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Z \Varsza\Vy donoszą:
· Poseł polski przy rząd'Z)fe sowieckim
p. Stanisła\V Patek wyjeżdża do Mosk"W'y z \Varszawy 15 sierpnia.
W Moskwie zakończy poseł Patek
pertraktacjF, z rządem sowieckim o w~
mianę więźniów politycznych :pomię
dzy Polską a Rosją sowiecką.
\V rokowan~ach tych chodzi o wydanie sowietom 9 komunistów, wzamian za co Polska otrzyma 32 polaków
odsiadających kary w więzieniach boi
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Dyrekcja K. E. t. .pertraktuje z tramwajarzami.
Zgadza
i1dnakż1

się

stawia fakla warunki I zasfrz1ż1nła,

Lódi, 12 sierpnia.
Trzeci dzień strejku tramwajowego
rozpoczął się pod znakiem prób likwida
ej[ strejku przez inspektora pracy p.
Wyrzykowskiego.
Wczoraj o godzinie drug,iej po połu
dniu p. wicewojewoda Lewicki wezwał
do siebie przedstawicieli dyrekcji K. B.
t.:. i odbył z niemi dwugodzini:ą konferencję.

Natychmiast po zakończeniu tej kon
ferencji zarząd K. E. Ł. zwołał specjalne p0siedzenie, na którem rozważał
sprawę ewentualnego przyjęcia do pra
cy dwuch wydalonych pracowników.
Po dłuższych naradach postanowiono przyjąć ich z powrotem w razie jeśli
związek tramwajarzy zgodzi się na sze
reg warunków, z których najważniej
szym jest natychmiastowa likwidacja
streiku jeszcze przed definitywne załatwieniem sprawy prezesa związku p.
Krawczyka i pracownika p. Marciniaka.
Na posiedzeniu rady nadzorczej K.
.E. Ł„ które odbyło slę wczoraj o godzi
nie 6-ej po poludniu w gabinecie dyrek
tora Banku tlandlow·ego, przedstawfono powzięte uchwały przedstawkielom
miasta i przemysłu.

.

.Posiedzenia Rady rtad·
zorcz_ei K. E. łl.
\Viceprezyden t Wojewódzki oraz
pozostali przedstawiciele miasta odnieśli słę krytycznie do postanowienia dyrekcji K. E. Ł„ która wydalila dwuch
pracowników z tego powodu, iż odgrywali rolę w związku tramwajarzy.
Po dłuższej dyskusji rada nadzorcza
postanowiła

na przyięcie wydalonych
pracownikó w

aprobować

uchwały

po„

wzicte na specjalnym posiedzeniu zarzą
du w kwestii przyjęcia pp• .Marciniaka
i Krawczyka, w razie jeśli zarząd zWiąz

-HF+'

Iż

I

moża

ogól tramwajarzy nia

ku tramwajarzy zgodzi się na szereg zwał do siebie przedstawicieli tramwa- i domagali

Ich aprobowac.

ttr.nt
jęcia wYdalouych pracowników, uzależniając likwMację streiku od uprzedsię uatychmłastowego

jarzy i wyłuszczył im żądania zarządu
przewldzianych zastrzeżeń.
O wynikach obrad zakomunikowano K. .E.Ł.
Przedstawiciele związku nie chcieli niego cofnięcia postanowienia dyrekcłt
inspektorowi pracy p. Wyrzykowskie-i
mu, który już "W'czoraj wieczorem we- się zgodzić na warunki zarządu K• .E. L.
\Vobec takiego stano.v;·.iska przedsta
wicieli tramwajarzy konieJ;OOCja :wcze..
rajsza n'ie przyniosła konkr~tnych rezul
d.Q .dnia..~~
tatów i została ~~
wtJ.. •
•
siejszego.

biczniki

lałszywie lunkaionują I

Powtórna rewizja minlsler)alna skompromllowala ,,Pastę''•

Konl1r1nc11 dZiBIB)IZB.

Dziś w godzinacli Potann,ch deleKom'isja przystąpiła następnie do
Z Warszawy donoszą:
Minister pocz:t 4 telegrafów p. M.ie- badania funkcjonowania liczników oraz gaci związków po raz -wtóry udali sie
d~ński zarządził wcroraj powtórn:te re- sposobu odczytywania tego licznika do inspektora pracy_: p. M'yrzykow:wizję stacji ticznikowej na baszcie Ce- przez urzędniczkę uPasty", co doprowa skiego.
dzilo do sensacyjnego odkrycia.
1
·
dlergrena.
W chwili, gdy piszemy, -te słowa
Przed dokonaniem tego ciekawego
Bawiący na urłoJ)'ie w Klieleekiem
trwa jeszcze..
konferencja
główny inspektor „Pasty" z ramiienia mi eksperymentu. komisja delegowała na
1
nisterst\Va łnź. Jas-lńslrl został wezwany stację 11cznikową „Pasty" zaufanego
Jak się dowiadujemy, btnkle mo"ź·
do \Varszawy w drodze telegraficznej. technika p. Karneckiego d następnie d-0 li"W'ość likwidacji strejku jeszcze w
Min. Miedziińslci poleci't mu dokonanie konała z omawianego aparatu 16 po- dniu dzis'lejszym.
·PO"W'tómej rewizji liczników telefon:icz- łączeń.
Członek: komisii ministerjalnej inż.
nych, ale fym ·r azem przy u<lziałe k:om:1.
Bagiński zapytał następnie telefoniczsj~ m;i nisterjalnej.
Delegacja, która miała ' udać się do
Do komisji tej, prócz inż. Jasińskie- nie urzędnfozkę „Pasty", ile rozmów \V ars zawy w celu uzyskania audjencji
go weszli inżyni·erow1e: Jach:.mSki t Ba- zostało dokonanych.
W odpowiedzi urzędniczka „Pasty" w ministerstwie :pracy, dotychczas nie
giń:s_lti z ramienia mindsterstwa. oraz mż.
oś"W'iadczyla, że dokonano w czasie wyjechała. Posie:d'eznie zarządu związ
Jarosiński z .ram;enia ,,PasiY'"·
Komisja miniisterja1na przyby1a. who próby 65 rozmów.
zku pracown'ików instytucji użytec:z1
Skandaliczne i falszywe funkcjono- ności publicznej oraz zwJ.ązków zgruraj po południu do gmachu Poli:technikl warszawst«iej, gdzie przystąpHa do wall'ie liczników zostało w ten sposób powanych w okręgowej komisji związ
.
badania lokalu Bratn~ej Pomocy.
Kornfaja ba:d!ala przez kilka god.z:ln stwierdzone ponad wszelką wątpliwość ków zawodowych w sprawie proklaOkazało' się, iż w chwili przystąpie mowania strejku p-o\Vszechnego zostal~nj~ telef.onicz·ną, poczynając od przewodu zicrnne~o. a kończąc na aparaciie nia do próby stan licznika wyn.os!ł ły również odroczone, aż do zakończe
Nr. 414-66, h.ióry _ jak wia<lomo - 41.400, po dokonaniu zaś 16 połączeń nia konferencji u Inspektora pracy p.
wykazał 710 rozmów pomimo, :ż byt wykazał stan 41.465 rozmów zamiast
Wyrzykowski.ego.
41.416.
nieczynny.
A więc komisja ustaliła na 16 poląNa lini'~ .tej Ali,e zuale2linno ż.adnych
Hl połudn1·1.
dzłna
uszkodze6, kfore:by usprawiedliwiały czeń dokonanych w ciągu jednej tylko
W
godziny aż 49 pomyfok licznikowych.
atszy;we funkcjonowanie telefonu.
Odpowiedni protokul został złożony
Następruic zbadano osta:tecznie moGodzina 12. Konferencja inspektora
żliw·ość korzvstani1a z aparatu w bufecie p. ministrowi Miedzińskiemu.
z przedsta. Nie w4tpi1;ny, że :v~_bc? ta~ .rewela-1 pracy p. Wyrzykowskiego
„ .
Politechnik;; w ci~gl!- feryj.
odb •
•
• k t
.
Stwierdzono, ze 3edyne wcJscre przez J CYJ}l~go wyniku rcw1zi1 hczrn k1 muszą
Y
f wic1elami zwJ.ąz u ramwaJarzY:
które można byt~ się do tego lokalu do- byc 1 będą skasowane.
wa się w dalszym ciągu.
stać, bytio zam'kip.1ęte na klód'kę.

Go'

"Oczv ci wypalą

w

za mo1q krzywdą1.. "

--~•:---

wzajemnie

Solnym

J
ku

1Z

Na razie widoki na

likwidację

są niepomyślne,

względu

ze

strei-

na sze-

reg zastrzeżeti dyrekcii K. E. L., na któ

re tramwajarze nie
kwasem
Szpiegowska siec .paic· Oblali SiD
•
. _· ·
". · .
cza nad lYlalopolską.
1
Tragi~~~2 ~~!!~1!. dra~'~Y ~! !!~~.~0:tanowi!' epilog Bunt 7 tysf,cy Indian
Wśród aresztowanych i es I
Rozpaczliwe krzyki wydobywając~ dr.amatu miłosnego.
Wyższy Oficer i szereg
się z podwórza domu przy ulicy Lesmo
wczoraj wieczorem
50 zaaliannowały
Lwów, ·12 sirpnia. przechodniów. ,
Ujrzano wstrząsającą scenę.
Jakiś mfodzienfoc szamotał się z nieW sprawie wykrytej na terenle Mafapolski, Wschodnij afery szp;,egowskiej wiastą, która trzymała w ręku butelk'C
dokonano szeregu aresztowań W cakm z kwas.e m solnym.
Oczy ci wypalę z.a moją krzywdę! woje:wództwie, jak również :i w okolicach Lwowa. W ręce policji ·w1padl ol- wolała. Nim zdołano jej przes·zkodzić w
brzymi materjat dowodowy, świadczą- zbrodniczych zamiarach stało się niecy o _vajęczej. sied szpiegowski1ej, roz- szczęście. Zarówno młodzieniec, jak 1
dziewczyna zostali poparzeni gryzącym
.
snuteJ w caJe1 Małopolsce.
·
Wśród ar_ęszto"W'anych znafdujc s·ię płynem.
·Wezwane pogotowie stwierdziło, iż
pewiien piodputkownrk, czy11ni1e zamic-1
szany w akcję antypaństwową, aresz- podczas S'Z.amotania się o:blali sobie WZGt.
twarz, ręce t
jemnie kwasem solnym
towano rówroh~.ż szereg żolni,erzy.
Na widok zbliżającej się poEcji je- piersi.
W stanie bardzo ciężkim przewie d')<l'en ze szpiegów potknął wszysfkie pa
ano ich do szpitala Poznańskich.
piery. które posiada'ł przy sobi·e.
żołnierzy.

I

chcą Sl."\ę zgodzi~

w Boln.vil. -

I

24-letni Bronisław Kołodziejczyk (Le
szno 50) miał się w najibliższym czasie
ożenić z 26-letnią Bronisławą Be.dnarsk~
·(Juliusza 50).
W ostatnich dniach bez żadnego powodu. zerwał z nią wszelkie stosunki.
dowiedziawszy się, iż
Dziewczyna
Kofodziejczyk zamierza ją porzucić <lla
innnej, postanowiła się zemścić na nim
i w tym celu wczoraj wieczor·em zac<:a\ła się w bramie domu przy ulicy Lesznu
z butelką kwasu solnego.
Koł-odziejczyk, 1.)-irzawszy ją, domy~niegv
1ił się odrazu, iż ma wz:ględem
w.rogie zamiary. Gdy wyciągnęła z kieszeni but.elkę z gryzącym płynem usiłował wyrwać jej z rąk, co spowodow :1ło
tak tragiczne skutki.

Paryż, 11 Si'lerp11ła:.
1 „Le Matin" donosi z Laoaz (Bollwjaj

iż w prowincji Potosi zbuntowali: się i'n·
djanie. Siiy ich sięgają 7.000. Dokonują oni mordów i podpalają si·e dziby bia·
łych.

Raid polskich lotników
Wiedeń, 11 sierpin!ilal.
pilik Ki0iSOWS1k$, kpt.
. J'
L tl! 'ile
,
:
. . , <Y .1 . Y IPO Si~~·
(1rl ilns,J<ln l ]JIOlr. Od1.IQIC'ikli~ 'kltórzy 'W!De1CZO...
rem przyby% do Wli.-c!dlnli!a w dlr:odlzie do
Zurychu, odliecii•cl~i d!z.1i1Slieti w~~

I
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Akademja paryska uznała

go za oszusta, kompromitującego n.aukę
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Z jakiego powodu p. Mal:gorzata Domieszkowa, zamieszkała w jednej z wiosek pod Łodzią zdecydowała · się 1 ci%
od męża _ niewiadorno .
Faktem jest jednak, iż gdy przed p i ęci.oma dniami powrócił' on wieczore\n do
dom.u zauważył, ilż żona pakuje swo i<.:
manatki.
- Co ty robisz? - spytał' ia zdzi~vi~
ny.
- Mam już do·ść tego życia.„ Wy-

.

umie być hezwz.ględny, wyskoczyła ok·
nem na pqdwórze. Mąż pwścił się za nią
w pqgoń; lecz wkrótce strncił ją z oclu.
nas-tępnych dnr
Po11ieważ w ciągu
nie powróciła do domu, Domieszek z.ameldował w posteru.nku policyjnym · o ieJ
tajemniczym zniknięciu.
Policji nie udało . się .jej odszukać.
Wczoraj Domieszek zauwaiżył, {ż je.
go służąca udała się z garnkiem do kur·
nika.
Wieśniak wstrzymał ją. Dziewczynb .
zmieszała się i rzuci.la garnek na zfomi~,
a wówczas spostrzegł, iż ukrywała LUP1<
i mięso z obiadu.
- Od kiedy to kury jedzą u nas i<ot·
!ety - ziawołał zdumiony - muszę ze,.
baczyć co się dzieje z mojemi kokos.!ka-

jeżdżam.„
Musimy być ostrożni... Bardzo
,.
P. Domieszek uważał, j,ż najskt1te .;z.jest
gdzież
cztowleku,
Biedny
okotej
w
się
kręci
'°"·ielu Policjantów
środkiem na zmuszenie żony do
niejszym
hyoja żona?...
1icy...
nia z wyjazdu jest gruba par
zrezy:ghowa
odczyta.
z
kraju
po
rozjeżdża
Oua
- To C>kropne!„ Nigdzie człowiek
ka.
matki...
w
obowiązkó
temat
na
mi
pOpromożna
Nie
•.
!
nie jest bezpieczny
1 Pani Małgorzata wiedząc,· iż mąż mif
_stu wyjść wieczorem na ulicę!..
1

Miast kokoszek w kurniku znalazL
żonę.

SŁUCHAJ,

HELENKO, KOQO KOCHASZ,· JEQO CZY MN/Ef/ i ..
-·~:o;--

Pód

woływeni zazdrości

cięiko

rani ·nożem

i alkoh olu zdrad zony . mąż

swą niewierną żonę

i

iei kochanka.

- Antoś. :dź do knajpy, czego ty tu
sierpnia. J - Mato \Vidocznie dziś p;·feś - ode- zwrócHa s i ę doi1 Helena.
chcesz
01ni.pi
ci
dam
i
A11ton:i Grabczyk, zami.cszkal y we zwa t s i ę Jakubowsk
ociężale po<lniósl si.ę z
Krawczyk
.
tvs; Sucha pod Kielcami był właścicie- · dze, idź jeszcze p11ć do knajpy.
Jakubowski uśmiechnął się
krzesła.
lem t13°k makgo gospod arstwa rolnego,
trjumfująco, przypuszcz.aja<:, iż zamierza
Zbrodnia.
iż dochody nie wystarczal y mu na opę
opuści ć m ieszkanie.
potrzeb.
najnięzbędniejszych
d·zenie
wzrokiem.
mętnym
nań
Tymczasem Krawczyk pochwycił ze
Mąż spojrzał
Grabczyk byl zreszta. hulaką i P'iuak!iem.
nóż i rzuciJ si·ę na tntodą parę, lestołu
jes- Milcz! - za:w•olal - choc; aż
nie wolno ze mnie kpić. żą,cą w lóżku. Nie zdąż yii1 się obronić.
ale
pijak,
tem
Mąż-pija.k, żona-kokota S!uchaj, Iie!enko, musisz teraY' powie- Krawczyko wa, która wstala dężko ran
została do
Ż-0na jego, młoda, bardzo przystojna dzieć kogo ty napra\\1d:ę k>ochasz, jego, na w J;l'ierś, przewT. ezit011a
nie budzi
iego
Jakubowsk
Stan
szpitala.
nrnie?
czy
dobrą
niewiasta, nic ckszyla się na ws:
poważniejszych obaw.
śmie
wybuchnęli
kochanek
~
Żona
nocy
.w
ż
i
·
bowiem,
opinją. Wiedz.ia.no
Krawczyka aresztowan oodwiedzają ją bogatsi gos,podar.ze na- chem.
~~·~e~-~~&~&~-~~~w~·~~m~
~~~~~~~~
wet z - ~~edni~~~~rk~fy ~~ !~~~~~!!*!*~m~!-~-!~·~=~
,siebie.
do
ją
zabierali
~to
,'1
Grabczyko wa ubierała się
łielena
najta1d1niej w catej Suchej PTzycz.em po- eee tl_
wszechnie byI·o wiadomo, iż mąż nie dostarcza jej -picn·;ędzy n·a stroje.
kobietę,
Wałek przekształcił się
· Grabc~yk, l~tóry \V-iedziat o wszyst-·
kiem jaknajdokładniej, ni·e robil żonie ża
aby łatwiej dostać się do najdroższej mu
dnych wyrzutów, ternbardz'iej, iit czę~to
na świecie
dawaJa mu pieniąqz&: by spędzał noc 'w
/
knajp;e i pofostawia1 jej wollfe mies'z zachowywał się bowiem nader skromŁódź, 12 sierpnia.
kanie.
P. Franciszek Walek po kilkunastu nie,- nie uśmiechał się do $amotavch męt
- Przecież ·wJ,em..:.... poCieszat się ·robił do nikogo aki.
iż kocha tylko mnie. fielenka wprawdzie · kie11szka<ih był w do s konałym humor:t.ę. czyzn i nie
w którym mieszkrda
domem,
zed
Pr
Siewieczorem:
późn?
w~ócił
domu
Do
'
tylko
to
bawi s.ię często z. innymi, ąie
. Wojnicka, zatrzynwł się -i zai:tnirnł <lo
dząc samotnie w poko-1u gwałtownie zadla p:enię!d:zy.
. ···
· ·_ Małżonkowie żyli w zgodzie aż do o- t~s~nił do swe1 zna}omej, Jozefy Wojnic okna parteroweg o mieszkank;i
dys?;\tat\tćm
zawołał
--"-J&zefo
·
,
.
.
.
.
kieJ..
$tat1;1ich tygodni.
..
·
··
·
mnie!
do
wyidź
Pewnego razu Krawczyk dówiedziia t , . Nie mog~ 1e,i _Pi;zec1e~ zawol~c.. bo
ukaz;ił
Miast dziewczyny w oknie
s.(ę, iż ~ona utrzyimuje bUższe stosunki C?Z~Y P?mysleh Jej rodz1?e. - ~o-~1ł do
w ręku .fampę.
trzymaiący
ojciec,
jej
się
tak
1z
s1ę,
1ed~1eh.
d~w
~dyby.
s1~?1e
;m,
Jakubowsk
~ąsia<leq
·
z zamożnym
1
- · Co to za ozupiradło? -~ zawdcd
.
pozna odw1edza')ą _rą wa1aro1. .
któreg.o bardzo często odw.iedza.
.• - z:bhż si((· .do mnii.z prted;d
Wojnicki
p.
dobył
namysle
tlłuzszym
po
Wal.ek
.
·
•
·
•
,
c
m
W
zjawo!
wna
decyzję.
oryg~.ą.alną
na
jednak
się
zmte:
w~
z~.sie Krawczyko
„, . ty
Przebrał się , w suknię swej :31-ntry, · Ale · „zjawa" prze11aziła się i rzuci~a
nit.a się _zupclme, pr~esta!a _PrZY_Jmo_w3:c,,
·
sw~~!l ~t a ły~h_. boga.yc_h a~:nantoV: 1. mc wyszukał sobie • jakiś jej stary kapi!lusz s • ę do ucieczki.
;7. był
,
F
ł:
przypurn:za
Wojnicki
P.
sw€j
do
się
udał
st;;oju
kobiecym
w
i
okohczdo
hulanl9i
na
~ysezd7:ata ,Juz
-:; ię z:r.
t
;~i
pu.S
k
zlodziejasw
przebrany
io
. znajomej, zami eszkałej prZy uli ::y Wól.. .
'
· rty'9h · ~w~ek.. .1
·
k'
·
p-ogoi1.
w
pocz"tkC>
nim
nie3·
·do
~11ak
1r11em1ał
.
1'1.ąz
··
czans ie).
...
.
•
.
Nieliczni · przechodn'ie n ie zwraca 'rt " \"(/ rezult'a cie mlodz.icniec · został tak
wo z.ad1_1ych pri;~ensji, gdyż dostarczała
png o~<:nv11?.
mu p1e111~dz y, k1:ore otrzymy wała od Ja- nań szczególniejszej uwagi. Pan Walek pobity, iż wezwano doń
Łódź, 12

· ·

j

to wsz ystk o z

P.

miłości!
w

istoty.
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Okazało się, iż pani Mał-gorzata obawiając się gniewu mę:.źia cztery dni ukrywała się . w kurniku 1 dokąd służąca przynosiła jej jedzenie.
Młoda kobieta była tak wycieńczo
na, iż musiano do niej zaweNać Iek!arza

któ.r y udzielił jej pomocy.

Dwa pożarywłiodzi
Paliły

sic zabudowania
fabryuzna.

· Lódź, la sierpnia.
W czora1 dwukrotnie straż ogniowa
z ostała zaalarmow ana pożarami ; które
wybuchły w śródmieściu.
O godzinie 1-ej 'po południ.u zapaliła
się smola na podwórzu domu przy ulicy Piotrko\vsk iej 177. Pożar groz; t
przeniesieni .em się na budynek fabr vczny, znajdujący się na tej posesji.
Vv ezwan-y _IV oddział straży stłu.m i ł
ogień w ciągu kilkunastu minut. Straty
nieznaczne~

•

••

kilku godzin wybuchł
przy
pożar w fabryce Wilczyńskiego
·ulicy Senatorskie j 28, gdzAe zapalił y si Q
odpadki bawelny wskutek defektu w
jednej z maszyn.
Ogień stłumiły w ciągu pó l ~m cfrny
IV i II oddziały straży. Straty nieznaczne;
Po

upływie

1·0-1atilla sfar·uszka

pod kolami samoq hodu
Lódź, 12 sierpnia.
wrdarzyl się
Zgierskiej
ulicy
Przy·
wczoraj wypadek samochodowY. ·
60-letnia Cyrla Szlamkowicz (Zgiet
s ka 15) przechodząc przez jezdnię obok
demu przy ulicy Zgierskiej 34 potkneł4
się i upadla, · dostając się pod koła samo

chodu.

Nieszczęśliwa staruszka doznała

ważn~jszych uszkodzeń cielesnych.
goto\vic przewiozło ją do szpitala.

]}O•

Pa

kubows]\_1cgo..

„... Bo

- S;tuchaj no - zagadnął ją pewn·e~ ra·zu - dlac~ego rzuciłaś wszystkich

innych i chodziisz tylko· do Jakubow. ~kiego?
- Bo go kocham - odpowiedziała

. mu prosto.
·

Krawczyk spojrzał na nfa z 'O'l'zeraźe·
niem.
- Nte mów: tak, bo będzie źle„. Prostyiutl\ą możesz być, aJe kochać mu!li.sz tylko mnie.
\\!zruszyła ramionami i wyszla z

r>okoJu.
W:ieczoi·em

dtłla

mu

pieniądze

na

.
wód~.
Kra>WCzyk 'ni,echęfo.;e tym raz.em p r zy
jął gotówkę i udał się do knajpy, by za-

·
iać robaka.
·oo domu wróC'i1ł o świcie. Oka3ato
s.ic, :iż u żony bawit Jakubowsk i, który
absolutnie nie krQpowat s1 ę obecrroś;:;ią
,męża i nie chcia.t wstać z lózka.
Krawczyk usiadł w k<wiie pokoju i
rozp'łakal

sie.

,,Zainkasował''

.g o kocham?.•

i

Bóika w parku Slenkia·

pos ag

wlcza.

czmycb_nął przęz okno, pozostawiając
ukochaną w nieutulony~ żalu. ·

lódi, 12 sierp:iia.
...:haim W ertberg, miał się ożenić z
Przygotowa nia do
19-letnią Reginą L.
ślubu były już na ukoticzeniu . Wertbergowi o,biecano, 1lż · otrzyma kilkaset złotych posagu, by mógł sobie załofrć jakiś
sklepik kolonjalny.
W tydzień P.rzed urocz.ystoś'Cią we.
selną przyszli teściowie wezwali ~o 1la
generalną naradę w której uczesini.:zył
również n<1.rzecz.ona.
- Kochany Chaimie! _ oświadczyli
mu - bardzo nam jest przykro, ale nie
1będziemy mogli dać ci przyrzeczon ych
picn-iędz:y. 'Może za ki'lka miesięcy zmieru się nasza sytuacja wówczas z pewncs
cią ofa-zymasz całą sumę.
W ertbeng o mało nie zemdlał.
Zrujnowaliście mnie - wyszep~ci.ł po
·kilku minutach - co ja t-eraz pocznę,

Lódż,

~

12 sierpnia. ·

Wczoraj o godzinie szóstej wieczo-

nieszczęśliwy? Przecież nie będt: miał ~ rem w parku Sienkiewic za wynikła za

~
czego żyć.
Przyszli teściowie mimo j.?go próśb
i pogróżek nie zmienili sw ~gu stanowisWidząc, ili nie ofrz;yma pieniędzy,
ka.
oświadczył im:
- Zostawcie mnie samegJ w pobj1.
muszę przeboleć tę stratę . Wyidi.cie '"
tej chwili, bo kfo wie czy ni~ popełnię
b„
,
samo o~stwa.
n:~mab
narze.:wna
i
L.
Państwo

przerażeni z.astosowaTi się do jego

ży-

jadła bójka pomiędzy kilku mlodzleńcami, która wYW-Otała nawet interwcncję poficji.
20-letniego Pawła Korukwę (Sien•
kiewicza 29), który został dotkliwie pobity zabrano do 9 komisarjatu , dokąd

'
\Vezwano doń pogotowie.
Powodów awantury na razie

nie

\\ 'YŚ\vietlono.

•MM!!~!!'!!'.!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!•!,!!!!T'"!!G!!_
pie~o teraz zrozumieli ., iakim osob.1i·
ki<'nt mieli do czynienia.Wertberga w krótkim czasi~ przyła„
pano. Zdążył on jut sprzeda ć skradzicntf
wtór y siq
rzeczy i miał zami:ar tJO r1z

czenia.
. Gdy Wertberg poi:.>:tał s.ai:i w poku
JU_ szybko sp~kow~ł naicenm:i?Z.e p~zeJ
m1oty stanoW!ące ich własnosc i ttciek~
zaręczyć.
'P'rzez okno.
ki.6f)'
Znalazł się on przed sądem,
Poszkdow:ani, któ".ZY po uplywie ldlkunastu minut stwierlriti kradzież do- skazał go na trzy miesiące wię :ienia .
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Qdy szyny leżą odlog1om na ulicach..•

Przejażdżka

po

w autobusie.

mieście

si1 autobus? - „Wicher" na Piofr„
kowskiBi.-,,Plqkło coś, psiakrawl„"-„Patrz pan gdzla iBsf „Sokół"!„"···
Tyl i przód.·.nieszczqśliwy „krzykacz".··Skak z „intarasu".··Wywalony jqzyk.

Wszyscy dokladaJa.-z czego

składa

dziesięcioletni chf<>plec, stojący zwykle
12 sierpnia.
stopniu i werbujący pasażerów na
na
'Juź trzeei azień trwa strejk tram"'
przystanku.
każdym
- "K l)OWłeaz n0 ml pan„. Czy ·tu są watarzy i osierocone szyny leżą od4ła wsi }ąlcieś rozrywki .•
łogiem na uldcach. Trudno sobie wyoAutobusy kursujące po ulicach todzi
- A 'Jakże.„ Na przyszły tydzień te brazić jak wielkie straty z tego powo- prześcigają się nawzajem nietylko w do
będziemy mieli zaćmienie sł<>ńca• stownem znaczeniu tego wyrazu, lecz
du ponosi
m
dyrekcja, tramwajarze i szerokie rzesze również
Lódź,

publłcznoścł,

Za lmHsanii \ViBlklBgO
świata.

Podczas gdy V-mani zgłaszał w łzliie
l)strą i.n.teripelac'ję, nachylił się jeden z
posłów do Brianda i rzekł:
__, Słuchaj pa;n.„ Jakże zuchwale od~
zywa się jeden z pańskich uczniów!
- Nie szkodził-odparł Briand-:wolAo mu.„ Szkoła już zamknięta!

.

pod

zmuszonej do korzystania ~ dorożek,
.
taksówek i autobusów.
Dla miasta strejk tramwajarzy }est
olbrzymią klęską. Zamiast 20-tu groszy
za jazdę tramwajem, robotnik, śpiesząCY się do fabryki, odległej od jego miesz
kania o kilka kilometrów, musi pf acić
50 groszy

względem oryginalności

nazw.

Mamy więc autotramwaj „Wicher", któ
ry wlecze się jak wóz asenizacyjny,
jest również „Wygoda", polegająca na
tern, że na przystanku przy silnym
wstrząsie pasaier sam wypada z auta
na bruk bez wielkiego wysitku, czasem przemknie przez ulicę jakiś „Sokót", „Galop ... Galop", „Jazda", ,Orzeł'

za przejażdżkę wątpliwej przyjemności 1 t. p.
W każdym autobm;ie jest mniej
w cuchnącym autobusie.
Każdy taki autobus, małpujący tram więcej 26 miejsc. Tak głosi napis. W

waj, składa się zasadniczo z czterech rzeczywistości miejsc jest tylko najwy
części: z karoserji, która może służyć żej ~· ~atomiast liczba pasażeró~, d~
za wzór wylęgarni bakterii chorobo- chod_?;I niekiedy do 30-40. Oczyw1sc1e,
twórczych. z szofera, który według ż~ przy ta~i.m obciążeni~ •:Wicher"
slów właściciela auta „pije benzynę za-I b1 często rozne kawały 1 m z tego m z
miast wody sodowej'', z gospodarza, owego
Clemenceau, JWysZedłszy poraz pier- pełniącego funkcje konduktora z mniej
ogłasza strejk,
wszy po zamachu Cotina. spotkał _pó:&nazywa się
nrie j)sze>go prezydenta JDinistrów, Doo-. wyrobioną praktyką i W1:"eszci'e z tak co w języku szoferskim
mergue'a, do którego :rz.ekł ,a; u.śtnie- '!:W. „krzykacza", którYm może być „pęklo coś, psiakrew!"„.
·
chem:
- Gdybym miał taki br.zuch ijalt pan
leiałbym jur.i: w grobie!
- P.rzyjdzie to z wiekiem. ~el'
·
~ odparł epoknie Doumet?guie. ·

:o--

r:

Szofer wysiada z auta, atwiera motor, wyjmuje z skrzynk!i narzędzia i zaczyna majstrować, a stłoczeni w autobusie pasażerowie czekają cierpliwie
pół godziny, a czasem godzinę,
ho już przecież zapłacili pół złotówki.
Taki przymusowy pcstój na rogu

młodego,

d~nego

czoła.

Co pan mi będzie mów.ił zepsuty!
repłikuje właściciel. - Nie chce się
panu jechać! ... Pan mnie szykanuje! Ja
„interes" stracę! Patrz pan gd~e jest
„Sokół", „Galop - Galop", ,Jazda!". Za
bierają mi wszystkich pasażerów! Te
-

-

straty ja panu z pensji potrącę!...
Za.z.wyczaj teu ostatni argumenf
„stawia autobus na nogi".
Szofer raz stuknie młotkiem w jakąs
śrubę, a potem wstaje i powiada z dumną m'iną:

-

I

mężczyz;nę..

,
--

1:~· ~oonna. ~A:r~?..

.. , . _

..

Znowu ~steś pijany?!„

..,..,.

_

Nie tylko próhuję czy J)Ó'lrafię zafaiiczić

tO

U C
l1'r'I
-

h y •'

Zjadłyby świat,
Nalwfokszym nieprzyjacielem !udz- zwoju 48 razy

!{ości są owady. Rozmnażaj:;\ się z o- ciężar jej ciała.

1

więcej

·

r~

.

d
. . pana"

majątek.

-

Dlaczego nie wołasz, że można

jechać?! .• Poco tu jesteś? •• Zobaczysz,

gdyby nie 'ptaki.

gromną szybkością i są rozsadnikami
wielu chorób trapiących czr0wieka.
r~~
Żarłoczność owadów !est tak wiei!Na: widt', te at'cybisliup Tn!uzy o:wybitnych mężów Fran· ka, iż w przeciągu lata z1"ada mucha 87
z
jeden
się,
truł
kł
·
razy tyle ile sama waży, mrówka 130
cji rz.ie :
- Pewnre .połltnął jedną ze swych razy tyle ile wynosi jej waga, a gąsieni
ca motyla potrzebuje do normalnego ro
maksym„.

poKarmu.

nit

Uczeni współcze.;n1 zwracają uwagę, iż liczba owadów stale się powiększa na świecie. Przyczyn'ają się ku
ludzkie i grozbi1Jrowiska
temu gęste
w ś··1·s~n·.·,,,t"•'h p,.,„„estrzez·ycie
madne
~"' ... '"'
·
niach.
Ludzkość więc mu~i wypowicdziieć

~~~~~~~~~~~~mi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ owadom,
gdyż zagraźajc.\ one jej byto-

,AichB mlBko

d

.
t
ca uuz1enne1 Jaz y na s opt11m.
Wszystkiemu on jest wini.en. Gdl'
autobus stoi sekundę dtużej na przystanku. właściciel ma do niego pretensje, jakgdyby chłopiec odebrał mu caly

Najwt~kszy nłeprzvjaciel lodzko~cł
e
'J'
~

1

..;;

•

iratisową przyjemność „u awama

·cfiarteistona, by się ~ona~,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~

. iPewien: mat.ee: nasłudiał się pO'cllwał
pod odresem ~au. Pe~cJ%o dnia
pyta:
___, Ojcze, czy to p:mwiła, ~e Clemeu
eeau ocalił Francję?..

=

w porządkut.•
wlecze się dalej.„

Najnieszczęśliwszy jest „krzykacz''.
Nie wiem co z tego ma taki malec. Wy
dziera sobie gard to chyba tylko za

lestem trzetwyczv
3

r~

· ,__ ·T ak, tak'...
_. 1T o czemu igo nie spalą?„

Już

~Wicher"

Na przystanku pasażer chce wy•
siąść z autobusu. Kieruje się w stronę
tylnego wyjścia. Właściciel zatrzymuje
go zdenerwowanym gestem:
- To nie tramwaj, proszę pana'!'..
U nas wchodzi się „tyłem", a wychodzi
„przodem"....

.odziane.go we :frak. ~10szącego cynnder
na głowie t p,rzyłapanego w chwili, gdy
kradł 't otworzonej przed chwilą pi.ekai;
ni mały !boche.neczek chl~ba.
- Z jakiej przyCZj!ny dopuścił się
pan. Jiradziefy? - py.ta komisarz polfojl.
- ;\Vr~acałem głodny z balu u preZ1'd.enit.a: państwa ...- odpowiada „złodzicr"""'Był to ·"vJSt major", panie komisarZJL.

· Clemenceau. ~J*~zaciekły,. ·gd-v1i tt'o" Il!
ia
IJ
'..L!
•
I 1
~ena'W1u-a.
iRozł'OSZCzony na je<fnego .z -pod'ów,
.
. !myknął pewnego dnia:
....., Ohoć'b-ym stał .jttiJ ~e~ S()fll w
grobie, ~ ~~ !kopnę !jeszcze tetc>, by•
.
.
„
.
dlaka!..

właściciela

auta o
udar serca. Bo wyobraźcie sobie:
„Galop - Galop" wraca już z RJrnku Ba
łuckiego, „Sokół" wyprzedził go już o
dwa przystanki, z tyłu nadjeżdża już
„Jaz.da"'', a strejkujący „Wkher" uparł
się i - ani rusz!
- Puść mnie pan! - denerwuje się
właściciel, odpychając od motoru szoJa sam puszczę maszY!Ję„.
f~ra. - Przecież motor zepsuty! - tlo-maczy zzia.tany szofer, ocierając pot z

r*i

i?rei;ident Grevy; lby:ł lbariłzo. Siąpy.
Kursuje o nim. taka anegdota.
a.reszt:o.walt6
iWiczesnym ir.an'kiem

przypraw.ić

może

.
wina ziemi.
Z pośród wszystkich owadó'\\" najh
kl
•
·
f
b•
k
•
'
d
I
•
DllP o DOSCI o IB mtBJS c niebezpieczniejszą jest mwha. a .to dzlę
Przyczyną-:o::--„
ki swej sile rozrod.:zej.

że cię zabiję!

dł d
Chłopiec wstydzi się,
o
cały bowiem autorytet jego spa
minimum
i co gorsza traci głowę, wskufeK cze•
G'
t
·~,.t •
b
go, g dY aut 0 us Jt;Uzte w s ronę or'Ir
al
R k
nego yn u, m ee p.rzyczr na przy.
stanku:

-~M~hl~~~ro~M~t
___ Co za Bałucki Rynek?!. - den er

się znowu szef. - Wynoś się z;
mojego interesu!.. Marsz! ••
Wobec groźnej postawy szefa ma:'
\Vedle obhi;zcnia, z jednej pary lee
szybko zeskakule z ,,Interesu•
much powstać mote w ciągu lata około
20 miljonów osobników.
Sfatystyka wszystkich większych szwajcarskiego lekarza jesf niewtaści
Najgfównieisz.vn: sprzymierzeńcem i dopi'ero zdaleka mścr się na szefi'e, Po
miast w Europie notuje spadek urodzin we odżywian ie się kobiet z miasn, prze człowieka w walec z owadarrn ~ pta- kazując mu język lub obsypując jego
dewszystkiem zaś brak Ś\Vieżego, pożY ~i I gdy?y i~i.; ich po~TF'c i zaciekłaś~ '!- „interes" wyzwiskami.
w ciągu ostatnich lat powojennych.
Mieszkanki miast nie mogą się posz- wncgo mlełrn. Mleko, wed!ug oµinji dr. 1ak'! poz~r~Ją zaro'!k1 owadów, ich Ja:JAle n Wicher" na to nie zwraca. Na·
czycić taką ilości:ą potomstwa, jaką ma- Griigera jest jednym z najważnic·jszych ka 1 gąs1emce wygmęloby bardzo szyb ty h . t
ochotnika in
·
c nnas zg1asza SJ.ę na
.
ko plemię ludzkie.
czynników zwiększajqcych płodn~ść.
ią wl eśniaczki.
wuje

Wywody szwajcarskiego uczonego.

Jeśli więc wladze miejskie dbać bęCzy współczesna kobieta z miast~
da o dostateczny dowóz dobrego na·
t1chyla się od macierzystwa?
blału ,domy mieszczańskie zaludnią Sit;.
.
•
•
1
r ••Na to pytame Od:f?OWia~a dr. Erazm dziećmi i statystyka r:!e będ7.ie \.Vykazy
wala spadku liczby U'·~dzin w wielki~h
Kruger, słynny szwaJcarsk1 uczony.
Przyczyną spadku urodzni, zdaniem m:astach.

I

I

W ostatnich czasach do tępieni-a plu 1ny ulicznik i
autobus wlecze si.ę dalef.
skiew w domach stosują gazy trujące,
Aby żyć aby tylko coś i.arobic VI
albowiem Jnne środki okazały się już
niewystarcz?tiąc~. .Met-Ode tę zast<;>so- tych cieiki~h strejkowych czasach....
'
wano w W1edmu 1 Londynie z duzym
-- Str. - 1 ·
skutkiem.

Str.~

Czarne turnieje
- w pancerzach z bawełny
murzyni z n'a d jeziora Czad
cuimnoskórych p1ąknośc1.

hełmach z kokosu
potykają się rycerscy

W

o smagłe wdz1ąk1

HARUTOWICZA 20.

Dziś

1O·IJ Podwójny

Pomiędzy Saharą a Sudanem roz- Piersi ich okryte są pancerzami z balewa się na przestrzeni 27.000 kii.orne- wełny, a hełmy wyrobione
kokosotrów kwadratowych olbrzymie jezioro wych orzechów.
Czad, zwane przez krajowców Świętą
Najstarszy wiekiem dygnHarz wywodą.
woluje nazwisko dziewczyny, pragnąBrzegi jeziora dotychczas mato zba cej wydać się zamąż.
·
dane. były celem wyprawy, która pod
,Wielbiciele jej opuszczaj<.i, kopje do
kierownictwem prof. Lennarda spędzi- ziemi. na znak, iż pragną się 0 nią poła w tamtych stronach 17 miesięcy za- tykać .. O powszechnie uznane piękno
majamiając się przedewszystkiem z ści ubiega się nieraz kilkunastu mło
przedziiwną obyczajowością napól dzi- dzdeńców.
kich mieszkańców.
Który z nich p.okona rywali, temu
.-Szczególne · zainteresowanie uczo- dama ofiaruje swą rękę 1 jeszcze tej
nych budziły szczepy
murzyńskie, samej nocy zjawia się \V jego chacie.
g-nieżdące się na licznych drobnych wy W tydzień zaś potem święci z nim gody
;epkach porozrzucanych na jeziorze.
weselne.
·
Niewiadomo jakim sposobem dotarł
Czasami jednak zdarza s'.ę, iż kando murzynów środniiowieczny zwyczaj dydatka do stanu ma~żeńskiego nie znaj
~uropejski urządzania turniejów.
duje żad~go amatora I gdy WY\vołują
Wyglądają one w sposób następują- jej nazwisko, nikt z kawalerów nie o~y: na arenie pięknie zbudowanej zasia puści do ziemi kopji.
dają czarne damy w towarzystW'Je
Biada takiej dziewczynie·! ·
;wych dostojnych mężów i córek chcąJest wówczas pogardzona przez
eych wydać się zamąż.
wszystkich, rod~ce wypędzają ją z doW szranki wchodzą kawaierowi'e mu i biedna ofiara tradycji kończy swą
1zbrojeni w długie dzidy i tępe miecze. poniewierkę · w glt;biach jeziora..

'Ti

z

Helena

zdradzała

B~mna•a•-.„

nęłaby

Wspaniała

kobiety

-

··

-

da.

~- ·męZczyzn,,

A.· 8. MASSON.

Cżarna

...........„ a. „..........
...........
bożyszcze

Sensacyjny romans
...

Porywająca sztułła

w IO alitach według słynnej powieści Artura Landsbergera p. t. „ Villa im Tiergarteił•
Role kobiece spoczywają w rękach tak wybitnych artystek
jak: głośna tancerka rosyjska

Kriigar„
Aud EgBdB nissan
Role
·
Joe lflarco, Charles Willy Kayser
Elsa

~

I
I

oczątek

Ryszard spotyka w kasynie sopockiem
cfawnego swego przy}ackla Władka W ojdana.
Uwagę jego z.wraca jednak pewna mło
'd a niewiasta, kt6ra już cały wieczór zdradza wielke zdenerwowanie z powodu braku szczęścia w grze.

,T eraz móg't się jej l'epiieJ przy]rze·ć.
Byfa średniego w'Zrostu,
miała
śniadą cerę· a' n1ieznaczne rumieńce,
ldóre nadawa'l y jej twarzy bardzo wiele mlodoś·ci. Uwagę zwracaty j,ednak jej
wlosy czarne jak smota i tego samego
koloru wfolkie, błyszczące oczy. Lecz
pr&cz pi,ękne.go wyglądu inny jeszcze
szczegół przykU'ł uwagę Ryszarda do
nieznajomej niicw1asit y. Ryszard byt prze
konany, ż.e gdzieś już widzfaJ tę kobietę, lecz nie mógł . sobie przypomrnieć
~dzie to byto.
Zastanawiat się wtaśni·e nad przyz>omnieniem sobie tego s~zegótu, g1d>y;

W ciągu ostatnich lat stu ludność we ·
W r. 1813 cz,łonków Legji honoro i
Francji :powiększyła się tylko o polowę., wylo 33 tysiące, a w r. 1913 zaledwie..:.·
podczas g;dy ilość członków Legj.i ho- tysięcy. Z powodu woj1ny, jak widz'my,
no·rowej :wzrosfa w tym czasie czte- ·liczba tych odznaczeń (a Legja honoL"orokrotn.ie. Ogółem bowiem ilch ltczba wa jest we Franci} najwyższem odznawynosilła w r. 1926 - 132438. Roczn:e czeni1enn) wzrosła więc o zgórą 80 typrzybywa nowych odznaczeń Legją o- sięcy.
·

I

spółczesny.
,

rozmyślania
krupjera·:·
- DW<1. tysaące guldenów..„ Kto życzy sobie wziąć bank na 2 tysiące gul<lenów?...
Niikt się·nie zgłosił, wobec czegq powstat nmvy bank do sprzedania ~ vVojdan, który rozdawał teraz karty, kupit go. Przedtem jednak szepnął coś jeszcze na ucho woźinemu, który obszedł .
st6t dokofa ii oddal polecenie k:llalmie w
czarnym kapeluszu. Spojrza!a na Wojdana !i uśmi,echnęia się. Uśmiech na·d awat }ej twarzy niezwykle sympatycz;ny
charakter. Po chwili zni.k la a p·a tem RYsz3Jrd ujrzał ją za krzes!em Woj<lana,
który odwrócił s iię natychmiast i pioicafowar ją w rękę z pewny.rn wyrz.ut·em.
- Nie moge przec·ież dopuścić do·
tego, żeby pani .byla moją przeciwniczką w grze, panno Julio ... - rzekl Wojdan. - Wybrała pani w każdym razie
n:ieodpowiieldinią porę... Mam dziś dja-

I

seansów o godz. 6-ej wieczór.

Legja honorowa we Francji.

/

2)
je~o przerwa? nagle głos

męskie odtwarzają:

i inni•

·cx>Q~~;oi:•u··~
STRESZCZENIE· POCZĄTKU POWIEśCI.

całego świata.

• JAJ(MUUI WlllK~MllUKlf~~ PAU[ll

'

.J

kobiet

•••••••allll

ko'l:o 2400.

Julka

przemiły

NILS ASTHER,

aoooooo~nxxxp:~

,

przez życie„.
obsada: dawno niewidziana na ekranie

i t. zw. „szwedzki Valentino" -

•

1

przejść

R. KLEIN-ROGGE

Trzy lata trwał pobyt Heleny w ojczyfoie faraonów pod opieką
kapb.n.11
itodzicieleni Parysem, królewiczem tt-.o- Deiforusa, a - następnie dwu inny.::h sę
ańskim, skończył się ' wedle legendy gre dziwych kapłanów, którzy postan~ili
. ~Mej zburzeniem TToi i powrotem nie- pogłęlbić jej wiedzę.
.viernej ŻO!lJY do męta.
. Zrozpaczony Parys słał posłów· za
iPiękną uawanturnicę" --. co prawda posłami, aby odzyskać kochankę.
Na
y/ówczas już 5~etnia, uspokoiła się 1 wojnę nie mógł się zdecydować,
gdy:.t
)y,ła podobno wzorową matiką i żoną.
Egipt lbył potężnym krajem, a Delforna
:'fymczas.em śwież.o odczytane e&i.P"' cieszył się względami faraona.
lk•e papirusy odsłaniają jeszcze jedną ta
Dopie!"~ po 3 latach z;wrócili kapłant
lemm.kę życia klasy~er uwodzicielki.
!ll.ęlkną Hclenę tęskniącemu Parysowi.
lAutor ~'gipski pisze, iż najpiękniej- Odesłali ją jednak
jako żeibraczkę, w
sza kobieta staro7;ytnego świata przeży- fednej wyszarzałej szacie, pozibawion~
. ta: jeszcze przygodę miłosną z egipskim sfożlby :i klejnotów, które zahrała i:e so
kapłanem Deiforsusem i n'ie dotrzymała bą .z dworu spartańskie·go.
Pozwolonó
wie·rności PaTysowi
jej wynieść z kraju jednę jedynę szkatuł
Udekła ibowiem z 1Troi 1 powędrow14 kę, w kt~ej ~ajd~~a~y s':ię .P;z~pisy na
fa .do Egiptu, wby nauczyć się tam „sztu- zachowanie p1ęknosc1 1 młodosc1.
ki pr:awdziw,ej miłości".
·Dzięki recepfom kapłanów egipskich
Nauczycielem jej był liapła.n, k'fóry piękna Helena utrzymała do późnej sta„
tawitał na krótko do Troi i ujrzawszy rości świeżość oblicza i umiała .czarować

cieczki.

uczciwie

słynny

Romans pięknej Heleny zony króla
1I1artańskiego Menelausa, z pięknym u-

urodziwą księżniczkę nakłonił ją

-•••m•••.
. „..........

LUCY DORAINE

miłosna najpiękniejszej
starożytnego świata.

Egipska awanturka

1

program !

niesłychanie interesujący dramat w 10 aktach, ukazujący
niebezpiecze.ństwa grożące pięknej kobiecie, która p~g

I

Parysa.

szłagi1rowy

...........

I

Piękna

po raz ostatni! _

-

.·-CO~

belne szczęścńe ... Pan~ będzie teraz mo·-1
- Pani si,ę myli: .. Dopóki pant jest
im partnerem ... Utworzymy spólny ka- ze mną czuję się zaJWsze szczęśliiwym ..,
pitał a zyskami podzielimy się po chrzeOdy od:dalm się oboje, Ryszard nit
ścijańsku. ·
mógł już dosłyszeć rozmowy.
Zarnm1enita się zlekka. Ściskał cią- - W samotności począł znowu myśleć
gle jej rękę, a ona nle mi~ala nawet za- o Julji. Njie móg'l so,b!e sprecyzować domiaru przeszkodzh; mu w tej czynności. kladnego zdania o tej kobiecie.
• :__ Nie mogę siię na to zg~dzić odZdziw1it się jeszcze bardz~ej, gdy po
pada po chwili.
upływie pól godziny ujrzał ją znow~1
- Dlaczego? - zapytał _ Głup- prz.ed wejściem ldlo wJilH „tforbadana
stwo! - to mó\.Y.iąc otw·o rzyt jej rękę, Róża." Szta razem z Wojda:nem po dinwyjąt banknot i rzircil na stół do o·g61- gi·ej alei•, wiodącej do will:. Oboje do tenej sumy. - Teraz już nic panil nie zro- go stopnia zajęoi byli rozmową, że nie
bi... Gramy razeun. .
wiedz,ieli co się wokó'l n~ch dziej.e,
Roześmiała się :g;fośno. Oracze rówPrzed werandą spotkali jakąś otyłą
nicż uśmiechali się bardziej ze zdzhvie- nie\viastę lat 55-cilu, wstręh1ie malowćt
nla n i ż z spókzuciia. Podano jej krzesło ną i obW:ieszoną klejnotami. Dama ·owa
i usiadła obok Wojdana„ Na ustach PD- wcżeśniej już obserwowała zbl:tzjącą
jawił się uśmiieszek, twarz zajaśniała się parę. Ody piodeszH do n1ej b!!żej.
rado·s nem wzPJsze:niem.
zapyta ta:
Lec·z o1d: tej chwitH szczęście_ odwró- Czy mogłaby ]uż pani wródć do
cUo si ę od Wojidana. Trzy razy 'kupowat domu, panno J uljo? ...
bank i stracił wi.ększą część wygranych
Julja drgnęła . ~ spojrzata na nia.
p !e nię dzy.
- Jestem do pani aslug - od parła
Po cz,\·artym banku, gdy przegrał Julja tonem podwładnej, co mocno zdziw szys k:o co do grosza, podniósf się z w:iło Ryszarda. - Sądzę, że nie zafrzyfo telu.
małam pan; zbyt dlugo,?„ - i zwrnca
- Dosyć, panno Juljo - rzekł Vv'oj- się do Wojdana do1d!ala: - Do\vidzc"«.
dan - Wyjdimy do oinodn, tam jest o panie Wfadku!
wiele ch!Ddniej...
I mię jego wyma v;fala z pewnym
- Spmwadziłam na pana n : cszczę- ciski1cm i patrzała na niego ś1niejąc..) 1 11i
8ci1 e - odpada Julja z żalem.
.
się oczyma.
\Vofdan wziął ją pod ręk~
l
(D. c. n.)

l
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japonka wycho.dzi zamąż?
l'łałZeństwo j;1pońskie cechuje postęp zgady z· trildycją.

Ja

I

Nakodo, japoński swat.-Jak .się· kojar:zy przyszłe stadło małżeńskie?-..Kokie
Japonki.-Ceremonjał ślubny.-Sztylet ostatnią pociechą.-Bocian ..•

terja

WacMarz ten jest Mitsuho wcale 11ie
Mitsuho nie jest bynajmniej ko bi<.? tą
:1ie współczesną, owszem, zna ona r~o. potrzebny jeśli go łedr1ak używa, to ty!bo żiadna kai-.J.~a na
brz.e telegraf, telefon i światło elektry· ko z kokieterji,
tak kokiet-ować, jak
czne, zna też kino, a dzięki niemu i cale świecie nie umie
i,ycie zachodu. Widział·a w Tokjo pi~k-1 japonka. A gdy młodzian zgodzi się na
ne, - olbrzymie, ośmi•opiętrowe domy, wybór nakodo, ustala się dzień ślubu. \V
rodz.inach
którym nawet duże trzęsienie ziemi nie żyjących z.godn:e z tradycją
1
Na wystawac~ japo~skich już po tym dtt1iu niema aż do
może zro bić krzywdy.
sklepowych stolicy podziwiała ona =ud- ślubu między młodymi żadnych spotkań.
Obecnie jednak CO'l"az częściej zdane rzeczy, służące europejczykowi w ie·
· codz1ennem.
·zy~iu
rza się, że młoda japonka w towarzy„
~
Mitsuho wie, że młode dziewczyny w stwie swych rodziców spotyka kilka ra„
Europie wychodzą zamąż według wła;;. zy swego narzeczone.go, zdai„z.a się tet,
iZ zaczyna ona I wbić swego przyszłego
.
. .
nych upodobań. .
Ale gdy na mą przy1dz1e k·olei wył· męiża. Gdy ziaś nie zdoła on wiZbudzić ża.
ścia .zamąrż, Mitsuh.o P.~stąpi .całkow~c~e dnych uczuć, pO'życie małżeńskie nie za
1apońskicn, powiada się ciekawie, Mo.że dlatego każ
wedle starych zwycza:1ow
b~ dziewczyn.a w• da córka samuraja otrzymuje jako ślubkitó:re wymagają,
wszystkich sprawach stosował·a się do ny podarek sz,tylet z napisem: ,Jeśli
d
t
· 1:
lub
_.J. • ,
- )a.t\. w ym wypa cie będzie ci niemiłe, nie męcz skargami
W<>1i rO'U'zitow,
k d
I d·
d
k
męZa. Ten sztylet niech c:i h#e ostat·
o pog ~ ow .na ~
u .
posredln.1k nią. pociechą",
Nakodo - t.o Jaiponski
mał!żećstw; dawno ~ rz:icił on na ~lt- · i\1Z dzień ślubu od!oywa się wymiana
młodiei
tuho badawcze spO<]rzeme • .We w~as:.t- podarków, a wyprawa panny.
v.:ej ~ ch~ili ';Ys!ł.a. sw~ ~on.~ do .nat- wędruje do domu jej przyszłego męża.
ki Mitsuho 1 kaize Je1 tak mowie: „A co- Pannę młoda ubierają :pudrują minku,
,
.
by to też było„. Przecie twoja '*5'rka już
może wyjść zamąż. Znalazła.bym dla niel .
młodego, pięknego mężczyznę z najl ~2'-

I

ją i czeszą; c~ł? z~obią białą wstęgą,
ktooą opuszcza się na twarz, g~y panna
znaj<l;zie się w obliczu narzeczonego. Do
domu niosą ją w lektyce; wchodzi do p-o-1
koju, gd:zie ma się odlbyĆ ceremonjał ślu
bu i gdzie czeka narzeczony i nakado,
obaj bardzo uroczyście odziani. Stół
JOVAN JOVANOVIO
nakryty jest jodłową gałęzią wrógałęz,ią trzci- wybitny J>Olityk jugosłowiański, Pl'ZY'
żącą długie życie;
zapowiadającą wytrzymałość i Waó,dcahl'nahnłods~o.niztarazem iednak
ny,
n 1ruc 1wszego <:1uvn c wa - agrarneł .
. .
d 1n , , d
z o o.sc ostosowama się; oraz ga ę~1ą go. W związku ze zbliżającemi się wykwiaiów śliwki, przedstawiającej mło- borami parlamentarnemi Jovanovic prowadzi obecnie ożYw.iona agitację.
dośł i pię~ość. Pod<:ms gdy nakod.o
~~iewa pieśń o s_zcz.ęści~, m~~dzi wypi- t) • • • • • • • • • • • • • • •
1aJą trzy czary wódki rytzowei 1 ceremon

15 IOfBr)il

jał śkończony.

państwowa

,
·
,Wesele odlbywa się w pokoju przy„
dz1an.
k/asa-J-1
V-a
ległym, gdzie zebrani są lsrewni i przyja
ciele; panna młoda wchodzi tam, jednak
100.000 zł. nr. 51778.
Następuje
donlero po przehraniu się.
10.000 zł. nr. 49091.
r·
3.000 zł. n-ry: 3920 47007 47969
uczta, śpiewy, tańce, jak na wszy.sfkich
88920 101155.
weselach świata.
2.000 zł. n-ry: 5185 100748.
A każdy gość dostaje porcję jedze„
l.000 zł. n-ry: 7743 10851 11285 25248
nia do cltomu, Młodzi zorlaią sami i podziwiają podarki, wśt'ód których ni·gdy 25260 26959 35762 42776 55783 57269
61611 62783 73046 95177 96521 103628.
nie brak symbolicznego-Oociana.
600 zł. n-ry: 6464 6559 18221 20417
·32163 32259 51216 55463 65241 67265
73093 78376 8097:3 85379 88018 103385.
·
.
soo zt n-ry: s121 8340 12242 219os
~kary~.ZJlWs.k.1e.go Warszawu~
32612 37956 38487 41533 48609 48819

zy-

.

,

o:

No._\ll.a.oz.d.oba Parku

szych kół, Mrowe~ot. me~tóili~eg?"~

Tu nut~ wyhczeme wielkich: za .

· ,.""

ł( ~~---

~~:1~os~.c:n~· :~zi:r;::
obu dóchod,... do inorozumienia,

Mę
•

..L!

.{Jfl;lefJ

""'
,'
r
~
~~ego w~remneó"'

:

ustala

:

•

spoi.-

w

--· -

~~~ ~~~~ ~~~ ~f~~ ~~g ~~rsf

~,. ··-::~·-· -~~~::1

101862.

1

400 zł. n-ry: 1064 1574 3916 4004 4008

'

5005 5218 5307 8575
13877 17484 18320
23058 23295 23544
27908 29790 31267
35849 36280 36465 42832

44794
13795
20273
24410

kania. A: mte'}S'Ce 1ego? Niezbyt uczęsz:c:
ne herbaciarnia w pobliżu miasta.
Młod}j człowiek wraz z nakodo mus.i
pr~ na miqsce spotka'!lia, a dziew„

11ma~ą i ~ą.118.kado przycOO:łzi

czyml

Przyszła para
p6zmeJ.
małl!eńslia widzi się tutaj ipo ra'Z pie.r:ws. "
IZJ', to te:2i dziiewczyna jest nieco spłoPól fodZJ!llY

nona; U!ŻyWa teź cz~o wa~hlarza, kt6.
gr~ w zależności od stop...

ry wchodzi w
ci.a jej- urody.

bot

naokoło świata
p/anui'1 bogatv kupiec
am<Jrykańsk1.
sł.

telegr. „Expressu".
Nowy Jork1 11 sierpnia.
Bogaty kupiec z Detroit Schlee za·
rnierza sfinansować wielki lot dookoła
okrążyć kulę
świata. Schlee zamierza
.
.
ziemską w ciągu 28 dni.
b~d.m~_ lotnik
Aparat prowad~ić
Wiliam Brock. Start 11astąp1 w tlarbo:.tr
Grace w Nowej Fundlandji.
Specj,

Przemytnicy wina

skazani na olbrzym1q
k

rą p1en1qżnq. .
Hamburg, 11 sierp11\a.

Przed sądem tutejszym odbył się sen
~acyjny proces przeciw dwu~ pr ~emyt
nikom wina, którym policja celn1 skon~
fiskowała kilkaset tysięcy litrów alkoholu.
Obaj przemytnicy skazani zos~ali na
170 tys. rok. grzywny.

znal ez" li·
a·J ·robotni·"Y
u

n 1
uW.

S,mr·arc"

ood ko!am; wagoników

węglowych

Będzi 1• 11 :f•er[)'nia.

Na jednej z pochyl kopalni „Audaluz~
fa" oderwały się prz~jeżdżajDce dwa wad· ·"
· ,
l
,
rn·,,.
ł. A
, .;k•
!::<
.
. . "cg em . I " pę ZL„
· :Il. I,. na a1.10~ L;lly
' p.u.lły na gói:m~ow fi:~i:cis~lrn Gaw~i:
fm i ,łćtzcfa Knuecia, zah11a.1ąc ich na ID 1 ·~J

.

~l'U.

12987
19246
23744
32421

13357
20117

24242
33155
46055 46118

~~ §~~i~ ~m ~g~~ ~~~ ~~fi~

69781 70648 71325 74986 75515 77934
79665 80062 84714 86275 78914 91238
96407 96491 99510 101719 102906 103887.
300 zł. n-ry: 446 467 955 1464 2137
2522 2823 2881 4993 5497 5783 7269 9050
9356 10332 10625 10712 10858 11526
11586 11767 12008 12112 12394 147.3G
14859 16148 17111 17114 17554 17634
17656 18565 18691 18729 19595 20450
21607 22313 23342 23548 23939 24309
24982 25500 25615 25692 26107 26784
28339 29399 29890 29917 30084 30483
30791 31390 31411 32401 3246Z 34150
36079 36168 37037 37724 39732 39914
42649 43095 43913 44134 44231 44393
453~3 45534 45900 46670 47065 47328
48039 48627 49815 49839 50038 50183
50377 51176 51542 51677 52703 53069
53158 53365 53817 53905 54355 54852
55344 55353 55841 55966 56763 57567
57917 58034 58051 60447 61227 62053
.. 62262 6.3932 65281 66801 67223 67312
' 67486 67785 67943 68369 68423 69897
70656 71220 72148 774166 75931 76161
78070 78242 78915 78994 79622
w Warsia'\\rie oosfonieto w oS'ecttciści p1'ezy(f. t~. stO-mińskłego, wfCel)f'. raay 77338
80322 81269 81270 82434 824C9 8345ą
miejskiej Mayzla ~ in., rzeźbę art.-rzeźhiarza p, Jackowskiego, piękny ~g tan- 83725 84239 85348 86021 &6193 86306
cerkł, którego reprodukcję dajemy dzffś naszym Czytelnikom.
86716 89266 90175 90681 91674 91852
92139 99346 101s1s 1021n 103059 103927.
104Q41.

· ·Kościół

buddyjski ogłasza kruciltę

~-

przeciw bolszewizmowi, potępiając sowiecki .ateizm
i demoralizacJE:·
. .
, nosct,.
.
···
. .
.
„ •
•
1aponPod patr.onatem k ap ł anow

skich odbył się przed kilku dniami synod
.
duchownych buddyjskich.
Przy.byli delegaci ze wszystkich ~t~cm
przedstaw1c1eII
Azji nie brakło także
buddystów z Europy, którzy nied<i.vno
Parvżu i
założyli gminy w Londynie,
.
Berlinie.
Celem zjazdu duchownych i najma·
re.
mienitszych wieri;.ych była spra
· k',iego " ~ •'Ym
b u dd )1S
1 · · ła
f ormy "rnscw
sensie, aby go prz.ystosowac do zm1ea10. .
' zyc1a.
nvc h warun 1~ow
' Pobudką do tego działania jest w:!:mC>
żpna agitacja bolszewick~ wśród )u~n:~
ści buddyjskiej i propaganda beucligi1·

Fabryka

wylaułala

W POWIBłrZB!

a
Strasznad katastrof
b

w Mag

urgu.

lłn
Aziatyccry ~omuruset,
• .
.
.
swych rosy1sk1ch .na.uczy~1eu,. głoszą
Magdeburg, .11 Sler'p!Ua: '
be~zględny mate:1altz.m l at,e1~m.
Mag~ wyledała w powie.i
daią nawet trzy pisma, wysm1ewaiącc
buddy,jską wiarę i obrzędy. Drwią z Kul trze fabryka sztoc:aiych ogni.
o.
miasto
•
odz.
~u .przodk?w i w~drówki du,s~, zabijają
1
u--:
8-ej rano
O g
sw1ęte zwierzęta 1 szerzą wsrod młodzie
• >~·
~ e
w!łne ~ło ~łosem
ży demoralizację.
Synoa. buddyjski ogłosił, iż bo1s:r.e- Kiedy słraz ~";. • - -L!-~a msełeJ•
U'Ulliiu. z:up
sce kata-strofy
· ci<>lem
·
··
· t . na}gors~
·
.zaswna ,
~ .
meprzy1,a
1.e~
w1zm
walczyc z mm nego zmszczenia.
ludz.kosct i postanowił
.<...··ach
w i;•
Je·ała
. :t"abry··-n~:....,,;e1'
1·alrna1'energ1·c
....
z
aa
r1UU.nrW&Z
„ ·
.....
~
straż., ogniowa ~pieozyła ocalałe mu
Kaplanom buddyjskim poruczono
wiernych i piętnowanie ry przed ~walemem. Podczas eksplozji
św_iad<in::ianie
Siedem osob ~ rannych•
ag1tatorow.

. 1~ąc sladcm

I
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w

d
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Srodowe

międzynarodowe Wyścigi Cracovia

· kola.rskie w·Helenowie

z

w swym najsilniejszym

mistrzów świata: N:emiec,
Szwajcarii, Włoch i Belgii.

udziałem

czający się nieprzeciętną wytrzymałos-

cią i techniką jazdy. Sportowa Łódź zazna.jolicza go do swych serdecznych
polskiego·
mych, wiernego przyjaćiela
sportu.
Trzecim jest w kolejce - mistrz Nie
miec Piotr Stełies. Niski, krępy, silny, <>
szerokiej klatce piersiowej. Prezentuje
się wspaniale. Nosi białą ko_szulkę z otBohatel'
łem niemieckim na piersiach.
, niedzielnych wyścigów, żwycięsca wie·,..
dla t~gokiego biegu t. zw. „Rewanżu
rocznych uczestników: mistrzostw świata w Kolonii", zechce bezwątpien1.a· u„
trzymać swą dobrą opinję. Za chwilę po
.
każe co pojrafi.
Za nim jedzie Albert de Bunne mistrz Belgji, dwukrotny pogromca mistrza świata. Jego dzisiejszy rewanż z
Englem zwabił tak fkzną rzeszę widzów
pragnących ujrzeć ciekawej rozgrywki.
kwintetu
Ostatni z zagnniczn.ego
.
Charles Abeg.
był mistrz Szwajcatji gie.en. Wzrostu Tomk'a Konarzewskiego,
przypomina ulu:bieńca łodzkiej publicznoś~i Włocha !"lore~tiego. Kolos te.n, .to
chluba Helwetow, n;etylko w sporc1~ń k_o
fo~ym. A~ggleen )es! ~sem szwa1-a;słt1ego lotnictwa, speciahsta w spadan~u

skupiona nei.
była
Ogólna uwaga
mecz trzeci między ~oiocchim a Szmidf.em. Mistrz Polski jechał z większą niż
w niedzielę starannością. Walczył .amGonifwa,
toru.
bitnie o każdy me-tr
pełna emocjonujących momentów ko1\czy się zwycięstwem Włocha nad naszym mistrzem zaledwie o jedną czwartą koła. <!zas zwycięscy 13 i trzy piąte
sek.
Gwoździem zawodów miała być ;e.
waniowa rozgrywka między En~lem ta.
je-go ni·edzi~lnym pogromcą de Bunne.
Sensacy}ne fo spotkanie, elektryzowało
widownię, która .z jadących nie spusz..
czała wzroku. Na znak startera, kapitana Z)'igmunta Hirsekorna, ruszyli! Jadą
Popisują się różnymr
zupełnie wolno.
prowadzić,
sztuczkami. Ni:kt nie chce
bierze
wkońcu inicjatywę w swe ręce
de Bunne. Ostafaie okrążenie, o czeni
zawiadamia jadących przecictgły dzwonek. Szybkość zdwojona. Na 280 mt:i:.
przed metą de Bunne oddala się na trzy
i pół maszyny od mistrza, Dystans dzi€·
lący jadących utrzymuje się do 190 mtio.
Zda wa się, że przegrana Engla po raz
trzeci wisi na włosku. Na widowni paruszenie. Pierws~ mija wir~ de Butine
i na prostej jest on oddalonym od m1strza o długość maszyny. Nagle siała się
rzecz,
na tOl1'2e naszym jeszcru niewidziana.

Kapitalny zryw

Engła, zupełnie

więksrz.ego wysiłku, i
.wnała się z maszyną
chwili ją mija, aby na

Łodzi

składzie.

W poniedziałek, 15 b.m. o god zii:1•·
W dniu wczorajszym Klub Turystów
od Cracovii, że druzy- 6 popoł. z Cracovią grać będzie Ł K ~ ,
zgadza się na wanmk1., przyczem zawody te poprzedzi p rzed na krakowska
Ws zys tk1 •;
proponowane przez kluby łódzkie, i ro- mecz ŁKS Th- Turyści I1b.
zegra w dniach 14 .i 15 bm. dwa mecze te mecze rozegrane zostaną na bo fok u
Łódzkie·go Klubu Sportowego.
z ŁKS-em i Turystami.
I
Cracovia, która miała kilku g,ra cą
Będzie to od dłuższego czasu pierw·
po swem niefor~ un
kontuzjowanych
tu
prz<?z
i
Łodzi
w
Cnacovii
szy występ
obecna;
bałkańskiieJ1li
Zt: nem tournee
zainteresowanle.
budzi ogromne
wzigJędu na rozgrywki o mistrzostwo U- skompletowała już swój najlepszy s kłacl
gi w - dni~ 14 b.m. o .godz. 4.30 odbędzi1: i w tym składzie przybędzie do Ło dz i
W barwach Oracovii wystąpi d'.1 s1rnLigi pomiędzy
się mecz o mistrzostwo
dawny grac z
stołeczną War.szawianką, która wystąpi nały pomocnik Kahan,
lda~órego
Turystów
KlU'bu
łódzkiego
na
Szenajhem
z
w najlepszym skladzie
s.~-;z..
e
j
Łodzi
środku ataku, a &dzkim Klubem Spor- sa .g ry od czasu wyjazdu z
towym, o godz. 6 zaś Cracovia grać hę· ł się podobno poprawiła.
dzie z Turystami.
olTzymał depeszę

Engol ponownta pob1l rokord toru Helonowsk1ego
z wyn1k1am lepszym niż w n1adzie/q.
Łódź, dnia 12 sierpnia 1927.
· Odłotcina z wtorku na środę, druga
w tym tygodniu impreza kolarska, udała się znakomicie. W"i·e czorowe wyścigi,
przy świetle elektrycznym naleźały do
~zędu bardzo interesujących. Powodzenie niedzielnych wy,faigów, wystarczyle>,
aby, mimo braku środków lokomocji ze„
brało się. w środę na w.idowni blisko 2
tysiące ospib, którzy z wlelkiem zainteAsowaniem, śledzili przebieg ciekawych
' ~
wyścigów.
Zawody rozpoczęły się od defilad}'
wszystkich zawodn_ików.
Barwny korowód dwudziestu sześciu
kolarzy ótworzył Mathias Engel - tego
Młody, 21 .letni
roczny mistrz świata.
zawodnik słusznego wzrostu, o elipsowa
tej_ twarzy i bystrym wzroku. Nosi najzaszczytniejsze odznaczenie - koszulkę mistrza świata. Na białym tle pięć pt.
p.rzecznych pasów o kolorach: niebieskim, czerwonym, czarnym, żóTtym i zie!onym, Wita go huragan oklasków.
Za nim posuwa się w defiladzie znany nam już z przed dwóch lat - mistr1;
Włoch Ącedeo Boio.Cchi, kolarz od ina-

przybyWa do

bez

maszyna jego zró-

Sędziowie
prowadzą naj(!>oważniejsze
Sędziowie piłkarscy łó'dzcy, którzy w
ostatnich czasach zdobyli sobie ogromne uznanie na boiskach całej Polski, S!t
obecnie prawie stale wyznaczani do pro
wadzenia najpowatniejszych spotkań o
mistrzostwo Polskiej Ligi Państwowej.
Obecnie dowiadujemy się, że więk
sza część meczów ligowych w niedzielę
i poniedziałek sędziowana będzie przez

I

łódzcy
spotkania ligowe.

łodzian. I tak p. Bin, który ostatnio wy
prowadzeniem
różnił się doskonałem

meczów Hasmonea - Ruch ii Warnabęd~e we
wianka - IFC. sędziować
Hasmonea - Le~ja, p.
Lwowie mecz
Danziger również we Lwowie: Pogoń Juh-zenka, p. Hanke w iPoznaniu: ·W.3.::ta
- Wisła pp. Raetig i Piotrowski odpoczywaiją tej niedzieli.

Reprezentacja Warszawy

organizuje tournie po l\meryGe.

pNedwnika, po
Donosiliiśmy przed kill<u tygodniami, we jeszcze w sezonie bieżącym, prawao
mecie być na prze
diz:ie o półtO!"'ej dług<>ści. Zrywa się hu, że Wisła krakowska, prowadząca obec- podobnie w końcu września i począt
ragan oklasków. Rozentuzjazrnt>wana \d nie w rozgrywkach o mistrzostwo Ligi, kach października. Przeszkoda )edn;1k
downia nie szczędzi temu naj.ma\wmit- ~amierza zor-ganizować na wiosnę roku w danym wypadku tkwi nietyJe w wasoblti przyszłego tournee po Stanach Zjedno- runkach finansowych, ile w koniecznoś
'szemti _kolarzowi braw, na które
zasłuż'7l. Bezsprzecznie Engel pokaz;ar czon.ych dla rozegrania tam szeregu n!e ci p~z.estawienia rozgrywek ligowych, co
skomplikowałoby znacznie całe mistr,:o
nam najwspanialszy zryw, jaki oglądali:. czów.
Drużyna komlbinowana będzie nie
stwo.
czołoże
się,
dowiadujemy
Obecnie
my na tori'e Helenowskim.
Enigel dokonał przy „sposobności" je- we klulby Warszawy, a więc Polonia, oficjalną reprezentacją Warszawy, gdyż
Legja perhaktują w w skład jej wejdą najiepsi gracze Legji,
. a,
szcze jednego sukcesu. Jak w1ąd„mo, na Warszaw!ank
n'iedzielinych· wyścigach przy b;egu dla sprawie wysłania do Ameryki drużyn) Warszawianki i Polon~i.
gości zagranicznych, Engel· ustanowił no kom'binowanej na tourne-e kilkutygodnit7 1
wy rekord toru Hdenowskiego osiągają~
12 i cztery piąte sek.
czas na 200 mfr.
•
W śrQdo'..wym biegu z de Bunne pobił on
piłki.
I
rakietę
włas·ny rekord ustanowiony w n!dzie.;
znaną, że amerykanie' 'sprzedaży 650 dol. za rakietę i po 150
Jest rzeczą
lę. Na ost~tnich d~ustu me~r~ :h pierw·
szym ~ył, Jak podaiemy wyz.~J; ~.a Bu~- jlubią kolekcjonować p~zedmioty, . . nal~- dol. za każ~ą piłkę, co wynosi w sumie
Ostatmo mt- około 6 tysięcy złotych. Fakt ten dowowow~z:ls na żące do sławnych ludzi.
ne. En~~l był oddalonym
odległQsc tr~e.ch maszyn. Sęd.t1a n;1erzą-1 strzyni świata ~ tennisie, Helen Wills, dzi również popularności _znakomit e).· ~ c.- ~
J?9dstaw~ ,~!~ cy ~z.as, .pusc1ł. w ruch sekun·fo~1c:z;.~ .dała na licy. ~ację, ~ .cel dobroczynny lnisistki, obecnie P? przej_ściu ;ia, z ~\m
i;e spa<lochro~U'. : ~wą
zawo,foik m.Jal swą rakietę 1 dwie piłki, któremi wygra. dostwo Lenglen nailepszeJ na swie::; !
1\1.o~sko bud~i wsrod braC1 .kola,H·:J c.h~1lt, kiedy pierwszy
·
_S zacunek t:en .nalezv mu s1ę Imię ~ ·m~r., ";V tym wypa~u .:fo Bun- ła finał w Wimbledon. Osiągnęła ona t.c
resp~k.t.
chociazby ze wziględu na . Jego lata (3Z ne. Na mec.re p1~rwszym był Engel. Czas
p,n.ekrnczył
od chwili kiedy de Bunne
lafa).
. Za wymienionymi wy.żej postępuią~ taśmę 200 mtr. 'do chwili kiedy En~el za
senjor polskiegó , kolarstwa Franci-nek kończył bieg przed trylbuną ;~dzbw~k4,
Szymczyk, mistrz Artur . Szmidt, i świe- wynosi. 13 i jedna piąta sek. Biorąc pod
uwaigę, pozycję w jakiej się znaidowai
żo „upieczony" internacjonał Z-yibert.
.. 18-tu .kolarzy młodszych pod i.hglę- Engel, należy s•twierdzić, że mistrz świa
dem umiejęłnoś~j. starszych może · wie~ ta pnebył 200 mtr. w rekolt"dowym czapobił
sie 12 i dwie piąte sek., a więc
·
lcietn, ~amyka sznur defilujących.
Tor rzęsiście oświetlony. Kilkanaś;:i~ swój wł•asny, niedzielllly rekord.
Po meczach przystąpiono do dufrg0,
sprQw~dzonych z zagraui::y
Bpecialnie
bar-d zo gęsto, 50-cio klm. biegu parami na wzór amelamp, rozmieszczonych
rykańskich biegów sześciodniowy::1. Na
złożyło się na wspaniałe oświeH~nie.
Program roz~odzęto matchem · mi.ę- st8:rcie 12 par: Lepsze pary były nastę
C:lzy Ahe~glen.em i Zy;bertem. - Zwy~ię- puiąco zesta~1one: Engel - Steffos, De
stwo Szwajc'i).ra nie ulegało wp.rawd:cie Bunne - .B01occhi, Abeggleen - _Szym
kwestji, daleko howiem jeszcze naszemu czyk, Szmidt - Zybert, Ende -- ?iacek.
na . PU?~ty.
Zybertowi do takiego Bieg ten był rozgrywany
młodziutkięmu
się hms;,.
,rutyniarza" jakim jest mistrz Szw.11- Przy każ.dych 10 klm. odbył
carji, niem:P,i(lj jednak'· z wyniku te~o :n:e · Wyścig wygrała para Boio~cM ,,_ de
czu powinniśmy być szczerze zadowo1e- Bunne, wyprzedzając wszys{ki:h przejedno okrążenie toru. Druni. Zyhert jechał poptawnie, znacznie 're ciwników
Ab·~gg'.ecn
ciąg~e , zagrażał gie miejsce zajęła para
pi.ej niż w nie~zielę 1.
przeciwnikowi, a pr.z.eg.rał Jedynie o ie- Szymczyk, trzecie - Engel - S :dfc:,,,
dną czwartą koła. Czas zwycięscy 13 t czwarte Szmidt - Zybert,
pary: 1 g•Jdz. i6
Czas zwycięskiej
trzy piąte sek. ·
Drugi mecz, między ' Steffesem i s~ym min. 47 i jedna piąta sek.
W czasie biegu trzy pary wy'.:1>faly
czykiem był z · góry również przes«1:dz'ó-1
ny"m. Mistrz Niemiec · nfo' walczył' jut tah. się.
Scena z meczu bolisersliiego Harry Wills - Paoiino, irtóry zalroncżYf się
Z kolarzy polskich bardzo :bhrze jetwardo jak w niedzielę, będąc pewnyinl
zwycięstwem Willsa.
swe.go zwycięstwa. Pierwszym na me- chali tym razem: Szmidt, Zyhert, Placie- j.e st Sfoffo.. ·s mając ,, na ostatnich 200łcek, Ende i Szymczyk.
Or.ganizacja zawodów wzorowl.
.
mtr, czas .1~ i cztery, piąte .sek.
1

7

o

,

-

650 dolarów za

dwie

•
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Wielki dramat obyczajowy pg.
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Premjera!
PROGRAM
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słynnego dzieła

Sudermana.

Leda Nowa i· Hans Mierendorf.
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,
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Dramat

Dramat

życiowy.
'1

I

W roli

'8

A N N A O N DR A

głównej

młodziutka, czarująca

życiowy.
.
. I
I

wiedeńska

gwiazda

Wystawa najmodniejszych toalet! Z modelki-hrabina! Szantaż małżeńskil
Mężczyzna, który sprzedał swój honor dla pieniędzy! Rewja pięknych kobiet!
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POŁU~DNIU .

Orkiestra symfoniczna pod kierunkiem L. KA"TORA.

LECZNICA

M

Dr. med.

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

Piotrkowska 294, tel. 22· 89

SPLENDID
Wkrótce

Wkrótce

11-ty po~wńinY ~wugo~Iinny ~rogram
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Pikantna i drastyczna sztuka erotyczna w 10 aktach z życia nowoczesnej panny, która zna tylk~ flirty, pocałunki i tafice

~rotowłosą LAURĄ

LA PLANTE

„„„„„
„„„„„
_TRZBCI SZWl\DRDn
sd

_2_,

lli!ll9"

przy przystanku tramw. pabjanickich)
przyjmuje chorych w chorobach wszyst·
kich specjalności (\d g, 10 rano do 6-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (moczu. kału, krwi, plwocin etc.) operacje
opatrunkl.
Porada 3 złote. Wizyty na mieście
Zabiegi i operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Naświetlania lampą kwarcową. Roentgen. Zęby sztucane, korony
ztote, platynowe i mosty.
W niedziele i święta do godz 2 po po(•

G

„

d 0 Sprze d· an1a.

Wiadomość u magazyniera

Piotrkowska 175·a.

Majster

przędzalni

zgrzebnej

ulecza!·

nal Fenomena!.

nv wynalazek .EUFONJA • zad~mon•
strowany specj alistom. Sami się
w domu wyleczycie
z przytępionego słu
chu, szumu 1 cieknięcia z uszów. Liczne podziękowa
n!a. Pouczającą

iamol~ó~ Jo~~e" ueWkowiu
w dobrym stanie

łuchota

t

brosznrę

na żąda
nie „EUFONJA •
Lisz~i koło Krako-

HO;O{i[l

wa.

Chor, skórne we- przyjmuje w 1eczneryc:zne i płdowe nicy przy ul Piotr-

K1mstaotynowska1Z.

kowskieJ. 294.

!el-. 55-52
codziennie ?d g'ld·
Pr:z:y1mu1e od 9-1
2-7 w1ecz.
i od 6-B. Dla pań------

p
słu:tą<:a

otrzebna
Cegielniana 33,
P
Cukiernia .
ksią
żeczkę
ką N2 40~
tymację Zw.
Inw

Skradzionoinwal•dz
oraz leg:

Dl•~E~·iiid~ch lAURfAlKA
Doktór

wysyła

bezpłatnie

1

woj, l wiele innych
notatek na nazwisl•c
Ignacy Walaszczyk
ł mos1c1ews
.
k'1ego ,.,on
,_
l 86 ił. gr. 48 go·
tówq.

W.tilDROWlki ~;;";;cle

młody inteligentny i energiczny
z dobreml referencjami, na gremamochód sześcio.
ple i selfaktory, pragnie zmienić Choroby skórne
osobowy Berg•
•
mann-,Metalnrgigue
posadę na większą, obojętne
wenerJłcz:ne
w dcbrym 'Stanie 2
moczopłciowe.
sztreichgarn· lub wigonja.
oświetleniem elek·
0
12
Oferty pod „Kierownik".
Gda6ska 42. Przvja;,~· ~J - trycznem, tanio df

S

gry lortep1anowe1
2

Fascynująca sztuka w 10 aktach, osnuta na tle popularnej po-

Przyjmuje:
Wschodnia
od 9 do 10 1/, r, od
1-2.45pp. i od 8-9
m. 19
wlecz.

wieści

B. BUCHBINDERA. W rolat:h głównych:
Klara Rommer~ Paweł Heidemann i Ernest Verebes.

sprzedania, Wiad()
w firmie K.

72,

mość

m

Drzewiński
Kilińskiego

i S-k~

103.
t(

ózef

Jportu.

.M.i~!~~~~!. Je~en po~ói

Głębski
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