miłości
zastrzelił ciotkę.
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Traged.ia miłosna pod
Wilnem.
z .\W1n~ OJonOśłł\: ~ mWscow~
Qlębókie, 21-letnl 'Jaltl Óś~ za~
strzeltl ź rewdłweru ~ ~e 38-letllią Hdenę Fitkme~ a ~ smi Pozbawi~ si~ i;yd!a. ~ wyjaiślliłó, 'że
przycz~ ~a • samobóJstWa
etoti- .~ św~ęcilmslmego .l»"ła ~d

o„

aa

'

CENA NUMERU 20 OROSZY.

Hrwawa tragedia miłosna w Tomaszowie
\

20-letni młodzieniec strzelił do 18-letniej maturzystki
i popełnił samobójstwo.
Powodem rozpaczliwego kroku

Tomaszów, 2 czie rwca. chowych, zagrżeba:rtego w ooozEerme,,
W dniu W'CZ·orajszyun caJy Toma- sz.aoreij pracy.
szów zeh~ktryzowany zosta1l
Na tern tle wyni!kjafy pliierwsze rrt®o·
potworną zbrodnią i samobójstwem, rozUim~ein1a.
'óokona:nem w tnhes-zka11iu lekairta-dienDo otwa:rtycli sprzeciJek i ikłótru Iii-

tysty Rotenberg:a - o ClJ&tn lktrótiko doiuz dz-iislejista ul'lustr. Repubłilka".
Specjalny reporter naszego pisma wy
jecha;l wcroraj do Tomaszowa, g<i'zi:e zebrał cały szereg ciekawych szezegółów
o tej krwawej tiragedij1 mUosneJ.
nńos<fa

Począłak dra~afu.
" W domu przy 'Wlicy PJMczmiej 1 na
p:,e rwszem piętrze miiesika w p~eci10pokojowem mi1eszka11iu lekarz dlentysta il·
Rotenberg.
Przed piętnastu laty zmarła &l'ostlra
pana Rotenberga,

pozostawiając 3-letnią córeczkę, Zosię,
którą zaopiekowat się brat zmarit·ej.

u

Zosia za:mLie:szkala więc swego wuj
ka, gdziie cztl!la siiię iiialk u sliebi'e w domu,

. ~~i~.

p.

R. ota<za!

ją oalllros<lcliwszą o-

Przed sześdu laty z.acząt pracować
w gabinecie dlentystycwym pana R.
mlł()dtiutki,
14-Jetni Ignacy Engel,
który wówczas uczył si-ę na te:chni'ka
dt:.ntystyczinego.
Engi1e·l był siierQlftą. Ponieważ n1iie miał
gdzie siię ulokować pan R. pozwol~ mu
sy'J)fać w swoim mi•eszkaniiU ł przeznaczył dla niiego od!dziel ny pokój.
W ten siposób p. R„ który po 20-tu
latach pożycia ma1łżeńsldiego rozwiiódll
się ze swą żoną, przy.jął poQ. dach swego
ci'amu dwoj.e dziicci, kf.óre stały się boha~
terami krwawej tragedlJi miJlosnd„

nimi ntie doc·hodlz.1i!lo.
Engi1el ukrywa~ swą miiłość, wie11!2Jiał,
że czeka go odmowa, wyczuwał to doskanale ze stosunku Zoiji do jego osoby,
a te był l!'IJieśtnlatly, wątp-iący w swe si·
ły, w01la'ł crerp:Ueó pok11yjomu, niiż narażać się na kiOtrnpTomiłtlację.
gdy-między

była miłość

I

IWlilośC,

która zabija„.

wzalemnoścl.

Engtel nie mógł spolro}nie patrze~ na
wcale nań nłe zwracała uwagi.
zakoćczenle sprawY.
takie
Przed rolriiem naipiłSait lisf.
$am pastanQWił tlłkwmowa~ ten
Długi! ll!st, w 'którym apilsalł swe derdramat.
pfenlia, wym.rut, że wi~ wszys&o.. że
Przed tygodniein ;Wyjecliał "do todzi
Die liczy na jef wzajemność,
,
•
•
i ICu}JN rewolwer. , ·-,~ ·-

ale to igio ~J,aśndie na:s"balr&IieJ bolii ~ <faife_
go musi Simę raiz wypłakać„.
Lrst rtten ooafeziwo warorad 'W\ szuilaR ~ cał j
dz.il.~~~~ tos !lC
~
s m~= - ·
_ 31
,
~J~,sprawy ~...,-n, "'- P-r""" _.
l (ln;tem iest. IJV~i1ll\.I ur.; J.JUJr.l~ fpiOZOmle
tylilro zgod~ił S:Q z t.ą myśl~ mi ZofJa nłe

TraglcznJ moment.

~VcioraJ o :oilztn··e •fł ~o d:tiesiątei
zrana pan R. udał stę na: Pocztę. Słui-ca Poszła do miasta Po zakul>y. Zofja jeS'zćZe $Pała W Swy'itt ookoju, :En-

Jut pracował .w: gabinecie. Byli
sam!.
..
zost.an!e jego zon~
Ody Po dwttd?Jłestu mtnutac11 pan R.
ChłoPiec przeżywaił okropne kału- oddawna bowiem przygołowYWał Jut
sze. Braik wzaijemnośeli haTd7'i'e:I jesreze plan krwawego za!Jrończenfa młłosneJ wrOOfl do domu _...
drzwi byty zatnkdłet&
.
. tragedjL
,
spotęgował jego gorące uczucie. Chciał f
_
Osta:tnlBo plam illell dlOOrzall. ~
jej po'\\'Wed·Zliieć wszytSrtllro, wy.tłumaczyć.
odJ)OWładał. :Wszczął
przefkonać, że dtl'użej nie patra!fi jut talk IZofja ~a matllrę. Mote mLała za- ZapulCał. Nnct
_ . '·
derpieć, ade ona zawsze była zajęta mrar wyje·chać ma studiJa do Y'/3Jf'SZarwy alarm. Wywarom> drzwi _
Pan R. wbiegł płe~szy do trolfoJti
iub chciaqa Sfę zairęczyć.
s~:emi sprawami szkoltflemi ~

płBr\Vszy I

Ostatni

łlsfrle

gtel

*

przybranej córki. tlan."iętY, zlem przeczu

Ludzie pada ją, jak mu eh y •o•
Kupiec z Pabjanic i frvz.ier zmarli nagle wskutek
zasłabnięcia.

cłem.

.

~~= =ietai

kałuży krwi trup Eng~a.
w
ObolC mego spoczywał rewolwer.
·
Na łót.ku

pławUa się we &wł Zof)a RotenberNa podworzu wwstalo zbiegowislfo.
żanka.
Lokatorzy zaczęli cucić omdlałego z
Na: ro1..cłiet:::":inej koszuIJI włdnmty śla'
wyczerpania Wodzińskiego i natychdy krwi. Cala pościel pokryta była czer.
miast zawezwano karetkę pogotowia.
.
wonem! plamami.
•
Wod~'ński
• ..
"t ·! :r,
letalaJ
N kold
zmarł Jednak przed przybyciem pogo·
. _
a , rze
tow1a. _
książka DostoJowskłego „Zbrodttla i
.
.
Lekarz stwierdził zgon.
kara„.
zabezpieczono do " zejścia
Zwłoki
Była otwarta na pewnej strcrifc,
władz sądowo-policyjnych.
Dziś o godzinie 6-ej zrana drugi po- gdzie widniał ustęp podkreślony czar.
t
: .
l' k'
dobny wypadek zaalarmował pogotonym o ow iem, a mowtący o em, ze
wie ratunkowe.
W mieszkaniu przy ul. Narutowicza jedyną ucieczką Od bezwzaJemnej mi
,"
łości jest - śmierć.
nr. 22 zasłabł nagle
Iy '
Stwierdzono, że
• 38-letni fryzjer Majer Bolesławski.
Engiel dał tr'TT1 strzałT·. ·rl'
który tak san11> zm,fl.rl przed przyby1
Y
•q
ciem po:;r.,otowia.
Najpierw strzelil do n~ej, potem wpa:„
Zwłoki PQzostavvio1.10 na miejscu.
kował sobie kulę w skroń, natomiast
trzecią kulę znaleziono na ziemi.
Zawezwany lekarz stwierdził, że
Engiel nie żyje,
jeszcze slabe oznak)
dawała
Zofja
Akuszerka i żołn i erz usiłowali pozbawić się życia.
życia, przewieziono ją więc do szpi·
wym. Nikt z rodziny jednak nie m0gl tal a.
Łódź„ 2 czerwca.
Plaga samobójstw na gruncie fódz- zbadać przyczyny tej Il]oralnej depresji.
Pan R. zawezwał do niej
Wczoraj, gdy nikogo nie było w mie
kim zatacza coraz szersze kręgi.
1
lekarza z Lodzi,
Każdy dzień przynosi kilka trag cz- szkanitt. Pawłowska zażyła sublimatu
1·c, w c e Lu samo bó.Jczym.
bol1·.·>r'er0""
kto'rych
' \",
11ycl1 wypadko
który oświadczył, że narazie nic jeszcze
vv
a
_
"
_
Lekarz pogotowia odwiózł akuszcrw chwili rozpaczy i zwątpienia sięgają
po flaszeczkę z trucizną, chcąc prz<:r- kę w stanie groźnym do szpitala św. uiewiadomo, dopóki ofiara krwawego
czynu nie wróci do przytomności.
Józefa.
wać nić swego ;i;ywota.
Wówczas trzeba 1 będzie przeprnwazdarzył
samobójczy
zamach
Drugi
pogokronika
wczorajszym
dniu
\V
się o godzinie 9-~j. wieczorem w domu <lzrć operację.
towia ratunkowego zanotowała
.
przy ul. Łęczyck1eJ 38.
dwa zamachy samobójcze.
Trupa EngJa przewłemoną. do kostZ6-letni
Pierwszy wypad!;:!k zdarzył się 0 go
nicy.
żołnierz Alfons Kopacki,
dzinie jedenastej przed poludniem w
Okropna tragedia wywołała
zamieszkały w tym do111u napił się escn
dornu przy ulicy Alę,ksandro~kiej 30.
potężne wra.tenie
octowej.
cji
domu
tym
w
Mieszls_ająca
i.
„,,..w·
T
Karetka pogotowia odwiozła go do f t lk 0
akuszerka 26-letnia Stanisława Pa1
1w · omas.uv ie, ecz w 1A.I'"
szpitala wojskowego przy ulicy Żerom- n e Y
włowska
dzi, gdzie p. R. ma krewnych i: wielu
....
„. ""~'1ł
od pewnego czasu zwracała uwagę do- skiego 11~

Lódt, 2 czerwca.
Dotkliwe upaty, zaznaczające się w
ciągu ostatnich kilku dni temperaturą
przeszło 20-tu stopni, otwierają w kro•
nice pogotowia
nową rubrykę wy~adków - zasłabm~ć.
W dniu wc;zora3szym przybył do Łodzi z Pabjanic w celu zatatwi·enla spraw
handlowych
66-letni Jan Wodziński kupiec z zawodu
Wodziński od samego rana biegał po
mieście, załatwiając różne sprawy i o
godzinie 1-ej w południe udał się na podwórze domu przy ul. Aleksandrowskiej
nr. 12, gdzie miał zamiar odwiedzić jed
ncgo ?;C swych IdUentów.
Zanim jednak doszedł do klatki sc110
E-ug;rel był siumi~nnym i uc1,ciwym pra dowcj,
cowu"kfom. W.krótC>e wyrobLt sle n.a zachwlał się na nogach i padł na ziemi~.
dziieln·c·go tcdmi:ka dcntysityczncgo i
do ostatniej chwMI . pracował w gabinecie dentystycznym pana R.
ZosLa natomiast powoli urastała na
1

bez

I

,,

,.,,_

•

1

Dwa zamachy samobójcze.

aojrza,tą niewiastę,

przed tygodniem ukończyła gimnazjum
w Tomaszowie i otrzymała maturę.
W początkach wspólnego pożycia
jic dnym dachem 1~czyła ie11 tylko
1iltOd
, .t.
iUz,na przyjaźń, która z cza.sem przerodzila si1ę w potę0ną m1Flość w sercu ro„
111anty·cz11ego 1rJ!odzh~i1ca.
.Engiel pokocha;t 18-letul~\ Zofję pJerwszą, n:i•epohamowainą i na:Jszczernzą m·...
tością, lecz mimo ta:k wlie'1ki<ego uczucia
nie spotkał si!Q z wzajemnością.
Dz,i·eHly ich przicdewszystfk;iem róż·
nice in:teiekJtłua:lnie. Am!Jiitna pensjonairka.
·Ii·żaJ"ąca 51·,ę dio 111 „ 1ttt·r~r, zgo'ry pa"t"'"ła
Zb
"" ,} - · śl iJ"''~ l ~
k t ł
·
·
na IJ]!J()Wy ·s:z a1 conego r.1..etrne 1n ill.a, me·

~oego wyższyc.P .as~acyj du- 1mowników .unvm tozsb'.oiem uerwo-

A

~-

··--

.;;- .,,,..

-: znajotnyeh.
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mlac1ocian~·
Lłnnbif°gii opusi~-za Cłom matki Nungessera, k~fe} zfofyi wizylę; 2). Li11dber~lt i poseł St. Zfednoczoutcli na balkonie ambasaCiy; 3) iotogroHa
pre„
toworzystwie
w
Uudbergh
7)
Louis„;
Saint
„Duch
aeroplan
6)
Atlantyk;
przebył
·
który
aeroplanu,
wnętrze
5)
aparatu;
swego
u
go bohatera; 4) z wizytą
zydenta f rancii i ambasadora St. Ziedn.
,_ •

U

Szt ·u czn e wy spy n.a At lan tyk u
d~a lotów między Europą
Techn ika zrealiz uje wkrótc e najśmielsżą ·

- ~rlleryką.
utopję- ~uljusza Verne .

a

strong, przewiduJc żaś aparat bard?.:iej
skomµJikowa11y. który shtada sic; z plai
formy stalowej, szcrokić':i mniej wiQce.
na 120 metrów, a długiej na 370, pqdtrzy
mywanej w wysokosci 23 metrów ponad pozio111cm wody przez 52 st upów
zaopatrzonych w pływające cylindry i
poczywać.
w ogromne krążki, które zanurzone na
To zagadnienie wysp pływających
gdzie już 11ie da.i::\ się uczuć
gtębokości,
przebyło już granicę utopji, aby wkroOceanu, sprawiaoowicrzch1ii
ruchy
czyć w grani<;_ę rzeczywistości i już w
sposób osadzona
ten
w
wyspa,
że
łyby,
Paryżu zaczyna się wydobywać z zapo
pozostawałaby n_ h 'mśa
·
kotwic•
na
w
pogrzebano
które
mnienia projekty,
mym punk,9ie Oce~mu. · 2dyil o~ronme
archiwach w czasie, kiedy to się wydawody, _ ciążące na wspomnianyc h
mf!SY
walo marzeniem w guście Juljusza
krążkach, nadawabJ>y ne\'fpą stałość
Verne.
całości. Po<l platformą, jakby apartamenta nrid tarasą., bytyby urządzoue
Krótko powiedziawsz y, projekty te
_m_agazyny ito.
warsztaty, cy~tcri'1v.
rozpadają się na dwie grupy: doków
morskie
latarnie
wielkie
tutaj
i
Również
lnżynie
pływających, _:!Jo też platform.
telegraf
a
widzialnośc,
zapewniałyby
•
•
•
u
1
rowie państwowej marynarki francuslącZJ1o'ść z
,;
ufrzymywalb
drutu
bez
studjowanigdy
skiej nie zajmowali się
ziemią i z samolota.tni J i11ji. transoceaniniem tych projektów, które nieco przeczncj. Potrzebaby osiem takich wvsp,
li
IO li
kraczają ich zakres. Jednakże ich zdarozmieszczon ych co 700 kim. mnieiwie··
·
h t · · k OW.
· · t
· • d nego Z tel
• t d an1e
T k · yes
nie nie jest w tym wypadku do zlekceaby utworzyć linję Paryż_ Nowy
cej;
razn1
S
rzec
te
Z
1e
a
ważenia.
·
Ambrozy interpelował w tej ·sprawie, Jork.
Wielkie wrażenie na Węg:zech wy-J
Owóż wedls. ni~h nie można myśleć
projekty, których
gJówn~
S'-\
Takie
odpowiebruta:n1
go
zbyl
Karoiyi
lecz
Abmroh!iuszc.
cąo
i
hrab
o wyspach ptywaJących, któreby byly wołała mo\.va
w pierwymag-alobv
<rWistn(enie
'
urzP•
skar
o
bezpi-?l'Zeństw
za
ręczy
nie
iZ
d~ią,
str1żtnrnch
z
jednym
jest
który
zy'ego,
gdyż
morskiego,
dna
przymocowan e do
150 mil
9kolo
na~lądu
wynadku
wszym
bu.
i
w tych miejscach głębie dosięgają conaj iników kor·ony królów węgierskich .
drugim
w
a
wyspę,na
franków
jonów
znajdoruinistró..,.,
rady
prezydium
W
!
·-.>·
wojny
ukończenia
czasu
Od
mniej 1500 tntr. Zaś wyspy nieosadzone
1
już
Teraz
wysp.
osiem
na
miljonów
200
skarb.:a.
do
na kotwic~, stawałyby się rozbikami na świętego Stefana spoczęła w skarbcu, wał się' duplikat kJuczów
iluzoryczne
są
nic
nadzieje
te
wszystkie
dt\
posi:i.Canie
z
-;w.
w
dostał
Ambroz
l
strażnimiotanymi przez wodę, tak że trzeba, a klucze do niego posiada trzech
1
Paryżu niejeden człowiek przygo1-!~ zaopatrzyć je w śruby popędowe, ików między którymi zna}duje się każ.ct0a - plikat ten i jak oświadczyt, niz o.:I:fa go a w
sic; do pracy, ażeby · wkrótce moż
wui"
nikomu.
któreby pozwoliły im opierać się prą~ razowy prezydent ministrów.
przebywać Ocean, wzlatując
było
na
Be.t-1
~~1is~rów
n
.;·
y,prezes
Int~rp.eJ.owan
Hrabia Ambrozy, jed'~.n .ze straż.nLków;
dof!1 .~ors~i~ i pow_ietrzn~'hl: a nadto
do wysmr, iak. s-ię przechodzi
wuspy
od
czasie
11a10-hzsz-y111
w
1z
czył,
d
osw1a.
hlen
;
ro
na
uwagę
zwroc1ł
skarbu
narodowc~o
:
zawsze
się
zrmemac m1eJSCe, znaidowac
_skaczłl,c z kaiuict1ia na ka"'
tok
on
przez
ubez
która
\\' punkcie upatrzonym i móc zwracać dowi, iż koronie świętego Stefana grozi ' opracowana . będz~e ustawa,
. . .: 1
. •
,
, ___ „ .
mień.
.
.
Stefan.a.
świętego
koronę
lpaeczy
stwo.
~ie zawsze d7jiobem przech11 wiatrowi. Iniebezpieczeń

Nazajutrz po dokonaniu swego pamię
tnego lotu, Lindbergh wyraził się: . nad
Atlantykiem to urzeczywistni enie ·~tu.cznych wysp pływających, rozsian-y ch
po Oceanie, gdzieby aeroplany mogły
się zaopatrywać i w danym razie , od-

Pewien młody . architekt francuski
przed dwoma laty przygotował projekt
wysp pływających, kt6ry wówczas otrzvmat nawet nai:;rodę Tnstytutu f'rancuskicgo. Taka wyspa jest podobna do
olbrzymiej i bardzo grubej szalupy, dtugości 450 mtr.. a szerokości 230, zrobio
.nej z betonu, która, otwarta od tylu, a
~ąnurzona do połowy, przedstawia tak
. .
ze kpztaft pod~owy.
. Na obu. ko~cach oodkowy znaJ?uJą
~1ę w proJekc1c rrraszyny, poru.szaJąc~
sruby, tak aby .~yspa 11]ogla ~1ę ~d~c
na wskazane m1eJ~e, mogła op1erac s1Q
rozmaitym prądom i obracać SWOJ
dziób, wznoszący sic; na 12 metrów ponad Ocean, przeciw wiatrowi.
Kwestje widzialności rozwiązania
JJrzez umies~czcnie na przodz.ic wyspy i

Korona s'·go s•erana
a

na dwuch jej kol1cach tylnych, wielkich
latarni mroskich o pionQwym rzucie pro
mieni. Nakoniec pqmic;dzy zcwnc;trż11ą
ściąną wyspy„ a ścianą basenu wewnętrznco-o, na nnktadz-ic sa umieszczone
hangary i warsztaty rcperacvine. hotel,
służba metereologicz na, stacja tek_,,, afu
bez drutu, składy żywności itd. Cztery
takie wyspy miałyby być rozstawione
na linji pomiędzy Brestem, a Nowym
Jorkiem.
Druga grupa projektów spro\vadża
wyspę do platformy. Jeden więc z konnrzewiduje
francuskich
struktorów
C7f,.,.. - 1hrr,vmie płvwai;:H'C' boje, które
·sooc7:uwa_iac: na kotwicv-noclt rzymywa)yby cztQrY filary, służące ze' swej strony za pmikt OT'Rrcia dla platformv.
lnŻ'' llier amerykafiski . n M. Ann-

\V
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·Awanturniczy szofer

.

p,rzy rogu Piotrkowskiej i Moniuszki uderzył policjanta
nie chcąc udać się do -komisarjatu.

;

- ' Do komisarjatu?.„ --. powtórzył
Łódi, 2 czerwca.
- A kto będzie moje auto pilnoszofer.
WlaPrzodownik 7-go komisarjatu
.„
wał?
clysta w Czarniecki, czyniąc przegląd
- Pojedvie pan autem do komisariatu
taksówek na mieście,
- rzekł przodownik.
zwrócił uwauę na taksówkę,
', - Autem do komisarjatu? ~ ~ dzistojącą przy zbieg-u ulic Piotrkowskiej i wlił1 się Witkowski ......... Pog> mam jechać
Moniuszki.
aufem?„.
Szoferem taksówki byt Jan ~7 itkow
- Do ·komisariatu!; .- powtórzył spo
I
.
ski.
·
k<fjnie CzarnieckL .· .
Przodo.wnik · zażądał od szofera . legi
- Nie pojadę! - odparl szofer. tymacji, lecz WHkowski odparł, że
Najpierw odwfo~e auto„ do · garażu, a
legitymacji nie posiada.
·
potem udam srę do komisarjatu.„
- Proszę wobec tego do komisarja- Nie - zaprotestowa1 prrodowLu ! - oświadczył · Czarniech - Tam nilc - Pan tąraz pojedzie wprost do
się pan w;vlegitymuje.
komisarjatu„. /
- Nie Pojadę !.„ ....... zaprote~towat
szofer.

n

Fa·talne·nieporozumienie w.garderobie „casina",

w dziwnych okolicznościach

ciyii · prżypadkowy · wyWiad

·llbO dQ czego .moża . doprowadzić tamparamant Karola Hanuszi.

Przodown:ł:l( ehcłał siłą zmusić

Wit-

kowskiego do udania się do komisarja.
tu ·i w tym ce~ zawez_y;al do pomocy
stojącego na rogu policjanta, lecz ~it.
kowski
rękoma

opad sie

I nogami o

maszynę

i nie chciał ruszyć slę z miejsca.
Podczas awantury Witkowski

uderzył jednego z pollcJantów I kopnał

przodownika Czarnieckiego.
l·JlJil-y:m ce1111.„ Ohcialbym
O zajściu spisano protokół ł Wrt. kowski zasiadł w dniu wczorajszym na
.
która godńna, bo zegarek ~ł mi włas lawie oskarżonych.
nie przed chwilą, a nikogo
Oskarżał prokurator Piotr I:ewiecki
już ,niema w foyer.„ Więc zaszedłem a.ż
Sęd21ia Korwin - Korotldewicz sk:w
tutaj„. do g.axderoby„. A paJD. myśl.ał1 że zal ·awanturniczego szofera:
J
ja .po wywiiad„. Bard.ro prze<p.1"asza.m. ..
·
na 2 miesiące więzienia.
Ha.nusz stał ·zari:enowany, me iwiedZąc
oo odpowiedmeć ;
. Nagle odW.rócił si~ trzasnął pięścią w
stół i krzyknął:
- Psialkrewl.. Wszystki-emu Wien
w wielkiem mieście...
ten mój przeklęty temperament!...
nt
,,
Grunwald Kuot.' zam. przy U!liiey TAt'<I
.~ , '
' ·1 '""''
gowej m. 47 us:i.łowiał pozbawić się ty.i
ci.a przez wyipicie ~u den:atur~

tu zupeł1nie 'W
I bardzo poproszą, z.aśpiewam jeszcze
goś piosenkę Tuwima 11Zwarjowany aHabet" •. wiecfaieć,

Łódź, 2 czerw-ca.

c

'·'

W ,,.Casinie'.' odbyw.ają się ;obecnie
cinne występy artystów warszawski,ch. Nieustanny śmiech na sali... Już pan się
Atrakcje ,cieszą się wielkiem. powod~- '. przekona ·co Ranusz potrafi„. Was willst
.
niem, kaZ.dy' lfum.e.r ·programu jest oklas- ! du noch, mein Liebchęn ?„
- Dobrze, ale poeo 'pan mi bo winystkiwa.ny : entilzjasty-czn;ie. przez. .pubYrcz-1
obchodzi?„. n?ść, która„odcz~w~ brak lekk1e1 rozryw :ko mówi?„ Co to ·mnie
lci, ~rozma1cone1 p1erwszorzędnym hu- -odpowiadam, mog&\c wres2'Jcie dojść do
. srowa - Czy ja ·p ana o to prosił~?...
'.
·
morem. · się Hanusz _
_ Jakto?„ _ dziwi
Str.onę choreografic:ziną reprezentuie
Czy pa.n nie przyszedł zrobić za mną wymłodziutka tan"'.e;~a · .
...
k 'ń k' h wiadu?„.
. b l I!• L'fta/~eStor,
Ja?„ Zrobić z panem wywtiad?.„
p.rtunta' a enna. ea . row -'~~eryK' a ~ 1 ~ !,
chod
.
.
os ia ruo···opery warszaw:."K.teJ. reaqe ~e1
1
zę
wiośnian,ej .tanceJ:!ki .Wfl~udzają . ~chwyt i o panu wpadło do gł.owy „.. Przy
m
wśróp publiczności . ,
Aie najwi~d~j okfasków zbie.ra'
I

f

-

=

1

ozł·owi~k.- 0 1:ij~~:,~1~:~:~;~r~~ncie,

~;~~!o;f~sei(i:i.'~for'~~zórzęq~y; hiimo

·

lllale dramaty

n
·1m . w~rr1J~[I.
W'lnu1[b
·JaJ·emHl.[le· ·gdU[hJ
U ~ U [i.
~- rill ft
U
·

·

.

negz~wezwany 1elk.a.r.z .pogotiowia ll'atun-i
po=~g~~~~tl:C,ni:a,~~~szcj

Grabowski Antoni, zam. przy uliq,
łoł
Gfow.aoki.ego w Lutom:ie~ktt, przebiega.
ych'
Z
Łódź, 2 CZ!erwca. wkrótce doszedł do wnli'oslku, że dntuiiCja ją.c przez jezdnię uU.cą Kilińskiego oJ:>ok
udziela. si~ już na samym wstępie rozmo
posesji nr. 78 wpadł pod prz-ejeixlża.Jące
VVtaśddeł warsztatu czewckiego go nie omyliła.
·
wy. Artysta
Pewnego vt:iecZlOl'u, ~dy Tyra~ow~i: auto nr. 1276, :na1eżące do ele.ktrown:i
wiąże sobie krawat, tańczy charlestona przy U!l. Zag~jnil~awej 53 Bolesław Cnrie
Z?'stal sam w w,a:rszia:cie p. Chmreiec~: miejskie!.
I jednocześnie odpo'Yiada na moje pyta· lec'ki byt przekO'I1any, ])e
pnewieziony do
Grabowski mstał
w pewnej ch'Wllll
ok
· sp s c ~
·
' .
.· , ·,
ma,
zbiorni miejskiej.
' · d
w mieszkanlu jego gra.Soją ostatnio ,n.e . u. z z~ · z.en . a. 1
pogwizdują<: w międiyczasie ostatnie szla
ulicy 1W 6\.
w .Jroryta.r"·"'U domu ~
~czeladrnk ukrywa IPO mazauwa~Y't.
jakieś tajemnicze duchy..
wars. zawskich teatrzyków.
~iery
t-·-J
rynariką 'kawa~ek skóry.
.. ,
~
płci
dziecko
.
znale-ziono
3
nr.
czańskiej
warwlaśaiciel
l
iną'
k
lk1rzyi
.__Stop!
W dzren wszystko było w .m•kina.jlepana, chciałbym wiePrzepraszam
ieńslciej iniemanyicih r>odzi<:ów.
sztaJtu ~ Mam cię ptaisż:lru !..
pszym_ parządlklu, a1ie
; ·
, 1 ·„
cbiec„.
Za wyrodną matką w:!tZCzęto poszuki. Cz-eladnrk stainąl zm'ileszamr przy
- „. j~ ja się za.patrµ;~ na mHość?„ w nocy działy się tam jakieś taiem.nt\::ze
warszlf\ade, opuśoilt przywJaszcwną sfkló wania.
historje.
- pr.zerywa mi i kończy rozśpiewany arSzyma.now.ski Jan, zam. przy ulicv Bo
tysta - na tańce, na Łódź, na lodziianki, !których sam wlaśdciel warsztaitu n:ie re; l1a zremię i odlpaTJ spdlrojnie:
_ Czego pain cihce odemniie? ... Gdzie rysza nr. 12 został pobity pr.zez . sylµ.
na wynik ostatnich wyborów w Warsza- mógił zrozumieć.
swego ,Bo~ł~,. którego pociągnięto do
Dzialałnośó diuchów polegata na tern, pan złapat ptaszka? .„
wie, na upal, na pubHc:piiość łódzką, 'na
Pa;n Chmiieleckr niie dal stę jednaik wy oopowied!:ttalnoset.
kwestję urlopów?„ Tak?„ Ot,o panu cho- że.. z warsztatu szewc;kiiego
_....,.._ __
wieźć w pole.
znikała systematycznie skóra.
dzi.?„. Mogę ~u· dać. jedną odpoi,vied:ź
mniemainńa
ego
j
•
Weid.luig
.
pan
tego
dziaf.o,
się
to
SP(>'Sób
j:alltj,
W
n~ te w~zystk1e py.tama: ' „C?w"s' ~e~, ale
rue! ~hoc1d czasami bywa rowntez na<0d Chmie.Jecki nie wiedział, ~ntuiicja jednak „duch" został przyłapany na gorącym
uczynku.
podszepnęk mu, że owym tajemniczym
wysh f:arłczba p~uJ „. •
wrot lTCakzy
P31Il Ohmli'e~lci o za',fściu zameJ.00duchem byit
' a;_~ ; <:ta ym. Wle ~ee„._
- Ja;k m1 ~ę podoba1ą łodzaanki ?_.. „ jeden z jego czeladników. Franciszek wat w policji, zazna:czając, że Tyrano- cłeszyły się
popywicz systematyicznie kradł skórę i przyTyranowicz.
·
- .iprzery~a. m1 mo~ Hanusz,-; Pa.n.ie,
rynku złodziejskim
Da')CUdowme1sze kob1e~y pod słoncem są zamiicszka:ty przy ulicy Aleksan<lraw- wtaszczył już sobi>e towaru
na sumę 200 złotych.
''Słyszeliśmy już o różnych rzeczach,
sJ.~iej 12.
„
.
w Łodzi.
. .
Kierując ~ię na<laJ swe mi przeczucia-I . 'vV komi_s_arjad e spisa'l'Jio .w tej spra- które wzbudzaj ą u panów złodzie
Bytem JUZ we W~osze:.h, V: H:szp~nJI, ~
Ni~czech, we Fran:ep, ru~dz~c me wi mi pain Chm1.e1'eck.i rioztoczyl baczną ob- \vrn odpow redni orotokóf.
jów chęć przywlru;zc~nia, ale to co
-n- kradł Wawrzyniec Janczyk jest poproserwację n~·ci '".wvm cz.cladnL~<~em j
dziiałem ta1~. zgraibnyc~. kob1et 1
1
tak s11cznvch nozek.,.
stu „świństwem" .
I
Ach, te nóż.ki łodzianek, ie nóżki!..
Do komisarjatu policji zgłosiła się w
- Dobrze, ale przecież mnie :nie o to ·
dniu wczorajszym Stanisława Franoichodzi„.
szkowska zamieszkala przy ulicy Gra•
-1--.
. I p.an .~e
. • Wlem„„
eos• wie
- Ah a, JUZ
bowej 17 ' ii ośwadczyła, że sąsiad jej
•
•
P:ros·zę
dzieć o spółczesnych t~cach„.
Wawrzyniec Janczyk skradł z chlewa
I \V
Słowa do Słowa
1
bar~o„. Możemy o tern też pomówić„.
jej świnie wartości 130 złotych.
~ajlep:i~j lub~ę tańczyć „Ojrę".„ c.~ą.rleBardziej przyzwoitY jest Uszer Po li~
„fona ,m e lubię.„ To pachnie pą.r.a.Liżem.tański, zamieszkały przy ul. Aleje 1-go
wapnic i począł malować na jego ma- Maja 16, który skradł lOO złotych goŁó~ 2 czerwca.
W „Oj.rz~·· mo~ się W)'.5~eć„ . .Moż.e
18-letnI Władystaw Wiśnia ostatnio rynarce.
pan P 0":1~· ite.iest to taniec meprzy1JW101tówką Germanowi Hane, zamiiszkate- Masz świnię na pleca~h - zaw~- mu przy ul. Ki'lińskiego 117.
z~al~~ trudnien~e pr~J'.' re~.on~i~ ja•
~17.„ Mo~ P,an1e·.
lat z zachwytem, gdy ąkonczył swoJe
etJ?& tanc:ow meprzyzwoitych.„ Nieprzy r kiegos d 1u na: tihcy W.QlczanskieJ.
arc,rdzi·eto
. d
d .. k .
ł
Ot
zwmta moze być tylko · tancerka... albo
.
. ·.
.•
. rzyma tygo mow ę i z w1a rem
tan.cen.•• albo widz,if.ru'kt,ory słę tańcom wapna
Kramew1cz oburzył się.
udał się do knajpy.
- Niszczysz mnie ubranie!.
Kilkanaście kieliszków czystej doda·
· · eh cę„
1 J~.„
,.
ra-cię, a: e Ja pr.zec1ez
- ·Ma pa.n~
P. Roman Oraebscb (ul. Nawrot 2),
Od slow~ ~o s~~~a wymkta boJk~:
.
.
_ Chce pan wiedzieć 00 będę śpie- to mu. ,a~imuszt!,
~1sma V.: 'Yes.ołym. nastroJu udal się podczas ktor~J Wisma „przefarbował właściciel znanego domu technicznoPr-oszę
wał w :następnym programie?„
handlowego, komunikuje nam, iż nie ma
. koledze ubranie.
na miasto dżw1ga3ąc wiadro.
bar,dz·o!... Na .p ierwszy ogień pójdzie
Kraniewicz nie mog ąc pohamować nic wspólnego z Romanem Qraebschern
Podczas Pr~echa~zki zetknął ~ię _z
,.Parodja opery"...
łodzianom w kar'Y'katurze jak kol~gą,. , 20-!e~mm Joz~!em Kramew1- wściekłości pochwycił wiadro i uderzył skazanym za oszustwo przez sąd na 2
Pokażę
nim Wiśnię tak silnie, iż ten upadł na miesiące więzienia.
.
śpiewa tenor, śpiewaczka koloraturowa, czem, ro~n_iez . m_o~no ~13a_nym.
Mtodz1ency usc1...<;kah się serdeczrne. ziem i ę.
chór.„ Tam pan dopiero pozna
P. H. Oranis (Cegientana. 26) prosi
Kraniewicz nie zadowolił się jednak
Udali siG do bramy, g-dyż Kranieł
mój temperament...
nas o zaznaczenie, że nie ma nic wspól
wicz posiadał przy sobie butelkę wódki ta ~ ~mstą.
Potem zrobię w.am numer
Resztkami wapna ubieli! swego to- nego z Herszcm Granisem (Szkolna 16),
i tam zamierzaJ.i ją spożyć.
uPomajowe nabożeństwo 16.„
Wiśnia w czasie. gdy kol€ga odkor- warzysza i pobił g-o przytem tak dot- który zcslat aresztowany za oszustwo
Tę piosenikę musiałem śpiewać w Warweh slowe.
u·.a.wle na ~aż.dym p11ogra.mie„. Jak mnie kowywal butelkę, um ~zal pędzel w kliwie, ż e za\vcz\vano do11 pogotow ie.
Pan łlanu:sz p-rz)•j>muje nil:t.ie u -siebie)

w garderobie. Jego szalony temperament

.
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pieniądze
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I
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·świnię

na plecach!"

rezultacie zawezwano pogotowie.
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EXPRESS WIECZORNY
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Urlopy

już się

rozp

zęł •••

W sferach urzędniczych panuje wielkie rozgorycze·11ie z powodu braku gotówki.
obarczeni rodziną nie mogą sobie
na wyjazd z Lodzi podczas urlopu.

Urzędnicy
Ona:· l ro,

Jak' Oil się

ipQdc)ba? - ":f _
Lódź, 2 czerwca.
On: Cudlown:iie grasz! ..
W dniu wczorajszym, jako w pierw:
Ona: Głupi!.. Ch1odz1 mi o to ja;]{ wy- szym dniu czerwca, w wielu urzędach,
gl ądam w tej pozycji!!.„
bankach i instytucjach prywatnych roz
poczęły się nareszcie tak upragnione
urlopy
dla pracowników umysłowych.
Dzień niezmiernie charakterystyczny i dla wielu łodzian ogromrńe ważny
W ciągu dtugich ~itnowych miesięcy zgarbieni nad zielonym stoltkiern bin
raliści marzyli smętnie o tym wie.Ikim
dniu pierwszym czerwca, gdy po raz

wyjdą z dusznego
czą gorącą Łódź i wyjadą

biura, opuszdaleko - na
·
zieloną trawkę.
I oto przyszedł ów oczekiwany dzień.
Zdawałoby się, że radość powinna
opromienić twarze „urlopowiczów'', że
powinni się oieszyć i błogosławić ten
wielki dzień - a jednak.~
O co chodzi?„.
.
Oczywiście - że
ostatni

I

l

ści

ko wie
tyle tądają pieniędzy.

u

ru ? · ~ •0 ~e przyzna mu irac71„.
Boże, Jak Ź'le .r est na tvm świede!...
Bolski. j ,

Futra
j ako pobory

urzędnicze.

Strapiony urzędn!k szuka: 'wh:e ra-tunku w miłosierdziu szefów, pros~
o 7.a.liczkę, a gdy ten sposób zawod74
zwraca słę do lombardu.
,który w ostatnich dniach maja był per
prostu oblegany przez &iuy u~nicze.
Wobec 't ego następny

•

-·

~mieszczono. Kahna w zu~l?ie o·do-

sobruonym polko)11. Każdy z gosa tymcza
&em napisa.ł jakicłtś parę zdań, które ukrył. w zaklejonej kopercie. Po pewu;ym
~a~na do sah, w
cz~1~ w;p~owad.z.on'?
ktor~J zna1do~al~ s1ę gos.c1c:. Brał <>n po
kolet w.s.zys.tk1e listy do ręki, kzymał każ
?ą ikope.rtę pr.zez 1k;Ika sekund w palcach
1 b!~ n~ysłu, gł~_? poda'!ał dc>k~a~ą
tresc każd~o z listow. ~ie amyhł ~tę
przytem w za.dnym wypadku, wywołu1ąc
swym .przedZllwnym ~~ t,el;patycznym niesłychane zdunuerue wsród obecnych .• P. B~rt~ou prz~grał ~ÓWCZ";S _100
fra~kow,. o ~tore }'A..łozył . się. z ~IDls w
mmemanm, ~e do~vl'Ladczente Slę me uda.
\X:' przecią~u Jednego ro~u pobytu "!"
s.0~1e
Paryz.u, Lu~w1k K~hn uzb1e;ał
wcale pokaz.ny maJąteczek, biorąc rueJed~oikrotnie ~a jeden seans .s ty~ięcy. fran
kow. Obecnie, gdy sława iego JUŻ się ustailHa, .zarabia olbrzymfo sumy na ujassię wówczas m. in. były ,prez:yident mni- nym brzegu", biorąc po 25 tysięcy fran#
stów p. Ba:rthou, .znany finans.ista p. Lo- ków za jedno takie posiedzenie telepa.tvUdher, JProkuraror Lescouve i lfome pa- czoe..

I

Lo*e poiednania.
Skuteczny sposób
I

łagodzenia kłótni małżeńskich.

ez.eść Stanów ZjedJnoownyeh, zwą·
Muzeum w Lincu nabyło do swych skrępować powijakami jak d ci i po
ro s~ę dlZiJś stanem Toooe:ssee., została
dc,.piero w r. 1796 zaiam.ekrowaina dlo pań zbiorów niezwykły okaz pochodzący z uiedziclncm naboże11stwi_e wynieść ich
na plac przed kościołem.
stwa pó1lnoono-a:merykańslkiie:go. Na od- kmica 17 stulecia.
Mieszkańcy zbiegli się tłumni'e, by
Jest to tak zwane „loże pojednania",
ludziu tern lll!iie by:to µiien~zy, a zresznfozwykte widowią_ko i do w ieujrzeć
Auw
Marchtrenk
wsi
we
sporządzQne
nabyć nie mO"'
tą za !Pieniądze mcby
tłla byfp, To też sejm tego stanu ustaltl'O· stji, na rozkaz miejscowego scdzicgo, czora kołysali małżonków.

ram

,;_J.·.
~

A gdy w lombardzie również mu od
w takim razie nie pozostaje nie
innego, jak wstawać codzień zmna Q
szóstej godzinie i jechać do parkit Staszica na cały dzień.
Urlopy tegoroczne nie są wtęc tak
bardzo wesole, jakby się na POe6r ~
glo zda'W'ać.
Wielu urzędników zostije w :rnreś-
cie. Wprawdzie pracować nie będą,
ale pozostawanie na bruku łódzkim :Wl
ciągu letnich miesięcy
musi się odbić w końcu na zdrowiu sze..
rokich mas urzędniczych.
Sam odpoczynek nie wiele się Pł'ZY:
czyni do wzrnocnenia sił fizycznych.
Dla pełnego _w ykorzystania urlopa
·
konieczna jest
zmiana powietrza.
wl'ażeń i warunków.
Tylko w tych okolicznościach: 0Ct_p0r
czynek urlopowy może wPłynąć korzystnie na zdrnwie „urlopowiczów".
Niestety, warunki rnaterjalne, największa przeszkoda we wszelkich dzie
dzinach poczynań ludzkich tym razem
uniemożliwia szerokim ....--.:i.r ...
również
stwom pracującym wyjazd do uzdro.
"\Wsk polskich.
lfen smutny objaw tegoroczny;
winien być nauką
dla wszystkich związków urzędniczych
które nie starają się o t<>, by umożliwić
SwYID czł<>nkom należyte wykorzystanie urlopu.
Akcja w tym kierunku pow!lnna się
rozpocząć na kilka miiesięcy wcześniej,
Urzędnicy muszą mieć pomoc materjaluą, sprawą związków jest comyślne
zalatwienie tej palącej kwestii.
-str. mówią,

Kara ta podzialala.
ttans i Anna żyli od tego czasu w naj
lepszej zgodzie.
Pomysł sędziego z Marchtrenk zna.- •••••~o•o•••••••~••••••••••••„
la?J uznanie u sąsiadów i kiTkana'cie
Żadne napomnienia i kary nie odno- .wsi okolicznych sprawilo sobie podobne kołyski, na postrach dla I"dótliwYCh
sily skutku.
Hans i Anna kłócili ~ię bezustannku. małżei1stw.
W cafei okolicy zapanowała święta
Wreszcie sędzia wpadł na pomyst
~ "' ( •
- ,
.Kazał stolarzowi ?.robić loże na bieg~~ zg:oda domowa.
~
ł
•
......._
....--- ~ -.._
' nach. wlec.Il któtllwycb małżonków.

,vil następtl!jąoe pobory dła urzędirrików:
g11berinaror ~e rociinie 1000 skór
:f;elenicih, prezes sądu 500 skór jelenfich,
sekreta.irz gubemaltora 300 skór; poHcja:trt za ka.7xie przy.airesz.rowanitt~ 1 s1k6r G. Ten sposób piłacenia gaż i• pensyj
ut1·zyma~1 się rw. tym stanic priez cza-s
d! t1żSW.,-

nawet trzy pensje urzędnicze. 'ld:e-star.
na oi>tacenie komornego..
O pensjonaci~ tembarddef ~

może być mowy„

zaklejonych kopert.
nie.

·'~

czą

przenika tajemnice

!'f!1- Riwier.ze francuskief, .w miejscoWczoraj spotkałem i!o znowu. Sapał
ni eznoś nie, wyderał mokrą chustką kro wosc1. Ca.nne~, s.zal.oną. sensację :;vzbudz:i
:plisty pot z czoła jęczał wzdychał i pła obecnie pewien Niemi~. Ludwva: Kahn,
'
'
kał:
1 obdarzony niezwytkłą władzą odg:uiywa.
.
- Koniec świata, panie, koniec świa- ' nia myśli.
ta„. Dopiero początek czerwca, a już ta- I O~emu Kahno~1 ~ręcm s;ę na przy
kie upały„. 20 stopni ciepła, panie, prze- kła-d. hst w zamknięte] koper.cie. Telep~ci~ż czł-0v,nck się topi„. A h.t zona mo•a ta ~:uerze g.o "!' rę~ę, dotyka przez. ohw1wyiechała już na wieś„. W mieszkaniu lę 1 b~z otw1e~~ kop.~rty. poda1e napusto, giucho, niema do kogo ,;kowa prze tyc~a· ~! 111a ptsnu~ tresc listu tak dokb;eg;... po ład~ue„ lZ z~hOWUJe nawet bł~y ortogmówić „ Człowiek cały dzień
mieście iak zwatj"Owany osioł... [ !a.k tu; r~czne, zr.ob1one l?r.ze.z autora hstu, zam
.
iprowadz:ć interes:a przy takim upa ie ... ' kmętego .w lko:per~1~. .
Ludwfilc Kahn rue 1est debtutantem.
Czy pan sobie wyobr.a.ża jaki<> •o są straty!.„ Człowiek lellliwieje, stai~" się ccię- Przed ~woma laty przybył ~~ Paryża i
żały, is.:-n:ny ••• HMldel stioi, przemysł stoi, sta-~ł SJ.ę w prefektur:ze poltcy .? pa:z;wo
A wyobraź pan leru.e. na pobyt w stoh7y FraiD:CJ~. Prz~dwszystko stoi, panie„.
sobie co ię dzieie llla polach!... Wsz stko stawiono go prefe~tow1 p. Moram, ktory
schnie, gm.ie, paH się.„ Czy pan wieyraka oczarowany osobhwy~ ta-lentem p:zyby
d!lożyzna będzie latem? Powiadam a- sza, zaprosił go na obiad, proszą'C :rowno:nu, że jeżeli tak dalej b~dzie _ ws~cy cz~śnie kilka wybitny.o~ os·?bistoś~i, którym pragnął „n:a deser ofi:arowac osobzJ!in.iemy mamie
.. Hwego telepatę. Wś!!ód gości znajdował
c
T dn b„J. '";

wy~

o "to troszeczkę"-

śnieg i .gra<l,
fub-ach po uli.
cy i w mieszkaniach palono w piecach,
s otkałem. go w cukierni
Siedział smutny i rzamyśl,ony, a gdy
gfo.
ninie zob a czył, rzekł pł.ac.zliwym
sem:
pan - chodzę w futrze.„
-- P<:>trz
Cz.y to nie je t koniec świata? .. Maj„. Po
n:a„. \V ze s złym rnku o tej porze
ł wa
były już upały„. P.omyśl pan jaka będzie
d rożyz:ria latem„. Wszystko gnije na po.
lach.„ Ma1·zni e.„ Kto 1:0 słyszał, żeby w
ma'u. - w maju!! !! - padał śnieg„. Moja ·o 1 nie może w yjechać na wieś . „ Jeżc1' w mie 'cie p anuj ą takie mrozy, fo
có? do"ie„ o na wsi:„ Nie, koniec świata,
· c · wi ta„. Gd y czł·owiek zasta.na- Dziś drukuje się tylko utwory znakomitych ludzi.„
nad tem, włosy d1;'·1a stają.. • H:m mój wiersz Podpiszę „NaPoleon".•
"I:
Ciel s oi, ·zemy ł s toi - martwota o~ól
A
n „. Zvp łn1c zr o zumiałe „ . Niech idę pa- MIA
nu nie zd je, że p ogoda nie ma wpływu
W Łodzi
r n handel i .orzemysł łód11ki „
"\I. zystl o od,?rywa rolę . „ Jeżeli tak dah~dzic - wszyscy zginiemy marn;.e„.
Trudno. było nie przyz.uać mu racji..

który

Kawalerowie z otrzymanej pensji urlopowej mogą sobie jeszcze dać jakoś ra
urządzają się jaknajdę, oszczędzają,
odpocząć przez
móc
skromniej, byleby
jeden miesiąc w roku zdala od wi.,-;lko-miejskiego gwaru, od żaru ulic łódz
kich. wśród lasów i ląk, na łonie natury.
Ale :urzędnik prywatny czy państwo

Brak gotówki mąci radość lwie} czę nie ~ie poprostu jak wybrnąć z tej sy_:tuacji.
urlopowanych urzędników.
IW
O letnisku w chwili obecnej marzyć
nawet nie można. Wszystkie mieszkania w okolicach Łodzi są już prawie wy
naiete, a za wolne poczciwi nasi; )cmłot

1 S-~o maj,a, gdy padał
~dy fo dzie sip.acerowałi w

Człowiek,

pozwolić'

Jana Kiltzingena.
Wiejski sędz&a nie
r,ady z pewną parą

mógł sobie dać
małżeńską, która
wszczynała cjągle ~ory i mąciła spa-kój mieszkańców.

Wł
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i mrowi

flapoleó" filmu

na przechadzce po parku w Friedbergu.

Sensacy1nemi zjawami zaiqh siq

Ernest Lubicz

spirytyści.

stwo. Po raz ostatni bawiła tam carowa wraz z swym mężem w roku ' 1911.
Do tej eh wilii prhebywa jeszcze w
zamku służba, która posługiwała carskiej parze.
Stary burgrabia pokazuje sypialnię
carowej, nrządroną tak, jak byta w roku 1911, podczas ostatniego pQbytu pary cesarskiej.
W tej właśnie sypialni pojawiła się
po raz pierwszy zjawa bladei. wi'otkiej
kobiety. Było to w kl1ka tyg-odni po
wymordowani'll rodziny cesarskiej.
Dlug-oletni zarządca zamku nie rozgłaszał jedrtak o tern.
Sprawa nabrała doni·ero rozgłosu,
gdy służba i robotnicy ujrzeli na wlas·
ne oczy cesarza i cesarzowę.
Wedle opowiadań świa:dków, para
carska zachowuje się z wielką godnaścią, nie straszy ludzi, nie halas_uie, lecz
przesuwa si'ę po komnatach i alejach
'
prowadząc z sobą cichą rozmowę.
-

W pobliżu miejscowości leczniczej
Bad Nauheim w Niemczech, znajduje
się miasteczko f riedberg, słynne ze sta
rodawnego zamku książa.t heskich, zbu
dowanego na szczątka<;:h min rzymskich.
Zamek ten star s~ obecnie przedmio
tem zai'nteresowania spirytystów.
, Z Anglji, f rancji i Nie.111iec zjeżdżają
<Io .PriedJ.?ęrgu badacze czwartego wymiaru, aby rozwikłać dz:iwną zagadkę.
W zamJm pojawiła się para carska.
Służba zeznaje, iż stale między IO-12 godziną w nocy zjawia się w ogrodzie zamkowym zamordowany car rosyjski wraz z swą małżonką.
Zjawy przechadzają srę 'po alejach,
siadają na kamiennych ławeczkach i
k?ńc~ą swą wędrówkę w altanie obrośmęteJ blus?yZem.
. Tam przyszła na świat żona MikołaJa II, w murach tych spędziła swą
młodość i będąc już Q.~rową chętnie wra
cala do miej~a. gdzie spędziła dzieciń

i królowa ekranu

Maria Prevost
w pikantnym,

zmysłowym

Całuj mniejeszcze.„

intro w,.CASlłllr'.
WJmierniltJ mienkańlJ ial~ałinu

Z licznego narodu

i Kmnuatki.

pozostało kilkanaście tysięcy głów

Przed kilkunastu dniami wrócU.a do
Petersburga ekspedycja naukowa wY-----~
słana prz:~ rosyjską akademję nauk.
Celem ekspedycji było zbadanie północnej części WYSQY Sachałilnu i południowego wybrzeża Kamczatki, gdzie
I
mieszka wymierający lud Ajnosów.
kradzieży
Słynny dżokej węgierski przyłapany
Ajnosi byLi ongiś bardw licznym i
potężnym narodem i zami'eszkiiwali zietłumaczył s1~
mie zajęte dzisiia.i przez jaJ>Qńczyków..
Obecnie pozostało tylko 15.000 AjPrzy badaniu zadano mu pytanie:
Na jednej z najbardziej uczęszczanosów.
- Dlaczego pan upra~ia zlodzi'e jnych dzielnic Budapesztu można bylo
Za kilkadziesiąt lat może już nie być
stwo, będąc tak stawnym i bogatym? ani śladu po tym narodzie.
zobaczyć nastc;pującą sc e nę :
- Jest_ęm w każdym calu sportow· Mały, nlepQz.ornv człowieczek urnyniebezpieczne
kał z całych sil, a tłum policjantów i de cem, porywają mnte
tektvwów ,pieszo, konno i na rowerach przedsięwzięcia, więc nie mogę oprzeć
się pokusie kradEieży, wcale nie dla zyści1rnt uciekającego.
Niepozornego cz!owi_ęczka ujęto i- od sku, tylko dla ryzyka jakre z tern jest
Paryski ,J.0 urnal'' ·p rzynosi niec·o niezląezone.
prowadzono do komisarjatu.
Badający począt pisać te zeznania praw<l.opod~bnie b~zntlącą wladomość o
Po drodze odczwat się do eskortuw protoknle i odwrócił oczy od wino- mieszkającej w Paryżu, ni~iakiei pani Sijącego go policjanta:
- Proszę się zemną obchodzić de- wajcy. Naraz doszedł go łomot za mon, wdowie p-0 oficerze francuskim, któ
iry zginął w Mari0ku.
Ukatnie, mam polamane kości u nóg i oknem i krzyk.
Pa.iii ta pośw.ięciła się nauc~a.nia sztuAltmann, korzystając, iż okno było
rąk w 16 miejscach, wczoraj zaś uleglem znów wypadkowi i ledwo si ę ru- otwarte wyskoczył z drugiego piętr~ ki czytania i p~saruia żol:ni~Ny analfa betó)V', pxzyczem posługuje się wyn.alezi:ona bruk i począł umykać.
szam.
Ubiegło dobre pól godziny nim przy ną przez sfobie metodą, ·ict\l.~a ma pozw.a
Tym osobliwym aresztantem był
słynny węgierski dżokiej Ludwik Alt- prowadzono go znowu do urzędu poli- lać 111a inai1a:zienie anaJfahetów czyt:i.ć i pi
sać w dą~u dwudzies4:u teik:iii.
·
mann, zwycięsca na wielu międzynaro- cyjnego.
Metoda .pa:ni Simon polega na tern,
Komisarz nie miał względu na zadowych torach.
Areszto:wano go z.a okradanie skle· milowania sportowe slynnego · dżokieja wszystkie głioski alfabetu :ysowaue są
za pomocą dwóch ,tyiLko znah,)w: kreski
1 odesłał go do więzienia. .
pów.

Kradzież

obrazie p. t.:

dla sportu.

na
2-amllowaniem do ryzyka.

Ajnosi są wysokiego

wzrostu, bar-

czyści, noszą d~ czarne brody, kobieta lest u nich w wielłdem poważaniu.
Posiadają własną relłgję.. zbliżoną

do szamaniizmu, zajinnją się polowaniem i rybołóstwe1t1r
Rolę uprawiaj!\ rriechętme i miesz..
kają w lichych leJ)t.mkach. z gliny i

gałęzi.
Największą kh
stynktu społecznego

wa<ll\

jest brak ini }16tł!'Fwość.
Z tegQ powodu ulegli w 2 wieku ery
chrześcijańs~j J>()dbojowi i dzisiaj S:\
narodem wyroi~

Nowy sposób nauczania

I

ze

"!J.. . "·

pr.ostej i k6łlka. ł'ak :Dp.: O jest k<>łkiem;
A - składa się iz kótka i kresiid; G - ,z
dwóch ikółeik, związanych ikreskąi T .....,
z dwóch !kresek iitd.
Pami Simon, będ~ z izawodu nauczy
detką ii przez pewien czas uoząca .troje
dzieci iba~zy Maraikeszu, zapewnia, że iej
uczniowie istotnie .już :po dwud:ziesiu 1~kicjaoh mogą itym is,posobem ozy;fać i p1„
sać.

Firan~ ~ w.ojny ~ .jej

:Vinc@nes, pod Paryżem.

Po ~ pod!róźy~
,~ •••••••w11••m••lllrH••--•--•••••••••••li••••1lił•iln· i:::\! przy d:zi1ernnenn śwliie111e ba:rd.izo la.two
m ógJ WZIJ)01Zlnać mistyfikację. Dlatego któreij maJtWnlkov.niie jaik zwy<lde
Ci. w A R D E N.

•• !I ZBRDDfłlłl
n 119
·. n w DftT'E•CARi.
i „! .

I•1"
•

•

;
;
•••

tle życia ~ngielskich
m1łjonerow w stolicy hazcardu).

fl'owieść lcryminalna Da

11

I

•

45)
Chcę już p-rt}dizeij dostać si,ę <lo Ang1}1
nie. Helena spala przez carty czars jaz- - rze:I{iła powai'n!iie i lekki rumieniec o<ly i obudziła się dopierio, gdy podąg krasi1f jej twairzyicZ'kę. Już chciia.tabym
Podróż do Paryża przes·vła spofklQJ-

być na m'irejscu I .. A poza

rzekla - Ni1e traómy cz;aisu pr.zejed!z'iremy na1ychmfa st 111a dragi dworzt:c !
I z.alflinn ~Hi.ford, sfosoWlJl!iie ~do swe,j
roli wygramolilł się z wagonu, Hele·na
znfostła już wszystkie pacz~ i wydała
od'powiedarie zarządizenira 11oka1jowi.
Naostępni1 e wzi1ęta pod rękę swe.go męi za·p rowadzi:wszy go do postoj1u tak~
sówek rzekta:
~ko„. ob·Ja d zJ1emy na
- S.11ad ati pręU!
tamtyim dworcu„. Będz1l1emy jeszcze
1

za

muerJi dość czasu!...

Klifor,d ski•nąt gtową i usi.adł obok
swej żooy.
. po
. t eimme
- Au t o ipę d z1r·r o w sza1onem
równej jez,dlni pa:rysldlego bruku. Lelk.ll\a
wiictrzy'k cMod:zH 'i1ch spocone czofa.
Na dwor·cu znowu z calą cnendą zabrafa siię do praicy. Wy-ciągnęła szybko
parczki z aurtła, pomogta wysi3,ść możowi
i pchała go w strnnę pocz.ekalni.
~ Cziego s i ę tak spi,eszysz? .. ~ zapytał !(liford, 'Illie mogąc za nią nadążyć.

teu:n ..• mo0e

się

myilę ... ałe mam Wra'żooie„. że ktoś nas
śledzi...
1 tteł,ena

,

pocz.urta w tej chwfil.1, ja:;k
drgnęła rę'ka j,ej męża, !którą śctskaiła w

swych dfoniarch.
_Skąd Wi:esz 0 tem? ._ mpyta~ ni,e -

spokoiTIJie.
-

Nile oglądaj sic;!.. Za t·ohą stoi ja-

kiś !l1isk~ podejrzany mężczyz.na w niebi-esklch
b na dwor
k okufa.1r ach ... Wi:dziafam
0n
cu ja oo o1Jsie rwowat na!Sz a:gaż„. N'
.,
.
.
ter azd ~t1°:· ~a Ontob~· ·• db a.i dzo błii~l:ok.„ .
0
ą zi .z~ nami Ja' ci~u
og>1ą aJ si•ę
~rz ez caly cz~s od chwili. n~sze.go przyp:z-du do
p
.}a, s1 ę mylę„.
.
. moze
, Pa:ryza.„ .Ale
B
0 to Jest
prz,e·ciiez rnem<Y.thwie„. oco
m "ait by nais kto szpiegować?
·
- Ludzi·e bogaci ma·ją zazwyczaj
bar·dzo wielu wrogów - odparl wymi:jająco K'1ilford - NJ.e jest•el~ oczywiście
pod tym względem wyjątkiiem.„
Przedewszy.slktt1em na:lie:tafo sirę
wolnić z po·d obserw::ic.ill loka.da. który

„.

1

do siiebliłe

a!D\i sIDW'a, państwo

jes1!

•
••••••••••••••••••11•8•11111•••110••••••••••••••••••11111s=•uanimll'iDlllliUI

wjecrha•ł na stację.

zaraiz po obiedzie .l(iltilford ucW srię mówi~

:podczas

me prze

roz- Krakowscy dojecham db Boofogne, s!kąd
I • do wagomt, a widząc, że bagaż
awantuxę lokajowi ! o:krętem mdeli się udać w d!a[iszą drogę.
•• sI r7Ucony, zrobil
1
He11ena saZ przeniiesi1ernlrem
z portfelu '.k1il!nrn ban1knotów,
1111

111
"-•

·

też

po-

próby, zajęcie się nauiką
amylerji ~
analfabetów 128...go pułku
lecić, fytułem

i:

\vyjmując

zwróc:iJ si-ę do łfoleiny z groźną mimą, by
za:pfaciiJa irlie mu się należy i podziękowata za J,alszą pcmr,c podc?;:ts podróży.
Kliford nie mógł Zinieść tego tonu, z
jakiim zwraical się do łfel,eny, ailie przyjęla r-oJa ,n aktadala nań przykry obow1ą·
zek nadania swell1llu ch<t'raikterow~ nrarjwyraźniejszych oeich grnbj:aństwa i ruroganicj'i.
Helena 1rle zd!z1i\Vli~a srilę wcale, uważaiąc chY'ba, że taik być musi,.
- Bardzo mi deibie taił - rrekfa do
zdtfill11ione•g.o loikaia - a:lre pan Kraikowski taik się rozgniewał na cie,b:e, że nire
mogę go prz,ehtagać.„ Musrimy się wobee 1{1e.go rozstać ... Ile dostawarł1eś rocznie?
~ Pi1ę6dziesiąt funtów, rpr()i$z.ę paini,

1
a.e„.
- Proszę„. Tu jest 20 fantów.„ Wsze!
klie ro zmo·w y na tein t emat są już bezoe!o w e„. Niic si ę nie da zmknić.„
Lokaj chciał coś odporwiredzi•eć, za. w t eJ.
, 1ecz
, w y tttumaiczyc,
,,. . t·owac,
.
proles
·
d
d 1
y1
·
t T
w .'a szą. i:?gdę ~
cł1~1t1 1 poc 1ątg·ł r usz
s uząicy zos a't na pernrmre z p11e'111ię 'zim:
w r eku„.
Pohyi w Paryżu nic uśmi~rehat mu
s ię w i1docz.n Le, g. dyż z,a_iciisnąl zęby i za-

gr•o.z.hł

u-1 gowL.
-

pięścią odj•eżdJźającemu

~

.........

,......,

.P'OC'ią-

..--

ba;ga~u

soMe dafa radę, wylk;azrujiąc n.ileizwyklą energiję ~ rpiracowtiitość. Sama wykuli wyb!'ała
I-ej
p.:fa bidet

!!Da

01ki:r<>t<JV1Y

najwy;godnieij1s:zą kafjtrlę,

!kllrusyi

Khiford zachwycony był podróżą na
i chęmie przeslile<lzi:aił'by c ały
dzf:eń na poklta&Le, lecz rola stamca zmus~.ala go dlo siedlxenlila w zamlroi'ę.iiej 'ka-

ok1ęde

jude.
ttierena, siledlząc na J>Ol}d\adtZlile, zaruważylła ma br,zegiu .t ego samego czJowleka,
lk:tióry śl1ed!vił i!Ch w Bairy1Ju'.
Na wtird!dk dete!kttlywa: Helhma z.adsn ęla zęby i ogień gnrewn za~yisną1l w jej
o~z.aich.

O swem odlkiryciu ?ńlc me 'f)Owiedzia:a mężowli'..
Po dwugodzin11J1ej 1podiróży do~ediaL
A,.,,,... ;; •
d.o brz"'"'ÓW
~.„b 11~·1
"b
ć
• ś ·
Teiraiz tneba hylo 'Stfę pJeS:z y na
poc:iąg. Helena mowu w-yrdnwą.ła ir<lzkazy trngarzom. Waliiz.ki lklazała zatrzymać na dworcu a reiCzny baigaż w ziefa
pas a z·"'"'rÓ'"
· "
::>t'
ze sob ą do wa:gcm1u. W"-ód
znr0wu zauważyiła jegomościia w rnll.rebi-cskiich {)lku1'arach.
Ho.Jena przyś:pijieszyita kroku.
J<:Nrford zwolna postępował m nią„ .
Pan w .rnlieibuesikiiich olrnla,rach nJi·.3
spi1szcza'l z woh wwo!klU.
Fociąg Qdichod~i~ za WY minuty.,.
,(d. e.. a J
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jest niebezpiecznym

konkurentem

bia~ego.

-:-.t
łagodny, pracowity

Jest
i 10 razv tańszy,
europejczyk.

111ż

Mat'ód cbJński wsita~a świ·adomość
do rzędu tych, którzy \• -vdatnie iprzyczyinii1J.i siię do ogólnego postępu
ludzkośd; cz.ują, się chifrczycy naroMm.
obdarzonym wielu· cnotami. Jak mifość
rodz.iny, IPfacowitość, a te zal'Cty z.awsze
i na obu pólkulach stwarzat:v imrdzo
silne orgaini1zmy pmistwowe .i narodowe.
D 7 iiś też chińczycy żądają dla sielJ.lc
miejsca pod stońćęm L niie chcąc pozwolić na to, by tiaktowano ich jak cho-

należenia

~

lotę.

Odlnosząc się naogól bardz.o źle do
cudzoziemców Chińczycy darzą jednak

zaufainn„em francuZiów i amerykainów, któ
rych traJktu.ją ia•łm swych szczerych

przyjaoiót podcza.s gdy o Japonii r Anglii

mówią, że państwa te s.ta!le dążą tyl'ko

du uja>rz.mienila .Cbi•il,
Le ~z Chiny - ~to obsz_:ar ol'brzymi; a
ich lud, w IP()Cie cz-Oła ipracu.iąc na· chleb
powszednii, pa1irŁyk:l:1 mat@ się zaiimujc;
wprawd•zite zaiin:te<r.-e:s:()WaitJ.iia . te przeni·ka1ją powQłil '<to s.zeyok:iGk -qt<l!S. •dotod jedaak w pplitycę : r~ą'4z..~ -i1n·teligencja . .To
też nietyłko po wsiweh., . ~Wb ijiawet w
mi1astaqh · podczais , ~i~~zej ·gorączki
rewducyjtnęj ·obyw.ait-eł na·frstwa J11iiebh!skiiego nie przestaje oddawać się codziennej p-racy.

_. .

.

Bo .cllrińczyk : jest z .nrutury ła:goq'Ily,
pe:1ea_ prostoty, sildoJll!LY do z.achwycania
się wszyisi:!kiem. Po _pracy zjada on posiłek, skfatlaijący silę z cy~u. suszonej
by. Potrawy z drobńiufik!ich kawal'ków 1
mrięsai; dokonawszy tego, udaie się po- -;
p
d.zli:wiać tycie ul!ilc7.1Ile:A ttlice w Cłrilnaoh, nawet w Pekiiaie, maiją wy:gląd istomiie malowrruiczy, ·
czego ·jesteś
-zgalaJ odrębny OO) tego,
W rarnOWic odbyło Się w nle4Zlclę poświęcenie sztandaru 16 pu~ku pieclioty 1 przy udziale prezyd~nta Rzph'teJ f{i-NAmy przyzwycza:jen~: bo w ie:dJnem miejCEGO MOśCICKIEGO. - Foto~rafje nasze przedstawiają chwilę, gdy ks. biskup W ALĘGA błogosław.i 't>becnych i sztanscu wzrok przechodnia, spptsrzega czło
dar, oraz przysięgę na sztandar i defiladę 16 p. P•
wieka:, !który z najzw:y1<:le}szą miną wyw
S'iadu!iie kacze jaijp., g<llzie~ndviej znowu
•
dwaij ma!łcy dobr.a~i · się do krowy i ssą
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przypadek somnabułizmu. Półtorej angielki

~ :s.~~~~:~t; niezwykły
=mu~~

::i=

chorego,

Hollnderskl l~karz udzielił pomocy

wy-

Nasyciwszy ~rok taikliiemlil soenkarru utacmemi cłrlOOz-ytk ~1a ·tvtuń i sia-

1· •
ce 1· chore
s I n 1· e 1·:.
n 1·- ei
.'
'111111
- ·:,

tta. by odpocząć. Dopiero późnym w_ie~
czore:m wnlCa Pod strzechę, a sen d.zi1et.1
z łci:l1runastu 'W'S'{ll6lobvw_atelanri._ Sk-'""111

ITy

na jednego Anglika.
_

:~

w Ang//1··
•
ry nuiprzybutra rozm1a
- .
zwykle.

·
. kobiet
Nadmiar

1· ł „
· k
· k
o na . omtn ~- . eza a jeszcze owa .
j
.
n~ ~ań rabhtmik chiński wy-ż'"".ie 1da.~&k,1.ch lekarzy mlał w ubiegłym tygo. re ~epta, ?1sa?a. ,~~ocy.
• Bardz;o · zd m1ony tern w~zystkiem dok
zai dlz'e'si~t.ą część tego co wy<l'a:.i•e robn- I ~u ru~~~y~łą przyJ~odę. W nocy zbu_
t k dził go Jak1s 7egom:o~c , prosząc, by coprę- tor sam pos anowił zbadac całą sprawę
tnik europejslkii -d,fl3.rteg~ · też ·est
Statystyka lat powojennych notuje w
st~-: d~ej. po_sz~dł udzi.el~ć. pomocy m,lodej ik?- ?ard~o dokła?~ie i ~os;;<:edł do wniosku,
posz~ainy ~-poza
ooWl?ąic g.roime wspl)l:zawodrnictwo d'1a 1l»ecie, · k:tora ctu1e s~ę barx:łzo ~~e'. ez- .ze miał tu „miejsce n1e~ykły przypadek całej Europie na.dmiemy przyrost kob-iet
r'Obottnn°ka bi.alego w Af.rYce J)-Olludniowcj 1wa.ny, przyg<>to:vał s1~ d::> ode1sc1a 1 . w somn~buiizmu {s.tan, ~i.edy wykonywa- w stosunku do hczby męzczrzn.
.
d
.
D .
chw11t, gdy zab1~-ra.ł. rue_zoę.dnc narzędzia, my ro.z.ne ruchy we sme zwykłym czy
6 •1 . :
ĄusitralliD li St ~jedlJ!OCZOa'IYCh
aje się ~o o cz~wac szc~e„o ni~: ·. w
żona poradził-a mu,• by nie · cho1zH do t sztucznie wywołanym np. drogą uśpie- 1
·
'
A~gl .:: ćdz!z 1rnb1e t jest o 2 m1lj-0ny w1ęchorej, ·obawiała się bowiem - i-akiegoś nia).
T
.
. .
W ostatnich czasach lekarz ten był cei ruz męzczyzn.
·
'
nieszczęścia.
Na j:d;nego mężczyz.1:1ę. w wieku ńajLekaxz n.ie usłuchał jednak, wzruszył Ibardzo przepraoowany, n~rw.Y więc jego j
ramion.a:mi i wyszedł; już w kilka minut lbyły W. ogromnem napr~zenm. J:?latego 1st?sow1~1ejszym do n~~łzenstwa ".'ypada
.
.
e- wstał, l wys~edł'. qhoc zona ~a~ziła 1'?11: Ipołto~ej kobiety, .czyh 1e~na trzecia. :młozna.1· du1· e S'i~ mi~d.zy New później dzwonił u wejścia do wskazan
go domu; otworzył mu ten sam iegnmość, zostac ,,,. d?mu; zona, sam.a nar~idoczmeJ j dych ł zdro~ych istot: ktoreby mo~ły· żo'i:
"
który po niego przyszedł i obaj weszli na Z" 8n:tna, ?'~ . zdołał;i zda.c. s.ob1e. sp;a~y i stać. <l,obrem1 matk~. skazanych 1est i:ia
YorkieQI i
pierwsze piętro. Tam, w słabo oświetlo- ·z tego, w 1ak1m stąi:te. mąz JeJ znaj·dUje .s1ę pamenstwo.
.
• .
. ..
·1 ·
· 1,.
. .
.
.
Chooiaz brznu tó zgoła rueprawdopo- nym pokoju leżała na łóżku młoda bar- Pro~udzona wyobrazrna lekarza sprawiła,
. że. m.iał on. złudzę;iie. rzeczywistości i- u- 1 Słus~~t~ .więc. w~h~ZilJą. S()µłe g ow~
'
·
dobnie, jednak ~pyaw~ę je~t w ś~~ecie dzo bla-da k'obieta.
. dZJehł porady, ktorcj dowodem owa re- cKonoroisc1 i społe-;:zmcy, ial,..by usun.ąc
. .
.. ·
spore m1asto bez kt1la 1 to ni~ w Az11 czy I
tę -katastrofę.
.
. Przybyły. zbadał Ją, pow1edzwł mę.zo- cep ta .
w Afry.ce lecz w.ła.ś.nie w. Ameryc~ i to
Przygotowanie kobiet do samoisitnePo z.ostaje jedna lylko wątpliwoś ć : w
Wl, by zrobił her~at~, poczem prze plsał
w St. Ziednocz-onych.
'
„ ·
•d
·A miasto owo w.cale niej ·sł iakąś po ! lekarstwo . na· Wyjęte) · z porHeh kartce. inki s posób do 1d ór dos t ał się do zamkn ię 11 • • ·
- ~o ztycd1a i,Pracy(( zda"".'·o ?We) mte rozwHb\ZU
cowboyów ·· ,,~y zonied- ' „Oclda pan tę receptę w ap_t~ce iutro ra- tego mieszkan.i a
dupa<lłą siedtzibą
owa.rz.a
wy
. , 1Jc ru nei:>o za 5 a merua,
.
.
... · .
b ~ ;.
. ·a
- ł d .·
'
·. - ' · ,
.
Nad wyjasme mem t c1 okohcznosc1 ' wiem groźną kon1kurencję 'dla mężciy z:n,
banym os1edlem poszuk1waczow złota, nho, popo ~ ~ 1 ;1 _P rzyi ,5 Tw a~zy -~ „ czy
0 p-owte„rnaw- warto popra c ować mo że s ię ona bowiem kt ·
· 1· p~-~ aco
· ro dzm
-·
· - · .b yc· ojcanu
się 1epie1 ·
czurewyszedł
csz Dra
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lecz· jest to
.orz;y ·p owmm
'. .
'. ' .
.. d
lekar,z
•
•
: · maią<'e
ka. . ~- miasto
. BrookHrie
1
przyczymc o rozw1 ązan1a całej tej bar- wa ć na utrzymanie .żon i dzieci.
- ·
Y
tys1ęcy m1esz QCOW 1 polozone w poh,1Popołudniu zaś, w myśl zapowid.zi, dzo niecoaziennc_i zagadki.
żu Bostonu i New :Yorku, a więc w naj- I
W . prasie angielskiej wyłonił si•
bar.dziej ożywionej 1 zaludnionej części udał się do te-g·o domu; dzwonił i<: cł.na~
szereg projektów. a między fon.- . naiwię„
d
Ibardzo długo· -i- niikt nie otwierał. Zanie·
St. Zjednoczonycli. ·
cej uznania znalazł pomysł, aby ułatw\ać
U OW-a teatroW
W1dodatku jesic.z:e Broo.klin~ ucho- pokoiwszy się tern, lekarz zaczął się domłodym kobietom wyja~d . do ko!onji.
W Ameryce
dzi za jedlno z oajbo~atszych miast w Sta _ bijać do drzwi. bardzo energicznie i wteTam mogą łatwiej wydać się za ITIP.ż, i, bę
•
nach. Cz:emóz więc · przypisać należy ten 1dy dopiero nadszedł z poza domu ogrodW New-Yorku odczuwa się wielki brak gma- clą pożyteczne jako samois.tne pracow~alk !ki.na? To poł<Ytenie lest poprostu lnik, który •oświadczył, że od lat dwu nikt
chów teatralnych, ponieważ zaś d-0larów jest niczki.
wy.nilciem plebiscytu -.,; całym mieście, I!ut<> i nie mieszka.
· .. ·
:
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dostatkiem, więc w jednej tylko dzielnicy
pod
aby
wierzyć;
temu
chciał
nie
Doktór:
wyświetlektóry się odbył w 1921 r. po
pewne)
propozycia
1es
uqnną
ewo
. ~, 1 b udyn
·
·bii zszym
. .„
. ł kl ucze 1. o- Broo kl ynu stame
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_wią./zę_sc ~· ~a- ny doradza tolerować wielożeństwo, jeśli
uzom.
~ o. e~n~ · y 1 ro z~k~' hnau.;;zyc1_e e 1 · uc o- I t •:vorzył k.on;- ; o aza od s.1ę że sta obn. 1stot : ow, posw~ęconyc
2
· ll!kiłe pul·~t ą l Lże kwszęchz1~ - łe~ałd grku y pbo- i s~g11owa~;1 na k~en ce1 su~y k~ _m• 1:n;w o.a- ,.nie na zawsze, to pr·zynajmniej do czasu,
Ps w? wszys 1~ w~znan..
. orc de ą p-0s1la-laż zmieni się liczebny stosunek kobiet do
yl,I
i~eru~togra
_onką
po:
dro;v
;
azo
.
na
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.
arz
e
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·rnrzu
r.zy~f.Zadwszy. S11 o :azo_w1, wsżybscy , a·d
-·
•
sze 1 11a1wspa11 a ei urzą zone • sa i., męzczyzn.
oo t•o 1est na p1erwszem piętrze, a. y na1w1e
on1 OS.t.111 •O 'W'lll0'311Ul,k ze me , potrze: nv- 1 czyć,
,
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•
•
•
•
,
•
d . be
·
·
·.~
·
.
.
1es: ;,m1~stu ten Ja !s t -wyna i ~z~:k w. ~o gdzie_ w nocy leżała chora. Udah ~1~ więc drn~1~ m1e1sce w1m?'lą. mus1:-hałl e, trzecie Na domiar hoWtcttl złego młode . p.oko
staci kina. Bardzo 7:n ~ zną w :ę!;:.szo~.t· 1ą 1rn gore we 'dwu. A~e w tym własrpe po- wlase1wy teatr, ostat111e zas gmach operowy. !
Angi~lek od~zu_wa :wielki .poci:ą_g. do
ni.e
~e
u~świadoctwo
najwymownie.i~z~
może
~o
Jest
znajdzie
17:
sobie,
gl'osó~ :?_ ostanowfono, . że _lepiej i~st ~Ja koju, g.~zie wyob~ażał
młodZ1ezy, aby Bro')~li.11~ wcale me :nial chorą nic było ' 11tkogo, ba, nie - ?;nalazł doban artystycz1wch, istmeJącycb we w:spol - zyc1a -rodzmneg() 1 pra,i!nre wychodzie :za-„ ,·_
mąż i mieć dzieci.
~
..__
·<O;. I tam niety1ko łóżka, lecz nawet krzesła. : czesneJ Amer~ce.
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Z międzynarodowych konkur sów hippicz nych w Warsza wie.

m.

rbzpoczęły się - jak już pisaliśmy - pi.er1rsze w Polsce mi,ęi/i.zynarodowe Joon
TV dniiit 27 tr.
krt_(lf"sy hippi'czne, W lvlórych obok kaw.akrzystów polslcich biorą uazial jeźdźcy frrblLCUSCY i węgier
scy. IluJSt.raC"ja nas1la przedstmioia po leioej ~ powitanie jeźdźców za.granicznych, oraz u-sp6l,ne spotkani,e si~ z ł~i.mi repreze.rubmntÓIJ? m:r.suj h:tppiki 'llJ sali ko1bferencyjnej M. S. Woj3k., na vra.
~ ~ widzim11 111egafon11 11.a drzewie, przygotoJ.JJ,ane dla oó1uies~fm·ia w11n4kóJD. ząlDOf,lów.
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wą opieką.
Ligi otacza ·sędziów troskliwszelkie
Stan rozgrywek omistrzostwojakPolski.
.incy·
klubu jest odpowiedzialny za
w kalej-

W rozgrywkach extra klasy piłkarskiej
doskopie. Mali zabierają głos! Legja wysunęła ostre
'pazurv. Wisła i Ł K.S. na czele tabeli.

Zarząd

powstałe
Rozwydrzeni1c publiczności na me-

denty

na boisku.
w ośtatnim koonmtkacie

· .

:eiPN §.' 7.
wyraźnie:
tern
o
czach -mdistrzowskLch doozlo w _ootatnim mów1 ~uż
ł
.
.
.
, .
•
.
.
„Poońeważ z.da.nade\ silę ~ ·:te
Trur~sci potrafią.grać Jedynie na w ~s .czasi'e do niebywabch wPrOSlb rozmiaOstatnie 2 tygo·d.me. rozgrywek o m1prowadzący zawody po iroh
sędzilO'Wie
nie
reby
tygodnlia,
forma1lnfo
~nów cały _nym boisku, nat,om1ast na obcyc~ gu~ ; rów. Ni.en:1.
strzostw'? Polsik~ przy?-1osty
są niapastowallf przez.· PtJ}jl""
rozegrruniu
lub
mniej
jakichś
do
boirs.ku
na
doszfo
I
~e
1es~,
<:z~em
Charaktery5ty
·~er.eg nt~spodz1a.nek ~ sensacy1nych ·wy- s;ę stal~.
1 ze-' wlęced poważ,nych i111cydienttów. częste>- czność, wzywa się zair.z.ądiy kliu'bćw, ~
. fioleto~1 przeg;ywa1~ ~ ~isłabszem
.
do~.
wy- odvow.iled1t1<io zabelztt»1eczyły .sjję ~d
Mm~ły. one c?pra~~a bez special.~e~ SJ>Oła!ll~ natot?iast siJme}sze kluby od- kroć zaś gawie.di n1i·ezadowolona zjaikąś
rnożliwemi wystąpiooiam!i, gffl za: ew,.en
sędziemu
zrobić
jest
gioitowa
nl'ku
.
bramek,
porcJą
duzą
z
praw1a1ą
JUZ
go wrazema, ~dyz opmJa sportowa
1
.. uijścia ocłuby będą ipi()[1.0l$11y
tualoo
Lwowie
we
Mamy je.dnak wr:iże~ie, ż~ rnla ?- krzywdę. Osfa'łlllli ~aid!elk
się do. ~y~h niesp_odzi:inek przyzwyczaiła.
.
1 ze 1 na meczu T. K. S . ........: .Ha:smonea, kiedy powiedziiaJlność.
1
meskonczyła
ę
Jeszcze s
gry leto;wy~
Dz1s Ja.snem JUŻ J~st, że. kla-sa
lk.res
iro~
pldłoty
ten
Kormmilkait
~bawie
w
Lubili1t1a
z
faros
p.
sę<l'Z:ita
to
tego-j
rozgrywikach
w
głos
leszcze
iorą
b
za.
tc~łk:~WI!c~ol~y.ch ?ruż1:'n .P1~karsk~c?
, przed aita1kirem gailierji wysr.ed~ z czaittrni awa:nltiuiro.m i! bójkom oo. 1>9is!k1ach. J~a-.
·. . . .
cie si~ wyrown~Je 1 ~ema JUZ e1 ,r02Jt11- rocznyo •
1
Jpod osłoną graczy, z rewolwerem w rę- stęil)!ly paTa:graf tego 'tromumlk~ "%~·
zespołow
ych
~
}me1s·
na1s.
z
~~dnym.
posu:zegolnyc h
cy m15dzy druzynaIDl
1
ceJ stron:~ P. L. P. N. do o:statiecz.nego u- wa kłlub Turystów do od~ b~
. kra1owych Jest ?~ s L!-gJa sto!ecz.na.
. .
·okreg<;>~v.
prreż1nac:z.oo~cli
dw1~:mes1~-c~yc.~ · . Okres sł,abosc:i, ktory Legia prze.oho- rcgulawanfa tej sp:rarwy, klMrą P. Z. P. N. jerą bdi-ś~a od miejsc:względu
Dzl's po prze~zło
.na:
?Je
.
licmości
b
J)'U·
d!la
~
t
zarlnteresowa
nu·e
się
ni·gdy
~ezpowr.otru.e.
~ął
P'?czątkowo
dz1ła
Jak1s
rozgrywkach mozna wyrobie sobie
.
·
-~
WYJ>ad!ku.
wość
··
I
Druzy.na ~. zas~ona nt";~ ~ałym a6ąd o drużynach, biorących ulzi.ał w r-0z- ,
· ,
takiem Cra<:'OJt posiada dzis nailepszych '
g.ryw1kacll.
kangro~nym
Bezprzecmie najważniejszą rolę od~g strzelców w Polsce i jest
krakowska która dydatem do zdobycia tytułu m1Strza.
rała narazie Wisła
międzynarodowe wyścigi
tnia swoim boisku załatwia się gładko z · · Zeszł·oroc·znemu . :rp.istrzowi Polski Popr:r:edwhlkami, nie dopuszcz.ając ich for- goni lwowskiej nie ·powodzi się w tego.
.
..
jrocznych, rozgrywkach;
malin.i,~ '. 4ci głosu. : . .
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Potężny dramat morski, pełen emocjonujących scen wstrząsająca symfonja morza i miłości genjalnej reżyserji

WYSTĘPY

J. de BARONCELU'EGO
W rolach głównych:

Karola Hanusza
11.'tJsły

Gioconda ekranu o fijołk.owych f:renicach:

Dolly Davis
i Charles Vanel.

teatrów .Qui Pro Quo• .Perskie Oko•
.Nietoperz•

Lidii Morawskiej
Luni Nestor
artystki oper zagranicznych.

Początek

o godz. 5-ej po

poł.

primabaleriny teatrów amerykańskich,
ostatnio Opery w Warszawie. - -

Początek

LECZNICA

m~~~ „OWUWAJKI"

o godz. 6-ej.

lekarzy specjalistów I gabinet denty.
styczny przy G6rnym Rynku, -

Piotrkowska 294, tel. 22· 89

Fabryki „Sok6ł" w Warazawle.

Całkowicie

zabezpieczaj• organizm palaczy przed ..
zatruciem nlko!vną,
f11da( wsz~dzle.
Z11dal wsz~dzle.
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Ogłoszenia

ICUl.KIJ

<

Przyjm. od 9-2 i 5-8
Dla pd oc1 4 - 6
Oddzielna pocr;eArł
kalnla.

'

w..

przy ul. Piotrkowskiej 17 (w podwórzu).

prowadzony test nadal pod Bolesława
osobistym kierunkiem p, •
Choroby· skórne Wodna ondulacja. Farbowanie włosów we wszystkich koto.
włosów, wenervcz· rach oryginalną l'oreal Henń~ . Wykwintny manicure. WykonywuJe się wszelkie prace wchodzące w zakres fryzjerstwa.
Ceni konkurenc3'Jne.
Obsługa eolldna.
Lampa kwarcowa
1

l
I

m6w do twarą, r6j:nych past do z~b6w-naJlepszych firm zagranicznych

Męski

Salon Damski i

przy przystanku trsmw. pabjanlcklch)
pnyjl!luje chorych w chorobach wstystklch specjalności od g. 10 rano do 6-eJ
po poł. Szczepienie ospy, analizy (moczu, kału, krwi, plwocin etc.) operacje
opatrunki.
Porada 3 złote. Wizyty na mldde.
Zabiegi I operacje od umowy, Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą kwarco•
Roentgen. Zęby sztuczne, korony
tłote, platynowe ł mosty.
W niedziele I święta do godz. 2 po pe#

odnrowad•enfe torc• wska.te.

fabrycz
ne1 pracy w pllkarni, składzie ekspedycji lub wotnego portjera, po~ladam dobre referen•Je, na .żądanie z~o.tę zł. 400 kauc11.
Oferty do .Republiki' sub .Energicz
ny•
--aotrzebna mani kuI" rzystka zdolna.
P1otrkowslu 54 3

tul> wi:domość pies szafę, łóżka, stół,
.
ka białego który ze
krzesła, otomana 1~~~;;4:14;;-.
na granicy miasta w pobliżu ~inął .,, niedzl.e~ę tremo, parawanik,
29/v przy ul. Kthń- Wieszak sprzedam potrzebny pracow.
.le)·. .
~~~jt~ 5 5kł~J 3 t~~~ jałrnaltanlej. Głów·
!11k do zakładu
na 55 m 46 "oficy- fryzJersklego Nowo
.
wia Gurskl.
6
·
•
z
• w ka 86 2
Dokładne informaqe od g. 7 w.
l)a prawa parter. 6 ar„e s

Szosy Konstantynowsk

folwark Brus, telefon 33-03.
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KLISZE
GAZETOWYCH
DO REKL~M

CENNIKOW PROSPEKTÓW

rdJeoa loTOQraf1Une dló c.dow renrodutQf
RYSUW<;I. qrojekty U!kł&~

l~faoAlfENaHAGEN
&.ÓDŻ 9 PiotrkowskalOO.Iel} I ·7{

Dlo Il•k1'ewsk·1ego
kon l't erwafQJj'Um,
1\'Znowiła lekcje
gry fortepianowej
10-12

I

3-5

DP

Wschodnia 72,
m. 19.

chorąitłe\\lkl,
latarki
balony girlandy,

.
wielki wybór pole- Il kuszcrka Pi piko·
ca J Wożnica Piotr O wa, Pidrkowkowska 126
9 ska 132, przyjmuje

-o-bu_wi_e_t_rw_ał_e_,-

n:::f:tenia oraz

zgrabne, tanio
na raty. „Kredyt"
Nawrot 1S. I p. X

m. 13,

w todzf zf4.QO- mies!ęcznle.-Zamiejscowa -5

ZWYCZAJNE: 8 gr. ta wiersz mntmetrowy (na stronie 10 szpalt). W- TEKSCU!I
zL
40 groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe I zaślubin. PO
7 ztotych mieslęczoleteKście IO zl. ·ZamieJscowe o 50 proc Zaa:r o 100 proc. drożej. Za terminowy druk
Odnoszenie do domów to groszy.
ogloszeA admtnistr nie odpowiada Drobne 10 gr Poszuk pracy 5 gr NaJmn 50 il'·
Redakcja I Admlnistracla. Ptotrkowska 49,
Godziny przyję6 redakcJI 6--7
Ogloszenia kolorowe (minimalna wielkość ćwierć strony) 100 procent droteJ.
Telefony redakcji 27-24, 36-43. 36-U
po por. Rękopisów nlezamówfoTelefon admlnłstracjl 22-14 - - - nych nie zwraca się. - - ~
Za; WYdawnlctwo ~~ubllk~„ sp, ~ o&t:• ~· Wladyataw PolaJf ~drukarni :.ReóublJki„ lód~Piotdcowska 49

Ogłoszenia:

mlesięcznle.-Zairranicą
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