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Kościół

katolicki

potępia we
działalność

f rancji
monarchistów.
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Paryż, 1 października.
(Agencja Telegraficzna „Express."}.
Krążą tu pogłoski, ze ma nastąpić ustąpienie papieskkgo nuncjusza w Paryżu, Maghone, który obecnie znajduje
się w Rzymie, gdzie odbył ustną konfe-

•

LóDż, NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNll(A 1927 R.

I

CENA NUMERU

zo

OROSZY.

rencję

kardynałem Oasparrim i był
przez papieża.
Pogloski o tern ustąpieniu dzienniki
francuskie łączą ze złożeniem uriędu
kardynalskiego przez kardynała Billota,
które nastąpiło na tle starć, jakie wyni·
kly wewnątrz ruchu katolickiego we
Francji. Władze duchowne wystąpily
przeciwko monarchist. „Action francaise" i jednocześnie solidaryzują się z ruchem, zmierzającym do utworzenia w.e
Francji part.ii republikańskiej.
To stanowisko kurii papieskiej znajduje potwierdzenie \l zapowiedzi encykliki papieskiej przeciwko skrajnym nacjonalistom, która ukaże się w paździer
niku r. b.
Republikaństka partja katolicka we
Francji, zdaniem kół duchownych, łat
wiej zdoła wywolać zniesienie ustaw
przeciwkościelnych. niż skrajn'l. akcja
monarchistów·
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Prezydent Mościcki wKrakowie
był uroczyście witany przez
przedstawiciel i. społeczeństwa.

I

Krakcw, 2 października.
W pięknej sali izby rękodzielniczej stawodawstwie, mówca złożył hołd Pa(Polska Agenc1a Telegraficzna).
na Kotłowem zigromadzili się starsi ce- nu Prezydentowi.
W-cz.o.raj 0 godz. 13.30 p. Prezydent c?ów z ~ns~niami, którzy entuzj.l.stycz;Z i_?Jby rękodzielniczej p. P.r· e~den~
przybył na Zamek królewski do Strzel- . nie poW11ah prrsnbyłcgo Prezydenta."
uda_ł się do '.1Jby h~ndl?wo-przemys!o~e)
nicy, gdzie wydane zostało przez mieszPrezes .z:by p. Ko~o~ud~k1 pow:.ał gdzie zehralt Slę liczi;ie. przedsf~w1c1cle
czaństwo
krakowskie
śniadanie na 1p. P.rezydenrt.a przemow1emem. Stw1er-1 przemysłu, handlu, gormctwa, KO.ł b~ncześć p. Prezydenta.
dz:iwszy z radością wobec głowy Pąń- kowych oraz przedstawiciele władz. I1stwa, że rząd dobrze myślał, ki-!Jy nie- mfon:em izby powitał przy wejściu p.
P
t
"t .
p
d t 1rł:czy.s em
adlUt P· rezy- długo po odrodzeniu naszej
ojci.yzny Prezydenta prezes Izby Epstein.
d~nrkii~ s rja ,
fr::zr
a
naprzystąpił
do
stworzenia
nowego
ustaP. Prezyident .spędził dłuższy ..:zas na
s ępme, 0 • a . a _ce_n-yc . s rza ow.
wodawstwa przemysłowego i sko::-o iuz rozmowie towarzyskiej z przedshwiciesma.dan.:u ~Z1ęh udział. ~rzedsta„ w roku 1921-ym wydał nowy proje!d u- !ami przemysłu i handl.u.
w1c.1ele władz. panstwowych 1 sa~orzą- l stawy przemysłowej, p· ozwalając szeroZe•b rani w c:hwilii odja;:iidu p. Prczy.
d~wych, ks. b1s~up . S~1neha, ~zr:>nko- l kim naszym warstwom rzemieślniczym denta urządzili mu entuzjastyczną ow:e tow .. Strzem<::a 1 w1e~e
osob z kół wziąć udział w wydaniu opinii o tem u- wację.
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Podczas śn adania prezes Tow.
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Strzel
nica, wkepr~zydent miasta Krakowa dr.
Sznajder wy;głosił przemówienie, skłaua
jąc hołd imieniem Krakowskhgo
tow.
Strzelnica, kongregacji kup'. eckicj oraz
izby stowarzysz.eń
rękodzielniczych i
przemysłowych w Krakowie.
Po bezowocnych poszukiwaniach ukochanego
Po serdecznem
prz.yjędu w Tow.
Strzelnica, p. Prezydent udał się o !!odz.
padła
15.45 do pałacu ks. metropolity Sapiehy, gdzie był wraz ze swoją świtą przyj"
Lódi, 2 paidzierni:ka.
jej na kilka dni pojechać do lodzi, ofr.zy•
mowany przez ks. metropolitę w du.żej I
Od kilku dni błąk11ła .s : ę po !fcar]i ma1a Odmowną odpowiedź.
sali pałacu biskupie.go.
Łodzi 16-letnia Wandzia Zatorska, cór~
- Dziewczyna zigłupiała do res~-0 godz. 17-ej p. Prezy<lent udał się ka zamo7.me.go gospodarza z .:>d Kalisza. mówił o mej ojciec - nie chce się u..
do izby rękodzielniczej. Przed gmachem
We wsi\ w której stale miesz:l..rała b:t czyć, ani praeować i cały dzień płacze
izby, bogato udekorowanym, ocz~kiwała wił na wywczasach letnich urzędnik je- po kątach.
przyjazdu p. Prezydenta delegacja wszy- dn~go z banków łódzkich Ludwik S.
Przed kilku dniami posfanowiła zbiec
stkich cech6w krnkowskkh z k;J..kudzie. Dz.ewczyna zakochała się w nim po u- z domu.
sięciu sztandarami i tłumn1e zebrana pu;. szy,· on jednak mało zwracał na nią/Uwa
- Padnę mu do nóg i będę go prosić,
bl.fozno$ć, która urządziła p. Prezydento &L
by chociaż pozwolił mi zostać jego służą
wi serdeczną owację.
Kilkakrotnie podczas jego poibytu na cą - myślała.
IPMW
ą
;
g
w.si zwierzała. muł się ~ dnswykc!h ucod~uć i
W nocy, gdy rodzice byli pogrążeni
sta1e o!.~zymywa a
Je a ową
po- we śnie, uc: ekła, zabierając ze sobą kil

Uernienia miłHne

z

przyjęty

but1ł1k.

osób ciężko rannych.

1i-letn. ~liewmnJ.

zemdlona na ulicy.

w

I

za walkę
z maglstrate m,

Smierć

wiedź.

-

dzićl

Jesteś głupia! Przestań

runie nu-

- Panie Ludwiku - mów:ła inu jeżeli pan będzie ze imtle śmiał, lo odbiorę sobie życie.
tolerował
W końcu sierpnia S. wyjzehał do Lo
dzi,
Wandzia - tęskniła za nh:n. WŁedziała
Londyn. 2 p.aidz~ernd-ka. (wprawdzie, ie n1e zwracał na nią zupel
Specj. sł. telegr. ,,Expres'Su".
nie uwagi, mimo to łudziła się nad.~bją,
OuiJfor<l wydawca kiljijm czasapism ~że do niej napisze.
i dzienni•ków w Mi1rmreaiPollis przejeżdżaMijały tygodnie, a list nie nadchojac ? 11tem przez śródmieście paidł ofia·rą dił.
na'J)aśoi k'.1~ku bandytów, k!tórzy z prze.
Gdy prosiła rodziców, by pozwo!ili
jeżdlżaJa·oego samochodu sitrzelH1 do niego i zadaiJ.i mu lk1Hka dężJlcich ram. wskutek kitóryich z11naTł. Baird.vci nmllmęLi z
Wl1eihką .s.zyb'kości.ą. Ou1f ord na tamach

który

domy

pubbczne.

swych dz:ienników

wailJcz_yił

z

maiz".istr~

tem. za:rZ1Ucając mi1 tolerowatllie domów
pubJfiCZ'11YCh.

za

tr
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M<Wtwa, 2 pa.tdzier.nika..
sowiecki zdecydował się ogłosić
amnestję, na mory kifu'ej tylko przestęp
cy, skazani do jednego roku więzienia.
będą ułaskawieni. Przestępcy, skazani
na wyisze k8'ry, mogą być amnes-tjonwani indywiduałniie. Amnestia obeimdje
tylko skazanych pochodzenia prolet11.1:jackiego lub włościańskiego.

ltapad myszy polnych

la nazwiska.
.
Gotówka szybko się wy:z2rpała.
Zgłodniała dziewczyna nie traciła energjli i przez cały dzień krążyła po .i:r.ie
ście, Hcząc na to, że go spotka.
W:eczorem zemdlała
pned bramą
jednego z domów przy ulicy Kilińskieg.o.
Lekarz pogotowia udzielił jej pnmocy.
Gdy ją ocucono przyznała się do u:::ieczki z domu, wobec czego od~3fano ją do
rodzinnej wioski.
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Wileńszczvźnie.
WiJno, 2, paźdz!ernika..
, Donoszą tu .z pogranicza, ii ~l'l ~c!n.ku Pr'?zorok1 - _Dokszyce POJ'ł.wił~
~-tę Vf dmach ostatn11ch w zastrasza1ąc~J
11 c~b1 e ~yszy p·olne. Myszy ~r~y.b_ywaJl!
fal~ng:im1 od s!rony wschodhfi~J· c.hłof

na

d

probu1ą walcz-re z P1agą~ zad )aJąc_ 5 ~
d?łach ma~~ myszy, sro .k1. te Je na
me wystarcza Ją do wytrzebienia coraz to
dalszych mas szkodników,

ttamwaime. Komun1~c1 ww1qz11n111Ch

Berlln. 2 paźdzliemilka.
nyclt za strejkiiettn została u:zysikaina, a
W przepr:owaidwniem dz1ii'Satf głoso- strejtk mógll1by być zyglos.iony.

Wa ,.,r.u·
„ ws'ród. prac o W'Il~'Ó
•;:!\. W

•
państwu1 sowu~tów.

&z~d

kadziesiąt złotych na podróż.
W Łodzi n.ie mogła jednak odszukać
swe.go ukochane.go, al.b owiem me mała
jego adr~su a na.domiar złego zapomnia~

WBerlio'.e ·!łreiKDWi[ ~~~i

Parodia amnesti

~..m„
~uywa

··~.A·- .
nos1~enre

·e1

ki
b"f
~d eJeg
amwasvs1e
l y przez pr '1
·wycih w sprawie 'J)rzyjęcila lub odrzuce- r~~·1mlkow ZW!Ąziku _z.awodow.ego tra.m·
trvczny.
nia orrec~'}a, rozjiemczego wydanego WaJaJrzy _w s.pr_aw1e us_ta}ema ~min;i
w J;riląfo<k ~~ 13030 U'Prawn. do ~losowania ~o~p~ęci.a streJk_u. I·~tn :e1e rnozfowośc,
Borysław, 1 paidzierlll'ka. wz~ęto udz1aJf 12.1_41 p.racowirnłl~ów tram- ~e. jL!Z w .~.ws.ie f'.!IedZ'1ielnych uroc~ystokną7l~~~~~z ~!~~ 0 ~;~~g P~~~~~~ ~~r:!. ~~a;jdwyic;h. Przeciwko przy.fęc1u, orrec~e~ &c1 z , racJ~ urod:zm. prezydenta. tbndennego l poniósł śmierć na mleiscu.
ni:a roz.]'etrn?Zego WYP'OWfre<!zH~fo SI~ ąurg~ rucQ. tramwai1owy ~ositame c~oTrzy osoby, które Pospie,szyly Bram.owił z 11: 319 ..glosiwJą:cyich, ,za przYJ•eciiem ~as ł '~ 1>t·zierv.:any, oiraz ze prnco~V!lllCY
pcmocą, sąd.zęc, że omdlał, uiegly lźeiszemu po- tJ- 1 ~~ 2· W ten spos_ob wym&~a:u.a w; ęk k.o.eJ e~ podz'! emnych bę;dą Sitę sob.daryran!eruu.
SZ·OSC dwuch trzec:lch głosow odda- z.owali z trarnwaiJarzam1.
.

lranGUSklCh.
p
.
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1 uiim.a.
aryz, 2 paz ze1·
(Agencja Telegraficzna ,,J:xprt:ss").
Komu'11!iistycZ1I1a „L*ttouman.i'te" oiblicza ilż w obecnej chwi!J..i w więzieni.ach
francuskich CZiłorrlrowile partii komuni·
snycmych odlsiaidują łączni.Le karę 3431
mies]ęcy włęziooia. P~łowfue lhil)Illuniisty--'Z.ni . zawiladomiJ;i Potncare'go it wrnio
są do parlamentu i'rnter:pefację prz1edwko
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NIEDZIELNY

o barwy.
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Niemcy tęsknią za dawnemi sztandarami.
-:-

•

Czarno·czarwonn·złoty
ma bardzo 1nalo zwolonn1ków.

Od czasu jak .istnieje niemiecka :repirblika, istnieje takiże spór o narodowe
barwy niemieckie. Monarchiści nie pogodzili się ze zmianą kolorów sztandaru
Rzeszy, nakazaną przez to samo narodo
weimarskie z roku
we zgromadzenie
1919, które prawnie zlikwidowało monarchistycz.ny us-trój. Lecz w czasie, gdy
w Weimarze obradowali przedsta·.vicicle -ludu nad zmianą formy rządu, , ~wo
lennicy „ancien regime'u'• byli zastrasze
ni i pokorni. Wraz ze zmianą monarchii
została
na repwblikę przeprowadzona
70-procent·ową większością ta·kże zmiana dawnego sztandaru czarno-biało
silników. Na zdjęciu wldzł my wzlot takiego samololu.
W Niemczech czynione są próby z aero planamt
czerwonego na nowy czarno-czerwono.sp
wr@ascw A
•guaw
•
do tradycji
złoty. Było to na\viązanie
„wiosny ludów", do rewolucyjnych lat
1946-1848. tW ówczas - to właśnie barwy Cza.ma, czerwona i złota symbolizoktóremu, rpo
wały rucłi woLnośdow"f,
łokomocii
ba.rdzo krótkich zmaganiach, kres poło
będą mogły korzystać
londyńskie
tyły Prusy Bismarcka.
W roku 1919, również tylko na <.'ZSS
.k.r6tki skapitulowała niemiecka reakcja.
G<ly minęła trwoga przed możliwością
manzu wojsk maI'ISzałka Focha na Ber-1
W
dz'
t '
1~fil
dokonano
.Jin, przedew.stystkiem
Eub1lilczlniosć lonicllynska, zw11edza1ąca nazywa silię Say-N eh, czyli „czarny dja- j 3 m~le, t. j. 5 ~: orne row na go ·· •mę.
•
· .
wczes_ną Wl06ną ll"oku 1920 ..--::-- proby mo- menażerję w R.egent-Parku mii1afa ubre- ment" ma 9 stóp wysokości, a wi'ęc jest potowie drogi, na fermfo Barl\:•ing, zronarchlS'tyczn.ego ,przewrotu. Był to s.łyn- glej ni:edzii'eli niezw·y;klą sensa·cję. Dwi'e trochę ?1n!ejsza ni,ż je.i poprz.edn'.i:k ~ j biono. po~t?i. a słoni1e t.~m przen~cow~ly
Zosta.ł on st!um~ony .próżne przegrody w domu słoll!ilów za- tej sameJ przegmdzire, slon lnldi11ram, zas w wrelktne1 stodlQle, OJ.11arowall1eJ na 1ch
ny. „~tttz KoPJ>a •.
d'Zlęk1 '·nergiczneJ posta.W'le. berl1ńs~eg!> peinlitty s~ę. ·zjawU si'ę w niah mały sło- jej synek ma równo połowę }ej wzrostu. gościnę przez wtaści:c!ela fermy. Padiróż.
I-Iu:storja przybyda tej pary do Lo1J1- oMhczono tak, żeby prziybyć do Loondyinu
pr<>~etatjatu. ~ecz pozo~~awił w dztedzi- nile ze swoją mamą, ob<>je pOcbOdzący z
Bunny. a "Vli1dz•o;wj1e zaiśm1i1ewaH si'ę, dy.nu jest taka, że prze'dJ dwoma Iaty w llli1edz1i1eię w p.oludnri·e, t. j, kiiied'Y ruch
ctw1e „kwest1ę kolorów ·
.z<dechty na karbunkuł dwa słonie w nr1 uHcaclt jest jeszcze ba,rdz.o maty.
Obóz prawicowy wysunął żądanie po zwlaszcza ze słon1irowego maka.
Sloniik JJ.czy już 14 mksiięcy, które w Regent-Parkn miGdzy niern~ wtaśn!c „Czarnemu diamentowi" i „Swicżo zniicwrotu do sztandaru byłego cesarstwa.
była tak silna, że języku mieszkańców Burmy znaczy ws.ponuil·any Indliirani. W Londynri:e zapa- sioncmu jajku" towarzyszy! przytem
1Agitacja reakcyjna
.socjal1styemy prezydent Ebert uczuł się •.śwll1eż.o ·z~:esfiooe jajko". Jego mama jest t!owa'la z teg-0 powodu formalna żafoba, niie by1c jaki orszak. Maszerował raz~m
zmuszony do komptomisow~o załatwie talkże ;b aroizo modlą osoba,, jak na wiek ta<k. że wmu~10ny jeden z cz·!anków ra- z nim sam Superintendent ogrodu zooloPozostawił barwy czarną, s!oniowy, liczy bowiem zaledwo jaldchś dy naczelnej towarzystwa zooiog!czne- gicznego. kilku dozorców zwierząt z me·
nia sprawy.
mr. Alfred Ezra, oświadczył, że wta,- nażetii i wspomniany już machut Said
czerwoną i złotą, iako oficjalne i pań- lat czterd~ieści. Afo już od lat dwudziesstwowe, l~ .specjalnym dek.retem za- tu jesit w inlewo-lil, tak, że jest zupe·~nri1e la- snym kosztem strntę tę pokryje. Dzi·ęki1 Ali, dJa którego Londyn nlie był już norządził pozostawienie czamo--biało-czer g.c:Jdina 1iJ 'będzlile jej można użyć odrazu w'.i.ęc jemu „Czamy DJ~ment" ri „Św:i'eżo w<>ścia.
\Vzy\va'flo g-o bowieim przed paru
wonego monairchistycz.ń.~o sztandaru, do przeznaczonego dla niej 21adaniia t. j. zni1eskme jaj1ko" przybyll/ do Lonid!ynu Zi
Jnt.v jalrn spcc.ial'i'st1; wlaśnri.c do lnd1irag!ębi Bum1y.
'
j~ko, fla~ h~n.dlowej i wotennej marynar- do wożenia dzieci po parku.
Obo~e poMóż. z 111i cjsca swego po- uicp;o którv 11a~le wpadł w metancholjc:
z jej synk:irem trze·ba będz.i:e jes•zcze
k1 ntem1~ck1e'). iZa.rządzerue to tylko rozzuohw.ahł·o pr.awtcę. Rozpoczęt~ syste- na to J>OCZekać. Naraz1!e bowwem jest to bytu do portL1 w Raugoou, od'~1i pieszo, I 11i·c ~hciai wykonywać swego zadania,
matJi:ozną, .zaciekłą walkę in;zec1w . re- swawa]ny ni1edorostek, który lekoeważy w towarzyst;w1ie swego mahuta, t. j. po- t. j. nie chciał wozić za pieniądze dzieci
po parku. Sad Ali wszedł do pr~grody
P~ań~ kolorom. Prawte ~odz1~n- obcych, a jeż.el! si·ę mu ktoś nie p0d-0,ba, skromkiela słon!L Sa·ilda Ale.go.
Drogę do Londynu sfon'ie od!byly w J:n1dfra1ti'ego ze wszystki:cmi groźnen:Jli
!l.!e d.Zi:nmki notowały fakty zrucw~ze- uderza 20 bez ceremonii czołem i obala
~a panstwo~ego ~ztandaru: R~pubhka- na ziemię. Mama, która po bnnnańsku d\\"Óch etapach, robiąc przecic;tn~e po przyrządami poskrom:cicla. z dzirdą do
aąi•+;;ąn popcdz;::m•i<t slonha. ;, hakiem do szarpaAPWW+
AA
&WFWM•
rue stworzyh .ztbroiną or.gamzaC'ję „czar- u
n'.a go za ucha, z, łaii.cuchami i t. p. Jcno-ozerwono-zł-0tej flagi Rzeszy'' (Reich
dnakie iiriie uiyt żwd:nego 'I.. booJcsnycl.J
sbanner Schwarz-Rot-Gold) w celach ob
narzcdzi. ale przckonat sl'ou1ia poprostu
ro.ny zarówno saoego repuiblikańskicgo
slow~imi. M6wiit \\;·tęc <lo nic.r,;o, że nowi.
ustroju, jak i je1go państwowych symbo11i·e11 się wstydz:ić s-wc1;o znc110•wa111iia si<;.
1.ów.
kilku państwach Europy a nawet w Sta- - Ałłach, tłumaczył mu, nakazał
iWy.bó.r .feldmarszałka Hindenburga czynna jest
n.a prezydenta niemieckiej republiki
nam. ażebyśmy pracowali, jeżeH chcemy
nach Zjednoczonych.
wpłynął oczywiście na niezwykłe podn.ie
jeść. Ty oszuku!esz swoich panów. WY·
cenie akcji za powrotem do barw przedzw. hH sobie to z głowv i spełniaj porządnie
SUl
zna1
I
wojennej monarchii: l właśnie w dniach
uatożone na c!ebie zad2nie.
kulminacyjne
obecnych oibserwujemy
1 stof1 posłucha! go, ale w niedługi
momenty natężenia tej akcji. W czwarŻyciowa desperatka zażywa h uciz- jest wyjęta z jakiegoś scns<tcyjnego ro- cias 1po wyjeźdźirc mahnta zachorował
tek rozpoczął w Berlinie swe obrady mię
dzynarodowy zjazd prasy. Prawie wszy- ny - lub zniechęcony do bycia męiczyz mansu - tymcza·s em istnieje on;i, ma ok i pożegnał s:ię z tym światem.
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sztandarów repwblikańskich. W więk- 'sobie z browninga w skroń.
Ileż potem komentarzy, śledztw, tlo,gdz:e ongi:ś przebywała banda -;:bóiców dneRO wypadku. Chociaż orszak rnijaszości wypadków sprawę załatwiono w
ten sposób, że zadowolniono się Wywie- mysłów! Czasami samobójstwo s11t n:e z dramatu Schillera, mieści się skdziba ly Hczne autornobik, chociaż spotykat
sie z pędzącenui tramwajami~ pociągam!
szeniem flag pruskich, zamiast flag Rz.e- uda, a wtedy grozi kalectwo, ośmiesze- generała zakonu.
sfO'li"' traktowałv te nowe ~
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Tak mówi pan 1:
Każdorazowy generał nazywa si~: L
~n
datwiarny drogę·
- fasom naszym
składa się z dw:.inastu
Kapituła
li • U
et
członków, posługnjących się zamlas~ naz do wieczncści w mi!y sposób. Cicho, esz używalnością łazienki.
choroby wewnę,,trzne
tetyczn:e i. bez skandalu żegnają się z
wisk licz.bami od dwu do 13-tu.
Oferty sub „!(. Ł." do admido
odchodząc
radoś:nie
~w:atern,
tvm
riazwę
nosi
zakonu
członek
Każdy
nistracji :Republiki.
przyjmuje od 4-6
l~psze·go bytu. Nie wci:!kamy im broni w
„X' '. bez wz.ględu na wiek, płeć i
t>4
rękę, lecz dusze ich przygotowujemy do
noś~.
-.
n rZO/Q ._,, te • ~~
Zdawałoby się, :ż or,ganiza·;ja taka pogodzenia się z koniecznością ~micrci.

bez

„Swieżo

z.ulubionej

znowu

Dzieci

-1

Zniesione Jajko".

Triumfalny wjazd słonia-mamy i
nia-synka do Regent-Parku.
,

,

sło

. .

go,

1

Sekta sa-mobo'J· co' w
w

Centrala

d
b
Ule
s1edz1 a mistrza
Czarnym lesie w Niemczech.

w t.

•

1•

ume~lowane~~

1

pokoju

• '

•

\.

t

'

'

..._.

•

Dr ma.d J poIak

god-,

IA

d

•

·

4'%

l . "4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = E . . . : : . : : . . . . : XP R~ą_S_N 11! DZIEL N_Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Slr_._3_

Raid skradzionej taksówki
·1~wowa.
Nieuczciwy szofer przegrał na finishu.

radnego miasta

Z Warszawy donoszą:
Radny i działacz spOłeczny ze Lwowa, p. Leon Skrzypek, kupił sobie przed
kilkoma miesiącami piękny samochód i
przeznaczył go na taksówkę.
Do ubiegłej niedzieli interes działał
dobrze - dopiero w poniedziałek szofer Feliks Głąba znikł ze Lwowa wraz
z automobilem.
.
.
. _Jednocześme zginął ~ez śladu przy1ac1el Głąby - Andrze1 Wacław Cy-

I

Policja, zawiadomiona e uprowa
dżeniu s~moc~odu. r~ztoczyła nadz61
nad rodzmam1 Głąby 1 Cygana. Obser·
wacja dała pewne wyniki. Oto matka
s;ygana otrzyma~a od niego depeszę, iż
Jest ~m .z Gł~bą .1 samochodem w Jaroslawm .: udaJe się do Pilzna w Czecho·
.
. .
.
slowacJ~.
~awia~om1ona pol.1~1a w Jaroslavm~
zaw1adom1la Lwów, IZ samochód taki
przejechał przez Jarosław, ale Dle w kie
runku Pilzna, a Warszawy.

V{ob~c tego I?· Skrzypek osobiście
gaZmartwiony p. Skrzypek rozesłał na
wsze strony zawiadomienie, obiecujące zj~wił s~e w stoltcy • . Urząd śledczy zasowite nagiody za zwrot samochodu wiad.omiony 0 kr.adzieży, wydele~ow~
- Gdzie Jest twa zdobycz?„
specJalnego wy~tad~wcę, aby za1ął ~Ie
LW. 8514 - 7.
- W szpitalu._
sprawą. Pos1ada1ąc numer, zna1ąc
tą
M!!*!!!!!!!!!!
!!~~!!!!!~!!·!!~!!!!!!!*!MM!!~*!!!!WWW!!;!!!!!:!5&~
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!
wygląd samochodu, uprzedził wszyst:._Gdzie

Wróżka: Pan się w tych diniach za.reczy... lecz pewna osoba stanre panu na
przeszkodzie...
- Zupełnie słusznj.e .•. Moj żona...

byłeś?

I

- Na polowaniu.

Kr•wi•ą ,przyp1·eczPtowany• dokument.• ~k;~~~d:!~~zr"t~~~::
"

S miercią niewinnego

człowieka chciał
niezwykłą umowę.

Ponura zbrodnia
~--

Dwaj 23-retnr

o-

ry~inalną umowę .. W raZJ~e jeżeli jeden
cały

najruchliwszej.

w pół godziny po otrzymaniu zawia
domienia, policjant stoją~y na rogatce

ws. pod Lublinem.

\VE

1
e:i~i~o~~~r~~ na::et. ft ;!;t
~~~~~~v;
to poszukiwany samochód.. Zatrzymal
0

Lódt. 30 W!r"Leśnia. Iskać umowę, któr~ swego czasu lwpil ten :ilnteres na serjo! Jet.eł] me <tacle pfe- wóz za zbyt szybka lude.
w Pa:ryŻu za k.Hka' kieDiiszków wódki. nięd.:zy, to was .ziabiję, a wówczas, jak
Dopiero spojrzenie ea numer wy-

młodzieńcy, Tomasz

Skałecki i Kaz.imierz Bol'Czaik zawarH

z nich um.rw,

uprawomocni

wyjechać z Wuszawy. Wy.w iadowca
Jako dowódca akcji, obrał sobie
kwaterę na szosie :rochowieckiej, jako

Ć zaś,

Jego

ma1ątek

przecho-

dzi na wlasność drugiego.
Zawieraj4c umowę, nie rozporządzaIi jeszcze wprawdzie Własnymi ma.ja,tkami, lecz rodzice Ich byli ziamożinymi
gospodarzami wsi Bystra pod Lublinem.
M ijały lata.
Skałecki, o c'.,ziedz!czywszy spadek po
ojcu, powiększył go podarstwo f dziękii
usilnej pracy stał się jednym z na

:00-

p~zych ~~n~~w w~laj~~~~

Bolcza:k znś, który zawsze byt leniwy i
prowa,dz! ł hulaszczy tryb życia, w krótkim czasie zmarnował spuściznę i wyemigrowai z Polski.
Przed wyja zdem, iegnając się z przy
jadelem przypomniał mu Ich umowę:
- Pamiętaj, gdyby ci się coś stało,
i.ona musi mnie o tom zawiadom&ć, bo
przecież nasza umowa jest zawsze wa-

mi mówi-ono, będę mógł otrzymać cały ja§niło wszystko. Auto zwróoouo wła
wasz majątek!
Nożenl
ścicielowi, ale bez licznika wartości 700
Gospodarz przerażony jego groźbattn! zł., który nieuczciwy szofer sprzedał
1 Gos.poda't'za zdziwiła wi'zyta oryg!- '\Vszczął alarm,
za Z80 zt Głąba J Cygan siedzą w areStolarski zakneblował mu usta i: zadał szcie.
nalnego gościa. który zaproponował mu
sprzedaż dokumentu za kUkanaście zlo- ki:Tka ciosów nożem w pierś.
Ul
W tej chwtil do l~by wtairgnęił•o klłI tych.
- Pamiętajcie, - rzekł Stolarski - ku wieśniaków. którzy przez okino ~kupiłem ten dokument i chcę go wyko- obserwowa:H waikc:. 0be1Jwfadnili oni
naipastnika, które.go oddano w ręce porzystać.
Łódź, 2 patdzfor!u!ia.
Ucji.
Skat.ecki odmówll mu.
się ·
Na Wodnym Rynku wydarzył
Skałeckiego p.rzewiez1ono do szpft'ala.
A więc oświa'CJ.icża.m, te traktuję
tramwajowy.
wypadek
wczoraj
!~~~~~~~~-~-~b'!h!ł~&~~~~·~~-~·!q~·~~~~3~~~~·~~~~~~~!!!!=!
Jakf.9 młody mężczyzna, prz:~eho
dząc przez jezdnię potknął się i upadł no
ziemię w chwili, gdy nadjeż:lhł tramwaj. Motorniczy nie zdążył wstrz~ mać
wagonu. Przechodzeń dostał się pod ko·

I

w

pierś.

Pod tramwajem.

-

Zakrwawiona
Bratanek

rzece.
w
stryja

pościel

swego

zabił

ła.

Pogotowie . po udzieleniu mu pierwszej pomocy przewiozło go do szpitala.
Ponieważ nie posiadał przy sobie żad
nał się do z;br:odni i wyjaśnił, ie pobił s!ę nych dowodów osobistych, nie ustalono
Z Warszawy donoszą:
żna.
W rzeczce przecinającej goscm!ec ze stryjeµi i, odpowiadając na uderzc- 'doi. r-J.iczas jego nazwiska.
pod. ~1 7 m:atycz~mi. znaleziono zwto~i nie z jego strony, zadał mu cios kołem w .
W!óczega po ·świecie„
własc1ciela pobhsk1ego folwarku La~ho- ~~~
!
Stryj upadł nieprzytomny, a •\•6wczas '
Skatecki przyrzekł mu, te żona hę- wka, Dymitra Wysockiego.
pierś.
Nożem
Trup był straszliwie okaleczony. Ra- bratanek udusił go rękami. W obawie,
dzie o nim pamictać.
Emigrant przez szereg lat włóczył ny na ciele, oru straszliwe okaleczenie by stryj nie ożył, okaleczył go następnie
Łódź, 2 października.
się po świcde. Był we Francji, w Niem- podbrzusza wskazywało na sposób mor nożem.
W domu przy ulicy Srebrzyńskiej 9
przedstawiała
Początkow<l sprawa
Clech, wo Włoszech pracując w najróż- du, połączonego z okropnemi torturami.
wynikła wczoraj bójka na noże.
PoLcja, orjcntując się, it ma do czy- się zatem jako za.bójstwo dokonane w
• nlejszych zawodach. Jako dżOkiej we
42-letnia Marjanna Wolf otrzyr.ia !a
zresztą z zastosowaniem
I~rancji przez pewien czas św.iebrtle zara-J nienia z obj~ we~ czyjejś. zems!Y•. skie- czasie bójki,
w pierś, który pozibawił ją przytom
cios
sm1e~tel specjalnych udręczeń.
bta?, lecz straclt pracę, gdyż stale upijał rowała pode1rzenie przeciw
pogotowie.
ności. Lokatorzy wezwali
okazało
śledztw<l
dalszego
toku
W
się. Z kolei został fryzjerem lecz i w nym wrogom zmarłego w osobach 1ego
przewiózł
pomocy
udz:ieleniu
po
Lekarz,
tym zawodzie 1dJugo nic w-YtrZty.mał i na)bliżs~ej r~~ziny, złożonej z żonate.go się jednak, że zaszedł tu mord z preme- ranną do domu.
rzece
w
dytacją, znaleziono bowiem
przyjął posadę w jakimś składzie win, brata Piotra 1 1e~o syna ~a~a.
Policja prowadzi dochodzenie, które
. Jak łatw·o się .domyslec,, przyczyną szczątki pościeli zmarłego, noSZl\CC śla
gdzie też zawad znajomość z Władysłapowcdów
na razie nie ustaliło jeszcze
\VCm Stolarskim, robotnikiem polskim, ru.e.snasek były meporozunuema maiąt- dy krwi.
nożowej.
rozprawy
w
go
zamordowano
że
wniosek,
Stąd
kowe
· ź ·1
·
'
• czyh a1'1 wz.a łó.tku.
· dawna b rac1a
Od. daw1en
się zaprzyJa l1l .
z kt orym
.
.
.
.
I
S
w to a_rskI w1e:~ok.rotn,1e pomagał mu jem na swą zgubę. Piotr usiłował kiedyś
W wyniku dalszego śledztwa pl)11taotruć Dimitra strychniną, Dymitr zaś od- wiono w stan oskadenia Jana i Piotra
ybrnąc z opresn flnanso\~ch.
TEATR MmJSl(f.
Pe~v:nego razu. g-d~ p:osl'l g_o o d!roJ>: płacił mu się oskarżeniem go w czasie Wysockich.
ną J?O~yczkę. Stolarski me chciał mu JeJ wojny o szpiegostwo.
Sąd okręgowy skazał obu na bezter·
Dziś dwa J>rzed.sta'Wienfa: o gódz. 4 J>O Poł.
po raz przedosttni przed zejściem zupelncm :r:
stosunków o~iągnęło minqwe ciężkie więzienie.
Naprężenie
udz1elc.
afisza W!>paniale wystawiony Poemat dr:m1a.tyw
się
znalazła
ta
wygsprawa
Dymitr
1?dy
Wczoraj
·
kulminacyjny,
punkt
cz.i1y Slowackjego-Ca!<lerona ,J(sląie Niezłom
cywilny.
pro<:es
apelacyjnym.
bratu
sądzie
przeciw
rał
wars:z:aws:kim
Sprzedaż dokumentów.
ny". Ceny popularne.
Sąd apelacyjny skazo.ł mordzrcę na
~ Gdy po zabó~twie hadeno Jana ~y
Włe<:iorem po rv trze~ ba.Jeczule kołorowa
A wJęc wzamiain za kilka groszy do- sockiego, bratanka zmarłego, ten przyz- 15 lat ciężkiego więz : cn:a.
b~6 chińska KhlbunJa „Kredowe koło" w aaa·
komi.tej lnsceulucłl K. Tat'ł.rklew1c!'>11 I w 114~~
staniesz dokument przy pomocy którenych dekoracjach K. Mackiewicza. Poceą,tck o
• go będziesz m6gcł uzyska~ ogromny maiodz. 8 m. 30, k01Jlcc o 11 m. 45.
jątek ~ rzekł Bolczak, wtręcziając mu
Jutro, w puntedl'.lalek. po raz 6-ty TYboma.
umowę zawartą przed ki'lkunastu laty
af(:ywesoła komodJa-buffo L Vemec!łl'a ..Panna.
flute" z StebnJą Jańowską w roll tytułowej.
w Bystrem.
Ceny popularne (od 50 zrosz:v do 4 zL 50).
Stolarski przeczytał uważnfe dokuMąż pobił kochanka swojej żony.
ment i wybuchnąt śmi~hem.
TEATR POPULAANT.
chwilowo u
- Pozwól mi chocid
Łódą, 2 paidziernikrt.
- Wprawdi;;ie ta umowa nie jest
Dziś, w niedzielę, dwa pr zcdst11wlc:rl3 WZllOKocioł miewał ciebie zam'. eszkać - prosił ją.
'27-letni Wladysła w
warta złamanego grosza, ale jednak za
wione~o na naszej scc 1ie „Pon:irchadła", sztuki
.
. .
b ł
p 0 ł 0 1.
kilka kieliszków wódki mogę ją kupić I już nieraz kolizje z kodeksem :karnym.
J, Szutk:ewicZ!l. Pow
Y a nieugięta 1 wskazała cbyczajowej
": ca
. t.u, tleZ mu drzwi
· z are.)z
· wy d os t a ł s1ę
Gd y os t a t ruo
została zawarta.
Tranzakcja
_„
•,„ 4-ch a•l<tach e<lst
k
.
aw 1eo... 0 J;.\,"\.ti.
cza.te pupo 1irun 1owego P•.1.
·
skutecznie starał s i ę o 1'akiekolwiek za-1
Mmęły znów dwa lata.
4-ci, w.ieczorowego - o godz. 8.20.
h ł .i
ł
k'tL
h
D
·
a
St o J_arsk· 1. .strac:-1.-1
aj mi c. oć i11K.3. z otyc , ~ o;;i.ny '!!!!!!~!!!!~™~~4!--~!!!!•!'!.!.W!!!!!!
~jęcie i P<m:róc1f jęcie. Nikt bowiem n;e chciał go przyjąć . .:
do ~raJt~ OS i etllaJąC się pod Lublmem, I do pracy. Głc,lny, wynędzniały postano 1estem - mówił.
_ A czyś ty s ! ę kiedyś tros;:czył 0 wski. Wez;brała w nim nngle gwaHow·
~1 e ~111al krewnych .. Rodzina nie c~cla j wił wreszcie zwrócić się z prośbą o pona złość.
la .Ro Jednak bezplatm~ utrzy.mywac, to i moc do swej małżonk i , którą upn:eduio mnie?
1
_ A więc ty mnie tutaj zastę;m i es ·~?
.
. .
.
tez PO pew ny m cza·s1e zmuszony byl I porzucił.
I P, Kocio!owa nic prze j ęła się zbytnio , Kocioł .zwtes.ił smutnie głowę . OJ.pła - zawołał Kocioł i rzucił sice na Gro~ze
u1owu roz1_J ocziąć \V ędró\vkę .
wskiego. - Pobił go tak d~liwle, .te
Przed kilku dniami przY'p adkowo zna-! powrotem swego małżonka, albowiem w ciła mu pię~nem za nadobne.
doń wezwać pgotowie.
musiano
prz':?bta~:;.ć,,
jej
zdoła
n.ie
że
Widząc,
pcwhzf S !(~ w By strem . K '.1zie ohiccuno mu międzyczasie zaprzy ' aźniła się 7.
I znów Kocioł znalazł się przed sąnym roboto kicm, z którym ws;J61nic za chciał już udać s : ę w dabzą wę:J ';'frwrl:ę ,
·;1jc:i c. !;:-'.po 1kar go jednak zawód.
l1o w icdz iawszy s ic;, ii we. wsi tej 1 mieszkala. Gdy więc mąż zjawił ~ 1ę u gdy nagle w drzwiach mieszkania u~:a-j dem, oskari:ony o po.b:cie. Skuano go
zał się kochanek 7.ony, Zygmunt Grosze na dwa tygodnie aresztu.
mieszka Skalecki, postanowil wyiy- nici, przywitała go 2radem obelg.

·

puczem

wrzucił

trupa do

wody.

I

w

••

/

Dno

nędzy

ludzkiej.

1

I
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Str. 4

O tem, co nas smuci i weseli„.
Kto ma ~łacić w kawiarniach? - Inicjatywa nowego
zwyczaj11 s·poczywa w rękach kelnerów. - Skromna
uwaga ood adresem gości. - „Widzi pan przeciez, że
to krzesło jest zajęte! •• Na Wólczańskiej znowu biją!
2 październ.ika.
W kawiarniach i restauracja.eh łódzkich mofoa zauwa.żyć ciekawe .zjawi~ko.
Kelner nigdy nie zwraca się z rachun
kiem do poszczególnych osób, siedząeyoh przy stoliku, lecz zazwyczaj na cby
bił - wafił
wybiera sobie jednego gościa
którego stawia w przykrej sytuacji zapłacenia rachunku za wszysikich gośc~.
Czy czyni to z rozmysłem? Taki
Poprostu nie chce. mu się wypisywac
Woli jeden
raahtmków dla tylu osób.
..
ogólny rachunek tak mu jest wygodniej.
A „płatnik", na którego pa.dl wybor
kelnera, ze względów towarzyskich musi udawać, że „mu jest wszystko jedno",
że „potem się obliczymy" itd.
Łódź,

I

l_____~---~~~--.t.J-=;.;.~

- Opowfadają, że flirtujesz z Edwar„
dem, Bolkiem, Stasiem, Heniem i tutti
~-1uanti.„

- Kłamstwo! .• Co do Edwarda, Bolka, Stasia i Henia to prawda, aJe żadne
go „tum quanti„ nie znam„.

••v•e„„eeee...eee••••••••••„

Panowie kelnerzy Winni to wziąć pod
stawiać w
uwagę. Nie na-leży nikogo
1
przykrem położeniu. Ra<: hune.k płacą so
Hdarnie
wszyscy goście, siedzący pmy atoliiu.
Inicjatywa .spocZ}"Wa w rękach 1'elne-

Więcej uprzejm~ci, panowie
walcy kawiarm łódzkich!_

std.i by- skandalu nic ~

-~~

--.::~

t

Czy pan nie
o mnie
właściwie
kim ja jestem?
jest i myśli?
kim pan
wie
Buchaltter tem się nie zraża. Co mu
mogą zro;b,i:ć? Najwyti;ej gdy wróci szef,
wy.rzud go z interesu. Zn-ajdzie inną po-

-.!

)

·

tul>

większej

awantury.

„ ••

................

~·

- l(iełbaslń~ (llaczego ryby 1łosu "e mabi?._
_, A gdyby pan proiesOr był p0d wo clą. toby pan profesor

Oene-·-rał -

kozacki' w

móał mówić?-

Łucku.

"••
k f ~
Zd ra dZI., 118
muna ·I Uu"fBkl dO ft OtJJI
y•

*·

wiada:

da ~?

r.1

Z.W..aicamy1 a, je6lllcze m clo JEom1..
sarłata rZlllk tą drog" by pom:y:oił odpowłedn!e ·kroki celaa mbezpfeaenia
plUj§cia pn«&
~
ulicę ·Wóba'51q od Ce:gl.einianei do Za

z

Cała rodzinka z bagażem dos lał.a .się
;Ltż szczęśliwie na dworzec.
Młoda · żonka wzdycha żałośnii! i po

me

P,rOtokół :w. ~Jm komisarjacie ~ollcji.
Nie jest to piierwszy WJ1padek;
w tym ~ pankde miasta.
gtb.ie mi~ -~ apelUbki piostytu.telt
i gdzie CO wiecz61l I Jhierają; się przed.sławi.ciele Bałut, .um~iwiający pne
chodmom paejście pn.ez ulicę. Pisaliś-.
my jut o tern. kilkakrotnie, przytaczają~
za kudJUl razem fakt pobicia ~°'"
dnł6w

. d0 kUmeOt
. b'
Jera). ąc Z~. ,s;ob l\ Wazne
za
Przeciet zaproponować można...
lsce np. u rów.ieńskiego ks. p.rawosławRównego donoszą:
- tłumaczy się buchalter - Jeżeli _pani
Zamieszkały ostatnio w Równem nego Rogalskiego. Aż. raz trafiła sle
nie chce, pros~ę powiedzieć, że „nie" i
przy ul. Poniatow$kiego 158, 43-letni grubsza gra. Oto Duszeńko otrzymał z
sprawa załatw1<1na!.
Duszeńko - był mężem zaufania het- Berlina niezmiernie ważny I ściśle tajny
Paru Myślowicerowa n.a to:
- O „nie" wcale niema mowy, ale 1mana Skoropadzkiego i „generałem kor rozkaz, zawierający 25 punktów - na
które miał odpowiedzieć po przepropusu kozaków w Lucku'".
:o to za bezczelność!...
Jako taki, otrzymywał z Berlina taj wadzeniu stosownego wywiadu na te•*
ne rozkazy oraz polecenie werbowania rytorjum sowieckiem. Pytania te były
,"'
spółwłaścicicl członków do organizacji. Duszeńko tak dla Sowietów bardzo wielkiej wagi Izydor Trudebaum,
firmy „Trudeibaum et Co" miał dobre i gorliwie wziął sobie do serca.to polece- dawaly im bowiem możność stwi·erdzenie, że chodzi od wsi do wsi - werbując nia niektórych szczegółów organiza~yjzłe czasy.
Dobre czasy szybko minęły, pozosta- mlodzież ukraińską i pobierając od niej nych hetm. Skoropa<;lzkiego pod względem wojskowym i politycznym.
ty tylko złe. W sklepie ~alanteryjnym po 5 zł. za głowę.
•
Za uzyskane w ten sposób pieniądze
- pustki. Raz na dwa dni wchodził jaSprytn~ Duszeńko zabrał ~w cenny
hulał szeroko, co świadczy o dużej Uokiś klijent po spinkę za 20 grosi:y.
osób, które zapisywały się do orga- d~k~ent 1 wy.Jechał do R?SJi· Dt~o
T ego nie starczy nawet na podatki. ści
nizacji. Wszystko to było jednak dla me m~ by!o o mm słychać, .az pr~ed k1!niego niewystarczającem, zwłaszcza, ku. dmami wyp~yną.l na wrdowmę. WiKlapa. Pb:jta.
Trudebaum znalazł się nad brzegiem że dopuszczał się on niebywałych orgii dztan~ ~o w K1Jow1e, ubranego wedł?g
i pływał poprostu w strugach drogich ostatn.1eJ. mody, doskonale wygl;;t~aJąprzepaści.
W dniu licytacji Trudebaum udał się win. WpacU więc na sposób wykorzy- c~go 1 ~1~ t.aJą~ego się z!1pefo1e, 12 mu
za miasto i powiesił się na swych sz~:l- stania swego wysokiego stanowiska, ja s1~ tutaJ sw~etme pow~dzt. Jest z tego
kach na przydrnżnym drzewie, pod któ- kie piasto\vat w organ. hetm. Skoro- az nadto 'V:1docznelT!, ze gener!lł het1!1.
Sk?rop_adzk1ego musiał sprzedac f}w m~
rym umieścił kartkę z następ•1jącym na padzkiego.
\V tym celu, z rozkazó\V od niego 0 _ zmterme cenny _ro~kaz b_olszew1kom 1
pisem.
- „Czy warto być w Łodzi uczci- trzymywanycb robił odpisy i sprzeda- zakwaterował się JUZ u mch na dobre.
wym kupcem? Patrzcie ja1de trwale są
I tak „korpus kozaków w Łucku" po
wal je za wysoką cenę, oraz wypoży~zelki z firmy „Trndebaum et C-o;j I
czar do przeczytania, jak to miało miej został bez „genei·ala".
**
6adę.-

·

Onefd:a.i ~ godzime f12-ei :w aoą
e:darza się na.przykład, ł.e Cl.o liawiar
ni wchodzą trzy os<:Jby i jest tynio jedeii przy; zbiegu ulic :W61cza.ń811clej i Ceg~
~i czterech dra:b6w zaczepiło jed.n,e..
stolik wolny, przy którym stoi tylko
(!o z przechodniaw i dotklwie go pobi„
jedno krzesło.
ło. Dztęki. mt~encii policji napastni..
'Wołkillia
jest
!A: oihok przy stoliku
nyoh krzeseł. Leżą na nich jakieś pacz- k6w zatrzymano i spisano w tej sprawie

rodzynecz~i.

wyjechał w
Stary pa.n Myślowicer
sprawach hatJJdlowych do .Warszawy.
IW składzie został młody buchalter, bardzo uczciwy człowiek. iPani Myslowicerowa nie ~est W!prawd.zie pierwszej mło
dości, ale posiada jeszcze dość temperamentu, by wywiązać .się pomyślnie z
"'llałeókiego flirlu.
IBuohalter pier.wszego dnia po ~
jeł.dzie azefa doehod'Zi do wniosku, że
.,!IJiOIJ:na coś zrobić". Ma na to dowody.
il'o się pr.zeciet czuje. Słowem ...... wieczorem. po za.mknięciu składu proponuje
mał.ton<:e szefa udanie się do jego garwnjery. Pani szefowa nie ma flł6w do
'IVJlfażenia swego oburzenia:
- Taka bezczelność! Co pan sobie

~ ł.e a.JętaL.

-.. Widzi paa

fodina potępienia. Bo
f.Aroiiao.cja
• przeciet do pnecbowywauia ~ ~
i
r6w.
1
pelus:zy i paczek je.t ga.rd.enibe.J
~.~
"'
kawiarniach i . Czy koniec:mie trzeba w. taldcłl ...,,..
Jeszcze o ł6idzkich
padk.ach zwracać li• po interwencję do
restaura~ach. Tym razem
Czy a nu rzeczywiście bez
służlby?
gości.
adrest:m
pod
skromna uwaga

'-

Cztery

łaski, kapelusze. Gołć zwr,a..
ca się uprzejmie .z pytaniem ezy mote
zająć dwa krzesła. OtrzymuJ:e zuwrczaj
,
arogancka. odpowiedt:

ki, gazety,

Co

usłyszymy

przez radjo?

18.30-18.45: Przemówienie w dniu otwarcia
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIE f.
12.00: Sygnał czasu, komunikat lo-tniczo-me- tygodnia Obmny przec.iwgazo.wej. 18.45-19.10:

- Ach gdybym mogla mieć w tej
PAT-a, nadprogram. Odczyt p. t. „Dzieje zamku królewsk·i ego t11a Wachwili przy sobie nasz kuchenny stół... teorologiczny, komunikaty
12.15-14.00: Transmisja koncertu popularnego z welu" („Legenda i historia") - wygłosi fJrof.
- Poco c.i on jest potrze,bny? - - py- Pilhannon.ii Warszawskiej, poświęc011cgo fr. Henryk Mościcki. 19,35-20.00: Odczyt p. t.
:a zdziwiony małżonek.
Chopinowi. \.Y~:konawcy: Orkiestra pod dyr, „z \V:irszawy do Buenos Aires" (Z działu: „Po- Zostawiłam na nim nasze biiety ... Tadeusza Mazurkiewicza, oraz Lucyna R.obow- dróże i przygody") - wygłosi kpt. M. fulaiski.
ska (fortepian) i J-lelena Zboii"lska-R.uszkowska
15.00-15.10: Komu1nikat meteornJogi(śpiew).
**
*
15.15-17.25: Trnnsmisja koncertu symfoHenefis gwiazdy kabaretowej. Ceny czny.
nicznego z I'ilhannonji \Var~~awskiej. \Vykopodniesione o 100 procent. Przy kasie ja n~iwcy: OrkicsŁra p!lJ dyr . .lózefa Ozirnińskic~o.
kiś pan pros.i o bilet.
oraz J6zei Cctncr lskrzypcc) i prof, ~tanisław
- 25 złotych. - odpowiada ~;itSfer- Niewiadomski (prelekcja). W p-rogramic utwory Mie·c zystawa Kartowicza. 17.20-17.40: Roz,
~a.
maitości wqmwic p. Ludwik Lawiński. 17.40Ja
-- Nie to„. -- tłumaczy widz
18.30: Audycja litC'r:irka. Poemat \VfaJys!Jwa
chcę tylko zobaczyć prze ds ta wie11ie.
Syrokomli D. t. „świcty Franciszek z Assyż.u".

20.30: Koncert wieczorny, w prz erwie biuletyn
.,Mcssa!Cer Polonais" w języku francu skim. Wykonawcy: Orkiestra P. ](., pod dyr. Józefa Ozimii1skie:;o, Chór mieszany Tow. śpie\\.~J „ttarfa" poJ d\'r. \.\' aclwa f.achmana, or:'.l.z mtoclociany :;krzypck 14-letrii Wla<lzio i prof. Jerzy Lefeld (ak otnp.). 22.0U: SygnaJ czasu, komunikat
komtt11ikaly PAT-a. nacl:prognnll. 22.:l0-23.30: li
Trammisja mu zyki tan o;.cznej z sali Malinowej
hotelu „Bri:; tol · "' „,.\.k c> m>ni11 Grkiest;·,, lienryka Oold::i

W Salach Orand·Kina
TEATR REWJI

„M!.RAŻ"
Dzli I dni na•tępnychl
Z udziałem nowozaangażowa
nego zespołu wystawiona zo·
stanie rewja

pl6ra Edwarda Reja p. t.

„ma Doro~łYl~"
„A.PASZ"
śmiechu

Bomba

w 1

odsł.

„W ARESZCIE"
Skecz w 1

B

odsł.

-

NUMERA SOLOWE.•
-

STARUSZKIEWICZ

Znakomity humorysta w swoim · oryginalnym repertuarze.

ZAMORSKA

•

Świetna pieśniarka i subretka.

, •• 79
M
9?
••„ 1•1BSSa 101 •

11

L. PRAOERóWNA
Piosenki i

pleśni.

, TRIO SZYMAŃSKICH
Tańce

salonowo ek,:.,centryczne.

. DUET MELERWIL
Kreacje tancc,zne.

EDWARD REJ
Kawały

„smoncesy".

Kierownik art.-lit.

EDWARD REJ.

„

-------=;;.;::===;;;::„=:::::-=·-=~:;:-:::::·;..:::::___r: XP R E __s_s_~ IE DZ I EL NY
Kraj żywiołowych katastrof. „Król kochanków'~
Japonja

obchodziła smutną rocznicę trzęsienia

n.a· 1

wi:u.śnia obchodziła J•ponja
rocsnicę.
W tym samym oto

•P"&I\

dai-.t r. ~ atraszna kastastcofa trzę...._ ziemi w Tokio i Jokoh.amie, znisz
ecyła ołbrąmią polać kraju. spowodowala m:ilłaMowe straty, anicestWiła 120
t,&ięcy Ssta.le6 J.aclrJdch.
Rąd ·i apoóski postanowił z rocznicy
.L.!a „-~ wi'el·
ki narodo:f dzt.eń
ł -0
-&
~ · ,,_., .... ~
·
pokuty i 61kupien:ia wszystkich si pracy
nad odlbudClwą, do ujarzmienia wszelkich
zbyt nowoczeuych prądów, powrot11 do
„--s. trad •· T 0
··-'"'
t
t ...,.
s-.ric:,..._
YC-Jt. .... „-..l-!czo
pow.Q.:lone, Rio
uroc~
e
1
-e
'ęto
~ nak
01
swi·

--c ,...

ii.ie
powiodło. Ochoczo&ć w kierunku do
konaaia wszelkich formalności.. wysłuchania całego szeregu poważnych m6w,
,...,..

......... Cl'U..ID

okazali. tylko dfitja1oi ur.zędnicy.
Za:
. dzi
•
k
'\
nej J : : e wieiiJ ;ro~~°:'!fęt:. :M~:
.
mowie, ojcow·i e miast i cały świat urzęd
niczy z;.iiwili się w Tokio na wielkicm
żałobn.em nalbo:!eństwie w miejscu. w
którem w czasie tragicznej
katastrofy
32„00 ludzi poniosło śmierć w p~emach. w związku z t• rocznicą wydano
.,,
mnóstwo odezw, wygłos·zono wiele mów,
które na falach powietrmych
niosły
przez cały kraj pochwałę narodowej enetigji w dotychczasowem dziele odbudo
wy kraju i zachętę do dalsze~o owocnełk

5

go wysi u.
Mimo to wszystko i o•b ok tego wszystk-ieigo życie szło dalej swoim trybem
i mało kto z szerokiej pwbliczności tro~zczył się o .wszystkie te szumne mowy
1 cały, na wielką skalę zakrojony, a parat 1:l"oczystości. Na dwie minuty przed
}!odzmą 12-tą w południe, w chwili w
której przed 4-ma laty dał się odczuć
pierwszy tra.gic~ny wstrząs, miał na uli
cach zawrzeć wszel'ki ruch.

(. k

ziemi.

Wszystkie pojazdy i wszyscy !udzie
mieli stanąć na jedną minutę i trwać tak
w milczeniu, pTzy dźwięku syren fabrycznych i dzwonów, bijących we wszys-tldch świątyniach.
I ta jednakże „minu
0
ta mUczema , nakazana przez władze,
zawiocl1a. Ludzie porwani szylhkiem. tem
pem obecnego ,życia, spieszący się do ro
zmaitych ~r
-aw i inte:resówr·
nie mieii
czasu nawet na je'dn001inut.ową prze:rwę. Na ulicach więc przystawali tylko
stosujący się cl.o wyższych rozka·i:ów ur.z0idn:icy ci, którzy z urzędu wy·łfłaszali
'"
afic1'alne
przemówienia. Pozatem.s ,ivMe
/ -szło swoim tt-..ibem,
'
A ~edna1k.... błędnem
byłoby mniemanie
mieszkańcy Tokio, lekkomyślnie za1

u

pomnieli lub też zapomnieć chcieli 0 ro
cznioy
Utpamiętniająoej
katasrofalny
dzień. W tem tragicznem mieście lstmie-1
ją jeszcze na •każdym kroku .ślady z.niszdZienia, wywołane.go trzęsieniem ziemi
przed 4-ma 1aty. Obok nowopow8tR-łych
budowli betonowych obok ro~ze 111;onych
ulic i świecącycli n-0wością domów - ist
•
meją jeszc.ze tu i ówdzie prowizorycZl!e
baraki, da1ące sohron ludzi.om, pozbaw10
nym dachu nad ,głową.
Ktoby ~. mimo te widoczne ślady
klęski żywiołowej chciał czy móttł
zapo
6
mnieć o tragicznych chwilach, temu sama przyt"oda przypomina w gwałtowny
sposóib o tem, oo było i co w
k3.tdej
chwili w tym najtragiczniejszym z krajów mofe się zawsze powtórzyć, W o~esie ·b owiem od 1 września
1923 do .31
sierpnia 1927, zdarzyło się w Tokio, jak
stwierdzają zestawienia sejsmografów,
1683 trzęsień ziemi, ostatnie zaś w wi'lję
„dnia narodowy-c,h rozpamiętywań".
Było to najhaTdziej namacalne przypomnienie katastrofy z przed c.z.terech
lat i ,gr.oźne memento na przyszłość.

.

,

•

„

•

więzieniu.

Zwierza się dozorcom ze swych

i

nła

w11rzy, by

zginął

. Pewna paryska ·dizion1nikarika mira.la
przed kHku dniami sposobność odwiedz.enia w wti:ęzlenLu w Melun _ Gastona Guyota, który swoją Ulk.oclianią za.
mord&wał w aucie, za co potem z<>stał

skazany na śmierć.
Naj'wybitnitejszą

miłostek

na gilotynie.

oprócz tego, ie byłem rycersłcim m~J.
czyzuą i idealnym kochanldem. Nie rr
ją ro jest winą,. że wywd-eralem na
biety ntileodJpaxty urok.
Porów\fl:ywano mme z Lanid!ru., ai c
jest to dlla mnJe ni1eslyicha<na obraza. La!!dru byt ziwyiklym zbrodniarzem, rahn k 11..,
d
jącyim OU1i1etom kh oszczę ności, te1 1
cm'(Jiwiiek 'tl.ie milał duszy.
Guyiot jest przekonattry, że wyr ok
śtlllieroi· nile onote być na n.ilm """ "'"onan·.·:.
w .Ylil.
- Me odwatą słe nigdy. aby mi (' •~·
ciąć •.,,łowe - c!hełp t s:lę dałe1· - bo \'~. te wsizystkre kobiety we fr a'
poclągnę~by kata Ido odpo·wl'ie~zlaln oś.c.
M~ ilmię dla tysięcy kobilet rest ~Wll'te, ru one z pewnmścil'ą nfe v,rodizą . s1ę 11;:
to, aby c:zl«>więk tak. szlacl1etn~, n o ~u
subtelnym umyśle, jaik: Ja - zgiiln.ąl nnby
~<jny zibxodnłan na szaiiode..
Zd-ol'am uJść śm.ierd u. gillotyndte ~zapewne wkrótce 002JY'$kam mpcllm\ wol~ć Jest to
rostu skandal re ...
. .
1>~
.
,
,...., oz-

I

.

cechą

charakteru
O
d
b
uyota, z; aje się yć próżmość, która .g:o
nie opuszicm na'Yf<et w oblicru giiJl.otyny.
Da;ł on wyraz swemu rozczarowaniu,
gdy '''""'
<>1ilA d!CYWlied2!i"'•ł że owa d'Zi~rmikar·a.s.,
ka n:łe przy.byfa do Wl"ę·zr.enia sn.ecja1nie
elfa ro_baczenia go, ai-e że sr• ~v,,,.~dko"' „. J _ .
wo 1dlowied2li'ail'a. liż -01D T!1 tern Wd.ęz.benłu
przebywa..
.
.
w~· kiletly móWJ.l d'O mnre - ()pawlada ~z.~~i!karka - ~atrzal na !llmle
tak. pr.zen~ld!iwx.e, formaJlrne p~eświdrowu.1aic mme oczyma, Zie p<>wOl!ii zdawal'O
mu się że ten potwór zastanawm.
tem, w Jaki spos6b zamordowałby mnie,
gdyby Po tem._u zdarzyła się oknie.
p . jest ta.ka sama, J<lilL
ł„ t.. - . .....+
' -:- am .
w.-,-.ldie ilrme kobilety - zauważył skaiza.nłec
z pewną miną pCJltera.cza serc- wszYStipe kobiety Odczuwają nieprzeparty Pociąg do mnie. często nawet wbrew swoli S
l
•
...A1,.11..11
jej WO • tara em się meraz VUIUl4!lać je
od sile!»e, oottrooga·lem je przed tem, oo
je czeka, aie nłe dafy • odstraszyć i
<lila-tego musiały pdrutować za ..,,.

1

•nad

-

doba safuinów Ili na)ełegantszycli budttarów - słedzę tutaj w ~uiu z ordy--

na.mym( pI'U'Sltępc:aml\ Jak gdybym był
PQ!>T'ootn jakimś av~em, który zaszfyl
·etow:al swoi!\ kochankę.
Oteyot starał S'tę lłiejedbdtrot.tde •

po:zW'Ołeri:e otrz~a włląi łro~
C}"C'h. na co ~ ~ sit aie tlllt'l>-

głupotę.
- We wszYStki'Cłl fJdi w)iledlr:ad.
byłem tyflko narzędziem losu - dągnął
Gtzyot dalii.ej - .Illzec'Zę Jedmdrowoi sta.OOW1C'IJO, ialcobym popełntt zwykłe morderstwo. Kobretta. ,; powiodn której zo-

dzfły.

Skazadec ""11 cza• 'włc:złedn tnt-

wl na ogłądamu fOtOgraflł ~ adora..
torek i odcZytywauln łeb periłllllf)IWao
nycb liścików. Bawi oo ~ nłel8
dozorców aczegółowemi ~~a
srałem Skaztany na śrriterć, była wśclle- mJ o swokJ1 pi'Jramnyoh prz~ miikta, kftiedy zrozumiała. le me dam słe Je-J losn-vch. Tczyma Oil ~ .tała od łmr:Jdr
oWllnąć dldkola palca, ałe tie ~ 'Włęźt«>w j traikltuje k:h o.g.romn!e • rvr:yooa mmł stać się ~ mewdnk::ą. Cbeia sop,,

ufJ ilrSł\VD Dl długotr\Vilłą PIQkDOŚG. ~=;~~=.1 ~
·

w

~~~/~:=-;.~~

...

Wswej ·~~Oa- Jatestemo:rknvtcldem~todlt-

.

Za 1mowac się gospodarstwem i wychowaniem dzieci ~ nJe onRJszlarl ~ PoChwałłć. tem.

•
Od pewnego czasu rozmaite elegant cznej ml-0dości, poświęca się od pól wie
ki emerykańskie, kłóre pragną zabez- ku z górą studjom nad długow.i.ecznopicczyć S\\"ą urodę przed zniszczeniem ścią. Z pochodzenia rosjauka, studja me
iakie PW\v;:i.dzi za sobą nieubłagan; dyczne odbywała ona kolejno
Paryżu
czas, poddają się ślepo wszelkim instruk i Wiedniu, poczem zamieszkała w Stacjom, udzielanym przez znaną lekarkę z nach Zjednoczonych, gdzie w ostatnich
Davenport. Pani ta, specjalistka w dzia latach dopiero rozpoczęlia ogłaszać pule kultury fizycznej, urządza odczyty blicznie swoje zbawienne metody elfa za
w Nowym Jorku, które cieszą się ol- chowani.a młodości i urody.
brzymicm powodzeniem.
·wbrew temtt, co ogólnie uznane jest
Metody lekarki amerykańskiej mu- za prawdę, sędziwa lekarka z Davenszą być istotnie doskonałe i godne na- port twterdzi, iż do utrzymania urody
śladownictwa, skoro stosując je do sa- kobi·ety ,j świeżości nie jest bynajmniej
m~j siebie, pani ta dożyła 103-ch łat. konieczną bezczynność i ŻY-cie wygoM1mo ten sędziwy wiek, jest nieslycha- dne, pozbawione wszelkich trosk i klo
11ie ruchliy.r8;, posiada pełnię władz qmy,ł potów. Wprost przeciwnie, lekarka
stowych I f1zyCZ!JY~h! tu~zież . wyg1.ą9 amerykańska utrzymuje, że macierzyń
z~wnęt~zny tak swiezy, ze robi wraze- stwo l zajęcia domowe niei-ylko nie szko
me kobiety najwyżej SO-letniej.
dzą w n-Fezem piękności kobiety, ale
. Lek.arka ~ Da~enport, która zdaje owszem, podtrzymują je stale.
~1ę posiadać 1sfotnre jakąś tajemnicę wie
' Dla pqpa.r cia tego twierdzenia, sę-

w

te żeJ lntłtal'YA) t pra..,,,-roatbym t9łko tt....e
w więdenłu otrzymuje cały SZ«el J.fs- ~sercom k!obi\·cym.
łów Od kObłet. na które 'w'Y .ten urok
Zdlaje de. f;e Oeyot w 9Wot:ł! ~
fascynujący'_ Usty 1le ~ od ]co... n:dstJaUYch przewidywmiłlaCb odllośnd.e
hiet ze W"S'relkiloh sfer towarzyskidi i wykon.anta wyroku, myfi się srodze. E·
różnycli narooiowości.
gzekucła bowiem ma sle Jsrł Od.J)'t w
~ Ja jestem królem kochanków uafbł~SZYUI czasie 4 pnn-/ckr,-adob.rłe
przechwaff.al się mordierea - li cok:dl- fran.cllSlłde władze ~ n
wiek ze mną się stame, J)Otcmoość me z!łę1mi:ą, Sitę adota:torek ~ •
będzie ni! m:iłaila lli'c do zarzucenia, manta.
w

dziwa lekrarka z Davenport siebie samą
podaje za przykład, oświadczając z dumą,, iż dala społeczeństwu jed~naśclnro SZKOŁA
dzieci ł wszystkie swe siły poświęcała
I""\.• li
na ich wychowanie i zapewnienie im
dobrobytu.
111. N.ratowlaa 81, I pk.~fl' ł1 "'Bł.
Przykład 103-letniej staruszki, jesz- Rozpoca-yaa kany la6c6w ~ 1 b.JeW'
cze dziś ładnej i p_elnej wigoru, wzbu-1
wycli. Lekcfe w grupecłił ~. fnłe.
dza u kobiet amerykiaflskich duże zauZapisT codzięnnie 3-' pp. i 7-9 .,,,
fanre do metod, sławionych przez długo
wieczną istotnie lekarkę.
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znafaxla się na wolności, ni:e pró'bowata ucilec, ani naw.et nie krztY1knęlia. W
I .
A. E. MASSON.
! miieszkanrlu
też zachowywała silę cidl:to,
nie sila'Wiają·c :naJrn.nlejszego nawet oporu.
Nie nafoż;y silę ~ dz@Mć. Proszę
Sensacyjny romans spółczesny.
pamJętać, że grożono j ej flaszeczką., w
"-.
·
~ j
której byit kwas siarkowy. Oto główny
DCCCODC>oaaoc".XXXJDOcXXXlDOCXXX:11uoooouot„~ouo.: a:ll!XXl!C'IW':x"'~ powód wy:musoonego spokoju J,u;lj~.
'(DOl(OŃCZENIE) .„ "'
Wyjaśnl~em panu wszystko.
- Ko1czyikd te Małgorzata ścilą·gnęta
A więc. teoiJa moja byila słuszna.
Przeprowadzi!em równueż dtocho-i uszów Julji podczas niieobecnooci WoiOd tej cihwi1N n1ie mi,afom już żadnej dzerule prziooitw'ko Wojdanaw.L Stwier<lana 1 Pajęc:ldej.
wątpl:ilwości, że Małgorzata brata udziat dz.Uetn, że jego przesztość poz.os ta wńa
Musitala je 'Wlięc ukryć, w przeciw- w mor<derstwiie. Zrozumiałem równi1eż równiież baJ:1dłzo Wielie do życzenia.
nym rnvi·e Pajęcka i Wojdan żąda·Li1by po- znaczenie napisu na kartce. Pytano ją
Sprawa przedtstawiata się dla nie go
działu. Nara21i1e zabrata ze s-0bą. Al1e gidzie są kJ.ej•n oty. Julja nii'e mogla odpo- barozo ntepomyś'lati1 e. Pan też mu po_irana nfo mogła już trzymać kol<;zy,kl'Jw w~edzd·eć, bo usta miała zakneblowane. móg'.t...
przy solJie.
Nap-ilsata wn·ęc na kartce.
- Ja? - z,dlz~wif się Ryszard.
(
Dlatego wy:myślHa pretekst, ż1ehy .uPo P·Orwarni.u Julji i uc!ecz.ce do Ło- Tak. Zeznał pain, że w przcidldzleń
dać się do pokoju Juljd. Jeż,e'l,i, Imlczyk; dzii chocl!ziifo tylko o jedną rzecz. Z'bro-1 morderstwa pożegnal się parri z Wojznajdą w sloi1ku z „gold-kremem" porny- dniarze nie powi1111ni bY'lti dowledzi'eć si'ę dan~ o go~zinie. 10-ej wti~roirem...
ślą, że Julja sama je tanu sc:howala. Af e 0 maleZliooiu kl.ej1notów. Od tego załeZa3rzałem do iego pokoJu.„
to byf·o ty~ko moje przypusrezen1'e
ż.a:lo żyde Juljii.
Pami1ętia pan, gdy znateźl!ilśmy auto,
trzeba je byfo sprawdz1i1ć.
Wte!dy ukazało się nasze ogtoszienie a za:proiponowa·łem, by udać si ę 1dio mies·zPowied~ilałem więc Maf.g orzacle. że w.ślad za tern - H:st Marty Krasucki!ej, kania Wojdwna. Sprawdzi1łem wówczas,
j-est wolna i jeidlnocześnile kazałem od- która pJis ata, że widziała mfiodą painnę, że on mógJ śmialio wykraść SJię z hotelu
wi·eźć ją do kQ11111i'Sarjatu ~ tam zir.ewldo-1 wy1.chodzącą swabodru~c z powozu.
przez nik·0tgo niesvostrzie7-01ny.
wać. Podczas rewii'zji vnałezilt.)1no przy
To był a prawda.
Pod oknem znalazil•enn nawet ś'1ady...
urej siłOlik a w 11im - koliczyki.
Ju:lja wyS'z.la z po\vo.zu. .D mi:mo to, że
Jeżeli l>all jest ciekawy iuoże van "lę

\ Czarna Julka

1

przekonać-

......

~

W'OjdOO wyszedł z lroteiu o-

lmeorn, a potem prziez ogród tlCWkł na
d'rogę, godU.e cze!k:al na Martę Krasuc:ką.
Zamordował ją..
J'U11ja znała-71ła się

w

ll.1iie'beZ1P1eczeń-

stwie.
Tneba Ją ~.
I kto wie - .gdj-byśmy siię spóźin'fill o
~p.ka mlitnut bylohY iuż za pó·źno •.•
Byirka skończył ~ op.ad si'ę o poręcz
krzeS'la.
-- A teraz, mój przyjacielu - rzek ł
- trzeba pomówić o iosle J ufjii...,
Ryszat1dl wyjął z ki1es·zeru ffst.
- Mam siostrę w Wars:z.a'Wliie, ona
jest wdo·wą ... - odparł Rys-zard. - BM'·
d'Zo dobra 111i·ewiasta . Zastanawi'a~1em s le
równi!eż nad tern co zrobfć z JuHą. Na~
·p.isalem do silostry i otr zytm1alcrm odPowi1 edź. Ona, z~adza się przyjąć Jul}ę.
Byrka usCUlsinąt rękę Ryszarda.
- Ona tam !d~U&'O Il'i1e pobędizie..•
J est j.eszlcz.e mfoda ... Zapomni o w szystki1em... Jeżeli... nikogo ni1e pokocha i
rnikt jej n ie pokocha... w takim razie i.t
Silę zgodzę z,osta~ j·~j m~żem ..:
I Byrka rozesmtał S'l'ę gfo~mD
.KONIEC.

I
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czyta losv iudzkie z
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Rozmowa z

CHDLEKlłłAZI\
H.

tłiemojewskiego

Warszawa„
Skład ~6wny -

Illo~ śwsat 5.

f inlandia,' ft iem cy

czy Szwecja?

Kto przoduje w lekkiej

atletyce

Europy'~

Słynny francuski dziennik .;portowv
ostatnie wynihi
..L'Auto", omawiając.
ieuropejskiej lekkoatletyki, zastanawia
•ię nad kwestją najlepszego kraiu lekkoatletycznego w Europie.
Na końcu artykułu autor za;rneszcza
,,p,1.1istw
następuiącą tabelką kolejności
lekkoatletycznych": 1) Niemcy, 2) Stwe
cja, 3) Finlandja, 4) Anglja, 5) f:~ranc:a,
6) Norwegia, 7) Wę.gry, 8) A:.istr,a, 9)
Szwajcar:~. 10) Włochy, 11) n . . rrn. 121 I
·
Bel.gja. 13' p;. zpan:a.
ti .yr.tda
Jak v1yP"ka z la beli ci.i.~
wykazał w'.c'c ignorancji, Bo 0,cl;~1et icsl
Polska, Holandia, Czc:::ho::Jowa:ia. Estonja, Łotwa R1m111nia, Ju~oslawia no i

Rosja?

W zw ąr.k Ll z powyższym wysoce fon
dencyjnym wystąpieniem L'a•H.t nadr.~;
łał p. Thorwald Norling, ar! yk•II do redakcji „Stadjonu" ,„ który poniżej poda- ,
'
jemy:
„W artyk1Jlc swym chciarby,11 zająć
się spr;:iw;>mi poruszoncmi we fnn:1J>·
kicm cl;:icnniku.
Uważam, że mam prawo ')m:iwwć ·1ek.
curopcjsk:cn,
w krajach
ką atletykę
gdvż zwic•l1.:k111 uż calv J·ont' 11cnt. lwłem dwa lala lrc~c•·w1 ~icm:-~~k:c,i:-o klu
Scharlottenbur:~ i
hu sportowego G.C.
już w r. 1921 jako korcspon::hnt sz.wcdz
kich pism stwierdziłem, że Szw~c;a musi na Niemców uważać.
Mimo v/clkicgo krnku naprzód jaki
Niemcy pr7·:::z ostatn:ch 6 lat zr0bity,
Finlrn:ij:i, iak i
śmiem s:iu;:ić. że tak
Szwecja,. zwycięży 1
przede\ ·~zyslkiem
Niemców.
, __ , .
-Dodać tu przecież należy iak wielki
Ciekawe idjęcla 'l meczu międzypanstw owegO wtoclir-= ms~'..,
i!-::1.ą :·· 30 I
„handicap" mają Niemcy,
~~!·~~~-~mlll'l~!r-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!!•!!'fl"t!!!!•!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~~,™~~~™~~~:!·
milionów lud z i pr;~y 6 mil jom .~h S zwe- W:~!!2~
....;
dów i 3 miljonach Finnów.

I

r~i~~t~~;~;;,,~:bffft~~~%0?:W Jak noleiy ~rowa,lit ~rutyn~ i iakim ·powinien 'Jl kierownik iek[ii 1

sze~~u 4~·~!;~v~~t~;~~11 2;;~~i 0 -niłcj

51

sek., a na s~o mtr. zwyciężca miał 1:56,2
ale 15-tu m1alo 1:59,6; 1500 mtr.,-4:00,6
(w~:nik siódmcg-o -· 4:07,9), 5 !dm .. które odhyło ..-ię bez Widcgo - 14:52 (óbmy -- l fi :29). Tl!taj zaznaczy,; należy,
ż c Sz\\·ecja posiada .!O ludzi bicg-11qcycil
5 klrn. w 15:30.
Na 10 klm., zwyci~zce. osiągnął 31 ·58
W biegach l lO mlr. przez płotki cz 1 s hyl
15 s<>k.
W skoku wzwyż d\\·6ch po11ad 190
liczy
cm., a czterech 185 cm. Szwecja
30 ludzi, którzy prz~chodzą 180 ...:m. \Y./
skoku w dal zwycięzca .miał 747, a szó~
sty 685 cm.
4
370 W łrójskoku +- 1 ,26, 0 ty.::z:e rzucie es.i.czepem - 6 131 (ośmiu
·
ponad 57,68). W dysku - 42.10 t 13 ponad 37,58) rzut kulą _ 14 .20 , rz'lt mfotem _ 51 143. A teraz kilka słó-w 0 mewygr3nym
zwecja - F inlandja,
czu
Na zawn<l'li:h
przez Szwedów 98:86.
tych padły dwa rekordy szwcd!k:~: kula- 15.0S (Janson, który skacze wzwyż
180 cm. co powinni Górski, czy B:cir~n
ipamiętać!) i młot ~ Sklojd,
53 ,78 mtr.
Szwedzi wy.grali: 200 mtr. 22 :.ek. 800
m. _ 1:571 5 kim. _ 15:10, 110 m. płotki _ 14,9, w dal _ 722, tyczka __ 310,
kula 15.08, młot _ 53.78. Finlan:lia wygrała: 100 m. _ 10,9,
4 00 m. _ 49,tJ,
1500 m. 3.57,ł>, 10 klm. 32:12 w ""Y·~ _
190, trójskok - 14, 71, dysk _ '11.07,
oszczep _ 63,45.
W ten sposÓ'b każde państwo miało
po 8 zwycięsh\', 0 rozstrzy~nęla sztafeta
wy~~ana
100 - 200 _ 300 - 400 m.
pr.zez szwedów w czasie 1 :fiG,5..
W najlepszym wypadku Niemcy 05 :ą
gną w ewentualnym trójmeczu 5 zwycięstw {100, 200, 400, 800 i sztafa~n), pod
c:zas gdy, Finlandja i Szwecja b~:lą miały po 6 wygranych. Ewentualne punktac
;e 1:27:121:118, a zaznaczac, że 118 punk
n:zmie..:kich
\6w, to szczyt c1becnych

Drużyna zwycięży

zarządu, ale przegra z braku

bez pomocy

1·ednego nawet gracza •
\V związku z artykukm, umleszczo- nie mu:sri on być koni:eczni<e m<l!tym przyi.-1 Iiottt,

~ywan)e ~Mn·
najmniej psychologiem i znawcą charak- bowego i jeg9 znaczenia. A ate ~a
terów, co ułatwi mu w wysokim stop- chyba podikreś1ać., że tylko zwydęastwa
niu p_rowa<lize.tnie drużyny, łag<Jldlzenje na boisku ~ją, kia 1dt.tbn IW?ćl!io§ć ·
sporów w zarodku, powstający.eh mię- znaczeintile.
dzy graczamń.
1 Ody na pos.i.edzenie zar~ądu nre stav.,.
Kierorwn.ilkow.i sekcji niie woln.6 na- się potowa jego cz1kmików, to z; tego nk
tomiast uDg<ly mieć zatargów z drużyną, wyruknile najmru'lejsze niebe"lJP.ilocl..eńSfiwt·
albo z ~oszczególnynnU graczami. gdy-.l d1a barw. Me gdy "!N drużyn!ie braknh
w takich wypadkach o katastrofę bar- jednego tylko gracza, wtcc;,. 1\atastrof
·wisi zawsze na '"los.ku. 1> Lyna pod
dzo łatwo.
Dlateg-o też 11ajlepi cj jest. w razie za- czas sewnu sportowego O·hl!}d~'ll"e sii:
targu 'C!.rużyiny z Jderownikicm sekcji śmfato bez zarządu, jeżeli pos.!'a!Cla tegiie·
i.... ,,,_
· ·· 1· s ka
·1rn seKCJU
·
Iu b zarząd em kl u b.u, zw taszcza w cza- go I<:•1erowm
a n~
· Tl.Mli1'"a.
si·e, gdy drużyna ma przed sobą odpo- zafatwianic zatargów najc~dipowi:cd.m'lejwil!-dzialnc d ciężkie mecze, zaufać raczej szą jest prz,eirwa zimowa.
Ki1ero\V1l'ilk sekcji, po\vfai-L.amy jeszdrużymi1e i na niej P'Olcgać, choćby to
miat·o kDsztO'wać ustąpieni1c całego za- cz.ie rnz, musi być bezwz.~lę<lnre fachowcem q praktyudcm. Od jeg'O bowi'em z.narządu.
\V takich wypa.dtkach, 'Cllbający o ho- jomości rzeczy i sprC'ż.ysk>~cl z<lleh
nor bar\\' klubu cały zarząd lub poszcze- wszystko a przedewszystldem każd~
gólni jego czlon:kowic, wmieszani do za- zwycięstwo. \V cwsi:c wyjaz.du kie:owtargu, nic będą czekać na skutki, lec21 ni.k-sckcji musi usta!iić dokładny podz!al
obejmujący i prvcwi&.1fący
natychmiast po.proszą o urlop o i1e nie godzin,
zachodzi konic·czność dymisji, ahy dru- wszystko, co i o której porz.e drużyn~
ma robi'ć, co i kiedy jeść. 'lciedy srpać, k~
żynie umożliwić zwycięstwo.
Bowitm wszyscy oni pamiętać mu- ·d:y użyć prze_chadzki. Nawet do knchn•i.
szą, że bez sportowców czynnych i ich z którcJ jcg;o ~racze kor;i;ystają wirucn
zwvcięstw, klub sportowy nfc ma racji on zaglądnąć, a na obsługę ma uwnża<'.
hytu. Prze.cież dopiiero zi drużyny ~ jej n.ad'zwy.czajnic.
Ile to bo\vicm wy padk<•w not,Gw;rno
.sukccso"'. splyiwa na cały klub stawa i
W świecie sportowym, Żl' l rzeh:pJOt:V
z:l'C'iGWO]enie.
Łatw!cj przecież jest drużynie w cza- kelner, jednemu lub więcC'; n ... ij ... pszvir.
s!c sezonu sportowego, zwyciężać prze- g;raczom poda w potraw·c śro<l k przeciwników, p;dy w jrj łon:c panuje z~oda czyszcza.iąc,v ~ katastrof::t n-010 va.
Obowia,zkiem kicn),, 1 ·k.i s1. kt i: jc:s'
i jedno~~(;. anL~eli woju'<lcemu z nią zarzadO\\·i, lub p~szc1icg-óinym jego czlon- rćwnież zbad~n·e bo· !,; 111 l "r<t
Nic spos<'1b jest wy!\.:zv( \\ zv r':i;:.
• !ll!!d6W!i€f!l!S!WWW
iillliilESXW,,.,....4~~4
stwie do artykułu w „L'auto" następują 1ska, 14) Austrja, 15) Hiszpan ja, 16) Łot- go o cz em wi'll'ien w!ed;·1ir~ i jak d-;~fa
kolejnGści: 1) wa, 17) fatonia, 18) Rumunja, 19) Jugo- lać kicrnw1nik sekcji. dlatei!O tet ldu..,·)'
cq, listę państw wedłu.g
nim tę n::ijw::iż 1ie.ic::·w fon'k,;ję k01nu~ t:m-Szwecja, 2) Finlandia, 3) Niem:::y, 4) An- sławja, 20) Bdgja.
~lja, 5) Norwegja, 6) Węgry, 7) Fnn ;a, 1 I przekona się p . .Martens na Olimpj1 v.~ierzą. wi•;rny sic ttad tc.m ~:rnnto\\ ni'
8) Hclandja, 9) Szwajcarja, 10) Danja, dz:e w Amsterdamie, że ia mam więcej ·d:fugo zastanowić.
"łlożHwości.
fr. Rom..
Poniżej przedstawiam w przei;iwieńll} Włochy, 12) Czechosłowacja, DJ Fol 1racji.

w
s

11y111 11a tern mi•cjscu w ubiegłą niedzielo
p. t. „Po,,·ocly porażek naszych drużyn
na obcych boiskach'', <lz1:ś zastanowimy
sic;: nad tern, jak wi1111a być prowad•zona
każda druiyna I jaką opieką oraz Jwntrol51 otoczona, aby móc zwyciężać.
Otó;i,, najłatwiej jest prnwadzić taką
drużynę, która, zgrana nictylko na boisku~ przy~otow:rna wszcc11strq1111ie sportowo, lecz musi ona być pr.zedewszystk!em zgraną to\\ arzysko j pm..!: wzglcdem um!lowania barw, których honoru
byc' prze''"·1·n·1·e·n
J.CJ' :::-racz
bro111·_·. Ka,;dy
.~
~~
„
siąknięty jcdnLl, myśla, t. j. myślą zwy•
·
C'Ięstwa. A wtedy zaś t. j. dla z.wycie;stwa, każdy gracz zrzeknie się wszystkie~o. odmówi sobie wielu nawyczek i
przyjemności.
Żlc bardz10 natomfa.st jest, gdy w
drużynie h\ orzri się p::irtjc, \Yzajemni•c
zwalczające sic;. Wynitkający bo·wiem
stą'd antagonizm, prowadzi do wszystkiego złego, aż <lo niepodawania pHkJi
temu lub owemu graczowi, aby I rzypadkiem strzelenie bramki nic przypadto tej, a nic dunej pariji w udziale.
A jesz,cze gorzej jest, gdy w danym
klubie do rozstawfania drużyny miesza
się wi:ęccj osób, zamiast oddia11ia opi•cfoi
i odpo\Yiedzialności za nią d jej pracę.
Eajwyżcj dwu OSObOlll, których obowiąz
k!em jest. najczęstsze obcowanie z dr.użyną, kierowanie trc11i11g;icm i t. p.
Najważniejs.z•c zadanie przypada tu
kierownikow: sekcji, który musi być
przcdcwszysrkicm fachowcem. Nastcp-
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Wiiiy FRITSCH
W rolach siedmiu c6rek laereatki Jlonllursu pięknośd
siedmia ll:raJ6w z czarując, ugielll:łl

Betty Ballour

na czeie.

rozgrzewa, jak cza1dasz,
rozrnarza. 1ak walc,
upaja, jak szfłmpan,
porywa, jak w1cher:1

Bii!łe róże
...__

erouau

najaowsz.

węgierskie,
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o godz 130

UWAGAJ Prrrimufe

się
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reklamy na ekran
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Chrześcijan

w

Łodzi

ut. Gdańska 45 tel. 40-20

podale do wiadomości, te zapiay ka11i;łydat~w i kandy~iatek
odbywają się w dalszym ciągu i trwać będą do 15-go patdz1ernika r. b.
Kancelaria Szkoły czynna codziennie od 8 do t po poł.
i wieczorem (oprócz sob6t. nieitt!el i łwil\t) od 7 do ....1.
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prr.y przystanku tramw. pabjanlcktch)

%akład Kuśnierski

Pok o'J.

Z

poleca got-owe

futra

Mauym~tka f. . łłuowiu
.
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wejściem
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kowsk1~1 294
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b.Iiidy
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oddzielnem domowe
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Mies zk.ania_i Sk•ep
Cl z pokojem do
wyna1ęc1a. W1adornośc ul Rzgowska
smacz· nr. 9. u A. Cinrnel

tra mwajem
niskich Dojazd
1 1

cenach

ł---'·- -

całodz1ennem ol. Ieromsk.eao 22 obiady

utrzym„n1em lnb
bez, umeblowany
•
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k ·
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H H(
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Poleca w w1elk1m wyborze trema. toałet7, lu·
strasttJłowe t ścienne w mk .owych 1 drewnianych
oprawa. eh. Szvhv dla samochodów ł dorożek
" "
orzyjmuje się do ~a w1rowania wszf"łk e llryszta•
.ły stołowe i s-z'kiełka dla zegarmistrzó_lw.
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Ceny kon"urencJineU

Piotrkowska 294, tel.

p,otrkowsłca 47

Pokój

I Fabryka Luster
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Wielka sensacja!
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LIANA HAID •
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Wielki sensacja!
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Oryginalną ilustrację muzyczną E. KALMANA
W7kona orliestra sycnfoniczna pod kier. p. Kantora.
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