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legJonłstów

na trasie Łódź-Szczypiorno
rozpoczął się dziś o 5-ej
rano.
(1 ulefonam od spac. wysłannika „Exprassu".)
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bez- tramwajó w.

Wobec lekceważenia przez dyrekcję tramwajów postulatów pracowników, tramwajarze przystąpili w dniu
dzisiejszym do demonstracyjnego strejku.
Od jutra tramwaje miejskie kursować
będą normalnie.
;? J:. • ,..

~·""

Lódi, 5 sierpnia.

/ Związeli zawodoWy tramwajarzy w
'dniu 19 lipca wystąpił z żądaniami Podwyżki poborów dla wszystldch pracow
ników tramwajowYch o 25 procent. wy
znaczając dyrekcji termin odpowiedzi
na dzieft 1 sierpnia.
Ponieważ dyrekcja K. :E. Ł. do dnia
LWczorajszego nie udzieliła tad'nej odpowredzi na postulaty pracowników, ubteglej nocy, na terenie remizy odbyło się
ogólne zebrall'i.ie tramwajarzy, na którem po dyskusji Jednogłośnie postanowiono
przystąpić do Jednodniowego streiku de
monstracyjnego w dnlu 5 sierpnla.
Motywy tej decyzji są nastęi:>ujące:
/ Lekceważenie żądań podwyżkowych
?>rzez dyrekcje oraz represje stosowane
przez naczelnika ruchu p. Wróblewskie
go, który nakłada ostatmo na pracowni
ków wysokie kary.
Na zebraniu tern p.osfu.nowl.ono również, iż w razi'e jeśli dyrekcja do dnia 13
sierpnia nie uwzględni żądań Pracowm'lków,
tramwajarze przystępują w dniu tym
do gólnego strejku.
Zgodnie z decyzją strejku demonstra
cyjnego tnimwaje unieruchomione zo-

st~ o godzinie s.40 rano na przeciąg

pane oczy, chcąc się upewnłć czy fo, co
słyszy należy do dziedziny rzeczywisto
ści czy tez Jest dalszym ciągiem nocnych halucynacji.
. Wielu urzędników, nie korzystających z usług miejskiej lokomocji, dowie
działo się 0 strejku dopiero w biurach,
przechodząc bowiem przez ulicę Piotrkowską nie zauważyli nawet braku
tramwajów co łatwo da się wytłumaczyć wzmożonym ruchem kołowym,
maskującym ruch tramwajów. miej-

skkh.
Bardzo wiele osób nie chciało wterz);ć Pogłoskom:
-- Jakto? Tramwafe stoją?„ Pne•
cież w całe:t prasie ulema o tem ant
słowa?·-J
I nic 'dz1wne~o. Uchwała Iraruwajarzy zapadła póino w nocy, komunikatu
w tc.J sprawie do redakcji nie nadesłano
wooec czego ~ałe młasfo sianeto dziś
zrana już wobec faktu dokonanego.
W:rnildy z tego pnwodu rożnego rodzaJ.1 kon.Hikty I nieporozumienia. Na
strejku u.Jerpiell poważnie roboinicy,
którzy w godzinach rmµiych jadą tramwajaml do pracy oraz urzędnicy, miesz

kający

aafeko o'1 swych bfur. Ze zrozumiałych powodów praca we wszy.
stklch biurach I urzędach rozpoczęła sie
dz!ś z pewnem opóźnieniem. nikt bo·
wiem nie Ikzył na to, źe piesLo · będzie

s

tięma.

n

~T w JJ'Wiąm z: OÓo!

chodem d121iesi.ęciołetniiej rocznicy internowani.a l~o:oristó-W w Szczypiornie ł
odlbywaijący.m się tamtbe zjazdem legitoni
stów w dmaicli 6-go i 7-.go sd~nia, k°'"
menda okręgowego mązku strzeleckie
go w ł..odla wespólł z komend~ podaia'ę-.
· gu kallilski* urządziła
~ tnydaiolwe ~ rialw6dJ:

'

m.anrr.owe

ł..a* - Sieradz - Ks
L'isz _, Szczy.pi.or.no. ~~ości .12'l klm~

na tr.a.Me I.Odr! -

w dniach odi 5-go do 7-go bm.
1W din!iu dzisieiszxm nast~ił :wymarsz
z Lodti.
Nam spelcfahy ~ dd.egio..
wam:y na llll10Qzysłoi.id l~ w KaJii..
au i ~ile td~atuje z Łaisku:
Dziś o godzi!llie 5-ej zrana wyrusz,.._
ło z Rynku BałU'okiego w Łodlzi 14 cir.u.i
żyn ~o 13 osób w kaiŻdei dru:żyn:ie.
Kiel"ownictwo nad dru.2ynami objął

komendaniŁ związku strzelec:kieno

za•

rzą,du .okr. ł.ócłi
p.. Pil~ ,\ 1 ,.
Na irytnlklu tegnall udające $/i.~ w drog11
druJty.n:y przedStawidel-e władzy
• ~em wi~ą Lewi~ na .

nrnsiał udać się do pracy.
crzeae.
,
Strejk wywołał równieź wielką kon
1•
sfomacJę wśród „słomianych wdow-1 Ze10rana na rynik"u poolłczność ol>s~ała
.
ców", którzy w piątek zazwyczaj tłl\m- pfłs.ud-c:zyków kwiatami.
iPie1:'W'S'Zy p0$łój odlhył mę w Eask"u.
nie wyjeżdżają do swych rodzin na.
niska. Brak tramwajów mleisldcb dał Do mety pirzylbył pierwlS'ZY
31 ~ z ŁUcht, który 37 kim. drogi przio.
Im się porzoldnłe we znakL
był w d.ągu 4 łfOdz. 43 m..
Nie trzeba cbYba dodawać, te na
streiku skorzystali w pierwszym rzędzie Droga do m~ty prz-ytbyła d:n.tLyna 'IM.
właściciele taksówek, dorozek I autobu- stimiel z Pabj.alllic. trzecia - baon sani·
sów, którzy, nie tracąc zmysłu aktual- tarny z Warsz<\wy, czrwarta. - drużyna
noścl, odrazu zrozumieli swe doniosłe nr. stiizeleckiego z; Łodz:i w: ci~u S..ciu
.
znaczenie I podnłeś zaaezru a:ny kuP .godzin.
dntifyny z Pabjaoi
pirzytbyły
ł:a!Mi
Do
su za lazdę do placu Reymonta l do przy
nic, 4-oz-yq". Złoczewa, Lw-owa, Jeziotw
stanJcu tramwaiów zgierskich.
W ciągu całego przed.pOłudnfa ruch na i Pfobr1kowa. ' 1 ,
Uroczymiości W! ł:asl[u pofu:w~tt
kołowy na ulicy Piotrkowskiej w Obydwie strony przewyższał znacznie nor- przez oał"Y! d2lie~ dzisiejszy i jutro "
4-ei nad ,:oa'Dem druti;yny wyt'UJSlzą dalet
malną ilość kursujących aut I ctorożek.
Ponieważ streik jest demonstracyjny do Błaszek, a stamtąd do Kalii.sza i
i trwać będzie 24 godzlny, od jutra więc Szezyrpii0rtt1a, gdzie czeka na nioh zja,z d
;.
tramwaje wyruszą z remizy i wszystko legjonri~ów, dostojai goście
z m~aJ!łdem J~ Piłsudskim ml
wrócl do normalnego stanu.

'.:t·i
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Tajemniczy wybuch rurki

żelazne1·.
poraniony.

c;r.ełe

1

i między innymi wy'Cf.ecaa; :11ipiłsu~czy"''

k6'w:" ·:i Ameiryki.
(
dwudziestu czterech godzin.
Chłopiec Ciężko
Nie pracują wydziały ruchu, warsztatów i drogowy. Biura dyrekcji K.
skutkacli.
Łódź, 5 sierpnia.
E. Ł. są czynne.
zdefraudował urzędnik
Wybuch spowodowat urwarr1e dwuch
MieszK'aticy domu przy ulicy WólW związku z strejkiem dzisiejszym
zmiażdżenie lewej ręki.
i
palców
zostali
czańskiej 159 zaalarmowani
składu manufaktury.
spokój nigdzie nie został zakłócony.
Rodzice, nie zwlekając ani chw11i,
wcz01:aj po południu eksplozją, której oZaznaczyć przytem należy, że dzi- flarą Padł 11-letni chłopiec, Piotr Sus- zanieśli chłopca do pobliskiej I-szej lecz
ł 'ó di, 5 sierpnial 1
siejszy demonstracyjny strejk nie obej- man.
Urząd śledczy został zawLadomiony
nicy kasy chorych.
dl A
f' ·
Po nałożeniu opatrunku przewi1ezio- 0
Susman, bawiąc sfę na podwórzu,
muje żadnej innej inst:vtucjl użyteczno
id'efrauda:c}i, której 0 iarą pa ' p. ron
i zaniósl J.A d'o no iro w stani'e ciężkim do szpitala Anści publicznej, a więc również nie doty- znalazl rurkę żelazną
son właścic1el składu manurfakturą przy.
"
·i
ul. Pi:otrkowskiiej 51.
ny Marji.
mieszkania.
czy kolejek dojazdowYch.
Przed ldlku dniami p. Aronson WY<f.~Y chciał r:nłotkiem :ozbić ją, na- . Śledztwo vol~yjne ustamo~ ~e rurka
•••
stąpaa eksplozJa straszliwa w sw~rch zelazna była nabita prochem ·1 smtem. slal do jednego z banków tódzkich prakW dnju wczorajszym w lokalu klaso
·i tykanta leka Sacha (Ogrodowa 1) w cewego związku pracowników użytecz
lu wpłacenia 8000 złotych. Ponieważ
ności publicznej odbyto się posiedzenie
Sach nie WTócU zpowrotem do biura p.
Aronson, przypuszcza~. dż ,go okradli:,
rady delegatów poszczególnych zrzeszo
badź też uległ nieszczęśllwenrn wypad•
nych związków, na którem postanowioteatralnej kowl, to też wdrożył za nim posmki„
Uciekając przed żoną, wpadł
no domagać się podwyżki dvvutlziestowania.
pięcioprocentowej dając termin do 15-go
· ukryły
Okazało slę, aż mtodziett1 ec przywrta...
sierpnia.
snbJe 8000 zlortych, które ntiał
szczyl
Z Warszawy donoszą:
- Ha! Mam was! Tctaz się poliPonieważ pracownicy tramwajowi
wptacić w banku i zbiegł w niewirudo\Vczorajsze przedstawicnfe w tea- czymy!
i:
rtiym kierunku.
wcześniej już wystąpili ż takicmi sarne- trze „Wodewil" było ·wyjątkowo urozJedi10cześnLe z loży wyskoczy? soPolicja \Vystała za nim listy gończe.
mi żądaniami podwyżkowemi, na zebra maicone, bowiem na zakończenie roze- lidny jegomość+ a ża 11im ti1loda osóbka.
Panience udało się ' ukryć, natomiast
niu tern postanowiono skonsolidować grała się scena nicprzewrdi'Zana w prog-ramie. Tym razem bohateran1i nie obywatel, otrzymawszy kilka ciosów
tę akcję.
byli artyści, lecz mąż, żona i „ta trzecia' parasolką, rzucił się do ucieczki, obleI
•••
ciał dokoła ogródek, wpadł do gardero- żonki· ,vys1mął głowę, rozejrzał się i
11..iewiadomego nazwiska.
W dniu dzisiejszym mieszkańcy na;.
szepnął:
Po zapadnięciu kurtyny, gdy już za by baletowej i ryknął:
- Czy aby juz naprawdę odeszła? 1
- Aniołki zf ote ! Schowajcie mnie
szego grodu zaskoczeni wstali z same- milkły brawa, prz.e z tłum wychodzącej
Pechow~em był, jak si·ę okazało, sto
go rana Jidezbyt miłą nowiną: stanęły publiczności prześlizgnęła się majestaty przed żoną! Ona mnie zabije!
dziewczęta wpakowaty miany wdowiec, p. Wiktor M-ski, zazruszone
W
parasolką w dloni. Wtar
z
kobieta
czna
tramwaje miejskie!
• gnęta do ogródka, rozejrzała się dokoła, obywątela pod .warstwę dekoracji, gdzte mieszkały przy ulicy Niecałej. Żona
Nie Jeden ptawdol)Odobnie na wiesć ścisnęła mocniej deszczochton i ru.szyfa przeleżał okolo 20 minut.
przyjechała znienacka ze Swidra, co. spa.
-·
·
• strełlw tramwaJ&rzJ' pr~eclerał zu· oaprzód. wołając.i
Dopiero po.-~ t~wan~j mal wodowało k.atastrofQ.

11-Jetni

8000

złotych

I

Obława

Balatniczk1

na

słomianego

wdowca.

do garderoby
go pod stosem dakoracil.
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157 biskupów

Po trzo_siBn1u ziemi w Palostvn1B.

prawosławnych zesłali bol-

szewicy na
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Jeszcze dziś ludzie wierzą Wczarownice
~Viara

w istnienie djabła i czarc·iego państwa już ish:iiała

starszego na ziemi cywilizowanego

plem~enia.

-:o::---

biliina liisch

Rzekome „sabaty czarownic" to jedna
ciemniejszych kart

I

Przed· niespełna~ rokiem we wsi W cli
rz.ewie pod Warszawą przy święcone!
wodzie I kadzidł'1 dobywano w celach
leczniczych krew z „czaro.wnicy".
W ki'lka miesięcy potem wieszano
znowu z weglcm w zębach i katowano
na Saku Bogu ducha winną kobiecinę
za „zmowę z szatanem". Przed paroma
dniami wreszcie dokonano samosądu,
bijąc palkami do utraty przytomności
70-letnią żebraczkę za „uroki". Policji
przybyłej na miejsce egzekucji z trudem
11dato się wyrwać nieszczęsną ofiarę z
rąk: rozjuszonego tłumu.
Oka:cuje się tedy - rzecz wprost
nie do wiary - że lud prosty do dzisiei
szego dnia nie uwolnił się jeszcze od
dławiącej go zmory zabobonów. Świad
czą o tern takie właśnie i tym podobne
ohydne przejawy kompletnej ciemnoty.
f oto zdumienie nas ogarnia.
Jakto - pytamy - dzisiaj, w dobie ,
•riumfalnego pochodu radja i powszech·ej wymiany myśli - czarownice?
-· Tak - odpowiada nauka - cza-

rownice. Pojęcie bowiem czarownicv.
jakoby ist'o ty utrzymującej stosunki z
djabtcm, jest tak stare, jak c:v,vilizacja
ludzka i tak głęboko zakorzenione w dn
szy, jak wiara w istnienie djabła i jego
czarciego państwa; „civitas Diaboli„.
która zanilrn całkowicie dopiero u jednostek, stojących na wysokim poziomie
kultury umysłowej.
Jed11cmu z uczonych udało siy niedawno odcyfrować napisy 11a gli11ianych
tablicach, znalezionych w ruinach królewskiego pałacu na gruzach starożyt 
nej Niniwy, z których treści wywnioskowano, że wiara w czarownice istniała
już u najstarszego na ziemi cywiłizowa
nego narodu Akkadów.
Od nich przejęty ją inne narody a
między niemi i żydzi. Gtośny dramat
„Dypuk", grany przez wileński teatr ż-ar
gonowy w całej niemal .Europie, jest
utworem scenicznym osnutym na tle tal
rnudycznej „nauki" o istnieniu „złych
duchów".
Nauka ta pierwsze swe _ życiowe

graficzne w -Warszawie.

Jak wygląaaia panstwowe zakłady graficzne w Warszawie, pod które w ubieBhrm tygodn!u

był

dokonany Podkop!

na pustvni Mohave.

ludzkości.
tri11111fy poczęła święcić w wie~fch średnich. Ludzi ogarniał wówc1Jt~ masowy obłęd.

D.iabl11 przypisy\\ ano ndziat we wszy
stkich spra\vach ludzkich i wierzono
święcie, źe może 011 zamieszkiwać w
~~clc l~~dz~icn~. C~łowi. el~<~, V-.: kt.órcgo
c1~lc os1cdJ1t s19 d.1abeł nctzwano ~,opętancem." •. ~a tcm tle. po\vs:aty _,i11crwszc h.a1;,bqce ludz~o_sc _„Pl ~~~S.l ..czarow~1c • _Jed~1o~zesrne J O~\\JJc~ło się w
caJeł peł!11 poięc1c .czar2w111cy, ~ako zwo
lenmczkt. „kultu d1abła uprawianego w
uocy z piątku. n~ sobotę na _t. zw· „sabatach c~ar?wmc .
.
,,
z b1cg1e1~1 _czas~ v:1ar~ w rcal_nosc
tych „sab~to.w·'dstadJc się n1ez_a~h'Yiakn~.
Lud a z rnm są y uc lownc 1 swicc ie
„znają" poprostu miejsca, gdzie się
te
orgje odbyWają. Denuncjacja poczyna
kwitnąć: wystarczy kobiecie narazić
się kumoszkom, aby pewn~go dnia stanąć przed trybnałem sędiic?~. jako cza
rownica. Nawet · dzieci padają ofiarą
obłędu. Kroniki ówczesne opisują niezliczone ilości 8 do 16-letnich dziewczątek spalonych na stosie.'
Można sobie wyobrazić . jak potwor
nie jęły · układać Się w tych warunkach
stosunki społeczne · i z jaką -za~traszającą
potęgą szerzył się w tej atmosferze ma
sowy obłęd!
Aby nie dopuścić „nieczystej siły"
do przyjścia z pomocą „czarownicy",
poddawano ją najpierw 2runtownym oględzinom, rozbierając ją do na2a i Po. •
szukując w sposób najbezwstydme1szy
ukrytego - „amuletu djabelskie20". Potern poddawano ofiarę najwymyślniejszym torturom dla wydobycia z niej
przyznania się do stosunków z djabłem.
Ten stan rzeczy trwał przez całe stulecia.
Dopiero w r. 1750 pewien opat tyrol
ski, Hieronim Pastarotti, po uporczywej
walce z cenzurą oglosit wielkie dzieło,
zbijające w niezwykle
bystry, jak na
owe czasy, sposób ten najstraszliwszy z
obłędów,
jakim kiedykolwiek ulegała

1

Wytwórnia Metro - Goldwyn-Mayer
obraz „The Wind" z Liljaną Gish w rq,t'i gtównej. Reżyseruje Vie
tor Sjostrom.
Od ciluższego już czasu cały sztab
aktorów ba\\·i wraz z nim na pustyni
Mohave w Texas.
Ak:::ia óhrazu rozgrywa się na odlud11 ych t~renach, których dotychczas nie
dotli.uęła stopa Ludzka.
Obraz, będący przeróbką powieści
Dorothy Scarborough, zawiera szereg
sensacy.inych momentów. Do najwspanialszych scen należą zdjęcia obrazują
ce niszczący orkan, oraz wyścigi przez
pustynię, na której szaleje huraganowa
burŻa.
Partnerem LiljanY Oish jest Lars
Hanson.

zrealizowała

l

,sowietom potrzabny iB.sf
Badian.

Miał . im zdefraudować

1704 rubli.
Władze sowiecke mają zwrócić się
do rządu niemieckiego z żądaniem · wy
dania im słynnego w swoim czasie · ko-

rriunisty Badjana.
Badjan zbiegł z Rosji sowieckiej w~
roku ubiegłym i za-równo w Parytu;jak w Bel;'linie rozwlnął żywą agitację
na zebraniach i w prasie przeciw So· t om.
wie
,
Aby go dostać w swe ręce, Sowięty
oskarżają go obecnie o defraudację
1.704 rubli i żądają wydani-a go, ją~o
zwyklego złodzieja.

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

nie ucichła. Toczyły się namiętne nieraz spory i debaty, co nie prżeszkadzało
wcale niejednokrotnym „oskarżeniom"
najniewirrniejsZ)'ch osób . o „związek z
djablem". W pierwszej Połowie 19-go
stulecia procesy czarownic były Jeszcze na porządku dziennym, zwłaszcza
ludzkość.
·wkrótce też po wydaniu tego dz·ieła na· Węgrzech.
cesarzowa austrjacka Marja Teresa wyTak wygląda jedna z najciemni'e jdala rozporządzenie, znoszące dawną szych kart dziejów ludzkości. Ciemnota
procecturę, dotyczącą procesów czarow i głupota
ludzka są bez granic i dużo
jeszcze wody upłynie, nim bajdy Q ~za
nic.
Procesy powtarzały się wprawdzie rownicach i tym podobne s11;1alone du- J
„
ieszcze. ale oolemika ra2 rnznOC'.:z~ hv u.ła.C'~ wnh:rw 112 _a.r~w
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Drugi zamach samobóiGZY
chorej na rozstrój nerwowy dziewczyny.

Pr'żod k1/ku dn1am1 wyskoczyła z· okna trzoc1ogo
piątra na bruk, wczoraj-rzuci/a su1 pod tramwai.
ł.Odź, 5 sierpnia.
.wczoraj popołudniu przechodnie uli
cy PiotrkO'Wskiej obok domu nr. 7 byU
świadkami strasznego czynu m!łodej nie
wiaS1ty, która ocalała tylko dzięki szczę
śliwemu zibiegowi okoliczności.
W pewnej chwili, gdy tramwai zibtiżał się do placu Wolności po'ti koła wagonu rzuciła się młoda niewiasta.
Motorniczy, momenttalnie zorjent°"
- Czy p0doba s'tę panu ta spiewa- wał się w sytuacji i wstrzymał tramwaj.
- - J~~ drogą· była mi onglś ta kobieta!..
·
,
_.,,.
czka?
•
·
Niedoszłą samobójczynię, która wsku- Naprawdę?„ '· ·
·
„
- Jest· to najpłęknieJS'za astma, jaką tek doznanych prrzeżyć straciła przyto-.
- Kosztowała mnie ok<>ło 5 tysie- ktedykohyiek słyszałem w życiu.„
mność, po·dini~sio'Ilo z jezdni i za•brano
ey Zł~y~b~ '
do bramy.
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Filmy z życra na ekranra l!.11binack1m.
I
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Kontred8ns małżeński panny

Przaz pierwsza

pół

· ,mąż

roku

miała męża i kochanka,

Róży. Prosimy do redak ii.
w drugiem p.ólroczu

został kochankiem, a kochanek mężem.
Ody mąż miał zostać mężem, a kochanek kochankiem
;

-

·

..:...;,. .rabinat

'

· tódź, 5 sierpn1a.

Giówną zasatrą normalnego prospcro'9.<ania tnstytucji matże1iskiej jest - jak
wiadomo.- w.rJączne pra.wo męża do
żony. ZtosL vh twierdzą, że małżeństwo
nigdy nie składa się z dwojga tylko <>5'Jb, że naty~hmia~J -drugiego dnia pp

sl uoic

czi;;ś~ akc.U sy11iain: kupuje „ten trzeci"
Z\''<.ny pospiJ.: c;e prz:yJactelcm domu lub
trze.::;m bokic111 trr>jkąta malżeriskiego.
Ale to jilż jest życie zakulisowe.
Skoro mąż o tem nf'C wie - jego
szaęścic.

l

zgłosił

Jak ustaliła policja, była to 20-letni.t ,
Cypra Kupferówna, zamieszkała
przi
ulicy Południowej 30.
Kupferówna od pewnego czasu cierpfała na romkói nerwowy i ki1kakrotn1e już u.siłowała targnąć się .n.a życie,
bo też rodzice staJ.e nad nią cz.uwali.
P•rzed kilku d!nianti młod dtiewczyna, korzyistają.c ze snu dom 'wników, wy
skoczylła z okna trzeciego
pli,ętra na
bruk uliczny.
· Dzięki natychmiari'Owej pomocy lekarskiej z.dołano ją ttratować i wczoraj
jttż dziewczyna wstała z ł&ż;ka, mimo,
iż jeS'zC'ze zupełnie
nie powróciła do
zdroW'i:a.
·W godzinach popołulcłn.iowych wy.mknęła &ię z mies'Zkania przy ulicy Poł'u
dniC'\vej i udała się na mia!Jbo.
·Zamach samob&jczy Kupfor6w.nl, I
tym razem ude.remn.iono.

Pana, który dn. 22 czerwca r. b. zło
w redakcji naszej informacje w
sprawie ulicy \Vęglowej 1 został swegr
czasu skazany na 50 zł. grzywny za reparacje bruku, prosimy o pofatygowa·
żył

powtórnie,

veto.

małżonków i jako gość zawsze byt mi-1 stała, niestety nagą praw<fi\,.
lej widziany przez panią · Różę, niż mąż,
I znowu minęło k.ilka mies'tęcy. K<>który Po ślubie
biety nie tracą ni>gdy swego charakteru.
spowszechniał w· oczach małżOnki
Pani Róża też się nte zmieniła. Drugi
stracił zupelnie na wartości.
mąż znudzit się jej pręd'Zej niż tyi'erwszy.
Kobieta zmienną jest - nic więc dzi- Teraz doktór L. był gościem. Teraz on
wnego, że po upływie sześciu miesięcy składał wizyty, zaiwsze elegancko ubrazmienił się gust pani Róży.
ny, uprzejmy i co najgłówniejsza
Pewnego dnia rzek1a do swe~o marmiłej widziany,
żonka:
gdyż po kilkudn~•owej rozlące.
- Mam cię dość.
Krótko węzłowato - pani Róta na- Ja kto?
my~lifa się i po upływie czterech mie- Chcę rozwodu.
sięcy oświadczyła, że
- Poco?
chce wrócić do pierwszego męża.
-:---- Chcę \vyjść powtórnie zamąż.
Kro wie, czyby ta trzecia tranzakcja
Za kogo?
nie doszła do skutku, bo dziś wszystko
- Za inżyniera K.
jest możlhve, ale tym razem ido tego
Małżonkowi pociernnialo ,,. oczach. kontredansu małżeńskiego
Nie zg;odti·ć się na rozwód? Cóż przez
wmieszał się rabinat
to wskóra? Mogą jeszcze uciec i wtedy i zgtosi.I veto, według rytua'łu bowiem
11ic 1:ie b~dzie miar. Rozpoczęty się więc ~ona, kt?ra P? rozwo.~zie żyła z k!'mś
tai:g1. Sp.i.sano noWY: kont~akt. na zasa- wnym n:e n'.oze wróc1c do swego p1er<lue ktorego nastąpJa zmiana ról.
wszego ma!zonka.
Mąż został kochank:em, a kochanek
Sprawa ta, nabierająca coraz więkmężem.
szego rozgłosu, znajdzie się wkrótce na
Z?p~ln1e j~k u Maupa~sant'a ty_lko z tą wokandzi,e sądu rabinack~iego.
rozmcą, ze tu fantaz3a zastąp1-0na zoiew.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~!!!!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nte się do redakcił ..E:wressu" 'Jlle włas•
uym int'Cl'esłe.

na
gieldzla zlodzlsJ kicJ
dokonano wielu tranzakcji
l.6dź, 5 a:ie-rpnia.
:tam. przy ul. Ma·
rowieckiej 61, skradł 4 kawałilti płótna
na szkodę Widze~kiej Manufaktury.
Wajs'~wi K,1QS1.stalnteimu zam. przy ul.
Wólczańskiej nr. 235, s:kradziono z :n1es:zkania portfel zawięrający 135 zł. 3 la
sy LO'tetji Państwowej
za nr. 60111

~y

Leiond

79118, 16448.
W vypadku, o którym ni?ej mowa, a
Klimklr:l'Wi~ St~ zarn. w
kt!)ry poruszył ostatnio do żywego \VVi.
Kaliszu slkradziono palt.o jesienn<;: b-onsze sfery nas~ego miasta, sprawa prn.rlzowe pozostawione w rezerwie depot
stawia{a się iupeinię inaczej.
stacji Łódiź-KaHska.
Byf on i by la oi'la. On - Jekarz w ieGłOlwiamyńskieanu Stai!i'>l!alwbvlli, za„
dnem z m:asteczck pod Warszaw.t 0'na
mieszkałemu przy ul. Ki1ińskie~o 258
- . panna na wydaniu. Zakocham ~!ę i
skradziono z szopy prtzy
111. Głuchej
17, 40 klig. smoły, 8 kl. paku, 2 piły i 2
by] 0 im dobrze w tej nowej, szczęśliv.ej roli.
szpad'le ogólnej warfości 50 zł.
Zahberg ldel, mm. P'f'ZY ul. Konstan·Ale "~ pól. roku po zawarciu znajotynowskiej 24, przywłaszczył sobie mamości z doktorem L.
rynarkę warłtości 70 zł. na szkodę Zygpanna Róża poznała 'młodego inżyniera,
munta Majera zam. przy ul. Alekisan".lryj
który niern_niej się jej podobał niż je_so
skiej 2.
~
popriednik.
Płuta Waclaw zam. w Pabjanicadi
Kobiety mają podobno sze1 oki.e serprzywłaszczył
&abie 85 ził. powier.zo.
<luszka. l\iiej3ca w nich dosyć. Panna
nych na kuipno s!łonfay na szkodę Fran.
R.óża umieś.::'Ja w swem serduszkLł doka Roberta zam. pr.zy ul. Lewo-Khlma
htora i i'nżyniera.
nir. 15.
mimo to nie byto im ciasno.
&ule Edwar~ zam. przy ulicy Z~ie1"·
Jedna
twierdziła,
że
był
a\vanturnikiern,
druga, że
Mężczyzna zgodzi sfę czasem na to,
~kiei 124 przywłas·zczył sobie cholewek
by dzielić .miJość kobiety z kims innym,
ideałem męża.
"" n:a sumę 130 zł. na szkodę Gofd!sztdnao
ale podziat ten toleruje tylko do progu
Szlamy, Radwajlska 25.
sypialni.
'
bigamią
m1osiącv w1ązion1a.
Tam już ustrój repubHkańslrn musi
być zastąpiony ustrojem monarchistyLódź, s sierpnia.
Domańska nr. 1 twierdzi przed są
cznym.
·
\Vtadysława Domańska, mieszkanka dem, iż oskarżony był awanturnikiem i
Tak samo byto W tym wypadku.
wsi Zapolice pod Łodzią przez kilka lat stale ją zaniedbywał. Druga żona, któ- ugryzł w ramię J. Sztul·
Gdy zaczęto mówić o ślubie lekarz szukata swc~o męża, który znikł w ta- ra do aresztowania Domańskiego nie
mana.
iażądał jasnęgo postawienia sprawy: jemniczych okolicznościach.
znała zupefnie jego przeszłości., uważa
Obok straganu z owocami Joska
- Ja albo.on.
Pewncr.:o poranku, gdy zbudziła się go za \Yzór męża.
- Przepraszam ... ·- zareplikowała ze snu, zdziwiła się, iż mąż już wyszedł
Sqd po \'·yslnchaniu mowy prokura- Sbtulmana na Zielonym Rynku stal.n
Janna Róża - Trzeba iść z duchem cza- z izby. Domańska przypuszczała, iż tora skazał ~o na 6 miesięcy więzienia. furmanka. W pewnej chwili kofi, którv
zachowywał się stale bardw sbokołnic
.QllmlD!
#&~ee
a
. m... Dlaczego skoro kocham dwóch udat się na \Vieś i wkrótce powróci.
rzucił się na Sztulmana i ugryzł go t
męzczyz11, milim zaśluh·ć tytko jednego?
Daremnie czekała.
silnie w ramię, iż sprzedawca o'w'ocóVv
1
Cz3rz nie żyjemy w XX-ym w'i'cku ?..
Nikt z mieszkańców wioski nie mód
upadt na· ziemię, tracąc przytomność.
- Dobrze, ale prawo nie r;ozwala na jej udzielić żadnych wiadomości o miejKrwiożercze zwierzę uśmierzył wła
dwut.cństw-0!..
scu jego pobytu, to też w końcu doszła
gciciel furmanki.
........"Nie szkodzi.„
do wniosku, iż uległ nieszczę~li vemu
Do rannego wezwano pogotowi<:',
Będę ·miała męża i "kochank'a.„ Sąd'zę, wypadkowi.
,
•
Lódi, 5 sierpnia.
które
udzieliło mu pómocy.'
'
że nie stanie ci się krzywda, jeśli odraDopiero w futym bieżącego roku
Na ulicy \Vcjlcza(1skicj 'vydarzył się
J
zu będii'esz .. więdzial z kim cie; zdra- przypadkowo dowiedziała się, iż mąż wczoraj \vypadek samochodowy, któdzam...
jej żyje i mieszka w sąsiedniej wsi, rego ofiarą padł 25-letni Józef Wróbel.
- Ależ to niemożliwe!.. 'Ja się na gdzie ożenił się z jakąś młodą dziewAuto prowadzone przez kierowncę
•
.
•
•
to nie· zgodzę L ' ,
· czym\. O omańska zameldowa!a o biga- Karola Matyśka (Wólczańska 112) na- Robotnik ·przygn1ec1ony
- W talgm razie , odpadasz!..
mji w policji. Aresztowano go.
jechał~ nań_ w chwili, gdy przechodził
belką.
Ultimatum byto rzeczywiście cięż\:Vtadystaw Dotnański znalazł się przez Jezdnię.
kie. Lekarz <losze.dl w końcu ido wnLo- wczoraj przed sądem.
P. Wróbel doznał potłuczeń całego
'
Łódź, 5 sierpnia.
sku, że panna Róża ma ostatecznie raNa sprawie zeznał on, iż pierwsza ciała. Pogotowie kasy chorych odwio-1
W składzie drzewa przy ulicy Brz •
cję. PQco ma g.o,.zdradzać w tajemnicy? .t żona prowadziła rozpustny tryb życia, zro go do domu.
zilishiej 71 wydarzył się wcwraj nic·
Łatwiej walczyć ze szczerym wrogiem, wobec czego nie chciał z nią dłużej żyć.
„••
szczęśliwY wypadek.
nlż zamaskowanym.
·
- Nie chciałem jej mó\vić, że ją poPrzy zbiegu ulic Zachodniej i Zawadz
Jeden z robotników Roman Skubi2l1
i odby1 ~ię ślub. Mężem panny Róży rzucam, bo by mi zrobiła piekielną awan kicj przejechana zo~ata przez dorożkę podczas piłowania któd drzev;a, p1zy.
.
zostaJ doktór,
.turę, więc uciekłem w nocy. We wsi 50-letnia 1-:tka vVajugartenowa.
gnieciony został ciężką belką, wskute~
. a kocliankietn, jeJ inżynier K: Taki stan , Stońskic znalaz.lem cichą, pracowitą
Pogoto\.vie stwierdzito ciężkie obra- czeg·o doznał uszkodzenia czaszki.
rzeczy trwal v..rzez sześć miesięcy. In- 1 dziewczynę, z którą postal!O\\ item sic; ;i;enia cielesne i Przewicwfo ia do mieszPogotowie w stanie cicżkim orz.e„
bnie.r K_. od\~"iedzal często młodych związać na cute żvcie.
kania.
wiozło ~o do zbiornL

Dwie

żony

Sqd skaza/ go za

p.

Domańskiego.
na 6

Krwiożerczy

Znów lodzian n pod
kolami samochodu.

.\Uypadlk przy

I

ko

/
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I\ o co im poszło i co to wszysf oznaczy.

- Jak

WDO

Wojna wszystkich przeciw wszystkim.-Pensjonat marny i drogi,
jedzenie trujące, miejsco~ość zabójcza.-Trzeb~ zerwać stosuni\i
ze znajomymi z pensjonatu.-Co mówi wiatr jesienny, gdy letnicy
powrócą do miasta. - Po raz drugi się nie powraca w to. samo
miejsce!

jest pani wdową'!..

Od dwunastu łat...
.
•
·~
Sytuacja się z dnia na dzień pt>gar~ 5 Sl.-et'pUUt.
'
- Czy źałuje pani swego męża?„
Naora:z coś się zaczyna psuć w pań s:za. Dziiś dlopi-ero wyohodzi na jaw, żtt
- Narazłe nie miałam jeszcze na tv stwie duńskiem. Harmonia w pensjona- Ł<>warzysttwo pani X. jeist wogóle kom:USU.cie psuje się, st-er rządów wymyika si" z promitujące, ie pan Y niema dyplomu,
rąk właścicielki, nast.ęptzje ogólne pomie o którym tyle opowiadał, że pani Z nie
-

.„••••••••„„
faódzkllł

jes•t toną Z.eta, lecz, o zgrozio, żoną papojęć, rozprę!Lenie.
SłuZące jawnie wyipowiadają poslu- na N., który obecnie siedzi w kirymina~
.
s:zeństwo, kastowość między towarzy- Ie.
ludzie do przekod06'2Jli
na~ie
z
Tera
ma.ją
wszyscy
zanika,
wyramie
stwem
w pensj·onacie .zdzieo coś pretentję dlo WS1Zystkich, rozpo·czy na.ruia, te
na się wojna podjazidiowa pomiędzy po- ra ją skórę, że wiligoć leje się ze ścian,
\
szc·zegóLnemi grupami i między jednost- że mł-ejscowość jest malaryczna.
Cólż dziwnego, że nikt s:ię nie póprakami.
Gospod~ oczywit:cie, reaJguje w je wił.
A pozafom sama miejscowość i pendyny dlOSitępny jej Stposólb, gwałtownie
zażywają jakna}gorszł:J
tudzie,ż je~o sjonat od lat
zmienia racje odżywiania
poprostu
jakość, co jednoczy m.i-e'Szkańców pen- opinii. Przecież .n.iepodabna
głupiej
front powiedzieć, że się był·o w tej
S'jon.atu i wytwa1'za siię wspóliny
Wólce, a nie w Marie111badlzie, Spaa, lub
wojny z „zarzą;d1em" petllS!jonatu.
1
Ale ta solidarna jediność, wytworzona conajmniej Sopatach.
Wlłaściwie niema się czem chwagwałtownie pęka i w:szyszitucznłe sitko p·()IWl'\aca znów do stanu wrzenia i lić, rie się było w W ólc·e, możnaiby mówić nawet coś wręcz przeciwnego, ale
za'Panowuije poprzedni chaos.
s:zanie

ptotaczkf.

Pewien warszawl!anin przyjechat O.o

r.odżi- na kf.łka dlDli. i pO<i'CZas swego pobytu postanowil zobaczył' .przedistawie:-

nie w teatrze miiejsk1m.
Było t9 już pod koniec seronu. Poszedt <lo kasy, kupil bilet, 'WIS:redł do foyer, odicl1al kapelusz do garderoby i s.kiierowal S'ię na widovmilę. Zdumia!l. Na dole sLedzialy dwie osoby. Było pięć nrinut
przed rozpoczęci:em przedstawJenia.

AA

są

Warszawianiln podchodzi do biietera i pyta:
- Przepraszam pana, poco pan tu
.przec·~eż

nikogo nie--

tu poto, by

wpuszczać

sfoi przy drzwiach,
ma ...

'
-

NJe

stoję

-

g.oś ci

- -odpn\\':iada bileter - tylko per
to. by iich nie wypuszczać z salL.

*-

Goldkra.m spotyka na Piotrkowskiej
Rubinowera. Rubinower jest rozpromie-niony.
- Co się stało? - pyta Goldkram Czei:ro się tak cieszysz? ..
- J a.kto, niie w:iesz? .. - Żona mo.ła
pow'i'ła syna! - odpowiada z durną Rubinowcr.
- Tak?„ Co ty móWisz?- 'J;. powiedz-no mi, kto jest jego ojcem? ..
..1.. Uspokój s•ię, ty łajda:k, ty„. To jest
hczczelność za<lawać takie pytan!a:.•. Ło
buz jesteś ... Cham ... Idjota:!...

Przep-raszam cię bardzo... - Odpowiada spokojnie ·Rubi.nowe11 - Nile
miatem zamiaru oilę obrażać, tylko przyp.uszczałooi, że jesteś w. tej spra:wJe po~nformowany..•
-

~

DwóCh

młod'Zieńc6w

gra

u Gostom-

skiego na górze w biłatidl.
Pierwszy przegrywa 5 zł~ szUka
więc pieni;ędzy we wszystkich kiesze-

St'ę głośno:
Psiakrew„. PąJ]li'ę.tam, że mfalem
kieszenL. Nte_. Może tutaj... eż

niach d denerwnje

w tej

J'

Ei.e mam...
- Posz:trk:~ mm.e
- pomaga drugi

-

iw;

.
teł kieszent_

...-- Nd~•.• Zresztą, !J)O'Wretrr ci prawdę.„
przyznaje pi!el'WSZJI - Przyszedlem

to bez
-

'

·

gros1A...

Co? „ -

oban:aJ

się ~gm

-

'Ja:k

w. bi-

mo7~sz przyjść dO lm'Wliami ii grać
lard ~ piem'ędzy?!„ To granda!.„

To

Jak to możnaL. I czem
s'kMldaH_
ja teraz zapłacę za itę pól czarnej. którą -wypiem?,,..

- Zdaje fni się, że mam przyjemność sp0tkać pana Po raz pierwszy w życtu.•
MW

+*MW§

• 1J•ardo' w wi• elft~ 0, w
ml
·

150
będzie

Mrt

jeszcze

słońce wysyłać swą

Ktoś kied~ powiedział, z-e człowiek
jest n.ajba!ld.·z iej niewdzięC'zm.em pod słotl
Dowodów tego jest
cem stworzeniem.
mn-Ostwo, najnowszym zaś s~ ska:gi z
powodu pogody. Gdy było zinim.o i deszcze padały jeden za dlruigim i mO!Xna
u1i'C3.ch,
było pływać po niektóryc'h
gdyśmy chodzili zmoknięci i podra:żnieni, każdy W.2Jdyohał cło promyka słońca.
A dziś? Dziś, gd'y słońce się ukazało
gdzienie.gcfzie tak sifoie, że
i dopieka
ludzie mrą porażeni jak muchy, zapytujemy się, kiedy nareszcie sk~czą się
te upały.
W związku z tą srprawą. i.nteresujące
jest wyliczenii:e1 dotyczą-ce energji siłonecmej, ściś1eij zaś mówiąc - pytania.
jak długo f:riwa.ć moiże jes.z.cze ciepło sło
ne.czne, dostate•ozne dila podtrzymania
tycia wganiczine,go, czylli życia lu:d!zi.
zwierząt i roślin.
iPirzed szeregiem lat ·uczeni zajmowa:Li się tą bardzo w.aZtią sprawą i na
podlstawie oiblicz·eń doszli do wniosku,
te słońce posiada ener.gji cieplnej conaj
mniej na 10 mil}onów lat.
jak .się
Obliczenia te bytły jednak,
póz.niej okazało, poziha wione wszelkich
podlsfaw, g.eologowie bowiem wykazali,
że od chwili ukształtowania się skorupy
z.i·elll6kiej upłynęło conajmniej 200 miJ.jonów lat.
Badamia pl%niej1s1ze, znacznie bardodzi-ef dokładne i ws·zechslircmne.

energ1·ę

*

cieplną.

wiodły, że gdyby słońce i gwiazdy w dal
szym ciągu s. łaiły energję ciepl'ną w
tychczasowej ilości, masa słońca wystar
C'zy;łahy ~.. ogirzewan1e ziemi w ciągu 15
tysięcy m1t1ardów lat.
A więc, skoro ziemia istnieije już 200
mill:jon.ów lat, skoro eneI'!gji ciepltnej siłoń
ca starezy na 150 miljardów wieków i
wszechże niczem j'est okres miniony
świata wohec te·g o, jak wielkie niezmie
Był
rzone czekają go epoki rozwoju.
czas, kiedy ciągle mówiono o możliwoś
W tych warunkach,
ci końca świata.
jak widzńmy, je:sz:czie nie jesteśmy nawet
na początku.
Wprawdlzie te mi'Ejardy wieków nie
dJla nas są, żyjących, dobrze jest jed:ttak
wiedzieć, irż najdalsi nawet nasi potom~
kowie mogą nie 01bawiać się zamarzmię
cia. Nie zawsze będzie im tak gorąco,
jak olbecn!le nam, ale żyć będą w stanie
równie wygodnie. a-Jbo i lepiej od nas.

có.i - sipot:ka się w mieście znajomych
z pe·nsijonatu - tych nie.z:noŚinych, źle
natrętnych,
wychowanych, nudnych,
obr'zy<l!liwych ludz.i z pod ciemnej gw1az:dy,
I w.szyscy w duszy postanawiają s0>ble, te się więcej mać nie będą, że bę
dą s•ię wzajem unikać, że w Łodzi pi-ą
spotk8.1Iliu będą od s:ieibie odwracać gło
wę, by ni·e zamieniać ukłonów.
Ja te·ż uważa:tn, że to najlep·s:za r!i!da.
To jest najlepsze wyjście z zawiłej
sytuacji, A kiedyś po paru latach, gdy
się spotyka jednego z tych O'Sobników,
człowiek myśli so:bie:
- Skąd ja go zn.am? Cóli to za głu
gu
Pewn<>
pia i antypatyczna gęba,
widzieć, czy poznać,
gdzieś mmiałem
ale gdzie?
.zaz:wyczaj kończy Tato,
się
Tak
ws•zyscy się rozijeżidZają, iycie powraca
do swych norm, a po rozpakowaniu kufrów i wyjęcia rzeczy z naftaliny, panie
powracające z podmiejskiego letniska,
opowiadają barwnie znajomym o Alwodach
pach, Adirjatyku, cudownych
karl!.sibadzkich.
kolącą łysiną, a
ilięte pola świecą
pensjonat brudnemi oknami.
Wiatr się po nim prżewala, siada na
kulawych stołkach i łóżkach, obdartych
z si·enników ·i opowia.da ucieszne bajemałe>s1tkach, o życiu i
czki o !UJdzkich
przyjemnościach na .t. zw. „Wilegjatur.ze " .
A na przyszły rok znów ogł-0siex.ia
w pismach, zachwalające dos•konałą ku
chnię, malownicze połorżenie, wytworn.1ot
towarzy:s•two, tanie ceny.
partia 1udtl
Znów zwali się nowa
miastowych, łaknących powietr:za, słoń
ca, lasu i wody.
Te same ~c~ smutki i radości czekają
co poprzedmkow, te sa:ine rozcza·r owa·
mia i taki sam wyija·z.d bez zamieniania
uprzejmo-śd
zibyitecmiy:h juiż zupełnie
tow arzysk1<:h.
N'igdy człowiek nie jedzie po raz dni
do tego samego pensionatu na pod~
miejskie letnisko.
Nie wiem ozemu się tak dzieje?,
l ln.iiku 6'
·
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KARALUCHY
i wszelkie inne robactwa
najradykalniej

tępi

·

„MOBANT"

Żądać w aptekach I skł. aptecznych.
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RBPUBLIKI\
w

WARSZAWIE
do nabycia w głównym kiosku
hali dworca pociągów odchodzących

KRYNICY
w

księgarni

w domu zdrojowym

ZAKOPANEM
SZCZAWNICY
w

księgarniach

.Rachu•

ZOPPOTACH
w

księgarni

N. OHERMAN
Seestr. 39.
d

Plac Sportowy „Helenów"
w niedzielę, dnia '7 sierpnia 1927 r., o godz. 4-eJ po poł.

Wielkie
Mistrz Włoch
Mistrz Szwajcarji S1u::tegcSł5'

Między

Boiochi
Abegl!len

w programach.

Startują:
mę

arodowe

Mistrz Bełgji
Mistrz Niemiee -

Roźłosouranle

WVśCIGI

tegorociny Mistrz Świata ENGEL

roweru.

Debunne
Steffes

Szymczyk
Mistrz Polski 1923/24 t innL
Szmidt
Mistn Polski 1927/28 Ceny ml~jsc od zł. 1.50 do zł 8-. Loża ••· 8..._
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Ostatni raz!
9-ty szlagiero-wy dwugodzinny program.
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Fascynujący

Tragedja
tancerBą

dramat

współczesny

Wspaniała

.

„~

··~

~

łJ.,,.~'·

-=-..~

_.

;..·.-·

wystawa.

nie

Wrolach

główn.:

Alice Joyce i Adolf Menjoa.

Oficer angielski zostaje skompromitowany I asanięty z armji. Narzeczona zrywa z Dlm.· Wróg padł
na wojnie. Zemsta.

seansów o godz. 6-ej wiecz.

Xłl

Naturalny syn Alfonsa

ie[~ałam· Hmot~o~em„."

walczy o swe prawa spadkowe.

ją

Dowcipna Dunka straciła pamięć, aby odzyskać
w szpitalu dla obłąkanych.

Jak Wilhelm II przepowiedział swój „mamy koniec"?
me ~ ~ ~ ..,... 11,mi mmdego
Praga, 5 sierpnia.

- Nadzwy:czajne ! Straicfla widocz.KHka dni t.emu na placu w K0ipenJalCdonosiły fuii; o rem dlziell.'Diki. w
tiadze, podeszla do samochodu młoda nie pamięć.
I zmartwiooy szofer wróel'!l do Ko- Pradze bawi don Lttdwłk · de Bounb~
!dziewczyna i, zwracając się do szofera,
penhagi1i zajechał J>rosto przed dom dla który podaije się za mtUralnego ąrzekła:
- Proszę zaw'i:etć mię do Korsor. obląkanych, gdzie opowi·edzia:t cal.e nie-- na króila hiszPań:skiego AJfonsa X1I z
mOOl!anatycz.n:ego małt};eńs'twa.
Mam tam bogatego wuja, 1inżyniera, pra z.wyk:le zdarzenie.
gnę go znaleźć.
fuedlsta.widiefowi ,,Prager TagbłetNadaremnie próbowano Wl71dbbyć z
Nie podejrzewając niczeg.o, szofer ru- dziewczyny jej nazwisko, mieszkanie - tu" Ludiwik d-e Botnibon oświadczył, te
mimo it w Hi'stpa• uznane jest dziedzi
d
z
·1 t
szyt z mi:ejsca i po kiiku godzinach przy ·
ęta a nic. aprowa zono ją więc ctwo tronu przez morganatyozne dz:iejechał do Korsor, przebywając ca1 łą sze- nie pam1
ci (?) nie zamierza on rywa.J.izować z 0 _
do salt i chciano położyć do łóżka.
rokość Zelan<lji:.
·i nie bękrófom AlfonJSem
hecnym
płaczem
wybuchnęła
,,chora"
Nagle
.,..._ Gdzie mam stanąć? - zapytał
następd-o
preten.sjil
sobie
rośdł
dzi·e
wszystko.
się
wyjaśnito
niebawem
i
wreszcie, ciesząc się w duchu, że zaromająo
jedynie
mu
Chodzi
tr.onu.
stwa
mam
Olsen,
J~Iv~
się
~azyw~
b.il sowlde.
Ale oto stała się rzecz ni•e spodzie- lat 15, Jestem sierotą i m1·eszkam w o- tek który zapisał mu ojciec Mons XII.
.spuściznę tę, która wedtług testaiwa;na. Młoda pasażerka spojrzała na szo chr~ce - t~urn.a:cz:yla. się <lz,ie~czyna
wynosić ma trzecią część mająt
Imentu
Jeszc~e
Jechałam
me
zyci:u.
w
Nigdy
fera jak.gdyby blędnym wzroki:em i nie
~amo.chode.m... Nt~dawno czyta·łaJ?. ~e ku Ludwik de Bouiibon prowadzić bę
odpowfadata na. pytania.
- O jakim wuju pan mówi? Nic nie Je<le,? ,anghk ~tracił d~ r.az:y w. zycm di;ie w dalszym ciągu energiczną walkę
rozumiem. Skąid ja si•ę tu wogóle wzię i;>alll'.'ęc, pomysla~am więc, ze 1 mrne mo- i w tej sprawie zwróci!ł się juz nawet o
pomoc dJo znanych adlwokatów a.nigie1ze sic to zdarzyc...
łam?
Pomy.słwą amatorkę sportu oosta- skich i amerykań!skich.
Zdumfany szofer próbowi:l'l jej przyLudwik de Bour'bon od lciillkU!D.a'Słu ~at
pomnieć początek podróży, ale dziew- wfono ido ochronld. Byta to druga jej
:również ci.ęiż:ką walkę o uzna
prowadził
samochodępt„.
podróż
czyna była tę.pa, jak pień.
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zwracał
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posmd"clma.. iclokumenltiu ~~)ące~o
m:zęd'OW'o 1ego. pocb?<1zeme ~ ~ak oswi.adczył, ~ , W:iil~ehn:om .v.:ysłać
do Doorn pdllo &slca>UJll'Ce!J tre.sc1:
, „:~asza. C~~ Mość miał «·ację.
Nie 1esteA Już 'W'lęce1 cesairzem, podczas
gdy ta ·z~ przez kościół uznany".

o

-f--

:w.swolha ~

po!llllOe tWJ

ma IL
- ~

xm.

'

aktach.
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Początek
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Sztuka erotyczna w
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młode.i sieroty. Córka miljonera zostaje
w kabarecie. Ojciec umieszcza ją w domu
poprawy.

Koncertowa gra. B
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.__ Naiwność?
·nwaj mężczyźni stali nat>rzeciwko
'
k"
siebie mierząc się wzrokiem. DzieUla
- T a_
rozumLem.„
Nie
nie
Litow
kroków.
Jch odleglość kilku
11weru .., w sokn' ·
·
Spus u"·c za•t rewWidzę, że pan myśli niezbyt spra'WvSOIJ p:1ery
u
VI:
- "' Tar11·c 1 ~'1ego
nie„. Być moi.e - rewolwer, kt6ry trzy
•
n..
- Co to ma znaczyć? - wykrztusił mam, odb!tera panu zdolność log'ioznego
rozumowania...
reporter.
_ Mów pan wyratnieJ, 0 00 panu
:---- T~, że n~kt nie ma p:awa robić w
mo11m m1eszkantu, c-0 m1 me jest na rę-1 Idzie„.
- Pan m~ grozi prawda?
kę...
·
'
R.eporter ledwo mógt pohamować
Owszem - grożę i podhcśl a n;.
,
„ •
.
.
.
spełnię
groźbę
że
Pogarwsc1eldosć.
mm
w
wzb;• eraJącą
_ Napewno? ···
tUiwy ton Utowa wyprowadzał go z ró- Napewno! - odparł z mocą Tarwnowagi.
- Czy pan zdaje sobie sprawę z te- lickii.
• ·
d
.?
Wówczas Litow spoważ~iiat i rzekł,
go, co pan rob t.- - o ezwa1 s i ę, za.cIakcentując ka:hde s·łowo:
skając pięści.
- A czy jest pan Pe\viny, że pan się
- W zupełności...
- I sqdzi pan, że ja to puszczę pta- z tego mieszkania wydostanie? Czy sądzi pan w swej naiwnośc:, że będę o tyzem?
le glupi, iż po tern, co tu zaszło, odwa- Co mianowide?
- To, że pan mierzy WL mnie z re- żę się pana wypuścić na wolność?
Teraz dopiero r·e porter ~daf sobie
wolweru, gdy chciale-m nieść pomoc osprawę z grozy swego położenia. Zrosobie wzywającej ratunku.„
Rechotliwy śmiech byt o•dpowieclzią zum!at, :ż Li tow ~ie żartuje, że knuje
jakieś potworne zamiary.
na te sl·owa.
- ~. pan ze mną zrobi?. ~ zapytała
- Czego pan się, u licha - śmieje'?
'
- Bo mnk paf1ska naiwnosć roz- po chw1h.
Prawde mówiąc ppwinienem pana
bra.ia-._
'

zastrzelić, jak psa, by ~.ę uwolni'G raz chwili leża!l Tiariiob na J>()dtodre, St1n:'e
na zawsze od pańskiej natarozywoścl.- ~wany pawrozaml.
- A lfo łotr'.- - mruczat ze zlością
Nie zabiłem jedna:k doty~hczas mkogo,
Utow, przykładając do :poparzonej twa
więc - nie chcę zaczynać.„
- Hm.„ W taJdm razue c6t !PM ze ł'zy, dłonie ,._ Ale będDe już miał za
swqe, bo, ho...
mną zrobe?
- Co z a zrobimy:?
- Narazfe Jeszcze nie w.iem., mogę
- Zastrzele go jak psa; - sykną)
jednak ana zapewnić, że potrafię go uHarry..
nfoszkodliwfć.„
......, Daj st>OkóJ,.. Ccrl4 ~ce PoTa:rlkkli zamyśl!i1 się nad dZemś głę-

boko, P<>CZetm r.z.ekt:
- Pozwoli pan, że napije się kawy?
- Proszę bardzo„. - odrzekł Litow,
nie wypuszczaJ."'C z :ręki rewolrwem.
...
Reporter podsz--M do stołu, wzi'ął d'o
ew
dlo ręk1 Jdit banek gorącej kawy lf - cisnąił 'g'O z całej sJily w gf·owę Ut.owa. R.ozległ s'l1ę krzyk ugodzonego z niezwy-

stawisz na nogi. ••
- Więc co? Żywego
·~

PUSOl .„

me .P10żemy !'.O

1

- Mhtn.„ .Chyba; ·żebyśmy uciekU.•
- Głupt"a. Całą policję będz:'e:i;py
mffelq. na piętach..•

~tow ~rresz~dl się 'k'~Lkakrotni· ~ p~

poko}1l,

we posiax,iiając S!łę z bez.silnej

. .
•
klą siłą mężczyzny. Tarlicki był już zlośd. .
~ $pla~y go w Wuśle - ·rzekł Pl>
przy nim. Chwyci~ go za rękę,- w której

I

I

Niedal.eko stąd... Wezmę ~o
t !lT b
h d
I
mi. Litow, kitóremu gorący płyn strasz... na P ecy 2 -: aJ a„. rz~ .a .go . Y . . o
liwi•e poparzy1 oczy., sprawiając okropny w ~tc;chty owmąć, ~~by stroz stę rue do.
ból, stradt na chwilę przytomność urny- mysld'. ż~ t? cztoWiek„.
51
. · WZ'lęh ę szybko ~o roboty. Ta rhcstu i wyp.uśc'it brof1 na podł·ogę.
ki przez cały czas me odzyskał pr7y. b.· b d
W „ • . d k d
. roc·11 _Je .na o s1e ie . ar. z-0 sz~- tomnośc~. Tak się przynajmniiej jego o~ko. 1 rzuc;•ł się na przedwn.1ika. Zczep1- prawcom zdawało. Pozwom się zapa kować do worka, wstrzymując dech w
}:. s11ę z sobą, walcząc zac1ekle.
Odgtosy walki zwanily do pokoju piersiach.
Litow przerzuciJ ze zdumiewającą siI-Ictczyflską, która widząc, co s·ię świ:ęci,
podniosła z podtog~ rewolwer i wy:mie- tą bezwladne ciało przez ramię i ~rzyla silny dos rączką w głowę repor- szedł z mileszkania. Zaspany dożor'ca otera. Tarliclq jęknął gfucho i padł, zwa- tworzył bramę, nie zv.tracając zbytniej
lony z nóg . na podłogę. Wtedy Litow uwagi na obładowanego lokatora.
Harry s:kiierował się ku W:i·ślc, na.dpodniósł się z trudem i rzeld do Wity:
- Daj no j ak:eś sznury.„ Zwiążemy sluchując z niepokojem, czy ktoś nie iite~o. sz~)i•c.la zanim wróci do przytom- dzie. Nagle krzyknął przeraźliW!'e i za·
tocz:vl się na nogach.
nosc1...
~ ~ n)
Spel:nila posluszrtie i~.i;:o rozkaz. Po

trzy'mał rewolwer i wykręci~ J·ą ku zie- chw11.h„. -

I

l
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Maciste w nowej roli.

Marja

.
_: Ee a wypadków w · Rumunji.
j,

~

Uto jest najnowsza kreac.:;i popularnego
artysty f!ilm9we2Q Maciste•a.
&&&

Dwa· kontyne~ty

w walca o·szpargały
wtajemnł·
szkatułce.

znalezione
czej

Pośmuirtny

t1gu1/ h1steryczk1.
'

Z

międzynarodowych zawodów pływackich w

Warszawie.

W ubiegłym tygodniu odbyty. się' w Warszawie międzyn~rod<)we z;;wo.dv pfy~·icH:·."-Hr(,;:i ~~11~ ·~-„ 1,;l." \i''"tt;n -sf<::iTę. ~f. mn~11~ Je ~t1;\~fo -of<'ie~·!(_: ia1(n -t<?)v ięk
. „ /.. i'rn~i, 1nl.;" 11:10mrn! s-,vlmmini4 Club z .Brna,
z dotychczasuwycłt imprez tego rodzaju w Polsce. Wzięli w nich uJział pływacy c_zesii.k;,;u .-,, __, ,.,__

szą

M. A. C. z Budapesztu,, oraz szereg najwybitniejszych sił pływackich z naszych nąjpoważniejszych ośrodkó w pływackich, jak Warszawa (Po!onja, AZS. i Wojskowy Klub Wioślarski), Kraków (Jutrzenka, Cracov~a, A. z. S. i Makkabi) oraz z Giszowiec _(G. Śląsk). - Zawody te dowiodły mimo, iż źakończyły się generalnęm zwycięstwem zagranicznych pływaków, wielkiego postępµ naszego pływactwa, ponieważ padło na nich aż sześć rekordów polskich. --:- Powyże,
podajemy szereg zdjęć najwybitniej.szych pływaków, którzy brali udział w powyższych zawodach. 1) Reprezentacyjna drużyna Krako-wa. Od lewej ku prawej
Rose, Trytko, (Cracovia) Sołinger, Lewkowicz, (Makkabi), p. Steinber2, kierownik sekcji Jutrzenki, p. Facher, kapitan Polskiego Związku Pływackiego, Wad
tel, Waćller, Z. Ritter-manń, SchQniełd, Klein i J. Ritterman (Jutrzenka), 2) Drużyna „International Swimming Club (Brno): Pierwszy rząd od góry : od lewej
ku prawej: Wagner, Bielicki, Rudo Arndt i Rudi Piocaty. Drugi rząd: Schneider, O. Piovaty, Kreiczek, Emil i Kreiczek Stanisław. Tr?:eci rząd, od lewej: Rudo
Kurt, Hasmonea i Landau. 3) Od lewej: Bielicki, Kreiczck (ISCB), który mimo małeg-o wzrostu jest doskonałym graczem w_ piłce wodnej, wreszcie Rudo Kurt
, 4) l(pt. Kuncewicz, który na tych zawodach zestawił nowy rekord polski w pływaniu na 50 m. stylem dowolnym, uz.yslmjąc czas 32.2. 5) Matysiak (AZS,
- Warszawa), dr~i rekordzista polski na tych zawodach, dzięki wynikowi osiągniętemu w pływaniu na 800 mtr. w cza'sie 13 :45.2. 6) Znakomity pływak praski
i rekordzista czeski na 800 mtr. Kontek (AZS. Praga), zdobywca I. miejsca w biegu na 800 mtr. w czasie 12:38.2 i Matysiak (AZS, Warszawa), bezpaśrednio
po ukończonym biegu, w którym zajęli dwa czołowe miejsca.
·
-

Ił. . K. S. - Turyści
p. Przeworski lub Rutkowski

l\rbifram meczu

,

-

Kfo gra w nl1dzi1lę _o mistrzostwo Ligi?

Stosownie do kalen.darzyka rozgry- Lwowie, Jutrzenka -Wisła w Kra.ko
wek mistrzostw PLPN. w niedzielę dnia wie, Ruch - Polonija w Katowicach.
Wszystkie p~wyżej wymieni ~ne .za.
7 sierpnia r.b. odlb_ędą się następujące
1
zawo.dy : Warszawianka - IFC. w W,a1 lw~dy są ~asc>:"nuiące, gd~z za. wy1ą'.,u2m
szaw1e, TKS. - Hasmone a w Toruru.u. Warszawianki k1asa drwzvn iest memaf
·
Warta - Legia w Poznaniu, ŁKS. _: równa.
'
Turyści w Łodzi. Czarni - Pogoń we
~\
---·-- - - I
Łodzi.
rekordzistki
' rłowe
Dowiadujemy ~i-ę, że Łódzki Okręgo ska 27.80 mtT. i Wencka 28.83 mtr. oraz
wy Związ~k Lekko-Atletyczny zatwier- w szfafed.e 4 rau:y 75 mtir. w czasie 46.4.
·
- ·.l
„wzorowem" s"<"ziowaniu, kate,gorycz.. ryści sędzia p. Przeworski lub Rutkow- dz-ił nowe rekordy lekko-atletyczne po Skład sztafety następujący: We ncka,
zdobyli bite w Łodzi prze.z zawodniczki ŁVS . a Zyllberiżanka - Jasz,czakówna _, Koiakk:hknl- ski t. j. ci, którzy dotychczas
nie odmówili ·prowadzenia
mianowicie: w rr;ucie dyskiem: Kobilel- bielska.
symtatje naszei p ubliczności.
wiek zawodów w Lodzi„

bądzuJ

•
·
które,. Pozatem w bieżącą niedzielę w PolPolskie KoHegjum Sędziów,
jesi 7 meczów i
wyznaczonych
l:·arżldorazowo wyznacza na zawody 0 mi sce
strzostwo Polski, S'ędziów, obecnie ma wszystkie należy °'bsadzi ć dobrymi sęzgryzienia, gdyż dziam.i, a szcz·ególnie mecze ŁKS. - Tu
do
twardy orzech
dwóch sędziów t.j. pp.: Ziemiański i Ro ryści i Czarni - Pogoń, które są deribasenfold, kt6rzy obrazili się na publicz- mi w tych miastach. Wobec czego w Ło
ność łódzką za to, że. poznała się na ich dzi mają prowadzić zawody Ł1(S. _Tu-
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SPLEND I

ino
as
.„••••••••••••••••••••
Dziś

Jutro premjera I

10ety podw6Jny program

Tajemnica
wielkomiejskiego pilacu

1}

premjera I

Porywający dramat ł IO aktach Vledług znanej powieści Artura

'Wielki ~wo10~1inny 1ro1ram 111

2

Przewspaniała

ll!Helkl dramat

. W roli

SPLEND ID
LECZNICA

hlsi:paftsklego.

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

Piotrkowska 294, tel. 22·.89

głównej słynna ł piękna

przy prtystanku tramw. pabjanłcklch)
przyjmuje chorych w chorobach wszystkich specjalności Cld g. 10 rano do 6-ej
po pał. Szczepienie ospy, analizy (moczu. kału, krwi, plwocin etc.) operacje

Pll\B lYJURRI\ Y

opatrunki,
Porada 3 złote. Wizyty na mle§cle
Zabiegi I operaeje od umowy. K11plele
świetlne. Naświetląnla lamp4 kwareow4. Roentgen. Zęby utucane. korony
z1ate. platynowe i mosty.
W niedziele I święta do godz 2 po poł.

Reżyser:

Dymitr Buchowtecki
słynny

~

z obrazu

Pensjonat
nu Olim wBoIHławowie
pod kierunkiem D-ra WANDY KAUfMANY

HIRSZBEROOWEJ I FELICJI

KĘDRZYNY

czynny.
Zgłosaenła prz7jmufe :się na miejscu lub ·w lochł
Narutowicza 30 m. 1. tylko między godz. 1-2 po
południu. Telefon Nt 83

...•••••.••••••••••••••••••.•••.•„ .•

,,BIALE· NOCE''
-2

roli głównej

Jutro premjera I

hiszpanki)

* .tycia

komedja w 10 aktach

z LUCY DORAINE w

VALENCIA
(Mlloś6

S\VOiBL żony

,(IJąż

„„„„„

.1 _

_

·

Landsbergera p. t •• Villa im Tiergarten•.

Filmy sezonu 1927-1928.

„„„„„

1m~iiii;„&iiiiiaiiiiiii!iiiiiiiiiii

•

"'*Md

IMM*

-

Lekarz. dentJsra

Dr. med.

Lub,icz f.

. ..

~©000000 Ceglelnłana

• dl • k

I

Ogłoszenia

drobne

Borowiu

43 przyfmuje w lecz..
nicy przy ul. Piotr•
Tel. 41·82.

i!ZDB a PIB arzy. ChDrDbJ skórni• .'B cod~fe'!~~e!i::d.
W
P ~ke~:;,f:~ki~2-1 wlecz.
Ponieważ wyszło rozporządze- mJnnB mocmtciowe
0

.

.

.

.

.

ć

. tk· Leezeme

me, ie ptekarme winny m1e s1a 1 r:ym słońcem wy·
żynowem.
druciane nad oknami, ogłaszam.
Przyjmuje od
te można je nabyć w ślusarni

L
rzywa 2• ewall"'
(K)
dowski.
.

K

s:r:tucz•

lAU~fAIKA

.. za~:~;ort~~doa~
.
.
przy ul Wschodn~ej 4, front g. 8 do 10 rano
od 5 -8 W. mosluewsk1~go kon tta z fabryki Gaie·
\1t suterynie.
sra na

serwatol')um

W roli

Dokt 6 r

t

Położnlc~~;:i::.:~loglczna

S. DRI·.uT[BJNA

głównej:

Hra~ina A~n. (~I (Ru AlY

•

Dr.

ner
Pre. chdzieci.
Cho~ rcby

Początek

przedstawiefl o godz. 6-ej pp.
W niedzielę i święta o 1.30.

PD

•1

roct .
11

PENSJONAT

W niedziele i święta ceny miejsc od g. 1.30 do 3-ej

moczopłciowe.

Gclańsłla

I I ID klasa.

MN*'

ko:::::::·

wenersic:r:ne

6·so Sierpnia 15-17, t e I• 53 - 10
W*f Ei!!!Mil!

l. WOJ

Wschodni·a 72 ,

42.

Przyimuje:
0 1

~~i.4i p~? /~od. 8~~

m Dywany reperuję
Tkalnia ~ztucz.

m. 19

Lezioni d' ltaliano

I

na

PiotrkowsKa(~

l

~ lewkowiu 19--T_:_~-d_~_ri_e-~-~-~- !~t;~0~tlt;~~E~:
po Ko" J Wiedzą
C~or,
skórne wenerycznet płcfowe
'

1fronto1.11y

praktyczna
w ttkładzłe przY:stępnym; Języki ooce;

muzyka I malarstwo
dla amatorów I t. p.
Katalog na tądanie
W
Przyjmuje od 9-1
8• Dl5 pan !umeblowany, 2 ok• wKyisyła i bezWatnłe
znany od szeregtt lat. Posiada jeszcze i od0
omoc
kilka pokoi wolnych. Obecnie rozpocz~ł Dla nieza-;oż~ych na, do wynajęcia. ,., skęfar~ a
a1nera,
:.z o na
.
się nowy sezon Ct;J1Y na takowy obntWarszawa, Blelań·
P1'otrkow~k'
ceny leczmc.
żone, Wy11ajm~je się również pokoje
15 F
' ska 5/26.
ił li
u111eblowane bez utrzymanta. Na stac1i
m. 8. Obejrzet mo- 000000000000
foddębie specjalny goniec wskazuje
~et
:tna 9-5.
s,
drogę,

';4

87
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Prenumerata

W Łodzi zł. 4.00 mieslęczni"'-ZamieJscowa 5 zL

ruiesięczn!e.-Zagranloil

7

złotych miesięcznie-

Odnoszenie. do ·dQmów ~o groszy.

Redakcja I Adminłst'racJa, Piotrkowska 49,
;Telefony redakcji 27-211, 3643, 3b44
,..... ,..... ....
Tełefoa admlalsłracił 32.14 -

(SD)

Cukiernia

(coilversazione.
Katalog Nr. 16
.
wydawnictwa
gmmmattca, lettePomoc Szkolna"
S - - - - - - .ratura) foęe!fne sil!:norina laureata in wyszedł z druku.
freść: Podręczniki
lettere
Dr.
1 39 5
wiecz.
,. . ·1•
powrocl

tZ.
.[1·[~·1· e1· ~N Po~~~o·1u Konstantynowska
Tel. 55-52

50 gr. i 1 zl.

Adeli

wznowiła lekcje s~~~ C~ojn~mi;;:
subje::
\V• aounovnki OfJ,fOffepjanowej
Choroby skórne Prtyjmufe od tO -12 P_cukiernik i chłopak Cegielniana 33
i od 2-5.

.KLINJłiA

z pełnym realizmem mękę
Porywający film,
pięknej kobiety prześladowanej przez szantażystów.
kreślący

imię

1

•
Q ·ł
g oszenta:

(jodziny przyję~ reaakcil 6-1)
aio por. Rękopisów niezamów!Q..
DYch nie ~wraca się. ._ - -

W

ZWYCZAJNE: 8 gr. za wfersz mDlmetrowy (na stronie 10 szpalt). vi TBKSCIB:
40 grosiy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe .J zaślubin. PC!
tekście 10 zł. Zamiejscowe o 50 proc- Zagr. o 100 proc. drożej. Za terminowy druk
og!oszed adminlstr. nie odpowiada. Drobne 10 gr. Poszuk. pracy 5 gr. Naimo. 50 itt•
Ogłoszenia koloi:owo Cmlnimalna wlelkóśC 4wlerć stronp) 100 prooent droteJ

