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I lokomatywla
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katastrofy.
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Dalekin1 Wschodzie
DDJueodsjnno DJQffta DliC:d•u flaDJalerjq
eserDJonq i . €1iińi•vflaD1i.~ JO.OOO iol,_ier•IJ

80DJieiflitli pr•eflro..:•vlo eronjf;~

11f ofiar flaiasirot11·

flolejoll'eJ

• po111odu #alssv111eee
svenału

Nowy Jork. 19 sierpni.a.
Pod stacją ttenrietta w stanie Olkhama wykoleił się poci?O' osobowy. Maszynista, palacz- i 12 pasażerów zostało zabitych, kilkanaście osób odniosło ranv.
Przyczyną katastrofy był fałszywy
sygnał.

NE WALKI GRANICZNE MIĘDZY OD W WYNIKU KTóREJ PAOLO 2 ZABIoflrufneł sflrod„i .
SOWIECKIĘMI I CHIN- TYCH I 6 RANNYCH, ZAś 10 MIESZPoznań, 19 sierpni.a.
na rozporzęla dziś dziatania -.vo]er.ne na SKIEMI. Sytuacja na granicy jest bardzo KANCóW MIASTA ZOSTAŁO RANWe wsi Grójec pod środą 45-letni rol
NYCH.
w :t;k~zym odcinku granicznym widlui. li- naprężona.
Wśród ludności panuje olbrzymia pa nik Stanistaw. Mańkowski dokonał straszGubernator Mandżurji potwierdził w
nji kolei wschodniochińskiej. Padły jakoWedług urzędowych wiadomości nej zbrodni na całej rodzinie. W ·czasie
by w' t ksu~ iloś..::i za bitych 1 rauuych. Po- .raporcie do rządu nankińskiego WIA- ni.ka,
WCZO- kłótni Mańkowski wpadł w szal i zarąbał
~wie~dzeh'a· tych doniesień . du'.y.:b:zas DOMOść O LICZNYCH NAPADACft chińskich, PRZEKROCZYŁO
SOWIF~- siekierą 85-letniego teścia, 78-letnią teśSOWIECKICH RAJ 10 TYS. żOł..NIERZY
ZE STRONY WOJSK
.
.
.
trak.
·R~,za tern na całej)inji granh.:y ':" 1'i- NA GRANICZNE·· TERYTORJA CHI~- KICH Z KARABINAMI MASZYNOWI!:- cio 7 ą i 30-letniego szwagra.
Mańkowskiego aresztowano
WI I DZIAŁAMI GRANICĘ. CHI!iJSKĄ
slrn - sow·ec'kiej prnowat dziś wzg'ędny SKIE. ·
Przyznał się on z ,całym cynbneM
W odległości około 16 mil ~ połud- KOLO STACJI MANDżURJA.
!'po:C·~!. i:·rzeryw:wy drobnemi ·u~an;zka~i
do zbrodni.
Wiedeń, 19 sierpnia.
nie od sta~ji Pogranicz.naja PRZYSZŁO
w r.i!! i<.z1·ych punkt::ch pogrnni.:za.
DoDJoszą z Nankinu, że chiński rząd
WALKI, W
DWUGODZINNEJ
\"!. ·: arl01nści o zaJf;ciu s~'l~)i 1Jałajpor . DO
przez oddział armji czerwonej w sile iOO PRZEBIEGU KTóREJ PADŁO 4 CHI:r. centralny oficjalnie poinformował mocarstwa - sygnatarjuszy paktu Kelloga
CZYKóW ORAZ 12 ROSJAN.
ludzi, potwierdzają się.
.., c:alej fTrondi
amabasadorów o groźnej
Na · północ od JaraimoWa oddział ka- przęz swoich
Panuje' ogólne oburzeni~ na .f-.iemi.:Y
Paryż, 19 sierpnie...
ze względu na udział niemieck:eh woj- -waletji <;Zerwąn~j PRZEK~OCZYł.' GRA sytuacji na granicy Mandżurji oraz o usta
Według ostatnkh danych statystyczDO wicznie powtarzających się napadach od
skowych w organizowaniu· sowieckiej ar- NICĘ, PRZYCZE.M rRZYSZ.tO
nych liczb.a bezrobotnych we Francji sta
CHIŃSKIM działów sowieckich.
W ALKI Z ODDZIAŁEM
mji Dalekiego Wschodu.
nowi zaledwie 419 osób, mimo, i'Ż co mie
Moskwa, 19 sierpnia.
.
sią<e przY'bywa do Fralllcji znaczna liczba
Sowieoka agencja urzędowa zaprzerQ1botnilków - emigrantów z innych kracza uporczywie. jakoby wojska · sowieckie wkroczyły na terytorjum Chin.
Twierdzi ona kategorycznie, że sowieckie .oddziały pograniczne ograniczały d•••c•-:~nle
ką przekroczyło około' 2.300 robotników
·
obcokrajowców.
sie jedyjlie. do 'Przeciwstawienia zdecydo.-"'·"··-,_· '
nak p. ~ngels zostala d951cu:tnie okrt1;r
wanego i energicznego opóru najazdom, · Z Warszawv -dQnoszą:
W dniu dzisiejszym przybyła ' z Mo- dziana z pienicdzy, biżuterii · i i\Ul.JlńliJ
strzelaninie i próbom przekroczenia graplomienło
nicy przez białogwardzi.stów· i bandy chiń skwy do Warszawy p. Mabel Engels w wszystkiego, co miała przy sobie.; .wobec
ltHo
Rosji
w
ltow. arzyStwie 1J. Marji vań 'ReassJ~~· czego musiała swój pobyt
,
.
· .
skie.
sopałAi
·
ka dni przedłużyć aż do chwili przekazaWiede'119 si~. · Cogswell.
spalłlu sif:2 .llaospodarstfl'a
P. Engels jest wnuczką miliardera a- nia jej pieniędzy przez banki afnery;kaiichiemuków a
dooiesień
Według
Lwów, 19 sierpnia.
·
·
Szanghaju, nadeszły tam wiadomości z merykańskiego Morgańa. $rata ona u- sk:e.
Biłka Szlachecka
miejscowości
W
froutu mandżurskiego, według których dział w wycieczce amerykańskich magP. Engels skradziono również dowńd w pobliżu Lwowa spłonęło
gospoiedTam
so~ieckiej.
Rosji
do
natqw
odbywaję się tam NOWE GWAŁTOWosobisty. Towarzyszy jej prócz przyja- darstw wraz z inwentarzem 24
żywym I
ciółki p, Reussler pięcioro służby.
martwym. Szkody wynoszą około 250
.
.
Wnuczka miliardera amerykańskiego tysięcy złotych.
zatrzymała się w Warszawie w hoteiu
Jak ustalono, pożar po ws tal w sto„Europejskim". W dniu iutrzejszym do- dole wójta Kałamarza, w której dzieci
kona ona w poselstwie amerykańslcim w bawiły się zapałkami.
Warszawie koniecznych formalności, w
ny, spłonęła jednalkiże doszczętnie stodo- celu uzyskania paszpor .u, któr·1 jej Jest
ł.6dź, 19 sierpnia.
niezbędny w dalszej p0,lróży powrotn;!j
Ulbiegłei nocy o godz. 11 min. 30 ze ła.,· zawierająca tegoroczne .zibiory.
6ój6ł
do Ameryki.
dotychzostały
nie
znacZ111e,
Swaty
W1Si Moc{liica gm. Rzgów, pow. łóclzkiego
Łódź, 19 sierpnia.
udenył piorun w stodołę naletącą do go~ czas. ustafone.
Ubiegłej nocy wynikła bójka na ulipodarza Chmiela. W iednej chwi[i mimo
cy Brzezińskiej przed domem Nr. 19
ulewnego deszczu sto-doła stanęła w pło
między kilkoma pijanymi osobnikami.
mieniach. Po killku chwilach ogień przeczasie bójki 30-letni robotnik Karol
W
niósł się na znajdujący się obok stodoły
zamieszkały przy ulicy Rejtera
ttejne,
·
d<>m mieszkalny.
pt-:irca ~ Nr. 17 odniósł 'ranę tłuczoną głowy w
Strari: ogniowa rzgowska, znaddowała·
okolicy . ciemieniowej, zaś 31-letni Mioł
się w t)'Ull czasie ina zahawie i nie przyby
toftiś
chał Górniak, zamieszk. przy ul. 6rzeła na mie~sce potŻaru. Z pomocą pospieżenie ciała i po uazieleniu doraźnej po- zińskiej Nr. 69 ranę tłuczoną glowy w
Lódź, 19 sierpnia.
szyli sąsiedzi. W ciągu p6bgodzinnej wyodwiózł je do szpitala Anny okolicy potylicowej.
tęźoneii .alkaji ratpw'ni<:zej zdołano 'PO<Żar • W dniu dzisiejszym. o gocJzłnie .8-ej mocy,
Marji.
Poszkodowanym udzielil pomocy leu:gasiić. Dom mieszk,aliny ~ostał uratow.a- m~n. 40 rano zd.arz~l się w d_omu prz?-karz pogotowia.
· .uhcy PrzędzalmaneJ Nr. 85 meszczęśh~
.
wy wypadek.
W kurytarzu suteryny przy ul. Ryb•
~ •
'U'
Na schodach domu tego na trzeciem
&.
4
m j
nej Nr. 14 uderzony został astrem na.Ja
;,,0 Or Dl OSae~SHO piętrze bawiło się bez opieki dziecko rorzędziem 27-letni szewc Kazimierz Przy
Paryż, 19 sierpnia.
:ftratv ll'Vnossq .li ndlf. Ir botnlka 4-letni Władysław Janczarek.
Samochód, towarzyszący cy!ldlistom łęski, zameszkały przy ul. Rybnej Nr. 3,
W pewnym .momencie Janczarek wy- w czasie wy.ścigu w5kutek pęknięcia .<>ipo odnosząc rany cięte grzbietu. .
Paryż, 19 sierpnia.
Lekarz pogotowia, po opatrzeniu poZ Millhuzy donoszą, że pożar, pow5 ta chylil s~ę •. straci.ł rów~owagę i runął 2: ny wjechał na oh~dnik w Tourna.j, gdzi~
zgromadz.oine były tłumy widzów. Kilka-I szkodowanego, pozostawił go na mieJły wskutek nieostrożności zniszczył czę wyso~osc1 t~ze~1e_go piętra na bru~.
Dziecko Jak1ms cudem tylko me po~ naście osób odniosło ciężilcie rany,
.
'
,
.
set.i.
śc1owo m1a<Steczko Stetiren. Sz:kody .obli- niosło śmierci. Przybyły na miejsce lękarz pogotowia kasy chorych stwierdził
·
cz.ają llla 4 mlijony franków.
wstrząs mózigu i powierzchowne obra·
·

Szanghaj, 19 sieriJnia.

Z Pekinu donoszą tu, iż armja .:zerwo- DZIALAMI
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Na pytanie, czy fakt taki zagrai:itby
Paryż, ~9 sierpnia.
„Libre Belgique" podaje rozm~\\·ę republice niemieckiej Severi·ng o świad
sowiecka ~ uzasadnia to przem~czeniem swego ' koresponaenta~ ~ „ min. SJ:Jr. wewnę- czyi, iż nie mo~e b~ć o tern mowr. Ocz.vRygi donoszą:
wiście powrót Wilhelma skom;alikoiv:zlbv
: Prasa sowiecka podaje, '. że b. t\Ql!lU- wskutek u4ziału w licznych wie1.:ach i ze- trznych Rzeszy Severinikiem.
W ro~mowie tej ,Seve:ri:lg oświadl.'.zy!, wewnetrzna sytuacje polit.vczrz 1 i z t.vc!z
·
nistyczny poseł na Sejm polski Łati;)ucki, braniach.
·W rz.eczywistości jeq?ak: b. · poseł k1.)- iż za~~d1:1icz? ~OJ{~t.~~uc. ~a n!.~m.iecka niej wzgledó. ~ życzy~by sobie !zalcżal•J, ~by
który jako sekretarz t. :iw.' „pol:;kiej d~le-1
pop~~U . w .m~ł~skę u !$WYCh sprzeciwia s1ę~ powrotow1 W1lhem1a n d:i woJ{óle me nastqml. Wsziilkte zakusy 1edm.up.i;sty~zny
~WQ~lł
„il
...
gacJi' rol;>otni.c zo ~J ą, ł},ops~jej"
Niemiec. Powrót ex-k;.izera jest dopus~ nak rozbiją się o wolę ludnoś::: i , która w
komtmistów polsk1cq po mia-sta~n sowie· towarzyszy mosk1ewsk1cn.
75 ·proc. stoi wiernie przy re11ubljce. ~ ,
· ·
-~:···~luy r moZ'liwy1
ckich. ostatnio na1!le zachorowat Ptasa
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Kłady

'

otrzymamy komu·

nl.k8CJ."tP.

lofnl·czą

.
.
Łódź od dwuch lat
komunikacJ·1· lotn1'czeJ· Opdozbawt i_ona Jest
g osnego w
·
swoim czasie zatargu między L 0 pp 1.
· · . · k.
..,
ówczesnym Aerolotern"
"' sprawie o·
"
miasmiędzy
ej
muni~acji samochodow
pasalotów
~em 1 lotniskiem, wznowienie
zerskich na linji Łódź _ Warszawa i
Łódź - Kraków jest wciąż kwestią nie"
dalekiej przyszłości".. .
Tymczasem ~iele już wody od teRo
czasu uplynęł o, wiele rzeczy się zmieniło
skończył miedzy innemi żywot Aerolot':
a wznowienia tego, uporczyw!-.) ·~apowia·
danego od dwuch lat jakoś w dalszym
ciągu nie widać.
W ubi~głym roku prywatne towarzystwa lotnicze zostały, fok wiadomo zlikwidowane a na ich miejsce powotan~ zostało do życia przedsiębiorstwo państwo
we .„~ot:', w,którem udzialy posiadają rówmez mektore samorza.dy miejskie.
W swoim czasie w okresie organizowania „Lotu" ministerstw o komunikacj i
zwrócUo się do magistratu lódzkiego z
z~pytanieI?, czy nie zechciałoby w przedsięb10rstwie tern uczestniczyć. Chodzito
wówczas o zakupienie kilku udziałów
wzamian za co Łódź miala być włączona
do sieci komunikacj i powietrznej . Magistrat początkowo na propozycję tę zgodził się. później dopiero z imprezy tej się
wycofal.
Taki jest stan faktyczny całej sprawy. Ponieważ rokowania z minister. stwem komunikacj i zostały zerwane i narazi ! zaniechane sprawa cała utknęła na
martwym pukcie. Nie wnikamy w tej
chwili w to, z czyjej winy to się stało i
kto za to ponosi odpowiedzialność. Miarodajnym jest dla nas tylko fakt, że

metrovolja wzemysześćsettysięczna
slu, tętniąca przyśvieszonem temTJem
życia w dziedzinie komunikacji zepchnię
ta została do roli podrzędneJ(o miasteczka.

Połączenia

kolejowe

Łodzi

są,

jak

fatalne. Komunikacja telefoniczna, jeżeli chodzi o miasta daleko oddarone również fatalna. Sprawnie i bez za-

wiadomo,

•

rzutów funkcjonują jedynie poczta i telegraf. Trudno jednak w obecnych warunkach zadowolnić się tylko pocztą i teleg-rafem, tembardzh~j, że Łódź posiadają
ca rozgaf ęzione stosunki z zagranicą, musi posiadać możność szybkiego komunikowania się ze światem.
Pod tym względem tempu łódzkiego
życia odpowiada tylko komunikacj a powietrzna.
Łódź chce latać nie dla przyjemności
i emocji, ale przedewszy stkiem dla wy.!!ody. Sądzimy przeto, że sprawa wfącie·
nia Łodzi do sieci lotniczej zostanie wreszcie pomyślnie przesądzona i w roku
dokonaprzyszłym będzie już faktem
X.
nym.

••••••••••••••••
Dził

I dni naatqpnych l

Wielkie arcydzieło. które potę~ą napięcia dramatycznego oszałamia i wprawia w zachwyt każdego widza p. t.

„Golgot a

Miłości"

W rolach głównych:
Agnes Esterhazy, Jean Murat,
Paweł Heldeman i inni.
Wybitnie sensacyjne podłoże. Sceny
o kolosalnem napięciu. Różnolitość
tła i efektowne pomysły. Gehenna
skazadców żywcem zamurowanych.
UWAGA: Pomimo niesprzyłaiących
pogód dla kin. dyrekcja Grand Kina
zdecydowała zaryzvkować tak wielkiej
miary przebój. Mamy nadzieję. że
szanowna publiczność potrafi ocenić
tak duży wysiłek.
Pocz. seansów o S·ei po poł„ w sob.
niedz. i święta od 12-ef P•P•
Orkiestra pod dyr. p. R. Kantora.

„„„„ „„„„ .

•
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tyki
i na. kosme
am1rykank·
500 milionów dolarów roczni• WJdaią
tego kunmistrze
Nic dziwnego,
iak piasek w

Krokami olbrzyma sunie p0stęp we
wszystkich dziedzinach w Stanach Zjednoczonych . Ogólny dobrobyt doszedł
tam do taik wysokiego stopnła, a z nim
· d za zbyt k u,
· bywala zą
· t a k me
rozwiJ. a się
ciała zajnuije tam
że troska o TJiękność
• ·
, , · ·
k
1 a·

piękności są

tak

że

licznę,

sztu starają. się o to, by mieć jakna/wi~kw New-Yorku byto za-,. sze zarobki. Można. śmiało Uczyć, że
~ ro.ku
!edw1e 70~ takich lns.tytut6w, obecnie jest pfęknoścł amerykańskie wydają rocznie
na kosmetyki i pielęgnowanie ciała trzyich prawie dwa tysiące.
Jest mnóstwo specjalnych szkół dla sta do pięciuset milionów dolarów. Ilość
tych, ~tórzy ~hcą się poświęcić rzemio- różnych kremów i środków pielęgnowa
i /\Hę sze na swzecze mie1sce.
slu upiększama. W szkołach tych uczą nia skóry jest poprostu olbrzymia. Tyleż
Jeszcze niedawno podróżujące po przedewszy stkiem pielęgnowania włosów jest różnych szminek i pudrów, wobec
Francji amerykank i bywały niemile do- we wszystkich najtajniejsz.yclz szczegó- czego dziwić się doprawdy należy, iż ~ą
tknięte widokiem pudrującej się czy ró- laclz, od najprostsze go mycia głowy, aż jeszcze kobiety, które ustępują bogini
żującej paryżanki. Dziś nietylko ich te do najróżnorodniejszych sposobów robie- Venus pod względem urody ...
szc~egó.ty !!ie .~a~ą. le~z amerJ!ka'}ka ~u nia l~kó ~ O!J~~ stTme~a czy
Od:v się wejdzre do takiego salonu
dm1e su? 1 r<>Wfe więcej, aniżeli kazda barw1em~. ~aleJ 1dz1e P.1elęgnowame tw~- piękności przy Piątej czy tej Parkowej
irma kobieta na świecie.
r~y, rąk 1 n~g, el~ktrohza (tak nazy'Y~Ją alei w New Yorku, możnaby przypuszme skory przy pomocy 1g1el czać, że się jest w buduarze światowej
pielęgnowa
wyi
Niewątpliwie wojna światowa
damy. Salon, w którym bardzo eleganc. .
,
.
padki, które PO niej nastąpiły, spotęgo- czy lamp)..
kie pracownice przyjmują klijentki, pełen
ouczniowie
kursow
~konczenm.
Po
waly żądzę zbytkzi i użycia, ,wskutek
jest czarownego światła. Pełno tam wa;
piecz~opatrzone
olbrzymie,
t~zyl!luJą
tak
się
trzymała
nie
nigdy
czego kobieta
prześlicznemi kwiatami, mnóstwo egzoz
zawód
stanach
k~1rc~owo przemijających rozkoszy iY- ci~m1 dyplomy. W ~ielu.
roślin, jak lotos i storczyk. T:Ytycznych
wysoką
.
os.1ągnął
kosmetyki
.
mistrzów
przyc;a, Jak obecnie. Temu też należy
h płynów stoi dokora
przeróżnyc
siące
pisać, że w ciągu lat ostatnich „przemysł do~!w~a~osć, !1 bardzo wielu z n!ch w teJ
kwiatów,
flakonach.
h
wspaniałyc
we
swego
nia
opatentowa
do
dązy
mie
z
kosmetyczny" rozwinqł się 1v Stanach dz~ed·
:>rs z
.iłowego
migd
olejku
i
pomarańczy
.i-•ie•dlllln•o•cz•o•nllllly111c•h•na!.111eaiblil+wmal11erli,111amliiniiisiltyiiitliiulitylildiiziiuiillluilplir.9acy.
różnych tajemniczyc h esem;y'. w przyie
gtem do salonu laboratoriu m sporządza
się różne odżywcze substancje dla ple-

morZ(l.

uno

„

z

słońca
Ciara Bow i Ewel yn Bren t

Hol lyw ood - stolicą

fanaty cznem i czcicJ elkam i

słońca

le!!wwania skóry.

W wielkim tego rodzaju

zakładzłe,

ulicy,
położonym przy cichej
się pewien instytut, poświęcony
nie nielęgnowaniu piękności

znajduje
specjal-

na podstapro·
instytutu
tego
Do
naukowych.
Miesz.kańcy Ho.Uywo-od, ibez wzglęcLu. zimę bierze również kę.piele słoneczne wach
ogród,
stylu
włoskim
w
wspaniały
wadzi
ty'liedin.a.k
to
Są
na .to ialk.iej są r~ligji, ci;czą wszyscy bez na dachu swego domu.

są

wyoątku 7edno hos.two: Słońce.
Gd~ tylko ~oń~zy s1~ qikres zim-owych
burz, i potO'k1 ś\~atła i etepła zaleją hia
łe płaszczymy p1asku na mor-slkiem wybrz~i:u, miesz~ańcy Holywoodu QIPUS~cza1ą ;gromadnie mi.a.sto, aby na plaży ką-

P!ić S1ę w potokach 'Słonecznych promie.
lllt,

Im dłuższe dni, im słońce cieplej grze
ej, tem ciemniejsze stają się gwiazdy Hol
lywoO<fu.
Clara Bow, ulubienica całego świata,
iest jedną z na.;jbairdziej entuzjastyc znych
czciclelck słońca. Co roiku postainawta
nie -Olpalać s·ię fu'.ż tak 1bar.dzo, jak UJbiegłe
go lata, i używa wszeiltldch możliwych ma
ści i płynów, aby się uchronił przed niep0>żądaną opaile'llizną. Posiada, jak zre:s.ztą wszysflcie prawie rudowło·se, nieziwykle delilkatną i wraż%wę cerę, którą wystawi-ona na działanie promieni słonecznych, reaguje w siposób iprzyilcry, i b-olesny.
Tym razem ie•dnak - powtarza co ro
lku Clara - słońce nic mi złego ~e zmbt.
Zesizłego lata byłam taik batxł.zo opal()lla,
że słońce nie może mi duż zaszkodzilć.
Pnyzwyczaiłam się jmż. A ziresztą teg·o ro
ku chcę się tylko „tro-szeńlkę wbronzowić" i nic :poza tern.
JecLnak co roku powtarza się to samo. Po swej pierwszej kąpieH słonecznej na plaży, Ciara nabawia się przykrego .~enia, tnvającego kilka dni. W ate'her wiadomo już z.góry, że po pierwszyll'! słonec~ym. °!11i~ Ciara .Bo'Y przez
tydzień co !Ila.:}11UlleJ n1e ibę.dz1e się mo.giła
pokazać przed 01~elldywem.
Ev~lyn Brent . .mniej m~ z': swą .cerą
kł~potow. Slk6ra 1e1 oa:>ala s1ę rowno 1 ptę
ik me na kolor zfo.fo_,bronzowy i .za:chowu
je zim~;~ latem ten sam del~atny o·doiett.
„On d1t w HoLlywood, że piękna Evelyn

ko pczypuszcz enia na niczean nie opartie, a przysłonięte jedwabiem okna niczem
poniewarź tajemnicza gwiazda da 0 po<:h- nie wskazują na to, że w tym właśnie !omurnej urodzie nikomu się iesi:cze z tego kału ludzie myślą jedynie o straceniu wagi, rozpędzeniu zmarszczek itd. Wszelnie zwierzała.
szczegófy, dotyczące wagi, tuszy,
kie
słoilikochają
Miesikańcy Hollywood
ce, :błogo.sławiony klimat Kail ifomji zaś sposobu życia i t. d. pacjentek, są tutaj
po.zwala im na zas.pokoóenie tej niewinne) wpisywane bardzo dokładnie na tabelnamiętności. Sporty na wołnem powie- kach, a każda pani musi się ściśle tych
trzu 1k.rólują tu niepodzioelnie. I inie tyl!ko przepisów trzymać.
latem. RóW!Oież i zimą używać można jaz . W czasie k~ra~ji ,~acjen!ce pie zaleca~ą
zab1~gow, po ktody konnej, golfa, tenisa, a nawet i pływa- zadnych .„koi:isk1c~
nia w odpowJ,ednich base.na:ch. Race ien1' rych mozna 1stotme stracić coś na wasowe , Tenniisclulbu w Lo'9 ~elos zajęte dzę1 lecz ~os.ztem_ ś"?'ieioś~i i siły - owsą od wcze·snego rana do pómego ' wie~ t~ze"!, dą~emem . k1erowmków instytutu
cz.ora, .ż~cie na plaży z.aś ~02p~cż~rftl.: 1;1ę 1es.t Jedyme usuniecie z~~dnel{o tlciszcz11.
t ak waze.s ne 10 aaikiti]w1:1llilych V>( tym celu ~a!k, ramiona, kostki, lyd0 godzinie _
miastach looz:ie zuwycza,j przewra-c:aiją ki •. krótko ~ow1ąc. wszyst.ko, gdzie się
z~iera za w~ele mięsa, .sta!ą się przed.się na drogi :holk.
nte mi~tem Sf)ec1alnych zabzef!OW lokalnych.
A'tli jedna z ~wiazd filmowych
spędu tygodnia w domu. w ni&&pełna Procz tego, zresz.tą sposobem bardzo ko.godzinę luib dwie moiżna się znaleźć w sztowny!11• dod~Je s~ę oczom blasku, a
nafi>ięlmiejszych ką.pieliskach Kaaifo.rnji. s~órze Jas~ości, ~w1edłe mięśnie stają
Agua Ca!lente na połlud.niu granicy meksy s~ę znowu Jed.rne i el~styczne, cale zaś
tego dochokańskiej, to jedna z na:jwiięoe;j ·uczęucza- ciało. odzysku1e en~rg1ę.
nych przez aktorów mieijscowości, W~eł- dzą Jeszcze wszelkie moz!Jw~ kursy koką pQPu~amością -cieszą się f'ówniri Mis- smetyczne dla ty_ch wszystkich, ktorych
sion _ Hotel w Rivemde, Baltim-ore- Ho- b~ak1 w wygl8;dz1e powstały skutkiem
·t el w Santa Bal1ba.ra i Beach-Hou se w wieku czy zamedbama .
Instytut ten więc - to prawdziwy
Palm Sprin.gis. Ten o'Stami odwiedzany
· „młyn czarownic", oparty jednak na najbywa głó'Wltltie zimą.
Gwiazdy filmowe naletą poczęści do bardziej nowoczesny ch podstawach .
tych wybrańc6w logu, którzy posiadafą
własne jachty ża~lowe lub motorowe. 1'ta
tych to jachtach spędzają one w otoczeniu pr.zy.jaci6ł :na fafach ooerunu koniec ty
godni. Powierzchn ia oceanu w ok011icy
WY\'PY CataLm.a przypomina w tail<le 001

P.°

1

I

I

jakąś pływa3ą:cą luksusową miiejscowość

kąpiel~wą. Jachty unoszą silę na falach
świateł i dtwię
morslkich w powodzi

Dziś

ków muzyki, głównym tematem. irozmo\ry
o-czywiiści.e„.
ich miesrl<ańców zaś iesi
film.

ALICE TERRY i ·IWAH PUROWICZ

.JRlł HAMl{l~~~[I"

zakładu.
d..ził się b.ankier.
- Nie, to dlla mnie 7Jbyt dttża su.ma
założymy się o„. funt żywego mięsaf
Funt pańskiego ciała za fU111it mojego!
- Waqałl - zawołał na tę propozy
tję ba.nikier, ale p-o·ozuwszy 1ból w ślepej
kiiszce, na którą od dawna już cierpiał,
opanował się natychmias t i zapropono-

jako przed mlof

wał:

n~steapnychl

w erotyc:r.nym dramacie na tle współ
czesnego rozwiązłel!o życia nowobogackich p. t.

81e po kis zka ,

Nigdzie na całym świecie nie zakład.a
1ą się ludzie talk łatwo, pohoipnie i głupio
Jak w Stanach Z9ednoCZ'Oinyic.h. Nie jeden
z obywa~eH Stanów prze:~ał .iuż w ten
S'.!;'OSob .rue tyilllro .cały SWÓJ mai1ątek ale
.
.
mera~ i rodz.~ą zooę.
. Mlmo to 1e~alk mecha11111k pew.1en. za
nazwi$kiem
m1~z1kały w Rio Gra'llde
Gutienrez zasłynął swym za.ikładem na
cał~ Amer~ę .. Histotja tei~o w swoim ro
dzaru rekoirdu Jest następu1ąca:
Dnia pewneg-0 przed wairszt~t jego
przytooz()lllo zepsute auto bankiera Kariola ~~laya. Pomię<lz~ banlkierem a. i.nechanilk1em powstał spor co do sa.ime1 1isto
ty defektu. Kłótnia zaJostrzała się coraz
·
k
g
es ·
·
t.ard•;
~eJ, wir zc1e roz ()II'a,cz owany me1.>
_
zakład.
chaniik za:proP?~O!Wał
-- Znaikom11C1e, o 1o dolairów! - zao.

I dni

Znakomita para artystów

mistrzowskiej

reżyserii

Rexa Tn!!rama,

ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyrekcją A. Czudnowskiego,
Początek przedst. o f;!odz. 4-ej po poŁ.
w sob. o godz, 2-ei po poł. w niedz.
o godzinie 12·ei w poł„ ostatniego
o godz. 10-el wiecz.
Ceny miejsc zniżone, w sob. oc.ł 2-ei
do 4-ej i w niedziele od j!odz. 12-ej do
3·ei wszystkie miejsca po 50 l!r. i 1 zł,
Wspaniała

.••••.•••„„•••

. . ' ' '. ~ - . \~. '
' . :.
- A więc dobrze, założymy się 0 nasze ślepe kisdci.
Zalkład ten został przvięty i warunild
jego sporządzcm.o na piśmie. Powołany
ŻLE ZROZUMIAL.
a:ibiter, zhadawiszy auto przymał z.wy:..
c1ęsbwo bankierowi który 111aza,jutrz już
-. h1.ęż ustu, chciałabym z tobą
otrzymał od Gutierreza wygrany zakład
noweJ
L
1_ .
.
.
t
_ Tsuklkooce.
ki
w POS ac1 pJ'ęMlu~ zapa,KOW·a.<rlei ślepej
0 k 6
_ Ry I r ltko„.
siki, jaką ten natvchmia.s t kazał sooie
ozum e s e. tylko do kolan •
.
zoperować.
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pomówić
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W lokomotywie"podcżas katastrofy
Wywiad "Expressu" z ocalonym

masiynistą

zdruzgotanego

pociągu

ODlolo nłe dos•lo do liaiastrolv :J po€iqfłóDJ pod 1'.aroleDJem
lflaszynisfa Stanisław Platuszawskł nastcpnaao dnia po katastrQlia prowadził Już inny pociąg
Z

RETKIPrzedstawiamy się, pani Matu.szew- ujrzałam mego męża żywego l całego.„ ,. ZDERZENIU Z POCIĄGIEM
KAROLE~IA
STRONY
OD
NAGLE
NI,
informaoji
Udzielał
czlł{Pki...
bez
Był
Nieszczęsna katastrofa kolejowa, kt6 aka wHa nas uprzejmie.
Przystępujemy na razie do wywiaclu z prz:eclstawidelom polk.ji i władzom kole PO MOIM TORZE NADJECHAŁ TRZE
ra pociągnęła za so.bą
Jowym .. Przypadłam d·o niego nieprtytom I CI POCIĄG I NASTĄPIŁA STRASZNNIEiA
osiem o1iar ludzkich,
p.anią Matueżewsk,.
KATASTROFA„. O MALO 1WIĘC
na„.
nie przestaje cią'gle jeszcze zaciekawia~
Czy rozmawiała pani potem z mę- DOSZŁO DO KATASROFY :fRZECB
żyie?„
najszel'\Szych mas swemi potwornemi sku
POCIĄGóW•••
żern na temat !katastrofy!„
'
'
tkami i rozmiarami. Wrażenie z trzech
- Nie„ Nie chcę z nim o tem m6wić, W chwili zderzenia Jeżewi&ki, mój pomo
--Czy zechciałaby p41li powiedzieć
pogrzebów rueszczęślhvyoh ofiar kata.
strofy nie minie tak prędko. Na Karole- nam CQ.ś o katMtrołie, której świadkiem To nas oboje ball'dzo wyczerpuje.„ Nie cni&:, wyleciał z h>komotywy.
Jak to się stało - nie wiem, ale pewn1e
pytałam go o nk. Poco?..
zderzenia był pani mąt? - u.pytujemy.
wie w tragic:mtem miejS<:u
siła zder:&einia wynuciła &o z pociągu„
·
Pani MatuszeWlska na. samo bnmiejeszcze
dwóch pociągów 2'hieraią $ię
Wpadł do 'l"'OWU i mocno się pe>ranił„
grupki ludzi, przyglądających się zibliska nie słe>wa „kataskofa"
Ja pozostałem w lokomotywie„
wzdryga się.
terenowi katastrofy i debatują~y~h ntt
szystlko to stało się tak błyskawiczW
rnieszikania
do
wiSzedł
chwili
tej
O
1
„t
temat tej fatalnych skutJków.
dd~~ >&am maszylllista. Matuszewski jest męt- nie, że 111iie wiedróałem, co się dzieje, zda
-d 1-,iehim,ogęło tem mówJit;. c<:t.vżn„ średniego wzrostu, szCz,,,nły ó ko wałem sobie tylko Z Qednej rze•czy apr.&Wę
z
:Wia a de ym g osem. ~ eszcze
-.:- 1 "' starannie wygolon~ twarzy
chora jestem z tego powodu.„ To było ścistej
było?
i śnia ~~e
""'o nadeszła ......;.. ostatnia ohwłla..
'
•
·
t
·
W
,
d
sltaszue„
Ludzie mówią o katastrofie, debaituqą
u'
raca z nuas a zz1a1any i zmę
e1 cerze.
Łzy tamują dalszy potoik słów. żon1t
na jej temat lecź nie wszyscy wiedzą do- mast)"fiisty1 przeięta go ftłębi straunĄ !ka czony. Ko-sztcla jest na nim mokra zupeł- Słyszałem dookoła lktzy!ki i rozpaczliwe
jęki.,. Doz.nałem tylko wiel'kiego wttrząkładnie
tastrofą, nie może mówić. Dopiero po kil nie - skutek wielkiego upału.
su. Lokomotywa prte·chyliła się i ja w.raz
Matuszewski pracuje już na ikolei
ku chwilach z.aipanowti.je ńad sobą i ciągjak to było właściwie 1
t tt.iie,„ Nłe $traciłem ;edinaik zimnej kirwi,
od. 13-tu lat.
W pietwszyich chwilach pc)kailasltofie tru nie dalej.
nie mogłem się jeszcze ruszyć„.
choć
kolejowym,
śilusarzem
był
I>oczą~kowo
tę
porzucił
snąt
żeby
C.hciałabym,
_
dno było o ścisłe i stczegółowe informaNag'le poczułem ~aki:ś piekielny tar,
cje, ailbowiein władze kolejowe i policY1· n:iebe~ieczną rpracę„. To okropne b'yc.'! obeonie zajmu'e stanoiwi.slko maszynisty
tkwiący jeszcze w dd~.iym cią<g11 w bezne zajęte były •ledztwem 'W tej sprawie w ka,żidej chwili narażonym na tak wiel~ w pociąga{:h towarowych.
~·ok(}lłllotywie. To
władnej
miezłotych
300
wynosi
je.go
Pensja
niebezipieczei\stwo.„
'kie
Opier.ano się więc w sprawozdaniach pta
pękły wszystkie rury par~e,..,
- Kie·dy dowi~~ł-ała si~ pani 0 tej sięczillie.
sowyeh na d.orywczo przyłapanych infot~
Pociągów ~obowych nie prowadzt Uqt2ałem ~ęzy!ki o·~nia„.
matja1:h, pochodzących z różnych źródeł straszrtej kdMttolle?„ _ ta·py'tujemy 'P·
przemlmęło mi przez m6ig„.
ohyha tylko w zastępstwie, Pożar!
zasadniczo,
Matuszewską.
wigę
d
Ja.
a przeto nieraz w niezbyt dobrej ikomity.
...._ Natychmiast po tdeumiu.„ W śro gdyż do prowadteni.a osobowych pocią. W 'WSzach brzmiał mi jeszcze ogłuszaiślwie tyjących ze .sohĄ.
maszyniści, z dłuż.szą cy huk spiętrzonych lokomotyw„ Żar
wat.. d~ .tr.ana przys:tH l>ttdzi~ i powiedzieli, że gów są najstarsi
'[li/ pośpiechu i gorąc.tce wiele
Ba.
nych szczegółów poszło w niepamięć 1 pned Lu-oleowem zdadyła się kataetroia, praktyiką, a Matuszewsiki iest jeszicze na stawał się coraz niezno·śnieijszy„.
łem się ruszyć ręką lub nogą„. 7.dawało
zatarłoby się zupełnie. gdy.by rue obecna. Wiedziałam, że o tej porze mąt m~ po- to zbyt młodym maszynistą.
Krytycznego dnia Matuszewis3.ci pro. mi się, że mam wszystko sfrzaskaine„. Po
nasza praca, z.mierz.a.ją-ca do ściślejszegri winie1'1 '\Vir6cić.„ Podemni:ało mi ocz.adt
3 76
peł!lliejszego opanowallia tematu i przed- Pytam ludzi co się stałQ 1 C't.Y aby maszy- wadził P'ociąg towarowy nr. 3 • zda.ta- ruszyłem się jednak zwolna .. Ręce i nogi
nista wysżedł ibez szwanku„. ~szv.:cy ją-cy do Łodzi. W pociągu tym jechali fol były całe„ 1Wdr.aipałe.m się na ścianę lostawienia kataslto{y
nierze, 1ct6rzy wsiedli w Koluszkach. Pię
,~
w świetle uJobfektyw'Jlicjszef prawdy. mówił-i, te
du z niich jak wiadomo znałarlo ś.ntierć komotywy ii
Bardzo mało oc6b prawidopo(fo:b nte
wyskoczyłem przez okno.„
podczas katastrofy.
muzyni&t4 nie ł~„
wie o tem, te
\V czasie sikoku sfrunęła mi cz:.apka, poza
Bóg jeden wie co przetyfam w tych stra~
MASZYNiśCI OByPWóCH POCIĄ
tem nic mi się nie stało„. Tak,
ł
oh•vitlachL
GóW, KTóRE ULEGŁY KATASTRO- stnych
to był cud Boski„
C W
Noogi uginały się pode mna,.„ Mimo <to
FIE, WYSKOCZYLI Z LOKOMOTYW rzuciłam ~zystko, dtieci
· !la totze
..._ się
D
miesido
pr„Y'i.ywszy
:uatu..,zew„~-i,
t-08la,wiłam
1
11
opiero teraz, zna1aZlllSZY
"' u
..,·K
"
•
bi ł
•
· .:Ji
·k
DOPIERO PO ZDERZENIU.
SZ"
:nrzy!!otowanie
O
żonę
poprosił
~-ani"
2121
am
.eg
pO
l
&4$1auvW'
I\
IPO·d· Ople
ż tego co
sprawę
zdawać
sobie
począłem
1
~,
'I:'
"'
'K
k t t f
Byli więc llla.jbliższynti świadkami katatrwałtw w
kwadr;ans
Przez
stało„.
się
Odsłui.ibę.
:zanz
miał
~.dyt
kolacji,
bko,
y.„
ro
as
a
mte}sce
strofy od pierw.azei do ostatniej chwili.
sapnął, usiadł przy stole i zaczął op<>wia jakiemś zamroczeniu.„ Rozejrzałem 1ię
Strasznie muaiałem wygl4C1ać,
Jak to się stało, że ob6dwom włos z gło
dookoła i
dać o tych .strasznych ichw~lach.
plancle
po
włosem
r()%Wianym
z
pędzęc
wy nawet nie apadł - lbiewiadomo. Bóig
włosy zjeżyły mi się na głowie •••
MCy
w
drugiej
odtinie
g
.
O
kolejowym„
i
nawet w nie.szczęściu jest miłosierny
nie wiTakiej katasfrofy nikt chyba
wyjechałem z Koluszek„
Cztery !kilometry wynoti droga tłą.d do
dzieją się cuda za Jego apraw,.
:f:e mas'Zynlsta. Knrt:>lewa!.. Nie wl·em slkąd się wzięło ty Przeszło sześć godzin trwała •azda z Ko- d · ł
Faktem iett jednak,
!uszek do Karolewa, allbowie~ pocią.g to ZIP~tem przyszła policja, władze 1k()ltjo
pociągu, 1adącego do ł.Qd%i 1 wyszedł ca- le sił we mnie„.
naj.
Po dro<lze spotykam łudzi, wracaJą- warowy zatrzymttie się na kddej
ło z tej !katastrofy i nadal pełni 1we funk
cyeh ~ miej.sca katastrofy„. Pytałam icn mniejszej choćby stacyj.ce, gdzie odcze- we.Ma.tuuewslki odetchnął i dodał:
cje.
dnia po katastrofie
_ Następnego
piają wagony i przyczepizją nowe, a to
żyje więc naoczny liwlade.k katastro- ~óW111ież jak tam je$t... Mówi.li, ie
pociąg z
prowadziłem jui w nocy inny
trwa długo„
fy, ten, który odiczuł fĄ nawet na n.ref
mąż mój napewno nie żyje
slkórze, iecz cudow.nym zbiegłem okoHcz~ i spoglądali na mnie wepółcZU!jącym wz.ro
Jechałem z pomocnikiem moim Je- Łodzi do Kutna ••
no~ki został przy życiu!
- Co pan czuł przy wejściu poraz.
kiem„. 1Wiadomości łe zcłwaqały me siły .• ·łewskim.
1Współlpracown1lk. „Expressu'' odwie. C~ery kilometry
tPierw.szy ipo !katastrofie d.o loikomotywy?
Do Karolewa podjeżxlżałem
przebiegłam w ciąigu
dził te~o niezwyk:łe.~o świadka kata11łrofy kilkunastu mittlut„.
- przea-ywamy,
pod g6rę,
_ Có czułem? „ Niic„ Ne myślę 0 111 i,..
i zrobił z 111n wywiad, który niżej podaZ trwożonym bici~ ser.ca. :i:hlitałam t0tr miałem więc :pTzed sobą zasł~nięty„.
jemy.
czem, gdy qestem ·na słu:tbi~„. My~lę tyl
się do ~e.lu„. Jut Zda.la wid%iałam tłumy W pewnej ich wili u}r'załem
'ko o swej maszynie.„ Pracuję jako maszy
aa bocznym torze z Retki:tti pociąg,
ludzi„ Kordon policji otacuł m.i:elsce wy
przepuścił.. czekaiąoy na wolny iprze~az.d. Maszynista. nista
pad'ku.„ Nie chcieli mnie
z zamiłowania
Przedadat?1. się dednak i pobiegł.am na- teg~ pod~u dawał. kontrapa:ę i cze'kał
wi~nt co
pók1 iprze1adę„. Myslałem so.b ie, coby by i nic mnie nie ;przeraźa choć
przód„. U~ułam
chwi:li„.
każde:
w
czeka
mnie
zatrzymał?„
111ie
eię
pociąg
ten
gdyby
ło
.
kik~„
rod~~
36-leini Stamiisław Matunew.'ki, ma„
1
tueprarwdopodo.b. Doszł<Jhy do kata:strQffy.„
szynista koaejowy mie!zka wraz z żoną ł Wydawało nu się
,
I właśnie
nem, aby ktoś się m6gł wyrAtować z tedziećmi
MYśLA-:
KIEDY
MOMENCIE,
TYM
/
V
.
„
..
umarło
ml
Serce
piekła„
go
na Kozinach pBy ulicy Letniej 1.
UNlKNIONEM SZCZĘSLIWIE
ł.tEM
Nagle
Ciągnie się ta aiktua3,n,a ze ~zględtt na po
rę obecną ulict.ka za Komń&tltyno:w'$ką l
- Czy to była pieTWsza katastrofa w
lkodejowym. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - · · · · I Srebnyńslką, przy plancie
·'•
pa.ńskiem życiu?„
Murowany domek przy ul. Letniej 1 oito~
- Nie - odpowiada MatU:Szew·s.ki czony jest troskliwie utrzymanym og'1'6dPrzed ośmiu laty zdarzyła mi się kałastro
ikiem i dziięiki schludności oraz miłemu w,.
i
fa w Glinnik.ach za Zgierzem. Prowadzisprawił
glą.dowi i upodobania tię raiczej do pod. '
@ociąig i n~le
łem z Łodzi towa<towy
niespodzianie~
miejskiej wiMi.
najechał drugi. pociąg ze Stirykowa, Wina
chu opuszczali letniska, powracaj~c do była dużyrnego Nl!chu ZaleSkieigo, !który
Łódi, 19 sierpnia.
Na parterze w tym domku .zajmuje
Dzień wcriorajszy stanowił przykrą Łodzi.
jednoipolkoj()IWe mieszkanko muzyoista
najpierw poci~ puścił, a po tern chciał
Z tego też powodu w godzinach po- ~o zatrzymać, lecz. już było
St:Mii·sław Matuszewski wraz ze &W~ to- niespodziankę dla wycieczkowiczów.
zapótno.
Zrana byt upał nie do zniesienia, a la- poludniowych zapanował
ną
Zaaeslki
stało.
·W tedy też nic mi się
wielki ścisk na kolejkach dojazdowych skazany został wówczas na 6 lat więzie
30-lef.Dią Jadwigą oraz dwiema ilecmeml zurowe niebo niczem nie zdradzało rozoraz w pociągach.
c6reczkami 5.Jetnią Barbarą i 8-letnlą pętania się burzy.
nia, lecz po d'wóch latach został wypuszNasI wycieczkowicze wogóle nie ma- czony
Alicję.
Kto więc był zyw, ściągmal wszystko
ją szczęścia do świ!lt, W ciągu ostatnich
Resztę mie-szkań w tym domku zajmu ze siebie i w najlżejszym stroju
wskut~k choroby umysłowej.
kilku tygodni nie mieli ani jednej niewyjeżdżał poza miasto;
.
ją inni kole~arze.
dłwgo się jednak cieszył woln{>śdą,
Nie
~ pokoju pa.ds.twa Mattltizewslcicih, aby nałykać się €wieżego powietrza. Nie- dzieli bez deszczu.
W godzinach wieczornych deszcz roz- gdyż
utrzymanym schfodinie i z uwz:~lędnie którzy nłe zabrali nawet ze sobą paraw droche z więzienia de> domu zmarł 'W
niem estetycmego smaku, panuje chwilo sola, przypuszczając, że burza zbierze padał się na dobre, lecz
pociągu.
opadła.
nieco
temperoiura
wy 111iepmzą.dek allbowiem malarze kod. się <lopiero po kilku upalnych dniach.
mężowi kolację. Dzięku
podaje
Żona
Przydało się to obniżenie temperatuTymczasem już w godzinach popołu
czą malowanie ścian. W mieszkattiu ;est
i żegnamy dzie1ne~o ma
wywiadł
za
jemy
tylko pani Matuszewska i iei dwie córec• dniowych rozległy się pierwsze trwożne ry, albowiem ostatnie trzy dni byty szynistę, który spieszy
się bardzo, bo za
się
zda
akompanjamecie
przy
pomruki
1ci.
swej ukochaner
do
wrócić
musi
chwilę
najduszniejsze z całego lata.
oślepiajqcych bll1skawic.
Ml:\!Ż jest na mieście. Powinien zaru
wyratowała gQ
irazy
dwa
a
r
któ.
maszyiny,
koże
zapowiadają,
Meteorologowie
Swięto straciło caty urok dla wywrócił, gdyż
cieczkowiczów, którzy w wielkim poplo- niec sierpnia będzie burzliwy i deszczo- już od niech)'1bne.j śmierci„.
wieczorem ma służbę.
wy.
Prowaclzi ~ocią,g do Warszawy.
Łódź, 19 siel'pnla.
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Smierć

IBSOIB kawały

o

fltatka uczy Adasia żeby obierał owoce. Po
Jednej ·z wizyt, Jłdzie Adaś dostał jabłko, matka
pyta:
- Adasiu, czy obrałeś jabłko zanim je zjadłe'1

- Obrałem - odpowiada Adaś.
· - A gdzie podziałeś łupinę?

-

Też zjadłem...

·•••

Lekarz po zbadaniu pacjenta ,zwraca

się doń:

- · Kobiety i wino zabijaję pana. Będzie pan
" musiał wyrzec czegoś„. Czego wolałby się pan
'lryrzec: wina czy kobiet? ...
- To zależy od rocznika-

.•

•*,

Rozmawiano na temat łez i cierpień ludzkich.
- Od dwudziestu lat ocieram Izy z twarzy
cierpiętników - rzeki Gancegal.
- Od dwudziestu lat? - Czy pan jest pasto-

-~-Nlo.-•=;:.~t••lek od u„.„.
Pan Mayer, właściciel pralni chemicznej, kaul wymalować kilka ławek w alef ach przed
•wym domem.
5fł3iedzi byli zdziwienl

Przed kilku dniami we Wrocławiu wydarzyła się straszna katastrofa kolejowa. Pociąg osobowy zderzył się z towarowym. Konduktor został zabity, 10
pasażerów ciężko rannych.

Wizytówki i fotografje
na}ez• y
ał60BieD1
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- Skęd do niego taka filantropja?..
Lódź, 19 sierpnia.
- Filantropja?„. - odparł ktoś. - Ladna fiWiadomo, że najgroź.niej.szą bronią w
Jantropfa„. Dziś już przyniesiono mu do prania
ręku szantażysty je-st fotografja. Przy po
alecłem sukien i 18 par spodni?„
od
mocy podobizny oszuści wyłudzają
•,,.•
Mayer siedział ze swym przyjacielem przed zainteresowanych osób
większe sumy pieniędzy,
aomlnkiem, w którym dc:.torywał ogień. PrzyJacie! czytał mu swój ostatni dramat. Mayer w Wystarczy, aby do rąk ni epowołanych
pewnej chwili poczęł ziewać i trząść się. Przy-1 dostaiła się fotografja kobiety, a zręczmy
Jaciel przerwał czytanie i zapytał czy mu zimno. oszUJSt poirafi Już wykombi111ować całą
- Tak, - Odparł Mayer - Rozgrzać może histoiryjkę i w razie potrzeby skompromi
amie tylko jedno: albo dorzu6 pan więcej ognia tować osoboibę uwiecznioną na zdjęciu.
Oszust, posiadający fotografię, zjawia
do sv;ego utworu, albo rzu6 pan pański utwór do
się do zaintereisowainej osoiby i jeżeli to
ognia!.„
Służęcy: Ladnie pan zrobił... Kazał mi pan dać jest mężatka, grozi, że zid.radzi jej mężopo kielhlzku koniaku każdemu wierzycielowi, kt6 wi ialkąś widką tajemnicę, alibowiem porJ przyfdzie z rachunkiem i nie otrzyma pienię- siad.a na to niezibite dowody. Dla potwier

SBQf;łi

Foto~.raf, wystawiając w go-blotkach
fotograije modelowe, czyni to w celach
reklamowych, aby ścią,gnąć w ten siposóib
k1ijentelę.

teatru

świetnej przeszlośc1

Przed kilkoma dniami zamknięty został madrycki teatr „Apollo'', który przez
długi szereg lat był ozdobą wiel'kich bulwarów Hiszpanii. Na miejscu tego teatru
stanąć ma o~brzymi bank.
Z .teatrem „Apollo" milka z widowni życia madryckiego placówka o świet
nej przyszłości hiistorycznej, mająca dla
Madrytu to samo mniej więcej znaczenie,
co teatr „Vandevilile" dla Paryża.
W teatrze „~ollo" wpTowadzono po
raz pierwszy przedstawienia składane z
szeregu sztulk. W cią,gu popołudnia i wie
czora grano tych s.ztUJk cztery, przyczyna
!ka~da z nich przeznaczona była dla inne
go typu puiblicZ1I1ości. r)statnie przed:..sa
wienie rozpoczynało się J pieo;iw:;::ei w no
cy i byle miejscem rendez vou~ eiitv towairzystwa madryckiego.
Pod presją :pewne} czę~ci opinji zastą
piono te nocne przedstawienia. Dyrekcja zastąpiła je porankami, które już nie
cieszyły się lakiem powodzeniem.
Przed defiinitywnem ro~taniem się
z p1.11bliC.Z1I1ością dyirekcja teatru „Apollo''
wystawiła w przeciąigu ostabniego :miesią
ca wszystkie sztuki , które były grane na
tej scenie. Rzecz charakterysty~na, że
utwory, które się cieszyły ogrom.nem powodzeniem przed dwudziestu laty i teraz
zdobyły niesłychany aplauz. Krytylka ża_
li się tylko, że dzisiejsi aiktorzy nie dorównują dawnym siłom

Bard·zo rzadiko wystawienie fotografii
odbywa się z wiedzą osoby sfotografowa
nej i na tern •tle nie jedlllokrotnie dochodzi do nieporozumień.
B /' .
W Łodzi i illlnych większych miastach 1
er Inie
W
z,da.rzały się wypadki
Reżyser berliński E1"Wiin Piiscator, kt6
wykradania fotografii z gablotek
ry w ubiegłym roiku :prowadził własny te
i szrunt~owania pań z towarzystwa
Władze postanowiły więc zaprowa- atr o zabarwieniu 'komunistyczno rewolucyjnem, obejmuje kierownictwo teatru
dzić w tej dziedzinie porządek.
fotograficz- „Komische Oper".
Właścidele zaikładów
Po zeszłoroczmem bankructwie, Pis.nya.h inają być zobowiązani
1
cator, który uważany jest za jednego z
do uzyskania zgody.
dzenia swych otSzukańczych słów
c1zy_
europejosoby foto·g rafowanej na wystawienie jej najwybHniejszy<=h reżyserów
pokazuje fotografję 1
.
„
- ~an: No, i co?'" • .
do
teatralne
studqa
na
wyjechał
s\kich,
każde żądanie
na
em
t
za·
o
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Szewc był 1uz tu dzis z rachunkiem n.t.
Słuz4cy:
·
p
M k
~
Q!JY\l me~11rmą o
11... ora zupe_n:e ~ 1n:i z
12 razY•„
os wy. o powro·cie z tej podróży zaan
muszą usuwać
foetę. Dla un.ilkmęc1a sikantdafo ofiara szan
lecz wystawioną fotografję z reklamowej szal gafoiwany został w charakterze reżysera
tażyisty wręcza mu żądaną fiUlllę,
do teatru Barnowskiego, gdzie wysta'ki.
nie na tern ikoniec, gdyż osz1.1JSt
zjawia się zazwyczaj p0wtómie i pona- . , Przydałoby się, aby to samo roziporzą wił dramat wo,je111ny „Rywale".
„iKomi:sche
Na iinauguraoję sezoou
dzenie władze rnz.:iagnęły również nad
wia groźby, ,
no 111vspie !Tv6oren.sierp!końcem
z
Piscator
wystawi
Oper"
również
Tam
drukarskiemi.
ce-lzakładami
do
zdąęć
wydosfawania
Żródłem
!Rzqd•q fam fto6ietv
lów zhro.dniczych są zazwycza:i gablotlki, się żdarza, że wykradaą z swfek rekla- nia dramat lewicowego pisarza Waltera
Uczony meksykański Hernandez po- umieszczone przed kaixłym niemal zakła mowych obce wizyi5wki,
wystawione Mehringa „Kupiec Berlina" z Oskarem
wrócił z podróży na wys·py, znajdujące dem fofograiicZ111ym,
Homollką w roH tytułowej.
,",na ipokaz". ·
Meksyku, przyczem
się na szerokości
prZ)'
otworzył
Piscator zamierza
opowiada ciekawe rzeczy o zwyczajach
swym teatrze szkołę dla reżyserów, akto
i obyczajach, panujących na wyspie Tyrów i dramaturgów, przyczem iprzewió
buren. Wyspę tę zamieszkuje plemię indz.iane są specjaLne lku11Sa fHlmowe i ra.d~ mm
Iii
'"'
•
dyjskie Sery, a cała władza spoczyWa
1~~:;90 eeeMe•MO•HHGH•Ho•o
repO~feromfi.
w ręku kobiet.
16
· · Tyburen jest zapadłą, pustynną wy•
,
•
•
,,
_
:
• spą. Niedawno jeszcze było na niej 5000
mieszkańców, obecnie zaś pozostało tyl~
~ U
YV ~
s~lerc: na1w•4ększem
ko cz·t erysta. Mieszkańcy jej zachowali
niezależnego ducha dawnych szczepów
żądajcie
Odoosobnienie, w jakim żyje poeta
Knut Hamsun, wielki poeta norweski
im:lyjskich. Wyspa nie została zdobyta
I
„REPIJDl,IKI"
ani przez hiszpanów, ani przez meksy- i laureat Nobla, który właśnie obchodził norweski sprawia, że prócz jego książek,
•
kan. Suryjczycy wolą umierać, lecz nie 70-tą rocznicę swych urodzin, jest wiel- nie posiadamy żadnych wskazówek i da•
- 1 zawrą małżeństwa z indjanami, którzy kim wrogiem reklamy, a więc i wszel- nych co do jego światopoglQdu, oraz je„E I P RE 5 S IJ"
kich wywiadów dziennikarskich. Rów- go stosunku do różnych aktualnych zapodlegają białym.
Na wyspie tej po dziś dzień składa nież i obecnie, z okazji jego siedemdzie- f(adnień etycznych, społecznych i poliw kiosku gazetowym F. Janimka
I
1
się bogom ofiary z ludzi, przyczem cere- sięciolecia reprezentanci prasy, reporte- tycznych.
wił a Bendytowicza obok felczera
Istnieje jednak dokument, który rzunionje te kończą się ucztami ludożercze rzy niemal wszystkich pism ścigali go
Janickiego.
po przez wsie i miasta-napróżno. „Ofia- ca pewne światło na osobiste zapatryWami.
Niema na wyspie tej ani jednego czło ra" zawsze wymykała się z zasadzki, nia i upodobania Hamsuna. Jest nim an- ..........
wieka pokaleczonego, wycieńczonego lub czasami w ostatniej chwili, jak np. w kieta ,rozpisana w swoim czasie przez pan najbardziej? - Znam ich tak mato,
chorowitego. Mężczyźni i kobiety są sil- przeddzień uroczystości jubileuszowych, największą skandynawską księgarnię i nawet z pośród tych niewielu nie moni, krzepcy i przystojni. Dzieci chore i kiedy to trzech dziennikarzy z Oslo wy- Qyldendala, wśród jej wspólpracowni- gę zdecydować się na żadną.
- Jaką historyczną osobistością najsłabe bezlitośnie się zabija, a niszczy się węszyło poetę w Christiansbad, i już, już ków.
·Ankieta ta, w której ku niezmiernemu bardziej pan gardzi? - Szeregiem poliich coraz więcej, gdyż śluby między miało przypuścić do niego atak, gdy
Hamsun i jego żona, zmiarkowawszy, że zdziwieniu całego literackiego świata tyków z wojny światowej i z czasów
krewnymi prowadzą do zwyrodnienia.
Plemię Sery rządzone jest przez ko- tajemnica ich kryjówki została wykry- skandynawskiego, wziął udział i Ham- późniejszych.
- Jakie są pańskie ulubione potrabiety. Naczelnikiem szczepu jest kobieta, ta, samochodem umknęli do Flekkefjord, sun, była utrzymana w stylu amerykań- Nie jestem ani żarłokiem, ani ławy?
pytania:
następujące
zawierała
i
skim
ślady.
wszystkie
sobą
za
zacierając
która trzyma przy sobie radę matron.
- Co jest pańską zasadą postępowa- komcem, jadam i pijam wszystko, co mi
Jeden z redaktorów dziennika „AftenNaczelnica posiada absolutną władzę nad
Odpowiedź Hamsuna: podają.
życiem i śmiercią poddanych. Mężcz>:ź posten" opisuje jak przed laty udało mu nia w życiu? - Jaką cechę ceni pan najwyżej u
zasada: Festina lente.
się
mi
Przydałaby
zaHamsun
którym
w
hotel,
odkryć
się
im
wolno
nie
i
praw
żadnych
ni nie mają
· - Co jest pańskiem najmilszem za- mężczyzn? - Może uczciwość.
się wtrącać do wychowania dzieci. Zre- trzymał się w przejeździe przez Oslo.
- A u kobiety? - Jeszcze raz uczciszt;i. liczba mężczyzn na wyspie jest bar- Hamsun właśnie wchodził po schodach, jęciem? - Układanie pasjansa w wo!wość.
dzo nieznacmia w porównaniu z liczbą z zamiarem udania się do swego pokoju, nych chwilach.
- Co uważa pan za największe niegdy natrętny dziennikarz przedstawił mu · - Która książka cieszy pana najbarkobiet.
się, prosząc o kilka zdań dla swego dzien- dziej? - Książki wogóle mnie nie „cie- szczęście? - Umrzeć .
Odpowiedzi są dla Hamsuna barazo
nika, przyczem starannie unikał słowa SZl'\". Cenię jednak nu. zsrodnv z prawcharakterystyczne. Krótkie, pozbawione
„wywiad". Hamsun zdjął z nosa binokle, dą opis ucieczki z Sybiru Klaczki.
Spotkali się :na Uilicy.
- Jakie imiona podobają się panu wszelkiego śladu retoryki i elegancji mo- Słyszałem, że twój wu1ek u.marł.„ zmierzył nieproszonego gościa przeniklinaibardziej? - Jeśli chodzi·o imiona lu-, że zbyt suche i niechętne, są jednak jeC.zy Otll był przytomny do ostatniej chwi'- wem spojrzeniem i rzekł:
„Niech mnie pan z łaski swojej po- dzi, „Les" jest dobre, dobre jest też dynym dokumentem, określającym coli ?„
prawda bardzo fragmentarycznie stosu- Tego nie wiem.„ To się dopiero o- zostawi w spokoju. Do widzenia". „Wy- „Aleksandra".
katże po ołw;i1'cin łe1:obimentu..
- Jakie osobistości historyczne ceni nek Hamsuna do świata zewnętrzneg o.
wiad" był skończony.
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98 kobiał aresztowano, dwie odebrały sobie życia
35 tys. złotych komornego miasi,cznia za 1 pokój

. Ki!lkakrotnie już w ostatnich parn mie utrwalających podej.rzenie przeciw mm,
do mieszkainia jeds1ąicach donosili:ś1tny o wiellk ich aferach zapukał kolejno

Węg_
trucicielskich w południ owych
Jugosławji, a
r,z.ech, alb<;> .w północnej
więc w naJciekawszym kącie dawnej mo
narchji aistro-węgierskiej.
Jednakże ta którą mamy obecnie do
co
zanotowania, przechodzi wszystko,
dO!l:ychczas można było sobie wyobrazić
a iprzyipomina najbardziej ponure histo rje
ze średniowiecza.
Bo też z tradycjami średnich wieków
łączy się „sekta trucicielek", którą odkryto we wsi węgi erskiej T1szakurt. W
że
tej w~osce ziwróciło uwagę władz,
zbyt wielu gospodarzy w pełni sił i wieku umarło, pozostawiaj ąc swoim żonom
majątki.
. P.o~iędzy detektywami zaś, którzy
zaiJęh się tą sprawą, węsząc w niej 1Jbtocłnię, Z1Daj.dował się na szczęście, jeden
inteligent:ny, obznajmiony z średniowieczną h1stotją ty:ch właśnie okohc.
iW śirednich wiekach, taik zwana ,po'
magaczk a „ , czy1i po nas.z emu akuszerka,
była tam wszyst'kiem. Asystowała przy
narodzinach, fabrykowała napoje miłości, leczyła odciski, a także podejmowała
się „leczenia starości".
Takie panie wędrowały od domu do
domu, okoli1cz:nościowo odipędzająic złe
duchy, a gdziekolwiek znala:z:ł się mąż
ślepy, kulawy, sparaliżowany, albo tyl ko
strury - ofiarowywały żonie swoje usługi, naturalnie za sowitą zapłatą.
Jeżeli fona zgodziła się, ażeby jej mę
•• „
ża
„wyleczono ze starosct ,
JlOma,gaczlka przygotowywała mu potrawę z muchomorów, albo jakiś napój spe
cjalny i mąż przenosił się do wieczności.
Pamiętając o tej tradycji, w.spomniadwie
ny detektyw zwrócił uwagę na
Faze'kas i
mie.jiscowe akuszerki, panie
dość sz1czegółórw,
Papai, a zebra~zy

nej i drugiej.
!Teatr łwiettną
.Afe ani :pani Fazekas, ani pani Papai,
nie miały o·choty zetknąć się z władzą i
skoro tylko zobaczyły o co chodzi, uciekły i powiesiły się w swoich kuchniach.
Po ich śmierci zaczęły napływać oz powodu gruntownego remontu
slkarżenia na nie, będące zarazem przy
zamkni ę ty .
znaniem się do winy donosicielek, z któTegoroczny program . CASINA"
rych jedna po drugiej dostawała się pod
będzie ewenementem w ś w ie cie
klucz.
filmowym .
Jak się pokazało, jedna z oskarżo
nych aż siedem razy korzystała z takiej
pmn-0ey akuszerek.
W dal:szem dochodzeniu wyszło na i
jaw, że trzy tamtej.gze kobiety utworzyły i
formalną „sektę" trucicielek Było to pod :
czas wojny, w ciągu której mężowie owych trzech kobiet znaleźli się w szeu- ,
gach, a one nawiązały inne sfo,s unki.
Kiedy zaś mężowie powrócili do domu
za wsikazówikami wymienionych pomaga
czek, zaistawiono im ucztę z muchomoszczury, poczem
na
rów i truciZ1I1y
w1szystkie trzy trucicielki wyszły ponow
nie za.mąż, aJe w dwu wypadkach załat
wiły się w podobny $J>Osób także z drugi
mi mężami.
%opawied:i mal.ieńst1110 m o szv noDJgcli l u dzi
Te trzy kobiety stanowiły tytko nieja
W amerykańskich pismach pojawila domoś ci , żem powstar przed p ó łtora
ko władzę naczelną sek.ty, ale naMadowsię wiadomość, że automat, znany tam roku pomi ę dz y czterema ścianami pew
niczek miały znacznie więcej.
Dotychczas are~.ztowano aż 98 kobiet jako „człowiek maszynowy", albo' na- nej pracowni. w najci emniejszej dziel· .
pod zarzutem zgładzania swych mężów zywany „Mr. Robott" wedle znanej nicy L ondy nu.
Nazywają mnie człowi ekiem bez duekshumacje sztuki teatralnej czeskiego pisarza Catruciz~ą, 8 przedsięwzięte
st~ierdziły niewątpliwie winę St z po- pelrn, zami~rza ?dwicdzi~ europ~jski szy. Ale proszę t ego nie rozgłaszać.
kontyne~t 1 odbyc podróz po w1ęk- Cóżby b owiem powiedzi ała na to moja
między nich,
przyszła żon a, której się mam oddać
Teraz pa-akuratotja zasypywana jest, szych miastach.
Nadto dziennrki owe zawiadamiają już w najbliższy ch tygodniach".
dalszemi doniesieniami, a także prośbaW dalszym ci ągu „Mr. Robott" pomi innych kobiet, które potraciły mężów ' publiczność w imieniu „Mr. Robotta",
a kitóre nie chcą, azżeby na nich ciążyło że wkrótce ma nastąpić matżeństwo je- dat w yjaśnienie swoich funkc y j, które
napr zyk ła d poz w al ają mu wygłaszać
podejrzenie trudicie1stwa, o ekshumację go z „panią Robott".
Mianowicie pewien I<onstruktor pod- g odzinę. Mianowicie dźwi ęk glosu jego
zwłok ich mężów i stwierdzenie, że one
jął się z powodzeniem zbudowania ma- w y nalazcy powoduje rozluźn i e nie się w
nie są w inne ich śmierci.
szynowego człowieka, który posiada mechanizmi e kontaktu, który łączy,
kobiece ksztalty, aby zaś tę sensację wbudowany we wnę trze m echanicznetechniczną doprowadzić do szczytu, ma go człowieka, zegar "z aparatem mów ią·'
1 się odbyć ślub obu tyc;.h mówiących cy m.
zmianie w LUNLE: .
Wszystko· zaś'~· inne, co ten m echamaszynek stalow ych.
Niedawno „Mr. Robott" w yi.dosit ria nic zny czto\Viek inowi, jest niczem in' pewnem zebraniu przemówieni P.. w któ- nem, jak t y lko obtilcfrniem s ię kilku
I rem rozwodził się nad swojem powsta- walców, które on w swojej klatce pierBomlta 11.
siowej nosi, a· słys zenie jego naturalnie
1niem i przysztem swem życiem.
Zdrada przykładnego małżonka
Pewnego ·pięknego poranka po- jest s łys zen i e m w ograniczonej mierze,
Zazdrość ufai11cej tony
wstałem nagle z cał ego szeregu niepo- takiem samem, jak s łyszenie fonogr afu .
Chaos w ognisku domowem
i zornych części mas zyno wych, z żelaz- Jcdncm słowem „Mr. R obot" sam się
to wszystko robi
I nego rusztowania i elektrycznego · mo- przedstaw ia jako żywy gramofon, jako
mówiący zegar, jako poruszający s ię
. toru.
Wyjaśniać państwu moją całą budo- , ap arat radjowy, co wsz y stko r azem
;
wę byłoby rzeczą trudną , bo nie j esteś- czyni z niego podobno„. najmilszego
w ~ek meżczyznyu ;. cie
technikami i nie rozum i elibyści e t e~ człowieka na świe c ie.
i go, raczcie więc przyjąć tylko .do w ia·
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„Ma odciski na nogach i ból w sercu
a jednak zdobędzie ukochaną\ "
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- To jest przecież niesłychany, nieno
towany dotychczas w dziejach kryminalisty;ki wyipadek, - odezwał się wreszcie
Socha. - Catemi tygodniami szukamy
tych klejnotów, staramy się wykryć spra
wców włamania i zamordowania Horsta,
poruszamy wszelkie możliwe sprężyny i
nie możemy natrafić na żaden ślad. A tu
ni stąd ni z owąd przychodzi sobie pocztą zwyczajny pakuneczek „wartości" 500
złotych i obala wszelkie w tej s.p rawie teorje, jeśli wogóle jakiekolwiek istniały.
Ta cała historia przechodzi ludzkie pojęcie i może najbardziej zrównoważonego
człowieka wYprowadzić z równowagi.
- Dobrze, dobrze - przerwał rozgoryczanemu detektywowi Jastrząb. - że_
by sprawa była nie wiem jak zawikłana i
tajemnicza, musi mieć jakieś wyjaśnienie, musi posiadać jakJś słaby punkt, o
który można będzie się zaczepić. Musimy
na chłodno zastanowić się, obr ać sobie

punkt wyjścia i krok za krokiem posuwać
się naprzód.
- Jaki tu może być puinkt wyjścia, nie uspakajał się Socha. - Zamordowano
Dokonano
Horsta? Zamordowano! rozprucia i wypróżnienia dwóch kas ogniotrwalych? - Dokonano! Wiemy_kto
to uczynił? Nie! Dom y śl a.n . -· ~;(;> S <i !akiekolwiek widoki dostania sprawcy w
swe ręce? Nie! Ale przecież, do stu tysięcy diabłów, musimy go dostać! I czem
prędzej, tern lepiej, gidyż . „góra" zaczYllla
okazywać niezadowolenie.
Przez chwilę panowato denerwujące
milczenie. Sytuacja była rzcc n: wiście nie
do pozazdroszczenia. Socha zerwal się z
miejsca i również zacząt biegać po pokoju. Zatrzymał się wreszcie przed Jastrzę
biem i zaczął rozumować:
- Posądzaliśmy o „zoperow~nie" kas
u Horsta t y lko Pietrzyka . Robota była
czy sto wykonana i chociaż nie mieli śmy

I

przeciwko niemu żadnych

konkretnych
nie mógł tego nikt int1Y dok onać tylk o Pietrzyk. Kto
wie, czy nie zdołalibyśmy wydobyć od
niego zeznań, gdyby nie jego ucieczka w
ostatniej chwili. Prawdopodobnie dowiedz.iał się on jakimś sposobem, że alibi jego straciło wszelką wartość.
- No dobrze, - odezwał się Jastrząb
- a co dalej? Przypuśćmy, że nie mylilibyśmy się wteidy co do posądzania Pietrzyka o tę robotę. Co dalej?
- Dalej? - powtórzył Socha. - Pietrzyk ukrył zrabowane klejnoty i czek ał
na sposobność, żeby je spieniężyć. Miał
przygotowane alibi i dopiero, gdy się prze
konał jakimś sposobm, że został „wsypany", postanowił uciec. Zabrał wszystkie zrabowane przedmioty i wyjechat,
przypuśćmy, do„. Warszawy.
- Tak, wyjechał do Warszawy, - uśmiechnął się ironicznie Jastrząb, ..:__ ~eby
nam przesłać to co zdołał zrabować?
Socha, nie zwracając uwagi na ironiczny ton Jastrzębia, ciągnął dalej:
- W Warszawie starał się Pietrzyk o
znalezienie pasera, który zakupiłby od
niego calą partę . Jest rzeczą zupełnie
zrozumiałą, że p ojedyńc zo nie mógł sprze
dawać takich cenny ch s ztuk, gdyż musiałby wpa ść ba rdzo prędk o przy tego
rodzaj u tranzakcj ach. Sprze d ać zaś całą

'-i dowodów,

wiedzieliśmy, że

odrazu mógł tylko paserowi.
- Wi ę c d laczego nie sprzed ał?
prze rwał mu znów Jastrząb . - Czy przy
puszcza pan, ż e w Warszawie niema paserów, którzy mogliby sobie pozwolić na
takie knp no?
- Tego nie przypuszczam - odparł
spokojnie Socha, zacz;vnając stopniowo
odzyskiwać wlaści\vą śobie równowagę.
- Przypuszczam natomiast zupełnie co
innego, co wyda je mi s·ię bardzo prawdopodobne. Przypuszczam mia nowicie, ż e
pase rzy war szawscy , wie dząc , że Pietrzyk takiej partii k lejnotów nie może
sp rz edać nikomu, tylko im, postanowili
p a rtię

wyko rzyst ać sytuację.

- zapyta ł
W jakiem znaczeniu?
- Chcieli najzwyczajn iej w świecie
kupi ć wszystko za „psie pieniądze''. Jes,t
rzeczą w iadomą, że !)aser kupując kradzione rzeczy, ptaci za nie dziesiątą, a w
najl eps7.vm wypadku, piątą część ich faktyc znej wa;:t ości. W danym wyipa dku
po stąpić chcieli ta·k samo z Pietrzykiem i
ofiarowali mu za biżute rj ę, albo ty le ile
zwykle w takich wypadkach płacą, albo
jeszcze mniej.
-

Wyko rz:?stać sytu ację?

J~strząb -

- Więc cóż z tego ? - zdz i wił się Jastrz<{b.
- Więc prawdopodobnie propozycja
(D.c.n.)
taka roz.~n i ewata Pietrzyka.

„
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OSl'ATNI DZllEN TIJRNIEJIJ
Dzii rozdanie nadród

W dniu dzisiejszym t. j. w poniedzia- czc:lo tego światowego turnieju, daje mla-1 da pieniężna, lecz. i swego .rodzaju a!Il?iwidownią cyrku rę ich walorów zawodowych. Walka ta cja, kto pozostame zwycięzcą turmeiu:
soortowego epilog wielkiego międzynaro zapowiada się niezmiernie ciekawie i za- Sztckker czy Pooschoff?
dowego turnieju walk zapaśniczych o na- pewne będzie dluga i zażarta, gdyż choNależy się również mała uwaga pubgrody pieniężne, w ogólnej sumie 10 ty- dzi o palmę pierwszeństwa.
liczności.
sięcy złotych. W turnieju brało udzial
Po walkach kolegjum sędziów wręczy
Wchodzi tutaj w grę nie tylko nagrookoło 30 wybitnych sit atletycznych i mo
•es„•1a1m11„1111a99m:~1111•11111mn+m#ii~'&B„l!llli'ltMW1111Jllmllml&4AAE!!illlllliMmEmnr•!l:ll~„1111111m„m11111„•
żna śmialo powiedzieć, że była to rozgrywka o nieoficjalne mistrzostwo świa- ,
ta. Jednakowoż należy podkreślić, że w
tak wybitnym zespole wybiły się na naczelny plan: Pooschoff, który dotychczas ma najwięcej zwycięstw w tym turnieju, Sztekker - najlepszy technik i nie-zwykle zacięty zapaśnik, nelsonista Pinecki, wspaniały Oarkowienko, Stibor zawsze niezmiernie wytworny w najgoręt
szych momentach watki i silny lecz niepanujący nad sobą Willing. Między tymi
to zapaśnikami odbędzie się podział nagród.
_ Powracając do dzisiejszego dnia, (:lodajemy, że dziś walka decydująca ex
Maski z P!neckim i że do ostatecznej roz
.rrrvwki eliminacyjnej, wobec r(>wnej ilości punktów straconych, o prawo do I-ej
nagrody stają Sztekker i Pooschoff. Już
to samo, że oni potrafili wysunąć się na

zwycięzcom turnieju nagrody pieniężne,
więc nie należy wstawać z miejsc a cze-

łek rozegra się przed

kać aż do rozdania nagród, by nie zakłó

cić

uroczystej chwili.

Dzień dzisiejszy jako ostatni, niewąt

pliwie ściągnie tłumy do cyrku sportowego, którzy zechcą podzielić radość i pożegnać tryumfujących zapaśników.

Rezultat wczorajszych walk: W pierwszej parze wspaniale dysponowany Poo
schoff w 27 min. pokonal zasłużenie ex

I

Maskę.

Ciekawa walka Sztekkera z Pineckim
39 min. zwycięstwo Sztekkerowi, który wspaniatym chwytem powalił olbrzyma, co potwierdza wyższość
i wspaniałą formę mistrza Polski.
Stibor w 22 min. pokonał Willinga
przez co zapewnlt sobie lepsze miejsce w
kończącym się konkursie. .
A zatem dzień dzisiejszy budzi jako ostatni wielkie zainteresowanie.
przyniosła w
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Po raz pierwszy w Łodzi
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Początek pierwszego seansu o godz,
8·ej. druitiego o 10 wieczorem.
Bilety do nabycia w kasie Teatru.

teatrze pierwszorzędny
Przy
niena wypadekbufet.
Sala zabezpieczona
pogody.
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Czynna od 8 rano do 9 wlec:i:ór
Od tt-12i 2-3 przvimuie lekarz-kobieta
niedziele i święta od 9-2 PP·
Leczenie chorób:
moczopłciowuch
Wenerucznuch
,
t
,
"
.
i skórnych.
Badanie krwi i wydzielin na S)'lilia 1 tryper
Konsultacje z neurologiem i urologiem
Gabinet światło-leczniczy
Kosmetyka lekarska.

w

Oddzielna poczekalnia dla kobiet.

CEGIELNIAł'tA

P Kl I nge r
.

•

G b"

POWRóCIŁ
.chor. skórno
weneryczne

1

29

l .
a lDet wenero og1czny
D-ra s. KANTORA

~korne

Dz9c&lna 9

-FOTO·-·

l\Pl\RftTY~~ ;.·:g ~~"wo~i!- od 5-8 w.

~Jdzfei~a o~o~zek.6 \

choroby weneryczne. skórne 1 wlosóYr tławrot 2
teL 79-89
TfL 32-28.
ANDRZf.IA
Leczenle lamna kwarcowa. ana.lizy przyjm. do 10 rano
i od 4-8
krwł 1 wydzielin. przyjmuje codziennie _

z.

r6cał

rób jskórn eh Chor.
po
specjalista chorób
l
Y
skórnych, wenerycz Ceglenla;ia 43
• ~eneryłc~nyc:h
Ter 41 32
nycb i moczopłcioweneryczne.
Specjalista chorób I moczop CIO~vych
•
. •. wycb
POWRÓCIL
prze!'rowadzlł Sp~c1ahsta chorób slc:ornych, wenerycz· uL Andrzera 5
dla leczenia chorób skórnych
99
"
Lr
p·IO t ru.owsaa
59-40
nycb
weneryc:i:
skornych
b
ł .
.
.TeL.
d 8 10 · 5 8
p • l moczopłc10w.
ł ·
h ·
. się na ul.
wenerycznyc h i moczop c1owyc
Tel 44.92
IMHW:l§MWMil!iHBi15'!1!!MfMWI P1otrkTowską70 nwyc h I Nmoścz_optlc1~- rzLv1m. o_ -I t - Przy1mure od 8-2
•
p . '
i od 5-9.
eczeme ampą
yc • a wie anie
(róg raugutta).
kwarcową.
co d~tenlampą. kw.arcową. kwarcową. O~dziel- w niedziele i święta ;zyrdui:_
tel. 81-83
przyjmuje od ~odz
2
0
. 9d ~iicz.
nte
od 9-1
na poczekaln1a dla
Przy1mu1e od
Przyjmuje od- 8.30
•
8-2 i 6-9
prócz me zie
Oddzielna poczePań.
do 10.30 rano, od 1 g.8 do 10 rano
wniedz. i święta 9-1 ""'

ul.

Ceaieln!ana 25
Telefon 26-87
Specjalista cho rób skórnych.
I wenerycznych
Eleklroterap1·a •
Leqenie lampą
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od 3-5
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M~ ~fi[~~l[RH

Pl

v

,

1

kalnia dla

pań
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,M. ~ l Al (ft PDÓ[lO[~~ i@llwa~ne

i inne, suknie trikotinowe i t. p.
- - - ------ Jul. Zielona N9 8
prz11imuie do reperacii.
na stomie. gdy od 5 zł. oal Telefon 45-49,
III piętro
n~ tydzień każdy może d.osta~ fllateracc,I Chor, skór11e ul. 6-go Sierpnia 76,miesz:kaniu.
ctoma_ny, t'!-pczany _ leza~k~. 1 ku;esl~,1 l ":'eneryczne. Tanio, bo w prywatnem
---------,solldme,wyK~ane_u Tapicera P_ WaJ-Prz.y1~', o~ 12 2 _
1 7 i t-8 f: w,
19
sa, Łódz, ul. S1enk1ew1cza l~.

tyo l

OTRHOWSuA 47

Dr. med.

POCO

śpicie

~:OOO

KOSMfJY[l!U

R lfl.R•rBU. d

.-rrp.irr w.I •
Zatwierdzona przez Ministerstwo
~ZKOŁA
(w podwórzu) tel. _20-63.
_
_
Spraw Wewnętrznych
1111
od 11-1 i od 5-8 w. w niedziele i dlapaóspec.od4·51Uwaga: Dla P· P• urzędników palistw. I)
Cegle nlar•.a ·•9.
święta od JO do 12. Oddzielna poca;e.. w niedz. od 11-2 p.p komunalnych i prywalnvcli specjalne
wszelką starannie i niedrogo. Piotrkow.
Telefon 69·92.
'iii
+
warnnki spłaty.
dla niezamożnycb
kalnla dla tiafl.
ska 255 m. 42, l of. 2-e piętro.
Zapisy c1>dziennie. Kurs rozpoczyna się dnia 1 września r.b.
ceny lecznic
Od 1-2 w LecznkY (Piotrkowska 62)

A R'"D L

b11elazn41:

Zacięty

•

'IOłstrsostD'o

bój
filasu .li

W dniu wczorajszym rozegrany zosta w Przemyślu rewanżowy mecz o
mistrzostwo klasy „A" okręgu lwow·
skt~go między Legią i Polonją przemyskt\. Po zaciętej walce zwyciężyła Polonja w stosunku 3 :O. Ponieważ pierwsiy mecz przyniósł zwycięstwo Lechii
w stosunku 5:2, przeto odbędzie się trze
ci decydujący mecz.

fieJańsfli ~1111J€it;s«:q "'
Aoforsfdna doofioła ~of sfd

Kołodzlel€ZUk

8•0!!!

.6 iee

Poa·ożka &.

w Krakowie

(IJnlon) no 3 mleJs€

(.:fforespondencfa D'łosna •• Lxpressu„)

W dniu wczorajszym zakończony
bieg kolarski dookoła Polski.
Ostatni etap prowadził z Białegostoku
do Warszawy i wynosił 190 kim. Po b.
zaciętej walce uti:udnionej z powodu
ogromnego upału pierwsze młeisce iajął Olecki w czasie 8,13,24, 2) Więcek
został

„„.........amii„...„ ...„_

8,13,31. 3) Stefański 8,14,28, 4) Kto •.
tegorocznym biegu kolarskłm
włcz.
dookoła Polski zwyclcżył więc Stefął\•
Michalak w
ski w czasie 83 50 38
czasie 8·i,31,23,' 1i1 ~ Kołodziejczyk w
czasie 84,55,11, 1v· _ Więcek w czasłQ
85,lS,t 7.

w

u_

"1'111.-.10 -Toru•'1:1· :t·.'I (J•.o)
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ńrO 11·016łtO-'•
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DllS1.rS~rD.
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B"1

(!Telefonena od Aoresp.
•• Lxpressu••)

. •
. Hiobowa w1esć dotarła w dniu wczoraJszym do sportowców łódzkich. L.K.S.
przegrał 8 :O? Sądzono początkowo, ie
to kawał i nie c~ciano wierzyć, by znal·
dująca się obecrue u szczytu formy dru·
żyna łódzka przegrała w tak skandalicz·
nym stosunku. Smutna wieść okazała
się jednak prawdziwa.
nasz kratrnwco nam telefonuje
sportowy:
korespondent
ski Oto
przeżywał
Krakowa
Świat sI>Ortowy

sensację. Pogromca Wisły
dziś nielada
. l.K.S.
został wysokocyfrowo pokonany

Qp.a4~00l•U
„I.ff

~
&, •

a I 8NI

~O

H. S·u

przez Cracovię, która pomściła ZMzłetygodniową porażkę Wisły. Dawno iui
nie panQwal taki aplauz wśród publicz·
ności krakowskiej, jak w dniu wczoraJ·
szym. Entuzjazm publiki sportowej dla
Cracovii był ogromny, bo też Cracovia
swą piękną grą na to rzeczywiście zasłużyła. Cracovia występuje do meczu
bez Szperlinga z Chróścińskim na środ
ku pomocy ł Malczykiem Il na prawym

bramce Turystów lecz Kubik jest na sta. minucie przerywa się Michalski, centt u
jąc pięJknie do Harnansa, który nie trał\a
nowisku i trzykrotnie br-0ni.
W 12-ej minucie po ład.nym przeboju do pustek hraimki. Do pauzy 1:O.
Michalskiego mają Turyści okazję zdoby
Po zmianie stron Turyści ataku.i'\"*
da bramki, lecz w ostatniej sekun.diie pierwszych mi.n. b. często, lecz napasblt
bro.ni Skrzynkowicz, a w minutę p6żnief cy nie trafiaią na.wet -ło pustej bramld~
znajdu,iący się sam pod bramką gości W tym o3cresie mają Turyści IJiezliczQft\\
Frankus strzela lelako hraM1karzowi w r4' ~lość okazji. Bohaterem tego okresu ~~
ce.
jest Pychowski, który każdorazowo wy„
łączniku.
zm1e01a1ą się błysikawiicz jaśniał mętliki pod własną bramką.
Ataki
nie. W 17 minucie ma bramkarz TuryW pierwszej połowie Cracovia za~ePrzewaga Turys1ów ustaje, b-0wi~m
stów Olkaz.ję do p()lpiisani(l się, broniąc ro- wiatr 2!11tlienił kierunek i :mów sprzyji\\ monstrowała koncertową grę, zyskuiąc
ip6źnie1
biinz')nadą, lecz już w minUJtę
Wiśle. W 23-ei minucie obrona Turyst€\~ w tej fazie bramki przez Malczyka, Ku·
Ketz WY'korzyisttl!je chwilowe zakł<0pota
i Czułalt bińskiego i jedna samobójcza Po rzucie
nie pod .bramką Turystów i stTzela z bl!s za ba.rdzo wysuwa się naprzód
którą Mila sam sobie wbił do
kiei odległości Michalskiemu między no- zyslku,ie drl;lig~ b.ramk~ d:Ja Wisły. Ni~~ z rogu,
kl
przeiśc1e Karas1aka do ataku i ea b
maga
·gi. Wisła mając za sobą sid.ny wiatr czę. mięcie Franlmsa na obronę, Turyści ~t... ram •
.
ściej naciera i tyły TW'ystów mają w tym mo wSipaniałych okazji nie mo~ą zysk~~
Po zmianie pól łodzianie atakuJą tylokresie dużo pr.acy.
Na,tomia:il ko w pierwszych kilku minutach, ale
nawet honorowego punlktu.
• kn
·
W 30 · ·
hnjł.Najsła1bszą częśdą zespołu był mów
ws;pani~łl p0 zdobyciu bramki przez Malczyka li,
wykorzystuje
zinów
z
Wisła
atalk
~
ptę
następu1e
..
-eJ mm
na ad, tym irazem fatalny w polu i WU>rost Turystów: KarasJalk. wysuwa. Wehszkow1 moment: wys~ięcia si-ę do. przodu obro. rezygnują całkowicie z dalszej walki.
lłk ·
i k
bt
raj
hHnadzieny ipod bramką przeciwn-ika. ten. 'Wł'.'Pu:s':cza ładnie Kulaw1aka, kt&ry ny Turys.t6w 1 Bafoer le'kkun strzałe~
.róg wtala wynik dnia. Warto zamac~~ 1 g ~c. eraz .ez wę szego WYS u. 1
Poinoc i ob1rona grała jeszcze jaiko tako, zna.1 4.uiąc s1ę ~am.pod bramką ~tr:z:ela.
Zd~ ~~ło. się, ze wyrówinan1~ pew~e, te Tra.i<los grał rów.nie! ;przed południ~~ amb1cJi, To tez dalsze bramki sypią s1e
natomiast b.ramkarz był tym razem b.
Sokofo'*'. Jak z rogu obfitości. Drużyna krakowle.cz Kilinslk1 hrawur?wo. obronił na rog. na zawodach - p.rzeciw'ko
słaby i zawinił dwie bramlki.
Przed sędzią 'kpt. Baranem stanęła St'U!Procentowa okazia niewykorzystana. Sędziował ikipt. Baran, który zibyt mąłQ ska nie miała naogół słabych punktów.
Wyróżnili się jednak Malczyk, Kubiński
Gra w dalszym ciągu zmienna. W 41 zwracał uwagę na oską grę.
du.tyna w następuących składach:
Wisła: Kiłińs'ki, Pychow'Slki, SlkrynJ Chróścitiski. W Ł.K.S-ie jedynym
kowi cz, Bajorek, K-0tlarczylk I, Makowgraczem był Cylł. Sędziował p. Słom 
sl(i Stefański, Ketz, Czulak, Kotlarczyik
czyński z Sosnowca.
U, alcer,
I f
KuKarasiak,
I,
uryści: Michalski,
li' mistr11osln;acli 111łoślarsftf,;6 €uropu
bi AL Tr ajdos, Weliszek, Hinc, MiichalWczorajsze mecze
Dziś o godzinie 4 po pof. rozpoczęły ogólnej klasyfikacji pierwsze :niejsce 71~„
slki II Szuilc, Kulawiak, Hermans, Firan· towar~vsfHe .., firoju
łfolandja, trz~J~
się po wczorajszych przedbiegach roz- jęta Italia, drugie kus.
W dniu wczorajszym rozegrano w
Polseę mię.. - Polska, Wyniki rę2:at młędzytt~rod~
Wisła grYWane por~z pierwsiy
Turyki.
Grę rowociynaja
następ ujące mecze towarzyskie:
kraju
Połdla
są
'Europy
mistrzostwo
o
wych
wioślarskie
mistrzost-.va
dzynarodowe
szczęśliwie wylosowała stronę z wiatrem
Wacker (Zabrze) WARSZAWA:
ski wvrost zaszczyt·ne.
o mistrzostwo E.ur®Jl.
i w pierW1Szych minutach często zagraża
Gwiazda 1:0, Wacker - Skra 6:3.
w
wioślarski
sport
b0.wiem
facto
De
tom
całego
wzc:Hni
i
trybunach
Na
a
LWÓW: K. S. (Katowice) - !fas.
znajdowały się olbrzymie trumy publicz- Polsce istnieje dopiero od roku 1898, t. j,
3:1, Pol. K.S. - Ukraina 3:2.
monea
ności, obliczone na 30.000 osób. W lożach zapoczątkowany został w tym czasie,
Bo ie ligowe
K.AUSZ: Pofoma (komb. - Warua
zasiedli m. in.: szef kancelarji cywilnej ~dy inne związki wioślarskie osiągnęły
,
wa) - .K..K.S. ł 3;1.
, \\ ARSZA W A: L02Ja - Czarni. 4:Z ·-dr. Lisiewicz, reprezentujący Prezydenta j11ż poważne wyniki.
je
się
stają
polskie
osady
więc
Dzisiaj
S.
M.
departamentu
dyrektor
Rzplitej,
Czar
przewaga
znaczna
pauzy
Do
\O:Z).
nych, dl~ których dwie br~mki z.~obyl! Szumlakowski, w zastępstwie min. Zales- dnym z najniebezpieczniejszych przeclwStan mistrzostw
Nastul.a 1 Sa\\_'ka. P? zmi~me pól 1vzar~1 kiego, Wojewoda morski Lamot, dowód· nlków osad olimpijskich, zwłaszcza w
llt' ftfasie Jl
opadaJą na sitach 1 Leg1a bezustan;ue ca 15 dywizji gen. Thommer oraz szereg czwórkach i ósemkach. Zagraniczni reprezentanci świata wioślarskiego rokują
Ostatn ia niedziela zatrudniła znowu
wybitnych osobistości.
przebywa na polu karnem lwowian.
Walika o mistrzostwo byta nieZWY'k· Polsce duże sukcesy. Najbliższe regaty cztery zesp o ły A-klasowe.
!3ramki dla. dr~yny ~vojskowej• zdo:
Czoło tabeli już zupełnie się „wyklabyh; .. Prze~dz1eck1, RaJdek, S~aller 1 le zacięta z uwagi na wysoką klasą re- odbędą się w sierpniu 1930 r. w Belgji w
rowało", wątpliwości jedynie powstają
Y/YJ?IJewsk1. Warto zaznaczyć, ze Leg- prezen tacij poszczególnych krajów. W miejscowości Llege.
---Ja me wykorzystała 3-ch karnych, a
na przedostatnich miejscach. Ł.T.S.G.
Czarni - jednego.
jest bezwzględnym mistrzem.
6A
Sędziował p. Arczyński z Krakowa.
Po zwycięstwie nad Ł.K.S-em i straPOZNAŃ: Warta - Pogoń 3:Z (2:0).
centu punktu przez Orkan Ł.T.S.G. nie
t
Gra równorzędna. Po przerwie ma W.:zoralsze me€Ze piłhorskle w todzi obawia się rywalizacji. Widzew pokonawet Pogoń widoczną przewagę. Bram
S.S.K.M. _ KADIMAtt 2:1 (O:O). Mi- nat P.T.C., przez co wysunął się do czoTURYSCI Ib - SOKÓŁ (Zgierz) 8:4
ki dla zwycięzcy zdubyli: Kniota, Przy- (3 :2). Sensacyjnv przebieg meczu. Na 7 strzostwo klasy B. Gra nudna. Po przer- łowej grupy ale P.T.C. ma przez przebysz i Szervkie, dla Pogoni Bacz l minut przed końcem zawodów wynik wie przewaga S.S.K.M-u. Dla S.S.K.M. graną spadek do klasy B prawie zapewMau er.
brzmiał 4 :3 dla Sokoła. Turyści zdobyli 5 bramki ro obyli: Nonas i Gaj. Dla Kadi- niony.
W środkowej grupie przesunięć prabramek w ostatnich pięclu minutach. mahu Rubinsztein z wolnego. Sędziował
Tabela ligowa
wie niema. Turyści tylko poprawili somecz o mistrwstwo klasy A. Sedziował p. Rakow5ki.
Ł.T.S.O. II - Ł.K.S. li 2 :1 (2:0). Za- bie sytuację . Sokół rywalizuje z łfaOr. St. Br. Pk. p. Szer.
ORKAN - UNION O:O. Mistrzostwo stużone zwycięstwo rezerwy Ł.T.S.O. w koahem o spadek.
21
1. Wisła
44'26
15
Gr. St. Br. Pk.
20 klasy A. Orkan w pełnym składzie. U- mistrwstwie rezerw.
2. Warta
39:24
15
32
87:22
19
KADIMAtt II- S.S.K.M. II 6:2 (3:2). 1, 1. Ł. T. S . O.
17 nion bez Durki. Sędizował p. Rychter.
33:17
3. Cracovia
14
27
44:25
19
Ł.T.S.O. - Ł.K.S. Ib 5:1 (1 :1). Za- Przedmecz rezerw o mistrzostwo. Plęk- 1 2. Orkan
17
4. Garbarnia
37:31
15
24
47:29
18
17 wody o mlstrwstwo klasy A. W drugiej ny sukces drużyny Kadimahu. Sędziował 3. W idzew
25:30
15
5. Ł. K. S.
23
36:19
17
.
!::'
K.
Ł.
4.
Joński.
p.
Dla
Ł.T.S.G.
przewag-a
znaczna
połowie
ln
45:35
6. Czarni
15
16
40:36
1'i
ttakoah III - TURY~CI IIJ 2:1. Mls-1 5. \\'. K. ~· .
15 którego bramki zdobyli: Królik 2. franc7. Legja
25:20
14
14
48:47·
17
I>. Un 'on
12 man II - 2 i Vrancman I - jedną. Sę- trzostwo klasy C. Przewaga ttakoahu,
21:39
8. Turyści
1.5
13
39 :54
15
SŁOWACKI - GENTLEMAN 3: 1. 7. T my:,,_':
i.1 dziowat p. Rettig.
20:27
13
9. Ruch
12
33:47.
19
WIDZEW - P.T.C. 4:1 (2:1). Zawo- Mistrzostwo kl asy C. Jeszcze jeden suk-li 8. Bur za
11
25:35
14
10. Poloni a
12
35:71
19
10 1d:v o mistrzostwo klasy A. Po zmia,nle ce _; leadera najniższej klasy. Sędziował 9. Sokót
21 :28
14
11. Warszawianka
10
22:43
Hi
10. 1-Ia koah
·
10 1·stron znaczna przewaga drużyny robotni p. Busiakiewicz.
17:30
15
12. I. F. C.
9..
24:54
16
11. P . T. C.
9 czej. P.T.C. jest kandy<latem do klasy B.
26:29
13
13. Pogoń

Tak jak Wisła niema s-zczęścia do Ł.
K.S.u tak Turyści nie mają szczęścia do
Wi .ły. Na włas~r_m .b?1sku .fioletowi ~ają
soh1e radę z .na1s11n.1ersz.~m1 zespoła!111 w
Lldze, ~ z W1s~ą, mllllo iz t~ wystą1?1~a "!'
zina~zn e o~łabron~ slldadz1e Turysc1 me
.
.
zd:zaa~ać ~ie. mo;gl~.
N1~ ~ow1ą~ JUZ o ~ygramu meczu fiol
lefow1 me. byh w.st~me ~?o~rć. nawet
h~o.rowe1 ~r~k1 mimo 1Z m1e!~ ku t~?
nte~hczoną ilośc 11 murowanych. sytuacJL
f rze~ho:dząc do. oceny ~uzyn ~ale.zy
prayz.na~ p1erwszenst.wo ~1śle, ktora 1ak~. całosć prz~dstaw1a.ła s1ę ~ .klasę lep~e1. 0 T~ysiow. Dru.zynę gosci w prz~C11W1enstw1e do Turysfow cechowa~a me
z~ła s~ybkość~ dobr~ wys~koleme techniczne ; ~ipama!a orient.aq~ pod bra~
~ą. Turysc1 natomiast zaw1edh na całei
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Rozjuszany adynlac

ro•darł d111łe Ao6łetu

Ze Stanisl1awa donosza:
.. W mąjątku p. Bohusiewicza w Ostro
w.te od dquższego czasu ~rasowafo stado dzików, które urządzały istne orgje,
ni'$zcząc w nocy chłopom okooowiZrie.
Niejednokrotnie chłbpi ze ' strzelbami w
rekach starali się w nocy· osaczvć szkodników. · Jednak dziki okazvwafy ritezwykł~-~ os.troźność i c~owalv się na-:
tyC'hm1as't w sąsiednich lasach.
Dopiero wlaśoidel ma.łatku ziemskie
go p. Bohusiewicz wespół ze sąsiada~
mi urządzi1i ' 'wyprawę na- dziki.
,, 1W 'czasie:' polowania · 'za1bito kilka
s~tuk, a m. in. ranny zostal ollbrzymi odyniec, który .uciekając przed mvśliwy
Q'li przepr.awił się wpław orzez Dniestr
i:w Martynowie napadł na oolu dwie
'kobiety. 'Jedna z nich-zginefa bezzwlocz
nie pod kiłami rozwścieczonesro zwierza,
druga zaś zostafa ciężko raniona.
Rmi,oY. ;o4.Jrn~e~,; ~kró,tce pp .oostrze_, . -. · lenjµ,.,:tją~t!1~~y~y . . ,
·Po zważeniu go okazało s1e. że odyniec ten ważył 270 ksr.

7

kawałków mydła

ł parę dro6io•ełłll'-oto «:o
naoJino sro6it • csloll'iefto
Loµdyn, 19 sierpnia.
Znany angielski chemik dr. Charles
Henry Meye stwierdził chemiczną war
tość data człowieka.
Wedle jego obliczeń tłuszcz norma!nego człowieka wystarczy do sporzą
dzenia 7 sztuk mydła, wartość że1aza za
wartego w organiźmie do sfabrvkowania jednego gwoździa średniej wielkości, zaś ilość cukru do osłodzenia ff.liżanki kawy.
" ł< irtafduiąc_y się_~ w:. .cztowI:e"ku fosfór
wystii.rczyliby do fa'brykacdi 2200 zapałek, wartość magnezji do dokonan~a- jednego zdjęcia. Wartość potasu i siarki
są tak minimalne, że nie dadza si~ wća
le rożytkować.
Wszystkie .te surowce łacznqe pr~ed 
stawiają zaledwie wartość 25 frankóW.

I

:Jlłefortunnu lot so111ledH
·
do .JłmeruAI
Moskwa, 19 sierpnia.
Samolot „Kraj Sowietów". Jdóry
miał "lecieć do Nowego Jąrku orzez Oce
an Spokojny, zmuszony byit ładować na ·
SyberjL

Prized kilku tygodniami flota wojenna Stanów Zjednoczonych powiększyła się
o nowego olbrzyma, · który zwie się „Chester". Eatuzjazm pacyfistycznych
jankesów był z tego powodu niebywały„

W Karlsbadzie odbył się ostatnio tur~iet,.
szachowy kobiet o mistrzostwo Europy.
Policja francuska aresztowała niebezWielkie p0ruszente wywołało zwycię
piecznego bandytę włoskiego Sante Pol
stwo i osiągnięcie tytułu mistrzvnl przez W Budapeszcie odbywa się obecnie międzynarodowy turniej gry w piłkę wod· lastro. Ma on na sumieniu kilkanaście
pannę VERĘ MENCHII(. nieznaną dotąd ną. Na zdjęciu - moment przedbramkowy ze - spotkania Niemcy - Belgja.
morderstw. Grozi mu kara śmbrci.
zwolenniczkę gry w szachv.

ze
o
==========

fl ja: ZWYCZAJNE: 10 gr. za wiersz milimetrowy (aa stronie IO-szpalt.)
gł Q S
W Łodzi 4.00 miesięcznie. - Zamiejscowe 5 zł.
W TEK~CIE: 40 gr. za wiersz milimetrowy, (aa stronie 4-szpalt.)
feflUffiefata;mleslęcznle.-Zairanlca 7 złotych miesięcznie.
Odnoszenie do domów 40 iroszy.
NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. I zaślub. po tekś.:ie 10 zł. Za
miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiej-scowe o 50 proc. zagrankzoe o 100 pro::. drożeJ . .
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