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z podkładami węgla, objętości 100

~agonów~ runęła

w

dół.

Kilku górników zdołało Ufść z
~m, reszta pracując eh porwana
~ała w przepaść i zasypana. "1'Ube
;zwa1ami węglowerni.
Podniesi'ono alann, puszczono w ruch
sygnały, ekspedycja ratunkowa pośpieszyła z pomocą.

A.kcja ratunkowa była niezmiernie
utirudniona. Trzeba było rozbija~ ogromne zlomy węgla, podnosić je, przewo-
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Pragmatyka

służbowa
dla pracowników Kasy
Chorych.
~

28 lipca.
· Jak się dowiaduje ,;Express", na dzi
sfojszym postedzeniJI. omiSji adrninistra
cyjno - prawnej .Jcasy chorych frakcja
socjalistyczna po tawl wniosek o zatwierdzenie prągmafy~ służbowej dla
pracowników kasy chijrych.
Dotychczas sprawa pragmatyki służ
bowej nie została zdecydowana, a to ze
względu, iż zaprowadzenie pragmatyki
wywołuje niezadowolenie pewnych grup
'W zarządzie kasy chorych, które wszel
'idemi silami starają sf ę zastosowanie
pragma+ykl utrudnić.

Pożar

przy ul. Tepara

~"inąt.

T raz doPiero po 14 latach wrszło na
jaw, że Steidel został zamordowany
'przez d uch innych, 17-letnich podów·
,
czas robotmków.
mordercy: zostali o·becnie
Obydwaj
ce przezło 100 wagonów, z ~em jut
Kraków1 28 lipca.
izaareSftowanL
aj obiegały w mieście pogłoslti. łUs'k :y;u, go-towym do k'oooumoji, a de0 wykryciu na dfworcu krakowskim ol- k!latowanym w ocleniu jako ry.ż niełusrzymiej panł.Dly przemytniczej, wobec kany. Sit.rata, któr·ą ponil>sł skarb pańrozmiarów której bledną wszystkie do- stwa w.skutek rólinicy cła, wynosi na jeprzychwyconym
celne. dnyni tylko ostatnio
fychczas ujawnione nadwżycia
Sprawa ta miała przebieg na'S'lępwjący: transporcie przeszło 100.000 zł.
Sztokholm, 28 lipca.
Ponadto ustalono, że podobne tran.W Krakowie, w pobłilżu stacji Dąbie,
(Speciailna służba telegr. „Expressu").
pod fi.rttną sporty k' akrotnie były deklarowane
listnie1e przedsiębiorstwo
W miejscowości kuracyjnej Saltsjó,,Kr.akowskie łuszczalln.ie rytu", które fałszywie. Przywożożno ryż gotowy, a baden zdarzył się niezwykle tragiczn;
jest własin.ością rodziny Wassel1be11gów. podawano w deklar::.cjach celn., że ryż wypadek.
Żona lekarza berlińskiego dr. Artura
Firma ta uzyskała w Min. Ska.tibu i Min. jest niełuskany. Straty, które poniósł Kwarzkopfa
utonęła podczas kąp,ieł:
Przemysłu i Handlu zezwolenie na przy. skarb państwa na wszystkich transpor- Wraz z mężem odbywą.ł'a ona podr6
wóz kilku tysięcy wagonów rytżu niewy- łach, sięgają miljonów ztotvch.
'
poślubną.
Jak się dowiadujemy, w łączności z
łuszczonego do przeróbki na rytż kon'Stllll
cydny. Ryż n.iepr.zerobhtoy korzysta ze powyższą sprawą przyjechała dziś do
speCłjalinyc.h ulg celnych, a mian-0wicie Krakowa specjalna komisja ministerjalopłaca się tylko SO z.ł. od wagonu za- na z Warszawr, która ma się zająć usta
ucierpiała
miast 800 zł. za ryż przerobiony. Ryż leniem wprost olbrzymich rozmiarów
sprowadzony do Krakowa miał być na strat, jakie skarb państwa poniósł na po
Rzym 28 lipaa.
wyższej panamie przemytniczej. W
miejscu poddany przeróbce.
1
(Specjalna stu~a telegr. „Expressu").
Na podstawie powyiźszego zezwole- związku z prowadzonem śledztwem ma
Nad północ:nę Jtalję przeszła naW2ł·
nia łuszczalnia krakowska sprowadzała być podobno aresztowany caty szc::cg
do Krakowa ryŻ w parljach po 100 wa- osób, h.iórych nazwiska ze względu na nica połąCZJODa z oberwaniem chmucy1
w l~h I
•
gonów przez dłurlszy okres czasu. Do-1 dalszy tok śledztwa trzymane są jesz- ':;:~hłonęła . ooliMy
materjalne.
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Podczas wU:hW"I'
........_,&-> ohclis'dzom przy ł apa Ć ca ł e uwa poc1ą.g1, 1-czą„
~
rzom.y -MU
zginęło tu siedem osób. W Ozemoaiie • ·
szkodzony został cały szereg budynkó"'
R6wnie6; i tu 2'JOStało siedem iosób zaM·
tych i pięćdzieSi.at rannych.

Smtarc podczas

podróży
poślubnai.

Huragan

\VI UllOSZBCIL

Najbardziej
Wenecja.

Ziemia dr*y!

Trzęsienie

mógł muJć

nieobliczalne
skutki.

Lódź, 28 Upca.
W dniu dzisiejszym o godzinie osmej r o wybuchł pożar, który mó ł
okaŻać się groźny w skutkach.
Na posesji przy ulicy Tepera 10 za·
· · z bł ysirnw1czna.
· srno1a. og1en
pa.11·r a s1ę
szybkością przeniósł się na drewniany
budynek, zagrażając sąsiednim, również
drewnianym. budynkom.
Lokatorzy domu przy ulicy Tepera
n1'. 10 jeszcze przed przybyciem straży
ogniowej zajęli się akcją ratunkową.
Pierwszy oddziat straży ogniowej w
ciągu pół godziny stłumił ogień. Stra~
dutychczas nie obliczono!

dwuch morderców.

Berlln, 28 lipca.
cfalDa slutba telegr. „Expressu").
sfierpniu 1913 r. zaginął wśród nie
zwykłych okoliczności 45-letni robotnik
Walenty Steidel, który wyruszył do Ludwigsafen i wszelki ślad po nim za.

w.-.

Na t zw. 6-tęm polu, przy; filarze
kilkunastu górników i łado
· sly$.Zeć
w~. W pewnej eh · ·
:\JIS'trząsający łoskot, jakby głuchy, pod

„Eztr••lł")

fa lafach

:fileprzewł'dzianych!

szącej

•

zas katastroly koleJowel w Ma·
wskutek zdec'zeala się dwudl po.
o 100 ~
w rannych IOltalo
ów.
Winę pOnosl masąnllła pociągu po
mimo sypałów o~~ł'IRllll•cb WlecW aa zalęhr 1or.

sar..uwa

380 metrów pod

t, 28 lipca.

M

1Trzech rórników zasndrcl
jrr ~4
katastrofy w kopalni!
I tri•fM·ółlll6"
pr .:.y pracy podziemaeł.
szych, pozbawłoneJ "tlot1ca l t·:viatla
'dziennego, pełnej niebezpłecnstw
Kat3*ofa zdarzyła
Górniczej, w wielkiej kop
skiego Towarzystwa koptJt

katastrola

Dl~rzymta
łlal1Jowa
100 pasażerów rannych.
ecjalna służba

ó nlczej.

,Wstrząsająca, tr&llC* idlllil9inoł~ł ltfezl'-:4illil!lltlł

Konstantynopol, 28 lipca.
(Specjalna stuiba telegr. „Expressu")
Donoszą tu z TracU, te na granicy
rrecko • bułgarskie) doszło do poważ·
nych starć. Pomiędzy oddziałami grecklemi i bułgarskleml wYwiazała sie z nie
wyjaśnionych dotychczas przyczyn wal
ka. która trwała klika godzin.
Po obu stronach Jest znaczna Ilość za
bitych I rannych.

Na

wywołało
płoch wśród ludności.

ziemi w Austrii

szczęście obyło się

Gratz, 28 lipca.
(Specjalna służba tclcgr. „Expressu")
Odczuto tu znaiame trzęsienie ziemi,
któr• fala sda z półn(}(:IO!ZaChodu n01
południowy wschód. Trwało to kilka sek tmd •
W czasie trzęsienia ucierpiały szcze„
gólnie góme J:rondygn.a,tje budynków. W
mi~--anlach połoioo.ych na górnych pltf
trach otwforały się dnwi, przewracałytttebłe i stanęły ~·
tnęsienla
Lucfaiie, którzy w chwlli
ąMlli jeez.01..e (g.n-d'Z. 9,35 r). wysluikiw.&Ii
z łóżek i z ą.uzerażeniom wybi~ali n~

„

po-

bez ofiar w ludziach.
Na prowincji i w całej <>lrolicy Gratru
zienu, W Le„
ob® zarysowało się kilka domów a "'
Au zawalił sie sufit w J!machu poczty.
,,, li
L'
8 pca.
l.DJZ,
")
E ""'
(S ee "alna lu .ba t 1
1
e egr. " xpressu
s z„
;i
O ~o~ •9 rl!-· "'~ zaoot'JIWano tu dWli
•
wst.rząsnieaua :uemi.
Białogród. 28 lipca.
(Specjalna służba telegr. „Expressu")
za;n<l~o•wały tu cztery
Scjsmocs••nrly
sia.be wsirzĘśnknia. z.i;m1i. Głównym ośrod.ki.em trzęsieni.a jest góra R~dnik odk.Jtła o ao ldm. ocł ~
również odczuł-O tr~sienie

Krwawa tragedia
maliańska

rozegra/a się w pogodnym
Jaremczu.
Lwów, 27 lipca.
Donosza tu z Jarcmcza., iż na jednej
o· ·
· azącyc h d o t eJ· mtcJscow
, prowa
z d rog,
ści, rozgrala się straszna scena. Niejaki
Jan Wasiuty(Jski, posprzeczawszy się z
swą żoną, której zarzucał zdradę, powa
lil ją na ziemi~, poczem po krótkiej walcl
poderżnął jej scyzorykiem gardło. Wa•
siutyński został aresztowany przez po.
sterunek w Jaremczu, znaleziona, za.ś w
stanie ~""'.i.le.i.tu żon.a ~~ziono do
azpltala. (
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wr Polsce„

Od kilku <fnł Ctzleiilkl fron'ós'Zą o ·wc!eć zce t>Ofaiiów "'a'tttetyiiaiisidcli PO-~slar}rm Iirału''. P<>aaJ~my· i><)-W'yle) łołograf1ę miłych 10Jcl, J)Oac'Za's pnyięcla leli l>~li'
marsz. Piłsudskiego wraz z rodziną.
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Ilość

samochodów

Rozbói na 111orzu.

W PDISCB

uprawiany przez piratów

wzrasta w dalszym ciągu
jesteśmy jednak na szarym

jest

końcu.

klęską

chińskich

statków handlowych i

pasażerskich.

Co opowiada kapitan napadn1qtago okrqtuf

I

Statystyka samochodowa ostatni.ich
Od Saiigonu do Kobe mówi się o
lat wykazuje na-resz:ciie i w Polsce, będąeej dotychczas stale „niemowlędem au- chiń.skich pi:ratach, ni1e jako o n.adzwytómobilizmu", pewrre polepszende stanu czajnej rzeczy. lecz jako historji zuliczba samo- pelnie pospolitej. Obecnie jedynie metorrecGdy 're:::::,ct'~1~
chodów wynosiła ni.~~e 8.000, to. we- dy się zmieni1y. Pirac~ chińscy mniej już
dług statystyki na dzi1efl 1 czerwca r. b. ryzy'lrnJą jaJk dawruej, zwiększywszy
samochodów w .Polsce bylo 16.554, po- mimo to swe dochody.
W paryskim „Le Journal" L. R. Mazaś mechamcznych wo.góle la~óW
19 655 Do końca roku liiczba ta prze- nue pisze o ciekawej przygodzie z pira· ·
kroczy przypuszczalnie 17.000.
. W posz,czególnych woJewództwa:ch tarni cMńskimi między Sza:nghajem a
stostinki przedstawiały sfę jak następu- liong-Kongiem, którą mu opowieidział
je: W W<!.rszawle - samochodów 3.794, pewien kitpitan okrętu angielskiego.
S
mo1ocykli 381, w województwi.e warKapitan ten wyruszywszy z zanszawskiem - samochodów 1123, motocykH 79, w WQjewód.ztwłe krako.w skiem -gh.aju statkrem han~lowym,. nała~o~a~
samochodów 1253, motocykli 381, w wo- nym towarami i z kiilku pasazeram1 mmł
samocho- zawinąć w porcie chińskim Amoy. Po
jewództwie poznańskiem dów 2966, motocykli 637, w wojewódz- drodze pozbywszy stę części s.wych tokó
4 hń
samochodów 1926, motwie śląski
tqeykli 61~• . w województwie pomor- warów przyjął na pokład 2 c I czy, w
~leiem - 11&5 ·} 382, w województwie jako pasażerów. Zaraz przy wejśdu na
Mdzkfem - 1133 i 104, w wo1ewództwie pokład zrewidowano · ich staranni·e,
lw owsld em - 966 i 125, w wojewódz- gdyż strzeżonego Pan Bóg strzeże,
twi·e kieleckiem - 840 i 128, w wojew. szczególnie z„. chińczykami.
- Ta hofota - opOiwfadal k.apttan
i 31, w wojewód:zbtalostock:em - -275245
i 17, w wojew.
twie wileńskrem
lubelsk:iem _ 315 i 32, w wojew. stani- - zawsze ma tysiące bagaży. Jakieś
slawowskiem _ 196 i 38, w wojew. wo- kosze, beczki, paki„. Nie sposób wszystłyński-em - 132 ;, 30, w województwłe kiego dokta<l:nie obejrzeć. Najlepszym
r.owogródzkiem - 80 i 8, w wojewód,z- dowodem, że uidalo im srę przemycić
rwie poleskiem - 68 i 11, w woj. tamo- broń . Wyruszamv w dalszą drogę. Mo~
I oc' c hl
· k na, c1·
· „n. oi·iwa. Noc p1ę
em - 57 i 24.
polski,
. ~· dna.
Ogółem samochodów 16.554, motocy- rze Ja1
I Obszedłem dolny poklad, aby przyJrzeć
kii 3,022 . .
0 iJe stosunkowo do lat .ubiegłych I się mym pasażerom. Wszyscy grzeczstatystyka roku ostatnl·ego wykazu je w 1·ni i spokojni, jak ani:o.Jy. PO'lowa już spa•w
•ee
A&
Polsce pewien krok naprzód, to wobec w HRH®lil'*
-:---.
.
ogólnej liczby samochodów na świecie r
(27 rniljonów 507 tysięcy 967) oraz wo- No wa-ZelandJa 123 tys„ BrazylJa 104 1
bee statystyki farnych państw automobi- .pól tys., Indje 100 tys. N4ewi.elka stosun
kowo Sz,vecja 99 tys., nawet Danja mała
lizm Polski wygląda wprost śmiie szn ie.
. Oto przy naszych niecałych 16 i pót 63 tys., Aus trja 27 ty s„. pótnocna Irlandja
tysfącach samochodów na pocz_ątku r. b„ 20 tys„ Cze ~l10sł owaqa 23 ty~·
W okres1e tym Stany Z}ed1noczone
St~ny Zjednoczone miały ich 22 miljony,
Wtel,k a Brytanja 984 tysiące, f rancja :mi a:ły okoł o 80 procect ogólnej liczby sa901 tys„ Kanap.a 820 tys., Australja 361 d11ochodów ca!ego świata, gdy wszystkie
tys„ Niemcy 318 tys., Argentyna 222 tys. hme kraje rozem wzięte zaledwie około
} pól tys., Włocbu '150 tyg •. Belgja 130 t., 20 prQCent.
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Ogółem Pit"aci zrabowali 50 tysięcy
ła. Na wszelki' wypadek poledłem czu-1
wać memu zastępcy, a sam poszedłem dolarów.. Potem ws~y~ki~h pasażerów

spać.

Zasnąłem, jak zwvk·le odrazu i zabrano Jako zakładmkow i wyładowano

jalk kamień.
Naglę budzę się. Jakreś światełko
zabłys'lo i w blasku jego widzę chińczyk~, który ptzy.klada mi rewolwer do
piersi Z drugiej sarony inny chi'ńczyk w
tej same1· nr-zy.ci:i. Nie 1·estem tchórzem
J·
P '"'
do licha, . lecz uczucie był-0 wcale 'nieprzyjemne. Na-dchod~f wrieszcie trzeci
chińczyk. Mówił po angielslm wcale
.
.,
.
K .
.
me t 1e. aze m~ wstać i lsć za mm do
b~dk~ kap~ańs~iej. T~ . ~wt.arza się
pierwsza h1stona. Oba.I chmczycy przykładają mi rewolwery do skronk A trzeci,. ten, któ.r_Y mówił po a. ngielsku, każe
Ba
ó ć t t k d B
ml zawr c1 s a e o ias- Y<
Dostanę wówczas tysiąc dolarów za
me tmdy i po wyładowaniu okrętu będę
mógł powrócić do Hong-Kongu. Wyjaśnil mi przytem, że nadawcza stacja radjowa została przez nich zniszczona i że
w oddziale maszyn są uzbrojeni chińczycy. Cóż miałem robić. Mam żonę i
dzieci...
Czując rewolwery przytknięte do
mej skroni, namyślałem się może jedną
I ka •
,
1 . tv ·• dobrze
se k un d ę. Pow'edz1'at""'m
zatem sternwaó do Bias-Bay, dokąd przy
byliśmy na dwie godziny przed świtem.
Stajemy na kilka mi'l vrzed brzegiem i
puszczamy syrenę. Na odgłos ten przybila do mego statku cala flotyla lodzi.

w:zystki'e towary na przygot.owane ło
dzJe. ~zy sam~m końcu .dopier~ zwr6:
eona m1 ~spamałomyślme „obiecane
10?0. dolar~~.„ Byłem wprost chory z
,
wsciekłości.
do Hong-~ong.
powró~
~a
był
?ś
.t
dC?ż
się nawza3em naszemi wra
p0
11
ł
. k ; k
. zie . :.~. · t
0 ~as ęp~a, Ja ;1 ~ ~ aza o,
żenttaml 1·.
zos a nh1eshP?, z1ekwóame napa mę Y przez
czterec c mczy w.
Nie mógł się bronić. Lecz w jaki SPosób znaleźli drogę do mej kabiny i do rad'o? Zagadka się wyjaśniła. Chłopiec
o~rętowy pełniący służbę na statku od
trzech zaledwie miesięcy był nieobecny.
Został on z pilratami w Bias-Bay.
Ostateczni'e mnie osobiście napad ten
mało obchodzi. Dostanę moje odszkodawanie. Lecz hlstorja ta miała inne pomyślne zakończenie. w rządzie w ttongKonO' stwierdzono, że piraci za dużo so...,,,
bte pozwalali'. Wyprawili przeci'w nim
całą ekspedycję, cztery krążowniki i hywyniku zatopiono 50 łodzi
droplany.
pirackich, złapano i uwięziono wielką
ilość piratów..•
. „
I oto dlatego teraz na statkach c hiń
skfch pasażerowie trzeciej klasy są umieszczani za żelazną kratą...

Odprowadzono mnie wtedy do mej kabiny, gdzie PO dokładnej rewizji zrabo~
wana mi około 2000 dolarów, rewolwer,
zeg arek i wszystkie ubrania.
Ten sam los spotkał mego zastępcę,
trzech europejczyków i si·edmiu chińczyco rnnk•
ków. Nie robiono wyjątków,
cokolwiek pocieszy la

KARALUCHY

spałem

11

J

w

i wszelkie inne robactwa
najradykalniej

„MOIANT"

tępi

Żądać w aptekach i sld. apt-eCZD~h.

Kto

siedział

w szafie?

W jakim cehi stry·kowianka Jeździła do Warszawy. Anonim i mąż.- Tajemniczy gość pobił gospQdarza.Tragiczny koniec ·p. L, ·
Łódź, 28 Upca.
Onegdajszej . nocy służba szpitala dla
umysłowo chorych pod Częstoctową
zaalarmowana została · przerażliFemi
krzykami.
Okazalo' się, fż jeden z pensjonariu·
szy Wojciech L. wyskoczył z okna trze..;.. Tak więc ułqi,yllśmy Się, że zapła. ciego piętra na bruk, doznając cięższych
obrażeń cielesnych.
, - Deszcz pada.... Może wobec tego cl pan ~ środę?...
. J Stan samobójcy budzi poważniejsze
- Dale na to słowo hOnoru!
. bi~zte?
zostanie pan ną o
· .
t t
d ki
L
. . . . o. nie dzłęktQę! Tak tle jeszcze - A czem zagwarantuje pan swój b
o awy. . prze ro em zos a ' prZ:fWl~
. 1honor? '
nłe test n~ dworzu! .
I

ziony do szpitala.
zamożnym

Ongiś był

on

miał

handlowcem i

dość:
młod~

.
przystojną małżonkę.
Żona nię mog{a znieść monotonnego
życia

w Strykowie, w którym tamiesz-

kiwał i dość często wyfeżdżalą. do War-

.

.szawy.

.

M~. kocna,iąc ją, tolero~ał .wszel-

k:c kaprysy i nigdy nie wzbraniat jej
urządzania wycie.czek do.stol.i'cy.
Pęwnego dnia podczas nieob~~·~c~ ,
żony, otrzymał -llst anonimowy: w kt.
_
mu donoszono, że .
żona ma w stolicy .kochanka.
Nie zwlekając ani chwili ". ~jecLa1
do WarszaWY, gdziie natychmia~t udai
sl'ę do hotelu, · w którym · , zamieszkała.
Gdy zapukał do dT,zWi ,ntirnerµ, nie
chciała otworZ'y-ć, ' . oznajmiah\c, iż sit;
·
ubiera i
za kilka mtnut' będzie gotowa.
Po pewnym czasie Wszedł do niej do
pokoju. Nie Źastał nikogo, t-0· też uspokoił sLę i opowiedział żonie o anonimie.
- Co za nonsens? · zawQfata - nk
przypuszczałabym, liż u.wierzysz podob
·
nym bredtoom.
Ponieważ byto tut pótno, udalr :;~e
na spoczynek.
I oto stała sit
rzecz niesamowita.
[. ujrzał w nocy, jak otworzyła si1.;
szafa i z jej wnętrza wyszedł mężczy
zna. Skradając się na palcach, usilowal
wvdostać się z pok-0ju. Kupiec ;wyskoczył z łóżka.
1T ajemniczy osobnik widząc, iż został
zauważony, rzucił się nań i powalił go
na ziemię.
Nim zdołał się zorjentować w sytua
cji, nieznajomy zakneblował mu usta i
· '
związał mu ręce i nogi,.
Wszystko to uczynił tak cicho. iż
paru L. nie zbudziła się ze snu ; dopiera
rano zwolniła go z więzów.
Wskutek ntezwyldych przej;~. C. po
strad.al zmysły. żoua jego tw:crdzl, iż
nie wie, kto mógł w nocy wtargnąć do
numeru hotelowego.
r~

Flirt z ·p rzeszkod a•••i
cichej
Jak słomiany wdowiec został amantem. - W

na kanaoie.-Bucbalter pomoże~ _
·.
Cudowne zmaclwychwstanie.

garsonier~e.-Trup
#

•

·

. Historia prawdziwa, na początku brutalna, później smutna,
a wraszc1e groteskowa/
.
·, ·

zrobi, że pokaże .jej swoją bogatą bibljo.- swojej garderioby. Mustal , W'ięo we)ść.
Lódź, 28 lipca.
.
·
..- . ~ainy, WszerOkr((h_ kolach ~Pc>ł'eczeń tekę, obrazy, kolekcję starozY,tnej po.r- by je zahra.ć.
,·
Otworzył dirZ'Wi i.„ stanął jak wrysfwa łódzldegio, barr~ zamożny, inteli- .celany i t. p.

ty: panna Ala siedziała na tapczanie,
bardzo blada, ałe„. żyWa:! P. L. ątoczyt
się ze strachu i... zemdlał.
Sąsiad, przy pomocy całkiem niew
przytomnej panny Ali, która wogóle ni>e
:wiedzia:la, co się ~u stało,
ocucił p. I; 1
P po pewnej chwi·li zaczęto dopiero r<>zglądać się, i uświadamiać sobie, co zaszlo.
Panna Ala, ja'k się okazało, clostała
nagle
ataku serca.
„.
i odżyła cuaem.
Ca:ły przebieg jednak, a zwłaszcza
fakt, iż obcy pan zastał Ją w takiej sytuacJi, tak na nlą podziałal, Iż nie pożel
L
~ ~
• "i :J
żył, że !dama jego serca
gnawszy. s1ę z p. ., zupe niie zres:zJtą
,
~, ;r;::,
1
ogromnie zbladła 1- ' , 1 ' podupadłym 111.a duchu ł
małżeńskiego".
nagle zobOjętniałym na tel wdzlę~
Przed d-wioma tygodniami zostat za- glowa. jakoś dziwnie ~pad:1a in a boli, rę. kt a.
• I.... ucie
. u br ai.a
ZJQ,relały.
us.fa
a
zw1saty,
ce
do
familijną
uroczystość
na
proszony
pr ędko się
ć
.
.
. . .
_
.
uno,
szairpa
gwaltowme
ją
Począł
państwa Z., gdzie td wśród wielu gości
Pożar w fabryce ..
1
mwięcej.
J~z
że
przysrąga,
_L.
Pan
nic!
łowal
c
,
wowa
,
krzycz
sić.
zwróci.fa jego .uwagę mloda, bardzo
Ł6di, 28 lipca.
gdy... mgdy.~. przenlgidy me zapr-0s~ do
,
ł dn t
Zi
1W fabryce Rozeniblata przy ufticy
przystojn·a i elegancka niewiasta
y rur h Co ' ble żadnej niewiasty, choc:i'ażby tak
Z\lł
llU1 •.
Piotrkowskiej 218 wczo~ai po połudlniu
Jpi·ę:knej, jak ;panna Afa.
. ny s rac :
aiostrzenka pana Z., która przyjechaf.a O garną l go ?1e .
wybuchł pożar. Gaszeniem ognia zajęł'
Ni:ewiadomo - może umrze! napra- się robO'tni-cy, którzy jeszcze przed ;przy-.
m • ~ble;va! z:mną
począć, Ktuł Ją szp
.tio Łodzi w odwieidziay ze Lwowa.
wodą, za.stosował wszetk1e srndkt dla wdę. Cóż ja wtedy zrobię. Co powiem bydem stratży ~fowei niemal zupełnie
Pan L., jako
pobudzenia -sztucznego oddechu. Wszy- policji, a głównf.e _ ż.l;)llie ! żoni·e? ! Co stłumili pożar. Jak uisłalono po.żar powtypowy
to za szczęścię, że ona ożyła! Co za stał w?Skutek zapalenia się od.padlk&w w
stko bez skutku!
nłatwiający wsz
szarparini.
v.
- Umarła! Najwidoczniej umarła - szczęście!
tecznych wstęp.·
Straty nieznaczne.
pomyślal p. L. i w tej chwili wyobraził
j~y się na sztu
;g;znm
IM
dą niewiastę „z p
roponując jej sobi·e catą grozę sytuacji.
Skandal niesłychany. Policja. Lekarz.
~~ obcesowo, b
Prokurator. Śled'ztwo. Sekcja. Sąd.
została Jeg
banką.
z1ęc1a
Może go aresztują? Może
go
że
zagroziła,
oburzyła,
Ogriamnie się
teścia".
pobił niechętnego
oskarźą o zabójstwo?
spoliczkuje, nazwafa go chamem, ale p. , /
A jutro przyJeżdża żona!
L. nfow~ele sobJe ~ teg-0 :obi ~ .począ.t je!
1 żabv.
otrzymywał'
Co począć? Co począć?
dowodzić, że on maczeJ ,sw<Mch uczuc
ulicy Zawad?.kiej
Awantura przy
Łódi, 28 l'ipca.
nie 1>otrafi sformułować, ale w rz-eczywi1 . 0 t nÓwil p.rzedewszystkiem zwró
- MeJidulę pokornie, że wypiłeru stanowi.· epilog nies. z.czę.śliwych ta.rap. a~
P s a
Stos·c1· bardzo J·ą kocha 1·
c1·c· s1'ę do sąsiada, od którego odnajdy- dziś dwa litry' wódki, a jutr-0 wrpiję trzy tćw m1 ł 01S11y:7 h R 6żln1ck ie.go. Mł
·
• j
'·
. .od z1eniec
iąśó
Vf 20-le·
wza1e~~sc1
bez
się
~ochał
te!1
nasz.
na
zezwolenia
da
nie
pan
je.Zeli
pokój.
wal
·
~
pOs
ą.
. musi
ślub - zawołał p. Józef Ró±nkki. sta- tn1e1 Henryce StrzeTkowsk1e,. Dziewczy·
Tak też uczynił. ""'
• Panna Ala stop~:owo zalinteresow~ra
Po krótkiej naradzie zadecydowano: jąc przed groźnym obliczem ?· Władysła na. kpiła z nieg-o i nieraz jU!Ż wystrychsi ę tym „dziik~sem , . a nawet poczuła
Pan L sprowadzi tu do garsoniery wa StrzeI·kowskie·go, zamieszkałeg?J przy ne : go na dudlka. Wrznaczała mu sp?t·
pewną sympa•tJę dla meokrzesańca.
kąma, na które wysyłała iswych zna10ulicy Zawa<ltzkiej.
lt
·
Krótko powiedziawszy p. L. spoty•·. ·
pięścią ~ mych, posyłała ~u ·
P. Strzea!kowski uderzył
swego bucha era
kat się z panną Alą przez sze.reg wiew prezene1.e szcmry 1 z.aby.
oddanego sobie pracownika, który weź- stół.
•
zdecydował si1t
,,Pechowy" amant
- Wynoś mi się z mojf;go dqmu, pi~
cz:o.row,
mie caią sprawę n siebie, a wówczas jaku przebrzydły! Córki mojej ci się za, wreszcie pomówić z jej oj.cem. Nie'Stety\
wyjeżdżał z nią autem
c-hciewa! Nie dostaniesz i~i 'li~d.y, choć- nie &podoib.ał się równie± 'P· StrzeJkow:.
na !dalekie spacery, dążąc upa·rcfe do zamelduje się policji.
, Uradowany, że wpadł na jakiś po- byś dwadzieścia Htrów wódki wypijał c.:o skiemu, który wręcz mu oświaidczył, łf.
swego celu.
razem stracił nie liyczy sobie mieć. takiego zięcia. ·
dz iennie! Różnic!ki tym
Dla ufatw:-enia oobie zadania, wyna- mysł, który może
Daremnie młodzięniec błagał by uzy
si~ 11a niedoozłe._g()
z~mną krew i rzudł
tdcia. Uderzył go pię-śc · ą między ocZ)' skać 2Jgodę na ich ślub. P. St.rzełkows'iki
uratować go Od skandalu,
jął przed kil'k:u dnirumi pięknie
poprosił sąs i·ada,_ by z aczekał nań na tak silnie, iż Strzelkows~i padł na zie, :był lllieugięty. Od tego czasu pan Józef
umeblowaną garsonierę
młodzieńcowi. to opuścił się w pracy i coraz częściej zana jednej z bocznych u!i.c („ wejście schodach póki wróci ze swym buchał- mię. Rozj•UJSzonemu
Wczoraj, gcly był
· nie wystarczyło. Zadał mu jeszcze kiłlka lgią;dał do kieliszka.
'
wprost ze schodów") i coraz na tarczy- terem
ciosów szczotką, poczem W)'lhiegl z mie , mocno pi~any, znów wdał się do Strzel..
.
,
..
· .
W teJ chw1h przypomn.•aI sobie p, L., szkania Rannemu udzieliło pomo1.y po- kowskiejlo. E1;1ilog rut znanv. .
wiej zapraszał pannę Alę do sieb~·e, przy
,_
rzekając, te jej ~ie złego, broń Bot'e nie iź w pokoju zostawi.t niektóre cześci ~ńlowie.

gentny i przystojny p,rzemysłowiec, p.
L., przeżył kifilca dnl! tentu chwile straszne, krew w żytach mrożące.
Jeszcze dziś, gdy opowiada o swem
przejściu, zimny pot występuje mu na
czole~ na samo wspomnienie tych chwil
bledn~e i poczyna dygotać.
czerwcu wy.stał p. i;. swoja, żonę
zagrani·cę i od owego czasu pędził
:·i
żywot słomianego wdowca.
'A żi"jest czlowiekien:i, który prócz swoich interesów, zajmuje się także sprawam~ spotecznenń, piastując mandat człon
ka zarządu różnych iiIJ.stytucji kulturalny.eh i dobroczynnych nie nu·dz,iJ się zgoła, skarżąc się nlekieqy w sposób na
1
wp6t żartoibl~iw-y:, że
nie może nawet korzystać z „urJOpu

w

Oiiegdaj wreszcie, J>O długich nam'Owach i zape\Vlllienfach, że nikt absolutnie
jej nie zobaczy, że wreszci . e„wstąp:i' tylko na krótką chwilkę", panna Ala przestapila próg „kawalerki'' p. L.
Us2JCzęśliwiony tą wizytą, począ! p.
,
L. okazywać swej pan) caly
1
I .;~.i ; ogrom swych uczuć. • 1
Stanąt przed nią na kolanach i mówił o
swej niel}Wylclej „pie·r wszej"! nadzwy1
•
1
czajnej mifości.
P-0 kilku chwilach panna Ala, cartrowicie obezw.tadn;ona, leżała na szerokim ·t ureckim ta1>czanie... powiedzmy...
A'z t u nag Ie... : 11 1•
·•
w poi.stroju„.
P. L. zzielenia:t z przerażenia_: zauwa}\o

1

-'""1:-·

••

1

I

•
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Kandydat ·n a
mu

W prezencie od panny

l

•

•

„

szczury

EXPRESS

Miłość

WIEC~ORNY

·~~~~~~--~~-

•

romantycznego cudz ziemca.

serc niewieścich z amerykańską szybkością chciał
zawrzeć znajomość, pobił niewinnego czło ieka
i zawędrował do aresztu.

Pożeracz

Łódź-Kaliska zagrani.czny pożeracz serc
28 lipca.
- Czy to Łódlź? - spytał p, Bruno niewieścich zeskoczył lekko z wagonu ł
Już
Luka jakiegoś pasażera, gdy pociąg pod- z waliz~ciką udał się na miasto.
przed: parkiem Poniatowsikie~o zauważył
jeiźdżał do naszego miasta.
jakąś
- Tak jest odlpowiedzi~no mu.
uroczą łodziankę,
w
Byłem
Ber1l>itna,
z
- :W,racam
Niemczech i we Francji. W1Szę<lzie mia~ przechadzającą Śię w towarzy>tw!e mło
łem nadzwyczajne powodzenie u ko.b iet. dego męiczymy.
Perskie oko cudzoziemca nie wywo·
sobie, jak będ~ szalały ło-1
Wyo1brażam
Zakopaw
urodził
się
- \ViQc jeśliś
żadnego rezuHatu.
łało
zobaczą.
mnie
gidy
dzianlki,
nem, to jesteś góralem••.
Te łódzkie panienki ma!ą zimn~
star.ft
na
się
zatrzymał
pociąg
Gdy
usię
gdybym
a
- Za pozwoleniem.
rodził naprzykład w wodzie, miałbym
być z tego powOdu rybą?
Łódź,

•

Szop an, war.at IzlodzieJe„
I

ÓTCE!

WK

w

•

-:-

'1aiwna miłośniczka muzyki padła ofiarą

9·ty podwójny szlagierowy program

sprytnei intrygi wlamywaczy

S

amerykańskich.

l)

p
L
E

Amerykańscy ztodztcj0 s:ł be.l konku
rencji w wymijdywaniu najrozmaitszych kombinacj~, aby ograbić swe biedne ofiary,
W Bostonie, w dzielnicy willi l ogro
dów siedziała sama w domu żona bogatego przemysłowca p. Parkera w salo~

'

dystyngoze strony
wany młodzieniec.
stanaJ przed zdziw:oną niewiastą i od„
dawszy gtQboki ukton rzekł:
- Najmocniej szanowną panią przepraszarn, że wchodzę nieproszony do obcego dornu, ale "prost nie mogłem uczy
nić inanczcj. Pani
t ak cu downi e gra Szopena,
a jak słyszę dzieła Szopena, wprost nie

·I
D

S

SIEROTY

.

N
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D
o~rodu Jakiś
wszedł

CIERPIENIA

p
L
E

Dramat współczesny
w 10 aktach.

2)

EJ
DL A JE D.a
I ...
KOBIETY
Sztuka erotyczna
w 10 aktach

w

N
D
I
D

Po chwili przystąpił do niej śm iało.
- Przyjf.chałem z zachoin'cj Euro·
py - rzekł - na szerokim świecie zdo-<
bywa się miłość tak szybko, jak w kineNiech więc pani wybiera.
matografie.
albo ja,
piizystojniy ~ancki cudzoziem!et.
al1bo ten cherlak, z którym pani chodzi.
Niewiasta spojrzała nań zdumiona.
„Cherlak" poąniósl do góry laskę I ~
zawołał=

Janinko, nie
- To pewno watijatl
wystiw~ł
odpowiadaj mil Luka
w obronie swe~o stanu umysłowego.
N1m nieznajomy zdą!Żył się zorientować
w fiybuacji otrzymał cios pięścią międz'Y
oczy, Upadł na ziemię, ude!:zaiąc głow~
o bruk Uilic2lny.
Panna Janlinka roz;płakała się.
,W tej chwili ZJhl11żył się posterun:kowy. Roman't'y1cmy a.wanturni.k powędro·
wał do komisatjatu.
do Qdpowied.zblnoścl
Poci~gD.ięiy
znalazł się przed sądem, który za pobi·
ciep. Amolda W. skazał g.:> na 6 tygodni aresztu.

Wychowania Hzyczne
robotników.
Stanowisko fabrykantÓ\t
n1e /(JSt przychylne.

I

-s

~.:1.!. ~~0

:a...vt.a,

I'
tpca.

Dow.iaduemy się, że ośr.ode!k wycho.

Inizuje w czasie od 15 do 30 sierpnia kur·
sv :iir,..s.truktorskie w obozach letnich dfa
robotników w suaejowde. Na kursy - t~
mogą wstępować rnbobniicy prag.ną~y w
w s w o ·~ c h miej•scad
przyszłości·

rolach gl6wnych:

Stałem przy otwartem oknie i z zap .. rtym oddechem przysłuchiwałem się
grze pani. Może jestem cośkolwiek na

żał się.

wania fizyx..znego przy D. O. K. IV orga·

Alice Joyce i Adolphe Menjou.

mogę wytrzymać.

od~ra~

krew, ale ja je nauczę moresu -

Idzlesięciu chęrttnych,
pracy

szerzyć idleę

wy·chowania fi:zycv

w KR o· Tc E I
~dć~~~~w~~•t•~••••-•••••••••••••••••••••••••~'~~~~~Mwopn~~ ę~ra!~
wręc2
Wyrodny mąz· zam· ord al nę

trętny,
błagam panią,

ale

aby mi

•

•

pozwoliła

•

•

jako miłośniczka Szopena zro,zu-

mie mnie.
Pani Parker byla trochę zdziwiona,
ale młodzieniec robil wrażenie cztowieka tak dobrze utożone~o. 2;e po chwlli
wahania wskazała mu fotel.

Młodzieniec

usiadł i zakrywając rękoma twarz z uwielbieniem dalej słuchał muzyki.
Wtem we drzwiach
ukazuje się inny iakiś człowiek,
robiący wrażeni'e

prostaka. Pani Parker
zdziwiona przerywa grę, lecz nowy

przybysz szepce:
- Na mifość boską, niech pant gra
dalej, niech pani nie pr.zestaje, bo stauie

się nies!_części'e.

Jestem dozorcą zakładu dla warjątów,
ten młodzieniec jes.t niebezpiecznym
furjatem, który uciekł od nas.
Lecz dopóki słyszy on muzykę, jest łagodny jak baranek. zaklinam panią,
niech pani dalej gra. Ja lecę po pomoc
do zakładu i założymy mu k:1fttm hezpieczeństwa. Za 10 mmut jestem z powrotem.
Na panią Parker
wystąpiłt zimne poty.:
'
· · gra o~ da 1e j · P?WOl'1 prze
M eehamc~me
chodzą mm~ty, a. d?z~ca me wraca.
Czuje ona, ze dłuzeJ me wytrzyma. Ostrożnie się odwraca i widzi, że
.
pokó~ jest PUS~Y·
Z okrzykiem ~g1 zr~a się. Chwal~ Bo
gu, warjat UClekl. Pani Parker wvb1ie ga
z salonu, aby wotać o pomoc i wtedy ~o
J?i:ero zdenerwowana kobieta zauv.;aza,
ze . wszystkłe szafy są otwarte l ze w
pokojach panuje wielkt nl~ządek.
Po niewczasie łatwowierna melomanka spostrzegła, że padła
ołlarą W)'fałlnowaovch

dodiJei.

1

ny:ch im urlopów z pnźdtziemika na sier·
pień 11],i.e Zillajduje u właściciei:i faLryk n;•.
zrozurnienLa. fabryikOO:\'.'
h;.l:ytego
utruch1iają robotnilkom wyia:zd do abo·

pani cudownej gry.

Pani

n.ego. Dotychc'Zas zaip1i:s alo się jui kHku.
jednak nie będ:zi~
moglo wyJ.echać do obozów, poni·ewa;i

z6

w celu zdobycia remji asekur ACYJDej.

• •· ten zbro dniczy proc er zamorU· praw1a1ąc
dował w ub. roku również
yna.
Korespondencja

własna

Berlin, 27 lipca.
Policja krymlnalna w Stendel zaabsorQo_wana jest obecniie
morderstwem,
które do głębi wstrząsnęło mieszkańca
mi zarówno miasta, jaki najbliższej 01kolicy. Olbrzymie wrażenie potęguje jeszcze fakt, że monderstwo to okolicz,nościamf swojemi•
przypomina zbrodnię nlejakieg~ Strassera, który przed trzema tyg<>dn•ami skazany został na karę śmierci za zabój.
stwo swei żony.
W obydwu wypadkach zbrodnia.
rzom chaj_zffo o
zdobycie premii asekuracyjnej.
Przy Rathe11voerstrasse 16-a w Sten
·
da.I
została wczoraj żona
zamordowana
właściciela składu delikatesów.
·
· k · b
.
.
Zi
. na1ezmno Ją w miesz:. anm ez zyc1a. Początka.wo sądzono, ;z padla ona ofiarą mordu rabunkowego. W chwili uja
wnienia zbrodni mąż znajdowal się poza
domem. l<iedy wrócil wsz.cząl alarm

l

wołając:
„Łajdak zamordował mi żonę."

„Expra su''.

ków Gansewig przedostawały sio
. odgłosy Jakiejś awantury.
która po dzliesięciu minutach
Policja

mmia,

przycichła.
doszła wobec tego

do przeko

że

\C.

5)
· •

Po1f

„pękł".„

Rzadki wypadek w Qalkówku.
Łódź, 28 Hipca.
Na stacji Gał ówek miał miej·s ce wy·
padek, który z łatwosc1ą mógł spowodow .
wać kataistrof ko
wieczo:-em pt
O godz' ·
v ru zył z tej sfaci
dłcii.Szym postoju
Ma..aynista z t3kin
po<ią,g towarow
impetem uruchomił pocłąig,· li kilkanaś.
cie wa.g onów końcowych oderwało się I
pozostało na :miejscu. SłuiZba kolejowi
nie zwróciła na to początkowo uwa.gi, t1
też pocią1g z znaczną szyibkością począ'
od'dailać S'ię ze stacji.
Dopiero po upływie kilim min.ut ktoi
maszynistę, iti
zawiadomił
z obsłiugi
część pocią,gu „w tajemniczy sposób zn1
lknęła", wobec czego skierował on po
na stację GałkóweU
ci~ z poWTotem
gdzie doczepiono brakujące wagony.
czasie tor h)'I
Na szczęście, w tym
wolny i w ten sposólb uniknięto kata.sŁ:ro
fal:nego ziderzenia.

mordercą iest mąż ofiary.
Gansewig zostar więc naty>Chlniast
zaaresztowany.
Podczas śledztwa pierwiastkowego
stwierdzono, że stan majątkowy mor-:
dercy ostatnio
znacznie się · pogorszył i że na krótko
przed zbrodnią ubezpieczył on swą żonę
na wypadek śmierci na sumę 20 tysięcy
marek.
Dz.ięki ujawnieniu tych dwu oko.liczno~ci poinad wsze1ką wątpliwość z.dolano stwierdzić, . że prawdziwym „łajda
kiem, ktfuy zamordował żonę" jest sam
„zrozpacz•o ny" Gansewig.
został przez zbrodniczego ojca zamor·
Podczas szczegółowej rewizji w mie- dowany. Gansewig po śmierci jego uzy.
skał poważną sumę asekuracyjną.
szkaniu zabójcy znaleziono
Vłładze śledcze zajęły się energie~
rozbity kufel od piwa
Kufel ten był narzędziem mordu, jak nie i tym wypadkiem.
Zbrodn~a Gansewiga, który na wz61
bowiem zidolano ustalić, Gansew:.g ku-

flem tym
mieszka:ni·u
ugodził żonę w głowę
nie znaleziono śladów żadnego rabunku. powodując natychmiastową śmierć.
Obecnie okazało się, że syin Ganse, Sąsi.edzi przypomnieli sobie jednak,
że rankiem na ki·lka godzin przed· uja- wiga, który w ubiegłym roku
wnleniem zbrodni i m-feszkanta :nu1.tto·n" zmarł mezwykle tłlJcmnłcią śmlercla.

w

1

'"·

••

Strassera zabijał swy·c h

najbliższych

dll

uzyskiwan'ia premji ubezp'ieczeniowyc·h
tworząc w ten sposób mowy zbrodnb

czy proceder, wywołała w całych Nien
czech niezwykle przygnębiające 'Wtt'aż,e

nie..
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Z
dramaturga
kelnerem
Pod skwarnem
nie
em S a ha r Yktóry J!)isze sztuki teatralne.
•

znajduje

El

się

uroczy

zakątek,

który jest

Golea-uśpione
pułlkownilk Ze.1ciekawą
wyprawę,

iP.odr@nik niemiecki.

złudzeniem

raju na ziemi.

miasto przyrody

EUROPEJCZYCY W ,,RAJU".

Wreszcie w zlllnie roku 1872 - 3, arJedynymi europejczykami, mieszka- Illlia generała de Galllifet zido.była El-G~
p.rizewędtrowawmy Saharę
od AJllgieiru jącymi w tym zaklętym „rayu" są kapi- leę, i położyła koniec handyckjm napad-0 Tittnlbuklbu.
Opm poniiżiszy dotyczy tan DUjpuiis, dr. Nicohle, lekarz, „tubib", dom.
,wspain:iałe~ baśnioweó oazy El--Golea, po- jak go nazywa liudino.ść miejscowa,
sie\t"„RAJSKIE" żYCIE.
łio-1.one'j w serCIU Sahary.
ż.ani - sanftar<jusz i sześciu ludzi, skłaN' .
. .
dających się na 0ibsłuigę tele·g\t"afu bez . tketyńhlt? tp~zyroda, ałe, samb. 0 zy7te
BAśŃ Z TYSIĄCA I JEDNEJ NOC.Y
..:...
miesz a ·c ow ei oazy ma w so 1e cos z
cLru.~·u
• ·
.
U „ . • t
t'k'
iWs~y, będąc dziećmi, czyta1Hśmy
01/brzymie fonty, otoczone wysokie- ~ychia ~"'::ł rai~·- wktllója)ą ·hslęfram s~ \.~a•
•
•
·
I .
. b
5IC
i.;:u opcvw,
· ryc
anCUZl ouuaba:śń z tymąoa i jednej nocy. O zaklę
DM murem1 z wierżam1, strze 1mcam1,
a. b
.
. k .
tyoh ogrodacli, tak głęboko ukrytych, że s'łijonami; koszary, laza.re'ty, kuchnie, rey11 za awnemi przezwis: amt.
n&Ł s.f.ę do nioh dostać nie może, o ogro- ogrady pa]lmowe, i studnie, W1Szystlko
Na1jisłynniejszy z pośród nich jest pię
·dach, w któirych padmą róiże, a brzo.sk· stoi pustką.
ciol>etni „Quar.ante Quatre" („c'Lłerdzies
winie i migdały stoją w róiżowem kwieNiegdyś wrzało łiU tycie i ~waq po ci CZ'tery) który w d!zień bie·ga nagusiedciu; ~?!ie w ciemnej zieleni li.ści poma- białych dz:iedzińcacli uwij'aH się xołnie- ki, żebrz.ą'C u „S~dich" na daktyle, a w
rańezowych
zł:ocą się cudne owocei rze, brzmiały dźwięki, trąJbek i sygna„ nocy śpi pod
drzewem paJmawem, u
gdzie wystrzelają w. górę smukłe bam- łów, rozlegały się rozkazy i .brz~ broni. $łóp białego muru przyidrożne:go.
Jrusy i ciemnieją żałobne smutne cy.pry- Było to jednak, przed treydziestu łaty,1
Przyjaciele tego dziecka natury, to
sy.
gdy El Golea była OISltatnim pU!llk'tem w mł.odzieńcy, ńoszący nazwy „cha.siseur"
Ogrody, w których cieniu spoczywa państwie Sahary, skąd Franeuzi wyru, (myśliwy) bo pohtje na piłki tennisowe
na mięlkkich poduszkach i wspaniałych szali na dalekie połllldnie, aż do Suda- oficerów „amibassooeur" (p05eł) bo dodyiwan:ach, starzec biało·hrody, pali nar- n11„.
któr posyła go często do biura z polegHe i popija wonną kawę z maileńkic:h
,,KSAR".
cen.farni i „senatem" (sena~or), bo zdlo~
fif&a;nek pod:awarnych mu przez muTZy,Wysoko, nad E1 Go1eą wznosi S'lę, był gdzieś płaszc%, w który ow:ja się,
niątka; ogrndy, Móre wytlaią się nieprzytullione do stromych skał.i jak ja.s- iak w togę, życie ich upływa wył'!czn!e
zwykłym snem czarodziej'skim w mokółcze gnia:zrlo, stare odlwieczne miasto pod .gołem IJiebem, .wśród WS'P~niałej
niotonlii żół'tej pu~tyin.i.
1,!{sar" (forteca).
Wiele domów tego natury.
miasta ro21pa'dlło się jUź w ruiny, nawet
CUDA PRZYRODY.
EL GOLEA.
słvninv
.,dares-iso.Hane"
dom
sułtan1d
b
·
· b ywa.a.
l
1
'A jednak iistni~e napuawdę taki og---..i
A u-Oność przyrody Jest
tu me
·-<
•
.t
L
N
El
G
Ot
z
17-~o
wieku
pełen
tajemniczych
5
kory.
Glelba
wyJ'„·tkowe~
ur·-"zaJ"nos'ci·
.
„„.,,d.
a
J·e
fw z 11.iaśni. azywa się
o1eal
o„
, O<U
.- .1·
czony ciągnącemi się na setki miil wzgó- tar.zy pod.zietn'Ilycli i krutiigan.ków.
wsipaniałe okazy jabłoni, grusz, po.manami z piasku, ja'k niedostępnym. nllUMieszkała tu przed wiekami słynna rań<:z-y, mandarynek, brzV1;kwlń, winorem, odld1zie1onyun zupełnie od świata.
z piękności kr.ólowa, kt a dzielmie rzą- gTOn, fiigi, daktyli, orzechów i bananów.
dziła
swym ludem i po bohatersku od- Grulbe pokłady soli bieleją nad jeziorem
011hrzymie owoce cytryn i pomarańh
· ·
pierała ataki Be-rlberów, przyc odzącyeh i strnmienńami.
czy leżą buzi.nami niepodinoszone przez
M
'k
.....rróctach spaceru•ą
wdiięcz:ne 11>Iła
1w_ "6
ni!ko.go, pod d!rzewami, i U/Żywane są na z połudlnia ario ka.
'
pokann dl1'a bydła, ~Yż mietjBcowa lwd-RABUSIE PUSTYNL
zeilae, a na pod'wórzu hoduje się kury,
ność nie jest w !1ianie ich sipofyć, a ekLllldność te~o miasta żyła z napadów króliki, nawet
świnie ·(afrykańsikieł),
sport jest tu niemO!Żlliwy.
na karawany przeciągające ptll.S{~ią.
które żarłocmie rzucają się na wspania1~aniałe ryiby pływają w iistnieją-1
Jerszcze do dziiś S'loi na pla-cu miaste- '! ow<>ce
z szelestem. spada.~·.:e .z
cem tu diO'pi-ero od lta t diwudziestu P"ięciu czka pal, do. kitóre,go niegdyś przyiw.ią~a- drzew.
jeziorze Beł Ait, a świe±a woda wybry- no francU1.Sk1ego słynnego podlrói'&ntka
Doprawdy, Bł - Golea jest zaklętym
s-kuie z czternast'll źródeł, wś·ród któ-\ Dyveyrler pierwszego ewop_e~·czyka, któ zakątlkiem, gdzie zrzadka tY;l:krl za.bł~ .
ryoh z.na~emy terż ź.ródtła gorące.
ry_ dotarł do Et-Golea.
. się jak~ ~dr·qwiec~

tm

odlbył

ostatnio
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Łódzki romans kryminalny.
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- Proszę zawołać Wita.
- Prędzej, prędizej,_
przyinaglil
. · Drzwi otworzyły się i na progu sta- LLtow.
~ąl partner Ling: Allan - Harry Li.tow.
·wyszli z garderoby, a za nimi Tad:icReporter, przyjrzaw y mu si'ę uważniej.. •ki.
stwierdz.iil, iż jest to e sam męi.czyma:,
- Będzie pan na sali?. ~ zapytała
z którym Hekzy1i.ska Jechała wówczas łielczyńska.
w pociągu. Nie poznał go ze sceny, gdyż
- Tak, sfedzę przy stoliku obok
byl uchairalcteryz>0wa:ny na fakdra. Litow sceny...
stojąc ciągle na l}mg.u, zmierzył Tarlic- Zobaczymy sie jeszcze... Po prokiego niechętnym wzrokiem i spojrzal dukcjach wyjdę na salę...
pytająco na Wi•tę.
- Bę.dziie mi bandoo mifo..•
Posłała mu porozumiewawcze sp.ojPo chwili siedziia.l iui nasz reporter
rzenie ii ode~afa się:
przy swoim stoliku. Zamówft kolację.
_ Zapoznajcie się panowi,e : redaktor Rozgladając się ci.ekawie po saH, zauwaTarliick1· - mói· partaer, łiarrv Lftow.
żył przy jednym z bliższych stolików ja·
kąś unlodą n iewia:stę, która spoglądała w
Mężczyźni podali sobie dłonie, bąk- jego str.onę. Po stroju domyśUI się, że
nąwszy pod nosem słowa, które zapew- jest to jedna· z „artystek" kabaretu „Miniabr Q obonólnej „przyjemności".
moza".
- Wychodz~my po tym numerz.e na
Bardzo fadna brunetka, 0 głęboko 0 _
scenę - rze·1~1
n L't
I ow, zwraca i·ąc s 1' 'ę do sadzonych oczach i śnieżno-b i.alych raW 1·t· y.
mi-onach, siedziała w towarzystwie kilku
- Jestem gotowa.„
starszych panów, raczących się obficie
SLadfa przy lustrze i przypU!drowała szampanem.
ł\varz oraz obnaż.one plecy. Z sali doSpodobała si•ę Tarłickiemu barow,
szły po chwm odgłosy rzęsistych oklas· począł więc rzucać w jej stronę tasiemków, któremi. obdarzano jakąś śptewacz- ce serpentin. Odpowiedziata mu dyskret
kę.
·
nym uśmiechem, a po chwi'li przeprosiła
- Idziemy - szepnęła WHa, rzuca-( swoje towar„.vsturn i zb(;. żyta si.ę do J<:~
jac spojrzenie w lustro.
iO st·olika.
·

Niezwykle dzieje pisa1•za.

Niegdyś cieszący się umaniem pisarz
dramatyczny, następnie ganson w tr zeciol.'1Zędnej resitauratji
małego miasta
prowincjonalnego, a obeccie .znów dramatuirg w pełni pow1odzenia - oto dziwaczme koleje Io.su A. L. Burke'a, które '
go komeaJja 11Than:k you PhilJ11iips" (Dzfę„
ku·ję ci, Phrnipsie) grywana była przed
SZ'eściu laty z wie11kiem powodzeniem
na scenie teatir'll „Globe" w Londynie.

Gd

-'--L

y s·"'i..UJKa

_i

zes[l;la

z repertuaru,
Burke zrllkł pewneg
. o dnia z widowni i
•
,
,
.
mniemano powsizedin,1e, że wyieohał zn.
granfucę. Tym-czasem! dramaturg, któr:·
lewą rękę utracił podczas wojny. wędro
wał po kiraj.u w poszuhlwaniu za'jęcia, a
gdy był j'llŻ bil.iski rozipaozy. wyczerlpawszy szczupłe środJlci mafetijalne, otrzymał m!ejs<:e gal'$ona w podrzędłn.ej h~
wiaranqe, gdizie fył z bardzo malej pe .
S1ji i w!elce sikrom!nyoh naipiwlków.
Post.a.nowa
wszakże nie porzucać
działiliiości
liter.a.dkiej i w god zinac1)
wo1nydi naplisać nową s?Jtukę.
Sk:ih1
była jetd!n.ak taka męcząca, że po 14-togodlzirutiei pracy wracał do domu zttpełańe :wyczerrpany. Mimo to zdołał napfoać
gToteisłkę p, t. „Noc z prze:sizkodami" i
zlot!ył dyrektorowi: reatru prowi:nc jonalneigt01 który gra ją ,}Uli szere:g tygodni z
ń:iesł.abna.,cem powodzeniiem.
P. Bwrke ma :nadzieję, że obecnie
dr uda lJl11 Silę zostać do k-ońca życia a.ma.•
t.iurgiem. '
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·OO

- J eźeli się niie mylę .....,,, pa.n ·Ta'flicld, zostałam sama w Warszawie„ '• Do Ło·
dzi me było już poco vnacać, zos:Całam
czy tak?
- Ta:k jest - odpad ze zdz.i:wieniem, więc w Warszawre.• Tańczyłam w „Zie
miańskler', ootem w ,,Negresco", obec...
·JX>dinosząc-s!ę z miejsca.
nte zaś jestem danserką w. dancingu
- Odia.zu pana poznalam, eh-Oć bar„MitnOZa•• -·
dz<> się pa·n zmienft ••
Uśmilechndęta, rozjaśnkma twarz po-....., Panli WYbaczy, ale•...
pokryta się na chwilę cieniem smutku.
- Pan mnte nie zna, roz.uniiem .... Nic Tarllcldemu zrobił.o się szczerze żal mło
dzU\v\nego w tem zresztą nfoma... Znam dej dziewczyny, która; z takim zaufapana z redrukcj~ „Expressu''... Jestem Br- niem zwierzała się przed nl:rn ze swoict
westówna...
przeżyć.
Pzwolr pan, ze zajmę na chwilę miei- No, l jak się pani powodzi? sce l}rzy pańskim stoliku...
zapytał po chwHi.
- Bardzo o to nawet proszę ..
- Zupelrue nieźle, jeżeli idzie o stro
_ Byłam przed dwoma laty u pana nę materjalną.„ Zawód danserki jes.t jed
w redakcji w związku z awanturniczą nak tak upokarzający, a szczególnie w
historją, której byłam główną bohater· kabarecie, gdzue poz.a tańcem muszę
ką._
jeszcze „bawić" gości" ie..
_ Aha, p-rzypominam sobie ...
Nie dokończyła, opuściw szy szybkc
głowę. Reporter zauważył w jej o·
- Pisano wtedy o mnie, że zostalan1 porwana z domu przez jakiegoś nie- czach łzy. Chciał ją pocieszyć, powieznanego osobnika i wywieziona zagra- dzieć coś, ujął jednak tylko dclikatnk
jej rękę -yv swoje dłonie i - mil c zał.
nicę„. T k t 1
• t
Erwestówna opanowała szybko w;,r l
a ' a(, parnię am ...
szenie
l, zwróciwszy nań znowu pogo. . .,. . Przysztam więc sprostować t~
dny
wzrok,
szepnęła:
wiadomość, gdyż „ucieczka" ta była z
- Tak bardzo się uc ieszyłam. ,gdJI
mojej strony dobrowolnym aktem, a ów
ujrzalam
zn ajomą twarz, że nic mogrnm
nieznajomy - moim narzeczonym. Ronie
p
o
dejść
do pana i - pomówić .. A1 1~
clzice nie z.-~r_r adzali się na nasz ślub, więc
muszę
już
odejść:
towarzystvo Ha . n· l!·
ni·e mieli śmy innej rady ..
czeka...
Obowiązek ..
- Pani narzeczony był, zdaje się,
Wyci ągnęła doń ręk ę .
tancerzem w „Malinowej" czy „TeatralJ eżcli pan chce z ac z e kać, będę
nej" ...
około
t;·zeci,ej wol na.. Namawiają mnie
- W „Malinowej" ... Nazyw '.l l ..-;i~ Lin
coprawda,
bym z nimi po szta, ale ..
key ...
Nach ylił a s ię i szepnęla mu do ucha:
~ Nazy-\vaf si ę ? A tera z. ·
~ Ale wol ę stanowczo pana ...
- Teraz juź go tu niema„ Pobrał sill!
·
(D. e, n.J.
ze mna. a potem uciekł do Ar.llentyny ..
1
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RBVJOłti WiEdlńska
dziełem.„

lądowej

- : .......

aurv.

królestwie srebrnego ekranu.
Jak się tworzy dekoracje filmowe?

fantastyczna teorja
uczonego.

Miasto, które

łączy

l
l

I

słoty.

Wypadki wiedeńskie rozegrały się
właśnie w okresie klimatu wschodu. W
piątek panowała nad Wiedniem gwaltowna burza.
Od kilku dni zachodztly już niepokojące zmiany atmosferyczne: to wschód
rozciągał swe władztwo nad Wiedniem.
Jest rzeczą charakterystyczną, że Już
na 3 dni przed rewolucją gołębie gnież
dżące się w murach pałacu siprawiedliwości, porzuciły swoje siedziby ~ przeniosły ~ię na gmach pa.rlamentu.
Gdyby więc sąd, który wydawał ów
nieszczęśliwy wyrok, przyczynę katastrofy wiedeńskiej, wi'edział, że wiedeńczycy w tym czasie zyskują duszę
wschodu ~ stają się pod wpł'YWem zmian
atmosferycznycb podatnfejsi do czynów brutalnych - móglb:v: był zapobiec
.
rozlewowi krwi.
;wystarczyło tylko pueczeliac olfres
krytyczny i wydać wyrok choćby tej
samej treści, najbliższego dma słonecz
nego....

- i4

' Honorowa~

szabla

,\Marszałka Piłsudskiego,

Mdertnarin: .z Chicago, flof;ł Jr. slfttfsła'w· . Zdlttikfe\Vfc'"i·-· zlo'.lyl na Wawetu u

·stóp grobowca

Koścluszkm w~anlaly

wieniec od murzynów z Ameryki.
MS

50-letni mężczyzna obudził się
jako 12-letni
Niezwykły

chłopiec.

wypadek zaniku

pamięci.

Przed 50 laty w parku mVejskim w J klego. Maryfield nie przypominał &:>Minneapolis bawiła się gromadka dz.ie- bie swego nazwiska, nie wiedział doci. W czasie zabawy jeden z jej uczest- kąd jedz-ie parowcem, a przedewszystn.iik.ów, 12-letni chłopiec, został tak nie- kiem zapomniał całą swą przeszłość.
s-zczęśliwie trafiony kami'eniem w gło- Twierdzil tylko, że nazywa się Albert
Courtine i dopytywał się doktora, gdzie
wę, że stracił przytomność.
Kiedv po kilku dniach przyszedł do jest jeg? ~rzyjaciel ~obert Bl~cke •. któ~
i_siebie, okazało się, ze biedny chłopiec rego widz.i.al przed kilku .godzinami.
--; Gdz.te go pan widz;iat? - zapytał
lstrac.ił zurelnie pamięć: nie mógł sobie
jiprzypomnieć ani swego nazwiska, aai doktor.
- W parku. To on uderzył mnie ka
i;!żadnego faktu z przeszłości.
Przed kilku tygodniami na pokładzie mieniem.-: odparł p~cjent i p~ał im!ę
f
parowr;a „Phionia" płynął do Anglji star swego. OJ~a, na1:1czyciela m?zrki w. Mt~
szy pan, nazwiskiem Albert Maryfield. neapohs, f matki, z pochodzenia angtelki.
Ze zdum1eni-em dowJedziat się, że na
Kiedy słuchał koncertu radjowego, nagle upadł na ziemię a przez uszy i no'i' świecie rozegrała się wielka wojna, że
rzuciła mu się krew. Ni.eprzytomnego królowa Wiktorja umarła. Przeraził się
pr·wniesi'Ono do kabiny, gdzie lekarz wprost, kiedy na wybrzeżu angiel.ski~~
okr~tOWY czuwał nad nim bez przerwy. dostrzegł „po raz pierwszy. w zvcm
Po 24 godzinach pacjent odzyskał przy- samolot.
~omność. ale oto stało się ooś ni:ezwy-

Historja pierwszego parowca.
Wybudował

go w r. 1803 amerykanin Fulton.

Nim zrealizowane zostaną pomys·ły o Iłem. Kiedy u~r·zano jeigo łódź na Fuldzie,
na1'owietrz:nej tłum ciemnyuh szyprów rzucił się na nią
pona.d oceanami parowiec będzie c~ąg1e i miszczył dosz.C2ętnie.
W r. 1803 amerykalllin FuHon, po dlu
jedynym środkieim komuni!rn.cyjnym na
niezmierzonych przestft'zeniach wodnych gich stucJ4ath, zaproponow1ł Napoleo.
O zasfo-sowan.iu pary do pomnania nowi I wybudowanie Hoty parowej. Cestatków marzono jeszcze .p1rzed poiawie- suiz Qdmówił. Wówczas zrażony ame,Już w r. rykanin udał się do Nowego Jorku, zbuniem &ię machin parowych.
1543 hi&zipan Blasoo de Gway robił pró- aował sobie męt pq10wy i zaprowadził
by z łodzią p:M'ową, o której wiadomo, regularną komunikację New York Ał
że zaopat:rzona była w koohł z wn:q(ą hams nad zatoką Husońską.
parowych na
Odtąd ilość statków
wo-dą i ko la z ł opatk ami.
Dokładny opis sta tku, porusza nego świ ecie ciągle rosła. Anglii.':y, spo-s!rzegł
\
•za pomocą kół, wprawian y ..:h w ruch za szy wspaniałe zalety tego rodza.j.u sfatPa1)in, ków, zaczęli je budować rna„ami.
pomoc ą pary, podaqe w r. 1695
Pierwszy parowiec, który pr:zebył 0który w r . 1707 wyruszył na w et n a ta1.,-ldej łodzi po Fuldzie z Ka<;scl do nj·ś da ' cean Atlantycki · w r. 1820, byf amery·
regull.amej komun~acji

I'Zek i.

ośrodków.

w sobie cechy wszystkich stolic i wielkich

Oglądając obraz na ekranie w yidaje I chat, teatrów. są specjalniie budow<l'ne
Doświadczeni katastrofą rewolty wie
de11czycy nie przestają szukać naukowe nam się cz.ę.sto, ż~ ot·o aktorzy weszli wedlug szkiców architekta, a każidy
zo, a cz.:-,s0rri kubalistycznego uzasadnie poprostu do ładnie umeblowanego cu- mebel zostaje specjalnie . sprowadzony,
dzego mieszkania i tam odegrali daną l lub zbudowany i na wybranem mi'ejscu
nia krwawych wydarzeń.
W rzeczywistości jednak tak l' nstawiiony.
scenę.
tt
prof
z ory·ginalną teorją wystąipit
Erwin ·ft_ .1slick który wywodzi· ż~ nI·e jest. Zdjęcia bowiem wymagają . Dekoracje obecnie są wyprawiane
,,krwawy piątek" wogóleby s1ę nte'.z dal ba;dzo siineg. o światla specjalnych lamp 1'.-t k zwykłe m'ieszk~ln . wnęt:z~ z plastyrzyl, gdyby Austrja ... wiedziała... o po- ktore. w. normalnych warunk~ch są ~1e ! _; zr:em1 kol~t:p~am:1, stm~am1 i t. d: W
d:~ uzy71a wobec br~lrn sp~cialnych 1~- 1 ;·;s:zdym ra:zie1est to komeczne na p1erw"
~lą<;iach swego uczonego.
.
Teorja PrQf. ttaus!Icka komentuje \. y st<i:la~yJ. Dlatego. te~ na:ogoł wszyst.k1e ;:rym plame. .
Pozatem prócz prawdziwy.eh dekodarzenia wiedeńskie z punktu widzenia zd1ęc1a, które w1idzitmy, pałaców, bmr,
w
m
' il!'iłMllMW.MfiA•!i!!!jWp~s·w1n!Wima& 4 *łiilWWW&M
meteorologicznego.
wywodzi prof. Hauslick
Wiedeń - wiedzie podwójne życie klimatyczne.
Ho~d Kościuszce od murzyn6w z Ameryki„
Na wschód ciągną się wielkie obszary
łdU, na południu i zachodzie rozlewają 1
ję morza i oceany. Pr.?kz Wiedeń wła- 11
,ni·e przechodzi granica kit.matu h.0nty- ji.
.1entalnel?;o i morskiego, Wiedeń -jest
więc sercem świata, gdyż jednoczy w ·
mbie· cechy wschodu i zachodu.
Od pogody jest wszystko iałe~ne,
wptvw a ona także decydująco na charakter czlow.teka. Wiedeńczycy mają
dwie dusze, jedną mitą · i pogodną ood
wplyWem podmuchów klimatu zachodniego, drugą brutalną f bezwzględną jako wynik wpłyWów aury lądowej.
Najlepiej można to sprawdzić - zachęca prb.f. HausHck - na kobietach
Wiedeńskich. W dni piękne kaźdy Don
'Juan moie być i:>ewi!en sukcesu, niech
nie ubiega się jednak o względy pod-

czas

,

kański.

Fakt ten był wówczas bardzo ~łośn)•
'':/yi:wawa zakończyła się bardzo
P~ amelrykaiiscy ołia.rowali Marsz·a:i
}:a.pin' a b~:r- i wyw_ołał mini~turę te.go wrażenia, ~t6a
czeni
do.ś:w.ia-d
_c„IJ·ż
·
sr
ut st CIZll·-c
kowi Piił@udskliemu ~hl
..it,~,.,;„ ę li Y Y 1 cl.w "··· 1 · •: <J nas troiły w.szy<;t1{ tc h ku me· re odczuwało Silę podc·zas pr;;eJ.otu Lm.d..-tr....n.D... „
.
·"11~ z r~ z te.~ złota. mu. M óiw10-no, że DlA konSP-Cbty z d.jab bergha.

I

•

racyj używane są obecnie makietki, ma~
lowane dekoracje na szkle i t. p. Dekoracje Urnowe muszą ·odPOWil:Vdać dwum
muszą pasozasa~niczym warunkom,
wać do treści g,:anej sztuki i nadawa~
·
się ido foto.graficznego zdjęeia.
nalezdjęć,
do
eo·do nadawania się
ży ·pamiętać o n: espodziankach, jaikie
wywołuje w filmie zastosowanie roimaitych kolorów. Kolor żółty wychodti.
jak biały, kolor biały jak szary r t. d.
Dekoracje filmowe mają tę ogr.o mll(
wyższość naidi teatralnem: że są w st:tt
nie pokazać wszystko.
S_ceny w filmie nie są granę w k0r
lejny porządku we-dług treśd. scenarju...
sza, gdyż do tego musiałyby być postawi one wszystkie dekoracje jednocześ
nie, co· jest przeważni·e n:.emożliwe. Dlatego odgrywa się po kolei te wszystkie
sceny, które odbvwają się w jednej dekoracji. potoon wszystkie z drugfej· dekoracji 1 t. id·.
Po wykonaniu zdjęć sprawdza slę,
czy v•szystko dobrze wyszło, czy nie
trz.eba raz jeszcze zdjąć jakiej sceny w
tci samej dekoracji. Jeżeli wszystko je.:;t
w porządku, wówczas dekorację się
zwala i stawia s;ę nową.
Prócz dekoracji wnętrz ·w atelier
stawia się bardzo .często ca:te ulice, podwórze, ogrody i t. p.
Cały film „Ni.belun!P"' byt robiony
wylącznie w ateller. Wszystko bez wyjątku byto w nim sztycznie zbudowane
l p-ostawione.
W obrazach filmowych potrzebnę są
często ·wi.elikie gmachy, świ.ątynie, pałace. Jeżeli istnieją nrudające się do zdję
cia takie budynki na.prawdę, to zdejmuje się je z rzeczywi:stośc~. Jeżeli jednak
·t rzeba pokazać coś, powiedzmy, z di.deki.ej przesztości, wówczas musi się taki
gmach specjalnie wybudować, utrzymując naturalnie styl danej epok:-.
Dekoracje takre stawiane są często
nie w atelier, a na wolnej przestrzeni.
Po.zatem w Ameryce istnieje kilika t.
zw. „Miast fi<lmowych" (których mieszkańcy wyłącznie prawi!e należą do świa
ta filmowego), np. Culwer City, ttoUywood, budowanych rozmyślnie w ten
sposób, ie z-dolne są ulice tclo niewi,elkkh
i ratwo wykionalnych zdjęć. Są tam cale dzielni\ce, mogące z łatwością przedstawiać ulice starego Paryta, inne nowoczesnego Paryża, Londynu, Nowego
Jorku i t. d.
Domy w tych „miasta-eh filmowych"
budowane są również w ten sposób, że
każda strona utrzymana jest w innym
stylu, aby je można byt-0 zużyć każdą do
tnnego zdjęcia.
W tych także „miastach filmowych"
znajduje się największa ilość gotowych
mebli i rekwizyt6w ze wszystkich epok
i wszystkich stylów.
Znajdują się tam również środki lokomocjii wszelkieg:o rodzaju począwszy
od starożytnych ry wanów, a koń·cząc
na landach, samochodach i aeroplanach.
Mamy też do wyboru najrozmaitsze
l stroje: pierwotne ubiorv dzikich ludzi i
najbardziej wytworne obecne sukn~e
balowe.
Jednym słowem ist·nieje tam wszystko co się ido jakiegokolwiek obrazu
przydać może. W Hollywood nfe ruszając się z miejsca można wykonać z ła
twością obraz zarówno z życia rozbawionego, nowoczesnego Paryża, jak z
czasów średniowie·cza.
Do dekoratora należy ·też t. zw. „poprawianie natury" a mranowicie przeprowadzenie ni e\.v1elkich 7Jmdan dzięki
którym krajobraz przybi\era poż<łda:'ny
wygląd, oraz wybór miejsca dla plain „
airow.
Pod względem dekoracyjnym n<tilepiej stCl 1ją n~emieckłe filmy. Niemcy
z<laja sobi.e doskonale sprawę ze znaczeni.a wywofanegio dobrą dekoracją
wrażenia i ze stosunku detkoracji do nastmju ca-lego obrazu. Slabe i banalne
dekoracje widziruy w obrazach fran•
cuskich.
Ameryka zaś pomirn.o bardzo bogatej wystawy dekoracje posi1a.1dała do
niedawna niedociągndęte i o zbyt małej
kulturze artys-tycz,ne.i. obecnile zmienia
się to w szybkim tempie na lepsre•
1

1,
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Czv lodz1an1e

Legia-Turyści

i

zwyc1ążq}

Warta-~9 K. S.

z zawodów lelf"ono ,1ucznqch ona o mistrzostwo Polsbl.
I

I..

Fioletowi wystąpią w najsilniejszym skła
dzie.-Zespól Ł. K. S. jeszcze nie ustalony.
Łódź,

28 lipca.

stwo Legji jest pewne. Lotny atak Tu-

Nadchod·ząca
niedziela przyniesie rystów swoje zrobi i powtarzamy ditto
ł6dzlkim kliub0111
extraklnsowym dw:1 sfarań muszą dołożyć tyły fioletowych,
ciężkie spof!kania na obcych boiskach. by zdobyć 2 punkty na wojskowych.
;s vc
.J •
d p
· b
·
·
Co się tyczy przeciwnika ŁKS-u t.j. i

jeu'z1e o ozna1111a, y zrmerzyc Warrty poznańskieJ', to pJ"zyz,nać trzebi:t ~
z Wartą, Turyści - do Warszawy na
I
mecz z Leg· ią stołeczną.
jest to dru:Zyna n'. eobHczal.na,
Najtsiilinie,jiszemu przeciwni!kowi po- 1.
Czy łodzianie zwycią.żą trudno prze- trafi ona u1Szcz:knąć ~ cenne punkty, by 1•
widzieć. Dotychczasowe wyijazdy '<ł:ru- je następnie utracić z drużyną znacz.nie
tyn łódzkich,
kończyły się najczęściej ł hs
,
s a. zą.
~ora.żk amt.
I d[ate:go Warta poznańska,
mimo ł
Np. LKS. w .pięc'.u_ spotkaniach o mi- ł b h
'~· k'
t ·
k
b
h
b
·
L
h
s
a
yc
WYnLKÓW Ja ie osta mo uzyis a- .
gŁrzostwo P o1s k 1 na o cyc
OlS'KaC ' za ła, nie powhma być zlekceważona PTZe~
ledwie raz zwyciężył,
przegirywają~ ŁKS: Tylko. na}'S-il_niejiszy zesp?ł czerwo·«
cztery zawody.
no-b:alych 1 ambitna gra mo.ze za.decy~ :}
Nie o duto lepiej pipisaJi się Turyś•;1 cl.ować o zwycięstwie exmistrza.
r
którzy w siedmiu
spotka·n iach na obllcych bo'.skach trzy razy zes:di z placu
W związk1u z powyU;zemi zawodamt
pokonani, diwa razy o-sią,gnęlii wyniki re- dowiadll!jemy się , irż skład
Turyistów
n-is-owe, wyigrywiijąc zaledwie diwa me· 'Przecfw Le·~~IF pll'zedstawiać się będzie na
cze.
15 tę:pująco: Las, Kubik Ale&sander, Mar· taw~nlczlflio'Zn·aifsłiłeł „Wit'fy.., ita ·z a~~clt mJ~~ troTSłł '.Po!im~
.
Stąd wnio·s ek, że łó.dzki-e kluby ex- czewski, Ku.larwiiak, Weliszek, Hinc, Ku1 Szymańska.
tnkłasy nie p o si a dają
niez,będncg o, bik Stefan, BałCU!WSki, Walter, Błasz· niu. Od lewej ku praw.: pp. Lutomska, T ranrówna. Frydrycbówna
M
AA.Mg
rwłaszcza w grach mi1sfrzowskfoh ha:ritu, CZ}'ński i Michalski. Jeirl to identyczny
otaz należyte1 wytrzymałości.
skład, który wyistąvił przeciwko RuchoDlatego i teraz, z;naj ąc słabą s{ron P< wi w UJbieglym tygodniu i m00l1a być zu.
na1Szych klubów, nie mo~na być pewnym pełnie spokojnym, że nie przyniesie on
ich zwycię.s·twa.
ujmy fioletowym. barwom.
Niemniej jednal{ Łóidrł sportowa ufnh.
Ł...T(S. składu do te~ pory jeszcze nie
światowych
Kołonji.
w siły s·w;-cl!i 1·-ybrańców, żyw: nadzieję ~talił. Jak wiadomo Gałecki przebywa
i:e bar wy Łodzi będą na.fo.życie obronio~ w wo jis!ku i udział jego w zawoda'C'h jest
Powi6cmi z Kolonji łóldzcy kolarze twa ł~iego Szenrok. Pozatem reprene i mias tu nruszemu dostaną s: ę 4 cenn<: do tej pory niepewny.
•
.
!którym dane było repr~zentować barwy zentował barwy narodowe int•. Franc!pU!nkty.
To, samo tyc~y s:ę Trm11efa ~ Gos- na!l'odowe na wielkiej arenie międz}'ID;a· szek Szym'C~yk z W arszawy. K:et"owmJc·śH chod·zi o iprzeciwników, to gro.ź ławsk1ego. Na niedz1eąę przypada1ą bo- rodowej na zawoda h 0 :najzuzczytniej cy ekispedycu1 'PP· Artur Tihtele 1 Allked
nfajs~ego mają Turyści .. Legja, wa.rsza~- wiem finały za~odó~ :.wojskowo-spoirto~ szy tytu'ł mistrza świata na torze i szo- Eułenif~d WTacafą , w piątiik rano: Kola·
aka 1eist zespołe~1 twa;ict_yn1 row~YI? nie wych DOK. 4. 1 udZ1ał. graczy t.yc~ w sie. Jak wiadomo,
kolarze polscy nie rz«: n:i-s1, n~)"Chnliast po p~oc1e z.al>
m~ we wszy1S"·tlk1ch lmJach, o swietnei 1 barw~ch ŁKS-u przec:w.ko Warc1~ Je.st odetgra.łi w Koaonji najmniejszej roli, z ira!lii s1ę do m~ensywneigo trenlJngu, prag.
łro; ce n~a.c:lru. .
•
I w~tpli~1y. Przypusz:zac 1ed!n~kowoz na- powodu n-iez:wylcle wysokiej klasy zagra nąc dobrze .s:ię .przygot?Wać do nadcho1
Zwyc1ęs:two f10le towy1ch zal eżne Jest lezy, ze ~,KS. cL?!orz;y ws~el~ich .s~aT.ań, nicznej 1 do której poliskiemu ko.JM"StWU dzących, wie1JJk1ch
międzyin~rodowy~b
wyłąi::zn: e niemal od gry pomocy i trói- by przec1wstaw1c Warcie 1aknru)IS11ttite)- jeszcze ardzo da.teko. pięciu repreze.n ~ciigów na tor~e helenO'mkJIJl w dimu,
ki obronnej. Jeś<li ci zawiodą zwycię- 1 szy ze!SIDół.
'SteL
tantów paszycli, czterech było łodz'. an, a 7 si~a. _Tireru~i k<;larzy tor'?'wycll
·
mianowicie mistrz Pollski na torze Artu1 od:bywaią 6lę codZienin1e. przedl :WJeczo-·
S:mnidt, Jan Zylberl, miistrz
PoJski na rem na torze Hedenowslmn.
szosie Jerzy NValiński i mistrz wojewódz
1JnA>.
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5341 kim. w

Nadludzki

kolarzy

łódz

I

z mistrzostw

w

w

z

ciągu

198 godzin.

Niedzielne

wvsiłek

uczestników Tour de France. Zelazny hart i woła luksemburczyka Frantza.

.
.
wysc1g1 szosowe
,

zapowiadaią się interesująco.
Naji wększy wyścig świata Tour dej iż brakło w nim niektórych staw ikolarFrance odbywa się we Francji rokrocz· skich zakońcwny zostat w czasie o 4
Ruchliwa sekcja kolarska „~ak~· kilim. ~ostępny. dlla kolarzy, ~t~ ;c:sa
uie.
godziny lepszym, niż zeszłoroczny.
bi" organizuje w nadchodzącą !1i.e~zielę c~e. n;e zdio?yJi żadlnych na;gr?d ja~ ro.
Chrzestnym ojcem tej gigantycznej
Zasługa to luksemnuxczyka frantza i dnia 31 bm. międzyk!Ju:bowe wysc 1g1 sz<>- niez 1 elfa rueZJrzeszonyieh, 1 bieg międzyi
imprezy kolarsk·ej jest obecny redaktor jego kolegów, którzy wykazali ż.elaz- sowe na dirodze warazaWTSkiej, za Zgie- klubowy tna d}'IStansie. 1? kJm. Sfart o·~
najpcpularniejszego pisma sportowego uą wo1ę i ni e zwykły hart.
rzem. Na szosie: Krzywie - Stryków- będzie s~ę o godz. 9-ei rano w Krzyw:'
we 'Francii L'Auto, Iienryk Desgrange. pmlfRl'Jł~ fu
*
"
Głowno odbędą się konkurencie na'Stę- pod · Zg1erzem. Międzyk1uhow~ P?wy!Z•
Marszruta wyśici gu prowadzi jak już
,
„
pujące:
Bieg otwarcia na przestrzeni 30 sze wy~d,gi sz~sowe
zapow1a1daią słę
4
sama nazwa wskazuje przez calą Pran·
łBkkOBtłlhO\V
klm., bie.g turystyc~y ~a prze~trzen.i 10 bardzo mteresu1ąco, c.ze·g o dlowodem mr
t:ję i zawodnicy muszą przebyć 5341 km. d I
ł k. h
.
..
k . Wim. dostępny rówmeż 1 dlla mezneszo~ 'SOWe wprost zgłoozema kolairzy.
.
Tego.rncznv wyścig dookoła franci~
S iC O 1
OW· nych, bie;~
junjorów na przestrzeni 15
nagromad ził na starcie 145 zawodników.
w
Wszyscy oni postanowili walczyć o pier
wszeństwo, niezrażeni fantastycznemi
Obóz kondycyjny dla kandydatów Międzynarodowy pięciobój
p ań
legendami o cierpieniach ich poprzedni· olimpijskiGh w lekkiej atletyce rozpoczy
odbędz·e się w
ków z lat ubiegłych.
na się w centr. Szkole gimnastyki i sp{)ll'
· Bo rze·czywiście zawodnicy w dro- tów w Poznaniu w dniu 10 sierpnia.
W dniu 28 sierpnia b. r. odbędzie się muJe następujące konkurenc]e: 60 i 20ł
dze swej natrafiają na przeszkody, któ·
Lista kandydatów i kandydatek wYre chwil.!łmi są ni.e do przezwydężeni.a. znaczonych przez P. Z. L. A. przedsta- w Warszawie pięciobój lekkoatletyczny mtr., rzuty oszcŻepem t dyski·em, orai
dla pań z udziafom Austrji i Czechosto- skok w dal.
jednym miejscu silne wiatry, to wia się następująco:
~nów ogromne upały, albo nawałnice
Panie: Konopacka, V/ojnarowska, wa·cH·, Niemiec j Łotwy. Pięciobój obej
śnieżne. Te wszystkie przeszkody musi Jabkzyńska (A.Z.S.), '.:zajkow ska, Scha
przezwyciężyć zawodnik.
bii1ska (Legja), Jasna. Lonke (Cracovia)
•
Wyruszyło 145, a wrócifo zaledwie Preiweldówna (Makkabi), .T ...borowia9 zawodników.
czówna (Sokół I), Oędziorowska (T.I(.
li
w Hamburgu i \lichv.
. Leaderem pierwszych sześciu eta- S.), Wiśka (Wista) i Lanianka ('0 :•.• :a).
s po rtową Łódź
pów by! Pelissier, który też pierwszy
Panow ie: Adamczam, Dobrowolski,
Na międzynarodo wym turnieiu ten
zrezygnował z biegu. Zabrakło mu sil Gruuer, Kasperkiewicz, Kostrzewski, . . a
W dniu wczorajszy m otrzymała re- nisowym w ·Hamburgu pOlski mistrz te1
do dalszej walki. W następnych etapach worskL Maciaszczyk, Malanowsłd, Mie dakcja „Expressu kartę z pozdrowienia nisow y Czetwertyri.sk.i doszedł do iina
mięjsce jego zajął le Drogo, ale i ten nie rzejewski, Rzepka , Weiss, S zydJ't)w ski i mi od globtrottera łódzkiego H. P uppe- łu gr v po jedy ticzej. ·
·..aiUgo
~ .,
· na przo d zie
· 1· zmu- T ro1aws
·
k i (A .z
W !!I-Ze
Podwójnej Czetwertyńs\
u t rzyma l się
~· s)
. , Ro th er t , F reyer, C eJ·
kt"
k
9
ruszył w po
~
d b .,J
szony byl ustąpić miejsca Decortowi.
zik, Meyro, Sze!estnw ' i. Door:łkowski go, ·ury w ro u 1 25 wy
• wraz z .francuzem Garardem z o YL
Dopiero w Jedenastym etapi1e wy- Pry: ~czyn, Korolkiewicz, SHrnrski, Łu - dróż dookoła ·świata rowerem.
p;er w sza nagrodę w bardzo silnej kon
1>rzedzi~ zawodników Frantz, który też kaszewicz (Polonja), Szenajch, For:vś,
P. Puppe zna'duje się obecnie w Me- kurencji.
**
odniósł zwycięstwo, .wyprzedzając prze. Sarnacki (~Varsz~wi anka) . , Baran, ?u- ksyku w mieście San - Louls, czuje się
.
. *
.
dostatniego zawodmka o 1 g. 48 m. 21 ~~ryn, śniakuls~1 (Pop:on)•. No;vos1el: do~kona!c i nie zamierza zr~zygnować
Obecm e bawr Cze.twerty,ns~ w ~
sek. .
.
.
SK1,
Dr.ozdowsk1, W roz, ~! era1towsk1 ~ ,, <' • ....rt A""
chy, gdzie doszedł juz do Pol fmatu, '1
Osiągnął on wvr<;st meprawdopodo- (Crac~v1a). s -w irc; Urb1;1iak . Vhnia) ... d Lzą ,V-„tr~"Y'~- _. , ' n•·. .~ .,„,,.f kt'r
m s ot lca si
Danetem. Po uka.
ł>ny czas, przebywaJąc 27 klm. na go- Górski, Marszewski (S llkot P10trk6w),
Dn te;. iJGl'Y f'i:t.eh;'i !:'m~"'"~-' lLlr„v.-l 0 ~
P Y
, .Y ~
c~ t
i , k'
dzinę.
.
Bieniakowski ,Sokól - Bvd.rrcszcz). MaJt: tei· Vrl-M c<'.~!'. E:•;\1pr· Ar~'n·„ 1ę, Urn czen;u tego t? rn, e1u :i...e ;ve1 ~s 1 wrą
Obok Frantza wymi·eni ć należy resz- kowski, Gilew ski (Dnzclzie:rl), Wiec:-::.- n-r"'' Er·r ". ren' ['ll. ::;1f,,r p";rn- 11ca do Polski, aby wz1ąc udzrnł w tui
łę niezwykły.eh bóhaterów, którzy n~ rek.3 ~ · ~p.) ?i d oro~vicz O ZS. V."il. ~)I~!~~ ;,„„; ~- · .,.,
·~ ~ ~„;·~~-~.
.a~ nre;u o mistrzostwo P olski, który r~
swych stalow~n rumaka·c h przetrwah Iiahck1 (l-- ogon - vVi'. no) t· 1 ry.n~ ,r A, , l . :
l •)O'.;zyna s :ę w 1dniu 10 siernnia w ~'11
5341 klm
S - Kraków) Rzepus - idc.,I a Dc.·ur~w tt.rL · ·
·
1·
,
·
.
'
'
.
I
1~0\V ·e
\
._ Tei!:Otoe2'nY
Tour de franoe_ mi:mo.
ka.
·

ObOZ

a po

Jmp1JCZY
Poznaniu.

___,,;,.._,...
lekkoatletyczny dla
Warszawie.
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wyst.ępów
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CASINO

fi

arlyslyc~nych !
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L I N ,,

V S L A W

PUBll[lftl![I

2) Aktualne kino wytwórni ,~Ll"FILM"

1) Wyłcigl konne w Rudzie.

B

Dl
li

JUBILAT.

1) W L

Ii

I

li
Zdanowicz
W.
1)
Boiska
Nluta
l)wodewilistka
li
· artysta teatru „nowO'ici" i „Qui pro Quo"
teatru nhowo6cl" w Warszawie.
1) .Kobieta. wino, śpiew•, słowa Tura muz. Laszky.
2) • Tancerka z ~ancingu•l słowa Lara, muz. Piotrowskiego.

u„on, .oni\ 1nóiKI"

sketch Woł~wskiego
muzyka Miszczaka

1)

.złot) środek•,

2)

.Kawiorek, koniaczek, dziewczynka.

I

wy•onanło
A

I

muz. Haftmana.

IOUKIIJ i lHHWml.

MOJA JE D VN A •••

~)} oroaramlr kl1e11armanUB1 ON A,

Jasny, promienny szwedzki film z tycia sfer arystokratyczno-przemysłowych.
która w tym film fe stanęła ~a czele
W roll głównej naJplęknleJsza rosjanka,
międzynarodowych gwla~d fllmowych
naf nowsza rewelacja artyzmu filmowego
Wspaniały przcgl,d· n~nowszycb kostjumów kąplelowychl
Romantyczne porwanie umiłowanej w obłoki!
Ośwlactczyny w aeroplanie!

y ER A W OR O N I N A

Początek przedstawień kinematograficznych o godz. 6, wYstęp6w o 8 i IO wieczorem

li
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li
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apecjall•tów 1 i•b•net lekarsko-dentystyczny 1I L ecz nI„ c8 tekarzy
„SAN IT AS''

SPLENDID

Przyjmuj~ n•st. lekarae apec.

-----------------------dziś i jutro I
Tylko

Dr. Laski
Dr. Sa. Małowlat

Dr, Mertkowlcz
Dr. Prfbulskl
Dr. H. Rakctweld
Dr. G. Rozenber9
Dr. Roaenblattowa

Dr. Geraztajn

Dr. Gutsztadt

Dll'. lmlch
Dr. lzygson
Dr. Kacenelson
Dr. S. Kantor
Dr. Lewlnson

Dr. Lewlnsonowa

Dr. Szal•rowlcz

1) IRAfif DJA MAtlf BUWA

Dr. I. Szbljnberg

Lekarze dentykh

li

..

przy prz.ystanktt tramw. pabjanłcklch)
przyjmuje chorych w chorobach wszyst„
kich specjalności "d g. 10 rano do 6-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (moczu. kału, ltrwl, plwocin etc.} operacje
,, opatrunki.
Porada a złote. Wizyty na mieście.
Zabiegi I operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświetfania lampą kwarco.
wą. Roentgen. Zęby sztucane, korony
ztote, platynowe i mo1ty.
W 11ledziele I święta do godz 2 po poł,

Porywający dramat życiowy osnuty
niesłychanie rzadkiego I Jee;tynego w

na tle
awolm
rodzaju autent1cznego wypadku.

......•...••..............•....... , ,
~~

B~WóiDY dWU~O~liDDY oro~r~

I-my wieli

Dr. A. Szt•j•berg

Krenicka•C»pln
Cukier
Szacka.
CirlnsztaJn·Harkawl
Analizy moczu.krwi, plwocin ł t. d,

Piotrkowska 294, tel. 22· 89

20. NARUTOWICZA 20.

Cegielnlana 29, tel. 44-81

Dr. Engel
Dr. Frid

LECZNICA

lehrzy specjalistów f gabinet denty.
styczny przy Górnym Rynku, -

„

•,

1

ff

(

OfOWiii ~fU~~D ł

przyjmuje w lecz.
nicy przy ul. Piotr.
kowsklef 294.
codziennie od god~

W

BÓL GŁ.OWY I WYCZERPAnlE

Zioła

z G6r Harcu

Sztuka erotyczna w 12 aktach. Hotel miłości„
Plaża miljoner6w.
Tragedja niedobranego małłeństwa.

D·ra LAUERA

W rolach

usuwają z organizmu zbyteczne dłeu:tytkł oraz
przeciwdziałają tworzenlb się osadów, następ

MARY ·KID,

stwem których jest reumatyzm i artretyzm.
Zioła

z G6r Harcu

RIYlf Hlf
of
.„

-

dobrej przemianie materjl, pobudzają
trawienie, oczyszcują krew, a przedewszystkłem
uzdrawlalą tołądek I powodują regularne dzła·
łanie wątroby i nerek. oraz osuwają obstrukcje.

z G6r Har1:u

:

l) HHAllAUKI

0-ra LAUERA

sprzyjają

Zioła

artyłcl

-~ ·

D„ra LAUERA

Początek

usuwają I zapobiegają tworzeniu slę kamieni
żółciowych oraz łagodZą c:lerplenła hemorold•lł1~.

ELGA

gł6wnJ1ch:

BRltłG,

GEORGE ALEXA"DER.

seansów o godz. 6 wiecz,

Ceaa '/1 pudełka zł. t,5D, podwójne pudełko zł, 2.60
Sprzedat w apteka,c h f składach aptecznych

Chęt111e

Oferty
sub .Student•
w adm. Republiki.

umeblowany, 2 Ok• sklep % mieszjtaniem do SP.rzeftl, do wyttaj-:cia.
dania. Wiadomość:
•

P1atrko1ska 87,

st. ceg1e1n1ana

3\,

2
m. 8. Obeir.r:eć mo- ~----·pouukuJQ pollOJU
tna 9-.5.
u młodej 06oby
zupełnie nieHl1!tnei
Oferty sub „Pilne„

======I
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DO

u WYDBl!DB •·:::·~.;~;
l ~~KIJf l p~1=~~~:,::1:.~~i;_
29
bcunia.
frontówe
skromnie umeblow·a Marianna Ringan.
ne. Andrzeja .N! 43 l'J zgubiła pasz1 port wydany w to
m, 13
dzł

30P

Łodzi iL4-0o mleslęcznii"-ZamieJscowa 5 zL
stronie 10 szpalt). w --TeKSCIB:
mlttmetrow:r
Ogłoszenia: ZWYCZAJNi!: a tr.
1 zrotycb m1es1ęczim40 strony za wierz millUłe~ (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe l za!łubin. po
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tekście 10 zl. Zamiejscowe ó SO proc. Zazr. o 100 proc. drożej. Za terminowy druk
Odnoszenie dQ dQmów
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frontowy

xxxxxxxxxxxxxxxxax~
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Prenumerata mieslęcznle.-Zauani<:l\

•

szuka kondJ[JI
e.Jek~ił
- Kwieó~J·· ewen~ualiwy1eez1e

P0
2

-

PAWE&. RICHTER i ALFRED ABEL.

otaż zaburzenia źotądkowe, dóleglhrolcł Wllttcł
by, nerek, kamienie tdłclowe, reu:natyzm, artte•
łyzm, cierpienia hemoroidalne są spewodowane
przeważnie złą przemianą ·materfl ł zanłtcży•
szczenlem krwi w organizmie b1dzkim.
;{.

głównych

" .
rolach WJJbltnl

politechniki
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u-.,.:rmz

'°

(na

