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Los Angeles, 11 sierpnia. Czwartek cesom środowym, mieli dzień odpoczyn państwa są w hokeju ziemnym znacznie
dniem bez finałów VI zawodach olim- ku. Finały odbędą się dopiero w czwór. słabsze od państw europejskich. Ponie'Pijelkich. W dniu tym bowiem odbył się k.aeh. ze sternikiem
waż jednak nikt z Europy nie j)rzyjechał
cały sZereg eliminacyj,
13 b. m.,
wobec tego Japonja uwozi srebrny me·
a rozstrzygnięcia zrupadły tylko w mniej a w dw6jkach 12 b. m. Nasza dwójka dal, a USA bromowy do domu. Niepo.
ważnych częściach wieloboju gimnastycz- bez sternika wchodzi, jak wiadomo bez e- lrollaną drużyną, podobnie jalk w Amster_
nego i t. p. lronkurencjach.
liminacyj wprost do finału, pOlIlieważ zgoło damie okazały się Indje, kt6re zajęły poNa pierwszy plan W)'Ibiło się pływanie, siły się tylko cztery osady.
nownie i bezapelacyjnie pierwsze miejsce.
które w bieżącym tygodniu zajmuje tą
Na stadjonie olimpijskim odbywa.<! się
Lo! Angele5 11 sierpnia. W skokach z
pozycję, jaką posiadała w ubiegłym t y- będą dalszym ciągu pokazy i zawody trampoliny w konkurencji kobi-ecej trzy
godniu leklkoatletyka. - dzień wcroraj- gimoostyczne. jeźdźcy stoczą dalszy ciąg pierwsze miejsca zajęły Amerykanki, czwar Helena l\1adi&on, t:dobyła złoty medai
szy przY1Iliósł eliminacje w wyścigu 400 waDk1i na terenach Riviera County Clul", te - Niemka, pil!te - Kanadyjka.
w pływaniu pań na 100 metrów (rekot4
m. oraz wyścigu 1500 m. st. dow. 'i>006w, zaś żeglarze zakończą swe walki w mtoW pr:t:edbiegu w pł}"\1lniu na wzn~ na
olimpijski)'
jak r6wnież 200 m. sto klas.
Ce Long Beach.
100 I11tr. Japończycy i Amerykanie weszli
W czora,i odbyły się teŻ zawody SlZerW dniu w('zorajszym rozpoczęły się do półfinału. W finale na 400 mtr. zwycię
miercze. W pierw1!zy~h spotkaniach '!iWY- także
żył Amerykanin Crambe przed Francuzem
ł
ł.odzr.
cieivli Polacy z Meksykiem w stosunku
strzelania olimpljslde,
Tarisem.
10':6.
~ turniej hokeJowy mkońcrcy alę tn;ePrywatnie dolar papierowy w żą.daniu
W przedbiegu wlonarsldm
8.90, w płaceniu 8.88; d<>lar złoty w żąda
W nast~pnym s.potkaniu z Duńczyka.- cim i ostatnim meczem. Tumie5 ten przy_
czwórek b'6 5temikG
niu 8.98, w płaceniu 8.96; funt angiehlkł
mi zwyciężyli Polacy w stosunku 10 :5, oomina. turniel rugby z rolru 1924, gdzie
Anglja pokonała St. Zjednoczone i Niemcy, w żądaniu 81.00, w płaceniu 30.90; rubel
Z p'olsldej strony Frydryeh i Prupee zdo- ~urrnu~Ja .zdDb\rła. bro.nz.owy medal.... po.
a Włochy _ K~ad~.
złoty w żądaniu .1.75, w płaceniu 4.78;
byli po 3 zwycięstwa, Segda - dwa, LU-I nIewaz nIe było
. ' __ .:
Polscy lekkoatleci wyjechali s Lo. An marka w żądaniu 2.11, w płace niU 2.10,
bicz i Nycz - po jeooem.
. .. nikogo gorszego.
W następnych spotkaniach Węgrzy po W LOs ~n-geles tą samą rolę odgrywają ~łes do Chicago. Dzisiaj rozpoczynają się za 100 frank6w francuskich w żądanh.
cmentarz na litewsko - poIskiem pozawody w Chicago.
35.10, w płaCeniu 85.00.
14:2, a Danję 11:1. suk •Stany
które
to _
_ _ _ZJednoczone
_ _ _ _- i_Jap
_onJ
_ a,
__
___
_ _ _ _:l:1li_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Da którym w8zystkie napisy pol- konali Meksytknasi,
Ikie zostały przez Litwinów zerwane.
był

Dolar

funt w

I

Wioślarze

dzięki

wstp.aniałym

Zakończenie

Krwawe zakończenie nieporozumień rodzinnych.

lrzy śmiertelne strzały

P.ldom, 11 sIerpnia. Mieszkańcv wsi Ka

podnieconego wieśniaka.
Kiedy sprzeczka zamieniła sie w awan

l!Ilf g. Przytyk zostali wstrzaśnIęci nie-- turę połą.czon~ z bijatyk!} .Jan w przystę

lilIOwitym zakończeniem długotrwały~h pie furii chwyciwszy rewolwer oddał dwa
Olumień roc4innych u swe~o saSla. strzały do swei zgryźliwei macochy. Kule
st: re~ lat w Kaszo -je !Ja ~ospo zranił) ;'q. w głowe j W lewa -d~~. o :u:

rewolucji w Hiszpanji.

skapitulował.

Garnizon Sewilli
Przywódca

powsta~tia uciekł

do Portugalji.

j'l,lUdTyt 11 ~,prł' . PoW ,~, o t6~ Z'tvańC'l.1 rząd uciekł w nocy aam..,lobW l
przyroc!lniego siedmioletniego brata Stani- go wybuchu doni~li!my wczoraj, zostało 'W wyll!dował na ~rytorjum Portugalji.
sława.
Marlrycle jUż wczoraj ,tłumione. Jedynie
Woheoc kapitulacji Smvilli 'ostatnio ogni
Po dokonaniu tego czynu zabójCa po- 5cwLia pozostała w ręku powetańc6w i bro 8ko ruchu rewolucyjnego zostało .tłumione.
biegł na cmentarz miejscowy, gdzie wy hiła d.; prZ'eciwko wojakom rlł du republi.
W Madrycie odbyły sit
strzałem skierowanem w usta usiłował po-- kańekif·go.
.pontaniczn,e mtmife.sto.cje ludnolci
zba\\~ć sk życia Stan wszystkich trzech
!\:;.ąd w nocy wysłał przeciwko rewolu- DR a:cś6 republiki i obecnego rz~du.
ofiar zaciekłej kłótni rodzinnei iest bez~ cjonibtom
15000 żołnierzy
W m8nif~cjach tych wzięło udział kilka
nadzieiny .
i dwa pułki artylerji. Dzisiaj nad rtm\";ln dUH ąt tysięcy ludzi.
a.
pDw~tańcy wywiesili biał, chor,gi~ ł ska·
Wszystkie garnizony HlszPalnll WYpitnJowali bes zastrzeżeń.
słały do rządu w Madrycie depesZle. 1:
Cłówny przywódca pOWitania. ._
wyra'zaml hołdu i wierno~ci.
generał
San
Jurjo,
Wszystkie watniejsze punk'ty s1iraMaszynista odwiózł ranną do szpitala.
który " dniu wczorajszym utworzył w Se tegiczlne W całym kraju Stł obsadJzooe
SklIriysko 11 sierpnia. Na 31 kilome. stała zaczepioną przez })arow6z skutkiem willi pod swojem przewodnictwem Jamo· przez WOjsko republikańskie.
toru kolejowego tuż za osadą Ja- czeg-o doznała
'~'vll.letnia Marjanna Jabłońska córzłamania nogi w ko1ante
l ' ,
Szczegóły wstrząsającej
Ze wsi Lipienice gm. Rogów i og6lnego potłUCZenia.
przebiec na drugą stronę toru tuz
Maszynista widzą·o wwmdek zatrz)'pędzącym pociągiem do Skarżyska mał pocią.g zabierają.c ranną do S2ipitala
Z bliżej nie ustalonych przyczyn zo- w Skarżysku.

kmcQmQr~owl'm

zamieszkuje
~ swą df!1gl). ·~om~ ~1.atlanri'ą ) eltle
bJ StąpIsław Łósik . człowiek dosyc sta·
l!nIY i og61nie p.owazanv.· . ~ . Krytycznego dnia około, ~~ziny
/10 W domu Łos,ków
wywiazała SIę
r.zeczka. pomiędzy 26-1etnim svnem U
. z pierwszej żony Janem, a iegQ ma

'p

z· ewczynka pod parowozem.

I

Maoryt, U slerpnia. W komunłkacfe
p'6łurzędowYl1l podkreślają, te wedlu g
posiadanych pr.za rząd wIadomości. Ni
kr61 AUons nie brai udziału
,.
we wcrorajszym zamachu starJu.

Kr~

Alfons przebywa obeonle u hrabiego ZamoJskiego na SpiSIZU, a Jego dzieci od-'1
bywaitł podr6~ po Irlandjl. _
'J
Londyn. 11 sierpnia. 'Jali 'Z Madrytu
ÓIOllroszą. uruch?IDlono JeSZCiZe wczoraJ
sądy woJenne.
Je(fen ~erał I dwóch oficerów. ld6rzy
brali udlział w rewolucji zostali ska.mnl
na śmierć ł rozstrzelani dzisiaj o świcle.
~ ~,

I

I

katastrofy samochodowej.

Drawurowa jazda

przyczyną nieszczęścia.

Zwłoki pułkownika Jasińskiego

militaryzmu we

Włoszech.

Nowy Są.cz, 11 sierpnia. W czora5 na
wzgórzu t. zw. Wysokiem leźacem na aro
dze Nowy Sącz - Limanowa wydarzyła
się między godz. 11 - 12 w oołudnie ka
tastrofa samochodowa, w którei ofiarą
padł płk. Jasiński, dowódca III kra~owskiei S!:rupy 'lotniczej.
. _
.
Przebieg tej strasznei W skutkach kata
strofy był następujl)CY:
.
Z Czorsztyna zdążały do Krakowa
przez Nowy Są.cz dwa samochody: w jed
nym z nich, sportowej LaJlc;i iechał płk.
Jasiński z p. Rayska. w dl1Ul:lm zaś w kry
tei' llmuzynie szef lotnictwa woiskowego
płk. Rayski z córeczka. Pierwszy samo
chód prowadził płk. 1asiński. drugi płk.
Rayski. Oba samochodv
.
;echałv ze znaczną $z1)blrości4,
pomimo znaczDe~o wzruesienia. a przychodziło im to z łatwością ze względu na
siłę maszyn.
Po przejechaniu Nowego Sacza na !a
mym szczycie wzgórza t. zw. Wysokie,
lei,<).cego na 12 km. od Nowego Sącza,
w pewnym momencle oba WOZy
iechałv

przewieziono do Krakowa.

Jadący obok niego swym wozem
SChyliła ~łow ••
płk. Rayski natychmiast zatrzymał wóz wyszła azlęki temu z życiem. o3nosząc

j pośpieszył koledze swemu i żonie na
ra:hmek. Nadludzkim wysiłkiem. Jedynie
przy pomocy jedJnego pastucha. zdo~ał
wóz podnieść. Wysunęła się jednak z
niego jedynie p. Rayska, gdyż płk_ Jasiński ze zwisającą bezwładnie głową
siedJział pochylony nad kieroWlIlicą. Wydągnięty z auta dawał słabe oznaki życia i w kilka chwil po wypadku życic

ciężkie obrażenia ciała. gdyż

ma zgnie-

doną, klatkę piersiowa. Natychmiast pO

Rayski przewi6zł sam nie
pomocy żone swą do szpi
tala powszechnego w Nowym Saczu.
następnie zaś powr6cił i przewi6zł zwło
ki ś. p. płk. Jasińskiego, Id6re zlofono
w kostnicy szpitala.
Badamia lekarskie
wykazalv, te
zakończył.
~mierć pIk. JaSińskiego nastąpiła wskuPłk. Rayska, która w momoocle kry- tek
tycZlnym
'(DokońcZQnłe na str. 2-elr

Przełomowe

obok siebie.

wypadku płk.
mając znikąd

dni w Niemczech.

na co pozwalała szerokość wtem mleiscu
szosy. Gdy oba wozy znalazły sie na zakręcie, wóz prowadzony przez płk. Jalini w yglcsfł przemówi'j Llie na creść wojny. 1:e słowa jego padły na grunt po- sińskiego uderzył o wóz płk. Ravskie'('o.
w'dzimy z 7!~cięcia, z jakiem mlo dzież szkoły marynarskiej "Caio Duilio"
Znaczna szybkość wozów oraz rozmokła
defiluje przed dyktatorem Włoch.
od ci~głych deszczów szosa. spowodowały, że w chwili, gdy płk. JasIński czując
uderzenie pragnął odbić kierownkę. wóz
ześlizgną.ł się i 'leweml kołami spadł do rowu, ujechał kilka kroków, następnie uderzył w podpórke słupa
telegraficznego,
złamał il) i runał w Z-metrowei głębOkości
y PLACENIU ZA
ZADATKU
Prezydent Hindrenburg polecił ka'llclerz'owi Papenowi odbyć kon ferencję z przywódca.
rów .. przyczem
',;r,oii ..
mi
8tronnictw, cel(' ~ rekonstrukcji rządu. Według wezelkiego prawdopodohit~ń"twa
1V~1Vr6cił aJe GO Róru liolami. I !
urąd
klinclerNd mitlUłi\'! powierz<lny Hitle rom (po. prawej) a Papen "hejmi" lI'ioJ.
acie we dworze w Stokach. dojazd tramwajami 10 Widzew l 4 Pomorska. kryjąc pod sooa płk. Jasińskiego l p.
~rtwo 8praw lJR~amcm.r.ch.

Z

.Iiczę 50 zł.
P L A C E

.-

Raysk~

lir. t

"~----.._-------)-------,

'

--_._--_. ----------- -

-'-----.--------------~-----~

..

POlUocnik rakarza

;zczegćły wstrząsającej katastrofy samocht,dowej Zdarzenia i wypadki
ubiegłej

_ ---

doby.

zaatrzelił sM/ego kompana.
szpitalu w Nowym Sączu, a tyciu Jej
ze stronicy oierwszej
(-)
Pre-eydent
Hindenbur,
przyjął kanclerza
ż' łk' i
nie zagraża niebezpieczeństwo,
Papena, llpQIWltmając go do podieda perlraktaZ o ~ <?nosza: , .
nych za r6żne <prz'estepstwa.
zlamania podstawy czaszki,
Wczoraj przywieziono panią ftayską cl w sprawIe rekonstrukcii gabinetu.
W czora 1 mIedzy godzma. ~-ta. a
VV kilka ~odzin po dokonaniu
o też wszelki ra1unek okazał się nier1 0 jednej z lecznic
krakowskich. W
p~ połudn.iu odbyło sie plenarne posledzel!lie 6-ta rano zo~tał ,;amordowany d",:()< zbrodni aresztowany został iei spraw
nożliwy.
Wóz pIk. Jasińskiel1:o dziwnym 'Zbic ciągu nocy przetransportowano też dQ ,~blnetu. Uchodzi za pewne, fe kanclerz Papen ~a. strzałami rewolw~roweml me- ca w osobie Andrzeia Pawlnka.,
Jasińskie- 1)a zlecenie llindenburia zwróci się dQ H~t1era lak! S~muel Heller, llcza~v ~a~ 2;;.
pomocnil{a rakarskiego,
~iem oko'liczności pozostał prawie nieu- KraJkowa zwłoki Ś. p. pułk.
2. ptollOZycją udz.'ialu w konferenclach.
Przed- ?nąleZlOno ~o na ul.. Krawlec.k le l bez kt6r~ przyznał si~ do morderstwa.
;zkodzony, Płk. Rayska przebywa w ::;0.
tem jeszcze maią Slię odbyć narady kanclerza % zyc~a. Denat był W1~lokr.otme k.arą- poda,1C).c jako pow6d porac.hunki
Jessem, Stegerwaldem I pI1Zywódc" niemiecko- ny 1 notowany W re.lestrach PObCY1-1 osoblste~
.narodowych Hugenber&\/em.
e.
e
Na temlłlt pI1Zyszlego rządu krą!y mn6stwo
c
Młode życ.ie ofiarą niedozoru.
spt,zecznych poglosek. Narodowi soclalUCIl żą·
N·
d· k· dl I
·k r
leapo zlan I
a etuI OW.
Koło I I sierpnia. We wsi Grady
Po paru ~odzinach wy'd obyto daj" tekI kanclerza, Tekę te ~beJmle Hiltler.
e-m. S0111polno .~-h Uda Zofia Pila- iuż zimne zwłoki dziecka·
W g.abineaie Hitlera naroda:w! socjalliścl 0. Łódź, .11 lsierpnia.. W dniu wczoraj
Równiez w dniu wczorajszym ofiarą
rov:ska. wvchowuiq.c8. się u swe~o
T,est to iuż dru~i wypadek na te- trzyma.llby dwie tekI; m.iulsierstwo spraw wew· Slym, w godzinach popołudniowYch, nie- złodzlei mieszhnlo\-\'Ych padł drugi Ick<>wUla vViśniewskieg-o Andrze.ia po- renie ~m. Sompolno w bież. 1eci'e , ':lC!trUll'''h. objąłby Stlrasser. Mm. spraw ~altrani- wykryci dotlłd sprawcy włamali się do wkz - Icek. zamieszkały przy ulicy Woj
bieg-ła na łaki - pełne do!6w po wy- g-dzie skutkiem braku należytej opi-e CZIlyc,h ~\lzostałoby w .rekach Papena. Mttn. mieszkania Abrama Ickowicza OlZy uli- 'Jorskiei 19. ZłoJzieje wyważvIi mu drzwi
d,obytym torfie. Przez nieuwag-ę ki - śmiertelne gołębie torfowisk ~chlelcher ,Pmost.alby mm. Reachswehry.
ey Skwerowej 13. Złoczyńcy, wykorzy- mieszkania. z które~o skradli rozmaite rze
dziewczynka wpadła w g-łęboki dół zabiera ia młode zyde swych ofiar.
Von Neuraih cbjatby z pQwrotem plaCÓwkę stujlJ,c nieobecność domownik6w. prze$zu czy wartości 2500 zł.
napełniony wodą. i uton~łR
I
kW ~ynie,d~:: pOaYI odszedł- kall całe kHkupokojowe mieszkanie rz. któW obu wyp~dkach sorawcow J(raCJzłe
bdYPIOmattyc.tTl~
y na s anO\Vll; OIl...... Prezy ~.... ros Wschod1.
, " .
•
nl h
rego zabral'1 «arderob(!, b'}'
le lzne. srebra sto zv
narazle
nie U1-awnlono. p OSZuk'Iwanla
c Posl.dzenle gablnetu trwało do ~ ~. łowe itp. rzeczy ogólnej wartości około prowadzi Urząd Sledczv«
, ;. ..
,I 'tl
Kanclerz Papen pl"Zyj~r potem przywódcę ~em. 4000 złotych.
'j, I '1 ' ~. L I
- J
Wyjaśnione kradzicie w Kolumnie.
lIaJrodQwych łIugooberga.
e
e
.
Ił
Konferencja z Hitlerem odbędzde a[ę .prl\1W'Łask I I sierpnia· Od pewne~o wacie. kt6re 'doprowadziły 'do uię
dopodobn.le
iW pIł\tek. HItler będzie praw®pol p. k
kl·
czas'-\. letnicy na terenie 'Powiatu cia sprawców kradzieży. Okazali
na u. IOtr OW8 ej.
łasHe~o zwłaszcza zaś Ko1umny i ,ie nimi 18-1etni Wolf Symon i 17· dobnie pra:y!ety rówulet przez pr~denia łUnl..Mf, do. 11 sierpnia. Od dwóch dni lrowskiej mają na celu !lalprawł ~%CZO.
okolic bylt systematycznIe okrada- letnia Estera Wa ;nst-ein, mieszkań denburga. W k.o1ach polltYCZilIYch Ucz, sJ. ~e
ni. Kradzieże jednak l1ie były duże. cy Zd'lu'l skiei - Wc li. Wymienieni z,łoszenlem przez Papena fOrmalnej dymisJi Je- na skutek prowadzonych robót asfalto- nego W wielu miej808cll. a.sfaltu. Napra.
wych .-: jest zamknięty dla ruch.u koło_ wa dok!onywana jelit b~tnie przez Pol
Ginęłv koce i pledy pozostawione dla zachowania
pozor6w handlo- ucze przed rozpoazeCJtem pertraktacJI.
W całych Niemczech pomlmo oKlosuula Ita wego odcinek ul. PiotI1lrowakiej pomiędzy &kie Towarzystwo Asfaltowe, które, r«od..
na plaży badź w polach, ubrania wali papierem na muchy, w rzeczynie z umową zawartlł z Magistratem, EO.
z nad brzeJ.!ów płynacei ni·ewielkiei wistości ?a,ś trudnili si.e kradzie- nu wyjątkowego trwa~ nadal amachy, bom- Placem Wolności a ul Zawadzką.
l:gwe i krwawe napady.
00 kilka dni, odcinek, rolb6t ~au· bowiąza:ne jest w ciągu pięciu lat napra..
J'zeczki i t. 1). Ginęh' też zastawy żarni.
(-) N. akademIJ zjazdowe} w Odynt prze- wa6 si~ będńe dalei aż do caJiloowitej na- wł~ ułożony asfalt.
'Stołowe z vank6w letniSK. W.obec
Młododana pare złoozie'fsKą .osam6MeDłe wy,łosl rOD. Ryd!z-Śmfiły. Z polece- prawy ul. Piotrkowskiej.
Projektowane wyłot.nle asfaltem ClaJ.
te~o, że kradzieZe takle_ notowano dzono w ar,eszcie..j'
nla' pr.mlera Prystma rząd reprczentQwany bę
Policja ~tkie auta, taksówlil. wo- StZleJ czę.§ei ut. Piotrlrowskiej - W' roku
'dość 'często poEcia wdrożyła o b s e r - .
~ .'
dz6e oficjalnie Pl'lZiCZ ministra BoemerL POIEa· r.y i t. p. kieruje ulicami bocznernł.
hleżąqm "powodu braku :tuna!Ul.rl6w: _
tem lWi zfetdzłe udzłal wdmłe manzalek seJmu
ROboty przeprow:adzone na uJ. Piotr- gpaJiło na panewee.
. 'm Y'i7
Dokończenie

utonę!

ziecko

a

) w dol torfowym.

Sezon k ra d zlezy mle. Zk
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h
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Spr łoi sprzedawcy papieru na muchy.

Nap rawa Jez dDl Sf a owej•
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Cenne

~~ ~yk

Pr;a.~

nyt

w

wpa..-5ł

palisko".

ręce

policji.

Piotrków, llsierpnia. W dniu wvzoraj ulotnili Ilię bez śladu.
Izym w lesi" pod Sulejow~m patrol poli
W dole do połowy jut przys/panym,
cyjny zauważył dwóch podejrzanych 060bni z'la1p'1iono dwa worki, w których zuajdowb
lów zajętych rukopYW 'lni'em czegoJ do zie ty si~ pochodzące ltj przemytu
mi.
Policjanci zbliżywszy się do taJemni
etych osobników wezwali ich do utrzyma
nia się. W odpowiedzi nieznajomi rzucili
Ilię do uci~czki. Gęsty zagaJaik utrudnił
funkcjonarjuszom pościg. to td osobnicy

IGCharyna, tytoń
i Olsterka 'do maszynek do golen!a. Przemyt
wartości ok'olo 2 tysi~ey złotych, odstawio
no du Piotrkowa. Za r.biegłymJ przemytnł
kanu 'Wszczęto poszukiwania.

Nieszczęśliwa narzeczona brutalnego pijaka
mogła znieść dłużej up okarzającego życia.
Ze Lwowa donosz1:
ła, zrozpaczona wybiegła s miesdiania na
W mi~szkaniu dozorczyni domu przy 2 piętro i zanim kto§ się !postrzegł, prze
ulicy Kubasiewicza 5, mieszkała od 9 mie szła pr~z balmtrad~ i C prrer8Źliwpn kr,v
.
sięcy 25·Iefma robotnica HeJena Stebełków kiem
na, zajęta w p~ekarni. TaJ:1aczyńsl.dego , wraz
1.O)'.1coesyla JUJ bruk.,
ze swym narzecZOnjID, Józefem Karo, c~· Momentalnie zbiegli eiv domowulcy, i.CI
ladnikiem piekarskim, równieź zajętym w niestety, wszelka pomoc okazała si~ bezeku
tej samej piekarni. Stebelkówna prowadzi tecmą·
18 z narz€ezonym 'wspólne gospodarstwo i
Zwłoki denatki na polecenie lekarza
liczyła na zamrppójście,
.dzj'elnicowego odstawiono do Instytutu memimo, iż wiedziała, że narzeczony jej jest dycyny lądowej.
alkoholikiem i awanturnikiem. Dziewczyna
Moralny .prawca 'tragicznej muercł 8te
którą narzeczony ustawicz'aie bił i maltre bełkówny, na 'Wiadomość o wypadku, nie
to wal, spodziewała się, ż-e po ślubie more okazał na)nniejsrego W'zms:lJelDia, lees .po
nastąpi u niego otrzeźwienie i współżycie kojnie zapalił papierosa ł wyszedł na uIi~.

nie

jakoś się ułoży.

Tymczasem wctoraj rano Karo powró.
cił po całonocnej birbantce pijany do do·
PIu i zażądał od swej narzeczonej 500 zł.
Stoehoelkówna lie chcąo doprowadzić do
większej awanLU~ ~T, udała się do M. K. O.,
podjęła Zf' swych OSZC2',ędności więkezą kwo
tę i wreczyla ją narzeczl>Demu, a sama wró
clla do "domu.
O godzinie l powrócił K 'lIO do domu zu
pl'ł"lie pIjany i poco:ąl Ilię awanturować,
rrzyczem narzeczona kilkakrotnie uderzył.
Wóu'czae Stebełkówna zagroziła mu, re j~
~li nie przestanie jej bić, popełni samobó.1
stwo. Gdy jedn1k Jroźbą tą l.dc 'me wskó""

Magistrat apeluJ-e.
Łódź, 11 .ierpnia. Jak wiadomo Urząd
Wojewódzki w ~~dz~ nied~wno uchylił
uchwałę .Rady l\IleJB~ej z dnia 16 czerwca
w .p • .vIa wykluczema % grona ezlonk6w
RMy Miejskiej i pozbawienia mandatu wi
c~rr'~zyd~ntb m. Łodzi dr. Edmunda Wiehnsklego.
W związku z tl! decyzjI! Ure~u Wojewódzkiego - Magistrat opracował odwoła
nie w tej 8prawi~ i wcz'oraj wysłał je do Mi
nieterstwa Spraw Wewnętrmych.

I

dr, KaaJm1erz $włtalskll I uerel czlodl:Ow

przybyło ~ć

d1L,(_l Do Berllna
wJonetek, które we~ udzłal

Odd:dał,

a_,

Dr. G. Rydzewski
Chor. skórne i weneryczne

ZaIiTlenl
Od 7 -

fa 6.

8 wiecz.

Dr. med.

HALT lEC
Choro:"v skórne, weo<,zoyc:!:ne
i

moczopłciowt:

Plotrl<o'W'ska 10.
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•

~k~:r:'~eC:~~Ska ~!r!~:':":
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. TI~r~'ł~~J"
' rozgardJB.~
r ....h ullc.~,,,
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łałSiZOWUIa • kJ,~.

(-) Na 1lJ'OOZYsto4cl IpOldzłelCIII

lir Z~

PabJan1ce. U

słeronia..

DESPERACKI CZYN SLut4CEJ.
Pabianice, dłI. 11 sierpnia. ~wna Zof3a lat 19 słu~ąca zam. w Pabjamicacll przy ul. Zarnlknwej Nr. 16, na;piła
si~ w celu samobójczym eaend! octowej.

NIEICUPUJCIE

WYROBÓW WĄTPUWYCH

II

Doktór

er

BE

misIł i domał połamania teber. PIli'wsrej pdmocy udzieliło jnłecczęśllwemmj
pogotowie kasowe poczem - wobec 8p!U
ciwu samej ofiary wypadKu PawI. pa
zostawiono go w domu.
Staln Pawlaka jest groIn"•.

ZlOTY UL" lar.,
• ••U••TO.rocl,
••tn ,.,.•• 18

d.1 •• at,p"J'e" I W •• lt&6 ..,.. l ••' •••• Iuy.
" ledd
.,tyatYII. ll.r.Dkl,. J.n." J.ao.IY
WI,lk. rnr'a • 18 ,br&l"~ ,. t.

,.d
Parki

~

parku

bler, .lubl.ley pubU'IDo,.I.

M....Unl, Lu.l. Negro, Jad.lga Cz.nka
Jer.y Janoua, A. T tarko.fcz, R. Czerny
Balet Sen.y l Innł. Muzyka pod b. Cz. Kantora,
Ceny _leJ.c od 50 gr. do 2 .ł.

i
.......................

odchotłz,. postoju

ul. BrzezłMdej Nr. 144.
Odjazd co godzłn~ pocqW8Sy od gods,
8-cj rano do 21.ej wiecz.
Dojazd tramwajami Nr. 1 i 6.

Dr. mecl.

D.lł l
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Dr. med.
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dDłu 1-' b. Dl. S okarlJl JS-ł_ ap6łcldelKatdeso przybysza. kt~ry pO lU lU pogotowia ratu.nhnNro Kas1, 01.0nł "Z,oda" upowfedzltal IWt prąbyde b. pre- pierwsz)' znajdzle slo W Pablanicach nie- rycllw P abja.ntead1, KOłacz6WDf
zydem.ł Wolo1echowsk5. 1ttc1cT, 1WY,ru.c f.fent: mil. uderza tłok i rozgardjasz. jaki pa- nie sn>:tnym pt'ltwl.!IOII.O do
"Istota ruchu lp6ldzleICUJO",
nuje w niekt6re dm. na chodnikach mia· BY Chorych w. PabJanłCllCli ~ ut Iemm
(-). Rozbicio roko~ prsemYJłowC6w sta. Ruch publiczności zupełnie nie jest skleg'O Nr. 20.
I : 1<'1- ~~'j
s robotnikami w okrogq I.neuhłre pMd uregUlowany i każdy cllodzf. tak. jak: mu . Przycąna ~. lIIl.JII iti,
strajkiem dwustu tyal~ey robotników pl'" sił żywnie podoba.
ustakma.
, I ~ o ·:~t . . .'
mysia tebtyln~go. J uo punkty 'pom'e w
DzIwnem jest, ie aotyc:llCUI niId Da
konflikcie wym.ieni6 nałełył obcltc!o sa. te apraw, DJe ,wr6clł w Pabianicach
, . WYPADEK PRZYJ
~
robk6w o 10 proc,,' pnyj~ apowrotem uwagi i me ulecił publicznoki pabjanic·
Pabjanl~ 11 lIe1J11lłL W cłnłu ~
do pracy t:g6rł .z«:&6 tyał~ tobotnik.6w, klei, jak sfo chodzić DOwmnO.
raJMynl o i'od'%. 9.46 'W ptbanll KarolA
mvolnionych wskutek konflfkta o WJIOkM6
J. Naleis. chodzie praw,. 1tr000ł Kolbego w Pabjanicach prą aL
płacy.
chodnika.
'
' . I ' nów NI'. 69, uległ nleszetlQ4U-mma W"f.
DecyzJa w .pmwie straJku nultpI :w. po
2. Mij" Z lewej atro!'1 przedlcXłnł6w, padkow! w czasie praq' robotnik PaW'I,U
niedzłałek.
idłcych w tym IIUIlYD1 kIerunku.
J.MJ. lat . M, Am.. w lPabjllllrllcadi P.l'S1
3. Nie Itawać na chodnfkaeh anI gm- wspomnłaJn.ej fabryce.
i . ,
pamł, ani pojedyńczo.
I'
I, u
Pawlak IlOSW wd.mtły PfteS łraJIo
UD W

Nie

ł..6df, Pł1)trkowa~.

RlI.tunko-wego.

pn.y.

,rosz6wek. S, mai DOłorycznl dO<fdeJe Adam

r,k.

.. CHRONOM~TRJI",

Pogoto~la

Kronika

m!edQmrodo-

IW

zen.

.turmul.u tylko w nuu' fabryce li y!ltUllrlll
nkłem z: S·,io leiniĄ «"'UaRcjĄ.
Z.garek Iti.n.
nikl. 3.9 ~ lant. 4.95, n~ar.k kl.u. n lC!ota fr. d.bI.
5.95 I.,nl. i.95, nilarek ze 'win. or1erb1atnł 5.95
fanł, 7 95, ufar •• Iurtr • 3-•• kopert.mi l i .95
fant. 14.95. .. ~arki n.
m.,ki. idulIki. 895
lant. 10.95, bud.llri ItołoWIi od d. 7.JO, Ihyi:lld ....
~ł. 1.- orli I.garkl lop, g.t. po .... elt f.~ryc.
nycb .
Bep.r.~Je B&garb.ów Da mł.Jlleu.

95.

Najmłodszy obywatel Polesia.

PQlsktcli a.

wym konkursie. Zespół pIlot6w. Ikłada al. I
,,.1 ·_u
•
odzłni 7 .
plealu os6b: kpt, Orttdsklego kpt. BaJana. kpt. Ol w awu.wc:zRor~)szym O Ił
e dniWle tkliwie poturbowaM wuieszbła " łJa
Gredltowoo. POr. t*ko I pO~ta Lotu" J< 14- C'Z r na, ul ley eltera z«?'ta naoa ~ty ze domu 73-1etnia Marianna Stanfa%ewsU
sklero.
.
•
up
przez rue?-Dan}'c~ aprawcow 23-letm Lu~ matka robotnika. Stan.wzlta bdnfoeła lU"
(-) Wczoraj ,oocms lWlY"ecJId łlk.rowcem elan M.ańko~ beuobotnr· wnfesz.kały reg ran tłuczonych głowy. Zawezwany
utonll.l 'W Wiśle eosJ>Od.an ~ a.au~c~1I przy ulicy Rel~c;a 28. M.ńkowsld pokłu- lekarz miejskiego pogotowia rataoweao
szkól POWSI. Sławomir On_cisi,
~y no~an:U odni~sł rany głowy, • nńędzy udzienł jej pierwszej pomocy.. ItIAlM~
(-) Wc~aJ odb,.ł alo '" ł.odzI pomeb JDneun złamanIe podstawY cusz1ó.
•
•
•
zmarlero pm;ed trzema dniami b. p ik prot
Lekarz pogotowia ratunkowego prze- W I~ na Polesiu K~
Seworyu SterlIn,..
• . . wi6zł Mańkowskiego do łZPłtala łw. J6- 21-letni Bronisława FloreW6WD1t IłuW pon;gebł. W'dłt:v uihllat Ilcrme "-elel'lcle
Sprawc6w taiemniczego napadu po Ź4e&. l.anUeszkala IW Strykowfe. POWił.
orranb:llcyj apołecamrch J naukowych ~ tod.zł I a%Ukuje policia.
"
I
c6reczke. Lekarz pogotowia ratmikoweWusuwy. M8.i1strat repreze~: pruy. ••••
_
,
~ przewi6zł matk~ wraz It memowl~
deDł ~~cld, l:aIwm!cy Purta!, dr. Mam1k. _ W podw'6rzu Cłomu przy u!fey Brze. do IZpitala Iw. Elżbfety
Nuu
wytsl urzedllmo7 miejscy ~ nlu rada7ch.
sIaej Dr. 29 w b6jce s4siedzldei została do towłcza..
' I ~
,(-) PollcJa ....-yk1'>1a. l aresztdnła Da Ba. , ' : - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;
łuck/m Rynku
fatszem;y a dot6wcle I SI) ŻYCII! PABJAnlC

fi

NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAC?

IQ-

Cod.I.".I. 2 pnechtawleDla. «.4.. 7.30 I 9.30 wiu.orem
W .ohły, al.dzi.I., .wigła.3 przldtt. o 5.30, 7,JO ł 9.30..

•
•

•

BIl.t,. • .-:utal., de ubreia • 1(..1. T,ałra oł 11 rana do l
po pot. ł od 5 do kalin ,uad,t.wllnla ".tedli.le 'i"i,ta

•

•

od Ir0d.. 11 raso b .. przerwy.

•

•

DOK.TOR

Dr. m.d.

AN H. WOŁKO YSKI M. a'.t::ulJI:er-ginekolog
FELDMAN

Choroby k6I'n., weneryczne
Po'Wrócll
i moczopłciowe.
Cegl.lnłan. Nr. 4, telefon 216-90.
Cegielniana 15 tel. 149-07
SpecJałt"a ebor6h all6rD7.h

Telef. 245-21.
Choroby sk6r.o, weneryczD.
..e••..,.c••)I ... I aoe.opłcłoW)'c••
P'r.y!m . 1-2 v pol. i od 5-9 wiacz. W uledziel.
ł moczopł_io •••
P'lyfmul. od łOda, • - t1 I od 4 ....:. 8 " Di.I 'wi~ta 10-1 rane.
L •• s ••lo lampą k".re ••".
dd.le
i
twi,t.
.d
9
1.
Południowa 28, tel. 201-93
P"Y'!muje
ocl .041. 8-1 I .d 5-9, y ał.cllielę
Dl. baJ<robotnych ceny lectllia·
Dl.
ain.możnych
ClDy
leollll
••
Puyilltlle od 8-11 raDO i 'od 5-8 wl.cl. w Di.
l
,d g. 9-1.
dal.lo i święta od 9-1.
OKAZY JNU! do sprzedani!Ja szopa składana i1a~
LÓDZ, Al. Kościuszki n, tel. 141-01, 132-U!
Dl. niuamo;nrch Clnr l.nnlc,
lIio byle zaj<llZ. OdaflSka 143a Brotyńskl.

.04..

'.wit.

blaro .,Polruch" poszukuje - poleca ltospodar'
stn. domy, wlle, place. lokale. parcele, m!l"SZ ZŁ.OTO, biz\1terN I kwity lombardowe kUJluje i OBIADY znane ze swej dohroci z 3-ch
placl najwyższe ceny 1. f~a,lko. Piotrkowska 7 zł. 1,25 "Gdynia", Piotrkowska 89.
ue . ,011Oje umeblowa.ne.

dań

prZepro~8.dzlł się

Zs.-wsdzką

JELEFON

na

10.

115-'77 i'r.,hllS\' .d 9-12 i od
po

poł

3-'

PRZYBLAKAL sle pies rasy wllczei. Ou odebrania Wólc1aflska 181. Dozorca wskaże.

Nr,

ni
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Przekle ' stwo braku pracy.

Wykolejona

lo

•

anja kinowa w Japonji.

•

Sentymentalne filmy.

ZleZ

Każde miasto japońskie ma swoją tak dodatkowe tytuły i napisy w językach I
zwaną "teatralną" ulic*(. Należałoby po francuskim, angielskim, włoskim lub niewiedzieć "kinową", bowi"m film w la- mieckiro,
niezrozumiałe
dla
widzów.

Choroba powojennych Niemiec.
Berlin. w. sierpniu.
Niemcy są krajem wykolejonej ch()o
rej młodzieży. Szeregi obydwu bkrajnych
party}. komunistów i hitlerowców, zapeł
nione są tł młodzieżC}., która nie wie, CIJ
począć z sob~. Wystarczy udać si" do
wschodnid.\ i północnych dzielnic Berlina, tych. które słyną z bójek. po!itycznych i które dostarczaj, tyle materiału
do kroniki kryminalnej. aby przekonać
sie. jak lest źle z tem 1>Okoleniem Niemice. które
nie brało udziału

1V

'D1iellziei 'D1ojnlc

i podrosło dopiero teraz,

W. dobie kryzysu

J bezrobocia..

Waród pf~
mflion6w bez.robotnych Niemców. ta. młodzież w Wleku
lat .18 - 22 stanowi wcale pokaźny
odsetek. Sił to ludzie w .Ue wieku którzy
jeaze"'ę W swoim iYciu

niaj~ lasy swoim wyuzdanym śpiewem Młodzież ta śpI do południa. łeby oszcz~
sprawiają wiele kłopotów koleiom. jako dzić sobie i bliźnim śniadania. Jest stale
pasażerowie na gapę.
zmęczona, . głodna .senna od cią.głego drze
Z tych jednak pozornie niewln.'1ych mania i be'iczynnego wał~sanla się. Rozklik wychodz~ już kryminaliści. Niebieski cmiwiona .nabiera wstretu do wszelkiej
ptaszek z namiotu w lesie przechodZi do pracy. Staje się niezdoina do ludzkiego
bandy opryszków, która popełnia czyny życia. Należy i to wziąć pod uwagf. że
kryminalne. Wyuzdan!e płciowe iest ma młodzież niemiecka nie przechodzi służby
miennym objawem w tych wszystkich ma wojskowej.
fjach. wyuzdanie jednakowe u chłopców
Traktat wersalski zabronił NlemC()m
i dziewcząt. PeWI!ego rodzaiu band~ są utrzymywania
lIji pobarowei.
również bojó"ki komunistyczne i hltlerow Nie otrzymuje tedy Niemiec nawet tej
skie. do których ciągnie młodzież. tak sa- szkoły dyscypliny i pracy. któr~ daje gdzie
mo_ j~ ciągnie do kUk krvmlnalnych.
indzie.i wojsko.
Kliki te składai~ sic z chłopców.
Rząd obecny, zun'erza 20rRanizowac
Dziewczęta id", na drog~ ruerudu. Ber- obowi",zek pracy. ma na celu zatrudnienie
lIn liczy podobno blisko 50 tysięcy pro- tej bezczynnej młodzieży. Naturalnie. że
stytutek płci ieńsldej. N~dza i bezrobocie chodzi mu nietylko o ulżenie doli bezrobot
pchaj~ i ~czY241 na drogf; nierządu za- nych młocWeńc6w. ale i o utworzenie
robkowego.
..ersatzu" armji poborowei. faktem jedTym. kt6rzy czy to w klikach. czy nak jest. że wielkie społeczne zagadniew bojówkach mogił ttabiiac czas f jako; nie wykol~onej. zdemoralizowanej, nie-zdobywać środki, jest jednak mnlej$zość I zdrowej młodzieży jest jedna z naj-wic;kWiększość
I szych bol~czek żyda niemieckiego.

nie zaznali praell.
Po wYjściu ze szkół nadaremnie przez
par~ lat szukali zarobku - i nie znaleźli
JO. Latami wał~jł ai~ bezczYDDie. żyję
~ zapomóg. dla bezrobotnych i z tego. co
tr'D1a lV pt%lImUsOlVem lenisl'D1ic..
I .
S. T.
potrafią. wydobyć od bliskich. pOsiadajł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _IIaI_ _
iych jeszcze środki do iYcia. Koleżcń-

=eci!j~:yb~~~:~eNre
~~~ : :
trudnion, w. warlztatach i fabrykach.

B h t
O

a

t

tl • d·

:r~ł
kWOU ":ą ł~Jci Zbl~tkW6czyny.
Y.l e wo ara owa y e rOI: I
w.

Plł~eż ta nle 1111: sposobności do iyci.a
.W SOderlrr pod Sztokholme~ łe2'o Iynk& ..bohaterkf .ICal nand)lorowego. Chodzi Iuz~ i lZuka mf~J- zmuła Elly Pihlawa w wieku lat 25, wodnych",

'"1

Idzi~ moał-aby apedzić ten nadmiar znan..

pod pruzwiskiem zaszczyt- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
W01Dego czasu••tanoIDocy tak memOŚDY nem ..bohaterki .kał nadwodnych".
debr.
Tytuł ten zdobyła lobie Elly PihlaSłońce o p6łnocy.
W domu niema 'Poko/u.
wa przed trzema laty 'liezwvkłym
Z domu ~dza bieda. narzekania 1'0- wYczynem uratowania życia kilku
dZe6atwL Na ulicy w BerUnie i w wiel- marynarzom.
kich miastach przemysłowych iycie nie
H
• ani zb·.. chli
ani ft1'7vi cmne.
W zimie IQ2Q t_ Jtlzblt .l~ przy
łut
~. ru, we.
~·-.IJ
wschodnich wYbrzeżach Szwecji Ita.
Jak np. w ch ncZD~ch .starych mlast~ tek .. Nils" podczas burzy śnieżne;.
kach w ro~zych_ dzielnioa~. ~amotnosc Teden z zało~ ptoną..ł. pozostali zaś
t bezczynnosc ciłZł; B!u Plem~cłzy ~. w liczbie siedmiu marynarze sehro)Dyka cłr?8ł1 d? gocIz[weJ rouvwki. A leci nili lic na skały nadwodne., JZdZł-t
~k , ~ robiĆ trzeba z ,zasem. c:.zemś sPedzili 26 ~odzin, oczeku ił-c pomoZIY~CRI1~· _..LI
'. '_'<Wał
Cy i ratunku. Wśr6d nich znaidov,tounawuuem z Je~ym
acz~ la sie 22-letnia Finka. steward ess a
społecznym. ~t~ry po~~ił ue IJ)eClaJni, statku ElIy PihlawL Ona to podtemu zagadnltnlU chorej młodzieży _ ~
,
.•
wadzał mnie po p6łnocnym Berlinie.,POka trzymał~ PsYChtczlJle !I1 arYl! ar%y,
·
ki młod . ń 6
kach zmusza lą..C tch do bte~n1a, glmna'l.ywał .1Dl grup
De c w w ~n
stvkowani, si(t _ e-dyż inaczej bylina. ulIcach przed fn~rykamł. . Zawf6zł by zmarzli pod podlmudiami mroź
mrue d? lasowo okala}l)c~ch at~lice. ,cłzł-: nee-o wiatru.
w n&DlIot'<lch grupanu DlIeszkaJł rołodzi"
_.
ludzie po 20 - 30.
Dzleld. ntel ocat.eU t p'ozostah
Wszcdzie .twierdzi~ można z łatwo- przy ~VC1u m~rvnarz:e, Jak wszyscy
'Lcl • ta młodzie· 'est J'akgdyby zorla z!Z'04 me .za~wladcZ'Yli. Pthlawa przea 1). ze
z )
.
zteblła ln~ lednak
ruzowana, że nie chadza całkiem łuzem~
.
,
.
.Tajemnic~ tej organizacjl wyjawił ml m6)
I dostała zapalenł'a płuc.
przewodnik. Otóż. wie!e tysi~y ~odzie4 kt&e przeci~ło przedwczeJni-e nł~ ki
c6w naloży do wszelkiego rodzalu kBk 1 młodeSZ'o życia.
ma~j. które ~o~fi~ dać im. co, w reW SztokholmIe zbleraf. oDecnIe
dzaJu ~atrudmeDla l troch~ Pien!edZY do składki na fundusz pomocy dla mL
kleszenl_
~~~~~~~~~~~~~== Nastrojowy ohrarek północnego krańca
Jeszcze ci mieszfa6cy w namlotam, są ;;
Sawecji. Prze.. p6ł roku nie achodzi tam
najmniej niebezpieczni. Kradn.

tr

ale nle

napadała.

Zatrzymuj, przechodniów ł natarc2.ywłe
(łomagają si~ datk6w. ale rue bij,. Zapeł

TĘPCIE MUCHY
l'oz ••cłnlld ehor6b.

Zagadka jednej nocy
IT ANI.ł.A W ANDRZEJ

c:tTEEMAN

STRESZCZENIE.
tona dyrektora Wielldel fU'my. pI"kna 1'10rlaaa Aboody majduje sle pod wplywem taJemruczego Chińczyka Van-Hou-YenL Dyr.
Aboody w myŚl zapowiedzi anonimu zostal zalflOrdowany w nocy z 12 Da 13. Strzegącego go
WyWiadowcę
Worobiejczyka z oleżkJeml rarami odwieziono do szpitala. W ldlka dni po
,brodni pa.n1 Aboody znalazła s!ę wraz z mło
t'.zleńcem Heldloge w Itablneclc sędZIego śled
_-celO. Przesłuchanie flodany bardziej zagmatwalo aprawe.

• • •

I

.

- NIe po raz pierwszy - ciąg!l1ęła
młoda kob~ta - paliłam opjum u " Kon
m:jusza" w czerwono-złotym pokojU.
Nie wiedziałam, że mój mąż O'trzymyw~ł, listy z pogró~kami, a jc~o nieo~ecoosc pozwalała mi wyrwać Się na ktlka
godzin z telto nędzncs:ro życia. Oczywi~cłe. nie miałam żadnych Dodeirzeń.
- Podejrzeli, co do c:zegc? - spytli' Plan te.
- Co do tego, co miało się stać.
Ling-Chu wróci! i wszedł do pokoju. w
kt6rrm sie znaidowa.tam ...
- Była pani tam sama? A Heldinre?
- Musiał wtedy być w innym pokołU. Dopiero po kilku ~odzinach LingCbu i dru~i Chińczyk J)rzvprowadz[Ji go
do czerwcmozłotego pokoju i pofożvl i
Jbok mnie, Ling-Chu usiadł DfZV mnie,
~miał się s.71rdercw, oatrzac na swoją
ofiare L

I

Podplszo paol teb papier. ,.Nl-e. zawołr
łam. Wolo śmierć". Jednakte czułam.
że siły nmió opUSZlClZajft. Bez jednego
slowa ChińczYk zabral Ile do jakiejŚ tajemnlcz:ej roboty. Kiedy odwrócił si, do
mnie. ~1'Ibymał w ręce małft. szwyazkę

- Ale - przerwał Plante lZtI1łen!()nym głostm1 - to był tylko strllS'Z!lk.
Dlaczego miałby panią, zabiĆ?
- I? - stJytał Plante, drżąc lZ me.
- Zapomina p_ te byłam zaaseciorpbwości. • _, k
Id
kurowana. Nie, byłam bezwzgledinie
-;- ,,~i mitY ~liI1rone - ue - zgubiona. chyba. że jakiś cud ... Na co
pros1ł P8lDlą, niedawno o małą. sumę, pan czeka? _ zawołałam z brawlllI'ą. która mu byl~ konieCZil1ie 1)'Otr1ze,bna. NieCh paIł skończy prędzej. Nie od:powie
Mam pr~y sO~le g-atowy akt darowtzny. d'ział i spojrzał na zegarek. Po chwili za'
Pozostaje pa/I11 tylko gO podp~saĆ. ~nzy- dzwonU telefon Chiń'CZYk zdjął słuchaw
p~~~czam. ~e uczyni pani to eZ'LW o~z: kę i oto co ~sl'Yszalam: "Aboody"?
:lle . Wtedy, dopiero wted~ ~~umI6j sPV1tat Potem: "Ona odmawia". Zwr(r
łam, ~e wpadłam w Ch.~sadzkę 1z~ó~m cH si~ dlo mnie...Pani odmawia, praw~:,ż aJh~i ~~yggrabo~~~~K jeżeli od, cIu.? "Zamiast mu odpowiedzieć, Wy.ó . ?" spytałam Bardlzo mi będzie dałam głośny. rOzPaJczliwv okrzyk. Sta
~rz~~;~ ukłuć pani~" t~ małą igiełką. -- l.am blisko aparatu, miatam wrażenie:
odparł Ling-Chu. - To nie będz,ie bar- ze w~ruszę me~o męża, Ling-Chu p.oło
d b I ło 'gła Ijja zawiera je<llnak tl1lci· źył ml rekę na us~ach i usłyszała;m Jego
zo o a ,l.
.
śl dó
_ głos. który zmrOZIł mnie do s'zPlku koZ?ę ..kt~r~ n~e .zosta~la a '!' w org~ ści:, Szpryczka?" Nie otnz,ymał zapewmŹmle I Jeśh Jutro CIało panu zostanie 110 od'POwiedzi gdyż powtórzył dwa czy
Lnalezione w jakiejś spelunce ma: yna- t
~je yianie Ale rozmowa
to/. poczciwi ludzie poV:i7,dJzą: "NIe po: z~~af:zpYr:;wa~' b~slmteaznie stawmna byla tam chodzIć. Oto co m I . '
powiedział ten nędznik. Zrozumiałam. rat Się połączyć...
Że jestem zgubiona.
- Tak - rzekt Plante. z~myślon'y.
- To n.iesłychane! - wołał PI~nte. - Aboody już napewno Ule zł Y\ Cky
- J co potem?
Ling-Chu trzymał cały C!Z1\JS s ue aw ę
.
- Znajdowałam się wtedy pod przy uc~u?
działaniem opjum - ciągnę.ta młoda ko- .Nle, ~zucll ją, kIedy k~kn.ęlam~
bieta - ale instYiJ1kt samozachowawczy Gdy SIę zonootowat, że n!y ~oze sle po
wziął szybko górę. Wstałam i, odep- łączvć, ~awał się namy~ a', ~o ma u"hnąwszy
Ling-Chu.
pobiegłam
do czynić. Jego straSlOle spOjrzenIe przesu~
k . t
klucz nada- w'!ło się kilkakrotnie ze mnie na igłe I
. B ł
d"
rzw~. . y y zam! mę eWn~d. .
1" rzekł zp'owrotem
Jeszcze raz moje życie za.
Al"
ł'd
.
remme Je s'Zarpa am." J 21 pan •
Lin -Cllu. 3e nic się nie da zrobić." wisło na wlos~u.
e nIe r~lla. \VI OCZd1l:
'b
. dł
·otelu i odwagi d7iałac bez wyramej dyspozy
l g'ł
,mUSl . mnrle •.a ym UdSIa
a Wczyr dw;e
~ęża i zlrozumialam • ie'd byłam
prZYWląza mi ręce
o porę
,- Cli' m' e<Yo
50
t
ma jedwabnemi chusteczkami. "Proszl( uratowana ... Potem ... potem WI ~Ia am
siedzieć spokojnie powiedzial jeśli pa- jak we śnie, że paloiono obok mme h~i nie chce. ahvm 'zakneblowai jej usta ... na T-1.e1d.ina:a i kiedy odz~~~ałam przYlto-
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ponji jest w dzisiejszych czasach czemś w
rodzaju opium. Niema chyba drugiego pb.ro
du, gdzie byłoby tylu zwolenników kina, co
w Japonji. Jednakże filmy japońskie róż
nią eię dla pierwiastku dramatycz'nego, jaki Wl8rechwładuie w nich panuje, od sztuki filmowej Europy i Ameryki.
Motywy historyczne o charakterze lm'
gic'm ym !ltale powtarzają się we wszystkich
japońskich Ei1mach, w 'k;tórych
krew płynąć mwi obficie.
Wi~8Z0ŚĆ Japończyków, III wyjątkiem miesz
kańców wielki«h miast, woli tego rodzaju
filmy od najświezszych nowości, importowa
nych li zagranicy.
Zwiedzająo kino japońskie, ma si~ wrałe
nie, te ludzie przychodzą tutaj, aby wyp!a
bć się dosyta. Na melodramatycmym fIllnie p'o d tytułem: "Sieroty po~cza8 burzy::
cała widownia tonie we łzach, Jak na chIn
skim pogrzebi~ III tmdycyjnemi placzk~mi.
Filmy miejscowe, jak i za'granIczne,
przed wymetleni'OIIl
.
podlegają 3urou.eJ cenZUnle,
.
kt6ra pragnie nstrz\'lO publiczność od trzech
zgubnych wpływ'ów: napa~ci na ~om panu
jący. radykalizmu i ni~moralno§cl: Pocał~
nek był ow, formą IDemom,hlośCl, na kto
yt oenzura najo:t:okiej zwracała uwagę· W l a
ponji bowiem na,",! poml~zy naj~liZ8~
mi lobie osobami wystarcza Pt.Zy pOWItanIU
ł połegrumiu ukłon ł u!mioeeh.
.
Gdy przed trzy'dzi~ laty wpro~zono kin'o w Japonji, pierwsze filmy miały

'l owych czasów do dnia dzisiejszego

utny-

mat się zwyczaj, że we wszystkich k..imicb
japońskich obok ekranu
stoi zręczny mówca.
którego zadaniem jest wyjaśnie'nie puh1icl
ności akcji, rozgrywają cej się na ekranie.
W zupełnej zg'\l-:!zie :z: nowoczesnym pqdem
filmów dźwiękowych tłu.macre ci pnema
wibją za głównych bohaterów. llD1ieniając
głos według charakteru aktora. Z "'prswą i umiejętnością potrafią wzruszyć lub
rozśmieszyć widzów, wprowadzając icb w
właściwy nastrój. Frekwencja każdego po
szczególnego kina japońskiego z~leży w rów
nym IrtOpniu od umiejętnego doboru progra
mu, jak i od uznania, jakiem cieszy się po
dobny mówca.
Każda śzkoła japońska posi~da klub dla
studjów filmowych. Również niezalewe
od tych zamkniętych organizacyj istnieje
wiele innych 8towar1:yszeń i kółek miło~ni
ków kina.
Jakkolwiek kapitał im~stycyjny prze.
roysłu filmowego w Jb.ponji lest niewielki
IW poró~"nllllliu nprz. z amerykańskim, cyfra
produkowa~ych Cilmów jest olbrzymia.
W ubiegł}')m 1931 T. nakręcono
zgórQ siedemset filmów
,.
przes r6źne firmy japońeki\'l, gdy produE
cja amerykańskich wytw6mi stanowiła l!oz
hę 8ze§ciu.eet w przyblizemu. Liczby te do
w'od~ą, że J aponjb lościowo pochwalić Ił!
może na.lsilnioejszą wytwórczością w dziedm.
nie filmowej.

---:][:o:x:---

Tajemnicze

strzały w
Inicjały

W małetn miast,eczku austriackiem przy linii koleiowej WiedeńBaden roze~Tała się tajemnicza tragedja. Mi.e.5zkańcv iedne2'o z domów usłyszeli g'łośna. kł6tni~ meżczyzny % kobietą.., a wreszde strzały.
Pośpieszywszy w strone mie~c;zkania
«-letniej wdowy po wyższym urzędniku mmisterstwa wojny, ujrzeli
iak wdowa odekaią.ca krwi a wvbieda z mieszka.nia i iak przez okno
werandy strzelał za nią. nieznaiomy
mdezy%na. który wreszcie
'POlołył swoie ofiarę trupem.
.
a
Sp'r&wca ~ b ro dni· co f na.ł Sle
zaraz o
mIeszkanIa i %arY2'lował za sobą.
wefAcle. Po chwili usłyszano z :wn~-

trza

mieszkaniu wdowy.

Da ramieDiu zabójcy.

strzały.

Gdy zaalarmowana. łanłłarmer'ja
przybyła na miejsc-e.. wYłamała drzwi
1 znalazła trupa mordercy, który
wpakował sobie ostatnią. kule. Sledz
two poprowadzono przedewszystkiem w kierunku ustalenia identvczn()'ci nieznajomeg-o i wv;aśnienia
pt'%yczyn trag'ed ii. - Ofiara Marianna Swezeny owdowiała w 1C)28 r.
Tel nr.ą.ż był ału2'ie lata starym kap:rawłe 110:600 • fhmamentu. Na lltutraojl
walerem,
,a ona ;eR'o R'ospodynia.
wid.dm1. to IlOaM .tcmo. nail jsiorem .Tor- Ślub ich odbył
.ie już w czasie ieg-o
.... TrIak w Leplabdji.
Hni-erteln~f choroby. Wdowa pocho-

napełll10ną ż6ltym płynem.

Powl'"

...HnIIt .... r ••••• ,.

-

dziła z ubo2'iej r,oązinv i została k~
-charka. we Wiedmu, dostawszy .Sl.~
w ten sposób. do d91T!u r~dcy tp.tntsterstwa. Po leg'! smIerCI przemosła
sie do mał-ego mIasteczka.
Morde.rca był około ~~-letnim
mężczyzna. Nie znaleziono przy nim
żadnych dokumentów' W kieszeni
miał tylko kilka papierosów, pudeł
k.o zapałek i dwa bilety tramwajowe
z Wie.dnia. Za to znaleziono inną..
rzecz, która niewatpliwie posłuży
do stwierdzenia jego tożsamości.
Na lew.em l?r~e~ramieniu. ma on wytatuowane inIClały T. S. 1 datę I8q6.
Żandarmeria przypuszcza że może
t b '
,
o yc
•
..
brat zastrzelone] koblety.
Krewni iei męża nie utrzymywali
z nia. żadnych stosunków i nie mogoł
dać w tajemniczej sprawie wy;aś
nień. Są.siedzi widzieli cześci-ej U
wdowy owego meżczyzne. którv:
uchodził za ;e; brata. Zwierzała sie
ona. że ma z nim ciade zajścia na
tle 'Pieniędzy, których ni-e chciała
mu dawać. Narazie. brak j.edna~
potwierdzenia tych danycn, gdv~
wdowa trzymała się nao2'ół zdale..
ka od obcych.
....._ -

mność, mala:złam się razem lZ nim w sa- Don ka'Zal !Zabić Steve'a I chciał zgładzi6
mochodzle, który wlóU nas w kIerunku ze Świata swą żonę. Co pan powie o O"
portu.
\711 tej ohwilt 'Zastukano do dr.zwi i aD
pokoJu WSlZecU Mala~s-e.
_ Ling-Chu pana. wzywa. _ Pociągnie może jeszoze kilka godzm;
twiClrdzi. że chce panu coś wy1Z.nać.
.- Już id~I - zawoW. Plante, zrywając sio z mi ejSICa.
DM
'l
k
al
- .nzymos em tet W}'I1li
an Izy,
przeprowadzonej z bu1elkami po alkoholu. l\ega1yWttly I
- Co takIego? - :zawołał seOZ1a
śledczy. - Nie zawierały narkotyku?
- Nie - odparł Ma!laise. - To znaczy, te narkotyk ZJOstat wlany do kielisz
ków.
- Do kieliszków - po:w.tór:zyl Plan
te - . do kieliszków_
•
I
•••
Ling-Chu

umarł około

godziny azle-

wiątej wieczorem. potwierdziWlS,zy zeznania floriooy; oświadczył, że spe:ln;al

krutnej igraszce losu, która pol:ąc2y
la tego człowieka nienawiści z F1orja..
ną, lrobietą miłości 7 Z jednej strony bestialski Aboodv i jego narzędlZia: Van~
łfou-Yen. Ung-Chu. "potępione dusze
jakby powiedzial Wens. z druRiej za~
Floriana i jej płomienny uśmiech, floriana. którą. kochalo trzech mężczyzn.
T
h
rzec.
- Tak tnie mówie oczywiście o lej
mężu) Ona kochała tylko jednes:ro. Powiem panu zaraz, kos:ro. Dziwna kobieta. Alcan umarł dla niej ł Heldinge, Slk.rom
nv urzędnik, zginą.łby rÓ'WIIlIie chętnie.
Widlzial ją zaledwie kilka razy. zamienlJ
z lilią nic nieznacząCe srowa i jestem
p~wien. że nigdy nie uśmiecbJnęła się do
mego. Dziwna kobieta!
Nie mogłem ukryĆ zn!eclerptlnnia.
- Więc kto wkońcu zabił Abo~.
go i strzelał do Wo<robiejczyka. Pne"
cież chyba nie ona?
Z'
od'
_
..
amm panu powlem na to IJ.J_nie - rzekł Malaise - muszę wyj!\Śnł4
inne kwest je. Wie pan już.. w jaki spos6b i dlaczego skradziono w jednym !
hoteli w Montana-Vermala fotogt1t~
florian v Aboody. Wie pan, Ictt.o ;-.

k
II b t Ab d ' V .
er er a
00 y l
an-IJOUYen'a. Pl.t.yznal też. że pr:~ejechał S~eve'a Aican'a za to, że zbyt wiele wiedział i chciał bronić kobiety. którą kochat
Co zaś do rozwiązania zagadki i osoby mordercy, to te sprawy nie zosta" .,kradł?
ly nigdy podail1!e do wiadomości publ:cz- CZy nie Steve Alcan? Zn!!~
licj.
ROZDZIAL XV.
ją przy nim.
- Nie 5teve Alcan, tylko Will~.
POJEDYNEK.
sraw Worobieicz:\ k.
At
M l .
. dz.i te
- Wens! Co znowu I Dlaczegózb,.
d - Ó. eraz,. .a lalske -:- pOLwIe ~ dm~ miał to robić?
g. Y m l przYl?-Cle s Gnczv . opowJa a
nIC pozostaJe paJnu zdradlZ1ć zarówno
- Dlaczego? Dlatego, że kochał Plo
mnie j1.k i moim czytelnikom nazwisko rianę.
.
zabó]'cv
Podskoczyłem
. '.
• •
•
•_
•
- N1e pOWInIen pan uzvwać temu
- A więc ten trzeci, to on?
ilU "zabójca" - odparł Malaise.
Malaise skinął twierdząco dowa.
?
:pla.czeg6
,
roz azy

I -

:::-'111erĆ Aboo~y e~ była aktęm
sQ!iLWJt..JlIwoscl. Wmn~m byt on. 2:<iYż
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Zycie WarSZ8'W'y W' kUku
'W'ierszGch.
Z pożyczki, uzyskanej
przez magistrat
'
O
W r. z. W wyro !ro sci 20.00 .000 zł. na u-

łożenie bruków asfaltowych w Warszawie, w r. b. wydatkowanych będzie na
ten cel 5.430.000 zł. W r. z. wydano oikoło
2.000.000 zł. Pozostała z poży-czki kwota
zużytkowana będzie w cia gu najbliższych
3 lnt, zg'Odnie Z umowa: Spłata pożycz..
ki rOZlpocznie się w przySzłym roku i rozłożona jest na 10 lat.

•
•
•
Zespół OIpery warszawSkiej rozJ)oczał
unia 6-go b. m. objazd po miastach i zdro.
jowiskach Z udziałem orlriestry, chórów
i pierwszorzędnych wlist6w. Kolejno da.
wane będą słynne opery Verdi'ego "Rigo_
letto" i "Traviata" w Płocku, BydgosrekY,
Inowrocławiu, Tczewie, Grudziądzu, Toru
~iu, Ciechocinku, GdY'l1i i t. d.
skład s?]tstów wchodzą pp.: Olga Olgtna, ZofJ a
Węg:rzyn6wna, Adam Dobosz, AUgmlt
Wiśniewski, Roman Wraga i inni. Przedstawienie prowadzić będzie ka elmistrz Je
rzy Silich
p

W.

~

..

}I

•

DelegacJa cechu pIelća.rzy !powiatu
warszawskiego przyjęta była przez la..
stępcę starosty warszawskiego, kt6remu
przedstawiła dężl,ą sytuację piekarzy
powiatu podstołecznego, wynikającą ze
wzrostu handlu domoikJrą.ŻTI.ego pieczy·
:Wem i 'POtajemnego WJTlPieku, kt6ry roLwija się szczególnie na letnislmch. Za.
stępCE!. starosty oświadczyą, te wydruł zarządzenie przeprowadzenia energicznej
walki z handlem domokrą.tnym f pota.
Jemnym wypie-kiem podobnie, jak to ma
młejS<le w Warszawie. OmawiaJl1O tez
sprawę lustracji sanitarnej piekarn, kt6ra
rozpocznie się w najbIi~zym czasie.
.. . . ,
;'
Miejskie władze sanItarne w WarsmwIe skonstatowały w ciągu ostatnieh
cw6ch tygodni zwięksrzenie się liez.by za.
chorowań na 'd ur brzuszny w Warszawie.
S'j)Owodowane to jest: 1) spożywaniem
niemytych owoc6w, 2) piciem wody
starczanej przez wędrownycn spl"Ledaw'C6w napojów . chłodzących, nie.pTZestrze.

ao-

gaJią.cych naj ~lemen1latm.rej;szych przeP'l-

s6w higjeny, 3)' zawlekamie tej cllO!rOby
z. letnisk, gd2!e brafid jest. wody WOOOClą-.
gOWeJ, a. więk~ość studni jest zrunieczyszczona z powo'c1n nieodpowieaniego 00'ilrowtl.dz..'Ulia ~ciek6w i nfeczystoścł. - '

, •
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Umysłowo

Zbrodnia czy wypadek?

chory na torze kolejowym.

Tragedja u,,",ie
Śmierć

dziecka w muszli

ustępu.

Ze Lwo"",, donosz!!:
~a rozprawie Skohnłówna podała, że
Wczoraj przed trybun3hlm okT~gowego Jli~jaki Piotr Dzwoniarek ze Lwowa uwiódJ
sądu karnego, k1óremu p~z"wotlniczyl sę' ją pod przyrz.oet'z6lliem małżeństwa. Do wi
dzia Młynarski, etawała 20-1etnia służąca, ny 'nie poczuwa się i twierdzi, że dziecka
Zofja Skobałówna, OtikarZona o dzieciobój. wcale nie dusiła.
stwo.
Zgoduie ~ aktem o.karienia zeznawał
Według aktu oskarżenia Skobałówna, ar. R\ldner w charakterze świadka, pocrem
służ~e u pp. A8tÓW przy ul. Arcis~ewski~go jako znawca był słuchany lekarz dr. Piro I
urodziła nieśluhne dziecko, poczem udusiła [nstytQ..tu med ycyny sądowej. Dr. Piro
je i wrzuciła do muezli klozetowej. Gdy stwierdził, że przehieg poro(lu był nomla]
~drozyły !1atyc~mIast dochodzen~a
Skobał6W1Jla, leżąc w kuchni, wydawała ję· ny i dziecko przyszło na ś,~iat żywe, a przy
kI }1stayły, z.e :CIe~ko rannym. osobmki, przybyli t~ AS'towie, którym ont\ czyn~ śmierci tegoż było
lem l~S~ nIelaln Łan2"owskl Konrad
oświadczyła, że chwyciły ją
Z ChOJllIC, Syn emerytowane2"o sebóle żolqdkowe.,
zsniel'cnle !.:łatki piersiowej,
kr-etarz.a pocztoweg-o. Przebywał on
Wobec ~go na wezwame pp. Ast6w przy- a nie llduszenie ręką. Zgniecenie to Itut/i
od dł!lższe2"o czasu w Zakładzie
hył do niej lekaT1l dr. Redner. Skobałówna piło przez wci~njęcie (hiecka do muszli kło
Psych latrYCzn'~'ID . w Kocbor9 wie,
jednak nie chciała poddać eię zbadaniu lo!' zetowej, silnym prąd~m wody.
skq.d po udałel UCIeczce udał SI~ do
karskiemu, a uczynilI.. to dopiero przy uży
W toku l"Ozprawy obrońca dr. 1:ywicki
ciu liły służbodawców. Lekarz dr. Redner postawił wniosek, aby trybunał uznał d~
KRATECZK.I.
wówczas I!twierdził, ~ Skohałówna przed riekompetentnym do osądzenia tej sprawy
'Ii!
p
kilku godzinami urodziła dziecko. Poc'ząt i przekazał ją sądowi przysięgłych. Po dłuż
~
.III.i!.
kowo ona: wypierała ei~ tego, ]ec~ ostllt~z 8zej naradzie tryhunał uwzględnił wniosek
Kobiety między sobą.
nie W!kazała mi'ejece, w kt6rem znajduje ohrońcy i rozprawę przerwał.
Do zasadnkzych cech charakterysty- moszka poleci zaraz do dru~eJ' ł trzecie)', si., (Jziecko.
h k b'
l'
I k
. ł
...
cznyc, o, lety na ezy p ot arstwo l K -:lm pO'WI:órzy UlSłyszaną historyjkę dodając
slwo. K~blet~ umarłaby chyba z rozpac~y do niej z~ swej ,tr~ny .znowu ~O pr~ent
ę
'Vł7 ~
~dyby me J.I1!ała t~matu ?<? plotkowania; przesady l kolorytu l JUZ. po dwoch dnlac.~
Sal wy rewolwerowe w pieka?Di.
Coby to było za rueszczęSCle, gdyby pam potworna plotka płyme poprzez cal'l
. . .
.
X. rue mogła często-gę!to zaiść na "poga- łAdź.
Ze Lwow~ donosz/ł:
,
,
wołał: ąędzie~z str~~lał, to la tez bę~
wędkę" do pani Y. by opowieclrieć 50Poza plollkarstwettn kobi~ta kłamie.
Zamarsty~ow b1~ terenem ruec~Zlen. strzelał, l w te) chwIh
bie .,nowinki", że doktorowa. wie pani, Kłamie celowo i nieświadomie. kiedy po. nego zdarz~a, które wskut!!k siepego
odda~ ~in,ał do /Jo5Ietu~~oDJego.
ta utleniK>na blondyna, międzv nami mó- trzeba j kiedy nIema ku temu żadnego po p~zYpadku me prl.ybrało tragIcznych roz Na sZCZęSCl~ strz.ał ten ChYDIł, poczem Sa
wiąc już prawie zupełnie łysa, zdradza wodu. Kłamie, bo taką jui j~ natura zro nuarow.
,
.
"
wer ukrył, Sle, za. wn.!łem szopy, Poste~
teraz swego męża ~ inżynierem. no wie bHa i rozchorowałaby się chyba ze zm~r " ~to ~ nues~karuu_p. ŚW1talskle,go, wh kowy Prochl1lckl zaJ(j.l poZYC,le obronn!.1
pani., z tym chorym na ,taka" chorobę, twienia, gdyby musiała powiedzieć praw.- sClcIela. plek~!1!1 na ,Zamarstvnowle roze-- w~zwał Sawer~ do odrz1!('em~ brOni, Za
ale, jej to nie szkodzi, przecież ona od- de.
. gr~o Sl~ ,ZaJscle, które mogło było przy· mIas~ posł,:c~ac wezwanIa, S~wer poraz
dawna już na to derpi, wiec wie pani. Nawet jeśli nie zdradziła mria, nawet br!lc tragIczne. następstw~. U P. S'wltal· drugI strzehł l tym ra~em ~h,:blł.
moja pani, jakto te kobiety sobie pozwa jeśli przypadkiem była naprawdę tylko u sklego ?rł z";1ę~ ostatnIO.~ c~arakterz.e
Posterunkowy . Proc~lckl wobec tego
lajCJ. My, złota paniusiu ,to nic, tylko mę krawcowej na pytanie meża:
rozwollclela l mk.asenta' melaki Sa'Yer , 4-ro krotnie .strzelIł do ruego ze swego reżulek, dziecią.tka, gospodarstwa. a mne
_ GdzIe byłaś),
.który P~~ 8-mlU laty został prz.YJęty ~l",:eru słuzbowego. ale z, DOwodu zepsu
moja paW, to i to i owo i tamto. no doodpowie"
..
Jako wozruca.
cIa SIę rewolweru, wszystkie kule zostały
piero. wczoraj mówiła mi GaDaIska, że
_ U p;zyjaciółld • •<i;.l
~awer porósłszy w pierze pocz.ą.ł w o· w lufie. Wówczas pst. Próchnicki Z re~
dyszała od Buidalskiej., że Kłamkowska
Prawda poprostu
.Pl'zechodzl Jej statnich czasach
,
w~lwer~ Y'! rę~u stan~ł pod d~mem. by
jej opowiadała o tem co to miała stara przez gardło.
'
. teror.l.u:otva~ pracod:-ztvce..
Umem?~liW1C uClecz~, Saw~roWl,. a .r6wGadulska. Nie wie pani~ Rzeczvwiścit},
:11: domagaJąc $lę od rueio m. m. uznarua go noczesrue postarał Sl~ o zawIadomlerue po
tem derunZku hO ~al iściu. b 1
Moja paru, to przecież cała Łódź już o
'PL.:OTKA:..
jako pracołwnlkęda um~słowe2'O. Na ul
tem opowiada f Niech sobie :dota paw wy
W jeOnym ~ domów przy ullcy 11 ~ tle powsta y mi zy nlDll spory. w re7 ta
'Ii c W1 e przy y komendant posteobrazI, przychodzi wieczorem stary Ga- stopada m{eszkaią_ m.
ARata Gryco",,'" de P · Switalski ~poWlł'edziił'ał ~awero~ runku w ZRamarłstynowie Juźwin wraz ze
dulski do domu, wchodzi do pokoiu, «je- ska ł E:lżbieta Madzinek, Agata stara, posad ę, a wczoraj wYP aCl mu Jego nale star. post. oga ą i we trójke otoczywszy
RO żoneczka z korepetytorem naimłocłsze Elżbieta młoda. Agata opowiedziała są- żytośc.
dom Śwital~kiego, po raz drugi wezwali
go syna, słowo pani najświetsze dajel siadkom, które chętnie wysłuchały plotki
Sawer pozbawiony posady
Sawera do porzucenia brom, przyr.zem
żebym tak $kon~a nie ?oczekała. że świę i naturalnie powtórzyły j/ł Elżbietce, że
tJostano~ił ~ie zemścić
kom. Juiwin oświadczył mu. że za strze
tą. prawdę mÓWląl A Jakże! Mówię pa- MadzInkówna z każdym chłopem tego j i w tym celu wieczorem przyszedł do Swi lanie do policji
ni, 9adulski stl'asZJIć) awanture zrobił, 'wy ta~tep;o.
talskiego. wprzód wypiwszy kilka wódek.
Rroz/ mu !(id aoraźn'\J.
"
rZUCIł Ję. na zbity pysk z domu. ale ona
Jak si\! ElżbietKa o tern aowiedzJała, Po przybyciu do Swita'skiep;o wszczął (l
Na szczęście - jak sie za chwilę oka
przebłagała go jakoś itd itd. cię.gnle się jak nie poleel do sądu, ,iak nie napisze nim awanturę i w pewnym momencie przy zało rewolwer Sawera l.ad!)ł sie i nie mógł
przez trzy cztery godzinki opowieść o ~kargł to zaraz !ąd skazał Agatk~ na 50 łożył mu do piersi reWQlwer. Switalskiemu on już więcej strzelać, wobec cze~o porzu
Gadulskim, Pakulskim, Magulskim. Wa- dQtych grzywny lub 8 dni aresztu
udało SIę jednak umknąć, POCZe!Il zawia- cił go na zICm!«: i poddał sIe policji.
Id~lsk.im 10 kUn kto chce, a słuchająca kU'" "':
.' . . lerzl1 Krzedrl.
domił on policję o zamadlU na lego ży·
Zakutego w kaidankI Sawera sprawa
de. ~a skute!. dorńesienia Śyńta!sk!ego u- d~ono n~ po~terunek P.P. W Zamarstyno
.
dał SIę, na rmelsce post. Prochmckl z. po- WIe, gdZIe Sawer zeznał, ze był pijany.
~
sterunku na Zamarstvnowe. N a WIdok Tymczasem stwierdzono, że był on trzetpozoatawionego bez opieki.
wchodzącego posterunkowego. Sawer za~ wy.
- ~;
Z Choinie donosza:
łfa linii kole.iowei Tczew Chomice, pomiędzy stac;ami Ła,2" i
Czarna Woda, wYdarzył si.. niekł
....
zwy. y wypad-ek, który narazie ieszd
cz.e .lest otoszony zaga. ka,. Miano~
WICIe zna.1eZlOno tam CIężko ranneg'0 C!sopmka, które,2"o
niezwłocznie
odwlezlOno do szpi.tala .w C~oi?icach .. Władze kol'~lowe I POhCY1~e

ST

Malbor2"a, 2"dzie przebywał około 7 tY2"odni. Z Malbor2"a wykupił bilet do Firchau i pochj.~i-em
tranzyto\,nrm I'ecllał przez Pomorze
r
do Firchau.
Dotychczasowe dochodzenia nie
zdołały ustalić w iaki sposób Łang'owski znalazł się na torze kole,iowym. Na. tery. temat kraża; różne domysły:. NIe.wIadomo czy lest to sam~bolstwo, czy też poprostu zbrodmcze
wyrzucenie z pociagu umysłowo
chorego.
Prowa'dzone ener<ricznie 'śledztwo
niewą,tpliwie w na ibliższych dniach
rozświetlił tę 'Ponura trag-ed ie umysłowo chore2"o.
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Straszna s'm.oerc D.-emowlli"'c.-a'

Dyre'Kc.j a zwlel'7iy~ca; sloleC?Jnego ćlrzy
mała ni mniej ni więcej ty11ro przysłowio_
wego "białego kruka" CellJllym darem jeSt
biała wrona schwytana w jednym z maZ~ Lwowa do~os%&lj . ., I ~J'I ·
k'a, :wyleciało i u~ło VI powłetrzus %
jątków ziemskich, kt6ry ofiarował nłe· I NIezwykle traglczny 1 ltrew w zyłach. głowką we.~ętą mIędzy por~ze. .
I
zdezynfekował ulicę.
zwykły okaz dyrektorowi ~abj.ńslde:m.u. mrOlący wypadek. zd:-.rzył Sl~ we LwoPrzez Jab! czas rzucało Sle ono leszZ BydgoSZC.1i1 donoiq I
miast na bruku. KruChe szkło rozpadło aię
Albinizm u wron występuje nader rzad&"D y;j~ prz- u~cy 1.; kle..ta 22.
cze. chcąc wydobyć, sic z kleszczów po
PrEed re.tauracj~ ..Pod Lwem" nje- w kawałki, a czysty jak krysztal alkohol lał
\V realności tej mieszka młode mał- kilku chwilach jednak poreoz,c jeszcze
i je§!i chodzi o Europę anł jeden zwie·
rzyniec nie może się pochwalić posiada~ ieństwo, Leon! Jetli Griinbergowle, wraz bardziej zacisp~y, się i dziecko zQstało chal wóz ciężarowy p. Walentego Michal- się strumieniami ...
ekiego. WÓ1J lIŻ uginał się pod ciężarem
Wokoło "pechowego" miejsca zebrała
niem wrony-albinosa. Jedynie zwierzy- ze swojem jedynem dzieckiem. llczącem 9 uduszone.
nie-c w Waszyngtonie posiadał prZed kil- m.iesięcYt
.
Na miejscu strasznego wypaCłliu zja- ekrzyń z ró7!nemi "Czystel!Il.i", "Wyhoro~ się liczna g::t'Wietlź. S~czególnie atnatorzy te
ku laty tego rodzaju ptaka.'
:Wczoraj oOOje wyszli na parę chwil z wił się wkrótce lekarz dzielnicowy. dr•. mi", "Lukeusowemi" i mnemi wyrohami go ,,szlnchetnego" trunku, długo przypa.
tlyI\1ali się nieszczę{n~j "monopolówoo",
Il
11
młeszkania, pozo~tawlaj~c dziecko, w wóz Schenker, który !Stwierdził śnń~rć przez Monopolu Spirytusowego.
JednI) Ie skrzyń Zdjął z woz.a ł zarzucił która miast spłókiwać ieJ} żołądki, dezynfe
•
ku, dziecinnym. W pewne i chwili ma!leń~ uduszenie. i połecH zwłoki odstawie do In
!lobie na ramię pracownik p. Michalskiego. kowała ulicę Marszałka Focha i niszczyła
Ostatnie zebranie KomIsji porozumie- stwu :wyleciała z rak flaszeczka z mle- stytutu Medycyny Sądowej.
wawczej 9racoWlIlik6w miejskich zdecydo~ kiem. Chcąc ją dosfęgllCJ.c podniosło ono
Przeciw rodZicom, wytoczyła policja Chciał jl} wrues6 do restauracji p. Cymme- tu )lakterje...
ra.
W tem nadjechał tramwaj i
Kosztowna to hyła niestety dezynfekcja
wało ostrzej niż doty.chczas domagać się gł6wkę i w tej chwili główka dostała się dochodzenia, o ~ekkomyślne pozostawie"łylu polrflCil o skrzynię. ,
i prawdopodohnie drogo kosztować będzie
wypłaty pensyj.
,I
międz1) stalotve poręcze 'DJóz~a.
nie dziecka bez opieki.
~. .
'&:... .....
Skrzynia oczywi~cre znalazła li~ natych. biedaka!".
- - -.......,
;\Vskutek szamotania sIe dzIecko z wóz

..1

,.SzlachetnycJf' fru ek

I

temu p;r.aoodawcy bez serca, wy.. brze wiadomo. Mawiał rawsze; "Po:t>rzed.
zutem'l1 Z WlSZelkich uczuć, który nIe ba. nik pana załatwiał wszystJro 58.m".
CLąC na jego łzy i błagania, wydał go w
Dodał z perfidją:
ręce srprawied!iwości za kilka nieszczęs- l dlatego zapewne wzięto pana zrpoOpuszczając więzienie, AJired Ra. nych, drohnych malwersacyj. DoM ju~ wrotem.
Do dJabła, takI Alfred z:Matwiał
voux doznał nies'Podziatiki, spotJlkając było, że ip'rzyjął jego propozycję·
się oko w oko z p. Leopoldem RouquUIard,
- Nie miałem wyboru, - tłUiInaczyl wszystko sam, poniewat mial do tego
dawniejszym swoim chlebodawcą.. tym się przed samym sobą. - Wobec refe- ważne powody: jeżeli faUmlie się zlekka
samym, który zamkną.ć go kazał na p6ł_ reneyj, jal{ie obecnie przedstawić mogli, w powierzonej sobie księgowości, woli
nie tak łatwo byłoby znaleŹĆ posadę ~\la- się orać trochę więcej jeszcze, byle nic
tora roku.
mieĆ na karlIm współnika, zdolnego wy.
_ J ak się pa,n miewa, Ravoux, _ sjera. buchaltera.
rzekł mu Rouquillard z prosto'tą..
Był zresztą. zdecydowany nie tolero. kryć nawarzone piwo!... Dzięki temu nie_ Nie spodziewał się p:m mnie tu- wać żadnej ubIiżają.cej aluzji ooi nie'Od- uczciwy buchalter jest częstokroć bartaj, co 't ... Wiedział em, Że zwolnią pana. powied11iego zachowania się, czy to ze dziej pracowity od uczciwego ul'1iędnika,
dzisiaj... zasięgałem co do tego informa- strony: p. , RouquilIarda, czy tei daw. R6wnież z większą uwagą strzeże inte.
niej szych współpracowników, z którymi resów pracodawcy, bo dobrobyt jego jest
ey.l...
• Z resztą k 0- mu drogi, gdyż łatwiej czerpać z peł_ Czego pan ch ce ode mnie? _ za. spot k ać się mia ł ponownie.
pytał Ra\'ou,'C, nie sil,!c się na uprzej- ledzy rprzyjęH go z faktem, dys.krecją. i nej kasy. Są to rzeczy, kt6re należałoby
mo~~.
syrnpatją, nie okazując najlżej.szego z<:lu- wzią~ pod uwagę, gdy złOdZiej tego 1'0·
_ Przychodzę coś zaproPQl1owac pa_ mienia, jakgdyby jego powrót 113 posadę dzaju składa swóJ bilans przed sądem.
nu, _ odnowiedział H011quillard. _ Czy był rzeczą najbardziej naturalną w świe- Lecz wythlmaczcie
tutaj cośkolwiek
~h('e pan W'ł'ócić do mnie?
cie. Co do jego pracodawcy, posiadał on władzom sądowym! ~
l wol!1iOl!1Y wi ęzień drgnął.
na tyle dobrego SIIllaku, że nie uj awnił niez
Pomimo ciężkiej pracy, jaka spadła
_ 'IPnki ć do pana ? _ zapytał.
nośnej pr6żności ludzi, któ1'ym się zdaje. na niego, Ravoux nie narzekał. Był rad,
że odnalazł swoJo e dawne zaJ'ęcie, st6ł,
- rt"
dLk 'leS t . P ope ł'ł
nI pan głU'ilS t wa.. Że popełnili , czyn,
b godny. pochwały.
nicdok!ndnośc\, lecz każdą winę wyba- Dzien do ry panu, - rzekł z pro- /ktrzesło, księgi, że wrócił do dawnych
Cly(~ lln1e~y. Są.c1zę zresztą, że pańskie stotą. - Zna pan swoje czynności, więc nawyknień, nawet drobnych przedmiotó"..
....
l
•
k'
nie mam potrzeby tłumaczyć ich panu. biurowych, z kt6remi zżył się od lat: ka_
]Jl'U,,\'CJ(' pOS rUzy panu za nau ę, WIęC T
b d
b
ł
h
nte n16vimy o tern więcej. .JeŻeli więc ' eżeli
ę ziesz potrze owa Jakie i11- lamarza, suszki, pieczęci, gąbki do zwilzl'chce pan obi ąć swoj e miejsce u mni.e formacyj co do szczegółów, ja.kie ZC'.- żania palców przy liczeniu 9ieniędzYl
na t\Tch samych warunkach. co dawniei. szły w pańsl" ej ni eobecności, możesz z słoika z 'Zaschłym klejem.
I.
.:l
ł
" tern 7.wr6ciĆ sie. do mnie.
NadewszystJro J'ednak cieszył go SipOPTO C7.ę stawk się w poniel1 7.ia e'k. o zwy.
'dei "')()'!"Ze. Będę CZekał na pana.
Alfred ])odziekował niedbale i wzil:lł kój, którym lllbować się mógł w tej fir.
si~ do pracy. Nie zbrakło mu jeJ, gdYŻ mie. ObejmUjąc dawne stanowisko, oba_
A}f rt'd Ravoux namyślał się chwilę, nrowadzenie ksiąp,- zostało bardzo zanied- wiał się wpaść w przykrą atmosferę po_
.. oott'm rzekł.
hane w jego nieobecności.
dejrzIiwości, pod lwntrolę nieufnego prą~
~ Zgoda! A zatem do poniedzi ałku!
_ Bvło tutaj kolejno trzech: buchal - codawcy, kientjącego się pr~ylrrem do·
Nieleby po wiedzieć si ę d ało o umo r",l t""ńw, lecz ~~d 11 Z nich nie mógł zasta- świadczeniem 'Przeszłości. Przy świeŻO
J1ja i ~cy m wpływi e więzi !'l1 i ro
I
; ' ..'1 " 1'_ l}i,t; -panil , - poinformował gG goniec b:mr nabvlcj wraźliwości Alfred nie mógłby
mu ztlf1r7.c rzyc nie t1l0;;l' a: ,, '
" , .:;il;l ···~r. _ Utrzvmvwali, że jest fn z!\ w; nl ~ . ~ rl" "'~ -i ~ metę wjeść podobnie obraża.
ła m T)e'."nego znWc;h ~'(' llll ~'
. ~ ~ ł' ~ f'V na irc1'1egn llrzednikll i 7;;J.Jpli no l /II"" ... ., vheMicia. Lec z nic podobnego nie
er. II J} IV sil' pnniż('.J1 '
,.n " . 1(>('2
•. sz,,"-" or.7vwi~e; " ,.,:~. I_o ,
'l1ie.Jsca. Pan RouqniJlard trakt 0.....Ą:::n , gu)'by okazat
.~ sic na to nie chciał. i"1, .Dar ll do - I " I~.! ~,vuo Dodwład.ne.lw iak dawniej,
BERNARD GERVAISE.

·
..
Ub
eZpleCZenle.

noM

Nigdy nie sPrawdmł jego rachunk6w, niW międzyczasie zdawało się, Że za·
gdy nie W)'1dawał się wątpić w jego chowanie p. Rouqui1farda coraz bardziej
prawdom6wność. Jak dawniej powierzał usprawiedliwiało dobrą opinję, jaką BO.
mu klucze do kasy i ro~orządzanie się bie wyrobił u Ravoux'a. Nigdy żaden pra_
znaczną niekiedy gotówką.. Tyle zaufa. codawca tak daleCe nie dowierzał uczcinia wkońcu wzruszyło Serce Ravoux'a.
wości swego kasjera. Alfred był tern d(l
- To ttaiprawdę szykowny typ z tego głębi przejęty.
RouquilIarda! - myślał.
Lecz niesądzone było, by na tern &kOI'
- Nigdybym tego nie przypuszczał I
czyły l'ię jego wzruszenia.
Okazywał mu swoją wdzięezność pod_ Muszę wyjechać na parę ani, _ C).
w6jną, bezinteresowną gorliwo.ścią, sta- świadczył mu któregoś rana p. Rouqułl.
rając się wyil"6wna.ć opóźnienie, spowodo. lard _ ot o kilka czelklÓw in blanco. W}'l>elwane niedbałością swych chwilowych za· ni je pa n h."Olejno, cZerpią.c pieniądze z
stępc6w. Niekiedy napotykał jaką nie- ban k u w miarę potrZeby.
ocxe/kliwan.ą trudność. W księdze głównej
w nieobe0J1ości jego otwarto r6żne konWobec tego nowego dowodu zaufanIa
ta, z czego w)'lllikały dla niego pewne za. Ravoux poczuł już lizy wzruS/zenia I
gadki, kt6re jednak rozwiązać 'Pragnął wdzięczności napływające mu do oczu,
sam, bez niczyjej pomocy.
gdy prn,codawca jego Ciągnął:
Jedna z tych "nowości" zwłaszcza in.
- Zapłaci !)an także rachunek "Kom.
trygowała go wielce. Figurowała w dziale p ensacji". Kwit przedstawia., nam w tycb
"kosztów ogólnych" na sumę trZech t y- dniach.
sięcy franków, pod d:ziwaeznem mianem
Alfred chWYCił piłkę w l(Xie.
- Chciałem właśnie zapytać pana, "Kompensacja". Co firma, dziwacznie
na?iWana, mogła sprzedać Roquillard'owi rzekł, - co to za firma ta. "Kompers&.
za trzy tysiące frank6w, jak głosiła pozy_ cja".
cja księgowa ? .. Był - oczywiście _ spo- J akto? Nie wiESZ pan j eSZC'2e? To
sób prosty wyświetlenia tej tajemnicy towarzystwo ubevpieczel'i.
przez zasięgnięcie infonnacji od samego
- A więc zerwał J)an już umowę z to.
p. Roquillarda, ale wchodziła w grę warzys twem "Wzajemnego poparcia"?
miłość własna Alfreda: z wyświetlenia
tej zagadki stworzył kwestję osobisl.ei
- Nie. Ale towarzystwo to ;..sektmJJe
ambicji, a użycie czyjejkolwiek pomocy tylko od pożanl, co nie jest wyst3rez.aw tym względzie wydawało mu sie. TI_"_ jące ... Po jmuje pan, obecnie ate'ZlJict'!rN..
I:""~"
lem się tald e od kradzieży.
•
znaniem do nieudolności własnej. Zdecy_
Straszliwie dotknięty, Alfred t •.g+CIł
dowany znaleźć rozwiązanie zagad~i, nie
uciekająe się do nikogo, po dwad2ieścia wieczora 'Opuścił finnę, która dQ ['(,,,,,"Ile..
razy z zrzędu przeglą.dał rachunki, kwity, go stopnia ograbiła go z dobrycl: IJ""f.Ud,
notatki, wszystltie papiery, zdolne napro- k~t to jeszcze' jedna z rzeczy, ~'t(~r" ,i ni"
wadzi~ go na właściwą drogę .. ,Daremnie: 7~?'Uq. lt;dzie: u.1(szt:l!towlIni \Ve~iuf( twa.?
Pomimo WSZelkich starań
tajemnicn 1~J SZkOlY wl C7.t enn el·
,4KompensacH'· li)ozosłlIil. nt'iwyświe· ł
Tłum. L. ł1.
tlona.

..' c " o-
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Jeszcze jeden skandal na Olimpjadzie. Zycie ekonomiczne.
Spójrzcie w tabelę i porównajcie wyniki! Pierwszy
\Szczegółowa

punktacja Olimpjady.

Zaszczytne miejsce Polak6w.
o o l O O O 4
Pierwszy j naj.wawejszy etap igrzysk lR Czechosłowacja
O O O O l l
olimpijskich mamy już poza sob~. Przez 19 Węn
3
O
O O ,
O
cały tydzień
królowała lekka atletyka, 20 AustraliI!
l
O O O O O .l
słusznie zwana "królow~ sportów" Bieżą 21 Brazyljl
l
cy tydzień poświęcony jest sportom wod
nym - pływactwu i wioślarstwu. które ZWYCIĘZCY LEKKOATLETYCZNI
nie wzbudz aj~ już takieR:o zainteresowania
X IGRZYSK.
W płyWactwie nie startujemy, a w lo&lar
W uzupełnieniU tabeli klasyfikacyjnej
stwie występuje nasza dwóika i czwórka, państw 90 ukońCZeniu loonlmrencyj lelkkoktóra popisała się dotychczas dobrze.
atletyoznych podajemy dla lepszej orjen·
Z wynIków, osią.gn~tycb przez na- !acyj z uwzględnieniem osią.gniętych ozaszych reprezentantów w lekkie1 atletyce, ww:
•
.
możemy być zupełnie z·adowoleni.
Ameryka 16 plerwszych mieJ's c: 100
Dwa razy nasz sztandar wciągnięto na mtr.: Tolaon.10.3; 200 mtr. Tol~ 21.2;
najwyższy maszt dlimpiJski przy dźwfę- 400 mtr.: C~r 46.2; 110 pł.: Sarl~n.g.14.6~
kach hymnu narodowego, 'PQIdobnie i'lk 4xl00 mtr.. 40 sek. 4.x400 mtr.. 3.08,2,
ang'elski i irlandzk' P .a St
L" kula: Sexton 15.995 mtr.: dysk: An.
~
.
, .
l.
~z
anann . - " I dersSU!Il 49.49 mtr.; skok wdal: Gordon
!loczon;ffil•. ktme wysta~ły cała ,arinJf klio I (Aro.) 7.64 mtr.; o tyczce: Miller 4.815
[~a~letow 1 zdobyły az. 16 . J>le:WSly~h mU'.; dziesięciobój: Baush 8.462.23 pkt.;
IllleJ!c•• wyprzedZIła nas ]edVIl1e F ~landJa pamie 80 mtr. pl.: Ditrichron 11.7 sek.;
UZYS~UJąc I trzy złote medale. Po Jedn~m dysk: Copeland 40.56 mtr.: OSZCZeP: Di~~clęstwie zdobyły Włochy, ]aponj'a. trichron 43.71 mtr.: skok~: 'Chea.
Kanada, ł ArgenŁyp.a, podczas gdy.mne ley 1.67 mtr.: 4:0:100 mtr.: 47 sekl.
narody pozostały bez pierwszych nuejsc.
Finlandja trzy pierwsze miejsca: 5000
Dla zobrazowania obecnei naszej po mir.: Lehtinen 14:30; 8,000 mtr. z prze.
%ycji, poniżej podajemy tabelę punktacjI szkoda.tni: Isohollo czas przypUMJCzaW.y
lekkoatletycznej:
9:18,4; ~ICZep: M. Jaervinen 72.61 mtr.
i"
L
n. m, IV. v VI · pkt.
POlska 2: Kusociński 10.000 mtr.!
\ l Stul! Z,fedn.
16 13 ,
a .1 • 2.11 80 :11,4 oraz Walasiewicz6wna 100 mtr.
I
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Bra!zylji zakoilcz~ł s,itl wielk~ awanturll

\V roku hieżącym Brar:ylja hierze po raz
pierwszy udział w igrzyskach olimpijskich.
PU}8łała ona do Los An~les szereg dru.
żyn, a m. i'a. i drużynę water.polo. W m~
czu z Niemcami Brazylja przegrała wysoko
7 ;3. Ihllzylijczycy widocznie nie mogli się
pOg'r rhjć z klęskI! i wywołali wielkI! awan
turę, h~ra zakończyła się interv.~cją poli
cji i "powoduje prawdopodobnie dalsze kon
sekwcncj".
W c'zasie meczu sędzia Węgier p. l(rJ;n.
jadi przyroał Niemcom rzut wolny, który ci
ostatni zamienili w bramkę. Zd6nerwowa
ny bramkarz Brazylji rzucił się WÓWczas
na sędziego, w którego obrOOlie stanęli gra·
cze 'hiemi~ccy. Wybuchła wielka awantura
i ~Iijat~k~, 'd opiero p~zybyła w. ~ębzej ilo
ŚCl polICja pnywroclła epokoJ. Incydent
wywołał bardzo przykre wrdenie, tembar"
dziej. źe działo się to przed lozami. ~onor~
We'IIll, w kt6rych poza przedstawICll:llaml
prasy były r6wniez obecne bardzo wybitne
o!lobj~tości • 4wiata politycznego i sportowego.
. .
Brazylijczycy twierdzIl, te !"rut wolny
był nieałwzny i
~dzia był ruonniczy na
niekorzyM BrazyljL Ze 8W1:lj &trony sędzia
oewiadc'zył, że druJyna brazylijska wyka~
la EUpełn, nieznajomo~6 elementarnych

•

•

I

I
•

przepi!ów m.iędzynarodowych wate....polo.
Drużyna bra.zylijska grała według jakiegoś
widocznie 'własnego systl:lmu, który niema
nic wspólnftgo z grą w water· polo. Sędzia
stwierdza, że był zupehrie be%5tronny, st080wał się ściśle do przepillÓw regulaminu i
niema żadnych uprzed:reń w AtUSUnkU do
dmżyny hrazylijskil:lj.
Komisja sędziowska, kt6ra zebrała się
zaraz po wypadku, postanowiła rodyskwali
fikować zespół bruylijski.
Cała
sprawa
została przekazana Federacji Pływackiej.
PóŹ'ay mwieczorem zwołano specjalne
posioedzenie MiędzynarodO'Wej ~deraoji Pły
wackiej na którem p08tanowiono: zdyskwaJi
fikować całą brazylijskI! drużynę piłki wod
.nej i odsunąć j, od dalszych oliul,ijl'kicJl
rozgrywek. Trzej gracze bl'a'zylijscy DasiI
va, Branco i Se.Tp8 zostali sdy!kwaliCikowa
ni dożywotnio r nie będą mogli wziąć udzia
lu w hdnych olimpjadach ani zawodach

Galop polskich
w

ciągli

UBtalony został prOgll'am tournee na..
55
'Anglja 2: 800 mtr:: I!ampson 1 :49,8;
s:r:ych lekko - atlet6w po Europie środko.
53 cllód 50 kIm. Green 4. godz. 50 :10.
45
Irłandja 2: Tisdall 400 mtr. pl.: 51.8 wej: 24 ł 25 w.rzesień: mecz li Czechami
w Pradze, 28 WIl'Ze!nia: mecz li Austrją w
36 i O'CaJa,g'han rzut młotem: 53.88 mtr.
19
Kanada 1: Me. Naughton skok wzwy! Wiedniu i l pa:łdzłemJka m~ z Węgrami

17. 1.972 mtr.
...
. Japonja l: ,Na.:mbn WjMrok: 'lI5.72
15 m~..; 'W1l'eszcle :Argentvna 1: ZabaJla w
l 1Z maratonie: 2 gOOz. 81 :36.
W ~tawieniu powYZszem: uwzgTęd·
~ 9 n"iśmy %W}'Cięstwo Irland~lm Tis<hlla
•
: na 400 mtr. pl., kt6ry, lak wiadomo wsku_
O ,teIC J:Xl'Zewr6cenła jednego płofJlJda, %<liStał
I zdyskwalifikowany II. zwyclęst~ sędzIoII
wie przyznali A:me'!'Yk.wnłnowł HardinowI
• I W ~e 52 sek. .
lt

>

: Wiedeńczycy szybsi od

międzynarodOlWYch'.

Poza temi doraznl:lmi zarządzeniami Mię
dzynarodowa Federacja postanowiła w rej
sprawie pro'W'ad:tić : dalszą akcję, celem uhie
możliwienia na przyszłość p'owtórzenia &~
po:d obnych godnych pożałQwania wypad.
k6w.

lekkoł;ltletów.

tygodnia w trzech

w BudapeSZCie.

Wydaje się nam, te taki galop - 4 dni
zawodów w ciągu tygodnia, to wielkie
ryzyko i obawiać 'się należy, ż. w Buda.
Peszcie, gdzie walka będzie naJcł~szą,
nasi le'kkoatleci będą cieniem ~h lłe

Konkurs polskiego. morza.
Wielkie zawody konne w Gd,ni.

,

łodzian.

Cen",

ezkolenia Artylerji. Startowa6 bęił, wUyley
czołowi jeźdźcy p'ollcy oral oficerowie
anuji amerykańskiej, przebywaj,oy Da wy
szkoleniu w Centrum WYIsk.olofllia Kawa
l"rji Grudzi,!lU.
.
Zawody Pomorskiego Towanystwa. kt6
re o'dbYWll'ją !i~ od IIzeregu lat w Gdyni ma
j, jnł mtaloną tradycję i "ł jedn, _ naj
wi~ktr;y.ch atrakcyj nad polskiem wybrześem.
.
..,.. ~.. !,: ,'.
•
..

Sport ........... kilku

~

słollcach.

bie .

Pom:brtJd. To~ Zach~ 'd o Ho
dowli Kun! urr:,dsa w dniach 12, 14 1 15
sierpnia 1'. b. wielkIe zawodl konne 'W Gdy
O 1 ,.
ni na Polanie RodłowaJdej. Ro~ zo
J
.~ FJllplnr.
ł
I 1 ł I
ltan, nuttpujłCł konkunya ,.Konku.n
Otwueł.", ,.Kcmkuza polaklego m~na",
I
.,Konkun tm. Mareeałka PoW". ,.Konkun 1m. Preardenta R. P.~~ ł ,.Konkurl po
ieg'haJnt'. .
, '
.
.
Pa.1 najlep••, wśród Polaków,
Zapewnłcm,. Jed uet.łał oll,*",
{T Roln~ t )(Warno Ilyło wczoraJ ~
IW arugłm: S'potKanlu: Paul wy- trum WlBdo1eoła Kawalerjl ł Centrom Wy
Hoelenowłe. tak m6,2'łbvltl napisać, ~i'ał u: Dusi~a ~w czasie ' I~,41 Raab
~dvbv publIcznoś~ łodzka staWIła ~łc pokonał DusIKa y{ czasle I~.4 !rek.,
płeco llczniek Niestetv sportowcy sek.• Einbrodt ule~ł StolIowi, W
~
, łódzcv niewiadomo z iakich przy- I~.4 zaś Szm1dt prze~rał znów tym
'(_l W_dniu ~1.fjS'Z}'m. ~złe sIt
cZYll. przybyli JV. znikomej liczbie na razem: do Zirn.kowskie~o w. czasie na boisku Lf{S:U przy AL Unji o godz.
~dzvnarodowy" . nrecz
kolars.ki 14 sek'.
,
_ 17,80 meez o młat1"llOatwo klasy A młędzy
.1edeń-L6dź. ~ałowa~ mogoł l-eW trzecloem ·s potkanIu Szm1'dt ŁKS ~ a Widzewem. Mecs ten przeło1;o.
vnie d, którzy na zawod'V ni'e ule~ł Dusice w na j~orszym czasie ny z 24 Upca z powodu wyjazdu Widzewa
~rzvsz1ł. ~dvż imprezy kolarskiej dnia '14.8, Einbrodt wyg-rał u Weis- do Wilna, mpowi.a:da sł~ clekawie. gdyż
"tojacei na takim poziomie . nie zo- smeyera w 1~,6, Paul pokonał Stolla obłe drut~ pretendUJ' dO .drugiego miej
bacGzymy W Łodzi chyba tak 'Pr~dko. osialirai~e I~.2 1 Raab uległ Zim- sca w tabelł.
. o'! cie wiedeńscy poprzedz-eni lrowskiemu w 14.
.
'(_l DreZyna karnbłD:JWairra Ttni~cł.
,JawlJ. dru~oce.eego ZWVc1cstwa nad
W c~asie spotkanIa Szmidt 'WY- .H.akoah, która wy.stlWl" ponlemiałek
teprezentaci, Polski w Warszawie grał sw6i j.edynv blelir u Weissmeye- przeCiwko węgł.1'!kiej :AttiU
będzie
Illc zawiedli oczekiwań. O ile "'-me- ra w czasie q,8, Raab ule~ł Stollo- 'następująca: bra.mka.Rappoport, obrona:
~acll dwóikowych ule,g-ali. leszcze wi w 14 sek, Paul -'Pokonał Zim- Filar (Hak.), Kirsch.baum (T.), pomoc:
łodzianom, to iuż w. bi~~ drużyno- kowskie~o w r.3.4. wreszcie Einbrodt Cygler (Hak), Ka.han (H.), ChoJn.a.cki
~m i p6łdystansQwvm :wykazali przeR"rał do Dusika w czasie I~.4. (T.) atak: Mich.a.l&ki '(T). SegaJ (H),
~aczn, 'Pr%ewasr~, jeadżą.e wspaniaPo. miecmch dw6;kowych Lódź Klimczak '(T), L1:iby (H) i F:rankus '(T.)
te taktycznie i bija.c . naszych na prowadzi YI punktacji maia.c 2.~ Rezerwowi: Durka. NYlklel, Sluk .(Turykłow~. Nailepszym w drużynie ~oś- punkt6w na 2~ punkty Wiednia.
śei) I Mlyn~rsI.k! (H.) W skmdzie tym s~
tł. kt6ry wystą,pił bez kontuziowaNadzwyczaj ciekawy przebie.g jeszCT.e możliwe, po meCZU eobotllllm o
ne~ Schaffera, okazał sic Stoll, kt6- miał biesr drużynowy, który wyka- młgt~two TuryŚCj.Hakoah, nie'Ml.aczne
ty pokonał Szmidta, Einbrodta i zał przewa~e sympatycznych ~ości 11Ill.iMlY'. N& pozycji lewego łącmłka wy.
Raaba. ul-e~a j~c iedynie świetnie z nad Dunaju, iadą:cych pierwszo- stąpi !pO rat; pierwszy w Łodzi b. inter _
:wczoraj dysponowanemu Paulowi. rzednie faktycznie co wypadło szcze nacjcma.ł węgierski LOby. Attila., w prze·
lZienkowski i Dusika prze~raH po ~61nie wspaniale na tle. słabe; jazdy ciwieństwie do druZyn mgra.nłC?mYch, ba·
awa spotkania, wysrrywają.c też po czw6rki łódzkiej. Począ.tkow,o ło- włących w bietącym sezonie poprzednio
łdwa. Najsłabiei wypadł zastepu;a.cy dzianie iechali jeszcze wcale nieźle w Polsce, oszczędza s'w ych gr.aC?Jy ł by
:S chaffera, Weissmeyer, dla które~o ma ią.c aż do sz6ste.go okrą.żenia oko- ieh nie przemęczyć rozgrywa. mecze z duo
bioe~i sprynterowskie są. zupełną. no- ło 2 .~ mtr. przewag-i nad drużyną. żemi 9l'zerwawł.
:wościa.. Wszyscy czterej jechali za wi-edeńskJl" dopiero tea-az uwidacz'(_l Na nledzlet~ wyjeWa do Kutna
to świetnie w bie.~ach drużynowym nia sie przewa~a ~ości, kt6rzy od- na zawody le}{lkoatletycme., onganizowa.
i p6łdystansowym, rozstrzy~a ją.c W rabia ją. powolt utracony teren i na ne z; okazji Jubiloosw p~ tamtejszy
nich mecz na swą. korzyść.
mocie są. już o 70 mtr. lepsi. Zwy- Sokół, zespół zawodniczek i zawodników
W drużynie łódzkie; na płerw- cięska drużyna wied,eńska osią.gnęła ŁKS.u w &kład?:łe Bobiński, Kwaśniewski,
B~V plan wybił sie Paul, bohater wie- czas .~ min. 20.6 sek. Ł6dź zaś Kwaśnlewslka, Zylberża~, Lutrosińska
'c zoru, który nie prze~rał ani je.dne- .~ min. 2!=j seK.
.
i GłaŻewska.
g-o biegu dwójkowe~o. Raab wyg-rał
Po biegu drużynowym \Vie.deń
'(_) W nie<tLielę dnia 21 b. m. odbędą
'd wa mecze, hi ją.c Dusika i Weissme- prowadzi ~1 :2Q.
ł
Król -1-1 j H . mi d
od
.Wwvścigu
p6!dystansowym s: ę w
ewlI'.1I. e UCle
ę zyt1alr owe
V era. Fatalnie zaprezentował si"y
mwody le-.lm:oatletycme i gier sportoEinbrodt, mimo iż wygrał dwa bie- włe'd1 eń-czycy s'pisali sie znakomicie wych o mistrzostwo klubów żydowsIkich.
goi, był on naisłabszym zawodnikiem zd1obywaią.c 24 punkty przy 6 punk- W zawodach tye'h wezmą udział r6wnież
reprezentacji Łodzi, wykazują.c po· tach łodzian i osią.~aią.c tem samem najlepsze kluby ~ydowskie z Polsiki a In.
zatem zupełny brak checi do walki, zdecydowane zwyciestwo w punk· in. pemą drutynę lekkoatletyczną oraz
co specjalnie rażą.co wypadło w po- tacji o~ólnej. W poszczególnych gier sportowyclt wysyła łódzka "Makka.
i (',t "n ku ze 'Stollem. Szmidt wci(J.ż finiszach zwyciężyli Stoll iDusika. b'U
ieszcze nie powrócił do formy W Z łodzian Paul znalazł się dwukrot· 1 .(_) Igrzyśs: olimpijskie mają się Już
bieg-ach drużynowych czwórka Lo- ne na trzeciem miejscu, raz zaś na ku końcowi. Je!zcr.e zaledwie pmostały
dzi jechała fat3;lnie, przyczem i tu czwartem, i. Ęinbrodt l'eden raz na cztery dni ostatnich konku!rencji. W nieEmbrodt rac.~el przeszkadzał swym czwartem mlelsc~'
dzielę odbęOzi. !ię fe dynie o godz. 13-ej
partnerom, n1Z walczył dla reprezenW k0l!kurenc.lach ,u:zup.ellnla)acY"Ch konkurs hippicmy Prix de!! Nations, po.
towanyc~ barw.
.
.•
progra.m WIedeńskI Wyblh SIę Cymer- czem o ~z. 17-ej nast~pi uroczyste
W og-olnel punktaclI r,eprezen- mann l Kapłan, ZWyciężając W poszcze· za.mlmięcie tegorocznej Olimpjady_
tanci Wiednia pokonali łodz~a~ w g61nych. biegach.
....
(_) Godz. 8_ma jazda lrortna, gimna..
stos!1nl;~ lit; :~~', przyczem. nalwle~'
W biegu ~remj0'Yym ?wygrał I..tymer sty;'kla, wioślarstwo; 9.ta. boks, zawody
sza 110s c pun}<.tow. z?Qbylt wleden- mann w ~Sl~ 6. ml,n. . . 1 sek. przed strzeleckie z pi~toletu; lO-ta przedbiegi
czycv w biegu połdy~tansowy~, Kapłanem l J6ZWlUk1em.
•
wyścigu pływaokiego 400 m. st. dow.
kto~y zadtecyąował o lC~ ZWVClęBieg australij~ki wY?Tał zm~.w Cy- pań. 10.30 przedbiegi wyśc. pływ. 1500 m.
s~wle. Pun~tacla. w t\ ,., ble.gu była me~mann yv ~zasle 4 mm. 48 sc,•. przed st. dowolnym; 12.ta jazda kOMa, że,glar_
nxepropor~lonalme. wy J ka, w sto- Malkowskl!TI 1 Kapłan em..
. litwO. 13.ta drużynowe zawody szablOWe.
sunku do II}nych blego.w. co.w znacz
W deml fon~le zwyc1cża ~n6w Crl wi()Ślarstwo; 14-ta boks; 14.30 hokej,
nvm sto'pI11U krzywdzlłod~lan.
mermann w czasJe 6.30 przed Kapłru:ew 15 ~O przedb. wyścigu pływackiego 200
W Plerw~zvm spot.kanlU Raab j Preundem.
,
/1.Z1,. .l klas. i 100 m. na wznak: 16,30 paka
pokonał duslka w ~zasle n,4 sek.,
Bieg sprynterowskl na 5 okrążcn to~, woonł; ~.ta boks.
Paul wygrał u WelSSmeyera w cza- TU wygrał Kapłan przed frcUilldem I I .........._ _ _ _ _!!C!I!IIIlI!I!!I5_ _ _ _II:8_llJlęwlllll
sie. 14 sek., Szmidt ul-egł Stollowi, Biedermanem.
który osiC}.e"nał czas !.i,8 wreszcie
Organizacja uuwod6w bardzo "
Einbrodt pokonał Zimk.owskiego w bra. Publiczności mało. Na zawodal.!'
skandaliczl!.vm czasie I4.2 s~k.
becn:y był wicepręlZ~s K. Q~ ~t !<.
j

I

'e

1 60 11,9 sek.

l

.•

wy.tęp

slo~ach.

r(_) P~łob6j dla kooiet o mi&~
atwQ OIkręgu odb~zie się w poniedziałek
15 b. m. na boisku Kruszeende11L w Pabja

nłcaoh. W ro.'lw bieżącym weźmie u&iał
mac:z.na i10M zawodniCZek ok. 15.tu z

Janowską. (KE), Kwa.śniew.sq (tKS).
IQu~8ką (KE) i Materzmką (Zjedn.)
NajWięcej 8Za.n~ na zdobYCie mistrzostwa
posiada. wszechstronna lekkoatletka z

Pat4anie-JanoW!ka.
'(_) Udz>ka Ma.kkabi zakontraktoWiIlła meez t jedną z ttajpowairtłeJ§;'yeh
kandydatek do tyturu mistrza Wał"S2aW
skiej klasy A-5kodą. Mecz powy7mly zo.
stanie rozegrany w sobotę w Łodzi.

RADJO-KĄCIK.
,
RASZYN, phitek.

11~. Sygnał czasu. 1Z~. Program Dl. dz.
blei. U,10. Cod%. przegląd prasy polskle;' 12,40.
Un. Kam. PIM. 12,45-14.10. Płyty. 15,00.
Kom. a:ospodarczy. 15,10-16,35. Muzyka. sym·
[onlcena. 16,35. Kom. dla teglu~ l rybaków.
16,40. "Panu) nad sobą (kllka uwag Q samoM!·
stwach)" - wygt. dr. St. Kopczyilsld. 11,0017,50. Koncert popoludnrowy. 17,50. Odozyt.
18,10. R~maltośCII. 18,30. ,'przegląd rolin. pra·
sy :m.gram .... 18,40. Program Dl. dl.. nast. 18,45.
W50tęp d.p transmisli z Salzbura:a - P. K. 5tromenger, 19,00-2Z,30. Transmisja s Salzburga.
cpery .. Oberon". W przerwie Pras. Dz. Radl.
22,30. Dod. do Pras. In. Radl. 22,35. Kom. dla
komunik. lotruczel. ZZ,40. Wladomośd sporto·
we. 22,50-23,30. Muzyka taneczna.
KOENIGSWUSTERHAUSEN, piątek.

Program dL"ioony nie nadeslany. 19,00. Trans
misIa z Wiednia opery "Ober on", 32,35. Komu·
lIikatty. nast. koncert popularny.

Teatr
T"tr
Teatr
Oong

Miejski - Parnose.
letal - Awantura w raju.
Popularny - Park.! w parku.
- Randka dla sIomianych wdowców.
Adria - Anna KarenIna.
Capltol - Awanturnica.
Corso - I Upiory stepu. II UclIw~()na s<zal·

ka.
Czary - I Biuro

det~k1ywÓ'W.

II

NOTOW ANIA ZlO TEGO ZAGRAI\jI(;A.
Londyn, (za zloty 1 It. st.) otwarcie - 31.00,
zamk. - 31.00, Paryt. złoty (za 1l1O zlotychi
- Z86.50, Praga, wplaty na Warszawe (Zd 100
złotych) 377.12 j pól - 379,12 ~ pól, Wiedeli, zl4
ty czeki - 79,31-79,79, bankn. - 79.l5--79,~
ZuryC~, 7o10ty (za 100 złotych) otwarcie 57.60, zamkn. - 57,65, Berlin, zloty (za 100 zło·
tych) noty większe - 47,00-47.4D, dr<)bne
wpłaty na Warszaw e 47,10-47,30. Gdańsk. zlC}ty 57,51-57,62, telegra[iczne wp/aty na War·
szawę

57,48-57,60.

Parył. II

sierpnia. Londyn 88,92, Nowy-Jork
25,52. War5Z6wa 286,50.
Londyn, 11 sierpnia. Nowy Jork 3.48 i 1/s,
Montreal 4.00 ł pól d; Amsterdam 8.64 'iS; Paryt 88,84: Bruksela 26,09; WIochy 68,00; Berlin
1·4.62; Szwajcaria 17,87 k pól; Hiszpania 43,06;
KOllenhaga 18,71 I pól; Sztokholm 19,48 j pól:
Oslo 10,97 , pól; L1szbona 109 7/B;: Helsinki ?J3
P,raga 117,50; Budapesz.t 28,00; B:alogród 215:
Sofia 485; Moskwa 673; Rumunia 585; Konstantynopol 730; Waedefl Z9,OO; Łotwa 18,00.
BAWELNA.

Nowy Jork, 11 sierpnia. lM:o 7,15, sierpień
702, wrzesień 7.08, paźd:zliern:i1c 7,15, listopad
7.23, gruck.ień 7,33, styc.z:eli 7.40, luty 7.48; ma.
ue<: 7.56, kwiecień 7,6'Z, maj 7,69, czerwiec 7,7~:
Lpiec 7.&2.
LIverpool, 11 slerpma. Loco 5,22. sierpień
5,18, wrzesień 5.20, pafdzńernlk 5.22. listopad
5.24, grudzień 5.27, styczeń 5.30, luty 5.33. ma.
rzec S,3t/. kwńecień 5.42, maj 5.44, czerwiec 5.47,
IJpI-ec 5.49.

EgipSka, 11 Ilerpnla. Loco 7.65,

Waluty dewizy i akcje

na giełdzie warszawskiej
NIEZNACZNł! WAHANIA

KURSÓW DEWIZ,
Pil wczorajszych silnych wahaniach kursowych obserwoWaJllQ dzjś nti.ezrJaczne Odchylenia
przy c1o~ć małych ourotach. Holandia straciła
10 Ir.. SzwajcarIa w dalszym ciągu zThżkowala
O S ar. ~ 100 fr. szw. Ola dewillY l1Q Londyn
mocna tendenCja nadaj (rwa: zyskała ona dziś
w obrotach 10 Itr, na 1 funaie, Paryż był mocntejszy o l if. M 100 k. franc. Bez zmian kursowych obracano dewizę na N. Jork - kabel
:}faz na Pragę, tą ostatnią w stosunku do wczo.
raJszych notowaA nJeoficlalnych.
PAPIERY PA~STWOWf -

NIEJEDNOl ICIF

DZliał po~yczek

premiowych cechował na·
strój zmlelllllY przy dość duzem zaintereoowaniu
• obr~ach, 3 proc. Pożyczka Budowlana zyska·
la 25 fil'Oszy na sztuce, 4 proc. Poź. Dolarowa
10 Ir.• 4 proc. Poż. Inwestycyjna ~aś obniżyła
się o 75 Iros<zy.
W dziale Innych papierów słabsza o 0.(
Proc. była 7 pł"OC. Poi, StahiLiflacyjoo (zwykła).
drobne w O"do1nkJ zyskaly r.25 proc. 10 proc.
Potyczka Kole)OIWa pO peW1Ilych wahaJlJiach obnIty la się Q O.as prOCellit. Listy i obligaCje banków państW9wych pozostały lak zWY'kle bt'z
zrmany.
PQYW ATNf PAPIERY LOKACYJNE _
COKOŁ WIEK MOCNIEJSZE.
Ustami zastawneml towarzystw kredytowych obracano dość duto przy lekk;ej popra·
wie kursów. Z papierów Stołecznych 4 l p61
proc. Usty Zast. Ziemskie WarSi:. by/y drot.
tze o 0..50 proc.. 7 proc. !Aty Ziem. Warsz.
(dolarowe) o 1 pro<:.. 5 proc L Z m. Warszawy
OIraz 8 proc. L. Z. m. WarslZawy (z",..ykfe) ob.
nltyty sf~ po 0.50 Pro<:.
Orupę PtQwinciOlllalną
repreze.n,towaly 8
prOc. LIsty Zast. Kred. m. Ło<J.zI po cenie o
0.75 procent wyższej.
PAPIERY PROCENTO\H!.
PremiOfwa Po~yczlal Budowlana ser. I 35,?5
Preml. Pot. Dolarowa, serja III 49,00. Premjo~
wa P9iyczka Inwes,tycyjna 95,2'5, Pożyczka
Stabilizacyjn.a 1!'27 r. 49,25-49.00-49.13. POŹy.
czka Kolejowa 99,50-99.00-S9,Z5, Listy Zastaw
ne Banku Rolnego 83,25, Usty Zastawne Banku
Rolnego 94,00. Usty ZasŁ Banku Gos!>. Krai. ]l
em. 83,25, Listy Zast. BaJllku Oosp. krai. lem.
~4,OO, Obllgacle Komunalne Banku Oosp. f(raj
fI ero. 83,25. ObligaCje Komunalne Bahku Gosp,
KraJ. lem. 94,00, Ust y 2ast_ Tow. Kr. Z. \II
Warszawie 1908 r. 48,50-49,00, Listy Zast
Tow. Kred. Ziemsko w, Warszawie 37,50, Listy
Zast. Tow. Kred. m. Warszawy 46,00, Ust y Za!>taw1lle Tow. Kred. m. WaII'szawy 57,00-56,50
I.Jisty Zast. Tow. Kred. m. Łodzi 56.25.
MAł.E OBROTY AKCJAMI.
W dziale papierów dYWidendowych wzorel,
dni ubleglych panował spokój. Do ofdcjalnych o.
IJrotów d oszło ledyn!ie w grupie bankQwel, \II
której zakupywano akcje Banku Polskiego po
kursach o 50 gr, wyższych.
KURSY AKCYJ.
Ba.nk PQlskl
70.15-71
GlElDA ZB020W A.
Warszawa, 11 sierpnia. Urzędowa ceduł<
Giełdy Zbożowej l Towar. za 100 kg. parytet
wagOlll Warszawa, w handlu hurtowym, ładun.
kach wagon., ustalona na podstawie cen lrieł
dowych: tyto nowe 16,50-17,00 pszenica jed.
nolita nowa 25,00-.26,00, p;Q;ooka
zbielana 24,50-25,00. owIes Jednolity nowy 17.0018,00. OWJes zbierany 16,00-17.00.

=

Zabłąkana

mlodość.

Grand.Klno - ZabÓjstwo w hotelu.
Metro - Anna Karenina.
Mimoza - BezimieO.!lli bohaterowie.
Tęcza Skąd niema powrotu.
Pałace Student z Pragi.
Przedwiośnie - Trzel przy'aciele.
Rakieta - Wielki Gabbo.
Splendid - Krwawy wschód.
Ludowy - Romans królowej pięknoścI.
Oświatowy - Dla dorosI. Powrót z niewoli; dla młodz. Prllwo serca.

paździcrnik

7,52, ldstopad 7.58, grudzietl 7.62, styczeń 7.60,
marzec 7.78, mai 7.81, ldpiec 7.96.

Zupa szczawiowa z jajkami.
Ryba w szarym sosie.
Naleśniki :t: bitą śmietaną.

WINSZUJEMY,
Jutro: Klarze.
Wschód słońca 4.11.
Zachód - 19.11".
Długość dnia 15.00.
UbYło dnia 1.47.

-""r "

Nie_ubłagana

Pierwsza rakieta
stratosferyczna.

Pomnik

konsekwencja wypadków.

-

obrońców Ver~~Yn

CZY 1ST JE E" AWO ERJI"?
Tajemniczy
"'vV kaleidoskopie życia bardzo
czesto i'esteśmy świadkami katastrof i nieszczęśliwych wypadkó~
idących w parze ze, ziawiskami, które w krótki czas potem na tern samem tle się ponawia ja.
Czy iest to ślepy traf?
Czy 'żadne inne momenty natury
wyższej nie. składają. sie na to, co
pospolici'e nazywamy .. prawem serii"? Tak. Niewatpliwie ,;prawo"
takie istnieie. Kilka zaledwie dni
po zamordowaniu prezydenta Francii cały świat zask,oczony został wieścia o zamordowaniu prezydenta
Rady Ministrów Taponii.
Zag-adnieniem .. prawa serii" za i~uje się \~taśnie na łamach zClg-ranlcznych pism fachowych dr. Konrad Duerre, który w materii tei
m. in. wywodzi: Śmiało rzec można. że to wszystko co na iednei
płaszczyźnie dni. miesięcy i lat przeIDŻynier WinkIer przygotował .pecjalnlł żywamy powtarza sie ze
rakietę, która ma wzbić lię do stratosfery.
skrnpulatnościa.

Twarde iycie

~lba~czyka.

związek

faktów.
ieszcze szybciei. jak przyszła' I nag-le ni stad ni zowad myśl ta do na~
powraca w tei samei tre.ści. dreCZY nas i
nie ustepu ie. A w pisaniu? Ileż razy - pisząc - bezwiednie powtarzamy te same słowa,
t e same terminy które dopiero przy
korekcie sp.ostrzeg-amy.
Tak wiec YlViaśnić sobie prawa
teg-o zjawiska. nazwaneg-o "prawem
serii?"
Schopenhauer powie'dział kiedyś:
Każdv problem przechodzi
trzy stopnie.
Na pierwszym zdaie się on by'ć
śmiesznym, na drug-im iest on zwalczany, na trzecim iest on całkielY
naturalny.
Prawo serii jest zwalczane przez
tych wszystkich dla których "zwią.
zek przyczvnowv" jest podstawą. 10e-iczneg-o sposobu rozumowania. W Prezydent Flbncji, otoczony członkami rZl
rzeczy same i jednak prawem tern du, dokonał odsłonięcia olbrzymiego pOlIlli
kieruie "siła wyższa", od nas nieza- ka poległych pod Vcrdun. W walkach o tA
leżna. Owa "siła" iest ta iemnicza, miasto zginęło podczas wojny ś'Wiatowe
nieuchwYtna. zmienna, - jak ta iemJ 400.000 Francuzów. Na zdjęciu widzim;
nic.?;em jest i zmiennem... całe ży- "pomnik ohrony" w chwili uroczyst~
~~C.i.e.···.·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B~Ba.u.~.r.am~.i._~_ _ _•

co pewien czas w iedne; i te,; samei
formie. Pomyślmy tylko rO wstrzą.saiacych katastrofach w kopal1l1ach
w N eurode, a wkrótce voten~ w Koblencii potem w Alsbach 1 Maybach, 'przypomnijmy sobie serie katastrof kolejowych, zamachów politycznych i t. d. Uważam: iż ,_,prawo serii" istnieje i spełma Się w
nieubłag-anei konsekwencji wobec
ludzkoŚci. Obserwuimy ruch uliczny: zauważymy - iakby istniała w
tym kierunku reg-uła - iż w pewnvch miejscach co pev,Tjen czas two-J
rza się wieksze g-r~lPki ludzi i w}eksze zatory poiazdow. Np. w bJlarcizie-Gdybyśmy obliczali z ołówkiem
I
.
rekl.!- zobaczyltbY::imy, ze P? p~wnel
serii udałych kara.mb<?lt n~ste~u:
ie stale mniel lub wlec~l p.oclal:!"1!-I~c
nieudałych_ Niei~a~zel ~lę dZiele
w Monte Carlo. memaczel yv t: zw~
.. l:!"rze zreczności" \~ kre.l:!"le}m. na
polowaniu, w sporcIe. W. ZYC!U co:
dziennem .... Pewien kasler ;PIsał ~I,
raz' Zamkniecie kasow-e. mlmo na h

v:

.0 '

~~cla~~w~liaeciai

Pragnienie zemsty nie pozwol i ło mu umrzec.
~

trzy razy tygodniowo manco.
Nastetmeg-o tyg-odnia poiawiała się;
~ak wiadomo, Albańczycy są naro- portu po stTruszliwych drogach macedoń· trzy razy-.. nadwyżka. Gdy w cza-:
(tern twardym i mściwYm. Dowodzi tego skich.
sie drobiazg-oweg-o i pedantyczneg-o.
na szaleńców i furjatów.
bistwja o której opowiadaia. sobie micWobec te~o lekarz z Ipek zatrzyma! szukania znalazłem jeden bład, byszkańcy miasteczka Ipek, .w Macedo- go I sam się wldą! do leczenia. Kazał łem pewny, że i dwa nastepne się
O fryzjerach kursuje wiele poglądów ja się momentalnie i z błogim uśmiecheo
nji.
sobie przynieść nóż i igły i począł ciąć zna idą. I tu wiec zwiazane były ze w kai.dem społeczeństwie.
na twarzy poddaje się operaClom upięAlba:ńc.zyk Djem Itrew % ma c edoń- i zeszywać. Trzeba było na nowo ulo- soba t. zw. serie "szczf>ścia i pechu" ,
Mówimy o nich, ie sa rozmowni. że kszania swojej podobizny.
Pewien zae-orzały filatelista an- są ciekawi. że wszystko wiedzą. mail
Najniebezpieczniejsze furiatki, dla ktG
skiej wsi Lipa leży z przewi~zana. glO"' żyć skórę. Całe cialo od głowy aż do
.wą w szpi1,a1u w Ipek. Lekarz pyta się klatki piersiowej porąbane byłO strasz li- g-ielski przez kilka lat szukał stare- wrodzony dowcip, że się kochają roman- rych kaftan bezpieczeiistwa iest
go: Powiedz, Diem, czemu to Ramusz wemi udeI'lzeniami siekiery. Lekarz ro- e-o ang-ielskieg-o znaczka ~ocztow~- tycznie. że znają się na koniach wyścisuknią wiz)}ton'ą na codzleń.
chci~ł cię zabić?" Djem nie mówi nic, bil swoje. ale przypuszczał, że nie zda g-o, który kosztował ~v sW.Olm czasIe gowych lepiej od trenerów tych koni, że siedzą spokojnie jak baranki przed lu
tylko się uśmiecha. Sędzia śledczy pyta się to na I:-.c i że ranny lada chwila wy- 2 szyling-;. POszuklwanta spełzły mają przygody miłosne, o iakich się nie strem, w chwili gdy flYZler ondulUJe ich
się ze swej strony· i zachęca go aby od- zionie ducha,
na niczem. Nag-Ie pewneg-o piekne- iniło za żyda Don Juanowi. iednem sło- nies~oko]ne .włosy.~obii} one wtedy
powiedział. Djem uśmiecha się wciąt.
Ale Diem jest Albańczvkiem, a więc g-o dnia otrzymał list od zna iomeg-o wem tak się JUŻ: jakoś utarło. że uważamy WdZIęczne mmy do mIstrza rurek. ko!ue.
Jest to jegO osobista sprawa,
człowiekiem twardym.
z Ameryki. w którym tenże obok in- f "
1 d' k
k d
.
ściśle prywatna. którą on sarn po Y/YWytrzymał I rany i kuracie.
nych zupełnie, bezwiedni e załaczył rYZ1erow za ' u ZI, t6rzv w aż ej sy- tUJąc go zawzięcie.
. k to Się
. stł'
sobie
rad...
Mało te g,
o w ChWI') ach operaCJI" fryz'
. ł na'\vet Ja
Nikt nie wie d va
Idrowieniu załatwi...
a o. poszukiwany znaczek N aza lutrz 'w tuacJ-i
d d życiowej' daJ·a_
..
. a J'ako
I.Y Faktem jest,' że Diem obandawwany po trakcie codzienne;. szablonowej poora cy _w kłopo!ach różnego gatunku są jerskich chorzy zachowują się zupełni,
I co oznacza too uśmiech?
Dlaczego Diem się uśmiecha?
.. I koniec nosa leży w szpitalu i mimo {[awedki nasz filatelista otrzymał wprost meocemeru.
jak ludzie normalni. Potrafią o wszvsb
Przed paru tygodniami Diem Ipał wszystko tyje i wraca do zdrowia.
od brata sweg-o taki sam znaczek,
Nikt jednak nie pos~dzał mistrzów kiem rozmawiać logicznie. a nawet z hu,
brzytwy. że nlogą być także i znakom i- morem. ZapomInaj') w takich chwil;:.cl
spokojnie w swojej chacie. Sa,siad Ra- • Po PaJl'U dniach niema już iad~ego iaki~) poszukiwał od trze:ch lat.
musz-Suka równie:! Albańczyk, :zakradq mebezpieczeństwa. Po paJrU rtYR'odmach
Tak samo dzide się w dziedzi- tymL lekarzami, szczególnie
o swoich zaji)czkach i bzikach.
Rd3} chodzi o ChOT3}ch um1)slolVo.
To dobroczynne oddziaływanie fry~.
lie do chaty i cztery razy uderzył go Diem porusza się tak, jakby wog6le nic nie historii, na 'Polu nauk,owem i posiekierą.
się nie stalo. Jest zadowolltony i uśmie- litycznem. Tak samo po iawia ia sie Okazuje się. że tak jest iednak.
jerów na warjalów oplsuie teraz obszer.
W zakładzie dla chorych umysłowo nie prasa amerykańska i iada zainstalo<
Na drugi dzled sąsiedlzi zn:aldll Dle- cha się. Uśmiecha się, ~dy ~o pytają, teg-o rodzaju kataklizmy. iak trzęma leżącego w morzu krwi. Jednak czego Ramusz chciaJ właściwie od nie- sienie ziemi. Tuż pomiiajac
w Illinols - naturalnle w Ameryce wania we wszystkich zakładach luksutwardy AlbańczY'k
go. Tylko w oczach widać błysk peten
koleiność woien
psychjatrzy zauważyli. że wariatki (te o- sowycb, ~peclalnych ..~alon~ cle beaute",
dawał jeszcze znaki tycia.
nadziel i zadowolenia.
minionych lat, które sie powtarza- , statnie w szczególno€ci) uspokaiaią się na w kt6rych mogliby najczęścIej przesiady.
Zanie~li go wo~ec te~o qo szpitala w
A ktoby mu .się bliżej przypatrywał ły, tworząc, jakby spojone w ;e.c! - tychmiast, gdy !ch frvzier bierze w obro- wać wysokourodzeni. a nainiebezpieczzauwazYł charakterys1yc'Z.'!1~ nym łańcuchu og-niwa - WSOOIDnlj - ly. Furjat który wymachuje rękoma j za niej si furjad, których rodziny stać na
lpek 1 natychmiast uClekh zpowrotem. tenby
wszelkie wydatki, zwię.zane z taka kuraLepiej nie mieszać się do nieswoich skuroz pra~e~ rękI. Jest to gcs,t rękI my o mordach J)olitycznvch. Np_ pewma wszystkich,
..
tl"Zymai~Cel slekle.rę,.
w Niemczech: Tuż uo zamordoważe jest prawdzilV:lJm 1,orólem
cją ,,8 la Cyrulik Sewflski".
spraw.
LekaTz obelrzał DIe~a i pokiwał
Alb~nscy przYJacIele,. którzy R;IO od- niu Erzberg-era nastapiło zg-ładze zasiadając w fotelu fryzjerskim, uspofa_
głową. Stan jego zdawał. SIę bez:nact:zlej wl~dzalą. zasłaTI\aj~ sobie oc.zy rękamt nie Rathenaua_
ny. Prruwa strona czas~kl była zmlaż- WledJz~ o c~ chod:z~. Zemst~ leS\w ~r?W dziedzinie ·wvnalazków: jakh
anturOł
dźona. przez cYtwory wldać byro mózg. dze_ Dlem cieszy Slę n~ ~lą., NadJZlela czesto kilka osób pracu ie nad tym
'VV
B~ło_ cudełl} że ran~y jes:zcze żył, WI~: zemst y_ uratowała mu ZYCIe..
. sanwm wynalazkiem.
W
k
ŚCIWl~ pow.II1lnoby Się go. było prz~wiezc
. Moze niezadługo ktoś oz sle'kierą ,weJPo miesiacach. a nawet l a t a c h ,
yprawa mors a córki prezydenta.
do Mltrowl~y, do speCJalIsty ChlrUrga, dZ'le w nocy do chaty Ramusza SUkl...
pracy i doświadczell dzieło 2'otowe
Corka b. prezydentu republiki San Sa1- c6w o dalszych losach młoiłej Helenki, Co
'le ,ranny nIe byłby wY'brzymał tra11Siest .... w tym samYl11 ·c zasie. Ni'e- vador w ~ro_dkowe~ Ame~ce zbiegła :te swe do biej - twierdzi, !Że się jej nie śpieszy:
mniei t,nożnab~ cyto,,,ać , prace yvie J go ~ondynskIego m_~szkama, i prz~brana za złlprzyjainiła się z marynarzami i oświad
Oba.~a.
kąpielą lu wybitnych PIsarzy, ktorzy d'zleła męzczyznę ukryla uę na pokładZIe okrętu cza, że lepiej jej w ich towarzystwie, niżeli
swe - pracu iac oddzielnie - kon- handlowego, gdzi.eby jej z pewnościII nie w zakładzie naukowym.
zdemaskowała mordercę.
struowali na podstawie identycz.ne- odkryto, gdyby ją nie była
W czasie obławy policyjnej w jednej awanturnika Otoczony ze wszystkich g-,o tematu i iednocześnie te wyk ańzdradziła choroba morika.
% dzielnic Paryża przytrzymano m. in- ~.tron Mehmed Mustafa
cza li.
Bohaterką niezwykłej wypra,vy jest 18,,'\raba z Algieru. Zapytany o dokumenuległ przemOCl)
Nie wszystko iednak, co ..pojn:u~ le~ia Helena de Aranjo, którą 'W tych
ty, odpowiedział. ż~ ich nie posiada. i 'Został odprowadzony do więzienia. iemy pod mianem p,raw senl. d~l~: UnIach komendant okrętu "Shoal Fisher"
~'skutek tego ~ostał, Slf do a:esztu,_prz~z Awantura trwała trzy godziny.
sie musi w .. nodwól,nem wydamu. wylądował w Lizbo'nie, oddając ją pod opia
laki prze:uw~ s;ę tysI1\Ce 'hIS~1 codzlen~Ie;
W
'
ł h '
ł
I
Także często bOWiem mysI nasza kę tamtejszĘ'mu konsulowi angielskiemu.
BIUROKRACJA,
Na drugl dm'n byłhv gosc afrykanski ' .
czasI~ przes ue a~r WVSZ y ł n,": : znaiduje już po chwili realizade.
.Tasnowło~b Helena dotknąwszy stałego
W
bsenwl!r s}<:zeVf y z ~e~z OSCI. M: yślimy np. o ki mś a iuż po kilku lądu, nie prze,kła się zbytnio, wyraziła jed
napewno wyszedł na wolność. Regula-I
Pewieh interesant na poczcie napróżllO
min aresztu nakazuje zanrowadzić kaz- dra a.
lat ze a gledrs Ite p03zGdUbJą ~o I minutach stajemy oko w oko z tym nak żal. ośw:, adczaiąc: "Odeślą mnie teraz nsiłuje napisać adres piórem, które leży na
".
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v me
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. k-lem. D zla
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. hiurku do rozporządzenia publicznośri. Iro
de!!,o SWlezef(()
przy bysza po d tus~o Z WY- II I) osml.U
d ta za mor
b łb ers napewno
l - CZ1<owle
, .
o za"kIad n, a szko d' a _ marzyc, o podbOjU
cza1n:e nikt nie p:otest~ie _ pr~eclw temu \ wstrht, °ł uszu, l y, ,y
a ej I .
. pe~a st~~estla mysh
, świata i skończyć 11'-1 morskiej chorohie !" nicznie tedy zwraca się do urzędnika:
oożvtecznemu 7,.:\ble?;OWl hlgl~mCznOO1u., I prze }wa na wo ?osc~'.
l to. zlaWlskC! WleC podI;\or.za.dkowac Wzruszony konsul ode.łał ją na pokłal}, w
- Panie, to ,nusi hyć pióro, którem 1. ról
M~~med M.u~tah, udał SI e, wz_ględme , , Prawdopodob?Ie ~\le. Z~~JI}Cl słosun- , mo~.emy takze, pod pOlr~le p~aw~ celu llstnIenia, kto eię ma nią zająć.
Staś pisywał listy miłosne do Katarzyny lI.
'l?oko1me z potCJan,tl'm do ła~lenh l,cez ~ow Arab. obaWiał Się JakIegos podstępu seru·. Ą są.me ?asz~ mysh?, Nlen~"
Roclz:'ce młodej "amazonki" znaJdują
- Informacyj - odpowiada urzędnik
kiedy kazano mu Sle rozehrac.
I dlatego SiC zdradzlł.
I rod'z l Sle lakas mysL Zarzucamy la się w Guatemali, gdz:e 8j~ schronili w grud udziela się w okienku Nr. II.
,
_oparł się temu ~tan~n'cz~.
_dO
2 niu ub_ r_, ~dy rewolucja zmusiła ich
do
~~Y n_le pO",lo~ły ~r<:3by I, grozby, p~-....
cpuszczena San Salvadoru. Ojciec jej, d'on
SKUTKI UPAŁ6W.
hClancl chcleh zdJac z me~o ubran~~ , Zab~."tk
A~t~r
Araujo był wła.śnie ~~~rdentem repu
W
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mieliśmy dwau2:icścia pięć
pr.zem.oci), ~!tedy Arab wY1 ął błysk.., I
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OśWIADCZY~Y.
~troz.om bezP1e,czenstwa . udało ~Ie_ przezamieszkała u swej ciotki w Londynie. Za
Młody Głąhek stara się o rękę pannYr
2orn'e "':,vcobc w, b~z? eczne ~leJsce..
miłowana czytelniczka podróży zamorskich
postanowiła
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lud71 f.,TZe- I Dawlly pałac książąt Sułkowskich w Ryuzy nie ofiaro'luny ongiś Komisji Edukacyj'aej, na pokład~Ie znaJ~owall~ SIę .zona. komen dym?"
~· 'Mll " 1 ...1" ("11 'VWV rtn at3ku. TY'!llcza-1 a naslępnie zagrabiony przez rząd prubki .mieści ohecnie w swoich murach gimnazjum dauta,'..ktora z.aoplekow~ła SIę me~wykłą
- Nie - hrzmiała odpo,~icdź - ja ud
."" :" lro l 1):"'1'·'1 oo!ici)nłów Z;opaII'ZY- I dla chtopców z internatem_ Fotograf ja prze ds.taw~~ główną część pałacu ryd:z:yńskiegQ podrozmc~ką az do przYJa~du do ~~zbony: padłem już w przedbiegach.
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'II. ŁodzI Drzy ulicy Karola Nr. Z.

Za wydawnIctwo odpowlada~ W'ad~,ław Siy;ułk~~",.."I.{ł.
Z. redakcJe odoowIada ; Rom.aa furm.ań!ikL

