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Strejk tramwaja rzy trwa!

Zarząd .związku pracowników tramwajowych interwenjuje
u władz celem zlikwidowania zatargu.
Dziś wyjeżdża do Warszawy specjalna delegacja pracowników
na konferencję w ministerstwie pracy.
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spora.wte
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dzisiejsza „Republi- tworzonej sytuacji.

południe wśród pracow-

W razie

przyjęcia wydalonycli pra-

nfków tramwajowych rozeszła się ;wia- cowników --. oświadcza w dalszym oią
gu nasz interlokutor - 1ramwajarze go
domość. iż dyrekcja K. .E. Ł.
towd są do natychmiastowego rozpo:wyda.llła nagle z pracy bez podania
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Naifyobiinlfastowe wprowa<Izenie w

czy;n rezoluc}i! strejlmwych dowodiz~ że
'
W
Jak się dow:ladujemy, w zwl-ązku ze stanow.isko pracoWłl!ilków stramwajosfre!Jcliem tramwajarzy ·w <lmu d~J- rwych jest ruezaohw'.an.e. Podczas gdy
szym o godzinie dwunastej udala Sli~ do zaizwycz:aij w wypadkach zatargu ldlka
p. wojewody delegacja robotnicza z proś dni ,pośw·ięca 0110 pertraktacjom, tym raW

ba. o łnterwendę. Jednocześnie specjałczęcla pracy. Wszyscy pracowntcy
nie wybrant delegaci WY}eżdtają dziś do
czekają w remlzte
cownłk:a ~- który przewocfoi- na swych posterunkacll., ttzałeiniając WarszawY
czyl DA walnem zebraniu w przedednia paerwante strejkn od decyzji dyrekcji. w celu uzyskania audiencii w ministerstwłe pracy.
- Na kiedy przewidziane jest popar
włecu protestacyjnego.
azis~ejszy ~ne są
dz;i:eft
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Po sprawdzeniu tej wbdomoścl, któ- cle akcJ tramwajarzy przez pracownf-.
h
lal
konferencje
ra okazała się prawdziwą. odbyło się ków tnnych instytncjf mtecznoścl pn- r6wnłet
0
ęgowyc zaną
~ eocWinach wtfeczornyeh walne zebra- bliczneJ?
- O ile streflt z winy dyreltcJl prze dów wszystkich .związków zawodo-Jlłe pracowników tramwajowych, na
cfunąlby m do ke>i\ca bieżącego tygo- wYch w okręgowej komlsJI klasowych
którem
związków zawodowYch, pr6cz tego zaś
przyjęto rezotucJo natycbmlastowep dda w tatdm razie
.
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pracowników

zem
odraza wszczęto akcję strej,kową,
mruszając dyirek:Clję kiO szybkich i ecergiicz;nych decyzji.
Przerwy w raohu -tramwajowym w
c!iwu ostatnkh dni! wskamią, że stosimkJi między d}Tekcją a praoowltł;kami mocno SZW'aO!lrnją.
Rada namorcza vmma w czasie 3ak·
~ybseym zamteresować się temi

spntWam4, zaifarg 7incwi.idować i usuną
podobnych kooiliktów na

łnstytucn użyteczuo- ~

rzysTJ.ość
pracownicy
łl6.ry trwać będzie at tło chwilt przyje•
da z powrotem niesłusznie :wydalonych w: celu poparcia naszeJ altcJl Odpowie śct l>Ubllcznel I rada delegat6w zawo- I>
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rezołaCJI. przy- czynfone. ZwróclłJśmY, stę do zarządu
Jętej Prze% walne 7-ebranfe itramwala:rzy, związków pracownł'ków instytucji ttżyWOZY; tramwaJowe w dniu tłzlsłe)szy;m z teczrt<>§d pubncznej w Warszawie i do
_ wszystktch organizacji robotniczych na
,.. . remizy ale wnusały. _
·t lS(ft ZllOWD została pozha!wioaa aai- terenre Łodzi, które ~ekły nam
i\VaŻnieJszego środka lokomoeJJ, tym ra- swe poparofe w razie potrzeby.
_ Czy odbędą sfę dziś zebranla pra
zem bez- oznaczonego te.unirm zakońcowtńków tramwajowych?
czenJa sttejku.
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renie Lodzi. a nawet całego woJ~wódz-1
:Jali i~ donosumny związek pracow
twa, w razłe gdyby dyrekcJa K. .E. L
nie przyjęła .z powrotem prezesa zwląz- nikóvr instytucji 11Żyf.eczności pwblicznej
ku tramwajarzy p. Krawczyka i P. ~lar w u.biegłym tygodniu wystosował żądania ~ proce~t ~odwyrżt?,, wyzn:i-czaj'.\c
ciniaka.
termm odipowredzi na dz1en 15 sierpnia.
·
związku z powyższem wiceprezy.
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W
nas o swej dycY71jl w takim razie zwoStrejk tramwaji0wy zaskoczy,l mia- Ioświa.d<:_zył im., i'ź .podwr.żka J!ensji pra~
~ celu zaznajom'ien:a czytelników łamy zebranie.
cownikow gazown1 chwilowo 1est mcire. .
.
sto nasze tak samo Jak przed pwc;•oma alna, jak rów.nież i dodatki mieszk.anio·
%e szczególami przedsięwziętej akcji
oświadczenie dndami. Ni,e tylko zresztą miasto zasko- we, których domagają s·ię pracownicy.
tramwajowych,
przez pracowników
Sprawę tę mo~e jedynie rozpatrzeć
czone zostafo tym wypa:dkiem, lecz natramwajazw.róctllsmy się do związku
rada miejska, lecz
wet dyrekcja trannwajów, która, jak w tryibie zwykłym
rzy z prośbą o informacje, których udzie
Nast„pnie zwracamy się do dyrektora wynika z oświ.wdiczenfa dyr. Ringa, dziiś posiedzei;i: rady odibyłohy się dopiero
Uł nam jeden z członków zaTządu.
we wrzesmu.
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Pracownicy gazowni, któ.rzy od rokii
- Jak się przedstawfa sytuacja strejl Ringa, który bardzo lapidarnie skreśla zrana
nie otrzymali żadnej podwyżki, zde
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żadnych
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--... Ponieważ nie wszyscy pracowwą.
przykrego
nicy mogli uczestnicz:yć w wczoraj- oświadcza dyr. I~1i ng. Z nikfm w tej w kierunku z!Pkw :daw ania
Pozostałe insitytucje Ufyteczności pu
szem walnem zebranf'u, gdyż część pra sprawie nie rozmawiałem ~ nie wiem jak zatargu, stai1ęfa w obec faktu dokonabliczn-elj dotychczas jeszcze nie udzieliły,
pracownikom tadnej odpowiedzi na wy.,.
nego.
cowaila jeszcze na mieście, przeto 1JW10- ta kwestja będzie załatwinna.
ttWWr •• stawione przez nich Ządania.
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cowników,
które odbyło się o godzinie pół do szóstej zrana.
Charakter zebrania byt bardzo burzliwy ze względu na O!/tre protesty
:wszystkich pracowników tramwajoerpnia..
Łódź, 10 si1
całkowitą swobodę
Dziś
wych przeciwko wybrykom dyrekcji. ·
W dniu wczorajszym łódzką strd
Wiadomość, podana przez ndektóre
skowych i nic uzyskał cał L-owitcj swo- o~niową zarwii.iadomtono o g,rnźnym po-:
Z Warszawy donoszot:
pisma o tern, jakoby dziś o godzinie 8-ej
.
W Warszawie kolportowano wc:rn- body ruchów .
a rze, który wybucht w do.mu mieszkalZ te go powodu generał Zagórs ki nie żnym
zrana miała się udać delegacja prncow- raj '.v i adomości, jakob3: miejsce poh_vtn
p. medermana W ' Rudzie Pabjaniników tramwajowych do dy;r. Ringa z Z\Vclnlonego z w i<;:zienia ·; lc dcz~go 1rn mógł zamie s zkać u rodziny, ani też u;:y- ckiej.
w Wilnie gen. Zag(;rski cg0, ni c s k ać możnoś ci widzenia się z krewnymi.
prośbą o przyjęcie wydalonych oraco- Anfoko!u
W chwili przybyda na m.Lejsce per
Dr. iś n a s tąpi zmiana sytuacji.
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'jest nieścisła.
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Po dwugodzi'nnej wake z rozszafa...
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Wiadomo natomrast, że dyrekcja r c dajn.y~h m oż em y d o,1'cś ć. że ge n .!.a- u:cyslrn wolność.
Pojloski, jakoby gen. Z~górski ;-n:lJ- tym żywiołem uda:ł·o się slU1I111L"'ć ogień.
~ó rs ki znajd uje się bez r· r~: cn)ry od pn;y
tramwa jów z :11olałą na 9 ;d eń Jutrzejszy jazdu z \Vil11 a - w Warsz a w!~, je<ln ak- ido wa ł si ę w i·e d~em z w~ę zteń w.oisk•)Przyczyny pożaru, anJ ~
posiedzenie rady nadzorczej,.
ż e jest jeszcze w dy ~pozycji władz woJ wyc}j warszawskich *~ n1er>i·.awdziwe.
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Kraków, sliąd wyszły pierwsze zbrojne drużyny stworzonycli. przez Józefa Piłsudskiego wolsk polstddi. swięci co roliu w dniu SlÓStym sicronia pamiątkę
wymarszu z Oleandrów. Uroczystości tegoroczne rozpoczęły sk nabożeństwem w kościele św. Piotra i defiladą w ulicy Grodzkiej przed kościołem. - Zdję
cie nasze przedstawia: na lewo gen. Osińskiego (1), który odbierał defiladę, wicewoj. d-ra Morawskies,!o (2), prez. Izby skarb. w Krakowie d-ra Gre~ora (3\
i grupę widzów - środkowa fotografia przedstawia oddział legionistów na tle kościoła św. Piotra, wreszcie trzeci obraz {na prawo) grupę ze sztandarami
·
w chw!li defilady przed gen. Osińskim.

Rewolucja gospo· Venu s z prze d . 30.0 00 lat.
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darcza,
która sypie
Tajemn ice tualety elegant ki z okresu
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„Wszystko to

utraty obacnago dobro-

bytu.

IPowszedmie

słyszy się

w star~j Eu-

lOPie o olib.raJymich bogactwach AmeryW i o ogólnym ddbrdbycie tamtejszej
ladności. Pds.zą

be,

ksiąitld.
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o tem niezliczone i gru-

tw. czem tkwi właściwie kolosalny
p_ n ost i a:ozwój ~ w :Ameryce?
Odpowiedź na to pytanie usiłują nać
~ ekonomi.§ci. Niema wszalde kraaa świecie, ~.komfort życia ,ludno
~ ~Y ~ DE w Stanach Ziedno~ Prawie. ka.tdy robotnik, a na„
wet ~ posiada własny samochód,
ld6rym dofeżd:ta oa miejsce pracy i :ro
W ~ na wieś. ~es.złe~ śred:..
.UO .zamoblego praoowntka poSiada za,.._ dopływ ciepłej wody, umotti.wfajl\
~ zbytek ~ kąpieili, a telefon łąQllf ge ze matem.
fleganc:ja strojów kobiecych zaciel'a
!WBZelłde tól!lnice stanowe. Służąca robotnica ~ się pod tym względem
~towej damie.
Zdemakratp.owan. ie itycia codzienne
fa.. oparte na powszechnym dobrobycie
ładności, pobiło rekord światowy.
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•.• szmink i kobiece j.
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powiedział

Nauka zdobywa coraz więcej wtiado- szczęki mamuta. Na jednej z potężnych
mości o życiu czlowi•eka z, przed wielu kości leżata pięknie wyrzeźbiona figura,
tysięcy lat. Ostatnio szczególny rozgłos którą nazwano „Drugą Vmus z Willenw całym świecie zyskała austirjacka dorfu''.
Według opinji uczor.ych przedmioty
miejscowość Willendorf, w której odko
pano cały szereg nadzwyczaj cieka· znalezione stanowią ofiarę myśliwca
wych śladów kultury pierwotnej. Nie- złożoną zwierzęciu - b6stwu, które zaspelna rok temu wtialk:.l sensację wY- mieszkiwało jaskinię.
ttypoteza ta rzuca zarazem światło
wolała wiadomość, że odk:iryto tam
na kult człowieka pierw-0tnego, który
„Drugą Venus z Willendorfu".
Wspaniałe rezultaty poszukiwań za- przynosil czworonożnemu bóstwu ofiach~ily uczonych do nowych prac, które ry, aby zapewnić sobie specjalną jego
podJęto w tym roku pod kierownictwem opiekę podczas polowa(1.
Ofiara składała sic,: przeważnie z
dYTektora diziału przedhistoryczneg o,
wiedeńskiego muzeum przyrodniczo-hi- części upolowanej zwierzyny, a barstorycznego. Wyniki tych prac są nad- dzo rzadko również z innych przcdmiozwyczaj interesujące i rzucają snop świa tów.
W danym wypadku pierwotny mytła na zjawrska ginące w pomroce
śliwiec zlożyl jeszcze al ty stycznie wywieków
Now~dkrytą Venus znaleziono w rzeźbioną figurę z ko~ci mamuta. Nicnastępujących okolicznościach. Podczas stety, figura jest uszkodzona, brak jej
badań terenu natrafiono na jaskinię któ- głowy, której mimo 11ajstaranniejszych
ra niegdyś zamieszkana była zap'ewne poszukiwań nie udało si<;; odnaleźć.
„Druga Venus" ma ćwierć metra wy
przez jakieś przedhistoryczne zwierzę-,
ta. Po skrupulatnych poszukiwaniach sokości i różni się banb0 od pierwszej,
znalezi'ono w niej dwie wiellde dolne którą odkryto również w Willendorfie.
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Ban·Akiba.

O ile pierwsza wYobraża damę &
bardzo obfit:v<..h, to druga wy
różnia się smukłą, najbardziej modną bu
dową ciała, jakgdyby wzorowaną na
dzisiejszych kształtach modnisi a la garconne. Prawa jej ręka sr: oczyv.·a na ło
nie, lewa na piersiach, i.ogi są zwarte.
bez stóp.
Woick obu „pań" jest mnie.i wiQcej je•
dnakowy, liczą sobie drC'bno..;tkc;. zdyż
„zaledwie" 25.000 lat. Cyfra ta stanowi jednak najmnie.iszy sF.u.cunck wicku
odnalezionych rzeźb i :tie jc~t wyl ·luczone, że mają one po 30.f)% lat lub jeszcze

kształtach

więcej.

Przeciąg tego czasu j1:st takzawrot·
ny, że trudno go wyobrazić sobie. Nic
ulega wątpliwości, że obie Venus są naj
dawniejszemi podobiinami kobiet na
ziemi.
Nowa Venus z \Vilkndorfu znajduje
wi~dc.f1skicm i nie·
się już w muzeum
dlugo będzie wystawi011:--l na widok publiczny.
Ostatnie poszukiw~;..„ .. które przcr·
wano przed kilku C: •• :.„.1\ z powodu braku funduszów, prowadzone były w pro
mieniu 1 kilometra od miejsca, w kt0rem znaleziono Venus i dulv rewelacvizc1umteświata~podarEkooomiśot starego
1e
1
ne wyniki, pozwoliły bowiem mężczyź
pochodem
a:1 gigantycznym
nie z XX wieku zbadać tajniki tualety
~ Am«yki' używaiją ·zwrotu, że ,,A.
damy z okresu lodowco'" 'Yri. Znalez.iomeryb. przeżywa ob-es rewohicji gosno bardzo dużo kawałl,o\v czarnego gra
podarczej".
fitu oraz czerwonych k~micni. bardzo
Jest to istotnie rewolucja, .która najprzypominających dzis!ejs:w karmin. Po
szersze warmwy ludności obs)'IPała zło
uczeni twierdzą kategorycznie.
dobno
tem.
że są to ..• przybory kosmetyczne ów·
Rob.otnicy są w niektórych wypadczesnych elegantek.
kach wła~cicie1ami alccii w olbrzymich
Możnaby więc posm·ąć się jeszcze
koncernach gospodarczych.
dalej I twierdz:ić, że kobiety już
krok
Z pośród 80 tys. aktjonarju.szy n:ijznały nie mniej niż dziś, mawówczas
Chicaw
większe.go koncernu mięsnego
ukarmin~wanych ust i
wpływ
giczny
tego
go, większość jest pracownikami
na mężczyznę, który
brwi
uczernionych
koncernu. Tak samo banki r·ohotnicze ozapewne dawniej tak samo reagował n01
siągnęły niesłychany rozkwit. Co sprodamską kokieterję jak dziś.
wadziło ten dobrobyt?
Jakoby więc nic 5!Q nie zmieniło.
odpowiadają
Wszyscy ekonomiści
Wszystko już było jak pcwicdziat Ben
wydajność pracy
~godnie: Rekordowa
Abika.
ludzkiej i najdoskonalsza techniczna or~anizac•ja produkcji i zbytu towarów.
Niedaleko od miejsca, gdzie odkry·
Venus, odgrzebana zostafa rów
nową
to
35
celnemi
Skrępowana granicami
nież pracownia pierwotnego człowieka.
pa1istw Europa jest przeciwieństwem A~
w której wyrabiał narzt;dzia z kamienia:
meryki, gdzie wolny handel bez prz.~sz
Znaleziono tam wielką i;ość krzemien·
kód celnych kwitnie na przestrzeni o.gnych noży i mnóstwo c;kruchów kamien
romnego terytorium.
które powstały przy żmudnem
11ych,
Nasycone złotem społeczeństwo anarzędzi.
ostrzeniu
merykańskie zaczyna jednak lękać się o
pracowni znajdowało się ró\V
Pośród
nie
w
aby
obawy,
się
Mnożą
przyszłość.
nież miejsce, w którem człowiek przedprzyszłości nie zachwiały się .
daleKiej
historyczny urządził sobie coś w ro-dzapodstawy obecnego dobrobytu. To też.
ju jadalni. Znaleziono tam mnóstwo kobardzo popularne jest w A~eryce has-1
ści najrozmaitszych zwit:tząt.
'
ło: „Al'bo przyrost ludności , allbo dobrobyt".
Nowe wykopaliska z Willendofrfu od
sloniły nam rąbek zasłony wieków, któ
Z hasła tego zrodziły się surowe o·granic:z.enia napływu emi•g rantów ze sta- Stat·osta powiatu chełmińskil.'go p. Ossowski wita na granicy swego powiatu ra potęinym calunem przvkryła okres
pana Prezydenta Mościckiego.
11i'emowlectwa„ szminki kobiece.i.
rego świata.
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Jak stały mu2szkaniec Zduńskiej Woli
·O•

•

.j. •

szukał

sobie

żony

w t.odzi

czyli wielka awantura z powodu Jednego niewillflego,
lecz za to publicznego całusa.
Łódź, 1O sierpnia.
Chojuarowski, stały
Marjan
29-Jetni
mieszkaniec Zdul1skicj \\loli doszedł do
wniosku, iż· ani jedna przedstawicielka
płci pięknej tego rniastcc;.l ..... 111,; nadaje
się na żónę dla niego.
\
„
Pojechał więc (~O .t odzf szukać to·
życia. .
warzyszki
·
·
posagu,,,
tys,
10
'inefclaJę
Córce
P. Chojnarowski więrzyl w przypa-;-- P~dobno wyrzu,cono cię z klubu?
~śli jednak J)Otrzebu,jecre pan~wie 2,0, ~
naszym
·1
- Nie, przec!wnw . . Jestem teraz dek, to też nie zwrócil si '
Slęcy do mteresu, to niechze spolmk
mieście do s\vat6w którzy -!Jadź co bądź
prezesem. Wszyscy inni wystąpili.
oświadczy się o drugą...
·
'
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Olbrzymi poiar na letnisku pod

bodzią.

We ·wsi Zdrowie spłoąął cały dom, zamieszkiwany
·przez letników-łodzian.

Jadan z letników

· gdy

Łódź, W sierpnia.
Do l'rcz.nle 01d:wiedz1nych przez Iod-zian oko11c podmiejskich w porze letniej należy między ~nnemn wid Zdrowie,
łeżąca w Odległości kilku kilometrów od

na arodze

LodzJ
do Konstantynowa.

rwiodącej

W roku bieżącym wieś ta wyróżnia
ła się szczególnem prz.epetniten;em. Od

ki:J:ku miesięcy nie moina tam byto otrzy
ani jednerJo 'W'O'lnego kąta. Wzglęldl
nie małownllicza <>ik6lica ściągnęła w tym
roku do Zdrowia

mać

tłumy łodzian.

którzy .tta łonie natury w.iledli spokojny,
beztroski tryb życia.
oto nagle onegdaj spQlrojną, cichą wieś nawied·z,i'l ni·eszczęśliwy wypatlek, który
o mało Die pocłJłonął kilka ofiar ludzki~h.
Oospodarz ·jed'nego z budynków mi1e
szkafo:vch n:f eJaki Szaj:nrok po ·odstąpi'e
niu letnikom calego KilOmu przeniósł się
do stodoły, gdz:ie zamieszkał wraz z
Aż

rodlzi:na,.
Oczywiście" że w stodole trudno było zachować wszellde środki bezpieczeństwa,

nic

też

dziwnego,

że

w mieszkaniu gospodarza wskutek n.ieostroib<>ści spowoctowano pOżar.
Onegdaj prze..IC!l wieczorem z mies,zwyb;' ęgła .na dwór janiewliasta i zaalarmowala letników
Uli1Jl)aczliwym ")p-żylciem :

k.ani:a gospodarza
kaś

· -

z pierwszego pi,tra na podwórze w chwili,
paliła się już na nim odzież.

skoczył

go id•o dalszych budynków, gdzie ulcr
żono go na lrnnapie d wszczęto zabiegi,
celel!TI przy\vr6cenia go do przytomnoś„
ci. K. uległ tylko lokk~m poparz.eniom i
potluczeniom wskutek skoku z p.iierwszego piętra.
Mieszkanie jednego z letniików, nierozszerzał się z szaloną szybkością.
Na wsi powstał nieopisany popłoch. jakiiego Keniga, zamieszkatego w Ło
Cala wieś zebrala się w panicznym Śtra d:zi przy ul. Wolborskiej 24
uległo całkowicie zn.iszczeniu.
chu na mi1ejscu pożaru. Letnicy z narażeniem życia
wszystko spalHo
Pościel, meble ratowali swe dzieci i dobytek
się doszczętnie. Pan K. nie zdotał naz plonącego domu. W nieldór-yich miesz- wet urafować
kandach domownicy spali, w chwHi zaś,
peniędzy papierOwyc~
gdy · zbudzlit ~eh alarm,
które m:at w szuflad~Ie.
mieli Już drogę odciętą.
W czasie pożaru ro~nios'ła się poZ ~loną:eeg:o domu dolatywafy roz~ gloska, że w jednern z mileszkaft mieści
paozliwe wotan:a o pomoc . Oidważ,niej się tora przywd;eziona z Łodzi·~ Wśród
si rzucali się w głąb ziejącego ognilenn letrni'ków - żydów powstało z tego per
bu<lyinku, ratując dz.ie.ci i 'kobiety.
WJOdu wielkie zan:epokojenie. Niejaki
W peiwtnej chwili ostry krzyk prze- Józef Morawiecki (Wschodnba 4) nie
szył powietrze 1' wszyscy spojrzeli na bacząc na groźne języ:ki, Og'J1!ia ·
skąd przedstawil się iirn wi<lok skoczył do płonącego domu i wyratogórę,
mrnż,a.cy krew w żytach.
wał - torę,
Na parapecie' okna pierwszego pię ulegając poparzeruiom na rękach i na
tra s:tał jak!fś mężczyzna,
twarzy.
na którym paliła się htż odzież.
Po długie] ~ii ratowniczej straż owzywał rozpaczli'wi;e chotnic'z a stłumUa pożar. Straty są barNieszczęśt·w!.i>ec
,
pomocy, a whdząc, że nikt nie śpieszy dzo wielkile.
Wielu letników pozosia~o bez dachu
mu na ratunek,
skoczył z pierwszego piętra na ziemię. na!d: gfo,wą
musiało Wlięc wrócić do L<>dzi.
J a'k się okazafo byif to j_eden z Ietniików
pozostałych letnd'kach żyw~olowa
Na
Łodzi
w
·niejaki Kacengold, zam!eszkaly
katastmfa wyrwarla wie.J'kie wrażenie.
przy ul. Narutowicza 44.
-jot- Ka"Cengold' zemdlał. Sąsiedz.i zabrali
gly się krzyld, alarmujące sąsiadów z
powodu zapalenia się
jednopiętrowego budynku mieszkalnego
przyległego idio stodoły. Jak si:ę okazalo
pt.om:enie ogarncly'wkrótce sąsiedni budynek, gdyż ogień wskutek upatu

Na pOmoc!.. Pali się!„

ZWIĄZKU

PODOFICERÓW
REZERWY.
pod
związku
łódzki ' Ogólnego
Okręg
, . .
„
.
ZE

of.ccrow .rezerwy RzplucJ polsk,eJ, vny
'I
a
-tonk~
„. ... 1 :eh CM.. w„zy_,,~\.
vW Il ogu ne zewa
branie i11~1 -rmacyjne, którn odbędz!e sic;
I k 1
· . b
. 12 ·
Sie11>JJ.!a. r. ., w o a u _vrzy
w„ dn m.
u~tC_Y P10~~k~wskte.J nr. 82 (low:a .oficy~~
3 .ca'<: WeJscte pa~i:er~. 0 godzmic l~ eJ
w prerwszym tenmnw, o godz. 19-cJ w
drugiem terminie z nastc;pującym po'.
d ·
dk'
.
,
rząl tern .zi~nnym.
) zafaJeme, 2) wyb 9 r przewodniczą
tego, Sei\:retar~a I asessorow; 3) referat
z do~y- obecne]; 4) sprawo~darne z dz!a
talno~Cl, zarząd~; 5) dyskusJ~; 6) wybor
dcleg.ato~ na ziazd ~ele?'atow w Warsza;vre; I) wolne V(tll~Sk 1:
~~e wzglę,du na w~znosć sprr aw obec
nosc członkow Qbow1ązkcw;:l.
Zarząd.

Kto

nić.

Spojrzała nal1 ze zdumieniem.
--.. Albo pan jest bardzo bezczelny,
albo pan jest zwyczajny warjat - odparła mu po chwili.
- Ależ, k:iedy mów;ę zupełnie na
serjo, gdyby pani chciala moglibyśmy
już jutro rano wziąć ślub ...
Chcac zadokumentować. iż ją rzeczywiście gorąco kocha, objął wpół pan
nę Annę i pocalowat j4 w usta.
Przechodnie, którzy byE świa.dkami
rozczulającej sceny, blli mu brawo.
Panna Anna oburzyła s i ę jednak nic
na żarty I puściła w ruch swe pazurk,i.
P. Chojnarowski me znalazł odp.owiedniej towarzyszki życia, lecz za to
znalazł się w kom:isarjacie, gdyż mło
dej parze spisano protokul za zaktóceni'e spokoju.

A

Kto

wygrał

na

„

wczoraj

łot~rii?

Zł.
Zł.
Zł.
Zł.
Zł,

50.000: 104641.
to.OOO: 12.916 46.798.
5.000: 770 51.127.
3.000: 17.067 81.340 90.128.
2.000: 17 ,725 22.225 26.457 31.335
37 .635 55.309.
ZŁ 1.000: 19.624 24.631 34.236 64.418
90.155.
Zl. 600 m n-ry: 3641 5246 32664
34063 37911 38709 52866 67935 67984
'
71175 74745 90293 95423.
Zł. 500 na n-ry: 2434 3240 15892
17683 19832 20709 20893 34387 37854
42616 48442 50154 50423 64941 66805
71115 72722 77208 84594 85996.
Po zł. 400 na-n.-ry: 1589 10770 11889
13301 15409 15603 17933 18571 21126
21755 22719 23-891 29515 34544 36625
38092 38980 40795 42502 43566 44870
45969 46240 47582 47907 52470 52476
54508 54972 55782 56549 58020 61663
63666 67666 67834 68014 69285 72695
72872 73459 73775 7ą248 75365 70045
77995 78658 80489 81829 84774 .87119
92466 92647 93460 93922 100395 100843
101058 102445 103800.

**
*'

W dniu wczorajszym podczas pierw-

szego dnia ciągnienia · phi tej klasy łotel'ii
państwowej padła wygrana 10 tysiecy
złotych na numer 46798 z kolektury Brajt

Przerażenf

letnicy wybiegli na potłwórze il oczom ich przedstawa się okropny wMok: :·
Stodofa sta:ra .tuż w płomieniach.
kłęby dymu zaslanialy zupełnie teren
strawnej katastrofy. ·
Jednocześnie na poclwórzu rozle-

pewne infon; ' ,__je " rynlrn
matrymonjalnym, a111 też Rle starał się
o zawarcie znajomości z debrze usytuowanemi rodzinami, pcsiadającemi na
zbyciu mniej lub więcej młode panny.
P. ,eh. uzn~l •. iż najlep~zyr:i teren~rn
na ktoryn;i ros1:1e odp?wtedm materiał
, _.
matrym?malny Jest:·· kmo.,
W J~dnem z kmoteatrow łod~k1cJ1
poznał się z pewtJą uroczą łodzia11k<1
.
.
panną Anną ~·
Młoda osobka wywarła na mrn rnezatarte wrażenie, to też gdv po progra
rn:ie wyszli razem na ulicę. szepną! jej:
- Pani mi się strasznie podoba.
Chciałbym się z panią natychmiast oże

posiadają

zniesławiał · Bronieckiego? =ra, NjruJ?'!'le31.

Sprawy tej nie wyświetlono, natoąiiast
zostalt ob1c1: Z1mu1cki, Sroka 1 Antoniak.

I

=-

t.okietek,
ale nie Władysław, lecz
Ma1· er okradziony.

Broniecki dopiero teraz wytłuma::z-ył
Lódź, 10 sierpnia.
.
.
młody wieś- mu o co chodziło.
Franciszek Broniecki,
Z raportów Urzędu S!edczego.
Ziemicki wysłuc:hał go spokojnie.
ni~k .2: ~ pod Kc>lus.zek ~i~ł n<ł:rz~c~oną. W,
p rzy byszow1· Romanowi . zam. w Sta
Jeiieli
miał się Jtrz odJbyc
czasrn
na1:bhzsZ)11ll
' . . cpre• .
.
.rzeczywiście
. .
. · już masz
śluib
ich
Rokiciu -n.rzy ul żórawiej 5 skrarem
.)ro-,
~awin1ł
ś . d tensire, to przec1ez głowme
• ~ dn' d .
p
;
·
· •
.v
,t d:z,i-ono· z wo:zu
.ewn-e5 o b ta. .ziewczyna
10('1
warto.sci
2 plainteki
. 0- k a.
.o dw1a
..
i
I
Czy on też mówił?
c~yi<a mu ~ o_ u~zemem 'l:Z 0 !'.owia a1ą .
rum we wsi, że iest hulaką i rozpustniSikorskiemu Wojciechowi, zam. w
i, złotych.
- Tak.
.
~
kiem
Broniecki odwiedził więc w tym sa- Tomaszowic Mazow. na ąa!nckim R~n:
Broniecki sponsowiał.
ku shadzitono kQsz:<;nk w1s1e!1' wartosc1
mym celu Srokę. ·
, ·p w t · h T
· t
Kt
.
.
\.
..,
. ei c wt 1, po. . 0 ~ 1 o mowi_..
. . l
. . .
:
Sroka, również dotkliwie pobity wsh .:>O zt. •
oszczercą
w1edzJ oo :nuszę s.1ę z tym
. Łok1etkOw1 Ma1e(OW1 zaim. PI z:v u·
zał na Antoniaka.
•
pora011owacl
Konstantynowskiej 59. , skradziono róż. k
. k ·
A
'fo Stach Ziemłcki.
, ntonia ,· trzeci z 0 1ei, nie posy1'lł nych rzeczy wartośoi 1500 zł.
· Broniecki nie tracąe ani chwili cza„
Almszer<>wi Moszkowi zam. przy ul.
"su uzbroił się w gruJbą palkę i udał się joo Bronieckie1go do żadnego z :;wych ko
Południowej 18, skradzi,ono z suteryny
legów, l~cz Z\vrócił się do policji.
doń.
się przestra- Zaznaczyć nale:ży, iż Sroka został tak '3 worki pierza. wartości 1,800 zł.
go
Ziem.icki mocno
Maraszkowj Stanisławowi zam. we
szył. Broniecki nie dał mu dof,ść do ,sło- dotkliwie poibiiy, iż leżał przez pewien
wsi WolD Sinieckiej pow. Skiern:icwicczas w szpitalu.
w1a i zibił go na kwaśne }aibłko.
Broniecki poci~gnięty do odpowh- kieg'° na ul. Npwomiejskiej< skradziono
ośmielił .się
Poibity, j-ęcząc głucho,
":'reszcie spytać napastnika z jakiej olta dziefoorści karnej został skazany prz~z paczkę zawierającą 11 par pantom mę··
skich wartości 200 zJ.
~d na miesiąc areszt~
zji sprawił mu łaźnię.
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Deszcz dla

to -- kl~ska.

Łodzi

Ulica Cegielniana od W schodni ej ·do Kilińskiego była
wczoraj przez kilka godzin odcięta od „reszty Europy".

magistrat urządzi postój motorówek

Skoro innej rady niema,
~

przy

niechże choć
zbiugu Kilińskiego

i

·

Cegi1łnłan1J.

mieśclu marzyć nawet nle można. Szczc
gólnie
odcinek ulicy CegieJnianef od Wscho.
dnlej do Kilińskiego
ukryty jest całkowicie pod powierzch·
nią wody.
Od bramy z jednej strony chodnfka
do bramy z drugiej strony ulicy woda
faluje niby w korycie rzecznym, wlewa się do bram, zakrywa - caJ:kowide
chodnikii, wskutek czego
chodnik
dorożka lub auto wjeżdża
Mi
u
i w ten sposób · umożliwia pasażerom
wYdostanie się z bramy.
Gwoli ścisłości zaznaczyć należy, żi.
właśnie na tym odcinku ulicy Ccgtcinianej na'Jczęściej
drQga jest zatarasowana
stertami kamieni i szlabanami. Tam najsię uśmiać.
częściej odbywa się przysłowiowa „naprawa bruków łódzkich". Dopiero przed
'Jeden z kurpców :łódlzktcb' J>O(fczas
niedawnym czasem nawet
sfagnacj1 tak wzia.t sobie do serca stan
swych interesów, że zwątptt w swój ·
u.koriczono na tym ldcinku roboty
zdrowy mnyst @ w celu. zaslągJn.ięc.!:t w
brukarskie,
tej sprawie 1nformacj.IJ udał się do saioaa wcwraj podczas · burzy Wtieczomc}
torjuim d1at umY$1owo - choryćh.
obywatele z ulicy Cegielnianej zostali
Po h!ku tyg00n:~łi spotyka go na
„- Nie rozumiem.„ Przecfeż to }est pańslde auto. dlaczego pan go nie przez wodę odcięci zupełnie od „res.zty
ut:cv jedep z t>m)aci.61.
oszczędza? •••
europy".
- No, cóż słychać? •• Są(tzilem, łe
- Po co?... Jutro oddaję je pod zastaw..„
Magistrat powlnie11 się więc zdepar. jest w sanatorjum...
MW&
- Ależ gdzfe tam - 00.l)OWliaaa zaeklarować w tej sprawie. Albo napranerwowny spekulant - Badalł mui.e
wić brukli w ten sposób, żeby nawet oa
fam przez trzy t}'igt)dlnile, kosztował<l'
deszczu
mnie ta historja prreszfo 2 tysiące !I teumożliwić mieszkańcom kontakt
raz ten forr pomada, że jestem z~ełnie
ze światem,
zdrów... Co pan powie na to, oo? .•
albo też, jeżeli magistrat doszedł już ~
SwJństwo!
do wniosku, że podczas jego kadencji
r.~
nic już w tej sprawie zmienić stę ni.e
Gutkind posze<N sł~ kąpac ~ uiouąt
Przyjaciel jego ma zawiadomić żonę o PrZlJ/mujqca sctlna ggztlkucit w NowrJi Kaledoni1„ da, w takim razie należałoby zwróc'.6
:·eszcz.ęśliwym wypadku.. Sitara się to
sie do odpowiednich wladz z prośbą o
~zYQ,ić oględnie.
Za chwilę ksiądz ustępuje miejsca pozwolenie na UTządzenie
Oi'fotyna, której projekt wprowadze-1
Puka w!'ęc ostromie ao miesz;kani:a nia w życie wniósł na posiedzenie zi;ro katowi, co.fa się więc i zn ka.
postoju gondol łub motorówek
Gutldnd6w. Otrw:iera mu żona.
Francji
Skazaniec, który d:JtYi.:hczas trzc\sl przy zbiegu ulic Kilif1skieg_c i Cegielnia- Przepraszam, ozy tu rnieszk<L madzenia konstytucyjnego we
wdowa panu Gutkrndowa? - pyta o- doktór Józef GuilLitin, byta. jako narzę się febrycznie i lkat jak dziecko. udz.y- nej.
dzie do ścinania winowajców oddawna skał już spokój. Kat w1i~ze mu w tyle
"trożuie przyjaciel.
Auta i dorożki nie mogą sobie bo·
- Owszem... To }ia:•• '.Ale pan wyba- już · używana we Włoszech. Jednakże ręce i zakłada krótkie kaidany, tak, że wiem dać rady na tym odcinku. Woda
czy, ni•e jestem wdową ...
dopiero raport chirurga Antoniego Louis
tylko drobnym wlewa się często przez ckna
- Może mam się z panią zalożyć, iprzekonat prawodawców o jej dosko·· może on postępować
do suteryn,
krokiem.
pant jest wdową? „
nałej humanttarności i dcprowadz.il do
kaźni zbiera niszcząc dobytek biednych lokator.ó w.
pla:u
na
tego
Podczas
r.~
usankcjonowania tej arcysympatycznej
Wypadki talrle są do vomyślenia
ci'alo karnej kolon}i i zaKon ~ Kop I>Oklócii slię. Ni:e rozma- maszynki do obcinania głów ludzkich. się urzędowe
na krańcach miasta,
poza
gilotyny,
stronie
lewej
po
siada
wiali ze sobą, odl rokt! Pewnego dnia
Włoski ten wrnalazek utrzymał się
Bałutach lub na placu Reyna
gdzieś
którą ustawia sl'ę okob 30 strażników
ktoś ich pogodz!t Wrogow1ie podali soodróŻ!
w
ale
Francji,
we
dzień
dziś
po
1 tam przy dobrych :::hę
chociaż
monta,
bie r:ęce.
z podniesiona. bronri'a.. S!vchać głośny
- Życzę cf :y.nszystldego, czego ty nieniu od dawnych dni prawdziwej wol- brzęk kajdan, to więźn'.owie, których ciach można byłoby przedsięwziąć w
mi życzysz! - po'Wliada Kon, śclskając ności, gdy egzekucje gt1otynowania od~ prowadzą tu w celach pc~!agogicznych i porze letniej
Kopow!l rękę.
bywały się publicznie na placu Gtcve,
odoowiednle środk zaradcze,
- Już znowu zaczyinasz?! - odpo- dziś utrzymywane one są w kółku ści ustawiają czworobokiem naprzeciw gicentrum miasta podobny stan
w
ale
lotyny.
wiada l(_op.
stem jedynie uprawomcenlonych do terzeczy
I oto zbliża si'ę orszak'. śmier-:-1, pogo osób, rozumie się na czele z katem I
środku nfego skazanil!c ubrany biab z musi zaniePokoić odpowiednie czynniki
Goldkranc z pi'ęciu Córec~l(ami i ·ż~
jego pachołkami.
t zbudzić ich ze słodkiego „dulce far
ną wyjechal za miasto. Dzień bY't śli
trupio bl{ldą twarzą.
widofo
się
odbywa
nieco
Inaczej
doskonasię
czny, ca'la rodzina bawi'la
- Więźp.iowie na lćolana( z,:f!ąc n~ente".
le, Koldkranc też b~wiłby siię śwlietnie, wisko w Nowej KaledonJi, kędy FranWygląd zewnętrzny naszego grodn
gdyby nie d:zi.eci które co chwilę prosi'- cja deportu najgroźni'ej~zych swych czapki!
z punktu usuwa możliwość skutecznej
ly o 10 groszy dla kobi:eoiny, utrzymu- przestępców.
Skazaniec stoi ]uż przy giłot}'lli;'C.
·
konkurencji z miastem tak pięknem i
jącej czystość w ubikacji. Jedna wraca
jak opisuje jeden z najwybitniej
Oto,
broń! - pada komenda. europejskltem, jakim jest Wenecja'.
Ootój
- druga się wybięra, druga wraca STR.--,
trzeciia prosił o 10 groszy - i tak w szYch kryminologów, kt6ry mia~ Jk~ skierowana do ustawi-0nego oddziatu
zję przyjrzenia się eglekucji zbliska:
kółko.
'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!*!!!.•
wojska.
~o godzi,me roenerwowany Gold'Bije godzina 3 w nocy.
Po dlugtem czytan.iu wyroku, _pod·
kran1c wyjmu(ie z kreszeni: złotówkę.
Kilku ludzi oświet!onvch PMmem
KOŚCI
czas którego ksiądz powtarza modlikładzie ją na stole ~ krzyczy:
światłem latarni szybk!cmi krokami zbli twę za umarłych, grzmia · bębny, poQ
- Os1a:tnia próba!.. JeśU to przehu"
ża się do więzienia. Tc r:aczelnik koloamerykanki
zamordowanej
swą
czem kat niezmiernie szybko rzuca
facie - to szlus! WTacamy do domu! .•
nii karnej, komisarz policji; duchowny i ofiarę na deskę, ta się przechyla rapto"
dwaj strażnicy. · Zgrzytuęło kUka c\ż- wnie i głowa skazanego Jest już y
Pr~ 9 sforp• ·
,,Expressu.".
tele.gT,
sł'.
Spetj.
otworze.
budzi
kroków
r~h
echo
i
zamków,
kich
kłady
,w sensacyjine'j .aferze wywołane.'
śmiertelny dreszcz we wszystkich mie_Rozl~g~ się przej.mu).,,cy zgrzyt -:- zaginięciem. amerykanki Vorosma.rty, <r
warszawą. szkańca tego strasznego domu nie- nóz obc1ązony otow1em, ołyf.tkawl~zme czem jUJż przed kilku dniami don~iliś
ześHzguje się w -dól i odc:ęta od szyi my, zaszedł z'W't'ot, który r.zucił na taje~
Pord zdecyd~wat się na buidlowę woli.
Ale ten strach trwa nie dlµgo: do głowa pada ciężko w nadstnwiony nicę snop joa.s1krawego światła.
na WoH pod Warszawą dużych warsztaW pos:iadłoścl Mesrlowaneigo SLk'ot'-1
tów, które 'będ~ montować z posz;czegól~ uszu ich ~ochodzJ stuk telaz.nej sztaby, kosz
sikiego w Słowacji zna.l.eti.ooo ioad br....e•
.
.
.
.
. .
·
mch przywożonych d:o Polski części' oznajmiający wyraźnie. do której celi
giem rzeki kilka kości li włosy.
Spraw1edł1wośc1 stato ~ię zado~ć.
zawifali ci straszliwi go~.:::e,
samochody jego firmy.
Szczątik~ te :o.ale2ą dio .zannoidowanej
chlrur~
teg-o
i
znakom.
op!nji
W myśl
Do skazanego podchod21i ksiądz z
. , Warszta.ty te zatrudn!2-ć bed~ począ. amerykanki.
, l
•
b . t
. ,
Okazano je !l'edaktorowł Michallro I
!Jfuwo około .100 rot:otmków. P1e.ryvszp. ostatnią pooiechą jego ł::ii..r )dne sł owa. '. ga, d -ra. L ours a, o c~c. o cz,?wie rn\;1
. 'h .,, ,, _ , ,., · cl- głowę me ~llw prawme, ale 1 humam- d,r. Klepaterowi: - obaj jednak W' dal;.
,
ich czynnością będz,ne zmo, 1-towame o- .
'ko:fo 300 samochodów, celem zaspokoje- krzepiąca pociec a ;)~ ~Cl~": c.,aJ o.
szym ci3$1 do _nicze.go się me ~
tarnie.
nfa pierw:sz:ycli potrz.eb naszego rynku. trącane z catą bezwzględnosc1ą_

. Lódź. 10 sierpnia.
.
Nareszcie stało się zadość życze"
ni.om grubych matron, pocących się w
słońcu, dorożkarzy, szoferów, wta:;:,::Matka: Czemu przycbodz,!sz, 'Anto- cieli kin - i po długich, c!'ężkich oczesiu, skoro wolałam Władka!
Antoś: W tym tygodniu proszę ma- kiwaniach
my, ja biore baty. Dostałem za to 2 spadł wczoi'aJ przed wieczorem rzęst~
zł'Ote.
•
sty deszcz
.
z piorunami, błyskawicam: jak przystało
na zakończenie letnlego sezonu.
Ale to, co dla jednych może być spet

...,_

-

memem najgorętszych życzeń, dla innyc'b staje si~ największym utrapieniem. Dla Łodzi bowiem
deszcz - to największa klęska.
Ody po deszczu wychodzi się na
łódzkie ullce, czlowiek nabiera dopiero
wyobrażenia jak wygląda
wYlew rzeki MissłssłpL
Takim katastrofom '?ywJolowym nie
ulega chyba bdne miasto w Polsce. O
przejściu na drugą stronę ulicy w śród~
&•• 1 +tau
AA

na

Aby

·=

Jak pracuje gilotyna?
Zdaniem chirurgów obcina ona .głowy

.

nietylko prawnie ale i humanitarnie.

1
,
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forda

na woli pod
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EXPRESS WIECZORNY

Wydobywali

nieistnieJącB złoto.

Olbrzymia afera kopalniana we Włoszech.

SPLENDID

Pobożny ksiądz i

tajemniczy ekspert. - Jak się robi
r.eklamę?- Naiwne przedsiębiorstwo.-Karjera oszusta.-Aresztowanie wydrwigroszów.
,
il'uryn, 10 sierpnia.
Giawnio Jest ~atyczn.em mi.as.te~m, które l:erży w. malowniczej dolinie okoLic Piemontu. Ludność tutejsza
i.est uic.zciwa, p.racuj-e w pocie •czoła ł
żYjepodwrażeniem legendy otem, jakoby
~ górach otaczających Giaven:o kryło
się prawdziwe, szczere złqfo.
iW, .tych dniach
mieśoi'Ila ta została
poruszona niebywałe.m skandalem, którY donośnem echem rozległ się po całej
północnej ltalji. Zaaresztowany bowi{!lll
1ZoS'tał .generalny
dyreldor Syndi.c.afo i
Sa:lo-canadese i.niż. Mado Felice, który
okazał się. światowej miary OSZJUstem i
atferzystą,

Historia tego wietlciego ske:ndalu, 0
Mórym dziś mówią całe Włochy jest na~
9Łępująca.
·
Pirzed kilku laty pr.zylbył do Giareno
pdhoimy ·ksią,dz d'OO Ro'herto Valle. Po
pewnym czasie nawiązał on konta..kt .,,,
zaW10d<>wym poszukiwaczem złota Gbvann.im Rudifino, który nied.a wno powr6cił, z Transvaalu. Ruffino z.1badał piaek
górski ii &twierdz.ił, 'że a;awiera on istotnie złoto.
Posta:nowio1l!O
·która miałaby za zadanie eksploata::ję
bogatych pokładów złota. Po·rozumbno
się w tej sprawi·e z wla,ścicielami „.zło-

więc zawiązac spór.kę,

tych" •gruntów i w kilka tyg·odfl.i później
przed zdumionymi mieszkańcami Gioveny wyrósł las rusztowań, które wystawio
00 do wiercenia szyibów ikopalniany~h.

Jednocześnie w gazeta<:h włosk.tzh
pojarwily się ogł·oszenia i artykuły o s~nsacyjnem odkryciu w górach
piemon..
clóch wieLldch iżył złota.
iPewne·go dnia znikł jednak nagle poÓoi~y ksią.d.z, ~ "': t'!dzień _Później miejs<:e Jeg.?. zaiął 1m>:'me.r Fehce. Przybył
on .do Giaveno z w1eliką pompą w char2k.
terze specjalnego rzeczoznawcy i prze:&
dwa dni badał prólbki złotodajnej ziemi.
tv1 • ~1.. ł
t . . d M a·· 1
.
[wYJeuna nas ępnie o
e JO anu 1 łam
· t
'
ik
1•
potra f'ł
t
za'm eir·esowac
.swą 1 opa ·ruą
Swiat
fina·OISIOWy a przedeiwszystkieDl
Sync:Hcato i Salo - Cana·dese.
iW 'W!'1'1'1.i ku ~eh
b' g·
z . t ł "'e
· ··i-· ~··,
ZW ie ow os .a <> Aeralnym dyrektorem tego przeds1ębl.M"'

Wkrótce

Wkrótce

11-tY ~O~Wójny ~WU~O~liDDJ pro~1am

stwa, które wraz z RufHnim, z.a pieniądze włoskich kol:onistów z Kasudy postanowiło eksploatować rzekomą ko-

1

palnię złota.

Felice zabrał się do pracy z zapał;!m
i przedewszystkiem dbał o dobrą reklamę. W wywiadach dziennikarskich ()~
wiadczał, on, te spodziewa się wielkich
sukcesów, alJbowiem badania ~hęmiczne wykazały, w piasku górskim znaczną

-.„
Pikantna i drastyczna sztuka erotyczna w 10 aktach z tycia no·
woczesnej panny, która zna tylko flirty, pocałunki i tafi•
ce, ze złotowłosą I uroczą

zawartość złota.

Felice roi.głaszał wszystkim, że z lednej tonn.y piasku
·otrzymuje 500 do
1600 .gramów czysteigo złota. Wywoła!o
to oceywiście sensację gdyż nawet w ko
palniach połudciowo - aifrykańskłch z
tonny piasku otrzymuje się dotychcz:i,s
zale::lwfo 10 do 30 gramów złota. Fetbe
stał się więc bohaterem dnia nietylko w
Gioveno ale w całych północnych Wło
szech.
Zą kapitały Syndikato i talocandese
w;y.budował on ollbrzymią
kopalnię, w
której iro~oczęto intensywną pracę.
,,I>.owodzenie" Felecc'e wydało się
jednak władzom włosacim bardzo podeJrziane. Powierzyły one specjalnej kom!siji
z wyibitnyclh chemikowi
ologów ZJbadanie istotnel!o stanu rzeczy.
~kspertyz~ ~adł~ fataDnie,, nie, ;malez10no bowiem mgdzie nawet sladow z;łot·a
· St ł .
. .
.
. t cl
, a ~ S'lę Więc ias.ne, ze ma się u ()
czy.ruema z ollbr.zyroią aferą oszukańczą. WładzEi za'l'IZądziły aresztowanie Fe
lice'a który jak się okazało, nigdy nie byl
ani i~ynier~m ani ksiądzem ale zwy:k,__ a;f
t Za.a zt
'
t ł ·6·1~ • erzy~ ą.
;es owany zos a.~
wmez Rudlfmo, ktoremu
udowodruo:::it>
cały szereg oSJZukańczyc'h praktyk z ·"!za
sów jego pobytu w Tr.at11Svaalu.
Najlbardzi·ej jednak ucierpieli, w tym
wypadku mora1nie, mieszkańcy Giaveny
kt,
t li . . tz.
ol."zy w wyo1urazru swo1e1 s a się ·, 1
.1" .
•
·

złO'!onej

LAURĄ

LA PLANTE

„„. .„„
TRZBCI SZ\Ul\DRD
sd

2·_

Fascynująca sztuka w 10 aktach, osnuta na tle popularnej
wieści B. BUCHBINDERA. W rolach głównych:

po-

Klara Rommer, Paweł Heidemann I Ernest Verebes.

Kt o JCS
• t I•d eałem k o boiet
?

ge~

I

Szczupli czy
.

tędzy?

•

Wysocy GZY BISCY

niewielka część dziewcząt wa zibyt wielkiej iroli. Znane . są wypa'dnoc księżycową o k:t..>lewi- ki, w których dziewczyna 18-l~tnia, ładumiałaby powiedzieł, jak na i zamorżna wychodzi zamąż za starc<lt
ideał, za którego ohcinłaby 60-letnie1go i przez całe swe życie !est
wyjść zamąż.
najwzorowszą żoną. kle równie często
Naogół mani zdobywcze serc kobie- wyibierają sobie k01biety mężczyzn zna.
cych byli prawie zawsze wz;rostu słusz„ czni.e młodszych od siebie. Znana kurty
nego i dobrze zi'budowani. Prawdopodob zana Madame d'He.rhes z wieku X\"Jll
nie upodobania te u kobiet sięgaj~ jesz.. jeszcze w 80 r.ok11 żiycia
otoczyła nę
cze czasów ba'l"dro zamierzchłych, kiedy kochankami iponiżej 20 lat.
siła decydowała niemal wyłącznie o ca·
Mademoiselle d'Espinosse maw.iała:
łej egzystencji ludzkiej,
,,Mężczyzna powinien
być 'mocny }ak;
Nie brakuje jednaktże kobiet, ktore dąb 1 ognisty jak rumak ~relbski, dyskre.twolą mę~czy~n m~łych; . Twierdzą <>ne ~y jak gró}b 0 .~ wtedy me oprze mu Slę
uporczywie, ze mę:z.czyzn1 maleg() wzro- zadna kobieta •
t
d 1· ·· •b d · ·
„
.
•
, · d
su są zawsze ,z o m;1st 1 ar ~te)
nę„,P1erw~zym warun~te;n szczęsc1:1
otmlJonexanu.
cy: Na poparcte .s~otch dow?d?w wycią mowego i;st pracow1tosć..
•
~a)ą nazwiska ludzi sławnych l powołu,PraCUJ bez przerwy1 nigdy nie usta.
ją się na ich wzrost.
.'
•
Poszukuję
Wi-elkiem powodzeniem deszą się u wa1,.N. coś mrobił swej zonie oddawaj•'.
kobiet .b runeci. Według 2ld::mia kobiet uczy niemieckie przysłowie, a wtedy do
blondyni są w IŻyciu mało impulsywni ł piero zapewnione będzie szczęście do-.ł"
posi<adają niewiele kwaliifikacji na mę- mowe, o ile naturalnie zadowoli się żonrt
na Piotrkowskiej w centrum.
t6w.
zarobltami swego męża i nie będzie je~
Oferty sub .N!! 100" do adm. Republiki·
NU'ieli mężczyzn u kobiet nie odgry- wszy.stkieg-o za mało.
:i_

,

•

•

Zaledwie
marzących w
czu z bajki,
ma wyiglądać

•

nokojU bez mebli

;ęzyk'iem.

1W hallu hotelu 11 Imperi:al" panowała
głucha cis·za. Była to pora poo·b iednia,
kiedy ruch był minimalny.
Na stałem
·
·
·
b'
k'
·
· ł po~~
swoll!n mie1scu z.a tur: iem s1e dz1a
tjer J•akwb i czytał ga·zetę.
Był dzisia1
jakoś dziwnie
niespokojny - sam lllie
wiedzi.ą.ł dlaczego. Ujęcie morderczyni
Lody Czemirow, or.az ie1 towarzysz.a .napełniło poczdwego portiera n:iewytłullla·czoną ohawą.
Nie mógł sobie wytłumaczyć tej de~

presji, która go prześla<lowała od chwili
gdy p.rreczytał szumny tytuł: „Taj~m::ii, ca hote1u „ImpMial" całkowic:ie wyświe
Hon.a"!
,Wyiświetlona? Owszem, ale tyiko
jeiżeli idzie o Hełczyńską i Llt-ow.a.
O
rtim nikt ~c nie może wiedzieć. Któż go
wtedy widział, któż mógłby p-rzypuszczać, że on, p )rtjer Jakub, był w pok'>ju
numer 37 na chwilę ·p rzed papełnieniłnl
U10rderstwa'l

.

46)
Jakub wzdycha cię.żiko i odkŁada na
bok gazetę, która mu dzisiaj
odebrała
pog. odę i iTÓ'Wnowagę ducha.
· h"!Ze t a pie~1~
· 1 • I na spr~w.a ~1.1<6
· .....
--: A me,c
r.az się skonczy - mysh . pobozme niech tych łotrów rozstrzelają, po;vieszą, byle już xaz był spokój„.
Próbuje myśleć o c,zem innem, o swo
jej ż·rmie Klarze, o teściu, który - \vedle zapewnień lekar.z y - ma umrzeć mjpóźniej za kilka dni, rtle ciąigle staje mu
przed oczami smukła, obna:żona posbć
Lody z krwawą raną na szyi.
- Józiekl - woła Jakub .głosem p·od
uf.es.i.onym.
Chłopiec wyskakui'e ,z wind"', łfdzic
1
°
drzemał s·obfe w najlepsze.
- C.o, proszę pana.„
- Przynieś trzy kielisZ1ki
wódki ~
bufotu,„
Po chwili ;:•ortjer wychyla jeden i.cieliszek za drugim, mlaskając obrzydliwi~

l

.

_. Drlsia; .nie m<>żna, 1utro„.
Ale alkohol jakoś go dLisi:ij
nie bierze - niepokój j~st znacznie !il:Wtedy gość wyjmuje z kieszeni ban4
niej·szy.
knot dwudziestozłolowy i kładzie go ~
- Józie.kl Czego się fam wyl~gujesz? biurku.
Chodź-no!
- To będzie d1.a p.ana„. za fatygę. „
·_ Słucham pana ..•
Poku!"a jest 2lhyt wielka, by Jaku)>
- Przynieś jeszcze je.dną taką pot"• m'6gł &ię jej oprzeć. Chowa banknot rlo
cję„.
kieszeni i pyta.
W tej chwili na S·cho-dach uka.zuje slę
- Postaram się, który numer pok~·
jak1ś j.egomość, Schod!zi do hallu i ZJbH- ju ma pau?
ża .się do biurka. Jest to bogaty kupiec z
- Trzydzieści siedem.„
Białegostoku. Nachyla się do Jakuba i
szepcze mu do ucha:
Nie, tego to już zawiele. Podjer z\4.·ra
ca
pieniiąd:z:e i mówi
. _ Przyślij mi p.an na górę jakąś ko. . s?!Uibfoo:
„· ~
b'
~k
Ł
1
b
t
k
ł
d
Słowo
daję,
ze
dz:1s1a1
me
me.zn
,,
, 1 c ~ .ę„. auną rune ecz ·ę, m o ą, wy. B . .
k
,
ooką.„
. O}ę się ryzy owac„.
- Ładną brunetecz.kę, młodą wysi)Go·ść już nie oponuje i kieruje s i ę '·u
ką - powtarna w myśli portjer i pr.~ed schodom, Jakulh
zostaje s·am w .1all•1.
oczami staje mu znowu postać gru<:iń- Wypija wódkę, którą Józiek posfaw·tł n<!.
skiej tancerki, dziwnie jakoś powwżna t biur.ku i zabiera' się do czytania .1-1zet•1.
groźna.
.gdy nagle otwierają się d~zwi wej:ś .~bwe
_ Niema, nie mo>żna _ mruczy Ja- a .rJ;a pTogu stai,e polic}ant i jakiś cyw'.l
kub niespokojnie _ Dzisiaj nie woln:>„ w cyklistówce,
Porl?er sfał się ib lady, jak kre:fa.
Gość czuje się, obrażony.
Cywil zbliża się do biurka i móW'i:
- Dlacze~o nie można? Co się stało?
- C~ portier Jakwb Bach?
- Będzie obława„. Dzisfaj„
Sam nie wie, dlaczego zadrżał, wy.
- Ttaak„
pow'. ed.z.knvs zy słowo: „obława. Ku;iicc
- Areszhiję pana„„
z Bi<ałe,gostoku pr6b:.ijc' prze•konać J2.ku
Jakulb pozwolił ~łożyC sobie bjcl ·
ba o beZ1podstawności jego obaw, ale onlki, westchnąws.zy tylko z.cicha„.
jest nieustępliwy.
"
Koniec,.

-i; . . .
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WllCZORNY

Ludzie. którzy

milją :

wiel·e

żon.

Sekta religijna mormo·
nów posiada

własny
samorząd
1 zyie w oddzrelnym stanuJ pod władzą swego
qubernatora.

„
t?

waaawu;i

Kem a Pasza, dyktator nowei Turcji

jest bożyszczem zeuropeizowanyc h mas

iPrefelrlttra miejska w Konstantyn.opolu wy&ł:a. wsipaniałe aDbum pamiąt
kowe ślliczmie oprawn-e, w kitórem pre·
zydent w czasie S'Wej wizyty w prefekturze Wtpi:sał swe imię specjalnie dla nie
go przyigotowanyun złotem piórem, Album to wraz z piórem złożone zostało
jiako c-en:na pamiątka w muzeum naro·
:towem,

Mowa Kemala Paszy, którą wy'pow .odpowiedzi .na powitalne
przemówienie prefekta miasta, uwieccznfołna będzie w mairm1Jll1Z;e i bro,n:zle. Tablice marmurowe z teksfam . iej mowy
•..:mieszczone zostaną na najważniej·
szych placach Konstantynopola, fablica
zaś bronzowa wmurowana będzie w sali
obrad rady miejskiej.
wicdział

Kemal Pasza w czasie swego pobytu
w Konstantynopolu i :w ok·olicy został
niazwylde szozctdr?Ja obd~riOIW<:•ny pr2.ez
lmln:ość turecką. Istnieje bowiem pr1as lary zwyczaj na wschodzie, iż gośCie
otrzymUJją upominki na pamiątkę swych
odwiedzin. Zgodnie z ta tradycj<:\ wszę
dzie gdzie tylko ukazał się Kemal Pasza
w miastach i po wsi.ach, obdarzony zo~
stał mniej lub więcej kosztownymi dara
mi. Prezydent republiki lttreckiej, który
w rozmaitych miejscowosciach posiadą
1,.trzą<lzone papiękne wille, wspaniale
ILtcc, obecnie '• cz.asie pobytu nad Bosf orem:c.~1·zyma.ł w .Xa;r!ze p·u1siad~1 o·ść w o~
k!olfoy Slmkri, należącą ongiś do k~lę
c;a Jussuf llZerlin Effcmli, który \\. 1919
po-pełnił samobójstwo.

Anfonio Vanna Razlog, pochodzący z
rodziny dalmatyńskiej, któ·
ra podczas wojny straciła cały swój ma·
sz!ach~ckiej

iątck. pracował

jako robotnik portowy,

KARALUCHY
i wszelkie inne robactwa

tępi

najradykalniei
Związki dziennikar.skie w Konstan- a przy pracy śp:ewał rozmaite piosenki
tynopolu ofiarowały Kemalowi Paszy ludowe. Pewien imptesariio podczas pokosztowne albwn z dedykacją, zawiera- IJ~itu w porcie usłyszał śpiew Razło1iza,
Żądać w , aptekach i skł. ap ' ecznych.
jąe·c zbiór dzienników od maja 1919 do Ii tak był zachwycony jego głosem, że na\_,~~~~~~~~~-maja 1923 J1oku. Obie te daty mają du- lt:vd1miast zawarł z nim umowę. w myśl
;óe znacz~nie w życiu i karjerze Kemala lkiórej Razłog otrzyma za j:;:den występ
w operze 1.000 dolarów.
Paszy. W maja 1919 roku zosiał on ce·
KWAłJO\~~-

,,MORANT"

-

SISJ.Sl~lS

Z boisk

Polski'
calei
___„,„.- -

Go lepiej-grać czy odpoczywać? - Leg.j a zasłużyła
na honorowy rezultat z Wartą. - Rozdokazywana
i „rozbawiona." publiczność i gracze Czarnych spowodowali przerwanie zawodów. ~ Zemsta chochlika
piłkarskiego nad Polonją.
·
zwyMisfrz ,Łodzi po niedzielnem
cięstwie znowu lliŻyje 2 tygodniowego rid
poczynku. Następny bowiem mecz z T.
K.S. zostanie rozegrany, do'Piero 21 bm.
w Łodzi.
Zachodzj więc kwestja, co lepiej i
czy zagrać z kimś mecz towarzyski w
dnfo 15 bm.; w którym t-0 dniu niema w
łodzi żadnych imprez sportowych, alb:>
odpoczywać, na t. zw. la11rach.
Dobre · jest i jedno i drugie: a więc
gracze, którzy naprawdę potrzebują odpoczynku, jak naprz, Wieliszek, które,
mu Lange tak hanlehnie „dogodził", ze
sprawia mu wieEd
zwykłe chodzenie
ból i trud, winni odpocząć, inni zaś p()o.
whmi gnć, choćłby tylko dla trenfogu.
T:o też urządzenie przez Turystów, :a
którąś z drużyn lokalnych meczu towarzyskiego, wyszłoby kombinowanej dru...
tynie Turystów na pdŻytek.
Za koniecznością grania przez Turystów przemawia jeszcze jeden poważny
arogument. Nie posiadają oni mianowicie
żadnego zastępcy na miejsce Wielis ~ka
w razie dłilZszej jego niedyspozycji. Tne
ba więc tego zastępcę naleJżycie przygotować i kto wie, czy_ nie zajdzie potr i:eba, wyciągnięcia Bersza z dawnych pieleszy. Wobec powyższego przytoci;.)J.e
przez nas fakty,· przemawiają kateg.)rycznic za tern, że niewolno odpoczyw~i.ć,
lecz trzeba koniecznie grać. ·
Sensacyjna porażka L~jf z Wartą.,
tdaniem ·pr.asy poznańskiej, nie była zno
wu tak beza'pelacyjną, ja'k o tern śwLid
czą cyfry. I.,egja była drużyną zupełnie
równorzędną w polu, a tylko przed bram
str.7-aką, na którą oddała ona więcej
Iów od Warty, · prześlad9wał ją pech.
Atak Le1gji, strzelał tak: zawzięcie w słup
bramki, że ta chwitlła
ki i poprzecz.kę
się formalnie. Prócz tego obrońcy Legii zawiodli c'.lłkowide:

i Czarni, łącznie ze swą publicznością nie mogli widocznie znieść, ż~
Lwowowi jakaś tiaro Łódź, czy Katowice
to
robi konkurencję - a konkurencj.a
bardzo . ważny czynnik, naw.e t i w sporcie.
To f.eż na ni.edzielnym mezzu, obie
drużyny i pu'blicz:ność rozdokazywaii się
do tego stopnia, że sędzia, p. Rutkowski
zmuszony był przerzedzić ~zeregi graczy wykluczeniem. A gdy i to n'.e pomogło, przel"W'ał pr.zed czasem zawo.iy.
Pogoń

Podobno doibrz.e i barazo zdrowo jest
Słynna Pfywaczfa ameryłCanstca miss Uivo'nla Wiiców poaczas ·frettlngu.
jeiżeli dojrzali tudzie potrafią się zah~
~ć i ~~ć, ~k driecl. Zd~e s~ je~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~!~~~~~~~~·~*
nak, ie „zaibawka w dzieoi>nnadę" lwo„
wskich sportowców nieprzynie.>ie ~ni im
ani terż sportowi ti.adrnego pożytku.

Rekord trafnych odpowiedzi

jednak rzec.ż, że i Lwow, na
wet pod tym w.zględem zaczyna z nami
Główna

w ostatnim konkursie sportowym „Expressu •.
Na !Iczbq 3240 nadfJslanych odpow1f2dzi,
trafnych by/o 108.

konkurować.

Pol-01Dija wairsmwska, po

zwycięstwi~

nad IFC. 3:1, bezwziględnie nad jedną li
Od pięciu Misko miesięcy trwają nanajlepszycb drażyn polskfoh, zlekce·W&.·
• sze konkursy sportowe. Czytelnicy nasł
'd
ł
niecO:.
iyła sobie Ruch · Mierxy a ona wi o·cznte osiągnęli jiednak dopler,o teraz
zresztą dzienny :rekord. Rekord zainteresowania
jak t::>
j.e~o siłę miarą IFC.,
się naszym konkursem.
wszyscy czynią, myląc się boleśnie.
W ostatnim naszvm. konkursie nade.
. ·,
~ · · l"
O
negkdlaJ pis~ i1Smy na .tem ~iei-sc~, ze i słany-eh było z górą 32oo odip-owied!zi (!!)
asa piłkarska rue pustadr. 1esz liczba więc .dotąd nienotowana.
po1sk a
Miło nam jest podzielić się z Czytelcze żander~ sprawdzianu, żadnego miernika sił. Drurżyny grające dziś, jak Ligi, nikami, wiadomością, a:e tpn razem zozawodzą po tyigodniu wpr.>st n'.eprawdo stał pobi.try !TÓ~eż. rekord nadesianye'h
trafoych :odpowiedzi.
,_ ·
Na ogółoą Uczbę 3240 odpotwi~
pod 0 'vll1e.
się "'
zawicrlb
To te·i i Polon.ja
swych rachuJbach wysyłając naprze'dw
brakiem:
Ruchowi drużynę osłabion,
.
. K ,
k'
I Gr b
L.oti.ua '. a ows 1eigo ·t rygiera • to
się na mej zemściło.
Ruch zaś wzttnocnionv Kiełba~ na
;i_

~ą ~ w posłiad 8 bleł(Jdrr
do kino-teatru ,,8pleodid" otnymał p.
Matj8111 Lityński zamieszkały: przy ul. R.
,
·
kiciński~j 13.
Trzecią nagrodę w ~ 5 bDeth
do kino-teiainl „Casino" o~ p. Ma
mycy Kmmtfman zamieszkały przy; ut 28
•
płk. Strzeików iKanimvskic:h 13.
Czwtańą nagrodę w postaci 3 bitet6w
do kino-teatru n8plemdid'' abrzymał p.
Jakób Smi:ic zamieszkały pm;y; uL ' Głów.
· . ~, · i
'
u.ej 18.
Piątą nagmdę w polstaci 2 biletów•

k.;no..teatm „Casino" ob:ZymnaJ p. WJo..
108 tnłnych
konkursowej. dzimierz Gagainamwili .zamiieszkały; Pt'ZTJ
znalazło się w skrzynce

Podobnih~~~ ~ Ji~~y ~lki~ ul. NK:=ta.nd·~orikiej ~2.
1anyc VUlł"""~' JallL rowniez wie ~·,
_ 6 .o zeru, proszeni są

0

_.J!L!~ ~

0WU1ui- ,..,..,.,,

giód w czwartek między 5-7 wieczo.c
liczby trafnych, nie inotorwanio dotąd.
DrQlgą losowania przyznano nagrody r·e m w lokalu tredakcji (ul. Piot:rkowsb
•
•
49 I piętro .1 ?fic.).
•
nasł~ującym czytelnikom:
IW. sobotmm „Expressie„ zam1~cl·
Pierwszą nagrodę w postaci 10 bile_z
,
. ,'
. .
,
srodku pra~eJ 1 Szne1drem, ktory prze.d tów do kino-teatru „Casino" otnymał my kupon na odlga&nięcie rezuHatn spot
tem grali w Niemczech ~wyciężył gład- p. J, Stępniak zamieszkały P.r~ ulicy S!~ kania ŁiKlS - rW arszawianka. !Warunki
konkmsu - niezmienione.
y ~ .,
rakowskiego 75.
ko.

Zgoda<w obozie

piłkar

skim zachwiana!

~~~lift lBWO~ÓW

t. K. ~.---IorJ~[i P.

o meczu, graczach i

Ko~enfem

publiczności.

(Specialny wywiad „Expressu W1eczornego'1

Przed dwoma tygodniami donieśHś-, . Ten ostatni punkt byl'by najważniej.
Łódź, 10 sierpn.fa. 'by krzywdą dla drugich. Podoibali mi się
my, że .mi~dzy d~on:a dotąd. wrogimt. s~ym. powo~em. obecnej hur~y w świ~- f
Jesteśmy jurt po niedzielnym mec. zu ohaj bramkarze, ·obrnńcy: Gał.ecki z Ł.
oboz~m1 ·p1~kar. sk1em1, nastąpil~ ~goda cie p1łkarsk~ i tr~dn~ będ~1e, powod
w, dnrn 12 hpc~. · ?J~o~ę t~ podpisali za- te~ ~łagodzic. Ja~ "'. 1 ę~ widzuny syt u- dwóch zawziętych rywali lokalnych. Za- K. S-u i Marczewski z Turystów, Naileo
ac1a :me przed.st~~la się 1asno. Wal1:1e ze służone zwycięstwo przypadło tym :ra~ s.zym jednak był Michalski . na pr.r~c~
ww.no d:elegac1 L1g1, ·Jak 1 -PZPN.
Jskrzydle fioletowych .
Naogół pnypusżczano, iże podpisa~. bra~te PZPN Jak ·~ ~~N. odbędzie~~~ iem lepszej druhy.nie fioletowyc 11.
-: Kogo pan typuje ~a mis trza? - .
Posłuchajmy, c~ mówi. o tych zawone. warnnki zostan~ przez od?ośne. zwią~ ~opiero dwe wrtze~mu 1 to~e zate~ykd~!ą,
mec.zu p. zada1emy następne pytanie.
zk1 akceptowane i połączeruu s1ę obu · zy .zgo a. nas ąp~, czy ~~ po rol · ,m ciach „bohater", kterowmk
w alka
- Moim zdaniem ostatnia
związków nie stanie ńic na przesz.ko- dawi~szen~u brani nas.tąpl dalsze prowa RosenfeM z Bielska, do które~.:> ;p:Hpn
cownik naszego pisma zwr6d się po za powinna się rozegrać pomiędzy Wisłą a
dzie. Tymczasem w· . całej prasie polskiej zenie wo1ny.
tniPogonią, przyczem wielokrotnemu
wodach.
powstał a.larm, wskazujący na rozbk:ie
- Przedewszystkiem, muszę wyra?.ić strzowi Polskl datbym pierws.zeń s t '. /IO .
t>ef.traktacjj ··Olbu związków.
s':"'e ~ad~wol~n;ie z ~zoro,w<;go ~ ;aC'hoi"'·il. ~ie jest ~kluczonem, że~y, IF~. dorzu
. Osfry .p rotest założyła , Krakowska
li~ . okrę1go:.wa, która , twierdzi, że dele- ~llmmlmllmJl„fa~ ma s1~ łodzki~J P1;Lblicznos~1, ,k.ora o.Ka- c1ło d~ teJ gry swe o~tafoie słowko .
' ' za~~ s1~ sprawiedliwą w ~.::eru~. Pubhcz- odpowiada nasz .r?~owca.
k. Waserah, Jacheć . i W
gaci Ligi pp.
Przy sposoh~os~~ P-. Rosenfe.Id pros1
Przy,:i;ni:im
nosc łodzka ~c1ał1;1- e,gza~m.
Piotrowski . przek:rociyli indywidualni'~
szczerze - ciągnie daleJ nł>Z rozmowC'a nas o zażnaczerue, ze me odpowiada pra
Od jutra „Express" rozpoczyw kilku S'Praw.ach powięn:one im oełno„
j.a-ka się uka z a ła w
że przed meczem wierzyl.:m prędzer wcLzie wiadomo•ść
kry„
powieści
nowej
druk
na
·
·
mocnictwa
w zwycięstwo ŁKS-u, to t ~ż gra fiolet., prasie łódzlci~j. iakoby zrzekł się !PfOWt'
i t • A E MA~SONA
:„. ' ., ,. ' , 1. . .'
·
wych sprawiła mi niespodz;ankc;. Już w dzenia meczu ł.KS. - Tury:śd.
m na nei • •
" We~ł~g prasy kr~owsk eJ 1 górn°'
- Od tygodnia - kon tynuuje dalej
pierwszych dwudziestuki.lku minuta,h
p. t.
sl.ąsk1e1, lDllt członk~w1e Z<l;rządu PZP.N.
widocznem było, że drużyna ŁKS-u iest nasz rozmówca - byłem pr zez pre b~sa
me c_hcą akceptowac podpisanych wa...
zmęczona, przeciwnik nat .) mb.st parł :.. PKS-u p. Adama ObrUih"J5skiego powia~
·
runkow.
ambicją napr.zód, wydając ze <;iebie mak domiony o prowadzeniu tych zawodó w.
1·~ 6ł
(
Spór głowny, toczy. się ·o następują('.:"'
simum wysiłku. z wyjątkiem :\.wadrans<.. Na publiczność łódzką r.igdy się nic
punkty: 1) ugoda war.s-zawska zezwala
incydent r.a
słabości, 1aki przechodzili Turyśc!, re- uskcrrżałem i za wyni k ły
na rozegranie zawodów klubów Ligi z
szta gry należała do nich, Gra była lad- meczu ŁKS - Jutrzenka , absolutni e je1
PZPIN, 2) z dfti.em 12 Hpca określa ostana, prowadzona fair, przez co mial:a t;- nie winię. J~stem przekonany, że by ł to
ww
3
teczny termin prżejiścia' klubów i graczy
Publi c zn o ść lód.dG1
Osią,gnięty rezul+.,tt wyb.ryk łobuzerji.
łatwione zadanie.
z j:eCł!nego- kl1:11bu do· drugiego, 3) kr.zywdzt
objektywna - koń czy
mistrza lig okręgowych, ktfuy automa.ty llri.,„--.llll!mJHllllllll!llmlM uwrużamy za miernik sił. Wyró1żnić które jest wyjątkowo
goś z graczy zwycięskiej drnż.yny, było nasz sympatyczny rozmówca.
cżtl.ie mfu.ł wejść do Llgi państwowej.
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EXPR~SS

WIECZORNY

X

Ił Dziś .i dni następnych!
·x

i

(Mlloś6 hiszpanki)
Wie.ki dramat z . życia hiszpai!iskiego.
W roli głównej słynna i piękna

!

MAE MURRAY
Reżyser:

X

Dymitr Buchowiecki

!!
PLAC
w „ ..................
HELENOWIE.
!!
..................
„„......„SPORTOWY
...„ ...„ ...„llml„.........„ .........
„„..__.__._._l'lmllmlll---..._,

s. s. „un1on" I

a-a

odlozone na dz1s

ltarłDil: ·Milłrl iwiata

I

fnUl i

wiecz.

:~~~~"~En. :::~:iś. :~~~C:v.:!az
I

inni.

--~~----~~--~----------~----------~~------------------~---

Dr. med.

BRl\Ułł

PLENDID

ftARUTOWICZA 20.

Południowa

1-.& 23
tel. 40-26.

NARUTOWICZA 20. •

powrócił.
Specjalista chorób
skbrnycb ł wene·
rycznych. Leczenie
światłem, (Lampa
kwarcowa.
PrZTimuje

Ostatnie trzy dni!

..........
„ „• „..............
_
...........
11•••••••

10·fJ Podwójny szlagfarowy program I

w11Asne1

l\ż

od9 do U rano

i od5-8 w.

żonv

Doktór

.t

W auonov11ki

niesłychanie interesujący dramat w 10 aktach, ukazujący
niebezpieczeństwa grotące pięknej kobiecie, która prag~
nęłaby uczciwie przejść przez życie.„
Wspaniała

wenerirczne
Chorcibysk6rne

moczopłciowe.

obsada: dawno niewidziana na ekranie

Gdańska. 42.

LUCY DORAINE

Przyjmu1e:
od 9 do IO~/, r. od
1-2.45 pp. 1 od 8-9
wiecz
•

słynny

R. KLEIN-ROGGE
i

t. zw. • szwedzki Vale tino" -

-0---d-

·cz
bubl
r. me •

przemiły

·

NILS ASTHER,
kobiet

•

lek.sny specjał!stów I gabinet denty.
styczny przy Górnym Rynku, -

Piotrkowska 294, tel. 22· 89

.
przy przystanku tramw. pabjanlck1ch.)
przyjmuje chorych w chorobach wszystkich specjalności rod g. 10 rano do 6-ej
·po peł. Szczepienie ospy, analizy (mo.
czu. kału, krwi, plwocin etc.) operacje
o~łtu~L

Lekarz - dentnsta
I

f

I

Horo"'I•[11

Porada 3 złote. Wizyty na mieście
ozmait
Za?iegl I operacje od umowy. Kąpiele
Tel.
świetlne, Naświethnla lampą kwarco- •
VV
41• 32•
wą. Roentgen. Zęby szt~cane, korony przyjmuje w tecz-1
.
Choroby skórne, we
z1ote, platynowe 1 mosty.
nicy przy ul. Piotr· l\lamochod Ford .
nermne 1 mmoołtiowe w niedziele i święta do godz 2 po poł. kowskiej 294. ~ torpedo po k~pl

całego świata.

a~~c~:ł~i;c:~u~;:

HJfMftl[I WIUK~MlfUKlf~~ ~ltlfU

zy~ow.em.

g. Srd~mro r~~o
od 5-8 • w.

Ponwaj,ca sztuka w IO aktach w~dług słynnej po·
wieści Artura Landsbergera p. t. "Villa im Tiergarten„
Role kobiece spoczywają w rękach tak wybitnych artystek
jak: głośna tancerka rosyjska .

powrócił.

Elsa KrOgar, And Eg1d1 nissan
Role
Joa Plarco, Charlas UHllJ K~ysar

I

l UffDRKDll"HI
U

nr mndt:iU

U

•

.

łJ ~

•

•

Tel. 27·81.

Specjalista chorób uszu, nosa, gardła

płuc.

codz~~iew?e~tod- ~~:?iri;!~~~:1sri.
. 55 50,
ffadzwycz~rna I!f.eokadja

okazJa !

i

Konstantynowska 9.

..

~

wznowiła. lekcie. ~~

I

Rowery '

6-cio

osobbo'wdyl·

tani<> do sprzedania mu w leste, Wi'!cł
0
Nawrot 4, mieszk. 1

ni: 1g. i:t1tal"'ii

Lezioni ~· ltaliano oy;:~~ia r~~~!~~!

angielskie •
francuskie
(conversa:done, na Plotrkowskil 92 p
.
•
1 niemieckie oraz; części rowerowe
grammatica. IettePrzyp:1rn1e od 10 • 12
nabyć można w firmie
ratura) insegne si<l'~i t
i od 2-5
~
an 1o na wy"'a ę
„D 0 BR 0 P 0 L 1 ', Piotrkowska 73 norlna laureata 1n
obuwie PiotrWschodnia 72, Warsztat reperacyjny ora:r; lakierniczy
lettere
kowska 37, w pom 19
m
A
'
I
;
&
Tel, 39-85 dalie dwórzu, 3-e wejście

1 1nn1.

DfJ fortep}8ft0WBJ _

seansów o godz. 6. . ej wieczór.

.

T

~~0000000 - •

•

1111111111

9-1 e dalle 5-8

111111

--------~.w:-:--=-tod~zl-z-:-r.~4.~00-m...,.ie-s:-rec_z...,.nle-. -z=-am---:--ie1~
·sc-ow-a~S:-:'zl.----:Q~g-1-,-S-Z_e_n_l_-a----=z~w~y=czAJNE: s gr. -za wiersz mllłmetrowy (iia-stronie- 10 s~au):-· w 'ff:Kścre:
miesięcznle.-Za~ranicą 7 ~łotych mlesieczqie40 groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe l zaślubin. Ptl
Odnoszeme do domow .40 groszy.
telclcie 10 zł. ZamleJscowo o 50 Pt®' ZaCT. o 100 proc. drożej. Za terminowy drulf
Redakcja 1 Admlnlstracla. Piotrkowska 49.
· .6odzlny - przyję6 redakcn 6-7,
ogłoszet\ admłnlstr. 11le odpowiada. Drobne IO gr. Poszuk. pracy 5 11. Najma. 50 li'•
Telefony redakcll 27-24. łlfi-43. ~
IP<> pot. Rek.opisów nlezam6w~o.Ogłoszenia Jtolo.i::owt (ml~alna wielkość ewler6 stroUT') 190 JlłOCCftt drołef
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