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Zaogniona sytuacja w Belgji.

r klamo anie strajku powsze[hnego.
wystąpienie sQcjaHsłów

Bruksela. 8 sierpnia· Na Poiedziclnem
z~braniu soc.iaJist \'~ZIlych . związl{ów
j{ornIczveh odbyła Się burzhw~ dcbat~
lIad nlallo\V~~llem prol\lam?WCl111em straJ
ku 1,)f~\\Szcchll~~. ~. :bk ' wla.domo .tn~a-I
j~c" ltl.~ o~ l~leslą~a straJk w kopaln!a,ch bcl~IJsI5Ich! me mial charakteru
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łriun1fatorzy.

•

z komunistami.

z powcdu oporu socjalistów.
konkurencji węgla angielskiego na terektórzy nie chcieli się przytąc~ać do ak' Poie samej Belgji.
,
tów tcroru, dokonywanych przez płatZwiązki komunistyczne nie chcq
IIvch komunistycznych
agitatorów. ~ednak za żadną cenę dopuścić do poro'vV.s'k4 tek długotrwałe,go bez~robo,cia na- zumienia, licząc na to, że dopro\vadzostroje wśród człol1kow zWlązkow za- ne do rozp'oczy cUugótrwałym, a bez,na'
wodowych uległy iednak
dz.iejnym strajkiem rzesz~ górników .
takiemu zradykalizowaniu.
dadzą . si~ porwać
.
. , . . ..
, ż - do wyst:wict1 rewolucvjnych.'
Z?, ~arzad . me m,agl s.l(~, lUZ aptzec"
Rząd pCI;:zynil '. dalekaidące przvgo'
j~tmu rOJZ?zeqem<l stIalk? I~a ws"y
tnwania na wypadek gdyby podczas
k:S Okręg.l pr:emvsIu .. gOl nIczego. Po I dzisiejszego strajku generalnego chciaktlKugo.dzltmeJ. ?~skuSJI uchwalono
no wystąpić czymnie.

si-

I{obieta szpieg.

z 'dOłem dZIS1(~ISzym proklamować
całej

Be1!tii strajk powszechny.
Ze strony rządu zaproponowano
związkotl1 rozpatrzenie propozycyj, ,1,;
kierunku zmniejszenia stawek płacy. 'vV
0dpowicd.zi na tal zwiaozki ~chwalily
w

ratyfikowała
sowiecko· estoński.

Moskwa

l} LehHnnen (Finlandja) odniósł zwycie .3two na 5.000 m. l)rzed Hillem (Stany
Zjednoczone) wywołując protesty publicz ilOśCi. Podczas wręczania medalu złotego.
.MOSkwa, .8 sierpnia. Centralny KO- Lehtinnen oddał go Hillowi. Ten piękny gest wywołał olbrzymie wraże'nie wśróc
domagać się pOdwyżki płac.
mitet wykonawczy ZSSR. ratyfikował 1 widzów. Hill zwrócił medal Lehtinnenowi _ i podał mu r~l{ę na znak zgody, co try
pakt
o nieagresji i konwenCję koncvlia- buny powitały niemiIlmą.cemi oklasl{ami. 1) Amerykanin Carr przybywa w czasie
Kopalnie belgijskie przechodzą obec·
rekordowym do mely w biegu na 400 m. przed swym ziomkiem Eastmanllem (pc
cvjllą
pomięd'ty Sowietami a .Estonja.
nie ostry kryzys wskutek spadku funprawej stronie).
ta illlgielskiego, l~tóry unie.możliwił Anłrakbit

glii zakup stali r żelaza behdjski.ego, a
pozatem Sotai sie powodem dumpmgowcl

Pułapka

66&

Dolar

j'

funt w Łodzi~

na naszego olimpijczyka.

propozy[je a sOli ' ski g •

Ne(~[e ·

. hywatnie dot'ar papierowy w żąC1aniu
8,88, w płaceniu 8,.87; dolar złoty w .żą
daniu 8:95, w płaceniu 8.93; funt angIelski w żądaniu 31,60, w płaceniu 31.50, ruZwycięstwa Japończyków
pływackim.
pel złoty w żądaniu 4.75, w płace~itl 4.72,
•
Kobi!, aresztowana pl'zez władze
marka w żądaniu 2.11, w płacenttt 2,10:
8
sierpnia.
Grono
masze
miejsca.
Zwyciężył Miazaki w c-za- bijąc Niemcy i Włochy. '
Los
Angeles,
francuskie . ł' • szpi~gost~'o na. rzecz Niemiec za 100 franków francuskich w żądaniu
l1a.gcrów, polujących na ~wiazdv olim- sie 58,2 sekund, drugim był Kawaiszi w
Nie umilkły jeszcze dźwjcl\i hyml1l
w-t. J uJien eli Geu'eyois•.
35. IQ w płaceniu 35.00.
pijskie, . atakujących coraz bardziej Nur- czasie 58,6 sekund. trzecie miejsce za- [umerykaI''tskiego, kiedy na sta lionie u-

w stadjonie

.~1anew.~y. ~floty·~ ni~miecl<iei
.• . !' ,

•

na B,ałty~~~,

Ud~jał generała' ScJ:tleichera~

.

,

SZ~zecln,

8 sIerpnia. Na' zachodnim nister generał Schlei.cher, szef departawielkie manewry mentu marynarki admirał Raedcr oraz
flotv lucmlc-ckiei
~zd Reichswehry
generał
tlammerw' <lnii:łch 8 i 9 sierpnia.
słein.
\V ć\\'ic ~ ( niach . tych \\'cźmi~ udział miBałivku odl>ed:1 siC;

Nowy ~mbasador wioski

W Warszawie.
. Hr: Vanu'teW-Rey przefdzie do Brukseli.

Iłz)';;. ł? ,~ierpnia. W obsadzie włoskich
p.la('ó~~e~ 'd) pl~maly.(lżny~h zagrani~ zaj.d~
n~ "puJl)ce zqllany: WYZ!lzy urzędnIk mIDI
s~rs~wa ~pt"aw zagraniczn,ych Rossi . deI Rio
Nero' R:'~ zó€'tać posłem w Atenacb.

'·rr·agrczrta

(

zarzuciło ·obecnle Swe sieci

na Kusocińskiego. Zaproponowano naszcm'u słynnemu biegaczowi wspólne
wystl,łpienie Z Nurmi~ na ' dwumastu

startach w Stanach Zjednoczonych
za cenę 60.000 dolarów.
Kusociński nęcącą propozycję odrzuci:
bez dyskusji, mimo. ż~ prz~j~cie do zawodowstwa w obecnej ChWJ!I mogło mu
jać jeszcze dalsze korzyści marl:erjalne.
Los Angeles, 8 sierpnia. Na stadjonie plywackP.m odbył się wCZOlraj po;edYil1ek najlepStZvch pływaków świata.
W finale na 100 metrów

O[;~cny poseł w Atenach Basttcm-ini
żółte niebezpieczeństwo
jna zo!:tac ambasadorem w Warsz.a;,ie. Do
I)ka'zalo
się groźniejsze, aniżeli pr.zyputych czasowy ambasador warszawski hr, VI.l.
s'
z
czano.
Japończycy .zajęli dwa pierw·
Ilutclli - Rey ma przejść na placówkę w
Bruks~li.

śmierć wieśniaczki.

o

Ustąpienie premIera

Małka dała życie za dziecko.
W dniu wczoraJ- rzynki - 36-letnia Stanisława Lipa, pośpie
'l~!I1 wid Zagłówki, w powiecie ~askim, hy szyła na ratunek córeczki, kiedy
j\3dnak
la lt'l'~l1em tragicznego wypad1m. 3-1etnia znalazła się 'aa wysokości około 4 metrów
\nadyslawa Lipa, cÓrka .miejscowego gospo pękł 'szczehel drabi.ny i nieszczęśliwa ko·
darza, wLrhąc s~ującą przy domu długą dra bieta 8p'.lodła na ziemię, odnos;ąc wstrząs
hill~, \\o\'!szta po niej na sam strop dachu. mózgu.
J}z: e-r.ko riie mogło oczywi~de zejś.ć i prze·
Nieszczęśliwą LipOWi! przewieziono do
fl1 ł . <zone ~aczęło krzyczeć. Matka <łziew·1 szpitala, gdzie n·.I<!hawem zmarła.

w dniu

....

w

jąi

mi ego.

lI 'sierpnia,

=

Pogrzeb ks.

dr.

:.:hwartz ( tany Zjednoczone).
stawiło SIę
W tym czasie na stadjonie olimpij28 maratończyków z 18 paristw.
skim w o.bCGl1ości 85·0QO wid;zów. rGlzePo ,przebiegnięciu jeane~o ok r ążenia Zel
grag'-śie ' " .~'.
;
WOdlllc'Y opuścili stadjon. Na pierwszym
.
',blegi sztafet,
pUlIkcie kontrolnyf.n p ro\'.'.ldzil ArgentJl
zakończone zwycięstwem Ameryki.
(;zyk Zabala przed Fanellim i Banoe:m
W sztafecie P.aI1. 4xlOO metrów Sfa- (l\I.:k,yk). Na drugim punkcie (10 km .)
Py Zjednoczone osiągnęły czas 47 se- prawaMił ciągle Zahalla, o 10 m etrów
kun d przed Kanadą i Anglją.
przed Banossim.
W takiej samej sztafecie panów .lwy
\~. f'koku pań zajęła ShiIley (Stany Zj.)
ciężyli Amerykanie w fantastvczmym
pll'rw!'ze miejsce uzyskując l m . 67 cm .
czasie 40 sekund!
I
II

Napad bandycki na kupca.
Łup wyniósł

zaledwie 3 złote.

Wilno, 8 sierpn:"l.
• o.
N a trakcie .Soły -. Wi~no 2 kilometry
SzweCJlo I od st. GudogaJe w 'leSIe Gorele został dokon~ny napad rabntlkowv na handlarza J;:,
siela Sznejden, który ' wiózł z miasteczka
Soły do Szumska.

. transport oil.órRóW

na sprzedaż. Gdy przejeżdżał przez powyższy las z za krzaków, 'vvskoczyło 3
zamaskow~nych z rudemi brodami bandytów uzbrOjonych w rewolwery, z których
jeden schwycił konie za uzdę a pozcsta!i
dwaj z okrzykiem .. ruki wierch" "podawaj dziengi". przystą.pili do wozu. -Gdv

napadnięty, zacz~ł tłumaczyć si~ iż p;eni~

Sei, ~ła.
C. G. Ekman premjer szwedz-ki

-

ustąpił

Idzy

ieden z
z
Jl;:!J~trzelił z rewolweru nad uchem

przy sobie niema, wówczas
bandytów

napadmętego. poczem takowego obezwhd

Dl ono i zrewidowano. Przy rewizii u S '-:!la j
dera znaleziono tylko 3 złote. które zost<;~
ły zabrane przez bandytów, poczem nala-

dowaws?,y sobie kiesZE.'~ie ogórkami, porzu
cili Sznejdera na drodze, grożilc mu śm'er
clć.\ o ile zawiadomi o napadzie policję . Na
padnięty pomimo to wr6cił na slacię Gu:!o
gaje, .gdzie powiadomił posterunek fJo'licji. Bandytów narazie nie ujęto. Ob:awą
11'v.a.

Walka policji z weteranami w Waszyngtonie.

w związku za aferę Kreugera.

Zełkin
z Moskwy do Berlinao

Wyjazd Klary

Moskwa 8 sierpnia. Komunistka niemiecka Klara Zetkin, llajstarsza posłan
ka do parlamentu niemiecl{iego, przebywająca

obecnie w Moskwie
Odj('dzie 22 sierpnia
do Berlina, by z praw.a starszeństwa prze_
wodni::zyć na otwarciu parlamentu. We
wrześniu
powróci znowu do Moskwy,
gdZie mieszka w domu Weteranów ReWOlucji .
.

~

~ bieli.
Śnieg w g6rach.

Tatry

Zakopane, 8 sierpnia.

Ubiegłej

nocy

'Podczas, gdy. w Zakopanem padał deszcz
w gór,ach spadł śnieg.
Szczyty Tatr pokryły się
białą warstwą

Wyniesiellie zwłok ks. dr. Seipla. b. ka"lcle rza Austrji z tumu św. SZCZ\3pana.
grzehie w:6ięło udział 150,000 ludzi..

W po-

przedstawiając oryginalny widok
zieleni dolnych stoków gór~\{'.h..

na tle
Zacięta walka o chorągiew obozową. I!1iędzy policjantami a weteranami.

~r

.1,,'1 c " Ó'

Str. !.
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------------------~.~---=------------------------------~~----~--------------------------------~------------------------------------. --'--'--i wypadki
Katastrofa S8lll,olołowa pod Slupcą. Zdarzenia
Zgon żebraka w stodole.
ubiegłej doby.
Dwaj piI<'h,'!i

Słupca,

ponieśli śmierć.

~a

polach wsi i'\1o,\ 'oj
skowy z 2 p. 10th. pilotowany przez PI\l'O
~a sierż. Ślusarczyka. Pilot i obserwatl'~ ~
ł>por. Kirkowski Al,
)
ponieśli śmierć na miejscu. _
8 sierpnia.

łodojewo, pod SłllpCl! spadł samolot

(-) "Neue Montag ZeiLung" pouujc
Przyczyny katastrofy nie ustalono.
sensacyjną pogłoskę o tajnej naradzi\) mię
~ <!molot ten brał udział w zawodach nb
dzy b. krollprinzl_m Wilhelmem a Hitlerem,
Jinji Kraków-Poznań-Warszawa- - Łuck
w wyniku l órej przywódca narodowych
-I,iu4J"
Eioc,jalistów przyrzekł poparcie planu resty
L T
a miejsce 'wypadku zjechała komi"ja,
tllCji lronl.lrcbji w Ni·cmcZlech. ZreaJizowa
relent usl\llenia przyc .. yny katastrofy.
nie l ta n u (miałoby 'nastąpić w ten sposób,
że P itler miałby
objąć stanowisko Prezy
tlcn .a Rzeszy aby w odpowiedniej chwili
ustąpić na rZ'eclt b. krollprim.l1.

.Napad rabunkowy na sZQsie.
Bandyci zbiegli' bezkarnie.

legionowe

Picctrda do smitl-lego lotu w stratosf-erę są
już llkończo'ne. Gondola została wyposażona
w większą ilość żywności oraz akcesorja po

Łodzi.

W

Na chwilę UI",'agę zebranych zwróciły

~ri legjonowe w Łodzi wypadły niezwykle

Ilołę.bie

one uroczystem

Pocztowe.

wy m,zczone z kla\l.ek. które okrażyły

nabożeństwem w katedrze św. Stanisława
Kostki. poczem uczestnicy udali się na
Plac Wolności, dokąd miała przybyć szta
f ela biegu kolarskiego, który przewidziany
był w ramach "Dnia Legionów".

klI-

kakrotnie Plac Vi o1r,'ości i odleciały do ko
sz.ar - a n<lstepnie \wszyscy iuż z zapa\'~
tym oddechem wyglą,cb.ll z'wydęzcy biegu
sztafetowego.
Po wręczeniu nagród:1 odznak pamiątko
wycI, - urorzystości na Pla.:u Wolnoki
zostały zakończ ne wspób.la foto~rafi:).
Wieczorem w Rudzie Pabianickiej od
była SIę z,abawa. która prz\'et',lągnęła się do
późnej nocy.

"

W oczeki:waniu na przybycie zawodni
,"ów przed trybunami, w których zajęli
~iejsca władze z wojewodą Jaszczołtem i
klowódcą OK IV gen. Małachowskim na
~zele - ustawiły Się organizacje. b. woj~
skowych, oddziały strzeleckie oraz delega
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~ WENEROLOGICZNA
PORADNIA

•......... ,......... .,.......

w.....d ........

Lekarzy-.pec:j alistów

ZAWADZKA 1

O.ł•• łlerr ......J.I ••
..1.... ._ ,ci ,ako••• t."an.. NI, lal'J' ••
".teł ....h"!l lny ',,,.r. tlel ". CJMU

urnDa od 8 rano do 9 wiecz6r. od
11-12 i 2-3 pnyjmuje kobieta lekan
w niedziele święta od 9-2 pp.
Leczenie chor6b
WENERYCZNYCH i IKORWYCH

PORADA 3

DZlEStĄT10W LI.T W

'

u.dI.

w••••••
""Iko .OLLA-' . . .
Iłl

,-------,

zł.

Me ••

~:, . , ., . . ~~~w! ZIOMitoWSKI
NA WROT 32, łel. 213-18

ul. 6 Sierpnia 2.

przy(mllje od 8 - 10 raDO i od • - 8 wien,
w oiedziele ł 'w!"ta 04 9-1 2 w poło

Choroby sk6rne i weneryczne
od 8 - 8.S0, 2 - 4 I 7.50 - , wl.u.
w nieci •• o d 10 - 1 p. pol.

DOKTOR

Dla

nłezamoinych

WOŁKOWYSKI

ceny

....

eicher

Po'Wrócil

Specjalista ehor ób sll6rny.h
wenerycznych l mo czoplciowycll.
Leczenie lampą kwarcow ...

ChorobyeluS.... , w.nery.za.
i moczopłeiow ••

Południowa 28, t.l. 201-93
Fnyjm uje od godz. 8-2 i od 5-9. w Jlied&lelę Przyj_nje od 8-11 rano l od 5-8 wleez. w nie
i śęwi ta od g. 9-1.
dlli.l. 1 święta od 9-1.
0111 niezamoinych eeDl' leunie.

Dr. med.

HALTRECHT
Choroby skórne , weneryczne
moczopłciowe.

Dr. med.

MARK OWICZOWA
.-..

Piotrko~ska tO.

Po~rocJ.la.

Telef. 245-21.
PuYlm. 1-2 ", pol. i od 5-9 wi.c~, W nład1i. l e

=

Choroby .kórne I weneryczne

tel. 166 - 35
Pnylmuje od 8-11 rano i od 3-8 wiecllór

święta

.Dr. med.

H.ROŻANER

Dr. med.

LE

H

Narutowicza 9, TeJ. 128-98
ChorobYI weaeryc:.n. moe.oplelew.
I ehórne.
Przyj mil'. od 8 -10 rano i 5 - 8 po p,

ap.c. chorób skórnych, wen.rycznych
i

moczDpłciowych.

przeprowadził .j~

na ul.
tel. 179-89

Traugutta S

.o..:,.,lmuie do 10 r. I od 4-8 wic c%:,
i

święta

'

Za""adzka 14

10-1 ran ••
Dla bezrobotnych ceny lec znic·
i

'W

Dr. med.

ni.dJielę

. Lubicz

11-2 pp. dla pal\ oddzielna pouelulnia,

OBIADY znane ze swej dobroci z 3-cb
zł, 1,25 "Gdynia", Piotrl;owska 89.

-

POSZUKUJĘ

dań

2 pokojów z kuchnią, przed
pokojem i wszelkiemi wygodami w okolicy
Karola. Oferty sub. ..Natychmiast L. S."

po~rócll

specjalista chorób sk6rnyeh,
wenerycznych ł moezoplełowych.

Ceg!elniana 7, -

telefon

141-32

Pnyjmuje od g. 8 - 10, 12 - 2. 5 - 8 w.
W niedziele i świ"ta .Ił 9 - 11.

KOMUNIKACJA.
A.UTOBUSOWA.
~

ŁODZ-PIOTRKOW

Autobusy na powyższej linii odchodzą do Piotrkowa o każdej pełnej
l!odzinie od 7.ej rano do 21 w wiecz. :I uf. Wólc:zańakie' 2~2. przy
Dworcu Południowym. Czas przyjazdu godz. 1.30 cena zł, ł.I

lJZWIt:KOWy

,. C

-==iiii

O

K ino-Teatr

S O ·,

Ziolona 2/4.

UE ca

'::~ ' ''''' '"1

.• " .\

'..

~

Wielkue·,

.. ..

Ken "
••Ia,y.n a r d

Akrobatylu I

"Królewskie orędzie" do niespokojnych poddanych.

I

pracy na roli w Polsce

przynosi 57 groszy

dochodu~

8'

Agitator komunistyczny

Dzisiaj rozdanie nagród.

-- pracowników "Grand Hotelu"

na.tępD)'ch

w

nlebywał~m

I

-

podw6,l Dym ,r0.l'..am1. wielki poJed),a.k fUmów I
'W picrwuym I1vym sen •• cy·

prnś!lcznym .. nuc,jnvm diwlękowo -

Ul~~·;,~ u P lOR! .S T EP U
w

*

został

T.mpo ak.;i 1 Nlenównllla lira 1 Fu.ynui ,cll treś~ 1 Stru••• widmo
w . . i po~u, o er 'f! 10\7., ..heli. l 'wi,t, O U.

PW."A ~ POUl\t.1r

na Chojnach.

Łódź, dn. 8 sierpnia. Wczoraj mieSIZ- jako t~len swej "działalności" dzielnic
lm(icy Chojen mieli nielada sensację, L1boŻSL;~ - poc7.ęly przekraczać zezwO:
Przybył tutaj mianowicie ,/Król cyga- lenie wćfta - ~ "operowałv" na tere'
nów". Kwiek, który zwołał sejm star- DaCh zaiętydl Drze'z inne grupy. To by·
szywy cygańskiej.
10 glówncm jabrkiem 'l1iezgody i od tego
Seim ten odbvl się w lesie na dużej rozpoczęły się ~'aśnie, a później wal.
po!.wie -- pod gołem niebem i miał ki.
char~kter odprawy wodza z oodwladZadaniem króla Kwleka było wczoraj
nyml.
przywrócenię ładu i porządku
w obozie.
Prz1'.~~.vna d!~ .której "jego królew-, Czy mu się to udało _ niewiado,no. Fak"1
Mtorszałka Piłsudskiego.
ska m~sc OSobiscle. przybył do . ł.odzl tern jest jedn\ik, że wygłosił on płomienne
(-) Ubi\':gł~j nocy patrol policji zauwa by!a ~llez.wykle ~a~na_ W obOZIe Cy· przemówie'l:ti'e do swych ziomków
żył wchodzących po drabince sznurowej na gansklrn w ŁodzI medawno
~. .
'powstał rozłam
gr~ml'ąC. l lzll.c wrn?ych., '
balkon I piętra przy ulicy Przędzalnianej
Na, za~on~t~le kroI Kwu~~ prZle8tr~egł
dwóch osobników, którzy po 'wybiciu szyby i cyganie podzielili się na kilka grup,
ustawicwc cyganow, ze Jesh w dals'zym ';lągU trwae b~
wtargnęli dg mie8zkania przebywającego na które prowadziły z sobą
walki na tle konkurencyjnem. Należy clą .podobne awantury. - ,,!,owczas w~adze
letnisku Teofila Rudolfu.
Policja pod groźbą użycia broni areszto wiedzieć o tern, że miasto nasze podzie- mając na uwadzę b'ezpleczenstwo publIczne
wala złodziei, którymi okazali się Józef lone zostało na ldlka clZęści, w których - mogą zrezygnować Z'e swego , projektu
Sawicki i Tadeusz Głowacki, zamieszkali "operowały" oos.zozegól:ne rodziny, wró przydzielanito cyganom ziemi pod 'fPrawę
żąc i prowadząc interesy handlowe z roli.
przy ulicy Przędzalnian\':j 17.
mieszkańcami.
Enuncjacja: ta - uczyniła na cyganaell
(-) Policja aresztowała Romana Łukom_
Te grupy cyganów, które posiadały, duże wrażenie.
\I
~i
skiego, zamieszkałego przy ulicy Siedleckiej
14, który uwiódłszy swą narzeczoną 17-letruą
Czesławę Urbańską uwięził ją. w swem mieszkaniu i nieludzkiem katowaniem zmuszał do
Kronika Pogoto-wla. Rłltunko'W'ego.
uprawiania nierządu.
(-) W Ozorkowle dokonano zuchwałego
Łódź, 8 sierpnia. W dniu wczo· ny rozpaczliwe2'o kroktJ narazie
napadu rabunkowego.
raiszym, w godzinach popołudnio- meustalono.
Około godziny 5.30 rano Wiktorja Filipiak, wych na szosie Pab janickie i
:.I
'"
i-zamieszkała w Ozorkowie przy ulicy
Łęczyc. przejechany przez wór. 7·-letni StaW polu przy ulicy Chloaneri zoo·
kiej Nr. 8, udala się na nabożeństwo do koś nisław Marczak, syn robotnika, za- stał napadnięty i pobity prz.ez niecioła, zamknąwszy uprzednio dobrze miesz_ mieszkały w Rokiciu. Chłopie,c od- znanych sprawców ~6-letni Ryszard
kanie.
niósł og-ólne obrażenia dała. Pomo- Fra;er, robotnil<;, zamieszkały przy.
ulicy Brzeskie; 27. PoszkodowaneOkoło godziny 7-ej rano, gdy wróciła do 'c y udzielił mu lekarz pogotowia.
•
•
"
mu udzielił pomocy lekarz 'Iloe-oto"
domu po otwarchl drzwl frontowych, zasta_
W mieszkaniu w~snem przy wia ratunkowego.
_
,.1,
ła w miesz.kaniu wielki niefad. W Chwlli, gdy
_
• - . ""'i'~ ' " ~'1-ł
zamierzała
wyjść
na. korytarz, by wszcząć ulicy Kopernika 49 usiłowała pozbaPrzy zbieg-u ulicy IGIinsKleg-o i
a:la~, zastąpił ~j drogę zamaskowany męż- wić się życia przez wYpicie subliczyz.na, który wyskoczył z ukrycia, a zagro~ matu ~'i-le.tnia I-Ialina Piekarska. Głównej została pobita ~q~letnia
ziwszy nożem, zakneblował jej usta i powalił żona robotnika. Lekarz 'Pog-ot.owia Stanisława Łyszćzyńska. zam. przy
ratunkowe,g-o, po ud'ziekniu pierw' ul. Głównej 28. Pomocy udzielił 'jej
na łóżko.
Po steroryzowaruu swej ofiary w tM sposób sze; pomocy przewiózł desperatkę lekarz P02'otowia. S'1)rawców napabandyta zażądał wydania prz,echowywanych do szpitala Kasy Chorych. Przyczy- du i pobicia poszukuje policja. 'lliiJl
oszczędności, grożąc w przeciwnym razie za·
bójstwem. Steroryzowana Filipiakowa wydo_
Dzień
była z ukrycia r4"<1 dolarów, które wręczyła rabusiowi. Bandyta, po otrzymaniu łupu, uderzył
FiJipiakową rękojeścią noża w głowę tak iż
ona straciła przytomność. Skorzystawszy z te~
Przycz,n, malejącego zbytu wyrob6w przemy.lu.
go niespostrzeżony prze~ nikogo bandyta ulotInstytut Naukowy Gospodarstwa Wiej- pracy na wsi ob'ejmuje przeci'ttnie 12 go.
nił się.
dzin pracy, wypMa na jedni godzih~ pracy,
Gdy Filipiakowa odzyskała przytomność, skiego w Pula'\\'\l,c h ogłosił wytniki swych ba
zaplata w kwocie 5 grOt!zy_
,
dań,
przeprowadzonych
wśród
tysiąca
gos
natychmiast o napadzie zawiadomiła policję,
Obliczenia Instytutu Puławskiego nie
podarstw
włościańskich
na
t\':renie
całego
która po przeprowadzeniu pierwiastkowego
dochodzenia natychmiast zarządziła obławę za państwa. Badania instytutu dotyczą gospo bynajmniej abstrakcyjne. Za pod8'ta'W~ za·
równo kalkulacji kosztu produkcji jak ira·
zbiegłym bandytą na terenie miasta Ozorkowa, darstw rolnych o wielkości od 2-ch do 50chunku
przychodu surowego i czystego po·
ciu hektarów. Liczby które poniżej przyoraz w powiecie łódźkim i łęez.yckim,
toczymy odnosząc się do gospodarstw 'Wielko slużyły lliktyczne ceny, płacone względnie
ści od 5-ciu do 10-ciu hektbrów i stanowi,! osil!gan~ przez gospodarstwo rolne W roku
przeciętną dla całego kraju. Dotyczą one gosPQdarczym 1930-31 oraz zbiory Z tegq
roku.
okresu od lipca 1930 uo lipca 1931.
W gospodarstwacli mniejSZYCh i więw
Instytut oblicza, ze nadwyżka osi!!gOięta
porażony piorunem.
prz'
e
z
właściciela takiego gospodarstwa wy szych dochodowość przedstawia się zna
Łuck, 8 sierpnia. We wsi Sołowiow
cznie gorzej. W gospodarstwie karłowatem.
obok Połonnego zjawił się agita to.r, za_ nosi średnio 39,81 złotych 11(]. hekC!'lr.
poniżej 5 morgów dochód z pracy calodzioo
powiadając, że wygłosi referat o "zmur- Ta nudwyżka stanowi ekwiwalent za pracę nej wynosi ~6 groszy czyli 3 ~rosze za goJ,
szałej religji burżuazyjnej" i o nowej re- wł\i.Ściciela: i członków j'ego rodziny na hek
W gospodarstwach powyż.ej 10 morgóW
ligji marksizunu. W czasie przygotowania tarze w ciągu roku. Prócz tego właściciel niema wogóle nadwyżki ,tyI'e tylko, z'e wla
ma
produkty
'aa
własnc
potrz'
e
by"
siQ do referatu
Z dalszych oblicteń wynika, że na jeden ściciele ich mają żywność na własne potrze
uderzył piorun w agitatora,
by.
raniąc go w chacie, w której przebywał . h'ektar w oplsyw\mem go ~podallllwie przy·
Ludność dop.atruje się w tern kary pada rocznie przecięmie
Marsz Szlakiem Kadrówki.
75 dni!ówek pracy właściciela
Bożej. Agitator przyrzekł ludziom, Że wię
i
członków
jego
rodziny,
z
czego
wynika,
ze
cej nie będzie wygłaszał mów vrzeciwko
Bogu.
dzień pracy na roli w gospodarstwie włas
Kielce, 8 sIerpnIa. W marszu SzlaIdem Ka·
nem przynosi 57 groszy, a ponieważ dzień
drówki do Miechowa przybyła jako pierwsza
:lrużyna Strzelecka Lublin.
Najlepszy Jednali
czas na tym etapie, wynOszącym 44 km. UZY'
skała drużyna Zw. Strzeleckiego w czasie 6 "
30 m. Maksymalny kwalifikllcyjny czas wY'
niósł 8 g. 44 m.
prok amowany na g. 5 po południu.
W drugim etajpie na szlaku Miechów Jędrze,
Łudź, 8 sierpnia . Wczoraj, pomimo nieronieważ dotąd nie było odpowilidzi jÓw wystartowa40 38 d.rU!Żyn, przyczem ledna z
dzieli. - związek "Pl',Iea", w klórym zgru zwi~z",k na dziś, godlt. 5 po południu, zwołał . ni,ch wlaśnlie lube15ka odpadła.
pOWOlni są pracownicy hoteli - wystosowaŁ :r.ehranic
wszystkich
funkcjonarjuazów
Do Jędrzejowa przybyła pierwsza dru!yna
110 zaroządu Grand - Hotclu w Łodzi pismo Gr:tml-Hotelu - nie '\vyłącza,iąc pikolaków ,10 pp. następnie 16 PP. Strat Grwiczna, Zw,
z ultimatum, że jeśli w pC'TIie.działek rano
. " , ~ ' \11,'" I( J 'A " • ł ~ • " , ;. ', II~
Strzcledkiego Warszawa - Powązki( plerwstą
' 1Hawa redukcji pcnsyj i pracowników nie
Jak słychać zatarg ten może się rozsze z kaJtegorji strzĘ'le,cklej), ZlwJa,rzek Strzelecki Or
b~, dl:ic załatwiona w sensie l- nytywnym dla 1'Z' ~ n\l wszystki'e łódzkie hotele jeśli pra Jęta-Kraków, OTa2 ~2 pp. 2e SIedlec.
Pl~,cvwni.ków - wówczas proklamowany bę COWJlicy innych zakładów hotelowych poprą
Dzisiaj ostatni etap do Kielc i rozdanie na
dZlC straJk.
8Lr,.jk kolegów zawodowych.
gród.
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Dokt6r

Cegielnleua Nr. 4, telefon 216-90.
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Dąbrówce

żackiej

Niedzielne porachunki.

tA.",'. WJIQ
WYPROBOW Ul. JAKOŚ C .uł.....

I!',

Sejm

trzebne w górach, istnieje bowi',\,n przypusz
czenie, że balon oeiądzie na wyżynie.
Start nastąpi w drugiej połowie nadcho
dzącego tygodnib.
(-) W Warszawie odbyła się wi~lka
akademja celem uczczenia 18 rocznicy wy
marszu Pierwszej Kadrowy.
(-) Na terenie państwowej fabryki wy
robów tytoniowych przy ulicy Kopernika
Nr. 62 w Łodzi odsłonięto tablicę ku czci

8 sierpnia. Niedzielne uroczysto cje ze sztandan'n'Ui i orkiestra.

Rozpoczęły się

w

remizy str,

Zgierz, 8. sierpnia. W d,niu wczoraj-I da Rżewskf, rozpoc.zęłv sie naboieńslwen
szym, we wsl D~brówka \Vlelka. gminy , w kościele. W czasie po~wiecenia budynku
obie olę'fary napadu powiązali i p.rzykryli armją czerwoną ukłatl. Wobec powyższe Lućmierz. powiatu łódzkiego odbyła 3ię u~ I przemawiał starosta Riewski i prezes' okr~
derką Pl') CZem zbiegli w niewiadomym kic p::o sUmu rzeczy Czang • Kai " Czek opuścił roczystość poświęcenia i otwarcia włas- gowego ZWlt)zku Straży Pożarnych,
runku. Z·~',w.iadomione władze 'Policyjne Komi'llg udając się w gtronę Hankou by nej remizy
Uroczystości dopełniła zabawa tane·
wdrożyły .lJ.atychmiastowe śledztwo.
osobiście objąć dowództwo.
m,e;scowe; straż" pożarne;.
czna.
(-) Wszelkie pdygotowania profesora Uroczys~ości. 'W których wział udział staro

uroczysłośe.:i

Wczorajsze

H.

Poświęcenie

okrażonc

mu.~ zł. gotówką, oraz papIerosy, zaś Kle- sięcy ludzi. Brygada Czang - K\ii - Człeka
ofasG'\vi Sikorskiemu zrahowali 205 zł. go- całkowicic zdemoralizowana przeszła na
tówką. Po dokonaniu rabunku bandyci btronę komunistów. 12 dywizja zawarła z

na 'Pl'zejeżdżającego furmana Mieczysława Bartczaka p'fZeZ folwark Ał eksandró.
wek pDW. włocławskiego, do B rześcia Kuj,
z pasaŻerem KleOl~asem SikOJ.'skim napadlo }{i!lut drabów,
którzy z rewolwerami
w ręku zatrzymali konia obrewidowali

okazale.

Hańkhou zos tało

złoła.

Rano nazajulrz Kwasek udał się do .to
P 'o'rh-ów, 8 siJerpnia. W dniu wczoraj
szym Jo Jana Kwaska, ta;ni~szkwego we Joly u siłując obudzić staruszka i WÓWCzas
wsi ]esionówka, w powiecie pi o t:-1wwshlm , stwiCl'dził, :;''C ten już nic żyje.
:Zebrał" którego nazwiska narazie nitzgłosił 8ię około 60.]ethi, wynędz1liały że
llot\llol1o, zmarł najpclł)\>-ilopotlobniej wsku
brak z prośb,! o nocleg.
Wieśniak poczęstował staruszka kolacją tek anewryzmu serca.
Zwłoki zabc-·. pieczyła policja.
a nas tępnie wskaz'.1! mu miejsce spoczyuku
w stodole.

8 sierpnia. W tych dniach WSi.'\Ivstkie kieszenie Bartczaka, zabierając przez oddziały komunistów w liczbie 40 ty

Włocławek,

Łódź,

(-) MiaAto

Tym razem bez worka

lIłodą I
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Njelad~ ~komplikowanq sprawę mia ł mionaC'h bv ł " um: ~S/.d.tJ llt kolt"u .L
do rozp at,ywania wI edeńskI s<}d ape'lacYJM! IrJn veh kre~kl.
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Nowy York w sierpniu , I wszy:stJ.iem z Ul L}Ć, 'ó W8L C i0 La
(!.
k ó_('" .atm'i :ch szyb 'w i" ,li tl7e' ' t
_
O"
f: 't. S1llł / IV\;
Z~ wszystkich środków i sposobów, ja no }1rZ)1. la. . do ';O{, ~,1 ( 'ydOW,UlC' o o . j r
_.
..,.,~da 7 l . .;,; ..Zu, . (;f,~.
t l,'
)~ l V i: v'
,
kich u':'ywają Amerykanie dla walki z kry pragnieni a olitliżenia ceu, Zdaniem przlc·
J' zy ty, ,)steJt-ie istm\Cje oczyw.iście
D"
'
I
' 1"
,
'
;
.f ,,:,t J :-1. ,'\l' d \VIl\ 1..' hl:,'. ~l~lb '... a \,
zysem, najwyraźniej zaznacza się usiło\\tl mysłowców i kup ców chodzi głównie o to, pe', no lliehezpiecreństwo, l"tórego trudho k:t • l ....·aCJa ! .' V/Y.~:}jJll~ do s~Jau.,.z 1"' n :o l kazar. ::~ dlu~a lista .r~10~1 meshlCh ! ~~t ,mpnie zwalczenia drożyzny. Nie zostało to by nie było pr Z'1l1'WY w obrocie pieniężnym. unil, "l'lć: .ęhoLlzi o nieświadome rozumowa S lem o uzn~nle ,OJ _ Qst'~... a P: an~, ' ~ ~qtr.: ; 'r:.; t~l llą ~,!")mk ą !lwantur mJ!c~,
uwarunkowane jakimkolwiek prz~pisem rzą Najlepszą na to radą, jest sp~zedawać co- nic nabyWców : "Zaczekajmy,
sstosun;m do Jej corec~kl Lusl l ~asądzerue nych p, Gracli. Wiarvgodność zezna{1 p
dowym lub komunalnym. Jest to wysiłek, raz więrej, a n aj łatwiej zwabić l.lienta
bdy ceny jeszcze spadną!"
pana Jana na płaceme ahr..1entow.
Gracii pomuit'jsza 5ie również l tego !Jowo
podani!em najtańszej ceny,
W Am\3rycc j'edl1ak p'ldohnp rOZUIllowa
Na skutel~ zeznań p. G~a7j!. że w kry! du, że przy takiej !loś..:i adc.ratoró,y p G r a
stosowany przez każd!! poszc'z'ególn!! jedno
etkę.
Istotnie, jeżeli w obecnej chwili porównać nie je8t rzadko~cią. OJ)ywalde Stanów tycznym czasie p. Jan Lył Jej Jeuynym a-I cia nie ,noże pam' etać kiellv z kIm utrZ',y
Prawo handlu w Ameryce nie podlega ceny amerykańskie z europe jsk iemi, biorąc ZjC(:iJoczonych Jubią wydawać pieniqdze i doratorem i przyjac,-=~em, s,ad skazał p. Ja I mywCl.,a s ~csunek roHomv.
.
iadnym ograniczeniom przepisowym, sltl' pod uwagę stopę życia (standard or life ), łatwo idą na przynętę reklamy, rozwi'aiętej na L. na płaceme ahmentcw.
P. Gracja twierd zI że Jmiona pISanI:.
tym lub chwilowym. Oczywiścit! zarówno, uderzają. rczultaty tej walki z drożyzllq.
tuta.i świetni'e bez szczędzlenia k o'ztów.
\V jakiś Cl.as późnIej p • .ran wstapił do w notesie oznaczaj!} ty( h mei,czv1.D, ktń·
p rzemysłowcom, jak i kupcom, zan~ży na'
Ponadto da.i'" się zauważyć szczegół, jak
'~alka z drożyzną w Ameryre już przy swej "narzeczonej" by załatwić z nIij spra rych wo ~óle poz.na'
D o i~io'1 mężc7.yzn
tern, żeby sprzedać, lecz dodajmy - I!prze na pienvszy rzut OKU paradoksalny, że kosz niosła zdumiewające rezultaty. Jak s~dzić Wf kompromlsowo.
którzy wc~oclzili w r::\chube iako kandydać jak najwięcej i jak najprędzej. Nikt nie ty utrzymania spadają prędzej w wielkich należy z niektórych przejawów życia tutej
~rćwczas :znalazł p . .Jan w mieszkaM daci <10 stanu małż,eńskiego, p, pracja rl?
~awaha się tu przed żadn'.m poświęceniem, miastach niż w mniejszych, gdzie kupcy EzegO, ceny ulegną. dalszej zniżoo. Może tą OlU narzeczonei
dała kółeczk a do Innych kreski. Sąd zh·
o ile okaże się konieczne, Cytuje się wiele opierają się prądowi taniości. Klienci jed dro~q powstanie równowaga, któr!! zadlwia
1l,?rOmI1V notesik.
czył w no tesiku p. Gracii 7 kółeczek z c~e
firm przoemysłowych, które już od roku w nakże, uś'Wiaddnieni i 'zachęceni re!damą ły lata "prosperity" i towarzyszący dohro
?,O iedno przypada na p . .lana.
bilans.ie swych. d,oc~odów pr~y. ustal~niu w prasie" ~i,e poz~'ala.ią. się "nabrać", i hytowi późniejs·zy kryzys.
który do tego czasu przed nim ukrywała.
Po przeprowadzoneii rozprawie sąd za·
Cffn Dle zostawIają zadnego mIejsca na zys· wolą ZWroCIC SIę plsemrue do ml,ł,ga'zynow
Oporski.
Po krótkiem :;za1!l~t:miu .sie. wvrwal notes iwierdził wyrok pierwszej instancii poda"
ki. Mniej jeszcze wahają się detaliści, gdy
_~. -- ,Y'n~Y-Z r<;lk narzeczone] ! ulotnił sle.
l i}C w m otywach, ie fakt utrzvmY'A,anfa
chodzi o likwidację posiad!mych zapasów
p _
. •'_AN""\Iii
S-IM"
_Nfi
W n:?,ryc~ P?d tytułen; "Kog? cało- 'I pr~e'Z p '. G"~cię :::tosur:kó~v przvia,cie'Jskich
towaru.
wałam, .. ł o-Gr.ryi p. l an d mga seIJę O OM l '7 Jll"'-"!rl! .ę-zC'7.'znalnI , me z~ 'ałma p. Ja.
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J ł o 50"l. non męs'lc1.
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rykańskich,
.•
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Ji:) z Gdańskiem. iest na ! zup'·ł
, ku roz\ ",.,a ' . nad Qj~, l, f ~ .I .,ez ...<ll} ',' t\h
ostatnią nowośĆ mody, w oenie dwóch dola
'I'i
n;t'wskaz:me.
cją c y t.·'.11t n .• nveikH,' pl < '••' o ~, .~
.. N a a!
rów, t. j. w przybliżeniu 18 złotych od czap
krybbt /1 ei to 11 , h l. :le~lU:;'
g 1y Ź!Gll
Id, a nazalutrz już uliczni sprzedawcy na
jest p0Ln konie l',:~ry. I Z w raca u .. , .,'- ~'4 L~CIII_ _lIIIIlBmIII_::.::lrq~II,i;;;l=:5JI
ehodnikach sprzedawali te same czapki
wagę na kryzys rollllC .va ... i J ols<.e I kry.· I
po 25 centów od sztuki.
dzięczność
zys przemysł u l hanU. w '-AUa!18:m, oraz
Wszyscy mieszkańcy N owego Y orku mi~li
że w n~.;zym k~aj u Jest niska stopa ŻYCIO- 's t dzi' doprawdy zjawiskiem bardzo
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lu b ezskutecz:ovch próbach i zawodach
się zaznaczyć ta sama zniżka. Cenyowo.
porónmuje z Holendrami.
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s1anow c zeg-o, ale przYPus zlc'za, że ten
list pisab ko bieta.
Kob ieta powtórzy]' machinalnie sędzia śledczy. - Kobieta. .. .Malaise, pani Ab oodv ma przyjść . Zawi<1do'
m i mnie pali, jak tylko się zglosi. Tym
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KRATECZKI•

PORYWCZY SZEF.
Mała omyłka.

~ycle

,",Varszo'W'y "W kilku
Ludzie są omyl'ni, na to się nic nie po nóż w ŹJehlb, zamiast papierosa w usta, że w
'Wierszach.
l'adzi, Tak było od stworzenia świata, tak restauracji zamiast franctlskiegoo konjaku
Dnia J października rb. władze skarho Jest ohecnie i tak będzie zawsze. Sł:czegól. leją do kielis:r:b jakąś krajową wypalankę,

\ve mają przei<lć na terenie Warszawy eg
z.ekuc1ę podatków i opłat adm1nistracyjnych. Przy najlepszych chęciach praca urz:ędów skarbowych w kierunku ściągania
należności dla gminy zacznie sie w końcu
paźdz.iernika. Z tego powodu cały paź
chiernik może wykazać znaczny niedob6r
dla mJasta. T ~ndencie W urzedach skarbo
wych wykawj/J., że przedewszysfkiem
l.wracać się będzie uwagę na wpływy dla
skarbu państwa, dopiero następnie dla gro1
oy.

• •

*

nie łatwo i chętnie mylI! się kobiety.
Spróbujcie dać żonie hanknot stuzłoto
wy z prośbą o wydanie 70 złotych reszty
Zawsze wyda o .i\~kie' 20 czy 30 złotych
mniej.
-Zamalo mi dałaś!
- Naprawdę? Niemożliwe! SllraWaŹ
jeśZcze raz.
Gość sprawdza.
- Nie udawaj - ho brakuje,
- Thk? No to się omyliłam.
Ki~clyś przychodzi mąż do domu w nocy i widzi, Ź'e j'ego miejsC'e :tajmuje jakiś
obcy mężczyzna.
- Co to jest?'! - ryczy mąż, jak zra
niony bawół. - ZdradzasIl mnie niewiema
i podła!
- Ależ uspokój się nie zawracaj gło.
wy wcale cię nie zdradilim. Tyłko mnyli.
łam się. Myślałam, Ż>e to ty.
Omyłka czasami j'est bardzo wygodna i
dla mężczyzn można bowiem na jej karb
kłaść wszystkie wyph.dki,
kiedy wyda się
jakiś szwindel.
- Panie pan mi przysłał znacznie gor
szy towar, illź zamówiłem.
- Ach, to pracownik pewno się omy.

,.Morskie Oko" wystC)piło z premjerą
nowei rewji "Hip-Hip Hurra" i tym SpOl'
lowym okrzykiem kończy sie finałowy 0braz I aktu. obraz'" poświęcony Olimpiadzie w Los Angeles. Główna atrakcją jest
wy step na scenie rewjowej znakomitej śpJe
waczki Opery p. W aIidy Wermiń~kiei.
Obok niej zaprezentowała sie tancerka europejskiej sławy p. Lea Nisko w tańcach
egzotycznych i andaluzyjskich. Po raz
pierwszy również wzi"ł udział w rewji zna
ny amant operetkowy i komediov.'Y Bolesław Mlerzejewski oraz znany 'z innych
scen re~jowydI, Edmund Minowicz. Obok nich popularny "Lopek" Kazimierz
Krukowski, pp. Stanislawa Karlińska. Ja··
nina Sokołowska, Irena Skwierczyńska,
- Miał pan przysłać wczoraj dług i
Czesław SkOlll-eCzny, Stanisław Sielański. 'dlaczego pan nie przysl\lł?
l licznie reprezentowany balet. Humor wy
- Widzi pan, <fmyIiłem się, myslaiem
konawców i piękna wy~tawa tworzą rznako źoe to dopi'ero za miesiąc.
mitą. całość ostatniej w sezonie premjery
Czasanli zdarza: się, że żona przez .,0.
"Morskiego Oka".
_li myłkę" wsypuj'e mężowi do herbaty za·

m.

miast cukru arszenik, że przechodzień
zamihst poczęstować drugiego przechod.
żebractwem zawoctowem'lnia papierosem przez omyłkę pakuj", mu

, Walka z;
zwłaszcza z zmuszaniem drieci do uprawia
' nia :iebractwa napotyka na trudności z. tego powodu, że ustawy przewidula karanie
:winnych s~dOO'l zwykłym. Z tego powodu
procedura była skomplikowana l znacznie
ulrudniona. Nowe prawo o wvkrocze
nlach • które wchodzi w życie J września
rb. przewiduje wart. 32. że kto skłania
nieletniego poniżej lat ) 7 do żebrania lub
kto żebrze w sposób zuchwały i oszukańczy podlega karze aresztu do miesiąca. Ka
ra ta będzie wynnerzana przez władze adninhtracyjne. W ten sposób zwalczanie Z:I
vodowych że'braków na ulicach Warszavy przybiera ostrzejszą forme.
.J·ł
.~.:

..

Starostwo grOdzkie śrócImielsko-war
~zawskie skazało Adama Łade-Bleńkow
skiego redaktora i wydawcę pisma "Hodowla i wyścigi" na 1000 złotych grzyw
ny z zamianą na 14 dni aresztu za wyda.
wanie i sprzedawanie programów wyści
f~ÓW konnych bez pozwolerua T owarzy;twa Zachęty do hodowli koni w Pdlsce.

• • •
Na uniwersytecie warszawskim zanotowano niezwykłe zjawisko. świadczące o
ciężkiem położeniu materialnem młodzie
ży. Oto na wydzIale prawnym prawie po
łowa tegorocznych absolwentów nie wyku
piła otrzymanych dyplomów z powodu nie
moż.ności uiszczenIa zaległych składek w
.!owarzyszenhch akademickich itp.
,*,-

słowem omyłki są

niezwykle 1iczne.
najpospolitsze ludzkie i
to chowanie do kiesZ<elni
oudzych gazet, papieroe6w, zapałek i ołów
ków.
NajczęstS:lll i
łódzkie omyłki,

OMYŁKA.

Jauzia Zakrzewska maezy'aiEtka Broni'
sława

Bugtlja z ulicy R~gowskiej w ostatnicl1 czasach była mocno roztargniona, za
myślona, słoW4. n robiła
wrażenie os6bki
zakochanej.
Może były irure powody
roztargnioema
pl.1Illly Jadzi, nic nam o tern nie jest wiado
mem, ale faktem jest. że panienka była roz
targ.liona i zdarzały ei~ jej omyłki. Pyta
np: koleżanka biurowa:
- Jadziu któręgo dzisiaj młlmy?
A Jadzia patrzy nieprzytomnym wzro.
ki~m i odpowiada:
I
-Kościuszko,
' f
To jest jednak fantazja. Prawdą jest na
lominat, że dnia 5 czerwcb Bugaj polecił
p. Jadzi napisać dla pewnej firmy rachu·
nek na 1100 złotych, a Jadzia omyliła się
i wypisała rachunek ub 1010 żł<ltych. Rclż
nica niewielka, jakieś tam 90 złotyc11, Ale
zd"'nerwowała ona strasz'llie Bugaja który
nawymyślał Jt.rl1li, kazał jej się zaraz wy.
nosić z biura, a gdy dziewczątko ociągało
się, wziął ją za kołnierz i wyrzucił za
drzwi.
Oburzona takitfm postępowani'em p. Ja
dzia zaskarżyła Bu~ja do sądu.
S~d Grodzki skazał Bronisława Bugaja na 2 tygodnie aresztu z zawieszenic.ll\
wykonania wr.--okll nil 2 latN,
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Szajka

.~7':~

fałszerzy

Herszt i pomocnicy

przed

odpoczną

Z Poznania donoszą.:
\V Sądzie okręg-owym w Poznaniu pod przewodnictwem sędzieg-o
Kornickieg-.o rozważano sprawę Tó-

w

'Ierzy Kr%ecki.

są em.

więzieniu.

się nie za imu ię fałszerstwem oieniedzy. Aby całkowicie zerwać z przestępcami, wyprowadziłem sie na

Pływające zwłok-

na

sŁude ta.
Z Wilna don'Oszą:
Poszukiwania nie dały żadnego wyniDo 6 komisarjatu policji zgłosi! się ku. Dopier'O wczoraj nad ranem 6 ko.
mieszkaniec Wilna Feliks Lubiniecki Zl- misarJat policji rzeczneJ powiadomiony
mieszkały przy ulicy Słomianka Nr. 2(; został przez dwóch rybaków, iż podczas
i zameldował o znalezieniu vrzeZ niego bwienia ryb wpobliżu Mostu Strategicz.
na brzegu Wilji wpobliiu Pospieszki po- nego na :\ntokolu zauważyli oni płynące
rzuconej na brzegu rzeki
środkiem rzeki
marynarki męskiej i trzewików.
zwłoki nieznanego mężczyzny.
Wobec tego, że na brzegu nikogo nie by..
Zwłoki le zo!'ta~ prZeZ nich wyd'jbyte
ło p. Lubiniecki uważał za swój obowiązek z v:ody. Na miejsce wypadku natrchzaopiekować się porzuconą g.arderobą j miast przybyli przedstawiciele właoz są·
dostarczyć ją do komisariatu.
dowo - śJectczvch z polecenia których
Podczas l'ewizji w bocznej ki~sz.clli wszczetc zostało niezwłocznie' dxhod'1:e.
marynarki zostały znalezione d'OkumeTl. nie c~1C'm u~talellia. tożsamo~ci tCQiel"a.
ta stwierdzająCe, Że zna1ezione na brzp-g'u W \I/}'niku przeprowadzolle.go dochorlzerz'eki ubrania należy do studenta USB. nia st\\'ierdzono. Że ~I'j. to rze('7"w;~cie
Mikołaja Panasewica zamieszkałego o· zwloki studenta rSB. Miko1aja, rana~e'
statnio w Wilnie przy zaułku W9gierskim wicza, którego r7.ecz)' zlli!l"zhno pr'led
Nr. 1. Wdrożone dochodzenie wyjaśniłO, kil1cll dniami nad brzegiem Wilji.
Że właściciel walezionych rzeczy student I
Zwłoki topirlca przewie7.ieno wczoraj
Panasewicz wydalił się w godzinach poran do kostnicy przy sz.pitnlu św. Jal.6ba,
nych i zaginął bez wieści.
~ __ _
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Oryginalny strajk zredukowany(h
Po otrzymaniu

I

Ze Starogardu donoszą:
stawili się w umówionym \;zasie PO o'
skule~ zarządzenia dvrek.cji m.o- j b~cc~ne należności, .. oznajmiono i~l1~ lZ
nopalu tytoniowego w WarszawIe ume-I p!cl1l~dze z dyrekCji warsza\vsKleJ jeruchomiono w Starogard~ie nieomal CJ.·, ~zcze nic nadeszły i b<;dą mO,~ii otrzyłą I>aństwową fabrykę wyrobów tyto_I mać je dopiero wÓwcZ-.:'1S, [!;Uv zostalJą
niowych. Wskutek tego zarządzenia u' przesłane. Robotnicv nie godzili się z
traciło tu pracę około 250 ludJzi. Zatrud tem i postanowili nie wczcś.niej opu·
nia się obe<:nie jeszc·ze tylko około HlO ści~ ter~llY fabn'cz!Je. nż nie otrzymają
ludzi, którzy będą nadal pracowali przy należnych pienięuzv. Wytrwawszy przy
w.vrabia!l1iu
S\\iOjClll. robotllicy rozlokowali się
w
tabaki do złlżyw.ania j do żucia.
ubikacjaclt bbrvcznych i
W dniu zwolnienia zredukowanych
przespafi w niCh dwie noce,
pracowników, tj. w sobotę, miano wy- z soboty na lIiedzielę i następną. W
ptacić odszkodowania umowne tym ro' lwic.\z!m z tą manifestacją interwenjobotnikom, którzy 2decvdowali się nil' wałv wzmocnione oddziały policji, któkorzystać z ofiarowanej pracy w fa- re tereny fabryczne otoczyły zwartym
brykach ll1on()polu t?totliowego w in- kordonem, U 'licmożli\\'iając
wszelkie
t:ych dzielnica-ch Chetnych do emigracji zbEżcni-e się do obozujących \V fabrv·
z miasta było zaledwie kilku, naiwięl,- ce robotników. Dolmnano przvtetn kilsza częś~ zaś wolała otrzymać jedno- ku aresztowań. Reszta robotnih:ów zaś
l'aIzowe odszkodowanie w sumie 1.000 wvczckiwala cicrpliwie na wvpłatl;',
-1,200 zł. zależnie od ilości dzieci w kt6ra \vreszcie nastąpila w poniedzia·
danej rodzinie. bo 10 się im wydawało tcl\:. Wszyscy otrzymali swe Ilależno·
znaczmie pewniejsze. Skoro robotniCY 5ci.

Na

Minimalny ruch paczek
Niewykorzysłan

sposobność

Ci~gnąłem:

~

_ Ot6ż n!i:!m wrażenie, że Nicole zysku.ie coraz większą przewagę nad tobą.
Pros z ę
cię bardzo, mój drogi, nie nadawać myśli me; głębszego zl1aczenia,
niź sam tego pragnę. Powtarzam raz jeszcze: ~ona twoja jest czarującą kobietą,
~.le ujawnia kaprysy i samowolę, nie
Zf.Wf; 7.e t1~,1rawi('clli'vvioJle, niestety. Ty zaś
je!'t!.'ś
tak dobry, tak ustępliwy... rad
7aW~Ze !lrz\'Po Llobać si9 j ej (ubóstwiasz
ją, wi ę c je"! to zroznmi<lłe), że Z'lwsze
bez sprzeciwu ulega sz jej woli. WkOI1cU
pomyśli, Że świat caly musi jej być po_
~lus zT'lY.

LCi!()lIdrerltl sludlFlI mnie uważnie, lecZ
nic 1'1l:,ze za l pary z ust,
R ze kłe m ieszcze:
- RolJllI)ym sobie wyrzuty do kOlka
ż yci a, ch c:1C ciebie nakłonić do więksZf'j
c.l:tlt o\Vezo śd, gdybym stuł się wbrew woli
owacJ e l l nIczgody w waSZel1l pożyciu
':1 ; c I ~Li, , l. A
jednak - aczkolwiek

żywnościowych.
taniego za kupu.

Obecnie już można korzystać z tanich 10 groszy. Widzimy więc, że taryfa poczto
prowincję",
paczek żywno~ciowych, na co jednak zainte wa na paczki iy".mościowe została O},uiżolla
zefa Danielaka, Tózefa Kloseg-o i
Oskarżona Wunderlicllowa opo- resowalli, jak dotychczas
do jednej trzeciej!
Felicii Wunderlich, oskarżonych o wie,działa sq.dowi. w jakich okoliczmało zwrócili uu;agi..
Zresztą proredura korzystania z relcgra
rozpowszechnianie podrobionych 2- nościach za'poznała się z Klosem,
Tymczasem korzysllinie z tanich paczek mów żywnościowych
złotówek. WSZyscY. troje oskarżeni Twierdziła stanowczo, że Klose wrę żywnościowych moie oddać kolosa]n~ usln
nie jest wcale tak skompliko,t{xma,
iuż bvli karani sa.downie, mianowi- CZ\t ;e; do kolportowania fałszywe gi zarówno spożywcom w miastach, jak i jak się na pierwszy rznt oka wycl:aje. Naje
cie Danielak za ag-itacie. Klose za pieniadze i przy te; okazii opowie.ży poprostu, jeżeli się cllce wysyłać paczki
p.odrabianie pieniędzy .... a .vVunderli- dział. iż musi na g-wałt fabrykować rolnikom.
Zapewne wszystkich odstraszyły skompli 7.ywnościowe. zarejoe~tl'Ować sk ót t\::.le;:;rafic7.ó
chowa za kradzież..
_
pieniądze, bo ma rozprawę sadowa
Oskarżony Danielak zeznaje, że i p.otrzeba mu na adwokata. Złości kowane "wyjaŚllienił" procedury z tele. ny swego adresu w najhliuzym urzędzie
odebrawszy _ od Klos2e-o większa do Kloseg-o żadne; nie żywi. bo nie, gramami żyw'l1ościowemi i t, zw. rejestrem pocztowym. Na... tęPllie można wy~ł:lć tele.
~krótów te~legraficznych. Tymcl/.Usem nie graficzną ofertę, klóra kosztuje l złoty .led
ilość falsyfiKatów. starał się ie poz- ma za co się mścić.
być w różnych składach, przyczem
Następnie przesłucliano 'świad Jest to kOlllcczny warunek korzystania ze llorazowo i 2 gr. od każdpgo słuwa. Thlejednakże został ujęty. W taki sam ków. m. in. urzedników policiiśled zniżonej taryfy na paczki żywnosclOwe. gram taki wywieszany jest
we wszystkich urzr:.drzch pocztmrych.
sposób w rece policii dostała sie cze;' którzy oskarżonych areszto- Wystarczy poprostu ll!Ilieśeić na przesyłce
napis
"paczka
żywnościowa",
oraz
napi·
na
terenie
województwa w)micnionego w
vVunderlichowa,
wali wzg-l. przeprowadzali docho~!.IĆ przekaz na specjalnym druku.
adresie toel'f>p:ramn w ciągu tygodnia od
Osk. IGose zapewnia'
w ni- dzenia .
Tak więc mOŻlla sobie zdobywać odbior rhwili nadej~cia.
nieiszei sprawie jest zupełnie nie.~o . przeprowadzeniu
postępoO
ców
przy pomocy ofert listownych, oglo.
Cllc'Jc zamówić telegraficzni e paczkę
winny, i ż·e zeznania współoskarżo- \'\Tanla dowodoweg-o sad og-łosił wynych przeciwko niemu
rok. Sąd uznał za udowodniona rów- EZ'eń w prasie lub t. p., bez potrzeby wysy żywnościową, nalóy zaznajdilić ~ię z oferta
s~ pospolitym aktem zemsty.
,ież wine Kloseg-o. zatem ieg-o upor- łania telegramów żyw'llościowych i zapisy mi, wvwieszo'ilcmi w un:r;:(1ac1, poc:.:towy('lt i
Ponadto Klose starał się wvkaza'ć CZ'fwe zaprzeczenia nie znalazły wa'aia się do reje~trll skrótów tdegraficz wysłać telcj!ralll z Zl1l1 ów~~n;('m. 7.a 'kt6l'y
swe alibi. oraz twierdził, "że nig-dy wh'irv. '
llych.
płaci sic;' jednorazowo 30 p:roszy i ~ j!Tosze
Korzyści są widMzl1e dla każdego. Prze 0(1 I'lowa,
R[!7.c n lclc?-l'am taki kO~ZhljC
dot~d nie. podrabiał . .S-złotów<:k. . Wyrok brzmi: Tózef Klose zostachoc. ~ałszowa~ mt:e pIe11lądze, lllla- le skazany na trzv lata więzienia, wóz paczki wagi 5 kil. do 100 kiJom>etrów około 70 I!TC/!'Zy.
kosztuje 50 grosz)'.
Moina .iedllak ta1;.7.e zamówić towar po
l1:~wl~le. 2-złotowkl' Oi?ecnle;. po od-I T?zef Dar:i~lak _na ro~ i trzy mieCl~rplel11U kary - powIada Klose. slace. FehCla \\'underltcho\ya na ') powyżej 100 kilometrów - l zł. Od każde prostu kartką pocztową.
powróciłem na dro~p uczciwa i iuż lata więzienia.
- go dalszego kilograma IJłaci się 5 względnie
_

'ze

teraźniejszość

Dnia tego - nie wiem już z jakich
powodów - napadła mnie potrzeba SZCZerości. Rzekłem do mego starego przyja:::iela, Germain'a Lecoudreax.
~ Bardzo lubię twoją żonę. Jest ład_
na, posiadu wie1e wdzięku, i jestem prze.
konany, że jest SZCZerze vrzywiązana do
ciebie. Ale i ciebie także lubię bardzo
(i to oddawna, ponieważ jesteśmy kolegami z ławy szkolnej). Więc pragnę szczerZe, żebyś był szczęśliwy.
W tym punkcie mojej przemowy, Ger..
m::\in zmarszczył bl'wi i spojrzał na mnie
wzrokiem badawczym i pytającym.

robołnikGw.

należności opuścUi fabrykę.

d'.

antof'larz.

rzek-.

Zagadkowe samobójst.wo

'P5"

PIERRE VALDAGNE.

środku

nie budzi jeszcze 'Poważ. wcale. Mylisz się bardzo co do mojego
obaw we mnie - radziłbym Ze chara'klteru. Nie doceniasz mojej jasnowzględu na prZYSZłość użyć pewnej ostl'CŻ ści sądu, uważasz, że jestem naiwny i
ności.
słabego charakteru, Jesteś w błędzie w
"Nie ganię mężczyzny, który od czasu obu w,YiPildkach i zaraz wytłumaczę ci cado czasu godzi się na zaSlpolrojenie mi· łą kWestję.
łych kaprysów żony. Pl'zedewszystkien~
Przedewszystkiem nie zdajesz sobie
odbiera wz.amian uśmiech, który jest naj. sprawy o wartości Nicole. Mówis2l, że
leps24 naszą nagrodą. Pomimo wszystko j'est dzieckiem jeszcze i sama nie wie, jak
sądzę, Że mąż w pożyeiu domowem po_ daleCe
kaprysy jej są dziwaczne, niewinien zachować autorytet i korzystać kiedy nawet przesadne.
Nie podzielam twego zdania. Jestem
z prawa postawienia swego "veto". Po_
winien umieĆ w Wl2-ściwej chwili powie- przekonany, Że Nicole zaWSZe wie, do
CZego dąży: do zupełnego opanowania
dzieć: nie!
Nie przypuszczam, by takie "ni~1I wy· mojej osoby. ,J est to mała des'POtka,
wołac mogło w jaKiej małżonce uczucia śmieszność, nawet niewykonalność niewrogie lub bunt. Wprost przeciwlllie. Ko- których jej zachcianek nie są jej obce.
biety w wysokim Sf'opniu pOsiadają po· Próbuje mojej edporJ1ości ... opiera się na
czucie sprawiedliwości i zmysł rozs~dku, mojcm uczuciu do niej... w CZem jes:
Każda kobieta podda się spraWiedliwej trochę przesady, m9że ....
- JaMe? _ zawolałem, - przecież
decyzji, a jeżeli w pierwszej chwili z:oprotestuj e, samJl wl\lolicu przyjdZie do kochasz Nicele głębcJ\iem uczuciem?
wll~osku, że mąż jej miał słuszność. NiC!
- Kocham ją ogromnie, ale nie je'
będzie p:o złego powodLt kochała mnid. ~tcm zaślepiony! Zachowanie moje dziwi
lecz podziwiać go będzie więcej. Nicole ciebie? ZJraz je wyjaśnię. Przejrzałem
jest dzieckiem JeSzcze, Będzie ci kiedyś grę tej małej, poleg-ając.1 na opano.waniu
wclzieczna za twoia stanowczość. Pozo- mnie, więc do jednego tylko. dążę: chcę
"taniesz zawsze i~i -olJickunem i doradca. zobaczyć, jak daleko się posunie.
Ma duszę nieuksZł-ałtnwaną jeszcze. wiec
Poznaj mnie lepiej, mój przyjacielu!
ha.rmonja wasza będzie tern doskonal_ Jestem s-pokoj nym 'Obserwatorem, pc·
sza",
wiedziałbym: z amatorstwa. Machinacje
Skollczyłem. Zasta,nawiałcm się, czy niewinne zresztą - mo.jej Nicole banie posunąłem się za daleko. Moja przy. wią mnie. MyMę: "Ciekaw jestem, co
jaźń z Lecouclreau'em może nie upoważ wymyśli nowego?" I ustępuję, by dowieniała mnie do wtrH.cania się w jeg'O spra- dzieć się, co jeszcze nastą.pi.
wy małżc.liskie? Tak pomyślałem, ujLecz niech ci się nic zdaje, Że nie
rzawszy na jego twarzy wyraz Pewnego wiem, co się święci. I nie sądź, proszę, że
zniecierpliwienia.
nie oznaczyłem sobie granic mojej ustę
Milczał czas jakiś, a potem, usado- pliwości. Są zgóry zakreślone. A z chwiwiwszy się wygodniej w fotelu, rzekl: lą, gdy posunil? sie do tRi zranicy, po- Mój przYiacielu. nie znasz mnie wiem Nicole~
nych

"Tym razem dość! Teraz ja obejmuję
ster, Albo słuchać mnie będziesz bez
słowa sprzeciwu, albo 'Odeślę cię do mat.
ki!"
Teraz już wiesz, co myślę!
- Jednak ta granica, o której wS110minasz, może już została przekroczona'?
Lekarze z powudu serca twego zabronili
ci pobytu w górach. Chciałeś wyjechać
nad morZe, l~cz Nicole z!1chcialo się WYciecZki do 1500 metrów wysokości i
pOszedłeś .z nie::' - ~ag~telh! ,
..
-:- J;- CI ~OWI zna,~omt, z kt?l'yml nic
chclales u <rzyn~:y'wac. st~.sullke,~ z po_
W'OduI .głupoty
1 koklete1'j1
pani, ' oraz
b'
"
",
};~e(ISt; porc~oscl Jej męta, a~ystuJącer'~
IC.O ~'.
omlm~ ,:vszyst o nIe ,zerwa es
z 111mlistale wldac was wszędZie. rClZ'0111.
' 'I ł'
- R ~ec~ bez .znaczeTIla. w asnie pr~y
kła?y, J~kle mi przytaczas~1 p~ucza,ą
~Ul!e, doką? chce. za'Prowadz~c ~lnle moJ~ zon~,.. CJeka~ Jestem, do Jakleg'O stolll1la UO.1 SC pI~agl11~, .
.
- J estes tęgi 1 upały szkodzą CI, ._.ciągnąłem. - Wolisz miękklic kołnierzyl\i
od sztywnych. \Vobec tego jednak, żc
Nicole nie lubi miękkich ko}nierzy, no·
r~~s~~~~nąto, w którem ci niewygo.dnie

*e

Mł.

SWhM#4#iAA

"Do czasu, moja malaJ Przyjdzit
chwila, a zohaczysz, jak powstanę przeciwko tobie. Będę nieubłagany, choćbyś
palce gQ'zła z v;ściekkści 'Ol
O, nie, Nie jestem ani "ścierką", ani
człowiekiem słahej woli,
Poprostu C'le.
kam. Skupiam I'ię. Gdy struna się prZe.
Ciągnie, b\,dzie katastrefa!
życie rozdzieliło mnie z Germaln'em
Leeoudrcau na dlngie miesiące. Ciężki
~tnn moich intereSÓW zmusil mnie do spę.
dz{'nis zi.my pazu krajem.
Po llowrocie dowiedziałem się, te i
Lccol!dreau tDkżc zostal srodze dotknie.
ty I<'·'.
m Zn1uszon r d o puszczenI!!
LJ' z"".
J~e.,
nieknych swoich apartamentów przy ul.
KJebe r , zajal "kramne mieszkanie w moie,' dzielnic" Sj'otkal"TIl 0'0 k'ed"
n'
. .
. ."
'"
l
j S
leo
daleko meg-o wlasl1eg'o domu z nalado_
WflN! 1;iatką rlo pro-wiantów i bt1telk~ z
mkkiem. :Mial zni~zczony kapelusz na glo
wie, rOt11i~!ą, wyszarzał[). mn.rynarkę, ale
~zly\\'ny kołnierzyk, w którym zdawał s:ę

I

°

.-

dusić.

~ Znam trg'O rana. _ rzeli:łem do
sl)l'zcclawrzvni dzicl1niMw,
_ Ach! to zaclly c7łowiek! _ odpowiedziała mi gazcciarJm. _ l in żonę. któ
l'a wszystek czas swój spędza na ondu.
Lecoudreau zaśmiał się:
]owaniu włosów i rÓŻowaniu pazllogci
- 'ren szczegół, dotyczący kołnierzy, RZl!dzi mężem swym, jak chCe. Piękna
zapisał się w historji. Omal nie wypra. to rzecz ta}{a milo§ć mężezyzny!
wiłem Nicole do licha. Lecz ustąpiłem
- Pię1ma! Piękna będzie l1Ó ty, póki
raz jeszcze, by przekonać się, cO jeszcze mu się nie ZD\H~zi i wyślc ŻOllę, by sam~
wymyśli lepszego.
poszh do rzcźllikll!
- I wymyśliła coś lepszego.?
- Nigdy W życiu! Nigdy mu się nil
- Oczywiście. Nie chce już klaść się znudzi! Mówi to zaws7e, lecz robi ce in,
$.1)ac . przed :pierws~ą l~b ~rugą P? pÓłl1.e"jne go. Wie ona, dOb,l'Z. e, figlarbl, że ma gQ
cy, jakkolWiek Wie, Ze Ja
naJchQtnle, w ręku do kOl1NI zycia.
kładę się .iuż o wpół do. dziesiątej. A Wis;c
ł{o~h;>. ia! Cóż pzn chee wj~cej ?...
czuwam do drugiej nart rJwem. nlYś1a.c: ~
Tłu ..... L, M.

.Je 1J-~
--------------~._-~---------------------~-~-----------------Ku czci najwyższego wysiłku•.•

Cracovia sięga po laur mistrzowski.
Sromotna porażka Ł. K, S-u na G. Śląsku.

W dniu wczorajszym zostały roze- vV.ielkie Hajduki.
gTane w kraju nast~pują.ce mecze li
Ruch-L- K. S . :i:O (~:o).
l!owe:
Ł. K. S. wystąpił w składzie osIa
bionym i g-rał g'orzei niż zazwyczaj.
Warszawa.
Ruch g-rał niezw ykle ambitnie i w
przeciwieństwie do łodzian był druźy
Cracoviz.-Legia 1:0 (0:0).
Roze.g -rany mecz lig-owy między ną zg-ranq. i og-romnie balową: Już w
tutejszą. Leg-ią. a Cracovią. zakończył drug-iej połowie ŁKS. ~ra lepiej i nad
się zwycięstwem g.ości, którzy góro dłuższy okres u jmu je inicjatywę. ie
wali nad Lel!ia przedewszystkiem w nak nic. umie się zdobyć na skut~czne
linii ataku. Woiskowi kwizy wvstą.~ ataki. Ruch zdobywa jeszcze iedną
pili bez Szallera naog-ół zawieorr, a I bramkę i orzv stanie ~:o dla Ruchu,
tal< zaprzepaścił cały szereg- (logod-- sędzia p. Drożdż odg-wizdu je. zawody
Poznań.
nych sytuacyj podbramkowych. CraWarta
- 22 np. 7:2 (4:0). covia na zwyciestwo w zupelnosci za
Mecz
powYŻSZy rozee-rany przez
służyła i przez cały czas meczu gra~
ła b. cel.owo. Pitrwsza pot0W4.l.. mi i:' Wartę na własnem boisku przyniósł
b'e zbramK'lwo, 'lJomimo że uha. z. : . (, iei niespodziewanie wysokie zwvcięs
twa Przez tcały czas meczu przewałv majeJ. sporo okazyj do zdobycia p, '.wadzenia. W dru~ie'i połowie Craco e-a Warj:y była kompletna, tak. ze
via przeważ.! i ~'dobywa Jccydujqc;;, w.ojskowi rzadko kiedy dochodzili do
bramkę z~. st:rz<lłu Makz ,I,. l. S~dzio e-łOSll. U zwycięzC)r doskonale spisał
się przedewszystkiem atak.
kfóry
w<.tł p. R 1:lt:nii Jd.
kombinował VI polu dobrze i zasvpy~
wał bramkę 22 op. g-radem strzałów,
" KraKÓW
Bramki dla Warty zdobvli: SzerflZe
7.. tzami-Garoarnia 2:1. (I :o).
4, Sroka, Krvśkiewicz i Nowacki po
;: , Zwycięstwo Czarnych nad Gar-- l' zaś dla 22 np. Rusinek i Świętos
barniq. b} ł,o wielką. nies..podzianką. W ławski po I. Sędziował P. Marczew, nierwszej poŁowie udaie się Czarnym ski z Łodzi.
TABELA LIGOWli.
zdobyć t:rowadzenie przez Czyżew
skk,2'o i pomimo wysiłków Garbarni
g-ier. pkt. st. hr.
,w ynik te.n utrzymu je się do końca. l. Cracovia
12
20
:16:rr
·;rN
. dru~iej połowie p'ra toczy się z·e 2. Po~or.
12
16
20:IO
zmienną przewag-ą., przyczem mie.js- ~. Le~ja
II
14
24:1Z
c('lwi. d~z~ za wszelka cenę do wyrów
4. Ł. K ~~)l '
12
11'~
2:1 :I4
nania. Tyły lwowian są. jednak dos- ,~, Warta
12
J
~2:2S
k01lale dysponowane i bronią. z niez- 6. Warszawianka. 1.1
q
27:zq
;wykł~ ambicja. Kończy się na ostate
7. Wisła
II
12
2.1 :18
cznem zwycięstwie Czarnych, g-dyi 8. Carbarnia
q
I2
22:II
obydwu drużynom uda;e sie zdo- 9. Ruch
I.i
IZ
'lq:21
pvć po jednei bramce .. Dla Czarnych IO. 22 P. p.
q
II
21 :~2
.strzelił ją. ,Makuch zaś dla Garbarni, II. Polonja:
12 -~ 7 - I.i :~32
Bator. Sędziował p. Schneider.
12. Czarni
14
.S
q:.lC;

Ostatnie podrygi A klasy.
Mistrz t.odzl w .łabej formie.

.~

mistrzostwo klasy A Stolarski i Lenart. Sędziował p. Rettig 811.l
ku końcowi.
.
ho.
Ostatnie mecz\'! zasadnic:tych zmian Clo
Widzew-Strz. Kl. Sportou-y 3:0 (0:0).
tabeli ni~ wprowadziły.
·
Ohie drużyby wystąpiły w składach osłabio
ŁTSG. remisując z OrKanem uplasowało nych, SKS bez Kapczyńskiego, Widzew bez
dę definitywnie na pierwszem miejscu. Bałczewskiego. W pierwszej połowie Wi
Tem niemniej leader wykazuje znaczny epa dzew gra pod wiatr i :nie może, pomimo
dek for;ny. Dotyczy to w pierwszym rzę dobrej gry w polu, wiel'e zdziałać. Po przer
dzre kondycji fizycznej zawod'ilików. Jest wie Widzew ma znaczną prre-w\l-gę, tembar
to ohjaw nasuwajllcy poważne obawy prZ\!d dziej, że zespół SKS-u ma swój słaby dżień
rozgrywkami o wejście do Ligi. Brak w i nie umi~ się zdobyć na skuteczny opór.
tych spotkaniach szczęścia może rozcz\l.ro Bramki dla zwycięzcy zdohyli: Fryc 2 i
wać zwolenników białoczerwonych.
Jaskółka 1. Sędziował p. Piotrowski.
Orkan dzięki zdobytemu punktowi zda
ŁTSG-Orkan 2:2 (1 :2). Drużyna Orka
je się oddalać się cora'z bardziej od widma nu, zagrożontl spadkiem do klasy B, grała
spadku do klasy B.
z leaderem tabeli niezwykle ambitnie, użys
Widzew zwyciężając SKS jeszcze raz kując 'zaszczytny wynik remisowy. W pierw
'dowiódł, Ż'e ~st czołowym zespolem lódz- szej połowie L TSG uzyskuje prowadzenie
kiej k~y A. Natomiast Strzelecki Klub przez Bineckiego, lecz Orka"ł 'wyrównuJ~
Sportowy dodal do ostatnio odnoszonych po ładnym ataku rte strzału Millera, a naporażek .leszcze jedną, która dowodzi o wy Wet zdobywb drugą bramkę przez Stępiń
raźnym kryzysie, który nawiedził ten sympa skiego. W drugiej połowite LTSG przeprowa
tyczny zespól.
dza energiczne ataki i często gości pod
, Z zaniki'em kolidycji fizycznej wycliodzą hramką przeciwnika, co w konsekwencji
r~a jaw hraki teclllliczne.
przynosi mn "~ównanie przez Voigta. Dal
I
Wima zwyciężając PTC, zdaje się moc sze wysiłki nie przynoszą jednak zwycięno przypieczętowała sptl-dek pabjaniczan do stwa "hiało - czarnym", gdyż Orkan broni
się umiejęt'aie b nawet, od czasu do czasu
k.laiu~;ści w odmłod:tonym składzie nie przechodził do ataków. Przez jakiś czas'
mieli dość siły, aby pokonać WKS i uzyska LTSG !Zrało w lO-lkę, gdyż sędzia usunął z
li wynik remisowy. WKS dzięki do b rej hoiska Pogodzińskiego . Sędziował p. War.
dę@zkiewicz.
grze Stolarskiego i umarta, mając jeszcze
Wima-PTC. 4:3 ( 2:2 ). Mecz powyż
,drobinę potrrebnego szczęścia uratował je
.
BZy był ze wz!!lędu na zmiemoo sytuacje l
!len punkt.
P b
.
Krótkie om6wienia sobotnich i hiellziel żywe tempo cickawy.
a jt,miczame na.
oo-ół spisywali się dobrze i przeciwstawili
tlych zawodów są n'.lstępujące:
'"
W·
Wimje dzielny opór. Zwycięstwo
lIny
HakoaTt-ŁKS l b 0:0. Mec1.: powyższy było jednakże zasłużone, gdyż była zespo·
'tovegrany w sobotę na boisku ŁKS.u, zakoń lem sku~cznie.iszym. U zwycięzcy wyróżni
czyI się remisowo. Drużyny wystąpiły w skła li się UptaB i Kowalewski, zaś w PTC śro
dach osłabionych. Gra byl\ł nieciekawa i dek pomocy i prawy łącznik. Sędziował p.
lll!ronmie chaotyczna, a w dodatku niezwy Busiakiewicz.
kle brutalna.
Q
~ędziował p. Evert, . .ka·zujący brak
TABELA KL. A.
\wa!ifikacyj.
pkt. stos. br.
g-ier.
Turyści-WKS 2:2 (1 :0). Turyści wystą
4q:I4
16
27
pili z sześcioma rezerwowymi. Pomimo to, I' Ł.
G.
42:19
20
14
grali b. ambitnie i często tagrażali brtlmce 2. ~ŁiVldKzev~
26:20
20
16
WKS.u. W pierwszej połowie przeważają i.
'. .,:},
18
:B:~O
J6
T~ry~ci llzyskując pro~v~tlzenie w ostatni~h 4·
~11~ .
42:~J
17
17
hUllutach przez LudwJUlaka. Po przerWIe~'
U
21 :2q
16
]7
5 min. WKS wyrównu.i~ przez Stolarskiego. 6. S. K; ~
2~ :~I
[7
1~
W kilka mimlt później drugI! bl~mkę d1a 7. W. I~. ,
12 :22
r:;.
n
Turystów zdohywa Krókasik, a wojskowi S3. Hakoah
21
:4q
r6
8
wyrównują pod 118m koniec meczu. U Tu '). Orkan
16:46
16
7
rystów cały zespół spisał się dobrze; w lO. P. T· C.
WKS-ic nat~iast wyróżnili eię hramkarz,
SpotKania
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ŁZOPN-u zhliżają SIę

I

.'r. s.

i! YSS

Zwycię!»two
Węgrzy

polskich rakiet.
p.konani we Lwowie 3: 2.
Iset
spot- f)rug-ieg-o dnia meczu para Gabro--

W sobotę i niedzielę odbył.o się
LWOWIe międzVDaństwowe
kanie tennisowe miedzy Polska a 'Nę
g-rami, kt óre nk oń czvło się oe-ólnem
zwyciestWE' lY' Polski w stosun'ku .1:2
W sobote uzyskano wyniki nastenujacc: Maks Stolarow zwvciężył Stra
'lba 2:6, q:7. 0:2 i6:". Gabrowiec zwy
cieżył Hehde 6:4' 6:2. 7:t:; (ostatni
\In!

został roze~Tany

\V

nied~ielę)

wiec, Tichv pokonała pare
polskCJ;
WarmilJski, Hebda ~:7. 6:4., 9:7 1
):7 oraz w sine-laclJ I\Jaks Stolaro~
i)okonał GaLrowitsa
2.6. 7 :S, 8:6 1
H:'ebda pokonał Stranba 6:4, 6:r i 6::1
W repr,~zen ta c.ii p()lski nie ~ral Tło
:zvńs ka.

Wczorajszy "Dzień Leg1onów" wŁodzi
K. S. "Oeyer" i kolarz Odartus -

zwycięzcami,

Łódzcy sportowcy w dniu "święta Le- był
gjonów" wzkli liczny udział. aby zadoku
bieR szlafelo!V1J
mentować łaczność dzisiejszej młodzieży na dystansie 10 klm. na trasie Ruda Pa··
z tymi, którzy w 1914 roku pierwsi posz.li bjanicka - Łódź (Plac \'\' olności).
w pole, by wywalczyć wolność ... Program
Na starcie zgromadziło sie 10 druil'n
.,święta" przewidywał wykip; kdlarsh~ na zvłos1.Onyeh przez ZWli}zek Strzelecki, Po
t"~sie R,;da - PahianJce - Łask --;- \:/a licję. I szereg klubów sportowych. Pierw
~~~:o'. ffi J,W,ryn-Rllda, wynosz~ceJ ogr.. 5ze mieisce zaiął zespół Geyera w czasIe
\V biegu tym ..kolarza", nagrodę t 1fuf1 30 minut 4'7 sek. (ezszłorocznv zwycięz~
dowan~ przez F edel'acie Obrońców Ojczy ca).
_..
WY. zdobył Odartus (LKS) w cza~ie 3
2. Zjednoczone. 3} ZWiązek Strze ·
godz. 50 min. 41,4 sek. Drugim był Barto lecki oddział RadogosIcz. 4) tKS. 5)
szek ŁKS w czasie 3.50,46.4, 3) SŁefań- Strzelecki klub sportowy.
ski (Zjednoczone), 4) SwiQtek (ŁKS).
Bieg powyiszy wzbudził duże zainttre
5) Clepucha (Bieg).
lsowanie publiczności. Po zakończeniu bie
Organizacja wyścigu bez zarzutu:. Dm gu nagrody zmtały zwv.d~zcom wręczone
g(} impl'ez~ zorganizowC\n~ przez ŁOZLA przez prezesa Federacii.
~ . ~;1'" , 11&,

I

marszu "Szlakiem Kadrówki',
ostatni

etap

Jędrzejów,

8 sierpnia (Tel. wf.)
Wczoraj Q godz. 4 min. 40 nad ranem
wyruszyły z Miechowa drużYlIlY do mar..
s~u "Szlakiem Kadrówki". W kategorji
drużyn wojskowych na drugim
etapie
(trasa 40 km.) pierwsza zameldowała się
drużyna 30 pp. strzelców kaniowskich.
Czas 4 godz. 46 m. 12 sek. Drugie miejsce zajęła drużyna 16 p. p. w czasie 4
godz. 54 min. 55 sek. trzecie miejsce zajął zespół centralnej szkoły straży granicznej. W kategorji drużyn P. W. i Zw.
Strzeleckiego najlepszy czas uzyskała

zawodów.

drużyna
Powązki

Zw. Strzeieckiego Wars:zawa_
(5 godz. 3 min. 51 sek.) Drugie
miejSCe - Orlątka _ Kraków. trzecie _
Zw. Strzeleckiego z Suchej. Przyhywają.
ce drużyny owacyjnie witała zebrana pu' blicznQśĆ z przedstawicielami władz miej_
scowych oraz dowódcą O. K. Kraków gen.
Nal'but IJuczyńskim. Na trasie Miechów
- JędrZejów wszystkie drużyny żakwali
fi kowały się do dalszeg'Q marszu za wyjątkiem zes:połu Zw. Strzeleckiego z Lu~
blina. Dziś ostatni etap marszu Jędrzejów
- Kie1ce.

Janowska triumfuje w Pabjanicach
Kruschender wygrywa z Makkabi w lekklej.tletyce.
W Pabjani'Cach odbyt się mecz lcł(- (M.) 18,8. 2) Piechocld (K. E.l. Skok w
l\Oatletycznv międz.y miejscowym Kru- dal: 1) Szcffcr (K. E.) 617, 2) Klajllman
~'zenderem a ł6d2ką Makkabi. Pabjaniczanie byli lepsi zarówno w konłmrencH kobiecej iak i męskiej. Na pierwszy
plan wybiła się wszechstronna Janowska, która pOIza kulą zajęta wszystkie
pierwsze miejsca. W punktacji drużynowej wysokie zwycięstwo odniósł Kruszender.
Wyniki slZclZ.e~ólowe były następujące:

n

Panowie: 100 mir.:
SlZeffer (K. E..'l
28,2, 2) Kapłan (MakabO. 400 mtr.: 1)
Laufer (M.) 57,8, 2) Szeffer (K. E.),
1,:;00 mtr·: 1) Krawczyk (K. E.l 4,35,6,
2) Nagajcł;yk CK. E.), 5.000 mfr.: l)
Krawczyk (I(. E.) 17.58,2. 2) Osieja (K.
E.). 110 mfr. przez płotki: 1) Laufer

pływacki

ŁKS usilnie w obecnym s~zonie
propa~Llie. pływactwo. Korzystaiac
z w,olnych terminów od zawodów
lig-owych. już dru~a. niedzielę Łódź
ma okaz-ie o~da.dać mecz pływacki
ze stołeczną. drużyną.. Po ZASS
przybyła do Łodzi Le~ia, odnOSZąC
bardziei
przekonywu ią.ce. zwycięstwo nad, pierwsze kroki stawia ią.CeJ. sekcie. pływacką. ŁKS-u .
Przed zawodami odbyło się powstanie drużyn i wręczeni·~ obopó1ne. kwiatów.
W poszcze~ó1nvch
konknrencjach osiag-nięto następuiace wyniki:
200 mtr- stylem klal?ycznym.
I. Chojna (Le~ia)
"' .II'O Giinther
(ŁKS) ~.I2.4, :i. Grodecki (Leg-;a)
i-44,8, 4. :\tIaichrzak (ŁKS) .i.~O.
IOO mtr. stylem dowolnym.
I· Kossowski (Leg-ia) I.r6,4· 2. Orło\,"ski (Leg'ia) 1.20. X Sz",ankow ..

Sport

~

kil!

(-) W pierwszym finałowym meczu
o mistrZ'Ostwo w szczypiorniaka między
mistrzami grup LKS-u i T riumfem zwy_
Ciężył wysoko lepszy zespół Triumfu w
stosunku 8:1 (5:1), dJa którego bramkl
zdobyli : Finke 5, Koch 2 i Neuman l.
Sędziował p. SchOnfelder. Pozatem inne
meCZe o mistrzostwo Id. A. w grach spC'r..
t'Owych, w sobotę i niedzielę nie odbyły
się, gdyż wyznaczone u-przednio kalendarzykiem zostały odW'Ołane.
(_) Rozegrany w Bytomiu doroczny
mecz lekkoatletyczny mi~dzy śląskami
polskim a niemieckim, zakoJ1czył się tym
razem zwycięstwem Niemców w ogólnym stosunku 117 :107. N a meCZU tym
Turczyk rzucił OSZCZepem 61.76 m.) Szuasówna przebiegła 800 111. W czasie 2 m
33 Sek. i w sztafecie 4x400 m. zwyciężylj
Polacy w czasie 3 m. 30 srk.
(-) W meCZU water·polo o mistrzo ..
stwo Polski, który się odbył w dniu wczo ..
rajszym między krakowską Jl'Iakkabi a
Cracovią zw~,ciężyła Makkabi w stosun~
ku 5:1.
Na zawodach lekkoatletyczny('h w War
szawie. znany długodystansowiec Milcz
(Rezerwa) ustanowił w biegu na 20 klm.
nowy l'eJklQl'd Polski w czasie 1 godz. 14
m. 6 sek.
.
W biegu szosowym na trasie Lwów Stryj - Lwów. który sie odbył w dniu

HASlYN. wtllrck.
11,58. Sygnał

CZ<t!> li. 11,U'; . !)rogrnrn na dz.
blei.. 12,10. Prtegląd pras~ l)phki(:j. 12,40 Url..
Kom, PIM, 12,45-14 ,10. MlIzvk~ z płyt gramo"
100\OWych. 15,00. Kum. g()~podar~zy
l5,1015,30. Utwory
wiolooilcz. w wyk. Grzegorza
Piath:orskie~o (płyty). 1530. Chwilka lotnicza.
15,35. Kom. Państw. Zw. ~ptlrtL'twrgo. 15.-10-16.35. tI~uzyka lekka (płyty). 16,35. Kom. din
ż<.>glugi i rybaków. 16,-10. "I'alll pisze llsty" wyg!. p. Z. Miszew~ka, 1700 - IS.00 Popular18.00., O morskic.h
ny koncert sYIll!Olliqny.
prof. W Roszkowsk;.
olbrzymach" - wygI.
18,20·-19,15. Muzyka tancCZIlGl. 19.15. Rozmaitości. 19,35. Pras. Dz. I( udj
1945. "Bieżące

wiadomości rolnicze", wygł

Pro"ram

p. .J Płatek. 19.55.
nast. 20,00 -.. 20:45. Kl)nCert !Xl"
Orkiestra
filIJ.
Warsz., 20,45.

na dz.

!lularny.
Feljeton literacki pt. "Niedysk recie o niektórych pisarkach" - w~ll.ł()si. p. M. Kuncewiczo·
W3. 21,00. D. c. koncertu. 21,50 Ood. do PrasoweiO Dz. Radi. 21.55. Kom. dla komunik. lotuiczeJ. 22.00, M\lzyka taneczna. 22,40. Wiado-

:~ŚCI

sportowe.

~?,50-23,30.

Muzyka tanecz-

Program dzienJlY nie nadesl,llH'. 19,35. Tran),
misja z Berl ina. 20,30. Koncert sym foniczny,
21,30. TraJlsm. z Frankfurtu. 22.-!.5-·HOO, Koncert z rialllburga.

Teatr Miejski Teatr letni -

Parr.ose.
Awan tura w ralu.

Teatr Populbruy _ Kryzys pod gazem
Randka dla słomianyc h wdowców
Anna Karenina.
Capitol - Awanturnica.
Corso - I Upi·ory stepu JI Uchwycona szaj-

Gong -

Adria -

ka.
Czary -

l Simo det~ktrwów.

II Zabłąkan..

mlodo~ć.

Grand· Kino - Wyrok morza.
Metro - Anna Ka rcn ina.
Mimoza - Narzeczona z loterIi.
Oświatowy - Robert i Bertrand.
PaJace - Mlstlari.

(M.) 572. Skok o tyczce: 1) Wajerowictz
(K. c·) 280, 2) Padowic·z (M.) 275.
Rzut dyskiem: 1) Piszer (K. E.) 34.05,
Przedwiośnie Sterowiec L. A. 3.
2) SlowiiJski (K. E.) 28.76. Rzut oszczeRakieta - Up iór Paryia.
pem: 1) Słowiński (K. E.) 38.73, 2) Ko-ch
Splendid - Po połud niu' Zew ziemi; wIe(K. c.) 34·65. Sztafeta 4xl00: 1) Maka' czorem: Weź ten kwiatek (rew)a).
bi 49.4. 2) K. E.
ludOWY - ROIlt1ans królowej piękności.
Panie: 60 mtr.: 1) Janowska (K. E,)
9 sek., 2) Steinówna (M.), 200 mtr.: t)
"WYROK MORZA"
Janowska 29.2. 2) Steinówna. Rzut kuna ekranie .. Grand-Kina".
la: 1) PJucińska 9·47, 2) Janowsl<a 9.37,
Jes,t to dramat trojga ludzi: ojca, jego mło
Skok w dal: n Janowska 488, 2l reinówna (M.) 435. Skok w zwvż: 1) J~- dziutkiej ŻOIl1Y i syna, Stary rybak sprowadza
nowska 142, 2) Plucińska (K. EJ 13:" sobie żonę z ogtoszenia ma~rymonjalnego. ZaSztafeta 4x60: 1) K. E. 35$. 2) Makahi. mi~5t starej kobiety przyjeżdża mloda d~iew
CZyl13. Kocha się w nii!j syn rybaka.
Dzlew4x200: J) 1(. E. 212,6. 2) Makabi.

Zamiana kwiatów na
nied:Eielny mecz

RADJ O-KĄCIK ..

KOENIGSWUSTERHAlJSfN, wtorek •

prowadzi 30 p.J S. K.
Dziś

~łr "

łódzkiej

plazy.

Legji (W.r.zawa).

ski
(ŁKS)
L24. 4. Kossowski
(ŁKS)' LZ4.I.
100 mtr. styl grzbietowy.
I. Giinther (ŁKS) I.~.~, 2, 2. SZYSZ4
kowski (Leg-ia) I ,40,4. ~,Hempil1ski (ŁKS) I.4I.Q. 4. Tanuszkiewicz
(Leg-ia) L.~0·2·
.
Sztafeta ~XIOO stylem zmiennym'
I. Lcg-ja 4 ..10.~, 2. ŁKS 4 ..~4.
Sztafeta IjXIjO stylem dowolnym.
I. L~g-ja 3. 2. ŁKS,. ~.IO,Z.
Skoki.
W skokach brali udział Kownacki (Legia), Ender i He111pitlski
(ŁKS). Stosunek punktów. przy
ocenie skokó w wypadł ~ :~.
\V og'ólnei klasyfikacii ZWYClężyła Leg-ia. 44:.1I·
M~cz pokazowy w water poo10
dał 'wynik ~:O dla Leg-ii. Publiczności z p,owodu niepewne i pog-ody mało' Or~anizacia dobra,

u

SIO","8Ch.

wczorajszym, zwyciężył Kitek (Pogoń Lwów) w czasie 5 godz. 26 m. 28 s. prZed
Drejerem (RRS).
W drugim dniu dziesięcioboju Siedle.
cki startował w biegu 110 m. przez plotki
osiągaj ąc czas 17 sek oraz w rzucie dyski.em 39.1',0 m. po tych konkurencjach wy
cofał się z dalszego udziału w dziesięcio
boj u, wskutek odnowi~nia się kontuzji no_
gi.

, czyna mimo, źe in,tynl\lOwllie lęka się sta,reFO
- godzi sioę na ślub. Tym<:zasem stary spadJ
ze schodów 1 łamie l!0~i. Zostaje kaleką· Wie, te
mtoda para kocha się, pilnuje ich na każdym krokl1 i zatruwa im życie. NIenormalna ta Sytuacja kończy się śmierch\ starego n baka w 1)(1mętach mors,kich.

OIó wną postaci~ te~,1 filmu, nadsp"'dzlewanie

SJilnego,

pe!nowa·rto~ciowĘ'5r.o dramatu odbie~~
od szablonu "blkicsÓw". lest rybak.
czlO'Wiek despotyclny i gw:tłtowny. k~l>i~cY
niemal nadmiarem brutalnej siły, która wyta·
do,wuje Się w sZ<łk uciech i bój_k B r utailn"111
koIosem, do.kora które!(o skupia sią ca 'a ak·
eJa jest n'eznany dotvcl.czas Walter ł1lJtStor. .
Śmia ło moena powiedzieć. że jest to jcd~n z na·I'iti'ę.kszych tragików fi tl l1(,\'ych dob)' obecne j.
Rzecz prosta, że obok Hllstona biednIe boha
terka filmu Helen Cllandler, które'j p,,'vAerzono jedyną rolę knhi~ca i Kent 1)(I\ll1;las.
o.zieje tych trojr;a lild7i <;~ niet~'!b ukazane
na świetnie zaohserwowanem tle OhVC7'"
- a~e prze<l ewszyQk i c"11 nŹI'11 inne sa \!łęb0kll.
SUll:es~ywn~ psvcholo~i~ b01laterÓIl'. film pn_
s~'ada kilka scen frapuif\cych napięciem i r01.m~
chenn. Do na611da,tnit'j~7ych nakrą zabawa :
pOjedynek rybaków w ~z~'tikl1 porto\l'v m. ~! c i'
i wesele na rynku. wreszcie burza n11 morzu.
Pilom artystyczny.

jącego

Dodatkowa kom 1sja
poborowa.
W

piątek,

dnia l? h

ITI.

od

g()dzin~'

S-ei ra·

UD w lokalu przy ul. K()śc;lI~zki Nr. 21 rozpoczyna urzędowan ie dochtkowa komisja poborowa clla pohorowych rocznika 1911 i star..
,zych rrzy nal eżnych do PKlJ. Łódź .. miasto. t

i. zamit:szkalyc h na terenie 3, 3. 5, 8, 9 i 11
komisarj11,tów polic); państw.
Do prze>1:l ąd u oholwi:17ani st8wić sip, pobfl.
rowi, którzy nie stawali pr7ed komiSja j n~e
mai~ llregul.owancgn stoslInku do s ł użby woi-

\V dniu wcz,orajszym odbył sic w skowej, a otrzymali imienne wez~·alliQ.
lokalu P.TS. .Unia"
rewanżowy
mecz zapaśniczy mi~dzy \~imą. a Un
1<)., który zakończył sie nieznacznem
zwycięs twem \i\Timy w stosunku 8:7,
Rosół z makaronem.
Poszczeg-ólne walki przyniosły nast~
Sttuka mi ęsa z ~OSl'1I1 kopprkowYIl1.
nu iCj.ce rezultaty: w. lekka Sławillski
Bnd)'ll
cytrynowy.
(Unia) Kawał (Wima).
/:wvcieżvł na punkty Kawał w tei sa
WINSZUJF,l\ł~' .
mei wadze Szczurtek (u.) zwv'Ciężył
w 6 min. Staclll1rskie~0 (W.) W wa~
Jutro: Romanowi.
(lze półśrednie; Rasała (\iVima) poko
Wschód słońca 4.07.
Zachód - 19.19.
nał w 17 m. Furmallskie~o (Unia)
Dlu~ść nnia lti.12
1)rzez podrlanie się teg·oż. W wadze
Ubyło c1nia 1..35.
~redn iei I·Iinc (W.) pokonał w
15
TydzieJl 32.
m. Takubowskieg-o Un ja W wadze
nółciężkie j Krysiak Unia zwyciężył
efektownym suplesem Cymera (Wi
na) Arbitrował na macie dobrze p PIm4.ł~t~~ ~ h-, "'~a!d,~..:h
Szudzi11ski . Zainteresowanie zawoda
~hl.J,j..L
'ni znaczne....

woj .

..E C 'R'
-----~.~_.~,~----~--._~----------------------------------

~(!;l. 'Y Iillost

n--

Ar 2f8

Skomplikowany mechanizm.

drogowy na Polesiu.

Tajemniczy gr czol.
Wyjaśniona
Człowiek ż yć może bez śledziony, wo-

zagadka choroby · bronzowej.

zahl,lrwienie brollzowe "kóry, wywołane wy
dziclaniem z krwi barwnika bronzowego,
J.lóry z'Wyk le wyrstępuje jedynie przy silnem
ll.tświ>elhniu słońca hw jako pigment w nip
których miej8cach.
7marIi na chorohę bronzową wykazywa
li wszyscy silne zmiany w nadnerczu. Wno
;;;WilG z tego, ż.~ nad'llercze musi mi.eć
co~
w.pólnego z wyt,.l.lrzanicm bronzowego pig:
mentu. Hauanta ~oków nadnercza zwiterzę
celTo doprowadziły do odkrycia niczmicl'.lic
w::rncj dla organizmu 8ubt'ltancji adrenaliny. Jeżeli np. lekarz operuje nos lub kI-lań.
du:,onnj','! 0·'1 najpierw znieczulen:·,l mieJsco
·\'t.~" zapomo(ą zastrzyku koka:ny z drobniJ
domieszką adrenaliny, która powoduje
zu;ężenie najdrobniejszvch ncczp'
T.-rwio11O;nych
i zapobiega krwawil~niu. Także przy groź
nych slanach. połączonych z silnem ohniżc
niem ciśni\:)'aia krwi, lekl.ll'z stosuje adrena

które nazywamy hormonami. Są to mater
pewne orp:ana i prze
do krwi. ~(l.li'e spel
uiają \\tłżne funk cje. Zbadanie ich dopro
wadziło nietylko do uzyskania ·oiezlllit'rnit·
wu:i:nycb środków l,eczniczych, lecz topowo
dowałG także nowe i po~łęh;one ro~L!cly n<l
.ubtelnicj~ze proct'sy przemiony materji "
nasz1}:n or~aniźmie.
Co do nadnercza stwierdzono przede.
wszystkiem,:i:'e składa .ię ono
z du·óch różn)"rh cz{'.~ri.
które .l llŻ !!ołem okj"'m rozróżn:ć si ę dt.ł."
jako rdzeń i kora. Bezwz:rl ędu i e niezhęd'1111
}est tylko subslancja kory, która jako ma8a
żółtawo hnmatna odcil1fl się od reszty.
Matcl'jał wytwarzany przez korę n\ld
n';>rcza posiada widocznie właściwo~ć oczysl
czania krwi 'l. rozmait ych trnciZll. W razie
braku tej suw.tancji krew, taka dzi~.łać mo
że na inne zwierzęta
llin~.
jako trucizna.
Ebtrakt nadnercza należy do Eu1Y.tancyj,
Produkt nadnercza, adre'llalina, oddzi,
W\
łuje nietylko na cignien;e krwi. i zwężani~
uaczyll lecz spełn:',} pozatem jeszcze f;zereg
innych 'Ważnych fU"1kcyj malo dotąd zba da
" Tajemnicze" stworzonka w parysłdm domu.
n:,ch. Przedtzw8zy~tkielll działa ona na pot!
Jeden z domów na pl. Vaugir,ard w Pa prędzeJ', drapiąc się, i "'o 'ł)uwroCie do do_
'
•
, . domy system nerwowy na t . zw. Der'
'"
Podróż poślubna za piątą częsc ceny.
SWJa
ryżu został nawiedzony dziwną i niez- mu wszyscy jej cLłonkowie musieli zmieVU8 symp:ttieus. Jest to ncrw,
naną dotychczas plagą. Wszystkie ściany nić odzież aż do bielizny.
Podróże poślubne wyszły z mody.
na tydzień w podróż; teraz po ślubie
. d d
regulujący pracę gruczołótJ 1
jego, od piwnic aż do strychu pokryte są
Ob:."cnie architekci i entomo~ogowie
Przed laty kilkudziesięciu nie do popoprostu wracają o omu
·
.
ł
k
b
.
,
t
ł
potnych,
gęsto małemi, różowemi, nieznanemi do- b a d aJą zal' Oczne owady, ich zwyczaje myślenia było ; żeby młoda para po ślub- ja gdy y nic SIę nte s a o.
tk'
zc
trawi.enia,
ciśnienia
krwi i liczne inne prf
.
.
I
l
d
d
tJchczas mrówkami, które rzucają się na l lC1 pono Zenie.
nej ceremo.nji nie wyjechała conajmnicj
Dzieje się to prze ewszys lem
WSZ;l!stko i
~~~~~~~~~~~~~4=~~~m56~'~~~I.~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Iędów finanww~h. D~si~De m~- C9yW o~an~m~ludzkim_
żeństwa przeważnie nie maJą, poprostu,
Uderzającem jest, że w etanie spokoju
wciskają się w Iiażdą szparę.
na podróż pieniędzy.
nadnercze prawie zupełnie hie wydzret"
Mieszkańcy tego domu zagrożeni są
POdnł-ebna.
Jest jednak w Europie kraj. gdzie adrenaliny. Skoro natomiast ciuła poczyna
poprostu tem, Że zestaną żywcem pożarci.
.. • •
specjalnie
dbają o lo, by tradycja nie za- wchodzić w ruch, skoro zazntlcza się silnieJ
Niektórzy wynieśli 5ię do znajomych aL
zyskała aprobatę synów Albionu.
nikała.
!'ze wzruszenie p sychiczne, t~i~mniczy ten
bo krewnych. Ci co ,muszeni są pozostać
Krajem tym są WIochy.
I!'ruczol poczyna wydziehć eoki swoje 'W
W nawiedzonym mrówkami domu bronia
. T~k wiadomo, w kraiach zacho- Isubkomisja \V parlamencie. która
Mussolini wydał rozkaz, koleje go t1 - krew i wpływać na procesy przemiany ma
8ł~, jak mogą. Dzieli cały spędzają ,,: dnle1 ~uropy używa sie sam.ol otów \ wydała taki:: orzeczenie: ,.l\fetoda
wannie, na noc nogi łóżek wstawiają
~la celow reklamowych. \Vydzicla- reklamowania się na niebie
słuchały i oto, jak sprawa obecnie wy_ 1erji i działalność nerwów.
l;j. ~)11e dym, a pilot przy pomocy iest przYiemn~eiszą. od wielu innych. gląda.
Ta zdumiewająca regulacja czyn'oości
do nnczyti z wodą,
snllałycl~ zakrętasów pisu reklamy których używa się dzisia i w naszym
Każda 'Para, która w dzień swegu "'ruczołu zau"t.lzyć się daje w najrozmait
Kołyski z niemowlętami pozamieniane są na ntebI.e. \Vkrótce niebo g·otowe kraju. Ukazywanie się iasnych i ko- ślubu zjawi się przy kasie kolejowej. ma ;zych dziedzinach przemiany materji.
w male łódki i również umieszczone w przypoml11ac stronę g-azety
lorowych liter na chmurach czyni prawo do biletu na przestrzeni Włoch
Nauka ze zdumieni-em staje przed pyta
jWannach.
zaietą przez og-łoszenia.
zazwyczaj miłe i piękne wrażenie.
z·a pia,tą. część ceny.
.
·!l
.
niem,
czy idzie tu o niozslychanie precyzYJ
. .Mrówki wciskają się jednak również w Firmy będ;j. wynajmywały poszcze- Syg-nały na niebie. mog-q. mieć znaTe bilety podróży poślubnej nlaJ ·t
l
ny wreez samodzielnie pracujący mec la·
odzież i w ten sposób towarzysza mieSZ- g-ólnc skrawki nieba, aby ie pokryć czenie dla obrony powietrznej pal1- symbolicznie zieloną. barwę.
Za
przykładem
Włoch
idą
obecnie,
jak
Ilizm,
luh teZ o osobne rozumne zadośćnczy
kańcom wszędzie. Kąsając ićh
tram- swoiemy reklamami. Znikn;j. g-wiaz- stwa. Tak widzimy, Ang-licy uchodza
waju, w kolejce podzkmnej. w biurach aL dy' zblednie księży c a zakochani nic cy za wielkich konserwatystów idą. w to doniosły gazety berlillskie, i Niemry. nienie potrzebom i koniecznościom po<zcre
Niemieckie kóleje wprowadzają. dla gólnych organów.
bo w kościele, .wywołują bardzo dotkli. będą. mog-li podnosić rozmarzonych tej sprawie z duchem czasu'
We swędzenie i zmuszają ich do Ciągłego oczu ku niebiosom wzywaiacym do
Cóż iednak z teg-o, że reklamy swych obywateli - nowożeńców daleko
Clldow'le zjawhka życiowe I'Ul-ją się tet11
hardziej zrlumiewa iącemi, im _gglr;:hiej wn;drapania się· .
_
używania odolu albo do używania niebieskie są. doz"'olone, kiedy kry- id~ce ulg{ na kolejach,
Może więc, mimo kryzysu, tl'a(ly- kamy 'W ich prrejawy.
.~
~ik.t nie ,.Jie skąd przyszły te roje proszku perskieg-o.
zys nie pozwala korzystać z teg-o
mroweJ:. Nie wie~zą t,ego l'~wnież w!aAng-licv sa 11arodem poważnym, lloweg-o sPiosobu reklamowania swo- cja spędzania miodowego miesiąca powróci.
d~e, kto re na. ~rosby 1 ~kargl lo~a~orow ,I a p,racownicy ich poczęli rozpatry- ich wyrobów.
.
~y~~~ n~ml~~e~pe~~ną~om~Ję dla wac ~e sp~awe z zasadniczcg-o punk- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbadanIa ,prawy. h.')1l11sJa uCIekła ezem- tu wfdzc11la· Powstała w tei sprawie
l'~czka żółciowego,

gnlczoJów płciowych, ba,
nau:et bez żołądka.
W braku tych organów inne przejmują
ich }Jracę, a skomplikowany organizm funk
cjOlll'je W dalszym ciągu. Istnieje atoli 8ze
re;.: organów, niezbędnych dla podtrzyma·
Il:a :l),; a. Ho '!lich naldą nietylko t. zw.
Or;(;111:1 <.;dacllel.J1>e, jak t;erce, płuca i mózg
lecz la /de mde,
.',6knu:i w! o{'. ół nieznane aparaty.
których c:el i .larlanie udało się zbadać do
pww w (~H\lni('h lat Jziesiąt'kach. Do tych
n~:tltllit:h lIaJ'::r) Hp. nadnercze, umieszczo.
ne n'h) kap'lIrck na czubkach nerek.
Org::'l ten. llli>1IO .;t:-zwy,
, nil! n;.; J'I(. !vspólnc~(I z nerkami.
D",\ niej w01!óle ni'e wiedziano do czeŚwieżo otwarty most drogowy przez rze kę Pinę. Mo~t ten zbuuowany na terenic !!O one -luż,!. Dopiero kiedy pewien ba
bagnistym ma 133 m. długości i stanowi piękny okaz pol.;kiego budownictwa mos' o dacz all~id , J..i .-\dd!sol1 opieal t. zw. chorowego.
hę ln·oJ] zow,~. taczęto Fję interesować n:!d
·ł'ł! · W49PG:.·~
llerczenl.
Przv tej chol'ob :~ zaznacza Fię dziwne

_.

Mrówki czy. •• pluskwy?

jały wytwarzane przez
chodzące bezpośrednio

I

· , , W·
zenco
Ulg l· kl·
O e)owe dl a nowo

rekla ....... a

w

<

Podsłuchane.

,,

.•
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• Tajemnicza choroba starych 'gmachów
~.:zy

szesc mllJonow obywatelI
r-J .,

mieszka na obszarze Szwecji.

~

•

_.

.

I...-~ntrdlne sz·" cdzkte . b~uro s.tatystyczne o;g;łasza ':~Yl11kJ ~wolch
p~ac. Ludnosc SpVCCll "'vnOSl obecnIe 6. I {)2.:.U6 osob, co' "'obec cyfry
za r.~k 1!,~O, o~nacza przyrost o
2o.8~., .os.ob, czylI o .1, 4 ])roc. , .
Na 1W1d~sz,' wzyrost ludno s~1 wy
k~z~11e z mIast Stockholl11, a mlano-

skiei o 17'8I2 osób, tak, iż liczba
pierwszej wynosi obecnie 2.0~S.OOO
osób, g-dy liczba drug-iei - 4.128.000
\IV Szwecji liczba kobiet prze. wyższa lic z bę mężczyzn
o 3 proc.
Li czba urodzdt wynosiła w r. Io.~ I
- Q1.004. co oznacza duży spadek
WICIe 12.1:26 osób, ,za ~..renI, t. i. w stosunku do lat poprzednich.
24-. I S proc. Ludnosc 111 l e lska \vzro-I
Li czba
imig-ran tów
wynosiła
sla \\" stosunku do ludności wiei- 8,.~Go osób emig-rantów - 2.Q7I.
at-

Mb*'

'1*&\!!Ejl"M!d'

Cudowne ocalenie pilota.

motorów niszC7Cl mury.

Niedobrze się dzieje wielu PięknYTIll0fian1 n owoczesnego ruchu ulicznego.
zabytkom architektury w Paryżu.
G:tzv. które wydzielają motory saNawiedtza je tajemnicza l:hc'roba, n~ l1lochouÓw działają fatalnie na stare
którą, niestety, n~e znaleziono lekar- mury; pył. który w połączeniu z deszstwa'.czcm tworzy coś ~ rodzaju gliny, zaWczes,ną wiosną kilka zahytków pa- tyka kuźdą szczelir.e murów,
ryskich, między innemi pickną wieżę
uniemcżliwiaiac im .,oddychanie"
Sw. Jakóba na placu Chateler. oraz wre'ilcil!. dym z l\Om~llów. zwłaszcza
gmach Wielkiei Opery.
fabrvczl1vch, otaczajClcych Paryż ciaotoczonO drewnianemi rusztowaniami
snym plerścit:ll1lełl1. ~ckod'zi jeszcze więPrzes.zkadzało to zwiedza.jącym ClI- ('cj g-machom, niż ll1clziom.
dzoziemcom, ale Paryżanie byli radzi.
Cóż można poradizić na tyeh szkodWiedzieli oni, że to paryska rada miej- ników? Bardzo niewiele. Trudno, prze~ka wyasygnowała kilka miJjonów
cież. zmienić ruch uliczny.
franków
Można tylko pielęg:nować i leczyć
na Imrację gmachów·
"chore" murv: c.zyścić je. myć. przyJednemu z dziennil\aJ'zv udało się n:;,jl1'.lilicj tam. r.dzie nie jest jeszcze
dotrzeć do kierownika robót budowla- zapóź\l.o.
I~ych Paryża, i ten lldzielit mu informaPięlme rzeźby na wlezy ~w. Jakócvj na temat tajemniczej choroby gma- ba: średniowi ecw e diabły, smoki i pochów.
twory rnzparla'-a się z dnia na dzieli
"Pubiiczność ma słuszność" powie- corctz bardZiej do teg-o stopnia, że grodział "gmachy n,a'1'yskic
są chore":
im uduszenie,
"':i<l.. :>l'zcehodllliom odłamkami.
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SZKOLE.

Tasiu, powied~
mi zdanie' w którem zna jdu je si~
wyraz cykori~.
Ucze!l: - Trzy razy 'd zienni t
pik kawę.
.
Nauczyciel: - Gdzież tu jest c y
koria?
Uczefi: - W kawie, panie pro
fesorze!
DOBRA RADA.

1\ auczyciel: -

- Chcę sobie kupić popiersie n::t f or·
tepim. Kogo mi radzisz: Mozarta czy
Moniuszkę?

- Ja:hym ci radziła Beeth,ovena. Ten
przynajmniej był głuchy.
NIESZCZĘ~LlWY

WYPADEK.

Buchalter: _ Prosiłbym pana dyre 1,.
tora o podwyżkę pensji. ,Testem od wczo.
raj żonaty.
Szef: - Za nieszcz ęśliwe wYJladkl
które wydarzyły się 'POza przedsiębior
stwem, nie bierzemy żadnej odpowie-

dzialności.
________________
__
~

Ę

jC'.k człowiekowi, kt6rego pory byłyby
zapchane j:tkąś masą·
Piaskowiec, z którego zbudowana
jest większość z.abytków miasta, pada
'Dn

Rekordowy sen.
27 ·letnia maszymistka Patricia Mac
Guire w Chicago śpi już od 150 dni. Ani
prz.ez jedną godzinę sen ten nie został
przerwany.
Lekarze stoją bezradni wobec tego
fenomenu, mając jedyną nadZieję, Że z
Europy przybędzie pewne serum, po z.a_
strzyknięciu którego zdoła się uratować
pacjentkę. O jakie Serum chudzi. tego nie.
udało się stwierdzić.
śpiącą maszynistkę karmi się

" t,;.

M

ELcv I.Ja

rHJS~,: dll

~'..: ~YiOimi wybaw~cie!<tmi.

Mae

f.p ad! ~,' ~~, 1 ap r \, n n w (hlewi czych " uch podczas IOlu z Vera Cruz do
Ho,· ,'lIt:· ' I Tn\··::,··!. ~ ;" CI p(t!lió~ł śmierć podczas gdy on ~alll. c~ężko ran'oy w nogę,
-blp i: ··O:f'l · l l"~ (1 .. '1.'.;' zwi('l'~ę~a i jadowite węże, czołgał s~ę zgórą 3 tygodni'.:!
,Hor, 7. , ill :1 ·· ·:'. , I ~p ')' i ,. fI nie znnleźli Ind janie w stanie zupełnie wyczel'pahym.

•

sztucznie,
Wydaje ona ';)I-zez Sen od czasu do czasu
cichy J ę k. Widocznie nie jest to SeiIl zQrowy. Rzecz szczególna, że lekarze nie mogą otworzyć jej oczu, gdyż powieki są
mocno zaci śnięte. Chora porusza czasami
ręl~oma, nogi jej natomiast są. ciągle
sztywne .

Najnowszy tauk amerykailski, który osiąga szyhkość 80 km. l1a godzinę i potrafi
trudu pncbywać przez naj gonze nierówności 1Jerenowe.

~~~ ~~--------~--------------------------------------------------------------------------~-------------------------Odbito na w-!as,/e.! maslYlli.e rota~yineJ.,
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Łodzi DrZy

ulicy Karola Nr. l . .
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wvda~:n:ctw() odpowiada, WladY51aw St~loulkow.U
Za redakcIe odpowiada: Roman rurmańlkL

