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krvtykowa~

...:. rzocs

zdrożna,

uśmiać s14 - możno.
ZA UCZYNl(I I ZA SLOWA

Ale

CZĘSTO KARA JEST SUROWA.
TYLKO MY$J,I - TO POTĘG~
KTÓREJ KARA NIE DOSIĘGA

„

ROK
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nadużycia
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NR. 212

przy dostawach WB LWD\VIB•
....

•

_

aresztow~ny
jedli. koninę ·miast mięsa
.

Bogaty dostawca
Z~łnierze
.

z·a oszustwa.
włeorzowego.

W CZASACH CARSl(li!J n·OOATURl
ZA SĄŻNISTE SKRYTY MURY
nej z kamvenlc przy ul. Piekarsktej po- wprawdzie atera dostawy koniny za„ CZLB< SIĘ SKLADAL ;,WSJEWO

Lwów, 2 sierpnia.

.

SORTA"
Z CIAt:A:, DUSZY I „PASPORTA".
DAWNO POSZEDŁ CAR DO CZOR·

W popiec:lziałek rano rozeszła się we siadał Nowak olbrzymi magazyn nieopo miast miesa wieprzowego do 19 p. p. i
Lwowte . sensacyjna wiadomość o are„ datkowanych wódek i spirytusów. Ma- fakt ten został udowodniopy ekspertysztowaniu ·za zbrodnię osiustwa boga- gazyn ten był tak znakomicie zamasko~ zą weterynarza Piolskiego. Jednakowoż
tego przemysfówca lwowskiego, wlaś„ wany przy pomocy dTzewa i worków jak obecnie zeznają świadkowi'e Nowak
ctciela szeregu kamfonic i sklepów orai z solą, iż komisja skarbowa przybyła zmusił swych czeladników do fałszywe
dtistaw mt~sa dla.. wojska, Józefa No- tam na skutek anonimowego doniesie- 10 zeznania Pod ~lę1ta1, it uczynionia ni e zdołała trO wykryć.
ny mu zarzut Jett .ft°J)rawdilwy.
waka.
Dostawowe
oszustwa
Afera Nowaka poruszyła cały
Nowaka
trwa
. Aresztowanie Nowaka jest rezulta~
fy
od
lat
kilku.
Lwów.
a to ze względu na stosunki ll\tem kftkutygodnlowych smutnych doW
roku
ubiegłym
wyk'rytą,
zostalit
czące go z wielu osobl'stościnmf. miasta.
chodzeń, przeprowadżOtlych przez bryg~ę~ w~~ z~hwą~zy uu~z~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

· .

tóW

I NIE MAMY DZIŚ PASZPORTÓW,
TiLKO ••• DOWÓD osomsTY .
i„. ORANICZNY MU.I( SAi.NIST,Y. ' -

1

śledczym.

RZUGll

mógł

:·. "~.i~t· .
1W pobtiitu wsi

Ognista kula pioruna

W"drowała po
1llC

•

Zakopa
. nem
• ·•

·' podczas ostatn1e1 burzy.

Zakl>p8'łe 2 sierpnia
.
.
'
.
'
tf'od~zas ostatniej burzy ;iad Zakopa
netn, piorun. tak zwany ku11~ty, wędrow~. w prom1en'i~ półtora k1lometta od
m1e1s·ca uderzeni~. . .
. . .
. W e1.eiktr.own1 n11erskie1 W'~z1ano o.g .
:111~tą ku4ę p1o:una, któ!y :spaihł elektr?mierze wysokiego nap1ęc1a, wszystkie
żarówki na ulicach, trzy lampy Juk owe
()rąz elektromierz w l'ewnej wi[H, W po
b1iżu elektl"owni uka~Ja się kuła ognist.a wielkości dutej pomarańczy, która
FD~~a~ęwp~ełtru~osu~owo
dość małą szybkością nad g~ową kilkumies·ięcznegro d%.iecka. Kuil:a ta natrafiw
szy na muszlę wodociągową eksplodowała, jak granat, z hukiem, rozrywaj~c
łll na dre>hne części, dziecku ~aś nfo robiąc najmniejszej obrazy.

sa-·mobó).Sf\VO •Ua·licara
Str'IJ

\V

z obawy prz.ad
z·woJnien1·em
~
,...
·ze

służby
·

Wojskowej.

Stryj, 2 sierpnia.
Dziś pozbawił się

życia wystrzałem

z rewolweru kapitan Bronisław fi.chler.
Wpadl on w silną depresję wskutek
wi1adomości, jakoby w związku ze złym
stanem zdrowia miał być zwolniony ze
słuZhlr

wojskowej,

I

LW.i, 2 sierpnia. zigon. Nłcja Jtle u1łaliła ClotJ:1icza1 aa„
żaib1eniec, gminy Ra- zwiska zmarłego. N~ posia ł 011 ła~

dogoszoz wc2!l0!'.ai 0 godzinie ósmej wiecz<>rem rzucił siłę pod .pociąg ixłąłaojąc'
do Łodzi, jakiś mło&ieniec lat okoko 22.
Mu.eynisita nie ufążył w$'trzymać lo
komotyiwy. Koła wagonów odcięły de·
speratowi .niogi i 2'ęce.
Gcfy wydiobyto go z pod P'OCia.gu ni•
daw•ł jurt żadnych znakó'W· tycia.
1
_
rW ezwane
pogotowie stwierdlziło

nyc:th dowodów Ol'obis'łych.
ba.le.złou.o przy :nim jedynie

list do
nuzeczonei tej treści!
KoC'hana Józi.ul Wyt:iacz. i:ż oCJbłe- __
ram .sobie tycie. Nie mogę łut dłur1ei
"'
\ii
męczyć się. Straciłem na:dzieję malezie OCZYWl„CIE NIE WYJA 11!, " · .,.
nia posady, Nie ro7.l(>aCzaj! Nie warto!...
s~i~k'b~~~~.&.
Ust był bez adresu.
DZIA_!.:.i
JUŻBYM DAWNO y.r, „CIUPIE" SI~

cooi.ftfiJ

.

Odrębną rubrykę sta11owią oszustwa
-"arbowe Nowaka. Otóż w piwni~y jed

,

się

pod kola POGiągu
z rozpaczy, te nie
znalezt posady.
l

Na troP oszukańczych afer Nowaka
policja przy sposobności badania nadu.tyć w rzetni ndeJskłej, będą
cych obecnie przedmiotem śledztwa mi·
ni!Sterjalnej komis;i . lustracyjnej i Idąc po
nitce do kłębka ujawnila szereg zbrodniczYch mani'pulaoji. I tak stwierdzanp. te Nowak d~ostarczał do 19 p. p. wy
robów masarskich wytwarzanych z fla
ków wołowych z domieszka. wievrzo;winy i że przy pomocy fałszywej pieczęci komisH odbiorczej 19 p. p. znaczył
]a.}{o przyjęte dla wojska sztl{ki miesa i
sloni'ny najpośledniejszego gatunku, w
rzeczywistości przez komisję tę nie·
przyjęte. .
wpadła

Zamaskowani bandyci
napadli na zawiadowcę stacji i zrabowali mu 3150 zł.

I ...

f J(1~1ee, 2 sierpnia.
Jednocześnie orugi band;\Tita . pri.yrożyt
lufę rewolw~ru do skroni zawi~dowNa stacji kolejowej ~ondec,p.ol pod
cy, żądają<; wydania pieniędzy.

K1e{cami dokonano onęgdaJ zuchwałego
a zarazem dość zagadkowego napadu
Napastnicy wyrwaH zawiadowcy
banrdsckiie,go.
przemocą klucze od kasy ogniotrwałej
O godzinie 11 w nocy kiedy zawladowca stacji Aleksander Maliszewsk~ i otworzył» ją.
W kasie zna.idowalo się 3,159 złotych
znajdowal się pokoju sluźbowym w tonadesłanych przez idy.rekcję kolei w
\varzystwie żony. nagle z trzaskiem otworzyły się drzwn i d<> kancelarji wtar- Radomiu na wypłatę pensyj pracownjgnęło dwu zamaskowanych bandytów ikom kolejowym na stacji Koniecpol.
Pieniądze te bandyci zrabowali.
z rewolwerami w rękach.
. Uciekając zamknęli za sobą drzwi na
"N
.d· k b d
·.
·· :

DZIAI..

Romantyczna uprawa·
dZBDIB

łodzianki z

Zakopanego.

z Zakop.ane.go iionosZit:·

'· ·

One~ p. L. nauczycie-Mea i I:o(f"'
doniosła 0 uprowadzeniu siwej bratanicy,
J.reny L., przez dlw6ch osobnik6w, kt~.
rzy mfoli wyjeohać z nią pociągiem i:
kopanego. OkoUcmości w których .upiro
wa<liz enie mia~o mie'jiSice, pr.zedls'tawia~
się tajemniczo, z;właszcza, że zeznanłT
panny L. w teł' s~awie są nieiasne.
Or.g ana po icy.jne prowadzą poszuklwania za tajemnkzymi aman'łami. Za·
a w:~ o
an yt 6 w zona za w:a- klucz·, tak, że uwięiiony zawiadowca chodzi przypuszczenie, że tró:;ka ta nie
~owcy usiłowała wszczą~ alarm, !ecz st~cj1i ni.e mógł wezwać .pomocy.
wyjechała z Zakopainego.
,eden ~ ~apastników 1"0db1eg.l do mej i
Policaj zarządzila pościg za bandy. !!!!!!''!!!!~!!~!!~!!!!~!!!!!'
tarni.
...:
chwycił Ją za gardło.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~
•

Tajemnicza butelka i tragiczny list

· kobiety porwane) Przez handlarzy żywym fowaram.
Spe ej. sł. te Ie.gr. bu
„Expressu".

I

śliwą dziewczynę porwali handrrarze.

Pr~ rg, 2 sierpnia.

Zawia.dcm1iono o tem

Chambarlin
na samolocie

wzbił się
z pokładu okrętu.

NtQWy Jork, 2 sie-ripnia.
'Ażeiby wykaza~ moohiwość ttr·UC'bo-

policję wiedeń- mienia k:omunilkacji Iotniczei z okrętów

fW Dunaju obok mos1:u zna leziono ~ką.
w,czora:j ~ływają-cą. flasz.k~ 'w której wn't
(Przyp. red. - W siwoim cznsie nie
tłz:u znaidowała się zapisana. kartka. daJej jak przed miesiącem znale~ono
•Tre,łć jej była. naistępu.j·ąca: ,
również Pływ ~·1ąc~ b. uł e.lk ~' .w któ rer.
. ,,Jatem pctrwaina. ~ handlarz, ~kryty był analo,g1czne1 tresc1 list na Wi
zywym toiwarem.. W~ą mn1ie do KO!R, sile pod Warszawą. I w tym w-ypadku do
stant~poła. Gn>ta Wiiemeir'•.
chodzenie policyjne utknęło
na martTajemnica te.go listu }est obecnie wym punkcie ze WZigllędu na t:ruidino·ść
iprzeidlmiotem dochodzeń
po'1icyjnych. stwieiidizenia, czy chodzi tu 0 istotną tra
J · ~· ł t h' t · · · t · t·""''k
.
.
.
.
.
erzeii ca a a i·s oqa me ies mis· P~ 1:1. gedlię por~.an~go diz.iewc·zęcia
czy tez
·cią, wówczas możliwe jest, że butelka z.wykłą tmsityf1kac+ę.
przypłyn_ęła z Wiednia, skąd ·nie~zc:zę.
1

za:

z1najdującyc•h się na oceanie, rwmił si11
dzisiaj Chamberilin z pokładu
oktętu
11Lewiatan'', z:na,jdiu6ąceg.Q się o 150 klm.
od Nowe.go Jorku i wylądował
następ.
nie w Nowym Jorku.
r
Wobec tego_ isłnieie bez wą:tpienia
możff6woś·ć uruchomienia komunikacji
lotnfozej pomiędzy pohami a okręfami,
zinaidując~i ~i~.w

drodrze.

.

Dyrekc•1e hn11 okrętowych ~zewozą
cych !P'O·czitę do Europy nioszą s1ę z ,z amiarem diosyłania w ten s'Posólb lisrt<>w,
ws•k utek czeigo czas trrwania podrróży po
szty skrocił by. łit o 48 Jtodńn.

7) ! i

--- -· --

~„

fXPRESS WIECZORNY

Operator filmowy-cudotwórcą kina

.król
11rasy

rni~t
SZOWi~

przEcfWKu

Jak

się

robi sztuczki filmowe?

BenB„ Wlałd sposób i~d1n aktor gra po.dwójną rolę dwuch podobnych do stalJie osób?

-:--

!f_ord Rothemere oświad
cza, iż

Zdjęcia filmowe dokonywuje opera. tor przy pomocy aparatu kinematograficznego. Aparat kinematograficzny jest
w konstrukcji swej podobny zasadniczo
do · fotograficznego tylko zam;.ast klisz
używa sLę taśmv filmowej, dzięki czemu

j właśnie

ośwletlenletn. Inne jest oświe
Operator Syha.rt został podczas zdję~
tlenie ponurej izdebki. w której porzuco- c1a porrwany przez hura.gan d odnaleziono

na dziewczyna napróżno oczekuje po- go już nieżywym.
wrotu kochanego mężczyzny, a ;:nne,
Wypadków takich .można rprzytfiogdy zakochana i szczęśliwa para roz- czyć bardzo dużo.
Ostaif1nio fitlm bywa krę.ca.ny niie przez
mawia przy kominku.
można otrzymać ciągłość zdjęcia.
Bardzo często światło od2rywa wzglę jednego; le·c z przez dwóch operatów, w
Naogót używa się aparatów, których dem widza rolę uprzedzenia o tern co więk~zych obraza1ch zaś pr.ziez kilku lub
rącz.kę operator kręci jedmostajnym, usta nastąpi, często też uży\vane jest jako e- na wet kilkunastu (np. w obrazie „Dzielonym ruchem.
fckt lwntr.astu np. rozegrani·e się wi'elki-ej sięcioro Przyikazań").
Jest to robione z dwuch względ6w,
Jednym z najważn:.ejszych postępów beznad'zi1ej·nej tragedji w jasne slaneczne
przedewszystkiem po to aby móc wyWlśród wakacyjnej kanikuły dyplo- techniki w aparatach jest możno·ŚĆ spra- pntud:n ie.
brać najJ.eprej udane z<ljęcia, a pozatem,
.ttJ.atycznej wielkie Zfiinteresowanie bu- wdzania już podczas k.ręcenia_ fi.lmu je~
. ~ardz:o często operafor d_okonywu)e aby
mieć podwójny negatyw dla zrobie1
fai kampanja prasowa
prowadzona i <lrroczesnego o~lą dama zdeiimowaneJ zc'.Jęc w niew'~godnych wanmlmch. _Ópenia
większej ilości dobrych kopjii.
• .,,_k'.
,
.i,_ R t : ~ .:eny przez matowkę.
rator
Paal
Omchard
w
tio·
w
arzystwte
re6
'rzez po t en t a t a an„1eJJS
1ego ioa-uu o ~i
•
,.
P
t ~ma
· wsp1ą
· ł się
·
Et
po
Od umitcjętnośc1r opiera tora za.leży r6w
,
· , .
.
. .
!
Do operatora należy również umie- zysera LP'S
na
nę
aemer-e z czechosrowack1m
v..;eż
dobre wykonaniie sztuczek filmonumstrem
,
.
t
,
.
"'d
"'
•
d
'-e
•
•
tl
i
t
'irzez
roztopmną
mas"'
lawy
i
na
pół
udu,
.
Ję nosc "' pvw1e m 20 0 sw1e en a a e- ,,
· ""
·
.Ben~tiz.em. Dyskus1a toczy się na temat lier. Operator musi się zorjentować czy f.'.ZOnJ,: ' dolco~al' ie;Jnak z z!'pełną pogal\'d;'ł wych, t. zw. tricków•
Zdarza się n1iie:kiieidy, ż·e jeden aktor
utrzyrnau·:a istnie.jących granic Węgier, światfć) nie jest za słabe przez co obraz dla mebezptieczenstwa zd1ęć.
gra
podwójną rolę dwóch osób niezm6erRumunji, · Czech06łowacji i Jugost~wji. wychod.zi ciemny lub też czy . nie jest
Operator Paul El.a CLarval zde.imowal
nie -do siebie podobnych i, że w niektóLoxd Rothemcre który poznał
zbyt s:,Jne, wt~dy bowiem obraz jest ja- rcl?a~ty w Monaco z hy~rnplanµ. Podc_zas rych scenach musi się jednocz.eśnie w
'
.
· ę sny lecz plaski.
z·djęc hydropla11 spadl 1 operator odmó~
obu postacia:ch pokazać; a nawet podać
gry podcza~ sewog dwudniowego poby-:.
NastrÓi obrazu często wywóta:ny jest poważne rany.
n:kę lub z samym sobą siię c.afować. Seetu w cz.asie Zielonych $wiąt, na łamach iilJC
W&biWWWłiQWiil§ii>il-WJA44?Nt~:~lllHliR4'Dlil'lllil*!!.§I
•
nt:
taiką rolYi się w na_filępujący sposób:
„Daily Ma:iil" wystąpił z artykułem w
Objeklt;yw
aparatu ws·taje do potowy
<>bromie W~e:r, dawodząc, po.ttizeby pozasłonięty spec.janą zasłoną, dzięki cze. pe:-aiwi.eni~ ich gra;ni~c i zwrócen~a im tych
mu tyhko część dane' dekoracji, powiedz
terenów, które są zamieszkałe przez lumy pokoju, zostaJc zdjęta i \VVcllO'd(li tyl'rn na polewie taśmy filmowe.i. Dru1!a po
dność '\\'ęgierską.
łowa taśmy pozostaje czysta. W tej czę
Na 'to odlpowiedział ostro w senacie
ści poko1
}u, która jest zdejmowana, gra
min. Benesz, wywedząc, iiŻ lovd Rotheaktor w roli pierwszej PO'~tad. Dla ułat
mere pcha w ten sposób do wojny.
wienia mu g-ry i zorje.ntowa:nia s·:ę w dn:
g;e,j czcści pokoju, tej która obccn'ic wca~
Wydawca an~iel:ski, , który potrzebą
, le na taśmie nie wyohodzi, znajduje sią
pokoju argumentował swoje prowęgier
aktor, który tymczasem markui-e gre w
skie deklaracje - zirytowany, odpowie
tej drugiej J){!'staci. Jeż.eb akcja wymaga
dział p. Beneszowi brutalnie, posuwa,
aby wdali sobie ręce, to :!_vlaściwy aktor
jąc się nawet do przypominania p. Bene
z. tym, k1tiórego nie widać, podają .ie sobie.
s~owi, iż bez pomocy entenrty ' · wogóle
Naturalnie na taśmi·e zostala sfotw~rafowana
1·ęka tylko jednego aktora w ruchu
Czechosłowaaja by nie istniała, a. krew
podania.
żołnierzy an1
g idskich nie została przelą
I
Po ukończeniu odkręca sic taśmę od
na na usprawiedliwienie rtiesprawiedli. i:ioczątku i zaislanLa się pomzedniio odslo""ości i bezprawia, uprawianego przez
. mętą ~zęść o~jektu. Teraz fc.t02rafuje sit;
1tę częsć pokow, która przedtem bvła nicCzechosłowatję, Zapoiwiada też, iż hę,
; widoczna. W ten sposób otrzymuje siG
dliie w dalsizym ciągu bronił Węgrów 1
~ zdjccic na dru~icj części taśmy. która poj .
ich n!ieoiitjalny ambasadlcir w LOIJl; przedin!o zosta.fa czysta. \Vtaściiwy aktO'J'
clyni~.
; ";?ebiicra się za cl.rug-ą postać 'i przychoBenesz od.powiedział n.a to depeszą,
1 dzi do zdejmowanej części ])O'ko.iu. Aktor
t markujący tylko znajduje sic w tej czt._:w której oQ:świadcza, iii jako os•obistość
.· (:c! pokoju, która poprzednio by la Już
urzędowa nie może niestety przeprawa~
. zdjc;t1a a a.hecnie wcale ni.c wv·chodzi.
dzić poJcmjkę z Ro!i1emerc, ale gotów
Przy podaniu sobie ręki obi.e ręce - 1JO·
jest w każdej chwili służyć mu wszelkie
przedinio fotografowane .i o-becniie scher
mi wyjaśnieniami.
dzą się. Naturalnie jest bardzo trudno
trafić w zupełnie to samo miejsce i często
Zdaje się, wystąpienie lo.rda Rothe·
trzeba takie sceny parokrotnie powtam.ere było w założeniu swem skierowa,
rzać, zanim wyjdą zupełn 1ie dobrze.
ne przeciwko Rumun.ji. Wys•tąpi.enie tak
Do 'llr·ickowych zdjęć należą ró\vuid
wybitne.j · os·obistości
politycznej, jak
wizję.
Benesz, nadało całei ·sprawie zapaszku
Do wi,zj•i robi się naprzód zwykłe zdjęciE
i rozd.ęł·o rzecz na całą małą ententę,
potem odkręca się taśri1ę od początku 1
fotografuje sie na poprzed,111iem zdjech'
Je?~e1i ""~0dzi o Czechosłowację„ to
postać mającą się ukazać jako wlizja. Po
głos Rot:h~mern, który dobywa z przestać tę foitografuj.e się na tle z czarnego
szłości widmo niewoli węgierskiej, wy~
aksamitu. Czarne tf o nie o:dzina·cza się •
wołało bardzo silne poruszenie. Szcze,
wcale, a po przez sf01t10grafowaną po•sfać
~ólnie na Stowaczyźnie. Kraj ten przel.
widzi się poprz.edni1e zdjęda zrobione na
tej samej taśmie. W ten sposób otrzymuwieki niewoili, doprowadzony do znisz1je siię wrażenie przejrzystości.
t?Z~nia; i nędzy, instynkitownie broni się
pt.zetiwko wszystkiemu, co stwarza nie W LOndyniie
mecz
man:ymi
I!!!!!!'!"-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!"!!!!!!'
bezipieczens•two węgJerskie.
0
Po~ tym wz:glę<lem panuje całkowita
wlQch.
jednomyślność pomimo wielkich rórł;nic
pomiędzy poszczególnymi odłamami my
śli w Czechosł-owacii.
Techniczna reorganizacja zakladów _
Rzecz nabiera jU't charakteru pewne
Forda trwa w dalszym ciągu i kosztuje
go polityczne,go skandalu. Poza polemidziennie około 1 miłj. dol. nie lieząc
okultsty.
zującymi i zainteresowanymi zaczynają
strat, wywolanych zmniejszeniem prozabierać gł-os tak~e i inni, a wysoce zni.
Jeden z okuILstów niemieck'.ch poda5) Rękopi;sy lt.1>b ksicvż:ki, drukowane dukcji. Nowy typ samochodu forda, któmienne są głosy francuskie, które hamu je szereg następujących przepisów, . któ- bądź pisane dirobnym drukiem lub pis- ry ukaże się na wiosnę 1928 r .• ma sie
tylko p.rze~ nazywać Lnford (Lincoln fond).
ją te!111Jerametlfty an.gi·e.Iskie. Co więcej, rych trzymać się należy, chcąc nie być mem nalerży odczytywać
narażonym na choroby oczn.e ;
czas kró'l:ki z }icznemi przestankami.
bard:co chia:riakterys'iyczne są pogłoski e
1) · Gołem okiem nie na.leży wpatry6) Przy bólu 9czu wskutek dlłuższego I
zaimieiriz;onym pnyjeździe księcia Walfi. wać się w silne źródło sztucznego świaczytania lub pis1a nia, należy stanowczo
dlo ~.chosło:wacji, jakby celem osłabl.e tła, ani też patrzeć na słońce.
oczom dać wypoczynek.
n:ia wystąpień R10ithemeire'a i nadania im
2) Przy czytaniu, pisan'.u, szyciu itd.
Amerykański
przedstaw;ciel Tow.
7) W wypadkach, gdy wpadnie coś budowy motorów lotniczych Dorniera
chairakteru 060bist~~ dalekie@o od ofi- należy zawsze siedzieć prosto i trzymać
cjalne.j oplin}i wielk()!hrytyjskiej.
kajet, k:siąiżkę lub robotę w od)egłcścl lwl'Wiek do oka, nie naJeży go trzeć, lec2 oświadczył na bankiecie, wydanym na
czekać, póki nie pozbędziemy sie obcego cześć lotn:ka angielskjego Courtney'a,
30 centymetrów od oczu,
3) Trzeba undkać przy pracy półmro~ ciała z oka pTzy pomocy łez.
że obecnie buduje się we frLedrichshaku i rnstawiczne·g·o w.ahania się siły świa
8) Codziennie należy obmywać oczy fen olbrzymi - statek powietrzny, przetła, gdvi;. to kst dla O·CZU bardzo szkodliznaczony dla lotów transatlantyckich
świe.żą, czystą z ~ mną wodą.
we.
'Statek będzie Pos;aida~ moto·r o sile 7,lOC
4) W pozycji le·żącej, ja·k również po·d
9) W raz.ie jakie·gokołwiek cierpie~ I-IP i pomieści w specjalnych kabinach
' czas jazidy lub też szy bh ·ego chodzenia nia cezu, choćby nawet zwykłego zapa- na 100 osób wraz z bagażem. Pierwsz:y
n:ie nafoży czytać, gdyiż
oczy przy tern lenia, r.vracać się natyclunia."t o por.a.clę lot odbędzie sie na w;'Osnę przyszłego
ra:x·n;......· ................................................_................,•.......,......_.,........._· siilnie siię męczą..
do speci·a listy ,
.roku.

b;dzie nieolicJalnym

ambasador1n1 Węgier
w Londynie.

1

w_

I
1

odbył się
b~lts~Ki między
Z'aWoidn.ik'aimł włocheni
~a:,:.~em.!my A~ir~:::oz::!: !::: z;rciężył

Jak

pielęgnować

Reorganizacja

zakładów

Forda.

.w zrok?

Rady nu2m1eckiego

Olbrzymi samolot..
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Gdy kobieta zapragnie
•••
•

rozkochany młodzieniec kradnie w tramwaju portfel
z pieniędzmi•.
Łódź,

2 sie1·pnia.

Siedzieli na la wce w alejach przed
parkiem Poniatowskiego. Było to wieczorem.
Antoni Si-ec!Jzinkiewicz, młodzi.eniec
bez stałego zajęcia i miejsca zamieszkania dopiero od niedawna znał pannę Fe
licję

Rac:he!sik"'

·
· d
·
---' ·1
•
·
D z1ewczynie
znuiuz1 ·o się sie zente
l
.
k
Czy i.,..„oi·a
Podobno od kapelusza Si1wie3'ą gtomat a wie, że pa isz .u:i ławce i wyraziła clięć pójścia do karn
.
.
wiarni.
.
papierosy?..
Wy męzczyzn„. Czy to prawda? „
. • .z. w„.o-·
.
k'
.
d
s·
za-,
pani
źe
wie
A czy pan: mąż
- S.ę1dzę, że pr. ędzei od jedwabnych
1e, zm iew1cz przyrze1 1e1, 1
'
·
.
.
rej sytuacji.
czepia obcych mężczyzn na uUcy?„
pończoch i sukienek...

-

I-

Jak panna W1adz1_a iBcha1a do

Paryża ...

przaz

Rudą Pabianicką.

-:o:---

najpiękniejszej tancerki ze Złoczowa. która
chciała zacząć karierę w stolicy nadsekwańskiej.

Tragedia

tak sobie wzięła do serca,
zamach samobójczy.

"Kawał" złośliwego łodzianina
pełniła

iż

po-

Nie miał bowiem w kieszeni ani g~0<sza. Nie wypadało mu się przyznać, do
braku gotówki., to też oświadczył jej, iż
zostawił w domu portfel.
-A 'jednak tak bym chciała póiść
do kawiarni - odlparła.
- Więc póidę po pienicydze do domu.
- P:r01Szęt 'Ja zaczekam.
ł Sied'zinkiewicz przyrzekł je'j, i:ż wró,_
",
ci za kHKanaście minut.
Nie mając iść poco do domu, włó·
miasta. Na .przystanczył się po uilicachwsz;czął
rozmowę z ja
ku tramwajowym
kimś przyjezdnym i korzystaijąc z. jego
roztaI'lgnienia wycią.g<nął mu z kieszen•
portfel, za wieraijący . kiilkad~iesiąt zło.
~
tych.
Nieznajomy zauwatył jednak brak
gotówki i zaal.a1itllował policję. Siedzinkiewicza aresztowano.
Na sąidzie tłumaczył się on w oryginalny Slp()só:'b.
Mówił, iż :z.a.kochał się w Rachelskiei
i tylko dila niej popełnił kr.adzież porai
piel"W5zy w życiu.
Sąd skazał ~o na dwa mie·siące wię.
zienia.

P1·1rwszy s1·1rpl1n'

Bez p.ożegnania udala się na Drzv- życie, wyp11a3ąc nieco karbolu. "!Westanek tramwajowv r nowrócita do zwa;ny lekarz udzielił jej pomocy.
Stan denatki nie budzi voważniiejW Złoczowie panna Władysława domu.
Wiecrorem tisiłowala targnąć na szych obaw.
Raczkiewiczówna uchodziła za pierwLódź,

szorzędną tancerkę.

2 sierpnia. .

Radzono jej, by pojechała do Łodzi.

k waw h
yc
Otem . r

d •

bO~j·ek
t

Lódi, 2 sierpnia. "

b y y a ane
•
• .:,I
Na SJeuzenJU

W dnilU wczorajszym w kronikach
pogotowia zanotowano szereg krwa·
.
wych bójek.
„ - Zrobisz tam karjerę - mówili jej
W domu przy ulicy Fabrycznej 7 PO
znajonń.
• ł ł d • • bity został tępem narzęd!z,Fem, podczas
•
• •
bł
d •
Dziewczyna doszla wreszcie do wni-0
U owera. O czem pOJęCta Die m1a Z O zteJ. sprzeczki sąsiedzki.ej, robotnik Władysku, iż na prowincjonalnym gruncie mar SpO nie
·~i . 1 , ,
Odwrócił się więc .$zylbko i przytrzy staw Seiit.
Lódź, 2 sierpnt1 •
nuje wielkD talent i wyjechała w tajem·
Przy zlbiegu ulic Nowomie-jskij i Og- mał go za rękę.
nicy przed rodzicami z Złoczowa.
Józefa ()grzywę portiera fabryki
- Teraz pan mi nie ucieknie, to moJankiel
W Łodzi zamieszkała u jaktchś dale rodowej handlLarz starzyzną
kich krewnych.' Natychmiast po przy- Ru:bfower z.a.czepił jakie,goś młodzieńca. je ubranie, mam cię złocłzietu - wołał. przy .ulicy l(opernitka ?O nieznanv naMłodzieniec nie g1tracił zimnej k'l"W'i. past~Fk tępem nanędZlllem uderzył W
- MorLe ma pan do spn-edania ja.jeździe zasięgnęła opinji o swym talen- Czego pan chce .ode mni.e - rzekł nos l w wargę.
cie u mi·ejscowych zwolenników Ter- kieś sfar.e ubranie?
~Owszem. Mam nawet kilka ubrań. spokdjnie - sprze.tla,ję moją garderobę.
psychory.
_Podczas awantu_ry w klatce. sc~~do·
Handllarz wyrwał mu .z ręki .gpodnie
Panna Raczkiiewiczówna była bar- ChOO.t pan ze mną.
Poozli. Nieznajomy prowadził han- i zawołał iJWr:acajac się do óapiów uli- weJ domu przy uhcy Srebrzynsk1 eJ 19
dzo 1adna i elegancka, to też nikomu
rob.otnik Stefan _Sn:iol~ski otrzymal
""
·
nie wypadalo powiedzieć, że obsolut- dlarza przez wąskie, kręte przed!mie·ś- cznych. '
- Zaraz się dowiecie, czy fo ~ega d~e rany głowy Jak1ms ostrym narzęcia. Gdy znaleźli się .w polu, wyrwał mu
nie nie umie tańczyć.
Szczególnie zainteresował się nią pe pa~:tkę, z.awierającą starą garderobę, ł spodnie. Może mi pan powie w którym dz1em.
.
·
.
.
mie~s.cu ·są załatane.
:
.
wien młodziend:ec bywalec lokali restau zbiegł.
W m1eszkamu Pf'ZY uhcy .Engla 7 Z
Młodzieniec stracił animus·z.
Ruiblower nie mógł go do1gonić i za:e.
·
'
racyjnych.
niewiiadon:iych powodów wyniilkła bój·
- Na k01lanie - odparł po chwil!.
_ Łódź to dlą. pani również pro\vin- zy.gno.wał z ~~ej w~asn-0:ści.
- Właśnie że nie - obwieścił trium ka. Pra:nciszek Henczek, tkacz ręczny,
Minęło kdka dm. , .
cja _ mówi! jej _ powinna pani wyjeJ:Ian;cUar~ ·Sttał wlasrue przed wysta~ faillnie handlar~ - na siedzeniu. Trzeba padł ofiarą kvłku swych znajomych, któ
chać · do Paryża.
rzk;(O dotkliwie zranili.
wą 1ak:iegos skfo.pu, gdy usłyszał rozm~ było obeprz.~.ć ~kra.dzi?ne m~ ~zeczy.
- Nie mam preniędzy na wy,iazd wę jednego z swych konkurentów z kup
Po chwih Zijaw1ł s1ę pohc}ant. Młowzdychała.
ugranicę sprow.adzono do komisarjatu,
dzieńca
cem.
- Sprzedam p,anu dwa u.brania - gdzie okazało się, iż był to nieiaki Ab- Pieniądze, to głupstwo! Niech się
ram RwfenJbaoh.
I).ani szykuje do drogi! Już ja z panią mo'.wił ktoś do handlarza.
J S~d skazał go na 6 miesięcy więziepojadę!
R111hlower drgnął,
spadł z balkonu.
·
nia.
Poznał po głosie złodzieja.
Panna Władzia dziękowała mu ze
Lódź, 2 sierpnia.
··
łzami w oczach.
Państwo Grosman (Drewnowska 4)
- Więc pan ze mną zostanie we
pozostawili swego trzyletniego · synka
Francji1? - pytara go. .
żony
Szymona na balkonie bez źadnego do·
- Oczywiście! Zawiadomię panią o
zoru. Chłopiec bawiąc się przechyltł
terminie wyjazdu. Panna Władzia czeNiezwykły w Polsce rekord wielożeństwa.
się przez barjerę, straci:ł równowagę i
kała na liścik od niego przez dwa tyspadł z wysokości pierwszego piętra na
Wdroiono więc śiledztwo, które po- bruk.
Z Warszawy donosząJ
godnie.
Pewnego wiecze>ru jakiś chłopie~ . M?ż~ w Turoji zniesion~ h~remy i k~zało, .że niepr~wdą ie.st, by p. \Ylt~~
Dziecko doznało dotkliwych potłu
w1el~zens•tw?, ale do P?lsk1 to. s1ę eh)'.· truał 2 zony: on .1ch. P.o.s1ada cona.'.ł'Illme1 czeń.
wręczył jej wreszci:e kartkę.
_ Prosze czekać jutro 0 10 rano ba me st~suie ~ pomys.Iał sobie p .. W1-, 4 - tyq-e przyna1mme1 1-ch odkryto.
Wezwane pogotowie udzieliło n:t
. ły
. d z1a
,
, o so b'ie nie
P rzeważme
tokl Szamawsk1
.
d b ramą.~ J e d z1~1emy d o p aryza.
....,.
wie
.
.s1ę w
.1 ,_. 1 Ją
.i, zakochawszy
.
ł'.ze
gomocy.„„„„„„„„lllli„ml
·
I
• „
me rt. •
pos nu1
pewneJ war·s zawiance,
.
.
Pan~1a yv'tadz~a ~ no.cy spal~o:;va!aj bacząc na więzy małżeńskie, łączące go ~uo~ 11ta .tr~ec1a " ws~aza a czwartą
m_anatk1, me mow1ąc me o wyJeź<lz1e z inną osobą, zamieszkll'jącą prowincję. swo1ą ,,kolezankę - goraJkę z pod Za
,,plociuch" kopanego.
Ale jakiś niedyskretny
t.i ewnym.
Ciekawe, ile pań Wito.ldowych Sza. z który~h jeden śmiertelny
Młodzieniec zjawił. &ię punktualni·e. podsłuchał powtórne „Veni Creator" p.
niaws.kich zgłosi się ,jeszcze?
Pojechali taksówką na plac Rey- Wito-kia i zadenuncjował go w policii.
Lódź, 1 sierpnia.
lnonta, a stamtąd tramwajem do Rudy
,W mieszkaniu j}Tzy ulicy Składowe.•
Pabjanicki:ej.
nr. 20 podczas nieobecności domowni- Dokąd jedziemy właściwie? pypowiesił się na szafie 62-letni Wa·
ków
tała.
tenty Faliński, woźnica.
- Przez Rudę Pabjanicką prowadzi
Włocławka.
Dzieci jego, które po ~ływie kHkn
nowa droga do Francji - odparł.
powróciły do d-0mu, zastały już
godzin
warszawskiego województwa mych 1 p'lliblkzności", kończąc słowami:
Do
Panna Wlaidz1a w.~erzyła mu. Dozwłoki.
zimne
piero ·w Rudzie wyjaśnił jej wszystko. wpłynęło podanie niejakiego pana K„sa „Nie chcę, by pofoms't'wo moje miało
Trupa zabezpieczono na: miejscu aż
z powiatu włocław!>kiego z prośbą D wstyd".
zejścia władz sądowo-policyjnych.
do
- PrzyjechaliSrriy właściwie na lód zmianę nazwiS'ka na Sznycer. Podanie
· P. K. jest więc nadzwyczajnym aH1ru
Powodów, rozpaczliwego kroku po!i ·
ki! Pani jest tak naiwna, że postanowi swoje motywuje pan K. lem, że na zwis-I istą, myślli o, znajomych, ,publiczno&ci.
lem pani dać nauczkę!
cja dotychczas nie usta1tla.
ko jego „jest bardzo przykre dila znajo- potomstwie, o sobie - nie.
''\
Nie należy ludziom wJerzyć !
M
w 111&1111ę;;Mfu111Maq..srp1ęr.nrwn v=rer=rr
- A więc nte jedziemy do Paryża?
Helena Wojciechowska _(Francisz·
. - N~e.
kańska 8), żona pracown:iika kasy choSmierć znalazła pod kołami samochodu kobieta,
Rozpłakała się, co doprowadziło go
rych w celu samobó'jczym napiła się
której nazwisko jest nieznane.
do pasji.
sublimatu. ,Pogotowie prz.ewrozfo ją do
- Pani jest prowincjonalna gąska
,
szpitala w Radogo~zczu.
chodu w stanie nieprz'ytomnym.
Lódź, 2 si-erpnia.
•*I
- zawołał - nie umie pa11j1 nawet zg-ra
Lekarz pogotowia stwierdził wstrząs
Przy zbiegu ulic Podrzecznej .i Nobnie poruszać nogami i myśli pani o ka womiejskiiej wydarzył się wczoraj strasz mózgu i w starnre bardzo groźnym od23-Ietni robotnik kolejowy Roman
rjerze tancerki.
Piątkowski (Karc~ewska 9) targnął się
ny wypadek samochodowy. Pod koła wiózł ją do szpitala św. Józefa.
Teiro ciosu panna Władzia nic znin- p;;dzącego anta dostała się jakaś młoda
Nazwiska n.ieszczęśli\vej dotychczas na źycie, wypijając znaczną dozę jodysla.
uicwiasta. którą wydobyto z pod samo- nie ustalono. Jest to jakaś przyjezdna. ny. Pogotowie udzieliło mu Pomocy. ,
ł

ł

ł
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Cztery

chłopczyk

p. Szaniawskiego.

I

Trzy zamachy samobói czi

„Przykrego~

nazwiska
obywatel z

I

pozbył się
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i kfo w nim mie z a?
Co to iestwilla,pensjonat
pensjonat?-Towarzyst\vo,
w

której się mieści
Jak wygląda
„towarzystwo" i „t. zw. towarzystwo".-Różnica pomiędzy obiadem a kolacją. - Czy Pani się charlestoni? - Radości i smutk:
dnia powszedniego.
Naiważn1aiszy
I

problemat: Kto z krtl! i dlaczagof

zegar, trochę naczynia kuchennego, cy:.
nowe nakrycia, psa, dwa koty, paµugę.
parlofon (czasem radio!) cztery nafto·
we lampy, trzy kHimy, dwie pary fira-·
nek (dla gospodyni), dwie „pyskate"
mią.stowe inlodsze, kanarka (może być
i papuga) - i pensjonat gotów. Nazywa
się „Radość" „Krysf,a" „Sanssouci „Maly Tel-Awiw" lub zgoła „Kości'llszko
zależnie od narodowości, przekonań, upodobań i inteli1gencji właścicielki.
Ody. willa ostatecznie jllŻ komfortowo urządzona zaczyna królować z piasczystej wydmy, na której poczęła swe
istnienie, daje się odwszenie do pism, że
„Komfortowy. zaciszny, uroczo polo.żo
ny pensjonat dla ludzi z towarzystwa
_zo~taf otwarty tu a tu. (Miej sza o to,
gdzie!) Jedzenie wykw.intne, obfite,
7Jdrówe, smaczne, a nadewszystko tanie (jeśli gdzieś nad bajorem podmiejskiem - 20 zł. dziennie).
PensjQ]]aty .mają do siebie to, że są
zawsze zaję.te i zawsze w nich można do
stać miejsce. JMU wdęc w „willi", w któ
rej się od biedy może pom!.eścić 20 osób ..
mieszka już pięćdziesiąt, je1 dźcie śmiało
mot Czytelnicy. Będziecie nocowaH w
altanle, rta werandzie, w kuchni, wreszcie znajdźiecie tam zawsze kuzyna, przy
jaciela lub znajomego (,,z widzenia"), do
którego l6żka v.ras wpakuj§ ({pamfętajcie polowe!).
W pensjonacie, jak wszęazie na świe
cie najwctzniejszą jest rzecz~ hierarchja
społeczna. Wla.domo spofećzeństwa sto-

-

ją umiejętnie przestrzeganą hie!'arcbj ą.

Mieszkańcy pensjonatów dzielą się na
Lódt, 2 sierpnia.
..... :Jestem wną tego pana. którego
kategorje: Towarzystwo, ,,towatrzy
świe·
sześc1ertny
centymetr
Każdy
dziś na dworcu przejechali„.
1 ,,t. zw. towarzystwo".
rzystwo"
(cokm.
70
promieniu
w
powi-etrza
żego
- Chciała pan{ zabrać trupa·? „
towarzystwo po proTowarzystwo,
być
musi
Łodzi
- Nie ... Prosiła.bym o bilet powrotny naj.mnfe1) w okolicach
śmietanka i sól zieto
stu, powiedzmy
wyzyskany. To też wszędzie, gdzie ja·
mego męta.„ mi, na której stoi pensjonat.
kieś suchotnicze drzewko miało nieoWiadomo więc, w tej kategorji, czystrożność wyrosnąć, wszędzie, gdzie uim kto jest kuzynem, lub kuzynką (prze
lokowala się jakaś mętnawa struga na
ważttie ludzi na stanowi,sku), jakie ma
moczarach, służąca za sieidł~ko tysiądochody (poważne), aspiracje (duże),
com żab f mfriadom ztośHwych moskiwykształcenie (wyż.sze), stroje( piertów - jalr grzyby po destczu ychodzą
wszorzędne), a wychowanie (no co tu
na światto dnia wille, a w nich luksusogadać o wychowaniu - ludzie tej kate·
we (koniecznie luksusowe!) pensjonaty.
gorii kurczęcia nie wezmą w. rękę. a
Negocjanci wszelkieg.o typu i ąutopodczas jedzenia ryby wbiliby raczej
ramentu lub poprostu poczciwe kmiotki
we wlasrtę piersi niż w porcję sponóż
polski zakupują parę wozów nieheblożywanego stworzenia zimnokrwistego).
wanych desek i zbijają z nich naprędce
piętrowe budy, tak .ażurowe I powiewne,
Towarzystwo - to ientry, duma
upały.
tropikalne
na
są
obliczone
że
żywa jego reklama, spleqdor
pensjonatu,
Jeden z moich przyjaciół na pytanie
tak
w
nie
papą,
Budę taką kryje się
nigdy nie gasnący.
eo słychać w ~odzi odpowiedział w to„
'
nie powa.żnym:
dobrym znowu gatunku, żeby nie prze,,Towarzystwo'• w cudzysłowie to
- Nic„. TemperatuTa się podnosi, su ciekało w ulewy, tudzież pnylepia się
kategorja ludzi znacznie podlejs~ego stakienki opadają.„
ze wszystkich stron gdzie się da werannu (ant jednego doktora!). Siedzą <mi zaprzyiz.na;ć, .ż~ ma zmwł dy, uginające lę sm~tnie na wpółprzeTrze:ba mu
zwyczaj przy oddzielnym stole są przed
S'postrzegawczy. Zauważyłem to od.razu
miotem lodowatych spojrzeń, prawdzi~dy pociąg wyrzucił mnie imperlynenc, gniłych dylach.
ko na peron dwc-rca fabrycznego. Tem- - Willę taką „na gora,co„ kot1traktujc
wego towarzystwa, na które z kolei pa„
pęralur.n w Łodzi rzeczywi6cie zaawan- na przeciąg paru lat zazwyczaj Jakaś
trzą, z nabożefistwem i kłaniają się naW wojsku byłaiby juit cQnaj- '\Vldowa po przemysłowcu, lub po pulkosowała.
der uprzejmie, przypominają na.tarczy:
mniej pndporuc:mikiem, a w cywilu jest
!)rzez
rozstrzelanym
rMyjsklm.,
wnlku
wJe p.rzy każdem spotkaniu, na każdem
l od psem. Co do sukienek :llie stwiermiejscu il po paru latach nawet mocno
dziłem jes.z cze dokłaidnie, czy napraw„ bolszewików, dwie stare panny wres.z~
d<> opadły, ale pierwsze wrnżenie na cie.
ściskają dłoń.
n' cadi Łodzi upewniło mnie w pTzekoZwoz.i się ao takiej oody kilkanaście
Przy stole tym do potentatów, intenaniu, ie ten<lencja w tym kierunku za- polowych łóżek, (pościeli niema!), kiłnależy zazwyczaj dentysta
lektualnych
zna cza się bardzo wyTainie. Nio byłQby
Sprawą kadziesią1t stołków, starą, pamiętającą
w tern zresztą nic zdrożnego.
(tytułowany doktol'em;) lub właściciel
tą powinien- się za4l\ć pan minister Skład lepsze, prtedttistoryczne czasy kanapę,
składu lampek elektrycznych (inżynier!)
kowdd. Skoro urzędnikom p-ożwa:l11 się ''• -· .
.
.
.
,„ . .
. '
. ..
Jedzą nie~iele, wszystko 1m smapracować bez . maryna.rek, niechże wolkuje, podoba ·im się iu 11:.ez.wykle Girono będzie urzędnic~kom wyz;wolić się z
batysłtowo - kretonowych więzów wierz
czo!!); płacą punktualnie i w długie
c~n~ej szaty. Kwestją jest tylko czy
zimowe, smutne wjes;zory rozpowiadaminister Składkowski może w tym kieją szerok:o o luksusowym pesjonacie,
runku wyd:ać jakieś dyrektywy. Genewlaścicielce i swych stosympatycznej
rał Sławoj-Składkowski, jak wiadomo
jest ministrem spraw wewnętrznych.
sunkach w prawdzi!wem towarzystwie.
i:o jest sprawa. wyihi.tnie zewnętrzna. A
A teraz tak zwane towarzystwo. Z
"".ięc jedno .z dwoj;ga.: albo utworzyć spe
jest rozpacz poprostu. Nie uznają
tymr
CJ~1l~y r~so.;t spraw zewnętrznych przy
Wszystko ga:11lą~ S::t Mtaautorytetów.
mm1stershv1c spraw wewnętrznych, al(brudni!), wyrażają
~hrani_.
ź1esliw.t,
bo priemianować nazwEG ministerstwa
w ten sposób, żeby wiadomo było, że re
głośno jakieś ultra-skrajne pogląd:'l, nie
sortowi temu pod'le!!ają dwie dziedziny
uznają autorytetów, zachowują si!ę $kannaszego zycia państiwoweao. Można bydaliczni.e (miłostki, plazm.vanie etc), no,
łoby naprzykład .ustanowić nazwę na„
jednem słowem hołota. Przyjmuje się ich
stępującą: minłstets'two spraw od wew•
a'iho ministerstwo
nątrz i .zewnątrz,
do pensjonatu jedynie ze względu na z:e
spraw .wewnętrznych, rozjazxlów, mary-. Co się stafo ? ...
czasy, bo przed wojną, no to· nic do po~
naTek .J 1'.emontów.
przy temoncie domu
~ Mój mąż
~
myślertia I .t. d.
- Nie mogę zrozumieć co za przyje- Spadl z 14-go piętra na bruk!..
Mniejszia z:reszią z tern, ale o tych
Pomiędzy obiadem, a kolacją w pen- A ~zy się uderzył ..
sukniach _warito pomyśleć. Poco kob.ie- mność mają Judzie z takiego instrument.u
sjonacie zachodzi zasa·dni<cza różnica.
cie wogólle suknia?.. Przecie± jak pQu;;
O ile obiad celebruje się niemal nrezwyw1adają znawcy nie suknia ,podnosi kobietę le'cz koibieta sukni~L
kle uroczyś<;ie i nialo mówi, o tyle kolaTymezasen>. pr:atymy .się wstytcy.
cja tonie w m~ach zsiadlego mleka i
TJ pał. Gorąco. ·
nastrojona jest na djapazon mniej po•Wszędzie wre gorączkowa praca.
„
ważny. Kolację zjada się prędko.. poNawet w teatrze. Mimochodem do· m'todzież biegnie się charlestonić
czem
czytać
nisać
ący
wJedziałeni się, -!-e przyszły Seton teatł' •
ralny w Łodzi- iapowiada się wyśrnieniprzy dźwiękach or]destry hotelu ,;Sa"ie pod nową dyrekcją p. Gorczyńskłekt6re ną. ja1ach powiet_rznych do
voy"
Cały świat teatralriy Londynu śmie~ śd poilolbają, prędko stał się jednym ~
rr
50
Pohulank i, czy Rud.y wysyła
jaki'e.jś
te:atralnych.
autorytetów
impresarj11
znanego
je :oię_ z. przy.gody
' Przyigotowania w-toku.
Otó.ż ten wieJki znawca, który apro· m_glisty Londyn, a starsi roztrząsają raPodohno nowy dyrektor teatru -tni.ej .!'1!~ Josepha Leopolda Sacksa.
Mr. Sacks jest zn:aną Hgurą W świe„ bował tysiące sztuk teatralnych - nie dości i smutki dnia ubit!gtego i kładą hÓskie~o rozpoczął swą ' dzicrl:a;Jin:ość od;- te~
g?, iże ptywa·tne .:>W,e mię.szkanie prze.: ci~ londyńskim i bat!ldzo bo~tym cz:ło- umie czytać 1 pisać i z trudnością pod.pl roskopy (tudzież pasjans!), czy bE}dzie
sufe swe nazwtsko.
niosł do--gmaclru· teatru, a widownię do wiĄkiem, _
Sprawa ta wyszła na jaw, gdy wła· pogoda (stały dowcip~ -albo będzie, albo
,
k
J
swego prywatnego mieszkania.
est on ta zwan-ym ;,promoter ', to dze skarlbowe przysłały mr. Saciksowi nie będz:ie !).
I tak wszys.,cy się zmieszczą.
który
zn.a.czy, .że finansute rozmai.te imrrrezy jakiś specjali!y 'Kwesvjonarjusz,
BolskL
Najważnidszym ·tematem tych symtrzeba było własnoręcznfo wypełnić.
tea~a~ne, ~l'>~iada kilka teatrów Hd.
pozjonó:w pokolacyjnych iest: ~to, z kim
Mr. Sack ku zdziwieniu poborcy po
Sacks urodził się, w Polsce w biednej
żydowskiej rodz.inie. Mając ·9 lat wyemi dcttkowegó musiał się przyznać do tak i dlaczego.
Lekarz„dentysfa . _ '· gTow:a} do Af~yki poł~dniowej, prze~ powa.rżneg.o. braku .w ~du1kacji, przy tej Ale tak ważny temat -wymaga z mej
c~z11. rozrna.,rt~ lr.oole'Ję losu, występu„ s}1Dsobnośc1 opow1edzial on z humorem strony specjalnego, ol-szernicjszcg-o u-·
ją_c .tą~e jako kilown w wędrownym cyir że grl1' przyxtlooą tnu do uopinjowania "izględnicnia. Uczyn1ę to w jutrzejszym
ku. Po,vorli ~ię c!'<:~ro.bił i zyskał obywa„ now4 sztukę, czyta itru ją sekretarz, a
te1stiwo a!J!gie1skie. Mając nadzwyczajne on się tłumaczy brakiem cićrpliwości 1 „E~pressic''. •
..,.,,,~,.: ~aw· ,,. t i~~ .
. JJO:L .
~" ~nOff" do sztuk, które się pwblic7.no.. cz.a.su.
... Tel. 25·22
.-,0
'uu~• .n
0
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Zci6awny skandal WLondyrii.e.

Dyrektor wielu scen nie umie1·

am

ani

1

1
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Niezwykła bezczelność

bandyty,

udając urzędnika policji kryminalnęj·
uwięził i steroryzował kupca gro~ąc m11 śmiencią.

który

Budapeszt, 30 lipca.

z której wyszła na spotkanie przyje~djakaś kobieta. Detektyw
oświadczył jęj, że musi z towarzyszem
swym odbyć ważn7 ko?fe_rcncję urz~c!ową. Po tern wyiaśmemu tajemmcza
dama ulotn.Ua się. .
,.
D~tektyw ud~l się wraz z. Bartok rem
na pi~rwsze p1ę~ro. Weszli do Il!ak~o
P?k?JU. Z. trzaskiem zamknęfy się za
mm1 drzw1.
Ktedy doszli do stołu

towni włókienniczych byla wiidowr.:ą
nie.zwykłego tricku złodziejskiego, który raczej byłby do pomyślenia w jakimś

awanturniczym scenarjuszu filmowym,
pełnrm frapujących stuczek z!odziejsktego fachu. Tym raze1'.T' nieprawdopodobna z poz.om bezczelność przestep
cy, hie była tworem reżyserskiej fantaz,ti1 ale przejawem
najzwyklejszej
ziilerrtskiej rzeczywistości.
Onegdaj o godz. 10-ej rano do sktadu
manufaktury Juljusza Eisenmanna przy
Laudongasse przybył wysoki elegancko ubrany mężczyzna, który obv::nemu
w składzie subiektowi przedstawił się
jako.
detektyw policji kryminalnej.
O wizycie urzędnika policyjnego sub
fekt natychmiast zawiadomił swego
&zefa. P. :Eisenmann, który w owym
czasie w przyległym gabinecie zajęty
był bardzo ważna. konferencją llandlową. prosił swego wspóln;k~ p. BartoK'a,
aby
porozumiał się z detektywem,
- W pańskim interesie - rozpoczął
~etektyw - przed kilku miesiącami
dokonano wielkiej kradzieży.
Otóż policja pos.iada już. w tej chwili w
swem ręku złoczyńców, którym
Qdebrano znaczną część łupu.,
P..-Bartok
wytrzeszczył ze zdumienia oczy.
- Pan się myli - odpowiedział po
chwili - w składzie moim
nie dokonano żadnej kradzieży.
Zaszło tu zapewne jakie• nleporozut11ie11.fe... Detektyw nie pozwolił się jed
nak. przekonać. W dalszym ci'ągu upie
raf się przy swojem twierdzeniu i oś
wiadczył, że kradzież popełniona została
na sumę ~60 do 900 ttlłljouów pengo.

Chodzi więc o to, aby jeden ze wspól-

nvków

ud~ł się wraz z nim na p0JicJę
w celu odebrania skradzionego towaru.
P. Bart.ok zaciekawiony tą niezwykłą historją wsiadł do aut01., które oczekiwało go już na ulicy.
Maszyna z błyskawiczną szybkością
pomknęła przez ukice kierując się
za rogatki m!ejskie.
Po Półgodzinnej' jeździe auto zatrżyma
lo sfę
~ przed piękn~ willą,.

I

Bartok zdenerwowany i przer~i:ony
do ostatnich granic zaproponował ban~
dycie, by udał się z nim
do banku węgiersko - włoskie20,
gdzie będzie mógf podjąć 20 tys. pengo.
Bandyta obawiając się jednak podstępu
zażądał od Bartok'a wypisania mu na
tę sumę czeku, poczem oswobodził swe
go więźnia z więzów i \vraz z nim
pojechał do banku.
r~ekomy petektyw wy_ciągnął nagłe z
Podcza~ j~zdy „detektyw" nie s~us2
kieszeni rewolwer i z zimna krwią ode czał z uw1ęz1onego kupca oka. K1edv !
zwał się do przerażonego kupca:
przybyli do banku Bartok oświadczyi i
- Jeżeli pan raz tylko krzyknie, naM bandycie, że
•
I
tychmiast strzelam !.„
maszą wef§ć do gabinetu dyrektora, I
Bartok, starszy już jegomość cier- który musi r komo kontrasygnować
piący nadomiar złego na serce drżał czek. Bandyt zgodził się na to.
na calem ciele. Bandyta.
Kiedy Bartok otworzył drzwi
z wymierzonym w skron Bartoka re.
•
'
wolwerem zażądał natychmiastowe~o wpadł do srOdka z ok.~zyk1em „:«atujCzlonkowile :rumu'fiskie) raay regencyjwypłacenia mu 50 tys. pengo.
. cle ~ł~ ! ·
.
_Inaczej zabiję Cię! _
Dyrektor banku ttillmger wyb1egt na nej: książę Mikołaj, prezydent sądu kadorzucił ochrypł'ym pełnym wściekłości korytarz, ale bandyty
sacyjnego Fuzdugan i patriarcha Miron.
glosem.
już ule zastał.
.
Bartok nie mając przy sobie tak zna P.ortjer banko~y zeznał, że _jakiś tajemcznej sumy chciał wręczyć bandycie mcvr jegomosć, opuszczaJąc szybko
•marvk~DfZl.")8
część okupu. Detektyw jednak nie zgo gmach banku
O
I U
u
dził ~ię na kompromis i siedzącego na wskoczył natychmiast do samochodu
~k1·
krzesle Bartok'a
i umknął.
tJ U
, · ·
skr~pował sznurami.
Policja, która po\.~i1adomiona została
· " ·
:\ViaszYn,gton, 2 sierpnia.
Wziąl następnie jego portfel i w dalszym 1 o tej calej aferze rozpoczęła enerR"iczne
1Wedłu.g doniesie'ń UnUe~ Prern~ s1.a·
ctągu grozil rewolwerem.
śledztwo.
Br.w. tys·tylca. ro:wrod.ów w Stanath· Zjednoczn
nych (w 22 stanach w 1925 - 26 r, wy·
nosiła 725.000. W 1926 - 27 .r. ilość ion
wynosilła natomiast 622.000.

W tych dniach jedna z tutejszych hur nym starsza
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9-let ia córka za namową matki-potwora zamordo-

ojca.
iq wybita oa wawnqtrz szyba.·
ała

Zdradziła

ma1z·an' ago

I

którzy zeznali, że LiHowa żyla z mę
żeim w ustaw.icznych ~ótniach o podział
majątku, a córce, lekko się pmwadzącej
ojcłec zagrozlf, te ją wyrzucL z domu.
Wres.z:cie aresztowano obie koblety.
W drodze matka zemdlata.
- Nie bój się nie, - szepnęła jej
wówczas córka, - w najgbrszym razie
wszystko wezmę na siebi.e.
Ale w komisarjacie zakli111ala się
znowu, że morderstwo popełnili bandyci.
Dopiero po 48 gdziinach mfoda zbrodniarka wvznala swoją winę i opowi.edz.iafa straszną opowieść, lak to z na'm ówy matki ibHżyta sie do śpi.ącego ojca j jedenastu' ·uderzeni.ami sle!dcry po-

Byta godzina 11 w;e.czór. Przy stole
Jak opoW.adaly obie kobiety, do chamalomiejskiej restauracji w Neudeck ty wtargnę!{) kilku bandytów, wybiwszy
siedzieli dwaj synowiie okolicznego rol- wprzód okno. Zamordowawszy o}Ca,
nika, Lilla.
mordercy zbiegli.
·,
.
Nagle do loka1u wpadła ich matka z
Zariadz.ooo śledztwo, lecz nigd:ile
oz.n.E.Jrnmi przerażenia w twarzy.
nie natrafiono na żaden ślad. Hes policyj
~ Biegnijcie szybko po doktora! ny kręcił s~ę niespokojnie po chacie i >
zawotata. ~ Ojciec jest umierając:\r.
najbliższych jej okoli1cach ,i równ'ież nic
W chacie prz,edstawi1t się przybyłym mó.gt wpaść na iaiden trop. To-wzoudzistrasz.11:y wi<lol~. Na 1dywau:.ę leż.at 50-le:- ło podejrzenie. Obejrzano okno i oto
tni LHl z 11 ranami od uderzeń siek;ierą na trafiono na P~·erwszą rewelację: s:i.y- rąbała ' mil' g-lowę„.
w gt.owfo, a ·obok niego wiła si:ę z bólu I ba była wybita, ale od wewnątrz, i no- ' - Wyznawszy zbrodnię, aziewczyna
jego 19-Ietnia córka. ·
siła ślady
krwii ! Zbadano.~ sąsi.a.dów, rozptakata si1ę i poczęta błagać o śmier~.

I
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nagle zachorowaL. W imi·eri1u dyrekcji bardzo przepraszam ,naszych miły :h
bywalców...
SkłonH się i zniknął za kurtyną.
Po chwili rozlegl się na scel'lie piskliwy głos imponująco tęgiej śpiewm.:z
ki. Tarlroki wci<ignął w rozmowę kelnera, który mu usługiwał.
--.:. Panite starszy, czy zna pan dobrze
·wszystkich
goścr? .„
Poprzez Aleję Szucha wydostała si~
Runęli w szalonym tempie w górt;
- Wszystkich .gości? No, no .. Tyle
taksóy.[ka na, Mars_zalkowską, W ciśnię Marszatkowskiej ,poczem po kilku mity wyg:ocjnię w sj~dz_ęqi,e, obs.crwowal n.utach zatrzymali się przed jaskrawo ich codziennie przychodzi, że ktoby
mógl znać ...
Tąrli9}\.i i iajęciem olbrzymie
Humy oświetlonym weJściem kabaretu.
- Ale są tu chyba tacy, którzy stale
przechodniów, $pieszące po szerokich
Tarlicki szybkim krokfom podążył
przychodzą.
tadrzewionych ~chodnikach.
do górnej sali i zająf miejsce przy jed- Owszem, sa, ...
Oślepiające świaUa reklai:n, oglusza- nym ze stolików.
Rozejrzał się ·bacz- O tych· mi właśnie idzie.. Pan ich
Jący_ -~gi_ę!k_) _
g:V\.a.J uHczpy, rozpędzone nie dokoła, szukając owych panów, któauta i tramwaje -.- wszystko tq zlewało rzy wczoraj siedzieli z Erwestówną, nic zna? ...
- Takich, naturalnie, znam ..
się w potężną symfonję
spótczesn::g--J mógł ich jednak znaleźć.
- Czy może mi pan wśród nich pomiasta.
. Orkihestra zagrała tusz i przed kurty- kazać wielbicieli talentu Reny ErweJakże daleko _:. zda się; w in!lej czę
ści świata leży Łódź,
oddzielona od nę. wyszedł wyfraczony konfei;ansfor. stóv·.rny?
Kelner zrobi! zdziwioną minę, nie _rnWarszawy przestrzenią zaledwie 130- Ucichł gwar rozmów i rozległy ~ię sła
zumicjąc widoczni~ stów reportera,_}YOkilometrową. Tu metropolja europej he brawa.
ska, rozmach, rozpGd życia, tam - wjd
..:._ Szanowna publiczność wybaczy bec czego ten dodał:
- To znaczy panów, którzy mvijajq
kie prowincjonalne miasteczko, duży -- mówil aktor, uśmiechając się glupZgicrz czy Pabjanice.
kowato - że w dzir.iejszym programie się kdo pani Reny...
- O, takich panów jest u nas qar_g?:.9
Myśli
Tarlickiego przerwo.! głos nastąpi, niestety, maleńka zh1iana ... Kosz.afera:
leżanka l(ena Erwestówna, jak państw J dl!żo... Prawie wszyscy smalą chC'L~~ A ' teraz dokąd jedzi~1~1i, proszę juz zapewm„ wiedzą, padta ofrarą nkc- \vy do panny .Erwcstówny, bo jest !Wjpana? " nych złoczyf1ców. którzy ją wywieźli tv ładniejsza i najmłodsza .. Ale, ale .. Ja tu
- Do ,,Mimozy" na Mazowiec]d.Jj rliie\.viadomym kierim1m, wobec czc.~o z panem rozmawiam, a tam goście "~ c·
- odpart r·cporter, st\vi.erdz 'wszy na z~ ·nie będzie mogla ukazać si,ę szanovvuej tają mnie już od · godziny...
_
Widząc, że teł ,7::":::;:;ą nie: dojdzie ,~o
garze dworco\VYm . .że jest iuż v.odz.ii1~i J publiczności... Drngą luką w prog''frrniC
jedenasta ' -jest nieobecność kolegi Litowa, którv żadnych wyników, -rarlicki podniósł

- się z miejS'Ca r udał się ~ kulisy. Mo.ie
_t.utaj_ się czegQś dQwie.
Przyp.omndial sobie Witę i postanowi:l dokończyć z nią zaczętej wczoraj
-rozmowy. Poszedł odrazu do jej gard.e~
roby. ttełczyńska leżala na makj sofce
i pailla papierosa.
~
Ujrzawszy reportei-:a, za\voła{a z nie
udawaną życzliwości~

-

Witam retlaktoraL. Jeszcze pa!!
·
-- Jak pani 'widz.i ... Zatrzyma! mnie
v..' sto1icy bardŹo przykry "7'yp:.ldck, o
którym pani zapewne słysz.ab ...
- Nie wiem, o co · panu idzie„.
- Czyżby? Porvi-aniie Reny .Erwe·

"v \Varszawie?

sf{wny_..

- O tern wiem, naturalnie„ Ale co
to ma spólnego z panem?
_: Pani chyba gazet nie czytata.
Byłem &ościem Reny w chwili, gdy nastąpifo porwanie.„ _ ,
-- Ach, to był pan? Co pan P<iwie?

V·.f g-~zetach

zupełnie PI:zekręc.:iJ!

!:.S:UWi-

sko tak. że mi nawet
przez myśl n:~
'
przeszło, że ten Tarłowski, czy Tata··
rawski ma COŚ spólneg.o z panc ' l.. . To
_byto -str~s?-ne, _prawda?
_· -:___ Bardzo ... Szkoda mi ~e~y : nicZ'Vykle miła i' poiządna dzieWCZ;YJl§l ...
Kto
się teraz znaj- wie, w czyich\..-rękach
·'
du~c.„
_
_, _-. .Znałam ją\ bąrgzQ krgqrn.: .z <Ilę
dwie jeden dzleń, zdążyłtm ją1 l~~ jednak polubić.„
.(D.c.n.).
~

\

\

_5.=---------·EX PR E$~L.W~~-~-~p RN'
;....Y
_ _ ·---·----__. .:
.;. - - - Z zawodów pływack~ch o mistrzostwo Górnego Sląska.

-~t~.

mćdawn:o oct"tiyly sre w Gfsiowctt zaWo.C!y pływackie o mI;t~zosfwo G. Sląslfa,

I{f6re wjpai:Uy '\Vpr~t frrłp()"ii.uJąc·O:-:- ga yz pii!dty'na nkli ~Ż l r-eKor~y pols~ie i 7.
górnośląskich. Na zdjęciu .wJdzimy najlepsze nasze siły plywackLe. Na lewo: p. -Kaiserówn~ mistrzyni Polski w pływaniu na 100, ZOO i 400 ~metrow, ktora uzyskafa 4 rekordy; polskie; na prawo: Maerz, mistrz Polski w skokach z wieży i trampoliny';· środkowe zdjęcie prie dstawia Maerza w stylowym skoku z
1

10-metrnwej

wieży.

-

Osuszenie Polesia Tragedja młodegoehłopea

powiększy Polskę o 18,000 Maltretowany. przez wyrodnego. o_jca powiesił się na
kim. urodzajnej ziemi.
wieży kościoła.

Gigantyczna- ta praca
trwać będzia 1o lal

Wiedeń, 31 l~pca.
Miasto Tull~1 i najbliższa jego okolica
żyje obecnie pod wrażeniem samobóistwa popełnionego przez 13-letn!e~o
ucznia miejscowej szkoty Józefa Hessa.
Oko!i.czności, które popchnęły. młodego
chlopca w objęcia śmierci są ta.'k
przerażające i straszne, że tworz~ niezwykłą tragedję życiową,
nad którą rnie sposób przejść do porządku dziennego.
Rodzice młodocianego samobó;cy,
którzy już w swoim czasie sądowuie byli karani za nieludzkie
obchodrenie się z dziećmi,
również ~ w tym wypadku
pozostają pod str.asznym zarzutem moralnego dzieciobójstwa.
Naleiy zaznaczyć, · że przed· kilku laty
Zginęło tajemniczą śmiercią ~ troje d7Jecl.
ttessów, co wzbudz.ilo podejrzen~e. ·ie
rodzice śmierć tę świadomie spowodowali.
Przed kilku dniami o godzinie 7-ej
wi,ec·z orem dzwonnik mi.ejscoweg;o kościoła dokonał strasznego odkrycia. Na
wysokiej wież,y kościoła ujrzał bowiem
zwisające ciało młOdego chłopca.
Byl to trup Józefa Hessa, który. Jak
stwierdzono, po południu tegoż dn~a
w.drapał się na wysoką dzwonnicę )
powiesił się na sznurze dzwonu.

I

butelką ..
k~lpwany był do krwi:
Pewnego idn a został przez o}ca tak
zbity i podeptany n()gaml, że tydzień
przeleżał w łóżku.
Sąsiedzi opowiadają, że maty Józio

Kiedy wieść o- tragicznej śmrerct chło już 0
pca rozbiegła się PO miasteczku, wszy- czwartej rano c<>dziennie śpieszył do lascy by!~ przekonani, że
il
su, gdzie z rozkaztt ojca kraść musiał
mo~alnymi
sprawcatnJ
nieszczęścia
są
drzewo n~ opał.
1 kosztować
rodzice chłopca.
Krytycznego dnia na kilka godzin ·
Żand.armerja natych111iast rozpoci,ęfa przed śmierci.ą samobójczą wyroidny ojSpecjalna komisja rzeczoznawców,
śldztwo, które dało nadspodziewanie ciec rozkazał chłopcu
która z ramienia Ugi naro<lów bawiła w
obciążaj,ący _wyrodych rodziców mater.
rozbijać kamienie.
roku ubiegłym w Polsce, oglosii!a niejal. Okazał-Q się, że nieszaęśłiwv · chłoChłopak zbuntował s;ę i uciekł prte<ł
dawno raport, zdający sprawę z badań
piec zwierz~ał .się już od kilku tygodni rozwśc1eczonym
ojcem na .wysoką
na<l gigantycznym planem rządu polswoim ·kolegom, t;edzwonnicę.
sk1ego, dotyczącym osuszenia olbrzyzamierza, popełnić samobójstwo,
Były sublokator Hessów 11ieja}{t Jómich terenów błot na Polesiu.
pon'eważ rodzice
zef Weimas zeznal podczas śledztwa poSprawozdanie tej komisji, ogłoszone
strasznie się z nim obchOdzą.
licyjneg-0, że pewnego raz.u, kiedy mięw Genewie, p.odkreśla z naciskiem doOkrutnym był zwłasi.cza ·ojciec, któ- dzy Hessami wybuchła kłótnia malżeń·
niosl'e znaczenie tego zagadnienia dla
ry przez nałogowe pijań:stw<Y strac:.r_ca- ska· Franciszek Hess pobił i
Polski. Błotne, niedostępne dotychczas
ły dobytek ··i doprowaldzU rod:dpc d~ . por_anił tr_oie swych dzieci, a na.stępnie
obszary Polesia staną się - jak to
ntiilly. Ponieważ wszędzie
lWiano
koszulkach wyrzucił pOd.czas -trzasstwierdza raport komisji mi~dzynarodo
kredytu a ·ojciec stradl pracę~ -· b:Jcdnej
kającego mrozu na ulicę.
wej, ziemią wielkich bogactw.
r-Odzinie
·
· Matka samobójcy, dowiedziawsz:tRaport wypowiada się w konkluzji
nędza
zajrzała
.
w
ocz}'--.
się
.o strasznej śmierC:1 swojego syna doza tern, aby rząd polski podjął starania
Ostatnie grosze wyrcx!11y: ojciec wy;;. ' stała ataku nerwowego. Kiedy uspokoiła
celem uzyskania środków dla przeprodawał
' '·
-się;· zeznała po!Lcji, że w r. 1919 trzylcwadzenia tego wielkiego zadania gospo
na
alkohol
·
tnie.:pQldówczas bliźnięta, a mianowicie
darczo - kulturalnego.
a
biedny
·chlopak
cod~ieQnie
.
bez
wzglę·córeczki.
- Teresa i Margareta oraz -jednoPolesie polsl@e zajmuje przestrzeń
idu
na
mróz
i
słotę
.ohdąrfy
i
bosy
musiął
roczny.
syn
Leopo.ld ciężko zachorowali.
60.000 km. kwadratowych. Z tego 18000
biec
'do
sąsiednię.go
mi:a.
s
teczka·
po.
"
litr
Kiedy
'
·
śmiertelnie
~hore dz:,eci · chciała
km. stanowi Jedno ni1edostę:pne bągno.
wódki
dla
ojca.
odwieźć
'do
szpitala
w W~.edndu.
Według prowizorycznych obliczeń,
Na
sprawunki
te·
chłopiiec
nie
d~µt·
mąż
sprzeciwił
się temu
koszt odwodnienia Polesia i udostępnie
wat
pieniędzy.
Musiał
żebrać
a
za
u~bje.
Mimo
to
jednak
postaw;fa
·ona ttl ·
nia rolnictwu wynosić ma około SO milrane grosze k111>0wał .wyrodnemu ojcu sw_ojem . rbliźni.ęta do szpitala oddała.
jonów dolarów.
wino.
. . \Vkrótce jednak
Na sumę tę zfoży się koszt regulacji
Kiedy
przychodził
do
dornu
z
próżną
obie tam zmarły.
rzek~ Prypeci na długości 260 km. oraz
Jedl1oroczny Leopold, który poz~iat
jej doplyWów i rzeczek na łącznej prze' ~
w
domu,
strzeni 315 km., budowa kanałów maOsuszeni1e tych olbrzymich obs·z arów
:Ewcntualiia pożyczka na ten ceLbęgistralnych na przestrzeni 18.000 km. podniesie również produkcję pozosta- dzie zaciągnięta przez rząd, · który jęd dziwnym zbiegiem <>koliczności zmarł .
tego samego dni.a.
kw., oraz )rosz:t 'osuszenia szczegóło- łych terenów, przyczyni się do podnie- nak nie -przepfówadzi tej wielkiej inwe-· Wśród
spazmatycznego płaczu Cl.,.
wego.
sienia kultury całego Polesia i da Pol· stycji na własny rachunek. PaP.stwo PO·
Osuszenie tego terenu da możność sec możność skierO\.Vania tam wlośclan siada na Polesiu przeszło połowę tere- świadcza ttessowa, że nie ponosh '..vinJ
zużytkowania conajmni-ej 90 proc. tej i bezrobotnych, którzy zmuszeni są te- nów, wyrpagających odwodnienia. Taki za śmierć dzieci. Do maltretowania ich
ziemi na lą'ki. Obec1111e ob-szary te dają raz szukać pracy i zarobku na obcej też musialliy być udział skarbu państwa zmuszał ją bowiem mąż, którego się
strasznie bała.
przeciętn.he 10 kwJ:ntaH siana z jednego ziemi.
w kosztach. Resztę pokryłyby samoOjciec nieszczęśliwego samobój.cy do
hcktarn. Po osuszeniu można się spoRząd polski podjął starania o uzy- rządy, oraz poszczególni właściciele
dziewać przyrostu conajmniej 30 kwi·n- skani e kredytów na ten cel.
ni.czego się nie poczuwa i odmawia
gruntów.
tali na hektarze. Cały w.ięc teren osuWstępne rokowania z grupami kapi:Prace, związane-- z catkowitem osu- wszelkich zeznań. Wobec tego,
szenia da odrazu przyrost dochodów w taHstów zagranicznych wskazują, że . szeni-em Pole..;;if. mus!ałyby potrwać ok. że całe ~asto oskarża go o śmierć syna.
pierwszym okresie w wysokości 195J plan osuszenia Polesia znalazł zagra-Jl 10 lat
został on zaaresztowany i oddanll. do
miHonó-w złotych.
nicą sympatyczny oddźwi~k.
dysi>ozytjj włam sądow:vcb.

50 muionów
dolarów.

1
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Sobotni marsz „Szlakiem Kadrówki". Sokół
1198 zawodników· na · starcie.

, -·

(Zgierz)-TuryśGi

Fatalna gra Turystów -

Mimo ., zawodów marszowych Łódi, -

Szczypiorna,
Łódz·· w-yśtawiła Jednocześnie drużynę „kadrową" co
zaszczyt tutejszej. organizacji._
przynosi
.

znajtdą
Zapisy na „Mamz Szlakiem Kadrów- polskich, z których zawodnicy
. ~ię na~ sz1aku: Pniewy, Kurów, Dębain,
ki" zostały już ukończone.
Wyibiera·jących ,się na ,„S.Zilak" iest ·w ''Karnzmi.~k:a, Jeziorna, Pruszków, Horo„
roku, :bięitą.cyI,µ 1, ~98, '' sk9ńczy'1i oni· iut. dłO, " Grabow:iec, Luiblin, Krasnystaw, Za
swólj'itrening ·i ,są przygotowani. Ekwipu- m~t, Lu;barlów, Kiwerce, Kowel, Wi:lnek 'skoill,!pletow.any, buty . sarannie wy- no, Szczekociny, Łódź miasto. Ugota, No
smarowane ·~ekMą dnia, w kitórym da- wa '\Y/ieś, Bańgów, Rybnik, Wielkie I-fal
nem im hę~~<.e· :p;rzyczynić s1ę do zwy-. du.ki, Mniesztwo, Sucha,, ~Wieliczka,
. Bochnia, Pr1okodm, Oświęcim, Trzebicię·stwa .s,,~y<:;h ,~łą.ścicieli.
A '.zate'.o;l '.W,.s;zyslJ'to. w . porządku, wszy, · nia, Chrzal}ów, To.ruń, Grwd.ziąidz, Włoc
s·tko: got·o.;w;e„ ', W ·spokoju należy oczeki- ławek, Upno, · Mniszek, . Inowrocław,
Borysław,
wać chwilLi wymarszu. Jeszcze tylko'. 'sy Bia~a, Podilaska, Kosztow.a,
pią ~ię na.grody. Rząd, słery wojskoW;e, Prz'.emyśl, Tarnobrzeg, Są.nok, Ustrzyki
społęczefnscw'o · c-ywilne, ·ba,. nawet,' dti.- Dólne, Lubaczów, Inowrocław, Kielce i
.
chowieństwo - hojną rę.k:ą : ofiar,llje Jia- Sut;.hedn.iów.
-Jak widzimy z powylŻsze·go spisu grody dla tych, kt<?rzy -Wytrwają i zwy,
Łódź, któr.a organizuje na: terenie swego
·
· ·
ciężą.
Ogółem w termlnie , ,r.e.guJami~em ok:r_ęP'u zawody mą:rszowe Łód:ź -Szcz)'
przewiidzianym zigłos~onq. 90 .drużyn m~ p.1omo, pot.raHła wysfawił jed:nocze·śnie
sk.ich i 4· sekcje .Jrof>ię<;e, ' oo ctZ}'lli ratzem dt,1,llŻynę na 11 Sz1ak Kadrówki", Fakt fon.
sw1ecie
jest żywo komentowany
·
.
1198 ludzi.
. Jak zwykle - sitrzelcy ma-i_ą pr~yg- str.zr:;l~.aJdn:i, i· ptzyl).'osi i;asżc;zyt łódzkiej ·
.
ho.- ·organizaoji. . · ,
niata,jącą 'Przewagę, !maszerować
.
w~em będizie 14 drużyn wojskowych i 2
Te1gorocz:nemu. marszowi „:Szlakiem
(nowość,
drlllŻyny klUJbów sportowych
dotąd jedyn'}"1'..!I klubem, który ważył się Kaicfa·ówki" towarz}~szyć będzie kinocr
WY'v\ść na „s~ak'' była· Robotnicza Legia operator. Dzięki staraniom· Komendy
G:łó\V't1ej, . wytwórnia fiffimów historycz„
Krakctwska).
Szlakiem
Najwię.kszą ilość dmżyn zgłosił Ok- nych „Klio" sHlmuje marsz
ręg Krn~owski-: ·1.1·, W1.J..rszawski ,-: 13, . K~clrówki i ~puści wie.l:ki. ~ilm, .stano~
Jednego se~
Lubeisb - 12, itd. Grodno wystawia 4 w1ący całkow11ty program
drużyny. Warszawę reprezentować hę- ~nsu kinemato.graficzn~g!J, a z~wierają-·
:równiez cały
zgłosił cy prócz :zi!ljęć z .marszu
d7ie 3 drużyny, po 2 druży,ny
Bibgoraj, Łuck( Piotrków, żywiec, Lu- szereg f~ch'owych ż,dljęć ze Sporti:t pie,
Obwód szego. Film ten będzie ąemonstTow:any
ków:, Wol'kowyski i Kraków.
będzie 4 w ·kinoteat-racih całej P()łl'ski i priyczyµ.i
Warszawski reprezentować
druiżyny, z pozostałych miejscowości w się znakomicie do popullaryz.ąciiji ,',szareE.
,.Marszu" ·wę.źmie udział po 1 dru:Zynie. go sportu".
Oto "\Pis miast 1 miasiteczek, a także wst.

w

'*

dobra i ambitna gra Sokoła.

Nietylko wynikiem, zamieszczonym
w tytule, lecz i samą grą, grająca z zgier
skim Sokołem druga drużyna fLoietowych, nie przyspornyła swym baTwom
.·
zaszw;ytu.· ·
' Największym zdaje się błędem ze,
strony , kięrowni~wa Turystów było;
wstawierlie.do drugiej drużyny tych gra
'c zy, któ-fych mloda generacja teg0 klubu tytufi.tje :,;panie", a którzy prawdopo
dobnie z t~go powodu; zamiast grać, za
miast pokazać mlodym graczom, jak
się o honor bar.w .klubu winno walczyć,
dołożyli - 'W.szel~i-ch. sił, dla pokazanLa,
jak dojrzały:· mężc~yzna potrafJ dowieść, że jest '„cięża:rny".
Ich zaś leitl:§t~vo, nonszalancja i zupełny brak '<:~uńbicji przeszczepił się
wkrótce na cały zespół. O He bowiem
i początku gry widoczne były wysiłki
o tyle z bieg,fa~m "gry cala niemal dmzyna wszczyiuila między sobą zbytecz
ne spory i nawplywaniia się, o każdą
drobnostkę tak długo, aż poszczególni
gracze zaprzestali zupełnie grać.
l tak, zawió.dl ca'.łkowiide bramkarz
i obrona, nie dopisała liinja pomocy próbując ustawicznie różnych, zawsze spóź
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Drugą nagrodę

OW.

Vł niedzielnych wyści.gach szosowych

•
Zg1erzem.
...

w postaci 8 biletów

do kwo-teatru „Splendid"

otrzymał

p.

Herman Sokół, zamieszkały przy ul. Potudniowej 90.
Trzec!Ją' nagrodę w postaci 5 biletów
do kino-teatru ,,Casino" otrzymał p. Ch.
Safjan, zamieszkały pr~ .ul. Pomor·
skbej 53.
Czwartą nagroaę rw postaci 3 biletów
do kino-teatru „Splendid" .:>trzymał p.
Z. Wołk, zamdeszka·ły przy ul. Żerom
skiego 27.
Piątą - nagrodę w postac~ 2 biletów
do kino-teatru "Casino" otrzymał p. H.

Lichtenberg, zamieszkały przy u1. Rokicińskiej 33.
J'Tagrodzep:i proszeni są o odb:-ór nagród w 'Czwartek dn. 4 sierpnia mię
dzy 6 - 7 wiecz. w lokalu redakcj~ (ul
Pi:otrikowska 49 I piętro 1. -0fi.c.).
'\"
~
,
Kupon na odgaidnięcie rezultatu spotkania ŁKS - Turyści w nadchodzącą
niedzielę, zannii;eścimy w sobotnim „Expressie". :Warunki konkursu są ni ezmie·
n:ione.
1

Francia

weźmie
udział m Dłimpjadzie?

Czy

Stu -k· olarzy ·s-·tartowało

, .
127 klm. ż Łodzi &o Szczypiorny. Cała'.
tr:asa podziel-on.a je-st n.a 3 etapy.
Rojno i gwarno 1było w niedzielę na
się ~·
Pierwszy etap :rozpoczyna
po.d
sierpnia w ·Łodzi na Rynku Bałuckie.go„ s-zosie vtarszawskiej w Krzywiu
~ kończy się w Łasku, skąd następnego Zgierzem. Restaurator w ·Krzywiu nie
'd nia zawądnicy wyrus.zają do Błaszęk;,p.rzypomina sobie ta_k dUJŻego zjaz.d1u na
pocżem 7 siierpnia do Szczypiorny. Me- stalowych rumakach, od odbytych przed
ta znajd.ować się będzie w miejscu, ~iie laty, szosowych mi&trzostw Polski.
w·ni~dzielę. r.aJ?.o ~rzywie było Mek
dawnieij stały 'baraki internowanych leg
ioniistów. Na trasie obowiązują postoje ką dla łó.dizkich l~runcy. Niemal 70 pr.
. wiszyst:kich towarzystw istniejących na
w Łasku i Błaszkach.
. .~ .DP,iSi c~~l!Jeir wybitnie wo,j-· terenie nasze,go wo~ewód:z'lw.a reprezenjest · dntżyn:O'Wy, towanych' było na niedzie'11nyoh . wyiściskióiwy i zaiSadillłQZtO
chocia-q; na ' ostatnim· efa pie ndlbywa się; gach, urz<!tdz,o nych p:r:zez ruchliwe kierownk:two sekc}i liJoDar.ski.ej , łódzkiej
równ1eiż kcnkuii"encja indywidua:łna.
Re·gulamin wzorowany jest na „Mar 11 M.akl~abi 11 ,
' Na sfarde imponująca licz:ba blisko
,szu Szlakie:in Kądrówki".
Drużyna skfadia 'się z 13 ludzi i mus! stu kolarzy. którzy broniJ.i barw nastęPabianickie
Glię w pclnytn pujących klubów: ŁKS.
na etapach meldować
Makkabi,
. T ow. Cyka., Rapid, Reko!!d,
składzie w kio~umme ozwórloo·wej.
DirUJŻyna, która do Łask.u przyjdzie (Zgierz) „Krusahend-er" {Pab)anice} Sizd.el~omp[etowaoo, dalej maszerować nie ła, Ognisko, Hejnał, Burza, (Pabjanice),
mOIŻe 1 jeq członkowie nie mają prawa Makkab! (Łóidź) i żyidow. Kolarski K'1.
star'towania do marszu indywidualnegą Sport.
Nie.dlzi~lną imprezą Makk:a;bi nale·
Bła.szki - Szczypiorna. .
J;'.irzyibycie w s1tanle. zide:wmp1etowa' ży uważać za WS·zechmiar udaną. Wzonvm d 10 Bł.as-zek d.':v.sl~·wal.Jifikuje dru:żynę~ !low.a ong:anizacja przynosi pełny zasz-
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J •k "
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Rezultaty ostatniego kon. ursu sportowego " xpressu

' ··

w
nowych, odłbywających się w tym cza;.
sie na terenie Okręgu - bo w Kaliszu
8
1
i. z!~~c1;n :~będą s1ę na ,p rzestrzeni,'

Z Czy

ł

•

·

' rozpoczyna
•t ow
.eg1on1s

wl

z.

tami.

1

Szn'7/yp'.-o·.r'n a·

ce.em uczczenia

Zwyci'ęstwo Sokoła zupełnie zasłu
żone, a dla Turystów·wyni:ka stąd nauka, że każdą drużynę trzeba odmło
dziilć, a niie zapychać tak starymi gra-

-:o:

1

-. .

•o'dz'

ni,onych sztuczek, a w miedzyczasic
szybki i ambitny przeciwnik, zabieral
jej pi~kę i strzelał bramki. A już. w linj i
napadu, Turystów działo się najgoTZej
Podczas bowiem, gdy mtodzii gracze te1
Unji, WYP,racowywaU swym sta'fszym
„panom" ·· dogodne do strzału pozycje,
panowie spóźniali się chroniczhi,e i piiłki
Tak<i
stawały się łupem przeciwniika.
beznadziejność obserwowało się od samego · początku aż do końca zawodów.
Zupełnie inny i to bardzo dodatni
obraz widziało się po przeciwnej stronie. Sokóf zgierski, to drużyna nadzwyczaj .amb.ittna, ni1ezwykle pracowita
i pod względem technic,znym dobra.
Gra dna ostro, lecz fad'r, wszyscy jej
gracze śwletni'e bi'egają i strzelają z każ
dej pozycjii. A już na najwyższą pochwa
tę zasługuje ich wytrwałość, która ich
mimo dokuczliwego upału nie o;puścih
aż do samego końca zawodów.

,.
wyn·I.•kO\V mBGZD\V fa-.K•s·U •I ,.urysto···

Jak grom z jasnego n11eba spadla W
niedzielę wieczór na sportową .Łódź wJa
domość o wysokocyfrowych klęskach obu drużyn łódzkich walczących O tytuł
mistrza Hgi państwowej.
. Druty telegraficzne ni,osłv hiobową
dla Ło·dz~ w.i1eść. Sedan barw czerwo.
-~~„~nych i fioletowych. Obie drużyny lódz·
·
·
·'
kie przegrywają sromotnie. Klęskami'
P§Z
swemi sprawiły przykrą ni,espodziartkę
,
'-" ~
.
a
· · .~
1l.
swym adherentom. Spodziewano się
J •
• • •
•
· ·1
zwycięstw, prorokowano wyniki niernzuw1ęz1en1a
strzygniętą, pesymiści zapowf•adali hosię W piątełCó
· }{lęski. Tak · wysokocykowy7h
rrnroy.rę
konkuren-·
w
oło:wej;
p
'
s
ze'
·
konkurenoji
w
sbrzekow
zabraknąć
może.
Czyiż
porażek absołutn:ie ni-e spodzi-ewano s'1ę.
ul k 1ilf k
· d ·d1 1~ ·
·
l
k
K r
Ostafni nasz konkurs, który }est spra
ys wa 1 o,
:a 1szu, s oro ta.m egjoniści na zjeź- ~1i zaś m y;.w1 ua neJ są
dzie wailnem uroczyście oSchod.<.~ć będą , wani ci, którzy nie doszłi razem. z druży
wdzianein nastrojów przedmeczowych
trzynastą 'rocznicę wymarszu iegjon-Ow, ną do Błaszek, oraz drurż:ynowy.
Błaszki _ Szczypiorna prognozą wyniików nf,edzielnych spotNa etapie
a zarazem dziesiątą roczni<:ę intemowa.·j
. każdy maże maszerow;ać oS-O<hno, jecllnak kań drużyn łódzkich O mistrzostwo ligi,
nia w Szczypfornie? .
d.niżyny muszą. nie przewidzia:t tak wysokich klęsk.
Tak jak legjony wyrosły ze Zw.iązku wszyscy cdonkowie
Na ogólną liczbę około 2100 odpow.i eodldzfały dojść d:o mety po;d grozą dyskwa1l'ifikacji
S.trwleckiego, tak P.O wojnie
dzf,, ni:kt nie sprostat warunkom naszego
.
tam,. całel!o. zes·połu.
strzeleckie powsta;a_' · WS7"dzie
·
d · l'l'ś
d
· N
k k
~·
.....,.
'
a·g ro Y PO zie I I mv muęMarsz jest do·s·tępny również dla dru on ursu.
gd:zie znajdą s,ię byli legioniści. Brater·
stwo ducha jest ścisk, r.001ości i smutki żyn ·z· poza Związku · Strzeleckiego, ·w dzy Czytelnikami, których odpowiedz.i
iedn.y.ch są r:adośda.mi i smutkami d1:U,; szczególności zaś ,d!la wojiSka i kluibów byly ·najbardziej zbliżone.
.
NagrQdy otrzymalii: .
.,
sportowych.
.
gich.
10 bilepostaci
w
nag~odę
Pierwszą
reW}'moigom
podaegają
te
Drnżyny
· To też pomi:m.o doroczne.go ·:marszu
Kraków - Kielce . w tym samym czasie gulaminu narówni z ~espołami sbrzeliec- p. Borys Maszlykłn, zamieszkały przv ul
,; Piotrkowskiej 257.
urząidza Okręg Łódzki Związku Strzeies kiemi.
__._;;.~•=
,·
kiego ma.rsz Lódź - Sizczypiornia, ce-.
•
1em uczczenia uwięzienia legionistów, i

Ma

li 5:1 (0:0).

francuski Komitet Olimpijsk1 powziął na nadzwyczajnem posiedzeniu
sensacyjną .uchwałę, wstrzymani.a się
od udziafo w Igrzyskach Olimpijskich w
.

w Krzywiu pod

St. Mor.i tz i Amstendamie. Powodem tej
czyt 'kierownictwu tej sek:c:ji.
Wyniki te<:hniczne przedstawiają si.ę nieoczekiwanej decyzji powziętej jednog!ośnie przez prezesów 18 związków
następu,jąco:
Bieg otw.uda, na przestrzeni 30 k!lm. pań~twowych jest odroczeni e przez
55,52 sek. senat obrad nad udzieleniem dwu miljowygrywa_.w dobrym czasie
Piechem nowego kredytu na cele przygotowań
przed
Alfred Roul (:LKS.)
(Krusehender)', Gremscihem (Pabjanice), francuskiej ekspedycji olimpijskiej. Fran
Kowailis.kim {TZS), Kosińskim. (Hejnał), cuski komitet olimpijski spodziewa się .
że uchwalą swą wyw.rz,e nacisk na par·
Strlowało 25 zawodników.
Bieg t.urystycmy, na przesfrz:eni 10 lamen~, °?Y s~raw~. .kredytu z_ająt s ię jui
klm. wygrywa Szymczyk (KŁS;) w · cza- n~ naJb11~sze~ se.SJI, ~ przec1,w~ym bo:rie 2.1, 45 sek. przed. Izikowskim (Hej- wiem raz;.e rne moghby francuz1 uczestnał) i Bernardem (niest owarzyszonym). niiczyć w zimowych igrzyskacll, które
są już za pasem.
S1tartowało 20-tu.
Uchwały K. I. O. nie należy brać zre
Bieg jun,; orów na przestrzeni 15 klm.
wyigrywa Strzedec (PTC) w czasie 25,28 sztą zbyt tragicznie, nie ,ulega bowiem
sek. przed Łyszkowskim (KruscheIJJder), wątpliwości,, że pomszy ono niebawem
Michlem (P'f.C) i Maciejewskim (Kru~4 niebo i ziemi.ę, by w rewji elity sportowej całego świata nie, zabrakło też re·
ahewder). Startowało 22 zawodników.
Bieg międlzyklubowy na przestrzeni prezentantów Francji. Dz'. ennik paryskl
15 l<.!lrrn. wyigrywa Błaszczyk (Ognisko} w „Le fournal" proponuje narodową skfaidczasie 24,36 s. przed Kosińskim (Ognis- kę i na cel ten przeznacza 25.000 fr.
(SHa) i Koniecznym Najwi.ększe pismo sportowe w e Francji
ko), Klauznerem
(Ognisko). Startowało 22 zawoidln.ików. dziennik "L.AUitO" desygnowa t ze swe j
strony 5,000 franków,
1

I
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IERPIENIA .„„ DLA JEDNE.J

9·tY szlagierowy dwugodzinny projram.

Najnowsza produkcja Zjednoczon1ch w1tw6rni Fanametu 1927·28 roku •

t

:E„„„„

SIEROTY

dramat współcze•ny w 10 akt.
sieroty. C6rKa mlljonera zostaje
tancerllą w llabarecle. Ojciec umle$zczo Jia w domu
popraw„.
I
Koncertowa gra. • Wspaniała wystawa.
młe>dej

Dzli

ł

dni

następnych

l,40 do Warszawy
7,50 ,. Wą:rszawy pośp.
9.05 „ Koluszek
9,30 „ Tarnobrzega przez Oatk.
10.35 ,• Koluszek
ll.~O "
"
(Warszawy}
14.25 „ ,WauzaWY
15,20 '•
"

Wiel~i erotynny ~ram~t l lYtła roJJUklego
W roli

16.25 „ Częstochowy
18.05 " Koluszek
18,55 ,• Warszawy (przysp.)
19.10 „ Skarżyska (Kam i·ennej)
20,10 " Warszawy
„ Kolusuk
12345
Przyiazd.
1.55 z Kolt~
4,40 ,, Warszaw:l
7,21 „ Koluszek
8,15 „
"
9.35 „ Częstochowy
10,40 „ Warszawy
12,35 ,, Kol~szek .
l3.25 „ Skarżyska (Kamiennej)
14,40 „ WaTszawy
16,33" Wars~wy
19,55 „ Tarnobrzega

kuli~ami varłete

tytułowej piękna

LDRBftCB
VIDOR.
„„„
••
_2 ___

A

~.„

Christians

ady

najto~kosznlejszii

z gwla•d fllmowych

20,25 „ Koluszek
22,15 „ Koluszek
22.45 „ Warszawy

KRóLOWA

23.20

FOLIES .
miłosnych

i polityąznych

,

kobiet

świata

w otoczeniu

„

(\XM!łP)

Koląsze~

DWORZEC KALISKI.

Odjazd.

·

2.01 do Ostrowa

BERGERE
w tysi~ctt przygód

rozkład

Odja,:d.

1 -

za

Oficer angielski zostaje sllompromltowany I ·usunięty z atmji. Narzeczona zrywa z nim. Wróg padł
na wojnie. Zemsta.

DWORZEC f ABRYCZNY.

,

si~

Alice Joyce i Adolf MenJou.

Z dniem 15 maja obowiązuje następu
jący rozkład jazdy pociągów orzyjeż•
dżających i .od1eżdżającycb z dworców
łódzkich:

filmów sezonu 1927 ... 1928 roku

rozgrywaJący

głOwo.:

jazdy

pociągów przyjeźdżających i odjeżdżających
.
ców łódzkich.

„„„„„„
obieta Sfinks
.

„„„„„„ _
Przegląd

I rolath

Nowy

CASINO
następnych

Sztuka ero,yczna w 10 aktach.

~seansów o godz. 6-ej wlecz.

Początek

DzH i dni

KOBIETY

„„
„„
„„

Fascynujący

Tragedja

„

NARUTOWICZA 20.

NARUTOWICZA 20.

3.14 „ Warszawy
6.41 " Warszawy (posp)
7,14 .,
„

najpiękniejszych

z dwor·

8.00

„

12,57

„ Poznan!ia
„ Berlina.. Paryia 01łk5)
„ .Warszawy z Łodti

Poznan~a

8,10 „ Koluszek
9.03 „ Kutna
12,04

13.15
13.47 „
„
14,10 " Kutna
13.25 „ Lwowa przez Skartysko
16.40 „ Sieradza (w święta)
18,35 „ Ostrowa
19.13 „ Warszawy .Ouks. w pooiedz.,
środy i iliątki}
19,38 „ Łowicza.
.1
20,15 „ Kutna (Gdańska}

„ Krakowa przez R':>kiciny ·

?0.35

21.58 " Poznania
23.14 „ Bertia1a, Paryża foos')
23.58 •• Kutna.

Przyjazd.
1.46 z Warszawy

2.59 „ Ostrowa
6.33 „ Paryta. Berlina (pnc:n )
6.38 „ Krakowa
6.59 " Poznania.

7.43 „ Łowicza
8.43 ,. Kutna
8.53 ., Ostrowa

10.39 " WarSL..«'tlłfJ
10,40 „ Lwowa

11.56

„ .Warszawy (luks.

12.44
13.aa
13.45
18.05
l 8.40
(9.05

••
"
.• Poz.nania

pu 11

~rml

~·;1· 1

„ Kutna

•• Koluszek

„ Poznania

„

Paryża,

Berlina (luks)

20.13 •• Kutna
Jl.43 „ Warszawy
22.05 •• Kutna
22.10 „ Si1eradza (w soO. i
23.06 „ Warszawy (posp.)

śwJ

I

Poczatek seansów o godz.

*:.4:~ Krzesl8
··~.~··
:
prawię
tnmbo"„l(l
" -. •
lekarzy specjalistów I gabinet denty. 100 sztuk
styczny przy Górnym Rynku, sprzedania.

Piotrkowska 294, tel. 22· 89

Róianer

Najdoskonalszy
produkt.

Odaon" Przejazd 2

~"I

Cbor, skórne we- ,

przy pn:.ystanku tramw, pabjanieklch) "
ód 10-Z
_
(D) nerycineł pldowe,
przyjmuje chorych w chorobach wsiystKonstantynowska U.
kich specjalności nd g. 10 rano do 6·ej Dlil!Olll!IS'llln!lilJ!lllJiił!nlllllO
Tel. 55-52

po poi. Szczepienie ospy! analizy (ma.
Pr1yi11111je od 9-1
czu. kału, lmvi, plwocin etc.) operacje
i od 6--8„Dla p;a6
opatrunki,
cd 4 - 5,
Choroby skórne.
Por•4•
a
~łote.
Wizyty
na
m
ieścle
Dla'
nleumottlych
weneryane i mo·
•
·
ceny lecinte,
c~opłćlowe.
Zabiegi I operacje od umowy, Kąpiele
Przyjmuje
~wletlne. Naświethnła lampą kwarco·
.
. •
.
od s-10 1 od 5-8 w~. Roentgen. Zęby sztqcanc, korony mało. ui:ywany o~azy1n1e do sprzedania
ZfOłe, platynowe i CIOaly,
<_>be1tz:eć można. G•„•ie W0ł'fta 1
2 po po 1. P1otrkowsh Nr. ut.
W n I• di;IeIe 1. A<>Wtę
• t a do go dz
J-<D>
Dzlelnał*

Tel. Ne

„BARWHIK"

nowe natychmia11t do '
kino-teatr
~.

Wiadomość:

9.

Samochód

28·98.

Li n c o In

:

·

JCXXJCXX •

ł'.HK~ł

Ir

~ Ow~ry

l

i1~~f

•
T•nło na do9odn,cW. warunkach Szkol"•

. . . . . . . . . . . . .

:

.
,2
I

119

Choreby włosów,
sk6rne, weneryczne
moczopłc:iowe.

• lec:zenle promie11.
anglelskle
Roentgena i l;imp4
francuskie kwarcową, pr.i:ylmu
i nlemlec'kle oraz części rowerowe
i• od •· 6-9 w,
nabyć motua w firmie

'

,,DOBROPOL", Piotrkowska 73 . . . . . . _ _ , .
Warsztat reperacyiny oraz: lakierniczy
~ , ·· ·

Za wydawnictwo „R,ep.ubllka" p, z oir. odpow.

.

'

Władysław

Polak-

'JN drukarni •.Repµbfild" _Łódź. Biotrkowska 48 i 15. Red~kto11 odJ.>e>wiedzialn~ ·Józef Burttnan. ·

