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Słynny lotnik T ASSILO 
SCHUMBERG, padł ofiar• 
kalaslroly lolni.czel pod 
Pia~4, zabijając · aię aa 

miejscu, 

eratobójca przed sądem doraźnym 
Stanisław Zalasa zamord.owal r·odzonego brata za 200 złotych, 

które otrzymać miał za dokonanie zbrodni od swego kuzyna 
--~~-... ~~~-

Z a I asie grozi kara śmierci 
Łódź, 23 maja. l szedł Adam Witoniak. Bracia przez f jechał do. lodzi, gdzie spotkał się ze 

(d) Dziś w godzinach porannych pewien czas szli razem. W pewnej swą narzeczoną. 
rozpoczęła się w lodzi rozprawa dO- chwili Zalasa rzucił się na Witoniaka. Za zrabowane pieniądze bratobójca 
ra~na. przeciwko 20-letniemu Stanisła- niespodziewającego się żadnego hapa- kupił sobie w Lodzi nowy garnitur. Po
wowi Zalasie, który zabił swego brata. du i zadał mu szereg ciosów grubą dobno otrzymał również zaliczkę od Ja
Zamordowany nosił i.nne. nazwis~o i pałką. Gdy Witoniak stracił przytom- ., na Witoniaka, który obiecał mu 200 zł. 
nazywał się Adam •W1ton1ak, pon: eważ ność, Zalasa zrewidował go, zabrał mu Ciężko rannego Adama Witoniaka 
urodził się przed ślubem swych rodzi- 65 zł. i autobusem udał się do Aleksan- znaleziono w lesie. Przewieziono go do 
ców. drowa. Z Aleksandrow.a zbrodniarz po- szpitala w Aleksandrowie, gdzie w kilka 

Jak fui donosiliśmy, zbrodnia zo-
stała dokonana w dniu 26 kwietnia r. 
b. w lesie oko.fa wsi Bełdów. Podłoże 
jej było następufoce. Sowiety · Wycnluią wo.iska z Kalikazu 

i wzmac:niojq eornizong na 
Dalekim Wst:hodzie · 

Zamordowany Adam Witoniak od 
szeregu lat miał spór ze swym bratem 
ciotecznym Janem Witonlakicm. .Jan 
Witonlak za wszelką cene pragnął 
zgładzić krewne~o i chciał wynająć Konstantynopol, 23 maja. Syherj!. 
mOrdercę. Nasunął mu się wówczas N~ 1podst~wie porozumienia pomi.ędzy Wedle ·pogtose:k pochoidz~cych z cfob-
Stanisfaw Zalasa, który już od dłuższe- Tu1rc.Ją a Z. ~· .s. R., .. które nastąptfo w rych źródeł: c~oć !eszcze nie p;otwier.ct.zo
go c;:zasu byt bez pracy i niera~ mówił, 

1 
cz:a:s1•e ostatnie1 pod·~ozy. Isr:iet Paszy ?o nrch, w J?azd~1ermku ~· :„ a w1ę~ ~v rocz

że podejmie się wszelkiej roboty byle- Moskwy, rzą.d sow~eck1 mogł w~cofac z mcę powstania repU1bl!:k1 tureck1eJ Moło
by tytko móJd coś zarobić. ' Kal.!l'kaziu znaczone zastępy wojsk. które J tow i Litwinow, udadza, się da Ankary 

Jan Wit9ni~k doszedł z nim Słybko zostaif'y . wrslane :i-a D,aleki Wschód ~~~ dla złożenia wizyty tu;reckim mężom sta
do porozum1en1a. Zalasa z~odził Slę za wmnocmema ga.rmzonow we WschodrneJ nu 
~ zł. zamordować własne~o brata. 
. W dniu 26 kwietnia Zalasa zaczaił 

:się w lesie w Bełdowie i oczekiwał tam 
11.l s~ą ofiarę. Po ·pewnym czasie nad-

Zaćmienie słońca 

Trzęsienie ziemi w San saruador 
Domu "' f!ru~ot:fl. - %06i1:i i ranni 

I . Nowy York. 23 maja. <l1z:iach, je1ctnalkże w sfoliicy M.a:nairua wy
·W San Salva•tlor, ja!\ i w sąsi1~d1n:iim wo!a.f.o gwałtowną pruni•:<e wśir6d ludno-

6ęd•ie sfilrno.-vone starni·e Nukaragua, od,cz.uk> gwałtowne ści, kt6ra schrornHa sio pod gołe n.i·ebo i w 
Nowy Jork, 23 maja. trzesienie ziemi. l-obawi1e pono,vnego trzęsi·enia nłe wraca 

Jczenl ameryka1iscy czynią przyg0- W mi1eście Zacata Cofoca (Sa1n Sał- do <lomów, lecz zamiiesz.ikuje w parka.eh 
towan:a. które mają umożliwić ślcdze- va.dior) trzięs.De:niie z.i•eimi pochlonelo liczne m:1eJ·sikFch. 
nie w jak najbardziej nowoczesny spo· ofiary w ludzia.ch. Dotad wydobyto z 
sób zaćmienia sł01ica, zapow:edziancgn pod f(ruzów zawa/onyc!z domów 6 zabi- 1 

godzin później wyzionął ducha, nie od
zyskując ani na chwilę przytomności. 

W toku dochodzenia podejrzenie pa
dło na Zalasę. Gdy go aresztowano w 
Lodzi, przyznał się do winy i wskazał 
na Jana Witoniaka, oświadczając, ie ten 
namówił go do zbrodni i obiecał wyna· 
grodzenie. 

Na podstawie tych zeznań, areszto· 
wano również i Jana Wiloniaka. 

Dziś Zalasa stanął przed sądem do
raźnym. Sprawę Jana Wiloniaka prze• 
kazano zwykłemu sądowi. 

Do sprawy zawezwano kilkunastu 
świadków, przeważnie chłopów z pod 
Bełdowa. Sprawę rozważa wiceprezes 
Illinicz, w asyście sędzi.ów Kozłowskiego 
i Jarmułowicza. Oskarża prok. Zglic.zyli-
ski, broni adw. F orelle. · 

Zalasie grozi kara śmierci. 

ł.6dż, 23 maja. 
(it) Wzorem lat ubiegłych w bieżą· 

cym l ygoóniu zorganizowane będą pół· 
kolonjo letnie dla dzieci, uczęszczają
cych do szkół powszechnych, w parku 3 
Maja. Na półkolonie te wysyłane będą 
codziennie rano słabowite dzieci, by tam 
pod opieką nauczycieli, mogły powrócić 
do zdrowia. 

Niez.ależnie od tego, w przyszłym ty· 
godniu, po skończeniu roku szkolnego w 
s·zkołach powszechnych. część dzieci 
1· · ;słana będzie na kolonje letnie, do In(). 
włodza, Buska i t. d. 

na 31 sierpnia b. r. Zaćmienie . to trwać • tycli i 21 rannych. Caly suref!. dnmńw "14' fi fi 
będzie przez 99 sekund. zawalił się, Komuni!wcja zostala przer- . ,. ~· U( ńo~ÓllJ.ce . fllooc~n·•. cli 

Uczeni zamierzają wzbić się balo- wantt. !:J1 - ~ 
nem na wysokość to.ooo m .. aby móc Witl'diomoścl dotyicząoe ~z.czegól'ów Dwie kobiefg zosiolg doikliwie 
wśród najbardziej korzystnych warun- katastrofy są bardzo skąpe. Rząd WY- poparzone 
ków obserwować fazy zaćm'.cnia sł:::>ń- sfait eks-peidycję rah.mkową na miej.sce ka- d ca. Cztery aparaty filmowe będą z; sa· tastrofy. . . . Łó ź, 23 maja. . Drewniany budynek stanął w vlomie-
molotu zdejmować interesujące to· zja- W staniiie Nvkaraigoo. trz,ę-51łe.'n1Le z1iemi (dg) Wcz.?r:1J w1~swre1m .w di?mu •i>rzy ·mac/z. Obie ńiewiasty na kttiryc!z poczę-
.„isko niie pochlonęlo wpirawd1zi1e ofia,r w lu- ull. Rz.g.ows:k1•eJ 51 v:..iarzył sw. me.notowa- fy plona,c suknie, ivszczr,ly alarm. 
'· · . ' ny bod aj w łód1zkkh kromkach pQIJicyj- Na·c!lb;.egli lokatorzy wyiprowa:dzilli nre-

nyc:h. wypadek. . wiaisty na podwórzie. Oka:zalo s~ę. że do-
f"~~;i't':" ··.:"."- ·' . ~ ~ .... , • ~· '- ' . ~ _.. . : . • . . ' ' 

Jaszcze dookoła afery Kreugera 
~enso,;vinv fiomuniflot po,i,;ii "' 'J1~toftfiolmie 

Sztokholm, 23 maja. f „Svenska Dagbladed" twierdzi, iż na· 
{Tell'gram własny). leży się liczyć z dalszemi jeszcze aresz-

(t) Wczoraj ogłoszony został komu· towaniami w związku z aferą Kreugera • 

Okoto godz. 10 dwi1e kobi•eity, Pran- znały one dotkliwych poparzeń. Udzie
cisz1Jrn Nowa1kowska i łfa!Ln:a Pastu1Szllde- l·ono rm pomocy lekarskiej. 
wi1cz, we.s:z.ły do Ulbikacji, zinaj-d:u.jącej się Jed!Thoczieśni•e rów-nii1eż zaalarmowano 
na podwórzu WSIJ)Omnianej posesji, czwarty od·dzia~ strnży ogniowej. Stra-

w pewnej chW:1H Nowakowska zapa- , -~a·kom udało się szybko zliikw1d·ować po
lila zapalkc. i wówczas nastavil wybuch ~ar. 
.l?'DZń1v, nagromadzrm.vch w kloace. · 

·.1ikat policRny w. sprawie słyr.mej afe~y i 
· ~~~§i~~5=fi:!:~ł5~~~:1~~f !Krwawy epilog pijackiej awantury. 

d e jeszcze w Ameryce 1 zaw1adorn1ł o . ł • 1 · b • • d 
tern w liście pożegnalnym kilk~. dyrek- Po weso ej I aCJI urzą zono ,,polowańie'' 
ituów swego koncernu oraz blizszą ro· I k ł ' 
dzinę, Zaniechał on jednak w Ameryce n a o a ·Or o w ' . 

;:amiaru samobójczego, albowiem w I · . 
.... 5 tatniej chwili miał on jeszcze nadzieję · Łódź, 23 maja. ł kilku z nich, najbardziej pijanych, bez l Sprawcy krwawej awantury zostali 
'z uda mu się otrzymać potyczkę i nie (dg) Krwawy przebieg m:ata libacja żadnego powodu poczęło napadać· loka· l aresztowani. 
cfopuśt:ić do krachu. Gdy przybył do Pa· która. wczora.i .w. godzin~ch w!ec~-Or- 1 torów domu. ~ V! ?g~o~zie „Sielank<l:" przy S~osie 
•:yża , został on powiadomiony przez swo nych odbywała się w mieszkaniu J~d- w kamienicy Powstała niesłychana Pab1anick1eJ, od.bywała ~1ę wczoraJ za
'.ch współpracowników, iż je~o mac~i- 1 nego z lo~ato~ów w do.m)l przy ulicy . panika. Kilku z 'mieszkańców domu PO- ! bawa. '!" godzinach ~e~zornych ?a 
·n::je wyszły już na jaw w Sztokholmie, · PrzędzalnianeJ 36 .. Gosc1e z~r~maąze- 1 biegło po policję. Nim jednak przybvli I ~9-letn1ego. Jana ~ohtow1cza ( PabJa
r:o wpłynęło na jego decyzję odebrania ni w tern. mieszkaniu, po wyp1c.1u w1ęk- i policjanci, trzy osoby doznały dość Po· ni-eka _51), 1 l~-le.tn i ego ~tefana Tokar
sa:l::e życia. . . l szej. iloś~1 wósJki posprzeczali się ze so- 1 ważnych ran, zadanych nożami. Byli ka •. (Ruda Pa.bJamcka, Suol~a 3) doko~ 

Kreuger czynił pr.zygoto~ama do, s_~- bą 1 wz'ęli ~ę. za bary .• Poturbo~any I to Wincenty Frankowski, jego żona nalt i:iap~du Jacyś awant~rn1cy, ~tórz;v 
mobójstwa około 6-cm godzin. Samooo1- zosfa~ dot~l1wie 26-letm Fra~c1szek I Leokadja i 13-letni syn Kazimierz. ł zadali im szereg ran. nązem . . Pol:to:v·1-
• two zostało popdnione w ten ::-' osób, Salskt, zamieszkały przy Al. Un.11 20. . I · . cza i Tokarka przew1ez1ono do szp1ta-
:;~ IJ"ołożvł on rękę na poduszce, aby się Wezwano doń pogotowie, które mu Do dmnu. przy ul. Przędzalnianej 36j' Ia św. Józefa . 
. , ,· --:~nviała a następnie oddał do siebie l udzieJi1o pomocy lekarskiej. Gd y na- I po raz drugi wezwano pogotowie, któ- Stan rannych jest bardzo poważny. 
;-: ~ :.. :: strzałÓw, stępn: e gości e poczęli s i ę rozchodz i ć, re udzieillo im pomocy lekarskiej. Napastnikom udał·o się zbiec. 



Str. 

Skorygowane 2-gle wydanie„ życia! ~;;~~.TM 
Jak * y I i by d Ie, d by d e"' i by· ł p a z (x) l't<lfesorka unfwersytetu w Tn~ 

diana, która interesowała I• 1pecl1l• 
dr u 9 i p r z YJ. „ ć n a świat nie dz1~dziną psychologji, do konara nie· O • twyktego i nieco ryzykownego ekspe• 

ryg1nalna ft ieta pary·skiego pisma tym;:tN. Kcllog, tak nuywafa sło 
(y) P ; t o<l 'k kf kl ł · profesorkn1 wychowała mtodilutkieló 

w l . ~w- en ~g r m parys s. ernh• . 5Jynna aktorka, ~ntctĄca do zcgpo. T ląry .ducbowe, nf1dY rd będzie w 11ta· stympnn~a rl!lzcm ze swym nowonaro• 
. d me awno o .1cznych ~yb1tnyc , lu „Comedie francaise" Ceclle Sorel rrie Inaczej p0kicrować swem drugiem dzonem dzieckiem. 
Je tostek, od.grywaJąc;vch don:osti\ role odpowiada w następujący sposób: ,,ta- życiem, n•ż to uczynił za pierwszego j M ł . tk · k f · k. uro• 
~ki~~lu PXb~fzpem, n:·eztykle clek~wą : de~ cz!<twiek pił może z góry . i>rzewt„ ! tywota, nawet wówctas jeśli pragnął· dzlll ai~1~ ~Jn;~ne cza~tg f sgd 

1 
chwili 

ayt ttt· ~ e ~ taW1ern a na~tępuJą~e ; dtteć, Jak pokierowałby swem1 lo~ami, I by ~am liks.ztałtowa~ Je w sposób %U• urodzenia wyc.howywalt $ię wspólnie. 
P a a. " zy JOSt pan zadowotc>ny 2:G . gdyby dartem mu byto przetyć Jeszcze pełnie Inny-." 1 o tś · r tut hOW'Y"

s~eJ karJe7? Czy w okresie dzieclń- l JedM ,nłodość I poraz drugi przcJść I Niezr11ietttle ciekawa fest odpowłedt w;tysrę ~e :n~JnkS:Jtfakkh w~c jakkh 
s dw: mfrzy pan o

1 
tych sukcesach, jdakle , dro~ę . zycia. Większość jest skło0nna · pułkownika Carnota, potomka zamordo• •zwykle wychowują wszystki~ troskli ... 

udabo 1 
Q panu Oid. 'łfł!ąć? W W}'pa k11, przypuszczać, li w wypadku tym po- 1 wane~o prezydenta republiki Sadi Car-,: ~e ludzkie mamusie swoJe \iziecl 

g Y Y pan poraz rt15• sie narodził, ciy trafiliby tyć tep:ej i roi~qdnieJ, Zdrowy not: „Mylny J &t po1111d, it my ki.eruJ1a„ . • 
ukształtowałby pan swe ży~ia tak sa· 1 rozsĄdek jednak obala tę fantc'lstyczną j my naszem tyciem. Wprost przechy• . Okazało się, że młode malpłąt~o C! 
mo, i.~k, obec11Jo?': utopię: Jestotn pewna, it, gdyby udato nie, tyi;le kltruJe nami. Nikt z na• n'• wt.cle szybciej tozwlJało słę ~ttiżeh 

. V.· srod 200 osob, dl<f . których pr:z:e-
1 
sie mi Jeszcze raz narodzić, nie postę• ! potrafi uniknąć wpływów, Jakie wywie- dziecko lttdzk~e. ~rzytem t'amię~ ~ ~wa 

znacz~ma była ta ai;ik1eta, większo§ć powałabyrft inaczej, nli obecnie." Styn- ! raJq ną nasze życie skutki wychowa- ga były specJalme dobrze rczwn.uęte. 
uchy!Ila sle od. odpowiedzi. Tak napny„ lny przed8tawiciel świata teatraln~~o: nln. dzledzłcznoścł I otoczenia. W star• 1 Wspólne wrchowanle ro~poczęło się ołd 
kład, s,tyn_ny filozof. ~ergso~, któreg-o 

1 
udzielfł następującej odpowiedzi! .,Mia„ '. szyrtt wieku każdy z n~s odczuwa wy- I chwili, gdy małpiątko 1 niemowlę Uczy i 

odpoWied~ ni~~ł\tpl 1\Vle zamte~eSiOWa·, rem 16 lat, gdy mój ojciec oddał mnie · rzuty , sum'.enia i skruchę. Jednak w I po 3 mfesiace. . . 
laby w wysokim stopniu szeroki ogół, na praktykę do krawca. Od tegó czasu t)rzeWażaj~cej licible wypadków nikt Wspólne wychowanie trwało az do 
uważał ,za ,właśclw~z~, zre~ygnować i wykony-wałem siereg zawodów. Bytem z nas nie potrafi sobie Wyobrazić fo. i 9 ml~siecy, Zdumlewalt(cem było to. te 
z. odp~wiedz1, R6wmez wybitny. mą,ż ; agentem handlowym, kupcem, agerttem łneio .życia, jak jego własna egzysten„ małpiątko. o wlele szybctel nauciyto 
sta~u 1 matematyk Pain!eve pozostawił i ubetP'ieczenlowym, akt.arem, dzientti· cja.'' I ste rozumieć .sen~ 'WYrató\Tł' I reQOoo 
ankietę bez odpowłedz1•• W prxłobny 1 karzem, bankierem, gekretarz.em teatru I 0g6tem nadeszf o 38 odpowiedzi. Re- j wać na nie amtch nłemowlo. 

_ sHpos_~bLzareagowata pani Curio oraz j' i wreszcie zostałem dyrektorem teatru. , a~u~uJąc Je, dochodzirpy do ~_iezm er-, •••••••••••••• „ 
ert1? Gdybym rotpoczął wszfstko od l>O• ' nie 1ntetesuJącego wn:osku, 1z pri Y· 

Mimo to redakcja pisma otrzymała cząłku, obrałbym sobie bez namysłu tę 1 tłaczaJąca większość, mianowicie 29 
od wielu znanych o~ob:ętości s~ereg in- : s,mą drogę, którą kroczyłem za mego I osób stwlerdzlto,· iż w wypadku pO• . N·1es'cie pomoc 
t~res?Jących odpowiedzi. Kr6tkteJ I do- I pierwszego żywota." . . I nownycb narodztn postępowaliby tak 
bltnie1 Od~włed~i Udziełił l>Olncare: , Z innego punktu widzenia Ujmuje ten ' samo, fak z~ Pierwszego żywota. Zna• naJblednleJszym 
„trudno mi .sobie wy?brazlć, Jakbym 

1 
ciekawy problem tnana literatka mada· j tazło s ę Jedynłe 9 malkontentów, któ· 

:t&v1r:z:!:~
1z d~u:rc;~Yi1lhXa 1~~~ j ~~!~~ i~~s:::· t~m~~~!~t 'iY~~:; ~~te°0z~:e:;: 1~~~!]~1~Ji ~~~~~~żaJą ••••••••••••••et 

W;atp ę Jednak, czy byłbyrn wówczas 1 1,i ' ~ o< \ „ [ • ' ' ' t ~ ' ' • 'I ' • • ' • 

mądrtejszy, niż za mego pierwszego r . ' 
~~~r:a.sh~1::1dzi\::~d.ą~~f~y~ d~ląg;~: I po w ·1 es"' c ·1 op., sarka 1· b ·1 a ł e w Id m o 
kania tak szczerych 1 oddanvch przy- ' : 
jaciół jak panowie, kt6rzy kierując n:- ( . d h kł ' ł · ? ( ł Ó I 
nieiszą aąki~tę, '?' p!e~wszym rzędzie : · zy. są UC y, ore. S raszą. - O O em m W 
przypomnieli sobie moJą osobe.'' D 11 (i • 

Popular11y pisarz Vautel trafia ll'draiu . .... - . e a raz I o 
W samo seduo rzeczy: „Nie ulega naJ· 

· mnlejszeJ wątpliwości, it, wstępufąc (x) Sceptycy s1ystąc roś o siłach wjedeńskUch wizytujący sławną jut po-' pomt>c:y, czy tet 'Potwot1~ mu ttd~~ sł~ 
" rw' r nowe tycfe, w §wladom<>ści nasze! nadJ>rtyrodzonych wzruszają zazwy- w1eściopisaP<-e. M. E. Delle Grazię usły-: do dalszych pokr,1, aby pótnleJ wezwae 
tkwić muszą przeżycia ł doświadczen' e. cza.J ramionami, . mimo to iedf11k zap.y- s~ar od niej następującą autentyczną 

1
. pomocy b.ez obawy, łe mngę zoMać 

wyniesione z poprzednłego tywota, · tani o wyjaśnien i e te~o. czv innego zJa- h:storJę. steroryzowana. Zanfm się Jednak na„ 
które winny przynieść nłez11przeczalne ' wiska odpowiadają niezm1en '· e, ie tó I W czasie moich studiów uniwersy- I myśl!łam, tajemniczy osob11•k zn kl 
korzy§cl. Jeśli ta przesłanka jest słusz- l ,,przywi<lzenie", chora wyobraźnia, gra teckich - opowiada pani Della Graz;a w drzwiach prowadzą.:ycb Jo pokoju 
na, wówczas, jako literat, ro1począłbym nerwów itp. I bawił u nas stary profesor, który wy- (mego brata. 
drugie poprawione I sumienne· skory„, Sceptycyzm zresztą trwa tak dtu~o. cbowywar nas od najmłodszych łat. Natychmiast wstałam 'Z kainpy, shy 
gowane wydanie pierwszego mego ży7 jak długo sami nie zostaną narażeni Prófesor ów był wówczas chory ser- udać się na Pomoc bratu. Ody otwo
c1a. Niewątpliwie zrezy~nowatbym : na jak!eś niespodziewane zjawisko, kt6- cowó i pobyt we Wiedniu nie służył rzy,lam drtwi sypialni oboje n·e srali 
wówczas z wielu iluzji, które przy-

1 
rego sposobem rozumowym nie można mu. Pon!eważ dfuisza podróż do jakiejś jeszcze. lecz przy zapalonym &wictie 

nios7y mi tyle szkody, i kier-owałbvm 1 dotychczas objaśnić. . I miefscowoścJ kuracyjnej przedstawiała oddawali sie lekturze. Na pytaJą~y 
się jedynie rozsądkiem i ostrożnością.'' W 1924 roku jeden z dziennikarzy . zbyt wiele ryzyka dla jego nadwątlo- wzrok brata odpowiedziałam. te zda

, nego zdrowia, wynajęliśmy niedaleko wało mi się, te mię ktoś wota. Nie 
Wiednia pięknie położoną willę w I chciałam przyznać sie do tego. te wi-w 21 La z· ~ndarmo" \V z sek~1·arz2. m1·, ogrodzie. działam jakąś tajemniczą postać z oba-u R U _ ~ Jedynym skrupułem było tylko to, wy, te wyśmlanoby mnie. 

ftfórzv DJ soli·Dnspiro111onei fłrot:ie oddouoli ie dom dla nielicznej rodziny b~ł · za! Zaczę'ram zastanawia6 sfę, czy to 
j 

ft. obsz.erny. Sk~upuł ten usunął móJ brat wszystko nie było sne~. ale wyratn!e 
S e Oł'.JOm oświadczafąc, ze on wraz z toną zaJmle pamiętałam. te w chw11i. gdy zauwa-

(x) Przed kilku dniami' pięciu żan-1 ~ze wcisnęli się w ht groty tworząc' dru1ą połowę will.I. W ten sposób ze żyłam nieznaną 1'Qstać nie byłam nawet 
darmów. przechodzących przez las w tbitą masę naglcb cłał. I względu ~a zdrowie f!aszego profesora senna. Po dłutszym czasie zapomnia-
pobliżu miejsco~o~ci Petr~nia na gra-1 . Żandarmi, p~stanowili w?bec .te~o · posta~w11lśmy spędzić ~ato. łam o wszystkiem. 
!1icy ~essarabsk1eJ, z~uw~zyło błyska-I wydel~go.wac. Jednego .z po~ród s1eb1e j Poniew;az stan zdrow1a chorego był Na jesi_en-i wrócilfśmy do Wiednia. 
Jące między drzewami światła. po po~1tk1. W1d.ząc co się święci, inno· , bardzo kiepski ; ataki powtarzały się p0 powrocie służąca moJa opowiadała 

Zaintrygowani udali się w kierunku centysci rzucili się nagle do wyJścla, . bardzo często, trzeba było przy cho- że spotkała gospodynie owej willi kt~ 
tajemniczych świateł, a w miare zbli- rozbi~ll się po polance i poczęli o~rzu· 1 rym bez przerwy czuwać. a szczegól- rąśmy wynajęli na Jato. Gospodyni py
żania się dochodził do uszu żandarmów cać z~ndarm?w. kamie~łami: Widzą~ , niej czuwać nocami; aby na każd.v ob- . tała, czy ktoś z domowników nie wł· 
coraz bardziej wzrastający zgiełk. j groźną ~y~uacJę zandarmi byh zmuszeni . Jaw pogorszenia podać natychm.ast dział kiedyś Jakiejś białej pastacł męt· 

Zgietk i światto dochodziło z <:>b- ot dd~ć kilkka tskalw .. ..,~ powietrze,,. at gdyl ći 1 potrzebne lekarstwa. I czyzny o htpie semickim ponieważ 
. t któ 'd ł . o me pos u owa10 rozpoczę s rze a ! . .11 ·t 1 · • . . . 

szerneJ gro y, ra . znaJ owa a s1~ na ·w kierunku zdziczał:vch naRusów. w Pewnego razu podczas moJe~o noc- w1 a a „s ynela w okolicy, ze w UleJ 
10 metrów pod powierzchnią ziemi. ! rezultacie dwuch innocentystów padło ne~o dyżuru. siedziałam na kozetce '\\'. ,,straszy • . . • 

Grota ta oddawna już służyła Jako martwych, czterech zaś zostało ran· pokoju, ~tórego Je~ne otwarte drz\yt Gospody~! oczyw!ście nie chc1ata o 
miejsce zebrań sekty lnnocentystów. uych. 1· prowadziły ~o pokoJU chorego, . dru~;:e nlczem mó:v1ć, aby nie odstraszać lok~· 
Ody żandarmi zmyliwszy czujność roz , Na odgłos strzałów przybyli mlesz- na ~aras a tnne znów do części willi tor~~· Widząc, ie ';"Prowadzamy się 
stawionych posterunków weszli do gro- kańcy pobliskiej Petruni i dopomogli zam.eszkałeJ przez brata. 1 z c1ęzką chorym m1a~an~ w pewnffl! 
ty uczom ich przedstawił się nłezwy- żandarmom do wycofania się z opresji. W pewnej chwili. noc była w6w·;ws !"0mencie ~yrzut surn ·~ma, był? .JUZ 

kły widok. Około 100 osób składają. I Przy pomocy mieszkańców Petrur 1·,ardzo jasna. zauważvłam jakąś p<>- Jednak za pozno .. w kazdym ,razie Jest 
cych się. z mc:~czyzn, kobi~t I dzieci zdołano zaaresztować około 20 innoce . tać o ~bitnie semickim typie, odzla- ona ~a~o~olona: ze duch, ktory . m~ał 
kompletnie nagich „bez figowego na· tystów, reszta schroniła się z powro- ną w białą długą szatę, wol110 przesu- z~yczaJ \\ edro~\· ać po pokf'J::tch nie za„ 
wet listka" stało w grocie i śpiewało tem do groty skąd w żaden sposób nie walącą się pr~ez pokój. W pierwszej niepokqi ł ostatnich mieszka1ków. 
psalmy. I można l~h było wydo-.tać. Jak wynika chwili zmarhvta~am z ,Przerażenia . .Po- 1 Oczywiście. nikomu nle opowfada-

Ludzie ci byli tak pogrążeni w mo- z raportu owych pięciu żandarmów. w nleważ Jednak n11rdy me wierzyłam w fam o mojcm widzeniu, trnktujqc ;e 
dlitwit: i śpi ewie, że nie zauważyli na- grocie znajduje się prawdziwy skarb żadne siły nadprzyrodz:one. a nawet z' bieK!em czasu, jako przywidzen c 
wet wejści~ żandar~ó~ .. z?awali si~ ·w postaci obrazów w ,złotych ramach, I wyśmiewałam. wszyątk 1ch . ~tórzy mi czy tei h~lucynację„ Okaz:tło slę ied~ 
być czems oszołom1em 1 me zda wah kielichów srebrnych, drogocennych dy· . coś t:im mówił! o sp1rytyźm1e, hypno- nak. że dziwne zjawisko nie byto snem 
S?bie z ni~z.ego spr~wy. Po. dłuższej d?: wanów wysadzanych prawdziwem1 ka·' ~ytm1e i tajemniczych zjawach, uwa- ani . iadny~ przywidzeniem tylko, ze 
p1ero chwili, gdy zandarm1 postanow1h mieniami ł wiele złotych przedmiotów. załam, te taJemulcza postać była tvlko istmafo w istocie. Oczywiśt: ie wyhś
wyprosić nagusów z groty, innocenty-1 Na podstawie tego sensacyjnego ra- przebranym włamywaczem, który w nienie tego zjaw;ska nie Jeży w m~jej 
ści wrócili do przytomności ·i zauwa- portu wyjechała do Petruni specjalni\ zupełnie m:tterJa!nycb zamiarach wkradł mocy. 
żyli obecność nieproszonych gości. I komisja złożona z .przedstawicieli się do willi. Od tego czasu - kończv pani Del-

Mimo energicznych nawoływań ian władz bezpieczeństwa celem zbadania Znalazłam się w każdym razie w sy• la Grazia - n:e u~m·echam się ~l:"P-
darmów, nietyłko, że wzbraniali się na miejscu dziwnych obyczajów orygi„ tuacji n:e do P·Ozazdroszcz·enin. Nie wie. tycznie sfvsząc !{dy ktoś opowiad~ "' <> 
opuścić miejsce swych zebrań, ale jesz„ nalneJ sekty. działam, czy mam krzyczeć, wdając jakichś „duchach''• 
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Dramatyczna włóczęga 16·1Blniei dziewczyny „ ~j~i;:.,b'ł 7 
Przez ~~a dni była poza domem rodz~cielskh~. - ( i PBrłę·bBśn~ 

Wroc1ła poło, by u progu swego m1eszkan1a I 2 _ 30 z 1~'u I 
odebrać sobie życie . 

••••2111••„•••--•n••••n••••• la już poco iść do matki, gdyż wie- 1 odpoczęJa gdzieś trochę.„ szła ~u. szła Staruszka popełniła 

. . . . . '.' ". , . „. ".. . . ~ „. ··.,~ .... ,-.r. ~ ... 

Zł [le~llu
r,. ~~· dziata. że jej w pralni nie zastanie. Do. tam. Wszędzie bez celu. A z nią szedł samobój~ stWO 

• domu też wracać było niesporo... 1 dojmujący głód i chłód poranny ... 
D · r r · dl · z · · r k'lk b' .., o6all'ie pr•ed operodq z1ewczyna wa ęsa a s1e ugi czas osia mia a 1 a groszy przy so 1e. . • . 

' 

pQ ulicach. Noce ·są obecnie krótkie: co Kupiła bułkę, zjadła ją i... była dalej ( ) Wt~den, 22 bóm.~1a. 

relJ~ent 'l~I~~ 
się działo w ciągu tej nocy, czy ktoś głodna. t .wc~raj popełrn.ta sa!Ilo Jstwo fabl. . młodej i niedoświadczonej dziewczy-j Jakiś instynkt kierował ją ku domo- 7.S-letm.a emerytowana u1rzędmczka. Sta-
nie ' wyrządził krzywdę, czy w tej włó· i wi. Jak zaszła pra~ie do progu domu 1 ru~sZlk~ ska1rżv1a. się od kilku .d·ni na dole
czędze przez uśpione miasto naszły ją matki tego sama nie wje. W katdym l ghwoscl w okofocy _brzucha i zawezwa~a 
iałdeś czarne myśli - dość. że gdy; razie gdy ją jej wierny ado.rator zna· lelkar~a.. L~I:a~z .s1lrnn-stat?wal z:i-paJe.n!e 
wyjrzało słońce Zosia nie miała już ani, lazł prawie bez życia, ZOSla leżała o- śleipeJ ~1s~1k11 osw1a;ctczy1f, zę .;nus1 ona się 
odwagi ani nawet chęci pbwrotu do podał domu. . • • podidac mez'Y't~cz~.1e Oj)eracp. Starusz.ka 
domu. Tymczasem głód począł jej do-j Policja ustahła, że Zosia napiła się I ode?rafa ~?b!•e zyc1~ w 01~aw1ie przed ~
kuczać coraz bardziej ..• Co robić? .. Zo- i jodyny... . racJ.ą.W hsc1ie, P:ozos.taWH)ny~. d•o poltcJ~ 
sia na to pytanie nie mogła znaleźć od-' Obecnie nieszczęśli~a młoda dztew-1 ;twterd~a ona. ze me chce tse pod nóz 

góruje nad wszystkiemi. 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

lódź, 23 maja. 
„ Onegdaj około godziny 7 wieczór 
16-letnia Zofja Hanysz wyszła z domu 
matki przy ulicy Orzechowej 10. Do 
dnia następnego matka i ojczym dziew
czyny . nie mieli o niej żadnej wiadomo
ści~ Zan:epokojeni donieśli o wszyst-

=4f,[zJ. Wałęsała się dalej ulicami, czyna grzvchodzi do siebie. ;peracyJnY. ;;; 
4 

.;~~;~~~1t~~tt.Ji!Jr::~c~~~:;:! Czy łodzianie illrzyma1·ą 100 mil1·01ów dolarów 
na. Gdy mu otwarto drzwi - niezna- . 

fomiła~~0:i~~~~ie~l!y~~ie~ą~~~gu. Pięt rodzin łódzkich walczy o pre-wa do olbrzymiego mi'jątku. 
każ1~':ntej~i~~'d~m- t~l:~<li~i~~n~t0d Wendla. - Największe szanse ma nowy pretendent· 
przeds~awia się jak następuje: Łódź, 23 maja. ły mlljoner amerykański był ich btls· Obecnie jednak w pismach amery-

Zosia ttąnyszów~a pob:erała nauki (d) Przed rokiem pisaliśmy obszer- kim krewnym i wobec tego spadek wł· kańskich poj~wiły się wiadomości, z 
w sz~ole wieczorneJ. Po pracy w szko- nie 0 stumiljonowym spadku amerykań- nien przypaść im w udziale. których. wynika, że zjawił się nowy 
le dz1_ewc.z~nka poma.~ała matce - za- skim, który pozostawił niejaki Wendel, Jak się następnie okazało, pretensje spadkobierca, który ma. największe 
trudn1oneJ J~ko chem1czark~ przy ul. emigrant. posiadający licznych krew- do gigantycznego spadku zgłosiło aż szanse uzysl\~nla olbrzymiego spadku. 
Po.tudnloy.reJ. Z Orzecho?-"eJ na P-0łu- nych w Polsce, głównie w Łodzi. 1600 osób z różnych krajów i części Zmarły m1ljoner uch~<lził za kawa
dn1ową Jest szmat ~rogi:. sama droJ?:a j z Łodzi pretensje do spadku zgłosi- świata. Sprawą tą zajęło się kilkudzie- lera. Przez całe. swe życie ~drzucał po
w i oble strony trwac musi ponad go- Io przedewszystkiem pięć rodzin Wen- : slęciu. adwokatów, przeważnie amery- nętne pro~ozyc.ie ~atr~m~nJalne. t"".1er
dz nę. . . . I rllów, Wendlowie ci, z zawo<ltt rze- kańsk1ch. . . ~ząc. ~e ~1e chce się zemć .. Po Jego 

Zosia . f~st ładna 1. zgrabna •. M.a JU~ mieślnicy _ rzeźbiarze _ zamieszkali i Adwokaci c1 dr. t.;.J ~ory nie rdotaP smierc~. Ja~ swego czasu pisano, ol-
16 lat. NieJednem~ w1~c mło~z1encow1, na Starym Mieście, dowodzili na pod„ jeszcze dokładnie ustalić praw paszcze- ~rzym~ maJątek przeszc~t w ręce 2-ch 
wpadł al w 011~0• .N:kt Jeddnak me. wzyka,- 1 stawie szeregu dokumentów. że zmar- gólnych pretendentów. Jego sióstr, starych pa men. 
zal ty e gar 1wosc1 w a orowan1u osi, 1 MWfi!IS!!M45i 5 •• , = 1 Wendlówny wkrótce DO śmierci 
co ,Jan K~1atkow.skl, zam~eszkałY, pyzy I brata również przeniosły się do wiecz-
ni. pkr~e1 4. Kw1atlrnw~k1 był c1emem \ D · • b • k b , ,-. h ności i wówczas właśnie powstała 

;o;:~y~~~101:r~o<l~!xi~e~ ~~ ~~k~ly To; : r łl\VlęaSZBQIR za ·resu ro 01 SBZDDOWYG ~~:~· kto ma objąć tę fantastyczną 
powr?tem, odprow~dzał Ją d~ zakładu ' Woi"ewoda .Jaszc:zołi siaro si~ o do- Jak obecnie donoszą pisma amery-

=~hem1cznego, ~ kto~ym pracu~e matka.I .a ..,,.... · · ._ ed• ff kańskie, nowy pretendent do spadku 
, . Qdy oneg~aJ Z9s1a łianys~owna. po- · „a.-o9We aar li g dowodzi, że iest le alnym s nęm 
szła do matki •. ~w1atk6~sk1, Jak 'Z xrylt- · ' Łódź, 23 maja'. l 4 i 5 dni w tygodniu. Ponieważ magistrat zmarłego miljonera. ~rzedstawir on 
le - zaszedł JeJ drogę .1 zapro~onował ,. (it) Dziś odbędzie się ogólne zebranie prowadzi roboty za pieniądze rządowe, władzom dokumenty, z których W:\'ni-
przechadzkę. Lekkomyslnej dz:ewczy- b t 'k. h ~ -.l • j b . · · k . · k · ; · · t j • · d 

.· i _ dłotkowi z ledwie _ lmpono- ro o ni ow sezonowyc w J.AKlzi. or~a- ro otmcy stoią na stanowts tt, ze magi- a, ze s~g9 OJ~tec, w a emmcy. p~ze 
~~ły iatoty starsze:o znacznie Kwiat- : nizowane przez Z. Z. Z. Zebranie to po- strat powinien zużytkować całkowicie wsz1y~tkk1m1M. Juz '!.

1
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t879 wziął slub 

... k. N' . ł d 'ć t I • . h ł , . . k t k d t • b' " gl d . z n eia ą ery L en uwiu. 
· ~o.ws iego. 1e mi.a a os s anowczo-; wezlilile ~c wa.ę zwroce~1a się w a e· re y y, _n~e ro iąc w iym. wz ę zie Po kilku łatach, wkrótce po urodze-

·· sci, by mu Odrt}ó~1ć. . I goryczne1 formie do magistratu, celem oszczędnosci kosztem robotników, niu się syna zerwał z nią zupełnie. 
· Prz.ec:hadzah. skię 

1
raze!11 P~ uhcdach.

1 

zatrudnienia robotników po\vyżej trzech Postulat ten prawdopodobnie zosta· Młody \\~e'ldel przez szerc,., lat na-
. korzystaJąc z pię ne maJoweJ pogo y... .l-~ t g-.J-! I · k · ~ · t 1 d t · 1 d · ł · · d ·t k... · 
Tymczasem matka czekała... w.u w Y uuw.u. . me wy o!łany Jeszcze .1 z ego wzg ę .u. we me we z1a . ze posia a a zamoz-

1=0~ już póżniwZS~~ I bo~i:~o :;s~!:%ę f~~t1t~!° z:::::~:::~: ::t:~:i:kw:~1!~~~ą~=:łt i;:t~~ ~~~
0w~jt~~ił~~c~~k'tJ;a~ry~~~~~itjati 

1 • • • d • 1 . . • ' Już od bardzo wielu lat był P' 1doflce-• „ • I un pcbory o 13 proc., a róznica ta a1e : otrzymama dla Łodzi większych kredy· rem floty handlowej w Stanach Zjed-
lll'ii'1#41'.1:aW'lU.411ii:..... • i właśnie możność prowadzenia robót na t6w na zatrudnienie bezrobotnych. noczonych. 
~ I Młody Wendet twierdzi, ie przeszło 

M i::i6'drszri? · rok podróżował po świecie i dopiero 

~~DZENI ~ ~ukiem BLitNI~T w dniu Br11talny napad na prostytutkę ~~~;~~eyc~~yd:~~:Jż~~. d~ęst~nó;af~j~: 
Z3 maia, - pos&a.da.1ą cha.raik.ter WRAŻLIWY cym spadku 

1:J;0~rzy~:~:ina.~w~at~ta~~"!f~~;c:J.~\:~~ W 6fołu d•feń ro~e6roli fq do nafta Władze. 'badają pilnie przeds.t~wi<!· 
ści um~}owe i. dw~0tna.tycme koch.:iią wszyst- . Warszawa 23 maja. I bowati dziewczynie torebkę z pieniędz· ne ~rzez n_1ego . d?kum~nty. Jesh się 
ko CO piękne I posi.adaJą zamiłowiame do !>Oe. ( ) w • ' • J • • Okaze że JeSt On !SfOtnte Synem zmar-
zji i muzykj. Podlegają sillnyro wpływom ow. d . arszawsk1 ogród rrascattl W m, ściągnęli z nłeJ suknię, kapelusz i te 0 miljonera odziedzicz nim ca· 

· czen~. przea: eo naraża.ją &ię na czę&te straty ostatnich czasach stał się terenem . pantofle, a nawet z palców śclągnell ł g i t k i ' c J' ~ 1 
m.aiteria:lne I roz~i;owa.nie , Po~.nni pa:no;wać 1 zbrodniczych napadów. Wczoraj ofiarą I pierścionkL Y ~a ą, e wszys Y en °'Y e; w 
nad sl)bą, pruzwyc1ętyć w s~b1e. br.111k wiary: bandytów oadta w tym ogrodzie 24_ Gdy bandyci uciekli z łupem Ba- tej ticzble i łódzcy, będą musieli ze 
za.wsze poJegać na wta..;n~ siły 1 nie u!e~ac l . k Ii I B • k . k t I N 61• swych pretensji się rzec. 
wpływom otoczenira. Dailaze ?eh tyde będ~e etma prost)'.tut a e. ena . arzyns a. rz~ns a wszczę ~ ~ arm. awp. nagą . .. . ' .„. L ~.„ .... ,.•„,_;,• ~· ,,..„„ .. -: .. „.,:, . _„,„ ·~ 

szezęślriwsze, zaznają wiele szczę4c~a i za.dowo- I w ogrodzJe Barzynska zawarła zna- dziewczynę odw1ez1ono do kom1sarjatu . 
. Im»a duch?~ego, .w P.ożyc:'lu mał.zedskiem b,- iomość z trzema mężczyznami, którzy Za bandytami zarządzono 1>ogoti. Po Studer1Ci politechniki 
dą &zczęślrw: ~uno ~ryg ro.dzm~ lub. ooob zaciągnęli ją do zarośli i tam przyło· t>ewnym czasie ujęto ich. 
obcych Dz1ęk1 poparc11U Ol!lób wyże) stOJJiCYCh • li j j dł b t s I k l' . • . k lwowskie)· 
będą mieć m.omość pole.ps.zyć 90b:e byt ma.te- ZY e do 2ar a rzy we, paczem zra• prawcat,n O aza t • się 1 ranClsze 
tlj.ad.n.i,e. Derda, Stanisław Lędziński i Stanisław •apo111iodofq strejft pro-

U11D'lhem pod wpływem BLlżNJĄT - po- Pajewski. Są oni podejrzani o kilka in- testat.ujnu· 
winni h'.14'tować s~6j org~m ~mocą. ć'.v:i- Tragiczna śmierć oych napadów, dokonanych w iden- Lwów, 23 maja. 
c.z;et\ e~desnych 1 wystrzegać .ię pr.ze.r..1ębień ł k J' Ś • h t 
i p~c:ia zimnych płynów. pod ftolarni trannl'afu t'~1cznyc 1 o ? 1czno c1as na pros ytut- W niedzielę odbył się we Lwowie w 

Dla urodz.onych 23 me.fa, ezc:zęślirwy mle:f..ąc Kl w ogrodzie Frascatti. sali T ·wa Pedadogicz.nego tłumny wiec 
grudz.:ie, dtaty dnia 3. 5, 7 12 27, kolor czerwo- Łódt. za maja. ~ 
ny .z cz.a.mym, iivko amulet ._ talizman AGAD (dg) Wczoraj wteczorern przy zbiegu ogólno-akademicki przy udziale około 
prz;yoot& erezęście, licz.by loteryjne 2 6 2 1 3 ul. Kilińskiego i Orlej, wydarzw się stra- Nieudane wystąpienia 3000 osób w sprawie autonomii wyz· 
C14l szny wypa<l•ek tramwajowy. Jaikiś chlo- • szych uczelni, opłat szkolnych i ostat· 

' I' .' . ' ' . • • • \' '"'\;'. -

pii1oc, przehi~ając prrez jeroniię. ootkno.l I fto1nun1stó1" ll'e 11110111łe nich zajść na tere.nie Dublan i politech· 
z. KRUSZóWNA I ALPERNóWNA.. siei upadł w chwili, gdy nadjeżdżał tram Lwów. 23 maja. nikł lwowskiej. Obrady początkowo były 

Popis g.imnastyczno - taneczny. uczemoc ~· waj linii Nr. 4. Motorniczy nie mógł ju.t · W nledizielę w polud1nie U.'jUowali agi-,bardzo burzliwe, znikoma opozycja była 
· ~ruszó~ny. • M .. Alpernówny, który ~b~dk~ie 1

1 
wstrzymać wagonu. Nieszczęsny chło- tel!torzy komurustyczni wywołać t\l!lmut zmuszona opuścić salę. 

się w niedzielę dma 29 b. m. w teatrze m1eis 1m • • ł i -A•~ 'k S b' k' W ł h p • h ł · 
zapowiada sie wyjątkowo zajmu Ją co, ponieważ i-IYJ•OC znalaz.f się pod ko am ł został zma- pr ~ pomm Iem o ~es: iego na a ac owzięto szereg uc wa , m. in. posta-
urozmaicony będzie ooweml atrą>l<cJaml, iak to . rnkrowany, ttetmariskkh we Lwowie wśród 1roma- nowiono urządzić w poniedziałek dem<>n 
bal.et na Poi·ntach w WYkonaniu dzi.eci oraz step j Ody go wy.dobyto z pod tramwaju, diZący•ch się tam robotników budowla· stracyjny strejk na politechnice, który 
pan._ Pr~gram ~klada się .z wielu ciek~wy_~h ~u- nie dawał żadnych oznak ż.VCia. Prze- · niyich. jak wyraźnie zaznaczono, nie jest de-
merow 1 ubawi specjalnie naszych m1lus111sk1ch • • XI · I p 6b k ń ł dl 'Ah ł · · k ł d k 

· odtańczoną wiązanką bajek w efektownych WK:!uono \W do lokalu k<">mIBanatu t>O- r a s o czy a się . a n~ ta ośnle, monstrac1ą przeciw o w a zom a ade· 
kostiumach. j licjl , s.!~ą ..... cl.ziś <rano prziewieziono go do , albow~em publłcz.ność przy pomocy poli- mickim, lecz wyrazem solidarności z ko-

Akompaniament n:uzyczny powier.zony zi>- . p.rosektu„.~1 mlejski•ego. Icji prz.epędiziła ich la·sk1mi. legatni z Dublan. 
stał p. AlizieWrooow1cz, Calo~ć POJ?isu zapo-1 J 3 k_..._,,...l~la p0Ucja, pr1..ejech3!r1Ytffi byt Na pfa:cu boju pozostał<> trochę bibuły Po wiecu próbowano uformować po· 

. Wiada si~ doskonale i imprezie teJ możemy 6 1 t . l ,, ,,1, K · • .... 1..r uJ · ·.~r1 ..... k _, hód I Ak d · k 1· · · d 
z gĆ'!'Y przepowiedzieć 100·J>fOCetttowe ))OWO· - e l1oJ ~ ... nr./U\ rzemm~i. za.tn. przy • I J~ ałA'llusz. C prze U• • a emic ą, po icJa Je • 
dzenie. . . ł OrleJ 2J. .. ..... aa.k IU!' dopuściła do tego. 
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P~vl1~~owr Kff'oTcAT~ Dziś rewelacY-nil oremiera !!! 
„CAPITOi:' •• • 

Potężny dramat obyczajowy reżyserji 

~f aren,;e fl.Jrowna . . :.t·- . . ... ,,. - .. 

sze 
Sex-Apell i zbrodnia w genjalnej Interpretacji 3-~h najsłynniejszych gwiazd ekranu: 

zmysłowej i pięknej Normy .Shearer 
wielkiego tragika Lionel Barrymore 

or.az ulubieńca Ameryki c I ark a Ga b Ie 
NADPROGRAM DŻWIĘKOWY DODATEK I AKTUALNOSCI Z KRAJU! POCZĄTEK w dni powszednie o 5·cJ, -
w soboty, niedziele i święta o ·1-eJ. SALA MECHANICZNIE WENT~LOW ANA I CHŁODZONA. - BILETY I 

JJlloie minioturu. 

List.y urlopowe 
L 

Krynica, w maju. 

Kochana Ja11inkol Wybacz, że piszę ołów
;dem, ale nie mam pióra pod ręką, gdyż jestem 
w tej chwili na deptaku. Przez cały dzień spa.. 
ceruję . sam jeden i marzę o Tobie. 

Nie zawarłem tu leszcze żadnef :uiajonioścl. 

Pensjonat fest naogół dobry i stosunkowo tani. 
Wczoraj podano na obiad moją ulubioną p<>trawę: 
pulpety z rosołem. 

Mieszkam na pierwszem piętrze. Pode mną 
mieści się dancing, Coś okropnego! Przez całą 
noc jaz.z-band nie daje mi spać! ... Ciągle te same 
;>iosenki: , Lu!... Zatańczmy cicho, sia!... Tango 
~ndrusowskie na dwa pas!" •.. albo: ,Czy pani • 
chce, cr.y pani wie, czy pani ma?"-

Strzela!ą korki od szampana i kobiety pisz_ 
r-tfł• jąkby„je -211'rzynano. Są jeszcze lednak ludzie, 
którzv mają pieniądze na ubawy. A propos: p.le
::.iądze, zai;fzwoń, mofa droga, z laski sweJ do 
~ojęj gl\tpo:JJ,D.i, i ,Rowiedz Jej, żeby '1ie przysyJa_ 
la mi tu żadnej poczty, bo gdy przyjadę, to ją 

-: akatrupię!„. Przysyła mi tu ciąl!le jakieś nakazy 
t>łatnicze, upomnienia, rachunki, zawiadomienia 
o płatnoścacb weksli i t.d. Nie polo wyjechałem 
na urlop, żeby się martwić. 

Czy tęsknię do ciebie? Oc7.ywiściel.„ Cz') 

jP.$tem ci wiemy?„. Tak samo fak tv mn!e!.„ Wy, 
kobiety, macie dziwne pytania. Całuje cię i ścL 
ska Twój - Wacek. 

P.S. - TweJ!o pytania w sprawie Maryśki R, 
nie rozumiem. Nie jesteś chyba zazcli:o.>na o tę 

głupią l!:ęśl 

u. 
Krynica, w maiu. 

Kochana Marysiu!... Nie rozumiem Twych 
· łodkich wyrzutów. Dlaczego nie zabrałem Cię 
.'o .Krynicy?.„ Wiesz przecie, że w Krynicy bawi 
· .lOja stara ciotka, która hołduje starym zasadom 
·noralnym i przeklęłaby mnie napewno, widząc 

mnie w towarzystwie młodej panny. Raz do roku 
'.rzeba miec wzgląd również dla rodUny.„ A zre_ 
!lZlą, nie masz czego żałować. Nudzę się tutaf. 
Bądź spokojna - nie mam wcale okazji do zła_ 
mania ci wierności. Wszy.stkie kobiety, które do
tychczas tu poznałem, nie są w moim guście. a 
p.ou.tem niema tu ani Jednej kobiety bez męża. 
Za dwa tygodnie znowu się zobaczymy!." Całuję 
Cię i mocno ściska Twój - Wacek. 

P.S. _ Twego pytania w sprawie Janłnkł K. 
nie rozumiem. Nie jesteś chyba zazdrosna o tę 
głupią gęś!-

WOLNEGO WEJŚCIA WAŻNE BEZ OGRANICZEN! 
. . " „ ), ... : , ~ , ~ . ~f . . . . " : . , "' : . , .·':"·· :~·-~· ·;'ft,._! . :,'' ~: ) . . I . ..' . >. ~ . '.{'~ :·. ·' • # „„ „$, „,. 

J'afl noleiu i1Jł °' u~droDJisflu, 
obu wuhorzusia€ nalezv.:-e 

okres wu.-o.:zgnkowg• 
Koniec maja jest okresem, w którym · że i proste. Należy pić jaknajwięcej mle 

poważnie zastanawiają się już ludzie. ka i spożywać przetwory mleczne oraz 

nad tern jak i gdzie spędzić lato. Gdzie jarzyny i ()Woce. Po obiedzie nie spać, 
- to już zależy od wielu okoliczności,! lecz odnoczywać na świeżem powic-

przedewszystkiem zaś . trzu. Kolację należy jeść na dwie go-
od pieniędzy. dziny przed udaniem się na spoczynek. 

Ale radami i wskazówkami służyć moi Kąpieli leczniczych 
11a tym; którzy nie wiedzą nie wolno brać naczczo, 
" jak żyć w uzdrowisku, by wzmocnić ani też natychmiast po obfitem jedze-

. swe zdrowie. niu. Najlepiej jest brać kąpiel w pót go-

fl"~~ ~u!f! 
(E;'ffj /w/ef/~ 
~ !Jlt1ńietrftffl.,. 

Przyjaciółka Chapt:na 
~ostała ~onneo~o111ona 

do :Jf.0Hv111ood 
(lu) Gazety ame-rykaf1skie przyniosły 

wiadomość o zaangażowaniu Sari Ma
ritzy przez wytwórnię Paramount. 

Przedewszystkiem wielką rolę pod- dziny pó lekkim posiłku. Po każdei ką-

czas odpoczynku lub kuracji odgrywa pieli należy bezwzględnie odpocząć co- w ~wląz,~u ~ tem ?gtosz:c>no pewne 

spokój ducha, dlatego też przez cały najmniej godzinę w wygodnej pozycji j szczegoly z zyc1a noweJ „gwiazdy". 

czas pobytu w uzdrowisku należy bez- leżącej. W czasie odpoczynku, o ile się Sari MarHza jest z przekouania i 
względnie zapomnieć o troskach co- nie śpi, należy zachować zupełny spo- „urodzenia" kosmopolitką. · 

dziennych i interesach. . kój, zwłasz.cza za.ś !1ie n~lcży jeść. I .. Urodiz.!fa się ~v Chinach, s~ąd rodzice 

Drugą zasadą w uzdrowisku winno W cnsie kąp. teh słonecznych gło-, JeJ wyenugrowah dQ Ameryki. 

być - ~ wa powinna być· okryta. Opalenie skó- . Jak 9-letnia .d:i.iicwc-zynka wysfana 

jaknajdłuższe przebywanie na po- ry należy przeprowadzać I zostaje do Londyoo, aby pobierać nauki 

wietrzu. bardzo ostrożnie, w szkołach. 

Nalezy wiec unika.ć zan1kfl1ętych lokali. by nie narażać się na cię-tJ(le horoby· Od ·wczesnego dzrcclństwa zdradza 

Okna· pokojów mieszkalnych winny byćł' z powodu oparzenia. zamitowank do sceny. Występuje w tea-

stale otwarte. Oto kilka .głównych zasad, które na- trzykad1 amatorskkh. 

· Odzież powinna być lekka i jaknaj- leży przestrzegać w uzdrowiskach, o Na jedinem z takich przedstawień 

b~rdziej przewie~na, aby s.tońce i po 1·1'!. si~ chce !1aprawdę wykorzystać na- _ , P.oznaje Cllarl~e Clwnlina. 
wietrze mogfo obJąć całe ciato. .!Zycie drogi czas urlopowy. ..tory zainteresował się talentem począt-

Pożywienie winno być obfite, świe- ,ującej aktorki. 

• - " • - " ' I. - • • „„ .... ' - - ' . ' ' „~ .·. ~ . j • 'I ~ 

lloilo.! Tu „_.rodjo! .• 
Wtajemniczen~ twiierdiZą, że wielkiego 

komuka łączyło z Sari Maritzą coś wię
;;ej, n~ż zwykla J)rzyjaźń. Ba, są tacy, 
.;:tórz y d·owod zą, że 

by/a to wielka milość, 
PROGRAM ROZGIOśNI ł.óDZKIEJ 20.05. PRAGA. Konce·rt svmfon. pod dy- iecz niezgodność chnra:ktcrów i up:5r 

„POLSKIEGO RADJA". rekcją M~kotaja Malko. obojga mu"Siały do;:Jrowadzić do trag-icz-
PONIEDZIALEK, dnia 23 maja 193? r. J fi"! 

11.45-11:55: Codzienny Przegląd PrMy Pol~k'.ei. 20.30. STJ~ASBURO. „Potawk1cze pe- nego rnn I du i rozstania. 

Tr. z W-wy. rel", opera Bizeta. Jak wygląda rzeczywistość - jak 

11.58--12.10: Sygnał czasu z Warszawy, hejnał 2l.OO. ·FPANKFURT. Koncetr symfon. zwykle. w takich wyipad:kach - trudno 
z Wieży Ma.riackiej w Krakowie odczyt.uµe " ustalić. 

programu n:i dzień bieżący, ;n.05. LONDYN REGIONAL. „T<rnńhau p , t t · t t d k 
12.10-13.20.: Pl"tY gramofonowe. , W ( kt z ') T aK em na omta:s jes. że 1zię •i 
13.20-15.25: Pr~erwa · se:r' •opera agnera a· -{!"! • r. Chaplinowi Sa1ri Mairitza zaangażowana 
19.25-15.45: „Samo.J.o<ty komuniikacyine i komu„ z Opery Królewskiej w Covent Gar- została do fiimu. 

nilkacia lotnicza" - wygł. p. R6ż·ało1WSki. - den. Ostatni·o grafa w angielskiej wersH 
Tr z W.a.rszawy 21.10. BERLIN. Koncert s:rmfoniczny. t·1 · · k' B b 11 

lS.50_:16.20: Płyty gramofonowe. Tr. z W-wy. : mu mem~ec 1-ego „ om Y nad nlonte 

16.20-16.40: Lekcja języka francuskiego. Tr. Carlo". • . . 

z Warsz.a.wy. ·· a/. .• :.n..-„ #,,,._1 ..... ,_, -~ „Ody przyjechałam do ttollywood -
16.40-17.10: Audycfa dla n.auczyci-eld mu.zykii w ,......,.,, r"~ _ pisze artystka na zaprnszeni·e jednego 

szk.ołach ogólnokształcących z.arg pNez · I · · d t 
Muzyczine Ogniisko Wa.ka.cyine Llceum Krze Z p:•sm ·nnowycn - Z ziwi mni·e ; cały 

m~enJe<okieg.o (MOW). Tr. z W _wy, TEATR MIEJSKI. szereg rzeczy, ale w pierwszym rz.ędtzie: 

17.10-17.35: ,.syn· Nape>leon-a" - wygł. p. Mi.. .Dzf4 wieczorem i dni nastcpnych czaruie 1 woda z Lodiem, prz6girzane pokoje, wi-el-

• łooz Gębn.rzewski. · . .,. Tr. z W _wy. t>odhila widzów świetny arty~ta warszawski, ki•e auta, pośpie~h motocyklistów, mło-
17.35-'18.50: Audycja lite.racko • muzyczna, ior. najbardziej ra·sowy amant polski Jerzy Lesz- dy i c.zeiis.twy w•l'IO'la·d J.uidzi, t:\. rtwły artv-

ganizowana przez W ojewódz.k.i Komitet Nie- I 1 kk· · "~ · 
she. na.a Pomocy Na.ibiednieM.z........, w ł.odzii. . czyński, kreuJac popisową ro ę w e teJ sen- kwtów w dziennika-eh, obfitość nie•d;zi·~ł-

'v 1
- sa(:yjncf komedii L. Verncuil'a „Bank Nemo" h d 

18·50...:...19·15: R=a4tości. · · · ·oprócz mistrza zbierającego raz wraz brawa ny.c wy ·ań gazet, potworna ilość napo-. 

Ili. 19.15--19.30: Koanuni.krut Iz.by Prbem. Handlowej przy otwartej kurtynie, popisują się: Dunaiew- ty1kanych blondynek. wyg-ląd domów, 

Krynica, w mału. w Łcdz.i i odczyi.lai.ie progr-amu n.a dzi;,ed ska Grabowska.Madaliński , Woskowski i Szu- które są pod'Obne do dekoracyj, UŻyWa-
Dr~ Stachu! ... Powiadam Cl - zabawa tu l9.~iti.~!"Kaslen<łanyk filmoiwT, repertau. te.. bert. n1iie gumy do żuci.a, jako przysmaku, 

jest pierwszorzędna!." Poznałem tu peWJUł rosfan. atrów i płyty gramofonowe. · ·' · „ TEATR llTNI W PĄRJ<U STASZICA. ogólnie pogodl!ły nastrój. 

kę' niezwykle rasowa kobietal.h Nóżki - pierw. 19.45-20.00: Pra15owy Dzienni& Radiowy z W.wy Zresztą miasto zr.r.1bilo na mni·e. J·ak-
20 nr. 2 5 F 1· t t O żel Najtnilel spędzi się skwarny wieczór majo- , 

sza klasa!... Zupełnie w moim guście, a wiesz ·~~ O\~o:li" e_:e ~~gluz~~nkJłan· · St~wskr wy w sympatycznym teatrzyku Letnim parku najmilsze wrażenie. Mam. nadzieję, że 
przecie, że pod tym wz~ędcm festem troszkę wy. Tr. z Warszawy. Staszka zdała od zaduchu i zgiełku wielkomiei- dopiero tu, w najwięiks7;ej metror.olji fil-
bredny I zblazowany. 20.15-2?.30: Opera z płyt gra.mofo11owych ._Toe- sk!c~. Grana Jest dziś i dni nastl)pnyc~ 0 go- mowej świata znajdę od1powi0dinfo warun 

. 1 1. t d J_g C d 1 ca" G. Pucc'ni•ego. Tr, z W-wy. dzmte 9-ej w1oczorem pełna werwy 1 rozma . k' i odpO\V''e,.in;ego re.żv·sera aby 
W mo.1'11 pensJonac e. es an~ • u owna '22.30-22.45: Felieton p. t. ,,Pa.radoik$y Wscho. 'chu ki>,mc-dla sPor.towa . Smólskiego „131ępny . 1 ·• ' ~· . , ,, , ' naresz-

neezl Kiedy się wysypiam - nie wiem. Nie I du'• _ wygi. red. Stain. Dzikowski. Tr. z, bokser• z z. Karcze~skim w popisowej roli de .. wvg-rać s;.e • 

ldadę się wogóle spać. Tańczę do rana, a o śwL Warsnwy. · . . zwarjowane1rn rekordzisty. ••••••••••••••••• 

oie z resztą butelek cale towarzystwo wybiera • 22.45-23.00: Dodatek do Prasowego DzńeMaka 

. d 1 R • s co tam się dziele Ko.. Radjowego i komun. meteoro!og, z· W.wy. ~~fli~ł~J•[I•~ l ~~ •• 
się o asa." ozum1e z - 23.00-?4.00: Muzyk.a taine1:Zlla z W-wy. Duaurg opiłek. ~111 

biet~=al~:~byś tu przyJecha6 na kilka dni?_ AUDYCJE ZAORANICZNE. N~cy dzisiejszej dy.żuru!ą następujące U 
Twój _ Wacek. 19.35. MONACłiJUM. „Uprowa:~:iie Z I apteki: A. ~ancerowe1 (Zgi~rska 57), W. Na.pisz . imię, rok i datę urodzenia _ otrzv-

P.S. _w tej chwilf otrzymałem dwie depe. z Se1raju'.', opera Mozarta. Tr. z Re- Oroszkowsk1eg~ (11~go L~stopada 15), ~iaisz be~platni~ próbną _a~alizę okreslającą kim 

J d od Ja~iui K drugą 9<f Maryśki H. zi1dienztheateir. . ·1 Sukc. S. Gorf.ema (P1łsudsk1ego 54), S. i Jesteś. ~im .brc. możesz 1. rak ma15z postępować: 

sCzoe.zee~~(e za idiola' P~mylilem pisaae clo Dich ! 20 OO BAZY! EA Koncert symfonicz.nv Bartoszewskiego (Piotrkowska 164), R. 1 abvd śun1 .. ~nąc1 nłie1powodzen Na kko&Z~a prze1 sy~k1 
- t '"' · · · ł ' · ' · · R b' }', k" (A d · 28) A S 1na e 11c1e z o y, moi.na znacz amt pocz owe-

llal7l111 · . a><>d <l·y~r. feUksa Wemgartnera z udz. e1? 1~ ms i ego n .rze1a • · zy- mi. Adres: WARSZAW A, skryt.ka pocztowa 379. 

· Oas_para Cassado (wLoloncz.). mansk1ego {Ptzędzalmana 75). (p) Maria Bicz. 



1932 Str. 5 

I C) 1::-------------------------.--------------~-----~------· C> 
I 
I 
I 
I 
I o 

86) l Detektyw przesreditszy wolnym kiro- Tam, wewnątrz, sf.eidizial w bardzo a w tej samej chwili z poza kotary roz~ 
STRfSZCZENre. klem prrez ogólną sale, skietoWał stę na czułem tete a tete z ja;kąś potężnie wy- · legł się męski głos . 

Na ~eans spi~~·tvstvcznv. .un:adznnv pierwsze piętro. gdiziie znaj-dowal s~ sze- dre.koltowaną blondYl!lką, lwmisairz Watt- - Wejść! 
r:::.z D~~~t~~~j 0:~!!~1!~~et~;·:~za0'~io:J~~'it1~ re~ dyiskretnych, odwiedzanych przez son. Detektyw roirętwiat~ 
Mary w towarzntwie 'ltrvia SWCll'.0 Steń naJlepsz.e sfery towarzyskie, gabinetów. Petr-Oń parsknął śmiechem. . A zatem w polmju nie oyl sam. 
skieio I elcs:311cki mlodv arichitekt Stanl i Dyrektor fabryki, pragnący poflirto- Nie przypuisz.c7,ail'by cigdy, Ze jego Tam za kotarą znajduje się Lnny jesz-
&ław ~arskl .. Podczas seansu ukazała ~1e wać z jedną ze swy·ch stenotypistek któ- cze człowiek, który prawdoif)octobntie ślc-
talemmcza z1awa. 'IZeocac: - „Marv. Ma . h ł •Uik • • d 'ł poważny przyjaciel, ucho~zący wzór 
ryt. .. " Wkrótce riotem uslvszano sza!"ota re~ zuc. wai Y t .Pters! enerwowai go wsziela:kkh cnót i uosobieni·e purytaniz- dztł go uważnie przez szpary za-słony, .. 
nie tak. ·lt .zdeneru·owanv tern Stamslaw oddawn.a tam w .bmrze! nałogowy !owe- mu pozwoli sobie na til,<t\ ekscentrycz- Kto wie, czy w tym momencie lufa jego 
n:i,tle zapahl ~wlałlo elektrvczne. l<rzesh . J.as, chcąi;y uikryć SWÓJ stosunek z ma- 'ć . k . ' . Il4ie jest skierowana w stronę kanapy? 
na ktńrem .sied~iała Marv. stało nu~te. I luitlką modystką wv·kwintna pani która noś , Ja' nocna kol.ac.~,Jka z piękną k~ Je·"!·.· l-·'·, •~ C7lU' n:J·- lepi"'; b'ntaby 
obok czermła s1e. iirzvkrvta czarnvm ola 1 d b· · : blietką tu, W „Espa·ntoh . :!>- i.a;n. w ~„ •JJC "" ' 

szc.·7.em. no.;;tać orofesora. Młodv architek : z .o 1ego serca pragn~la zaprosić ubo- N. t .. d wypaść, zanim wej·dzie ten drngi, z re-
fednvm "knkit"m 7.nalazt ~le koło niesi:o I gie1go, a przystojnie.go młod:zieńca na ie pow~aca J.UZ •0 tego t~m~~ wolwerem w gairści i 1.IJ)r.redzić nil-ęprzy-
1 pntra~nal nim mC1cno. Trup czrowteka w porcj-e kotletów, z.Jmneg-o wina I ba.rdiz.o Umy~t Jego oył .zaaibso~bo~any v:aznt~J,: jaciela? 
cr:irnvm f'łat11Tczu runął hez"·ł:idnle na zie- gorących n.Jes.zczot _ ws.zys·cv ooi snie- szern1 sprawami. a „sk lepik ta1emnic Juz· Petron· prężył si"e. nm..y pa::nte.ra 
mię Mary nie b)·lo w pokolu' I · I-' · • t' ł · · · ć ·b ·' 't w 

Krinii~arz onl icii krvm i nal~el Wattson szyli j~k w dym do „Espanioli''. Zacisz- począ go piz;ymąga m Y mesamowi Y do skoku, g<ly wtem szaloną jego <le-
przybywszv na mici~ce zbrodni ściairnal nie, kota.rami poza.sla1nfane <lirzwi jej ga- magnes. cyzję pohamowała myśl, że może tam za 
z twarzv

1 
trupa pta~zcz i przekon11ł sie z binetów, kn'ły dyskretnie kh grz.esziki... WyśJ.ed1ziwszy pewnego raz.u, ie go- kotarą znajdują się dmg-tie jeszcze drzwi, 

l
prze-rat.eut.i·m.d '-

1
-e nic był to prof. 5

11
10

1
ncl11. j Pebror1, wtócząc się oo obszernym spod.airz, stary taindecinrz, apuścilt mle- talk ie prrernawiaJ'"CY z poza nl•eJ' czifo-

ecz a11:en e egowany przez po ce na :i , • . ~ k · p t · ak dł · -1- ski :.· 'i 
seans. · luywa:nami wysc11E."lonym koryt~r:iu. usty ~ ame, .e ron z .ra , s.1e ~ eiprKU 

1 
wiie'k mógł zjawić się tam j.uż Po prz.~ 

Wreszcie stn·f zulnionel $teński otrzy- . srał na1raz znaIJy sohie ~t.os. WV'dobywa- l przyle·~aJącego don J>(..',<OJU , azeby prze- byciu Petronia. 
muie. list podpi~a.ny ~;zez .. Zwi~zek Nic·- ' jący się z poza zamkniętych dlfZwl jed- .prowadzić dorywczą rewizje. - Nieste- - Ta!k, talk jest z pewności.a,! -
wldzialnrs:o Plom!enta z fad~mecm . at.e- Til"'"'O chamre separe ty, be-z rezultatu. k · ł 1 P-"-o' 
by ÓW jako okup za _MarV do Z3f:\C7.0nej · ~,,. . , ' • . • , . !!Spa 3Ja Się l;UJ TI. 
kasetki wtoż~· ł sumę t50 tysięcy 1 zdepfl. l Za1'!hryigowany, roz.g-lądn~J S't~ doko- Petron me UJStawaf Jednak w swyich Cała j.e~o dramatyczna rozterka trwa-
nowal ia potem w dolnym wylocie rnny fa, a nle w~c1ząc w pobliżu żadnego z zaibi·~ach. Si.a:tka, ja·ką oplótł podejrza-1 ła zaledwre kilka &ekund I już otwarty 
desr.czr.wel w !e11:0 domu od stronv cg: odu. kelnierów, szy1b1w nachylllt się nad d·ziur- ny o!Jj·ekt. stawała się coraz bardziej się dorzwi w które zaipukano I wsziedt di0 

Komisarz Wat~on I detektyw Petron. do k d kl , · t.. b · ta i · · . · · d· · ' · · · 1-· których szanta7.owanv zwrócił sle 0 po- ~ o uc.za, az.e11v ac.z.nem spoJrze- gęs mocmeJsza. az wreszcre Z·łelny środka męzczyzna "': s.z.oferskleJ l\.urt~e. 
moc. postanawiają wctagnać , bandytów w rnie.m z.1 U1s:trmvać pokó1. łowca. poznawszy <l1obrze t~ren, .przystą- - A J?1dtz:i;e Maiksl!O? - z.aipytał giłoo 
za~i1d 7 kę. Prz.ecmcie ni•e omy.l:lo g~ pil dio wfaściweg-0 p.olowainla. z poza kotary . 

. wr.ot .\· ~~zy kasctke z plcn~ed~ml w omć- _ Aha! - pcmn~śJaf <lie'tekfvw - za.-
w10ne n11c1sce. C7.ekala zacz11cm przei calą d' · • · 
noc n3 wyslannik6w zwiazku Niewidzia\- tern · rama1szetk, ktoreigo obezwła·d1nHem, 
neF:O Plutnicnia. Gdy rano pra1tneli pienią- Rozdział pięćdziesiąty szósty r.azywa się Ma:ksiio ... Dobrre wlietd:ZlFećl 
dze wviać z !Yltny, okazało się , że znikły r S~ofer WZ•ruszył m.mi•onami. 
one w taJt>mn1czv śpo~óh... Jł "' · % (: · ··- Ntewiem 1 Dwie .... od··,iny temu ............ 

W m11lym do-mkU Mndlar,za s·tarem !e. lfi/:.on oar1·uD1 e I • • • b "' • ' 'VV"° 
la.zem ndhywa ~ię zebran.re Zwiazlrn N'ewi- ' '7 . lfJl ff~ U wiaidomlt on mme, ze mam S1'e tutaJ sta-
4:da:lncg.o Plomien'e. Z po.z.i kotary przem-a-1 Jl] . . .. , ""!' wl..ć... Maksio powirozial tylko tyle, ie 
wi.a sam r>rez.cs .. udz.:da~lC swym ~wfad_ •• ~-,1·d_,1·0·1n.ano l'2Jo .... · .an1·0 drzwi zastanę otwarte, 0 tem zaś, <SZ-1':/ 
11rm.: Ą.nlko~t •. Mah:~"'.' R,,.t:s.e~OWJ, ~ofe- ~·Ili ,., w. - 9J ••• ~ 1h..Aziie tu również ""7"<T n·le - nile w~~ 
roW1 Pt<>łrow'i 1 ,Tanowi i.n<"lrukcy1. l.IY.UJ • ~„„ "'lł'~-

De<lektvw Pe!roń dC'szcdł do wniosku, f Trzy noce z rzędiu z &obrzie nabitym i w zamkiu, P.etroń tei bez wahania prze- mmał. . 
!~ slcrzynka z P1e:medzmi, złożona w ryn- rew,olwerem w kies.z.em spędzU dietektywj' kręcił go: drzwi otwarty s·ię szer.oko ł - tlm. to bardzo dziwne - za:stana-
mc. ~ris.ta.la wylow1onn z dachu, przy porno- w ol J•i d ku .. d t ·kt dł ,1_ • d~- \\rial się głos z poza kotary - roz:kaza-
c.y hnki 1 me1~nesu. I rn .cy ·Om . e -e yw wsze 'U1U sro 1j\a, ł b pó . 

Ody wli:c ·po raz wt6ry „Zwlazek Nie- Mia:t sz·cześde, że g-rU1dITT1i1owy mróz' . Po chwtli oga:r~ly go prawdlziwie em. mu, aie Y„ ws. tiuczestmczy! "!' na-
wl~T.ialnes:o P!omienia" domaga sie od St.eń- "Ziełl'iat Od1z.tarny w clierpte fuitro Petroń, .egipskie cienmości. szeJ kon·f~ooc;.J~·:· A .zreszt~ m.me1sza O 

sk1e9,'o złoie111a o~up~ w tern ~ame'!1 miel- nre pirremarzt też zbytnio. gdy żując DeteiktyW, wyjąwszy z bocznej kie- to. W tieJ ~h~h. Zwtązikowi . NtewfdizdaJ
w~·tt~;,~~~ ::cj~~iu~ię wraz z komisarzem I a.mety'kańską gumę, stał na swoim nue- szenii e1o0ktryczną lampkę, nadsnąt gu- nego .PtomieTI!la .J~teś rac~J potrzebn! 

Nai.:lc ukaiała sie na krawędzi tajemni- OOZif}l•ecz:nym posterur.1ku. I zic1,ek. ty. Piotr~ •. amitzeh on... Cz.y srucha:s:z 
c~a post<>.ć. kt?ra na widok z~sadzki rzu;;a I Wresw;e trzeciej nocy uśmiechnął li f aila dyskretnego św!atla oblaifa ob- nml•e .uwaznme?. . .. 
31e do ~cfcczk1. Rozpoczyna s1e dramatycz- , się do n~ego los. szierną, lecz prawie puistą izbę. P:rotT S'k!·on.~t silę st.u.zb1śdie: 
ny po~c1g. 1 B • d· · ..11. h~ . d I k' j · N • 4r, ...... ł t. „.o 1 k.:n·k k - Talk Jest, sł'ucham ip.ame m-eizesDe! A t:vmczasem nieznani sprawcy napadli ; Y1a go zma uuic uw. z a ·e re wte- a sro ... Ku Cl'la1 pros y Suvt n· ,a . rzie.. p . . • 
na SteńskiegO', obezwładnili go i rozllili · ży z.egar powoli wybił godzinę dwwna- ser. Okna byty zasłonięte drewnlanemi rz:ez ciało zacz.a]'ooogo z.a kanapą 
JegC1 ka~e. • . · stą. storami: pozatem ni-c cieikaweR'o. Pet-roma pr~e~z,ed~ dres-z~z. . 

Po:l~zas po.;;~1v:u po darhac:h raniony zo-1 zauteik, gdz.iie sta~ zagaidlkowy domek, Rozitlądając S'ię bystro dokoła, uJ- Serce u ... lerzyło w nirrn gwa~town11ie: 
stale kuldąt kom1~~rza Anttek łRann c go, tkt?- . oru•sfaSJzał Odz.i1eś może na "'i"t"•J' uli- rza.ł diet-etktyw 1··esz.c'7"" dru,..,.l- drzwJ. słowa. które tu paid~y. stanowPły .cJlla nde-
ry u~ze po~c1gu opa ny samary amn I-'" ' · • • "'i "' """ ..,re . d · I j 
zaników dr. Rollinson. a Maksio ul11kował cy, zatuirkotał po nierównym brll.~U, .nie- Serce wdiorzył-0 w nim mocniej. go praw z1wą re:ve1 ac ę, . 
w d?~rze ukrytej piwnic~ stare.I pijaczki w~dzia1ny wóz. Jakiś. zziębnł('ty robot- A zatem tu kry}e się tajemnica, która Dot~hcz.as mia~ on tylk? nl1eJas~ po-
MacieioweJ. Tu znaJduJe .~1ę . rówmc.t Mary. : n.i•k z podmuiesiionym kotTIJiterzem szybkim od szeregu. miesięcy niiepokoi optnję ca- <lie}rzeu;e, że coś niiiesamowbtego ulkrywa 
Aż ndtl~k .. przysz~dklszy do siebie. spogląda po- krokiem powracał ze spóźniicme1· pracy , ,,....,.o niiema.J śwtata' się w murach te~o domkl!l. 
ą 1w1e na pie na panne. I . ' . . . · - · T f 1~ ń 

Pcwnei nocy rzucił sie na śpiąca. Mary Od!z1eś zawy.t ip1es--0d1p.ow1JeidZ:1ar mu Tu cwka ~ aJ1bo stawa - a może er!l'z.. z. mg aw1" rprz,ypUISIZCre wy-
zdolał:l sie. iednak obr~n:ć. ctrugi, potem trzooi - i znów ci:Sza ogar- śmierć wyszczerza do niegio swe bez- fa.ma się ston~ pirawd'y. . 

W czas1e szamotania zsunęly ~le ban- nęta od~'!lld1. lie, śpiące prziedmDeście. mięsne szczeki! ~rrez chW'!'lę nagość tieu?'o odlkryc1a 
dba~1. e z dawn:!vc.hć rdan ARn 1t1~a . tak.kttóe trzeba Wtem z zaikrętu ""'ntonił '-ię J'aikiś me- Stary wtarll!S uczill'ł że T"'ka drty mu olśnJDła Petronm, a zatem to tu znajd•1tje 

yo sp~owa z1 r. o 1sona, ry opa- • "' ~ · '• "' s' """"'t •I "'b d ·,.. z · i~. N. 
trz:vl chorev:o. spod·ziewany cien. Le'k1ko. gdy poł·ożyt ja na k1arnoe. tę ~"~' ra: a ,,, ro m~zego w1-ą· Zll\:u 1e-

Wresz~ie ziawil się w piwnicy z~mas~o- Byt to nłski, lecz krzepki i s-zerakl Wreszcie uspokoił się ł ostrożnl;e na Wlłdz~-aJ:nego Plomrem.a, a cz!O\Vliek,, prz~-
w~ny mu.czyzna. który wyprowadził uwię- 1. mężczyzna Ten c!os·redłszy pod lewe palcach wszedł do środka ma'W'balący przez kotarę, Jest ta1emt111-
ziona r.a wolność. d 1 · -1 •1 ' t t :..~-i.. il:n' Zd ,.. d h · ś-..t·A-:,, I czym ·J)retziesem szajki która porwa·ta 

Zwiąr.ck Niewidzialnego Promienia fest . irzw wom m. przyis ainą • <LLQUY P ' re ie".y. f()WanY'lll ruc em za w~ a- M c„ • ' . . 
zaskoczony, ponieważ nie wie, kim był ten roz.i:rlądnąć s:lę doko!a. tankę I u1rza~. ie zn.ajd'Uje się w diość ary ~uensik~ i sp.Jam!Jła księgę swych 
nieznai~my. : Widocznie nile za:uważył ni-c podlej- obszernym. elegancko urządzonym g-a- C7JY111'6W ·~ dwuch .z~rd.mya:n·~.h 

Stamsla~ I .Mary po powro~le z Zako- irzanego '!)Onieważ sn~bkhn mchem wY- binecie. Ma:hoTllbe brorrZ1Y I oonr.e obrazy offa.r .. „. A Die Je'Szcz.e c1ązy na nrea nie-
pancgo ma1a su: zaręczyć, Al1ścl godzinę 11-,1 k\ . kl i -""""'·-ft' . 1 ,4,,,, - ·'T~„ n. wyśledlz.onych zbrocln-i? 
przed uroczystością zostaje Steńska por- Ouy. z . »etSretbl. ucz W'V~l\llląit go w za- 7arnL-ot'eSOWi:lll.VU,Y" na.pewno 'Aa1'diego PM~ i r 1f + • ;· ..A.... -11-:ć 
wana po raz wtóry. 1mek. znawCę, ale Peitroń mn!zj twr w tej l;~IVJ1 a:owa. ue me mvLN Pl"t.'CU'l 

~anny w reke Antek ro~cl sobie do J-eidnaikowoż, zanvm roołail go iprze. chwM.i nąstrojony oo este~h kon- wzrokiem gęstej tkanlny i zobaczyć twa-
Zw1az~u pretcnsJ.e: o odszkodowanie. kirędć ustysza:ł za sweml plecą.ml . ~ templacjf. Natomiast uwagę Jego zaa.b- rzy prezesa. 
m~~~~ ~~!~:a~d~i~ia ~~~c;s~~1k~!1 ta~: niiby iwaittowny skok. · 'I sorbowała wiJOJka, gęsta ·d.raperja, zasta- . PooJeszal się je~ •. te i talk uJTlZY' 
mocy. Antek proponuJc wiec Stcńskicmu. te Odwróclt się szybko. Sięgając r~ą do I mająca ca~ą jedną ścianę pokoju. Ją wkrótce - I z.ami~·lił ~ię cały w s.ł1u"?h. 
za 50 .~o zł. wyda uwięzioną, lee% tej samej Meszeni, lecz zanim zidof<tił wyd0być re- Jwż miał ją odtchylłić, gody n~ w Zagadkowv cz.ł·:JWt•ek . za kotairą 01ą-
nocy ginie z reki skrytobóJcy. wolwer został ugodzony w ~Iowę rnz p!ierws-zyrn pokoju usłyszał ciężkie kroki gm.ł dalej g-tosem st.łumIOnY'tt1 ł - Jak 
tun~;r~no~rl!t~ema s1!łs~~~~ia a:r~:c !~~~f~ l dm~i 'z truką s.Lłą, że bez. słowa zwal'ił I Petroli btyskawi~z.nle rozejrzał się poi ła~wo można byto zauważyć - nlie:natu:-
podpts swego męta. Baron, wyJe!dtaJ;ic na się, Jak ma.rtwy, w śnieg. lpoko}u, szukając schronienia. Wz.tok je- .ramym, 
wieś zostawił. le~kolnyśl11ej małtonice 25.000 Je-g-o naip.astinilk - a był to cfuteftdyw 

1 
go padł na szeroką skórzaną, stojącą w - Chciaifiem clę powt~di0f!1tć, re w 

zl. na wykupienie w~sla. Pe1lron _ porwa~ teraz nieprzytomnego kąolie pokoju kanapę ostatn1kh czaisach C-OŚ ps.u~a się lniteresy, 
w ~a\~~~e '~:~mprz~~~~awftrzs~:rr::k~~;~1~!i za nogi i zawlókł go za pa,rkain. Tu naj-1 Detektyw' d1opaidt · ją JeditJY'm susem, Zwlą·Ztku NDewidizi1filne~o Płomienia. -
kobiecie nielakl l.Jmańskl 1 zaproponował 1 pierw śclągnąr z niego kurtkę, porem ażeby schować się z.a jej wysokiiem opar Smierć Antka śc1ąginęła na tJa!S n:tepo
tc przyjdzie Jej z pomtJca. Baronowa stara i zatknebloowaif mu usta. ora.z związaif ręce erem - mby diziecko bawiące sie w cho- tr.zebmnch wrogów. Czy Znia!SZ C:zet'\V'O-
słę kochanką ni<.-znaJomcgo, z którym włó- i nogi WCi!tllkę ną Hankę? 
czb ~~~1 °!!,tizdy:.kie~zJ.~~i~ju1!al~~ab~r;~Yi Nas.tępnfo z.rz.ucilf z siebie swój pfrus'lcz, A byił już cz.as najwy-.żsey. Bo m po- Szofer sklmął srfawą. 
zwraca się do Petronia o pomoc. pirzebrał się w kurtkę p01ronanego apa- z;a k·ofarą roz:leg ts.Dę ja1kiś dlZliwnv SZtrner - Owsze.m, ?yita kochanką Antika! •.. 

Kochanka zab~te~ !-~tika Cze~ sza, zacisnął na uszy ciapkę i spokoj- i zabtysła, zaświ1eoona ttiewi(l'domo czyją Spotykałem Ją Ill!eraz pod „Kamet4". 
Han.ka. pralfnl\C aię zemsctć mi. Zwuµ.ku, k k. --:ir.r . .11. • I k 1 . el kt · · 
]trąci dę koło podejrzanego domku handla- nrm ro .1iem WYS~11 z.ie SW~g>O ~ryc11a, I rę ą, ampa e ry1c~tl'a, rz.u.caJąC~ nte- (D I ,,. . t ) 
na starem telazem. Petroń wyczuwaJac !e azeby skiierować srę k11 <l•rzwiom. Jaisne, seJ.edynowe śwta:tło na pok6J. a Szy Ciąg J U rO • 
4&Jow&:iraa w• oo& wltccJ iledU i• pllnie. Jak st·u1szinie przewidywał, !klucz tkwił i Równoczieśniie ktoś z.aiP\.ikaJ do d1rzWi. . 
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1932 ~7_flft€~„ 23.V 

~ . . . ·-; .. •·~:.i~· 

Nr 144 

111!!! 
Dramat aMielskielfo ofictta z .Jntell!fenee Serv'ee•. który dokonywule 

na niemieckiem terytorium bohaterskich ~zynów wywiadowczych, 
W rolach l!ł6wnycb: 

Brian Aherne Magdalena Car9ll 
NADPROGRAMY.- Początek seansów o l!odz. 4·ei pn pc.ł •• w sobotę 

i niedzielę o godz, 12·ei w pot,- Poranki pv 50 gr. i 1 zł. 
Z powodu letnielfo sezonu ceny miejsc zniżone! 

25-4 Wszelkie bilety ul~nwe watn e 

Wzruszający dramat erotyczny, w roli gł,: L o u i s w o h I he im 
.ADZIEC IE śWIATLA 

NADPROGRAM: Najnowszy dziennik dźwiękowy Fox'a z udziałem mi~trzvni świata na lodzie SO" I Ą HE" IE 
Pocz. o g. 4,3'> po poł - tia seiron letni ceny mleJse: znlione. 25-4 

------------------------------------------· 1•Hy Diwl~kowy Kino-Teatr w Lodzi 

GO ZlllA z TOBA ~o~~r~ •• ~.~~·o~~a4u:~·p; 
,,SPLENDID" 

"arutowlcza 20. 
Na sezon letni ceny zni!one I 

Ma1.1rice Chev.alier, Jeanette Macdonald w wsoan'ałym filmie ret. Ernesta Lubitscha p. t •. 

„„„„ ...... a.„„ ... - --~ „ • , ' „" ~ ,_, ' ... „ • . • ··.-> „. ' . ' . . . , „ ~ "' . 

LZY OSIE ASTOLETNIEJ 
....... (ze soboty na niedzielę). 

·~ ' ' • ' • ~ • ' • ·' •• ł • • ·.'.ń - l ' • 

,;ćASiNO„ 6 ff! sw• Najnowszy film produkcjj 1932 p. t. 

Obcym Całować Wolno w kló·ym norma SHEl\RER 
wyste;puJe w roll nowoczesne) panny, zwolenniczki wolnej mlłołcl Dzli I dni następnychll ---~~~-~~~~~.::._...;.;_;;~~~~~~ 

Nadprogram: Tygodnik dźwiękowy Paramountu - Pocz. o 4.30 - Sala nowoczołnle chłodzona 
- ·~ • , o ... , ••...C ',I~ ' f, ·.~.\: t..".:J'', <, • •• • • ._•_ I j. „.. ł • • -,. „,• 1- \; --:f I ' 

• •l!Jfilriłfll!!Jlil!Olfłlilfj][i][i]lilliJ[i]li]fijlj]l!]l!J!!J~[!J[!]~!j}!j]f!.•·t1 E-'I I ID'· s. Ka n 1·0 ,. 
: Wypłacam wszelkie wygrane !li a1i•m:a . 

Kolektura lote~JJ„~afi!;;twowe · •• , Ili ł. - Choroby skórne, wene· 
~ p A !:i s I E R łj] Waeze zdrowie Szczęście I 'Powodze„ •• i,. ryczfle I o zopłclowe • li] ł clowe, oute ofiary materjalne Ewangiellcka 2, tel. 129-45 • . I 'zaldne są od jakości tąwaru. Nie kaidy dowolnie zachwa Pn.Jimuie od 8-2 i 6-8 , 

I I ' • „.d.;c, .,....c - a# lany towar. lecz cil\f!U ezie·- kó l •t ~ID "" c' Dla pa S-6 rh 
19 . • &. &wO s-o • 40-2 e I wypróbowana jakość zadu~uie na Waue zaufanie. 

d .--1!1--l!J ..... l!l~l!J-• ~lilr!J111~~i~lilfili!l[i]!iJrilfłlij]filf!Jfilf!IlillillillU • TYLKO •• o L L A" -- T e c z k A 

• 
Najgłośniejszy --- 11111„ Dr. ~ 
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obecnie amant PORADl'łlA R ~r •• med. w BALICKA z papierami urzędowemi . ' H ozannr POZOSTAWIONO Ameryki Ilf ~ ( R n l n & I [ l H n t • w ttamwaJu Nr. 9, o godz. 15-16. n L u u u H Dz!elna N!? 9, ul. Piot~~~::ka 200 ·!do/;~~;;:e:dzn;J~!~:mupcl~at::s:~ę L 

Clark 
Gable 

oraz 

wkrótce 
w· kinie 

Lekarzy • specjalistów NARUTOWICZA N t 1 in~ o• m. 16, ewentualnie w administracli 
tel. 128-98 r. e • "'"" ~ „Republiki". 30-2 ZAWADZKA 1. Specjalista chorób C~oroby skórne I wenerycme 

tel. 205-38. skórnych, przy1muJe wyłącznie kobiety ł dzłed Drobne ogłoszenia w „Rept.tb!łce" 
czynna od 8 rano do 9 wieczór. weneryczDJ[h -~-1 ~-a I od 7 do 8-eJ !'ą napepszym . i najtańszym środkiem 
11-1 ) przyjmuje zetk01ęc1a zainteresowanych stron. 
2-3) kobieta-lekarz i moczopłciowych. Dr HELLER Kto chce: O znaleźć lokatora lub sub 

w niedzielę i święta od 9-2 pp, Przyjm. od 8-10 i 4-8 • I lokatora, 2) zna!7tć mieszkanie lub 
leczenie chorób w niedz. i święta 1 poJedyńczy pokoi, J) sprzedać nieru-

WENERYCZNYCH I SKÓRNYCH. od 9-12. choroby skórne, weneryczne I che.mość lu~ . rze.:z. 4) kupić cośkol• 

. Po'~da :S •I. · I moczopłciowe wiek okazysnie, 5) dostać posadę. 6) 
• .., Dr. '"ect. N' 2 I wyszukać pracownika - niechaj po· 

SOMMER awrol Telefon 179-89 .!!~TE~~g~~~~-do_„g~~blj~( 
DOKT6R 1'11'1 przyjmuje do IO rano I od 4-8 ppoł. : 

H W lk 
powrócił dla pań spec. od 4 - 5-eJ, I I 

• O O\Vyskl• Dl. fi-go !lernnia· t niedz. i święta od 11 do 2 po pot Rozm:lte . 
telefon 220·26. Dr. Med. • = iii 

Cegielniana N2 4, Chor. skórne. drós! L NITECKI '2 POKOJE z kuchnia I wygodami w moczowych, wene· li 
telefon 216-90. ] ryczne i kobiece. ·starym domu do odstąpienia. Wiado-

choroby wenerycznes. Przvim. od 9 do 12 choroby skórne, weneryczne 1 mość: ul. Zł~~· 19, III p. 
skórne i moczopłciowe. i od 5 do 9 w. i moczopłciowe WY + • 

W niedziele I świę· tłA'•'IROT 32 PO,YCZAM suknie śluhne oraz ba 
Przyjmule o4~ godz. 8-2 I od S-9 ta od 10 _ 12, w • Tel, 218·18 lowe DO cenie niskiej Piotrkowska 294 

w niedzielę i święta od g, 9-1. Oddzielna poczekał przyjmuje od 8-10 rano I od 4--8 prawa oficyna Ili piętro, 
- - -- „ nia. dla pań, lampa wieczór, w niedz. i święta od 9-lZ „ -

Dr. med. kwarcowa, w po!. &.AKLAO fryzjerski damski i meski 

H " Lu b i cz :g.:i.~~~::·~';,~;' ~r. me~. I~ l [ f B [ ft l I n ~:~·.~.~~~~~„r.·:!·"' '· "'· IS5-2& 
la rutvnowana nau- WAŻNE DLA KOBIET! Za przesla· 
czycielka. przyież. Choroby kobiece i położnictwo niem 50 gr. (w markach poczt.) wysy-Spec. chorób ek6rnych, wene• 

rycznych I moczo?łclowy1:h 

Cegielniana N2 7 
telefon 141·32 

Przyjm uje od g 8-10 12-2, 5-8 w 
niedziele i święta od 9-11 

dtail\ca z Łodzi. . • 1 łamy broszurę D-ra Budzińskiej I Ru· 
Lask. zgłoszenia: przeprowadził Sit: ; blnrauta: Srodki zapobiegania ciąży. 

Pani D·rowa Szen· na ul. Karola 8, tel. 224·b2. · .-D-.r.-ob.11;.;;e.:..:.r•...;K;.:.;r;.:;a~kó;;..w;;.;.:..,_ _____ _ 

ker~dul2-~oc~a 5, Godziny przyJPĆ: od 5-7 INTELIO~NT~A panna t .8-kl. WY· 
P P "' • kształceniem 1 praktyką biurowa po--------„-130-2. szukuJe posady biurowej, najchQtniei 

-- - -- u adwokata. Oferty „Wym. skromne". 
~-~-----------~-------------:::-:-:-".""".""-:-:---:-:--:-:--:---:-~-:::~~-:-- ·~~~- ·----
OD 07. IAl Y: KRAKOW ul. Piiartka 4. T•lefooy: J65-00 i 171·50 (Oddz.i.ał dla całej Mało„olski) . f.k8po'Zy!ury krakowskiego oddz 1.ału: TARNóW.ul Sw Ann„ Nr. 14 I NOWY SĄCZ, ul Matejki 
L. 15; KATOWICE: Ad.ministracla ul. Piastowska 9 tel. 7-17. Redakcja ul. . Mickiewic~a. 8, tel. 5-78; .SOSNOWl~C: Biuro dzienników Józef H.tawski. ul 3-Qo Maia nz. 28; BĘDZIN: B;11:01 
dzienników J Hlawski, ul. Małllchowekiego 1; C.ĄBROWA GORNlCZA: Bmro cl.z.1enmkow J. Hb.wski 3-go Ma1a nr. 4; ZAKOPANE, Krupówki, dom p, W . Knept-owak iego: GDYNIA. ulica 
to.go Lutego dom :rii. Pętkowskie~o. tel. 1\-69 CZĘSTOCHOWA: Al. Pannv M~rit nf. 21. tel. 4-48: KALISZ: Zł.'.lt:. nr. 14: RADOJ\i: A Eifer. ul. Żeromskiego 25. tel. 17-96; - KIELCE: ulica 
Sienlnewicza Nr. 39 Tel. 171; SKARŻYSKO: ul fltecka nr. 16. tel. 40: PlOTRKOW TRYBUNALSKI: ul. Garncarska nr. 3; WLOCLAWEK: Biuro dzienników L Makowski Ko~.:iuszki 5; 
TOMASZóW MAZ.: ul. Polna nr. 11, tel. 168; WARSZAWA: Próżna . 7. m ~-t; WILNO: W1leń ka 39. tel. 100,0 Agentn_ra .na Krotoszyn ! okolice: H1eron1m Ple..:ho.:kh KROTOSZYN. Kaliska 
nr. J; JAROCIN i okolice, Sylw. Pietruszewski„IAROCIN. ul •• Powstancó~, ~msk. Agentura na Leszno I okoli.ce: C1wm~ k1 . Leszno - ~l~s~. Agentur.a na Oo~tyń 1. okolice: Fran. Lektarsid, 

Uost:vń • Leszczyńska 8. Oddział w LUBLINIE: ul. Kollata1a " · tel. 3-48. Agentura na GRODZI~K Wlkp, 1 OPALENICĘ: Wo1c1ecb Gabnelczyk Gro!Uick, ~bąHvJ\ske ?, 

Prenumerata: z kosztami orzesvlki pocztowej zt. 3 ~. 50 miesiecznie I Ogłoszenia: w tekście 50 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 4 UJ)alty); 
. nck~olo1d 40 fl':T. z3 wlersi mihrn. Drobne: za slol'10 15 froszJ. 

_ na1m tl i:.1.~z~-=~_.so .. Poszukiwanie oracy: za słowo IO rroszy. nalmnieisze zł. 1.20. 
·--------~~~----~~----~~--~---:--:-:----:: 
Redakcia 1 Adminlstracta: Uldt. Ptot„kowska 49. Tel. A<tmlnlstracll: 1z2-u. Konto P„K. O .... Wydawnictwo Repubłt"ka". Nr. 6·8.148 "'l'el Redakcji: 127·24. 136·43. 136-44. 189-00. ,„ 
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Wielkie sensacje w lidze· 
Warsza.wlanka zwyclęża Legię~ Niepowodzenia · 

drużyn krakowskich 
Rozerrane 'łJI dniu wcroraJuym' Kotngolda, 1ec! L~dl udnJe Się wyr6w· do~kotlale ł nłe dnt'ttHcrnła f)f!CcfWhł

mecze ligowe w kraJu puynloał)' wy- naó prtei RaJdka. Po pr1etwle gttt się kn formalnie do tłn8U, W pletw tej 
nikł następuJĄce: zaostrza i tocz:v alę ze anthanlla prze„ polowie ltó r>odatte rrnJ 1 wiotr~m 

Kraków. Ctnc<>vla ...... 22 p. p. 3:1 wagi\. Wdrszawianka zdobywa de.łaH llhtlo go~cht na pólu karnom Wt~ły. 
(1 :O). Mecz powytszy rozegrany w dwie bramki prtez Pilłuka, pcxkza.s W dru1tll!J oołowł Jtra 111 wyrów
d!tiu w<:zo~aJuym w Ktaknwte przy- gdy LegJa tylko Jedni i>rz 1 Lntu11łń· nuJe a nawet Wi8ł11 fHtcehodzł do 1wał
n16st, pcm1:mo ambitnej gry wojsko- skiego. Sędtlowar p, Rlltkowskl~ Wł· townych ataków, nie Jest fednak w sta
wyoh taałutorto 1wy~iqstwo Cracovji, dtów 4 tyslącę. · n!o nadrobi~ 11trn('n11yc;h br1unok. Drnm
Do przerw)" prowadzi Cracovia dla Poznań: Wuta - Wisła 8:3 (8:0). kl dla Wartv idobyllt Knloła ł Hrf
~tór~J a>ierwuą bramkę :tdobfwa Zie- Wczorajszy mee1 tl;owy mtodzy War• ke po 3. Kry~klewtci, Nowtttkł, Nowic
hńsk1, Po trttinnie stron poćza.tkowo t'\ a Wt~ra, iakończył ałę nfes11odzle- 'kl ł R:dtyct<ł. Dht \Vt łyt Nawara a i 
udalo ię 22 p, t>· wyrówna~ za $tuału wan" klęRkl\ drutyny krakowskłel w l~eyman J, Sędsiował p. WardtHkie-

Rusinka. Jocz wkrótce potem Szper- stosunku 8:a. Warta trała tego dnia włcz 1 tod1I. 
Hng zdobywa trzecfli& bramko, ustala· ••••••••••••••••••-•••••••
jąc ostateczny wynik meczu na 3:1. 

s;.~~\V,, ~a~:~~!i. hR:dzó~p= flTSli nadal na czata f ilbBll klasy I\ 
3:l i:o~ct b niezwykle ciekawy . 
i prowadzony _przez obie strony bar- LKS Ib - ~U 211 (2=1). ' LTSG-PTC &:O (S10), 
dzo ambitnie. Pierwsza połowa należy W dni.u wo~ora1uym ioata.ł roa~ta• M~olll lJowyżez:y został r()ngrany w 
do Ruchu, którego atak często goś~i ny n8; boisku Ll<:S·u mec2! o mMri. ~1 • . Pabja.nicach na boisku Kruszeender. _._ 
pod bramką Pogoni, uzyskując dwie Ał mię~..Y LKS-em Ib a Slnelee1mn Druayna łód;r;ka iórowała anag;nie nad 
bramki przez ~obot, ł Włodarza. Po ~ ubem Sp?rtowym. Zv.:ycłę!ył lepsz~ gorszym technicznie, chociaż ambitnle 
przerwie 1ra s:Q wyrównuje, Jednak nieco echnic21.nie ŁKS, ktory miał w1ęce1 r ·!\cym pn;eciwnikiem. Do przerwy 

?JYS:fkl Pogoni przynosz!ł JeJ tyl~o z ~~f· z. llłe b . · ł alt . r - I i a I l · z 
3edną bramkę przez Himera. Ostatnią sze1 połow1e, natomtast w drugiej pomł-1 zmienną l?rzewagą. Po przerwie nato· 
bramk~ id-obywa dla Ruchu, doplngo- ino obopólnych wysiłków ta.dna ze 1tron mlaat pabtanicnnle zupełnie opadają na 
wane~b przez .llcznych zwolenników ńie m.~gła im.ienl6 wyniku i mecz 1ko~· I 1Uach i pozwlllaj' drutynłe łódzkiej 
Buchwald. Sędz:a p. Matur. czyl s1~ pr.zy s~nłe ~11 dla tKS·u. - opa.nowe.6 beupelacyfnit bol•ko. Bram· 

lwów: Czarni - Garbarnia 2:1 Sramki ~La zwyciętc;y~ tdobyl11 Król 1 kl dla LTSG ~dobytis Francman i Voigt 
(2:1). Rozegrany w dniu wczoraj- Szałapski, ~aś dla SKS·u Antczak. po 21 Palczewaki 1 ł fedna. Amobójcza. \VEISSóWNA-REKORDZISTKA 
szym mecz o mistrzostwo Liil, m·ę- WIDZEW-WIMA 5:1 (2r1). Naflepszy na boisku Mi·kołajcz:Jk z Ł. T. 
dzy Ciarnyml a Garbarnią, zakończył Wczoraj~e 1potkanie międ.Zy Widzi· S. O. - Do przerwy 1ęchłowa p. Mar· 1 .1 kśWIĄTOW~ • 
się niespodziewaną poratką krako-\ wem a Wim,, zakończyło się na.dapo• ciewskl, id po prierwi.a p. Retlig.. "rzac_e 1uy~ Iem Jest na1~1ększą rew~ 
Wian w stosunku 2:t (2:1). Technicznie· dz.iewanie wy1okiem zwycięstwem dru• · ac1ą sportu polsluego. · 

lepszą drutyną była Oarbarn'a. Jednak) tyny robotnicHJ, klóra przewatała ina· TURYśCl-ORKAN ł:2 (1r2). 
Czarni zwyciętyll diłcki niezwyklej cznie prz~t cały czai meczu. Dobrze 1pl• Mecz: o miatrz. kl. A rozeirany w D • la PZLA UJ 
ambicJI. Wszystki bratnkf padły w fywał slę HCze,6bałe al·&k Widzewa', d lu wczorafuvm młędiy powyższemi llB11 Ul arszaw 8 
pterwszej" potowfe. Po pnerw'e pom1- · 11.warzając, ru po rai, poci branikĄ prze dru.tynaml na fJoisku Wimy. ta.kończył l z k j' • . i ' 
fl!O przewagi. Oąrbarnia nie Jost ~ ci:wniką. gro:łne 1ytuacje. Wima grała aię apodziewanem zwycięstwem Tury· 0 a~ 1 wczorn~szcgo d1)1a. P ·t.A 
n:e wyrównać l wynik 2:1 utrzymuje r zupełnie chaolyc~ie i bezplanowo .• - sl6w, którzy mieli przewal(, te~hrticzjt2\· odbyły Się w t.odzi na stadJOllle DOl< 
się dQ końca. Bramki dla Czarnych zdo-j Bramki dla WlCłzewa z:dobyli: Bałciew• W pierwszej połowie Orl<an uzyskuje prap?~andowe zawody lekk~atlctyczne 
był Zurkows~l (t z rzutu kar.nego) zaś ski 3, Schon i Gło~owski po l. Dla Wł• prowadzenie, lecz po przerwie Tury~ci kynik!. kt?ryc~~ ?yty ryastepuJnl:e:) K011-
dla Garbarni R•esner. Sędziował p. my honorow, bramkę etrze1ił Walter. - zdobywaj, ·dalsze trzy bramki, osią!!ając k ub~n}J4/:tns ied. sMzlakretb~ 4x11

7s. 1 Ma
Oulicz. Pomimo i.t dwie bramki padły dla z:wy• zwyci~stwo 4 :2. Bramki dla zwycięzcy a 1 

' prze . a a 1 • sztafeta 
Warszawa: Warszawianka - Legja cięzcy z r.iutów karnych, wynik był w zdobyli Nykel 2, Frankua i Stnelczyk kzl?~jka kl)kM~dk~1~ 1 1) 6J3,s przed (Ma-) 

3:Z (1 :1). Rozegrany w dniu wczo- zupełntłści zułutOAy. - S1dziował p. 1 po jednej. - I a i • s 0 w Il· 1 ~nowska KE 
rajszym mecz między klubami lokal- Lange. · . · ~.84 pr~ed J\1aterowną (ZJ.) 4.22,5. Kon-
nemi o mistrzostwo Ligi. zakończył k~renqe męskie: Sztafeta 4x100 1) 

sie sensacyjną poratką niepokonanego T K , ZJcdnoczone 47 sek. przed TKP 47,9. 

dotychczas leadera tabeli od jednej z o rn o czy ra u se ft Skok 0 tyczce 1) !<u~lrnrski (JKP) 3 m. 
drużyn najsłabszych. Warszawianka -, przed Bystrym (?J.) 2.80 m. Poza kon-
grała niezwykle szczę~liwle I ·ambitnie • kursem Kucharski uzyskał 3.10 m. (lep-

w przeciwieństw!e do Legji. która zlek- Dziś decyduJACe spotkanłe o pierwsze siy od rek. okr.) Sztafeta szwedzka 1) 
ceważyla przeciwnika. Prowadzone ~ ZJ~d1.10cz,o~e 2.11.2 przed IKP 2.14,4. W 
uzyskała Warszawianka ze strzału · . miejsce W turnieju . próbie o:cia rekordu na 5 kim. Sta-llliilll••••••••••m•I rosta (ZJ) uzyskat czas 16.43,2, który 
, , Ko1'cawe wa·l·kf w cY1J1<u s.porłcwym.,nftec ipfcł 1)1ięknieJ, me taw~ ~~h Ucz• Jest lepszym od poprzeclnie~o rek. okr. 

Dr' Sporf011!9 \V k1JdZł są ze wz.glę.diu na spotkania. samy-eh n)'lch zw'Cllermu!{ów. Gmbego, krępego t o 7.8 sek. S7.tafcta 4x400 m. t) WKS 
i W U „asów" miezwyiklie cld<awe i dostairczają sDiniegio węgra Holuba.n3. rozciągnął 13.55,4 przed Ma kabi. Próba bicia re

Rozegrane w sobotę ł niedziele za- codiZ!ien'flie ]'.JU'bltczr.oścl moc wrate1ł. I ,,g.taidiko'' mfynldem jui w 11-ej mi·nuci-e. j kord~ prze~ K1.1charskicgo OKP} na 200 
wody o m:strzostwo .klasy A w grai.:h W diniiu werorajszyim. kl~yol)Ity U• \Vreszde kolos bu•fgarski MartY'fl'Off,, m. nie powiQdła się, gdyż osiągnął sta
s17ortowych przyniosły wyniki naste-1 Paśmk z.;r!teriaimn Torno, Joo w 13-eJ twyicicż~l w 11-ej mmude zwinnego i by czas 25 s·e'k. 1500 "!· I) l:apela (Zj.) 
puj~ce: Szczypi.{)rnlak Tryumf - IKP •. mmucie upOrał się z 1ko~.;.;m Orłowem. Sz.czerbins·k~~o. który wobec doz.na:nla 4.38.6 przed· JędrzeJewsk1m OKP) 
12:0 (6:0). IKP wysta.p'.ł w ósemkę. Ma-I Biiedtnemu Orłowowi nlie ~gł tym ra· prreptsowej Hości porażek. został z tur~ 4,ą9.2. Rzut oszczepem O ~zyżykow-
kabi - HKS 5:4 (4:0). ŁKS - ttakoah: zem an.! d.owolp. M1il tadne „trlokl'1• r.f.leju Wl'~limrnowan:r. skt OKP) 45,69 m. przed K•nkuro (Zj.) 
5:0. .Hakoah niezadowolony z orze-1 . Dz.iki Sai111t-Ma.rs dlostal się w •• ~ Na protest OJJveiry W\nratonv za po- 40.56 .. Zainteresowanie zawodami nie-
czcń sedziego przy st;.aie 3:5 opu„ l'U\·Ci'Il'e" ręce. Olbrzymi Kawa·n me prieJ średnidwem Saint·Marsa, i dotyicU\CY wielkie. 
ścił boisko wobec czc~o sędzia od· mowat ~ bowitem 1Jhytnło afl"Vlka11skim uzoon.lia go przez sędz.16w za pokonaitteJrO O k d 
gwizdał valcower. Zjednoczone - Tur . temp1m11monitem swego przeciwnika, w walce J: Tomem, ten ostaini Ul'J>ropo- \VB ft0W8 re or Y 

. 9:S J!1i~a. ŁKS _ HKS .5:0 (v. ·o.) z !!ft;. :iS~~f.~u~~~~2 ·=:· 1 
Mnlai ~O::· ~[zjfę R;:~1~~:~:1.z~:6~ · Pol3.'<i ustanowiono w Warszawie 

·powodu n!estawienia się HKS-u. IKP -I Oarkowierttko. me mógł z powodu me wyda · odipowiedn!ą dieqizJę. I w Zl'IWodach lddrnatletyi.c.znych, kM. 
deyer 8 :6 (3:3). Zjednoczone - WKS dysl)('>zycji walcz}·ć. . Dzi-slejs.z,e \\'alki w cyrlcu sportowym re odbyły s~ w d.nlu wc.zorajs.zlrm w 
s:o (v. 0 .). I OMvei-ra jes.rozie raiz Wowodrntr, te p0rusz~ity ć3łe miasto. Czy:rncme są o- / Warszawie z oka:zji PZLA. sz.taf.eta 

Koszykówka żeńska: JKP - ŁKS l~t silny, ja1k tur. SYtnpatyc~ne~o t gromne zakłady, i wszy!Ytkich kapuje 1 AZS--u ustanowiła dwa nowe rekordy 
8:2 (4:0). Makabi - WKS 30:0 (v. o.) 1r.1~knite zbudowa!OO!tO stoo..."'Tńa Koteffałpytanie. kto zwyclęty Torno czy l(rau· l1 Po.tskł. Mia.nowici1e w sztafrciie 4X400 

Koszykówka męska: Zjednoczone - trzytkrotnie schwycił w .me1sona" mę:- 'zer. uzyskała nowy re.kort!, w czasie 3.26,8 
Tur 36:18 (20:8). IKP - WKS Jl:24 1 cząc go n1bn1 niemitf•osii.ernre. Kd.teff<1\Vi! Dzi.sj.ejsze Sl)Otkan1e tych dWl..ch gfo~ ora;z w sz.tafecte 3X 100 mtr. 7,46.7 cz.as 
(9:6). Ym"a - Tryumf 13:6 (8:6). t.KS- uda.Jo się wy.rwać dwulkrom!ie. n tJ'll<'· ny-eh loka.lnl"Ch nrwall. z<l!diocydu}e. kt6- ! równtet lepszy od <lot}'Chcia<..0wego re
Oeyer 14:12 (IO:S). jcim 1raoom jedinatk posz:ło 1rorz.eJ. Oli· TY z r.tch ~dzie sie umegał o .prerwste ·korcJ.tt.. kt6ry zosta.l ustaoow~ony, pr.zecJJ 

Plna'v siatkówki meskiej. Ziednoczo- . veiira ta1k sDirntie trzymał statow~rnf ra-' mi:eJsce. t}"groniem w Łodt.J.. 
ne - Gcyer 30:18 (15:8). W p·crw- mionami, t.e Il®dllll'dl~kte wys~łokl rta nfo Ni001n~eJszą atra1kcJq ~d,zf.e $l>Otka- M .,k k 
szym meczu o utrzymanie się w klasie sVę rl'iie roały. Uptywafy dł•uJ,?lt mmtrłY. m'e dwuch pot~~ św•ata: Oliveiry ! l(a- 1•1BCZB pi ars IB 
A wygrała drużyna ZJednoczonycb. putblkzność emoctooowa.fa słe niebywa.tc. .wanem (walka decyduJąca. at do rez.ut- • 
tKS - Ahsolwcnci 30:0 (v. o.) Pierw„ a Koleff męczył słę. ł w ża<kin sposób nle! tatu). o mistrzostwo klasy C 
sty mecz finalow;t o mistrzostwo za„ ' mógł się w~"Swobod~. PubliczM~Ć uJ- i Poz.os.tale wa1l'ki będą równie:! emo- Pierwsze spotka:i.fa o mts.frwstwo kfa· 
kończył się walkowerem wobec nie- mowaita się z.a syimpa·tycz.nym bufgaremlcjonujące: sy C. które z.ostały roze.irranie w okręg.u 

stawienia się Absolwentów w kompie- i gJoś·no domaga·ła s!ę przerwania wal·kł. Mart.\'nO!f spotka sł~ :t Orlowem.. łódiz,ktm pnyni·oslv zwyci.,.~two dobrze 
c'.e. Siatkówka żeńska: Geyer - Zjed- Wres:z.ciie w 37-eJ mrm•c·łe ~imo /foluban z Saint-iWarsem z.grameJ dirutynlie Bar-Kv.:hby nad Trum-
noczone 30:24 (15: 10). ŁKS ~ Tryumflbohaterskiiej obrony KoJ.effa, trZ"Y'lllane„, ł Oarkowienlto z Koteffem. reldorem w stc)~: 1rnkn 5 :.t. zwycięstwo 
30: 15 05:8). Zwycięstwem tern ŁKS :;·o w nie.l·~on.!;e priei b!i!Sktł 10 minut zwy- O ilie Ga·nkowiieniko. bę-cJrz-iie naidid nft~ {Mnrgen.st-e-rnu nn.d TeHfai 7: 1. i zwyde~ 
zap wnił sob!e m:.gtrzostwo g.rupy i w clę.h~ł O!ive\"J'a. dY'Sprni.tiw~:"V zash\pl io ewent. łnny u stwo I<'.on~t;mtynows:kiego K S. nad R. 
finale spotka się z HKS-cm. tydowski hutktiles Kramer. ultible. ma.ny>Cb oi.tletów •. · ' - - ' K. S·em 4:3~ _.~- ·- · . - · . 

• 
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Krwawe starcia 
w Austrjł 

pomiędzy soc;alistami a cz/on· 
kami Heimatschutzu 

Grac, 23 maja. 
(Telegra.m wła.sn11) 

(t) Ubiegłej nocy doszło do starcia 
pomiędzy członkami Heimatschutzu oraz 
socjalistami. 

Socjaliści w obronie własnej utyli 
broni. W odipowiedzi na to, posypały się 
strzały również ze strony członków 
Heimatschutzu. Dwie osoby zostały cięt 
ko ranne. 

Celem likwidacji zajścia, musiano 
zawezwać silny oddział tandarmerji. 

Masowe morderstwo 
pod Wiedniem 

na tle zemstv osobiste; 
Wiedeń, 23 maja. 

W tych cDnlach odlb)'llo s11ę w iporcre Odynt przy udiztme prredlstawJctel mftnl
sterstwa prremysfu i hand!lu z dyrektorem depa.rtamentu morskiieg-0 ctr. Hol
chenem na czele wroczyste JlQŚwięcenie nowego burowanego w stoczniach d'uń
sldch statku „Lublin", zamówionego przez po}sko-brytyJsk!e towarzystwo okrer 
tCYWe. Statek tein, posladajacy pojemność 800 ton:n regestrowych · netto, prze
macrony jest \to przewożenia do AngJji towarów spotyWcziych, jaik napr.z..: Ja-

ja, masfa, bekony I t. J>. 

ajs a sz dyp o 
·apoński 

I('słątę Sajonjt, diora.dca polityczny ~ 
sa:r.za jaipońskiego I jeden z naJstairszych 
dy,plomatów Japońskich. wypowiedz.lał 
sie z.a uirzyrmltDiem konta:ktu rządu z 
parljaml wojsikowern!, które dokooaly 

zamachu na premiera Jtl1l1kat -

Przed olłmpJadą 
sport · ' 

(t) Policja aresztowała w mie.jscowo
śoi Passau, robotnika rolnego i jego żonę 
oraz córkę, którzy zamordowali wspól
~e 3 ooob~ a nariępn~ po~aWi kh za·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
grodę. 

śledztwo ustaliło, iż zamordowani 
byli krewnymi robotnika rólnego i te 
morderstwo miało charakter zemsty. -
Mord ten wywołał w całej okolky wiel
kie wrażenie . 

• 
Awantura w sądzie 

:lędzia zostal pobity 
Grac, 23 maja. 

(Telegr am wlas.nvt . 
(t) Wczoraj doszło do skandalicznych 

zajść w wydziale cywilnym sądu okrę
gowego. Na dzień ten wyznaczona zo
stała licytacja majątku ziemskiego. Wła· 
!ciciele majątku przybyli do sądu w to
warzyatwie 6-ciu młodych męiczyzn, 
którzy wywołali awanturę, a następnie 
pobili sędziego i podarli akty, nie do
puszczając do licytacji. 

Sprawców napadu na sędziego aresz
towano i osadzono w więzieniu. 

. ~' - • ~"" . ~ -~-- . - . . „ . . ' . 

New York, 23 maja. 
(t) Donosiliśmy już o bankructwie jed

nego z największych koncernów teatral
nych, Roxy-Theatre Company. Obecnie 
ustanowiony został nadzór sądowy nad 
tem przedsiębiorstwem. Ze złożonego w 
sądzie bilansu wynika, iż aktywa kon
cernu wynoszą 10.954.000 dolarów, zaś 
pasywa 5.660.000 dolarów. Znaczna ilość 
teatrów, należąca do viyżej wymienio- 1 
nego koncernu, została zamknięta. I 

Xalor ł alnfel• a procesla śn:iata 

Jednym z najlepszych lekkoatletów av
stra•lljsklch jest szybkobiegacz Jimmy 
Carlton, który jest p.owa.tnym kand}l':la
tem d<> pierwszej nagrod:y. NiezwYkl• 
sensację wz.bud:ziła wieść. lit Carlten, 
bez.pośrednfo po olbnpjadzie, zamierza 

Rdk rocz.r1;De w mail'em mia:steczlku włoskiem Cooudfo, w. Abruiz.zach, Oldbvwa stę wstąpić do klasztoru i tam ~ęd:z.ić res:z.. 
orygiinaina procesja mlod·zi1eży ze żmijaimi, owintiętemi dookofa szyi. Procesja I te sweiro życia. 
zatrzymuje się prwd pomnilkiem św. Domllni~a. o którym krąży legenda. ie za-
. bęilJJ)ie:cza on 111.uctiz.i przed wkąszen.iem jadiowit~h żmij. \Nieście pomoc . . 

· najbiednieJszym 
~. 

I 
.. · -

' . 
„ . - ' . 

Codzienna nowelka „cxvressu 111
• ny. Szóstego dn'a nieszczęsna stwiier- dzo. Jednocześnie bowiem z katdYm 

dz.Ma, że )ej przybyło ptzeszlo 100 gra- 1 dniem ważyła c<>raz mn ej. 

M • kt ' · • ' • • fł m.ów. Siódmego dnia znów przybyło jej . W ciągu kilkunastu dni, w czasie 
ą z,· O ry SI ę p OS W I ę CI ••• killk:adzresiąt gramów. w ciągu następ- których przegra rem i przepi.łem $p()l'C) 

nych dtni po kilkaiset. Całą kurację dja- pien·iędzy strac ła 10 kil~ 87 i pół gra• 
- Szamowny PMlie doktorze - roz- się z trzech, maczki.em zap1sanych, kar- bll wz ęli. Nie mogłem usiedzieć w do- ma. . . 

począł swą opowieść. - Czy pain sobie tek papj.eru. Aptekarzowi z trudności-a łl!U anJi chw'1i .. Moja ~ona nawet w nocy_ Nie mówiłem iej oczywiście. że . umy; 
mndie ·przypomina? Byłem tu z żoną udało s ę oocyf:c:wać pańską receptę.- nie dawała m. spoko:1u. ślnie przez nią stałem się hazardowym 
przed dwudz ' estu pięciu dniami. Moja małżonka o.trzymała niczJi.ctoną Poszedłem do kiina. Myślałem, że tam graczem. Ona była pewna, że są · to 

Moja małżonka marzyła i ziresztą Je- ' n~ć · rozmaityd1 wód mi.;cnlnych. pro- jakoś uspokoję nerwy. To jednak nie wy skutk kuracji odtłuszczającej, którą jej 
szcze mairzy, tylko o jedl!lem. Pragnie szków i t. d. Od tegr dnia przestrzega- starczyfo. Udałem się do kasyna i całą pan doktór zalecił. Opowiadała o tem 
schudnąć. Opowiadałem już panu wów- ta ściśle wskazanej przez pana djety. noc grałem w ruletkę. Strac;•tem 400 wszystkim przyjaciółkom. Pan doktór 
czas o jej przejściach. Przyj.adcJkd. do- Kelnerowi. który nam usługiwał w franków. Tyle właśnie gramów tego dziwi się zapewne, że w ostatnim tygo
prowa.dZli~y n4eszczęsną do choroby restauracf, wymi•erzyla siarczysty po- dnia przybyło moiej małżonce. Przegra- dniu przybyło mu tak w ele pacjentek.) 
nerwowej. Jedna rad.z.i~a jeść wytącz.nje liczek, gdyż iej po<laf o dziesięć gramów ; ne 400 franków były przeznaczone na To jest tylko moja zasfoga! To rest 
kairtofle, druga zaś tw' ~rdzifa, że wła: mniej salaty, niż zamówiła. nową suknię dla mojej n1ieszczęsnej I>O- zwycięstwo mojego systemu, a nie pat\
śnie kar:tofle najbardzieJ szkodzą i jeśli Rozpoczęła kąp~ele, o najrozmait- łowicy. Gdy dowiedzi.ała się. że nie bę- skiego! Powinien pan odbywać konfe
si.ę pragniie schudnąć, to należy tylko 1 s!Zych porach dnia i nocy, gorące i zim- dzi·e m'ala nowej sukni, ogarnęła Ją roz- rencję z mężami pacjentek, radzić im. 
jeść sałatę. Trzecia W1Teszcie zachwala- ne prysznice. Każdiego dnia o szóstei pacz. by p Jd, hulali, grali hazard(}WO, lub w 
ta wody. mi1neraln.e, czwarta kompoty. rano, udawała się na przechadzkę. Ro- Nazajutrz jednak, gdy stwi·erdziła, że j;flny sposób doprowadzai do roz.paczy: 
piąta jaik eś zioła illildYjskiego fakira. biła najmniej dwanaście ki'lometrów. - jej ubyło 100 gramów, zapomniała już o swe towarzysz.ki życia! 

Moja. małżonka nie lekceważyła ża- Gdy wracała, zgłodniała i zmęczona wy sukni. · · Jeśi chodzi o mnje, to z.robiłem ~ 
clin~ rady ani wskazówki. Trwa.to to pijała tylko pół litra mineralnej wody. Od tego dniia codziennie chod!zi'fem do słychane gfupstwo. Wczoraj pow.edzia
przez szereg mi·esjęcy i w rezultaci·~ pie Następnie. znó:wr udawała się pa ~r:ze- kasyna i na .szczęścj.e,'stale p~zegrywa· 1 ~em żonj.e, że ?Oś":'i~ólem . siię dl~ niei. 
szczęsnej przybyto przeszło sześć a1lo. chadzkę 1 dopiero kolo połudinra zJada- tern. Pewne~ nocy,, gdy strac11tem 1000 

1
. ze w rzeczyw1stosc1 nudziła mme gra 

ZwrócdJ!iśmy siię wówczas do pana, pa- ta trochę sałaty. franków, upiłem się w re~auracji ho- 1 małżonka rozpfakata się i powiedziała, 
n!e doktorze. Moja małżonka błagała pa Efekt był nadzwyczajny. te·Jowej z jakąś · kokotą i pobiłem ki:lku że teraz już jej nic ni.e brakuje do 
na ze Iz.ami w oczach. Mówi.ta, że jeśli Pierwszego dn ·a ubyto iej 300 gra- znajomych. I szczęścia. 
n:e schud:ni-e, to żyde straci dla niej rmów. następnego 150! Trwało to pięć ' Moja żona . oczywiścj.e wi·edziała o I Niestety jednak dziś przybyło jej 120 
WtSzelki urok. dni. Moja żona była bezgranicznie szczę wszystk;em, a o to ~1ie tylko chodzi- gramów. Obaw am się, ze s3ybko po-

Pain d.októr zba:d.ait ją bardzo dokta-(śliwa. . 
1 
ro. Biedaczka nie rob ta mi nawet wy- wróci ona do dawnej wagi„. 

nie i przepjs.ał rec~p~~ę, któr~-~kładafa ~iestet~.~~tą~~:ty n:i-ep·omyślne ~~i~.:. · rzutó~-'-.. ~~-0ć oczywiścj,e cier?iała _bar- . Tłum. D. 

Za wydawce i druk.: Wydawokl 1vo „Rcpub-lika" sp. z ogr. odi' rodak.i.Ol odpowiedzialny: Jao Grobeloiak, Lódź, Piolrko wska 4CJ. 




