonomicmej
killlku twa.rzany pod wpływem cichych wyłado
państw. Przyszła ZJil()IWU chem:ja i sy:mte- wań e·l ekkycmych z w-Ody, kwasu wę
Łytetmym 51P01Sobem zaczęła wytw84"zać ~owego i powie.teza, nosi się jwż w
barwmk indygo. Obeoruie barwni/ka na- powie-Łr:znt, jalk widm.o, gr.oźinedfa buraturafoe~o wżywają wyłąClZll'tle tubyky.
ków i cukrowników.
Szttuczm.y jedwab, wyirabiany z baweł
Motiie wtedy dopiero nie będziemy
ny i kwasu a'7l0łtowego, zadał dotkłiwy mieli za.~da:rlefl o normo.waniu cen tego
oiai gio~airsitwom, lrultywwjąicym jed- spofywerzego artykułu.
chem
ia i z krwasu moczowego, z indy.go, z pro
dwk.itów destył·aicji smoły garrowej (z kamiierunego węgla) zaozęła nieza!eż.nie od
kilimaitu i ininyich natunLnycli
waru.nków, wytwan:a~ dowolną ilość ~an'IDtlnu., c~yli b~:ik·a puripurowycli mu:ezaików 1 kl0$zent1'1.
Obec,nie pfan'ta,cje kakitusow, na którycli hodowano kosme:niłę mikły prawie
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I
... .
'

'.

..

'

ników.

Przez dłu.gi czas prtJl"'piUl'()We mięczaki

były p11'1Zedmidtem bairdz.o zyskownego
hiaindfo, Ujplrawiane~ prą:ez Turków, Araibów ·syiryijtcizyków i Greków a spotyk · '
cbw acli kir 0'ł
E
aii~e·~? na
-or
, ews . w ufloipa.e 1eidlną tv«ilto wspo~awodmcaJkęPolskę. !Tzed odkryciem Ameryiki niefedna wspainłał.a
punpma królewska
w.ładców Fr-ain!ków, Bryitów i Niemców
rub ł
. , . t .„ b
cL • k'
n rit a S!We.J „sW11ę eJ
a.rwy,
z1ę t

kk.li

Polsce.
Nasi da11ecy przodkowie, bowiem. yiwozHi 1zaigll'amdcę i na sikłady Hainizyikir . ś Jam"
d b
• ew ;'·
• -„wYfSIUJSzone rro ne
-obadk1, na „KU1Pa:łę · Byołiy to tak zwae - por,phyr<>JP!hora pol'Ol!li-ca, pOISIZU!kiane 111a zadiodizie.
Późnliiej około r. 1530 z Mebyku zad'-_.t,_
ć .
ob b k ,
• . :\Rjll,ićlircza ~Y' • iI"O acz CYW, za.ra1ąoey:c!h w sobie pięilmy piurpurrowy
ruiik. Była fo „1koszeniła". Too forwał'
abił ham.de[ ptllt'/Pillrnwemi mięczakami i
ktt-wi św Jana"

Pomiędzy Czerwonem i Martwem
morzem ciągnie się poetyczna równina
zwana przez arabów Wadi-Mouca, czy
li dolina Mojżesza.
\V roku 1912 archeolog niemiecki
dr. Burghardt odkrył tam ruiny miasta Petra, zamieszkiwanego ongiś przez
plemię korsarskie.
W pierwszy m. wiek1;1 po ~hrystusi~
kor?arze wygmęh, a miasto ich powoh
zamkło.

Wiatr pustyni przysypał je piaskiem
i pozostała tylko legenda powtarzana
przez beduinów o dawnej świetności
zmarłych mieszkańców.

Naraz zapadł się w podziemie, .

Począł wołać o ratunek, lecz głębokość

piwnicy

była

tak

wielka,

iż

nie

można było przybyć mu natychmiast z

pomocą.

Bedu'.n pocz4ł więc szukać wyjścia i
zabłąkał się w labiryncie podziemnych
chodników.
P~ przebyciu wielu ~ury_ta~zy Zf!aJa_,1 :"ę. nagle w obszerne] salt c10saneJ z
kam1ema.
Na granitowych półkach znajdowaty się poukładane w porządku pierścienie, naramienniki, kolje, brosze i naczy
nia ze złota i srebra.
Perły i drogie kamienie pgchowane
były w metalowych skrzyniach przeżartych już rdzą i śniedzią.
Opowi:.ldan la młodego araba dotarły
do uszu anglików. Bawiąca w pobliżu
Petry e~spe~ycj~ naukow.a ~os~anowita zbadac taJemmcze podzienua 1 na trafila na skarby.
Znalezione przedmioty pochodzą z
czasów króla Heroda i noszą jego monagramy.
W takie to wlaśnie naramienniki i
brosze ubierać się rnusiala Salome, gdy
prosila króla o gfowę ororoka Jana tań

Przed kilku tygodniami wystało bry
tyjskie muzeum eks•1edvcję naukową w
dolinę Mojżesza. Uczeni nie natrafili
jednak na nic godniejszego uwagi.
Dopiero przed kilkunastu dniami
Przypadek zrządz.it, iż w głęb~kich P?d
ziemnych chodnikach znaleziono meprzebrane bogactwa, których wartość
realna obliczana tylko na ciężar złota,
srebra i drogich kamieni wynosi około
1 rniijcnów ·1mt6w s:.l': i : ;i ~•i\\'
Na ruinach Petry znalazła się przya. . • • •
. padkowo newna rodzina beduiń ska.
Setiki domo!w
han<lllowyich sita.ło się
Jeden z młodych beduinów położył
ill'jo.nOWletll'i fiirmamł,
~ęoza;j-ąe się na płycie kamiennej i zasnął.
cząc obłąkańczy taa

Hanni Kidney

··············••:
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Oszust wyprowadził wpole 50 nalwnych wło&1fan,
obiecał złotę

którym

Ł6dź,
Ró żni osizuści

nic

11 kwietnia.

przestają żerować

na na;vmoścL naszych kmiotków. Przed
miesią-cem roz:poczęła się w <:nłym kraj.u emigracja na robo1ty rolne do Niemiec

Jak wiadomo każdy wyjeżdżający za
bardzo nieznaczną opłatą oitrzym.u.je w
swej gmin!e niezbędne dokumenty, Pnmirr.o l~th da.Jeko ~dą.·y.::i ułatwiefr, po
czymonyci .. przez adm~n·.;t ·<1ni:;<. pa1-

- Jestem bankierem. A pan - akto
rem?„. No, muszę przyznać, że od 10-ciu
~ Relgja ·j~ na coś się przyda- lat nie byłem w teatrze„.
}..„ Dzięki posłons zeszczuplałam do te- Ja również już od dziesięciu lat
go stopnia, że. ie'stem najmodniejszą nie nie byłem w banku„,
wiasł4

stwową. "·fościanie Cl:~>'o t1·'ekają się

w, ł.odzL..

-:!o usłu~

1

ozmaitych afo ;zystów.

„

Po. wprowadzenil
icz
yc
.
liczników
teteł
.
.
., .
mowa 1est rzeczyw1sc1e z otem,
.

'

.

'

..

.

którem nabija sobi.e kieszenie potępian a '1rzez całe
. . ··
soołeczeństwo - „P.A S.T-a".
-

: Teino

.

.

życia

wi1,ki1go miasta

osłabło

.

fatalne s~u;tl? „WP;owadzenia lic~. ni- korzys!a~ia

z

do. minimum.

I

„dobrodziejs:w" Pa.sty, w razi~ wypa.dk~ na i::ieście czy może

tów telefonicznych J znacznego pod- Klnąc .1 złorzecząc nakładali ludziska ze sweJ głodowe! pens31
wytsze.n ia taryfy n~e -, daty na siebie dłu drog), tracili czas - boć' 25 groszy - tyle '\fydać na wezwanie pomocy .bądź
go czekać.
. · , '.
to .
'
pogotowia?
W mieszkaniach prywatnych
dz~ cena pięciu bułek
Zresztą - czyż podobna wyliczyć
dzwonek telefoµic~ny stał się rzadlm- a zresztą - któż zaręczy, że telefonist- te w szystkie wypadki, w których liczni

górv na

obczyźnie.

Przed kilku dniami ja;kiś niewytkryiy
dotychczas oszust S'Prowadiz:ił do Często
chowy pięćdziesięciu włościan, których
rzekomo miał przeprowadzii-ć przez ~a·
nicę.
·
Po przyieid•zi-e do Ci.ęsfocho.wy ulot-

nił się, jak kamfora, pozciMaiwi~c prowa:dizoną prze.z niego partję, na pastwę
losu. Jak się wyjaśniło z opowiadań wie

śniiaików, OSlZUsi ,Pirzez kilka dni' obje
diał roZJÓlaite -..vioski1 • pr91poriujii,c miesz

kańcom swoie

us.bug' pr.zy zała;fw.ia:niu
f ormalno§.cl pasz.2ortowycli i wygZJUkaniu pracy w Niemczech,
Sprytny ~obnik opowiadał włośoi.a
nom '<> s•vych stos~ ma obczyźnie
.i obiecyw:ał im <Lobrze płatne zajęcia, to
też. malazł bairdz:o wielu klije1lltów1 kto..
rzy wpłiacili mu po trtzy zil;ote a coo:tc
roą;ma:itych wydatków.
Gdy iprzybyli pociąigiie:m do ~toc
wy, os•ZJu~t, mikł beiz śladu.
Wywiedzeni w Pole wieśniacy zwrócili s.ię
politji. Będą oni mius:ieli u.dać
rsię z ipOIW!rotem na miejisoo stałego za.
mieszlkan.ia celem uzyskania odpow1ied„
in:i:ch doilrumentów, ~)'iŻ ich ,1przewod-

oo

n;ik" podijął się .kh przeprowadzić pr.ze
grani-cę beiZ dowodów os.obistych.

ilośc·

· w 1·

zniknQIY bazp wr fni •

ścią. , · ;
ka ze dwa razy się nic omyli„.
kowy system stanie się prawdziwą klęDzi·ewczę "Żostało
W biurach ,handlowych i przemysłoJakże tedy ? Ubogi robotnik wzy- ską ludności, czy rozumieją zresztą zawych
wający lekarza do chor ej żony - tna rządy z lichwy, jak bardzo, jak dotklimotności.
"ględne używanie aparatów telefonicz- zapłacić za to ćwier ć Żtofogo; policjant wie skriT.vdzili ogół obywateli~
nych i załatwianie spraw przez telefon ·
·
w •
Lódź:, 11 kwietnia.;
t dostawcami, odbiorcami i filiami tylko
W wagonie kolejowYm zdążaj cy~
~ zgromadzeniu się większej ilości
ł
ł
z Warszawy do. Łodzi zapadł zmrok.
kwestji.
rozmowy
rzadPanna H. R. po. raz pierwszy w
sze, ale zato dlnższe.
·
.
.
ciu jedzie do naszego grodu. gdzie ma:
Na st„c!i po;otowia ratunkowego
sł
otrzymać posadę w .biurze.
dżwonek te!~fQhf:~tjY." rownież odzywał
,
I·
MłodęJ dziewczynię znudzilo się kil
się' rzadziej. W"lo1kU wypadkach chozemstą.
kugodzlnne milczenie, io też nieznaczrych dopro:w.arliano . pieszo do stacji,
nie przygląda się nleznajomemn mężwtedy gdy wezwańie karetki pogotoLódź. 11 'klwietnia.
Dzii'ewczy;na 2lrozumi·afa; lż straciła czyźnie~ siedzącem~ naprz~~· Jest 'tó
· ··
ZaJPożinM.i' się . w Łod-z:. „On by t ajen- ~o "juz' na żawsze i obm'.9-śH~a 'Oryghial- przysto~l!Y• elegack1. m~ódz1emec, któP'"
wia mo·głoby szyb<;:iej ' przynieść ulgę w tern hamdfo,vyrrn, · zanniieśikatY,in' w Prze- ną z·emstę. · .
.
chwih wszczyna z mą rozmowę.
i:ierpieniu.
.
tnySlu 1i\ idbść c'Zęsfo przYjeżdia·t do nad~
Udaila S:1ę 1d'o. zaktaidu Pogrzebowego
Mówiło się o pogodzie, podróżach,
Pozatem dawni~j lekarze pogotowia, Łódcza,nego girodu, ' CZY111lląc zak upy w przy u!Wcy Narutow1cza 15
później jeszcze o czemś aż wreszcie,
f10 odwiezieniu · do szpitala pacjenta, te- .mzm,aiitych fi~ad1. . · . . .
. i zakupiła. tam za pięćdziesiąt złotych zbrakło aktualnego tematu.
lefonicznic informowali się na swej staOna•. panna . LecmJ~ R~lO\\~na, .byla trl1l1Jlle. ~t(>rą wystała do swego byłego
Prawdopodobnie mtod~ para konty...
-:ji, czy nięma '1{' pobliżu nastepnego wy pracow1pciką. b11U~ową. .
.
.
narze?z~nego. .
.
nuowataby znajomość zawartą w pocią
dk .
„ . . .
.
. P. Pfzyich11ńS1kiemu mfocfa ~z1:e\vc.zyDo. i!~nt~Y wloz:y_ta sznur na któ~ gu, gdyby panna tt. R. nie zauważY(
~: .u 1 w, t~n sp ?s,~b ~a~szczędzah ta- na przypad1a do 1?;ustu, to tez pod czas P~zyc11lmskit W mysl, zailączonego llstiu, nagle zniknięcia swojej walizki.
'Uf i przysP.tesz~ 1 męsieme pomocy.
każdej swej bytności w Ł odzi z wykle ją w..trni1en byit sjię powiesić.
.
.
. .
Obecnie trucfuo-jest lekarzom pogo to otlwdredz.aif. ·
·
Posądziła. o kradziez .s":ego symp~1 List ten za w:iieml między tnnemi nawia obarcza~ budtety' s~pitali rozmowa
Prżed' µilęoilama mies~ącami zaręczyli stępujący''ustęp:
·
·
tycznego ~sia~a, zapomma~ąc .zupełnie
Dl • ·
ł · b' ·
· t • o poprzedmo prowadzone1 m1leJ roz..
mi telefomcznemi Pozatem pogotowie Silę.
a mme umar es
ezpowro nte.
.
•t
i·
•• ·
·
·~ _
W kfilika .d1ni po ~aręczyinach p. Re1ó.- Jeżeli ~asz· odrobinę ~onoru, p0włn_ieneś mowie.
.
.
.
! .szpi a 1e 0 .e mat~ f~nduszów
na ~eleio '\\'ina prz.enms:fa Silę d~ Częstochowy,
skonczyć swą marną eJ{zystenc1ę.
Daremnie młodzieniec tłumaczył się.
nic~ne ~aw1ą.dam~ame krewnych swych gdzi'e ottrzyma·ła znaczni!e lepszą posadę.
Po wys!ainiu trumny do Przemyśla u- iż nie widział walizki.
1
pacJen!o~ o V.:Y,Pa~ku, jaki ich spotkał i . Narz~cz.ony
at je} \vyszuk~ć j~~ da:ła się do lvomisa~jaht'poJilcjti za:meldoPanna tt. R.. zwróciła się do policji,
1
1> stanie ich zdrowia.
lmeś za1ę011e w I rze~nysłu, . to t ez SW?J wała o, SIW'Ym ~zyme. ·
.. .
.
któr.ej zameldowała, iż towarzysz poW redakcji martwota telefoniczna pobyt w Czestoc·h ow11e uwaza:ta za chwa~~lowi:a .o~wadczyla, Jz uwa;za za dr(Jży ukrył jej własność.
utrudnia rac .
Iowy. . .
. .
..
mozl1we, .z~ JeJ b~ty n~rz~c~<m.v; me sko.
?. ę
.
Przychhńsk1 a1ąg"le p1sait ·o swem głę- rzysta z JeJ rady 1 odesle JeJ z powrotem
Wylegitymowano go. Byt to p. Hen
Do minimum zmalały telefomczne boktem uczuciu · rozlicznych sfarainfach przesyi!'kę.
ryk El1!1an.
prośb?' o r~żne informacje, których .tak mającyich n~ celu p~ZJ'.ŚPiesz~n. i~ ślubu. .
vV raz.i:c więc, jeśli ttrnmna przyb~dziie
Na rozpra.wie. sąd~wej wi!1a mu nie
thętme udzielamy zawsze naszym Czy
- Za k 1ka m11es1 ęcy za·tozę sobie z powrotem do Częstochowy, Relowna została. d?w1edz~ona i uwolmono go od
telnikom, służąc im radą lub wskazów- wtasne bliuro. wvn ajmę m.Jeszka n'c i wó- pclccilta policji ją sprzedać ttzyska:ne w odpow1edz1alnośc1.
ką w wielu żywotnych sprawach.
w~za~ będ.zi.emv się mag-li pobrać - te1~ s~osób pkm:ądze złożyć na biedne
Mąość i walizka zniknęły bezpoo
.
d
.
d
k
.
.
,
•
C
ob1
ecywa.f.
dz:icc1.
wrótrue
..
p
. m~cy.ua~a~~em z~
o~~cwoo b~as~~Wwa,wkn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
telmków stanął
święc;e {)lbiet111l1CO!II1 narzeczonego. Lecz -:
lłcznik - jako rogatka, '
nagle wszystiko się thvalo. "
ilniejszy'~ złodziej.
eobierająca niesłuszny haracz od łudzi
Przyc11liński przestał zun-:tni·e pisać.
~1trzebujących pomr ~Y czy int0 ,.
lówną p oczątkowo m:yślata, _iż zacho- ·
2
kraazieżv.
11<..szej.
wat, to też wy sta ł a list cło Jednego z
To samo dało się odczuć
·.ro przyjadó ł. który udz~ien jej nasti~Przed sądem wrocławskim staną,l w retach. gdzie się tylko dało. J':łavct w loując~j o<lpow.'.·~dz:i :_
.
,
. tych dniach. „naj;iitniejszy" chyba zlo- ka!u prezydjum wrocławsk e p
w urz~d~cb i instytucjach,
. - .Przy<:hlmsk.1 Jest .zuP.etme ~dro:v 1 dziej na ś viecie. Jest nim ~owąl Józef skradł rower, a z wyższego sądu wro
'dzie cafy szereg spraw załatwiano nic się u n·c~o n.e umc„.10 .. N e w.7m Bar be, z pocuodzenia afzatczyk. Oskar- cl a wskiego - dwie togi sędzio'wskie.
{rótko i wę„łowato przez telefon. Zno- · dlac;zego ,zaprzestał z parną korcsponr '0- żony on został ni mmcj ni wi~ccj, jak tyl-1
Speejalnoscią jego było płądrowlt <
wu zaroiły się . 1wc7.ekalnłe urzędów i w a c,
.
.
.
. ko o 127 d ·obr1vch i ciężkich kradzieży, w szkołach I restauracjach og>ródk
. Po pewnym. cz ~1 s 1c dQl\v1edzira.ta się oraz o 187 kradzieży ro vcrów.
wych.
oowtórzyły sle,
. •
Jed:n a-k . ~' ~zys ik·,ego.
.
j Sam Barbe twierclził że popełnił zna- Ten niezwykły złodziej czuje się f ar wof~nne og.~nki mteresantćw.
Ja:!c.s J;;1 kre\V'JV. baw.ącv w Prze- cznie więcej kradzieży. niż nm zarzucają. cuzem i dlatego - jak powiada - wc1 z
· w. nłeK:tór. eh cukierniach. w skle- myśl u, zebrał wy.czerpu: o.ce :nformacje o 1G ly at".csztowano ~~ przed d\voma la!y, \~Y~Wi~kan:i .obrzu_ca nie!TI!e~ki,ch. urtędpach i w kawiarniach pojawiły si ę kart- ' n arz,~.<.:z.or.vm: . .
.. .
pedał hczbę kradziezy na 2.000•. w mię- n'.kO\\. 1 pohcJę. NaJspoko1meJ oswiadc
ki z napisem: jedna rozmow a 2/5 g"oszy 1 • Ok.rz::·t; ~:e. :z Przych! 11 ~1 zarę~zyf dzyc~as_ie zreduko:rnI tę cyfrę„, a proku- on, ~c tylko dlateg? po ~resztowaniu p
t .
s· ę z r k~"' n;.:·w ".!'"+'1 pos1.::<l 3ąi;~ '' ęk- ratcna Jest w stnme udo\vodmc mu ty!- W)}zszvł w zeznaniach hczbę swych kr a nawc 1 gros;(. .. ·
.
szv pas2g.
ko.„ ••Ofi pr-z-., + pst\\.
dzieży, ażeby władzom niemieckim zaPocząt1' Jw<;> ' rttedowrcrza no · POPMZaw:~<lz'ona w swych nadzicja~h p'.
\\ c hw ob'ic7.cti prokuratorji Barbe dać jak najwięcej pracy.
~tu. nie c: . c-iało ·.się lwl iom w dowi:: " 1(,w a ii·~ cl fn ·~ ':11k ZJ \\ Y"f2 ·1 id r. I .?O uo I<:.25 ski ar I pojedyf1czo nie
Do procesu tego, w którym na ta e
pomiefcr~ że za ; ·
""e,d w: ·er : \VYS w l ,. w '·flrvm c;r ':J1 •ru . 111eJ 12 - o row w. F'onacto dopu- ·oskarżonych za iada także liczna rup
kami .tel r ' ·u r'1 -,. i się ,..· ,. ii ~
P•\\' ~
rr:1"/ ·~;·: wi.--rit s:i" on IT' ·,\\a .•1lzicżv w lasach paserów~ wezwano dotvchcza
lbJ
• j _ t ." ·
~
- ·...
i
n' 'n·'» V' r. 1°23 okradł mieszi'rnie §wiadków. Rozprawv sądowP potr ;vma
0 rze, 1 . r.ii , „ .. , ·· 1
· .
r.
n':! '~ „ <J1 . .ł 11 ,, t
, ·i' 'lal i.I t 1 .,Dzi''!oł'w zęd·dc: dwa do trzech tygodni.
T.o też lu~;; LWJ.SH.Ja sic \V\'lLCC l~l t&> n ....... : •.;,~·
' - • t.:..:.r.:.;il.iia .li Ll' zv. tc::i.tn::.cłi kaba-l

sa-

Stąd

f
•
·
•
'
k
•
rumna ·m1as OZB ma ZB s 1ego.

Ilf ·
I

stały się

·

•

Sznur„ :na kfórvm .ma
I

Ponura

żY-.

ft iB •GBX·na ZBCZODJ•.

zawiedzionej dziewczyny.
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Letniskowe zmartwienia

łodzian.

Władze adminis,t r.acyjne zapowiadają ostrą walkę z
pask~rzami letniskowymi.~ Ceny artykułów spożyw
czych na letniskach nie -mogą być wyższe niż w mi ście.

ao

~ niepokofem
Łódź, 11 kwietnia.
W naib-rtD:ym cza5ie częsć ludności inyś1i o wytjddzie.
Przestraszają go zarówno
z:ą,inie ju:~ 1:.cważnle myśleć "' wvicżW'f$Okie ceny
cbic n~

niestety, dostatecmych uprawnień w
.sensie wyznaczania cen za iniesizlkania.
Na. zasadde jednak pewnych przepisów o Jlic'hwie wl1adza. adminis.tracyj~

mapnwo
~e~nł odpoczynek.
prZ1Łonmokt1 .Móij.
Chory: lwmoa
2:a mieszkania, brak elemenla'l'!llych wyGdzie ~estea;n.„
podąPą6 cło odpowledd.aloośd
N:t pt>dmiejs:ldC'h letni:Skach właściciele gód iak i
,
.
?.ona: Yll_cęcz p,nzeciwnie •.• Jesteś w ,_.,m _i :;.;~msjonatów czynią już ·
właściciełi, którzy pobie:rajit na~
troh
dOOl:u.„
drożyina produktów spoż.ywozych.
ceny za mies:tkacia.
miełtle
pr~·gotowaai~
~
~.„„
nię mah
adminislra~a.
iWładza
za
ceJ:i
unormowanie.
trudność
Cała
Jo sezon4 letniego.
lecz
dMaźnie,
kaey
śei•ąć
tern,
na
I · w tym roku, jak zresztą corocznie, mieszkania na letniskach 1>ołeta
lde.inJ1je sprawę nę. drogę sądową
mieszkaniec Łpdd, wybiera.j~y się ,,_~ ze
·
,
letniska podmiejs.kie
władze adrninisłnlcyjne nie PQ$iadaJ11t i s'\4 dopiero mote or?Jec crr.,y cena, po.
brana przez g~odan:a jest za wysoka.
iNie zimniejsza to jednak

BOtŻ'e!„.
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SALA flLHARMONJI
(NA_RUTOWICZA 20)

który

jarzmo

nanuo1 jej

oslatniB pożegnalne przedstawienie.

GAJDAROW
Ona, kobleta, która
silniejszej . płci - to

Realistyczna

żeńskjego -

Antoniego Slonimsl<iego
i Juljana Tuwima.

Piosanki

łódzki•

który

Boy
Roman Naro-Dmo\vskl
Ks. Rądziwilhelm
Dr. Sl;ohman
Cynarjan Prezygenclµ
Ks. Ora el laboraczewsfP
.Minister Wypadek

Pułkownik Wierniawa-Sługosi;owski

Dr. Rozeneavallrblatt
Prezes Fittfinchna
Gen, Składek-Sław.ojski
Halina Konopacka
Poseł Bitos
Viee~Wacie Gazowódzki
Minister August' .Mocny
Barce! .Ml!rceliński
Minister BartOlo
MinisteF Miejscowicz
Mauriccie Niepoznańslj

--

Prież(iziecki

Hr.

Mataj
Minister Zmoraczewski
Ferdynand Rissendowski

·

obrabował
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§== l Tajemnica d·ra Willmota. : .....
-:

'~ ·„•.,.••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••~
WILLIAM

.

l: ::l

.

(SPOWIEDŻ KRYMINALNEGO PRZESTĘPCY).

-

..

IRlllllil'B it;ff1'>ff ee•••~'""••••••

·- ---

.

--

eOoO••
- •• • •••~•• ••••• •••.

.·.

~

t9•••••·
.

-

·-

-

33
A_ż tyile !... O. gromn1e ~ię ciieszę !.,. ,1dz:iieć - odirzeli:!la mi1ss·. Har•1,11'soo, j.ąkając
W;iinszlłJę pa~1u„.
.
$ię trosif\'ę.
~ Dzię'kuJę PR'11ti. •• - odrz;eikl dr. W,idł- Ja:k! je·~t powód oo~ll!QWY? _,..n-ale~on - Alie to Jeszcze nhe wszystko...
gail doktór. - Przeejież pand ni.g dy ni1e
Zami11klł ina chwia-ę, jaik gdyby zasta- wyjdz.i1e za mąż za Karola Oodanla„.
nawuaJł s.:ię n.ald! ezemś i po chwnli dodat:
- N'.ie ... Ni,gdy„.
- Nbe poruszyłbym tęgo tematu, gdy
- Nawet wówcza.s, gdy bę{J.41i1c zuby pani nf.e d~a mi do teg>0 l'10\Vlodu •••• pe.lnie wyleczony„.
Afo przypomiinatm soMe pa'f~i 9towa .. , Po~ Nue ..• Nawet wówczas .. , Obawi•ąstanow;iiła pani! niigdy me wyjść za mąż !abym się, że choroba możę przejść na
za Oodairda„. Nf1e wńd'r;ę wlęc powi0cht, nasz-e dzieci...
dla. kitóreg-0ml1wfoyim ,ukrywać dluiej swą . - Wi~c dl;iiczego fHl.'lli n111i1@ Oldtpy~ha
mifość ku pa,n:L. Tak, mi1ss Harrison _ od. s~eble? .. . , ., ., pawtóriy·ł S\Ve pytanie
Kocha1m pa:n:ią odidawina, lecz nl1e :rrilaitem dr. \IViJlmot.
Oł~'waigl p.rzyznać się do te[!'o... Teraz IesUslysiaiem szelest imk11!, z czego \VY
tem sto-sunkowo zamożny. lecz szczę-I \VniDS<kowałem, że miss Iiarris-ori poditio~
„-

śliwy byłhym tyl'ko r:izcm ·z panią.„

sfa się z krzesła.

,
ld
·
., .
w s·t·rzyimar"'ll)
or• ch by \Vyrazrne
<:,f
, d ,· ~ "' , .: . ' '
u„ yszec o powfi\.._r1z
· • ·ll!.l~S
-' rr,L1
· · r•son
·' ·
~ Prorszc ~ t~m nie rn6w1.·,ć...
brzmiaJ.a odrpow:i:::Clź -- To '.1'.:emoiliw:,··
- Dlaiczeg 1.:? .. - za,p yta1~ dr. Wriilrnot - vVszys:tko JCSt mo-żliwe .. nbc:-H:
0

n

1:io chce pani

•

•

,

-1

Gros jej brzmiał twardo i st.a.11t0\VCZG:
Dlateg;o, że kocham Godarda, mi. me. ob·c11ouz1,
~ ~ . ze
.
mo wszyst·1rn... N'.•c m111e
ni1e zostanę jego żoną ... Kochać i.;o będQ
do .lmńc:.i. ż}'cia„ .. Nq cz~ te· r~i jes·t p.a' I
za.a,riwofony z meJ odpowiedzn?„ Po·w ia~

ilI

że

koclia111 innego, czy to p3.
Doktór;-·\VHmot mruknąt kj1Jka nietroPan11 nowi·~~ .zumialych sf6'w, pon1)e,,x.·aż zaś w·zy11usz-

odd:a ć ml :- 'CRO·

być rrm}ą? ..
~- N:ie.„ nie_ mQgc...

'

dam panu.

nu. •.\·ys t,arc,7 a ? .. ,

serca

'

l

w Warszawie kwestarza pogotowia.

żeton, 7lbłiży1 się

do stolika.
I nagle stal się fakt nie?;wykły. Spor
towiec. zamiast złożyć d.atek złapał bla
szankę z ofiarami i rzucił się do ucieczki w kierunku placu Ęrasfńskie.h.

FILHARMOHJI~

BILETY W SALB

k~~ne

· Przeclmfe.śtja ~ Jąnęldm złpdziąjem, wołąjąc:
_ .
-- Trzymać! Łana~J
W ożywionYltł tym Dunl}:ci& Qdby-ł
Po~cig był trudrw, bowiem sportowata się spr~edai ~etonów ~a pog-oto- wiec pka2'Jlł się niebyłeiakim biegawle ratuHkowe. Przy stoliku siedzia~ czem. Ujętq go dopiero na placu Kra·
ły dwie panienki, a kawąler„ p. Jan Ro.- sińskieh. .
szkowski (PoZłlańska 18), lcręeit się d.o.Po sprowad.zeniu O.o komisarjatu,
koła, zachęcając przechodniów do ofiar o$wi~czyl:
r
. Ujrzawszy eleganckiego mężc~yznę
~ Pre$Z.ę _mnle wyppśeić. Jestem
w sportowem ubraniu, kwestarz zbliżył poctdany arąery-.ką.{lskL się doń z tetonem w dłoni i przemówił:
Oc2YWl§eie iad.a.n!JJ temq nie stal o
· - Może p.ąn poz.woli na-.pogotowie.. się zadość, m.Jllt>. .._ !lllllł>a •P '<1"%*111\ -m~
- Owszem - odpowie4Zi~t niezna
Okązało sitkż~ 3est .to niejaki Józef

przedstawienie.
o godz. 9-ej wlecz.

Początek

_.,,

zbiegu Ktą.kowskiego
ulicą Miodową,

.Marszałek ·

'IU'PH

ke>OQ:ta _...

;\Jl~QW~ 1l Jewi~.
Przei;ażoąe ~eQkt narobiły krzy.
zdarz_yt stę Pt:ZY ku,_ a p. Rllg~l(owsld pQm.knąl za ele-

· .:Republiuain - E~press Lak
M-0nsieur Le Prr.„

•
Tylko jedno

będzie wkr~tf:e wyśwł~JaUJ

Dziwny WYJ)ad.ck

ł!r. Ąl. Mace-Skrzyńsk.i
Redakt<ir pyrdyinała
Minister Telegrafiński

Kasztanka

hist~• lnt!A'łlU!lł<Q
· to fft.tn

Fabrykant konserw z Chicago

OSOBY=
Marszałek

łJ'l'łaM

CASINO

.

Wladys1awa Polaka. ·

Cyrulik

.... z

,\UJzwolona Kobieta"

Lechonią,

Marjana He111ara, Jana

podjtła

Aud Egede Nissen

Trzy akty satyry politycznej i lokalnej pi6ra:

•

· i

WLODZIMIERZ

,,SZOPKI
CYRULIKA''

i~-o

wotność

Dziś

o godz. g.Bi WiBCZ.

~

odebrał tonie
małteńskie, to

Dziadula, urocj"z.ony w Chicago, do nie
dawną. fabrykant )H)ll$erw, obecnie za·
mieszkały w nCYrlrii~
niagistrackim
W ro~ 1~4 ~nkrutowat doszczęt
nie. Oo Wą_rszawy przyjechał w poszu
kiwaniu krewni~ów. leez nie znalazł.

czatem, że wizy.ta zar~ się skończy, u......... Pr~em po dług,„ P!ioszę -0
s'.1ellclem n·afychmiL'a!st; do saforl\ik.u.
spełftłenj!e ~~-.--:nile
Od\Vlrót mój nastąptł
gdryż wślad

za

mną

w &arna

~ę, \\.>!ęeeJ .••

wvsua rthvnł!ei rntiss

Iiairr.i1SQn wjej rozmówca.

- Jaik;~n'Q m,yir.z:~?. ,.._, ,zapyita-

la w iraz~•

Sząrgnl.'!;iem lcilka razy nogą, by
M.yś'lij jej bł~~ jes'l)e®e pmwdopo1wrócłć na ~iebie nwagę.
d®niite. ~ ~ dnktora Willlmota
Mi~s tt;ą,1! -son POtJeszta (fo mnie na~ i odh~ medąiwno 1Z ł1li!m r-oomowy. Ale
tychmlast.
~ chw<!l ~ ~ @zapytafa

,,....., Pa,1 Ju ~

i-t;

rnfa.

'dęw.-.c.1 czeka? -- zai;iy- eflergic!dJej:
-

Ach, mm , iGIJ~ pewe o

tei

- Nl·e, .. N:·ema j@s.zezę nąwet min.u- dfog wdZ!ięie;z~oś~i„ prą:Wldla?1
ty„. Slµżąeą oznajmilta, ż~ pącn.4 jest z.;tję- T~ jest~··
ta i p,rosila, żebym zaic~eikąc'f...
...:... Wię-c ia'lde ma pan tyc.zenille?
_,.. Czy rn?l pan jakFeś Z'l·ooe:nii~ od na„
- WY\fą ~~ łJQ ~może troSJzkę d!z.i.·
rzeczonegt)?, . ·=-= zapytała ~wtórnie WQl:l, P.Jle PJ'IZ'Y'Si'ęig,iaim, żę e,~ę it'o 'W1Szyt...
mfo;~ łfarrdsoin.
ko rówm;i\f!t dm1ł lllUli d-~. ·
- Taik, p:rQszę paU.:1.„
.
._ J.ui mn~e to dizlwi ..• - rzie'kła milss
- P\Jhrz.e •.• ..,,.... od1pi:i,rfa..,...,,. w t~-j ehwi- łfairp!ison ,.:._ N.1le lwb·i.; tajemnic, iPJ."OSZę
l1 wróo~ .. ,
wy-ratać s.lę jąśni!p-j, ••
Odipro'\vą:c}zHn. wt go driwi delct-Qt"a
.,...,. l3ąll"d:ZlQ P"f.7~pir~Z4m. 11ooz ooip&ld
\Villimo,«a, który po ·trz.ą~ na 'trm1i1e pe1dleJ- pr<1?ś:ba 11noia Il~ ~5tą,na:e sip1ełn1iona, 11ii1e
rzliwym wzorl\Jierp,
w~no m1 dawać ~ąidniych w1yrjaweń.
Po u:plywlę J)'iięę'.lq ftlri1T1q1t wról}rła QQ
- Może pa\11 hyć zup?n'.le spokojiny,
sufo-nilrn. B~rłą. ogromnie wzbtffZO.na i skoro :rz:_eldam- ~- ełpńię".
zden0rwnwain~ f}rnwdio-podobni1e . wsku..,
.,...... Choc1'zi Więe 0 1to - zaicza:łem wytek rozm01v;y z doktorem Wmmotern.
jaśnfi.a6 - ateiby P<mi oocibcl:aita udJać się
- Bard:z·o P'rzepraszam, laSlka·wa pa- ~e mną we wtore!\ o godz.ilnlie 9-ej \Vlile. d•nm1so1:1ern
, 'l
•
I '1,'
klam- czOI"ern do l"edinego ~ puu
~:i...·1·:ioiN1C1
. . a.~ h domow,
,
111,. ze
!?!lę ma ·Cnli.,1~go
1
s1:wa - rzekl~•m, kłan.i1ając ~ię nis~o - !?,'dzi·e ujrzy parn:f rzęcey. które wra\Vliią
Przysz.eirl>łe111 ni e ~_P?·l~cęnj.ą pa, ną GQ.dąr. pą111f1ą w. w1i1e1kiie z.dt.tJllli\en11~-da. lecz z wtas:neJ mnqatywy...
-.,- Nue mo.g~ snię f;god:Z.Jć na t0!ka !Ptf'OSpojrz111fą na rnn:'e zdi!hvonvrn \V'Z.ro- P<>Z'YC}ę~•. :._· odipadia istruniOIW\OZ.yun g'~(1ki em, usia-dfa na krześle i ząpytala nii-e- sem mi1ss ł'fairirison.
pewny gfosem:
~ A ied111alk, pr-zvr~kł:a: P'mir.i„.
- C1.eg-0 pain chce ~ie rnn~e?
.1 •
1

.,

•
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fXfRESS

5tr. 6.

Wl~CZURN\

.

.

zachowac
·,,auoruril"?

Jak

Najw[ększv ktopot sprawia marszał
pr'zew9cfniczącym wszelkich par·

kom

lamentów utrzymanie t zw. „quorum"
czyli dosi.<itecznej flośc: post w na saJj
obrad dlą zachowaJtia ważn-0śC1 obrad.
Niedawno w naszvm sejmie, podczas
obrad nad ratyfikacją jakiejś tam mniej.
szej wagi umowv międzynarodowej na
sali było 25 ·postów na ogólną liczbę 444
Reszta obecnych w gmachu sejmu znaj.
dowala się w bufecie, biblj01tece i t." p.
U na.s w sejmie sprawa daje siiie jesz,
cze łatwo rozstrzy~nąć. bo quorum jest
stosunkowo n iskie. Gorzej znacznie ma
sie w Stanach Zjednoczonych. ~<łzie trz.e
ba aż połowy liczby po5ł6w dla ważn«>
ści obrad.
1

Krlł)regoś .0.nła

budżetowej.

li~zba

•

wybrać się

na

· ·'

I'-

L<lS bubyków północoo-azjatyckich i w ciągu następnego dlllia :wyprowa.d'Ził .
zależy od tego, czy dostaną J>'!OOhU do ją ku d'Uiżej wsi, gdzie juii l~ć · była

.m

I

~grodzilto

zachody i
Palowanie
Łtudy ·pod:r<ity po bur211iwem oceanie.
N~edz1ie 1 jelenie, Wilki, białe i błę
i ptr:zier6Zne ptachwo padały
kitne,
od .celn-ydi słlrzałó'w młodych myśliwych.
m.1ss
Podczas~* z polowań
Getfet'SIOlll spotkała. sobola, który, wdrap:uij~ się na drxewa i skacząc w gl\SZ•
ozu i.eh koron z gałęzi n.a gałęź, za.prowadził pa.mię w taką knieję, gdzie poś
cig s.tał się bat1dzo trudnJ!lll. Pallltla jednak była 'vytrwa.ła i zapuściła się za
pię'knJ!lll ?JWierZJelDl bardzo daleko.
Na.reszcie udałQ jej się zabić sobola.
Była. jednak tak wyczeą>ana drugim
pościgiem, że p"stanowila wypocząć, W

my

międzyczasie zaczął prósizyć śnieg.

Gdy panna ruszyła w powrotną drogę, przekonała się. że zabilty so:bol zemścił się na niej strais·zHrwie.
śruieg bowiem Zll!Sypał ślady jej nad
i panna ZU1lełnie nie mo_gła zotijenfować
się oo do kiertmku pOW!"otnej drogi.
Wlkrótoe llloc ją ogarnęła. O świcie
ro2lpoczęła nowe poszukiwa1D.ia, ale daremnie. Po.sitmmvil:a więc przedlziierać
się przez knieję na przełaj, kierując się

się

w izbie. ·

-.

galernika
11•1•ek;n1•ara
U

'

.

w paszczv re •na.

Die~s, ~óln~k osławionego
ha,ndyty, ą.uitomobi.lowego Bo~ot~ ~a
zanego ~.laty na d~ywo~1e c1ęż~1~
roboty w Cayenne, Zirt . knął, 1ak to J!1Z
dQnasilijmy, w druu 6-go grudnia ubieg.
ł.....ro rolcu z wyspy lle du Salut i .od tego
Y~I
c.usu nifesł~no o nim. o się z rum

c •

•

stać mogło.

Za.pytacie to interesuje opiniJę pubU.
sJniie poniewat istnięje przy
pu$'ZOZe'lli~, te nieszczęSltly padł swe.go

C2ltlĄ dosyć

cza.su ofiairą · pomyłki sąd.owej.
. Sam on stanowczo' zaprzeczał temu
j~oby pppełnił zatżucane mu morderstwo, a wszyscy jego wstpólniicy, nawet
ci; ' którzy zostali straceni, jeszcze w ob' liczu gilotyny twierdm, że D.eudo11111es
.·
był nfoWiooy.
SĄdzą ogówe, t~ Dietidonnes . aloo
uton.ął atbO też został pożarty przez· rekiny. W d,Uu 6 grudnia 1926 roku sześ·
uciekło- w pryuiiływnej
ciu więź:n· ów
łQdlce, która· się wywirócila.
C~ere<:h z:ibi.egów utonęło, dwOch zdo
Pocfobno wśród tych.
łałio wyipłynąć.
któr.zy ~nęli miał się znafdować Dieudoanes. W owym czasie, kiedy ulanył
się wypadek w wod·me było cliuz.o reki·
· ·
·
nów.
Preyj~ciel z;biegłiego więtnia daje na
stępują.O.y ~s ucieczki: Dieudonnes i je
na prym~ lywn~
go pięciu towarzyszy
J)rzez nieb s~ycli zrobionej łódce l{oło
ts· grud!nda wypłynęli· z WJSPY. św. Józe·
fa na peh\e ·morze.
· ·Błąkali się przez szereg dni po o.ce„
a.nie, ·p~m wylądowali. na błotnistym
teł'enie pobliskiego -v~~a, gdizie ukryai się w zaroślach nadbrzdn~. Spi
boleśnie
cbnięte n<ogi zbiegów raniła
byłt'
osU-a tl"ZIC'iina, przez którą trzeba
się _przechiMać.

Dieudon.nes ni•
Po kilku dni.ach
nihgł. już iść dalej, oddał iednemu z te>
~zys,zów liist, w którym opisał swoją

samotną kohie.tę.
żywiła się wrowe~~l mięsem i wciąż
się przedzierała na wschód.
Po dwóch dniadi uoią'i:liwej włóczę
gi w~zła na polanę -i krZ}"knęła radoś

ucieC'Zlkę i ·pozostał. Od tego oiasu nic
o nim .nie sł"YSzano, według wszelkieg~
praw4,opodobiedstwa nie zdołał się . ur.a·
tować. · ·
· Nie była to piernza troleczka Diett•
d()l)lles'a, -1e ;Id: trzecie.. Poraz pierws.Ż-y

tuibyl-

oów.

Stało tu dziesięć dużych skórza1I1ych
,,czumów" - n~iotów.
Panna 'kir-zylknęła, lecz nikt jej nie od'
powiedział i 111ikł. z „cimmów" nie wy
szedł. \X/tedy pa11.na weszła do naj:Miż
szego s·z;ałasiu i w)Tidała okirzyk pneTaże
n'ia, ujTZa:WISzy kilka tr41P'Ów, TO·mza'l"Panych przez dzikie zwierzęta i szczury.
W innych namfota.ch pa.1'.lJJ.a mala2lła

,

•
... .
'
.
Znalazł straszną ś.n1erł .
·
k·.
·

1

na W1&Chód ku morzu.
W drodze dwa razy m'll'Siała stoczyć
atakującemi,
walkę z nii-ediwiedzia.mi,

t;y,ttko nieboo :zcz-yików.

do z;jawienia

~rli z głodu i stali się zdobyczą i:wie- =!,;ysit~roo':w:~c~r::ac;~!TragedJ.il

wypra.wę myśliwską.

how.iem koCZJOwi.ISilro

słów tych „na drodze pokojrl.wej" skło

nić

Odwaima amery;k~a dogoniła ' go

swoich strzelb, czy nie. Zawierucha hol- zaalarmowana przez· preyjaci6ł' :panny.
na
Miss Gefferson w,'.krótce była
s·zewkka p,oZJbawiła ich mOŻIO<>Śici połowarua, powr<>Cili więc do dawnych łu- „pokładzie swego jachtu. ~zo dumna
lecz, po straoeonej ju:ż wprawie, ze swej dzielności i wył.TZYf!lało~ sporków,
broń ta nie mogła wyiiywić dzikich łow- towei, a jeszcze baird·ziej z piękrne.j skóry upolowanego sobola„ i z sympailycme
oów. Zgiinęili wraz z rodzina~.
)ttż rzeczą codlriiemtą.
go ~opatn.01?-ego ' w ruą c:hłopąik~ -;- j«;
t~od
ucte~fa
~ziestrachu
w
Panna.
Pewnego pięknego por~ z Seatle
1
jacht m'iss Ge.fferson wypłynął, kieru.- ~o strasziJ.liwego cmentarzyska i w _Pobh-1 dyneJ ŻyWeJ tJSt~ty,, która ~2lł!'1 sm1e-rc1
Zlll spotkała małego chłopca, kry1ącego w oonuae.m kOOZK>W1Sk1J. tub"Y'lCO;N"·
j<\C się na póhloc.
·
się przed nią w gąs2lczach leśnyich.
owłaścicielki
oprócz
Na pokładzie,
m
klrętu, zna~ało się kilku zaprosZJo- ~
z--.
._
n}'ICh przez inią ;przyjaciół: dwie koleżan - ~ ·
·
._.,
ki. diwuch młodych liudzi i lekarz.
Statek zatr'Zyttllał się ;pe> killrun.astu
dniadh ikoło brzegów Kamc:z:atki.
sk~et1()Wali się w głąb
n-:~}1!

Ujrzała

Na s.r..częśde, aires7>towanie tyeh pookaQ";afo się zbędne. Naczelnik straty •Żatelefon(}wał, że· ma rozkaz sprowadzenia - i to wystarczył(>. aby Po-

słów

od niechybnei ·śmierci.

Amerykanka zroZ'JUllliała, ż.e tubylcy

Dokąd ~eohać?
Afryka zlbyt często ~it od.wied~
przez poclrólmikóiw i myśli"Wych, do Ame!"yki połiu.dnfowe; dofarli nawet cowboy'e ze swemi lasso - stallo się to więc

me.

mentu. ' W tym celu uchwaiiifi 't!ymczasowe poroaWli!enie nietykalności riroobecnych.

przygód wyprawa po drogo~enne fu_tro • .

Bogata amerykanka, której się aniudziło jeiidzić do Europy, w~snym jachtem roZ1biiać się po morza.cli i u.c.zęsZJCzać
postanowili
na da.nem~ tawarzy.skie,

zaczęta raptownie maleć.

odwiiedrzJić ' 'nieobecnych. POSlów w ich
mies?Okaniach i siłą sprowadziić do parła·

Polowanie panny na sobola
Chłopiec uratował. amerykankę

PC>Stów

P()n1ieważ zbUża~ się koniec sesji i nalezała:twić szereg nliecierpią..:ych
żało
zy.rloiki spraw~ posłowie. którzy pozo..
stal'i na .saili. :r><>stan<>wi'lf powziąć stainow
czą . uchwałę· dla utfadrenia ztu.
Poprostu nakazali straży sejmowe!

W .Monacbjum w „Staatstheater" wystawiono ,,Saula" w oryginalnej insceniza cjj, której fragment Powyfej, Pod<ifemy.

Pełna n:ezwykłych

POdcza.s ostatniej sesji
po 14 godzi!llny·ch obradach,

- - ---

próbował uciekać w roku 1919, l!d,y się
dowiedział, ile matka iego jest koooją-

ca. Próba dirug.ej ucieczki przypad!a na
k' ._
d ki. d
b•
I •
t I
•
....ond yme prawo. ~bywa e ~twa wy":a czaJą so ie SPo en „ ams. ie, Jako I ??k 1921.• al~ i tym razem nie udało mu
korektywa zbyt krótkich sukm. Na dancmgach w hotelu „Savoy , gdzie zb.Jera się. Nogi zbiega tak napuchły w słont ,
w najmodniejszej części swej garderoby.się elita towarzystwa, tańczą· już panie wc>ebie, te me mógł " iść dalej i sam si~
dobcowolnie oddał w ręce po.!icii 7,cł "'' ,
·

•••••••11••••„ ·

I

1i·~=~!ęt:.z: .: .: ::
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Ł.

:K•. s. -w~rta

Ł.

2:1 (O:t).

,Ąmbitila gr.~ biąło-cze~wonych.-Spadek formy w

Warcie
Wspan1aly sukc'1s łó_dżkiei drużyny ' nad mistrzem
.. \ .

Pozn·an1a.

'
·
· zarzutu. I tu również zarzucić musimy
- ·w dniu wćzofajszyrri sprawiła 1-sza :brak zgrania jak w linji vomocy.
Są to jednakże wady, których możrtuzyna Ł. K. S~u. ·ą:\Yoi.m zwolenąikom i
.na uniknąć ~w ·przyszłości, uprawiając
.
1111!\ niespodziankę.
Pomijając bowiel!I· zwycięstwo. jakie pilny trening.
Bramkarz Ł. K. S-u obronił kilka
tdnisła nad bardzo silną drużyną Vi'artą
'°zna:ńską, grała pierwsza drużyna bia- ładnych pilek i zda się dobrze zapo~-czerwonych i ' .niezwykłą i nienapo- • wiadać. · · ·
Przed sędzią p. inż. Rozenfeldem z
~kaną u niej wer.'Yc:U żywiotością, zdo:. 'Bielska stają obie druzyny do boju w
1ywając sobie ogólną sympatję.
·

·

'., · · -~·dż, 11 kwietnia.-:

.
.
Po okresie. nie~e~o~zeń jakie ~awie na~t-ępujących zespoł~ch:
_ 1.ziły vi ub. i:oku . ex1!11strza Łodzi, na- ; , Warta - Pontow1cz, Smiglak, fheltąpila w bieżącym sezonie zwrotna era ge-r;"'Wójcik, Spojda, Przychucki, Row dziejach Ł: K. S':,'u. .Trzy z rzędu do- cho-\vicz„ Szubert, Staliński, Przybysz
1iesione zwycię,stwa nad Legją, Tury- i RadaJewski.
M"I C I G t k" M"k
L I( S
• ,
. „ •
ltami. i. W ar t ~ . n~e
~- • -. 1 a, ~ , . a ee 1, 1 o~o~n~ .uwa~ac za .
przypadek; Jezeli ~ zwazy, ze we łaJczyk, Trzmiela, Jasmsk1, Durka, Sowszystkich wypadkach.., miał Ł: K. S. wiak/Miller, Radomski i Sledź.
~pacznie więcej ,z irY, 'aniżeli jego prze Grę rozpoc~yna Warta. Ł. K. S. szyb
ko -opanowuje sytuację i już w 3 m.
. . . . ,
ciwnicy.
. Jeśli nadal tak ·pójdzie Ł. K. S-owi Sfodź strzela ostro, lecz Fontowicz
ieśli nadal druży11a grać- będzie tak jak broni,
Ura się wyrównuje. Ataki Ł. K. S-u
z..._ym, to kto wie, czy
w dnftl ~
L K. S. prowizor'-\. ~nie stawiany ·przez S<t grofoiejsze, lecz pech prześladuje
~ików na jednym z ostatnich miejsc hial0..:czerwonych. Kilka strzałów Durt~beli . 1!1is~rzowski.ej L~gi państv.:owej, ki odbiła się o slupek. W tej fazie nie
wylrnrzystuje Ł. K. S. kilka dogodnych
me zaJm1e Jedą.o z czołowych.
Zważyć bowiem ..trzeba, że wczoraj- pcz,rcji ..
-Wi·eszcie 42 minuta przynosi wyjaś&zy przeciwnik Ł; K S-u' należy do naj1.;ilniejszych zespołów piłkarskich w Pol Hienie sytuacji.
Zam.ieszanJe pod bramką Ł. K. S-u
sce, a jednak jedenas,tka Ł. K. S-u zaszachowata niemal .c()tkowide gości po- \vykorzysluję Staliński i odpychając rę
- kę Galec~iego (sędzia nie zauważył)
,·. '
.
znańskicb,~
U mistrza POznąt)ia, pomimo iż śta- zdobywa bramkę.
Po zmianie stron oślizgłe boisko unowi jeszcze ba.tdzo;,· .sVn:v i groźny zeznacznym stopniu: grę, mimo
spół footbalowy;: · ~opserwowaliśmy trudnia
to obie drużyny przeprowadzają ·groźtnaczny spadek„for~y. .
Syst~m gry Warty nie zirtienił się co zie ataki.
V\' 14 minucie Cyl ratuje niebezpieprawda: gra'Jtl ii.ostnaaa1 specyfic~ny.
charakter, kombin~9~a jest doprowadzo czcństwo pod bramką, wysuwa Millero
na u poznaniaków .do perfekcji, jednako-i wi, ten Durce, który strzałem w' róg
_wt>ż brak obu. w~~.mie?Itych sk:~ydł~- :ldobywa wyrównanie. Ł. K. S. atakuje
wych Daberta i N1z1flsk1ego odbiJa się w dalszym ciągu i w 20 minucie z ład
ncj centry_ ~iedzia zdobywa Sowiak
ujemnie na cafyiń.)~~P?l.~.
Najsłabszym jednakże punktem War, zwyciężką bramkę. Gra się zaostrza i
ty jest skrajna· POI!IOC; która nie może chwilami przechodzi w brutalną. \V od
' dostroić się do, ID'.Y środkowego ·PO- pychan~u i pods~awianiu nóg przeciwni· kowi celu1ą zw;aszcza ~miglak i Spoj·.
· "i:·:'
·mocnika~
Najlepszą cz.dcia.. drużyny Wą.rty da.Of!ar<t takiel gry pada nurka, któp·
„
.j~st obecnie sro_dkoifa _trójka napadu ze na pnvie.n cz:t:; opuszcza boisko.
·
··
.' ·k·im na• czele. , 1· o b rQna.
staIms
„
...
zawod
I
T
'
~
•
k"
·d
·
p'
minu·
.
N-· 11
··
d ." · '·k. ' .zcb : ~ n\.eś. .
środkowy .napastnik
· Staliński sc zm ,wy. ·ucza z O!Si\a mig1a1rn.
.
·" ·. · . .
.
. . d
Ostatnie minuty należą do Warty
prze stawia tyt, skoncz~nego techmka,
'
·
. . . .
·
·
·obdarzonego talentem lderowriitzym o. ktora groź!1e ataki l1kw1duJe tno obron
•
t
.
,- 1 G • 1. . iV' .1
·
laZ b ardzo s11nym s rzatem.
. S .b . ne vY. . a~ec n. 111 a.
..t· . · „ "'p' " ' b
· ·J
Zawódarn: kierował doskonale p. Ro
e~o. pa: nerzy " rzy -:rsz 1 zu ert
~
(łąstraJaJą się. w zupełności do gry swe- senfeld. ·
Warto : zaznaczyć, że podczas catego
·~? kierownika~ two;.ząc w. trójkę świetmeczu . padał ule\vny deszcz, a mimo to
me zgraną „paczkę ~ ·
. d
d
ł
W pomocy jak już raz zaznaczyliś- 1J', · ś ~ .
my wybija się Spojak. l'lbrona śmiglak pku} -~czno c me. r~szy a prze gSwt1zf em

T. S.

Mecz

O~

odbył się

- O. M. S. 3:0 (2:0).
przy znikomej liczbie

publiczności.

W . nied:zi'elę o god:zilruie 111-ej rano
odbył się mecz na bo·isiku przy ul. Wodnej w obecno·ści d'ość Z111rilkowej :fośai wi·-

Hoiwe i C:rem."k II.

dzów.
Należy podikreślć, że Ł.T.S.G. skompletowaito drużyinę, która w ni1czem nie
ustępuje najsiilni1ejszym nawe.t zespołom.
Jedynyim jej braki·em. jest bralk odpowie
dnisli s1potkań, co może si:ę stać powodcm spadku, zamiast postępu w klas:e
~ry.
failkows1kri bramkarz Ł.T.S.G., orjeintuje się doskonrule. Pa·rs, Wiilldner i Mi'lde
zaś nal·eżą da szeTeldtu lerps:zych obrońców
w Uxl'zL Wolfan.gel, Syjkuła, względnie
Stra&:tch nie byłi tym razem naflepszyrru
bnczmymr. p-omoondlkaimi _brak im peszcze treningu, a d'la Pogod:ziiński•ego znale~
ziorun zdaje się aJnajodpowi1edJni·ejszą pozy~ję na śr?dku P?ITTI'Ocy, na której bt.-~z~e ,on mag-t swóJ temperament WJ4a"
kllowac.
Lim1a ·~adu: H<l!hn, W~insze, Gaffilert,
.róW!ll.liież w sJhn.ym
wYStąpifo
s.
G. M.

Zarówno jedna jak t dnJ:ga arużyna,
wyjkaizaJy brak tr.eniingu, a 11 Ł.:r.s.G.

skladzile i prawlie iki:~ w którym ooo ubt•egqy sewin sportoWY.za.lroń
czyło.

uwidocmilło siię trenowame na wąskiiem
boisku, wslrutek crego pi3!ki wysuwaine
skrzydfo~n nile oo..""ąg~y swego celu. U
obu dnrżY111 dttie brakli ;~e. które
u takńich zeswłów, triJe ~ących pod
stawowej szikdly ~ej, d'QPiero
1dfogd sezon SIP'Ol"tOwy ustllWla.
Przeibileg giry ~eresułący, tempo ostre, gra fa'ilr. W ciągu ca!lej gry ieftclca
przewaga Ł.T .S.G. pr.eyipreczeitowana
trzema ładnemii bran*amt (w tem 1 z

karne~.

-

„Grono" zagn,ża rówme.ż częsfu
bramce przeciwni!ka., IOCo'Z ®bra gra tyiów tego os.1altlndlego ~il wsmłkie
zabmy.
Sędzila. IP. l\iro ~_.# pttik:zuośd
Z.
maile>.

Wyniki zawodów
o mistrzostwo Polski w kraja.

w

1

l Plieger

·;

rozporz~dia ~ silnym

~ ładną grą. głową. "

~ .

'.~o~t~w!~~

.w ykopem

;;ow~m z mwJ:~m·Wn&W
1

duź~~

Kolorowi zwolennicy sportu.
w ostatnich latach sport zaczyna zy
zwolenników
coraz w 1·ęceJ·
sk"i-nrac'
"
wrśód ras kolorowych. Mamy już nawet
sporo mistrzów światowych wśród jat 6 1"td
6
k·
~
poriczy ow, murzyn w, me ys w • · .
Ciekawe jest jednak że maurowie
. k
.
.'
.
. .
•
np. specJalme umiło\vah sobie golf, Ja o

grę sportową.

Byli oni zawsze świetnymi jedźcarni

~ uprawiali z niezwykłą zrę~zn?ścią swo

Ją grę ~rnro?o~vą przypomma3ącą. polo.
Stara, Jak swiat, ta gra odpowiadała
świetnie. temper.amelntowi tych ludzi su-

ei.:_„.;_:~~~!!QIUH

4 ....,

Obecnie je<len z wyiOkicłi Clygnitarzy marokańskich kazał ·zrobić
M
ułt u siebie
ateren golfowy, a synowie s ana
rokka uprawiają sport motocyklowy.
Ale najciekawsze jest, że PO crikecie
golf zdobył wielu zwolenników również
t
n
k'w
.
. b"
h" d ,
m usow i 1rmanczy o , a awe
u
wśród pół. afrykańskich kafrów.
W Ameryce czerwonoskóry obywatel
U. S. A. Wilfred· Clarn zorganizował na
wet f!1iS!~zostwo golf~ po_międ~y 60 w.o
dzam 1 roznych plemi?n i odni?~ w f1nale ostateczne zwycięstwo, bl]ąc woIf
dl
dza osagów.
tak ~~rd;gi od'~~~Fact~zy raso~ze~~I;r~wym, choć napozór nie wydają się oni

~:g~~iednimi
ez.o 'l·o)
li (kombin·ow~n")-Sif?ł li.la
'
I

111 ;"
wy-·u. I:.a..

eleganckiego
do tego
"·
gra z
_n c z : z ·
Al~ ?laczego u nas! którzy InaJ?Y
.IJ
~ IUI
li (il
l
i .
w L. K. S-ie na, ~zofo drużyny
przeCiez SPOrO eleganckich SJ>OrlOWCOW
,
\
c'
• „ ._ .b _1 • .-. .'. ~ r.:..J k"
L•f
1
lf m to te·z
·
· t
·
b 1• .1 b ,
.
k1ernwn.citwa
111 a Słę · para. acn;uw 'tiJl41.ec 1 ....,.. . ~r • „ „ ·
o u wiu ow ma1ą wdzięcz :iie za1i;i, ere~ow~no się go e ,
0
~zerwonoNaw.et
taJemn~cze.
dosc
Jes!
prawdziwiP.
tego
z
i
dlziała:nfa
do
ŁTSG. pott"aiz pierwis,zy w ir.b. w~ła- ne pola
P_iex:~szy_ 1> ~.i.ada ~uzy zmysł OfJen·· , ło swoje rez-erwy w pole, ktÓ!re, tirzeba męskiego ma1t·~;rjału mogą one wiele zro skorzy dystansuJą nas czasami.
tacy3ny l wspamały .wy,kop.
To smutne.
· Drugi zato ··je's t «foskonałym ta.ktY-- przyznać, pirz.edista1wiiaryą się dosk0ina1e., bić
P;erwsza poło':"a ~ry przech.odiz1 pod !"!!!'!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!
~iła, wys.truwita również, przeważn~e
kiem. Cyl eopra"'cfa foiał wcŻor~f :j~-.
den. ze stabszych -.,S,rti.. mµno to dał i sie· młody; \"'.zglę-dnie odmłodzony zespó! k'.ó z~a1:.e~ .częs·t.c;zeJ <?fen:zy~y. Siły :!la iąc
Rozmaitości
.. ry f; ogn~stym te.m.p~ramentem rz:ic1ł s1ę ! JCJ dw;e, ie<lną z lume~o 1 Jedną 7 wo.J" ~- • . . .
bie bardzo dużo:'
narz.ucaąc n111 1 :iegc sitrzelone birairruk1. ŁTSG s~rzela
"n11 ~wego pll'ze·cJ;wn1ika
b.
b ·.
. Ł -K
p
Belgia _ Szwajcatja, międzypańst~
w tej polo1wie jedną, z kombin1.c;1
'
'
omoc . · ·:-~~u. . ~~-1~ ·ez, zarz~t,u ~ . oishe tempo.
1
spoitlkarue w hockeijtµ ziieminym utwe
na
,
1st.mn\f!
bez
TSG.
~
Po przerwie
słabyc~ PU?któw ~ 1p1ą_nie b~w. · ' .. j . ~ gr~ sa_mej ~ie w:eJe można p-o•w 1e
Raz1ło Je~n~k ~ryil: zgrania s}\~aJ- d1z1cc ktora icdynte. ze wzgl ęd,u n.a szyo f: one1e, t~k, ~e Siła tyl~o bard~;:i rzauko koń-czyło s.ię pora.żJką Szwajcarów w
nycp pomocn,1kow .ze srodkowym, które ·km +etnipo_lp ogła się p od.obc.c. 1\Tato- pn:edosta;;e s1ę na siwo1ą poł0we z...'llu- . &tosunku 3·0
. . .
.
• · .· .
iak t1kty- s•zona . jres~ k~1p'tu:lować z odmeision~g~ I·
winno · znamionowa"(:, k·~żdą .dobrą Jiują w..ia~&t. :.-wr9w9 0 te'"hniczjtie
Anglia pon'Losła J>lie:l:"•WS:zą od: niepa, ~."W i t: w Le, po.,o•w 1e zwycn-estwa . - {.f;,G.
r ~
r- 1 /'I
CZU! e ob e c. '+y
I
_pocaiżkę. w hoc:kej•u
do .: - do u;;yska,o j w 1-ej połowie bramki , do ~ętnyich czasów
c' ··<:i!( d·,: >!
surowemi N i ·~r. ·
. ·
, " . . ..
'llOmocy.
ataku„~~·-.'~: S;·, tru?.~ 0 kogoś spe- k~n:iłe-t cN~sp ozyc ;ci Ezyczrei i 1.rntic;i. da ie ieszcze <lwie. K<>ńczy rezulht 3·2 Z11emnym. Pokonała J:a SzJk~a w S:tOS·UD
ku 4:3.
Z.
z2w d -:-.v.'•..:a. d~.:t ŁTSG. Pcb1itC1znośd. mało.
cml01e V.:Vt.o~ G'~ ~p1,;;. tl~1 i:'.:' .•' l.:.. )h k:-< ł:'"/.' i;, rJ:io-;zc:zc,.(51n _, •1.)
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detektywem.
porucznika
Zona
Ó
·
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BZI B iVJWladO\VC \V wkroczyła

orlnalazła łupy

~

i

aresztowała

I

t

J
r ó·kę

do

W
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Fenomen natury.

„melłnytł

amywaczy.

A ·
mw pils.ia.ny w · !! ·1 złod!z'-!-~.
\Vanawa, tt kwietn!iat.
. ondzu ~?'11 e . 1~~c1ttll, .u·k
r~ dn;a w twiCt"dzy modll'. _
sJ -.; ia:t P Jadwiga Cuusowa, . ooa. m ~ sk::;ł 511 en-c11,~~ł~~ Czerwińmci przy sp;t'~
~ na
rrawdziirwą. pr~ dafy t
~~a.
p~y ~o 1-iadomośc4 apis pnygód swó· ~=zei~JsT.ziem wyim
1
•
• •
·
t~· midinej kobiety.
!~i.~ow~ l'1$t111 poirucznikowa
W c.h!bugo czasu g!rasował w Mo
d!liinie nieuchwytny włamywacz. Okra- nat,;--u.„.iast przyieC'~ała. d;o Wars•zawy
dał mies.<.tkania oficerów i podoficerów, od.~d,z1łia. 6-<ty ~om1.Sa1;1at i w towarzya wszygitk4e śladly wdtaxyWafy, te jest s.twae diWU wywiadowcow oraz ~ P°:
st~~h udaiła sde do wsoomn1aine.1
to mistrz 1lłod?Jie!jski~ kunsZJŁu.
y' •
Jedna z ckradlziiioinyich, por1llc~ikowa. ,,m
Zastano i.lam c~lt"wińskiego oraz jeCziaiusowa na włelsną rękę piizedsi·ęwzięła śle<bbwo. Z pomacą ża.ndannietji wOlj- ~ S'ioo:t.rę, Jadwigę Fefcherl (Hoiża 13).
sikowe4 wdało jeij się zdemaskować nieja Rewiizja doprowaidtziła do wytkryd,a mn6
stwa łtupów, poch~ch z kndzie_iy
kiego Władysława. Sorokę.
1.io.deZliono przy Dim ,$'YPS", czyli w M.odllWe. Poza tem maileziono osiem

.

f

Człowiek o dwóch sercach•
Jak wiadomo. serce ludzkte skrada
się z tak zwaneg-0 lewego i prawegc
serca. Każda z tych części wykazuje
osobny rozwój naczyń krwionośnych.
~zadka d~!e się słyszeć o sercu absolut
me podwomem u dorosłego człowieka
- czyli o sercu rozdzielonem. jak to
było w tym wypadku.
Powstała przed lekarzami lt'WestJa,
kwitów lombardowycli i wide towarów czy uznać należy podobnego człowieka
za zupełnie normalnego. bo serce po·
galattllte ·ill h.
Jad~JFe;oherl usiłowałlai otroć dwójne nie oznacza jes~c~e wady ser~.
się jodyną, w cizem przes·ilk!o&ił ieó po- Oba serca mogą przec1ez być zupelme
zdrowe.
Jicj.allllt. .
Przy sposobności chcą lekarze rów.
Złod:ziei!Ska <br61jka ZltlJaJj1dJu.ie się
kl•u'Czem. Sikiradrzlione przedmfoty WT6ci- nież ustalić, czy śmierć jednego -serca
lsPOwoduje również śmi,erć serca· druły do właśetOCieli..
iP1oruczn&owe:j Cza.us<JWei ~OIW'a- giego. Ale to jest kwe'stją właściwie
ino w twiexidzy ellltuzJjaistyicz.ne poiwita- teoretyczna. gdyź ludzi o dwuch ser. ..,,,
cach spotyka się nader rzadko.
.
nie.

Podczas badania . ochotników do arn1ji amerykańskiej, znalazł jeden z Jekarzy wojskowych człowieka o dwuch
sercach. Młody ten człowiek zgłosił się
~o .wojsk.a i nie mi<i;ł najmi:iiejszego poJęcia o menaturalneJ budowie swego or~
ganizmu (w St. Zjednoczonych niema
przymusowej służby wojskowej).
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na źcą.danie publiczności
Oryginalny film vv

Przedłużony

całości wyśvvlella

tylko

,,CASIN O''

ENY

wszystkich
• •
-m1e1sc-

50 gr. i 1 złoty.

Kaidy kupu)'\C, bł1et otrzymuje bezpłatnie próbne myd'o „LAVEnDER·SOAP" 1~4.

SKtADY
ELEKTROTECHftlCZllE

LECZNICA
I gabinet
specjaltstótr
M
_
Rynku,deaty•
przy G6mym
styezny
- arzy
Piotrkowska 294, tel. 22· 89
przy przystanka łtamw. pabjanlctich)
przy}m~ chotyda w chorobach wszyst-

świetlne. Naświetlania laai" kwarcową. ~oeatgeo. Zębf sztuczne. korony
złote, p~ynowe i mosty.

W alflłliele I htęta 4o g<Mk. 2 po pot

Ie[a•.

żyrand9le,

PO

•

: ,-~~·

CIB(iłtlENIE
l•••••••••••••rJBlll-•••••

l·ei

-

liki, jak
'

.

•mple. lampy biqrowe i na nocne eto
iustalacyjny

również wszelki materjał

.

.~

'

.

.

'.

.

kJ.p.1~:et!..oLwot.e,.

<>a „
Ii
Spiesz bo przeoczys• ł z włunej winy ominiesz okazję zdobycia fortun„ iak:
Zł. 800.000 - 400 ooo - 200 ooo - 100,000 - 1 wiele htnnyc.h.
Kup przeto los w l'teJszczęłliwszej Kolekturze l.odzl

a.

• płwoc•• etc.) operacje

Poran':io1:e.
- Wi%yty u aftekie. .l~egł i operacje od ~. ~

al. Z•wadzka 18a

••
POJUTRZE

:~hp:,i;~~ ~p~ =~o(;:!
czu. kala,

A.SZCZEKACZ

,,ELEKTRO POL''

lNEINBERG,
Zamiejscowym

Piotrkowska 42, tel. 7-87.

wysyłam losy pocztą po
na rk. P. K. o. 61016.

wpłaceniu

•
I
:::=7.~~~=="11
·
li
'IJ~Jftlf
,

nabyć

Spiesz

los

w

Na1w1ększe1

Kolekturze

'

Dr

s

Soloml11·"zyk li S. JATKA~:::~:::::::::~::· :~:~t ·11

I
:,=·~ ~-~·~-"':~„ uiifoWin

~-----------§
u
•
DZIECI, wmowił przyfęcia. ~------------·
~bor..~
Chor, skórne we-

Dr•

lld• l' RAKO

LekBn. deuty~fl

M 23

IUfKJ _ni:S~::i;n~:;:tie ~f;:i:'r~; ul~p~~~~ Sp~c~:list~o-~i·orób
n~

Tel. 27-81.

Speejabsta cboróh aszu, .noaa, ....-a
~a••u
i płac.

KonstantJnowska 9.
.Przyjonije od 12-2 i 5-7.

Prenumerata

!
loi·Ann
f. H~row1n Południowa

na wypłątę
I obuwie. Piotr·

!lłanio

I

0'- .

ł
weneskornych. Ile~zenie
kowsklej 294. rycznych
.,.uw1e trwa ei'
Tel. 55-52
zgrabne, tan.o „
!'rzyjmuie od 9--1 codziennie od godz światłem, (Lampa
1 od 6-8. Dl~ pań
n;i raty. „Kredyt
kwarćowa,
2-7 wiecz.
Nawrot 15. I P· X
Przyjmuje
od 4 - 5,

leczmc,_ , .
cenynieumo~nych

4.00

mleslęcznle.-Zamlejscowa

miesięcznie.-Zagranicą

7

5

zł.

złotych miesięcznie-

Ogłoszenia:

Odnoszenie do domów 40 uqszy.
Godziny przyjęć redakcll 6-7
Redakefa I Administracja, Piotrkowska 49.
p0 pof. Rekopisów niezamówlofełefony redakcJI 27-24. 36-43. 36-44
nycb nie zwraca sie. - - - - .....
{ełefon admiołstracJ1 22-14 .,
~,~pwnk:two „~blilka"

Sp. z ogr. O<lp.Wlai:l'yslaw Polalr

kow;ika 37, w pO•
dwórzu 3-e wejści~.

rano
9 do li S
I·od
W•
I Od 5 -

Dla
ttł

w Łodzi zł.

.,

W d.l:ukarni ..Republiki"

Łódź,

ZWYCZAJNE: 8 gr za wiersz mDlmetrowy (na stronie 10 sz.pałt). W 'ffl<SCll~:
40 ,groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szi,lalty). Zaręczynowe I zaślubin. PQ
tekście JO zł. Zamiejscowe o 50 proc Zagr o 100 proc. droteJ. Za terminowy dt1'k
og!oszefl administr nie odpowiada. Drobne 10 gr. Poszuk. prący 5 gr, NaJlnn. SO rr.
Ogloszenla kolorowe lmlni~alna włelkość ćwierć strony) 100 ptocent dtożtJ.

Piotrkowska 49 iii.

Redaktor odl'O"JV'. Józef B~

