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fałszywie funkcjonują!
Delegat ministerstwa zdemaskował czarną

Liczniki

magję licznikową.

---:o:i---

iakt, że 2.egary, pełnią~e funkcje liczników ani nie są numerowane, ani też
przymocowane do t. zw. gniazd. Moż
na je wktadać, wyjmować, przestawiać
według woli.
Do nieścisłości i nadużyć - pole nie
zmi'e rzone.
Dość wstawić licznik z 510 rozmowa
mi prowadzonemi przez numer A do
gniazda numeru B. - by potem zdumiony abonent, którego aparat byt nieczynny, znalazł w swQjm rachunku 510

z

stacją telefoniczną.

Prawdziwą

rewelacją

okazał

wyskoczyła
1

Q godzin.ie

za które

musi za-

płacić.

Podobny skandal wykryto z liczeniem rozmów. Liczniki wykazują ilość
rozmów od r. 1925, od której mają być

dopiero odliczone rozmowy prowadzone od 1 lipca 1927 r.
Inż. Jasiński·, badając liczniki i nie
mogąc ustalić

To :wszystko -

to istna czarna magia!

piętra

I

dozna/a pqkn1qc1a czaszki.
Pogotov.rie, które do niej wezwano, w
Io- ~tanie groźnym ®wiozło ją do szpitala

Lódt, 9 sierpnia.

fclzieW'ąitej wieczorem

Desperatka d'OZnafa

pęknięcia

~zlcl.

I

sw. Jgzefa.
Policja stwierdzi'la, iż przyczyną, rozpaczl~we_gio kr.oku Hibnerówny byty
nlieporozU11t1ienia rodzinne.
•
ławce

•.*,

w Alejach Kościuszki przy
rogu Zielonej w celu sambójczyrn naNa

pila się większej dozy esencji octowej

popełnił

Katowice, 9 sierpnia.
W nocy z niedzieli n~. poniedziałek,
krótko przed godz. 2, b. dyrektor oddzralti Deutsche Bank w Raciborzu,
Sauerbier, zastrzelił swoją żonę i dwoje
nieletnich dzieci, poc~em wsiadł do sa~
mochodu i wyjechał w niewiadomym
kierunku. Dopiero w p:)n!edziałek przed
południem znaleziono samochód w po-

•

Potęga

Wstańcie śpiochy!

samobójstwo.

glupczyńsklm, oraz zwęglone
Sauerbiera.
Prawdopodobnie powodem straszncgp czynu był rozstrój nerwowy, w
który popadł dyr. Saucrbicr po zwolnic
niu go ze stanowiska „Deutsche Bank",
na skutek wykrytych fałszywych tranzakcji.
Na ciele ~ony samobujcy znaleziono
rany nic·tylko strzałowe, ale i ktute.

wiecie

zwłoki

Niech was

częścle)

Lódź p0ebwałą darzyć może!

Demonstrujcie krzepkość pięści!
(Lecz broń Boże„. na autorze).
W.D.

500 km. szos samocho·

dowych

zbudować

w Polsce
amerykanie,

Na1p1erw bądq budowac
szosy z Warszawy do Ło„
dzi 1 Radomia.
Z VVarsza'W'Y donoszą:
Pewna firma amerykańska ubiega
u rządu J)Olsk1ego o koncesję na budowę
szos samochodowych ogólnej długości
500 kim.
Rokowania z ministerstwem robót l>U
blicznych są na dobrej drodze. Miuisterstwo żąda, aby przy budowie i eksploatacji tych szos zatr.udnieni byli tylko
polscy pracownicy oraz zużytkowane
były polslde materjaty.
Chodzj tu przedewszysitkiem o budowę szos: VVarszawa - Łódź i Warszawa. - RadRom.

Samobójstwo z powodu
bólów atratycznych

21-letnia Ludwika Lipińska (Łagiewni
eka 32). Pogotowie w stanie nieprzytoc.za- mnym przewiozło ją do szpitala w .Radogoszczu..
popełnił

Dyrektor banku zastrzelił żonę i dzieci
poczem

zamierzchłych prastulecł,

$pl Bokserski Związek w bde
pajęczyny strolnY slecl... .

istotnej przyczyny Jch fał chcą
szywego działania, oświadczył tylko:
- Rzeczywiście, dzielćł sie tu cuda.

na bruk 18-letnia dziewczyna

ziemię.

się

z

cudzych rozmów,

okna trzeciego

ltów.

Wizja lokalna stacji licznikowej !)r~
!l.iosła cały sz.ereg rewelacy;jnych i sen„
;acyjnych odkryć, które doszczętnie kom
promitują nietyllto pomysł
liczników,
lee.z i samo techniczne wykona17ie osła
wionego projektu.
Stacja Hcznikowa mieści się w malutkim ciasnym pokoiku ·.iad właściwt\

śladztwa rządowago.

'!!!!!!!!.!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

katorzy domu przy ulicy Kopernika 32
zostali . zaala:rmowat~1 rozP~czJiwe~
krzyk~m1,, wyd:obywa'}ącemi s.1ę z m1eszkan1a tt;.bnru-ów.
tiej P om-ocy".
Po chwili na parapecie okna trzecieUstalano, że aparat, let61'y wykazał go piętra ukazała stę :p<AStać młodej dzre
'10 r.mmów; dziś J1IŻ historycznych, hył wczyny, 18-letniej AlicJi llibnerówny.
Nim zgromadzen~ na podwórzu sąnzez cały okres ferji mmlmięty, a na..
siedzi
zdofaJ,i się zorjentować w sytuawet jako ~ac:ony - wyłączony na
cji,
dziewczyna
'\A. yskoczyh z okna na
dacji.

1W1ten sposóh U:Stalono niezfuicie f&ł
szyw.e działanie licznłka i błędne ®to.
wanie rozmów, których nie było.
Delegat ministerstwa udał się nastę1'!lie do ~chu Cedergrena, gd~e w o„
becności fuokcjonaTjusz6w „Pasty" doltonano wspólnie oględzin sta-cji licmł

Od

-

~

R1walac1Jn1 I kompromlfuJąca „Past'" wyniki
Inspektor „Pasty" z ramienia mini:terstwa poczt i telegrafów, int. Jasmtki. złozył wczoraj na ręce mi.n.
Miefzińskiego obszerny raport w >sprawie
iałszywego działania liczników.
Raport oparty jest na naocznem zbalaniu sprawy w centrali
Ceder~r~.ia.
3-adania dokonano z polecenia min. Mte
lzińskiego po głośnem i sensacyjnem do
1iesieniu „Bratniej Pomocy" Politechniti o wykazaniu przez licznik 710 roa„
nów, rzekomo pr.zeprowadzonych z a1at"atu, który był nieczynny i zamkni~ry.
•• ' "j(;-fŚ/1 ił :
Treść raportu trzymana jest w ta.jam
ky.
Znany jest jednak pr.zebieg śledztwa.
,rzeprowadzonego pr.zez delegatów minsterstwa poczt.
Deliegat ministerstwa zbadał osobiś
de intendenta ~a.chu, wotnych i człon
ków ,,.Bratniej Pomocy". Zbadano rów.
iież skrupulatnie wszystkie apanty telefoniczne w Politechnice.
Rezultat śledztwa potwierdził w zu„
~łności sensacyjną rewelację
„Brat-

Jak rycerz na Olewoncte

budowniczy war·

szawskifJgo

magistratu.

Z WaTszawy donoszą:
Znany w szerokich kotach stolicy
budowniczy magistratu, Maurycy Gro
d.Z!feński popełnił wczoraj samobójstwo
z powodu dokuczających mu stale bólów atrety'cznych.
Żona jego po powrocie do domu ż
miasta, zastała drzwi od mieszaknia
zamknięte na łańcuch wewnętrzny. Z
uchylonych drzwi
dochodziła
woń
gazu.
Wszedłszy do mieszkania po wywa
żeniu drzwi przez wezwanego dozorcę,
znalazła zwłoki męża w łazience, zwró
cone twarzą w stronę piecyka gazowego. Desperat liczył 61 lat.

. ciemnoty.

Wyskoczyła
tramwaiu Dziecko skazane przez znachora na całopalenie w piecu. Znów dwaj lodz1an1e
1 rozbila sobu~ głową
utonęli
kaJJiBli.
W ciągu dwu tygodnv druga wiado-1
Kazał dziecko wysmarować łojem
o komien1'!.

Lódz, 9 sierpnia.

podczas

mość

o pomrrych objawach zabobonu baranim i

wą, lecz w gluchych stępach Wołynia,
Przy zbiegli ulic Nowomiejskiej i Pod we ws~ Dąbr6wka.
rzecznej wydarzył si ę \Yczoraj po południu straszny wypadek.
W miejscowości tej zachorowała ma
tramwaju, br ·hce~o w pełnym l-olctnia ~óreczk~ stryc~arza, ~ie)~~iego
oieg u wyskoczyła młoda dziewczyna. Maksymiaka, ~dory chc~ar o<lw1ezc Ją ~o
Upa dla ona na bruk ul'czny uderzając lekarza. Odwiodły go od tego „szale11głow ą 0 kamienie.
·
'
s~wa·' kumoszlvi, pole.cając_ stroskanemu
Ranną przeniesiono do bramy, dokąd! OJCU sJynnego w cafoJ okolicy owczarza
tcź wezwano lekarza pogotowia, który -z~ac~1ora. Zaw~wany znachor postastwierdzi! pęknięcie c:t..aszki i w stanie w11 me by.watą d3agnozę:
bardzo groźnym przewićzl ją, do szpi·
- To wilkołak! Wiem. jak go wy-

z

ta1a-

wsadzi~

do pieca cegklniane-

i ciemnoty. Tym razem nie pod \.Varsza~ go „na trzy zdrowaśki". Przedtem trze-

pedzJ:ć l

ba było przywiązać chorą do deski i
obnieść tay razy naokolo cegielni.

I

Łatwowierny, zaboboony tłum sam

podjął się prz1r,.,.nto~wać. B;ie~ne d.zie-

cko byłol_JY. padto meiwątpll~1e ofiarą
potworncJ ciemnoty, gdyby 111c matka,
która tknięta pr~eczu~iel_l1 wyr~vała cór-:
kę z rąk tlumu ;· ocalila Ją.· oo mechybneJ

iśmieroi.

.

Zawiadomiona o zajściu policja zna
chom aresztowała.

Lódi, 9 sierpnia.
vV dniu wczorajszym znów dwie oso
by utonęły f)odczas k<iPH:li.
W stawie w Lagiew11Iakcb robotnik
Jan Owczarek (Karola 13). k" - ·- ~ stę
natrafił na glcbię , i utonął . Dopiero po
upływi e kilku godzin wydobyto zwłoki
z wody.
Ze stawu we wsi Dabrówka pod
~gierzem wyłowiono wczoraj zwłoki
jakiegoś mężczyzny.

Policja ustalita, iż był to 26-letni
robotnik Piotr Smyczek, który utonął
l>Odczas k@iel.L,

EXPRES~

Str. 3.

WIECZORNY

Gwiazdy filmowe na

Szanghaj

plaży w

Holl)'wood.

kośc)ią

niezgodv ·
między .Chinami a pań
stwami ~uropejskiem1.
jest

--ł-

Wielki

ośrodek

prze-

mysłowy jest terenem

koncesji zagranicznych
i wu1/ku2m skupianiem

robotników.
Wielka walka, tocząca slę nieustannie w Chinach, ma ua celu owladnic;cie
doliną rzeki Yang-tse, stanowiącą nietylko główną arterję komunikacyjną
Chin, lecz będącą też liują przenikania
do Chln wpływów europejskich. Tam
właśnie leżą główne porty chińskie, a z .
ich iłczby najważniejszy dla Europy i
dla chińczyków jest Szar•ghaj.
T-0 miasto stoi na czele nietylko ze .
względu na liczbę ludności i olbrzymie ·
straty handlowe, lecz głównie może z
nczeslnfoz'ki konkursu; -na prawo
Na pfitiy w HoUvwood odbył się Iioni{ifrs pływacki arfrstek iiłmowycb. Na
tego powodu, że jest terenrm owych kon
zwycięzczyni.
·
cesji zagranicznych.
+
Z uwagi na olbrzymią warrość, jaką
nadawało miastu jego położenie geograficzne, angl<icy już w r. 1842 zajęB się
Szanghajem. Przeprowad:z.l'li oni roboty
asenizacyjne, zdrenowali miasto, urzą'::..
---:o::--dzi.Ji port.
Zachęceni powodzeniem lokować si'ę
tam zaczęli inni, francuzl np. stanęli w
Szanghaju już w r. 1844. A w kilka lat
później kolejną koncesję otrzymali ame
rykanie. Dzięki tym wlaśni:e okoliczno-....-ttt=---ściom obok miasta rdzennie chińskiego
powstał Szanghaj europejski.
Obie te części różnią si~ bardzo wybi:tnie. Nie dlatego, żeby jedną zamieszkiwali chlflczycy, a drugą ludzie biali,
W Angl5i razW'ilnęla S!l'.ę ostlalfmio bar- Dopiero w osta:trni1C!t lattteh µojawHy si1ę k1tóre należą do pe\v1lików, a 'viięc nt'.
bo w koncesjach angielskiej, francusdzo gwa:lrtowna dyskusja pubilitczna, czy ,..., Angji liiczne utwryry l:·• erack:e. zaw:.e- że dany po1i:tyk ma kochan:k·e lub cuerp
kiej cey amerykańskiej mieszka więcej Mterat ma prawo pełną prawde napisa~ ni.jące zwi•e rzeni·a, rewelaqe, op:sy o>So- na ni1eulecz.a.ln1ą chorobę„."
Tak s1i•ę w ogólnych za:rysa-ch przed·
chińczyków, aniżeli białych. Tak np. w o żyjących osobistościach.
b11Styd1 przeżyć, powi-esci, osnme 11a lestawiiają wywody Beirnnetta, wymi•erzorn
LE}k prned ~y.iaśn1ile.ni.em osobisty~h mat doz.nań pewnych osób i t. d.
koncesji rrancuslct-ej na dwa tysiące eu1 e przechv serdecz1ri1e przezei1 nie·
tyjest
1g~ówni
po
j
e
as·tatnir
os0Ji•sfoś!:ia1ch
swoje.i
w
znanych
o
Bennett
wrażeń
Arnold
ropejczyków mieszka chińczyków 200
·
ang'iielslk:ą właściwo&ciią. Pqw:tada- w '. eśc'i „Lord R.a·imgo" poruszy! gwat- lubianemu Lloydowi George'owi..
powo
tysi·ęcy, a w koncesjach angielskiej i
ją bow:i1em rungl:i1cy; isarn;,e pami1ęt:n~ków towni:1e op1i1niję pubJi•croą. W. tej powi1eści
Dyskusja pot·oczyła się d:al1ei. ·za·J?r:i
amerykańskiej na 13 i pól tysiąca euro- jest nkgodne goot; ~emena.„ Liważają nni
odważ..y~t s!i·ę OP'ilsać z.n anych p·o!Hyków; ta w ni·ej rów1nież gtos autor:lra słynnych
pejczyków jest około 800 tysi·ęcy chiń tę piracę t1li1eg1alko za zdiradzain:·e rzeczy, jecitJa z posfad tych p·owieśc1. Andy, rcwel.a.cyj1nych (przed 2 laty wydamych
k:órych 1111iie pcwinn;r sit: wydaw.8ć na żer przypomina bar:c:Lzo Lloyda Oeor2e'a. Ale pami•ębni1ków, Margot Asquith. obecw
czyków.
k awsk1i:ch.
sh niny tiem polrr1 tyk w P'OWiteści Beinne·tta hrab:iina Oxfordu. Powi-ada ona:
Różnica i>olega na tern, że będąc na c;e1
To beż prz,ez diu;;i czas w Angljf pa- j.r'st przedista'\v~o·ny w bardzo niekorzy„Jest bardzo c~ężko określić. ill.e nafo·
terenl·e koncesji, każdy czuje się w Eu- nowafa zas.aidia wi·elkiei os.tf'nznośc i w ostnem oświetleniu. Bennett prz.e dsfaw'.a ży p.o·wi1edzi·eć o sobi1e i o innych, o żyrn
rop-ie, podczas, gdy znalazłszy się poza glas:Z.aniu lJiografitczny~h przyczynk\Jw. go j'alko człowi1eka bez sikrnpułów pozba- prywatnem, poufny.eh rozmowach, słab<
a=1~
A4
niemi, widzi się odrazu w Azji.
w!onego uczuc:ioa sprn\v1~edifiwośd, osobę snrnch li blęda1ch słynIDych ludzii1. Ludzi!
rnie1ojailną cyn1i1ka, który zdolny chcą wiedziieć, jaką dana osobistość na·
uaW1S1k<roś
Na sw:y:m terenie właściciele koncebyłby posłać najwspanialszy karawan na prawdę jest. Jeślii się spet1nia to żądan'·<
sji czują się apnaml w całem tego sło
pogrzeb człowieka, które20 potajemnie czyteln:iików, wówczas zawsze si1ę zn.a}
wa znaczeniu, bo mają nietylko własne
cl<\ krytycy, którzy ;powiiadają, że bi1ogra:
. kazał zamordować...
sądownic
oolicję,
nawet
siedziby, lecz
Ta po'\vieść Benrue:tta wywnłaiła bu- PO~i1ni1er~ byt jeis~cze S~as ~a;kiś p~z,ecze ·
kac, zaimm ogto1s·1lł swoi opus, gdyz obra·
rzę oburzen!i:a i prote::fvw.
two i wojsko. Korzystają w calem teża on przyjadól' . żywej osobistości. Jul
Be·nzaatakow.at
Biirkernhea.d
Lord
go stowa znaczeniu z prawa eksteryto~re\~ny~h z11:1~riei~. , , Al1e gdyby ch?1anc
żyjących
o
łamstw
k
:
e
„SZierzeni1
za
netta
rjalności, które chińczycy tak namięt
~ak dt~go cz.e.lrnc, Jal" t~go krJ:7tvcy .ząd<l·
·i zmarlych mężach sitanu'·.
nie teraz zwalczają.
Jf!, wowczas stawa teJ osob1stosc1 wy.
d
B. k h .;!•
i. ·
1'r en ea'U a .o· powie- tl<:ł<l'.bv do cna ...
. Na te a ta11\l
to wielCzęść europejska miasta P1:oblema1t, wysunięty przez Arn-old<
poruPrze.dewszystkyem.
Betlin~tt.
;ait
dz
kie gmachy w stylu europejskim, a więc
szyl k~7·e 1stJę, czy h.terat wogo~·e ,ies_t u- Bennetta i MarO"·Ot Asqu.ith, iest bard~c
k-0mory celne, poczty, hotele i niezlipraw1rn-?'11~ k1ytyczm? rozpr~w:i:ac ~rę ~ ciekawy i nęcą~y. Oczywi·ścle szeroJ<:'
czone banki. Ponieważ Szanghaj jest
zagacllni~~,n ~a11111: wspotczesneJ pdbityki. wr.,rsit\vy czytelni·cze za\vsze bardz.i· e~ i·n·
Oczy\.v~1:sc:!'e, ze \v o•l in~nm. „W~bec te:ro tcres• ov1· ać s1i 1 ę będą powieśoiami, którycJośrodkiem finansowym Chin, więc banaby ~.rawd:opo- posta·ci są wz1ięte z życj:a rzeczywi 1s:t:.:.
P~' )'' 1·aida B_e1nneit't
___
ki te grają ogromną rolę.
dobmc post~c1, s:vych J)OWuesci musi au- go . Ale pra\VO pi·sarza czcrpaini:a swe
Jeżeli europejska częś~ miasta wabi
t:Jr. wyp-as~z~c J~ .w rysy, JJ~dpa_tr~one h:spirncji z tych źródeI. zawsze bedz·: ~
handlowych, ,
przepychem gmachów
w t~(f3'.CZ!li• e 11s:fime3ą~y"h osohis.foscnach. sporne. Trudno zaprawdę wyobrazić so·
wielkich restauracji, h~rbaciarni, teaJ\'l;~o·w1 e stanu Zl131'.11J są. do•s kon aile .szy- ~ bic, by dojść tu mogło do · uzgodni;en· ~
t<:'.;1. !'k.mr~ gazet. MaJą _om sposoh~lQ5c (z poglądów. Za\vsze na twórców hoczyc
któ·
do
trów, kawiarni, dancingów itp„
k_lore~ az nazbyit dięt11T11e :\\.?irzys-ta1~), ~by s :..: bedą odtv.' orzeni, którzy \V przesad·
rych chodzą ró,vnie dobrze europejczyne_1 \vrażliwości w swym p·ort:reoi·; dus.•~. rekl~":o"'.a~ i ut~w?lac w , amięci
cy jak i chińczycy - wygląd chi11ski:~i
gom'. 1:2'?1 e.• Ja!\.O ~.r zykład, .:\ v~a.~dc 7:'.:. p~nrywać się będą tendenc.ii. ośmieszają
części jest taki sam, ]ak przed wiekami.
~0.w ics~-. opiisa~ 0~0\\ 1 dla a]cqi. s_\\ e.i po~v ;.~ cych lu~ umni,0jsza1jąc.fcb ich wairtość
~c : pofa zeb.a J--_st posta~ P1 czeiSa IU'.1n~ . rzeczyW'l'Sltą lub - UWJ• Oiną ...
, Będąc głównym ośrn<lklem handlu
.'..::: p o.trzehną JCS t po:stac Ptezes.a rmrnchii1skiego . SzanghaJ jest również najbcrna.tma ba-J11ku a1ngielsk:!1ego a,Jbo arcywic;kszem skupieniem p;_·zcmys!u, ogarb'. :-kupa - po-vv i ·~ść dziatałabv mato prze
k o l! y wnjąco. Musi zatem premiera tak {
n~ającego zresztą wyłącznie niemal w"ł6
~
opisać, by był podobny i prz y pomniał fak
kiennictwo - a więc tkanie jedwabiu I
tycznego premiera. Moż e to bv c~ n iewybawełny; na drugiem aopiero miejscu ·
i wszelkie inne robactwa tępi
godne dila w i-eiku mężó w s1!anu, ale jes t
najradykalniej
stai budQwa okrętów.
ro r.,'. ·e·uchrc1nna kara za ich ni·ezw-y~kly
czę~ć ceny, którą pfacić m uru ~:gfos Dzięki temu wlaśnie Szanghaj jest
szc1.„
największem skup1.enie;n robotników w
Pi:saorz ri•os.i1aidaj ący la1k t, wvstr z.e gać
Chinach; liczb~ i.eh wy1~0~; setki !ysi~-r
dcikJad1ncgo
si~· j.cdn1.a·k będz,:•e daw.a11J1i1a
cy. Im to wlasme z.awm: 1Qcza glow111c Najnowsza fantazja ekscentryczuych .portr-c'Lu ż yjącej lub irk~·(fawn1 0 z.marle.i
os·olJliJs1tości I J~br}e ty Vko takich e.ni1zodów
amerykanek.
'(dobycie miasta· armja poludniowa.
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żyjące osobistości?
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„~zait21my,

kosz11łi · i ,m~loni~u

W t:1ocnej
przybył

to fest mói ślub/'

Góral na ślub i pobił pana młodego
Lódź,

Był

to W!adyslaw Oórah syn miejorigiś stara!
wat sic; ślub córki miejscowego wieś się o Względy Borków.ny, lecz dostal
niaka, Ma1gorzaty Borkówny z Józefem kosza.
Góral byl pijany do utraty ·przytom.
'vYin n.ie kim.
' Na urn-czystość weselną przybyli go- ności.
- Szalejmy! - wolaJ = wyrzud:
ścoie z całej okoli-cy.
. Borek był bow'..em zaimoż,ny,m gos- W'inn.fcklego! To mój ślub jest! Dajci•~
podarzem i starat się o to, by o ślubie je- no mi tu pannę mlodą!
Krz.yki pijanego wywota!y ogóhw
jedynej córki pamiętano przęz dłu
go
- Pan mnie obraził! .•• Wzywam pa- Wiesz, śniło ml sre. źe mnie wy- gie lata.
konsternację. Muzyka przestała grać.
na na p0jedynek ?•• Czy wtorek, panu odrzucOno z knajpy na ulicę•.•
Winnicki, nie mogąc pohamować obu
Ody o god:zinie drug;iej w nocy goś
? ..
p<>w
zbliżył s:·ę do intruza.
rzenia,
oryg;•_
przybyf
całego,
na
sŁę
bawili
cie
cóż?„
I
ie... We wtorek wyjeżdżam do
- Wynoś się! - krzyknąl.
- Dziwna rzecz... Rano zbudziłem nalny pasażer. \V nocnej koszuli, inek·
Ameryki.;.
Góral uśmiechnął sie irnnicznie.
sprymablach i w melontku.
sie istotnie na ulicy•••
- No, to•••. w środę! .•
Nie chcę i co mi zrobisz? Nie po~
w
w
µ&ap
9;.; i
M
doba c~ s1ię moje ubranie, to mogę rozebrać s,i ,ę go naga.
Niewiadomo, czy;by tego rneczywiś~
cie nie uczyni1ł, &ldyby p. W1nnicki ni
:
wyrzucH go z zagr1ody. ·
Góral stawll mu opór 2 w czasie szamotania się został tak id:otkliwiie .potur.bowany, iż w ciągu kilku miesięcy by!
na kuracji w szpitalu. Wi.nn~cfoi, pocią
gnięty do odpowiedzialnośd za pobicie
Górala, ws@l skazany przez sąd na
dwa tygodnie ares~tu.
9 s:erpnia.

\!\T jednej z wiosek pod Łodzią odby- scowego gospodarza, który

Woronowa i ~teina[~a.

Wi~tor ~ło1e[~i--kon~nrent

,,Odmładzał'' masażami,
szDtinlią

Wiac

„odmłodzonych"

Lódl. 9 sierpnia.
Oórk:a pod Kielcami,
miała swoją lokalną sensację, która w
ostatnich dniach urosła do olbrzymi'c h
rozmiarów.
\V Górce przed kllku miesiącami za
mieszkał jakiś mtody jegomość nazwiskiem Wiktor Słupecki. Słupecki natychmi'ast po swoim przybyciu ogłosił
w karczmie miejscowej, iż powrócił
wprost z Paryża, gdzie indyjscy fakirzY i znakomici lekarze francuscy nauczyli go sztuki.„ odmładzania.
- A co to za sztuka? - pytali go
kmi!otkowie.
- To wielki .wynalazek-· tłumaczył
im - we Francji 3uż prawie niema starych ludzi. Doktorzy mają takie śmd
ki, że każdy starzec robi się znów mło
dy. Ta.K samo można i bydło odmło
Zaciszna wieś

dzić.

Początkowo konkurent Stel·nacha nie
wzbudził jakoś r,aufania.
Pokazywał więc kmlotkom fotogra-

fję jakiegoś

starca.
Tak wyglądałem przed pól rokiem
- mówił im - a teraz jestem znów mto
dy. Czy uwierzycie mi, że mam już
przeszło sześćdziesiąt lat.
kiwali niedowierzająco
\Weśniacy
' głowami. Gdy· ogłosił, iż kuracja odmtodzenia wymaga ściskj dietv. ciągle
gó masowania vraz picia wywaru z in.
dyjskich ziółek, co musi kosztować 500
złotych, staruszko\\rie z Górki postanowili pozostać staruszka1rn.
Siupecki wkrótce zrozumiał. iż nie
trafi! na odpowiedni gru11t.
Sprytny młodzieniec nie tracił jedttak wiary w swoj·e siły i rzeczywiści~
dzięki zręcznemu trlckow i nagle został
wtaścicielem większego gospodarstwa
rolnego.
W Górze mieszkała 61 -letnia panna
Zcllobja Ktychec!rn, jcdnyna spadkobier
czyni dość znacznego majątku. Do niej
1n·zypuścił atak konkurc 1t Steinateż
·; ba i vVoronowa.
- Będzie pani wyglądać jak szesnastolatka - obiecywał jeJ - b;czic pa11i przy:::itojniejsza jes zcze niż była paui
przed laty. vVszyscy młl)dziency wiejscy będą się w pani kochać„.
- A czego pan prag11 Ie wzamlan?
- pytata rozmarzona s tarus zka.
- Tylko serca pani p1 agnę . Niech
oanr zostanie moją żoną .
Kfychccka nie wahała sio a ui chv\ ill.
Pd kilku tygodnjacll odbył sit;! ślub.
Cala wieś czekala z zapartym tchem
na drugą młodość małżonk i . Slupecki
aozumiał, iż nadeszła chwila, gdy może zdobyć zaufani·e wszystkich gospodarzy.
Rozpoczął więc lrnracjt; polegającą
g łównie na masażach.
Żona twierdziła , że t(I jest bardzo
~rrz.v.icmne, ale nie przvnosi żadnych rezultatów. „Wynalaz-:a" począł więc st0
.sować ią11c środki, którem( byty puder
-

ł

SZJUinka.

i.

pudrem,

ziołami.

post8nowil

oddać

go w rcca

*?*

połicJ(..

młot~iem w 1łow~
[ioi
otrzyma1a p. Helena QrzG

Staruszka odpowiednio ucharaktery- cjenci czuli się znacz.nk gorze~ szczezowana wyglądała rzect,ywi:ście nieco gólnie po użyciu ziólek.
Onegdaj w karczmie odbył się wiec
młodziej i to już Słupeckiemu zapewniło
„odmładzających się". Zapadła następu
powodzenie.
Poczęl! się doń licznie zgłaszać pa- jąca rezolucja;
- Albo jutro będziemy młodzf, albo
cjenci.
„Lekarz" nie dawał im Jednak szmin oddamy Slupeckiego w r~ce policji.
l~dź, 9 sierpnia.
ki, lecz stosował masaże J polecał im
Następny dzień nie przyniósł ża<l
P. Helena Grzegorczyk (Kilińskie·
ziele własnego wyrobu Amatorzy od- nych zmian organicznych.
młodzenia wpłacali mu po sto złotych
Zwrócono si·ę więc do posterunku go 27), przechodząc wczoraj wiecz.orcn
a conto wptaty za całą kuracj·ę.
policyjnego, który zainteresował się dz!a ulicą Zgierską zauważY'ła, iż śledzi· ;,
Mijały tygodnie, a żadnemu starusz- lalnością „lekarza" i osadził go w jc:.kaś niewiasta, szczelnie ofo1011a ' '
·
chustkę.
kowi nie ubywały laty, przeciwnie pa- areszcie.
P. O. przyśpieszy!a kroku. Tajc1r 1
cza postać przegonifa ją jednak i uJ·1 ·
·
~ię w bn:r,i(! jakiegoś domu.
zostać pogromcą zwierząt
Y.f c:hw'li, gdy p. Helena zatrzymał
by zcba.czyć, CE.Y nieznajoma ni.
s·ę .
czatuje na nią, niewriasta szyb'ko zblir
żyła się do niej I wyciągnę-ta z pod chu·
stki żelazny mto1ek.
Dop·;·ero te·raz t;o,znala ją. Byh ta
angażowal
srą, rż
Michał.ina Buczek zaim; eszkala przy uli1
cy f ran.c.is-zkańsNiej 75.
Nim p. Helena zdołała się ~orjento
ze
karjer
o
marzył
który
Chlopiec,
Lódi, 9 sierpnia.
Oddawna już 17-letni Artur Nowak pogromcy zwierząt, po pewnym czasle wać w sytuacji O'trzymala cios mlo.t•
stoni, lecz kiem w głowę, który zwalif ją z nóg.
marzył o karjerze cyrli.owej. lecz nie przydzielony zostal do
Nadb!·egH przechodnie przytrzymali
tylko w charakterze '.eh dozorcy.
mógł urzeczy\vistnić: swoich planów.
d O'd!daH ją w rę.ce policji.
napastniczkę
zwie
Nowak
miesięcy,
Minęfo kilka
Przed kilku mi'e skcarni dowiedział
się wreszcie, iż przybywa do Polski dżil z cyrkiem catą Polskę I byl w lip- Michali111a Buczek nie chciala zdradzić
cyrk Kludsky'ego, to też postanowił sta cu w Łodzi, gdzie starannie ukrywał powodów napaści.
Rannej u-@ieHfo pomocy pogotowie.
rać się o przyjęcie <lo grona artystów. się przed rodzicarn;.
Przed powrotem zagr auicę, gdy zna
Nowak porzucił S\VYt'h rodziców, leźli się we Lwowie, dyrektor Kludsky
nmieszkalych w Łodzi, i wyjechał na sprawdzał dokumenty osobiste swych
granicę rumuńską, by oczckhyać przy- artystów I pracowmków.
Okazalo się wó\vczas, iż N-owaka
·
jazdu cyrku do Polski.
Gdy zjawił się ·;vreszcte na naszem niktnie angaż.o wat i 11adornior zleg0 nie
terytorjum ów upragniony cyrl. Klud- posiadał on paszportu.
Dyrekcja cyrku oddała go w ręce pe
sky'ego, młodzieniec nie miał Ś1"!1iałości
zwrócić się do dyrektora, lecz ;nimo n licji 1 oto przed kilku ćt;iami: Nowak
Łódź, 9 sierpnia.
pracował, jak<J jeden z statystów i ofrzy żnalazł się przed s;.i.dern lwowskim, osNa dworcu Fabrycznym wydarzyły
karżony o wlóczęgost\vo.
mywal nawet wynagrcdzenie.
Sąd po zbadaniu o::.karionego uo!e- się wczoraj dwa nieszczętliwe wypadki.
Cyrk Klndsky'ego zatmdnia bo\1-icnr
Jan Golce (Łąkowa 20} robotnik pod
z górą 500 osób, różny c h narod \)\VOści, wim1ji go.
Nowak, wydostawszy sfę na wol- czas pracy przygniecony został przez
to też nikt na nic.c;o ni e zwracat spccjai
nej uwagi, a przdożen ; używali go <lo ność, zrezygnował z kariery cyrkow~j i wagon. Pogotowie w stanie dość cię~
powrócit do Łodzi do sw Sl'h rodzi.ców. kim odwiozło go do domu.
rozmaitych posług.
Rohotnik Jan Walter dostał się pod.
kola poci·ągu, skąd ·VTYdobytto go w sta
nie nieprzytomnY!p. Walter uległ zła
nogi J doznał dotkliwych obraż e 1i
maniu
się
cielesnych.

gorczyk od p. M1chalrny
Buczek.

Aby

.wkręcił

się

do cyrku Kludsky'ego.

nikt go nie
/\la granicy okazalo
nie posiada dokumBntów osobistych.

1

Dwa

ni11zcz,śłiw1

wypadki

na dworcu Fabrycz„
nym.

Wiktorowicz

i to

było

golił

powodem wszystkic~jego nieszczęść
Łódź,

9 sierpn~a. (

Wiktoro1-v.ic.z nie mógł usiedzieć na

złodziejsk·iej,
postanowił się o-

krześle.

Wiktornw icz l:lył w doskonałym humorze. W kieszen i miał kdkaset złotych,
a w domu· czekała 11al1 narzeczona.
- Będziemy się bawić, hnlać. szaleć
- marz} t .flodziejaszek.
W zaktadzfo n:e bylo nikogo
Usiadt więc na krześle przed lustrem, ·wydaj ąc golibrodzie odpov. iednie dyspozycje.
Gdy rniat już namydloną c a łą twarz,
k!·oś ws z edł d0 rnz"' Y· Wiktorowicz
poz1rnl go w lustrz ~. Byt to policjant, któ
ry odda wna mp l gJ już na oku.

trzeba ...

Wracaj ąc

•

z w y prawy

Abram Wiktorowi cz
g olić.

ra -

.

Przepraszam - rzeld do fryzjeja zaraz wrócę„. Kon.i;eezna po-

W1iktorowfoz miał jednak pecha.
Policjant zainteresowar się nim i wybie~d na uLi.cę.
Złodziejaszek z namydloną twarzą,
pędziil iak szalony.
Nie udało anu :-,i ę zmylić śladów ~ zos tal w końcu aresztowany.
Wiktorowiczowi nie pozwolono ogolić si ę, ani też odwiedzić narzeczonej.
Sprowadzono go natomiiast do aresztn, a \YCzoraj sąd skaza! p.:o na 6 m : csięcy \.V i ęzicuia.

Trzy zamachy samo„
. bóiGZB \V faodzi.
Łódź. 9 sierpnia,
W dniu wczorajszym znów frzy OS·.'
by pop ef n iły zamachy samobójcze:
'vV podwórzu domu przy ulicy Za:wi·
szy 2 robotnica F.ranciszRa Olczak, napiła się kwasu solnego. Pogotowie <rt
stanie ciężk1m przewiozło ją do zbiorni.
- W mieszkaniu własnem orzy ul'cy Zakątnej 78 32-letnia Stani:sław~t Po
wik, bczrobotina, zażyta jakiegoś niezn
nego płynu trującego.
- 50-letnia E. Hofman (Lwo\'vska
nr. 13) w celu samobójczy m napiła się
esencji octowej.
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Letniska pod

Łodzią robią plajtę.

Wszystko przekręciło się do góry nogami i wieś
nie jest Już dawną wsią.
_

-RadJo, dancingi,- zbrodnia I gwałty-oto niazb(dna akcasorJa na tle
wiajsklBI dakoracji.
Łódź, 9 siert>nia.
W,!eś nie daje już żaidlnej gwaranc}tl wyfączną cechą rozwiązłego żyoia w
Dawniej, gdy obywatel uciekał w po sp·okoju z chw.ilą, gdy wprowadzono do mi.eście. Zbrodnie gwałtów i ka:z:rrodz- Najszczęśliwsi w małżeństwie są
rze letniej z w.ielkomiejs~ieg-o piekfa na niej radjo ~ dancingii. Karykatury
pi.s- twa idlotyczą w stopniu o w1ele wyższym
fudzie z~oła do siebie n,j epodobni.
ma:ch zagra:nicz.n. na ten temat obok nłekroniki policyJnei z Powiatu
- Tak jest! Pragnę tedy poślubić łono natury,
panne młodą i bogatą.
szukał wśród sadów, pól i lasów konie· wielkiej przesady zawderają bard2'o wŁeuli z miasta.
--S
UNE
cznej dla uspokoJenia nerwów ciszy.
le prawdy.
Na]bardziej wyralf;Jnowane
rod.n.ie
Wieś była wów~iZas symbolem praJazz-band zasiępu}e dzi'ś na wsi zdarzały s-ię ostatnio w deniu p i sowdziwego wypoczynku i spokoju. Obce• śpiew słowików, a zamiast pląsów i ru- sen.
były dla niej cechy wielkomiejsl.dego salek i goplan widzimy na wiejskim danCa-le rubryki tragicznych wypad·
żyda, lad, porządek i spokój stanowiły cingu charlestonującą parę tancerzy.
ków w pismach zajęte są wydarzeniami
główną jej wartość.
Wśla1di za cywilizacją miejską, poszły okolice ŁodtzT.
Dziś czasy się zimie.ni.ty. Dawna wf.eś równi-ei wi'elkomiejsk!e zwyczaje i naw mie§c!e panuje względny spokó).
spokojna, wieś wes·ota zaim;·en:Ha si·ę w (rowy.
Nikt nikogo ni.e mof'lduje, nde gwa'ki, (a
większe piekło, niż miasto.
Na\'.ret .zibrodnia nie jest już dzisiaj w każdym razie po cichu i za zgodą
H*
&
AA
ew HW
ttt:wtott
Ofiary) najwyżej sfyszy Się O drobnej
defraudacji, niklej kradziężówce lub o
nieszczęśU.wych wypadikach. .
1121.
A tymczasem powiat ocieka krwią.
- ~eh, Genowefo, azali naprawdę,
arie skąpisz dla mnie jeszcze uczucia? „
We wsi Rub~eż pnd LubJ.inem reemi~
- O, nie, panie mój najsłodszy i: krógrant
z Almerykr zablt swego konkurenlu najmilościwszy...
ta,
który
przed trzydziestu faty uwiódł
- Więc kochasz mnie naprawdę,
ukochaną
sl·onko ty mo,le? ...
przez niego dzi.ew·ozynę ii po- Życiem gotowa w ofi'erze dla cierzucit ją, wieśniak z pod! 0Ziorkowa pobie zlożyć, gdy zajdzie potrzeba..
pełnit samobójstwo na \Vieść o tern, że
- O, dzięki cl, luba .. Pełen jestem
córka
jego :wstala prostytutką, we ws;
uwielbienia dla twej krasy„ Jeno konie
Okole
pod Radomiem z.dradzony narzeosiodłać pójdę, a pvjed?Jemy do lasu '.Ve
dwoje J w cieniu drzew marzyć będzie
czony zranit swą ukochaną i P'O.zbawil
my o ... miłości.
się życiia Fryzjer: - A oo teraz pan pozwoli na gfowę? .. Weżetal?„ \Vodę 1rnloii'ską?
oto kilka wydarzeń z ostatnich dni,
182i.
Gość: - Nie ... Kapelusz.„
/
kitka tragicznych v,;ypadków ilustrują•
- Jeśli mnie kochasz naprawdę jak
"
mówisz, w takim razie pokaż, żeś bocy.eh postęp na „spokojnej" dalekiej od
MsQQ
eme•
haterem i że godzii:en jesteś mej świętej
w:elkomiejskiego g\varu, wsi polskiej.
miłości!
WJeś stracifa już dawno swój
- Cóż mam uczynić. by zaskarbić
sobie twą wirurę? ...
romantyczny czar.
- f dź i walcz!..
Zamieszkują ją więc latem tylko ci,
- A gdy zginę?.„
Ojczyzną jej jest Japonja gdzie „go" znana którzy łudzą się jeszcze, że pobyt w
- Wówczas zasadzę kwiatuszki na
jest od
tysięcy
dziurawej lepiance mniej kosztuj.e niż
cwvm g-robie i codflii.eń zrana modlić się
i1ędę za twą duszę .••
żyde zagranicą, nie mów;ąc już o krajo- A gdy wrócę cały z .,.,..,1„ walki? .. Zwyc1qżony tracił dawn1ei głową, którą
wy.eh miejscowośoia.ch kuracyjnych.
- ·wtedy... wtedy pokocham dę cazwyciązca.
Ale dawna popu:larność okoL!ie lód~~
tcgo i damy na zapowiedzL.
- Dobrze!.„ Więc ldf.;! .•.
kich
powoli upada.
Przed kilku dniami rozpoczął się w był zawsze najlepszym graczem w kraIhnenau międzynarodowy turni·ej najstar ju i nazyWat się łionimbo. Najniższy sto
Wy.rażając się ściślej naogó! panuje
1927.
szej i najtrudniejsze~ gry świata - ,_go". pień gry nazywał się „chodan", z kolei przekonanie, że do podimiejskich okobc
- \Vięc zgadza się pani?..
. Powstała ona okqło r. 2200 przec.i. szty nidan, sandan, yodan i t. d. Najwyieżdża dziś tytko „hołota"
- Co, proszę? „
Chrus:fusem w Chiinach - gra w szachy wyższy stCM.Pień, dziewiąty, ku"dan, osią
- Willa „Różyczka„ nad morzem. która liczy dopiero 500 lat, jest wobec gnięlo dotychczas zaledwie 9 ludzi. Obec
Lepsze warstwy mniej konserwaty„
Mercedes. Tysi':\c złotych mi'esięcznie ni.ej niemowlęciem. Najsławniejszym ny mistrz Japonji, Murase Shio jest gowne
i bardziej uświa.domLone, spędzają
na drobne wydateookl. :Ewentualnie „goistą" wszystkich czasów byl mnich istą 9-go stopnia.
Iato
jaknaidatei od Lodzi w miejscowłasny jacht. Dwa razy do roku po- Iionimbo Sanska łioim (w. XVII), :dóGra odbywa się na desce, zarysowadróż do Paryża aeroplanem.
ry założył państwową akademję „go·· nej Linjami prostopadlemi i przekątnemi wościach, o których piszą w gazetach !· z
- Akceptuję. Ale tysiąc za mało. w Kioto i otrzymał od cesarza olbrzv- o 361 punktach przecięcia. Każdy z dwu których można nadsyfać kor.esponid'en~
Poza tern Mercedes jest już niemodny. mte na owe czasy uposażenie 350 t~ubo graczy ofrzy.muje 181 kamieni, które ko
cje.
Wolę Rolls Royce. Zgoda?...
roli i 200 koku ryżu na rok.
lejno ustawia na desce, starając się otoTak ozy owak wieś przeżywa w cza„
- W porządku. M1J.iua pocatowaćr
Najlepszego swego ucznia mistrz czyć grupę miejsc pustych lub kamieni
- Proszę!
adoptował, co weszło następnie w zwy przeciwnika. Kamień raz postawiony sach obecnych
Ku-ku.
czaj. Stąd też dyrektor akademji „go·' n~e może być przesunięty.
wielki kryzys.
t&iS&
Napozór gra wygląda prosto, w rze.
Dla ekonomistów jest to wdzięczne
czywlstości zawiera olbrzymią ilość kom
binacji, dopus·zcza najróżniejsze posunię pole do obserwac~t t wyciągania wnioscia strategiczne, taktykę of enzywną, i ków.
def enzyWną iltip. ·
; str. były leśniczy.
W :Europ.ie gra w „go" jest prawie
w
.Plsaliśmy niedawno o ostatniej no-1 ginji. Wedle z góry uło.ionego planu, nieznana, go-istów możnaby prawie PO·
wości, wprowadzonej w Stanach Zje- dla każdej miejscowości przeznaczony liczyć na palcach. W Polsce zdaje się,
dnoczonych, a mianowlcie o płyWają- jest tydzień występów, które odbywają niema ani jednego, w Niemczech najwy
cych uniwersytetach. Ameryka, która się w ustalonym porządku tak. że p. żej 50. Najwięcej go-istów mieszka w
lubi wszelkie sensacje i ekstrawagan- James Adam nie potrzebuje zupełnie u- Grazu i Poli; jedyne pJsmo, poświęcone
dziś,
cje, wprowadziła inną również innowa~ ciekać stę do reklamy i ma zawsze po- grze „go" wychodzi w Dreźnie.
cję, t. j. „teatr pływający", który funk- wodzenie
zapewnione. Nigdy prawie
g~go s1orpn1af
W szeregi go-istów zaciągnął się o:::jonuje na różnych wodach w stanie ni& zdarza się, aby 700 miejsc w owym statnio byty mistrz szachów Emanuel
PROGRAM ST AC.Jl W ARSZAWSKif..f,
Wirgi,nja. Nie chod~i tutaJ o coś w ro- „Teatrze pływającym'· nie byly zajęte Lasker, lecz osiągnął zaledwie trze~:·
dzaju jarmarcznych -bud, lecz o praw- przez publiczność, która żądna sensa- stopień umiejętności. Mistrzem :Europy
12.00 - Sygnal czasu, k-0munikat lotpiczodziwy, solidny budynek teatralny, któ- cyjnej rozrywki, bez wzgledu na po- jest proifesor poHtechniki w Charlotvn- meteorolo~czny, nadprogram i komunilkaty PAT.
15.00 - Komunikaty gospodmrczy i meteorologiry może rozwijać swą działaln~ć na- godę śpieszy tłumnie do . orvirh1alnej burgu, dr. Feliks Dueball.
wet na pełnem morzu.
„świątyni sztuki".
\V Japonjl grają na specjalnych stoli czny, nadprog,ram. 15.20 - Przerwa. 16.3~ Właścicielem tego „Pl':vwającego tea . Bliższych informacji o repertuarze kach, posiadających pod deską obszern:i Od czyj: „Astronomia w eJ>OCe Odrodzenia" tru" jest James Adam, dawny leśniczy teatralnym udziela sam dyrektor
na- skrytkę. Jest to pozostałość tych cza- WYgłosi 'prof. Ga;brjel Tolwińsk:f. 17.15 -- Konz zawodu, który swojego czasu dorobil 1stępujących słowach: „W sztukach prze sów, kiedy prz.egrywającemu ucinauo cer:t PoPOłudillliowy. Wykonawcy: Orkiestra P. R.
IS.."'ii - Ko-rnunikaity P..AT-a. 18.50 - Odczyt:
się majątku na teatrze wędrownym. zemnie wystawianych jest zwyczajnie głowę i chowano pod stół.
V ~ ,....p6łczesmy narodowÓści bia1oruskiej" Zmęczyła go jednak wlóczęga nudna i mowa o miłości macierzyńskiej, o przyWY!rtosi miill. Leoo Wasilewski. 19.15 - ROtZitlalimonotonna po ziemi stałej, postanowił wiązaniu ogni~ka domowego. Na sceni·e
tośd. 19.35 - Odczyt: „Puszcza Kurplo'W'Sika" wlęc spróbować swego
eksperymentu występują kochankowie wierni i niena wodzie. Za.mówił specjalny okręt, na w.i'erni. Czasami zdarza ~Ję jakiś zdrajPoszukuję
_ wygłosi poser Adam Chębndk z dz.talu: ,,l(raf-0znawstwo". 20.00 - Komoo!ikait roLnfozy. 20.15
.:lający się do spełnienia rcE budynku tea ca, czarny charakter. vVszyscy bohate- Przer'IVQ. 20.30 - MuzYka lekka I humor.
tralnego. Przedsięwzięcie jego napozór mwie moich sztuk, są najczp~r;,.,; nełni
22.00 -1\omunilkart lotiniozo...meteorołogk:IZlly. syryzykowne i awanturnicze, spotkaJo \:vesołości i dobrego humoru, któreg-o pu
na Piotrkowskiej w centrum.
~al czasu, komunilkaity policil1 komunikaty PA;ię odraz.u z dużym sukcesem.
bllczność pożąda zawsze bardziej od kz
Oferty s1,1b „N\! 100" do adm. RepuPliki. T·a. nad.prorr:am. i;i.ao - l~mJ&ja, ~
„Teatr ptywający otlw,i'e dza kolej- i smutku"~
no rozmaite mtiasta ł miasteczka WJ.r„
~li~~
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Olbrzymi pożar hotelu
Turyści zaskoczani ogniem podczas snu

Cuda nowoczosnai ch1rurqj1.
\

odmroziwszy sobie

w b1uliźn1a wyskakiwali z oku1n.
naty~hmiast do pobliskiego szpitala.
Insbruck. 8 sierpnia
O akcji rntunkowej wśród ciemnej
W znainym hotelu „Pod Jeleniem" w
Lechtal zam1ie_s·zkiiwanym zazwyczaj nocy nie ]Jylo mowy. Hotel pl.'onąl boprzez turystów ziwiedzają·cych Alpy wiem jak d-0mek z kart. Nie można by{o
wybuchł dziś o godzirJe 1-szj w nocy równ;eż zaalarmować z sąsiedniego maa
groźnv pożar, który rozszerzając się z sta straży ogniowej, gdyż budynek telebłyskaw)czną szybkością, objął języka- grafu znajduiącv się, obol< miejsca kami ognia cały budynek. Plomi'enie pod- tastrofy poszedł również z dymem.
Straż ogniowa przybyfa dopiero nad
sycane wiatrem straw.iły prawJe cały
hotel, który na domiar złego zbudowa- ranem, zajęta się dogaszaniem zgliszcz.
S~kody są olbrzymie , sięgają one
ny byt z drzewa.
Wśród gości hotdo.wych, których p<>. 200 tysięcy szyli!I1gów.
br zaskoczył podczas głębokiego snu
W czasie pożaru osiem osób odnioPows(ała nieopisana panika. Szukając
ocalenia przed szalejącym żywiołem w sło dotkliwe rany. Goście hotelowi w upopłochu rzucano się na scb-Ody prowa- cieczce przed niechybną śmiercią w biedzące na ulicę. Wkrótce Jednak l ta dro- 1iźn!'e wyskakiwali z oben.
W dwie godz,iny P'O pożarze, straż
została odcięta. objęto pło·tnieniamJ
schody z trzaskiem runęły bowiem w ogni•owa wśród zgliszcz znalazła trzy
zwęglOne trupy. Byly to trzy k!obiety,
dół.
Ofiary gryzącego dymu nawpÓ'l które w czasie pożaru spłoneb' żywcem.
Żandarmerja wdrożyfa energiczne
przytomne z przerażenia groonadnLe poczęly wyskakiwać z Okiem. Ni·e obe- dochodzenie w kierunku ujawnienia przy
szlo się oczywiście bez wypadków po- czyn katasttofy. Zachodzi vodejrzerrie,
łamania nóg i rąk. Rannych odwJeziono że hotel został wdpalony.

*
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Flaming inwalida
nogę

Od wielu, wielu lat żyje w ogrod:cie
zoologicznym w Lipsku stary flami.rug, je
den z ruezmiernie rzadkich ptaków egzo
tycznvch.
bard2)o się ziaprzyja,znił z
Flaming
młodszą samic21ką tej samej Tasy, która
kiedyiś w walce z i:nnemi ptakami stracr
la oko.
Było to piękne widowisko, gdy oba
fruwały po
ptaki z głośnym krzykiem
ogrodzie, gdzie wszędzie miały sw0tbodny dostęp.
ZesiZłej j.esieni chciano starego flaminga w1pakować do zimowej klatki. Nie
spodobało się to ptakowi i w żaden spo
só'b nie moż;na było go złapać. Nocował
na wolnem powietll"'zu.
śniegi i zapanowały
Na gle spadły
·ostre mrozy.
1

chodzi na protezie.
PeWl!leg-0 razu

flaming

noc· na J.ednej nodze w

Następnego dnia z łałwością dał si~
Okazało się te egzotY'Ozny teh
złapać.
ptak, przyzwyczajony do upałów, ·Jdmroził solbie zupełnie n~ę. Mię,śnie odpadłiy, p·ozostała tylko kość. Następne
stał
go dnia kiooć zfamała się i fl.aminl~
się kalie!ką.

Długo tak cieripiał, M: 'Wll'eszcie wef.erynarze ogrodu zoologicZJnl:go wpadli
na pomysł wprawienia mu protezy w po
sta.ci sztucznej n.ogi z aluminium, bardzo
misternie wyk,ona.n.ej ·p rzez lipskiego or
topedystę.

Flaming ma się od tej pory znakom'cie i stoi .z,......:zad0woleniem na s.wej sztubezokie)
czniej nodze w towarizystwie
pr~,aclółld.

Wszechświatowy wł;wmywacz i
w

służ

przespał ca.ł:\

śniegu.

arystokratycznych

kasiarz

rodów~

Cuda sztuki.
W 65 roku

życia matką

pierwszego' dziecka.

do „Imperialu" w towarzystwie Litowa., ty i wYProwadzil ją na schody. Tu SIJti
\V hallu zastali śpiącego przy biurku strzegł, że ma zakrwawione pantofle.
chłopca hotelowego. Nie budząc go, Uświadomił sobie grozę niebezpiec.zerł
udali się na górę. Stanąwszy pod drzwia stwa. Nie może przecie ukazać s'.ę w
mi pokoju 37, usłyszeli jakieś szmery, takim stanie na ulicy. Co innego Wita,
wobec czego przyczaili się na ciem- na której ciemnym kostjumie plamy krwi
8 m nytn kurytarzu. .Po chwili wyszedł z zupełnie się nie odznaczały.
Łódzki romans kryminalny.
n
0•
-0
ll!il ~0000000000000000000000000000~"3800000000000:::>000000000000 Ujrzawszy w hallu gluchoniemego
numeru portjer Jakub i, t•glądają::: się
trwożliwie dokoła, wbiegł do ogólncJ żebraka. którego ..zńaf dobrze z w:dzetualety, mieszczącej się na tym samym nia, odrazu W1Padł na pomyst zamienie45)
nia z nim obuwia.
~ewnego raz~ ~omisarz łiełcz;rńsk: \Strzelała świetnie i niejednokrotnie bra- piętrze.
Wci.ągnął „cichego Edmunda" do kc
Wqwczas Wita szepnęła do Li1:,owa:
· WYJechał ze swoJą z ną do Adelmowka, la pierwsze nagrody podczas konkurznajdującej się w głębi hallu,
mórki,
na
Zaczekaj
sama.
jest
ona
Teraz..
chy
jednak
razem
tym
strzeleckich,
sów
swego
przez,
zaproszony
został
dokąd
nóg stare połatane łapcie i
jego
z
zdjął
mnie...
znajomego Zaklickiego. Odbywało sit; bita - wskutek wielkiego zdenenycwa- Dobrze... BędQ stal na ~zatach... wlożył mu swoje. Przerażony tern
tam eleganckie przyjęcie, na które zje- nia. Przeprowadzona ad hoc na- terenie
tlefczyńska zastała Lodę Czemiro\V wsz:vstkiem żebrak nie oponował. n!0
chało się sporo gości. Pomiędzy inny- willi Zaklickiego obława, nie dała pozYmi przybył również przemyslowiec Emil tywnych wyników, gdyż nikomu n:.i nawpól omdlałą. Orazu domyślila s!ę, '(;rjentując się zresztą w faJ.a!ne..j dJą(J i;v.
Tirst w towarzystwie Lody Czemirow. myśl nie przyszło, by sprawcą zamachu co zaszło przed chwilą w numerze i co tuacji.
Następnie Litow opuścił komórkę_
W1ta odrazu oceniła stosunek jak~ na Tirsta mogla być żona komisarza uczynił Jakub. Nagie ciało tancerki po·
uprzednio drzwiczki.
zatrzasnąwszy
ku
Skoczyła
ogromnie.
nią
na
działało
łączył tę parę. Widz.lała ich poroznmie He!czyńskiego.
Zbrodnicza para z zupełnym spok~
Niezrażona niepowodzeniem, \Vita Lodzie i poczęła ją obsypywać namiętwawcze spojrzenia, podsłuchała ro<:mojem udała się do mieszkania komisarza
wę, którą wiedli na osobności, co utnva szukała usilni.c innych sposobów pozb.v-· nemi pocałunkami.
Gruzinka ocknęła się z omdlenia, a ttełczyńskiego, gdzie doprowadzlb s ' ę
uto ją w przekonaniu, że tancerka jest. cia się „rywala". W tym celu posla!a
oddanego jej Litowa do pałacu, by widząc, co się święci, usiłowała wszcząć skrupulatnie do porządku. Litow otrzykochanką bogatego przemysłowca.
Zapalata nieposkromną zazdrością i „sprzątnąl" Tirsta. Podstęp z windą i alarm. Wita prośbami i groźbami pr()- mal od Wity nowe pantofle ze śliczne,;
postanowHa usunąć z terenu niepożąda- zatrutym mięsem również się nie udat. bowala skłonić ją do uległości - na n;,-; gemzowej skóry.
W numerze 37 hotelu „hnperial" 1,oa
Niezależnie od v,rszystkiego, łiekzyńskc:. się to jednak nie zdalo. Wtedy, nie wle
nego rywala.
Śledziła ich przez ca?y wieczór, nie ciągle szantażowała fenigsztajna, któr.v dząc, co czyni wpiła 8ię zębami w szyję stały po Litowie i tneczyńskiej „ślady',
spuszczając z oka ani na chwilę. Poszła nie wiedząc jak się wydostać z oprc~•Ji nieszczęśliwej tancerce ( - przegryz~a na które jednak nie zwrócono zbytn'ej
uwagi. Zamordowana tancerka trzy-·
by artatję,
prześladowczyni,
za nimi do ogrodu, widząc jak się odb- poradził swej
j Krew bluznęła szeroką strugq, dokoła, mata w kurczowo zaciśniętej ręce gm·~c
„wzięta" oporną Ladę siłą.
czyli od reszty tov,1arzyshrn.
Iiekzyl'1ska - po króitkim zasurn.1- .t\vorząc na podtodze dużą kalużę. Na jasnych włosów, należących do morder
Na \\'i<lok pary oddającej się na law~c pic,sz~z?tom . ~1iłosnym, \vyciągnęł~ \V!cni~ - post~nc::na .tak ~iczynić. Do- ten moment ~-biegł'. do. numeru. zw:1bi0· czy~i, a obok łóżka le.żała :~nife~·owa rl;
PO krotk1eJ chw1l1 namysłu rc,vohvcr 1, w1cdziawszy s1ę, Kiedy mozna tanccr!cę ny odgłosami ·walki, L1tow. Nic tracąc kaw1czka, która zgub1ł ttauy L1tow.
.(D. c. n.).
mierząc w gtowę Tirsta, wystrzeliła. zastać w numerze hotelowym, udała się ani chwili przytomności, podbiegł do Wi

=1~~~~1:
§I Taiemnica hotelu „Imperiał" 1~
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Konlerencla

gen~wska wywoła

s. W I f CZ-OR N.Y.

~
i

konflikt

angielsko-a meka· ński,

który ma decydujące
znaczenie dla przyszłych
losów świata. „

. Walka o panowanie
nad morzem.
wkracza na

groźne

tory.

Konferenc·j a genewska, zwołana w
opracowania programu zmmeJ'S'.~e·
nia ;:i;b.rojeń na morzu z in.itjatywy pr~zy
denta Coolidge'a, dop:rowadziła naa:-a.7.i1:.
do jednego tylko pozytywnego rezult:;it{i
do ujawnienia SJM"zeczności między Jm)„
gramem zbro1eń W, Brytan.ii a progra„
mem Stanów Zjedirwczonych,
Sprzeczności te zarysowały;. się tak
mocno i jaskrawo, te powstały JUZ na
tem tle
pogł.oski o ~arciu z po:wl'Qoo
tem przymierza anglo-japońskiego, ·
Faktem .jest, iż delegatja japońska w
. Genewie zmieniła ·-fl'ont
w ·" ostatnich
cfmacli i przyłączyła. się przy głosowa.c~ht

Nowoczesna broń - gazy ' truiące, jes( t:yfko włeay nfo6ezpleczną, gay fudnosć
nie umie się przed nią bronić. Znana z historii machin wojennych walka pancerza
z młotem wojennym~ taranu z mur~m. kuli stalowej z pancerzem z hartownej stali.
urzeczywiistu.ia się i w walce gazowej. O liJe jednak wszystk-rie dawne sposoby
w~lkii dotykały głównie samych walczacy.c b, o fyle gaz trujący grozi całej ludności kraju. Na !itak gazowy, stanowi obronę maska i gazy, niszczące trudznę,
płyny, ekshaust ry i t. p., jednakowoż, BY OBRONA BYŁA SKUTECZNA,
MUSI :QYC W TYM KIERUNKU UŚWIADOMIONA i WYSZKOLONA CALA
LUDNOŚĆ. Nasze władze. 'pa11stwowe nie zaniedba~ tej ważnej sprawy, trzeba
Jednak; by cała lud.'1ość by~a· got~wa do współdziafania i nie lekceważyła sprawy w myśl nieszczęśliwej tloktrvriy, ż~ „jakoś to będzie". Na zdjęciu widzilmy
wag~n: kolejowy,_ W:którym mieści się wystawa pzeciwgazowa.

=~s::~;:E1'= Kńźaty ·iest ·władcą swojego Zycia.
·

R~ablli~ faikie . panuje w. pra„
de i opmjł amerykds'kiej z powodu oporu. sta;wil()ll:ego :aa konrferenoji ,g en;,w„
Slkiej przez A'lllgFJę· woibec ź8,!dań deleg.a .
łÓW! Stai1i6w Zjednoc:zonych,
:maijduje
..ro;, ~z w adytkułach wykazuiących
r.zek-om~ chęci dą:teinie AI11!fjji d·o wyzyafmma sytuaoji nia rzecz supremacji: i he-

~mo:nji a1bsolutnef .n.a wodacli Pacyfiku,

gdzie kioncentroją: .się najfywotniejs-ze
:i:ntere'SY, Stanów. Zjednoczonych.
,,.Washin:gton. Post" f:ormułuje w naatęrpujący spasóll) opinię amerykańsiką 0
, .
kweriji ro2Jhrotetuia na morzu:
~ ~c;e Wielkiej Brytanji sę
łlle do przyjęcia. l<Xąiżownik to nic innego, ja:IC platforma, n.a której ustawia !'ię
amiaty. Okręt handl:owy, Zia'Opatrziony w

armaty 6-calowe i wyćwiczoną obsługę,
to krążownik wojenny. Im okręt ten bęcizie wtiększy :i: szybszy, tem więksi~ hędzie posiadał wa.dość boj·ową.
· ·
Ogranicza1ąc to-naż kirą:żowników do
7 tysięcy ton, jak żąda te·go Wielka Bry„
tanja,· a kałilber dział do 6 cali,
można

bardzo łatwo zamienić flotę hand~owZ!
brytyjską na flotę wojenną. A poni.eważ
Brytanja posia.da 2 .800 okTętów han.·
dlowyC'h, pł'U\n<>:cych z 8 ,...,,bkości" 12 wę.

w.
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Bardzo dużą rolę - w 111(1.szem

życiu,

łudzkie pokolenie żyje obecnie znaaz- jeślJii chocbi o to, czy żyć dłużej lub krónie dłużej, aniżeli to było przedl paru :cef, grają czynniki pozornie
zupełnie

sfu1eciiami, czy nawet w wieku

wbieg- o/blojętnie. Nrp. celowe ograniczenie

ł}'llll. Wówczas przeciętna norma wieku !życia mięsa, przewaga ow-oców ' i

S'PO-

ja·
wym>- rzyn przy wybone pokam1ów. Dalej ko
&i1a ok•oł.o dW'tl'dlzies1u lat, ~Y diiś do nieczne mywanie ruchu, korzystanie L
clioidzi już do czterdlziestu.
·p owiefrm i słońca. Wystarc-zaiące i wę
Jak się Ł10 st·ało? Zawdzięczać nale- właściwym czasie stosowane pory wyiży ten obij.a.w głównie postęipowi w dzie poczynku, słtW:ące po to, by
napięcie
'dZ"Ini': zwaliczania cho~óib u nie~?wląt.. naszego mózigu, nerwów czy mięśni na. ~1mo ba~d;żo powa.zne
wym
za- prawdę ust:ąipiłio cdkowicie. „
lbiegow w te1 dz..iedlzinie, są one 1emal
Nauka medycyny. odidawna już zna
·niewid-OC'zne dfa pO'Szczegó1nych · jedno- szereg gTuczofowych tworów, które masi·ek, bo dotyczą całych społeczeńs•tw: ją wbSiność przetwarzania przyjmowaczy Ludzkości. Chociaż więc przeciętny nyoh przez krew środków od•żywczych
wiek nasz jest obecnie znacznie wyiżs1Z-y, i odldawan-ia i'c:h tejże krwi. OrganiLlll·
niik·o~o to nie zajmuje, g:dy sam na sobie zulżyty własności fo zafracą, a
choć'
dośw:ia1diczyć nie może widocznych pun krew jego otrzymuije składniki odlżyw.
k'tów przedłużenia życia.
·
cze w naleiżytej il0tści, nic to nie pomoCzy mo~a wogóle to życie przecłfo- ~a, bo giną niepr.zet.wonone.
żić? Czy każdy z nas miu-si · mnrzeć w
Na tem właśnie, w grubych zat\ysach
cizasie ściśle określonym? Nie, kaZidy z mówiąc, opiera .się nauka odlmłiadzania
nas bezwarunkowo w dużym
sto-pniu sztucznego, które go operacje dokonywa
$łan·owi o tem, czy życie jeg()
będzie ne są drogą przesz.czepiania obcych gr.u
dłuższe hvb kró't'sze. Ka~y z !bas dobrOI- czołów.
wolinie sohie to życie przecina lub wyRolą tych nowych gruczołów jest
dłuża, zaielŻl1lie od tego, ja1ki jest stosu- właśnie przerabianie
od!Qowiednfo do
nek nasz do h:ygieny odlżywie111ia, hygie- potrzeb o~an-izmu ludzkie.go su!bs•tantjł
ny ciała i hyigieny podziału dnia. ·
od!żyrwc.eych k.Twi.

dla posizczeigó1ne=go mies2'Jkańca

1

"t

N1e wszystko z/oto co

złów llla godzinę, Stany zaś tylko 2300
takich statków; ponieważ 1300 okrętom

szybkości

handlowym angi.elskim ·. o
12
do 14 węzłów mogą przeciwsfawić Sfany Zjedniocrone tyLko 215 takich stat·
·
300 k t,
· \•
k o_w;
pomewa!Ż'n'a
•O t·ę PW .angieisk1ch o szyibko1sc1 15 do 19 węzłow wypacla zaledwie 50 takich stat.k ów amerykańskich, a 42 okrętom arugielskim, :-n-.
.. .
,
. .
.
.
WlJa1ącym s:zybko~e 20 i .~v1ęceJ wę~ło~,
mogą Stiany przec1wstaw1c tylko 4 .akie
okręty, a wO'f!óle statków handlowych
do i powyżej 25.000 tonn posiada Anglia
>63 Stany ZjednocZ0111e zaś tylko 98,

wyk:azuje, że

nrnwn1·
~u!:IU [lnboJ~da
U
[I
U
:Gł\ UU
,
-
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Sl'l świeci.
~

k omprom1
·
•to wa I y
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lod Z lei •
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tu angielskiego odbyli na specjalnym pa
rowcu wycieczkę do portu stolicy Anglji, o którego rozmiarach nie . moze
mieć pojęcia zwykty turysta, zwredzający Londyn, doki bowiem portu londyń
skiego rozrzucone są po obu brzegach
Tamizy i otoczone od s.trony · lądu murami.
·
Jak oświadczył lord R'ichiie, kierow•
nik '\vyci~czki, podczas śniadania, wydanego dla parlamentarzystów, w ciągu ubiegłego ro-ku wywieziono z pmtu
londyński1ego lub przywiie ziono do niego
bez mafii- 50 miljonów ton towarów.
Wartość ych tow. sięgała 745.500.000
iuht. sterl.
O ogromie zapasu towarów, nagromadzonych w składach
portowych,
świadczą choćby dwie tylko lkzby. Oto
wartość jodyny, z1ożonej W tych sktadach, a stanowiącej niemal calą produkcję światową
tego płynu-,
"\Vynosi
2.385.000 funt. sterl., a wartość zapasów tytoniu 50 mi1jonów iunt. ster!.
W doku św. Katarzyny znajdują się
sklady pertowej masy, szyl<d:kretu, owoców suszonych i cukru; w doku londy1i·
skim - oprócz składów jodyny ~ skła·
dy cukru, wełny, korzeni, kości stoniowej i wina, przyczem długość korytarzy _składów, w których ustawione są
beczki z winem. wynosi 29 mil ang.
(przeszło 46 kłlóm.).
Z przeciwnej strony rzeki do.K Surrey zawiera 400.000 ton drzewa budowlanego, tudzież składy produktów ka·
nadyjskich sera, \llasła r słon'iny.

I·

-I· 11·a111· [Inrnwn
U .[Ukł. nrk1·
.

Cały. · Bet·l~ smie1e s;ę z p~zygo~Y:· Jar. - . Musimy '_"'as ods~.awic do k~misa"
ka .zic!.ar~J.a się one~dai--?wu złodz1e}o1m iatu - rz~kł pno_d~w.mk. - ale z~l m„
nazw1sk1em Schuki 1 Me1ssnzr, Si)~CJa.1- was. SZJCZ~rze. Wezc:ez więc na poc•techę

storn od włamywań przez szyby wysta- po 1ecLne1 czekoladtzte.
.
.
wowe. . „
.
,, ,
I wydoJ:>ył z wo-i:k~ dwie poŁ.ę-zne C'Z~
Złod;z1e.ie wyszh nocą n9. 1ow r l prze„ k.olady, ~torre ~łodz1e1e schowali z rad'O~
cha·~za~i s;ę po Blumensłrasse ..N~g~e !a etą do l\'iesizeni.
. : . 1•
uwa~yh p1~kną wysta_wę i ~~1k1enrn'.m 1
-;- 1:1.orowy
- chłop - pow1edz1e.1
_,
1
•
,
•
•
.
konifituram1. Korzystaiąc z ... h~m11osc1 ro do s1eh1e.
.
przeto 1as111ą 1e·s t rzeczą, 1ż w razie przy :z1hili s:zybę i zgarnę.li pospiesznie do pn-y
Niebawem wszyscy ooaleźli się w ko·Jęcia
· propozyq1
··· an-g1e
· 1•s·k'ieJ,· t.J.- bu dowy go~owanyc
_,_
h w-ork ow
, ca ł ą za war t osc
· , wy m1saT1ac1·e.
· · ·
,
,
ograniczonej IicZlby krążowników 0 po~ st<awy.
.
- Zamknąc do aresztu ~ zawyro'rn
· " · · 7 5(\_11 t' ' St
. .
się policjant wał lwmisiarz. - Zachciało wam się sło
}emnosc1
. vv on. . ·any , , z·Je d·.nocz:),Je
. Na:gle. zza rogub wysunął
·,
ł b'
•
.
1 zauwa>zywszy rai us1ow, zaczą
me k ti dyczy, a t eraz„.
me mogłyiby przecnvsta.w w . olbrzym rej nim.
- Będzie nam i tak sł.odiko. Pan przo
Hocie k.rąiżown~ików angielskich odp•>~
- Stać! - zawołał, ale zł.odzieje ZOf dow.nik dał nam po czekoladzie.
wiedniej liczlby krąożowników własnych. jentowali si ę s:zyibko i rzucili się do uPrzodownik sipojrzał zna.:. ząco na ko
Flota wojenna amerykańska zostaiab-v- ciecz,kii1 część łupów zostawi·a·jąc
na misarza.
. Na" .tJ ~„·
zd' 1 l „
n
a' miejscu.
- Zjedzcie je natychmiast - rzekł
za t em b0ZnZ.s ę......:re
e{ a'"o"va· ,a, ,
. .
. d ną l , me
·, b awern z:b'ieg.1r. 1rnm1sarz.
·
. p. o1iqant
gw1z
handel zamorski wydany na łaskę l nre się inni ipolicjanci, rzucili się w pościg 1
ZlodG>ieje doibyli swoje czekolady i oto
łaskę obcej' potencji nu:wskiej,.
· niedługo ujęli o<b-u_złodziei.
co się o.k.a•zało: zamiast sk1dkiej mas1 w

londyński

największych bogactw
świata.
W tych dniach członkowie parlamen

~r
• Slq W k
_1va1nowsza
m'1 d ycyna rozw11a
terun k U
zapewn1en1a /udz1om d/ugowtecznoŚCl.
Wstp'ółc-ze'SIDJa nauka

Port

jest ·składnicą

~~=-ema~łbst: ~o;~:e: ZyJąc hJglanlGZDiB można ja sobla przadluźJć.

au Amig1ji i Japonj.i.

WLADYSLA W ORBAN,
znakomity poeta po-Iski, piewca Tatr
i Podhala, obchodzi jubileusz 25-Ieci.~
pracy lteraCkieJ.

~okach. I~d:!i .zachądnrch

w
.zna!duje '
~rę, :-- Jak pow1edz1al . lord R.1tch1e -:Ilosc. rumu.! w!~tarczaJącego. dla upiera
całe1 AnglJI w crągu pół godzmy.
W chłodnrach pOfltowych gromadzł
się 70 proc. całej ilośoi mięsa, pryWOŻOnego do Anglji.
Chlodnie barr-aniny.,
przywożonej przeważnie z -Australji, mo
gą pomieścić zgórą 3 f pół mr!jona baranów. z Australji przywożono te~
przed woj,ną do Londynu' okolo 30 miljonów królików bitych, obecnie jednak
liczba przywożonych do Londynu królików takich spadła poniżej 10 miłjonów
australijczycy bowiem doszH do wnios. 1 ·, · ł
·~
.
'ć k • ki
1m, ze
op aca się wywozi s or
królicze,epieJ
ni!ź mfęso.
·

i.śniących' papieracll

deszczułkii.

klryły się mvykłe!

- Oto jaki był cały w:asz łup ........ WY"
•jaśni!·
przodowń±k. - Zrruhow•aliiście z
•
wysvawy
same pozorne sma. koł
. y ki. a•
miast konfitur - ziaharwiooą w-od~ !JM
miast ouki-erkó.w: _, ~~ ,,. ·
:-,
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Walki o mistrzostwo
- : 0 1_ __

Łodzi.

Ł.T.S.G.

1.-Turyści II.
T. S. O. Il. - Turyści Ili 5:1.

Ł.

Lódź, 9 sierpnia.
mecąów o mi·s trzostwo
Ł.Z.O.P.N. pomiędzy · powyższ:emi dru-

Wyniki obu

żynami

nie dałJ prawdziwego miemi'ka

.

sit.

ŁTSO zawdzięcza nie::>czekiwane ła
dne zwycięstwo, obu ·swych drużyn,

G. M.

4:0

'

mem prowa!d:zona gra nie mogla l iczyć ,
,
.
na żaden sukces.
. Inny zupelnLc obraz widzieliśmy po
stronie przeciwnej. Ł.T:'S.O II; to druży- i
na nietylko ambitna, lecz umiejąca wy- i
zyskać każdy błąd przeciwnrka. Cały jej f
napad rozporządza silnyrmi strzałami na r
bramkę, grając prócz tego przebojowo. 1
W drużynie panuj.e harmonja, wszystkiie
li.nje wspierają się nawzajem i stąd wła
śnie biorą swe źródło, wspaniałe wysokocyfrnwe zwycięstwa Ł.T.S . G. 11.
Ł.T.S.G. ·I i Turyśc : II stoczyli równi eż zupełnie równorzędną walkę, lecz
niemal te same błędy, jakie popełniała (·
III drużyna, 11-ga starnła się j,e naśla- I
1d:ować co do joty. Anemia w całej linii I
napadu, w której jedynie prawe skrzydło I
stało na wysokości zadania. Jednakże
jego pracę mar.nowa.U wszyscy, n~·e do- I
p.uszazając wprost do wykorzystnJa ba- ;
jecznych biegów :i centr Świętosław- i
.l
ski ego..
Gra linj.i. pomocy byra bezproduktywną, tak ż.e żadna podana przez nią
pilka własnemu napadowi nie nadawała
się do strzału. Nic w :a1d1omo wogóle,
skąd wzięły s.ię u niektórych graczy Tury stów takie n:iani.ery, jak bezustanna
gta górą, miast przyzieimnej.
To też syzyfowe prace jednostek II
Turystów zaprzepaszczane
drużyny
przez więks~ość pos·zły na marne t mecz
został zakońozoi11y całkiem ni·ehonorowym rezultatem 1 :5.
Ł.T.S.0 zaś tworzyło zespół bardziej wytrzymalszy, już od samego po_czątku gry narzucito ono jej własny ostry charakter i niem zwydężylo.
Za wody rozpoczęto o całą godzinę
później z powodu nie stawienia się sę-

Z.

S.-Siła .

3:2.

nie wyMecz odbył się na bo'. sku Turystów, wag.a z;mie-nna. Obie dr~Y'DY
zysikują licmych podbram1kowyd1 sytu„
·
nie został jednak dokończony.
Na kilka ibowiem minut przed koń- acji. Lofo4ejszy jedrnak napad GMS. był
r.em, gry bramkarz Siły z piłką w rę- częściej przy piłce i pod br.amkt\ przecikach został przez graczy GMS, wepchnię wnika orientował s·ię lepiej, to też s:r,aię
ty do bramki, a sędzia bramkę uznał Si- zwycięs-twa przechylił .o n na swoją -stroła zaczęła protestować. Wszczęty spóf' nę.
Sprawą .niedokończeni~ z~w~:iów, .a
załatwion-y,
nie mógł być polubownie
powtarza1ą się ostatnio
ze stron, z sędzią na czele nie sprawy takt.ę
ża.dna
zawody Iztbyt często, winny zająć się władze •s por
ustąpić i te ostatnie
chcieii
towe.
przed czasem odgwiz.dał.
Przebieg gry dość intere·sujący, prze

Ł.

K. S. -

gościć będzie

„Warszawiankę"

w niedzielę.
Po niedzielnych deribach piłk,arskicłt, przedwnikowi pewne zwycięstwo. Do„
dość a wystarczy
publiczności wodów na to mamy
które dały moc wrażeń
temu,
tygodni
kilka
pamięcią
•sięgnąć
sportowej, drużyna łódzka Turyści, ma
nadchodzącą nied~1 elę woliną. Druga ló- kie.dy to Wa1rsZJawianka zwyciężyłą groź
dZJka drużyna ŁKS. goś cić będzie u sie- nego swego rywali Legję oraz na począt
bie drużynę warszawską „W.arszaw.ian~ ku woz;grywek ligowych równiei i ŁKS.
kę". Mimo, iż Warszawianka znajduj1. odebrała 2 cenne punkty w Warszawie.
się na szarym foońcu tabeli mistrzostw, To też mecz z Warszawianką w każdym
to jednak przyznać jej oo.leży, że potra- niemal mieście budzi zainteresowanie,
łi ona od cZJasu do czasu wytreccić z rąk jeżeli ch6dzi o wynik.

Dzisiejsze

wyścigi w Helenowie

powo<l~eZachęcony niedzielnym
niem SS. Union organizuje w diniu dziHelenows.kim dru,gi
&iejszym na torze
dzień wielkich międzynarodowych wyś
dgów spri·n terowskich z udziałem wszystkich ;eid~ców którzy startowal1i w nie
dzi elę. Ohok gości zagrianicznych na czo
ło których wysunęli się mistrz Maithias
Engel, mis~rz Bel-gji Albert de Buną.~ i
mistrz Niemiec Piotr Steff.es, przyjeż.-Jlża
ią j.eszcze kofarze wa:rszawscy.
rzęs1s~1e
Dzisiejis·zy p1-.ogram przy
ośw~etlion. ym torze, zapowiada się o ~lt
Gw Jl!.le ci~ka wiej od niedzielnego.

Jak sie

bawią

na Lido„

I

ich hartowi ii odpornoś<Ci na
trudy, podiezas bardzo dokuczającego upału ornz lepszej orjentacii swego natiadu pod br"amką przedwnika.
Ni-emniej jednak, ani III ani też Il dru
żyna Turystów w polu n:e byly słabsze.
Przeciwnie, pokazały one grę bardzo ła
dną d conajpmiej równą grze ich przeciwnika mimo osłabienia rezerwami.
Turyści, w okres;e ferji szkolnych i
nrlopów, podczas których znaczna ilość
i.eh naprawdę dobrych graczy przebywa
na wsi, zmuszeni są powstałe stąd luki
latać, nieodpowiadaj.ącymi jeszcze wymogom graczami.
To też dzisiejsza III :eh drużyna , s'kta
da się w przeważnej częśc i z IV, a
11-ga z III-ej.
Prócz tego 111-cia drużyna wystąJ)ifa
bez bramkarza, którego funkcję obejmował.i kolei.no id:\v aj obrońcy. Pakt ten kosztował drużynę trzy, strzełone w pierw szych minutach bramki, które byly
bardzio trudne d(} obronienia ~ w rezul:acie nie zostały odrobione.
Dalszym powodem porażki Ul-ej
1iirużyny Turystów, byt zupełny brak
·::grania sLę i jakiejkolwiek ta'ktyki. Podczas bowiem. gdy tyły III druży.ny Turystów zmagają się z przeciwnikieim
f)Od własną bramką. cala Jinja napadu
stała na przodzie w równej linji, jak
wbite w z,i ernię k·o.Ud, n:e starając się
~ n i w najmniejszym stopniu o nawiąza
i!i c kontal<tu. nietylko z wtasną pomocą,
IP- : z nawet z pilką. To też takim syste- dz~ego.
w~ększemu

.

Ekscenlryczlfy obrazek' z plaży na Lido' po(f Wetteclą. Rasowe kónie t„
amerykanka.

rasowa

Tabela rozgrywek
dzień

o mistrzostwo Polski po

8 sierpnia.

Skok Ruchu na 4 i Warty na 8 miejsce
w tabeli po sensacyjnych zwyci~stwach.

lPirzewidy:Wani1a nasze, ogłioszone w
sobotmm „Exp:res-s·ie" sprawdziły się. W
taheli mistirzo:słwa nie zmieniło się ~bvt
wiele :nie mniej iedtnaik niedzielne
gry~ki, na ~ały~ teren·ie ~o~®ki przyniO'i
ły kilka sensiaCYJnyich _wyn1kow.
I tak: wielkie wratżenie zr,obiło wy.
sokocyfpowe zwydęstwo Warty nad Le
~ą (8•1)
T; t;ż wynik ten trudno pommąc młl
czeniem. środk•owa tró~ka napadu tegji
gra ślicznie ,i je.st zdaniem wseys·t kich,
bezkonkurencyjną, ale znowu nie tak!
djaibeł S<traszny.„ Dowiodła te.go zres·ztą W arta, która tę be?Jkonkuren-cyjność
wprost z ziemią zrównała.
prosty, że na
Wniosek więc stąd
wsźystko a więc i na bezkonkurencyjną
.grę w piłkę noiżną są środlCi, l'lztuka 1ylko w tem kto je potnfi wynaleźć i z,asto
sować ... Dziś zatem, t.ak i•a k zazdroszczo
trzeb.a
no Legri jej świetnego napadu,
z.azdrościć Warcie jej świetniei~zego jeszcz~ wyniku uzyskanego z Legiją.
A stąd ogromny suk.;es moralny, z
którym w parze maszeruje, wszystko do
datnio.
Nie mniejszym sukcesem szczyci się

rnz-

1

cyjnych, jdeii zwafymy, ~e ieSt ~pie
wsze ·wogóle w lf, b. zwycięstwo mist{'Jlll
Po1siki nad :swym zaciętym ryiwal~m.
iPoriażikę Jutrzeniki ip:rzewidzieliiD.y
równierż aJ.e mit~o~1ki~pijne. zwycięsW.
IFC. lllla;d iWMSza~Jan:ką ,2;1. &,wiad~"'Y: «
.. ,
poprawie E!~ te1. ostatmeJ, . •
. Mecz TKL. - HMmo~ea ,,,n ie_ ~
' ':'! "; • Ą'-+,~·t
·<
się.
Tabela ~·s~ro~tw po :ai~en _li b. Gł,
przedstawia się 1ak inastępu,.e : ·'

1
/

116 OO
16 24
15 20
1.6 !17,

3) iPogoń
14) Ruch
5) T ~.S .
6) Leg11a
7) ŁK.S.
8) wa~~.
9) Turys~1
10) Poloni~
11) Czarni
12) Hasmonea .
13) Waxszawia'll!ka
14) Jutrzenka

nad
zwycięstwem
mistn Lodzi swem
aż do nid. :ieh
eksmistrzem, zwanym
„moralnym mistrzem Ło:lzi ' '.
I słusznie! - Ale ta przedniedzielna
słuszność, została onegdaj również zrownana z ziemią. Turyści zwyci~żyli tak
decydująco i bezapelacyjnie, że eksmi.
strzowi, poniesiona porażka zupełnie lek
ką będzie, a sportiow.a Lód.i zatrzyma na
bez żadnego
dal faktyczne·g o mistrza,
·
dodatkowego tytułu.
Wart-ość zaś zwycięstwa Turystów by
ta równie~: kolosalna. Sw1ad:::L o tern I
na nasz.y-:~1 boisk:Hh
wsz~· dJ włacLna
galeria, która na onegdajszym meczu,
po · pięknych uzyskanych przez Turyscałkowic·ie po slronic
tów bramkach,
Jest to sukces
mistrza Łodzi stanęła.
chyba
ogromny, do którego nie trzeb.1

dziem dnia będą mecze między najlep~
szymi z których :miów wy.róż;nić należy
pojedynek Engl.a z dwukrotnym pogroni
cą de Bunne i pojedynek Szmidta z Boiocchim, Dalej, kolosalne zainteresow:i·
bieg p:arami na
nie budz.i trzygodlziin.ny
wzór amerykańskich wyścigów sześcio
dniowych.
Początek wyścigów naznaczony z.o.
d~cdi;;~~~j, prócz dalszych z:wych~~tw
s-tał na godz. 7,30 wieczó,r. Dzisieij·s za im
Z widką równi eż por cją bramek
preza kolarska zapowiada się tern cfoka
wiej, że kolarze zaigr·anicwl za:po:~nani (6:2) odprawił Polonję, górnośląski RJt~b
ju1ż ·są z torem i bezwąlpienia osiągną zrui a zwycięstwo Pogoni nad Czarnymi 3:11,
nale•ży także do rzędu wy1ników sensaE.
cznie lepsze wyniki.

Gier Pkt. .Bramel:

Klub

1) 1Wisła
2) I.F.C.

15
16
16
15
16
15
16
14
,16
116

w

'.45:21

1

44:24
3'3:3'1'.
17 39:46
16 . 41:40
16 . 3:29
·15 40:34!
15 30:35
.15 33:39
.12 rz.8.32
10 24:40
9 22 :45
J 25:50
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WARSZAWIE
do nabycia w głównym ki osk u
dworca poci ą gów odcho-

bali

dz ą cych

KRYNICY

w ksi ęQ:arni w domu zdrojowym
~

ZAKOPANEM

SZCZAWNICY
w ks· ęgarniach „Ruchu"

WJ

:f

Ę1

ZQPPQT ACłł dl~·,
.
.
w ks1 ęgarm N. GHERMAN

.
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CASINO

Wielki dWU~OdliDDY 1rn~ram I Filmy sezonu 1927-1928. i
Dziś i dni następnych! „„„„„
I!„„„„„
„„„„„1
„„
,
„„ „„„„„
„ .
JEDNA .
.„
I
o
•
„„
== I N I D w AJ n
= w głównej słynna piękna
_2_

_1_

(Mlloś6 hlsz~~~kl)

X

roli

i

MAE MU R RAY

X
X

aI

X

hiszpaflskiego.

.tycia

Wielki dramat z

Rdyscr:

Dymitr Buchowiecki

słynny z obrazu „Białe

noce''

„„
==
· ••
==

pięknej

film, kreślący z pełnym realizmem mękę $C
kobiety prześladowanej przez szantażystów. X

~6 ~ ~~j

Hrabina ftgn. Esterhazy Jl

Porywający
0

~

I

Pocz11tek przedatawieft o godz. 8-eJ wlecz

s. s.

Dziś, WB 111torak, d. g sierpni• 1927 r. o godzinie UO 111iecz.

„UrtlOlt" I

I'Ja[ i1ortowy „Helenów"

IBI Wf WY Ulfi I [YK UUl W1_jiclo- ~~.":.:~;:~~:.re.owi "· u:
MI{•torll·Ul1·11tr1Ytt'wiataARENGEL
.l

•iał

Odli

Ile

U

ł

... CZYK 1• SZMIDT _ m"istrze
Szy•••

W prosr••I• m. L: ••cze rewanłowe I bieg parami na

SPLENDI D

NARUTOWICZA 20. •

rtARUTOWICU 20.

lO·IJ PodwOJnJ sztaglarowy program J

. .„.........--...........„„ ,................
........

Przy1muje:

od 9 do 101/ 1 r. od
1-2.45 pp. i Od 8-9

wteez.
... Or•

obsada: dawno niewidziana . na ekranie

Tel. 55-52
Przyjmuje od 9-1
i od 6-8. Dla pań
do 4 - 5,
011

ukazujący
niesłychanie interesujący dramat
niebezpieczeństwa grotące pięknej kobiecie, która prag·
nęłaby uczciwie przejść przez fycie ..•

LUCY DORAINE

R. KLEIN-ROGGE
przemiły

NILS ASTHER,

...........„„ . „„. . ........
........_
........

•

2

całego.. świata.

UUMnl[łsztukaWlflK~MlfUKlf~~

'nam .

w 10 alitach według słynnej po·
Po!'YWająca
wieści Artura Landsbergera p. t. „Villa Im Tiergarten"
Role kobiece spoczywają w rękach tak wybitnych artystek
jak: głośna tastcerka rosyjska

Elsa KrDgar, Bud EgBdB nissan
Role
JOB ·Plarco, Charl1s llllJ Kaysar i 1na1.
męskie odtwarzają:

Orkiestra symf. pod dyr. A- Czudnowakiega.

Sala mechanicznie wentylowana.
Początek

~.lew~owin
Konstantynowska tZ.

ce:;ei!c°!~f~ych

.

słynny

kobiet

seansów o godz. 6-ej wieczór.

Ir ~Il'(l

pfe nU ffi ef3 ta

Łodzi

zL 4.00

ii'"~

5

zł.

mlesięcznie.-Zagranicą 7 złotych mieslęcznleOdnoszenie do domów 40 groszy.

Redakcja I AdmlnistracJa, Piotrkowska 49,
l'ełefony redakcll 27-%4, 36-43, 36-4<&
Telełon admlnłstfaCJl

mleslęcznle.-ZamleJscowa

„

22·H - - - 1 osr,. ~
~„i&i• 1

.

--

(iodzlny przyJe~ reltakcJI 6-'t
to pot. Rękopisów ntezamów5ollYch nie zwraca się..... - -

~Aiw ~

-

LE Cz N ICA

IMLZ&JQ
IlfPOKÓJ
DDłO\VJ I
Rozmaite

lekarzy specjalistów 1 gabinet denty.
styczny przy Górnym Rynku,

Piotrkowska 294, tel. 22· 89 umeblowany, ~ o~na, do wynaięcta
przy przystanku tramw. pabjanlćklch)
Szkolna NR 12 przyjmuje chorych w chorobach wszystkich specja111ośc1 (Id g. 10 rano do 6-ei
· · ospy, ana i·tzy (mo- IO Il
Choroby włosów, po poł• szczep1ente
sk6rne, weneryczne czu. kału, krwi, plwocin etc.) operacje m. s. Obe1rzeć moZna 9-5.
opatrunki.
moczopłciowe.
leczenie promien
Roentgena i lampą Porada 3 złote. Wizyty na mieście
•

p· frkomska ,
87

okazjall Sprzedam
tanio 2 łóżka,
2 materace 2 szafki
nocne, 1 bielizniar·
1 szafę do zekę,
gara. wszystko ciem
ny d•b. 1·eszcze w
"
dobrym stani.-. Wla ·

ki:rc:t:·6~9L!!mu f!~!~1~e.i 0~=~~l:i1~~1:~0:~ ::f;~~: Lezioni d' ltaliann ~g.m~i~ć~ ~~~i~w9
Lekarz - dentYSta

f. Borowiu

przyjmuje w lecznicy przy ul. Piotr·
kowsklej 294.
codziennie od god·
2-7 wlecz.

lAURf AIHA

I

Roentgen. Zęby sztucane, korony
z1ote. platynowe i r.losty.
W niedzrele i święta do godz 2 po poł.

wą.

PD TRZEBnl
wykwalifikowani robotnicy lub
robotnice do wyrobów dzia·
nych (L. L. Flachmaschinen)
Zgłanać się od 9-2 i od 5-7
do fabryki .Ena• 6-go Sierp(sd)
nia 2.

moskiewskiego kon
serwatorjum

wznowiła

lekcje

gry fortepianowei
Przyjmuje od 10 • 12
i od 2-5

Wschodnia 72,
m
m. 19
W,

!li

'*•n•r3'czne

Chor, skórne weneryc2ne I pldowe

bożyszcze

P•OrRKow-łuł 157

moczopłciowe.

zonv

Włal\SRBJ
w 10 aktach,

t. zw.• szwedzki Valentino• -

r.

u firmy A. DIE TEL,

Chorob31•k6rne

~

i

I

Gda6ska 42.

Dzli I dni nastc1pnych!

Wspaniała

I

•zełclodnlourwch na 50 kim.
· Komunlkacla tramwajowa zapewniona.

Tor ołwlell08»'

Pll\Z

DE BUNNE-~1strz ~el~Jl : miejsca siedzące: ławki F. G. H po zł 2.00. taras
STEFFES - mistrz .fll1em1ec tł B, C, D i E po zł 3.00, ławka K. - zł. 3,50. taras
e A-:-zt 4.oo. trybuna otwarta zt. 5.oo. try!mna krvPolski i inni.
wnątrz tor11 zł. 6.00, kupon do lozy zł. 8.00
ta 1
wz6r amerykańskich wyśclg6w • P zedsprzedai biletów we wtorek d 9 bm

BOIOCCHI-mistrz Włoch
ABEGGLEN-mistrz Szwajcarii.

.

(conversazione,
grammatica, letteratura) in•egne signorlna laureata in
leHere
Tel, 39-85 dalie
9-1 e dalle 5-8

~•

Dywany. reperuję
Tkalma sztuczna Piotrkowska 92
potrzebny zdolny
sub3ekt fryz1er•
sl{i Wólczańska 129

I

43-p

~ak!:ta·
m~·eld~. ~ spr:;~:~ki
wodu wy1azdu

DKrl.

ł

·

nio. Wiznera 7 .

Specjalista chorób potrzebny pomocny technik-den•
skóraych i wenerycznych I włosów ty~tyczny ~ ~hło
Gabinet ~ontgena piec do naukt p1erwtym co
śwlatło-leczinczy szenstwo
juz praktykowali,

1'4
Ulróg•Pl.Otrkowska
Ewangielickie1 51. "Lekari.-denysta,
Ił

Zgłosić się Główna

(sd)
'
TeL 29-45.
Przyjmuje: od 8-'.2 - - - - - 1 6-8. Dla pań od.
dzielna poczekalnia
od ó-6 pp.
wiecz.

W TBKSCIB:
40 groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty). Zareceynowe il zaślubin. ~
tekście 10 zł. Zamiejscowe o 50 proc- Zagr. o 100 proc. droteJ. Za terminow}> drut(
ogtosze4 admlnistr. nie odi>awlada. Drobne 10 gr, Poszuk. pracy 5 a;r. Nainm. 50 Ir•
Oidoszenla kolorowo (minimalna wlelko~ ć'WlerC stronrJ 100 procent droteł
ZWYCZAJNE: 8 gr. za wiersz mlllmetro"Wir- Cna stronie 10 szJJalt).

. _ifi11111tiiiiiwii:-ł- - .~ ~ .R•tłiiF• ~' ~ :łll1U~1.·_ _ _...._,_ia~•i.iikłl;rociCii1Mti0111;;„;:-Aiiiidliii

