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Dziś

razsrwowy
kupon
ostatni
dzień składania

i

kopert z kuponami.
~

dzisiejszym numeue· (na str. 3-ej)
umiesziczony jest
kupon rezerwowy
zastępujący każdy · braku;ący kupon za.
gadki.
· Kupon ten i6tni . ri.ę od innych bra·
kiem litery zagadki z lewej „strony. Na
miejs.ce jest pot'>Jtawionc woine
}1?1
m1ejsce, na którem na.'.eży nap~sać iedną
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Mie~n1anie niemieuy utworIYłi komitet WY~on1y.

ka rezerwowych.
Dziś

Jutro

WłaśGiciełe nieruchomośui tworzą odrębna·
t,ódź,

się ~ do

coraz energiczniej ·szykuje
at siernnia.

l„Bun<t"~ kttira

uehylita się oq wzięclal

~:k~P;;yg~rg!.;!~r:j~oc~;!
~1iem~ecka p~rti'!- mi.e: ~~z~i~s~
Ja~ iacfom~
·· · ·
. , ··
zwroc1ła s1e qo menueC11':leJ
w.

szc~anska

.
"
socjalistYcznej partjl pracy z JJropozy-1 ijorow, · .
Jak w1ądonm „:fjund · wystąplł z
cją wystawienia wspólnej Usty kandy„
bloku, motl".:"U}ąc. swój k~ok tern, . że
.
dątów do raelY miej~k.ie.j,
. d . . N s p p postano- w konferencJI me brała udziału P .P.~.
N,
,, , a pos1e . CZ!JHl • · ' . ·, . do w bo- ani N..S. P. P„ wobec ciege blok me
y . reprezentuje wszystkich partii socją\\i,iOnO ofert:v_ teJ ni~ prZYJf\C ft
listyęznycn. Poiatem „{lulld" miał pe~
.
rnw wys~~p~ć ł'ia~od~lelme.
. Qbecme }!\K . Slę d~wiądujemy p~e- wne zastrzeżenia eo do Jlf!:Ftji „Jedn9ść
~1.ecka partJa m1.eszczanska PfZYSt~\)1Ja Robotnicia•1 i co do spólnej platformy
JU~ do utworz~nia wla$f!f~hf 0 komit13tu blokq.

W~ITTCU~.

iVczoraj w lokalu niemle~ldeh sprawozdawców sejmowych (Zamenhofa
nr. 17) odbyto się pierwsze zebranie.

Na

konferencję przybyło

.

listy.

IUJ~ntura

'1 U

spoctz1ewany

Jest przyjazd do Łodzi Prezesa rady
!Vieiskiej dr. Pichny, który powrą.ca
JUŻ ze swego urlopu wypocz.ynkow~go.
Według zebranych Przez nas wiado
mości praca W bluracq rąqy miejskiej
id~ie zqpełnle nor:nmlnym trybem \ w
razie potrzeb:y pierwsze posiedzenie rady mieiskiej rpoglofly slę · iuż odbyć dn.
8 września,

stawie:ięli róznych sfer miesźczań,stw~

r~~11•e

U_.· .

01•
m1•Iln1• fbł•
~I\ r;

I

cach. miasta.

Wi11/ki ruch

wśród

kam1eniaz111ków.
Wśród

właścicieli

----

Hiszpańska

mfą&ta działają -cztery iwiązki wtaśCl

ną

nieruchomości.

nieruchomości

właścicieli

17-letniego

chłopca.
f..ódź, ·31 sierpnia.
f ajein.nicio przedsta ią się ,:a mach

W~~d~a

hm~ójc~ l~le~e~

liFrancmąna, syna · właściciela sklepu ko·
k
·

iły dzień był, jak zwykle, pogoqny i we'S'oły, a wieczorem, gdy ~ostał sam w mie
szk~niu, otruł się jakimś nieznanyrn pro

1szJdie~.

. .. -

.

. . G?y rodzice powroc1h do domu był

-'JUZ

.
.
meprzy~omny.
J'.ogoto~1e po udzi~lemu

Sto-

Tragiczny zgon
aktorki rDSYllklBI.
Paryż,

wcalka z bykiem

podwórzu

rzeźni

miejskie,j. ,

odwieziono do k11iniiik:i pry-wa.tnej, gdzie
mimo natyi:flmiast owej operncH P.marta.
n;e odzyskawszy

przytomności,

Katastrala w koszar1ah.
dwuch salach zawality

l w tYD\ eepertraktuJą z Resursą Rzemie$1nicxą, która tworzy wl.ą~nY lrnmitet wy-

·

•

dydatów do rady miejskiej

na wyspach Robmsona Kruzoe po

lu

Nowy JOł'k, 31 sierpnia,

I

~eiydeut republiki Chil e
1

udzielił

przedstawicielowi 11 Unidet Press'' w San
ltiago &ellisacyjnego wyw.iadu o stosunku
irządu chilijskiego do J<omunistów.
Problem t. zw. ,,czerwonego nJebezpieczeństwa" .rozwiązano rw ten spllsób,
W związku :z rozbiciem bloku
sfycznego dowiadujemy się, że partia Iże lJW'olenników komunistycznych wys-

socjali

sierpnia.

fity.

się rówależ

nierzv 3

rannych.

wydobyć

-

6

·

·

·

1

w

su·

zostało

z pod gruzów.

Dfruc IB grzybamI.
siert{>nia.
Łódź,
31

. _1_ ł
k
A'
· n toni Kra owiak, riAmies~a y przy
tBałuck[m rynku 10 po $pożyciu na kolac

1j"" 6.cnyrhów, dostał gwałtownych dolefłs
·
•li"'w ości żoł<icł.kowyc1h.
Nim przy1bytp wezwane doił pog•ltą.

· ·
iwie strącił przytomność,
Lekarz stwierdził zatrucie gr.eyhanl

·

mies. 1stn1en1ą.

!Ila wyspy Robinsona Kruzoe, ażeby
możność wypróbowania w ~ałej
Wysła•pełni zasad kamunistycznych.
nym przed 6 mies'iącami na wyspy Jucrn
Fernandez komunistom fowąn;yszyły ich
11•odziny, przyczem władze chilij'skie dt:.ły im wszystko potrzebne do urzą,d!enia
·się według zasad komunis4tycznycb.
1łano

I-im dać

za·

70 ioł
iołriierny jest zabitycn i 24
15 zaś nie zdołano jeszcze

Gruzami zasypanych

I
•
k
1
.
,
I
k
B
śct~6t~r;;~:s~~::;r:~ 1f:teet1:!~ BD·. rUC WO PBDS Wil DllłUOIS YCZDBDD ~wRs:<l~~~sc;~;:.im odwiózł
socja/istycznogo.

1

Livor~o. ~1

1

Echa rozbicia bloku

31 slerp i1ia.

1

nieruchonioścj ·rzeź,ni

borczy.

_pomocy ":'

•.stame gro~,nyi;n przewiozło go do si:pi·
•tf!;la Poznansk1ch.

1

lJliejskiej zdarzył się na.&tępuj~cy 'Wię1 dział o widce z bykiem.
Zwierz nastawił rogi i :italllięnył się
(Pomorska 21) :I 2 związki właśeicleli wyp;i.dęk;
Gdy rzet:nik M. Goldsztłlln wpruw!l· na. p. B.erlin·e ra , O.$oby p~·zygl~dają;e .$lę
nieruch(;)mości na przedmieściach: je„
·
,
diił swe bydłQ na podwórze, jeden z by tej scenie wydiJJi
dcn na Bałutach. drugi na Chojnach.
okrJ:yk przerażeinia.
.
Pierwsze stowarzyszenie próbowa„ kóW
_.
wyrwał •ę z~ słAda
lo zwołać zebranie organizacyjne z ~„„
wodu wYhorów do rady miejskiej. leci. i począł vcie~ać przez podwórze, gd:tie iStoiąicy jednak na podwórzu wóz spłoiszył roźwścieczom:go byka, który .tmieze względu na nieprzybycie kilku człon :pow{!!tała paruka.
ków, bawiących jeszcze na letn:iskąch, . Na P~:w6rzu poz;os!a.li. t~lko pract•W 1tiił nagle kill:runiek i począł biec w inną
ruey ~~z1?-1, którey pu~e1h się w pogoń stronę.
zebranie nie doszło do skutlm.
się
Jedn.emu z pracowników udało
.
,
..
za. -eącteka.Ji\CYtn bykiem
ueh"'r
n't"'·
Śeic.fel·
w'"'.
-a..-ek
Drugi Z "'aąr,
1 ,.,
· k dl
· ·
h
b ł
ł
b dl
".t~
n;ośei stworzył łllU'ą.zie tylko komitet . no~scleozone , ~ ę .r~uca. 0 s~ę na 'Wówczas Y a poc wycić 1 umesz 0 iitrzech w sklacl ~tóregg wcl10dzi radny Jedne.g,o Z pracowniikO'w nieiak;e~o Lew„ wić.
Do rąnpego prac.ownikc;i. zą.wezwano
i
K · · kQwiicza
K'
i. "
·
'
lek
dOtkliwf ......., bo-w ł0
Bru·tc:za.k. p. OramtsciJ t Jl, . um. ami. arza.
e J:""'•u" · a •
tet trzech pracuje nad organiiftcją ko··mitetu wyl:mr=~o i prawflopddQbnie
dwa te zwłązlct połączą się ze scbą.

warzyszenie

samobÓ•JGZV1

I~ tej chwili O$\ podwórze rzeźni ws !•H:łł
ł..ódi 1 31 sierpnia.
W koszarach 88 pułku J;lil:!choty
W dn~u wc?iorajszym ną. podwórzu !rzeźnik Henoch Berliner, który ni::: nte walił się dziś dacb. \Vsl>:qtek tego

właśclc!eli

(Piotrkeiwska 46),

zam2cn
nl"ZY
u
. 11

natłok był

nieruchomości

Centralne stowarzy&ienie

.
T~J•m
u IU

tak wielki, że Niektórzy podnieśli ławki, ckąc sproZmarła tu znana aktorka rnsyJska Ja.
wokować bójkę. Posiedze~ vrzer- kubowska (Nnrjan) wśród tragkz11Ycb
zabrakło miejsc,
wano.
wezwano palicię.
•
Dopiero po uspokojeniµ galerji i wv okoliczności.
która spólnie z urzędnikami magistratu
z Jeczni•c paryskiich poQ..
kilku prowodyrów · awąntury dat!Wsięjednej
rzuceniu
w~iściach.
pilnowała porząclku przy
ona zabi·egowj sondowan:ia prze
Ptzedstawiciel P, P. S.-lewicy p, przystąpiono do dalszych obrąd.
wogu p-c>karrnowcgo, przyczem uszkoW dniu dzisiejszym odbędzie się pa dzono jej flłuco z powodq przerwania
Szymczyk wystąpił z cafYm szeregiem
posiedzenie rady miejskiej za- sondą śC!;ap]tii przewCJldll pokarmowego,
stępne
rnwelaeii o łilwniky Plqskowsl\im,
.ldóry niiał rzekomo otu:vP1ać fundusa ppwiadające się niemniej 'intęresująco,
ecz.nym
Ai:tystl{ę w stąinJie nLebezpi1
Ponieważ

nie widać jeszcze większego ożywienia
.·
• pracą przedwybąrczą.
Jąk wiadomo na terenie naszego

cieJi

·

ilonjalnego przy ulicy Rzgows. iej 52.

Z
Na wstępie obrad zaznajomiono si~
PfJbit\tti e.· at si~rnnia. . fi :woi w· dzt _, . ódzkiei?o 41a inwałi_,_
,
z adnowieqzią niemieckiej ~ocjalistyczdów i biecluyeh dzieci.
Afera tą. nil a Pl tskowsftlego w-Pą-1
· nej partji pr,aqy, która odrzuciła propo-,,
zycje utworieniil iu~ólnego hlo}!u 'NY- bjanicach, który jest• posądzony o de- P. Szymczyk przy tej okazji palnął
frnudącję 1 zata.cz~ corni ~zersze kręgi. mówk~ agitacyjną wzywając rob('}iniborczego.
Dnia 22 sierpnia wieczorem odbyto ków do }Jojkotowanią. listy .P.P.S. przy
Na tym prowizorycznym zebraniu
postanowiono utworzyć własną bezpar się w tej . SPfąwie posiedzenie rady miej wyborach do ra<ly miejskiej.
·w odpowiedzi na to prezes rady
·
·
tyjną listę Pe>d nazwą „Niemieckie Zje„ skiej,
Jdóre zakoticzyło się wiei.ką awantQfą I miejskiej p. Szczerkowski wystąpił z
dnocienie Wyborczęłt.
osobistemi zarzutami przeciwko radnez udzią.łem 2alęrji.
Na czele komltetq wyborczego stfl-Już przed pos!eclezniem sala rady mu Sz:ymczylrnwi.
nąl noseł Spłclferpum l (Ir. :Fłseber~
Na galerji powstał
Prawizorycz 11 y kcHnitet urzędµie w miejskiej hyta oblegana przez ttumy pu
nieopisany tumult.
foJ\ąh\ sprawqzdaweów sejmowych, blieznpści, pchającej się na gaJerję.
Zamenhofa 17.
W naJhlii;ZYGh dniach nowy komi'lk
tet wy borezy ma zamiar ptworzy Ć k 1 a
biur wyborczych w róinych dzielni-

wlliątek.

,~ao~l~~:hn!:~i~~~:.d~::;ar~:z~zr~!:

· •k Pl US k OWS k·lego.
ł
d ł Ś • f
POWO U g 0 Oe) a ery aWnl ą

uie.mieckiego,

k~órzy

prawiqłowo rozwi-ąż~ zagadikę „E:x:prę~

Przod przyjazdem
dr, -. ~1chny.
.
. .
.

w ~a~1· Il!łft.1[111•ft 01•r;

cią„

Wat$zawie

su'4 bezpłatnię przyjmują u:dział w ty:ń
losowaniu. Nag:rodą są ewentualne wygrane z 400 dolarówek. którch numery
QpubHkowane.
!były przed 10 dnia!lli
Sposób ich p,odziału oJ!foszony zosb!1ie

wyborów.

W dmn c1z1s1eJszym

**•
••

odb~dzie się w

igll.ienie dplarówki. Czytęli;tlcy,

!-~·~·!·!Z~i!W!D!P~~~~~~~~~~~~·~·~·~M!•!•!·~~~~~~~~

16-tu przed„

o g. 7-ej wfoczorem mija termin
kuponów,

składania

~:o::-..._-

Łódź

dziesięciu brakujących liter zagadki.
W złożonych kupo.11~::3 może być kil

t

0

~ 0 szpitala
.

-

ingerencji z
I oto bez najmniejszej
czyjejkoliw1iek stirony pe .6 miesiącach po
1hytu rozczarowa.ni ko.muni.ści <:i 'oświa.d
'O.Z-yli gotowość pow,rotu do kraju-. ż'ycze
nic ich będzie spełnione, Podczas śtwięta
·ni~podległoifoi Chile, w połowie wrześ

komuniiści powrócą z ,,raju" komu-:ti'Stycznego dą bumuaZY!in~ knija.. ·

inia

·.

Sprzedaż -Alaski

Rald samolotów

Stanom Ziadnoczonym

spowodowana

była

Małei

-

Ententy I Polskl.

tern,

że Rosia gwałtownie
potrzebowała pienu1dzy.
W roku bieżącym 60 lat upływa od
chwili, gdy dokonała ·się niezwykła mię-t
trans.akcja - naby-cie
dzynarodowa
przez Stany Zjednoczone, należącej C.o
Rosji, Alaski.
Myśl o sprzedaży Alaski zainicjowllł
AlekŚandra II, namietnik
brat cesarza
Kongresówki, wielki książe Konstanty
Mi1cołajew1cz, który jeszcze w 1957 roku
Gorczakowa, pod,p:sał do kanclerza
kreślając, że byłoby pożądanem wyŁbyć
1

się Alaski, ustępując ją za odpowiednie
wynagrodzenie Stanom Zjednoczonym.,
Myśl swą wielki książe tern motywował :
że póh10cno-amerykańskie

posiadłosci

j

nie są zbyt cenne dla Rosji, że Rosj:1. po1
trzebuje pieniędzy oraz, że Alaska sta- 1
nowi dla Stanów Zjednoczonych łakomy!
kąsek, zaokrąglając ihc posiadłości nad II
Oceanem Spokojnym.
Natomiast ówczesny poseł rosyj:c:ki i
w a Wszyngtonie Sztekl nie był zwolen- [
nikiem tej sprzedaży, broniąc intere5Ó'.'v lI
rosyjsko-amerykańsk:ego towarzystw.i, I
które posiadało prawo eksploatacji Al"udekowi
ski i występując przeciwko
j.akiego podobno doz.nawali rosyjcy koloniści od amerykanów. Ponieważ i G >rczaków nie był za sprzedażą więc cała
ta sprawa udchła aż do roku 1866.
Jesienią 1866 r. rosyjski poseł w Stanach Zjednoczonych Sztekl przyj1~ch11ł
'do Petersburga i Rejtern oraz wielki ksią
kę Konstanty kilkakrotnie naradzali się
z nim podkreślając, że sprzedaż A!aski
byłaby bardzo pożądaną. Cztekl lwicrdził,ż e odpowiednia chwila została opuszczona i że dziś trudno byłoby nawią
zać o tern pertraktacje z rządem amery-

I

uńskim .

.Wróciwszy jednak do Waszyngtonu
zaraz przy
pierwszem spotkaniu się z amerykańskim
sekretarzem Stanu Swaroem roz.po::•:ął
z nim rozmowę o stosunkach rosyłsko
w północno-zachodnim
amerykańskich
Sztekl zwrócił uwagę
kącie Ameryki.
povrsta
nieporozumień
Swarda na szereg
jących stale między rosjanami i amerykanami na północnych pobrzeżach Or:eanu Spokojnego i w odpowiedzi na prośbę Swarda o udzielenie Amerykanom po
z oienia na połów ryb na wodach u po·
breeży Al ask i,.
o dpar ł , że b ar d zo 1est
d „ł ·
· k"1
d
b
.
zgo zi. się
W tp l iwem, a Y rzą rosyis
na taką propozycję. Wówczas Szward
poruszył sprawę kupna Alaski i znalazł
dużo dobrych chęci u rosyjski~go posł:t,
który bardzo był rad, że propozycj:i wy
szła ze strony Stanów Zjednoczonych i
_
.
.
sprawa potoczyła się teraz z zaw.otną,

w marcu 1867 roku Sztekl

iście amerykańską szybkością.
Co do ceny porozumiano się

szy-°Jko.
Sward proponował początkowo 5. miljQnów dolarów, następnie ąoszedł do 7
miljonów i umowa stanęła wreszcie na
7 milj. 200 tysięcy dolarów. Sward napierał, aby co rychlej otq:ymać zgodę
Peters.b ttrga i i'stotnie 29 marca wieczodepesn do
rem nadeszła oczekiwana
Sztekla: „Cecarz zgadza się na spr ~edaż
za cenę siedmiu miljonów dolarów i umocowuje pana do podpisania umowy",
Późno. wieczorem tego samego dnia
Sztekl udał saę do prywatnego mieszkania sekretarza sfanu, aby go zawiadomić o pomyślnej decyzji cesarza i zastał
Swarda grającego w rodzinem kole w
wista.
- Jutro - mówił poseł rosyjs~i jeżeli to panu dogadza zajdę do ministE<r
stwa, aby ,pomówić o tej umowie.
- Dlaczego mamy czekać do j.11tra?.
- odparł Sward. Umowę możemy zawrzeć zaraz w nocy.
- Ale ministerstwo jest zamkn:ęie,

Wc7-0rai zak<>ifozył się rald 20 satfiólofów, ii.a Pfimiłiiil lfelgfl(ł ~J>liga·'ć;;;; KralcO\' ~m.J Wifsia'wa - ł 'Z -pijw'tolem.
zorganizowany przez aeroklub Królestwa S. H. S., któreko wtcep r. p. YOVAN CHREPLOVITCH, kapitan
pl:lot w rezerwie. przybył do P<>lsld. Rai d odbywał sle pod protektoratem jugo słow. KR OLA PIOTRĄ, wzbudZłł wielkie zalnteresoWanie w świecie i liczne zakłady. Jedną 7. nagród w l)OStacl rzet by, przedstawiającej kOlumne Zygmunta
w Warszawfe, fundował MARSZ. PIŁSUDSKI. W rfddzie biorą udzłał cztery samo)Oty JJOlskie. - Zdięcia nasze
przedstawiają widoki: 1) głównej ulicy w Belgradzie; 2) widok na b~ Duna iu w Bratłtsławłe; 3) rynku krakowskie..
go z lotu ptaka: 4) widOk na Hradczyn w Pradze, w któtych to Diiastach samo li>łY. biorą zapasy benzyny, oraz p. Chre..
·
pfoyitcha.

Rałd został

wa)ka

o gig~ntyczny spadek

zmarłego

Dwaj irlandczycy

w Ameryce króla miedzi.
zabiegają

Z miejscowości Winga-re w pólino.:nej
Irlandt:i, donoszą:
Przed dwoma laty zmarł w AmerY'ce
w wieku lat 86 irlandzko-amerykański
król miedzi, William Clark. Jego rodzice
wywędrowali w zeszłym wieku z Bdfaw dr.
stu do Pensylwanji,
d
. t William
, gdzie
dł
1839 przysze 111.a sw1a ,
po cz.as g y
starszy syn emigrantów pozostał w Bel-

faście.

Gdy nadeszła do Pensylwanii wiadoznaleziskach ntdy
o pierwszych
miedzianej ;v, górach Mantana, spr?h.o~m \Ylłham CI~rk swego szczęsc1a.
w.aa
Istotnie w10dło mu się tak dalece, źe po
5-ciu latach był już zamożnym człowiekiem,
mość

lako 29-leln;i młodzieniec powrócił
do Pensylwanii i ożenił się. Teraz wziął
udział w ogromnych przedsiębiorstwach
budowy koiei i w r. 1901 został wybrany
se:n.atotrem Stanów Zjednoczonych, jako
przedstawiciel wielkiego kapitału.
Mnie.j szczęścia miał w swem żydu
prywatnem. Ani pierwsza, ani druga żo
na nie obdarzyła go dzieckiem. Po &n1ier
ci drugiej żony z miljo.nera zrobił się dzi
wak. W r. 1907 wycofał się z. politycznego życia i z ogromnym zapałem poświę
cił się na nowo robieniu pieniędzy. !)zlo
mu to tak szybko i składnie, że po śmi~r

o zdobycie 500 milj. dol.

ci pozostarwiił majątek w wysokości 500
miljonów dolarów, czyli 4 ipół miljarda
złotych.

Tymczasem 1ego bratu, który pozow Belfaście nie powodziło się dobrze. Wywędrował do Austral}i, gdzie on
wraz ze swymi synami, jak to się mówi,
obijali się po świecie.
Po śmforci biljonera rozpoczęła się
walka o olbrzymi spadek. Więcej niż 500
amerykanów przyznało się do pokrewieństwa z Clarkiem, nie mogli go iednak niczem udowodnić. W Nower Walji,
gdzie zamieszkali siostrzeńcy WHliama
Cl ar ka, utworzył o się sp eicjalne konsorcjum, kt.óre .prowadzi całą kampanię do
uzyskarua gigantycznego spadku.
Władze amerykańskie żądają natudowodów pokre:wieńralnie ścisłych
stwa. Przedstawiciele konsorcjum udali
się więc do Irlandji, ażeby ZJnaleźć o.:łp:>
wiednie dokumenty. Istotnie natrafiono
Na okładce starej
na taki dokument.
biblji, znajdującej się w pewnym chłopskim domu w Wingaree w północnej Irlandji, wykryto urzędowe zaświadczenie, <> małżeństwie zawarltmt między 20dzicami bilfonera Johna Clarkiem i Mary Andrews. W ten s·p osób widoki na uzyskanie spadku po królu miedzi stały
się zupełn.ie realne.
stał

Mat>ka sYfo.acyJna eto fałdu ·53motofowe..
go Belgrad - Bratislava - Praga Kraków - Warszawa i z powrotem.
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Radi·o dla tanków

W A:nglji dokonano ciekawych prób
zastosowania do tanków telefonu ~ez
drutu, zapomoca.. którego ruchome twier
dize mogą obecme otrzymywać cqzkazy
oraz instrukcje.
Wyniki wypadły nader pooniyślnne.
Postanow:ono wobec tego, że na przyszłość wszystkie tankii brytyjskie bę<lą
posiadały stacje radjofoniczne. Jest to ulepszenie o znacznej doniosłości. Uży
cie tank6w byto bardzo ograniczone,
wskutek tego, że Qotychczas niemożt
wą była kornun'ikacja zamkniętej we\Vnątrz załogi pancernego wozu

I

b

&

&

M

nie ma pan swoich urzędników, a i moi został przygotowany, podpisany, stwier-1 Rosja dlatego sprzedała swoje ameryio. ń
dzony podpisami i uformalizowany dla skie posiadłości Stanom Zjednoczonym,
sekretarze nie są w poselstwie.
oddania na decyzję, senatu, który go aby dać im możność nabycia brytyiskiej
,JeSward.
oświadczył
- Bagatela!..
Kolumbji, co równałoby się zupełnemu
żeli będziesz pan mógł zebrać członków przyjął 37 glosami przec.iwko 2.
Szybka zgoda Rosji na sprzedaż A~ usunięciu Anglji z pobrzeży Oceanu Spo
to znajswego poselstwa do północy,
dziesz. mnie pan w ministerstwie. Biuro laski wywołała duże zdziwienie w Sta- kojnego. W istocie rzeczy przyczyn1 kj
będz,ie otwarte i wszystko przygot::iwa- nach Zjednoczonych i w całem świecie sprzedaży na tern polegała, że eksµhclRosji whl~ie
politycznym. Senator Sommer tłómaczył facja Alaski przynosiła
ne.
Tak się też i stafo. O godzinie 4 zra-1 to chędą dc.kuczenia Anglji, a poseł a- straty i że Rosja potrzebow~la p·icni ę·
na 30-go marca 1867 r. oroiekt umowy merykański w Peter.sburl!u twierdził. że dzv.
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mogę zrozumieć

~

' ·.
dlaczego ta
Me
Imię i nazwisko_ ------·---------··-·--·-····----,---:..~"'. ':ł<
młOda dziewczyna wychodzi za takiego
fI.
Tu wpisać je- f
starca •.. Gdyby wyszła za inżyniera, ro~;
dną z dzie- · !
Zllllliem: chce zostać inżynierową.„ Gdy
Adres ··-········-·····-:··-·······----------·········-- - --······--·"··----···-···-·············--··----·--·:.„.......,: ~;
sięciu brakuby wyszła za doktora. też rozumiem:
}ł
_
chce zostać doktorowa .... Ale co ią m-0- ' · ących liter.
wyjść za boga~ a:mooociOOoooćociococccocoooooooooooococ~xxx - ooaooc8
~ło skłonić do tego,
I
\tego wdowca?:·
- Czego nie rozum!esz? •. Ona chce
_ ______ ~ __
zostać bogatą wdową„,
....
TT
-

- Prosiłem pana o pożyczenie dziesięciu zło-tych.„ Dlaczego mi p:Jn nie odoowiada?..
- Wolę, żebym fa panu ~ył winien
odpo'!je~, nlż pan mnie - dziesięć zło.
~
tych„.
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„Spotkamy się · na tamtym sw1ec1e•.. 60 złotych -kary..
,
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zap-łaci -

p„ Zechowski
za twierdzenie, iż .

Tak pisał zrozpaczony młodzieniec do swej .ukochanej, z którą
.
„·w magistracie ponoć mo'mu· ojciec nie pozwolił się żenić.

łłazaiutrz powiesił .Sił .
I

;

wstodole. .___ Dna

sforpnia.
Nazajutrz wprawdme okazało się, i.ż
niewinna i zwolniono ją z ara~zh1.
·była
Kazimierz Burak byt synem zamo>.Burak znów nie chc i ał
we wsi Luboń pod ·iednakze iSi:ary
11ego gospodarza,
małżeństwie.
ich
o
!Słyszeć
Kielcami. Marja Wodzinowska byla słu
( Dziewczyna skompromitowana are„
żącą. Pracowała u jego oj.ta.
wyjechała z Lubo.iii.
sztowaniem
Młodzi kochali.się:: gorąco.
Kazimierz wystarał się dla niej o zaMłoda para .spotykała się -:.,wyklc i:o jęcie w pobliskiej wsi.
pracy w polu i wS1pólnie sp~ 1zała czi..s
- .Przyjądę niedługo - obie-cywał . na dalekich spacerach.
przemówię
·oj.ciec s,ię u~okoi i znów
- Będz i e dobrze Maryś'k) - ma- do serca.
'
weźmiemy ślub, oj-cie!C wy.:naczy
rzył Niestety stary Burak tyrń r.azem był
mi część gospodarki i cóż nam wtedy bę uparty. Kazimierz doszedł do wnl•JISku,
dzie brakowało? .•
·i·ż wszystko jest stracone„.
Ale dziewczyna realniej patrzyła na
Łódź, 31

- Ojdec bwói się nie z!!od-:i. Jestem
biedna 011 szuka dla ciebie bogatej żony.
- Na kolanach będę go prosił.. ZobP.
czy.sz, że nie stanie na P't'Zeszkodzie naszemu szczęściu.

Opór ojca.
Niestety, okazał~ si~ · inaĆ:zeJ • .

_·

Stary Błirak, dowiedzia'.wszy się 0
go zamiarach, wyrzucił z .domu Wod:dno

Podwóino samobójstwo]
One-gdaj przez znajomego wysłał do
niej list.-Ojciec jest nieugięty. Porzucić
1Starusz.ka nie mogę, · wię.c od;b.ieram .s oibie życie - pisał - jutro skończę ze so
.bą. Nie daję ci żadnych rad, czyń jak
ruwa.żasz. Spotkamy się na tamtym ~wie

wską.

Prośby i grnźby syna

idały.

na nic się nie

]łył nieugięty i zagroził mu wydzicdziczeniem, gdyby ożenił się wbre-.y je·
·
go woli.
'-!]
.
d . ·_
z
, Zdr<;> pał:zonła :1 ew<łzyn~ V: c~ą.gud KJ.
·1cu n1 w oczy a się po wsi ·rue wte ząc ·
do kogo zwrócić się z oTośl:ią o pomoc
1

,·

.. .

.

M.ł~dz1emec wysta·r~ł , się wreszcie
dla mei o P?5:~dę u sąsiadow..
. Spotykali s1.ę w d.alszym c1ą~u w ta1emmcy przed iego oicem.
Trwało to kilka miesięcy.

Nieudana ucieczka.

Młodzieniec rozpłakał się.
Z!Huj &ię, oj-cze, - prosił go -

ro-

„Karta

została

·

1

••
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Baczność . Gracze!

1111

Kantor wymiany i loterji
ma zaszczyt

przypomnieć

P. T. Klijenteti,

że

września r. b. obdędzie się ciągnienie dolarówki
główna wygrana dol. 40.000 i wiele innych.
2) Pos•adaczy losów wygranych upraszam o odebranie wygranych, wł:ględ·
nie o zamianę na losy I klasy 1 odebranie reszty.

t)

posądzona.

aresztowana.

1 złoty.''

wstępu. ~ena

chciał

p.

J?O

mająNiestety w kilka dni przl~d
\;ym się odlbyć ślubem, sąsiedzi posądzili
dziewczynę o kradzież ,na skutek czego

c.

;e.

cwól n.am sttę pobrać„. Zostanę n:a zawsze przy tobie„
Staruszek uleglł tym razem jego ?ro.
sbom.

Mewinnie

·Płatnik nie uliś-cił kwoty poda~ow·ej',
natomiast przesłał wydzia'ł<JW!i podat.hn~
wemu otnymany nakaz, · oraz dłutszy

latorośl.

Łódź, 31 sierpnia.
Wiicczorem przed samym wyjazdem
l~u dolf Kuler za p rosił do knajpy
Kazimierz zdecydował się wre';zcie zawitał do swej ciotki Ruszczy-ckiej.
Gdy pozostawiono go na przeciąg kil trz cch przyjac '. óL W y pili kilka·naście kieporzucić dom rodziciels-ki i wyruszyć w
świiat ze swą ukochaną, Sn.uł plany wy- ku minut samego w pokoju, ukrył pod liszków ,,.Ól~1ki i zjedli obfitą kolację.
Dopiero p-o liba-cji zwi e r zy~ się im, iż
jazdu do Ameryki ,gdzie miał jakieg~ś paltem dwa srebrne lichtarze.
P. Rusoczyicka, zmajd1 ując się w przed n:e posiada przy sobi'e ani grosza.
krewnego.
Ale i tym Tazem jego zamiary s·peł-. pokoju, spostrzegta jego machinacje.
- My _też nie mai:ny pieniędzy,_ a
dy na niczem.
Nie chcąc początkowo oddawać go z~~sztą tys nas za,pros1ł. więc powm1eW nocy, gdy pakował swoje rzeczy, w ręcee p0Hcj i, za ż ąda!a zwrotu skra- ncs uregulować rachunek.
z.budził się ze snu ojciec . .

-

Wydział podatkcwy nta.gi&tratii ni.
Łodzi nadesłał p. Stanisławowi Żechow
·skiemu, zamieszkałemu przy ul. Strzel.
Kaniowski'Ch nakaz płabticzy podatku
od psa w wysokości 15 zł.otych.

.

·z1lotvch.

Stary Burak domyślił się, iż pragnie
nbiec.
- Pamiętaj, synu - rzekł m11 - !e
Nie będę cię
będziesz tego żałował.
prŻemocą więził, ale wiedz o tem, że nie
przeżyję twej ucieczki. Stary jwż jestem
a tyś był moją jed-yiną podpo!'ą.

31 sierpnia.

••

systematycznie

18-Ietni

l

Lódź,

ICiel
Nazaj'Utrz pawiesił się w stodole.
W tym samym czasie targnęta się na Hst w któryni utył następujących zw-ro-'
·
tów.
iżycie w sąsiedn.iej wiosce Wodzinow.ska.
,,Nasłręćza mi się pytanie dlaczego
Dziiewczyna napiła się esenc'jl . octowej.
magistrat znęca się nad nimnnemi zwie
Zdołano ją uratow.a6.
a nie zdziera sk~ry ze dodzie.i
nętami,
a
••MMM
dobra społecznego, których ponoć moż..
aa znaleźć w magisttiade'•
Władze samorząd>OWe otrzymany lisj
.skierowały do prokuratora · przy sądzie
·
okręgowym.
okradał swych
chłopiec
Zechows.kiego pocią.gnięt<> do odpo.
dziców i krewnych.
wiedzialności karnej.
L?<fź. 31. siier:pnia. dzionych rzeczy i p.rzyrzekła mu, iż ni1e
WJCZOTaj z:nalaz.ł się on przed sądb\.
Zygmunt_ f\role~ski b?l _p~a powie .o tym wypadku rodzJicom.
1~-1,etm
_
- Przyznaję się, że wysłałem Ws-t ido
1
MJ:o-dzie.niec wys.fucha1ł ją spokojnie, anagis.fratu - tłumaczył się --:- byłem.
ud!ęką rodzaCO\~. N1·e c~cia! s1~.
\\dziwą
ucz_iyć, a~1 prao~v.;a~ i calennu dmai:u11 poczem wYb1eg-l na korytarz, us'itując <lnak bardzo zdenenwowany wy~ac:.ro.
w:loc_zył srę P~ m:cs~1e '!' towarzys.tw1e dostać się na schody.
.nym mi podatkiem ...
Pani R. wsz;częta alann.
.
,
podeJrza?y_ch .miCl 1yw1<l~ow.
Prokurator Zabiński w przemówieniu
Przyłapano go.
. RodziJJCe me dawak mu gotowk1, to
popierał oskamenie.
swem
W pol.iciii złożyli o nrilm zeznania rów~ez stale krad~ z d~u sprzęty domowe
Sąd skazał Ze-chowskiego na 60. zło
nież rodz:ce i siostra.
-1 sprzedawal Je za kJlka groszy.
Sąd skaml g'I() na 4 mi.esiące w.ie~ie- .tych grzywny, a w r..azie niemożności za
Przyłapany pew•nego razu na gorąpłacenia na a·r eszt.
·Cym uczynku kradzieży wyrazi1 skru-_ nia.
ó ·~
,
k'lk c1n · h
1
h
c ę, ocz po ti u . ;?-c z;now wr ci
do dawnego trybu zyc:m..
Ponieważ od tego czasu p:Hnowwno
go, zdecydował się zbiec zagraukę.
Nie mając gotówki na po1dlróż, postanowil jednego dnia okraść calą r-odzinę.
so-rzeda- 1
Kuter
\V domu skradt b : żuterję matki, za- Ucieszna historia o tern, - jak
j
mężnej si'Ostrze ściągnął z szuflady 200
w.ać bilety wejścia do restauracji. · '

. Obiecująca

je-I

z/odzier
dobra publicznego".

otruła się.

mu

świat.

żna znaleźć

I-go

~:,~e!;!::~-.

B

1
:,

••

zRciąt!nięcia

się

w

A więc dobrze. Zobaczy1Qi·e. jaik
kilku millut zarabia _pienb-

oi'ągu

, .

dze.

-'- Karta wstępu. Cena 1 vtoty.
__ Czy urząd·zas11 pr:u:..btiawieiJi~??
_ _ pytal; g-o vdziiw&ooi irnledxy.
__, Bynajniej. Przed drzwiami resta·

b.i'lety wejścia.
Kto choe pić wódkę• .musi zapłaci:ć · zła~
tówke 1Ja :wstę,p.
Mlodzief1cy wybUchnę1n śmiocłv~m ..
- Swzęść Boże! - rzekJ ;.
Kuler stainą.r przed drz\\ifam i z ria.ct•
ką biletów.
PierwSi go·śo;e, których zatrziymal,
oparJi mu s·ię.
- Kim pa-n jest? Co to z.a nowy Pouracji bęid1ę sprzedawał

Kr21yki przed lokalem zaalarmowaJy
·
restauratora .
RzucH si·ę o;n na Kulera, Ll.d1erzaj<\C
~o p'.ęścią w skroń.
WV\viązaita się zaja;d1fa bó'ka, która
zakońiezyfa się i.nterwencja, pogotowia .
Spisno tim prot·okuł za zak16cerure spo1

li

••

.

Kuler podarl ark.us-ż P<i;p.ieru na ' dro~
bue części' i na każdej z nkh Uimtiieści~
··
następujący napis:

da tek?

L:::.~ 50.000 zł. na Itr~ 18.735 i wiele mniejszych.

przez pp. właścicieli domów m, Łodzi pożyczki w 8 proc. list•
za.st. ko$1unikuję , ii: takowe. kupuję ora:i: przyjmuje w komis. po na1lepszych kursach
Wcbec

I-

1

ko-jq .publicmego.

•

Przedwyborcze za ob ki

o z

•

Tam, gdzie sit; składa oferty..•-Tr'oski i zmartwienia niepewnych
reflektantów.-Na czem będą polegały obowiązki urzędników?
Kto może uzyskać pracę w referacie wyborczym przy rnagistracie?-Na 230 przeegzaminowanych kandydatów zakwalifikowano
60 proc. - Łodzianka pobiła rekord pod względem szybkości
pisania. -Mężczyźni są miłe widziani. - Praca wypisy\vania list
wyborców rozpocznie się 5-go września.
- Czy mogę liczyć na przyjęcie
Łódi, 31 sierpnia.
- Czy pan zawsze był taki brzydki?
do pracy? ...
mnie
pobyłem
- O, nie! •• Jako chłopjec
Wybory do rady miejskiej prócz
dobno wyjątkowo plękny, tylko moja wielu dodatnich cech mają jeszcze tę
Pytania są różne, zależne od wieku,
mamka zamieniła mnie na inne dzi~ko ••. dodatnią stronę, że częściowo
płci i stopnia zainteresowania. Reflekgrupują się z różnych warstw spo
tanci
zapobiegają klęsce bezrobocia wśród
lecznych.
inteligencji.
Oto jakiś student umyślnie wlożył
Jak już donosiliśmy o tern w swoim
czasie referat wyborczy przy magistri- bialą czapkę, chcąc zwrócić na siebie
uwagę. Za nim stoi jakaś starsza ·11iecie ogłosił
o żółtej, mizernej twarzy. Z bo
wiasta
zapotrzebowanie na 200 sił biurowych,
się starszy szpakowaty jegopcha
ku
ktqre pracując dziennie po 7 godzin owyciąga do okienk:i. drż .\cą
który
mość,
trŻymywać będę po 9 złotych dziennie.
arkuszem pasakramentalnym
z
rękę
Jak było do przewidzenia, napływ
ofert kilkakrotnie przewyższył zapotrze pieru.
Starzy, mtodzi, kobiety, mężczyźni,
bowanie. Przy okienku magistrack!em,
gdzie przyjmują podania, ciągnie się co ludzie z wyższym wykształceniem,
młodociani uczniacy - wszyscy pchają
dziennie
się do okienkaJ patrząc blagalnym wzro
długi ogonek
Ostatnio weszlo w modę pisanie o
na odbierającego oferty urzęd
todzi jaknajkrótszemi zdaniami. Moda zredukowanych urzędników i urzędni- kiem
ta przywędrowała pono z Warszawy i czek, ubiegających się o tę sezonową nrka.
A trzeba wiedzieć, że tych, którży
w każdym razie ma większe widoki po pracę.
wo~zenia niż pożyczka amerykańska.
Na twarzach reflektantów widać zostaną przyjęci,
Z góry przepraszam kolegów za nie- wielkie zaniepokojenie, które objawia
· nie czeka praca łatwa.
udolną Imitację, ale pozwólcie mi też
pyra- Siedzieć na miejscu przez sh~dem gostereotyP,owych
w
również
się
spróbować szczęścia na tern niezaoradzin, nie wypuszczając pióra z ręki niach, zadawanych przy okienku:
nem jeszcze polu.
_
.
- Czy są jeszcze wolne miejsca?.. nie każdy potrafi.
1
Jest to praca nietatwa i oooowic- Czy potrzebne są jakieś kwalifiUlica Piotrkowska. Południe. Poli<lz~alna. Pracownicy ci mają sporzącjant wymachuje. Przy rogu rodzimy kacje?
dzać Usty wyborcze w ty~ stanie, "!
mat11l'ę
dołączyć
trzeba
Może
dobrocele
na
ogródek z kwiatkami
jakim oddane zostaną do uzytk:t :rnm1 ·
czynne. Pachnie malwersacją. A obok albo świadectwo zdrowia?
Tumult.
Gwar.
Ruch.
kanalizacją.
sjom obwodowym.
- Czy dobrze napisane podame?
Krzych. Rwetes. ttałas.
Na lewo Zielona. Na prawo Narutowicza. Wprost r wspak Piotrkowska. I
tak zawsze.

t.ódź

na. krótko.
-.-

I

mn!d
Ponieważ obwodów będzie
więcej około 180-ciu, referat ..vyborczy
zaangażuje tyleż właśnie pracowników,
dając każdemu

do „obrobienia" jeden
obwód.
Oczywiście, że trudno będzie umie„
ścić w Jednem miejscu 180-ciu ludzi
Dlatego też projektowane są dwte
zmiany.
Pierwsza trwać będzie od 9-ej zra~
na do 4-ej po południu, druga od 5-ej
do 12-ej w nocy. Początkowo zaangamieli pracowa~ w
żowani urzędnicy
sali rady miejskiej, lecz kierown:.;two
referatu wyborczego doszło do :wn'osku, że
sala ta będzie za mała.
Postanowiono więc zająć w tym celu
dwie sale szkolne. Jedną :w gmachu
szkolnym
przy ul. Nowo-Targowej, drugą przy ul. Nowo-Marysińskiej.
Na czem będzie polegała praca urzędników?

Obowiązkiem ich będzie

wpisywanie na listy nazwisk wYborców według obwodów.
Ponieważ ilość wyborców przewyZ.S.za
liczbę 300 tysięcy, na każdego pra.;ownika przypadnie mn;ej więcej 1600 nazwisk do wpisania :i1 listę.
M7egtud nowego r~gulamłnu :wybór
~ego

Każdy pracownik będzie więc musiał

Łódzka cukiernia. Czarnogiełdziarze
czarnosecińce, Czarnolas. Dwaj młodzieńcy, pół-dziewica i pół-czarnej. Jeden uśmiechnięty pod względem twarzy, drugi o obliczu smutnem, cichem,
sza-a-a-a ...
Drzwi się otwierają i zamykają. Piją.
Ubikacja stale zajęta. Stoły bilardowe
też. Parszywa cukiernia!

trzy razy wpisywać to samo nazwisko I
W>Pełrrić odr:owied!tle rubryki, dqty:-

wieku, phi. zaii;~·a itd.
Referat wyborczy obliczył ,ze na

'zą<.c:

~.~

Park Poniatowskiego. Brak ławek.
brak drzew. Brak ludzi. Wszystkie
miejsca zajęte. Na trawnikach nie wol·
no chodzić. Zabrania się wprowadzać
psów. Osoby w stanie nietrzefwym
wyprowadza się za kark.
W gęstwinie parku. On ją i ona jego.
T etatetują się. Krzyk, niemogącego na
te rzeczy patrzeć dozorcy. Won z parIm! Nawet kochać nie wolno...

***
.Ról{ Wólczańskiej i Cegielnianej. Po

iachodzie słońca. Już się przechadzają.
Tam i z powrotem. Z powrotem i tam.

pierwsza. J~ste jednego dnia można :wpisać 400 natwls~'• przy następnych 2-cli
listach praca Jest ;tUi ułatwiona 1 w clą
gu dnia można wPlsać 700 nazwisk. Je
tell praca będzie szła w tern tempie, w
f t
bo
zi li ty
tak'
im ra e s wy rcze wype n one
zostaną w terminie, J>rzepisanym przez
- Dlaczegoś mł przyniosła JeClen but regulamin WY&rczy.
....... Wytłumacz ml pan, dlaczego na
Oczywiście, że praca w takim tem•
świecie jest o wiele mniej koni niż wo- i jeden pantołel?.. To przeciet nie do
ple
pary!..
za.
łów, aczkolwiek wołów tyle cOOzleó
-t--..t
ścł
- Przeszukałam cały pokói i znała·
rzynają. gdy koni nie zarzynają wcale.„
w VC'CUDD
- Rzecz prosta, że temu są ~I złam tylko Jeszcze Jedną parę, ale rów· wymaga pewnej sprawno
koniokrady„. MałOż to koni co noc wy- nież nie do pary! Też - jeden but i je- co też stanowi jedyną kwalifikację, 'WY
maganą przy angażowaniu pracowniden p~mtQfelkradają?„
_
_
_
ków.
www
w
1
Szybko i wyraźnie pisać - oto gfó•
w
Ai4
ne wymaganie.
Referat wyborczy nie akcepfoje
wszystkich ofert bez wyboru. Przed an
•
•
•
•
•
•
towarzystwie kundh, wilków, J8'mn1ków I ukocha- gażowaniem odbyWa się

~~;~g<lz1~;c0;;~kl~~ j~~~ej ~cz~~! I
***

•

Już. Dosyć. Starczy. Więcej. Dziś·.
Nie. Mogę. Pisać. Bo. Mi za. Bra. Kło
kro. Pek.
B. Ols. Ki.
-----

Dobra

odpowiedź.

Lotnikowi francuskiemu Costcs, który ma niebawem przedsiQwziąć lot do
Ameryki, zwrócono uwagę na to, ;t;e wla
dze amerykaf1skie zażądają od nicg-o po
wylądowaniu świadectwa zdrowia. jalł
od każde1w wjeżdżającego do Stanów
'Zjednoczonych. Na to Costes:
- Zdaje mi się, :.i.e sam fą.kt, że ktoś
mf:g-ł dokonać tak iego lotu i przez 40 godzm pilotować samolot, jest naJlepszem
'' ·iadcctwem zdrowia.

•
I
.
Ad
n BCli

Iw

T~at~ miejski. Nowa sztuka . Kie-f
drzynsk1ego. Pusto. otucho. A o tej samej porze w więzieniach - pełno. Kul**
tura!

*

magistrat m+Js~ sp:>rządzfć

trzy ef'!cmplarze fist wYborczycb.

~.-.

mieście.

../

•
•
uw1ęz1ona

= dl
•
wps1em Pii e.

nego "Koko" zajechała do komisar_jatu.

Z Warszawy donoszą:
Stynna pickność z_ulicy Pańskiej Nr.
104, pafina Adela Guzik, ma ukochanego
foksteriera imi'cniem „Koko".
Zdarz;ylo się wczoraj, że panienka
wstała z łóżeczka wyjątkowo wcześnie.
O godz. 6-ej raino już była ubrana. Pręd;t.utko wypi~a bytclkę alaszu & uo!afa
się na ranny spacer ze swym czwororoż.nym przyjacielem.
Na .uHcy Żelaznej wyn'ilGto znienacka
zami·eszank, bow:em ukaz1at się samocbód mieiskid1 zakładów utylizacyjnych.
Dokota okratowanej budy kroczy!; pofa\viacze psów, uzbrofcni w długie tyczki z Pctlami.
„Koko", jakgdyby przeczuwając nicbezpicczei1stwo, ·7Jacząt szairpać za simiyczę. Niestety, urż.nięta Adelcia ndc mogla za nim nadąźyć.
Nastąp;lo fatalne spotkanie. Stryczek

I

świsnąf. ..Kako" zawyt, panienka wrza-

snęła z rozpaczy. Chciała zlapać swego
fawory.ta za ogon. za,portmiawszy, że bie
dakowi za m~odu obcięto tę pi'ękną część

ciała.

Przy akompanjamencie przeraźNwych gwizdów, foksteriera wipaJrowano do pudla, ale k!erowca nie ztd'ążył opuścić klapy, gdy wślad za pieskiem
wg-ramoHfa się panna Adela.
Uwi•ęziane kundle, wilki. jamniki i
wyżJy pow:ta!f'y ją gto: nem ujadaniem.
Zebrany na ulicy ttum również nie ukrywał entuzjazmu. Takiego widow·iska jak
świ2t światem Jesz.cze nie byto.
Zawarcza~ motor. samodi ód ruszył
w drogę d zatrzyma.t sic dopi ero przed
komisarjafom na ulicy .l\Hedzi-anej.
Pannę Adek.i~ . z<lracl zaJ::icą objawy
zatrucia allrnho!em, zatrzyma:no do wytrzeźwienia. „Koko" pojechał dalej.

I

p~óba pisani~•. .
.
Pierwsza part1a odbyta JUZ ten „egz-a.
min" i
na 230 osób około 60 procent wyszło
zwycięslm z tej próby.
Jakkolwiek podczas ostatnich prac

przedwyborczych
rekord pod względem szybkości pisa•
nia pobiła niewiasta,
referat wyborczy chętniej anga żuje plęż
czyzn, licząc się z tern, e dl a nich

względy matcrjalm: wii;kszą odgrywają rolę.
Mimo to niech nikt nic traci nadziel,
kto sic nadaje do tego rodzaju pracy,
napcwno zostanie przy jc;t1·.
Praca wypisywania list wyborczych
rozpocznie ~ie dnia 5-go września i po·
trwa prav1·dopodobnic 10 dni.
- bak. -

EXPRESS

Bohaterka

l\fłantyku.

MHjonerka amerykańska
pragnie koniecznie odbyć
lot przez ocean.
Młoda

i bo~ata amerykanka,

stale

mieszkająca w Paryżu, panna Bell, ofiarowała swego czasu lotnikowi angielskiemu, Mac Intoshowi, 100 tysięcy
franków, byleby za.brat ją na swym a-

~IECZORNY
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lJlko wielkie mia~to iHt tró~łem ukojenia
poszukujących spokoju.
Spodeczek mleka podany kotowi na wsi wywołuje
większy hałas, niż 90 autobusów w mieście„

paracie do Ameryki. Lotnik jednak odmówll, obawiając się zbyt wielkiej od-.
powi'edzialności przy zabraniu pasażer
ki.
Ponieważ panna Bell była bardzo zawzięta, więc z kolei zwróciła się do Levina i obiecała mu pól miljona franków,
jeśli pozwoli jej polecieć na swym aparacie ·wraz ·-z Drouhinem na samolocie
„Miss Columbia". Levine także odmówil, tłumacząc się, że rozmiary samolDtu nie pozwalają na urządzenie trzeciego
sFedzenia; a choć bardzo pragnąłby zrobić dla niej cośkolwiek, nie jest w stanie
trzymać jej na kolanach w ciągu Llkiej

dla

Cierpisz na rozstrój nerwowy? Szu-j czas gdy w mieście halasy mijają niepokasz ciszy i spokoju? Spakuj kufry i I· strzeżenie. Dziewięćdziesiąt omnibuprzenieś się do wielkiego miasta. A je- sów, które przejeżdżają pod oknem, wyżeli już tam mieszkasz, nie wyjeżdżaj za wotują mniejszy balas, niż jeden na wsi
Tu zresztą
wszelk~ cenę. , Rozchorowałbyś się na czy w matem miasteczku.
są psy, koty, wozy drewniane, żelazne,
dobre.
Taką radę daje znany powieściopi- kury, koguty, brat, który musi rozmasarz angielski, Thomas Burke w jednym wiać ze swym bratem na przestrzeni
jednej mili. Są to dźwięki, które nigdy
z dzienników londyńskich.
nie mogą się sharmonizować. Kiedy
Slowa te podyktowało mit doświad- w.ieśniak staw!a na ziemi spodeczek z

po mlekiem, wywołuje większy hałas,. niż
- dzielny trębacz. Można go słyszeć w
pi'sze Burke. - Zapłaciłem mnóstwo ra- promieniu dwu mil, podczas gdy w wielchunków za nocleg, ale nie spałem. ni- kiem mieście możnaby ustawić 12 takich .
Sądziłem dawniej, że Londyn spodeezków, nie zwracając niczyjej ugdzie.
podróży.
jest miastem hataśliwem. Teraz wątpię, wagi. Iialas wiejski i miejski mają się
Wreszcie 22 sierpnia panna Bell o- czy nawet Neapol może mierzyć się co
trzym ała chrzest lotniczy na samolocie do halaśliwości z temi miasteczkami. do siebie jak produkcja solo do orkie„Miss Columbia". Droubin byt ni ezmier- Każdy nawet najmniejszy szmer na wsi stry. \V mieście hałasy zwalczają się
nie z pasażerki zadowolony. Aby zaś dochodzi do naszej świadomości, pod- wzajemnie i pochłaąiają.
pocieszyć upartą kandydatkę na bohaterkę lotnictwa, Levine oświadczył jej,
że za cenę ł5 tysięcy dolarów może kazać zbudować dla niej taki sam samolot,
jak „Miss Columbia", któ ry m będzie rno
gła przebyć ocean wt edy, kiedy si ę jej
zwrócić pieniędzy
to spodoba.
Amerykanka ma slę namyśleć nad
odpowi ed z ią, bardzo możliwe jednak, że
rozstrzvgnqć
odwa;~y sic ona na tę niezwykle trudną
czenie.Wracam

właśnie

z

podróży

małych, starożytnych miasteczkach

Sprzedana

żona wróciła

do

męża

za „niewierny towar"
ma sqd.

l<tóry nie .chce
Nu1zwyklv tan zatarg

uodróż.

Ameryka~~ki1

i1zforo

w którem nikt nie

ukaże aię w epokowym filmie o
jako
wstrząsająrej sile napięcia.
ofiara życia, zmęczona nieustana\
walką, a pragnąca wyzwolić się ze

1Zpon6w

SUTENERAOPRAWCY.
Tneba ten obraz zobaczy~. wczuć
się najtajniejsze zakamarki dna wie!~
komiejskiego, trzeba go zrozumieć. a

NIE POTĘPIAĆ
łudzi których los rzucił na wielką
aeenę ulicy, rządzącej się prawami
aofa ł pieści. Na tej scenie odegrana będzie

TRl\liBDJA
ULICZłłlC

R•alizm

tła

pozwoli nam

może

szczegółów
spojrzeć bei pruderii
obsłonek

i bogactwo
i

NAGIEJ PRAWDZIE
W TWARZ!

się utopić.

CASINO
WKRÓTCE I
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A. E. MASS ON.

r n a J u 1k a
Sensacyjny romans

spółczesny.
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'łam ikirzycz:eć, ale s-tar.ałam .się wyrwać!. ta1i„. ·zapommał-am.
_,!No, to się zdarza„,,...... .\L~J.IO~oiił ją
Ta nieznajoma krzyknęła, te·b ym leżała
WNite dmogłdam„. łMusiał~m ~i~ ~e y u ·erzy a mnie plęsClą w
wa ..•
bok, poc1nfosła mni·e tak, że padłam na
k 1
o ana, wówczas mężczyzna przycisnął
mnie mocno do s~bie ie<lną rę'ką, a ona
związała mi ręce„. O, proszę zob:i.czyc„
Czerwon.e
iPokazała im .swe ręce.
pręgi wskazywały miejsca, gdz1e zwiążana była sznuTem.
- Potem położyli mnie plecami ku
ziemi. Gdy się potem obudziłam, ujrzałam nad sobą twarz lekarza i dozor.::zy-

I cichć·o.
I

I

OOCXIDQC: .::~x~:.t~XXJQ'~~i:.;....-__.... ,,."~xx~
20)
~ ._ Ja nikogo me posądzam wied1iwiała

się Małgorzata -

uspra-1 tyw -

gdy zaproponowała pani zr.ewido

Mówię wanie garde't'oby, -okazało się, ie nicze-

tylko, to, co wiem.„ Jestem kobietą, a 1 go nie brak prócz peleryny, tak?·..
_
- Taki
ni·ewiasta przed drugą nie zdoła
więc gdy Jn1ja zeA
...
Doskooale
koo
g
swe·
na
czeka
że
się ukryć z tem,

żadna

chanka. P.roszę sobie tylko wyohrifzićl„
Kobieta, której usta gotowe ~ą do pn~ałunku ... I ja miafabym tego nie zauwa· · po
· 1e1
· 'ły się
· k rumieni
~kyc·? W'd
1 za ł am ,Ja
o
1
ł
bł
k
·
·
1
.
Iicz n, ia ocży jej yszcza y. na ri.:g1 ł
· wyg 1ą.c1a
d y me
a jeszcze tak pięknie .. .
_1
· by ł o w tym ma ł ym bl a::i'j· 1ei
J a k cu cl nie
~
Obiserwow~ua
'
, 1onym ~Kape 1u s1'ku„..
zie
poa.
głowy,
do
siehie w lustrze od stóp
tern westchnęła ... To było westchnienie
wielkiego zadowolen.ia na thyśl o i.?m,
że tak pięknie dzi·ś wygląda! Oto jak panienk'/. wyglądała owego wi ę czoru. Zbi e~
gła ·n a dół. Będąc już na dole zatrzymała się, spojrzała na górę i kr zyknęła do
ma1~.e: „Niech Małgorzata nie zapomina,
że może pójiść s'pać!.„ Tak ipo1wi edliała,
proszę pana„.
Byrka jeszcze rnz przejrzał spLs rzf:'nos.Ha na sobie owcgd
~zy, jakie Julja
fatalnego wieczorn,
- A więc diilś zrana - rzekł detek

szła na dół..

- Zga.siłam światło w pokoju i poszłam spać„. Potem.. Potem, prz1"pomi1 N"t~ mogę o tem
nam sob'te t ylk o... N'ie„.
· · . ~erce
N
··1
·
a sam o wspoxnmeme
mow1-c „
h
.
•
zamiera m1 ze strac u.1 -ła t warz rę k oma.
1.
M a 1·gorza t a za.i;:ry
•
Pl ecy dq~a ł y spazma t ycznem 1~k amer~1.
Byrka podszedł do niej bHżej, siaral.1c

ni. Od t h 'ł~ .• l· . h .. „ k .
e c nę ..-. .... tt gą 1 c uste ... z ą poczęła wycierać spocone czoło.
.
n • l ·
1 ł B k
yr a pow·a:irzeK
rn;ę • - t:.n1ę
t
.
...,
"ł
nym g osem - rroszę ~aę . era z tt3po• 1.
·. J a wsz ysLrn
k·01c...
1
1
rnzud.os.r;ona.e
•
.,_1
Al
·
m1em... -·'-' prosaoym ie~zcze o od·oo, ·la'
. _1
. cl.z na JC<.tno
·C zy pam. dół{
:P "-'·came.
wie
dnie przejrzała t;n sp1s? .. 'czy pa·ni nfo
n.il;: zapomniał:a ?„ -: i podał jej ar'kusz
papieru. - Te dane będą opu,bHkowant>,
hcodzi więc o to, ·żeby były dokładne„
Proszę jeszaze raz sp·rawdzić .. Czy Julja tylko to no~ła co tu napisani??
Małgorzata przejrzała spis.
- Tak.. - odparła, zwracają~ pa~
!Pier - Nic nie opuśdłam..
- Powiada pani, że n.ie? .. - powló.
rzył Byrka - Pytam o to dlate·go, ze o
ile mi w iadomo Julja no s iła zwyk!ę hry
kokzy.k'i, a tutaj w s·pi. ~ie kh
lantowe
niema..

I

się ją uspokoić.
- No, no, .• Proszę nie płakaC... To

d'1a na.s bardzo ważne .. Proszę opowiadać dalej.„
Mówiła z zamkniętymi oczyma.
- Już nigdy nie będę mogła spllk'Jjn i·e zasnąć.„ Obudziłam <Się, bo c:i::ułam
we ~nie, że się duszę ... J.e zu Chry;t2!„.
W pokoju paliła się świe ca! Ta kobieto.,
ta niiezinajoma o muskularnych dłoni:u:h
ściskała mnie za szyję, a jakiś męi-ezyz
na w kapeluszu, .nasuniętem na oczy, z
czarnemi rwąsikami orzyciskał mi do no

detektyw --- 'Ale proszę, fobie dokładnie
przypomnieć .• Czy Julja iwczo-:aj :wiec.to
rem wł-ozy' ła 1Jrolc'""ki?
-1
Nachylił sie nad inią, <:zek'ając ódp~
wdedzi. 1W ojdan również :nastawi!' uszy.
Obydwaj uw8Z.ali widocznle ten szczegół za bardzo waż;ny. Małgorzata przez
kilka chwil patrzała na Byrkę, nie mówiąic ani słowa.
,
.
,
.
..
. - Czy Juld}a nohsiłda 'łkD"kzy~:t~czora;
tec;~r~:tg Y ·~ 0 zr a na l(Jo ' - na

Ieg~ ~aje :·się,

le

ndsm.a.-otfpowt~„

'f kl T k d
.
. d
d . ł
·zta a niez ~~y0 owan:e.- a : a · - 0
--·
dafa po
.
.r• łPrzy
. ,
P pewme
. ł chWihb'.zupełnie
1
a• ie
7.,:qę
amenk'a
rn.
so
am
pomrua
. ł
. l .
.l k
1
1eza y na to~ .cic-f'.
prze..u
ł
· ł ą. 1 ·odne
S __. ap1e
ad·Je,
Plll!>Lrzeg
I tg y roZJi:Les-ywa r.i ;!fj
ł
w.os7 ;Prze us rem„
- . W t.aki'?1 xa:me dopi..'ł':::etnY' do tt'M
!!0 spisu r6wm~ ko!czy'ki -- :-ze.kł Bvrka, po&tmsząc się z krz~>-ła.
Małgorzata .spojrzała nati !r'wofor.n
wzroKiem.
- Czy mogę is:tąd wyie:.łmc? '- za•
pytała drżącym głosem.
- Oczywiście .. , Moie .nni je,:::hac „

- Dziękuję . „ - od'par!a i nfo m::igb.
zapanować. Z oczu płynęiy
nad sobą
łzy. Lka ła głośno, za:kryw-a;ą-c · tw,arz rę
koma. :-- Pros·zę się nie g:::.iewać ..' Wiem
że mój płaicz nie pom 3że„. Al :? to prze·
(D.c..n.).
cie'ż takle olcr®ne!...
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Minister' Kwiatkowski w

Zagłąblu

naftowem.

nas~ przedstaw~ p. ministra liandlu ł przemysłu KWlA TKOW·
· SKIEOO. który obecnie zwiedzłł nasze Zagłębie naftowe.

Zdfecie

Kobiety, które były nieszcząś~iem monarchów
i

przyczyniły się

do upadku tronów.

15 lotarJa

państwowa
V-a klasa-18-y dzu~ń.

~~~~·~~~90 38535 48462

ir.~~~·n-ry:a1a411411s6os5.
Qalerja kochanek i faworyte·k królewskich, które
29923 43841
.
odegrały wybitną rol~ w historji.
7c86~7~~~Jl/
1182

71315913

Zł. 600 n...ry: 7450 16662 28861 3499(}
ł
. ł
• k' .
••
· · k rt t..·
ł
--1..-:
Długi ten szereg niewiast, k tóre czy ne v~er znana w ca ym ŚW1ec1e !1- ą s1Siorp to;'YJ'S teJ, ~o~~ Y zupe - 39425 40041 44096 48071 65419 65929
fo tlrokiem swej kobiecości, czy rozu- pod imieniem Madame du Barry, dalej me wszy~e mec~ ~esc1 1 ~omy!ły 69391 71565 80341 80816 80863 93785

_ mem, czy zdolnościami dyplomatycznemi stały się slawnemi w historji ii zyskały sabie miano „burzycielek". Motnaby
rozpocząc od najdawniejszej staroźytnoś
ci, od Heleny Trofańskiq, Nyissy, Kleopaitry i innych. w! czasach późni~jszych
.nie ustępują miejsca wymienionym takie
postacie ze świata kobiecego jak .Joanna
Elżbieta
d'Airc, KatariZyoa Sieneńska,
angielska, czy Kallarzyna ll, rosyjska.

Jakżesz dziwną i godną szczegółotych kowej analizy jest psychologja
biet, z których kaida ucieleśnia w sobie
pewien zupełnie odrębny typ charakteniepodobną
TU i prz~żywa historię 'tak
jedna do drugiej. A przecież na 1,>ostaci te
patr~y z wyrozumiałością i postępki
ich, niekiedy nawet zbrodnicze, nie budzą w nas nienawiści. Jakżesz monoton
n-e i wyblakłe wta'aią się historie namięt
ności i czynów mężczyzn, nawet ociekające krwią, gdy ie zestawimy z losami
_
'
tych ~ohiet.
Czy .to weźmiemy H.el~nę TrojańsKą.,
która. ru~wz:ru~zo~a i nieubłaga?a przypatruie się sm1erc1 tylu bohaterow, czy
Kle?patT,, ,~t~r8: a~y się nie upokorzyć,
woli. ppmesc sime:~' spowod~waną ukąszeruem przez żm11ę 1 czy Ny1ssę, która
·bez namysłu ~orduje Kandala za to, te
pijany ośmielił ~ię· pokazać ją nagą obcemu mężczyźnie, czy Rosamundę z jej
nienawiścią i namiętnością _: to nie są
historie przeciętn'C, lecz jakoby poematy
heroiczne, każdy jedyny w swoim rodzaju. Kobiety te, mimo wszystko, nie ściągnęły na siebie nienawiści pofomnych,
'-Ostały przez historię wyidealizow::i.ne.
tolerują faworyty
Poddani wogóle
swoich władców, jak długo te niemi !ylko pozostają, ale dama taka staje się
nienawiści z chwilą, gdy
przedmiot.em
wychodzi z alkowy, aby brać udzfał w
polityczny,ch poczynaniach swego wł<1d.:.
cy. Szczególny przykład tego dał nam
Karol II (1630 - 1685) angielski. Jego
pierwsza faworyta Neli Gwyn, wesoła
mieszała się
hałaśliwa, rozrzutna, nie
do spraw państwa i była prtez lud 1uhia
Luim de
następczyni
ną, ale już je;
K(';ravalle narazila się na nienawiść andopuszczona do
glików od czasu, ~dy,
~ibrad prywatnych nad sprawa~i pań't wa, przyczyniła się do upadki.\ Karola
ona sz,piegiem
!, Okazało się, że była
, rz<"c7 króla fr ancuskiego.
Podobny wpływ na losy Francjii m i ał
kró]5w
1łv szereri faworyt ostatnich

1ńcuskich·.

Kobiety te , bezwiednie prz.ygotowa'v grunt pod przy5złą Wi elką Rewolu(;ję
Wolter Didem-ot, Carnot Janalizowali,
: ażdy z innego punktu widzenia i szsze.góln.ą przeniikliwością, wpływ tych pię~nych i nie przeciętnych kobiet ną sprawy państwa..
Pierwszą wielką i słodką wiiwwaiczynią była kapryśna, złotowłosa Jean-

•

Framciszka de la na temat rueszczęshweJ carowe1, ktora 9971 3
Hemoka Orleańska.,
500 n-ry: 2o36 13162 18675 24492
'.M ontespan, L'Dlhsa de la Valliere, Fran- :widziała w nadnaturalnej władzy ~cha
~de la Mainterwn., a wreszcie Joaa Jedyny rałunek dla ~ego chorowite.go 28863 32534 40333 42594 49476 53514
na de PompadoUil'. Stroje, perlwny, bry- syna Al·~ksandra, to 1ednak bezwątp1e- 59785 63037 63717 65347 67794 76187
lanty, ·kwiaty, uczty, a potem ruin.a, re- nia inO:ygi i plotki obozu przeci~nego 80986 84075 87915 94084 99371 101077. ·
Zł. 400 n-ry: 1055 1415 3108 3745
wolutja, Bastylla i śmierć tylu znakomi- Ca1"0WeJ, co ~o wpł~u. Rasputina n.a
rozsiewane w .':ał~
tych osobiistości razem z biedną Marją dworze. caNkim,
4246 7325 8628 12822 16356 24549 24914
przepa·sc dla 26221 27552 34061 34366 35139 41374
'Antoniną, córką Marti Teresy, Oftttłl Lud- p~ńsme, ~ry-goto~ały
44631 48776 50299 52779 55170 56379
n11eszczęs~e1 dy.nastit Roma:nov.;Ych..
widem XVI. ·
.~by rue. koń'?zyć tak smut~e tei ga- 58140 58299 58871 59200 60109 60845
Podobną rolę w życiu Napoleona III
odegrało w 60 lat później, dziecko lud11, l~rJll posta'Cl. ~-0b;ecyc~ wspomnuny na~<> 611 98 63.303 63475 6485l 651B1 66548
~ na tron cesarski Eugein.ja de ruec o małei i .pjęłmeJ. Ga~r Deslys, nie- 67497 67720 68970 72509 73984 7529'1
77628 81568 81692 82268 82594 85731
, . . dawno zmarłe) młodzmtilcie1 ar:yst=e.
.
Monti,o..
D~n ~el Br~am.za kroi ,l>°'ń~- 87468 88176 91153 91484 92387 9442.3
Przejdźmy teraz do czasów pózmeJ. . ~ wsłęptł na tron w 0~~licznos- 96419 96760 97959 98417 . 98588 98647
• •
szych.
1W szak s~ry -tron aus~, czyi: me .C11a<:h· .sta;asamy~. ~fordercy zab1lt równo 98894 99919 .
Zł.
.W
dj?znał pow~ych wstrząsQ1eń prze~ ko cz~me Jego oica l .starszego brata.
300 n 4 y: 4ZO 559 1301 1529 1590
3723 3802 3950 4233 7103
2440
1947
~pa,diwom.a
nuęcky
km«y
,k:J:w"~,eJ.
~ilkły
c~su
.
hiety7 ZaledWle sweg.o
ucieczce nu w.roc1ł do·zamkl!, giclue ~ ocz~1wa- 7509 7687 8174 8316 9520 10103 11180
rozmo'YY. o kompro.m1tu1ąc~J
arcyksięcia F~~, Salw~ (J~ ~y płaczące ma'!k8 1 ~abka. Rad01Scl~ w 12078 12938 13519 14634 15365 18462
na Oirtha) z ptękiią z.ydowką ~ gay •Jego sl!lutnym zywoCie Syła balietmca, 19085 19271 20438 20688 21139 21298
nowy skandal w.strz~ął podwal.iną .sta -20-1.etni.a F~~mcuzka Gaby_De§lys. Po P;: 22699 24l34 24907 25239 25624 25864
r;go .do/11!1 H~bsiburgow z powodu ta1em -wn~ .czaSie. ~.Ją. z P~galp., 26843 26856 27343 27778 28064 28724
~J SDlłeit'Cl ~ast~ f.rioou .~udolia a kroi, ~reltws'l;y mezadłu~ JeJ l?s, 29613 30303 30561 32060 32317 33210
1 J$ ~ki ~y ~MJ! Vec~ połącz~ł Się .z ~~ham~ w Pacyzu. Mogł 34901 35818 35876 36476 36585 38435
ry. Taiemruc.a Mayerhngu me zostanie .by kilos pow1edziec, ze Ga:by Deslys 38512 3890?. 391 9 1 40310 40455 40561'
n~g~y wyj~śnioną~ ale fakit·~!ll pozost~- przyc~ynlła. sfę do utraty t~onu Manue- 40815 40820 41380 42035 42265 4228S
rue 1eclno, ze Maria ,Vescma yest tą kob1~ la; otoz .m:oze tylko w t>:m 1edy;iym wy.: 42663 43425 44840 45728 45783 46068
upadek dynaslJl .p adku b1e.dna, mała kobietka me p1)nos1 46836 47081 48511 49975 51400 51405
tą, która siprowadziła
51515 53087 54158 55572 55654 55899
Habsburgów. M<?rgilnatyczne małżeń- żadnej winy.
56117 56893 58670 59106 59727 61801
·stwo arcyksięcia · Franciszka Feirdynain63482 64463 65014 65247 65430 65672
da, pó:bniejszego następcy tronu, wywo65753 66600 66724 68374 68973 69053
łało dualizm w polityce Austrji z Węgra
169183. 70506 70681 71760 72119 72740
mi, czego wynikiem były bunty wojsko.
72844 73646 75045 75584 77075 77405
we, tragdia w Seraj'Cwiie i upadek pań777flJ 78075 78089 79044 80677 82245
&twa.
83842 83927 84485 86394 88394 8908.3
Inną kobietą, która również wybitną
90897 93411 93550 94528 94784 95546
odegrała rolę w dziejach swego kraju by-1
95904 96495 96733 97065 97529 97820
la serbska królowa Draga. Aleksander
98891 991.18 99325 100617 101584 101872
serbski tak pokochał tę kobietę pie:r-w101940 102737 102956 103949 104274
szą swoją miłością, że . poza nią świata:i ·
104769.
nie wi<lziiał. Draga Machina, wdowa po
lekarzu, starsza od króla, zostawszy damą do towarzystwa królowej matki, Na„
·talji, zwróciła. oczy na Aleksandra i z~o
łała go tak oczairować, że ten nietylko Ją
poślubił, ale ulegał j:ej wpływom w spr.a
środą
dziś,
wach politycznych. Wzamian za to ws7.y
stko pragnął tylk.o, aby mu żona dała po
su1rpn1a?
tomka. Dr.aga uciekła się na drogę po~1
,
P.ROGRAM WARSZAWSKIEJ STACJI.
zost.1nie
że
stępu, okłamu}ąc króla,
.
wkrótce matką.
12.00 - Sygnal oza!SU, kc.munil<aity. 17.15 .....
.
Koncert PoPołudniowy w wykon!l!llli>U orkiestry.
Krwawa tragedja nas·tąpił.a p~wnid
kinematografu „Casino" pod dyr. Adama Furnocy r. 1903. Oficerowie zażądali od _kró
mańskiego. 18.50 - Odczyt p. t. „Żyd-bohater"
.
.
la, aby poozudł żonę. Aleksande·r 1ed-1
(Berek Joselewkz) - wygłosi prof. ttentyik McznJlazł Rybołówstwo Polskie modernłzuie srę, tu ścinki. 19.15 - RO!Zmaiiibości - wYglos.i p. Ludnak wobec niebęzp-ieczeństwa
się jak mężczyzna i jak król. Mimo„ że .i ówdzie jednak można jeszcze napotkać wi!k Lawińs·ki. 20.30 - Koncert wieczorny, t:ramis
opuszczony przez wszystkich, bronił . żo- dawne typy statków rybackich. Zdjęcie misja z Kra!kowa. 22.00 - Komtmi'katy, sygnaJ
ny do os.tatniego tchu i może s:iczęśr;ie!n nasze przedstaw~a taki stary szkuner czasu, nadprogram.
dla niego było, że padł pi~, aby nie dwumasztowy z Rewy, w powiecie morl;yidzieć jak się znęoaino nad ciałem jeg'.°' skiim. na wodach zatoki Puckiej. Szkuner
'nkl()ch31llej. Dom Obremowiczów utroc1ł ten nałeźY już do zabytków vrzeszłoś•J
i takich jak on jest już zaledwi-e trzy na
'na zawsze tron serbski.
i wszelkie inne i-obactwa tępi
Pewnem jesl, że przyczyną up<tdkn polsłdem -ybrzeżu. Obecnie używają
najradykalniej
monarchii rosyjskiej był stosunek jo.ki rybacy nasi albo łodzi żaglowych.albo
łączył c·airową Aleksandrę Teodorównę -·na dalsze połowy~ kutrów motoroŻądać w aptekach i skł. ap 1eeznych.
z mnichem R.aispułinem. I mimo, że osla- wych, przewyższających szkunery zna- \
'lnie badania nad tą tr.agiczną i bo~esitą cznie co oo ich wartości użvtkowej.

zi.

Co usłyszymy przaz radia

I

w
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31-go

KARALUCHY
„MOIANT"

V

. ltodziq z iieqjokowo do

fidońsko.

~· zeszlyłu mieslącu odbyło kiłk1i Cti·tfi ów z-o<tCfziału wibslarskiego „So!ioła" w l\rak<>włe, a mlatiowtcle: pn. IWELSKI,
BOREK, JURCZYŃSKI i LADZIŃSKI, w:vcieczkę wzdłuż niemal całej Wisłv z Krakowa do Gdańska, w 13-tu dn!ach,
Warszawie i 1 dzień w Toruniu. Ze wzgl ędg na to, iż wysiłek tych wytrawnych wioślarzy, kórzy przebyli w tak krótk
słowali dziennie blisko 100 km. jest swojego rodzaju wspaniałym rekordem, za interesował się wycieczką szeroki ogół
woli naszych wio-ślarzy. Zdjęcia powyższe przedstawiają: I. Uczestników wy cieczki przed wyjazdem z Krakow·a na
Wiśle pod Puławami1 i Ili. Wycieczkę u celu wyprawy, w ~atoce Gdańskiej.
·

List ·sportowy z Wiednia. Siedem
Ubita przez

A

MILI~śKI. PENDRYS. BORZĘCKi.

wliczaiac ·w to 2 dni' odpoczynku w . · 1
:m czasie przeszło 920 km., a więc wiosportowy. Stanowi ona dowód sllnej
przystani. II. Wioślarzy na szerOkiej

tysięcy

odpowiedzi

„Sparta", grozi zerwaniem napłynęło z ostatnich dwóch konkursów sportowych
„Expressu".
stosunków sportowych.

publiczność

na to: 1 omku, nui wszystko wolno w cu- A jednak wyników n1edz1e/nych nikt nie odgadł.
Drogą losowania, w pi'ątkowym ·J.ron..
Lódź, 31 sierpnia.
dzym, co uchodzi w swoim domku.
kursi·e przy21nano, n:agrooy naistępują-

Wiedeń

Rozgrywkii Ligowe ~~raczają w o~czechów,
res decydująicy o koleJnośoi klubów pil\V poprzednim moim liście, skreśli- ale nie zniosła jej publiczność. To też karskich w Polsce. Szyb~!ml krokami:
tem, na jakie to korzyści, Jłczyl, nietyl- gdy Sparta schodziła z boiska, otoczy- roigrywk~ te postępują naprzód. Napi~ko sportowy Wiede!1 z okazji rozgry- fy ją tysiące, twmząc szpaler od bol- cie nerwów nie dosz.to jed\nak jeszcze .do
ska aż do szatni. Setki zaś lasek, para.- zienitu, dopiero za kdlka ty.gcxtni, gdy tawck o puhar środkowo-europejski.
Czy ma terjalna część życzeń Wie- soli itp. spadło na głowy brutalnych cze bela ligowa będzie prawie wypetn;ona
dnia ziściła się, kwestję tę, jako nie ma- chów. ·wielu z nich oberwaJo tęgie jE.den zdobyty lub stracony punkt, ba nającą związku, z rozegranym w dniu 21 guzy, z niektórych zaś polała się i wet Jedna zdoby:ta lub strac01na bramka,
_
krew.
Jednem słowem, wywiązała się gru bGJzie wzruszać ~,językiem wagJt Ugob. m. meczem o puhar, pragnę pominąć
milczeniem. Natomiast pod względem ba awantura, . którą dopiero policja zdo- wej".
~port?wym,. _sporto';'Y, Wied~t1 zrobił lala zalagodzić.
Zainteresowan:ie miiistrzostwami ligo.
1aknaJsmut111eJsze doswiadczeme.
1 0 ile w Wiedniu, podobnego zala- wem; · wzrnsta, co przypisać należy
Oto mistrz Czechosłowacji, praska twienia sprawy nikt nie pochwala, · o \\Totowi mfodzieży s21kol:11ej ·;z; ~;:ywcza,,Spart~" przyb_Yła dq \V~cdnia dla ro-) t~·le większość śmieje się w kułak i ra- sów letnich. Z zaillnteresowainiem rozzegrama zawodow rewanzowych o pu- duje w cichości, twierdząc, że sprawie- grywkami idzie w parze i zainteresowahar ś!~odkow_o-europejski, z mistrzem dliwości, stało się zadość.
nie naszym konkursem sp;oirtowym ua
I aczkolwiek, brutalnej gry czechów odga1dirtięc:e ko11cowyich rezultatów spotAustrJI, Adm1rą.
Ta ostatnia, przegrawszy w Pra- obawiają się wszystkie drużyny świa kań drużyn łódzkich.
dze, pragnęła wygrać u siebie w do- ta, ich bowiem finezyjne foulowanie,
Ubiegły tydzi•eń przynfósl dwa konmu. Uczyniła to jednak ·w granicach uchodzi stale bezkarnie, nawet wobec
dozwolonych. Jednakże zupełnie zaslu- najlepszego sędziego, to rachun~k sym- kursy i nadwyrnZI boga.ty plon, blisko
załatwiony z cze- siedem tysięcy nadesłanych OdpOwiedzi,
żone zwycięstwo Admiry 5:3, nietylko, patyków Admiry,
że nie przyniosło jej żadnej sportowej chami szkodzi tylko tej ostatniej. Bo- co Iest niela·da rekordem.
korzyści, gdyż przegrana w Pradze wiem Z. P. N. wyda ze swej strony naj
BI;sko cztery tysiące odpowiedzi na1 :5, z powodu niekorzystnego stosu 11 - ostrzejsze zarządzei1ia, które na jej doku bramek, wyklucza ją od dalszego brą opinię rzucą niezbyt pochlebne 1dlesłano w piątek. Konkurs dotyczył
udziału w rozgrywkach. Ale prócz tego światło. Nie mniej jednak, groźby cze- wyni:ku spotkania sobotniego ŁKS skandal, jaki mial miejsce po zawodach chów o zerwanie r stosunków sporta łfasm-0:11ea we Lwowie. L.K.S zrobił
oraz poturbowanie kilku graczy przez wych, ogłoszonej w praskiej prasie nikt swoim adherentom niemiłą niespodziankę, albowiem zaledwie 6 proc. nadesła
brutalnych czechów, okrywa Admirę się nie obawla.
Każdy bowiem klub sportowy, zwią nych odp0wiedzi było przychylnych dla
żałobą.
Czesi znani są wogóle, jako nieprze- ze.k, czy też nawet pojedyńczy sporto- Hasmoneł. Reszta naszych czytelników
bierający w środkach, gdy chodzi 0 wiec, wszyscy razem wziGci, wiedzą święcie wierzyła w 2wiazdę gospodarzy
zwycięstwo. Tym jednak razem, prze- <l?skonale, że czeski sport bez austrjac z al. Unii. Klęskę sobotnią w tak wysokroczyli oni, wszelkie granice. Ich bo- krego, ani też odwrotnie obejść się nie kim stosunku przewitdziało zaledwie
3-ch czytelników, wśród których podziewiem brutalna gra spowodowała, że może.
Czesi zaś - należy mieć tę niezfom liliśmy pierwsze trzy nagrody. R,eszt.ę
Admira skończyła meci w 8 graczy
gdyż, aż 3, bardzo .dotkliwie pokalecz~ ną nadzieję - domyślą się może wresz- nagród, drogą losowanria przyznano czycie, że: Tomku, co uchodzi w swoim, telni:kom, których .nadesłany wynik odnych zniesiono z boi·ska.
. I tę jeszcze stratę, możnaby przebo- mści się często, przeskrobane w cu- pow.ia;dat w prziybliżeniu końcowemu rezultatBw:,
Z-cz.
Ieć, ponieważ gra drużyn zawodowych dzym domku.
różni się znacznie od tej, jaką uprawia- !!!!~"!!!!!!!!umc!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!I!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!
ją drużyny amatorskie. Jest to już bo.w iem walka w calem znaczeniu tego
słowa, prawdziwa gra po kościach, a
w tę najlepiej potrafią zagrać czesi.
Drużyna Admiry, znosiła z prawdziprzejeżdżał wczoraj przez Łód.ź.
Wiedeń,

w sierpniu.

wą rycerskością

brutalność

Po-,

Kaid samochodowy ·1abryki Norris

i

"

VJS*

Raid propagandowy samochodów
przez całą Polskę w czasie . od 26 sierp~ras1·ak
nia do 1 września urządziła slynna anu u
gielska fabryka Morris.
\V dniu wczorajszym, pięć samona stałe do Łodzi.
chodów marki Morris przybyło do Ło. .
.
.
. Dow1adu1emy s.1ę, lŻ doskonały ob- dzi, gdzie na Placu Wolności zebrały
.r?ńca Turxst~w K~rasiak,. ~tóry przed . s i ę Humy widzów, przyglądających się
kilkoma m1esiącam1 przemes1ony został p.ostojowi. W p iąt ek ubiegłego tygona sik_u~ek starań Legji do Wars:t:awy, dnia rozpoczął się wspaniały raid w
powroClł na stałe do swego macie,rzy:st.e- Gdańsku. Trasa prowadziła z wolneo-o
go klub~ stacj'?nuj.ąc~ego. w f:odzi. W miasta przez Gdynię, Tczew, Grudziądz
ten sposob Kara~1ak będzie mogł. t.eraz Torun, Bydgoszcz, . Wągrowice, Rogostale wyst.ę,p_o.wa~ w barwach ftoleto- zno, Pozna(! , Ostrów, Kalisz, Sh~radz,
~abjani~ do Łodzi, dokąd przybyto w
'
wr,ch_ ,

Ka

przan1'"as1·"'DY

godzinach po~dniowych. Dalsza droga
prowadzi na Piotrków, Nowo-Radomsk
Częstochowę, Sosnowiec, Mvsłowice,
Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów,
Lwów (Targi
Jarosław, Przemyśl,
Wschodnie) .
Raid prowadzi kiero\vnik wydziału
propagandy firmy Morris, p. Józef
Adler. Wyczynem tym, którego poza
zoaczeniem propagandowem, nie moż
na odmówić · także poważnych wartości sportowych, pragnie fabryka Morris zadokumentować idealne dostosowa
nie . się produkowanych przez nią samochodów do dróg w Polsc~

'k
cym czyite1nu om:
Nagrode pierwszą w Postaci 10 bile·
tów do kino-teatru „Casino" otrzymaJ
p. Józef Gambrich, zami·eszkały przy ul.
Dołna 21.
Drugą nagrodę w pOstacł 8 biretów
do kino-teatru „Splendid„ otrzymał p.
Brunon Arndt. zamieszikaJy przy ul. Piotrkows~iej 104.
Nairode trzecią w postaci 5 biletów
do kino-teatru „~asino•: ofrzymaił p. Ed·
w:ard, W~silewskt, zam1eszkafy przy .ul.
.
•
S1enk1ręw1cza 67.
Nagrodę czwartą w pOstacI 3 b1letóV1
do kino-teatru „Splen~d" oitrzyima-t p.
Z.ygmunt .Bekrycb, zam1eszkaty przy ul.
1 argoweJ 24.
Nagrodę piątą w pOstaci 2 biletów do
kino-teatru „CasinQ" otr21ymał p. Ro.
man Pokrzywa, zamieszka~y p·r zy ul.
Karola 8.
* • *
Ni·emnicjszem powodzeniem cieszył
si'ę nasz sobotni konkurs. Obu rezultatów żaden z czyteln~ków nie odgadł. Nao~ół

przępOwiadano

klęskę drużynom

łódzkim. Specjalnie „typowano" wyniiki

2:0 3:1 dla IfC, 2:1, 3:2, 3:1 i 4:2 dla
Czarnych.
Drogą losowan.ia podzieli'liśmy nagrody pośród tych czytel'Thików, których nadesfane od.powi,edzi były najbardziej
zbliżone do os:ągniętych na boisku.
Na1.trodę pierwszą w postaci 10 biletów do kino~teatru „Caslno" otrzymat p.
A. Kowner zami'e szkaty przy ul. I-gr
Maja 39.
Nagrodę drugą w postaci 8 biifetów
do kino-teatru „Splendid" otrzymał p.
A. Izraelitan, zam;eS'zkaJy przy ul. Gdm1
skiej 21.
Nagrodę trzecią w Postaci 5 biletów
do kino-teatru .,Casino" otrzyma<l p. D.
Mańczuk, zami1eszkaly przy ul. PJotrkoWSIDi1ej 37.
Nagirode czwartą w posfaci 3 biletów
do kino~teatru „Splendid" otrzyma! p.
Mosz, JakubOwicz, zamiesz:kaily prziy uL
Cegielni1anej 52.
Nagrodę piątą w postaci 2 błłetów do
Likino-teatru „Casino" otrzymał p.
piński, zam:esz,ka:Jy ,przy ul. Zawa<l'z:kiej

A:

26.

Po odbiór nagród proszeni są czytelnicy o zg;toszlCnie S'ie w -czwartek dn. 1
wrzefoia między 5-7 d:o lokalu redakcH (ul. PJ otrkowska 49 I p. 1. ofic.)
W sobotę zam:eścimy kupon na odtgadnięcJ:c rezultatów spotkań: Ł.KS W1ista w Kraikowi:e i T,~ryści - Iiasmo'
illea w todiz4 •
1
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