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·Bestialska zbrodnia ·rozszalałego zbira.
z Lublina
FryzJęr

w jasny

swą

Ostrze

b.

ciosy
w piersi i ramiona.

od straszliwych ciosów.

nożem

Piały

Usypiacze
grasują
Emigrant ograbiony

Piasawy
mord.
ruah w lokalach wyborazyah

spowodowany jest

poważnemł
technłcznemł.

pocią11u

Łódź,

20

września.

Zemsta służącego za zwoł
nienie ze służby.

brakami

takiego skutku, jakiego należało się spo
dziewać.

Tylko jeszcze

z 1200 dolarów.

dziś
można sprawdzać

i jutro
W dniu wczorajszym komitet wyswe nazwiska w li- borczy
niemieckiego „Zjednoczenia"
BydglQSzcz, 20 września
stach wyborczych, rozłożonych w loka ułożył ostateczną listę w składzie nastę
Uja'Wlniła tu swą zibrodniczą działal lach obwodowych komisji. Pojutrze Io- pującym:
ność banda, tropiąca powracających z kale te dla wyborców zostaną zaml) Dr· Pischer, 2) Reinhold Nehring,
za ocea.nu. emig1rantó'W dila celów rabun knięte.
rzemieślnik, 3) Oskar Klikar, kupiec 4}
1owych.
,
frekwencja w obwodowych komi- Alfons Schneider, robotnik, 5) Edward
Wiezc'.t"aj banda ta w pociągu i<lącym sjach wyborczych naogól slaba. Tluma- l\iolzahn, nauczyciel, 6) Herman Piedler
z Gdań15ka opadła zamoonego
roinika czy się to do pewnego stopnia niefortun 7) Gustaw Gilttler, 8) Karol Schultz, 9)
Kawkowis•ldego, kitóry przybył z Am.ery nym wyborem lokali, zbyt odległych od Albtrt Z;,egler, 10) Gustaw Neumann,
k:i i jechał do rO<lzfoy. Do Kawkowskie- mieszkań poszczególnych wyborców.
11) Robert Klikar, 12) Berthold Schwer
go, jadąicego w wagonie trzeciej klasy,
Dla przykładu warto zaznaczyć, że tner, 13) A. Pollak, 14) Rudolf Kraft, 15)
przysiadło
się dwu nieznajomych mu mieszkańcy domów przy ulicy Piotr- Philipp Maib, 16) łiugo Schultit.
mężczyzn., którzy na.wiąz.awszy scrdecz kowskiej od nr. 260 do
294-go należą do
~.·
ną rozmowę, poczęsfowali go wódiką.
komisji obwodowej, posiadającej swój
W dniu wczorajszym w klubie żyJak się okazało,
wódka uwierała lokal przy ul. Abramowicza 3.
dowskich rzemieślników (Południowa
si1'ny śr-0<lek na:sienny, Kawkows.ki bo.
Tak samo mieszkańcy z ulicy Kiliń- nr. 4) odbyło się zebranie przedwyborwiem W'kir&tce zas1I1.ął i obudził się dopue skiego przy rogu Pabrycznej muszą cze, które przeciągnęło się do późnej
ro w pobli~u By.d;goisZJCzy.
sprawdzać swe listy w lokalu ptzy ul. nocy. .
Tu z przerażeniem
Kawkowski Zarzewskiej 62. Droga trwa więc prze
Na zebraniu postanowiono wstrzy.stwieTdził, iż z;rabowano mu 1200 dolaszło pól godiiny, co dla niejednego jest mać się z deklaracją do środy. Gdyby
r6w, uduła111ych na emigrac1i.
Wraz z oczywiście poważną przeszkodą.
do tego czasu nie został utworzony opiemiędzm~ ulohiJ~ się ci dwaj pasaże
Lokal
przy
ul.
Pabjanickiej
34
mieści gó;ny bloi\. i]'dowski, rzemieślnicy po„owie, ktfórzy częE;itowali go wódka.
się na 3-cim piętrze. Podobno innego lo stanowił; wystąpić do wyborów z wlakalu w tej dzielnicy nie można było zna s11ą list.i i w tym celu jutro odbędzie się
le!ć.
ponowne zebranie przedstawicieli wszy
Magistrat czyni! pono starania, aże-, stk;ch odłamów klubu rzemieślniczego,
by udogodnić wyborcom sprawdzanie na którem omawiana już będzie sprałistów, starania te jednak nie odniosły wa ułożenia listy kandydatów. .

---

nagła śmiBrć
. 55-letni12i kobuJty.

Lódi, 20 wrześnła.
Prz.ed dornem przy ulicy Konstantynowskie} 25 zrnarta nagle 55-lećni a Chana Rvwka Polebek.
Zwfoki zabezp.ieczono aż do zejścia
wladz sad-owo-policyjnych. Przyciyny
nagteg-o z~ vti'u dotychc21as ntc ustalono.

A~to ruszyło

bez szofera.

Szalona jazda-po ulicach
niu

CzęstQcb.mva, 20 września
OneglCLaj o god.zńni e 5-ej po połudi
plac Ko11deckie~o w Częstochowie

września.

ru Jasl!logó~oldego zatrzymało się lu!i:su
Z niewytlumacw11yclt · dr.tychczas po ~e aut~ w kltórem przy<jechały dwie
wodów wybuc h ł pożar na podwórzu do ranie z Warszawy.
mu przy ulicy Rz ecznej 5. Nim przybyła 1
\~l! africiellki aut.a u<lały się do klasz
straż og ni o :v a, jedna z komórek s talu loru, szofer zaś, FeliJk1S Gąis i ora z Wariuż w ogniu.
szawy równń~ż wys;a<ll z samochod:tt i
Nie udało się jej uratować.
o.ffis'Ze<lł o ki1l1ka kiro.ków. Po kilrku minuStraż ogniowa po kilkunastu min u- tacih oihy1diwie panie wys1zły z klaszt·oru
cach mnicj!5cowiła pożar.
i W1Siac1Qy do oipus,z:cz.cmeg•o przez szofeWysokośr.i <>tr::it dntychczas nie usta r.a auta,
lono,
które nagle ruszyło

20

l

Toruń, 20 wrześnta.
Dnfa 19 b. m. o 8 w ieczór w miej

scowości Dę.bowa Łąka pod \Vąbrze21
nem, czterema wystrzałami z karabin4
zastrzeltill tamtejszy.eh gospodaT"Zy Ola
we ich służący KwiatlrnwskD. K:wia;~kowi
ski po dokooam·iu morderstv.ra chciał ~
debrać sobi·e żyde, st.rziela:iąc sobi'e w
lewy bok, jednak ran1i!ł się tylllrn lekko.
Kw!atkowsti do czynu się przymaje, motywując ten krok zwo1nie:niem go
ze slużby. Przewlieziono go db szpi:tafa1
w W ą.brzeźnqe,

Chłopiec pod wagonikiam.
Nieszczęśliwy

i w conz szyhsizyun .pędzie pofoczyio się
po pochył10.ś.c1
placu, W1prost na ulkę
Kordedkiego. Jedna z p:ań zdołała

wypadek

przy budowie kanalizacji.
Łódź,

20

września.

Przy ulicy Mazuskiej od kilku tygo
dni trwają prace kanalizacyjne.
14-letni Józef ttolmiński, syn posterunkowego, zamieszkaty przy ulicy Ma
zurskiej 45 wczoraj po południu przy„
glądał się pracy i:obotników. Byt tak
zaabsorbowany, że nie zauważył zbliżającego się wagoniku,
stużącego
do
pr tewożenia piasku. Robotnicy, mimo
e11ergicz11ych usiłowań nie zdążyli zatrzymać wagoniku i nieszczęśliwy chło
piec dostał się pod koła.
Doznat on ciężkich obrażeń całego
ciała.

Pogotowie w stanie nieprzytomnym
go do szpitala Anny Marji.

przewiozło

Częstochowy.

przy 111
Rz1czn11· 5• rn10chodowej.
był teirenem n~ezwylCłej katastrofy eawyskoczyć,
Po.;ar
D
y '
Oto p't"ze.d bTamą klasbbo-1 auJto zaś, u•OOtS• ząc druigą panią, wpadło
Lódź,

w. o.

Na pytarnie dlaczego dopuśdl się tak
ohydnej, wy.rafinowooej zbrodni, Wydro
z zimną krw!ą oświadczyJ, iż Kotowska
była jego narzeczoną, iż przed dwoma
Obezwładniwszy rozszalałego zbira, dn.La~ poirzucifa go i wyjechaita do Wa:rpolicjant zajął się ranna.: miała ona na SZ:afW'Y.
piersiach i ramionach
Uważając. ~ Kotowska .zdraid:znta go.,
krwiożerczy ama.'łlt poprzysiągt jej zempięć okropnie krwawiacycb ran.
Opatrzono je i p.rzewleziono ranną~<> stę.
W tym celu przybył do Warszawy,
po,b"f..JSkiej klin~ki Kasy chorych, gx}iz:iie
przez
dwa dn~ ją śledziiq i, s:patlkawszy
zez.na.la, :iż na·zywa si~ Brorui~łruwa Kotowrska i prz:ybyla do Warszawy z Lu- przed Kasą chorych. 21 zfanną lcrwJa. przy
stąpiJ do W'Y'raf.i.oowanego moi:du - w
blina.
Wały
dziień na oózach J>Tzechodniów,
Aresz,towany zbrodniarz p0 sprowadzeniu go do kom~sa-rjatu. zez.nar, iż nazy którzy odrętwiaiwszy z przerażenia, nie
wa się Wi,told Wydiro 1 fryzjer z zawodu, mogli pośpies~ć nies~ęśl!1wej ofierze.
brutala z pomocą.
nad z.rumicsikaly w l.Jabl·inie.

..,.,=
w

O pokoju stale gwarzą,
Ale uznać bóJ za zbrodnię
Mocarstwa się nie odważą,
Bo to dla nieb niewygodnie.

Odebrany od zbrodniarza nóż ociekał krwią. Ostrze noża od ciosów w
kości
zgięło się i wyszczerbiło.

To zbrodnicze pastwienie się
omdlałą z upływu krwi i bólu kobietą
przerwał dopiero nadbiegły policjant.

•

dzień zakłoł

narzeczoną.

noża wyszczerbiło się

Warszawa, 20 września.
Gkropna, krew mrożąca w żyłach
scena rozegrała się wczoraj o godz. Il
przed południem 'na ulicy Solec w po·
bli.lu bramy wjazdowej Kasy chorych.
Do przechodzącej młodej, skromnie
ubranej kobiety, dopadł jakiś mężczy
zna i, wyjąwszy nóż sprężynowy
wbił iei go w piersi.
Ranna z jękiem upadla na chodnik,
procząc obficie krwi ą. Niedość byto tego napastnikowi: rzucił się na nią, jak
dzikie zwierz~ i zadawał jej dalej

należy zbytnią wiara
pałać zrzeszeń,
Bo tam mierzą różną miarą:
Mniejszą ciebie, większą - kieszeń.

Nie

Do narodów

Gniew dozorcy

Pobił do nu2przytomności

swq

żonq.

Łódź,

20

wrześntl.

na pu!Slly stt:riaga.n, ro:zJbiiając g.o na drobOdglosy awantury w mieszkaniu
ne !kawałki, przeskoczyło S'zeroki rów il Mickiewicza, dozorcy domu przy ulicy
wjechało Ilia jeronię
U!l. Kordec~iego,. Orlej nr. 16, zaalarmowały całą kamieprzyczem wskutek gwałit.ownego wstrzą 1 nicę.
śnięcia na ś-ciekiu ulicznym, prze.-"1żona
Oto energiczny dozorca p(lQczas
pa.sa.żet1ka auia
sprzeczki z żoną swr Katarzyną, pobił
wyftu.<:O~ 210!SteAa wraz z walizkami na ją tak dotkliwie, iż straciła przytomSG>iSę,

I

ność.

samochód .zaś zatrzymał się
dopiero
Lekarz pogotowia stwierdził ogólne
przy bramie domu n.r. 19, przechvlony obrażenia ciała i .udziełil ofierze brutalw dr.ugiim .ścieldu.
.naści pomocy.
·
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Krwawe _widowi·
.sk21

yankesów do Europy.

sądowe

Stary kontynent wzbogac~ł
Obywatele Dolłaryki

•
organizowane
przez Sowiety

są

się

na

o 10 milj.onów dolarów•

okrętach-kolosach.

500.000 amerykan odwi edziło b ieżą- nie nie przeszmug!owato do Dollaryki... Paryżu mnóstwo filji; przed jego glówJeden z kor espondentów zagranicz- nem biurem przy Place de la Madelaine
cego lata Europę i z os taw iło w niej 10
milionów dolaró w ••• Studenci i nauczy- uyc h opisuje, w jaki sposób dokonuje tłoczą się taksówki. W domu całym .iesł
ciele, kupcy i rob otnicy. mii j oucrzy i sie PO\HÓt tej pótmiljo11owcj · n:cszy 1z jakby w mrowisku; w długich .,:lgonśrcdniozamo żn i „p a!ą s i ę" do w yciecz ki powrote m do Ameryki. Z opisu tego kach" stoją amerykanki i dają swe cen·
na stary kont y ne nt. Pr zywożą ze so b ą podajemy ki lka charakterystycznych ne dolary na franki; trzy piętra zajmują
różne biura . .
'
dolary i radziby naj c hę tni ej ca tą Euro- nwmcntów.
Rankięn1 przed , odjazdem parow..:a
'vV Paryżu zaludniaj<\ amerykanie
pę zabrać ze sobq do domu . 'vV po rcie
czu wają 1Ir z.;:d11icy I bu! wary ; zos taje\ W?żcni w~ olbrzymich ' wysy.fa „Cook" cztery osobne pociągi z
jorskim
nowo
jednak
Po cstatecznem zerwan:u prze& An- celni, by sic; ni c z Europy n icp ost r zeż c - a utobusach przez miasto. „Cook" ma W · Paryza do Cherbourga. Podróż w ri:cb
g!.ię stC'sur.ków dyplo;natyczaych z So~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - kosztu~ o ~lowę więcaj niż w norma~
w etami, Moskwę opętała 11i.~ :10towar:a
nych pociągach pośpiesznych.
w dziejach żądza krwi.
Całe- armje funkcjonarjuszy przedsiębiorst\va okrętowego i policji p0rto$wież.o zakończył się w Petersbur wej oczekują powracających w Cher- ·
/
k h /
g u jeden z typowych pr·).;es0w zaiu bourgu; by otrzymać pieczątkę w
Gf W WO nej JUŻ
p1erWSZ }" 17 ° ..-:>qt
O
:occr1'.2'owar.ych na z imno pu;eprowadzo
swym paszporcie trzeba długo wystaPaństwa. wać w ogonkach .. · Powracający zostają
;1,\C:~ z cynicznem kq!::i.Ct\•, -:m i zakJIJczoi:ych. ;al\ zwy kle, ~zereg·:.:m wyro- I
sortowani, popychani do różnych ka~;
trzeba się przepychać przez tłum ludzi
k.i'1w śmforci. Proce's !e:n la;::y sit; śc ';·,ic
zwały kufrów. Sµokojnie siedzą ame
!
z cyklem wyzywających d..:111011strac1 i
rykanie na swych walizkach i godzinaprz<.ci"°· Anglji. Mial oą dać znękanemu
mi czekają na przybycie olbrzyma nor3połec; eństwu rosyjskiemu jesz~ze kweskiego, noszącego nazwę „MajesNc".
dcn Ui)V.6d, że Anglja utr r, .rni.rwaia :1:1
Przybywa on z Southampton... Ol• ._,rcu!e „rn'iązku repubm:: sowie~· !:.r.:·i
brzymie wnętrze tego gigant~ p0chła11 :a wkrótce tysiączne masy. We wszy
ale: organizacje szp~egowskie, dążące
.,
ubikacje statku przelewa ')i;flala
srk:c
·
de. osac;o1 '!o i zniszc1;,;11la raju o ~ -r,·: -.P<icl r6żnych; wszystkie kabiny są przer c ; ~ al. Po stracen ' ~1 szeregu •.~zrk
. pel!:ione, każdy kącik wyzyskany. I na
~ , ; \v- bez sądu, Sow: :cv przysqpJy do
. ckr~'cie tworzą się „ogonki"; godzinitwielk~ :go w'dowlska
.:: ~:.rga1M· 1.:wania
. mi trwa, zanim zdobywa się m!eJsce
przy stole; jest tyle pasażerów, że kar~ ..!owego, widowiska, które zalrn:·.czyetapa.: .h;
1 m'c.:nie odbywa się w dwuch
' s'.e ~lcazaniem 9 ostrnrżonych na karc;
by uzyskać hamak na pokładzie trzeba
~' u hm:f, ;, 17, w tern 4 kob ;ety, : a w\:k!lkudniowych starań; windy na okrę
, l'.'a!e '·l' roku do 8 lat.
cie ~q zastraszająco przepełnione; spaPrasa angielska, którą proces ten
cerowanie na pokładzie jest w.iełce u·
trndnionę. A jednak na wszystkich twa
szczególnie interesował, wszyscy bomaluje się radość ••. ·
rzach
wiem oskarżem stali pod zarzutem szpie
tych europejskich wycieczkowiDla
gostwa na r.zecz Anglji, przynosi obec. czó\v została przed dwoma laty stwonie sensacyjne odkrycia i rewelacje.
: rzona osobna klasa na okrętach t. 1.'\\i.
Okazu.ie się., że czerezwyczajka sowiec
. „ t hird tourist"; nąlezy bowiem do
· „s.pd tu", by takie podróże odbywać mo
ka skonstruowała nawet cały szereg
f żl wie najtanic.i; ale wszystkie klasy !la
sztucznych anglików, którzy nigdy an; okn;;cie są przepełnio11e masą, która
glikami nie byli i nikt ich w Anglji nie
zbwrowo zwie się .,Ameryką". S:t tu
zna. · Tak więc kapitan Boyd, skazany
więc wytworne stare anglo-saksonki w
w procesie na karę śmierci, absolutnie
wit'lkich okularach i stale noszą(;e ręka
\V :Lzki; są polscy żydzi z długiem1 brow Anglji jest nieznany. Jest też najzu- .
smukłe •. miss" siedzą 0Cvk oty.
clam:;
pełniej fantastyczną pos'tać pułkownika
1 tych włoszek ...
1
Beytona, skazanego na karę więzienia.
To wszystko podąża do Ameryki na
Sir Robert Hodgson, b. poseł angielLlm;cic „Majcstic", mającym 56.000 , ton
a ·wużącym z Europy do doniu 3000 oski w Moskwfo, stwierdza z całą stanobywateli amerykal1skich, próc~ 1000 lu
wczością, że oskarżenia sowieckie pod
obsługi ,i załogi. „White Siar l.i"Cc·',
dz;
niksą
misji
'
jego
członków
adresem
bęoąca - właścicielką tego kolosa, zw.ie
czemnie zmyślone i równie, jak osoby
g .1 dumnie największym sta fk:em na
&yda i Beytona, sztucznie skonstruo:'.-wiecie.
Na pokładzie wre przez ~aly dzie11
wane. Nawet angielskie dzienniki lezah;nva; w marmurowych nu;1-:·nach ply
wicowe widzą w procesie petersburwa.ia w słonej wodzie amatorzy spo~tu
skim tragiczną farsę.
· pływackiego; \Vieczorem wszęd;.'e roz
Potworna ta maskarada petersburtrzmiewa jazz i pary wirują w ewoluska miała, jak zwykle wstrząsające mo
cpch tanecznych; rankiem utib vwają
sa; :;aboiei1stwa trzech r6żnych wyrnenty. Oto 70-Jetnia staruszka Ksenia
zrt'li1; codżień uczeni amerykal1sc.y wyOałopns z ina. w obawie przed śmiercią,
głaszają odczyty o S\vych w12żer::ach z
ż ez11al a , że jej dvvaj sl11owie są szpiega
T::'.urnpy.
mi. Synowie btagali · sąd, aby nie skaWreszcie wyłania .się z m~>rza Nozywał na śmierć ich wyrodnej matki. . Czytelnikom naszym dajemy dziś nowe, oryginalne zdięcie w schodniej cze;ści wy Jork, zdumiewający w swych for·
królewskiego zamku na Wawelu. Na fc tngraiji wid a ć (na praw o) wieżę Zyg- mach gigantycznych·
Stało się zadość ich prośbie. Matka zo
Olbrzymi okręt przystaje okołu „dra
staf a skazana na 5 lat więzienia, obaj muta III, obok smukłą. kurzą Stopkę, a dalej najstarszą część gotycką, t. zw.
pac1.,y chmur"; urzędnicy zajmują _ się
Kazimierzowską, a renesansowem dopełnieniem: loggją królowej Bony
syilow,ie na śmierć.
z meubłaganą trzeźwością. i rzeczowości~ przybyłymi podróżnymi, bada.;ą do
,..
kładnie papiery, węszą w k.if<ach, czy
!fż w nich, nie ma zakazanego alkoho„
lu - 1 armja wycieczkowiczów w11'ka. z
p1.. wre.tern w rozmaite miebca i miejsco
wli.ci, w których się zarati:t w pocie
Pocałunek, jako środek leczniczy . .
czt'lta lub sprytem doiary.„

dla „udowodnie.nia" szpiegowskiej roboty
. . Anglji.

Rzeczypospolitej
Prazydant
zamieszka
gdzie
Tam,
p
ac
Polsce zam.eszka na Waw2/u <lrowa
raz

il'::-.·

-

,,Sanalori.u m

Puynaścia

mllo-ścl''·

minut ca1owan1a na dobq leczv wu2/e chorób nerwowych.

l

I

Jedinym bowiem z stale używanych
Niema w tej chwili dru:g ie.g o kraju na kał .znakomicie n iejaki mr . A. S. G r ifi lh
brzegi ~m o ce an ~ t .'::' za ~ iegów le.czniczych b~ły. , pocałuri~i",
swiecie" ~dzieby było tyile złamanych i n~d sł~necznym
Kahfonnp z ał o.ż ył „sanatorium m1 łos c i . klorc ol>o w1ązkowo mus. eh 2 razy dz1en
o~ erc, co w Amery<:e.
1
paćjensobi e wzajemnie
. d · 1 nie a P'likować
d
- t t .
t
·
Ła,twość rto:z;-wodów i lekkomyś.Jrwść
. .
ł .
•• •
a !Illf.' y 111CJ a, o 1pow ,e mo 1 .
cl . 1 D z1wna
.
k
·. ·"
c1, o~z_:w1~c 1 e p c1 rcz~eJ.
powr. u~e I :-ek1'a mow ana~ ~~ r;e ł n il a . się s zyb ko
w.et;ra :towan,~u. m~:żenstiwa
P1 ęc m "n ut całowania rano - d-,,,1eienfam;. D r . G nfrth musi ał naw e t r; cl rzu- .
w1 e trrugec~'J,1 zyc1owych. .
Ten moaneni: psychologi•czny wyzys- cić w ie-le zg}osze ń. ze wzole<.:ln na bra k sięć m ·:ntUt wieczo r em było koniec·zne.
Pacje nci i pacjen-&i miały jednak prawo
"' .
"'
~~~~~~~~~ nfr~ j1s ca.
:
z. wY'bcn1 z ki m się ch c ą całować'.
P.o s zdcic lygod·ni owym p o.b ycie

„ .

SZKOŁA

pac.-1

TArłCA „ s anatorj~m m'.lc.ś c i. ".wych odzil i

1

-uclz:c

TEATR MIEJSKI.

Dz.iś i jutro ostatnie dwa występy Juliusza
Osterwy w przepysznie wystawionym dram~;
Jl!DY •
cie Calderona-Słowackiego „Książę Nlezlo_
Początek ))Unktuafoie o· godz. 8 m. 30, koniec •

ll mln. 45.
Ceny od 75 groszy do 7 zf.
W czwartek drugie w sewnie przedstawienie
po cenach popularnych (najniższych) od 500 ~ro
szy do 4 zł. 50 gr. dana będz~~ po raż drug:i po
wznowieniu i ostatni przed ze1sc1em na dtuiszy
czas z . afisza wesoła, eiektowna komedia w 4
Pcmi~o ś w . e tny ch wyni~ów, l~czni- aktach „W rajskim ogrodzie" z Stefanią. ~a.rkow
l
j c ę za mkmęi.o , a dyrektorowi wytoczono ską, Dunajewską i Krotkem w rotach gtownych.

odrc-d·zem n a ciele 1 d Ltch n.
CiRAl'łD HOTEL
I da'l e j ro z,w ' ,j ała b y się ta cud0 wn a, proces .
<Traugu tta 1 >
TEATR POPULARNY.
01skanżony jednak nie rozipacza: PeKursy popularne oraz: grupy zamknięte.
C~dziennie do piątku ~-łącznie o l:odz. 8.1~
lecz.nica, ~dyby nie k r zyk p:.iry~110 ó ""-' ·
Lekcje prywatne. ~t fo·z~ w m et cdach l~cznic ;~,Y':'~ ~r. G ri -j wny je::1t, że. ~'y•gra i p;·~ek•oina sędziów wieczorem osta-tii-ie pnedstawienia wesoki koWykłady dla młodzieży,
medii w 3-ch aktach .,Mąż z grzeczności" z Ro~
o s k u lc cz.n osc1 pocałun ww.
f1tha a opalrzyli s1 ę n :emo·ra tn :>s ci.
manem Urbańskim w roli tytulowei.

• • ' k"1ego
W• L1p1ns

I
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liłośny

oszust
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,,Gałiłejczy k'' zwycięża

międzynarodowy

Coraz liczniejsi obywatele państwa Smoka

szpieg, prowokator, szantażysta, fałszerz dokumentów
zbi<Jgl w zagadkowy sposób z WUlZten1a

porzuca1q Konlucius,z a dla katolicyzmu.

rumuńsku190.

'KJrwawa wojna domowa sprzyja wi- chodzenia.
katolicyzmu w
rozwoiowi
ocxnie
Celem umocnienia kafolicyzmu ?Cl•
wieuyb Sit.'Ol&ca Apositollska założeni e
piśmie tern shvierdza rosyjski komisarz Chinach.
W os tatn'.'fit roku porzucają Chińczy uniweriSY'tetu w Ped<inie OO. Ben·~dykty
spraw za:grani1cznych, że partja chłopska
w Rumunjl powstaje na żoMzie moskie- cy maisowo wlerę KonfucjUJSza i przyi- nom.
W tych diniach dokonano dJzieła i ot,.
W5k:·m, a przewódlca j.ej d.r. Lupu otrzy- mują ohTZeścijańistwo, widząc w niem
uniwersytet.
warto
~alcwoie?yną desk~ ratur:ku prze~iw
muJe od bolszie·w~ków 1dolary.
m1esc1 się w
Najwyiżlsza uozełnia
Llst C1Jiczeri1na pi·sany by! na urzę- w1 baribar.zyn1.S1:Va 1. z:bro~1czośc1, któ=e
wrsipaniałyun pałacu, naileżąc~ niegdyś
dov.--ym papiierze, a podpis komisa:rza ni·e pano~zą się w ich oiczyźnie.
powstało do wu~a cesarza.
W parusrtwie nieibies.kiem
bud'Z!i~ żadnych wątp!Jwośc.i• tak znako-1

~-d kilku dniami zbkgł z wlęzde
n:ia w Bu~areszcie niej<tkii Vizon Rosescu, jeden z największych oS>zustów polit~nych i prowokatorów, jakich ma
hi:.Storja współczesna.
Viron Rosescu wy.płynął na widownię pol~"Czną w chwdill, gdy wojska niliem~ eok.ie zagarnęły część RwnunJł.

Uniwersytet posiada pięć wydziawięc w oofatnlch latach krnkaset gmin
'
micie byl sfa!szowany.
znajduj ą
Q5zustw<> jed·nak \VySz;lo po pewnym ka.tolickich i. V:yświ~c.ono ki~1~u~a'Stu bis łó'W, a wśród wykłaidow.có'w
du n.Femieckiego i z; roli szpiega wy'\v'ią cz.asie na jaw. a!le nie ujawndooo go, aby kupów z pos ród k1S1ęzy d1msk1ejfo pe- się w więkności profesorowie chińscy.
zywaZ s•ię sf)'rawnie, zysku~·ąc pelne za- nie wywołać skandafo, dobrze jedna·k
uiainJe swych chlebodawców.
G.\
p1·ący„h
sobi,e szantażystę.
Wielu pafrjotów rumuńskich zaw- mpamiętaino
"-t""11.
.,.
iż udaiło mu s~ę falRosescu pewny,
d'z.Fęcza mu w1ięzsienie, wześladowan.ie i szerstw-0, wy;ecbat do Rumun·i~. celem
kó • •
•
· ·
pobyt w obozie jeńców.
zapanuje SpO ,J I zgoda.
gdY na z1em1
od-;v'cdzenia sta.rusZ'ka ojca, ubogiego
Nic więc dzih\71!1ego,o że po odwrocie krawl~ '_V B~kareszcie.
Prace nad odkopaniem grobu gdzie sq uśpieni.
'
n!>emieckim z Rumunji, Rosescu byil zmuLNw,1e Jednak oszust J)Tzekroczyt
szony wyjeclJać z Bukares2itu.
Wiedeński , in~tytut archeo~ogiczny Iem ~prow_adzen!a wykopalisk :>' Eiez!e.
gr,ani_eę,. ar.es.zt?wano go i osa~1zono w
vhodz1 bowiem o odkopame sly!mej
Podążył w ślad za swymi przylja- w.1ęziemu, z ktorego wyd-0sia4' si:ę l>be~- wystal w tych dmach ekspedycJę nauko
wą po1 przewodnictwem prof. Keila ce groty „Siedmiu braci śpiących", którzy
ci6łmi i' znalazł się w \Vicdniu, gid•zie rtie w zagadkowy sposób.
wedle legendy wtedy dopiero ożyją,
nawJ'ązat stosttJ1iki z poselstwem so.wiecZostał

on wtedy konfi.ld:entem wywJ.a-

1

ockn1·e su·

S1'edm1·u braci· s'

!

całym świecie bratet
m:tość chrześdjańska.
Grota braci śpiących otoczona by ła

gdy zapanuje na

k !em.

stwo i

Po jakimś czasie ziawd t się w Berlinie
1 fiarowat ówcr.esnemu rządO\vi dokrapociągu
w pierwszych latach · chrześcijaf!stwa
dzialaczy komunistyiCznych
dną Ustę
wielkft czcią i przybywali do niej wier·
w Niemc.?ech.
wvpoczvnak.-Bofaź/iwe
ni, składając wota w postaci drr;goce.11Of crty jego nie przyjęto. więc obra„
nycłt przedmiotów.
żony na Niemców przeniósł się do PaProf. Keil odkrył w pobł:żu groty
zauważyły
rlll5'zył,
pocią;~
Za'led!wie
C:mNa lin1ji loka.l'netj do Prieze poci
r:vż.a, Rdz-ie wy!laj·n.l wspanilaly skdm+ośwtątvni.
starochrześcijskiej
nes (Riwiera) zdairzył się k0t111iczny wy- one siedzącego w kącie :mężczyznę bez ślad}·
pokojowy aparta.rncnt.
Jana.
apostoła
grobie
na
wznics:onej
Teraz dopi1cro rnzpocząf szantaże w pa<lek, 1d6ry szerofoo -0mawiany jest na S'pddtni, i sądzą<:, ż~ jest to warjait który
wtell
i
I
z
pochodzącej
tradycji,
W~cilc
to
ma zamiar popełnić monderrsitwo, iak
·w;ielkim stylu, wcia,r.;ając w swą matnię całei Riwierze.
Pewien podróż'ny. sitairszy, zamoiny nied1awn-0 sitafo się w pociągu pod Boo- ku vo narodzeniu Chrystusa PaJAa świą
~1aj\vybHniejsze cs.obiistości.
tyr:ia ta ozdobiona jest rzeźbami ~~ustw
Or;entuJąc s+ę doskonale w poliity<:e ohywatel, c~ekając. na jednej. ze stacji 1og.ne, przc·r·a:icme pociągnęły za hamującemi życie apostola.
balkaf1skiej zglosH się do króla greckie- na. połą~zeme k?Je1owe do. P·neze, urzą lee be7JI>ieczetmtl'wa.
Rz.eźby te ofiarowywali pobożni gro
.Po zatr.zymaniu pociągu przedział o- C:\t neofici i w ten sposób zyskał 1'oś
.
~o Jerzego i zaofiawwai mu za cenę 50 chił sO!~te drze,m~ę na tra:wie.
W15 ia~illc;zy zas. do poc:ąig1;1, zauw;uył toczono s'tlrarżą i weZJWano żancfarme11ję. c!M d.iiela niezwykle cenne dla historii
t:vs. '.ę.. cy franków sprzedaż pewnego do-1
krnmetitu. który skompromit.ował .do- z p~rz.eraz:m~m, ~e ubranie 1ego poKTYp!1~rws.iych wieków chrześcija..-'tstWa.
Mimo piroite'Sltów, pasażera wy.prowa
szczętni·e prez:rdenta tninistrów Vcni·ze- w Je!fJt .roja~1 mTOw~k.
. PD'I!1ewa:i P"t;'ze~ztał był pusty, pa~a.- dzono z przedziału i o<kiawiono clio kanlosa. zackkkg'1 wroga dynastji.
l zer zid'jął ulbrame 1 zaczął wytrzą<Sac z. cecr-atj:i kolej:owej.
· ·~
·
d
K ·1 J
Po 'k:rm'kiem ptrzesłuclianiu u n.aczelW tej chwfil.i zdarzył
ro '. CT;2Y al si·e wywicsc w '?O c niego mrówki.
,
.
ł ~YP!~~lf ~~da_ną ~~Imę. Dokum.:nt Jed- mu się jednak d.l~uigi jeszcze przykr-zej- nika sltaciji z~ijlśicie się wyjaśniło ~ wk'.tót
•
szy wypadek: mianowicie, gdy wytrzą- ce potem, wsróld homeryomego smtechu
.
nak ?ka,Jal :.Ję fal.syr,'katem.
Na.st~p11~~ khcntem szantazysty bY'ł sał za ok!nem przedziałltt dolne ubranie, "1tslpóV!po&rOOlnych, niefori'llllllny pasażeri
8 . ~
.
. .
. .
sooy pĘłd wfatru wyit"Wał mu je z ręki i wsia~ znowu do pociągu tym razam jerumunsk1 m1mster. Duca.
które pozyczyłlPrzy ul. P1otrkowsk1e1 od Ceg1ełniane1
dmak lU'Ż w spodniach,
Przez pośredników ziaofiarowal mu unióisł na slcały.
Przejazd.. Oferty sub. 11 Zaraz" do Repubł.
Na następne~ sitaciji do przedziału we mu nacze·l'nik statji.
Roscscu kupno listu Cziczerina, prsanego do po la sowJeckiego w Wiedniu. W szłio kiilka peń. -

Tragikomiczna przygoda w

1

Nu2/ortunnv

niewiasty. Pan naczoln1k-wybawcq.

a b I• u ro

N

po"ó,i poszuk1·waay

SE!±

-

id'Zach -

A. B. MASSON.

Czarna Julka
Sensacyjny romans

odpad Wo:tdatn i nagle

śmia;ł s~ g~~no ~ Dobrze,

go :pa1111

sąw~

ze

rozte-1 -

mł!eży im

na P1en1'\-

-

spółczesny.

1-

piewając-0.

kobiecy gf'Os:

_ Proszę pana.„
nagle służącą
„"róci··'' s 1·..,."' 1· u;rzat
Od„„
'
Stcinowej. Zatrzyma! się nrze<l latarnią
i zapytat:

-

mt

Czrem

~

mogę służyć?

h ·1
.
ł
l
M a t g-0rza.ta waiaia
się przez c Wl' ę.
- Pa:n mi wyba"Czy, ale ... muszę pacoś powi·edzieć, oo d:ot~nczy pain,ny

Juijt.
\Vojrjan spojrzał na ni-ą ze z.dziwielliiem.

-

- Co pani chce przei; to pow.iled:zieć
zapyrta·l n+ecierpliwie.
Małgorzata sp.ojrzafa mu spokojnie w

oczy.
- Przecież to odrazu widać, proszę
.pana, że panienka jest w panu zakochana... Ale m11ire się zdaje, 'że })an do niej

nre bardzo ... Żle pan wstępuje, niwecząc
'rnczęścic młodej niewiasty.
\~otdan byl \YZrusrony.Starnł się
mówi·ć tak, by rnie zrazić d'O si1ebie stuiącej.

- Nie, Pl!'lli się myli ... Dlaczego sąfai pani, że n.ie kocham .Juljoi ?..
Mahrorzata wizruszyla ramionam i•.
Pyta:nie nie wymagało odwwiedz-i„

-

Pssst!„ -

supnęła M:algOl"mta

W'OłJiry r.es1'tly n.t,e do~mt Wiiklzral
Maiłg1Q1rZa;ta tym razem również dała
tylko gorą.c1Jlrowe gesty Wojd;ana i zadwtl'Znaczną odlpowtiOOź.

Dlatego, że pan· mi może pomóc... fraoowainą minę Małgorzaty.
Wojdan musia~ mł1eć pt.eniądz.e. Dwa
razy s;prwdiaił S'Wój wyinailairek. Pi'el'W'szy raz; we Francji, d'J:'Ugii raz w Angiji:,
Oszustwo wyszfo n.a jaw.

I odesua, zosta~jąc Wojdana w
.
zagadkowej ~ruacji.
Wtedy WoJ<l:an zrozumra.it.~Taik, Mat40)
Przęcież ni'e :przycl10dztl'1bym do gorz.ata podsooęta mu wyraziną pmpoPewnego wieczoru, gdy Wojda.n wY·
zycję. Wojdan ni.e mógf odrzucić tej
chod•z.i•ł z kasyna, zmiernając w stronę niej tak często...
propozycji. Pieniąd:ze byty mu bardzo
Maitgorzata uśmiechnęła się powąt- n.n-trzebne.
„Pawilonu Róż". nagle posłyszat za sobą

n·iądioo!

d-zaoh StclOOW!ej?..
'

Dobrze... PoWliem paa:i.t ~.

a:Ie„. dl:ic:e- -:- rzekł W-0)dan - potrzebne mil są pie-

t-~

.

. ·

.
zażąda.no

zwrotu PH~llJ.~'ęldizy, w ciągu m1esi:ąca, w przeciwlllym ra.z:be zagro.•

~1-

d'~ ,1

·

·

·

·

Prz.y następnem spotkaniu Wo~dan ZOl1lO mu ;:man d!J.em ~ wnięZLenlem.
, Mał• dIOU
I w ta k".rej c hw u·1 r>rz1yibyia
"
- Czego pan wfaściwie chce od pa- pi'.e rswzy ;vszczią.l rozmowę. Pocza;tko.
b.n
~.A.
t
ni Stei,nowej? - zapytała i pytanie to wo rozmawiia1l'i na błahe tematy, nagle gorza a z PvulQ · ą propozyqą.
było jednocześni·e odpowiedzią.
Ni.e, Wojdan rnJUsilrut się zgodzić!
Wojdan mikza.l chwHę, a. potem o- \Vojdan zapy'!tal:
Postamowrono wziąć silę do cziynu.
- Czy Ste1nowa jest bardzo bogata?
kl" ·
1„•
r:re.rU oprys ·lWle:
do bodz;r, gdzie Ma:fOb03·e """lee.hali
Caly jej majątek · tkwi w kłe}oo;;
• ll•·C.„
~..:A-·
o CZYw~Ie,
.
"J~
}·
ze
- NlC.„
gorzafa. mLafa zna:j.o mych Pajęck·i!ch.
taoh - odTzekła mat·g orzata.
szybko silę odldalil.
Zebrałi się w knajpie na Ba:tutach i w
Wojdau drgnąt Zadrżały mu ręce.
Matgiorna-ta wie<l'Z'i•a ta iedinak, czego
się na;d planem wy
czwórkę,zra.sta.nawfa1i
r>rzyszłego
Wojdan ohciat od Steino j. Czego Ni1espQlkoina twarz zdradz:Ha
konania zb.rodlni.
wszyscy chcą od niej? Tego, czego ona z·brodniarza.
\Vojdan m1a'l spef.ni·ać rolę pośredrni1ka
sama chciafa - pieni'ę'cłzy... Wojdan nie Malgo.rzata d1oszta do wniosku, ie nadmdęd'zy Zoppota.mi a Ło:dz.ią, osoba jepierwszy dQbierat się do jej skarbów za szedl odpowied·n.i moment.
- WŚzystkie klej·onty Steinowa u- go bowiem nfo wzbu<lwla żadnych popośrednictwem Ju!lj:i.
dejr.zień.
Po kHku dniach nastąpHa m.!ę.diz;y nJ- k~rywa w sypf.a:lrri - dodała służąca.
Podczas rozprnwy said•C}\VCj W·ojckm
- Jakto... więc pani...
mi druga rozmowa, tym razem konkre- Mówli:lam panu: potrzebne mi są ka.tegorycznie zaprzeczał, jakoby na
tnieisza.
- Pan obrał z~ą drn,gę... - prze- picniąidze: ~ rzekła Ma-t~arzafa, nie tych „konferencja•rJi." byfa m o,wa o mordcrst\vi·e.
stnJegaila go Malgorzą.fa - Pani.en'ka wyk<tzująl: najm,nirejsz.cg-o niepokoju.
- Rozumi'e siG ... - odparł pro1-;:unw1i1edziewiątej
g-o<lziinie
o
to
Byto
rnie
pi'!n.uje Steinową.„ Ona jest jej powi•
z i'ro1nicznym uśmi·esZ'ki em - \Vszy
tor
cwrem.
czką...
1
Gdy przechociiziH koło kasyna, zau- stk1i e rozmowy, ~o tyic.zt\Ce zbrodinii, są
- Ach, tak .• - zast wnow.ił się Wojważył ich jeden z woźnych, który w i- zawsze nj,edopowied·ziane... Ale o tern
da.n.
dzi a.l często Julję w towarzy~twie \Voj- nie trzeba mów i ć ...
Stli razem u'licą.
Trudno przypusz<:zać, ażeby mor·der
- Niech pa'll uigdy 111i'e mówi 0 boga- 1d1"rn a, przypus'Zczał w i ęc. że jego roz1
ctrwie Ste·i11:owej, j·eżcli chce pan pozy- I rn 01wa ze stużącą Stci1now1ej dotyczy sitwo nic bylo g.tównyim tematein ic h
rozmÓ\Y, gdyż ...
skać zaufanłe .Julji. Ona jest młoda, lecz [spraw ero tycznyv,;h.
Ale - zobaczmy co się s tało da.Jej. ~
Zdziwi1ł s·ię jed1nak, gd'Y uslyszat nadobrze z.na lud1z.i...
(D. c, n.)
- Ntle mówiłem z nią nig-dy o p·ienią- st ępujący urywek rozmowy;

-~S:;.:tr~·.;;::b_ _ _ _ _ _ _,__-.---:---=~~. ,.,.
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t,ftowe lrancuzki".
Zony cudzoziemców mogą
z powrotem odzyskać narodowość francuską.
-:-

Francuzi boją się obceJ
konkurencu.
Na s.zpalit~h pism paryskich pojawia

się w tych dniach s.fale osobliwy
gujący · na pierwsze wejrze11ie

i intrytytut:

„Nowe francuzk,t. O kogóż tu chodzi
Pod miano to podpadać mają odtąd
wszystkie te córy Frnncji, które wysz•eidtszy zamąż za cud210ziemców i utraciwszy w ten sposób swą narodo:wnść,
będą mogły teraz odzyskać z powrotem
nazwę irancuzek.
Uchwalona świ>eżo ustawa, od·nośnie
do sprawy naturali•z acji i narodowości,
ogłasza, że każda frnncuzka. która wyszła ·za mąż za cudzozje1nca, może o He mieszika obecni·e od dwu 1at przynaiinmiej na terytorjum francuskiem -

odzyskać narodowość frnacuską, składa
ją,c >deklaracj>ę wobec sędzi,ego pokoju,

w miejscu swego zaimiiesz:kania i w ro„
ku op.ubli.k·Owan:ia powyższej ustawy . .

Deklaracja ta jednak

zal.eżna

j.est od

dwu warunkó\v: od upoważni1 enia męża
i Qd teg.o, czy siiedziiba malżonków ustalona jest ·wie f rnncji. O ~l·e mąż przesz,ko
dzi i-Oni•e w zgfoszteniu ta,kiej deklaracji,
o tyle ·n owa.ustawa traci dla niej rację
bytu. Oba te warunki niie są wymagane,
jednak w w~a.cttku zrni'knięrci·a męża !ub
w wypadku. · w którym matżonl~owf·e są

faktycznTe separowani od roku, a sprawa rozwotdo\Va kh .iiesf w toku.
rem1n:istkfi ira:nouslkie, które tyle
przemawńaly, ])isaly i wyrażały swe

rozliczne życzieniia odU.ośnq,e do kwestji·
narodowości

kobLet

dzrozfomcarn11

mlimo,

zamężnych za cuż.e uradowane w

~unci-e · rzeczy :tą ustawą, znajdują jed'!lJa.'k powód stuszmy do nowyich utyski-wań ·r· rekrynltiin acyj wobec fogo, że prawo dOmaga sie zgOdy mężowskie,. . ·
Podobno jednak ,prz.ylg>otowuje Sńę już
projekt nowej ustawy rzc\!dlowej, która
adiminlstiracyjI11iie uwolnić ma kohi·e ty od
kuratel-i mężowskiiej.
Na:ogót nowa „usta'\va w kwes.tji narodowości przyjęta zostaja w spole-czeń
strwti:e ·francus.~cem z dużem 21adlowoJ:en:ilem. Paragraf p-rawa cy\Viifoeg.o_. który
cudzozirernce, zaiślubdającej francuza nad-arwiat m/itanio francuzki, przeciwn.i·e, fran
cuzkę,
zaślubiają.Cą ·~ud'zoz+eimca, ska·ziy;wal na abcą nar:odowość, spowodn'Vlaif w ostatndch 25-oi·u łatach wti:elkJ1e
straty morailne r ma<tierjalne. Małżeństwo
z cudwz.~emcem, · na1eżącym np. do kraju nieprzy~ci'ełskiego, było w czasi•e
wojny powodem wielu niesprawiedliwych internowań, sekwestrowania niestusz:neg-0 rożmaitych ma1ątków i t. d. I
w czasie pokoju konsekwencje mał
żeństw mieszanych byty dla kobilet fran
cuskireh bairdzio przykr•e.
Wobec t·ego. że wy.konywanire pewnych ziajęć, s1użba w pe·Wll1ych urzędach
(n. p. na ko.lei) przywi~ane jest we
[""rancj:i d:o nairodtowośoi fraocusk.iiej, urzędniczki danych inS>tytucyj, n.i;e chca.ic
tracić warsztatu pracy. nie mogły dść za
głosem serca, pośtubia:jąc mężczyz,n pochodzenia cudzozii1emsłct.ego.
Nowa ustawa kfadZJJ.le kres tym wszystkim pr:z;y.kr!)ś.ci~m i: nii'edomaganliom.
Każidra f.rancuzka, zaślubiajoąca cudzoziemca, będ'zi•e mogla naidal poz.ostać
francuzką, chyba, że okaze wod:ną wolę,
zmienriienia · narodowoścl i przyjęda tej,
którą posfada jej małżonek.
· ·
Ci wszyscy francuai, którzy udeszyli się opu:b1rkowam1~em astatn~ej ustawy,
za·pytu}ą ·rndmo to z pewnym lęk.ii1em, ezy

·

I~icdy u nas rozpadało się już aa dobre, na plażacn włoskich J amer:vkańskich .sezon w pełni. Na lewo u góry - miss
Illinois· „królowa piiękności„ ze stanu Illinois; u góry na prawo - w kawiarni na plaży w Kalifornji; na innych zdię·
· · ' Ciach. - wesołe zabawy sportowe na piasku nad morskim.
5
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nowe „afery panamskie'' wRumunii.I Zwyrodnienia
Szpitalne interesy ministra zdrowia.

I

rakowate

Rumuntja ma ·obecnie znowu kHka
Zamówiono 185.000 s?Jf:uk skzykawek
więki&zy-ch a.fer „panamsk1C'h';, o któ- zu:pełnie s'tarego syistemu, które musi.a· powstają na tie nadutycia
ryoh rumuń1skie dzienniki donoszą na- no odrzucić.
cukru, mięsa i nikotyny.
.stęipu,jąice szczegóły: Dr. Luipa:s b. minis~
Rumuqja
ma zaledtwie 30 fachowo
Słynny badacz raka dr. S. V. Fre:ter z;dr.owia publlicroego był siwego cza- wyikisZltałconych rentgenologów, ale za„ dcricks, autor kilku cennych dzieł me•
su duchownym g1reckiego
kościoła w mówiono 83 wielkie aparaty rontgeni- dycznych wyglosif w Jondy1iskiem -toSzeliist)e,
w
miejiscowości
słynnej
z pięk czne, :pomim·o,· że 26 rumuńskich szpitali warzystwie Jekarskiem wykład rzuca·
nie wp1yn.i:e o.na n.a zw~ęik>sz;enie się Hczności tamite1jis·z.ych kobiet.
z ogóh1ej Hc21by 300, ·p osiada Już te apa- jący nowe światło na powstanie raka;
l~v ma.fżeństw 1111ieszan:yich we Francji·?
Przycz:-;;ną tq strasznej
cho:-oby.
Po zawarciu pokoju WS'tąpił do TU· raty.
W innych szpitalach aparaty te
która i)ochtania C(I roku setki tysięcy
murusikiej partii narodowej,
pobm 'do n:~ mogą być zasrto-sowane ze wz:g1ędu ofiar iest - zdan iem dr. rredericksa,
usłyszymy
sitrnnnic1t!Wa Avere'S'ad, a wkrót::e z:ostnł Ina brak światła elektrycznego. Za.ku,p1o nadn;i0rne '..l.::7YWar.;e mięsa, cukru i n'.minisfrem spraw · zid.irowia pttbliiczneger, no dalej 1.0.QOO l'tvsi:~rek do badani.a. gar- koty!lv.
w· krajach. w l~tór:; eh ludność kon~
PROORAM STACJI WARSZAWSKIEJ.
J'.}om1mo, że jedyną jego kwalifikacją był dJa, która lo ia.ość wystarczyfaby nawet
12.00 -: Sygnał czasu, k"Omuniikait lotniczo- doktor.at z teofo.~ji . Działalność swo-ią na Stany z;ednoczone w Amerycl' pu1- sun;uh: mat,) tych produktów, rak poja~
meteor~~cm:v, komunilkaty PAT-a, nadpro„
,
.
.
.
. '
.
'
wia ~ię wyjqtlrnwo. Natomiast w Anglji
gram. 15.00 - Komi.mi!kait meteorologi-ewy i rOZIWJJał w ten
~1poso·b. ze me pvb 1ąc nocne J.
ma szczególnie podatny g-runt do rozgos.~• . 16.36--17.00 ,-:- q~czy;t: „Z
s·ię jaikiejkohvick f.v.~howe j -crgan!zac;i ,
W nunui1skiej armji stwierdzono 1ó- woju. W krajach polud11:ov1rych, g:d.7..i'~
ll0w:sze! Jtjter.atury PI!ZYJ'.odmczei • 17,0G-17.15
.
.
.
•..
_1
1
• •
,,
· •
kal M'
Na<Iprog.r,am. komunika-ty. 17.15-18.35 - Kon- . zam.awiał dila si.ipLta1i rozne me•:.iy
lo- : w m ez „panamę na mmeiszą s• ę. ".1a podstawc; jedzenia ~ta_nowią n:JJy ~ J,· cert popołudimlowY. 18.35-18.50_ - ~ozm_aito- menty lekainskie ogói1n e1
warfoś ci 560 now: ~. ie por. Mah.an 8 dywiz.Ji, sfac.;ono rzyny, rak jest ró\vrnez rz adkosc1ą.
ścL 18.SQ-19.lS - Od<:zyt: ,.NR'Cl-Oima-ganta w
.. .
.
·
·
C · · ~ h d • -d
ł 5
s~ i &p000by kh Ltsuwa.nia". 19.15- mlll'}Ono'W let.
.
wane1 w
zei11110w-.ac z etra;,i, owa
19.20 -·~aty PAT-a. 19.20 - TransmiTns:trumen>tó:w pewnego n. p. galt.rnk111milijonów ld i ucieikł do 3'.1da.pesztu. Na
sja z ~err PQZin~~j. „Aida" Verdi'ego. 2?.00 cala
R'llmU'nja
wliczy w1szy '.łl to jLliŻ I gr;xlzir.ę p.rzed t~cie.czkEi,
poc,'-1.:;znik na
- ~omunikaty pol~~Ji, syginal cz~u. komhmkat wszyis-Łlkie s?lnitale, ootrzehuije 200 sztuk lpoosfawie sfałnowanego prz.e.:::i.zu pottilotnfOZIO-meteoiro~ąz;ny,
komU'tlliJkaity PAT-a,
. .
. '4.t' , •· '
._ 1•
„_, • •
t..n_
'l•t ·
:.1:
1•
nadprou.am.
·
a m1n1·siter zamow11 1.600 szlUA.
1~1 1es.zicze szyiw-.o pov ora .mlil.J">na e1. ,

Co

przez radio

nai-1
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udzielam kred.ytu!''

oświadczyła wesoła Wandzia ,,niewypłacalnemu"
donżuanowi

„na zastaw" wzręła dwie suknie ]ego żony .

,

.oJ~ ' .. " '
•. - . . \
_\=- ' . -:Mi~

;_~-~ · -

·\,:C:ZłoWie· k-mucha" w

Łodzi.
ZilritiCfzą wdrapać się na „Grand Hotel"

.lub hotel „Savoy".

.. .

· swąfeno.tłe_ąałną zręczoo.$.cią i odwagą zaimponował Harry Peełow 1

KrWii\111· -·óikl

1

płaci się

za przejazd

dorożką.

nożowa ·Szkodzi to zarówno pasażerom iak I dorożkarzom.

Nie wiemy dla jakich powodów łÓdz dy bowiem woli skorzystać ze znaczki·e dorożki posiadają najdroższą taksę nie wygodniejszej i t.aflszcj taksówki,
. w cafym kraju. Czyż pasza jest u nas aniżeli z dorożki.
wytnlikta wczlOll'a.j 'knva:wa bóJ'ka.
Inna i zecz, że dorożkarze nie stosują
Roch Sz;lrudlaxek;' pałając nienaiwiś-' droższa, czyż teren miasta bardziej roz
· cią d-o swego· sąsiiaidia .' Józefa Wyibora,' legty? Nie można znaleźć żadnego po- się do tego wysokiego cennika i jadą
\Vszćząfz mm Si>.rzecizkę., rwt czasi-e któ- wodu, któryby choć w części usprawic chętnie poniżej taksy, biorąc np. po zło
rej z.n!Le:nacki.~,' ugodŻil. gą nożem w pitel"'Ś.j dliV.:ił tę ano~,alję. w w ~rsza~ie np.~ tówce za kurs nocny, inaczej bowiem
. RalillllY ·milnlo to..stawill mu zacięty o- gdzie „kursy są znacznie w•ększe, 1 nie mogliby dać sobie rady z konkuren'>~r; co tak rozW!Śtte~ło napastni'ka, dochodzą nieraz do pięciokilometro cją taksówek.
Rzecz niewątpliwa., iż zarówno w inpowatilł'. oo na ~mię, U5iJ:•UJą(: PO raz' wych odległości - taksa za przejazd
dorożką wynosi: w dzieli - 1 złoty, w teresie dorożkarzy jak i pasażerów leWlt:óry uderzy~ gio : nożąm.
,- , Na-. s.~z:ęś~e " na,<llb1egli0 k'filku rnęż-1 no~~ 1.20, podczas gdy w Łodzi: w ży znikża opłaty za kuds przynajmniej
do norm warszawskich. fikcyjna taksa
dz1en - 1.20, w nocy 1.50.
~z:n, ·~tór.z:y gQ .· Qbe'ZW\taidin1iił1.
Wysoka ta taksa nie szkodzi tyle pa nie przynosi nikomu J>Qtytku, może tyl- Wy.oorow1~ twl!złeliilD:J)Omocy .pogot'();..:
sażerom, 11e samym dorożkarzom, każ ko conajmniei szkoazić.
·
' " ·
·' · ·
wJe.

pl'Z.J( l

ul•. ' Ki~ń·sk1ego 252.
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Filmy z

życia

na rab1nack1m ekranu1 ...
-----:o:-

tysięcy złotych.
za mążl"-oskarżał żonę pan B.

Temperamen' za 10
„Takle

kobiały

„Taki

mężczyzna

nla powinny

wyJść

mleć dziesięC żonr" - pochlebiała mężowi

J1Dwlni1n

Łódź, 20 września.
Arżeby kTes poło-żyć wsze.Ut.im dom~
Temperament jest takim samym na- ł-oan, mogąicym zas.zlkodzić opin~i panny
bytikiem j:a k taie.nt. Na,być g.o nie nt()z- Gt.mtawy, powiem odraZltl o co chodzi na, trze•h a się z nim uirodlzić. Niesfo-ty1 pamia Gustarwa przySC!:ła na świat bez
jed1I1ak - w chwil~ urodzenia człowiek
tempel"ameotu.
nie wie z czem na świat pirzyohodzi. A
Czyli: mógł o tem wiedzieć przed ś1u-'
potem mają cło nieg<> prełensie: pny-· hem pain Samuel B?
szedłeś na świat bez talentu, bez tempe
Nic więc dziwnego, że pożycie małramenJttu itd.
żeńsk.ie te.j niedobn'anej pary pozostawia
Cór! ort winien, że gdy wybiera!' się ło bart:ł. ~o wiele cl.o życzenia.
- Moja muzyka kosztowała ojca 5
! ysi ęcy złotych ...
w dro.gę na ten padół łez i_krwi, nikt go
Sąsied.z.i opowiadają, że różni.Je na- No, tak... Dziś bardzo mało otrzy nie zaoipatirzyił w niezibędne właściwoś- s-tro.jów malł!żonk&w dawały się we znarnuje się za swe - pieniądze.
ci umysłu i charakteru 7 Czy to je~o w!- ki szrczeg&lnie
między
zachodem a
na? Ocizyrwi.śde, ż~ nie - ale ludzie ki" W1SC'hodem słońca, 0 tej piorze bowiem z
rują się in:nynn kioidekisem karnym..
mie.sz:kania pańlsitrwa B. doilatv<wały głoś
· Gdy Samuel B. żenił ~ię z Gustawą ne r·ozimowy, których treść dlla nikogo
K. wiedz;iał, że jeg·o żona jest brunetką, nie była Z>agadlką.
że je;sł dość pl"zys<to.jna, że na sw61j wiek
P.o upłyiwie pól roku pan B.• pQlwtaba:rtcl!zo wiele umie, to znaczy tyle, i"'by 1~zając za ż()tlą, flzekł:
i:nu dorównać, że nie mia posagu (o tem
~ Nie mogę...
też wie&ział - a to już przE!cież bardzo
Proszę
ty.oh słów ź;le nie ro:t~iec.
wiele!..) aJe nje pirzeczuwał jednej rze- Pan B. powiediział je w innym
sensie
czyt
•
n1!t jego ż.on:a .
Pan B.
chciał przez
nafw.a!Zniejsrzej w pożyciu małieiński:e;n, fo p:ow-ied 1zieć, że dłuiej nie mote tak
Z!resizł.ą, nie moiŻJna mieć do niego u:raz.y łżyć.
- nie móigrł ~ tem wiedzieć. _erz_e d śfoUidai!Ji się ~tE;C do. r·abi)natu.
.

na·,v bokt.

Dowcip idzlal„ hem.„

Zaczęło

.

a

Mę wzaiiemne

Mąiż J>OSąd·zał żooę o to, ze naZibyt ufała
swym sHOiIXl p'rized ś'Iiubem, a żona miała
do mętźa preiteniS1je te.go rodizajtI, .ie je.s1
zanedto wyma~ają~.
- To je-st zona 7., :....:... biadał pan Sa·

'fekie k.iobi.iety, nie pDwbmy wy

tnue1l -

chodzić za mą.ił
- Żeby to była nie wiem je.ka kobie
ta, t<> dllia. nie~o pyłorby za. małt>! - r~·

p1Ji.kow·ała pani Gtistawa.
- C!'d)11bym wiedział. że to się m~a
popl'i&Wlć ••• tł'umaczyił mą;; - Ale Ja
wiem przeciet, że to już pt'!Zlepa-dło.„ Jej
jut nawet t~iąc mdp razem ze Steinadhem nie pomo'Że .•
- Taki mężcrl;ym.a
po!Wioien miee
drzliesięć n ... - m!!pNlwiediiwiaŁa . siEj
pani B.
.,
Rabinat małazł się w klJ:opotłilwej sy
tuatji. Brak
temperamemu nie mO>i:e
p~zecfoż &Jlulźyć powodem r-ozwoid:u.
M'ycilodząic jed!nak z t~o założ~nia,
że mal!żonk<>wie w t-afłcich
warUillkach
n1e mogą się cruć s'Z<:zę'Sl~wd. rabinat pos.tan'Owił udziełiić panu„.B. rozwodu pod!
tyttn wal'!Uttlkiem, że ,pan B. zapłaci tonie
os'ka·r-ta.rue. odstzkodowainle za &'Wą om•ę

parku Poniatowskiego. 0;1 ; 011a.
On: (flozoficznie): Niech !)ani pomyśli, co to jest życie ... To wszv5-tko
tilk;e óc:;wne, takie bardzo, bardzo dziw
nc .. - P!·zecież przed czternasta dniami
Hic my~irda pani chyba o tern, że dziś
będz ' e pani siedziała z obcym mężczy
zną w parku ...
O_n!l: A jednak .. Wiedziałam, że tak

b~dz

pani B.

w sumie :to tystęoy złmych.
Wfajemrn1'Czeini tlwiie:rdzą, te pan. B. j~·
szcze się nam~i1.,
może gd:zieillidzici
znafdzie tempetramlłllt w mzszej cenie„

-

-iew--

W Salach Orand„Kina

(;.„

On: Ależ to i1iemożliwe !.. Przecież
par.i mnie jeszcze wtedy nie zn.ala!..
!·
Ona: Tak, ale ja siebie znam bar- i
dzo dobrze ...

TEATR REWJI

••
·*

Goldman zaasekurowal swe życie na
10 tysięcy złotych i wyjechał do Połu
dniowej Amery.ki.
- Cóż to, złodż.ieje zakradli się do
- Czy w dalszym ciągu spoinvacie
\Vkrótce potem rozeszła się pogło pani mieszkania? ... Przecież pani ma za obiad o 13-ej godzinie? ...
Nie, o 1-ej„. Mój mąż jest strasz
ska, że okręt zatonął i Goldman znikł wsze rewolwer pod poduszka...
~ To byl jedyny wartościowy prz~d me przesądny i wierzy w feralność
bez śladu.
13-tki.
Po tygodniu jednak brat zaginionego m:ot, którego nie skradli,„
otrzymał od niego z l(io-de-.Janeiro tełe
gram następującej treści:
- Żyję. Ostrożnie przygotuj żonę
do tej wiadomości.

''

Dziś

-

Siła "złego „ wzrOkti".
Plagnatyczna potqaa ukryta w źrenicach

W szkole. Nauczyciel objaśnia co to
jest abstrakcja.
- Słowo abstrakcja oznacza coś, co
chorobę,
śmierć.
można sobie tylko wyobrazić, ale czego
nie można dotknąć ... Morvc, czy możesz
W stai:oż?tinośsJ! }uż utrz.Jymywa:la s~ę dnia poi\J/-O'łluje stę w:iedza, wierzyf w po..
tni dać jakiś przykład na abstrakcję?
wmaTa
'\VI uroczne oko, które ocza:rowuj.e, tęgę oczu. Cm<SP~ nie rozłaczał s:ię Zi
- - Owszem, panie profesorze... Na- obezwla-dn
iia, z,adaje gwał·t i sprowadza specja1nym koralem, który miał moc zaprzyktad rozpalone żelazo ...
nreszcz:ęscie. I dzdisillaj panurje bojaźń że~nywania uroku.
1•!
.przed „urokiem". a szczególn:i'ej narody
Najbaroziiej chara1\:terystyczrlerni ce·wczoraj zauważyłem na stole w potudniowe lękaja, się fata.lnego urz.eczie- chami czfo.Wieika pooi:adlającego z.te oko
to uOśniete brwi, błyszczące SIWit'Lenle
kuchni list naszej służącej do jej narze- nia przttz „złe oko".
Moc zadawrunda uroku przwiisywa- ł wYdatne kości pOlłcZkowe. S~k-odll~we
czonego.
Na odwrotnej stronie koperty wid- na jest n:i:etylko ludz.i,o m i zwierzę.tom bywa także spojTzen.ie zezowatych.
ale 1 ca.tym narodom. Cała pómocna r:uKażda wl'()8'Zlka w tej chw.Hd okryje
niał następujący dopisek:
ropa w;ierzy, iż zta ta potęga mieści się swe di~iecko, gdy tylko zauważy, te ktoś
- „Nadawca: jak zwykle'\
w oczach szw~ów. W górach po,fudnio- patrzy na 111iile przecjlaJg1e luib si'ę niem zawych lnd}i. . jak zapewnii:a Helena Bławat- chwyca, alib<JW1ient :pod pokr~ą pa'*'
Znakomity meteorolog byl wściekły ska i co ma-być stwier(i'Zone przez n.aj~ chwa.ły tatlć się może_ c'hęć fataJnegio una swych znajomych, że lekceważyli so bardz.le; wiarngodlnych badaczy, ż5rje rzec-zeniia. Odczyn i1eni'e uraku Wia.OOmebie jego przepowiednie i mimo złych ·płemię Kurumbów, kitóre we wzwim go lub poldejrzanego na pOłskiei wsi uhoroskopów meteorologicznych urzą swem posiada tajemni•czą potęgę, jakiej skuteciznfa się przez obmycie d'Zi•ecku
dzali wycieczki.
cząstka tl lko drObna Jest dostępha dla twarzy wodą. w której zanurza się kaGdy ostatnio jeden z jego przyjaciół rtaszych magnetyzerów. Lud'zde tego kar waiłek węgla.
zapytał telefonicznie, czy można jutro fo\va·t ego szczepu niewiadomego pochoKobiety wschodu noszą swe zasłony
liczyć na pogodę, meteorolog odparł:
czenia mają wla<l.ać talk zabójczą st1 tą nfoty1lko poito, żeby n~e wid.:ać im byfo
~ A na ile osób, faskawy panie
uroku, że spojrzenJ e ich •d;ziwnych wę- twarzy, ale także ii dfatego1 że ~łon
ż,owy(,h oczu przyprawia dosłownie o cł;l'roni j.e przeid rzuceniem uroku.
fiOWOlną śmierć, czegio lk21ne przykt,dy
Ja:k siiłna jest wiara w taje.mniczą
Skład apteczny.
moc złego oka dQWlod:zd c'hoc.ia,i-by po-.
Szef gani chlopca do posyłek:
· byly u.ejednokwtnie notowane.
W1ieky lud:ziic albo sam[ obawi:a;11 się pełnione w r. 190~ w BerliilnJ;e mord'er- Czemu siedzisz, łotrze jeden .j nic
ttie robisz?.. Jeżeli nie masz ni·c do ro- uroku, alho im samym przy;pisywano stwo: ofjara domn1iiemanego „uroku"
boty, smarkaczu, to tap muchy i przy- moc czarowa.n.ia oczyma. Aleksand'i!r · zamordowait a tego, który ją i'a:koby ulepiaj je do rulonu z lepem na muchy, wi ttumbokl, na którego au U:J;rytet do dz.iś rzekt
szącego w wystawie L.

przyprawia pono o

a nawet i
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Udiiela lekcji w kom[lletach zamkniętych i
,
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Informacje:

pojedyńC%o.

ceu1elnl~. o!_g. 11-1 ~~- poł. I od 4-8 w.

Letan ~dentnta

I•! f· .ffnrow·
1t
ł[l
przy

I.

I

i dni

wystawiona

następnych!

będzie

rew;a pi6ra.

EDWARDA REJA

ft"iUżłodzianki
\VfÓGity"

1

.••„.

MIRA·ż"

\Vleuór bamemzaeaa imletbll•

lI

• - W PROGRAMIE: - -

,,S Walka••

Czyli tragedja ludzi nieśmia
ł1ch. bomba śmiechu.
u

woouek~ni udenty11r·

Oryginalna scenka łt'at!iczno-komiczna
w wykonaniu

pp. ŻARSKIEJ i REJA.

„Oto jeJt DftSl ll!~ół"
prolog w wykonaniu

St.Matllflsklego I

ze•połu

oraz numary solowa
KARSKA doskonała subretka
RYSZARD RENARD humotysta
-autor.

OLA żARSKA
Duet MELERWlL
Duet ZWIRSKICH.
Golcinne występ-y znakomitego im!ta•
tora głosów ptaków i żwierząt

Jh. Manoll
Conf.

R. Renard.

Pi•wsae przedstawienia
p~

cenach

zfłłżonsreh

KURS WY.P\'.:CHA:NIA ZWQZĄT.
Tow3ll"z~~ przy.rodnoze im.
ga.n·i zuje kurs ~ychaniia z'w. lie~at

Stoozica M•
pod k·i eww-

niiat•wem iP. S. K0>teNq z Aleksandrowa.

Kurs rnz.po-02ltiłe s~ę 2-!1<>· paźdZiier.nitka. Udział W1Ziąć może kabiY, :PO po:p,rzed.niem zaipisankt się I uiszcunfiu Optaity.
dk 0 wski iejd294
Zgłoszenia pnr;yjml.f\ie kaA'ICelaorJa: towarzyco i:1enn e o godz.
stwa.. Nowo-Targowa 34, w ~Y i piątki w
2
- l wleci.
g~h od. S.e\f do 7~ei. Pi~„~
~t;w ~~;:~
~--.

przy,muje w lecz.
qlcy
ul. Płotr.
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Zawody sportowe _o mistrzostwo armji i Polski
w Warszawie,

Z pobytu

Ł.

K. S.-u w stolicy.

Legja-Ł.K.S.

6:3 (8:2).

Nieszczęśliwa gra bramkarza· łodzian
czyniła się do klęski Ł.K.S.-u.
(Od warszawskiego koresp. sport. „Expressu·').

przy.

Niedziefoy wyS'tęp ŁKS-u w stolicy gi, A-tak ŁKS-u niezra~ony chw.ilowern
zakończył się dlań poraiką, acz.kc;iwiek niepowodzeniem przypUJSzcza gwałtow
ło<lzianie, na wynik ten nie zasłu:żyii.
ne ataki i Aldek zyskuje pierwszą bram
Lwią c~ść winy za przegraną LKS. kę dla LKS-u.
Jeden z ataków gosipodarzy kończy
ponosi bramlkarz MiJa, którego fatalna
gra kosztowała czerwonych conajmnicj się strzałem ł.ańki i Mila znów łatwą do
<>brony, piłkę puszcrza do sja.tki.
CZ'tery bramki.
Niemniej na porażkę LKS-u wpłynąt
Na. kilka minut pd"~ końcem piet'.\
brak Gosłruwis.kieg,o w pomocy, kitora to
po1krwy wyklonystuje Sowtak za..
, H:111ja
szwanlk01Wała,
tymbardziej, że milesz.anie p«ld bramką
Legji i zyskujE
TII'mniela
girał od zeszłej niedlzieli, at drugą bramkę dla ł~

sua

Uczestnłcy p1ęc1obolu po zalioiiczeniu zawoaów w sTrzelaniu <to tarczy z broni

Mistrzostwo
krót!dej.

i puhar dr. Orohmana na
zdobył

-~o=- -

zdobyła

Łódź,

20 września.

•

własność

E. Gottlieb z Brna.

•f
M1S rzostwo pan
1

L O d Z I•

•

•

cztery sipotkania.
J edno<:ześnie i obrona łodzian była
tym razem siłabsza, wskwtek :niedyspozyc1i Gałeckiego. Na wysokiości zadania
stał jedynie a-tak, który ca~kowicie s1peł
nil swe zadanie,
pracując przez cały
czas zawodów batidzo ofiarnie.
Jedynie Miller ja.ko kierownik napa
du wyi.s·u-o1rał zibyl IS'łabe piłki skrzydło
wym i za mało u1tTudniał dOJbirze dysp·onowane.go StolllelliI'ecka. Stos'Ulnkowo 111aj
słabszym graczem w na.paidzie był ś1edt.
Leg)ja zasil1011a ponownie Amironiczem na środlku pomocy i Ci.szeWlSikim w
.ataku, miała z.nów b. doibry dzień.
SztC'zegóntnie środkowa trójka 111apadu grała chwi'lami koncet1towo, demonSłtrują<: pię.kną grę giłówkami.
Prze·b ieg igry b. interesujący trzymał

widzów stirule w napięciu.

Po przerwie te1lllp10
Już

niisowe~o.

Richterówna była sta·n owczo

hanid'icapy natlJomias•l odłożono do dnia
d.zisie·j15zego.
Zaszazytny tytuł mistrm i nagrodę
wędrowną na właoo;eść zcfobvł znak1.J1Di·
ty tenn:isista ctzeski E. c,ottlieb z Brna,
który w· ostatecznym spotkmiu wygrał
w 4.ch 9ełach do mistrza Plolski Jerzego
Slot'!errowai, będ~c stan.-o.1Wozo lepszym,
Got~.b naJeiy dlo czio'.(o•wyc1i przedstawiciieJ,j czeski~j ra~iiy, tak iż przegr.•1na nasa:egio mistrza nie jest wcale kompnmnitującą.
St-olai;ow nie miał swegl'.>
dnia... Grd p~ecię~~ ~- słia;nowczo lepw.eJ .lrondycJt
w!dz~clismy go .w grze
p1"2:0Clw Cwtw~tynS'kii-emu w czwairtek.
Zm'czeitie u tego zarwodn&a·, kv.)ry n~e
dootia~ przygotowania
l~~ycm~, daie s.ię momentaln~e
we znalki:, ~eny S.i<>llalr\O'W prędko s~ę

pos!i8da

męl:Zy, Jrr.i;ś ~ak J~t p~ęCZOO:Y WJe

łUl'D.le!JamL Wygr-ac z Gottł~eb~
było rzecrą balrdłEo trudną. Technicznie
S~oiw nie usł~.ał
wfole sw~mu
zwyci~. ~ył mu .rownym
.se.rv1ce.,
przy s!lalt~ l w .głęb1 kort!-1·. BraKl ii;zycz-

lun.a

w;

wi'elk'

Finał

odbył się.
zrezygnowała z

w deuibQe panów nie

Paaia Gottlieb, Hein&eJ
gr,,y na rzecz. braici Stol~1()W 1 kt~zy we

dłuą ~~() prawa-:ipqi:bbieńst~a
p!OIW'J.nD:l byb 1 ta~ SF.O,tkattlłe t~ bez wu~~
sze;g>a. trudu zak-onczyc rua SWIO!)ą ~orzysc

Mixed-d!elllble przypadł w ud'ZJJale pa
r~ Wiera Rkhterówna, Jeny St?la.row,
MistirzorW'Skia ta para gralła_wspan1al~.
Finały

w grach

ha-n dicaipowych jak

rówmież w konkurencji 1unjorów o.ibęclą
s i ę w ciągu dnia dzisiejszego.

P.o zaw1odach wczorajiszych, nastąpił°
rozidanie
nagród w konkurencjach już
roze6ranych. Do zawodników przemówił prezes ŁLTK. p. Karol Wilhetm v.
Saheib1er. Z rąk jego nagrody otrzymaii:
Pierwszą nagwdę
wędl'ow:ną w grze
poje<lyńczej panów E. Go>ttl'ie b
Brno.
Dr~gą nagrodę - Jerzy S.talarow ł.ódź.
Dwie trzecie na.g rody ohrzymali: dr. Le
chla Dremo i Maks Stoilarow Łódź . Pier
wszą nagrodę w grze po•je<lyńczej pań
~trzymała
Wiera
Richter, drug4 -hih'ich Drezno. Dwie pierwsze nag:-oiy
w grze podwójnej otrzymali bracia Stolanow, dwie dmgie, Gotitll.ieb i Heintzel.
Dwie nagrody w mixed-deuble otrzymali.
W. Richte-równa i J. Stoiar<>w
dwie drugie na.g rody - Frit•sch, Richter'.
Pierwszą
nagrodę w grze po.jedyńcz.ej
pań z wyrównaniem z.do.była
P1o.s.selt,
drugą - W ołtitz.
Wyn.ilki w~zo1 ajs1zych spotkań były

w 2 minucie ~~ Miller Ald·
wyr6wnująoa bramka dla

lroiwl i pada

LKS-u.
W da!llszych 10 minutaC'h gra otwarta.
Piłka przewame na ś'I'od:ku
Olootło 15 minuty
piłkę

boiska.

omzymuje
C:i$zewskli i fa!szelJD strzela n.a bramkę
LKS-u.

Mtla ohwyfa piłlkę na ipiel"si, ałe -01>raca się 111iefoxitutnnie w st-ri0.nę bramki ł
sęcLzia zresztą s.łus·zmie od,g:wizdutje itoaila <filia go51Podarzy.
W 5 mfmit później rzuca się znów Mi
piłka
mię.
Osłlaltniia

la, ale

przeskakuje mu przez ra-

WJU(ZCiie braimka. dla Legji
padia również z winy M!ily, który przesz·
kadm Cylowi w odbiciu piłki głową. W,

Już w piąwsrzych mlnułialch gry zys· tym momencie nadbie1g a Nawrot i otrzykują pPodlao:ze rzut cz ?qg11t który Łań maną piłkę od przeciwniilka
kieruje w
ko .-mie• główką w pewną i nie do 'StirOIIlę hramki ŁKS..iu. MUD.o interwenc.ji
Gałeclcdego piłil<a wtacza się poraz szóobr<*ly brtt.mką.
W 5 min.u.t później drugi róg dla Le- Slty do sialt.ki łodzian.

W. R1chterowna, deubie pa- gji. Piłkę oitreymu;e znów Lalik.o i strzenów-bracia Stolaro\v, deuble-mixed-W. Richte- ~~1t,~~t= P~;ejm:
równa i J. Stolarow.

Thwający od zeszłej środy, międ!y• kpsz.a, zwycięstwo przyipadło jej zupdnairod'Owy turniej lennisowy 0 mi.sitrzo- nie łatwo. Dffa gry jej odmooimy się z cartwo Łodzi został w dniu wcZioraj.~;zyin łem uznaniem. Widzieliśmy już wpraw. ~ie z:alkP-ńczony. Rozagrane zo- dzie ją w lep!Szej formie,
wczorajszej
&tały jedynie fililały w grach otwartych, grze jednak nic jej zarzucić n ie można.

gry znacznie

wZlmożone.

Os!tateczny wynik 6:3 dfa Legji.

Sędziował p. Auerl>ach z Krakowa
Wład. M.

Jubileuszowy bieg kolarski P.T.C.

Zwycięzcą został Kłosowicz
Uł>i eglei nredzieli odbyl się I Okręż
ny BLeg Kolarski, zorganhJOwany staran.iem P.T.C. d'la upamiętnienia obchad!zonego w ubiegłym roku prnez wy.md1eni:one towarzystwo jubifouszu 20-łecia
(1906 - 1926) S"\\"ego istnjenra i połą
czonego z tymże p·oświ·ęceniem sztandaru.
Trasa bi·egu: Pabjanlice - Łask, Wad lew - Wofa Kamocka - Tuszyn Rzgów - Pabjanke ze startem i metą
prny Zielanej Górce.
Do biegu tego dopuszczeni byN jeźdź
cy zrzeszenJ w Z.P.T.K. Na s-tarciie stanęlo 23 zawod11i'ków: Kosiński . Koprowskit, Sierpiński, Perkowski, Giltzel, Szenrok, Kl imaszewski. Biskupski Mi>chalski,
łiiller, Strzelec, Klimka, Michel, Gramsch
Piech, Kl•o sowicz. Morga, Piekarski,
Gatęcki, Nes'ZJPer, Beck, Sztefel, Stefań
ski.
O godz. 10.15 \vśród lkzni·e zebranej
pubJ.'.rczności wypuszoczno za·w1odni'ków,
którzy w bapdzu wolnym tempie ruszyli w sironę Łasku. Tuż za PabjanDcami
:-iacta Biskupski i Stefal1ski.
Pi·erwsvy dogonH grupę w Łasku,
drugi zaś wycofał się z biegu. Tempo b.
słabe aż do Wadlewa.
Od Wadlewa tempo się w.zmaga .i tu
rozpoczyna się najp+ęlmiejszy moment
bi~gu. D;:bra i sucha szosa pozwala z.aw cdniikom wzwinąć b. szybkfo tempo.
Na czo.to pierwszej grupy wysunął się
P iech, prowadząc zawzLGcie aż do Tuszyna. Odtąd tempo słabnic, szosa peł
na wyb o:i i Mota, pozwala zbliżyć si ę
S i erpińskiemu
i Neszperowi, późni:ej

z T.

z. S.-u•

Strzeloow.i. Pod Pabja:nicami zderzają
Klimas11ewski, Si'erpinski i Ncszper,
pler:wsi dwaj jegnak \\1krótce są znowu
się

'la crolc.

JeiJd.źcy zb1iżają się do mety. Faworytami są Klosowicz,_Szenrok i Siierpiń·
ski, ostatni jednak odpada, gdyż pęka
mu guma.
W ·i elka .u lewa w ostatniiej chwili· zamienifa ulicę w ślizgawkę, na której
to wogóle trudno by~f.o się jeźdźcowi utrzymać na rowerze.
Ostatnie 100 metrów zrywa Kłoso
wicz.a i Szenroka, temu ostatnie!111iU j-ednak wypadają nogi z. pedatów i Kłoso
wicz (T.Z.S.) bez trudu już przeje żdża
taśmę jako pierwszy. Cz.as 3 godz. 9 m.
25 i jedna pi•ąta sek. 2) Szenwk (P.T.C.)
3 g. 9 m. 31 5110 sek.; 3) Strz~lec (P.
T.C.) 3 g.9 m. 33 sek.; 4) KJ,i1111aszewski
(P.T.C.) 3 g. 9 m. 38 sek.; 5) Kosińsk i ;
6) Morga, 7) Piech, 8) Sierpiński.
Czas uzyskany ni.ezły, wzdąwszy poo
uwagę, iiż szosa, prowadząca od Tuszyna de;> Pabjan!c przedstawiata ro\Yk i napeh1io:1e wodą i błotem.
Jednocześn\ie bieg teu rozeg rany by t
o mistrzostwo Pabjank:, ktiÓrego Z\\ ) ci·ęzcą był p. Szcnrok dru gi w ogólnej

ne nmdmbiał
amb1cJą ••To 'ilie wy
s~yłlo.. N!OIWy m1;Strz Łodzi ~e~~a:
wit Się ~ stl'IOllly J~ystrue1~}•
Na 2'.11Ui1Zal.ytny tytuł m.tSkzla w zupełn.Q.Sklasyfiikac}i.
cl .2JaSłuż.ył. ~J:ł befl.Spr.reoznie najlepPo wyścigach komi•sja w obecności
szym ~em tu:m~u ~zne:
wiceprezydenta Skowrońsk i ego ii ławn·i
~ Jee> ~~ stała. na ~i01!Dle ,edyne]
ka fanowskie go, przystąpi·ła do rozda·
~.alloścL Kioicil<> zwa~y, przytomny
nia zwyci:ęz;com szeregu wa·rtoścfiowycł
przy statcie;, '<>ostrym ser!we, ~o"vym
nagród. Pięknem przemów1' enicm lawni·
beckh0mdt.too,, reprdl12ntu1e Goittl1eb bar nastęipuóące:
ka Jaino.wsU·ego zakof1c zono ur oc zys.
dizo wysolką kliasę „białeglC> SiIJOrtu".
Gria p.()l_iedyńaa panów: Finał: G_,)ttość Ju l:litlP.USZOW eg-o biC.!!ll.
MistrzOLStlwo Lodzi w konkurencj i pań theb - J. Stt~arow 5:7, 6:0, 6:2 6:0. I'>ęk
Al. K.
oraz nagr·oda Zarząidu 'par.kin „Heleno- na gra G1o!łlhe:~a.
,
,
.
• ,
wa" prZ)'JPad:ło w Uidziale na jzupdm ej
~!I'a p·~ z·dy~01.a pan: F111ał: W. RtrnŁ
zatS-łurżenie naszej m:istrzy:ni Wierze Ri- te rnwna - Fr1'ł!sch 7:5, 6:4.
•
chtea-ówni.e, klÓ'I'a w finał owem sp otkaGr a p•Ctd.wójna piań i panów: Pó: finc.ł
Po :niedziellnym niepowodzeniu dru-1 nie 4-ei ipopołud1niu.
niu z znakomitą Niemiką Frilhs;ch z Dr el- j Frih; ch, Richter - K. Richterówna, Got iżyny ipillka:is.kiej ŁKS. w Warszawie na .
Druga <lirużyna łćd~k a Turyści , któ1
na 7.l!llJRflent~o&~ ~ j.eszcze s~ą "V<t-:'f· I tlieb 3 :6, 6:0, 7:5. ~inał
Richte'l·ówna 1mea:i z ~egją., isipot~a s-ię ona w n.a)blji- ra r&wnież o-d:n i os ła klęskę z krako ws ką
SIO!ką klasę nuęazy ruut100oiwą. Lwyc1ę- I J. S'toilarow - F:r1t s'Ch, R ,chter 6:2, 2:6, ! szą med~z1elię z 1b. m.istrzem
Polski KS. W . isłą, ro ze.g'ra za1wody z Warl ą w Poz..,
Sitrwo je1j, nad Fri tJsch jest pełniowart,Jś:::io 6: 1.
IPog1o ń ze Lwowa, k1t6ra zrria·jdiuje si~ o-, naniu, 1k•t6ira 'ltlbiegte.j niedzie.Ji poniosi it:
we, aillbowi,em Niemka Z'aliczoną jest do
Finały w grach
handic"-powy.;h w 1hecnie w tałrnH na tJrzecim imiejiScu. Za- po.rażkę z. Hasmoneą LwowlS>k ą w .;; tosun
p :erw'Szei kfasy nit..mie ckie~o s·poritt len 1<lniu dr~ i ~ iis zyim„
wody ·od.będą r>ię w iparkiu ŁKS. o godil- ·ku 4:3.

I.

K.

W.·

1

Sc-Pogoń; Warta-Tur.yści.
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;

następnych!
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Promieniująca pogodnym humorem, fryskająca soczystym
dowcipem szampańska komecjja filmowa pod tytułem:

opuszca codziennie pod nieza·
tartern wrażeniem arcJfUm p. t.

P11\łł6WRY CB

l\RSKIB

Na tle romansu Arcyksięcia ze „zwn1enn1czką w~lnyc_h związków
·młosnvch • oraz przedślubnego wiarołomstwa dziarskiego huzara.
,·

========W rolach
Ulubieniec

głównych:========

łódzkiej publiczności

Harry Liedtke
Olga Czechowa
Roda ·Roda.
znakomita artystka, urocza

BRATERSTW O
KRWI
':

.. .'.,i -'":,

powyższego

oraz autor

f .-1·

Początek

scenarjusza

świetny

feljetonista
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