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Pe/no zb6fc6w na drodze.~;

napad na kas11ra.
Lwów, 22 lipca.
Wczoraj po południu Ignacy Ooldwaser, kasjer firmy „Premier" w Borysławiu, wybrał się do obok położonyc(
miejsc pracy celem uskutecznienia tall
wypłaty robotników, zatrudnionych w.
koPalniach nafty ,,PremJer". Końmi ~
woził woźnica Antoni NiedźwiedzkL Nt
wozie umieszczone były 2 walizki z pie

~USTR_QWANY.
LÓDŻ. PIĄ TEi(, 22-00 LIPCA 1927 ROKU.

ROK V,,

.I

CENA NUMERU 20 OROSlY.

nlęcłzmL

I

NR. 202

Krwawa zbrodnia warjata.
Wwalca„. z radio I masonarJą
Lódź. 22 lipca.
.
W dniu Clzłsiejszym o godzin\e siódlllej rano władze policyjne zaalarmowane zostały krwawym napadem na zakonnicę Leontynę Kacprzak.
P. Kacprzak zauważyła przed gmachem poczty przy ulicy Przejazd młodego osobnika, który rozdawał przechodniom jakieś odezwy.
Zakonnica zatrzymała si"'. W te:i·
"'
chwili nieznajomy zbliżył się do niej,
błYskawicznym ruchem wydobył z kie·
szeni firis.fd sztylet i zadał Jej cios w

szfył1t1m

ranll

dów jest masonem, Wojciechowski
wczo.raJ po południu wtargnął do jego
mieszkania, pobił wszystkich d1Jmtlwników i zniszczył meble.
W ostatnich dniach zredagował on
ulotki o treści zgoła niezwykłej, a mianowicie
wypowiedział w nich walkę łódzkiej
masonerJI i aparatom radjowym.
Odezwy te rozdawał na ulicach przez

ciężko zakonnicę.

całą noc I dziś w godzinach porannych.
- Gdy ujrzałem na ulicy Przejazd
zakonnicę - zeznał aresztowans· - do·
myśliłem się odrazu, iź ona należy do
ją
Postanowiłem
masońskiej
loży
zamordować.

n·

zawierała 14.000 zł.

a

Zawalony most

Wojciechowski zostanie zbadany
przez psycbjatrów.
Jak się dowiadujemy tyciu jego ofia

I

Jedna

druga 20.000 zł. Ody wóz znalazł się "
lasku Tustanowickim, drogę zastąpiło i
zamaskowanych i uzbrojonych w rewo.
wery bandytów, którzy wezwall woź•
nicę do zatrzymania się. ~ównocześnie
napastnicy poczęli strzelać. Padło około
7 strzałów. 3 kule ugodziły kasjera w
szczękę, sZYJę 1 lewą rękę. Woźnica Nie
dźwledzkl ma przestrzelone obłe ręce
Bandyci zabraU walizkę zawleraiąca
14.000 zł. i zbiegli. Drugiej wali~ki nie
zauważyli i dlatego oealała. Obu ran·
nych odwieziono do SzPitala. Za bandytami rozpoczęto Pościg.

uśmiercił

9 osób.

(Specjałoa: służba tef!g!l'. „Expressu")„

zagraża poważne niebezpłeczeńs~wo.

Królewiec, 22 lipca
Nad rzeką Scheschuppe zawalił si~
wczoraj most.
Skutki tej katastrofy były tragłczrte,
dziewięć osób, które w krytycznym mo
U
pierś, wołając:
mencie znajdowały się na moście ponlo
sio śmierć.
Lastrzeliła się w oczach swego wybranego.
- Oiń, masonko! Wszystkich was
Na krótko przed katastrofą na moście
•
wymorduję!
80 robotników, którzy C'll'
pracowało
łączyły
którą
z
letnia Irena_ Cichocka,
Z Warszawy donoszą:
Zakonnica, zalewafąc się krwią, padem zostali ocaleni.
\Vczoraj około godz. 8 wiecz. miesz- go od lat kilku bliższe stosunki.
dla na bruk uliczny. Napastnika wstrzy
----Ostatnio między przyjaciółmi stosun
mali przechodni~ Nie stawił im zresztą kańcy Rybaków i robotnicy, zajęci pra·
C<\ przy torze kolejowym w pobliżu mo·- ł ki popsuły się i Cichocka nieustannie \
opo
stu kolejowego, zaa1armowan1 wstau groziła, że odbierze sobie tycie.
ru.
I
Wczoraj Kaliciński spotkał się z CiWezwane pogotowie przewiozło P· \\.-ystrzałem rewolwerowym.
Przybiegnąwszy na miejsce, ujrzeli chocką po wyjściu jej z biura. Udali się Zycie Judzkie za 500 mk.
Kacprzak w stanie bardzo ciężkim do
stojącego na nasypie jakiegoś mężczyz- nad Wisłę. Podczas przechadzki C. byszpitala.
(Specja;Jna służba telegr. „Exprtssu").
Napastnika sprowadzono do urzędu nę, u którego stóp leżała , podrzucana la bardzo zdenerwowana i w toku rozBerlin, 22 lipca.
śledczego, gdzie się okazało, iż był to P!zedśmietrnemi konwulsja~i, ~t~a k-0- mowy zażądała stanowczej, odpo,,~iedzi
dopod
Storkow
wsi
.we
b1eta. - W kurczowo zac1smęteJ pra- co do przyszłych stosunkow między lionano wcr;oraj ohydnego Berlinem
e
ki b ł
A t i w ·· h
któmordu,
nimi.
01ciec ows •. Y Y zec. ~, za- wej ręce trzymała ona rewolwer.
·?on
Gdy Kaliciński dat odpowiedź wvmi rego ofiarą padta schornwana wieś··
z ust nieszczęśliwej buchala krew.
mieszkały przy ulicy P1otrkowsk1e1 71.
Cichocka krzyknąwszy: „A niaczka.
jającą,
WYo
Natychmiast zawiadomiono
Wojciechowski oświadczył, iż
Wczoraj przed południem, kiedv cór
Lekarz więc nie kochasz mnie", błyskawicznym ka jej po zajęciach polnych wróciła o
rozpoczął energiczną walkę z wszech- paiiku policję i pogotowie.
ruchem wydobyła rewolwer i nim to· domu zauważyła przed drzwiami otruświatową masonerią, która przy pomo- stwier~zU zgon sa,mobójczyn!· .
Męzczyzna, ktory był swiadk1:em tra · warzysz zdołał jej przeszkodzić, strzej
.
.
tego psa.
cy fal radiowych przesyła swe ta emu1- gicznego wypadku, konduktor tramwa· ma sobłe w usta.
Owładnięta zlerni przeczuciami wbie
·
Śmierć nastąpiła natychmiast.
f jowy, 28-letni Feliks Kaliciński wyjaśnił,
cze rozkazy.
gła do mieszkania i ze zgmzą zauwaPrzy denatce znaleziono długi list.
Przypuszczając, iż jeden z jego sąsla- że denatką jest urzędni'Czka poczty, 26żvła leż~cego w łóżku trupa J1:atki
„.
+
ł*MłH
Mieszkanie byto doszczętnie splądro
wane.
Należy zaznaczy·c, że zamordowana:
prz,ed ki1ku dniami sprzedała krowę, za
którą otrzymała 500 mk. Rieniądze t'
zostały również zrabowane•.

Sam·o·bo'1·s·1w·.o.n1·a·ko;,.•ha-ne·1· .kob'1•e1y·•
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Fałszywe

Podpisy marsz. Rataja

Antoniemu Górze, bo wyłudził na ich
podstawie około 50,000 złotych.
'

przydały się

•

·
Z Warszawy donoszą:

J

'

. łka Seimu. i ks. Nowakowłmała rze.;kome~o inkasenta. ~res:dowa-,os?ibę maTsµ

·
ZaTząid waTSzawskiej Kasy Ohoł"Ych ny, poda1ący się za Kurowskiego, rze- sk1ego.
Góra sporządził sobie legitymację,
zawiadomił niedawno urząd śledczy, fa czywiście nazywa s,ię Antoni Góra i mie
jakiś młodzieniec, podający się za Jana szka w przytułku miejskim przy uJ. Ja- ·wy.daną rzekomo przez sejmową komisję

.19 na P_radze. Z zawci•du !est budowy ~.ościoła. OVa-t~zn,oś.ci na nazwison nauczycielem szkoły powszechne}. ko Antoniego Gorntckiego 1 sfałszowawW czasie rewizji znaleziono u Góry szy podtpisy marsz. Rataja i ks. Nowakow
wiele sfał-szowanych legiitymacfi, świa- skiego, Je,gitymował się na prowincji jania tej Stprawy i po kilku dniach zalrzy- .d:ectw i dokumentów oraz 15 sztuk pre- ko wysłannik tej komisji, uprawniony do
cyzyjnie od'rohionych s-templli kauczuko- zbierania składek na kościół. ·
m WWf'&lW'Gi&iJAH
Działał on przeważnie wśród duchowych. Między stemp;1ami znajdują się
pieczęcie Kasy Chorych, okręgowego u- wieństwa i ()Jbywateli ziemskich, którzy
Hl
rzędu 111bezpieczeń, mini&terłjium W. R. 1 składali nawet choine ofiary. Sumy,
W
• t • O. P., kuntorj'tlm okręgu poleskiego, in- łudzone pr._ez Górę, sięgają do 50 ty .
• d •
zapowta a Stę przec1ę OJe. spektoratu w Sarnach na Wołyniu stao- złotych, gdy,t fałszerz prowadził swą d•zia
Zdaniem najwYbitniejszych meteo- 1wiairzysi~e~ia cihrześcijańsko-Aarodowe~ łaliność jUiŻ od· kia~u mie~ęc!•
$1edztwo w teJ sipraW1e zafacxa cora21
nauczy-c1e!1 s·zkół powszechnyC'h oraz s·e1
• • ,
•__:
.
rologów, będzie m~e?S1ąC sterpien naog(il mowej komis1ji budowy kościoła Opatrz- większe kręgi. Obecnie policja pracuje
podobny do swojego pOprzednika lipca: ności BD!'Lej... w Mokotowie (faktycznie nad wyświetleniem zagadki, do cżego
słwżyły przestępcy inne pieczęcie, a szcze
przeważnie ciepły i obfitujący w burze. kościół bUJdluó.e się na Kamion!ku).
DokU!lllenty i piec~ęcie n.aprowadzi- gólin:ie pieczęcie kuratotijum sz;kdlnego ł
Wpływy kosmiczne dają powód do
ważn eh ob"a burz i 01'kanów. Nic- ły wł~dz~ śledcze na śład w~e~kiej ,afe- iM{,>~ktoratu oraz okręgowego urzędu u.
ry, w ktorą sprytny nnłoUzieruec wp~ątał bezpteczeń.
d •
,l W
po i Y
bezp eczne te okresy przypa a1ą na czas
Od 11 do 15, na stępnie od 22 do 25 sierpnia. Lecz najbardziej krytycznym
smłarć- Włamywacza „pracują".
Złączyła
dniem okaże się 25 i 26 sierpnia (burze i
Lódź, 22 lipca.
1tiedy rozłączali ich ludzie. Ubiegtej nocy wfamywacze
silne opady atmosferyczne).
łódzcy
Pierwsza połowa miesiąca będzie o
Z Mazurów donoszą o tragicznym doko.nali nowego występu.
wiele ładniejsza niź druga (f)Odobnie lak wypad.ku samobójstwa, popełnionego
Zlodzieje przy pomocy wytrychów
ł.<> było w lipcu). POd koniec miesią\:a przez 24-Ictnią Marię Bojarzyn i 20-kt- dostali się do mieszkania p. Bernarda
pochmurnie I deszczowo. Naogół biorąc niego Augusta Kozicki,ego, zamieszka- Kuntze, przy ulicy Pjotrkowskiej 171.
Łupem ich padła garid.eroba wartości
łych w Szczypnie. Zrozpaczeni upor~m
miesiąc sierpień będzie miesi~cem do~
rodziców panny, którzy sprzeciwiali s i ę j kilku tysięcy złotych . Kradz-ież spostrze
brym i sposobnym do oodróży, wy- .ich małżeństwu wyszli poza miasto Joł żono dziś rano o czem niezwJocznie oo,pocz~ów I .wileKiaturyJ
i'nfo.rmowano wtad.ze śledcze.
lasu i tam powiesili sie obv,ie.

Kurowskiego, inkasuije od

członków

pie-

niąidze, należne Kasie.
Bryiga•da fałszerska urzędu śfodczego
wszczęła dochodzenie ce.Jem wyświetle-

pogodil.

gie:rłoń-skiej

siarPn1·u

1cn

za

złośliwą
Ułięzianla
upadłość.
Wielka afera berlińskiego
kupca.
,.Express.u„). ! .'
Berlin. 22 lipc~
Przed sądem tutejszym zakończył
się dziś sensaeyjny proces przeciw kup
cowi Oskarowi Calow'owi, oskarźone·
mu o oszustwo i złośliwą upadłość.
Calow będąc właścicielem znanego
domu eksportowego. zrawal przeszło
przeszło 120 firm miejsooWYch na ogól
ną sumę 650 tys. mk.
Sąd skazał go na rok I trzy mlesląeel
więzienia, a niejakiego Siissmanna, który w aferze tej był mu l>OltlOCDY na
cztery miesiące więzienia.
(Specjalna: służba teleg;1-.

Podwyżka

,w

dla gazowników
Lódź,

22 lipc&

I

dniu wczorajszym delegat zwiui
ku pracowników gazowni miejskiej in-.
terwenjował u dyrektora gazowni p. Ka
pusty w sprawie wystosowanego a dotychczas nieuwzględnionego żądania rra:
cowników o. przyznanie im 5 procent°"
wego dodatku komornianego.
P. dyrektor ośw'iadczyt, iż sprawa 'tal
może być załatwiona dopiero w polo-wie września, ponieważ obecnie prawie
wszyscy członkowie rady naczelnej gal
zowni oraz wi~eprezydeut-i.~~1
·~
ki znajdują Sie na: w~

„ -

Tu zlmn·o, fam
a

człowiek
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Skazania

· gorąco,

Urzędnik
właszczał

wszystko

· przetrzyma~··

Opady atmo'slaryczna
w różnych kra1ach. ·
Człowi:ek może zniLeść

wyż:szą przedętiną tem~ęrrutture roc· zn~.
oznaczoną na 30'2 StofPIIltl. P-Oilożenńe . tej

„

~=~~eiSJ:E

za.:

żające.

skor;;~iwaro:C~~~~wi! , LulCsilsciw'il liabtna -w ·wlelkicli -aer~płan·a~'Ji 11t~mieck1ch· uhr~~mych

wietrza na zliem~ w Droimie ŚitJJileroii na
.gramii1cy Kailrifonnjr ~ Newadly. gdtziiie sitwier
d'Zono 56'6 stopniil (102 f·ałiiren:henit:ai).
W ittej dkdlii:Cy paairują. zupetde S1>e-

pienią~ze.

ne przeciw Edwardowi Żureczkow.i, urzędnikowi
pocztowemu z Sądowej
Wiszni oskarżonemu o nadużycie wla·
dzy urzędowej, Młody ten urzędnik do. puszczał się systematycznie malwersacji przez to. że bądt wysyłane przeka:zy
i czeki P.:K. O. zniszczył. a kwoty pie·
nieżne zatrzymywał przy sobie, bądź
też listy pieniężne otwierał,
pieniądze
zabierał, listy niszczył, a w łeb miejsce
wstawiał listy urzędowe, listy zas naru- .
szone, zwracał, jako niedoręczone. W ·
ciągu rozprawy oskarżony przyznał się
· ~1 winy, tylko w tych wypadkach, w
których dowody obciążające były tego
rodzaju, że nie można było przeczyć nad
użyciom. W toku dwudniowej rozprnwy
przesłuchano wszystkich poszkodowanych, a nadto byłych urzędników i służ·
bę PoCztowa. oraz naczelnika Poczty z
Sądowej Wiszni, których zeznania były
przeważnej części dla oskarżonego nie
pochlebne i w wysokim stopniu obcią:-

różinice

W)srpy objlewainei den1·erni falami morza
powoduJe, że noce n.ie dają chłodu, twk
iz d1!.a pirzybytyieh ·z stron i1rnny·cih kllitrnat
ten jest poprostu nile!Z!nośm:. ~dobny_ kFimat ma mi:ej1s·cowość Lugh, J.eżaca w k,r a
tu Somali.
Najnii<ższa
prz.eci:ębna
temperatura
roczna, :Vnamionuj1e f<faniheim, wynosi '.Jo
wlem 25'8 stOP'tlii pon11ż,ej zera. Mliiejscowość ta sita:nowifa kwaterę Anumdsena
w cza.Sie jie·go e~spedlyc~il dJo biie·g una potudnioweg;o. Na samym biiegiwniiie pQłud
nki.w ym IPl'a wd10I>odohni!e prreoi•ętma tern
per·atura zioczn,a wym.osi] ·okotio 30 sitop;ni.

sobie

Przemyśla donos
Ostatnią rozprawą, odbytą przed ł::.
wą przysięgłych było postępowanie kar

Z

ogromnie wid
kHtrnaitycz:ne. Or~an+zm czło
wieczy posiada a·pa:ra:t regulujący, który
mrma.J:ną ci:eptotę jego oiałą. utrzymuje
,... temperaiturze 36'5_:._37 st®rni Cel. \V
raz.i e podll1!i'esii1e1nia' siię temt>er.a turv, orga1!zm ludziki prz.e•orzymać może gorąc?Jkę
do 42 srtOP'flli. Najnri:ższą temperaitiurą ciata, 1kt6rą skonstatQWano u zamarzając.e
go czilowJ.eika byfo 32 Sltopnie. ·
Oz.lowielk ma na 2iiiemi dosyć sposob
oośoi dio wypróbowainfa zmi-enl]Ych wpły ·
wów kl:anatyczny<Ch. Jeżse1)d cqod:zi .o te·:n
peraturę powteńrza, to miejscowość Mas
saua n:ad Morzem Czerwonem ma naj-

k:e

małwarsanta.
pocztowy przy·

kacJ1 pasazerskieJ.

'do

komuni-

Sędziowie przysięgli wszystkie niemal pytania potwierdzifi'.. wob~c czeg47
Żureczek został skazany na 8 miesiec~
ciężkiego więzienia. Oskarżony wyrok
przyjął.

T•

.
. A•
'. ą1etnnicza zbrodnia w·Buenos-. 1res

~a..~ijł~IKto zamordował radCę miejskiego d-ra Ray'a?

są. jaJk to Pf'ZJllI)USIZ'CZać
~ b~: ge- c1·anek potasu czy kula rewolwerowa? ...... Podwó1·na rola zdradlib!i~y. N;iijnlilzSiz.ą tem:peratu

ogra&me

;~:~=c~~~~dl=

ifego rocJJzaju pamlilarow n1r.e mO'bna )Iż
przeprowadzi1ć ~ IPi0'1110CY itle'rmomeitrów rtęciowyoh, bo rttęć ~irma. orzy
40 S't1QJmrach, użYWa 5ii'ę tedy, ~orneitrów droh~loW•:i,'Clh. ·

wej kochanki. ,_ T~jemnicza ręka, która utrudnia śledztwo. .
Mord aferą polityczną•
·
•
U"
d anc1a
· w l asna „i..;,xpressu
r;:a
''
norospon
•

Buenos-:Alres, w lipcu.
~e IZ3Clhimumde ~
na e'W"OJ)e',fslkile t110r©.e Północne. na Białe
~~gancka miejscowość kuracyjna
in()rae, iak r6W1llll!eż oo morze ood biegu.
Vincente
Loper, położona w malowniczej
netu pol,udm@owym. - Na~ ąłmnm
okolicy,
.
tuż
obok Buenos-Aires, była 11
!Ukaz~ siłę w Assuaaiłiie, nad Górnym N1września
192Q
r. widownią
Jem i w &nmyoh mJi~owośda.oh fOOiSltyinnydi. Ohmury są równlileż r.tadlk'l!em ztta- tajemniczego I pełnego grozy wypadku.
~ w zatoce 1)e!.l"Slklrej i m ~
~h tlleryrtJorjacb ilndlyjslcich.
O godz. 6-ej nad ranem, kiedy miesz. MJI'le~ w 1itó,re1 na}wltęoeJ k~ńcy miasteczka spoczywali jeszcze w
~ ~ 3est Ober~ w Ind!jaooh
;,li~. Z dJeszicWW'Y!Ch opadów sły .dębokim śnie, dwie pokojówki jednego
~ie równiież I<wuaJD, n.a~barrdlzii~j oo !JPłno- z mrejscowych -pensjonatów zaafarmo.~Y położona 'WYJSP'a rz grupy wyisip Haiwaj wane zostały
.sk'ich. T~j mneiscowośc~ w ·kitórejby
l'(_>ZI>aczllwem wołaniem o pomoc.
~gdy deszicz nlile padial, 1*mb. wogóle na
swtiecie• • 001jmniej ~w stw"rerdizaJednocześnie na balkonie ujrzały
llrY na sttłehych W'Y1braeżach CMlie ~· Bem
oraz w. poł'udltlii!owo-zaohodlilli~ Af.ryoe, piękną kQbłetę z dyJoiacym rewolwerem
,w Gór.teym BgIDPoiJe m w AustraID.i~ Na wyw ręku, . .
sJ)fle 'Ja1u. 111ad.eżącej dJo wysp Marszal- która, krzyczała, że
ikow~ ~ pa~ ttxrze:z 336 , diai
bandyci zamordowali jej męta.
w roku.
,.
Buriz:e naijceeścle] naw1iedlz.aiją AhiSąsiedzi, którzy natychmiast wbiegii
~ syn}ę, · gdlzdie zaobSlerwowam; wtooiętnite
do
mfoszkanfa„ w którym popełniony
214 din:il bll!rzlliJwych w rr~JJ. W ·bt.m-ze obmiał
byt mord, zauważyli w pokoju ofhują okoDi:oe A:Drylki wsichodlnte.i ~ Kamenmu. W ()lko1icarch J>Ollamych burz,e · nńe gr.o mny nieład,
·
w:vstęi>uJą prawliie wcale.
· a na łóżku ciało radcy miejskiego
dr. Carlosa Rya'a
kł
z trzema kulami w piersi.
z sypia1n1 zniknęły jednocześnie drogo.
z powodu niepowodzeń cenne klejnoty i futra żony zamordowaq
handlowych.
nes?o; pięknej kobiety, która, jak się do(Specjaloa służba tele~r. „Expressu".)
piero {>Óźniej okazało, nie była prawowiHamburg, ·22 lipca.
tą małźónką dr. Ray'a a tYlko jego
W dniu dzisiejszym rozegrał się tu
kochanką.
niezwykły · dramat życiowy dwojga
. :poriieważ w Argcutynie obowiązuje
osób.
prawo, mocą którego ciało zmarłego
Właścicrelka Jednego ię · sklepów .musi by~ ·pochowane w ciągu 24 go·dzin,
sp0żywczych wywiesiła . dziś na sędzia śledczy postano\vit dokonać eksdtzwiach kartkę z napisem: · ·
~z powodu święta rodzinnego sklep humacji })Qgrzebanych już zwłok, w ce.zamknięty".
'
lu stwierdzenia przyczyny śmierci dt.
Zaryglowała następnie drzwi i wraz Ray'a, ·
z córką zamknęła się w przleg(ym 'po·
Zdołano bowiem ustalić, że
koju, poczem odRręciła kurek gazowy.
Obie poniosły śmierć.
·
został on o wiele wcześnie! zastrzelony
Przyczyną samob6\stw.a 1:-vły .UePo pr,zed wszczętym przez p. Marię Posy,
wo4ienła handlQwe.,
·
ieao kochankę, alaMnem~

n·aI ZWJ

B

~ --

· . - · bO
, jSf\VD
samo

Podczas sekcji zwłok natrafiono w kac'h zdołano stwierdzić, 'łe za narzędzie
zamordowanego na
śmierci samobójczej utyty był cyanek
pozostałości cyanku potasu.
potasu.
Pewnego dnia zaszedl w całej spra·
Organa śledcze stanęły wobec tego
w obliczu tajemniczej zagadki„ czy dr. wie nieoczekiwany i
Ray
sensacyjny zwrot.
został zastrzelony czy otruty? •
Sędzia śledczy zdołał bowiem zauwa.
Sędzia śledczy na mocy zebranych żyć, że wszystkie
akta i protokół:Y śledztwa z0stały
poszlak byt zdania, że dr. Ray ·
sfałszowane.
został otruty przez p. Pocy i jej drugiego
Wobec
tego
odkrycia dochodzenie
kochanka~ p. Percyra •
~ledztwo .poprowadzone w tym kie- prz'e prowadzono z kolei w innym kierunrunku natrafiało jednak na liczne prze- ku, a mianowicie
szkody ł wciąż rwało się. Było aż nad· ujawnienia tajemniczych fałszerzy l ustalenia motywów, które nimi przy po<lrato jasne, że jacyś ludzie, widocznie
błaniu protokułów kierowały•
.wspólni~y podeJrzanych świadomie i w
Sędzia śledczy Postanowił za wszelką
sposób podstępny utrudńłaU śledztwo.
Wladze zajęły się wobec . tego prze- cenę aferę tę ujawnić i w tym celu zarządził dochd'zenie dyscyplinarne
dewszystkiem
zdemaskowaniem tej tajemniczej mafjł, przeciw kUku urzędnikom policji krymł·
nalnej.
która zacierała i myliła wsz.elkie ślady
Obecnie więc skoordynowane śleaz~
mogące doprcf\vadzić do wyświetlenia
two toczy się nie w kierunku ujawnieQia
tajemnicy i ujęcia morderców.
mordercy, ale przeciw tajemnej sile, któ„
Na krótko przed ujawnienie mordu
tajemnicza ręką rozwaliła kawał ściany, rej zależy na pogm~twaniu sensacyjnej
morderczej.
na której były początkowo ślady kul. afery
1
W
związku z tern
W ten sposób sędzia śledczy miał
nie.z wykle utrudnioną pracę, wobec cze- coraz głośnlel mówi się obecnie o tem
ze nieuchwytny morderca nałe.ieć ma
go zarządzif
aresztowanie MarJi Pocy i jej domniema- rzekomo do ~ronliłctwa byłego prez,y· ·
denta lrlgoyen•a, który w swoim czasle,
nego wspólnika Percyra.
Śledztwo postanowiono przeprowa- podczas swego urzędowania, polecił zamordowanego dr. Ray'a uwięzić. ·
jeszcze raz od początku i wobec tego dokonano ponownej ekshumacji zwłok dr.
W ten sposób tajemnicza zbrodnia nal~ay 'a. Ekspertyza lekarska tym razem biera tła p01itycznego, które dotychczas
nie wykazała jednak śladów trucizny. Jednak nie zostało jeszcze dełinłtywnitt
Dalsze śledztwo poczęło się znowu ustalone.
komplikować, a stawo „cjankaJi'· poczęło
Wład'Ze śledcze w dalS:ZYm ciągu pro\Vy wierać tak
wadzą mrówczą i uciążliwą pracę w kie·
fascynujące wrażenie, że w ciągu klłku runku ujarzmieniach sztucznych, PoWO- ~
tygodni zanotowano w Buenos-Aires dawanych czyjąś ręką tttudności i_zde--intensywny rozwój samobójczej psycho- maskowania faktycznych si>rawców trazy, pnrczem w kilkudziesięciu wypad- g.iczn~j śnyer.ci 4:ra &!(A.
żołądku

EXPRESS WIECZORNY
l

f

· Str.a

Zmartwychwstanie.

.j.

„nieboszczyk~'.
·. Już

po którego

przyjechał
ożył

karawan nagle

~

· ·

~-

::::;-..~~~~ »

·-·--~

~'~
_„

-~

.. - · ·

· ,ru_' · ·

znajduje

się ·

. ec ł6dz>k·l, zamiePan O., znapy 'kupi·
Lódz, 22 lipca.
W dniu wczorajszym wydarzy·l ·s-ię szkaly przy ulicy Północnej od 6-ciu dn:

·

'7
.

na. „drodze do
zup_ełnego wyzdrowienia.

dziś

i
1

.
'
„. ,.. ·'?. At. 1".
Szer ~ClO urzęaniKa~;c·C';;· pan .j~st - Czemu„ u. diabła, pije pan tyle w ł,,odzi nienrykly Wypad~k. Człowiek, hył obłożnie ~ chory. ~zywani codzien-który był _ uważa.ny .za piepQ$zczyka, na- 'nie lekarze nie mogli' wyrl:ać djagnozy
'.
.
·
·
tu, do stu djabt6w, szefem · A jeśli nie wódki?
.

.J

•

jest. pan szefem, · to czego pan
robi?···
'

głupstwa I

·

- .To jest jedyna i:zecz.. lt+óra trzv-1 gle dżyl, k~ wielki~j radości zgromadzą- ~. ~~ooym raz!e nie ulegało w~tpliwo
sci. iz stan G. Jest bardz.o. powazny. O·
nych .w mreszkamu ki:ewnych.
·
ma mię na nogach„. , ·
negdajszej . I,lpCY, ,chorY;. kUkakrotnie tra·
.
M
cił przytomność · j był tak osłabiony, że

·na.n. • s.. k. i. •h·~:::.:'.ę~::~~:,::~c··os_z,ust... noz_
j,ż
~
~·
r ·,.·r. '.·' n.·u
.-Sn_
'. wpadł na .dowcipny sposób zdobycia pieniCllZY. ::::y:.,~~~.~:al b::,:=~~:

„

.t

raj okoto pohidn'.i'a; 'Pf'ZYPUSzczaM,

Z Poma11ia · donoszą:
Oszustwo, któ~ w .tych dniach doko. nać · zą.mierzał pewien osobnik, świadcz-y
i!Z npwocz..?sin.ym „rycerzom
.dobif;nfe,
,prze111YIS-łu': nie brta~ s·pr:ytu, an.i t>?i tu„

·'r)etu',

. w tych

· "

„

•·

·

d!niach w Banku cukrovmiet·wa w ;Yoznari:iu 'załotył sbhie konto' .ozekow~ tllieiaki Karol Mulll.er, wpłacając n2'
nie SO zł. Następnie, znając doskonale
1stOS1Unki fini!l~owe ziemianina S. _z po~
posia<lającego. również · konfo
Kępna czekowe, .le.Cz w banku Kwilecki i ł'oto-'

cki .....:.. postanowił .jąo pieniCJ,!dze nrzelać
.na S1Wóję doJ,ro.- d·o .B,anku cukro~niotwa,
by 6e następnie zainkasować i zniknąć i.
grubszą, około 35 tys. zł. liczącą gotów„
'
' ,
·
ką.
Wt~ celu. napisał list do banktt Kwi
~cki i Fotc;>cki,. zaop~trzył go w piecząt·'
kę oraz podpis ziem.fan.ina p. S. w kt6-

leminut PO
bo.w
karzy kupiec poruszył się nagle ł spojtn6gł około 32 lat~ i iniił. na sobie ;a.!ne
• rzał na zgromadz-ónych kokofa niegt
<
· · ·
·
"Uiorańie or~z: .N:>Wńlez J8.Sllly. p~aszcz i milę
ki kapelusz; nas:ił żóUe p0łl>Udki z białą. członków rodziny. Chciał coś powie·
w&tążką, a na lewej tęce małego palca dzieć, lecz słowa- ugrzę'zły mu w gardle.
·.P. o cbwł,'H hyił już sztywny zupełnie .
.
,
widniał syignet.
Przesot'l'zega się ·banki wz~ędnie urzęd'rtików, by w podidbnych -wypadkach Rozległy S:ię . krz}'ikii ·roz.paczy żony i
byi.1Ji zawsze baridzo ostrożni i sprawę dz.ieci. ·
1Jeden :t dałszycb krewnych pana U
czy nie
iprzedfo.m należy.cie 7.:badai1i;
którY podczas · choroby kupca opiekowchodzi w grę oszustwo.
.wał się jego rodziną, doszedł do wnicr
)

niec i przedłożył upoważnienie p. „Mul, P.os ł ańca.
.! era" - ajenci zaareszlowaiłi
oopi~to na
WyŚzło
a
w
W toku ś1eCiżt,
1aw, że oin o niczem nic nie wiedział i. że
padł dzięki swej. naiwności ofiarą zu<:hwalego rzezimieszka. Według podanego
rysopisu ten, który go wy.słał był el~gan
~ko · uibrany, wzrostu około 1175 tn., WJ/smukły o pełne.i twarzy, gładko golonej,
brunet czesał się z przedziafom, liczyć

Zamordow~·
ut

która . nie

1

kam1·en1·em

chciała uczynić zeń

Spółdziałać W

I

morderstwie

kob1·e1ę

sktt,

:Tej

swego kochanka, ani
Własnego męża.

P?'1

Oświadczyny

= '

Ze ·z iotai ksiqg1

.

„ ' śł1dcz1go.
·u..'rzqdo·
. ·
' · . ·

piJ·anego

nie zaorowadziły go przed ołtarz, lecz do... aresztu.
„
P. TeQf.ilJ po

I-

Panie posterunkowy, pan powi22 lipea.
Łódź, lrieHszkad1
nien wiedueć dlaczego świat się kręci?

kibkunasłu

jż on już me żyje, postanowił zała-z

twlć wszelk!ie formalności zw,i ązane

.
Pani A. uderzyła go w twarz:
- Jutro rano zawiadomię policję o
Łod?Jią waszych płanacht S,l{ończycie w krymi
':u::i~U:! =~a:!i Mull~azS:k Niech~ice, gminy. Rozprza
•
. .
w be-, nale -:- .~P~rła. .
kob~ety,
cukrownictwa. Wypadek zr.ządiził, że w zn.alez.~ono z~toki młodej
stanowczosć,
3eJ
znaJą~
W1es~1:a~:
.
.
dlniu tym akurat tak wysokiej sumy nie stjalsk~ ~sob z:mordo:waneJ.
1'Yło, .~ persą.nęt b;~nk'1,, wied'Ułc o tem, . . Pottc~ początk~wo me udało s~ usta me :Wąipd, iz uda się na posterunek po.
te óW zi'e;plianip. nie . J'l.;llbił się 'ladłuhć - hć nazwiska, pomeważ zamordowana licy1ny. . . , . . .
Obawia c St" rz „,..sta-1 e aresztoP.owziął wątpli."?..osc do autęnt.ycznos_' eł miała zupełnie strzaskaną czaszkę. Kilku
Ją_ t . ·.,.., d """ iu,' . t•. .· ar
.J
~. f o:n~a~o do p. s. l ;iowteł'18.!~· 'Z~-t eie.
wieśniaków roŹpoznało 3'ednak zwtoki. ,
;Clz11ano
wany, nazaJU rz 0 ~ana cz a ow na
.
·
. • .
_.
·
· się, ze · m~y podobnegD :de cewa
. 'J~i~·
nie dawał ani też nikogo do tege> nie u- .~yła to zamozna wtesmaczka, Stanrsła·· ni'.l przed domem.
Pani A., która rzeczywi'ś~ic ~dała
wa Augustyniakowa.
· ..
powaiżnił. •
Adolf Rama, najbliższy sąsiad Au· się na posterunek, nie iauwa.Zyta: iż są1W ten sposó'b wyszła szyid.ło z worka
·Ws~kże .o~z:ist 'nłt:c o te~ .ni~ wiedział. gustyniakowe3· cd dłuższego czasu sta- fr:i•d b acznde ją śled ZI.·
·
- k O!JDaeJ za t em w sw1e>.:1e
Nags.po
·
I d A I b· t
· ·
zapyt a ł · l .
W pewnej chwili, gdy znalazła się w
telefonicznie, baip,k · ~wiłecki i Pot<lcki, ra 51~ 0 JeJ wzg ę y. . rn ie a. zamęzł j •
bU ki · .odi łości i
ery prze1anie . piet\ię«i;zy. już ~ałahvi-ono, na, me zwracata zupełme uwag'I na za1
c sni\ ' er -w
· eg
s eJ
, ą ątrrrmawszy 'poeytylwnią, .. odpowiedź loty podstarzałego lowelasa wiejskiego. po u, z
Przed kilku dniami spotkał się z nią r;bwę l{amień.
był ria· tyle p.rieb.fogły, że nie sam po·
Mtoda kobieta ugodzona 'W skroń
szedł' pródjąć: gotówkę- ze swego konta w w polu
upadła na ziemię, brocząc krwią. Zbrok
.
dl
•
.
BanlW cukrownictwal , lecz. wynajął : Dik
·Rama pa pr.ze.d n.'1 ą na 0 1~n~. . . dni· arz nastwiil się nad ni'ą prze "".... dłuz· szy
któremu.
, ło. dtj~ńca,„
ten cel P~Wll~go .m
Kocham cię 1 me cI1cę mi się zyc- czas. ..-Ody upewnił się, iż nie zdradza
k'
• ,_,
1~
właśc1cit:..i ziems t,
przed. ·sawit się ja~q.
· J)rzycietn ·zapewniił, że hojnie go za t~ bez ciebie - zawołał.
Augustyniakowa odepchnęła go od żadnych oznak życia, udał się · de> dornu.
przysł'Wgę wylta.gtodżi.'
Mordercę wykryto dzięki t:; -- .;z
' :. .Gdy --się ~ mł?'dzian zgodził,_ ~.sta- siebie i chciała udać się w dalszą drogę.
ności, iź jeden z wieśniaków iauważył
Rama nie puścił jej jednak.
. wił : mu. ~osne N&tno, · upowa:z:niaiące
go w ch""ili" gdy uciekał pola
.
do pod!Ję,.eta WroCZ.a&ePJ: .12 tys. zł., pole•
z
"' ,
mam
- SłuchaJ - wyszeptał cając zarązeni, by odlbiór gotówki pokwi-1
Rama ukrył zwłoki tak starannie, Iż
"urwał nie : swoUn · nazwiskiem, lecz: jaJn. plan. Twój mąż ma duży mają.tek, mu·
;wyprawiwszy chłopca pu simy .go zamordować. Pieniądze, które znaleziono je dopiero PO kHkti' · dtiiuch.
Leon Le-nc.
t»~Jtiąic1.~e, „sam, je$z9ze -~clefolllicznie za- ~howa nawet przed tobą.. stąf.czą nam Zbrodniarz, wzięty w kryżoWy; ogi~ń
n::ytań ~..,...„_znal St.ę A ..... y.r>ilttl'.
-: · ~«.,
t . .
W1a~w.lł Ba~k cukr~wructwa, że wysłał
3
•
~
l.<,Y
v:
""
na ca e zycie. ..•
właisn'Je· ·swe.go forys1a.
~'
Tymcżaśem "w batiku czeka.fa już połicja śiledczcr; . kfody ·z.ijiawił się młodzieLódź. 22 lipca.
.
P~.zed kilku dniami w polu we wsi

od'ejściu

k.Ukanaśoie

'.Orzędnicy . ban1':owi nie dali .się- jednak wziąć ·, na kawał.

na-

1

·odprowadzeniem zwłok na miejsce wiecznego SRoczynku.
.Po · upływie dwuch go~zln przed_dom
zaJeChal karawan. W m1·ę.dzy.czas1e w
mieszkaniu zgromadziła się Już cała ro'dzina. oPłakuJite zgon.
. Ody na schodach usłyszano kroki
karawartlarzy, . .z ust żony wydarł się
rozpaczltwy okrzyk. W tej chwili !łM·
cnym] wstrząsn;\I dreszcz przerażenia.
·wszysey: cofnę1t się w kierunku drzwr.

I

si„" n~gle. Ot.w oNieboszczyk nnruszył
fi'-'
rzyl zam·a de powieki 1· ręką dotknął
.
czoła.
_ Cud _ zaiwołała iooa, trupio bła·
da.
Żywy n~eboszczyk·
"
zupełnie przytomnie.
.

spojrzał na nt...
....

- CC> się tu "dzieje? Dlaczego -leżę na
ziemi? I(t-o ·s ą c.ł obcy ludzie - wysze·
·
·
--~
ptaf.
Stowi·()WO, przerażenie,. które ogar·
1 __
nęl-o obecnych, zam.:euił9 się w radość.
Pt.n .O. znajdo'wał się
Zrozumieli,
tylko w odrętwienltL Kupiec nietylko,
lż odzyskał zupełni-eo przytomność, ale
wróoll do sil. Podniósł się sam z ziemr

iz

ł położył s-ię do łótka.
Któryś z, czonk(>w rodziny niezwto.

cznie zawiadOłtlłł karawaniarzy, iż

riieJ>Otrzebni:
·

52

.,

Wezwarry natychmiast lekarz stw.ierdził, iż kupłec po śnie letargicznym jest
zupełnie zdrowy: Wskutek osłabienia

prawdop<Ki()bnłeJeszczekukadnłbędzie
musiał leżeć w ·łóżku.

Życiu jego nłe

grozi żadne niebeqfteczeństwo. ··
WypadelC >fen:wywad Q'&!l'omne wra·

zenie

iVI'

calem·'mfoścle. .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n.a
Nie czekał jednak
humorze. Zataczaiit9
15stE;DZ.e„.~., P~zy . ul c;Y .J<alCillbacha był w doskonałYtn
LaJ~,· 12.
· W1'1W
· odpowiedź,
ła b
t · h ! '!!!
1·
h .J ł ·
~'I..
s'l&adz.!ono z · nuesilkama pi,emyny, IW34'- •
«.
9.•
na mm
owiem
s1ę na n.ogaCl.11., przec au za s1ę po u 1cy eJ c: wm. wywar
.
.
tości 25 zr.
. .Io li
. łni •
. meta Chail'liie, .z.ant. l>I'ZY ttlky MłYtt!arskłej ~~orskihe4 di ~hciałbyza wsó'Ze!~~ cendą. z:n~ zek·olnie jakaś niewiasta i padł :pl'1'ed. m~ na. _,_ '..!.... •..!\ . ·g
~1ze~a o zupe. e 1 ran'O pros1~ po c
·
,
,
m. 9, sikiradzioÓo. z iritesz.k:aniia 2 k!ołdry :pluszo- ~,... przec o ruów, „ r wru.ei: po z1c.am · .ana,,
- Kochana ! chcę byt kochany, ~ A 1anta. o ~e.
Jego pogodny nastTOj.
·
we i 25 ztotycli ~ów:ką.
1W ~ad 1J!llllluł się on przed sąd'em,
·
Czemu pan jest taki smutny? - .L"W'i6 wołał.
'WóJCik Mait~ł ZMb: 1>IZY ulitt:y· Cegiełpierzchnął w który skazał go na siedem dlni aresztu .
~ekt je.go miłości
nianel nr. 81, skradz.i-OlllO ze strychu bieli-wę, cił się do jakiegoś obywa-teia w pode!·z 1

1

łym wieku - w~~ panu diohrze 2"roN!
•
Edelbei:ga Abrama:, beiz _stafeg,0 ltllie:isca za- Chodź pan na kieliszek.
- A tnoże Slię pani napiie 1 - :-zekl'
-;niestkania Z<a:tmymaino za'. kradiież palta, nalez.ącegą do Z~ zam. WIZY· ru1icy ·Nowomiejskiej po ohwiJl.i dv jakiejś młodej dziewczyny.
_ iPrzecliodni.e wzruszyili · nhchę~nie ra.·
;•
.m. 28.
Wo~ait ..łt~tajf,I, / l:MJl. fl'.'!~Y '. ulicy I(on.staai- mionami i nie reagowali zupełn.ie na p,r<t
·
tYOOWs~ieJ nil'. 3ł' ]7l'~~aiszczy,f sob~ IJ<i:Tasol, poz~cję.
.
ki
·
l>
.:t!
d d
wartości 8 zt„ ppizos'lia'WiMllllY ·w · dorozce, 111aJeirze• omem przry wacy . r1mors e1
żącej do GroomaW> .Ahr"'llli · zam orzy ulky
21 zatrzymał iaki~ policjanta.
Sk~owei nr. 25.

. wa!l'lt>0ści SO ztm~~h.

przestrachu. ~ał się t~~ ~;tdzi.

Po-

.terunikowy chciał za1brac pl)'&Dego do
k~atti, lecz ten stawił mu opór.
się ina prredhod.niów
Pilja:ny rzucił
obr7Jllcaj~ ich stekiem pr.zek1eMbr.
Z tmdnością policjantowi udało się fo
abezwł~ i odiprowadzić do komisar·
J..
,..tu.
N~ sp~ w: lokalu pofieyjay:m.

iPo ~ończeniu rozprawy pan • .Teofii
:tJbkył aę do post~o, który ze.

jako świa~k
- Panie poot~ow.y, ~ pana . bal'dzo prze:p:rasx.am ~ ~zystko. Dam panu prezent! SZ@ŚĆ par doskonałych ~karpetekł · Potitjant \l'Śl1lieclmął się . .
· ..i:.. ' h
•
•
D ·-1. ·-• ld!Zl~Ullm ~ W.~ ża'Wlyc
·
·
poduunkó.w,J
mawał

EXPRESS WIECZORNY

Przymus

macierzyństwa

We Francji?

Sensacyjny, ale nieprawdopodobny projekt wprowadzenia
dzie

ięciomiesięGznai t,slużby państwowej''.
••

.·

\l
.
~t~

Jor-· '*"

Przymusowy slnb.-Skoszarowane miodowe miesiące.
Kara śmierci dla opornych. -Tylko dziecko daje
kobiecle szczęście•

Pisma za~aniczne uonoszą o no'\Vym własnego kandyCla.ta, zatwientzonego
projekcie ratowania Francji p1.·zed wy- przez komisję lekarską.
\~s; ~e ten 'Józh> Jest niepopi-a Iudnieniem. Projekt ten tak już radykal3. Od chwili zaślubin ooywatelka Po'
.wny„.
zostaje przez 10 miesięcy slroszaroważywcem ii!lldeś
' ny, że przy"""""ina
~
P~"
- Czemu? · •
- Oświadczył i:nł słę I oopałi'tam go. wschodnie poglądy na rolę i stonowisko ną (ladne „miodowe miesiące"), otrzył wyobrat sobie. że wl:ęcej już oświa<d~ kobiet, względnie czysto pruską kon ... muje ubranie, jedzenie, mieszkanie i śd
cźyn nie powtórzył. .•
cepcję Fryderyka II., zwanego przez słą opiekę lekarską.
4• Jeśliby w przeciągu 10 miesfęcy
prusaków wielkim, który niemal w itd.entyczny sposób próbował stworzyć „ho- nie została matką, pobyt w koszarach
dowlę ludzi". Mianowicie nłejak.i dr. przed'łuż.o..ny będzie na ·następny okres.
5. Uchylanie s1ę od ob:owiązku .w yBeutel wystąipU z następującym projena Ś'Wiiat !dziecka karane bęazie
dania
·
ustawy:
ktem
Jaki kawał zrobił pozna·t . Każda ob'ywalelka francuska po w ten sam sposób, jak dezercła z Pola
niankom amerykanin'l ukończeniu
21 roku życia odbyć musi bitwy - to znaczy ai do kary:' śmierci
Przed kitku antami miato mie}sce w dziesięciomiesięczną służbę pańswową. włącznie.
Wolne oo służby <Ila pai\stwa })ęaą
2. Uznana przez komisję lekarską za
Solaczu (przedmieście Poznania), zda11\l..:, które „n.rzed 21 •..A•-'-..
obywatel.
te
d
·
ślub'
"'
•
~ O mac1erzyostwa.
'u
-.a 1
rzenie na pozór ni•eprawdopodobne nie- :6U01ną
va.:a-po · I Je ~
amiej jednak najzupełniej autentyczne. nego z przedstawionych sobie triech życia zostały matkami.
Pomiędzy bawiącymi tam gośćmi byProjektodawca przewiduje 'fe't pa.il~
kandyidatów. ZwolnJona od wyboni moto też kilku członków wycieczki z A„
wychowanie dl;ieci w przytulstwoiwe
przedstawi
która
obywatelka,
ta
być
ie
mer:\~ki, ludzi· bardzo wesołych na sposób amerykańslci.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeden z nich, przechadzając się po !
parku, spootrzegł w pewnej chwili, mlo.dą panienkę Mącą samotnie przez cienistą aJeję. Po chwili rozmaw.iali z sob~
Jak starzy, dobrze znajomi.
- Wi-e pani, moglibyśmy dzisi!)J
św.ietnie się zabawić. Potrzeba bylobY'
iesz_cze jedenastu pań. Gdyby pani ma..
gła w k1~6Jldm czasie zebrać z pomiędzy
swoich koleżanek taką ilość, byłbym nie

--r.

;r

...... . . . . _

;f

.- ,"::..

Bobrza si'

bawił„.

zmiernłe wdzięczny.

Uradowana panienka, myśląc, it amerykanin zamierza widocznie zaanga~
żować j~ieś tańce, czy Inną zabawę.
pobieglą czemprędzej, by spełnić jego
polecenie.
Upłynęło zaledwie kilkanaście minut,
a już w umówionem miejscu stawił si~
tuzrn panien.
Przedstawiwszy się paniom amerykanin, zaprosil je wszystkie do miasta.
Skinął ną 1diwa aqtomobile, stójące w
pobliż,u i ulokował w ni·c h swoje towa„
rzyszki. Następnie zapładł szoferom
. „Szef: - 'A czy umie pan pracować?
z góry za jazd_ę_, sam jednak jeszcze nie
Petent o p<>sade: - Pracować? A leż to nłePOroium.ienie! 'Ja słyszałem,
zajął miejsca. Kiedy już puszczono w że u pana wakuje posada dyrektora biu ra I
ruch motory, zawołał
- Proszę zawjeść te malpy (Io ogrodu Zoo.Jogicznego". .
Ła•two sobie wyobrazi'ć, co s.le stało
w następnej chwiJi.
Dwanaście oszalałych z gniewu 1
należała
bo
wstydu kobiet poczęto krzyc.zeć w nieod
się
zanosił
zaś
amerykan.in
boglosy,
Am<łrykanin
śmiechu, w czem mu d·ziełnie po-ma.gal~
widzowie.
nic.
zoplac1/
P-owstalo a.uże zbiegowisko. Pokrzy~
1W czas.ie zwi~zania w Otwocku
il 1Wars1l!lwy c<00~s~:
wdzone panny zawołały policję. Sp.isaPrzed paru dniami przybył 'do War~ podszedł do nich jakiś osobnik, który
no protolmt Dowcipny człow!ek ni.e
tracił mimo to . humoru, twi·erdząc, iż sziawy z Ameryki bogaty kupiec Karol Ramskiego tytułował dliiedzicem.
To utwierd:ziło Baranowicza w mnie„
nigdy ~szcze ·ta:k id.Obrze słe .rfie zabawił, Ba.ranowiez, który pu:ed 20 !~tv wyemi
~ował u Ocean, gdzie dt'robił się ma~ imainiu, te ma do czynienia z soHd'tlym Q•
bywatelem Otwocka.
tfątku.
Ili stróżem
1Wróciws;oy QQ rodzinnego miasta za. . ~ dr·o oze powrotip.ej nastĄpif.o osta„
•
U
·
U
umehlowa·n yoh teczn:e P?rozwnienie. Ą conto tranzak.cji
Widać . dobrze mu się po- ntle1S!Z!ką,:ł .w po~oijach
Bannow1cz dał Ramsk1emu 400 dolaro~
ipr;,;y u:l. Naliewk1 nr. 15.
WOdziłO, bo pOZOSta Wił . Za l?'rzywieziono d'Ola.ry •chciał na„ i 1;1nló~ił się z .nbn, ~e spot~ją się w kabyć gdzieś pod Warszawą wi11ę. Dał na· w1am1 przy wl11cy M1odowe1.
l Oo
Stamtąd mieli udać się do rejenta,
. , OOO dOI ÓW Spa dk U. wet do gazet ogłoszen~.
I oto w dniu uwczoraiszym zjawił się gdzie miał by~ sporządzony akt kupna i
iWi sk'rom:n-ycll ~ach rolbotn:ik~w
_
i zwykłyicb robotrlii:ków w Amreree nie- u niego jakiś je,ł!omo·ść, który przedsta- sprzedaty.
Próżno jednak czekał biedny ku·
jedlnokriotme mołlQ.a. znalłetć oS'Ótbę' a.lho wiws'zy się ~ Maksy:milja-na Ramskiego,
wyibitn!~ pochoclzen.ia z Eą.ropy, allbo zaproponował mu kupno willli w Otwoc:- piec ,na "w_ł.aś·ciciela. wilaF'. Cat~ ~·~i ...
ny s1e.d zenia w kawiarni na nic s1ę nie
nawet [C'Zło~a; banbo :wysokiej wie· ku.
Uradowany p. Ba~anowici z rad.ością zid.ały. W dodatiku nie znał a.dresu.
dzy. .
powtórnię do
Pojechał wobec tego
tnofbeby n:ikt ni.e przyjął propozyqję. Niezwłocznie też u:Gd~ :nie im.iere',
~edr.da.ł', lWn by:ł QJWykły sł:rióż nocny__ ~ dał .się z nieznaijomym, do Otwoc.~a: gdi~fo Otwocka. i ~rn ,dowiedział się. ie wi&
Jednym z amerykat\$kich teatrów w Wił obeł}rzał wspamałą w~łl~. Włośc1c1el zą- nalieży do kog.o mnego,
400 dolaró'W prz-epadfoc
dał za nią śmiesznie małej ceny.
kes Barr.e.
One.gdiaj D184'ł w rAln.eryce Walwt'y
Koź!akiewicz, łfozył 62 l!at wieku. Pow,zecbn!ie me był uwamny za żadną oso.. nikiem, lingwistą, a nawet dosk.onałym do Pensylwanji, gdizie pozostał do końca
~wego życia.
>lhmści i uchodził nawet za człowieka muzyki~m.
Okazało się jednocześnie po śtniel"'ci
Przythył do Ameryki przied 45 laty 1
biednego. [A jednak ibył to człowiek, kt6

Tanio

sp,rzedawał willę
do niego.
nie
drogo kupowal, bo 400 dolarów

za

na•nym

U"ZORY

ar

tr00nośc1 K.otlakiewicza, że zmiarły
dorobił srę
ry pcowadl:llił dwa życia: iedJn•o zewnętrz- wl>!wcui.s podczas wie1llkfoh
znalezi·e nia s01bie utrzymania, ~ Koźlta,- znaczne.go mlłt{jątku, ho s1ę.>g11.jąCefło oko.n.e, a dr.ugie 1W1ewnętr.z~.
Snttie:rć ujawniła, ie . KOl!takiewiei był kiewicz. ~:rając znakomicie na . f.ortepia- ło 100 tys, dolarów, dzięki śmiałym b1~
człowi~kliem. nie, pn.yjiął sbanowisko ongainis·t y w De- westycjom swych oszczędności w pewnej
'W'.yS!OCe ~tałcooym
Ukosiczył U!Diwenytet jagieJll•oJ\a.ki w Kr1:1. troit, gdzie przebywał do r,oku 1893,
kopalni miedzi.
~. tiQrk,u ~~3 1" f\~~kh~wtr~ wy.jechał
lr.owiia,. był ~ ®.~kłem. bp~
Po~'taw!ł t.ou i W4ht ~~

k'acli 1uo pJacenłe przez pallstwo <tane]
„obyWatelce-matoeH UP<>Sażenie na wy- •
żywienie siebte i dziecka•
J-::..nem
A ~
<ius m"'c~~
• ttp9'zy:t
·
S łowem·
~
rzyństwa". Wątpić należy, czy tego ro-.
iOOaju 1><>mysly znajdą wdelu obrońców.
Nię na tem polu łeżY. rozwiązanie tej tak
palą<::ej dla francjt sprawy; zmni'ejiszenia ·
się ludności. Zanik życia rodz.innego i ,
tych cnót, które je utrzymywały, jest
jedyną, przyczyną., cna 'akief francuski
~-J
wyrzeliają się dzieci.
W związku z tym francusK•im pomy„
.slem je-dno z pism amerykańskich cy;tuje list słynnej w Stanach Ziednoczonycl(
baletnicy, która porzuciła §wietną karjęrę ulubienicy pub1łczności, dfa skromnego żyoła żony, kupca w Lake Forest
pod Chicago: „Macierzyństwo jest warte więcej, niż wszystkie wzruS7.enia, jakie daje pe>wQdzeale-wiięcej, ntż wszy-

stkf'e rozkosze Paryta. Londynu ł Rzymu, więcej, niż !Wszystkie ta1iee całego
świata. Wszystko to tlaie tylko chwił-0i
póiwe szczęście, które wcześnłej,

ezy

nld okazuje

się sztucz.n~m. złud.nem..

: ,!
1
pustem.
2adna koblełat która nie zatracłfa na-

nłenaturalnem,

turalnetto wrodzonego kOblecego instyn
kto_ nie małdzie I ntezazna prawdziwego szczęścia, póki nie zostanie matką.
Macierz.yństwo zaswkala wrodr.ony: instynkt kobiety i zadowala najskrytsze
taj.n.ikt Jej duszy. !Jestem szczęśliwą, it
1 • .,
prawdę tę ódkrylam".

Co usłyszymy przaz radio
dziś,

w

piątek

22-go lipca?
PROOR.AM STACJI WA~SZAWSKteJ. ~
Sygnał czasu. l(Qtnunlkat lotnicze·
meteQl'Olo&fcz:ny. NadJ>rogram. Komunikaty PA·
T„a. 15.00 - Komuntilcat gos!lOdarozy i meteoro-

U.oo -

lo8li~ny. Nadł)rogram.

15.20 -

Przerwa. 16.45

Komu?l!ilkat hMcerskl. 17.00 - Audycja dla dzieoL 17.50 - Nadprogram ł komu:n:i!katy. 18.00 ......

Koncert popołudniowy kameralny; Wykonawcy~
p. Staruslaw NawroQJci (for.teptan), p. Benedykt
Góreckt (fagot). Utwonr: Nawrocl\iego, 1iaydna-M'illa4sa (Jrut1kee Doodle), ChODlna. Clougha.

19.00 - Komunikaty PAT-a. 19.15 - Rozmaaito-

tct

(wypoW'le p. La'Włińskł). 19.35 - Odczyt p. t.
,.Soort wśród kobdet polsikich I na :seeroldm
świecie" (wygłosi red. I(. Mu$1Załówna z dzia.łu:
„Spo.rt i wychowanie fizyczne"}, 20.00 - Ko-

munikat rolni.czy,

Kcm~ert wiCCZaJ'lllY.

20.15 -

Przerwa.

20.80 -

W przerwie· biuletyn „Messager Polonais" w Języku framousktim.' Wyko~
narwcy koncertu: Orkiestra P. R., Romain Totenberg (skr.zypce) l prof. I.ud\W'k Ursteiat (ako,mp.).
Utwory: Thomasa, Lalo, Masseneta, Kreislera,
Straiussa. za.oo - Komunikat lotnfoz.o.meieorolo~"*"1Y. Sygn.al ~asu. Komunłkaty poliejl, Nadpro~ram. Komun•katy PAT-a.

TEATR, PIUZYKR i SZTUKA.
......:--

Dzi.~

TfATR MIEJSKI.
w dalszym eiag11 świeżo wystawiooa

arcywesota krotochwHa Nancey'a „Pan naczelnik
to ja" z pp. Ja:kubińską, Łapińską, Morska, :Rodo·
wicrową, Bieltczem. Mrozińskdm, Szackmt, SzuZiembińskim.

bertem, Wllczlrowskim, Zniczem i
Ceny od 50 groszy do 5 zr.

TEATR LETNI W OO:RODZIB STASZICA .

~

z powodu wyJaizdu na urloi> pp. artystów nfeez:vruiy do' pi~tlru wre,czni.e.

W sobotę wz.noWlie3J;ie ~ef kirQtocłrwill
Gigncmx I Thery „Niedo,i.rzały owoc" z Stefanią
Jarlrowsrka l Janem BleMczem

"~

iw

rola-eh

cłów·

'

Tł!ATQ eoPULAQNY. ~~
trOO.i d !a;.
D.zl§ i eocfaiennie wznowiona:
dan1e 1mblic~oścl „Trędowąta_'.' będ'lde r~
~ lztukl\ b!et~ ·~

oa
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Tragiczny
Grzeszna
Nu1szczqśllwa

miłość

WIECZORNY

lróikąl.

ojca do córki.

matka 1 żona zn1waczyla tragiczny
związek truc1znq.
Dziś

Mtoaa i piękna wd-0wa Silvia Alti-,pod przemożnym wpływem
- mini~ zostawszy po śmierci męża z kil- miłosnego obłędu. który zabił w ich ou
koletnią córeczką. weszła powtórnie w szach wszystkie skrupuły. poczęli niezwiązki małżeńskie z pewnym zamoż- ledwie na oczach nieszczęśliwej żony i
nym kupcem w Tuluzie. Pożycie ich matki dopuszczać się czynów. które po
przez dłu~~J.ata było jaknajlepsze i nic niewierały jej godność I raniły serce.
nie wskazyw.ro
Nie pomagały zaklęcia i groźbv. Wy
na bliski piorun, który m•at zdruzf,!otać rodna para, jakby jej mało byto piekielna zaw$ze szczęście tych trójga ludzi. nej otchłani grzechu, dokąd pchała ją nie
Jednakże z czasem na horyzoncie ich ok1ełznana żądza, poczęła znęcać sie w
aomowego ogniska poczęły zbie-rać si~ najrozmaitszy sposób nad tą, którą uwa
zł-OWrogie chmury, nic dobrego nie żala za jedyną przeszkodę do osia{Yniewróżące. Zauważyła j~ też ni-ezadłu~o cia doskonałego szczęścia.
Silvia i przerazAły ją one do głębi duDotknięta śmiertelnie kobieta postaszy.
nowiła zniszczyć za każdą cen"' ten
Spostrzegła bowiem, że serce jej zaiste
małżonka. dotychczas o<ldane jej niepiekielny trójkąt.
podzielnie
Bata się ona, że sprawiedliwość na
zamyka się przed nht. natomiast pano- ludzką zakrojona miarę nie będżie może
wać w niem poczyna fej własna córka. w stanie przeniknąć
dziewczyna o olśniewającej urodzie i
całe) gehenny bólu,
nader bujnYm tempefamencie.
i>rzez jaki przechodziła jej dusza. DlaDostrzegła ona nadto, że młodszv tego też driia pewneirn
niej mąż potrafił
dosypawszy arszeniku do jedzenia męża
zdobyć wzajemność 11asierbic:v
icórki, sama równleż zażyła tej trucizny.
i że mfoda dziewc1;"11na nie pomna na bo
Na jęki 1 wołania o pomoc konają·
skie i ludzkie p-rawa, gotowa lada cym przybiegli sąsiedzi. Nie nomogły
chwila
jednak żadne środki rato\l.rnicze rzucić sie w odmęt kazirodczej zbrodni.
wszyscy troie zmarli
'Vreszcie piorun padł! Kochankowie śród okropnych męczarn~

Od Si· Ling-(!hi do

~!~!~9c,1::nej

najpięknięjszych oczu
zdobyła pierwszą nagrodę.

Pierwszorzędne

~ .

1

-_„_ ~0><~:

.

:

~

•

•
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z Hansem

przemysł

typy.
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Łódzki

_
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VI w ieku hodowlę gąsienic na wielk:ą
w 700 lat po chrystusie Neapol i Sycylja pos zły za przykład e m OrecJi. t"vV e :Francji jedwabniik rozpowszechnil się dopiero pod panowaniem tlenryka IV, dokąd, ze wspanfatą wyprawą,
przy \vinzla µo ślub i ona Henrykowi, Marj a Medyceuszka calą skrzynię gąsienic. W kilka lat po ślubie królowa Prancjj założyła
dz alnię

$g :

romans kryminalny.
_
·"'···•;f.:.100Q000000000~000000000000 •

• • • • • • • • •v

27

)

śmiechu

I

cie fabryki Ijonskie powstaly także d,:
ki inicjatywie kobiety, k siężinczki ~o~ kańskej, córki iks i ęcia Franciszka, któr ...
w 1575 r. sprowadzła do Prartcji ro.1otników wfoskich, obeznanych już z I.Hr
dowlą cennej gąsienicy.

000000Q000CD00(;)00000000000000~0t:'

_
• •

osobiście pierwszą przę-

jedwabiu w Nantes.
Znane <lziś bafłd,zo na szerokim świe~

-

-

do rozpuku.

seansów o·g. 6 po poi.

skal ę . Już

=

,:.~:· .-1111=
......
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NIEREłtDDRPBN..

Osiem aktów nieustannego

Początek

~

farsa

czyńslk.i n:ic dotychczas nie zauwiażył, ze

~ •

JUlJAN S1 ARSKT.

Ta1·amn1·•a hotelu „•.1mper1·~1"
_

2

'!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!

jednego z najstynn.iej- szych duchów i nazwali ją: Boginią ]e-

.„„ .•.•.•.•.•.•.•••.•.•••.•-'iG)OOeax:>~~0000~

w Kalifornji

Film powy~szy oparty na świetnym scenarjuszu.
Błyskotliwa rełyserja.
.......
Koncertowa 9ra.

wyśmienita szampańska

jedwabniczy roz~erzyl się w lndjach i w Persji za czazawdzięcza próżności płci pięknej.
Odkrycia gąsienicy jedwabnika i u- sów Aleksanidra Wielkiego .
prawy jedwabiu dokonafa bowiem ko.Orecy i Rzymianie mało mieli wiadomości o ojcz~źnie chińczyków, kraj
bieta.
Byla nią prawna żona cesarza Chin, ten zwali „Serica" czyli krajem jedwaHoang!i, piękna i urocza Si-Ling-Chi. bny m.
,
R.ozmłłowana w przyrodzie, po calych
Jeszcze za pierwszych czasów chrze
dniach przebywała w swych ogrodach ścijaństwa niaterje jedwabne były ui przypatrywała się z wielką ciekawoś ważane w Rzymie za wielki Luksus i
cią życiu owadów. Po pewnyrn czasie sprowadzane z Indjj Po cenach nfoprawpadła na pomysł zebrania większej ilo~ wdopodobnie wysokich.
Dopiero w VI wieku po Chrystusie
śc'i gąsie11lc, które umieściła w specjaluym małym budynku, znoSZ\\C dla nich uprawa jedwabiu rozpowszechnHa się
w Grecji, gdzie jeden wielki półwysep
pozywienie i troszcząc się o nie.
Ona też pierwsza rozpoczęła nie· otrzymal nazwę Morea, od morus (morwpra wnemj jeszcze bardzo paluszkami wa), ponieważ tam najwi ęcej właśnie
przdć i tkać cieniutkie niteczki jedwa- rosło morw, drzew, których liście - jak
!Jlu. a było to na 2700 lat przed Narodze- wiadomo ~ służą za pokarm jedwabników.
niem Chrystusa.
Mnisi przywieźli do Bizancjum pierChińczycy, rozkochani w swej małej cesarzowej, umieścili ją wśród wyź. wsze jajka jedwabni·k ów i r-0~,p<J'częli w

opiekł

MADGE BELLAMY,

która na konkursie

księżniczki toskańskiej.

szych i najbogatszych przemysłów świa dwabi.
ta, jakim jest jedwabnictwo, ludzkość
Z Ch1n

•

życiowy

w 10 aktach.
Dzieje młodej, pięknej dziewczyny pozbawionej
rodziców, rzuconej na pastwę losu,
ofiary starego lowelasa.
Dra mat

nlBTRUDno
plonerkami jedwabnictwa. ~~nar ~uf M„.

Kobiety -

···v:•;; ·-; ·

Wielki podwójny dwugodzinny program.

Włoszka

oa

=·

ostatni raz.

1).(Kiedy
KWIAUARKA l kocha:„)
Hf A'll~·

I

Powstanie
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!Mnie to nie prze11a'ża , proszę pa-

dlał się tak wi~ć na pasku przez zdlege„ ~a„. Pot~! co zrOlbię, me ~m już t?~
nerowruną ko•Metę.
1 tak nadme1 na pozost.awan1e na woln:.i-

Znalieźlii się

małej

okoi'Jił~ ści.„
Powtarzam panu - ta k obieta u~
czyniła zie mnie ostatnliego ł,ot.r.a, szt o-

na
ttaiozce w
cach &wot'ca fabrycznego. Dorożka za„
trzymała się przed hotelem „lmperiaJ".
Stań pan.„ rzekł agent clio sziofera.
Zapłacił naleiżność i wysiadł z taksówki. Resztę dirogi prxeszl'i
pirechotą i
stanęli przed wej!Ściem hotelu.

_

r.awca, a teraz .s.am pan wMz.i. Nie :n-og~

jej te·go podarować, nie moigę„.
iWyrzucał sł.()lwa z. uSit
chrap[i~ 1
syc'ząc;-n1, głosem, iDrzał .n a całym c1ele,

~dy moWił.
To komisarzowa Hełczyiiska., pra.~ Nie jada. do domu...
•
- !Wie paitl<, co zrobiłem? ... W p · icji
•.wQI<\
„..1•-7 - ziapy tał Tari·i..c k"1, }a
· kb
·
O1garnę ł o go gorą~zk.owie po dniece~
- I co pan zamierza teraz? - rzucił poliitycznej były akta
1 y we wie·
nliejak:ieg.o F •
. które wzmaga ł o stlę z k ażdą, c.llwi1ą. pytanie
Tarlic1d .
nąc w łasnym oczom.
me,
·
nl1gisz.tajna, pode jrzan ego ·o komtUniz.m .•
Ą.gent pr~nl\ł milcząco głowi\. Rygy twiar·zy stężały w wyrazie jekiej1ś ·Agent wzmszył ramicmami, poczem Namówiła mnie, by te a kta wydostać.„.
-

1

zaciętej złości. W oczach rnigot.ały złow
- Nie wiem. Nie znam go,
f'ogie refl'ektory.
-..l •
ł
.
·T amci wsie&i do dorożki, więc uSher
- B '("ł.Z.Ua weso o, niema co - szep~
. .
.
lok Holtmełł' skin~ł .na HOfer.a taksówki, ną ł, rozcui,ga1ąc
ramiona.
....,..,..
.
.
cl: ~ • d . ł
. t
R e..,.,.. .er ruc me o powie ?!!a , za1ę Y
'która cicho podjechała przed chodnik.
•
•
.t.I,
• Odk
.
.
k.
g
d
,... Panie szofer, widzi pa.n tę ctryndę? Swoiemi myi:>~ami.
· rycie, Ja ie 0 o-r.,. prz'"'d naml'"
konał pomszyło nim do głębi. Ba, ~onia
.
,,,,,.
.-..
i
powszechnie
szanowaneg.o w mieście ko
- Tak„, Będzie pan za niio. jechał w misarza Hełczyńskiego jest kochanką a.
przyzwoitej od!l'ergłości„.
,
genta ł jeS!Zcze jakiegoś „niewyratnegv"
- Dobrze.„
osdbnika, a po1.1atem odwiedza podeijrza1
.
W&iad:amy - 2'Wrócił &ię Ka1Jntak ny lokall E~nji Nauerow~j. Któ:żiby to
do reportera.
przypuszczał?
- :Auto ruszył.o z miejsca. Jecha.Iii w gó
Przed ki1lku dni.ami
widział ią, ~dy
rę Piotrkow61dei, poczem.
skręcili w szukała podniety d~a swyoh zrn.ys.łów w
Pr~a7.ld, a następme Sienkiewicza. KaJi- ramionach ślii.cz.nej Zizi, hy potem prze~
!liak kurzył mi[iczą,co papierosa, nie spu iżywać chwiłte eksflazy · mił.osne·j z Ka1lt~
sicza:j:ąc ,;: ·o ka sunącej pr:<ed nimi doro.t- nia:kliem. Teraz - o tem Tadi'cki nie wą
, ._ A on?

ki.

tpił ani pn:ez chwilę - ro1ę aigenta miałl
Po chwill!i mrukn~ł, wyohylaijl\C gło- spełnić ów· osobnik, z kt1ó rym siedziała

:Wilt

.....,,_

-~,.- ~-...,..,_.._

-· '-...- '

w &>rotoe, Dziiwne,

rT..ct

k·omi.&arz

Heł,

powie<lziiiał:

Ukradł.em i jej oddałem„. Nie wiedt'n·
- Nie ma1n już żadi!lej w ątp~:iwości,
.
. C
. .
łem, nie przypuszczałem, dlaczego z...lw•
poco oni tu wesz11. hcę m1ec teraz tę .
. . w· . . t
ł -t...
~k
r k . 'b
. I ł
. . k
:z.y mOJe<J , icie na ym ov1ze ...
tyti ·O satysia cię, y 1c 1 z a pac, }.a to
C t t F · ł „J kt • · I
.
, .
zy o en erugsz"""1n, ory 1~
się mow1, na gorącym uczynku. A pD~
•
:t.. . t
L •
·
wnneszainy w sprawę za:o6 is wa
y
Łem „ .
c.
,
.
4'
.....
~row? ..
Tu uc zynił wymowny g~ st · ręką, lV „~„ ...
J
- 'k
.
- Tak, ten sam .„ Teraz wiem w „_
s tronę tymei iesze m.
stk·o: on był też ~ej kochankiem.„
- Panie Kalfoi ak - rzekł r eporter miewała sii ę z niego.„ A brzydki, a po tpowiaiżnym głos em - poproszę pan.a 0 ka, a t10, a owo„. Niech ją tam ... Zro · :oddanie .vewolweru.„.
, łem podłość, złodziejstwo ale tylko c \i
- Nie zawraca) pain głowy„. Pan tu niej ... Dotychczas byłem uc zciwym cz ozaczeka, a ~a weddę do h.otelu„.
wiekiem„.
- Przedtem odidla mi pan rewo IZa~kruł, alie wnet się pohamował. Zawer - powtórzył stanowczo TarHcki - Cli.snął zęlby i wycedził?
w pl!"z.eciwnym razie pana nie puszczę.H
- Pan to opowie wszystko, komu na
Aigent nic nie odipowiedział i uołożvł 1e.ży.„ Ja - jwż nie b ęidę m ógL. A t~raz
rękę na klamoe.
proszę pana zosfaw'ić mni(! w S'J><()koju ...

-

Pr.oszę sta-ć„ .

Reporter u?ął go sli1info za ramię „
- P1"0$>z~ ~taić, ho zro;bi~ $J!larm......

Że~nam .
,Wyciaignął

cUof1 d o Tarlickfogo,

li.D.c.n.).
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Profesor unfW'erSytetilhv'Pensylwa- lez!on-o. oozostaloścf lnneiro miasta,
nii, Orant, 'szef ekS.Poo§ie,tg "a~fafofogi- rnnieiszeg~ i :również ufortyfikowańego.

w Palestynie; wy- Obok bastjonów stwierdzono istnte'g fosifw dri'. i-szym tit5ca"'w 'Wledriiu 'wo- nie mag_azynów zbożowych, oraz cystern na wodę, a tą,]{że odkopano funtdabee licznego zgromadzenia specjalis- menty licmyeh dGmów s~lepów itp
t6
·
·
·
· k
od ·,
'1\.
·•
w _Q1.ezm;1~rme ~1e· awy czyt o wy- zawięrająće .przedmioty; •codziennego.
unika_eh_·w_ y·,_:~."""'
_
·
„,.~"k·_;,_ „l·?.'·o""_'_a·ny_l".p w zi·ę_ -. . tk . 1•
.
.
k
ł
kt
"ł'"" "
\!I. -~
-r
· zy u, l?J~~. urny .g1Imane, · awa- Y· sz sa,
mi śwrętej, gdzi•e
'"'ria śwlatfo szłdane .Paciorki., noże ~ bronzu i z kadz'.enn(fpozóstaló'śc;t miasta, pochodzące n'l'i.enia,.lami>ki. ~osąźki, ' sta.tuetki bóstw,
z róż~Y~ ' ~l?Olt~ .„ Nf!.idOlJ:'ioślej~ze ~ nai- ~~!Jsk~~ety z nap.isami w języku beploditiejsze ;w· pditytywne rezultaty p;aPi:zedmi.otr '?enniejsze- ze. stanowi·ce Ptzeprow-adzo.ne zostatv w okohcy · ska_archeologicznego . I k_ ul_tura_lnego poM
N.au.Q_eh,_ w oqles:~~ści. „n,mrę.~ .'f.i'Y'.c ej 13 ,zos,tan_!il w · uz.eum. naro~owem w P~krl-Ołl11~.trów , na .p6{noc <;)d ,łetoząJi!llY· lestyme. · Pr~- wy~o.pallskowe t~w_aJą
cznef amery.~ań's!Uef

banknotów.

.

.' .· .c.: „

Pewten ·emeryt parysl.Q odz.tedz'c
1:vł
"""'
f
kó .
t
il
b.1 '"'·
.w. 000 . ran w l· pos anow ,;;ro ić na.
nich interes.
Czyniono mu różne P.ropozycje, ale
źadna nie wydawała nrtf się dość pcwna. Wreszcie JJVPadł na oryg.ina1·rr pomy~~szedł do banku ·, fl'.'ancusk:~go i
zmlenił swoJ·ą g"*ówkę
na 20 n·owych
v~
banknotów tysiącfrankowych. v~róciws~y do dornu. zacząl ,.-$Y.SkeW.a:tycz!1i.e bru

1,1

wyaobfto

~t,ra gdXi·e fQ:fografje· zdjęte~ z aer -~··1ifn~i W ~ W . dalszym C!lą~ ' 1 a_;ch~OlO~OWI~ a1 mentem, smarowa,l tłuszczem tak Jed- ~ . , _, .-' / 'f,; • , ~· !_
.:. .- -, ::·· · „ ,_,~9'?~----· ·· ":' - Y ~erykańS!=-Y -SJH>d-~1~.waJą się wielu Jesznak, ab~ ni~ ~t'.rapać',praW:a ifo zamiany. .r:~i9_ re ~~\'.'hft~ały_;1~;r:ysr,_,J'.1~,1f.l~J~1,~a~ąr- cze d9UiO·$łYclJ. wyników ~a~!ębiania. s_ię
Na drugi d,zien z1awił- słę· znpwu, .w · b~n lego prze·g Jakim pqltor~ ~:y:_s:iąc~,m ..lat. w coraz. ilał$ze . nawarstw1eijra. I to Jedku i zażądał wymiany~ Ną-stępnego dnia Już od sa1t1ego początku k'Opania ~stwier- nak, co Już został-o wyidobyte, pozwala
powtórzyło się to -~~o . . Tak ,<lzi~to się d.zrć mozffli ·byfo' istnteriie śkup'łska ru- z całą stanowczoś·cią, Jak stwH~rdził
przez dwa tygodme. az :~r~sż~1~ dy· >in, któie"W~·nal'głębsze"": Via~t\Vr ~·
pro~~sor Gran~ zadokum~ntowa~ wyd<?re~tor banku. zawezwaPdo siebie oso- . ·zomrl f" "ecr G··hJ ··. t , „ .. ~~·~ ga b'5'.'~e w po?h~~ . Jero~oluµy miasta b1bliwego mamaka.
-. :·
Ją • . a . . pr.z
rys usetn, zate!!_1 bllJnego .na swra.tlQ dma.
- Jak pan śmiesz niszczyć- fyle hank epokt brruizti,-" -gdy pierwsza -i "'s1edmiu · ,
·
·
notów ?- .Uł1Pytaf.
. ,,
'.
. czy · ośmiu ,ook-0patiych warś-f\Vi; fjochOdzi
. - " ·-·
-:- M?l Boże ...::... O~Pl;lTł ..·. em~ryt - z o-luesu panowania rzymski·egó.:Nawarba;v1· mnie to, a p~zec1<et mema prawa, .st:\yie1J<l~„ J±1,1Jn." wyth~maczyę·aitt~ż.t:la teim, ·
ktorebr t~go za~azywało.-. Z~es!'tą skąd że ?,~~d-~.\\:~.„ ~ r,z.;u.~a~t C?t!PR~i,, --~$.ll}i,'ąeie, '
. pan. w1~, ze roJ;>1~ to _naumyslme? ~da-. _pop1:q~J.:~~t~ęJk.1'.e,.tpepątr~ebąe , p~feidmi.o- ·
rza1ą _ się nrz~c1ez di11Wl}~. _wyP,a9k:~·· , ty, pf"Z'e'd'': ···:s~bje:· nifoszka~tf~;' ·wskhtek
-:- ~le kaz~v . banlm<>t , ,~2sztuJe ąo czeg-0'1": pó'zióril ;11)ic .wziios~ "'Si~"powolh
dztć
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W pewnej wiosce w okoHcach miasta Abbeville żyło małżeństwo Boucher.
On miał 34 lat, ona 22. Atoli zwyklym
kaprysem kobl~cym Boucherowa przeniosła nad męża 42 letniego sąsiada
Dumont
,
·
Mąż powziął podejrzenia i dla zbad ·
d
.00 . l d, .
.

.z1ą , 1uzszą rueW nocy powródl
· infonacka,
uzbrojony w sierp i zastał swoją żonę z
sąsiadem.
Po krótk·iem borykaniu się Dumont
zdołał uciec, nietroszcząc się o kochankę. Ta umknęła prze-z okno, ale znalazłszy furtkę zamkniętą, wdrapała się na
sztachety_ielazrie ogroou na których ża-

ama praw Y zapow1

obecność.

wisła głową na dół.
- ·
W1tedy Boucher zaczął jej _·zadaW,ać
ciężikie t!l-ZY sierpemL Grupa sąsiadów

-Pair.zyta obojętn•ie . nre. myśląc o . żadnej
·jnterwencji.
·
Wreszcie zjawili się żandarm! t .uwolniwszy nieszczęśliwą kobietę, przewieźli ją do szpitala. Boucher pobostawiony został chwilowo na wolności.

'ie _

centirnow. ~ansk1~ ••'"".'YPatlk1 kosztu1ą . (co t.r.~s~ta~zdati:a 'się :. r~nas:&~eh --cza
nas 16 .frankow dz1enme.!:,_ : ·. ·
.
, s_ach w_-„ni'r->1'tó„~1ch -w_si~ł1,„ł~;b_· ; -~- - h)
- Dos~onale - rzę~;t,~pr.yciarz. - dosfęĘająJ'~v~s"ofa-0śc'1 d'"'ct~' ex~q~l\.lf

·

Zap~o~nu1ę pa!lu ko~p~o-m1s. Ęan~ wy· które' ·ufog;fty ''{~··· nas tęp1t\Vir ~zhJf~~n~

pła~1 ~1 za kazdy dzre_n, .1~. fr~nkow, a wsRufo'J{ ·:·! ii aH'o-żmaitsz~~elf ::~,.;~7 - ·: . . .
mmo me zdarzy s ię JU--Z zaden wypa.
_, _, •. . . J'. _ , 1:'.' :Y~zyn · _.
dek, Zarobicie pan(').wie --na ezvsto G- ~~oJen, poRa.r:ow„: tI zes:e11;t.a z{e»Jt· 1 t. p.
(ranków dziennie' .. ·
'-· ·
· W t~!L_SJ>9sqb. . ~ q.r~y .111~!Y'.lo:~fĄne.L„,:'" tfSiap
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d
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•
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oczą • ow
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o, f"4..
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pr'M-N~yc1~. .
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zgndz1c s1ę na komprm111-s.. r-. spry:ttiy . . . „ . . .. . „ '.., .
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._P · ~r,z;z
emeryt pobiera swoją rentę 1800 fr an- s. ę -w.1e.Jokrot,111e az .do 1~asz ~ch . CZf,{SO\Y.
1
ków rocznie...
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dalo,.~U51Zał ła1?ówk1,_~ SJ)r_ ~'va_ zC1St~, ~·e:rjaiu.r<.Z- ftl.~i- ~1-a_ mentó _w :·w_i"l ~
_..- 1\.},.· }i-ależy,l " ~elem ~~atow~111a ~.zdrow1~ bawn. w Truskawcu w1ceprein)er Jłirlef. = -zdłe·
- ta ~!O!Waina db ur~v\ptiąik111tat0trskie. ee. m_1;1rw_ .dQsi,ęgac\ , ~nusią-/y•.. ąoHaJmniej cie nasze prtedstaw1a p. wtcepremja na werendzie restauraci ~ła~wej·· . -~
Sio.

18 metrów wysokości. Pod rnur-ruiii zna- ·

.

Iruślta-tcu, na prawo stoi pos.
Stańczyt
.
.

.

.

.

Ko/atsk1, ,mf.strz świata no torza ho/anowsk1m!ll

.'~ Mathias Engel

i- pięci,u ,Jta'jznakomitsiych kolarzy świata zmierzy swe
·
· · „ ·: ., siły ·w -dniu ·7 sierpnia na .torze. w Łodzi.
.
,..
'

..

' '-

.

.

'

'

: ,W. dl}..lit .~~~;p~~js~y.m ·pod adresem c_-0, Ma~hJas Engęl, mi'strz. św'. ~ta

11a 1ok
redak.eii. „exł'Jressu" nadeszła drog~ te- 1?27 startować będzie w trzy tygodn ie
.leiraficzn, . ien·sacyj~a wiadomość. J?e- późn1ej na torze ~ódzkim r Engel posiada
Ier;ą.-t . ,J:>olski -'ńa międzynaródowy k~n- · żfotą: kartę wllist~r.Jl kblarstwa świato
ire.s kalaiski; któryi obradttwal przei 2 wego, to też fakt goszczenia na lódz;k;:!TI
dn•iaml w }(olmtii, kapitan Zwiazku pols- torze tak znakomi'teg°"przedsta wie eia
kich tow•-rzystw kolarskk:h. preze5 sportu kołowego1 należy powitać z enłódzkitio · S: S. „Union" p. Artur Tbiełe, tuzjazmem. O klasie, jaką reprez'1tu.i e
' za~iadomit 'us, te na:kl,a dem duży, .;h Engel świadczy ·chociażby koszulk::i miwysiłków udalo mu się zak~ntraktować strza świp.ta, JaM zdobyl on w nied„·cit,
do Lodzi: tec&~ne1a mł&trza świata o wartości jednak jego kolegów, -którzy
w kolarstwie t0rowem, niem.ca Matbia- wraz z nim prz-yby.wają do t:odzi, a o
sa l!it1la, trzecłeco w młstrzostwłe śwla. których powyżej wspominaliśmy, pota, dru1lf110 1t1emca Piotra Steffesa, zna winno wystarczyć sprawoztdanie z mi11e10 w Lodzi ąrłntera Wiocha 6otoc- strzostw świata.
t6dt sportowa będzie miała 7 siercbi~eco, z11akomlteco.,belga de Bwme ł
„otrzaska11e10„ na wszystkich już to- pnia wielką sensacJ.ę ! Żałować jedynie
rach świata, zaanep dobrze 1 w Polsce uałeży, że więLka uroczystość kolarska,
~żwatcatia Abelltn"L Wszyscy wyże! tak bowiem wyipada nazwać za,w ody
.. wyndeeie,ni 'zwl;tzaal są kont.raktowo do kol~rskie w dniu 7 sierpnia, odbędzie się
startowawia 11a torze w Helenowie w jedttocześnie · z .,derbami" p iłkarskimi
dniu i sierpnia. Udział- wszystldcli wy- 1Łodz.ł, a mianowR~ie meczem: Turyści
żel wymle11lo11yc& z tesior.ocznvm mis- ..:.. ŁKS o mi.strrostwo ligi pa,ftstwowej.
trzem świat~ nałz:nakomltszym przed·
stawJcłelem sportu kołowego Eu1lem na Jak nas informuje wicepreze5 S. S. ,U. mon" p. Otto Landeck, natychmiast Po
czele, nie podłflla dy~us)i.
: Sportowa Łódt. -której hegemon3a w otrzymani1,1 wlad·omości o zakontraktospor~ie kolarskim Jest n~zaprzeczalna, waniu wyżej wspomnła.nych ,lrolairzy zawobec faktu zc:lóbycla przez 100..t.art .na!- granicznych, reprezentujących najwyż..
:i:as-iczytniejszye)t t}'tułów m.tstrz6w szą klasę światowego kolarstwa, zwo"Ru~~Y' · t tJ\.IL-ony brat rootball u zaczyna powoli torowac sobie droię 1 w Polsce. fotografja nasza wyobra ża charakterystyczny moment z meczu ,,ru1by" Polski "a torze i szó&ie. doinaje -obecni1;! łane zostało IOOratne posiedzenie, na któ
kapitan drużyny uniwersy tetu w N. Yorku p. Frank Drlante w skoku.
wielkiezo zaszczytu. NajznakOOiitszy rem postanowiono D!ezwłocznie przy.
kolarz wszystkich czasów, kt61y swą s~plć clo prac pnygotowawczych. Orwysok• :fórm- pokaa.ł ubięgbf medz!e1i ganlzatorzy 'dokładają wiele starań, aby
Ma wsp1.1dałym torze w Kolonji, zwl'·cię- najbliższa impre~ wypadła jknajokaza'
'
tai•c w trudl!yck koakurenc~ach wszy- lej.
ł stkidt niy~h . ,)rz~iwników d~cyduj;\- Prace prznotowawcze ~ w pelnL
na turnieju w Mannheim.

r.i

Sukces

łódzkiego

Łódź, 22 li-pca.
: " ,..
. Znaikomi.ty łódzki tennis ista Danii·el
. Prenn, bawńący sta•le za·granką, który w
z~sz>łloiroczmri:i turnieju lódz~~lrn zajął
p:erwsze m11e·1sce w grze :podwMn.e.i w~spół z Ma:ks.e,m Stalarowem. ntl edawn.J
zaś zdobytł mdstrrostwo Gd'ańsika w grze
zarówno pojed.yńczej, jak podwójnej. w
pa~ze z K~schem, brnł także OS~<łl~·niio ud~1a'ł w rmędzyrnam~!(}wym turmeJ~ ten'ł'POOWJrm w Mainnhenm. \Vystęp m1istrz.a
Łod'zi w turni1eJu tym przy.niósł mu zna,cz
n~ su:klces._ Prenn ~owJ;em doS'zedt do ~i ·
- naJ~ l ?~IJer? ~ flin.a!e U)e·gf ~O bard.~?
zac1ęteJ l! ostreJ grzie znaikom1itemu mi1

laodzianin p• - Dan cy gier

SUWWli

tennisisty

-.• -·· '
' I·n1en1a
u· Z' „d o.

Wę&...r KehrłJin.gow!i ·w st~kul

..
3:6, 3:6, 6:2, 5:7.
DamJied Proon, który jeslf:.cdonkiem .
tldz.k<iiego kitubu law:n-tenndisowe,Jto, przy
r :'.t'k'I swój ooiz.ilad: w tegoroc1111ym tumdeji;t l6d~.i!ilm, mającym odlbyć -ste we wrz-e

.

_ .

·

kolac?

spiortowyc~. zwra~.zcza

do p·os.zczególnych dyscyplin spor.tu.

"QSOW"' W'll"QZ.QJ·q SI."
. IWO;Cl•
~o'ls'k1A w'as'c
11
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śntlru w Łodzi.. - NilewątpiThwfo ud?Zliał Jera
wzbudz.j znaic'Zlle zaJim·teres'owaniie w łódz

kc~

„
naro'd OW
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Sieli-

I -„ ·

w sporcuz kobiecym.
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saqą bęgz11:e ,S'P'Ott~a'l1'Ue jego .z)erzypi Sto
S\')ra.wa . „.r~"Wyck u"TA!dl•ń po. pr.byp!IISać na(ezy ra~ specjai'linym ~
Jamwem, który naiediawno'. odniósł w krajn cały sie·r.eg JX>Wa,żuych s\ikc.esów, ido ~zcze26tlljc~. · ~odó'W' ·:w iakre•s:ie tej runkom środio~ska.. ~ U'Zd:olnrtenn'om ra
h~aJą,~ mri'st~zostwo Wą1:°S'llawy, 'P01!11.• c~y o'Węi d~~Y ~p~ej, acz :czQ- sowym. A poJiacy? - wd!efa chcila:f.oby
-''Jde ''fJł!llJ1Ś;zfa jes-~CZC W ttaiS VJlid~JJeĆ bohai<e'fÓW kondia i prze·
n..a I lJi.JąC W!Ielu. .d?Sk~fyCh .Z!:W()til1!- gt() .
do .i.... •w· pewne1• mli:erze U·
~--"
. ,_. ._. „ ',
ków podiczas turirnieyu w Krakowile. {c. s.) !Wiei~ kmn.-taiiora.
c~go
S1•A vu'Y,
· .
·
Nłe "jeel ~ 1ei- ucadniieitle · łatwe, prawnJ'ad.ą W'Ynitkd ttiaszyich jeźdz,ców, 0.o

..,.,}tmWaM .

·k'aka·W'1li„1 .
Wfsla
•
111

.

w ostwtmi:em ·Wilikuil~
h~~.!tórycen'~&,śwdczal!ly, · ja:k · meuch- c~u. Giierpil~wośt je<llnalk! ni:e zawad'z~ __.
\'tJ,tiJośt :P~W ł . zmi~o:§ć czynn~- . gdyż O wyrafuęj, bezwzglę<ln•e-j sru1pre-

iwat~ awie.t:t.. j!Jk d~d maiter.jał sfa..gn'fęte zagraindcą.

zaangazOW8ft.8 f1:'a .tUrn1·e j
~ów ślda~c}-c~ s·ę -~ ,®robek twór- ntacji, mowy być jęs~
do Ameryki.
dzeoia zawodów I. F. C.desygnowany dO prOWa•

rnie mo:be.

.

Na baC'Zlnią wszalkze uwagę zais'lu1guJe
, · "'"' t 11 cey ra .
~'1 4
1k tór
il
·z ć
.
' . '„
.
' . '
,• ~ 1V yc
(. z. Krako wa .dQtt()Szą, nam,
.Clic8*)lc I'~ ~ . aru·b!!lia, m.ozna n.~sza I> e µu,.....n_ą. w 1st>0ro:i:e, • · .a V: ~
dniach podpisana została defhtityw11le uDowł~dujem'y si~, i~. ło~zia?ih J). Da~- mowa mlę4~ ·;w1sta'„ lłtakow$ka a .-e•„ ddś p~i:~~ . !t ~!!i~l~d!tie wybi:t: ~j afil~, ~arcla:r~ 1 raJk1i:oore,

"' ff asmonea.
.
.

..,,<li.Jl,

.
cygłer~ ~nany sędzia p~łkarsJF1, powrócił
z .url?Pµ ~. W,Yznaczony został do prowad~en1a . ~~wodów o mistrzostwo Polski
Li F. C. - Hasmonea w Katowicach..

.nym menagerem amerykańskim w sprawie,wyjazdu Wisły na młesłec~ny turat.i
do Ameryki. Wisła ma rozeV<1ć kilka
zawodów w NoW'Y!D. Jorku oraz innycll
miastach Stanów Zjednoczonycll.Pf:•
Wyjazd Wisły, który nastąpi wł&Sit~
,../ Czul~k
przys,złeto roku, będzie· doskonałat pro-~
,
li
'
'. I
_ .:qo'W!a~·jerny; si·ę z !(raka.wa. że Z'!l'& pagandą sportu .1>0.lskłe1o·w Ameryce.
lfom;;ty, prawy lą.cmik tamtej15:zei· WJ·s·ły, · ·Łodz~anin Kostrzewski
k d
b•ć
ób .
sWiietny strnełec ; i J;!rzebo}Qi\\?ioc, Jlitóry _
or
re,
.
•
po
U)e
.
.
spr
d0sikona1łą grą przyczy:nil sh~' Zfl:.'IC'ZTIDe do
~wd!eitlnych wy.rililków W·Psfy w mii1st!'ZO·
• na 800 m.
.
sfwiiie Li'gi„ obwńiie opuści~ szeregi t egio
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cracov1·1

l

•

Łod:ianin Stefan Kostr~~~~ki, czł&~upu E.J>?d?łJn? , ma zamLar ws,tąpi1ć do
CraicovE~• .N1e.wwad0:m'?, c~y sk1Qll1nJ~ ~o n~k. AZS~ Warsz~wa, ~a~1e s~ę obec„
do tegio kroku ·()$tatruie nliieporom1w<ein··a nie w doskonałe1 fomue . 1 zgfosił pr~
w zairządztie Wisily, czy też .pe.r.spek tywa po1bitia rekotxłu polskieigo ::11a 800 m. na~iaZ<lów f m~z9w- z '. z~;pa!ami zag„a- ~eżąceigo 1 do jego, kolegi 1k1;u;boweito Oł·
rucznemi. Na~eży za·.maczyć, ż.e Cz.ula:k daka. Próba oobęd~e się w nie<!zieł, d.
pned wstąP'11e.ri111em do W1ilslł'Y bvt gra· 24 ·b.m. w Agrykoli w Warszawie.
czem krakcwsikiiiej Sparty, z które) w y- 1dząc z dobrych os.tatnio · wyruków Ko..;ze.U tiakie między iilln ymi gracz Legii strzewskiego, próba ta zna. •Zl.tl18~ powodzenia.. .(os.}.
:W:ar$~Wskiiej Wó.ioik. .(c. s.J~
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ue f" sw~ ~..-. rdrach.ają jedr:a ~do~y.ła w ~atu. ja!k i pewnych wypadfi'Mwilt w -n~m ·lierów dług(ldysta!t- kacłi ~~arncą, Ida~ „h?1'5.„coo_icours".
-SO'CJ.~ i !'IMóW. Z ~ już ryzy- Jdd1 . prerw,sze :~ ,JaSk'?Jlkli me mylą
Jdea ~~ _.,.. Jdlnr~ i koto wto- - to 'Właśawoścl nasze rasowe wyra.,.
chr.n i ~ rakłetę frurcumm, ptt ~ si~ ~ysUk'iem w SJ>Ordle ko-.
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rmm"" t. .f. 'W'e way
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. Dziś · wielka

premiera!

•

Wielki ~WUIO~liDilY p1011am I

••••••••

1) WLADY

PUBll[lHl~[I

L I N , l lUBlfftłf[

W

1) Wyścigi konne w Rudzie. · 2} Aktualne kino wytwórni ,;Ll"FILM" •

l) Nluta Boiska 1)
wodewilistką

teatru

„no~ości"

l) .Kobieta, wino, śpiew•,
2) •Tancerka z dancingu•,

słowa
słowa

w Warszawie.

w . Zdanowicz
artysta teatru

„nowości"

I „Qui pro

Quo'~

1) .złot} środek•, muz. Haftmana.
2) .Kawiorek, koAiaczek, dziewczynka.

Tura muz. Laszky„
Lara, muz. Piotrowskiego.

ł) ,,ON, ONA i NOŻKI''
SKETCH

MUZ. MISZCZAKA

BOLSKIEJ i ZDANOWICZA.

wykonaniu
5) W · programie
kinematograficznym

~OŁOWSKIEGO,

'·

ONA, MOJA JEDYNA•••
śzwedzkl

Jasny, promienny

film z :.tycia sfer

arystokratyczno-przemysłowych.

y ER A W OR O N I N A

W roll głównej 11aJpfęknlelsza rosjanka,
nunowsza rewelaeja artyzmu filmowego
Romantyczne porwanie
Oświadczyny w aeroplanie!

Początek przedstawień w dni
Początek w sobotę i niedzielę

umiłowanej

w

obłoki!

Wspaniały przegl~d

która w tym filmie stanęła na czele
mlc:dzynarodowycb gwiazd filmowych
.najnowszych kostjumów kąpielowych!

powsz-ednie o godz. 6, wYstęp6w o 8 i 10 wieczorem.
o godz. 1122-ej, wy~tęp6w artystyczn. o 6, 8 i IO wiecz.

WEiG I EL

wozowo oraz w plombo
wanych l1/z korcowych)
• • • • • l i i • • • • • • + m ' • • • workach, z ~ostawą do

SPLENDID

domow,

oraz KOKS i DRZE W O
POLECA

Jutro wielka premjeral 8-my podwójny dwugodzinny program.

1) TRl\liEDJI

(dawniej

(!ó;<~!:!re~,:!!>~

lllJ"'

LECZNICA
lekarzy specjalistów I gabi11et dentystyczny przy G6rnym Rynku,
Piotrkowska 294, tel. 22· 89
przy. pr~ystanktt trat:nw. pabjanickich)
przy1mu1e chorych w chorobach wszyst·
kich 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 mieście,
Zabiegi i operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświetlimia lampą kwarcową. Roentgen. Zęby sztucane, korony
ztote, platynowe I mosty.
W niedziele I święta do godz 2 po poł

artffłcl 1

Z) HRl\Bll\ftKI na RIVIBRZB

· ·

Sztuka erotyczna w 12 aktach na ile niedobranego malieństwa. .

Hotel mllołcl.

••••••••
\9 .rolach

_

! .KLISZE
.

gł6wnych1

MARY KID, ELGA .BRl"G, GEQRGE

nach oraz kurs
.:::·::.

M iss Mary gives

i'J English, French

'1""~1 T,~.~~U:~.'i'lJ:'.''
nr
.„z U•~ UrL„ słutąca

Dr. med.

Lubi

U

do wszyst
kiego dla 2 osób

Szkolna N2 12 na wyjazd do Ra·

Ceglelnlana 43 Chorehy włosów, dogoszcza potrzebskórne, weneryczne na. Z głasz a ć się do
Tel. 41•32.

[h b

kó

woźnego Biu ra Komoczopłciowe.
leczenie promien. Je1 ek Dojazdowych
OerJCIOR . momołc1owe Roentd'ena i lampą ul. Piotrkowska 96
91-27
Leezenle sztucz- kwarc'::iwą, prLyjmu
ie od g. 6-9 w.
nym słońcem WY•
bl
k .
żynowem.
ny
owa
ume zi en
LkBfl - d fyS f8
· - · 0d
p rzv1mu1e
nym
zóJcałod
utrzymaniem zaraz
g. 8 do 1 rano
do wynajęcia dla
od 5 -8 w.
jednej lub 2 osób
Oda 23 m. 22
• • • • • •. •
lecz. - - - - - przyjmuje
nicy przy ul, Piotr. zagubiłem doku·
Dr.
.
• • • • • • • • •.• • •
mert, kartę z
kowskłej 294.
codziennie .od god komisji . , metrykę
urodzema Mieczy2-7 Wlecz.
~n
000000000000 sław Kocik, Kamien
na .N! 6
Chor, skórne we.
'·

PAWE&. RICHTER I ALFRED ABEL

Plda aa11Jener6w.

ledo, korallko·
wania na kros·

Telefon .45-51 Ogłoszenia drobne

xxxxxxxxxxxx

ł.\

rolach Wl'bltnl

~u~~!:a~~:-et:~~::

M • .PLAM JAłł KDRAO ••::.

NftfaZEftST\VI\
f'~
111t~

9ł6wn»ch

l"tawrot 8
przyjmuje zapisy na

0

PorywaJ21cy dramat w 1~ aktach, osnuty na tle Jedpe{;o
w swoi• rodu]• autentvcznego wypadku.

W

·LU["''
J
~
„mn.ąa·ieon

tENNIKÓW~~~~i~~
Zdięcia tntooranane dl6 ~lów reorod...,.

ĄLEXAtlDER.

.

.

om V s rne..we

o

~•l

nur

•
OWltl
~

neryczneł płdowe

po
en
.J[l
f e Horow·
„

'·akarz•

Konstantynowska tz. U
Tel. 55-52

Przyjmuje od 9-1
'
i od 6-8. Dla paó
na zastępstwo na
od 4 - 5
A. BOAKENHAGEN
Dla nlezamotnych sierpień poszukiwa&.ÓDŻ.PiotrkowskalOO,Tel 11·72
ny,·a. Zgłoszenia:
ceny lecznic.
~ ._ ,
ul, Piotrkowska 6.

f~~~~~~;k~ll ·~::,=

ft•

k

1
we se na
denty1ta • ka zag" 1zł.n'P 100.pł,

8.-8 w ł.:>dzl, w:rstawca Wilhelm f'ice
ostrzegam przed na
byciem takowego
Grosglftck, ni. Głów

I"

„ ••••••••„ ••••„ ••••••..••..„ „„•••••„••••••••..... ..... :;:;.........
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Prenumerata

W t.odzl zł. 4.00 mlestecznle.-Zamlefscowa 5 zL
mlesl.ęcznle.-Zagranicą 7 złotych miesięcznie-.
Odnoszenie do dom?w ® groszy.

R.edakcla l Admlntstracla, Ploi:rkowsll.a ~
ifelełony redakcji 27~24. 36-43. 36-44
J'eletoG , admlolstncjl 22-1' - - - """

•
O g oszenta:
ł

(Jodzlny · pr.zy)ę~ re<Iakc!I 6-7.
po pot. Rekoplsów nlezamćw~oo
ayclt nre ztnaca sto. - - -

ZWYCZAJNI!: 8 P'.· za wiersz mOlm~ Cna strorrle 10 szpalt). :W- 'reKSCJ:i!t
40 groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe 1 za§lubłn. pa
tekście 10 zł. ZamleJscowe o 50 proc. Zagr. o 100 proc. drożej. Za terminowy druW
o~oszed admlntstr. nie odpowiada. Drpobne 10 gr. Poszuk.. pracy 5 gr. NaJmn. 50 Cl'•
Ogłoszenia kolo1;0we (minimalna wlel.ko§ć ewter6 strooJ<) 100 procent drołeł

