Królowa Ma

OPLATA POCZTOWA UISZCZONA R YCZAl TfM.

ma objąć rządy
w Rumunji?
Bukareszt, 9 sierpnia
tutejszych kołach politycznych
krążą pogłoski, jakoby miało nastąpić w
bliskiej przyszłości gruntowne przeformowanie obecnej rady regencyjnej.
• Mówią o tem, że królowa · 'wdo.wa
Marja miała zamiar objąć osobiście stery rządu wraz z swoim synem, księciem
W

CZORNY ILUSTROWANY.
Rok VII.

Mikołajem.
Powyższe pogłoski zostały

wprawmimo
lecz
zdementowane,
oficjalnie
dzie
_N,_R_._2_20
to krążą one uporczywie dalej.
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Se ,sacyjna atera trucicielska

<16c;i«:c;ie o6u nóe
ftosq
:ftras•nv DJvpaclefi ..., <•asie sini111

Bydgoszcz, 9 sierpnia.
W czasie koszenia żyta w Łągwac.:h
w powiecie grodziskim robotnik rolny
Mądry . tak nieszczęśliwie . się zamachnął,
że '· odciął kosą obie nogi postępującej
prowadzenie sie z.ostał wydalony P~Ze2. przed nim robotnicy. W stanie beznaswego chlebodawcę i za t.o zapr~ys1ągł dziejnym odwieziono nieszczęśliwą do
mu zemstę. Jako narzędzie S'YeJ zbro· szpitala.
dni użył służącą, obiecując jej ZA OTRU
ClE P. HORKA Wt CZ OWEJ, ŻE OŻENI
!lod~iemnv
SIĘ Z NIĄ I WY JADĄ Z POLSKI. Para
odfirvfo ..., 'ffilnie
KOCHANKÓW - TRUCICIELI została
Wilno, 9 sierpnia.
~
osadzona w wiezieniu.
w Wilnie odKate.dralnym
pqacu
Na
~
''
'„'
kryto k-0rytarz podziemny pod O'grodem
przy gmachu urzędu wojewódz!kiego.

ton~

!lora l:oilianflóDJ stopnioDJo tru a
dolltora ·DJeterJJnarji

Kraków, 9 sierpnia
Od dłuższego czasu ŻONA DOKTORA weterynarii p. JANA DUNINA flORKA WICZA w Trzebini, bardzo często
chorowała, przy groźnych objawach cito
roby i tylko SZYBKA POMOC LEKARSKA ZACHOWYW ALA JĄ PRZY ŻY
CIU.
coś
Mąż jej, podejrzewając w tem
KARYGODNEGO, zawiadomił o powyż
szem posterunek P. P. w Trzebini.
Natychmiast zajął się tą sprawą komendant posterunku p. Cygan, które20
energiczna praca i żmudne dochodzenia

zostały UWIEŃCZONE POMYŚLNYM
REZULTATEM, GDYŻ ZDOŁAŁ WY-

KRYC POWÓD z jakiego żona p. H. cho

rowała.
Wzięta w krzyżowy ogień pytań słu
żąca p. H. Marcela Andzel, przyznała się

OD KWIETNIA b. r. ZA NAMOWĄ
SWEGO KOCHANKA, STEF ANA MRO

że

·-

~amo6ójc;~vni
<uclena o.:alala

Warszawa, 9 sierpnia.
Nocy dzisiejszej pod pociąg 0&0bow)'
pod Jabłonną rzuciła .się w celach samQbójczych 39-letni·a Apolanja Majewska :t.
Kielc. Maszynista w ostatniej chwili po-

ciąg zatrzymał. Niedoszłą samobójczynią
zajęł.a siię policja.

!liorun
sa6il :J oso6v
Bydgoszcz, 9 siemnla.
W czasie burzy, która nawiedlib powiat międzychodzki, uderzył piorun w
jeden z domów w Rozbitku, rażąc śmier
telnie 3 osoby. Dom spłonął doszczetnie.

WCA dawnego pomocnika wetery-narJI
up. H., STALE DO NAPO.JóW, PRZEZNACZONYCH DLA ŻONY P. H. WSYPYWALA TRUCIZNĘ.
Mrowca przytrzymano w ostatniej
chwili przed jego ucieczką z Trzebini.
Dalsze dochodzenia wykazały, że MrQ
wiec, będąc zajętym u _p. H.• przez złe
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Warszawie-n.ie,p;/~,
Pożar wmłynie \VOJ.Skowym w
s1edm10metrowe1 szerokosc1 loch podz1.e
·
1

pODJSfOf

S •aprÓS~eDiO

z Warszawy donoszą:

0flfti0

mny, i~ący w stronę ~f':Y Za~kowej.
Na1prawdopodohme1 ~es.t to 1edno z po
praski łączeń z królewskim zamkiem dolnym.

Zaalarmowano niezwłocznie
ogniowej.
W chwili przybycia straży gęs·ty dym
W rejonowym zakładzie intendentury
przy u1. Jagiel1ońsk}ej 52 na Pradze wy- zaczął się wydobywać z poddasza. W.o._
nikł wczoraj przed wieczorem :poża'r, kto bee tego strażacy wyrąbali część dachu.
ry na szczęście udało się stłumić w Ziarnd Tam jednak ognia nie z.naleziono.
Po krótki.eh :po•s zukiwanlaoh stwierku.
.W budynku mur,o wanym, oz.naczonym dzono, że ogień powstał w pakamerze
numerem 19, mieści. się wojskowy młyn młyna, mieszczącym stare ksią;żki i papie
beczki ze
parowy, pracujący na potrzeby garn1zo- ry 0iraz pasy hansmisy.jne,
nu warszawskiego i mni.ejszych garnizo- smarami i różne rUjp:iecie.
akoji ogień
Po przeszło godzinnej
nów podwarszawski-eh.
··
6 wieczorem, gdy w pakamerze ugaszono.
Około godziny
Dochodzenie ustaliło, że pożar powmłyn już <>cl godziny był nieczynny, dozorca dzienny, Zborows\ki, zauważył gę-1 stał z zaprószenia ognia, przez porzuceste kłęby dymu, wydobywające się przez nie niedopałka papierosa, lub tlejącej się
.
.
zapabki.
·
sztpary ·z budynku llr. 19.
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'Jto.ini.:a rannv

Łódź, 9 sierpnia.
Wczoraj rano przed domem przy ulicy Zgierskiej 51 zderzył się tramwaj dojazdowy z wozem. Skutkiem karambolu
wóz został strzaskany. Woźnica Józef
Kolasa, zamieszkały przy ulicy Drewnowskiej 44, spadł na bruk uliczny i doznał
ciężkich obrażeń cielesnych. Wezwane
pogotowie po udzieleniu pierwszej pomocy przewiozło go do szpitala.
.
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Strejk metalowców na . Sląsku
zaostrzył się - Związki zawodowe agitują za roz„
szerzeniem streiku

Katowice, 9 sierpnia
Dnia 7 b. m. odbyła się w Bielsku po
nowna konferencja, mająca na celu zl!Uns~lic;fifo
kwidowanie długotrwałego zatargu mię
ulonqł
dzy przemysłowcami a robotnikami meMoskwa, 9 sierpnia. tolowemi. Udział w konferencji wzięli
W rzece Moskwie utonął syn zastęp- insp. pracy z Bielska dr. Bartomvs, inż.
.
cy przewodniczącego komitetu wojenno- Cięcioł~ i in.ż. Batkiewicz z Białej.
Pomewaz przemysłowcy na podwyz
rewolucyjnego Unszlichta. Młody Un-1
ke płac nie chcieli się zgodzić, dr. Bartoszlicht był znanym komsomolcem.
mys oświ·adczył, iż zwróci się ponownie

Niezależnie od wspomnianej konfedo gł. insp. pracy Klotta.
Sytuacja strajkowa zaostrzyia sTę o rencji odbyły się w Bielsku poszczególtyle, że komitet okręgowy klasowych ne konferencje, pomiędzy przedstawicie
związków zawodowych wydał ulotki, lami robotników a przemysłowcami, z
w których agituje za rozszerzeniem straj udziałem inspektora pracy z Bielska t
Białej oraz posła Topinka, które rówku.
Wszystkie ulotki zostały skonfisko- nież nie przyniosły żadnych nadziei liwane. Komitet klasowych związków za- kwidacji strajku
Następna ogólna konferencja odbę
wodowych zwofar na dziś wielkie zebra
nie w Bielsku, na którem mają powziąć dzie się w Bielsku z udziałem inspektodecyzje co do dalszego postępowania ro- rów pracy oraz starostów w Bielsku i
.
botników.
1Białej.

~.„ io sit: .,., 1odsi sdarza '· ·

Robotnica zmiażdżona przez windę

j'gn

Weksle podpisane w hypnozie
Berlin, 9 sienpma.
„Vossische Ztg." donosi, że p~licji b~~.l
g~skiej udało się zaaireszt-01wać mebezp1e
cznego aferzystę berlińskiego, pochodzą
ceg.o z R..umunji kupca Leona Jacoba, kto
ry prowadząc w Berliinie interes przewo,
zowy i wywozowy popełnjł cały szereg
ma1wersacji.
szczególnie
Nazwisko tego 0S:Z1Usta
znane jes<t z gł·o·śnej afery, w której udało mu się przy pomocy hypnozy nakło
nić zmarłego berlińskiego adwokata do
zażyrowania weksli na znaczne sumy.
'Jj Wiśle

DJVloDJiono
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Adwoka.t ten podpisał w rzeczywiisto
ści te zobowi,ązania, .za któ~e. musiał ~os~o:ch
tern poi;-ęczy? zna.cz.ną cz.ęsClą
doc?odow, D.l~ ma1ąc 'f .teJ tranzaltCJl za . .
dneJ absolutnie kcmzysc1.
• Zaaresztow~y. osz!lst wydlany zosta:nie władzom menueck.im,

~iras~nv DJępadeA"' ..fu6finie

Lublin, 9 sierpniia.
.W.czoira~ w Lubl±nie wydarzył się tra.giczny wypadek. Przy windzie cięż~ro.
wej mieiscowej mleczarni współdzielczeJ
zatT1udniona był.a 31-le-tn.ia Mairja BiałochOtWa . .W rpewnym momencie wes<Złia ona
do opróżnionego szyb.u wi111dy mimo o-

I

strzeżenia ze strony pracujących tam ł'nnych roho•t ników. Nagle winda z silnym
trzaskiem runęła wdół, przygniając Białochową. Z pod windy wydobyto już tylk>0 ·fa;Uipa. Jak się okazało, sznury winidy
były mocno przetarte.

~cm••••••••••••••liil•-1•im•illll••lil•••••••••••••••••••

5-inorkówki podrobione
sgsfe1ne1n... €Zekolodowg1n
XiesDJuAłe
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odAruc;ie polic;ji niemie,;fliei

Toruń, 9 sie11Pnia.
po starciu się w obiegu cienkiej warstewBerlin, 9 sierpnia. , trzoną w pewnej fabryce czekolady.
Zami~st czekol~dy używano masy ki sre~ra wychodziło na jaw, że są to
1W dniu wczorajszym rybak Gobert z
Policja w Cassel wpadła na !rop VfYTczewa złowił w Wiśle jalkimś dziwnym rafinowanych fałsmrzy monet ,J-manrn- cynkoweJ. Po odłamu monetę posrebrza- falsyfikaty.
Monety puszczan'.) w obieg po jarmar
wypadkiem zabłąkaną f.ofkę. P.o zabiciu wych. Na ich czele stal wysłużony ocho- no w rozczynie sreb1 a.
. Spo_rządienie jednej mo,n~ty trw::~o 5 kach i ;v tym celu podróżowali fałszerze
sprzedał ją. jedn.Y'f'''- :t rzeźników za 50 tnik Reichswehry, kt~ry obrał nadzwyczaj prostą metodę bicrn monet, podpa- 1mmut i kosztowało 30 femgow. Dopiero 1po całeJ Nadrenji.
złotych.
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Wyścig

!1roeit:•no śmtert
lolnjfta

morskich olbrzymów

:Jflo6ilisac;a floni parODJIJlli dla •do6viia
61~flihle; D>st~ei Jltlantvflu

1Wie1ki okręt niemiecki „Bremen" do wieństwie do okTętu towarowego budufe na to, że będą musiały bardzo szyb'ko
olbrzymy„ maiące głównie z11 zniknąć z widowni.
Poza towa4'Zystwami angielskiemi 1
nt,h w 770. l pół go~ z szybkością 27,9 zadanie obsługę pocztowo-pasażerskę,
mtl morskiclt na godzmę (mila morska ma wskutek cze.go zabiega się przedewszyst niemieckiemi widoki utrzymania się mają
jeszcze towarzystwa francuske gł4'wn!e
około 1.8 kilometra) b~ąc w ten spo·sób Idem o szybkość.
Zdobycie ooiraz to większej szybkoś- dzięki temu, że mechanikom łrancusldm
ohęt angie'1ski „Matuetanja11 , który trzy
silni.kl.
mał dotąd prym w północnej części At- ci sprawia, że silniki, kotły oraz zbiornt- udało się zbudować wspaniałe
ki, pochłtaniają opału 9-10 pojemności ca- Zaopatrzone w nie wojenne okręty fr.anlantyku.
To powodzenie niemieckiego okrętu łego okrętu. Załoga na łych olbrzymach cuskie robią od 35 do 40 mil morskich na
wywołało mnóstwo zawiści mię<hy wiei- strunowi tyle, co na wielkich okrętach wo godzinę, wskutek czego Francja pobiła
kiemi towarzystwami okrętowemi Angiji jennych, posiadając kilkuchfosięciu me- rekord szybkośoi na morzu. A ponieważ
i Niemiec, bowiem towarzystwa angie1- chaników oraz mnóstwo służby pomocni- te same masz)'llly, które zastosowano na
s1cie będą musiały szukać sposobów przy czej. A choć poj emność takiego okrętu okrętach wojennych, można też urządzić
wrócenia wydartego sobie stanowiska jest olbrzymia, niewiele jest na nim miet· i na pasażerskich dla towarzystw okręto
1wych francuskich, pobicie światowego
by nie spaść na stałe na drugie miejsce ~ sca na ładunek towarów.
Jeśli tonaiż nowobudowanych okrę- rekordu szybkości na Atlantyku ie-st dla
zakresie komunikacji pasażerskiej mię.
tów będzie nadal wzrastać, stanie się ro Fifa:ncji jedynie sprawą pieniędzy.
dzy Eur·opą a St. Zjedaioczonemi.
Urinfk francuski, który ustanowił teW. każdym raz!e dotąd te!llu ~sp?łza- kord szybkości na awion1etkacb, poruczPrzed trzydziestu Iaty niemcy zasko- z .korzyścią dla szybkości. Oczywiś~ie, ta
.rung~els~o - nienueckiemu nik Bonnet, mający wziać udział w mtę
czyli aniglików tak samo, jak dziś, spusz- kie towar~yst.wa. okrętowe, ktore me :no wodm.ctwu
qzając na wody słynny okręt „Deuts- g~ Pązwohć ~ob1e na b~~owę tak wieł- FranCJa iprzypatruie się ze znaczną rezer- dzynarodowym kongresie hydroplanów,
chland", który już od pierwszej swej po- kich i wspaniałych okrętow, skazane są 1wą.
podczas próbnego lotu nad Bordeaux,
WW
dróży przejeżdżał z New Yo·r ku do Cher
~padł, zabijając s1ę na młeJscu. Aparat
został zupełnie strzaskanv.
„r~··mołośł
.
hourga w 5 dni 1 godz. i 5 min. przy szybl'!I'
19'
W I
kości 23,5 mil morskich na godzinę.
drugiej swej podróży, zajechawszy do poi- i
tu Southampton, ,,Deutschland'' miał na ;
Kapitan Mariano
swym wielkim maszcie olbrzymią chorągiew :z napisem „Made in Germany'', co
wstąpi/ w związki ma/żeńskie
anglicy uważali jako policzek i postano- i
Kapitan Mariano, który zdobył powilli 'za wszelką cenę zbud<>wać okręty
pularność, jako uczestnik nieszczęśliwej
jeszcze większe i szybsze.
ekspedycji generala Nobilego, w tych
Owocem tych planów było zbudowadniach wstąpił w związki małżeńskie z
nie olbrzymiego okrętu ,,Lusitania", któ
f ran ceska Viancocinl z książę
hrabina.
ry przebył drogę z Anglii do New Yorku
Miniano. Drużbami byli ksią
rodziny
cej
w 4 dni 19 godz. 2 min. z szybkością 24
żę Apuliński i były minister skarbu, hramil morskich na godzinę. lniny okręt anbia Volpi.
gielski zupełnie tego samego typu przeKapitan Mariano podszedł do ołtarza,
woszybciej,
jeszcze
pirzestrzeń
tę
jechał
się na kulach, podtrzymyWany
opierając
bec czego flota handlowa niemiecka munarzeczoną.
przez
siała przyznać się do przegranej. ZdobyMatka profesora Malm~reena, kt6n',
.~ '
wał.a ona, coprawda, coraz to większe or,„.„....
wiadomo, umarł w czasie wędrówek
jak
kręty, żaden z nich jednak nie mógł szyb
lodach polarnych z Zappł
bezkresnych
po
kością dorównać dwu olbrzymom angie1.
przystała nowożeńcom
Mariano,
kpt.
i
Ody J><>Wróc11Ody wyjeżdżał.„
·
skiim.
niezwYkle ciepło napii
ślubny
podarek
m1mWmmnm11e!ll:n11wm•11•1•P11r1:!łDiilliilr••••••••llillD••llll!••••••
0d tego czasu na Atlantyku panował
sany gratulacyjny list.
4
spokój, zakłóCOllly teriaz dopiero wypuszczeniem „Bremen", Oczywiście wtowao. d
~
rzystwach okrętowych obu ~rajów rozpo 1·
Nowy sposóD
Seporo«:Ją od loao. bo zqda
cznie się n<>wa mobilizacja koni parodu«:h P•erwszeao malaonka
wych celem zdobycia zwycięstwa w tym
odmładzania
Gazety a;n.gielskie donoszą o niezwy- małżeństwa duch, na pytanie, co mogłowy~cigu. Towarzystwa ok.itętowe innych
Osławiony specjalista od odmładza
panstw będą mogły !P~trzeć na tę walkę kłej zaprawdę s,prawie rozwodowej. Mo-I by mu przywrócić utracony na tamtym
ze wzglę~nym spo.koiem, zwłasz~za, ze tywem jej jest niespotykany dotychcz~ świecie spokój, odrzekł przy pomocy t. ni.a, ucrony rosyjski Woronow, ma od pe
o?raz„dalei .Posuw~1ący ~i,ę rozwó1 komu nigdy trójkąt, albowiem jeden z jego zw. pisma automatyc~ego, że jedynle W111ego czasu groźnego ko111ktlll'enta, w onikaci1 ipowietrz.ne1 osłabi z cz.asem zapał! wierzchołków tlkwi w daleki.eh zaświa- spokój ten przywróciłoby mu zupełne sobiie wlos'kiego lekarza, do'kto:ra Gioeo&eperowanie się i nieuleganie mężawi. condo Protti'ego z Wenecji, stosują~ego
tach.
1 zawiść współzawodników.
04 tego dnia małżeństwo Ryszarda'. zresztą zupełnie odmienny, a podobno
Bogaty fabrykant 42-letni Ryszard
Narazie jednak rozgrywać się będzie
formalna wojna. Nie będliie w niej tru- Locke poślubił przed woma laty niejaką Locke stało się czysto formalnym związ- zna-cmie skutecznieiszy sposób r0-dmładizz
pów po żadnej stronie, jednak akcje te<ło panią Bartome, wdowę ;po budowniczym kiem: żona wypełniła całkowicie nakaz nda.
Syistem d<>ktora Protti'ego po!ega na
ducha. Nie pomogły ani prośby ani ~roź
czy inneg.o towarzystwa okrętowego z~- tego nazwiska.
Młoda ta ZS-letnia wówczas kobieta 1 by - mąż nie potrafi! niczem zwalczyć zastosowain.iu transfo2'Jji krwi osoby pra't'
czną spadać lub podnosić się, co odczu)e
dotkliwie zarówno obywatel angielski, począ,tkowo nie chciała zgodzić się 111a hm woli ducha i uczynić żonę ~łuszną zwy nącej „odmłodZiić się". O ile system w~.
ronowa, polegający na przeszczepientu
związek, póż.niei jednak, po gorących sta kłym nakazom małżeńskim.
jak i niemiecki,
powame
glt'uczołów małpi.eh, wywoła:ł
powstawały
małżeństwem
Pomiędzy
·
zdeLocke,
niej
w
zakochanego
raniach
wielkich
budowania
technika
Obecn1a
na tern tle coraz większe nieporozumie- zasitzeżenia ze skony uczonych, 0 tyle
okrętów ma to do siebie że w przec.1- cydowała się oddać mu swą rękę.
! Przywiązana jednak pamięcią do swe- nia, aż w końcu, gdy pani Locke ozna~mi nowy system doktora Prottii'ego, dający
'
drugiego ła dnia pewnego, iż duch jej pierwszego doskonałe rezultaty, zyskał w kołach nc.
·i go pierwszego męiża, uprosiła
•••••••••••małżonka, aby jej zezwolił zawiesić p<>r- męża nakazał jej włożyć powtórnie żało- ukowych uznanie .
. tret swego poprzednika w ich nowem bę, sytuacja pomiędzy małżonkami sj.ała
1mieszkaniu.
się tak naprężona, że pan Locke widział i
I oto portret teai, !Prawdopodobnie źl.e się zmuszony wystąipić ze skargą rozwo. !
1 przymocowany do ściany, spadł z niej za- dową z przyczyny swego rywala z tamk I
raz pier.wszego dnia po jego zawieszenłu, go świata.
Sę.dziowie, którzy sądzili tę oryginalFakt ten sprawi!ł na przesądnej kobiecie
Dziś I dni nast"pnychl
przygnębiające wrażenie i poczęła 01111 ną sprawę, !tl.ie mogąc mimo wszystko do
Wspaniały podwójny program ameryk.
wytwórni First National.
upatrywać w nim zły omen na całą dalszą patrzeć się w czynach Willh~lminy Locke
I.
zdrady małżeńskiej, oparli się jednak na
swą przyszłość.
.W kilka ty.godni potem pani L<>cke niezbitym fakcie, niezaprzeczonym zresz ,
„Życie jest piękne"
spróbowała wywołać w pewnem kółku są przez samą oskarżoną, że ta oparła się !
Dramatyczne przetycie młodej i pięk
spirystycznym ducha swego pierwszego wykonywaniom ~ednego z obowiązków,
nej kobiety. której nie wolno myśleć
o zamążpójściu.
sakrament
;nakładanych na żonę przez
męża.
W rolach głównych czarująca para
Przedsięwzięcie to nie.tylko jej się u- mał'żeński i udzielili rozwodu jej mężowi,
kochanków Mary Astor i Llo31d
dało, ale niezadowOiloo.y z jej powtórnego składając całą winę na panią Locke.
H"ghes.
Jconał podr.óży z New YoTku do Plymo- okręty -

w do6ie. lotów no .,.,••

I
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Ultranowoczesna komedja, tryskająca
•
werwą, dowcipem i humorem

„6anonki i ~rapane nieba"
Jak skromny urzędniczyna kolejowy
został bohaterem i sensacją Nowego
Jorku.
W roli głównej kapitalny komik
Chester Conklin.
orWspaniała ilustracja muzyc.ina
kiestry symfonicznej pod kierunkiem
A. Ct.UDNOWSKIEGO.
Początek przedstawiel1 o g. 4 popoi.
w sobotę o godzinie 2-ej, po poł„
w niedziele o godzinie 12-ei w poł,.
.ostatniego o godz. 10-ej wiecz.
Ceny miejsc zniżone. w sobotę
od 2-ei do 4-ej i w niedz. od 12-ej
do 3-ej wszy~tkie miejsca po 50 gr.
; 1

złot 11 .

żuwe wid1no

'1 o-retni arnervflanin fitóru po ro• pler111ssu
•060,;.:uł auta ł drapa,;.:e ,;fimur
Nieja!lci Jo.ss P.ommeroy od 53 lat prze
więzieniu w
bywa w amerykańskiem
Charlestown.
Przed kilku dniami po raz pi·erwsz)
od czasu zamknięcia go w więrieniu wy
wfaziono igo na miasto, celem rprzetransport01Wania go do innego budynku.
Przeszło g•odzinę więzień, który w mu
ry zakładu karne.go wszedł jako młodzie
niec, a obecnie już jest starcem siw<>włosym, jechał samochodem, Oill który nigdy
poprzedni·o samochodu nie widzi·ał.
Ze zdumieniem spoglądał na motocylde, autobusy, aeroplany, i motorowe wo-

ciężarowe.
Nowe środki lokomocji talk go zatnte
r-esowały, że prosił, ~by mu pozwolono
zatrzymać się na chwilę i obeirzeć te cu-

zy

da zbliska.
- Jakto? - zapytał więzień ze zdumieniem, - więc iuż niema koni na świecie 1
Pommeroy w .ie'ku lat 17 skazany z:ostał
na śmierć przez powieszenie za zam.ordo
wanie trójiga miłod.gzego r<>dzeństwa.
oo tem
Karę śmierci zmienfono mu
na dożywotnie więzienie,

I

I
Początek seansów o l?ndz. 5-ej po poł.
w sob„ niedz. i św i ęta o J!odz. 12-e;.
--Ceny mie j<c \;-sobot-y:-ńiedziei;święta od l!od i. 12-3 1 zł i 50 gr.
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Hjeny mieszkaniowe
Aby

dostać

nowe domy

żerują! ..

mieszkanie trzeba mieć dużo
i jeszcze więcej pieniędzy.

nłB ciaszą się sympatią łodzian,

I

cierpliwości

a w starych brak wygód

Łódź, 9 sierpnia. mont mieszkania co również pociąga za
Na początku sierpnia ludzie najczęś- sobą znaczne koszta.
Nowe domy natomiast
ciej zastanawiają się poważnie nad tern
11ie ciesza, się sympatia, łodzian, ·
pod jakim dachem spędzić zimf.; i sh\d
którzy obawiają się szykan ze strony gowłaśnie
0 te} vorze rozpoczyna sic najruchliw· spodarzy po wygaśnięciu końtraktu. 0chrona lokatorów jest w każdym razie
szy sezon w branży mieszkaniowej.
lepsza niż słodkie przyrzeczenia właściSą trzy zasadnicze sposoby odnajdy- ciela domu.
wania mieszkań w dzisiejszych czasach: Za wynajęciem mieszkania w nowym dozapomocQ ogłoszeń iv pismach przez po- mu przemawia szereg poważnych arguśrednikóiv lub też okazyjnie przez zna- mentów j. np. posiadanie wszelkich wyf!ód nawet \V mieszkaniach dtvuizbmvycli
jomych.
W aziedzinie większych mieszkań przyzwoity IVYf!llłll domu, prezentacja
(dwu i trzypokojowych) ruch jest mniej mieszkania i t. d. Największy szkopuł sta
szy, mato jest bowiem reflektantów z po- nowi w tym wypadku obawa, związana z
wodu braku gotówki, a z drugiej strony, myślą, co będzie po trzech latach, gdy
kto ma jakiekolwiek mieszkanie nie myśli kontrakt zostanie rozwiązany i gdy trzeo polepszeniu swego „locum", patrząc ba będzie zawrzeć nowy kontrakt na nowych warunkach.
przez palce na wady i brak wygód.
Większy ruch natomiast objawia się
o tej porze w stosunku do pojedynczych
pokoi. Reflektują na nie i samotni kawalerowie, i bezmężne pannice, i nowoupieczone małżeństwa, nie mogące się jeszcze zdobyć na większe mieszkanie.
Łódź, 9 sierpnia.
W podrzednych cukierniach, gdzie po
grasował.i pomytódzkim
bruku
Na
~rednicy mają swoją giełdę panuje już
stowi złodzieje, którzy podając się za
ożywiony ruch od rana do zmroku.
pracowników rozmaitych firm, wyłudza
Ludzie, handlujący mieszkaniami, na- li od tragarzy towar. Twierdzili oni, że
dają sobie z ust do ust lakoniczne infor- upoważniono ich do odbioru paczek i tra
macje, których treścią jest zazwyczaj garze, wierząc im na slowo, oddawaJ;
albo nazwa ulicy albo suma, jaką klijent towar.
ofiaruje.
, Pol'icja przez dłuższy czas bezskuteSzukanie mieszkania połączone je.st w cznie ścigała złodziejaszków. Jednegu z
naszych czasach z wielką dozą cierpliwo nich schwytano wreszcie w następują
ści i z większemi jeszcze wydatkami.
cych okolicznościach:
Właściciel składu przędzy p. Jakub
Reflektanci muszą mieć przedewszystklem zdrowe nogi, które pozwoliłyby im Przezdziecki wyslat swemu klijentowi
łazić po piętrach i jednego dnia zwie- Zaksowi (Sienkiewicza 9) skrzynię przt;
dzy \Velnianej.
dzić niemal pół miasta.
Przed domem przy ulicy SienkiewiNa mieszkanie w śródmieściu przecię cza 9 do woźnicy Maneli, wiozącego
tny śmiertelnik nie może sobie pozwolić przędzę, zbliżył się jakiś osobnik i oalbowiem przerasta to jego możliwość

Ta niepewność odbiera lokatorowi
spokój i zmusza go raczej do szukania da
chu nad głową w starym domu, gdzie wie
przynajmniej, że nie czekają nań żadne
niespodzianki.
Wybór jest więc trudny i biada temu
kto znajdzie się w tak nieszczęsnej sytuacji, że musi szukać mieszkania, a nie
rozporządza większą sumą gotówki.
Jedyną pociechą choć bardzo nieefektowną jest przeświadczenie, że
w innych miastach sytuacja pod tym
wzf{lędem nie przedstawia się lepiej.
Słaba to pociecha, lecz szukający mie
szkania często w niej właśnie szuka ra!lło•onv prqdem
tunku i mówiąc sobie „tak długo przecież
Wczoraj podczas naprawy przewodników etrwać nie może", opuszcza bezradnie rę lektrycznych na szosie koro gminy Brus. roboce i... rezygnuje z dalszej włóczęgi po tnik firmy ferro • elektricum, Alfons Kaus, zr.mieście, odkładając wyszukanie odpowie staf rażony prądem o wysokiem napięciu.
dniego mieszkania do następnego roku.
rękach i
Nieszczęśliwy stra<:il władzę w
wy

ee

„ ••~·····

spadł

slod~if!i pr~(d•IJ
sfta•anu no roft ll'i~•ienio

flornvsloDJJJ

M'&E*

w brudnym, niechlujnym -domu
na bocznej uliczce nie każdy chce
wynająć, tembardzfej, że musi liczyć na
ograniczone wygody 1 gruntowny re-

.

Postu laty eksportowe
Łodzi

kon f erenc;a polsko•rumuńska
w Warszawie

:www

Alice Terry

Iwan Petrowicz
Rex Ingram

Im nami~tnoiti
Je~na lUHA

:-:

wkrótce

1-1

......--

sumę nieosiągalną.

A

słupa, doznając pęknięcia kręgosłupa .

IRlY ~tlWY:

Woźnica zeskoczył z kozła i pobiegł
składu. Ody okazałv się, że nikt go
wzywał, wrócił na ulicę i st\vierdził
że w międzyczasie ściągnięto z wozu kil

do
nie

ka paczek przędzy.
Osobnika, który podawał się za pracownika firmy Zaks, oczywiście już nie
by.to.
Manela, nie tracąc ani chwm czasu,
zaalarmował policję. Policja ustalila, że
złodziejaszek wpakował przędzę na jakiś wóz i odjechał w kierunku Bałut. W
toku dalszego dochodzenia stwierdzono,
że byl to niejaki Chi! Pfeferberg. Aresztowano go.
.Pfeferberg-, przyparty do muru, przy
znał się do kradzieży i wskazał miejsce.
gdzie ukrył przędzę.
Osobnik ten mial na sumieniu kilkakradzieży, któdziesiąt pomysłowych
świadczył:
płatniczą.
- J es tern .pracownikiem firmy Zaks. rych ofiarą padali przeważnie woźnice i
Skromne dwa pokoiki z kuchnią ko- Chodź pan na chwilę do składu. Może tragarze.
·
sztują w przyzwoitym domu
Pfeferberg stanął przed sądem. Ska J
pan wóz J)Ozostawić bez żadnej opieki.
zano go na rok więzienia.
do 8-miu tysi~cy złotych.
Ja odpowiadam za wszystko!
co ala pracującego inteligenta stanowi
gdzieś

ze

Portret nagi ei arystokratki
~
Niebywała

ren:o(werem

I

sensacja w

Z. Warszawy donoszą: _ .
Przypadki i wypadki chodzą po ludziach. Mało kto jednak może powiedzieć o sobie. że przeżył przygodę w rodzaju tej, która się wydarzyła ostatnio
pewnemu bardzo popularnemu malarzowi warszawskiemu.
Oto · któregoś dnia przychodzi do jego
pracowni niezwykle przystojna, młoda
kobieta.
- Proszę pana - mówi - chciałabym, ażeby pan namalował mój akt. Stawiam jednak dwa warunki: po pierwsze,
aby van nil!dY nie usiłował dowiedzieć

111 r~flu
świecie malarskim

stolicy

kiem pfótnie_ ujrzała siebie stojqca, nago aby malarz zamalował rewolw~r. lc.:z 0 1
stanowczo odmówił.
z„. olbrzymmi rewolwerem w ręku.
Obraz był piękny, jednakże rewo!- 1 Wkońcu, wobec niedojścia do porower, nie harmonizujący z całością, wy- zumienia tajemnicza nieznajoma odmówiła wykupienia obrazu.
wierał dość dziwaczne wrażenie.
Pozostał on w pracowni malarza i ma
- Co to ma znaczyć? - spytała.
- Pani popełniła zamach na mój za- się ukazać na najbliższej wystawie dopał twórczy. Kiedy zbliżyłem się do pa- rocznej w ,..Zachęcie".
W świecie malarskim wypadek ten
ni, widziałem w niej nie kobietę, której
mogę pożądać, lecz przedmiot rysunku. wzbudził wielkie zainteresowanie.
Podobno dama, która pozowała do aLufa rewolweru zrzuciła mnie z niebios
na ziemię. Niech więc ten rewolwer po- ktu, jest przedstawicielką jedne(ze znanych rodzin arystokratycznych.
zostanie na zawsze w pani ręku.
Piękna pani gwałtownie zażądała,
1

I

Lódt, 9 sierpnia.
W dniu dzisiejszym po powrocie z
Poznania i zwiedzeniu P. W. K. przybywa do Warszawy rumuński minister
i>rzemysłu i handlu. Wraz z ministrem
przybywa jednocześnie oficjalna dełega
cja rządu rumuńskiego, która rozpocz~y ~niv'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~+~~*~~~~~~~~~~
nie w Warszawie rokowania w sprawie ~.k~~~@~PO~~
czasie malowania, ani ·razu do mnie się
aktualnych zagadnień gospo~arczych nie zbliżył.
polsko - rumuńskich.
Malarz bez większego zdziwienia,
warunki damy, umówU się co do
przyjął
znajdu
Na porządku dziennym obrad
i po kilku dniach rozpoczął
honorarjum
łagodną karę,
Sąd wymierzył
ją się przedewszystkiem sprawy taryfopracę.
1
wo - celne, tranzytowe i t. d. Ponieważ
••
uniknąć
Nieznajoma była piękna, linie jej cia- ponieważ
Rumunja jest, jak dotychczas, najwięk ?a były wprost zachwycające, to też maMania
Łódź, 9 sie.rpnia.
dzi.alnści IMrnej i w rezultacie
szym odbiorcą przemysłu łódzkiego, ro- larzowi jego praca dawała prawdziwą
.
okręgowym
sądem
iprzed
stanął
wcz()d"aj
Przy ulicy Piotrlkowskiej 3 wydarzył
kowania warszawskie posiadają dla Lo- satysfakcję artystyczną.
się
tłumaczył
w.inie.n
samochodowy.
jestem
Nie
wypadek
tragiczny
się
W pewnej chwili malarz zbliżył się do
(lzi niezwykie doniosłe znaczenie. Do ro
modela, aby poprawić pozycję ręki, lecz Szofer Stanisław Mani1a, zdążający w kie szofor na sprawie - zr.obiłem W1Szystiko,
!1owań tych sfery gospodarcze l.odzi
kobieta błyskawicznym ruchem wyjęła runku Placu Wolności najechał na robot- co do mnie należało, by unilmąć nieszczę
nika tramw:aj.owego B-0lesława Kapiuśdń ścia. Jechałem z przeplis'O'Wą szybkością
J)rzywiązują bardzo wielką Wtillll!' z tego z pod poduszeczki rewolwer.
:właszcza względu, że Rumunia dążąc
Malarz oniemiał z przerażenia. Od- skiego, pracującego Jlia iezdni. Sam-O'Ohód i j.~ z daleka zauważyłem 'l'obo·tniW<l,
pracującego na szyna·ch, więc dałem sydo rozbudowy własnego przemysłu włó skoczył o kilka kroków i ledwie zdołał przygniótł Kapuścińskiemu nogę.
Wezwane ;po·gotowie przewiozło posz gnał.. Robdtnilk .nie ruszał się z mi·eisca.
denniczego, utrudnia import towarów wyjąkać:
- Co pani robi?
kodowanego do szp1tala św. Józefa w IH6 Podniósł się on dopiero ,gdy byłem ;uż
;ódzkich.
- Warunek mój pozostaje w mocy, rym natycrhmiaS:t mu nogę alIIl\PUtowano. tuż przy nim. Chciałem go wyminąć, ale
Sfery przemysłowe liczą się z tem, a pan widać o nim zapomniał - z zim- Kapuściński, po pairu miesiącach powró- ·on nie zorjentow.ał <Się i skoczył ,w prost
pod kołra maszyny.
e miarodajne czynniki położą szczegół· nym uśmiechem wycedziła kobieta.
cił do zdrowiia, lecz pozostał guż · na całe
świ.a<llkowie, wezwani na rozprawę,
Wobec takie} s_YtuacH. ma!a.rz zrezy- życie kaleką.
'•Y nacisk podczas obecnych rokowa1i
mniei więcej to samo, w oska1t
zez.nawali
1 to, aby uwzględniono przedewszyst- gnował z ust~w1ema pozu3ące1 i malował
Kierowca Mania p.o tragi<:z.nym wy- żony.
ciąg-u.
dalszym
w
ł
z·
padku sam zgłosił się do kom-iisatja.tu.
I t Y. L 0 d I, zw aszcza w za-I
Sąd ska·zał Manię na 7 dni a.resztu,
Po kilku seansach praca była gotowa.
· ~~ pos t u~
Policja w wyni'ku przeprowadzonego zawies~aijąc mu wykonand.e karv na Ql'ze
Dama narzucita na siebie powiewną
res1e obnizema stawek celnych na to- chustę i zbliżyla się do obrazu. Na wiel- dochodzenia pocią·gnęła go do odjpowie- ciąg 2 fa.t.
wary łódzkie.

Jluto

pr~eif!.:lialo

ro6olnil:.a

szoferowi
uczyni/ wszystko, aby

wyr ,', n
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- ... ale wet pani to dziecko!". Stoi, psiakrew, przy drzwiach i nikt wejść nle możet.M
Kałdy chce dziś Jechać„. Nle mówiłem psiakrew na pani dziecko!.„ To niech mnie pani za.
skarży do sądu! .••
- „. Kąpal!śmy się razem„, Powiadam ci śllcz:
nłe zbudowany.„ Ręce ma Jak Plneckl.„ figur~
jak Dougolas Fairbanks„. Oczy lak Veldt„, Usta
falc marzenle.,. Mówił ml, ie takłef Jak la właśnle szukał.„ Ma posadę w banku„. Umówlllśmy
sle dzisiaj w Orand • ogródku.„ Będziesz tam
tet?.„ Mhm„. Ale, la mu powiedziałam, żeby

zdarzaią się obecnie niety/ko ~
cyrku i podczas zdjęć filmowych

lecz

.„

w teatrze

DO!tychczas słyszeliśmy o nieszic~śliwych wypadkach, których ofiaramd, byli
a'l'ltyści, jedynie w dziedzinie władztwa
dziesiacte1 muzy, podczas karkołomny-eh
zdięć do awanturniczych obraizów, Działo
się to jednak
poza oczami publiczności,
lub
która słysząc o takich wypadkach,
czytając Q nich w gazeci.e, kitwała powąt
piewająco głowami i mrucżała sceptycznie:
- Bujda„. Reklama•.
Czasami riobiło się to rzeczywiście
dla reklamy, lecz bar.cl~ często zdarzafo
się, że akt-or fillmowy ~ednym nierożważ
nym kirokiem, iedrnem nienęaznem p-0sunięciem przecinał pasmo swego żywota.
Hiistollia filmu zna takie wypadki, lecz,
niestety, niema na to rady.
Terenem ni:ebeZ!Piecz:nych wys1tę.pów
i to nawet w obecności w~d:zów ieisit bez-

przyszedł gdzłendzleJ...
-

również

mamo, mamo!. .. Dlaczego kolei jest z

żelaza?.„ Mamo? Dlaczego?· Z żelaza?.„
· - „ . przyJeżdżafem do Łodzi tylko na dzień,
włe pan, otwierałem sklep, zanos'ilem weksle

do protestu, wykupywafem weksle ou rejenta.
zamykafem sklep t wyjeżdżałem znowu na cały
tydzień do żony, rozumie pa.n?„,
- do tego autobusu. Panie zanim się tam dostałem!„. Nah>lerw mnie ściągnął szofer, potem
PCtllcJant, potem mnie zepchnął Jeden z pasażerów - a fa, panie, nici.„ Jak głaz!„. Więc panie, fui się wdarłem do środka, a potem mi koszulę podairll, ale już, panie, dostałem się do środ
ka, gdy tu jakaś kobieta, panie, gwałtem chce
wątpienia
feszcze do środka I na mnie. Sto dwadzieścia
arena cyrkowa.
kłlo, panie, żywej wagi! Ja fef, panie, mówłę, że
I1uiż to cyn-ko·w ców, akr<Jbatbw, nieustraprzecląienle, że autobus kozła fiknie, a ona kłaszonych 1in<lskoczk6w znalazło brutalną
dzle się na szosie I powiada: ,,Chyba po moim
śmierć podcrzas przed&tawienia,
trupie przeJedrlecłe!"'" I te całe 120 kilo, panie,
plamiąc krwią piasek areny cytkowej?„.
Jłz:adki okaz małpiej głowy. Zdjęcie z ogrodu zool~cznego w Lonldvnie.
na mnie.,.
T eail:r był pod tym względem na.jbez- „. mamo, mam1>!.,. Dlaczego od tel pani
nic
pieczniejszym przybytkiem. Tam
tak czuć? Mamo? Od tel pani?.,. Czuć„. Magroźalego stać się nie mogfo. Bywały wy.
ł••ka
mo?„
padlki, że jakaś air1tysitka przeziębiła się
WW
.,,
.,...
~'9
- .„ ,,Kłassa" dziewczynka, powiadam cf.„
ńa scenie, dostała zapalenia !Płuc i zmarńOSPOSiOm
DOS•Vm
SDOfti
D1e
Początkowo udawała nieśmiałą.„ Powiada że w doje się dotftliDJie
19
ła, lecz ina tak~e samo nieS1z.częście nar afi 6
zeszłym roku uko~czyła szkołę,„ Pote:U się
żona jesil: irówtni~ pu:bHczność, wychodzą
r_vliantom fionsern>
ł
przyznała, ie Już trzy łata była zaręczona, raz
iBrak owoców daje się we znaki n.ie- ca zimą z ,gorctcego teatru :na uiicę.
Łódź, 9 siefiPnia.
.
ożeniona i raz owdowiała. Chodziło się z nią
Ostatnio ]ednak nieszczęśliwe wypad
. J~k było do przewidzenia tegorocz- tylko g<JSJPOSiom naszym, lecz w pierwwieczorami n1by na spacerek„. Tylko te jasne
'ki przekradają się irównieź na scenę
s.zym irzędzie
noce, to było nieszczęście!.„ Wszędzie cienie!.„ 111erJ zimy, sezon owocowy
Szcze.g6.lnie tańcerze i tańcerki z teatrów
. fabrykantom konserw\
zawiódł na całej &~i.
Odzie się nłe ruszysz - clenie„ Aż człowieka
złość brała!... To się czekało za;sze aż chmur- ~woców jest.bardzo m~ło i są bardzo dro r Wslkutek kh werwencji rząd zgodził się rewjowych upodab.niając się coraz bar.
gości nawet na obniżenie cła od importu jab- d:ziiej óo filmowców i cyrkowców nie peka zakryje księżyc,„ Ody byia większe chmura, gie. Nasze miłe ga•spos1e częstU!ją
'wn~ są dinia i go.dz.iny.
to się robiło większe przedsięwzięcia, umiej- czeko}adk~mi, h~r~a~ą, ci~stkami, ale łek przez cały sienpieii.
Wypad'ek, fald zdarzył się przed kilku
.Wędrują wię.c ~abłka z zagranicy, a
owocow me zn~J~ec1e na zadinym stole
sza - mniejsze.„
dniami w Lodzi nie stan.owi bynajmniej
naszych owoców jeszcze nie widać,
gosC'lDllym,
- „. bardzo przystojny, Więc zaprosłłam go
do nas na herbatkę, proszę pani, przyszedł, tyl- 1 Go~p?sie maj~ je~21az~ inne zmar.twi-enie. Osoby, które były w tym roku w Zalesz- wyjątku.
W Berlinie w o'81taitnim tygodniu za.no
ko nie wiedziałam którą z mokh córek ma na Mmersza z goscnu! Nie podoba mu się- czykach, jedynej miejscowości, podskiej,
gdzie rosną morele i win.ogrona, opowia. towano dwa nieszczęśliwe wypad.ki tea.
myśli. W każdym razie wszystkie ~ledziały nie pnyjdzie ~ięce?. Al~
· 1tralne: jeden w operze, drugi w znanym
dają że
co będzie z kon~1turam1?„
„
przy stole, a że jeden stół był za mały, więc
czereśni i agrestu, a tam również nieurodzaj dał si.ę dotkliwie naszej publiczności ,,Niebieskim Ptaku"
sle poiyr.zyło Jeszcze Jeden od sąsiadki.„ No,! J\1.l!Ja sezon wiśni,
występującym gościinnie w stolicy Niewe znaki.
.
I w odpowiednie) chwili, gdy zostaliśmy sami on nikt nawet nie zdążył ponządnie im się
.
miec.
Słowem - porażka na całej linji.
mł slę oświadcza'° moją córeczkę.„ Wie pani, w ~rzyjrzeć!.. I jak tu mo.żina myśleć o kon1
W c:z~s1e 1 b~letu w o~erze pań.stwcwej
. Fachowcy twierdzą, że skutki cięiź.
plerwszel chwlU nie dosłyszałam o którą mu fiturach?„.
W zes,złym ro!ku w sieripniu można by kiej. ~imy tegorocznej nie wyczerpią się , w B~rlm1e d w1~ 16.letme ~~!et.nice, wychodzi, a że Helcia była w pobliżu, więc mu ją
ła bmk<Jwać ulice jabłka.mi i grUJSzkami w ciągu obecnego lata i że odczuwać je koI11UJąc ~woluc1~ n.a pomosc1e, ••
rzuciłam w obJccła 1 wyszłam „
będizi~my również w latach następnych, runęły mespodzuuue z, wysokosc1 3-ech
d·ziś -_i ab.łka s.ą mizerne i drogie, .a
- „. m3mo, dlaczego już ;u wysiadamy?", metrow,
.
ow.ocowe
albowiem obumarłe drzewa
gr~zki wiszą 1eszcze na drzewach!
Dlaczego Lódt?h Dlaczego brud?•. Dlaczego?
Lwia część ·o woców, jakie widzimy w trudno jest ożywić i kzeba na to kiłka Jedna 1 diruga doznały bardzo pow.:1żnych
Doły?.„ Dlaczego?...
.
•
..J.- •
obrFażeńln. . . k
oknhachd wystawowych sklepów łódzkich, lat pracy.
Ch. R,
. a.ta 1e1 s ończylJV się w 11 Nieb1es{-)
ŁacLna perspek,tyw.al
poc o zi z zagranicy, przeważnie z Ru-
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_ Kon11 ,56 _
cert z płyt gramofonowych. 12,50 - Wiadomości
z Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
13,00 - Komunikat metorologiczny, komunikaty
przygodne. 15,20 - ,,Anglik o Polanach" - o~
czyt p. Teodory Dziewickiej. 15,40 - Komunikat
gospodarczy. 16.15 - Komunikat Głównego Zw.
Straty Pożarnych. 16,30 O- Koncert z płyt gramofonowych. 17,15 - Z podróży sprawozdawcy
ra.djowego. Felieton uzdrowiskowy p. t. „W Truskawcu z terlącą się w ręku „Naftusią" wygł. p.
Tad. Strze ecki. 17,25 - •Nowe tródła enrgji dobywane z atomów" Inż. Eug. Porębski. 17,50 Ostatnie nowiny z Wystawy. 18,00 - Koncert P.
orkiestry P. R. pod dyr. Zbigniewa Dammka.
19,0tO -;-- Rozgmaitości. 1d9,~6 ...- Syt gnał cz~u , odezy anie pro ramu na zaeu nas ępny. &.v,
Odczyt z działu _.Hygiena i Medycyna" p. t.
k do2 Danji iKHoK
d M z· wycieczki
łhygiensty
„„
r. arem
tan d
w
s .. o.aok-.. onD I. acprza
fe
t Jl wyg..
cer 8 }'.m okniczn)'.k tz Tot myt ó zwMll;J~akr~ hiei.
. 22,00
ea r w , 1e1s-.1cKomunłay
prz:erw1e omum
meteorologic~ny.
_Komunikat
22 05
katy PAT. 22.20 - Komunikaty: policv 1ny, spor_.
lowy, ·nadprogram.
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„Wrażenia

'Dziś w nocy dyturuJa al>tekl: O. Antonie.
wicza (Pa:bJanicka 50), K. Chądzyńskiego (Piotr.
kawska 164), W Sokolewicza (Przejazd 19), K
l~embieli6skiego (Andrzeja 26), J. ZundelewPcza ·(Piotrkowska · 25), M. Kasperkiewicza
Zgi,e!:,ka_11.f4>· S.~.T!iWkowsk!,e&~. (Br~ezińska
---..
.
_ ~ -\
~
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' " „ ..

Piękne ręce zdobią -piękną panią

Jo~n Crowford opowi odo o liem, joh
kODSerft'Uje pi~kDO SWOi C:h lrQk

p•

atut
• " l'kne .ręce - to największy
piękne) paru!".
fi1mowa
Tak mówi wielka ratystka
Je.an Crawf.or.d. ·W e w. szystkich ob~. aza. eh
k
k
te1 zma oirmte1 a fork1, czy to będzie fiJ.m
czy „Sen o
„~as.z~ roztańczone córy•',
~1łośc1", ozy •też „Wa.łka o Marię Różę"
plę~e ręce Joan C.ra.wford zawsze są w
.
spoisob wymowny 1 sz~zerze aritystyczny
pokazywane na ekranie.
1Wymowa rąk jest przed.ewszystkiem
• •
• dY, fil.mo:weJ,• •ru1ące)
dla gWl~
•
~azn~
ma ok
· d gestem 1 mtm1ka, Aktorka
kJedyme
.- ·"
się na e rani.e 1Piękn V"
aZ'ję o ino!Pisania
:i:Po111iecią liinńi i iharmonją ruchów rąk.
· S·
· r~k d? m~·
~- . dopro.~a d
_.1, •
. zeme
7.edln~"'~
W~
'kaz1teln.e1 p1ęk.nosc1 i odipa·w1edni~ - 1ch
pielęgnowanie jest troską !l'ÓWl!lież każ.dej'
pięłknej pani,, przeto nie od nzeczy będzie przytoczyć tu rady ipięknej ·Joan.. do
ity:czące spetjalinych .:zabiegów i pielęgna
• • , ,
CJl.
1ak~ sip:osob pann~ .Crawford. wt~zymUl)e swo~e ręc~ w ·t~k1 e1, dosk?nałosci~?
Prze~ pośw1ę7em~ ~1[ku minu.t kazdegQ dnia..oc4>_QWtedme1 uwadze 1 rutv-

I
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Pod koniec jednego z numerów koledzy wynoszą jedną z koleżanek za kulisy
- .tak jak tego wymaga scenarjusz. Na
jednem z osrtatnich przedstawień OIPUISZczono aktorkę na podłogę tak niesz.czę śli
wie, że
d.oznała ona wstrząsu mózgu oraz wewnętrznego wylewu krwi.
Ositatecznie więc róż11ica międizy cyr
~·owcem, akto·r em fi1mowym, artystą rew
iowym a itancer•z em za1tarła się zupełnie.
~ażdy z. ~ich dz.iś tak samo narażon y
na meszczęshwy wypadek, który nie je s '.
ani bu!idą, ani reklamą„.

„Główną rzeczą jest regularne wyko.
nywanie masaży" - mówi Joan Ca:awfond.. 1Woieranie na noc ·d obre6o kremu
zabierf,
1' est. rzeczą 'konieazmą. Nasitęip;y
5
pożądaną
rękom
nadaje
masaż,
delikatny
mię~ość i giętlkość, wderrunie zaś kremu między palcamirównież znacznie przy
czynda się do udelikatn1··en1·a "'ko' ry, Trze
..,.
ba zawsze pamiętać 0 tem, że pierwsze K~cci«: ~
„_....„~· - -d
.„
oznaki wieku ukazują się właśnie na rękach. Konieozny jest codzienny maniclllTe
'
'
•
•
.:ii...
'
L
1 ·
kt'
I~
TEATR MIE S
. oo:y na. ezy :WY.KOnywac <l'u pow1edniemi
KL
J,
win
1ns1trumentami,
Dziś w piątek i pojutrze w niedziel„ ostatr. te
b k _rt_ przyczem
"
1110, a Y s · órKa na pazino .rf
S. L .
misterium w 3.ch aktach
" ciach była wy- prze dstaw ienia
ciin.ana tylko wtedy, gdy je sit zarośnięta i Pereca _ ,Nocą na starv. m rv. nku".
D ziś ceny najniżs ze (od 50 gr. do 5 zł. 50 gr.)
· do do~r~go tonu
_„ .l • ła; N'Ie na.Jezy
siLWar?ma
z~ytnie l:akier01Waane paznog~ jak r6w- - pojutrze w niedzielę popularne
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
nteż przesiad,n~ i zbyt głębokie wycinanie
Dzi ś i codzienn ie o godz. 9 wieczorem re\\'J"
·
skórki.
Niezwykle ważną rzeczą - radzi w ~~a~c~i~;,~tach i 18 ob raza ch ,,Zastaw się a P"««M li Rhiliill!
Craw ford - jest
dalsiZytn ciąigu Joan
specjalny ~ystem ~_imnastr,ki .p,.alcó;-v, ~tó pach i o efekcie pod cz.as gestykulacji, co
ry dodaJe nn grac11, ,ro2;W1Ja 1 nada1c pię- czyni je bardzie,j pociąg ającemi''.
Nie wątp~my a.ni przez chwil ę że cen
kny ~~łt .z.b yt l?"o~.kun. p alcom i zao- 1
z osta n ą
łuągla ~nc1aste, Cwiczerua t e P4'tleży wy l ne rady panny J oa n Cra wford
lrony_wac zaw ~ ze p~ze d luis1hem: a w ten · r>rzi>z n asze D 2- il ·e c1rkowi:;ic wv z)' sb~osQb. łatwo ięsl s1ę prz etkq.nac o postę- , ne.

. ._'. ,,

zważać się

Str.· 5.

Szalo, jako · rekwizgf
w przuaodzie mi•osnet siorszeao

pono

Żądni przygód miłosnych panowie po lazł się w łóżku panienki, odezwało
~zystłkie czasy i m;zędzie pada.ją ofiar~ pukanie do drzwi.

się

bo~inek, któr-e w ten sposób choć w czę-

I

11 Ach Boże, to mój wuj wrócił niespokrzywdy, <:zyttiionc ko- dzianie'', szepnęła przerażona, prosząc
bieotom przez silniejszy fizycznie, bo będą by gość na chwilę ukrył się w szafie. Ka!i'eotr :f11Jieflnv .
cy u władzy, ród męski.
waler był rycerski. Nie chciał narazić ko
Obecnie sądy niemieckie unie'Szkodll biety, którą miał zamiar uwieść, na dodat :
wi:ły na jaki.ś czas jedną z tych boginek, kowe nieprzyjemności. Może też trochę I
która przy pomocy swego 11 pil'Zyjaciela", obawiał się „wuja", który przeci-eż mógt !
zawodowego alfonsa, z wiel'ką zręcz.noś- być siłaczem albo zawodowym bokse- ;
z powodu gruntownego remontu
cią poidlskubywała wszelakich starszych rem. Dość, że wszedł do
szafy, którą !
chwilowo zamkni~ty.
i dostojnych pamów, rozgorzałych nag- ddewczątko startlillnic za nim zamknęło. ;
Po otwarciu będzie ulubionem miefłym, 'Wlprawdzie słomianym, ale tern sil- Gdy p.o chwili, spra.gniony dal'SZego cią- i
scem rozrywkowem eleganckiej lodzi.
niejszym płomieniem miłości.
gu swej przygody miłosnej, chciał opuści~ !
Kawał, jaki była służąca, Marja Men.-, przymuscwą kryjówkę, przekonał się, ze '
urządziła jednemu z przygoctnych swych drzwi były zamknięte nawet na klucz.
}
adoratorów, spotikanych na dworcu stMts
Zaniepokoiła go cisza, panująca w po·
go miasta Mannheimu, jest tak doskcn~- koju, więc si1nem pchnięciem wyłamar 1
ły, że warto to opowiedzieć, choć gra w drzwi i„. znalazł się s<1Jm w pokoju. Czii- !
nim główiną rolę tak oklepany w przygo- rująca bogdanka zniknęła, a wraz z D.lą !
dach mił'()IS.nych rekwizyt jak sz~a.
zniknęła cała gard~roba starszego pana, i
,W ytworny pan w pewnym wieku po- 1)raz dobrze napełniony banknotami pet- ;
sz.edł naturalnie na lep niewinności „nle I tie!.
!
doświadczonego''
dziewczątka, k>tóre
OsóZukanemu amantowi nic innego nie '
przyjechawszy ze wsi, zamieszkało cza- pozostało ,iak przeczekać w łóżku do ra
ł
sowo u wuja. „Wizja'' właśnie nie było -w na, w negliżu bowiem, w jakim się znaicto
częs'
domu, więc można sipędzić g.odizinkę sani , wał, nie mógł przedsięwziąć żadnych kro
U
na sam, na czułem g!t"uohaniu.
j ków.
Zaledwie niecierpliwy kawaler zn~- I
wielkim zapałem też powi t ał starą
w1ęz1en1a
po·sługaczkę, która przybyła ra:no, aby
J
J
. '
,, :- '' ~- ·.:1~ .~ . .-.~ '_:., ~-'l· -,
'
sprzą.?nąć pok~i: i z~zi:wiła się niepomi:_,
„. .
.
łu, wid~ąc ~ łozku 1aki~goś o.bc.eg~ P~- :
Ciekawą ni-e po·zbawioną humoru r-oz wtarg1nięcia była gó~a czę~ć korpusu, a
Największe arcydzieło świata'
·na. Byc moze zresztą,. ze zdzn~ieme by- 1prawę sądową po,daqą dzi,e nniki amery- d<>lna odg-rywała w ruem b1er.ną rolę, ł.l
•
I ło tylk,o udan~. W ~azćlym ra~ie postar1:t j kańs.kie.
właściwie była zniewoloną ~rze-z. górną
Film nad filmy to
~a. ~ię .0 u~r~me, kto~~ .Pozw,ofo.ło mu opu , W Delaware włamał się znM1y o!PrY- J część korpusu do. podtll'zymywanta go
sc1c megn:sc;mne pro„1 l uda<: S1ę ze skar- szek do ska!t"bca jedinego z banków, usu- pod<:zas czynu, mez.god.nego. z prawem.
gą r.a pohq~.
.
. „
'i wając ki1ka cegieł ze ściany. ,W ybity oSędzi.a skazał zatem górną dZęść ciaT;a~ s.t~iier~zono, ze .. „wu1em
był twór był dostateczny by p.l'lzestltiląĆ prze- ła włamywacza na roik więzienia, poz<>przy1acieł 1 opiekun ,Mar11 Ma;rz, zawod~ zeń górną część ciała, co w zupełnośd stawiając p<>dsądnemu wolny WY'bór, CZ)'
wy ~lf~:ns Bros~, kto~y wyn~1ął. pok61 wystarezyłOI, by mógł, nie · wchodząc do zechce on wziąć ze sobą swe nogi i podumys~i~ ~.la zamscemzo~ania . te1 •. na ryn skarbca, chwycić stojącą opodal walizkę dać je !Powtórnie przymusowi, crr.y odcią~
ku mi~os~i d.ob:ze znane] ntucz~i, a. IPO- z kasztowniościami. Zadowalaiją<: się zra je.
te~ ~awił się 1.a~ deus ex machma 1
bow.anym skarbem, ocLdaHł się przez ni..
Włamywacz zd.ecyd.ował si~ :na to
tmł s~ę z .szatami ~awalera p~dczas „cly ko«o
me
zatrzymywany.
ierwsze.
ten sied'ział zamkmety w szafte.
.5
•
•
P
...................
Po~czas ro?JPrawy s~clowe1 ohronca ~JCXXXXXXXXXXXXXX
~
.os'kaazonego dowodził, 1IZ prawo zabraW rolach głównych:
~~=o••MHHll••••••••••„ nia wtargnięcia obcej os<>hy
do cudlze;
D
d
go pomieszczenia w celu rabwnku, tymnlG •
.•
Lekarz-dentysta
czasem w danym wypad.ku właściwego
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Pawii Richter

iI Panny

Bernard lioefzke
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Horow·1cz.

p r.Q L A K

1C ~:!~~ Cboro~v
=:~i~°!l:~ę~t~y
by z tego prawo nie przewiduje. Wob.ec aller~iczoe (aSf ma. P0kfZJWk8, UfJefyzm)
-czego wnosi o zwolnienie od odpowieut. 6-go s1·1rpn1·a zz
11
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Cegielniana 25, I p. fr.
Ordynuje w godz. 9-1.
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Zbrodnio

J

dizi~alności podsądnego.
Sędzia jednak objaśnił, że

termfo ofr. I ph;tro,
soba nie ma na myśli całokształtu dane} tel 64-21.
przyjmuje od 9-12 i- od 8-9 w.
jedlnos·tki, lecz odróżnienie jej od zwierzę vvvvvvvv~VVVV41111k
cia. Oczywiście, że głównym
spnwca. Aftftftftftftfiftftftftftft4"ł

I

Mimo, że c.i nigdy nie mówiłem o
WM••••••M•••••••••••
.....H•H•H ••M••••••.,.••MN••••Mff
Czekaj na mnie w poczekalswych uczuciach, jestem pewien,
zda
J
• • . • • • • -- - "-i czorowym.
ni III klasy. W ciągu dnia

że
obejrzyj się za
No, cz.as wsia- jesz sobie sprawę z tego, czem jesteś
da~. ??dzi?a wpół do. dw.uriastej, za dla mnie. Ja sam dopiero po kilku tygodniowej rozłące zrozumiałem jak drogą
dz1esięc mmut odchodzi pociąg.
i bliską mi jesteś. ieśli uczucie twoje do
Podszedł z nią do wagonu II klasy i
Ja
Ą P?mógł jej wsiąść. Po kilku minutach po mnie, o którem mi również nigdy nie
mówiłaś, a które jedynie wyczułem, n-ie
ciąg ruszył.
był,o czemś urojonem zachowaj je
'
•
•
•
li
•
Pietrzyk stał na peronie i powiewał dla mnie i nie pozbawiaj mnie tego, co
40)
kapeluszem w stronę wyglądającej ok- pozostało dla mnie jedynym celem żyWarszawski stał pochylony nad
Roześmiał się na cały głos. Gotów nem Haliny. W drugiej ręce trzymał wa ci-a.
dość dużych rozmiarów walizką, leżącą był rezczywiście zapłacić, żeby mieć Hzeczkę i laskę, z któremi, zdawało się,
Serdecznie ca f uj ę twe kochane ręce
na krzesełku. Była ona prawie po brze- tę przyjemność.
nigdy się nie rozstawaL
Twói
gi wypelni·ona paczkami stuzł·otowych
Do drzwi rozległo się -dyskretne puWłodzimierz.
W SZPONACH SZANTAŻYSTY.
banknotów. Warszawski wziął do ręki kanie.„ Warszawski zatrzasnął walizkę,
jedną z tych paczek i przez dłuższy czas narzucił na nią leżące obok na krześle
„ .„ i dlatego właśnie dopiero teraz
„Jeske napisał nareszcie„. odezwał
przyglądał się jej uważnie. Uśmiech za- palto, zajął miejsce na kozetce i wziął zdobyłem się na odwagę, żeby napisać się. Przez tyle tygodni nie dawał o sobie
dowolenia przemknął mu po twarzy.
do ręki gazetę.
do ciebie. Opisałem ci stan psychiczny, znaku życia, aż wreszcie napisał taki
- Zie diabla, jeśli pozna, że forsiacz
_Wejść!
w jakim się obecnie znajduję, lecz listo- drogi, kochany list... Dobry, złoty Wtoki są fałszywe. Mądrzejsi od niego też
Otworzyły się drzwi i do pokoju wnie nie mogę podać ci powodów, dla dek„. Nie zapomniał o mnie.„ pamlęta __ _
nie poznawali.
których tak niespodziawanie opuściłem Biedactwo moje kochane! Sam j . d r
wszedł Pietrzyk. Tak jak poprzedniego
Spojrzał na zegarek: dochodzifa goŁódź. Zmusił mnie do tego fatalizm, prze wśród obcych ludzi, tęskni i m~ ~, „ "t k m
dnia, trzymał w jednem ręku wa 1izeczdzina druga.
śladujący mnie od dłuższego czasu. Kie czy pamiętam o nim„. Parnię.tam, parni<;
kę, w drugiem zaś swą nieodłączną
- Powinien lada chwilę nadejść.
dyś może, jeśli będzie cię to obchodziło tam, chłopaku mój kochany! Żeby go
.Rzeczy mam już spakowane. Po załat- laskę .
jeszcze, opowiem ci wszystko ze szcze- przynajmni'ej ujrzeć jaknajpr~zej.„ Mój
Warszawski podniósł się z kozetki, go'f ami· 1· prze k onasz się
· wowczas,
,
wieniu tej tranzakcji z brylantami, nie
że Włodek, mój, mój.„"
noz.ostanie mi nic innego, jak pojechać podszedł do drzwi, zamknął je na klucz cierpię za winy, których nie popełnitem. • Celina Horstówna siedziała w swym
do portu. Okręt odchodzi o 4-ej. Trzeba i odezwał się:
Dzisiaj mam do ciebi·e jedną wielką pro- buduarze i z rozrzewnieniem przyciskab ędzie tak wycelować, żeby przybyć
- Jest pan bardzo punktualny, panie śbę: chcialbym, żebyś krytycznie przyj ta do serca otrzymany ranną pocztą list
przed samym odejściem okrętu„. Trze- Pietrzyk. Bardzo się to panu· chwali. Nie mowała tio wszystko, co o mnie, w cza- od Jeskego. Była szczęśliwa. Zapomniana być przezornym.„ Gdy będę już w traćmy czasu i załatwy tę naszą spra- sie nieobecności mojej w Łodzi usłyszeć la 0 wszystkich troskach i zmartwie.. abinie i okręt odbije od brzegu, pan Pie wę„.
możesz i, żebyś nie poz ba wita mnie za- niach. Zapomniata o osamotnieniu, którzyk temi pieniędzmi będzie mógł wyta ufania, jakiem darzyłaś mnie dotych-1 re z taką silą odcz trn·ala po śmierci oj·ict ować swoje apartamenty.„ Mimo
- Tutaj masz bilet drugiej klasy do czas. Boli mnie sama myśl, że mogla- czyma. Wszystkie pr zeżycia ostatnich
. szystko, dałbym prawdziwych tysiąc Warsz.awy, - mówił Pietrzyk do Hali-1byś kiedykolwiek stracić do mnie zaufa-rygodni odsunęł y się na dalszy plan.
J otych, żeby zobaczyć jego minę w ny, spacerując z nią .po peronie dwor~a nie i p~tępić jedyni~ na podstawie p?gło Wt od ck uap i<:al \;' i1 i s~ r decrnv lis t!
chwili, gdy przekona się, że pieniądze są gdańskiego.
Będ:z;1esz w .w.arsza'\:1e sek, .ktore ~ą skutkiem fatalnego zbiegu
...
,(D. c. n.),
falszywe.„ tta, ha, ha.
• jutro rano. Ja P.rZY-Jadl( P.OCią,g1em W.le· okohczn~ci. .
.
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Turniej oiteiów w c:grko

Główną atrakcją wcozrajszego wieczo I wagę grubego cieLska. Zwfony Sztekkeir
Walil<a między
Ostaifoie dni walk p· otęgują emotję Wli-1 zwolennky Pooschoffa.
'!iz.ów, to też d-0?iegający końca turniej tymi dwoma si.lnymi zapaś.nikami toczy- ru była decydująca walka ~~.frz~ Pol- w~yką się z ~lesz~~ów, a w odpowiesc1~a ne.sz~ c1ekawyc~.

.
.
Na WIS~ępte spotkame Czarne1 Maski
z Gar'ko~enko wzbudziło wi~l'kie zainte
resowame.
Niiezn.aijomy ujawnia z każdym dniem
cor~ ro isf?·f<niejsze walory. świetne wa-

runk1 t.echru~~3:i:e odpowiadają niezwykłej
~e. Spoitkan1e tych dwóch mocarzy

ciągu 20 ~in ..re1zul~afo nie dało.

ła się p.ro:ez 20 mi~. uiporczy~ie .przy.czem ski Sztekk~ra. z kolosem W11lmg1em, bu ~z,1 ~~ zacz:epk~ berhnczyka, stosu1e „no~

czas ten okazał się zbyt krótki elfa tych
:pewnych kandydatów do 1-ei nagrody uznano ją jako nierozstrzygniętą w pierw
szem spotkaniu. Obu zapaśnikom zg,o towano owację.

dzącym dz1ęik1 swym bezwzględnym metod-0m n.iechęć galerii. Atak zapoczątkował ulubieniec Łodzi, Sztekker, co wywałuje podrażnie.nie Wiilli.nga. Bmta1nie
sitara się przytłoczyć przeciwnika przez

llllBI_.

w

-...
. ~eh; Mxchaehs dwa1j zapaśnicy cię300
Wa·g1
,,U
kilg. żywej w.agi walczyli, ze wz.ględlll na
z dnia 9 sierpnia 1929 roku
swoją ~ag~, ~onotonnie, p~rze~ co wal~a
~tał.a się mecwkawą. W b mm. zwyc1ęsport.
f rancus }['ieh w cyr"u
• j u wa I"
·w.. . wyniau
zył t7podw . nc. lsonem Karsch.
n
n
turnie
na o· d ga d 01ęc1e
<L. nap1ęc1em oczekiwano na walkę fe
III miejsce.„ ........-„ . ....„..........„-·----·-··--·
miejsce ....----------··-·-··-·-„···-„
nomen.alneg? poznańczyka Pineckiego z
IV miejsce. ______ „ ____.„.. „„.„-----·---·li miejsce ... „_.........--„-···„---·--······-·······-„ngadludizko s1'h:td~ Pooschofdf.em. Tłum roz
ory~zony,, po zie 1on.y na wa obozy.
V miejsce ·······-·-··-·„···:-·--·····------·l 1·eoo1 i drudzy me szczędzą w cz,asie
„ .....„-..
...„.„.-.„·-·····---··-„„.„.„ ... „ ..
Czytelnika
nazwisko
i
Imię
!P'roteluhb
wtuaruN.stów zadchęty, uzn ania
s· .. „ ie s:czę· zno czu1ych zac ęt „Leo..„ ...„_.-..„„.~„.„ ... _..........„.. ___.„ ..„„...„ ... „_„.... „ .. „ .........
nowi , 'kitoremu krzyczan·o, iż „Łódź na . Dokładny adres
-cię pa:trzy•' ale również gorąco zachęcali KB

Kupo'nsportowy ...~xpr·essu." łłr. 4Z

reprezentu4ący p.rzeszłi0

żk1q

- „ „ ..

„ ..

„ ....

„

zyce , wyciągaiąc skrzyrow.ane ręce Pod

brodę przeciwnika. Środ~ik zar:adc~ na
futję doprowadzał do większe1 wsciek!o
ści Niemca, który z roiZipaczy darł s-0b1e
wł·osy.

,W 23-ej minucie w chwili gdy Willing
zaczął okładać Sztekkera, mi.JStrz Polski,

błyskawicznym przerzutem powalił Willi:nga na obie łopatki. Sz.tekk~ra -0bsypano kwieciem. WiJli,ngowi radzono
do sz:lachtuza.
Dzi, ś w piątek jedna z najwięlkszych
sensacji. Do decydującego starcia o pierwszeństwo stai'e Sztekker z Czarną Mas
ką. Walka ta budzi ołhrzymi·e zainte·r esowanie w naszym mieście, gdyż należy się
spodziewać wielkich emocgi. Olbł"zymi Pi
neclq staJje do starcia .również z ne1soniistą Karschem. Samson walczy ze Schneidrem, zaś Willing szuk,a O'drwetu w rozstrzygającym spotkani1t1 i Pooschoffem,
co wywołuje 1·ównież zainteresowanie.

pójść

„„„„...„„„„„„.....„„„„„„„„...„„„...

„„„„......„a.„......
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Rozmowa „Expressu" z „Czarną
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RYsuNK(~Oi~~KLAMóWE
iWYDAWNlCZE WYKOflfWA

'd.;

-"
TI
zatrzymuje mnie d·o turnieju nie dopuszczą; więc po strzygaJąCeJ ze Sztekkerem.
1..0 %
e·
- A właśnie do tej walki specjalnie
stanowiłem wystąpić incognito i zmusić
do przyjęcia mnie. Dopuścili mnie, ale się szykowałem. dodaje na po·~egnanie 'lj-72 · Jl: 8 Ił
poza konkursem o każdorazową premję Nieznajomy,
·
100 zł. za pokonanie swego prz;eciwniincognito ka.
pującego pod najściślejszym
Przed moim wyjazdem, względnie
na arenie ~yrko\yej, budzi, rzecz prosta,
porażką, nie chcę zdradzić mego nazwi
ogólne zac1ekaw1enie.
.,
·
Chcąc zaspokoić ciekawość naszych ska.
się
jaką
tajemnicę,
teraz
pan
Rozumie
Czytelników, zaczęliśmy szturmować
Przedsit;biorstwo robót
otaczam.
do dyrekcji cyrku.
Udzielam panu wywiadu, gdyż dosko
- Kto jest ten pan?
nale rozumiem dziennikarzy, jako ich
- Doprawdy, nie wiemy.
- W mieście powiadają, że to jest kolega po piórze.
Jestem współpracownikiem francusJaago lub Cyganiewicz?
kiego dziennika sportowego „L:auto".
- Nie wiemy„.
Teraz trochę danych biograficznych.
- Proszę nas zaprowadzić ·do garde
Mam 32 lata. Sport uprawiam od dziercby „Czarnej Maski".
ciństwa. Moja specjalność to lekka atle- ·
- To niemożliwe!
lnŻYNIEROWIE.
Sp. z ogr. odp.
Sp. z ogr. odp
wszystkie tyka: dysk, kula, biegi na średnie dy- „Express" otwiera
stanse.
drzwł - odpowiadamy.
ul. Kilińskiego N! 41 1 , tel. 72·96.
Między innemi jako trener, przygoto
A zatem, po długich pertraktacjach
edyrektor wprowadza nas do prowiz.ory- walem dio Olimpjady Amsterdamskiej
cznej garderoby, specjalnie ustawionej kipę Czechosłowacji.
Narazie jestem w dobrej formie i czu
budowlane. - Roboty
w poczekalni obok bufetu.
J·ę się tutaj clo.<>konale. W Polsce jestem
„ C zarna Mask a" •
Przebudówki i Mmonty domów i mieszkań.
Naprzeciwko nas siedzi wspaniale już po raz drugi.
Widząc, że Maska jest zmęczony
zbudowany jegomość, na głowie rodzaj
czarnej przyłbicy, pokrywającej szczel- walką, dziękujemy mu za tych kilka
nie głowę naszego interlokutora. Tylko szczegótów i żegnamy go, życząc mu I
KOHUSJOHOWAHE BIURO PRlYtACHń
w otwornch maski widać duże spokojne
domowej do sieci kanalizacyjnej miejskiej.
niebieskie oczy, a pnez o·t wór na usta
wyglądają mocne zęby.
1
Plany i kosztorysy robót kanalizacyjnych.
- Przyjechałem do Łc;idzi - mówi '
poprawną francuzczyzną, - by nie zdra
dzić swego pochodzenia -- by walczyć
z najsławniejszymi atletami świata, któ
rzy do tego miasta zjechali się. Niestety,
~ god2mach wieczornych,

się samochód, z którego wysiada elegancko ubrany gentelmen w czarnej ma··
sce.
Zagadkowa postać zapaśnika, wyst-,:
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żelazo-betonowe.
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oaród ,,Juljanow''
W

niedziel~,

odbędzie się

dn. 11 b . m.
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ZABl\WI\
WIBbKI\
tt! •tespodztanld !!!
występy humorystów.

Konkurs pteknoici.

Tańce
.

Ogród otwarty od 8 rano.

i t. p.

Rakiety.

W eiście 1

zł.

i 50 gr.

Lmnirn SHIU~

8 G:~?:~~~~;:Y
§
8
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dla leczenia chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
Wililll* •••
a
MM*

JOITV1!lCl[CDJODODDDOOODOOOODom:::a:::JIJOOODDDDDDDDDOOOODDDDDDOOD

~~ u·Dr..m:di,·
1
lHHDOW~kl WMkown~I .!~!~!~.~~l.

'ora~nia Weneroło~iun~I
Le11arz1·•pecjalis1ów

Doktór

•

powrócił.
specjalista chorób
25
skórnych, wenerycz c 1 1 ·
8
Od ~z1i~i 2°-3 p~;l:nu~ l~k~~:~k~bieta nych i mo~zopłcio- e~ekf~~a2~~87
Spec:jallsta cho
wyc
. .
.
.
W 111edz1e1e 1 ~więta od 9-2 pp.
rób skórnych,
przeprowadził
I we1terycznych
sltt na ul.
Leczeme chorób :
Elektroterapja.
Wenerycznych,, moczopłciowych Piotrkowską70
Leczenie lampą
(róg Traugutta).
I skornych,
kwarcową.
teL 81-83
Badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem i urologiem Przyjmuje od 8.30 przyjmuje od godz
8-2 i 6-9
do 10.30 rano, od 1
·
· · tł 1
G b'
·
d o 2. 30 pp„ od 6 1wniedz, i święta 9-1
. a me1 swia
k
k 1o-keczmczy
K
do 8.30 w„ w nie- ,Dla pań od 5 - 6
.
. osmety a e . ars a.
.·{'
dzielę . i święta !oddzielna poczek.
· , Oddzielna poczekalnta dla kobiet.

l.
Zawadzka
.
d
d

Porada 3

złote.

.od 10 _d

0

i-ei

_.....

rób skórnych
wenerycznych
i

moczopłciowych

Doktór -

l~otowiRimk

1
•

•

1~~0f~:;~~ ~~[.!!!~~.!~"~!~~~~
1

I

przylmu~e do reperacji,
czne.
POWRÓCll. ul'. 6•go Sierpnia 76, III ri! „ tf„ , .
" ~
Piotrkowska99 Tamo. ho w prvwatnem mip .·

Prz~:~i:!~~~en- ·-·~

P. Klinger ;:-o;~·;~~~~·····;;
drobne (
włos6"'

choroby wenervczne. skórne I
ANDRZEJA 2. TEL 32-ZS.

Lec~ełlle

la!1Jl?a

krwi I wvdz1ehn. Przyjmu1e c:odzienme
od 11-1 i od 5-8 w. w niedziele i
święta od IO d 12 Odd · I

)

lew OWl[l. -•••••••••••••••••••.___-

Dr. med.
~
kwarco~a. a~allz_y ~

•

~

·
JAPONSKI
.
E szkło do pokrycia konserw
•
poleca skład papieru I. Woźnica. Piotr
zie na oocze·
o
TeL 59_40
•
Cl!or, skórne we- kowska 126 tel. 25-74.
.
kalnia dla oad.
Przyjmuje od 8-2 Od 1-2 w Lecznky (Piotrkowska 62) neryczne i pldowe
i od 5-9.
".onstantyoowŚka 1Z. ~YKW ~L_I~IKOW ~NE robo!nice ~o
kaloszy 1 smel!owco~ mogą się zgłosić
Tel. 55_52
w niedziele i święta
do Tow. Akc, F. W. Schweikert, Od. od 9-1
Oddzielna pocze·
Przyjmuje od 10-1 d:dał Gumowy przy ul. Wólczańskiej
-łll&'
• dl a pan·
ka Jma
10
od 8-8. Dla pań Nr. 215.
ul.

Andrzeja S

I

.„

Ra

m--

l i ZDę

od 4 - 5,
POKOJU z kuchnią w starym domu
Dla ni~z
amotnych poszukuję od zaraz. Dfercy 'sub
wszelką starannie i niedrogo. PiotrkowCENY LECZNIC. ..Stary" do adm. ,,Republiki"
· · ska 255 m, 42, l of. 2·e piętro.

.llUPIUe

A. Z. S. (Warszawa)
zdobyl puhar 11.

~p.

Wo;sk.

W b. tygodniu rozgrywane były pły
wackie mistrzostwa Polski, które jak wia
domo przrniosły wiele nowvcłl rekordów państwowych. W ogóinej klasyfikacji pierwsze miejsce zdJhył A. Z. S.
Warszawa 217 pkt. przed T. P. Oiszc:wlec 152 okt. Crac1lv'.;1 120 pkt. ! Jiakoahem Bielsko 52 pkt.
_ Po pięcioletniej walce o puhar mini1terstwa Spraw Woiskowy.~h pur.kta~ja
f)rzedstawia się następująco: i\.Z.S. War
szawa 732 pkt. Giszowie-= 670 pkt. Ju-:
~rzenka (Kraków), która niP.gdvś posiadała najlepszą sekcję pływack;\ w C'ałej
Polsce 444 nkt. Cracovia 392 pkt. D;i tej
punktacji zaliczone będą wyniki rngrywek waterpolo o mistrzostw) Polski, oraz długodystansowe mistrzostwa Polski.
Wyniki t_ych zawodów de zmienićł jednak układu pun!(ta..:Ji i uwah6 m17.na. że
ptahar Min. $pr. Wojsk. star1:~ się włas
nością Warszaw~\,tgo A.7. -.;.-u.

łiodzi
w
sportowy
stidion
s1arpn1a
Otwarcia stadionu

Wspaniały

maczam

odbądz1a s1ą

1uryśc1-Wisla

Jak się „fxpress" dowiaduje, Łódt
sportowa wzbogaci się o jeszcze jeden
teren sportowy. Właścicielem tego terenu jest Klub Sport. przy Widzewskiej
Manufakturze, który już najbliższym cza
sie przeprowadzi uroczystość otwarcia
·
tego boiska.
Oorócz boiska piłkarskiego znajdujemy też i doskonale wykończoną bieżnię lekkoatletyczną, dookoła której mie
ści się widownia, mogaca pomieścić oko
ło 9000 osób. Trybuny przeznaczone są
dla 2200 osób.
Całe boisko jest drenowane, przyczem wykończono ję według- najnowszych wymagań technicznych. W razie
deszczu woda odprowadzana będzie
przez specjalnie na placu umieszczony

18

(Kraków)

motor elektryczny. Prócz boiska piłkar
skiego znajdujemy tam i place do gier ru
chomych, jak koszykówki i siatkówki.
Sekcja tennisowa tego klubu jest juź
w posiadaniu pięknego kortu. · W stadjum budowy znajduje się basen pływac
ki.
Na boisku znajdują się obszerne szatnie przeznaczone dla czterech drużyn pił
karskich, oraz dla sędziego.
Otwarcie boiska nastąpi najprawdopodobniej 18 b. m. meczem o mistrzo„
stwo ligi pomiędzy Turystami a krakow
ską Wisłą.

Obecnie boisko mimo wykończenia,
jest z niewiadomych powodów prze~
władze miejskie opieczętowane (?)

„„„„„......„ ....„„„.

Łódzcy

„Wacker" z Zabrza
gra 15 b. m. w łodzi z Widzewem
.W dniu 15 sierpnfa Łódzki Widzew
sipotka się z robowczą drużyną gómo§lą
Wackerem z Zabrza. Robotniczy ten
zespół pi.ł'k.arski może poszczycić się wieloma sukcesami ze Z!llanemi drużynamt
footbalowemi Wacker stoczy w Łodzi tyl
ko jedno spotkanie, poczem wyjeix:lża do
Warszawy, gdzie spotika się z tamtejszemi klubami roho-tniczemi m. dn. 17 b.m.
z Gwiazdą nazajutrz zaś ze S'kirą.
ską

Sensacyjne

zwycięstwo

Czechów nad Węgrami w meczu
tenisowym
Przed kilku dniami rozegrany zostat
w Pradze czeskiej międzypaństwowy
mecz tenisowy pomiędzy Węgrami a
Czechostowacją,

zakończony

zwycięs

twem pierwszych w stosunku 3 :2, mimo
iż gospodarze pierwszego dnia prowadzili już 2 :O. Wyniki szczegółowe są nastę
pujące: Malecek (Cz.) - Takacs (W.)
6 :2 5 :7 6 :3 6 :4; Menzel (Cz.) - Kehrling (W.) 6:2 6:1 4:6 1 :6 6:3; Kehrling
i Aschner - Kożeluch i Maleck 2 :6 6 :4
W roku bieżącym wzorem lat ubie- z broni długiej zwyciężył zespół Brodni- indywidualnem pierwsze miejsce zajął 6:4 8:6; Takacs - dr. Novotny 6:4 7:5
głych odbędą się w dniach 5. 6, 7 i 8 cy, z broni krótkiej - zespół Cheir.ma. st. przod. Kasprzak; w zawodach ko 1:i.::-- 6:2; oraz Kerhling - Malecek 4:6 6:2
września Pod protektoratem ministra Indywidualnie w strielaniu z broni ctłu- skich wygrał post. Kranglewski przed Kc 6 :4 6 :2. Ciekawe to spotkanie ściągnęło
spraw wewnętrznych p. gen. Sławoj- giej zwyciężył post. Oraniczaręk:, z k::-ót- tką z Bydgoszczy. Ponadtc odbyty się tłumy publiczności na korty..
Składkowskiego, 4 ogóinokrajowe zawo kiej - podk. Nowacki. W bie1tu kotar- zawady lekkoatletyczne, poc.ze mna te\·
dy sportowe policji państwowej. Tym ra skim na SO klm. zwycięstwo odniósł µost. piło zamknięcie zawodów i wręcze:iie
Polska Austr1·a
zem zawody te odbędą się na Górnym Dąbrowski w czasie 1:54:12, w marszu nagród.
O za wodach odbytych w J'. odzi ~ono..
Sląsku w Katowicach i Królewskiej Iiu- na 35 kim. post. Sikorski 4:25:18. Pomecz pi/ki wodne;
cle, gdzie sport wśród policji bardzo jest nadto odbyty się zawody lekkoatletycz- siliśmy w onegdajszym „ł:xpressie''
W niedzielę dn. 11 b. m. odbędzie słę
rozpowszechniony. Zawody obejmować ne w których zwyciężył zespół Brodnicy. przyczem zauważyć wypada, że wyuikl
W Poznaniu. W strzelaniu zespo!o-1 uzyskane przez łódzkich po!i.;ja nów są
będą wszystkie niemal gałęzie sportu, a
m. piłkę nożną, lekką atletykę, kolar- wem zwyciężył zespół Pcnnania pned znacznie lepsze od wyników poma1iskl::h w ramach międzynarodowych zawodów
pływackich organizowanych przez sekstwo, boks, szermierkę, pływanie, strze zespołem z Bydgoszczy. W strzelan!u i toruńskich.
cję pływacką krakowskiej Makkabi, młęlanie i marsze; ponadto odbędzie się podzypaństwowy mecz piłki wodnej pomię..
kaz hippiczny i pokaz tresury psów poi~dzy reprezentacj ami Austrii i Polski.
łł
cyjnych.
Celem ustalenia drużyny reprezentaNa zaw-O<ly przyjeżdża 24 zawodnicyjnei odbyt się w Warszawie mecz pitI'
ków policji austrjackiej, przyczem btt·
ki wodnej teamu komb. Makkabi krak. I
na mistrzostwach N1omuic w Hamburgu
dzie rozegrany mecz pomiędzy reprettakoahu bielskiego przeciw reprezentazentacją policji austrjackiej a reprezenta
W mistrzostwach tenisowych Niemiec szybkie tempo. W drugim secie Dubień- cji Warszawy złożonej z graczy mistrza
cją policji polskiej, oraz spotkania bokserskie zawodników policji austrjackiej zarysowały się pewnego rodzaju niepo- ska poprawita się, jednak nie potrafiła stolicy. Mecz zako11czyl się wspaniałem
zwycięstwem teamu prowincjonalnego w
z pięściarzami naszej policji. Między in- rozumienia, pomiędzy kierownictwem a }I uniknąć już przegranej.
Z innych spotkai1, godnych uwagi, stosunku 8:1. Drużyna zwycięska grała
nymi barw Polski w boksie bronić bę~ n'ektóremi graczami. Kilku gi ~H„Zf zagra
nicznych opuściło Hamburg nie kończąc Izanotować należy mecze: frenz - Bano koncertowo, a bramki dla niej zdobyll
dzie mistrz Polski Górny.
Przed ogólnokraiowemi mistrzostwa swych gier. Między innymi opuścili łfam . (Węgry) 6:4 7:5 7:5; Otha- Bonte (Fr) Ritterman (3), SchOnfeld (2), Braciejowmi odbywać się będą we wszystkich burg gracze holenderscy.
16 :O 6 :3 6 :2; Menzel (Czechy - Lorenz ski (2) i Lowinger jedną.
Po meczu ustalił kapitan zw. P.Z.P.
Naszym reprezentantom najlepi~j wio · 6 :4 6 :O 6 :O; Dessart ---;- Klei~schrot 6 :2
mias~ach wojewódzkich okręgo~e eli!11i .
nacyJne zawody sportowe P. P. 1 dop1e- dto się podczas ostatnich spotkań. I tak 6:1 w. o. Buzelet - tte1denre1ch 8:6 6:4 p. Facher nasteplljący skład reprezentaro ci zawodnicy, którzy os.iąg~ą ustalo- mistrz Polski Maks Stolarow grając w 6 :4; Spence -. v. ~~·amm 3 :6 7 6 :3 cji P~ls~i na niedzi.elny mecz: W br~mce
ne przez referat wychowama fizycznego grze podwójnej wraz z francuzem du . 9 :7. Było to naiładmeisze spotkanie ca- Poranskt (Makkab1), obrona Soldmger
w komend~ie głównej P. P. mi~imum, Plaix'em spotkał się z parą Otha (Japo- ' f~go turnieju. Wśród pań. Friedleben _ 1(Mak.) i Kratochwila ~AZS-W-wa); podopuszczem będą do ogólnokra1owych nja) _ Rogers. Gra obfitowała w szereg 1 homas 6 :3, 5 :2; Rezmcek - Menges moc: Trytko (Chacov1a); atak: ScMnemocjonujących momentów zwłaszcza 6:0 6:3, Neppach - Bormann 6:1 6:2; feld, Rittermann (obaj Mak.), Braciejowzawodów sportowych P. P.
Zawo~y elimina~yj_ne od~yfy się już ruchliwy japończyk Otha zyskał sobie w grze pod:vójnei Maleck, Marsale~ _:_Isk! (ttak. - Bielsko). Rezerwa Sieńkow
w T?r.umu. Poznaniu .1 Łodzi, przyczem poklask publiczności. Partner jego Ro- Canters, T1mmer 6 :O 6 :2 6 :2; C1esa, ski (Crac.).
Skład ~rużyny austrjackiej będzie ogers swemi dreyvami przyczynit się nie Brauer - _Bano, Kelem~n 6:4, 6:4 4:6
wymkr były. następuJące:.
W Torumu w strzelamu zespołowem mało do zwyciestwa Prasa niemiecka 2:6 9:7; Mrx Nepach, Klemschrot - Swa głoszony Jutro.
przepowiada zwycięskiej parze miejsce ne, Windrost 6:1 6:1.
"~- •
we finale. Pokonani nie grali źle, jednak ---··-illll'J.1~Rl!m!~SU-O:R•mlil:WWWWl!l---··l!llliiQQ!CC&LUZ!!DiBllBl!•ll'!i!lliiłl11iWil!ll-lllD&llm!llWZDG411mlllffllll'E!'M!ll
1
ustąpić musieli przed lepszymi i pewnieji
Jak d·onoszą z Warszawy, Magistrat szymi graczami. Wynik spotkania był
U il
l
I
l'li
tamtejszy zabr.onił podobno stołecznej następujący: 0:6, 4:6. 4:6.
W konkurencji pań Dubieńska, która
repTezentacji nosić na zawodach koszulki z Syreną na piersiach ponieważ syre- po swem zwycięstwie nad niemką Weihe Pi4ęC:iU iniernacjonolów · olimpijc:zg•
ków dro W drużgnie eoś«:i
na ~est„. herbem miasta. Magistrat jest uważaną była za jedną z najlepszych ten
widocznie zdania, że herb miasta może nisistek turnieju hamburskiego, przegrała
W dniu 15 b. m. gościć hę.cl.zie druiyna Harmans, Pawlussen, Breek i Visser. W
być wymalowany na dorożkach i„. śmiet do angielki tteylock w stosunku 1:63 :6. ŁKS-u u siebie holenderskiego mistrz.a skład rużyny wchodzi pięciu gr_aqy, któ
nik~. :h, ale nigdy na piersiach zawodni- Ora nie obfitowała w zbyt wiele cieka- państwowego „Philips", który już w b. ty rzy reprezentowali barwy hvi"'' ,..~. ~:,; e
ków broniących barw stolicy. Zakaz ten wych momentów, albowiem widocznie godniu stioczy pierwsze spotkanie na grun w spotkaniach międzynarodo'ń _~„
m.i.;i.ł wyjść w związku z meczem repre- zmęczona poprzedniem spotkaniem, Du- cie polskim w Poz,naniu z tamtejszą War*AA·
bieńska grała stabo nie mogąc sprostać tą. Mecz ten odbędzie
zen t. acji stolicy z Lo<lzią.
się w niedzielę
świetnej angielce, która nadała grze b. ip.odczas gdy w dwa dni później
Istotnie bru:dzo oryginalny poglą.d„.
goście
Ran zwycięża
"*'*
spotkają się z mistrzem Po1ski !krakow-

policianci-spo rtoWcy
na IV ogólnokrajowych zawodach policji państwowej
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Czescy bokserzy w Lodzi
Przad maczam
Przeciwnik łódzkie~ reprezentacji bok
serskiej Brno-czeskie przybywa do Ło
dzi w składzie b. silnym. Dość powiedzieć
że Brno dzierży drużynowe mistrz.ostwo
Czechosłowacji. Zawody zapowiadają się
więc nadwyraz interesująco, tembardziej
te Łódź pilnie przygotowuje się do tego
spotkania.
W reprezenfacji Bma, b.ierze udział
miis.trzów
też i trzech in<lywidlttalnych

l!m-

Łódź

-Brno

Czechosłowaoji, odz:n.aczających się
soką techniłcą walki.

ską Wisłą.

czwartek. jak wyżej podaliśmy, zo
baczymy holenderczyków w gościnie u
spotkanie rozegra
łodzian. Ostatnie
mistrz holenderski w Wa?1szawie z Legją
b. wy dnia 17 b.m.

.w

I

Goście przybywają

-1

w następuiącym

· Reiprezentacja Brna wyS>tąpi w dniu składzie: Beurnain, Van Ru.n, LeenhouStrien,
15 b.m. a więc dwa dni przed wysitępem vers, Van Zeyl, Herm ens, Van
w Łodzi, w Pozna.ni.u przeciwko dr~ynie
Przechodząc przez ulice
Warty, która w składzie swym poi;iada 1
rozejrzyj się uwai nie unikteż czite.rech mistrzów pańsbwowych, a 1
kalectwa i śmierci.
1?·. Glon~ . .Airskie~o • .Majchrzyckiego i Wi 1 ....._,
_
__________
j niesx
smewsk1ego.

.., 9'arvi;u

pr~e•

ft.-a.

Jak donoszą z Paryża doskonały po!ski zawodowy bokser Edward Ran, walczył tam przed kilku dniami ze znanym
bokserem francuskim Sagnierem.
Spotkanie przewidywało 10 rund. Ran
jednak znajdujący się w świetnej formie
już w pierwszej rundzie położył przecfwnika knock-outem, wywołując ogólny
aplauz.
Jak słychać w krótkim czasie ma sł~
odbyć rewanżowe spotkanie na żądanie
pokonanego francuza.
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TaJamnicza uprowadzenia
dZiB\VCZYDY

na wvstawie w Poznaniu

!Z Poznamia

«:~loDJiefl,

fllórv
łupinie p· ~eplunal (J(,eon Jll.lan

fllain §er6ou t

donoszą:

iNa te~nach wystawy !Przy sprzedaży
cukierków są zatrudnione młode dziewcz~ta, ubrane w stroje ludowe i cygaaskie.
Do jednej z takiah dziewcząt przystą
pił wczoraij jakiś nieznajomy mężczyma i
wykupiwszy u niej cały zapas cukierków

pQprosił ją, ażeby przywołała koleżanki,

gdyż ma zamiar uczynić da.ilsze zakupy.
Gdy przybyło ki1ka dziewoz.ąt, nieznaj10my · zaproponował im, ażeby udały się
wraz z nim do jego własnego sklepu cukierków przy ulicy marsz. Focha.
iPo !P'rzybyciu na miejsce i stwierdzeniu, że skład jesit zamknięty, zapropon0 •
wał im przejażdżkę do swego mieszkania ~V ulicy Naśródce. Po przybyciu
na m1e1sce, nieroany mężczyz.ina z jedną
z dziewcząt odjechał w niewiadomym
kierunku, imie zaś wróciły pieszo do do-

mu.

Sprawą za.jęła się

poliq.a.

Pies odgrzebał
swego pana
zasypanego piaskiem
Kopenhaga, 9 sierpnia.
Dzienniki donoszą o niezwyklem ura
towaniu człowieka przez psa.
W pobliżu ttobro był pewien robotnik zajęty kopaniem pia~ku. W pewnej
chwili piasek usunął się i zasypał robotnika, tak, że widać było tylko część je_
go twarzy.
Zobaczył to pies owego robotnika i
zaczął gwałtownie odg-rzebywać swego
pana. Po pewnym czasie pies odgrzebał
piasek aż do kolan. Pan jego ~dolał się
Podnieść, ale natychmiast padł z powro
tern zemdlony. Pies zaczął wYĆ, czem
sprowadził pomoc. Nadbiegli ludzie odwieźli robotnika do szpitala,
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Przea 3-IWeslącalmi, wcbOdzaca sława francuskiego sportU tenniSl()lWe2o. były lotnik wojskowy ALAIN OERBAULi:;.
porzucił Europę i w małym jachcie żagloWYm „flRECREST" rorzooczął samotnie i>OOróż z Europy do Ameryki.
Uwaea całego świata cywilizowanego była skierul\Vana na tę niewrelką ł~ź,długości jedenastu, a szeroko5ci dwuch
czoło burzom Atlantvku.
WYZYWać i stawiać
i pół metrów, W której samotny człow~jc ośmiełR
Przez trzy z górą miesiące nie bvło wiadomości o śmiałku, który nle miał aparatu radiowego, a zegliował 100 nieuczę
mczanych przez okręty S"Llakacb. Ody wylądował w Nowym Jorku. Z1tOtowa no mu owacyjne przyjęcie i dopiero
wtedy, z ogłoszonego druidem dzienni ka „okrętowego" świat dowiedział się Ue enleirgji. potrzeba było, by pokonać
Atlantyk, or a.z ile emocji, przynrosło to odważnemu teglarzowm.
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Ekscesy antysemickie
w Kownie
not:u sasrnoroivono
ivs.:ustAie s•vldu svdoDJsfde.

Dsłś..,

Kowno, 9 sierpnia.
Dzisiejszej nocy zasmarowano w Kownie wszystkie szyldy żydowskie. I tym
razem policja nikogo ze sprawców nie
schwYciła.

Sensację w anrstokratycznvch sferach
niemieckich wzbudziła wiadomość, iź
Elżbieta Strickrodit, rozwiedziona nteda:wno z księciem von Anhalt. orzedstawlciełem jednego z najstarszvch rodów
niemiecki(:h, wstąpiła do teatru, jako
aktorka sceniczna.

pfe 0 U ffi ef at a:

Wobec tego, że wiadomości o pogromach przedostały się zagranicę, jutro
- według krążących pogłosek - ma slę
ukazać oficjalny komunikat rządowy,
stwierdzający, jakoby nie było pogromów żydów, a tylko komuniści żydow
scy pobili się z konserwatystami.
Ciekawe światło na stosunki w Kownie rzuca skazanie redaktora „Judische
Stimme" na 500 litów grzywny za wiadomość, na której zamieszczenie cenzura
się nie zgodziła.
W związku z pogromami żydów reJ·ak już donosiliśmy. do poiitu w Gdańsku zawinęła wojenna flota włoska, t>Od wowymienionego dziennika udał się
daktor
Strassmin.
dZą admirała Rot'tai. Oficerowie włoscy zostali udekorowani przez
do Waldemarasa i otrzymał od niego zaburgera. w imieniu rzadu polskie e:o krzyżami ,..Polon!ai Restrtuta".
pewnienie, że wdrożone będzie śledztwo.
Dziennik podał to do wiadomości za zgodą cenzury, co nie przeszkodziło, że o-

---------------------

W Łodzi 4.00 miesięcznie. - Zamiejscowe 5 zL
miesięcznie.-Zagranlcą 7 złotych miesięcznie.
Odnoszenie do domów 40 i!'Oszy.

Redakcja I Administracja. Piotrkowska 4!».
Telefon administracji 22-14.- - - - Telefony redakcji Z7-24, 36-43, 36-44

Godziny przyjęć redakcji Jpo poł. Rekopisów niezamówio
nych nie zwraca się. - - -

Z a WYdawnictwo „Republika" sp. z ogr. odpow. Wladysław Polak.

błożony został grzywną.

Ogłoszenia: ZWYCZAJm:: 10 gr. za .wiersz ~illmetrowy (na stronie 10-szpalt.)
=========W TEKSCIE. 40 gr. za wiersz m1hmetrowy, (na stronie 4-szpalt.)
NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. I zaślub. po tekście to zł. Za
miejsce .zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiei-scowe o 50 proc. zagraniczne 0 100 proc. droteJ.
'fa terminowy druk ogłoszeń administracja nie odl)owiada. Drobne 12 groszy. _ Najmniejsze
·
zł. 1.20, poszuk. pr:acy 10 groszy.

Ml drukarni ,.Republiki" sp. z ogr. od·J!„ Pi-0trkowska 49 i 64,

Redakto-;-;;dpo~;,-

Jan Grobelniak-.-

