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Sprzedał włas, ną żonE:.
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Dezerter,

fałszerz,

ha,ndlarz

żywym

towarem

przyjechał do

Polski
·

jako „dyplomata".
PołluJa

warszawska iBSI ,na trupia sansacyJnycb ,,sztuuzak"
· fago wsz11:hświatow1go alarzysty.

widownię, lecz tym razem jUŻ w BraZ \Varszawy d-onoszą;
Do rąk wywiadowców urzędu śled- zylji.
W marcu bieżącego ·roku zjawił się w
ezego dostał się wczoraj ni.elada prze;tępca, Chailm - Berek Zylberszt~jrr, d.e kopsulacie polskim w Rio de Janeiro, i
~erter, handlarz żywym towarem i :przedstawi~zy paszpart zagraniczny,
1ałszerz paszportów w jednej osobie. prpsił o przedłużenie ważności wity, a
„Czerwona karta", na któreJ· wt"- przez to o umożliwienia mu dalszego po• tu
·
„ bytu w Brazyl")t. U rzę dnicy
·k onsuta
~ze wypisują wszystkie czyny niemoralne bo przestępstwa danej osoby, zwa paszport zakwestjonowali, gdyż nie miał
została wyrwa
1 e jakby dla ironji „kartą moralności" on pierwszej strony, która
lylbersztajna, jest już zapisana od gó- ni, .a-więc ?ie można było sprawdzić, na
~y do dołu chociaż J·ak wykazuJ·e 'I d czy1e nazwisko paszport był wydany, a
d
f ··
f t
·
'
t
ó
se z
'
' tam jeszcze
wiele różnych ~r cz . ego pieczęc na 0 ogra Jt wy atwo, należy
,,sztuczek" tego niezwyczajnego kry- · wała stę sfałszowana.
Oświadczywszy interesantowi, że
r111inalisty zanotować.
Pierwsze występy, które zwróciły pa.szporŁ będzie wysłany po wizę do gii?
Ila Zylbersztajna baczniejszą uwagę roz ne.ralnego konsulatu Rzeczypospolitej
począł on w roku 1920, podczas •i nwazji Polskiej w Buenos..Aires, urzędnik kazał
bolszewickiej, kiedy to zamiast stawić mu zgłosić się po odbiór dokument6w za
się na wez\vanie P. K. U. dQ szeregów, kilka dni, jednak Zylbersztajn nie wykonał teg~ polec:nia. „Przecz~wszy pis
jako poborowy
1
mo nosem , gdyz w konsulacie stw1e:.-zdezerterował
· · ·d
t ·
~b
·
d
t następ11ie wyjechał do Rio de Janeiro. zpno, . ze. Y .ersz a!nowi mg Y paszWślad za Zylbersztajnem udała się do portu an1 wizy nie udz1elono, fałszerz uBrazylii jego żona, 20-letnia Chana lotnił się. I znów
za nim ślad z~iną'I.
nadzwyczaj
kobieta
Welczerówna,

z

przystojna.
Gzem trudnił się dezerter w Amery
ce, dotychczas nie wiadomo, gdyź nasze wladze śledcze nie zdołały jeszcze
k
k
„,
WeJSC W Qnta t z policją brazylijską.
Wiadomo jednak, że trudnił się między
innemi handlem

Ale na skutek zawiadomienia konsulatu
polskiego w Brazylii władze policyjne za
<-~ie:?
rządziły ohes-erwację mieszkania
ł
d
·
p

przestępcy.

rzez pewien czas

awa y

s1~1szo111ana

ZYwym towarem.

one wynik ujemny, az dopiero wczoraj
wywiadowca urzędu śledczego zauważył jakiegoś mężczyznę, bardzo podobne
go do poszukiwanego, gdy wchodził do
mieszkania starego Zylbersztajna rrzy
ul. Błońskiej 9.
wywiadowca z policjantem
Kiedy
d ·
'1 d
w k roczy l'i d o d omu ws a za po eirzanym, ten zrobił taki ruch, jakby chciał
rzucić się do ucieczki. To utwierdził'.'.> po
liciantów w podejrzeniach i owego mę,i;czyznę aresztowano.
Po sprowadzeniu ~o do urzędu śledidentyczczego ustalono definitywnie
ność aresztowanego ~ poszukiwanym
przestępcą, Chałmem-Berikiem Zylbersztajnem.
śledztwo w sprawie przestępczej dzia
ła1no$ci dezertera i handlarza żywym lowarem i fałszerza dokumentów w jednej
osobie prowadzi energicznie urząd ś!edczy spocfziewając się wykrycia S'i?nsa„
'
1 ,
szczegółów co do „sztuczeK'
cyjnych
Zylbersztajna. Policja zajmie się równ'. cż
wyświetleniem zagadkowego sposr>ba,
'
j.e.kim Z. dostał się

ni:

natychmiast

ukrYł się.

Ody śledztwo weszło już na wl~ści
we tory i zbliżało się ku końcowi, sę
dzia śledczy kazał Zylbersztajna
ponownie aresztować,
lecz mimo wszczęcia przez pol1icję ener
g lcznych dochodzeń i pościgu. ująć go
nie zdołano. Wpadł on jak kamień w
wodę.

Po paru latach

wypłynął

znów na

r6~żt:salmt nie wieay
~~!'{
5
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poµ. yce.

w

swej cze:rwO!llej mozgownb
•
Ciągle widzi groibę wnjny
I l<>ndyńskiej wał mgłaiwiq
W. D.
Obserwuje nie.spokojny.
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asfroln kola~
Bika katSzwa1·car1·1.
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oso za 1tvc ,
JO ClflŻkO rannych.

z Paryża donoszą:

d
ł d ·
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.
czora1 o go z. 6 popo u mu z awypadek na ko1•7!ice
górskiej na Mont Blanc. Pociąg złożony
z _loko!Dotywy i .s ~agonów, rus zył ~
d!'ł. Kiedy„ oddalił się .0 500 m. wys~\\:os:
c1 od stac11, zepsuły się nagle hamui:e 1
pociąg z zawrotną szybkością począł pę·
bez PiJ.•portu do Polski.
istnieje bowiem poąeirzenie, fe prLy"oył dzić w dół. Dzięki przytomności umyisłu
on tutaj z całą szajką handlarzy żywym jadącego w drugim wagonie inż . . Rzmey'a, który pociągnął za hamulec be ~piP.·
czeństwa, drugi wagon, oraz następne
towar·em.
zatrzymały się na szynach, zaś lokomo·
tywa z pierwszym wagonem runęła w

W

,

rzył się straszny

I

b1·1ety kota1·01111

., U W · •
·
W
. li
Ten haniebny proceder Zylbersztajk
na wy ryto kilka lat temu, kiedy przy- We Lwowie zatrzymano cały
•
„
••
•
byt do Polski pod · przybranem nazwis1adących z RumUDJI do tanow Z1ednoczonych.
kiem prawdopodobnie po nową partję
wać bilety. Emigranci mieli międzynaroLwówf 27 sierpnia.
„towaru". Wtedy . to. zbh~ga poznali I
Sensacją dnia dzisiejszego we Lwo- dowe bilety zeszytowe, 1!-a .których konprzypadkowo _rod1;1.ce 3ego zony.
Zylbersztam, zapytany przez Wie,.. wie jest zatrzymanie na dworcu głów- duktor zawsze s1ę po<lp1su1e. Gdy konczera o powód pozostawienia żony w nym. transportu, złożo:ieg? z kil~unastu ~uktor G;zyb miał .się !?odpisać,. z.attwaBrazylji, dawał wykrętne odpowiedzi, z rodzin w liczbie 40 osob, Jadących z Ru- zył ~a m!e1scu, gd.zie miał połozyc ~pd·
munji przez Polskę do Hamburga i dalej pis, ze m1e1•s ce to Jest wytarte gumą ! za
.
.,
·
k ·.
to~ yc!1 ~rozpaczen~ rodzice zacz.ęh do okrętem do Argentyny i Stanów Zjed- azane. Okazało się, że wszystkie bileKonduktor
ty były już raz używane.
myslac się straszne] prawdy. W końcu noczonych.
karne do
Emigranci ci pochodzą z okolic Czcr wręczył emigran~o!11. bilety
zniknął bez wieści.
Welczero\V'ie zawiadomili 0 tej grozą niowiec i zakupili bilety jazdy przez Pol Lwowa, a gdy dzlSlal ~ano transport przy
. skę w biurze Nie<lerhofera i Ska w Czer był na "dwo1·zac, pohCJa wszczęła docho.
. .
. ,
· .
prZCJ111UJącej .spi a:vie pohcJę. Po dluz- nipwcach, płacząc za cały bilet jazdy do dzenia. Przytrzymano konwojenta, który
po 45 dolarów od osoby. twi~rdzi, że o niczcm nie wie i telegn.H:zych poszuk1wamach zbrodniczego mę Hambur.ga
\~e~v:ano .d~. Lwowa z. Cz~rni0ia aresztowano, lecz sędzia śledczy Transport prowadził konwojent tej firmy cz.nie
Leon Weisberger. Kiedy emigranci zpa- wiec własc1c1ela hn11 ok.rętov;e} N1e4erzwolnił go wtedy
leźli się już w pociągu polskim w Sniatv- hoHera,. a tymczasem k1lknasc1e rouzm
za kaucją l 200 złotych
• nie na stacji granicznej a następnie prze o głodzie przebywa na dworcu Iwow•
•
.
.
.
1
konduktor skim, nie mając- żadnych funduszów.
jechali kilka ~tac.ji, w~zedł
~Vidoczl1łe Jednak przes.ępca.
chciał z kodeksem karnym zaw1erac kolejowy, Józ~f Grzyb, ażeby skoptrolobLiższej znajomofoi, gdyż skorzystawszy z warunkowego zwalenia,

S

l

ży,jąe z gwałtów i grabieży
Wciąż obłiudą kryje lice,

transport emigrantów,

przepaść.

Z pod gruzów doszczętnie rozbitego
wagonu wydobyto 14 tak zniekształconych zwłok, że nie można było ustalić
jest ciężkG
ich identyczności. 30 osób
nnnych. Jedynie kierownik lokomoty·
wy jakby cudem ocalał, odnosząc j.?dynie nieznaczne uszkodzenie ciała.
Na miejsce wypadku ruszyła natych„
imdast pomoc sanitarna. ZmobiHzo•.vano
wszystkich okolicznych lekaa-ą.

Aresztowanie radn1go

ł)onu2czność unu2ważnie

n1a wyborów.

Z Warsza\VY donoszą:
Poliicia warszawska areszitowala radn.e~o m. Nowego Dworu p. Burdzińsk:iie
Aresztowanie jego pozostaje w
go.
związku z zatrzy maniem w Warszawie
wybitnego dzi ałacza komu:ni stycancgo
Jana Saw1icki e~o. Radny Burdz;f1skii, jako st a·ły mi•e szkaniec Warszawy, ni,e
poski:da w Nowym Dworz,e b iernego pra
wa wybo r czego, mimo to jednak obrany zos tał raid1nyrn tego miasta . Przeocze ni e to w in no być obecnie napraw;one. O ile w.ia<lomo, niektóre ugru1>owawolno wywieźć z Polski do Gdańska.
nia społe c zn e nie za dowolone JJ wyniku
Z druiem 1 września r. b. cofnięta hę pionemi do którejkolwiek stacji koJejo- J wyborów do Ra dy Mkjsldej. i Mag;str atu w No w ym Dworze zamierzają zad+de wprowadzona na sezon letni ulga w ej na tęrytorjum polskk m.
dla wyjepgżających na Polskie Pomo- 1 Przy praekra,c zan:i u więc granicy po!- ł ż ąd a ć un ieważ n ienia powyższych wyrze, po-lęgająca na wolnym przewozie sko-gdańskkj wolno będzi e do wywo- borów , temba rdziej, ż e tąkich radny.eh
przez o.bszar w. m. Gdaf1ska . n~eograni- zu równowartość 250 złotyctJ. w zt·ocie ł jak p. .Burdz'1'1ski, ni·eposia<lai<WYCh biernego prawa wyborczego, jest w Nowym
czonych sąm gotów,kowych przy prze- na dowód osohist-y.
Dwori;e obecni·e kilkunastu.
leźdzme · za bi"1etami kolejowemł, wyku~

Tylko 250

zł.
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m,oże.nly wyjść,
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. Bernar.d . Shaw Tak twierdzi uczony francuski Marjusz Andr~
w sensacyjnym ~y

który wielkiego

odkrywcę odarł

wiadzie politycznym

Kolumb nic był wcale znakomitym
marynarzem, ani wodzem, ani naw~t odtv11erdz11 że konferenc1a krywcą, ani bohaterem, lecz poprostu
szczególnie bezczelnym oszustem, o nierozbro1en1owa byJa
zwkłej fa111taizji, poszukiwaczem pn:ygód
ukartowcinq farsą.
bez żadnej cwbistej odwagi, człow~e
sypać
Wielki angielski, a można śmiało po kiem sprytnym, który potrnfił
p·iasek w 1Jmy całemu nat:odimvi.
wiedz: eć największy pisarz Albiom1 uJedyną rzeczą pochlebną, jaką moż
dzielił niedawno wywiadu o rozmaitych na o nim powiedzieć, było to, że by1 opolitycznych kwestjac;:h pewnemu dzien- szustem o :wielkiej fantazji poety:.:kiej
i posiadał dar pozyskiwania mas. Pró~z
nikarzowi niemieckiemu.
te~o obdarzony był Kolumb urnieję~nt}Ś
Zaczęto o Chinach. „Anglia nie mocią rn.bienia wielkich i·nteresów, wyłą.~z
że opuśdć Chin ~ oświadczył Slrnw. - nie ko-rzystnych dla siebie.
Jesteśmy w dziwnem położeniu,
Nie
Co znaczą. te słowa?
możemy :wyjść ' tak długo; jak dhtg·o nas
To wyllik badań, jak'.e francuz, M.irnie wy>r!Zttcą.
Nie marny racji, ale nie jw~z Andre,
priz.~prowadzil i o•głosił w
.
b , .
h
.. J
książce o Kolumbie.
1
nt o~erny poz ~.c s~ę naszył!oc .~,~ZYCJkl.t, eGdy s.ię k~iążkę Marj. Andre ciyta,
s esmy w po1ooeintu c~ „.vi~a~
ory
1

0

I

stłukł

„

,

dtrug1eg.o na kwasine

Ul'Wiiil.iłllł\dfA*

•
1abłko,

Ma chcialby ~dejś~ z

MMła8 łff'ł&WAWMS?
1

"

ze

d.ochrodzi s~ę do wniosku, że
Kolumb
1istotnie był jedynie bajką. Lecz iedno•cześnie, mirnowoH dochodzi się do prze
1ko·n ania, iż autor popełnił pewneg•o roldza?u n.iewł·asciwość, bo nfotyl'ko. .->:iarł
Kolumba ze sławy, lec·z jeszcze wyko'tla.ł n.a nim wyirok, wyrok nieu.błaga:iy.
Andre p>0rusza też sprawę poc~(odze
nia Kolumba; stwierdza, że był o.n wło
chem i dziwi się dlaczego to hiszpa•1ie
tak haTdzo uhiegają się o to, by go '!ahlczono do ich narodu, skoro to nic czyni
Hh.~pc:injJ za1$z.ozytu; o włochach zaś powiada, że mieli oni wśród swoich wielu
mężów naprawdę wybitnych, to też Ko
!umb łatwiiej się u nich zmieści.
Prawdą co do prochodzenia Kolumba
jest to, że .ani on sam, ani jego syn, który pisał tycfory.s, n.fo nie wśpominają o
naif!O~i odkrywcy. Wprawdzie roó&WWWWł'R"Glłlll!!l!ltttt••
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I
usmiechem na ustach, .albo z k1dku zar- ·
o~ ~osyć tej walki,

tooliwe111i słowami, a ten drugi

trzyma

sławy

1

go za nogę. Musi się dalej bić„

-

i dobrego imienia.

wi on w testamencie, że ur·odził się w
Genui, lecz w tym samym dokume1vJe
na innem mieis·cu P'rzeczy sam sobie. A
sy!.1 mówi, tę ojciec
stale otaczał swe
pochodzenie i miejsce unodzenia rueprrz,eniknioną t•aj-emnicą.

I miał w tem słus·zność, powiada An·
dre, bo zasługi, na których budował swe
życi:e, były w więkswśc4 zmyślollle,
Uczony francuski utrzymuje dalej, lt
Kolumb miał speojalne p·owody do ukry
wania swego pochodze.nia, wiele bowiem szczegółów i wszystkie rysy jt,;go
charakterze Ś\viadczą, że był on żydem.
Jeśli ta teoTja
Andre jest nie bez
pod.staw, zrozumiałą się stanie tajem111czość K·olumba, s·zczególnie ·t uwagi na
to, że wówczas 'zydz1 byli tak powszech
nie prześladowa11i, ee I\Pilumb nigdy nie

mógłby liczyć

na zrobienie k.arjerry, d'O

której pcpała go ambicja.
Andre nie obstaje jednak
uparcie
przy tej hipotezie, ,podkreśla też dalej,
,że I\!olumb urodził się w r. 1451 w Genui jako syn właściciela gos·pody i tkacza. Młodość .spędził w Genui i Savonie .
i :z czasem przejął zawód oica. Że w roku 1459 służył on pod „swym kuzyn.~m"
admi~ałem Columbo, jak .sam utTzymuje
w to Andre nie wierzy, dowodząc, że
ów Columbo był grekiem, o .czem Kofomb nie miał pojęci.a.
Dopiero w r. 1475, g.dy K olumb wy•
: płynął w Lizbonie, szczegóły j·ego życi.r
rysu stają się nieco jaśniejsze. Tu o lafach młodzieńczych opowiada
dzieje
:niestwor~one, wypełnia
je nieprawdopod.obnemi przygodami, wskutek c·i:ego
otoczenie Hzbońskie uwa.ia g:o z.a potttać
łegu1ds~·ną. Że odbywał
podróże mor.sicie na jakimś _statku hancfilowym - to
!"zecz pewna; ale i t-0 jest pewne, że nauczył się tam jedynie eiementarnych l'Ze
.czy z zakr·esu marynarki.
I w Lizbonie zresztą Kolumb był mary.narzem, docierał je.dnak co najwyżej
.do Anglji, a opowiadan· a •O wielk·kh wy. prawach ówczesnych nazywa
Andre

Tak to:
my musimy 11 z.achować naszą twarz" w
grę wchodzi bowiem powag.a brytyjsk:ego państwa. Wszystko to może być pd-;
ne przeciwieństw i okropnie uparte, rdc 1
takie jest życie ludzkie. życie nigdy nie i
je:st konsekwentne, a zwłasz\::za polity- •
ka jest pełna takich sytuacji".
1
Potem przeszedł do sprawy ro.~broje l
nia:
- Fakt, że nasi politycy za przykła
dem Wilsona noszą maskę idealizmu, <ly
s.k1iedytu·ie samą spr a wę idealizmu. Kon
feren.cja r~ojeniowa była ukadowaną laną, ~nscenizowana przez dyploma-;
tów clla ich własnych celów, to był ~ealr
marionetek dyplomacji.
- Czy pan nie sądzi, że tę konfor·en-.
eje przynajmniej wyrównają drogę :!)rawdzi:wemu rozbrojeniu?
.wierutnem kłamstwem.
- Ponieważ· prawdziwe rozhrojz;iie,
·
Był to jednak czas wielkich odkryć
•
I
i całe zainteresowanie skieirowane oyło
jest niemożliwe, za ka.żdym razem, i;ay i
ku odkryciu nowych lądów. Zdano s-oludzie postanawiają rnz.broić się, to tvl-'
bie nareszcie
sprawę, że zoiemia była
ko dlatego to robią, że właściwe rozbro- :
w:ększa, ·niż myślano i stąd
pochudq
jem:ie jest pt1Zeistarizałe. Narody nie : .'l<>gą · '
śmiałe próby dalekich wypraw' morzem.
rozbroić się, choćby nawet chciały .. Dla-1
Wpr.aw,dzie żeglarze ryzykowali ży.~'.e,
łecz w ·r·a zie powodzenia zdobyli złoto i
tego to, zawsze są gotowe do brama 11-;
zaszczyty. Tej p:okusie Ko~umb też. odz;iału w konferenc·ji rozbrojeniowej.
I
pł°•zeć się nie mógł, a choć nie miał wca
Shaw o angielskiej flocie:
łe potrzebnej w:.edzy, posiadał ambk:ię i
- Nasza flota, którą budo\valiśmy na
fantazję. W cz.asie wyprawy na statku
iiul·ecia; była podczas wojny
pra :,.vie
porttigal.skim Kolumb zatrzymał się najpewniej w P•orto Santo, gdzie jego szwa:iez pożytku. W admiralicji kłócą się,
g-icr by! g-ubernatorem. Tam znalazł na
czy bitwę pod Skagerrakiem
wyg;:al
łożu śm~·erci
znakomitego
żeglarza.
Beatty, lub Jellicoe. Mam podejrzznie,
· Sancneza; ten opowiedział mu o wysże wygrał ją naprawdę admirad Scheer.
.,-pach Antylskich, które Sanchez znał już
Mogę panu zawierzyć jednę tajemnicę:
i których tajemnicę
powierzył na . łożu
j śmieirci Kolumbowi.
Gdyby niemiecka flota była nas rzec:o.y·1
To stało się dlai"1 pobudką do wielkiewiście zaatakowała, i.o byłaby się pn.e- .
go planu. Odkryć jednak wyspy An:ylkonała, że nasze uzbrojenie było prze~ J
; skie to było dla ambicji
Kolumba za
starzale, nasza załoga niewystarczająca, l
Ksictdz biskup dr. Władysław Bandurski w chwili gdy wygłasza kazanie. Zdk 'mało, posanowił 'jednak wyzyiskać boZiszczenie planów
11aszc strzelanie niżej krytyki. Ale na cie pochodzi z czasów walk legjonowych. W grupie słuchaczy stoi ówczesny daj te wiadomości.
szczęście nie odważyła s~ę. Nasza flota· dowódca leg. gen. Puchalski, łJ bok niego wraz na lewo art. malarz prof. Leon n.ie było łatwe w Lizbonie, gdzie wiedziano o rrieuctw~.e Kolumba; to też nie
wypełniła zapewne jakiś cel, ale w każWyczółkowski.
udało
mu się pozyskać władz dlra owej
sqr
dym razie nie odznaczyla
'*§'
się pod.::rns WWMMNi'll!MWlłilMW*illlt&Eiii&lA~v
w pod'l"óiy. Dopiero dwór h.iszpański dał
wojny. Nasza z.aimprowizowana armja
mu podst.awy do działania.
podjęła lwią część walki podczas wojny.
Tam Kolumb zostaje admirałem i dowódcą ifoty, rob-i wyprawy, Andre U•
O wojrne jeszcze
dużo rzeczy nie
trzymuje jednak, że dociera on tylko
powiedziano. I łak np. nie wszys·c y wieJak
sobie
radzą
amerykanie.
do Antylskich wysp. Dla niego odkrycie
dzą, że były :na froncie dwa dni wielkien•owego lądu, o którym Kolumb opowia
go ;o;amieszania, dopóki ameiryka>.1ie nie
Duże odleg,-lości dzielące osady ;.imc oclpo\viednią ilość · spadochro.:6w, -do da, jest tylko bajką żegl.arską, ,zmyśloną
stybkie ilt)- którycl1 pr_zywiązanc są worki z pne- przez samego Kolumba, a powtórzoną
ciryjęl'i wreszcie komet1dy nad naszą ar- ryka!lskie uniernożl i wiaj4
Przelatując na.i d.aną osadą, rprzez 1syna. Bo Kolumb - powiada Anm.ją. Am~1·yka1!.lie zaś nie wiedzą, ż.e kb starczanie przesyłek pocztowych i ~ -' sylkami.
warowych. Od .pego jednak pomy _Jo- lotnik strąca odpowiedni spairlrhron z dre ~ nie był wcale odkrywcą, lecz je~
wojska pod Pershingiem były tak ekspo
\vość . Ostatnio wprowadzono
a'S c;pu- przesyłką przcznacz rrn'.\ dla :ej mi.cjsco- dynie wfo.lki1n p-oozrukiw~ przygó.d.
nowane, że cala amerykańska annja by jącą !nowacje;. Aeroplan obstug-nj '.~ kil·· wości. Dot<-1d nic bylo '-V\·padKu, żPbY
Czy słuszne są wywody francuskiefahy pneiz niem,cóiw wizięta do niewo.Ji, kanaście osad, ale bynajmniej nic tak, spadochron się nic otworzyt i :!eby prze :g o uczonego, wY'każą dalsze
badania
gdyby nic pri:tysizło do za~a1mar.1ia się nie że ląduj e, to byłoby -za uciążl'\Y e i za : : y lka doznat::i. uszlrnd7„J11i:i. Przesyłkę historycznie.
miookie,go from.tu„. Rzeczy k wyjdą w przewlekłe. Aeroplan bierze ze s.:ib~, miejscowy listonosz .~:i.bicra z tiola i do
ręcza wedle adresó-w prusyłki.
swoim czasie na świaHo dzienne. Woj- "'™"" Z~~
W ten sposób t~go samego <lnia mona światowa jesł najibardziej niedyskrel efa, zanim prawdziwy stan rzeczy wyj- gą być doręczo.:1c !J J .cgfym o srrk: tili f', woj·ną, jaką kiedykolwiek prowadzo- dzie na światło dz:ienne; dŻi.siaj pr:i.wda lometrów adresatom l!sty i towary r:ano. Wszyscy ludzie piszą
pamiętniki i ~a1opuje w butach siedmiomilowych. Je da11e z wielkich m:ast.
C H O R. O Z I EC I
Klopot jest tyllrn - ale ni·2\viclki -każdy mówi wszystko, co wie.
żeli ludzie będą tak szybko działa,ć, jak
9 8
0
Jest to wojna wza~emne.j ntiedyskre- mówią, to .d ozyjemy ?eszcz.e zadziwiają- ze spadochronami, k~ór·~ gr.:mat.h.i Sii<;
\\' pewnej osadzk cenlrn!:1ej, a na drug:,
cji.
.
cych zmian w Chinach, Rosji ii Amery- albo trzeci dzie{1, a -:;ropJ;.n ląduje w tej
Zwvkle trwa to dwa lub trzy stule- ce.
osadzie i spad och ~ouy zabiera.
0
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- Powiadam :xmu, że ta farba do
- Moja matka schowała na pamiątv:losów jest niebe .~p; ·:c.tru. . Z !1arn jcd- kę \Vlosy ojca„.
•
C:~Y straci~~ P!l~i ojca? „.
1ego gościa jak p1n, który za0zcti so,ie farbo~ '~ć wlou i po m!esiącu użc-1
- Nie, ale n103 01c1ec strac 1l wtosy ...
wdową, idór :1 :niala czworo
sic;
1iJ
•
I •
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Wróżka

jedzie do marsz.

Piłsudskiego.

obi•~~~! '!'!!!,~stwo
i

Znana indyjska fakirka chce przepowiedzieć' Marsz. przysjlłość. Skra~ł jej serduszko

Pani Terfen Lana wróżyła już naiwybitniBiszym m'żom stanu całego
·

Łódź,

27 s'crpnia.

Do Łodzi 'z awital nicz\vykly gość.
f-Jinduska, jedyna na śwfocie kobieta iakir, pani Tcrfrcn Lailli Iianum. Przyjcchata bC L\\'01,,va, gdzie baw ~Ja kilka
dni i zatrzymała s i ę \\.' todzi w przc}eź~
dzie do Warszawy.
Pani Tetiren Lai!li ttanum znana jest
niemal na catym świecie. W c:'ągu ostat11·!ch kilkunastu lat p i ęciokrorn i e Z\\ iedzHa wszystkie paf1stwa europejskie,
Azję. Austral ję ~ północną Amerykę.

PrnCJ}Owicdnie tej hinduski zwróciły
uw agę ~f.er poli t}'cznycll. .Inż w roku
1911 w o.:«:ssie
prze~>wiccllJała carowi Mikołajowi
drugiemu, niech}·hna katastrofę.
~;:r, który się tllą bardzo zaintcreS()waL nic da l jednak w iary tej jej prze,. .
powiedni.
\V tym :;arn.J 111 roku. bawiąc w Niem
czcch. z ~: tknGlu s;Q z \\ ilhclmern drnr(.m, k turCllJU
przepowic<lzi.afa upadek monarchii.
W ciągu ostatniego dziesięcioleci a ogfas~ala S\\c przeJ)ow iednie w pras:c
francuskiej ; angielskiej. Przestrzegała
Lloyd Gcorge'a przed awanturami w
Chinm:h, zapowiadała Aug;lij utratę ko1onfl utracenie pres~gc'u w f ndjach.
Będn,c w Grecji ujrzała w kul.i krysztatowcj, którą się pos.lugujc przy
swych \Vyroczniach, jak Ó\Vczes11y dyJ~tator Pa11ga]os znajduje s ' ę na okręcie,
jako więzied. Z1iając go osobiście, zakormmikowala mu tclefonicz1111c, by
unikał podróży

rnorskich.
a w trzy dni pói-

Pangalos wyśmiat ją,
niej zostal uw :t;ziony na
cie.

własnym

jach-

We Wl-0szech pO\,\"iedziala Mnssoli[.ż

kHkakrotnic cudem uniknie
jeg.o życie i że
na
7,amacbów

tliernu,

nie grozi mu

śm:ierć gwałtowna.

W Eg;ipde wróżyrla królowi Puatowi.
Swego czasu, gdy była w Atenach
we·z war ją do f rancji Poincare, by wypow:c-dziafa się w sprawie spadku wa-

' utyBędąc

1
torebkę.
•••

świata.

Łódź, '21 sierpnia.
,,'Expressu··. który chir.omancję, grafologje, a szczególnie
Znajomość ich trwała zaledwie ~ny
udal się do slynnej iak.irk i odbyt z nią astrologję.
dni. Zapoznali się w parku Sienkiewi- O mojej pracy - mówi z uśmie- cza.
dtuższą rozmowę.
P. Franciszek Rogusrezak sprawia)
chem wskazując na stosy pfam wszystOto ·jeego relacje:
wralŻenie bardzo solidnego młodzieńca.
Pani Terfren i:alli lianurn. niewiasta kich ·niemal państw eurcmejskkh - Zaprosił ją do kawiarni, :później poszli
do :kina.
niezwykle przystojna, przyjmuje nas z Ś\Via<l-czą relacje w dzfi·ennikach.
Nazajutrz spotkali się mów wiec:;o.
- \V jaki- s,po.s ób pani prz,ep wiada
ujmującym uśmiechem. Wokół głowy
rem w parku.
nosi turban z jedwabiu, spięty u cz.ota przyszlość? - pytamy.
Siedzieli razem kilka godrin.
- Z charakteru pisma, z linji rąk o..
brylantową szpilką na sziyi ma zawie-- Pokochałem panią gorąco - mo„
szony krzyż honorowy republik! fran- rnz z g-wi1azd na zasadz:ie myoh badań
- nigdy pani nie zapomnę . „ Czy mo
wił
astrologicznych.
cuskiej, który s-.ngo czasu otrzymata
fak<irka pokazu.fe nam sz;ereg orde- gę liczyć na wzaj~mność?
Spojrzenie badawcze, lecz lagodne,
- Tak' - wyszeptała:
otrzymała od et1ropejski.ch
nie przypomina zupetnte wzroku hipno- ró\v, które
Snuli plany wspólnej przyszłości.
znakomHoścl.
tyzerów.
- Wyjedziemy zagranicę - obieJYJest w sw<>lm iywk>le, &'dy porusza wał jej mój wujek, który mieszka w B.rtt
fakirka ·w ta da 18 Jęzi:rkami. Nauczyzv.·iązane z zagadnieniami I>Ol1i- kscli obiecał, iz wystara się qla mnie e>
tematy.
la si ę ich pod ~as·· .S\V:Ych \'l'ieloktnkh
posadę. śli:tb weźmiemy w Łodzi, przed
tycznemi.
podróży.
\\: r:ześniu pojadę do Wars-za- wyjazdem, prawda, kochanie?
We
O swej przcszluśd pódala nam szcnieoczekiwanem
Była tak przejęta
chcialal:tym bardzo .uz:y\·y - mÓ\\tiszczęściem, iż nie m~ła mu naw~t o~
reg c iekawych sz.cz r.~ól ći \'.
~
skać
powiedzieć.
Urodziła s·ę w ltJ<J jach, O}ciec jej był
dzhwaudiencję u marszałka Piłsudskiego.
Panna Zofja R. była biedną
lekarzem, dz iar.:l'ek zaś u~zonym h indu~„
.Porozumieć się z czyną i. pracowa ł a w f a b ryce.
W02"Óle
zamiar
Mam
iero~ ....
~
sk·i m. Ma j ąc cz.ery lata domala \Y[zji.
zaniedbywana przez opiekunów, z trudpolski0111i s feramj politycz.nemi.
·
·
d
b
d
U,i.rzała nagle przed sobą kuzyna ojca,
- Jakie 'vywarła wrażen i e na pani nością awała SO' ie ra ę w życiu i ni.eraz już :maj.cl.owała się w takich opresktóry ocljccbat o d nkh przed dwi.ema Łódż '>
jach że chciała się pozJbawić życia .
:. t
•
t
,,,.
' ·, , .
godzinami. Leżał konają.cy na łóżku.
W . .
. "ł •
1 :ypow,„
przemys1owe m1as o. 1 I1
. ł . 1
ysmony, wy.
nag1e ziaw1 si1ę on.
. . '·
.
.
Przerażona dzie\vczynka opowieaz1a1a ~ , , .
ojcu o svvem w1dzeniu. Pośpieszył' on zw racaJą .się tu do mrne przewazn,e ze marzony...
Trzecie~o dnia spotkali się zn&w 1t.
sprawami handlo\Vemi i malżeńskiemi.
~
do d-omu kuz:yna i zastał go w agonii Jednej z pań z towarzystwa wywróży- parku.
.
. , .
.
razem nie mówił 1'uż o mał·..,7e1\.Tym
. S prat ·r b'
.
. . • .
ł
go
ukas1la
.
1gan111ę.
Je] mąz• po,pe1rn
1z
1c:.m,
. . Ja1aow1ta mucha. .
.
11
·
·
.
0 1cre-c po pe\vnym czasie ~ pod- wa ta prawdopodobnie w krókim cz.as;.e stwie.
Całował Ją gorąco, nam1ętrue ...
~
J k.
~
.
.
~tawi"' kilku iei· nrzepowledn 1 doszedł do
· . ł ·
h
·
dł
A d
a 1emus
rozg1osu.
. J na h1erze w Łodzi
· ·
~
~
zm1erzc , pozegna JC\1
g Y zapa
..
. .1 .
\Vniosku iż pos:ada zdolnośc·i jasnow1interesami.
się
tłumacząc
JZ
•.
zialam
przcp-0\v1eid
panu
•
,
.
.,
,
„
·
.
. " ._ ' .
1
~ ·
~ o przyszł osc1,
M arzą,c
t ł
zostanie obecnie do rady
wybrany
\'\obce
azcrna,
os a a sama.
•
•
ł ·1
. 1 , Ją kna. naur..ę
,_. .ocltlat
l.1 dcz~g-o
.
.
·.
,
d.o sw1~t~.ni 1 ~n usr.leJ. g~ z,e_ szta 1 C~· ta
zapomniała o świec ie bożym.
miejskiej,
Dopiero po dłuższym czasie z.auwa._ A czy przynajmn'. ej będzie dbal
się do Jei„,enasLego roku zycia pod kH~runk;ern stynnego mahatmy t. zn. wta- 0 interesy miasta? _pytamy z uśmie- żyła, że .. jej skradł torebkę.
I w·ówcz::t.s z~ozumiała , że i tym ra•
chem.
iemniczoneg-o.
zem los zaw1odł Ją srodze.
~ ni morre.
\Yiedzie
.
T
Nauczy la się zapadać \V stan kata·
d ·
·
·w . . d
~.
e
<.:
ego panu ])O
' roc1 1a o szare1, co z1enne1 pra~.
lc1Jtvczm•' , budzita sic do życia po kilku
I
d k ł
k
R
W poczekalni niecierpliw.i si ę już gro
~
_,
_
oguszcza a o szu a a po icja.
dniacb zakoilan::i w trumnic ł
Sąd skazał go na 4 miesiące \vięzie...
madka osób. która prag-n ie pomać ta·
swej przysz:lości.Przeważa oczy n1a.
.iemnicc
nie odczuwała bólu,
_
gdy pi;zebijano jej ciało ostrem narzę- wiści e płeć piękna. Żegnamy się więc z
urocz<t iak; rką, która i 11am nie omieszdz: em. .
okt~ślić z lin~i rąk przesz.fości i
kala
do
Mając lat dwadz ie ścia wyjechafa
DOL.
Europy zachodniej, gdzie studjowafa przyszłości.

'vVspólpracovn1fk

s·

z

I

pr21e.powiedziała poszedł

z

wizytą

Zliarzania wozu z tram„
waiam.

do

żony

Dwie osoby

c1ążko

ranno

Łódź, 27 sierpnia.
\Vczoraj po południu przy ulicy Narutowicza obok domu nr. 59 miał miej
sobą.
pomyłkę" zabrał trochę
i
sce straszny wypadek, który spov. odorobę do worka, który miał z.aws.z.c, na wał poważne uszkodzenie cielesne dwoi
Łódź, 27 sierpnia.
zawodowy wszelki wypadek przy sobie i wymknął ga osób.
Władysław Ruszczycki
złodziejaszek. swego czasu rozszedł się się z mieszkania z łupem.
Tramwaj~ będący w pelny1n bieg-u.
Na schodach spotkał się z. żoną, któoddzielnie i ;.1adtil
mocarstw światowych, :Pisały stale ob- z żoną. Zamieszkał
który pędził w remizy w kierunku uHc:y
ra w lot zorjentowała się w sytuacji.
pracował w swym fac-hu .
5zernie miejscowe dziennH\'i.
Piotrkowskie.i, zderzy! się z wozem.
- A więc i mnie, niegodziwcze, o- Skutkiem silnego wstrząsu woźnica Jómu się niezbyt
Ostatnio powodziło
· Twicrdzli1a ona. · iż rychło nas tąpi
7.tnniejszcnie się wp1ywów Stanów Zje- dobrze , ponieważ zbyt często zaglądał kradasz? - zawołała.
zef Pibiak (S ierakowskiego 51) i robot- Przepraszam cię, ale zapomnia- nik Teodor Ziółkowski (Skwcrowa 22)
do kieliszka.
.Myślałem, że tu
pijany do łeru, że tu mieszkasz.
Pewnego dnia powracał
<lnocronych, wzrost znaczenia Niemi·ec
spadli na ziiemię.
mieszka ktoś inny.
domu.
i upadek bOłsZewizmu w Rosji.
"Wóz został uszkodzony.
- A innych to wolno okradać! PoiicRuszczycki nagle zatęsknił do żo!ly
Iioroskopy jej tyczące się Polski,
Ofiary wypadku, które doznały uszja! Łapać złodzieja - wołała.
są bardzo pomyślne. fa:ktiirka-Mnduska i postanowił ją odwiedzić.
cielesnych zabrano do bramy d<·
kodzeń
~ie~ł.
i
worek
porzucił
Ruszczycki
Wszedł więc do. niej n~ gói;ę. Drz.~i
utrzymuje, że kraj nasz będzie mocarPrzyłapali go sąsiedzi, którzy :>dd:\li kąd też wezwano pogotowie.
l · lhył.y otwarte. W m1esz.kantu mkogo me
h
~t
. lk" h
Sąd skazał go na 8
go w ręce policji.
w.lMywac w ca eJ było.
s t we~ o WJ-O· tc
Lekarz po udz.ieleniu pomocy_prze·
Nie wiele rnyśla,c spakował jej gardc- miesięcy więz'.enia.
EuroQl'e.
\Viózł ich do domu.

Wfocllniu
śmierć PassicZo\'vi. W stolicy Austrji
Przez dłuższy czas o.bracata się w sferach politycznych. O prz.ep.owiedniach
jej dotyczących losów poszczególnych
'W

rzeczy ze

„przez

I
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WIECZORN~

Bałuty w przyszłej Radzie miejskiej.
Dlacz1go mieszkańcy przadmiaść łódzkich chcą mtac sweao przadsfawi·
ciała w samorządzla?
.
Kilka

przykładów-gospodarki

· rjach w

na stałymi odbiorcami życia są rozne tyfu·
sy, szkarlatyna i inne choroby zakaźne.
to, że
W kierunku zapobiegania epidem·
peeyferje naSzego miasta są staiłe lekce·
na przedmieściach i pocłnigsienia
jom
ważooe pr,z ez czynniiki &amOl'Ządowe.
wprawdzie wyobrazić higjeny nic nie uczynhmo. Dopiero teraz
T:rudn-0 sobie
mniejsze starania niż te, jakie magistrat ttąbie się na wi;zystkie strotiy h zamie·
całego rton-ej budowie szpitala
wykazywał dla miasta w ciągu
wagę.
-Informacja ta dotyczyła ubworz,enia swego panowania, mimo fo nie ulega
teraz, gdy ~ za pasem.
komitetu wyborczego przez mieszkań- wątpliwości, że
O brukach niema co mówić. Wy.star·
ców przedmieść łód~kich, Nie obchodzi w stosunku do pnedmieść starania te ćzyłoby p<>wi~dziec,
ze nie są gorsze
były jesz.~ mniejsze.
nas narazie sam fakt wystawienia listy
niż w śródmieśe'iu, alte proszę sdbie wyPl>d względetn sanitarnym przedm!e- ·i:>brazić, że
kandydatów przez rniesz;kańców Bałut i
Rs.dogoszcza, nie wchodzimy w to, czy ścia łódzkie prze.dstawiają obraz nędzy i
jednak są górszeł
pocżynania te są słuszne i czy mogą 11- upadku, Tyle brudu i śmieci niema chy:Większość ulic tonie w egipskich cie
zamknąć ba w na;głębszym zakątku Azji. Nict włęc
czy;ć na poparcie, ale trudno
w potze wieczor.nej. Co drnmnościach
óeży na powody, które skłohiły ?rzed- dziwnego, ze pbdczas epidemjł pierWs?.y
mieścia łódzkie <lo powzięcia ~ego ryzy-, mi ofiarami są mieszkańcy Bałut, Cho. ga latarnia zepsuta lub połamana, a n::.jett i Radogoszcza, gdzie oprócz gruźlicy wet te, które się palą, dają światło dokownego zamiaru.
Łódź,

27 sierpnia.
,We wczorajszym „Expressie" podaliśmy wiadomość, dotyczącą wyborów,
Żona: Ach, nttYŻll:l oniemieć z po- która bezwątpienia zainteresowała szerdziwu na w1idok tych gór!...
sże grono naszych czytelników i na któMąż: Może spróbu.icmy tu zamiesz rą władze miejskie musiały zwrocić u•
kać? ...
F'Pł!M+e

Wybory.
W Łodzi robi Siię powoli wielki haNowe zmartwienie: wybory. Manufakturę djabli wzięli, dolar poszedł na
złamanie karku, o weksle nlkt się nie
troszczy, natomiast w obiegu jest nowy
artykuł: wybory.
Kto wybiera, kogo i dlaczego __:_niewiadomo. Narazie jest wielki hałas,
krzyk i rwetes. Każdy wybiera. I potem dzi\vią się, że w radzie miejskiej są
same tylko „wybierki'.
Technika wyborcza nic przedstawia
już dla nikogo żadnych tajemnic. Każ
dy wie już nietylko jak się konstruttjt;
radioaparat; lecz nawet jak s:ię wybiera
do rad.v miejskiej.
Wielka sztuka!
Pięciu panów siedzi w kawiarence.
Nudzą się. Bębnią palcami po stole.
Dawniej, miesiąc temu jeden z pazapropono\valby napewno ~
- Może zagramy w partję briidża? •.
Gra w kar,ty rozweseliłaby znudzoaych panów i nie byłaby dla nikogo
szkodliwa.
Dziś środek na nudę jest inny. Rady
kalniejszy; Jeden z panów wstaje i powiada:
-:-- Może zorganiizujemy komitet wy
borczy z;mdzonych lodzermenschó-w? ...
I nazajutrz miasto staje wobec <loko
nanego fakt-i utworzen<ia nowego „blo-

tas.

oow

ku".

Rosną więc

Łodzi

miejskiej-na peryfe·
i Warszawie.

Niejednokrotnie wskazywal1śmy

~orywającej świeczki.

=

Stan budowlany równi~ż pozoshwia
bardzo wiele do życzenia. A widok ogól
ny naszych przedmieść dostatecznie jest
wszystkim znany.
;W :Warszawie oo pewien czas odby·
wają się w magistracie
ud7.iałem
wiciełi przedmieść

specjalne narady z

i prasy w sprawie zeutopeizowa'1ia pery
f~rji miasta.
Przed kilku dnia.mi odbyła się wlaś·
nie taka narada.
Z odc:z.ytanef<> na Łem tJosie:Izeniu
wydzi.1łu
sprawozdania z działalności
zdr.owia na peryferjach miasta, dowiawarszawsk~
dujemy się, że magistrat
prowadzi na prz;edmieściach ene:-glczną
akcję w kierunku dozoru sanitarnego i
opieki nad czystością w d-omach, podwó- Mam 'dziś kiepski d·:dcti .. Nie mogę złapać ani jednej ryby..
rzach, klatkach schodowych orn w kie· - Lepiej wybierż pan tym kubełkiem catą wodę z rzeki ! potem weźmie runku rozwoju :medycyny zapob:e~aw
pan sobie ryby ...
przychodni
cztj przez orgarutowanfo
. Wf
s·połecznych, ośrodków zdro\via itp.

sobie komitety, komitekwiat~i na
lące, podle\vane wodą z przetnówic11 pa
nów prezesów, prezesików i prczcsią
tek.
Dużo się tam mów!, więcej Jeszcze
pisz.e, co ma też swoją dobrą stronę, bo
przyczynia się do rozwoju rodzimej
ł
wytwórcwści papieru 1 atramentu.
Znam takiego gościa, który robi wła
wiedeński
Ś!11ic na tern interes.
- Jestem generalnym dosta\i,·cą pa
pieru dla wszystkich komitetów, komisji, partji, organizacji i stowarzyszeń · zwierzał się przede mną. - Codziennie
spro\vadzam 30 wagonów papieru ... Jutro jadę ,do Ka1isza... Tam też są wybory ...
Dla ws...,ystk:JCh wielkkh miast spra c:ą czyjeś oj.costwo 1 a to mJan·owicie
Takiemu to się wybory opłacają. Ale wa doszukiwania się oj-costwa stanow·i drogą zbadani~ charakterystyk antropo-.
nam·- wyborcom? .. Co to za interes?. zagadnteuie, nad któr·ego rozwiązaniem logiicznych.
Narazie jednak wszędzie mów!ą tyl- biedzą się najtężsi prawnicy. o: nieraz
Na cz.em polega ta nowa metoda?
ko o tern. \V l<Jinie, w teatrze 1 w tram- znajdują się w bardzo kl·opotliwem po- Profesor Rechc opi,era swą teorję na tern
waju, na rynku.
slyszą najbarid'ziej sprzieczne że każdy osobnik dz;iedziczy po swym
fożeniu,
Wczoraj podcazs targu na Zielonym z<lani_a, nie mogą więc w włelu wypad- oicu : przodkach pewne rysy morfoloRn1ku podchodzi jakaś pani do chłr:pa, kach orzec z zupehlą pewnośc:.ą wobec gkzne (wygląd z_ewnętrzny}, fizjolosrn.i:weg·o z koszykiem cuchnących jaj ! braku naukowych sposobów badapia.
~iczne i psychologiczne. A nauka wspólzaczyna wybierać mniej cncłmącc, lecz
czesna - powiada profesor - po.sia!Cl'a
wzglę~
tym
w
narobiło
hałasu
Sporo
chf op oburzył się i rzekł:
sposoby wykryoia tych cech wspólny,ch
- N1ój koszyk to nie ruda tnidska .. dzie oid:kryde pewnego uczonego, który u osobnik6w spokrewni:onyich.
wiesądom
podal
laty
c21terema
przed
Tu rnie wolno wybierać.. Trzeba brać
Badania swe prof. Reche pmwadzi
deńskim myśl rnbien:ia analizy krwi w
tak jak idzie ...
etan:inacyjną, to znaczy metodą
metodą
NI.am wrażenie, że chlop się 0myl!r celn docho<lzen·ia ojcostwa.
wyłączań.
P.omysl ten jednak był o tyle niedoRada miejska to właśnie koszyk z cuch
Zaczyna od badania krW!i. Jeśli· to baco wybierać. stateczny, że przy .~ego pomocy można
nącemi jajkami. Niema
wykażę, iź do danej gtupy należy
danie
\Vszystko CLtchrn!e.
byto tylko stw:endlz.ić z wszelką pewnoś
jednostek, to wśród nich mała tyl
x
nap.
I dlatego wszyscy biorą :ak, jak cią, jż dany osobnik nie był oicem dtieczęść będ!zi1 e posiadać te same cechy
ko
BołskL
okamł
więc
idzie...
cka. Dla władz sąg·o.wych
w uwłosieniu; wśt·ód tych drugich masię nieodpo\v.iiedni.
ła część będz:i:e m~ieć ten saim ksZ1talt
W Wiedniu, gdz;,e spraw rozwodo- gtowy; wśród trzech;j grupy malio się
ł l'
P
wych. o ał:lmenty, uwiedzenie itp. jest zna}dz.i.e takich, którzy mają ten sam
niezmi·ernie wiele, wJaod'ze sądowe, któ- kształt nosa Ltd.
PROGRAM WARSZAWSKIEJ STACJI.
12.00 _ Sygnał czasu, komunJk:ttY, nad re pierwsze sto.~ować poczęty analfaę
W ten sposób Reche dochodzi do kill)rogrnm. 16.35 - O<lczyt p. t. „Boczna anie- knvi w celu dochodzenia ojcostwa, pe- ku osobników. JliiSiadający10h te same
na". O 11ajnows-zych zdarzeniach w nattcc i myślaty też o z:J.:e:byc:iu sposobów radze- cechy, a wtedy łatwo jUŻ ustalić ojconia sobie w tych niezwy•kle trudnych do stwo, bo w dalszem ba1d'aniu zostan::e jeteclrnkc), wygt. p. Brnno Wh1a'\ver. 17.15 Koncert po.poludniorwy. Wykona'Wcy: Orkie- fOZl\V;iklania procesach.
den tylko osobnik, mający te same cestra P. R. pod dyr. L. Dwornkowskiego orał
Niedawno też jeden z sądów wiede(1Adolf Go<lQIWski (skrz.), Le-0 Kochewkz( śpiew)
chy, co dziecko, a tym osobni•kiem moi prof. Ludwik Urs1ein (a:komp.). 18.15 - Ko- skich wydał orzeczenie, które stalo się że być tylko ojoiec tego dzie.cka.
k. h
, dl
t
„Ra4jokron.Lka",
nmnikaity P. A. T. 18.50 l\fotoda p.roif. Reche wydała się sęwygi. dr. M. Stępowski. 19 .is _ Rozmaiłości. tema cm rozważan a wszys ·tc pra:wdziom tak prosta i przekonywująca, że
19.35 - Odoz.vt p .t. „Co robi towarzystwó ników i lekarzy austrjackich.
wiedeńscy przyjęli mia- na fej podsfawd'e wyrokowali bez
Sęd'zii0wfo
engenicz11c", wygi. rur. Henryk Szczc<lrowski.
f
b
·
]
· ·
20.15 - Ko.ncert wioc7,{)r!1~r, trrunstniisia z Doli:ny
han..'f:a i natychmiast skazali ojca na płaSzwajca;rski,ej. W przerwie biuletyn ,,Messager llOW!ClC z11a mm1.te SPOSO y pro esora
d · k
·
t
··
~1ec~ a. Cże.go,
Polona1is'· \l,T języku fraa1cuskim. 22.00 - Ko- I<eche, który utrzymuje, źe odtąd jest cem~ , na U rz:yimamc.
możlhve st\vierdz(ić z zu,pe!ną pe\vnoś- wlasme d:opommala się matka.
munika:ty, sygnat czasu, natl program.

ciki i komiteciuchny jako te

ptzedsta•

Krew zdradza ojca
twierdzi profesor

dr. Reche.

Dochodz1ni1 ojcostwa na podstawie analizy krwi
staja

się

modna w Wiedniu.

d"'
iuO UStYt.lzymy przez ra JO

wa-1

Nattelnik wydział•1 zdrowh poinfor·
zebranych 1 że wyiziat zdrowia w
najblitszym czasie pr7ystępujc do budowy nowego ośrodka zdrowia na Grochr>wie. W najblit.szej zaś przyszłości projek
towane jest wzniesienie ośrodków zdrowia na Ochocie i Marymoncie. Pozatem
projektowane jest rewtiież zorganizowanie
piea-wsze.j pralni publicznej
mował

w istniejątym jtiż o.środku w Mokoto•
wie. Pralnia ta ma być żaopatr::ona w

odpowiednie ubika~je, posiadać hędzie
maszyny, suszarnie, krany z wodą zimną i gorącą etc.
!nowacja ta ma na celu
~ z małych jednoizbo·
usunięcie
wych nńes'llbó n.a pnedm.iesciach.
Czy u nas ktoś o t~m pomyślał?
Czy u nas kiedykolwiek iastami.wfa·
no się nad sprawą przedmieść, czy pytaperyfer}i czego
no się przedstawicieli
im brak i jakie są ich bolączki?
Zapomniano o tern, }ak o wielu in•
nych sprawach pierwszorzędnej wagi.
Ale z czasem żemsta puychodzi sa··
ma. Dziś bilans musi był wyrównany.

A że saldo winy )esi po stronie magi„
stratu dowodzi tego śmiałe p<>czynauie
również
którzy
mieszkańców Bałut,
chcą zabrać itłos w prtyszłej radzie miej-boi.skiej.
~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!++!!•!!!'!..
~- \
TEATR MIEJSKI.
Jeszcze tylko dziś Uutrro dwa o5tatn:le p,tzed~
stawienia \\1eJiki'eJ pa.r:vs~ei te'Y,U S!· Pelixa w
16 obrazach p. t. .,Pa<ryz-Łódź , ktora dotychczas stale gra:na byla przy wYPełuiiOnej widowni teatru miejskiego przy ul. Ce&'iełniainej.

Zdradzony

mąż bandytą

niewiernej

Zaprzysiągł zemstę

żonie

Agitatorzy komunistyczni przebrani za mnichów
głoszą ciemnym mużykom kult

i postanowił zgładzić ze świata całą rodzinę
.ie.i kochanka.

„Swiętego Miko~aja

'W besarahski,ej miejscowości Vereni swych tragicznych przeżyć. Przysięgli by
własna ex-żona
dwoma liby go uwolnili, ale
pow. Orhei rozegrał się przed
dniami drugi akt niei;wykle tajemniczej zeznaniami tak go obciążyła. że skaz.any został na 5 lat więzienia. Podczas tran
tragedji.
Bogaty właściciel dóbr w Bessarabji sportu do celi, Florinski w niesłychany
Florinski miał s.ąsiada i nieodłączonego sposób wyrw,ał się eskorcie i Z.biegł.
przyjaciela Russewa. W r. 1917 sprzedał ' Było to okra;gło przed rokiem. Pani
przeniósł -s~ na Fiorin.ska pomna na ostatnie słowa męmajątek Russewowi,
zetnstą,
Ukrainę i pojął tam za żonę piękną dzi~ ża, grożące jej bezwzględną
Sądzono,
wczynę z rodziny rosyjskiej. W r. 191y schroniła się do Bukaresztu.
wr-Ocił z żoną dl? Bessarabji i odwied~ił że na tern sko:ń.czy się cała tragedj'l. A
Rus,sewa. Ten u1ęty powrotem starego jednak pokazało się że mtcidel czuwa
· 'k o ł o p ezeni· znaI e-'
On·e.,.ód a1· w le s1e
pięknością
af' jes.z czeł bardziej· b'
przyjaciela
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krasnoarmiejca"

rozda1qc iako obrazki nowego
portrety lan1na.

nie uznają świętych i nie wie- łajem C:zerwonym.
święty ów miiał być krasnoarmiej•
Pewnego dnia zjawił s•ię na zgr,om:.- cem i zgimął w walce z białymi.
Nauki, pr,zekairane przie,z śwłęte~o,
diz eniu w jednej wsi agitator. lfaJZali mu
cMopi, nim J.'lo·zpoczął mowę, p11zeżegnać ocLpowiadają dokładnie pir;ogramowii. kosię i odmówić pacierz. Ozęstokroć s\ę munistycznemu al'bowiiem nowy ten świę
zdarzał.a, L~ agHator nie był chrześcijani ty m:iiał, zdaniem wędirowne,go aipost 1 oła
nem i nie znał modlltw, wtedy wypąd?a 11ozkaiz od Boga iztzucić z tmnu cara, tę
plć bu11tuaizj,ę, zakładał wwiety i uma
no go sromotrrie jakio „c,z,orta".
Wypę:dzianie „złeg,o ducha" odbywa- wać 'Z a zbawców bo1s'zewłków.
Chło.pi doma~ali się obraizu tego et
ło się izgoła nied:dikatnie i ap,ostoł hols1 zewi~zmu mógł się za:liozać do s'zc.zęś!ri.-1 d:owniego ś:w. ięt~g.o [ ot.nzymywal,~ portr1
Lenina, któ1ry z cząią nieśli do domó'\'
wych jeśli us,z,edł z iżydem.
Przed ni1edawnym cżasem zjawił s{ę zawies,zali międizy ilmnatni.
.W {en sposób wśród ch~opów oows
w gube-rniach 1D.a1dwołżańskich jakiś wę-1
drowny aposfoł, uibmny w S1zaty mni~h.a-. ły o!'g~:niizacj-e kromunistyc:me pod pat
.~ar~z? szybko zd·obył. siobi~ P?pul.~r- natem św~ętego Mikołaja Czerwon~gt
nosc wsrod chłopów, poruewa'z me f'lJał
foomuniśai

r:zą

w Pana Boga.

słane liczne oddziały woj.ska i żandarkt,ora sk rupu Ia tni e
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lasy okoliczne.
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bandytę. Ale śledztwo wykazało, że pro

został

g

Sz"'ola powszechna

podczas sinu.
zastrzelony
fesor
Il
. 1••e
· zasze ::lł wy·
• 1asne,
T eraz
ze
st a ł o się
7•0 ldasowa męska
padek mordu z premedytacją i wówczas
przypomniano sobie Florinskie.go orai: je •
dla dzieci inteligencji.
go słowa, wypowiedziane po skazują•;ym
"o wyr oku:
ee przy Szkole Handlowei Łódzkiego Tdwarżvstwa
i;;
- Puysieg~1111 1 że nie spoomę dopó~ fi S:i:erżenia Wiedzy Handlowei (ul Gdańska 45) prayj
t · łllil mu 1·e kandydatów do wszystkich klas.
'k •.
•
,
-...:1,_• • „, R
kt' oał·a ruiuz.inusso.w rue zn1 me z eJ e
Przyjmowane będą dzieci od lat 7-miu. bla
a
ziemi!
• ko 1"d ą ce us t ęos t wa.
h d a.e
·
• n 1ezamoznyc
· łl
I'rwosi
· u Ie 6t< ac, wą~p
· me
· się
Ot··
oz z da1e
Kaócelatja szkoły ptxyjmuje zapisy i J>odaci, że mściciel swych krżywd konscknia, jak również udziela bliższych inforhtacji
p
codziennie
.
weninie dotrzymuje przysięgi. Czatował
~zasu na Jaku~ina. i
on od dłuższego
~amordow~ł gq~ K'l·ązą flC\'We. t werSJ':t ze eecoo~•··~····••••HMM••
ow poszuk1wany przez w!adże rozho1n!k
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fartuch7,

Kołnierze,

rękawiczki,

pończochy,

skarpetki,
swetry wełniane,
ubran1ra dz1·ec1·nne,
u.
parasole i t. d.
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znaleźć pmyszipilone do drzewa pismo, przyjmuje w leczPltltt·
przy ul. 294
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wrócit się dłł niego i jakkolwi:ek twarz
jego by la tak samo :dobrotliwie uśmiechnięta jak przedtem, oczy jego biy.; lf;' ly takim gniewem, że l:(yszarid z<.-./ _1
wienil się aż po usziy.
- ?zy pan coś powjedzial, panie RYł
szardz.1e? - zapytał - Nie? .„ Zda wało mi się. - Poczm zwrócił S·ię znowu
ni zamieszkać
A więc panna Julja
- Już dam sobie radę, łaskawy pa- do Małgorzaty nie ... - odparła uradowana kobiec::na - urządzała jak:,ś seansy?„ To dziwne„.
Jabyim nie -wytrzymała, gdybym miała Zobacziymy jak ta sprawa wygląda ...
tu zostć na noc„. Tak się przestraszy- Może się czegoś dowiemy...
Matgorzata potrząsnęła głową.
fam !„
- Odemnie do\vic &ię pan bardz.o
- Nie ma si ę pan: czego obawiać: ..
mato.„ Proszę wziąć Pnd uwa gę, że ia
- rzekł Byrka, przysu w a ją c do niej blin:ie mogę mówić obojętnie o pannie Julji.
A teraz proszę opożej swe kr ziesłro Nie mogę„. N:·e lubiłam jej.„ Bylaim o n i ą
w iedz ;,~ć tym pa nom i mnie ·wszystko co
zazdrosna, tak... zazid~·osna !„ Zresztą,
pani w ie w tej s pra\Yic.„ Pro szę mówić
pC\X."i em prawdę : niemnvidzitam jej Zi
pow oli „. My s,j ę ni c spieszy my „.
. gl ę bi se'(Ca.„
.
Ode tchnęła. Na hvarzy pokazaly sio
. - . Dobrze, pr os zę_ l>~na, ~ l e Ja nic
me wiem - od parła Ma igorz a w ~ Ka-'! rumieńce. Opada łokieć o poręc z krze,
za 110 m: się zaraz 110[ 0,~:,. ć spa ć, gd y ty!- . s!.....·' .
1
- T nk, ni -:cn a w'dz itam jej.„ - po w'.~od prz _ry; o'. owa L m s trcje d b 1 '.urny J uI- !

Ma1gorzata opadła ciężko na krzesło. Bytka podszedł do niej bliżej.
- Tak, tak. .. - rzekt uprzejmie -1
Rozumiem pani zdenerwowanie„. Moż1e
pani jednak być spok,ojna, n1e pozwol:my pan.i skrz.ywdzłić„. Czy ma tu ·pani
gdz;le przyjaciór, .u których mogłaby pa-

'~-s~:11 ~ ~-,,:. " ·~
..)o .,,..,,,n.,,tl ·
sza ni.
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'. ór~y la - B~ c zy~~ mogbrn przezwyc:.r;10 u::z ncic ?
I -- i':ia·:z~,,~o rn 11 i jej n:c na w idzila ?-

Ly- ;1'.·'.Y1.~

:« ·;0 1....-

.it·:·i~.: r!yrka.
hL!:,;e rL&.t a

u (mi cclmę tl

s,ic zlckka.
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k „„ ,.w
'd. l p
o z u • .omors a •r- 2 . : ;
poleca: na sezon szkolny

I

„sprawiedhwosc1ą".

· • codziennie od godz
'
-·k a przyczynę swyc h meszczęsc
n1'e w ys„....
2~1 wiecz.
- wiarołomną żonę - i choćby się ;;;kry
ła pod ziemię - weźmie na niej krwawą zemstę za. swe wyłrolej-OłD.e żyoie,

zyn gałantiri· 1•

bil\VBk
za
~Il(Hl(W~K
I'
e (~ m
•
I•

•

1

ludzi zostało
w wyniku którego sześć
za'bitych a przeszło 100 rannych.
Ca łY szere!:!~ sklepów chi:ń.skich iile"ł
-· 5
d oszczęlnemu -splądrowaniu.
bójka powstała wskutek
Krwawa
sprzeczki 'pew.nej chinki z .annemitką.

,.św1qtego"

Mużyki nadwołża:ń.skie. znani z swej samog~nki, jaidał umiarkowanie i modż;arliiwej :r.eligij:nośo! są zdecydowanymi Hł się w c,e rkwi. Ap.ostół ów głos.ił ł1.u1t
p1rzeciwnikam1 holszewi'zmu, . pi0niewa:ż nO'wego świętego, którego na.izwał Miko-

mi~dzy
'ł
Iłu
KrHU1Hl!!ł b'o'1·b~
chińCZJ kami i annamifami !r~o~zo~e;~yw~~t~~~ b~~d~i~~t~u.::ó~ . Lekan -deutnta
f ffOf"OIUl[I•
otwarte1 walki ze
Sensacyjna ta sprawa nabiera nowe~
. w. s.aigo.°: {Indochiny) między a.:aneVV
tmtam1 chmczykami doszło do starda go rozgłosu. Jak słychać, miano w lesie •
WUW!lll

„świętych"

i. mordercą. Jak bolszewicy fabrykuią

•+

;w;e

"N

•

I

"P

Proszę mnie wysłuchać, a .dowie rycznego ataku. Ręce trzęsły się jej jak
się pan o wszystkiem„. Ale proszę pa- W febrze.
r.z ekl
- No, dość już, dość już! miętał, że rozmaw'.a pan z kobietą, a
Proszę się uspokoić.
uprzejrnde
Byrka
więc bardzo wiele rzeczy, które mogą
się J)'anu wydać błahe i nieistotne, dla
Małgorzata umilkła na chwilę.
mnie mają pierwszorzędne znaczenie.
- Prosz.ę mi wybaczlYĆ, ak tak dłtl"'
To bylo w nocy w zeszlym mku w lip- go b)'łłam z moją panią„ . Zaraz się ucu ... dopiero irok upłynął od tej chwi1i!.. spok,oję„. A więc pani przywiozła ją do
Pomyśleć tylko - przeidl rokiicm lesz.cze 1ctomu, a po tygodniu cafy dom już byt
·
jej nie znalam !..
tylko dla n:iej .•. Moja pani byfu. jak dzii,e Byrka chcial podnieść rękę, lecz ona cko... Wszyscy z niej kpiU a oswkiwali
ją„. N~,gdy nie była ostrożna„. Ale niikt
dodata po chwili:
Tak, tak„. Postaram się mówić nie p-0trafH tak szybko !lad nją zapanować jak panna Julja... Wszystko dla
!'ez rtienawiścL.
I Małgorzata zaczęta opo\\r~adać hi- niej... Pani sama wybi,erata dla niej
storję, ~tóra wyjaśn'ifa Rys,zardowj nie- najdroższe stroje„ najpięlmi'ejszc kapelu1
Z'rozumtałe dlaf1 pytanie: w jaki sposób sze, najfadn i,eJsz1ą biehznę.„ A o mnie już
jakbym przestała istnieć.„
zapomniano,
tak inteligentna nap.ozór panna jak J.u!ja
zostafa towa1·zyszką kob:fcty tak niein- Wszystko dla nJejl..
Małgorzata wyprostowała się grot„
tcJi.gentnej i prostej, jaką była Stefa10.Spojrzała na
mściwa, n.i,eublaga1Ua.
na
wa.
dodała po chwUi:
a
obecnych
wszystkk.h
- To byl:o w nocy, w li;pcu w War- Puwiedz:iafam panom, że ()ld!emnie
sza wie - cią gnc;:la dalej Ma łgorzata pani Stcinowa wybrała się z towarzys- niciego się n:le dowi-ecie - rzelda - Nie
twem du teatru i wtedy wrócifa z pan- mogę mówić o niej spokojnie„. Służy
ną Julią. Gdyby panowie ją wtedy wi- Iam mojej pan u :przez1 ty1e fat... Byłam jej
dzid:·!.. Mój Boże!.. Nosiła jakąś wyplo doradczY'llią we wszystkich spra:wach ..•
w i ałą s ukienkę i dzi urawe palto„. Kona- Chodziłam z nią razem do sklepów.„
la z gJo:i'u. Tej nocy, gdy rozibierałam W iedzialaim o jej wszystkich S1Jrawach..•
Stein o\vą, pa ni opowiedziała mi skąd A potem pewnej nocy przychodzi jakaś
j ą \Y zięla„. Okazało s:~. że po teatrze przybłęda i po dwóch tygodniach o mnie
pa1H moja p o s zła na da nc ing... Ujrzata już zo.pominają , ja juz n:c nic znaczę, a
tarn J ulj ę , która ta11c.zyla z każdym, kto ona uchodzi za królewnę!..
tylko ją zapras zał. Pani moja zaprosi>la ją
- Tak, rnzumiem - odpar~ Byrka: nas obchadlzi w tej cJ1wtl l ~ co innego._
Ale
do s we~o stoJ.i ka„. By.Io jej żal... A potcm pLjywiMJa j ą do domn„. Za s w ą do- Proszę nam p:o,wiedzieć ooś o tych se~
bro6, z·a swe poś w ię,c t.: n ! c le ży teraz na ansac h, o którydi, pal1li wspominała ....
>
Cóż to były za seanse? „
zie mi nieiy\\·a ...
,(O. c. n.)
M ałgor za ta o ma ło n:,e dostała h.iste-

I

EXPRESS WIECZORNY

Str. 6.

z konkursów

hippicznych J dyw1zil kawalerii ,
· w Poznaniu.

I

Z nad po/skt'!go morza.

ofiazłt manewrów 3 dyw. Jiowałer:ii pod Poznaniem, odbywałY się w ubieych tygodniach nader interesujace konk-ursy hipiczne oficerów tejże dy
izji, z któryeb dajemy dzisiaj zdjęcie, przedstawiające ładny skok pułkownika

szt. gen.

Jedną

z

najpiękniejszych plaży nad Polskiem morzem

nasze przedstawia

grupę gości

Pożerskiego. ·.

nad brzegiem, z

Porzucona polka plunęła na ulicy
w twarz ko.n kurentce-francu zce.

-•'
Inżynier, który kazał bezprawnie aresztować porzuconą ·
jaciółkę, skazany na 7 dni aresztu.

I

grę wchodziła dorodna t><>sła'ć inł.

Michała E.

Kitóra z nich miała cWń więlisze prawa, trudno ustalić. 1Wiadomem jest jedynie, że p. Jaclwiga Sz. porzuciła dla niego męi!a i dziecko.
żyła. z imynierem ł.:, przez sześć lat.
Początkowo n11 rękach ją nosił, r.()7.taczał lazurowe horyzonty, a potem.„
Potem przyszła. inna.
Między paruą Jadwigą. i panią Elzą
rozlało się morze menawrści. Jeśli kto
oznak nienie widział zewnętrznych
wypatrzy mowieściej zawiści, mech
ment, kiedy kobiety. takie spotkają się
nieoczekiwanie i ~po1rzą sobie prosto w
óczy.
Pani Jal.bwiga spotkała niespodzkwa
.nie panią Elzę na rogu Moniuszki i .Ja-

państwowa
V-a klasa-15-y dzień.
1OO.OOO zł. nr. 34560
10.000 zł. nr. 56409
3.000 zł. nr. 10073
2.000 zł. n-ry 14311 49196 59018 84310

94356

przy-

ze

SZkoła

To, co zaszło, nie należało do rzeczy
t1ni ładnych, ani %Wykłych. Pani Jadwiga
.
r>lunęła w twarz Francuzce
l .
• •
•
•
•
ł
~a P'olu s~arCla .P<>J.awił się nag. ·~ :n~ ymer Ł.. ktory oczekrwał na pan1ą E\.
ię przy oknie w narożnej cukierni.
Oboje z pani~ Elzą ruszyli za oddalaiącą się sz}'lbko p. Jadwigą, która w nai•
d b
dł
..
., . k .t
wyu;,szeJ ons ernac11 wpa. a . 0 ~amy
omu nr. 8 przy ul. Moniuszki, wbie,gb.
m na czwarte pięiro1 poczem zeszła. na
rzecie i znalazła się w kancelarji gimaz}u:rn p. G~pn-erÓtWny. Chciała stam.
. ł
. . .
d ...-.t • , t lei
ą i:;u-z:es e onowa<:, . me Uilllla 1 s~ę
słuchawkę, to Ją
ołą-czyc, to kładła
o.siła, w.reszcie wzięła do ręki ksiąi
ę telefoniczną j po~a z nic schod.zić
a dół
, 'ł . . , . .
.
ł . .
po OW!e ~ogi wi:ocJ. a się 1 l:{Sl~Z·
oddała. Robiła wraz:eme obłąkane~

Przed 2 Ooo lat

Z

1

„Kacie" na

snej.

w'

15 lotaria

I

s.ię

W.

Zclięcl-0

I

Warnawy do210szav

Nienawidziły się tak, jak !yJ.ko ko.biety alenawid.zieć umieją. Nie dziwiono

ltan.cuska

*

naturalnie nawet

1.000 zł. n-ry 3513 12739 18074 29838
32300 39569 46468 48692 52874 67475
71872 79601
600 zł. n-ry 2767 6915 11075 16202
18083 18152 19948 33533 34045 37267
37428 45938 49546 50780 58820 69195
Sełttetarz gimnazjum poołał za nią zaznaczając, że inżynier Ł. nie miał pra- 69233 73628 84624 88226 96361
500 zł. n-ry 981 2680 6604 7062 14925
wa jej aresztować. Najwyżej p. Elvi mowotnego i dozorcę.
21612 26492 29400 34305 37535
15708
Gdy p. Jadwiga znalazła się na ulicy głaby wnieść przeciw niej skargę .?tY- 40006 42194 50829 55464 57708 59009
prócz woźnego i dozorcy rttszył za nią watną do sądu.
70382 7.3269 7.5001 75795 80924 8119.?
Zajście w swych skutkach przyjęło 81952 94723 96775
inżynier ł:, wraz ze swą przyjaci6faą.
400 zł. n-ry 755 1883 1960 3464 4590
Pani Jadwiga
weszło w obrót niespodziawany.
Gdy całe towarzystwo
9457 10727 12930 13610 13903 14l4:=i
5718
bez.
przez
Marszałkowską, inżynier Ł. podszedł do oskamyła inż:yni€ra o obrazę
19166 19653 23459 25139 27247
16221
prawne ptrbliczne aresztowanie (art. 530
posterunkowego.
30110 34433 38553 39058 39734 40930
- Proszę pana o natychmiastowe a- k k.).
42073 43245 44774 45628 45998 46151
Sąd pokoju 10-go okręgu, skazał jn. 46786 47192 47536 47673 47845 48.t:;Q')
resztowanie tej pani - zawołał.
49651 50273 53823 55212 55802 5617.~
Wobec rexerwy ze sfr.ony policjanta żyniera Ł. za obrazę 50 zł. grzywny.
P. Jadwiga odwołała się do sądu o- 56986 47454 58441 59490 65699 67892
inżynier t:. wylegitymował się i oś69771 72189 72702 72847 73505 15004
wiadczył, u ares.21towan.ie jest niezbę:l- kręgowego, wnosząc o surowsze llkara77543 78792 78976 81428 85946 85787
bierze na siebie cdkowitą odpc· nie winnego.
ne,
86620 86695 87767 88337 90568 9241 o
Sąd okręgowy pod przewodnk.twem %525 99278 104959.
wiedzialność, te wreszcie w komisarja300 zł. n-ry 141 668 813 3496 4715
sędziego Końełł.,,Pokłewskiego przychycie wyjdni powagę sprawy,
Wwr6d tłumu gapiów policjant aresz- lił si ędo jej skargi i skazał inżyniera. Ł. 5574 5904 8164 8367 9173 9427 9640 9924
10134 11304 11692 12392 12836 13000
tował panią Jadwigę i wsadził ją do do- na 7 dni bezwzględnego aresztu.
l3115 15515 15593 15760 16759 17886
IW. motywach wyroku sąd zwraca 19040 19559 19790 19937 20175 21249
rożki.
~ komisa-rjacie dyżurny przodow- uwagę na wyjątkową złośliwość jego po- 21464 21518 22380 22690 23813 24626
26034 30238 30416 30737 30741 31443
natychmiast, stępowania.
nik zwolnił . aresztowaną
33668 33867 35919 36505 36674 38139
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!„!. !!!!!!!!!!!! 39406 39499 40182 40186 40464 40875
42614 43219 44360 44775 44867 4502.S
45830- 46105 46435 46558 48621 50951
• 51466 51625 51864 . 5354{) 53934 53993
•
54455 54637 54650 54893 55859 56ą40
•
•
'
• ,
Ch1nczycy tak uparcie trwa1ą przy swych metodach 57951 s8252 s9695 59756 60218 60822
61529 61881 61894 62291 62351 62566
wychowawczych
63474 63647 63847 63853 63988 64556
.
66369 67335 67515 68270 68585 6879!
że od ~O wieków nic się w szkole synów niebieskiego państwa
613931 69120 69232 70951 72356 73291
nie zmieni/o
74837 74923 75147 75166 76245 78559
•

----~

im zr:esztą, boć po wiekii wieków inaych llCZUIĆ nie bywało między dwii!m&.
to~ których drogi życiowe przeciął jeden. i ł:en sam mętczyzna.
eleganclcie,
Obie ~ bardzo ładne,
pochod~ :: dobrych :todzin, choć rcprewntuji\ dwie odrębne 'kultury.
Pani Jadwiga Sz. jest typową Pol!<ą
o gor~cym i pełnern. oddania sercu, w ra
$Owe; pt.ni Etzie B. płj1ńe czysta krew

ORŁOWO.

„Expressem".

iedy dwie· kobiety walczą ·o mężczyzną I..

Z

jest

nieodstępnym,

pamięć

i trzcina to nietykalne świętości ~~~i~ ~g~i ~~ ~gg~ ~~i~g ~I~~

pedagogii

Rosyjscy agenci bolszewizmu napróż·
no starał~ się ..prz~kon~ć rz.ą~ południo-wych Chm, J.Z najkomecznieys?:ym warunkiem odrodzenia państwa niebies~1ego jest zmiana ustroju szkolnego.
· W .Chinach -bowiem wychowanie mło
dzież~ 9dbyiwa się dzisiaj tak samo, . jak
i:>,~zed 2000 lat i .nie dotarły Ła~. ż.adn~
r·~foi;ny pedagog1czne~ podr~Clillt<! szk.o]
·
ne pisane przed 20 w1ekam1.
. Chińczyk uważa rbowien1 szkilłę za
świętą .instytucję, której nie riależy refrr
mować, albowiem wychowah ona wielu' znakomitych ludzi, zatem jest doka
. .
i pożyteczna~ dla k•raju._ , .
· · Niema więc na sw1e0ie bardzie) zachińska,
cofanej instytucji, jak sz~oła
istny dziwoląg w wieku samolotów i radja.
W piąty~ roku życia prowa::lzą rodzi
1
C~· „do domu, w którym uczą depliwe>ści1~, takiem poetycznem mianem nazwą
ny;rjest budynek szikolny.
izbie arc:r.prym.itywnie Ll.fząd.zo.

W

chińskiej.

.

nej siedzą na ziemi uczniowie, zagłębieni w tajemnicach otwartych przed nimi
pulpicie ldiku
ksiąg. Przy obszernym
chłopaków maluje tuszem literki.
Nauka polega _na przyswajaniu sobie
na pamięć utworów poe fów, moralistów
i filozofów chińskich.
W szkole chińskiej .z.r.numieć dopier~ mo~na d'? j~kiego stopnia da się wyćw1czyc pam1ęc ludzka.
Ośmioletni chłopcy go1zinami potrateksty
fią recytować z pamięci zawiłe
·
dzieł.
- Rozumieć ich nie trzeba - iwier~
d~i.pedagog chiński, na to przyjd7.ie późrue1 pora.
dzie.::iaki od
„Kują więc" chińskie
świtu do późnego wiec~o·ą. bez przerwy.
Jedyne wytchnienie stanowią trzytygodniowe wakacje i uroi;zyste święta.
O higjenie szkolnej, o zdrowiu wvchowanków nikt nie myśli, a celem
dzie::.ka
czyciela jest wbicie w ~łowę

nau-

1

91121 91848 91995 92119 9242s 92694
94700 95619 95875 96045 96964 98425

99081 99536 100125 '] 01963.
jaknajwiększej ilości .tekstów na p_amięć.

Jeśli dzieciak opada z sił, podnc•si je
go energję trzcina bambusowa, ~i~.odzo,
wny instrument wychowawczy ,,.,. każ.dej szkole.
.-;- Z n~uki ni:krt n~e umarł-: twierdzi
bez.
Chmczyk 1 przysłowie to stosu}e
względnie do. swych dzi·e ci.
Gdy sowieccy re.formatorzy urządzi~
li kilka nowożytnych szkół i powierzyli
pedago~om,
nauczanie współczesnym
spotkali się z kpinami chińskiego s,:>oł<:.
czeństwa.
nieuków,
- Głupców wychowują,
próżniaków - twierdzili nawet postępo
wi Chińczycy i szkoły zamknięto z powodu zupdnego braku uczniów.
Szkoła chińska ma jednak wiele dobrych stron.
Uczy poszanowania dla kultury. du"!
·cha, wpaja patrjotyzm i etyk~

· "·.• -

PRZBQ0.1WARCIBMS~ZONUBOKSBRSKIEQO lłiedzielne święto .

Boks Jako czynmk wycbpwawczy
Winien

znaleźć

lłlemiec

się Uadwyraz interesująco.

zapowiada

W SpOfeczeÓStWie jaknai-

sportowe

święto

sportowe w Berli11ie odbędzie do Niemiec pierwszorzędnych
drużvn
28 siierpnia a 4 wrze·śnia. W fra·n cuskiej J· angielskiej z. HodcSem- i UJ11
pierwszym dniu urządzony będzie mecz donem na czele orą.z lekkoatletów z f in
lekkoatletyczny klubów niemieckich z landji, prawdopodobnie z Nurmim, wresz
i zaspokojenia .in.stynktów,
klubem ,a~gielsi~im .„Achilles:', · do ; kt~- 7ie r~kord~~sty ś:W!:at()'Wego , dziesięc!dbc
rego nalezą na1l·eps1 zawodmcy bryty}- JU Yriola.
:: ·
przyjemności i piękna.
scy.
Najw,iększe zainieręsowanie ' wzb1;,Reprez-entacja angielska sldada się· z dza zapow1eqziany start · Ameryka.nów.
Sport bokserski należy w Polsce do smukłe, a dos~onałe wyrobione, m1ęs 15 osób, m. in. mistrzj Loewe_go; . s.łyri.ne .słynnego . S,z'olca~ Jac'u~ona!
Ć.tlmm ·tJ.ii'<t,
na.im.niej popularnych.
'
nie ramion, bt;z potwornych bicepsów, go płotkar~a ·lorda Burghleya,. daleJ Rm- Cougera i płotkarz~ G\bs.011ą. ~ .
,
Błędne zupełnie .mniemanie, iż sintia- potężna muskulatura pleców, . · zwłasz
gla, któręgo w„r, ub. na _mistrzostwac;h, ·, Punktem ,ku,.Iminacyjnym z.awod6w
ki, rozbite nosy, wybite zęby itp. są nie cza mi~śni . szerokich, zbliżających lo· Anglji na .., ćwiere mili angielskiej · , po.bił będzie "spotkanie sprinterów -..:.. Koerni·
odlącznym, walki na pięśOie . wynikiem. patki, muskulatura nóg- i
wyrobione w 49,8 'sek. dr. Peltzer, · nli.stępnie · . a·s a ga ze Szolcem· oraz na 4C10 mtr: z pł6tkn
Bywało tak, ale bardzo da\vno, kie- mięśn·ie
brzucha,
odrazu
uderzają Stallarda, Tathama i in.
· mi Gibs·ona z·e Szwedem - Petterson ~m.
dy to boks uprawiany prymitywnie, nie wzrok patrzącego.
. Pozatem spod..ziew.·a-ny i·est przyjazd
byt ujęty w szersze reguły. Wtedy wal
Charakterystyczną i dodatnią cechą
czono nagiemi pięściami, albo w najlep- sportu bokserskiego . jest, że wśród najszym raz;ie, w cienkich 'skórkowych rę starszych, zawodowych bokserów, nie
kawiczkach i to narażato oblicza wal- sp_nfykamy podobnych potworów, jak Łodzianin
czących zapaśników na
w ciężkiej atletyce; ooiężalych i gnu5nych, wzbudzający~lJ. często odrazę,
różnokolorowe dekoracje.
Paryżu~
Dziś, pięściarstwo uprawia·ne, we- przy każdem żywszem poruszeniu się,
Doskonały średni. odysfansowiec pol- da jUlŻ dutą '' :r·ut-Ym.ę, jeżeli chodzi o wy•
dług surowych przepisów i zasad ry- sapiących, jak miechy kowalskie.
cerskich, jest jedynym z najmniej nieU boksera bowiem, ciągła różnorod ski i płotkarz, łodzianin Stefan Kostrze- stępowanie w barwach polskich zacSraność szybkich ruchów, wymaga spraw wski, startujący obecnie w barwach A. nicą, i startuj•ąc w sHn'. ejszej konku;enbezpiecznych sportów.
Przekonano się równie, iż na oby- nego oddychania ,j · niczem nie krępuje Z.S. warsirawskiego, prosto z zawodów cji, osiąga zazwyqzaj 'lepsze wyniki. f.foakademickich w Rzymie uda się do Pa- źemy więc i teraz oczekiwać, że Koczaje nitodzicży, na jej instynkty, wply płuc.
Cale ciało wyrabia się jednocześnie ryża, gdzie zapr.oszon_y . zqstał d.'o wzięcia s·trzewski . dodatnio zapriez~ntuje ~norl
wa bardzo dodatnio, · ponie1.vaż umiejęt
ność ,,-alcz.enia p1:ęścią czyni człowieka i wszechstrounie, zarówno pra\va. jak i udziału w zawodach 'mlędzynarod!>wych polski zagranicą, jak to miało mie.jgep
w . cl 4 i 11 września. Kostrzewski ·posia- już kilkakrotnie.
lewa strona.
przedewszystkiem spokojniejszym.
Jest to sport dość trudny, ale upraW razie niemi1ego wypadku, jakiejś
napaści, pięściarz, choćby najmniej wv wianie wszelkiego rodzaju sportów, ma
ćwiczouy,
u.ie szamoce się, nie miota na celu, zapra"1ienie obywateli do walki z przeciwnościami życia. Wynajdubezwładnie
I
nie sięga odrazu po broJi śmiercionośną je się więc i wymyśla sporty najtrudniejsze, nierzadko karkołomne, bo wh
już
Eł)ropie
jak to czynią ludzie st a bi;
lckkiem lylko, lecz e11crgiczncm ude- ~nie w pokazywan1iu trudności jest
urok i korzyść jednocześnie.
rzeniem w podbródek, w szczękę wozłotodajny.
.
. '' '
Sport
bokserski powinien uprawiać
góle, a choo ażby '"' nos
każdy zarÓ\\'llO młody, jak ·i stary, kto
bokser oowala zawalidrogę,
Ootychcztas wyobrażano· sobie, sty- wiiele pozostaje francuskf·emu champto116
odbierając mu na bardzo krótki czas, pragnie, posiąść zręczność, pozbyć się sząc o olbrzymich sumach, jakie otrzy- wi. Stąd to- I>Ochodzi· ta gorączka euromożność szkodzenia, nie czyniąc mu tłuszczu i tp.
Nic mamy tu na myśli propagowa- mują bokserzy amerykańscy, np. Demp- pejskich wielkości bokserskich do :pozresztą, żadnej PO\Yaż;.niejszej krzywdy.
Rzec można śmiało, że średufo silny nia boksu, jako sportu zawodowego, bo sey, Tunney, że wszyscy zawodowcy .w dróży za Ocean; jednakowoż amerykamężczyzna, po kilku treningach ·i wykla inaczej ćwiczyć mus i bokser - . zawodo- tym sporcie czerpią ogromne zacrobki. nie nf·e interesują się z.bytni-0 talentami :e..,
dach zasad bokserskich, da sobie łatwo wiec od boksera, uprawiajacego ten \V istocie jednak jest ~naczej. JeśH s:ę uropy tylko :i ·to rzadko bardzo wyb~tne
radę, z \\-icJc silniejszym od siebie nic- bardzo pożyteczny sport.dla własne~o rziecz tę bliżej zbada i weźmie ,pod uwa- mi Jednostkamd: Ameryk. tournec kot1~
zdrowia i dla przyjemności i piękna.
boksercm. a nawet z dwoma.
1
Celem tego artykulu jest, by zarÓ\\'- gę ogromnie ciężki i niebezp:eczny za- cz ylo się zresztą zawsze dla fraJłlcug...
A jest to dopiero pierwsza, nm:ej
wód
boksera,
to
przyjdz:ie
się
do
przekich
bokserów ll·ieszczęślfwi·e, zamiast
no młodzi, jak 1i starzy, matki i ojco,vic,
ważna korzyść uprawiania boksu.
konania,
iż
pozbyli
nawet
bardzo
się
11icuzasadnionego
do
brzy
bokse\vstrętu
':'awrzynów
do
przywożiH same porażki, a
Daleko bowiem ''' iększc znaczenie
ma pięściarstwo w kierunku zdobycia teg-o, co jest najpożyteczniejsze; w in- rzy europejscy nie zarabiali nadzwy- <tolary, zarobione w Ame.rvc.e. n:ie ·er
sprężystości cfrala.
Wystarczy tylko teresie własnym, swych najdroższych c.zlajnych sµm. Ostatni.e sprawozdanie pła:caly się; ·gdyż odstręczały dotychspojrzeć na mlodziericów,
boks upra- a przede\vszystkiem w interesie narodu związku bokserskiego zawodowego wyczas niepokonanym w Europie mistrzom
Do sprawy powróoimy
wiających, a przekonamy się natych- i państwa.
kazuje,
iż
w
r.
1926
francja
liczyła'
5
tyzwolenniików.
·
Fr.
miast. na pierwszy rzut ok<1;. Ich wy- wkrótce,
sięcy zawodowych pięściarzy. ZastaJeśli weźmieniy· pod uwagę sza~
--~-i;awiającą jest niewątpliwie rzeczą, skąd masę bokser6w, to naj\vyżej 30-tu z
tak wielka masa zawodowców rtto~ł<t nich otrzymuje zia walkę więcej niz
czerpać zarobki na ~woje utrzymanie. 1500 franków. bruga kategórja liczniejNaji!epiej p.tatn:· byli oczywiście najpo- sza zarabia od 200 ~ 1000 franków. NaKaleod'arzyk sportowy na niedzielę, dn. 28 b. m.
ważniejs1i zawodinky, jak np. Carpentier -0gól zaś bokser otrzymuje o<l 50 - 200
W niedzielę nadchodzącą, dn:a '.:8
Boisko PTC~ (Pabj~~ice), go:l?.. 11 który pob;erat za jedną walko od 300 ty- franków za wystę1:l. JdH się Jeszcze dC>się między

. ' szersze . p.oparcie.

Nie dla chleb.a·c
dla

lecz

Stefan Kostrzewski .startu]e na zawodach w

I

~ięś&;

I

nie daje,

•.

zarobku w .

Zawód boksera nie jest

1

'

1

Jakie mecze zobaczymy w niedzielę.
b.,

I

~;y~~1!w~j~[~:,(~idł~i~~;o~~~;~n:o~:~ -T~f:k~ ~ rn.tli;:~.Ł~;d~:

1owicką IFC. będącą je dną z. najpD'ważniejszych kandydatek do tytułu mistrza
Ligi Państwowej. IFC. spotka się z Turystami, którzy, bez w~lędu na swą clobrą formę ' W J'aki'ei· si'ę obecni'e zna 1·.dui'ą '
będą mieli cię:7.ką przeprawę, by o;>iąg.
gnąć wynik jaknajkorzystniejszy.
IFC.
wystąpi w swym zwykłym składzie, „awierającym cały

~ereg

doskonałych

piłkarzy, a więc: Szpallek, Pohl, H'.!idenrel' ch B1'schof T1'chauer Wyl1'z· ol 1 Tosz
ke, K-ozok II, Gorlitz I, Geisler, K 0.~ok I~
Mecz ten odbędzie si.ę na boisku DOK.
4, 0 godz. 16,30. z innych meczów o:lbędą się imprezy następujące:
Boisk<> przy ul. Wodnej, godz. 9 _
Hasmon.ea Odrodzenie
(Chojny),
mislrz Ligi II godz. 11 - Szturm - Kon
stanty?owski KS.
B<>l!<k<> LKS. godz. 11 - Samson Sokół.
godz. 14 _ Rapid _Orkan.
1·•
TS
p ]' .
d z, 16 - R u d z1::1e
. o 1cy1ny KS.

g-o

9-l~~i~~&Jit::.·~::I:~~:::

11 Prosna __ :ię~y ~o 1_.o~,OOO f1~ankó;v .. Zara?ial I da ~o tego, • ~.e bo~·s.e~ za.~odowy ni~
Ło'dź.
Ę.i.strz.ostwo
kl
..
Wl'S.
~
M
.'".
-\. ŁZOPN.
- sw1etn1c.. 1 mistrz h:.szpansk1 . Paol1t10, moze walczyc · · częsc1eJ, mz C(J 40 dut
Pozatem projektowane są zawody lek 1 który rozpocząf zawód we Francji, gdyż czyli 9 razy w roku, to zrozumie się że
koaHetyczne, na zakończenie ku,r su, _:pro pierwszy rok karjery przyniósł mu oko- zawód boksera nie jęst złotodajny. C-0
1
wadzonego w Łodzi przez trenera - oum- I ło 300 OOO frank6w. Nfo mniej zarabiali zaś czeka bokserów którzy ulegną nlepiJ·,ł,._kie"o
PZLA ' •p • Norlin6a
'
S'k'
.
C arpen t'Jera I. SZ!Częs, 1!Wytlll
.
· b Ok 15
k ~ ' ·Prócz
· kte!!o
( I B a ttl'111g
;: J. ZWY.c'lęzca
wypa,d'k
' Om na areme
ca y szereg wyciecze or 5 amzuią o.a.
. ,,
.C
.
.
, I
. .
,, . , .
I ,, . d
rze, i tak: Makkabi jedzie do Tuszyna mistrz wagi pwrkowe.i l'OP\11 •.M1sJrzow serski:eJ i pozrneJ me mogą zna ezc za (48 klm), Unja do Rog·owa (70 klm), !rfae z takimi dochodami jest jed:1'1ak . we nego zajęda? Ci powracają po kilku latowarzystwa nie. urząd~aią. wycieczek -~e Francji conaJ\vżej 10. Natomiast zwy- tach i bezskutecznych wys'.:l1rn-ch z g~rz
~zględu r;a to'. ze .w medzielę . odbędzie czajna gaża waha się m:·ędzy 10,000 do kiem r.ozczarowan~em do swoich p1ersię powtorzeme bie"u
kolarskiego Re- 15
„
f
1,
J . ·1· , od t .
5
h
. , 'd f b k.
t .
sursy na 100 klm. w którym weźmi~ urysi~cy ranrnw_ ·es . ~ s : ę
.~J su- \VO~nyc za~ęc:. o ary I, ~z~ ~z n~
dział szereg najlepszych
zawodników my odlt.czy procent dla 1mpresana, dla okrt;!t, skąd ich ządza stawy 1 p1e111ędz)
wszystkich sekcji kolarskich w Łodzi.
trenerów i masarzystów. to wcale n;e- po-c:iągnęla na r;ng bokserski. To też
ilość profotarjuszów wśród zawodowych bokserów rośnie coraz bardzie].
·&• azoa
w
&E
Bl!ll
li Wobec tego związek francuskich bokserów zamierza obecnie stworzyć dłuż
szy okres próby i zaostrzyć Ci!, Zaminy
"
dla przyjcc~a w 1)oczct bokserów, a żeby
na odgadnięcie wyniku meczów
· · ma t ena
· 1ne swy c l1
po Iepszyc, po 1ozc111c
Ł. K.
Czarni (we Lwowie)~
cztonków.

!

l

1·

I

Konkurs sportowy Expressu Wieczorn1·g11"

s. -

Wynik

końcowy „.„.„ „ „„.„ .. „..„„ ...„„„„„„.„„.„.„.„.„„„„.„ dla „„ .„„„.. „„„. „ ..„„„..„„„„„.„.·.. „. __ „._

NazwiskoT~;Yśd=·-.:·r:~ c~m;(;Ł~d;i):

Ligi I.
Wynik końcowy .„„...„ ..„ -.„-_..„ ...... „„... _.„...-......... dla ------·-„- ··-···-··„··---·--··-„„„„
B.tisk.o Odrodzenia (Chojny) godz. Il
N azwiskO----~·---·---··-„--„-----·-·--·-„- l mię„ ..- - -·-·--····-u..-„....:„.„„-..„.„„~ ..
Pogoń - Jedność. ·
A dre s.„·-········-·····-··----·„·····-·-„---···--·-„-····-·-·-···--„„„-.„-··--··-··-„·---·-·-„-„-·---·---„„-·····Boisko Buny {Pabjancice), godz. 11
.._Burza - Makkabi.
lf~JOii\Gii!!!W\~iDl!H!lm&.+@ifWM* HWMllff&'ł*ł
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~-:ri'ARUTOWłCZA 20.

Dz I A

sezonu

WIELKA PREMJERA!

statni podwójny program!

LYA

Najnowszy film .btdąey dotąd tematem otywionych
sporów i dyskusji, jako nieporuszone dotąd zagadnienie

DE

PUTTI

1

oraz znakomici arty§d:

MALA

I\.
i

ANALJ.A

RIEl\RDD

CDRTEZ

wwielkim 12 akt. dramacie reiyserii uenialnsuo o. W. Griffitha p. t.

Niezmiernie interesująo dramat w IO ąktach ną,
tle walki dwuch sióstr o ukochanego mężczyznę.
Niepospolicie cieBawe przeciwstawienie Iekllomyśl·
nej kolłieterji pięknego owoczesnego dziewczęcia
zaletom charaBteru jej . brzydszej siostry.
W rolach

fłlBnJDU

·: STROSKl: i
SZATAN A

głównych:

MARY PREVOST

ORKIESTRA POD DYR. p. L. KANTORA

HEL. cHAoW1c·K

o~ g. t1 z ~o g, l-ei ws~~~~ch ~o gr. i 1lł.

i MONTE BLEU.

TRZECI
WADRON

lekarzy specjalistów i gabinet dentyi
styczny przy Górnym Rynku,
-

Piotrkowska 294, tel. 22· 89
przy przystanku tramw. pabjanickich)
przyjmuje chorych w chotobi!ch wszystkich specjalności od g. 10 rano do 6-ej
po poł. Szczepienie ospy, anali zy (moczu. kału, krwi, plwocin etc .) operacje
opatrunki.
Porada 3 złote. Wizyty na mieści e
Zabiegi i operacje od umowy. K ą p i ele
świetlne. Naświetl<inia lampą kwarco•
wą. Roentgen. Zęby sztucane, korony
ztote, platynowe i mosty.

Sztuka erptyczna w IO akta~h tryskf;łjąca p~awdzi·

wym humorem

szampańskim

osnuta na tle popµlarnej powieicj„
W spaniała wystawa.
Imponujący bal dworski.
Autentyczne pałace cesarskie.
Znakomite oddanie atmosf-ery Wie dnia
W .r olach

W niedziele i święta do godz 2 po pof.

Dr.

BRl\Ułł pojętnych
Pol«t~~10:0~2~2 ~3 IO~otników

gł~wnych:

Na iądanie wszedzie do nabycia
wmniejszych i więksv1ch puszkiidl;

,.

KLARA ROMMER
PAWEŁ

HEIDEMANN
ERNEST VEREBES.
batutą

A. CzudnowslUego.

Od godz. l11z do godz. S·ei
rnna wnnt~il~ mieiu ~I gr. i 1lł.

&•

*4

BMJ&&

.i

*R'\

powrócił.

Przyim~je

od 9 do ll rano
i od 5-8 w.
Dr

Do klasy I specjalnej przyjmuje się kandydatów na zasadzie świadectwa z ukończenia 7 od·
działów szkoły powszechnej (lub 3 klas gimnaiiurc)

~

(ul. Qdańsk• ł'łr. 45, tel. 40·20). -

====

BEZ EQZAMH'ł6W. ====
Od uczniów zapisanych do kl I-ej specjalnej za których czesne uiszcza skarb państwa , dopłdy się nie wymaga,
D3'rektor

Marjusz Szarkowski.

•

-· w todzi

Prenumerata

zł. 4.00 mieslęcznie ..:.zamlejscowa 5 zł.
1 złotych mies1ęczn1e-

miesięcznie.-Zagran!ca

odnoszenie do domów

Redakcja i ,Administracja, Piotrkowska '9,
T elefony redakcji 27-24, 96-48, d•-44
Telefon administracji 23· llł - - :...... -

~

.a.·
Ogłoszeni
_
-

groszy.

Dodzlny przyjęl! redakcji 6-'Z
po pot. Rękopisów .niezamów5°"'
9Ycb nie zwraca st~ -. - -

Piotrkowska 6!

od 9-10 przel
poł.
·potrzebna panna
do wykońc;zani1

'OłO n(lnJ.[lY" ~i~\i;tnJ;,2~e:;~?sk:

n"

n

ya1110 na

Choroby skórne i

weneryczne.
..Zeromskiegp (Pańska 4) tel. 44-92.
od 2-3 .ppł. i 8-9
w Lecznicy Plotrkow
ska 62 od 6-8 w1ecz.
------

wypłatt

obuwie .Pic>t r

ko>yslra 37, w pe>'
dwórzu, 3-e wejścif
Hlykwintny mani•
W cure .'.iO gr.
Piotrko wska 1'19 1 ~~
ora.:wa oficyna'. II-11
wei ścle, Ill piętro

~000000000C 1
m. l6
29f
~lers; mmmeŁ;;J;y (na stronie 10 szpalt). - w TEKSCJe:

.'9!.!HWB4*&&4.i4Af&i;S1Qil*W#&

-- -- - . .

do odstawy to-

Specjalista. chorób waru ręcznyłl'
s~ornych 1 wene• ki
rycznych leczenie
woz em.
światłem, (Lampa Zgłaszać się 'I
kwar~owa •
firmie „Urbln 1•

SZKOŁA HANDLOWA
Łódzkiego Towarzystwa Szerzenia
Wiedzy Handlowej

-

Ilustracja muzyczna pod

medl Ponuknie.my

ZWYCZAJNE: 8 gr. za
40 groszy za wierz mlllmetrowy (na stronie 4 s:..palty). Zaręczynowe I zaślubin . ve
teKście 10 zł. Zamiejscowe o -50 oroc- Zagr. o 100 oroe drożej. Za terminowy drult
ogłoszeń administr. nie odpowiada. Drobne IO gr• Poszuk. pra-cy 5 gr, NaJmn. 50 gr.
Oii;!oszenla kolorowe (ml nimalna wielkość Cwlerć stronr) 100 procent drożej

W drukami-;-,Republlki" tódt, Piotrkowska 49 i15.

Redaktor odpow, Józef

Iłu~.

,

