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Łódź otrzymała 50 ·mili.I
Zn 3 lata miasto nasze

będzie iuż miało -kanalizauJę.

pożyczki wpłyną

Dogodne warunki

Łócli, 26 kwie~ia.

W dniu dzisiehzym powrócili z War
uawy _prezydent Ziemięcki i wiceprezydent Wieliński, którzy w dniu wczoraj,
szym pótnym wieczorem
podpisali wstępną umowę
kową z konsorcjum angielskiem na
uz~anie pożyc,zlti w wysokości 5
milionów dolarów amerykańskich.
Ja.k się „Express'' dowiaduje pięcio!n:iljo.l}owa pożyCZTka ił!a naszego miasta
uzyskana została na następujących warunkach; kurs emisyjny wynosi SCJ, kurs
realizacyj.ny 83 i pół. Są to więc mniej
więcej takie same warunki jak przy poWarszawy , gdzie
życzce dla miaeta
kurs emisyjny wynosił rów:niet 89, reali
zacyjny 84.
Pożyczka udzielona. nam zostanie w
dwóch transzac~ .Auwrtyzac;:ja pożyczki
dopiero
i spłacal\ie procentów nast4pi
po 5-ciu latach od chwili otrzymania cał
kow.itej sumy 5 milionów dolarów.
W dniu dzisiejszem Da specialnem . posiedzeniu magistratu p. prezydent Ziemiędd i wiceprezydent
ltapalski zdadzą szcieg6łow19 relację
C0 cło wyników pertraktacji Z Upi•
talistami angi~i.
W konferencji tej weźmie udział ró"'1'nież ltomisja ska:rbowo-budżetowa, któ
ra na miejscu za.po-z.na się z warunkami
pożr,c2'lci i zajmie wobec nich odpowied
nie stanowisko.
w najbliższych dniach przybędą
do 1'odzi kapitaliści angielscy, kt6·
rzy zaofiarowąli nożyczkę w celu
ostatęcż.Deg0 slina1lZ0wani.a umowy

poiycz.

na szybki rozwói

Łodzt

I

przystąpi do budowy
Roboty kanalizacyjne, rozpoczęte na 1931-ym miasto
wiosnę 1924-go roku prowadzone były wodociągów, których instalacja koszta.
w takim tempie, .że uko1\cl;enia prac ka wać będrie około 60 miljonów złotych.
nalizacyj.nycb spodziewano się dopiero . Uzyskanie dalszej poży<:zki na ten cel
w roku 1938-ym. Obecnie wskutek uzy-: :nie będzie przedstawiać zbyt wielkich
. trudno!ci.
skan.ia pożyczki
Utycie 12-tu miljonów złotych :na bu
tempo prac kanallzacyinych będzie
mogło być zwiększone do tego sto- downictwo umożliwi posunięcie prac w
pnia, że ukończenia prac w tej dzie tej dziedzinie na tory szybszej realizacji
dzinie można się spodziewać jet w i przyczyni aię znacznie do zmniejuenia
lhezrobocia w naszetn mieście,
roku 1931-ps.
Za trzy lata t~dż będzie więc~ mia · W najbliższych dniach sprawa wala kanalizację. W ciągu tego czasu przy . nmków pożyczki oraz jej zastosowania
-· wejdzie pod obrady plenum :rady miejkanalizacji
unitiast obecnych 1500 rohotaik.Sw za-,skiej, która jak wiadomo, musi zatwiertrudnłonych będzie około 4000 robotni- dzić plan użycia sumy po.tyczkowej oraz
wa.nmki. na. jakich pożycaę :uzyska.
k6w.
Po ukończeniu kanalizacji w raku no. (eg).
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lzaangazowan~ reszta

się ku i>lacowd Unji Lubel-

skierował

skiej.
W bramie domu, w

IcałużY krWł zna

leziono mężczyznę z pr:restr.zelooą gło
wą. Kula wesz.ta tyłeim głowy, wysz.ta
czołem.

PogotoW!i'e, p o opatrunku przewiozl<> raninego w statie baadzo clęzldm do
szpita1a św. Rooha.

Dochod~nie usta.tifo, te jest 1lo rdwaTd Wlodarezyik, zamiesz:kaly w .Mar-

Warsz.a.wą.. z zawodu tnlłi:.aP.Z.
st.rzełał niewyjaśniono. pooieważ
do rana p.rzytonmości !lie odzy-

kach, pod

Kto

ranny
skał.

lstniej·e przypuszczeuie, 2e zamachu

dokonaoo ina tle PQTaC'hunków. pa.rt;ri.

nyol_!.

Jutro
zasiłko"

·
wvp
I

lata

w dla be„robotnych

praCOWDikóW
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umysłowych

lócli, 26 kwietnia.

'Jag Się „Express" dowi~duje J1lini..

ster,stwo pracy .przyZnało dodatkowo 9 .
tys1ę~y złotych dla bezrobotnych pra.
cowmków umyslowy~h. .
W ?be<: tego w dmu JUtrze1szym roz
pocznie ~te wYPfata zasiłków dla tyc:ł1
pracowru.ków u~yslow.ych, któr~Y nie
otrz.y~al~. wsparcia w ruac~ 4-go 1 5:1t~
kwietn!a 1 .którzy w 5P.rawle tej złozyh
odpow1ed~1e deklaracJe w Funduszu

Bezrobocia. (eg).

Konstantynowskiego dotychczas
Sprawa Polesia
i t•k •d
·

n ez J WI owana.

Warszawa. 26 kw·łei!ia.
Tajeim!niczeg.o zamachu dokonano
~raj na ulicy Puławskiiej.
Okoł-o godziny 6.30 wieczJOrem P!'Zfl4.
bramą domu Nr. 23 zatrzymaiło sie ~
·
mężczyzn, gorąco dysputujących.
Po kiłku minutach sprzeczki. rozmawiający weszti do bramy, w której nagle 1;pziegl sią strzał rewolwerowy. W
klika sekud potem z bramy wy1~1di
dwaj mężczyźni. Jeden z nnch szybko
oddalit się w kierunku Wierzbna, ctrugi

Sama11o·:stwo
\V

ik . ~
.robotn ów. .
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Wnrszawła.

'I' JtA..e 26 t - • f •
Warszawa, Z6 kwiiettnia·.
a.wie ma„
.. _s...u~,
.
Wczoraj około godziny 7 w ieicz-orem
Prze~st31w1clel związków ~awodo-,
W dmu dz1s1e1szY!11
wYCh _.osw1a.dczyt, ze. nie toleru1e samo skoczył z 4-go piętra na bruk J)Odw()rz.a
rob~tnicy w li~zb1e okoł~ 200-tu
ponowni~ przybyli n~ Polesie Konstan- ~zutneJ a~cj1. robotników i nawoływ~ł domu l)lf.Z.Y ul. MaTSzalkowskiej 81 A,
tynowsk1e. R?ntynuuJąc prac~, rozpo- ich ~~ zhkw1~o'Yanła zatarg!l, ł~cz w!ę 21 .,,łetni Dawid Szarfsztei:n zamieszkały
'
kszos~ robotmkow .\V'YPOW1edz1ała s~ęl w Łodzi.
czętą oneg~aJ bez zg9dy !11a~1stratu.
Lekarz pogctowta stwi'erdzil śn'rert
Prace me ~osuwa.Ją s1ę. Jedna!( na- przec1wl~o I'rzerwamu pracy na Polesiu
·
pr~ód, . ~.lb~)\v1em. brak kierownictwa motywt.tJąc swe postępowanie brakiem desperata.
n.t..'""'°'''""•
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umemozhw1a
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Wśród robotników, pracujących na
robót.
\V dniu wczorajszym związki zawo Polesiu są tacy, którzy już od 10-ciu
pożyczkowej.
Uzyskanie pożyczki, wynoszącej dowe otrz~m~aty zapotrzebowanie na lat zatrudnieni są prz_y fObotach sezo.
.
parku Po- nowyc~.
4~-tu rob_otrukow do robót
około 50 miljonów złotych
Magistrat stal Jednak nadal na swym
"osiada dla naszego miasta kolosalne· matowsk1ego. Zwołano w1ęc kouferen
że cała ta su„ cję, w której brali udzial również ro- stanowisku, odkładając 'powzięcie osta
inacz~nie, trunbardziej,
. Warszawa, 26 'kwietnia.
[lla zosta.=nie całkowicie ,zużyta ·na cele botnicy z Polesia, lecz żaden z nich tecznej decyzji w tej sprawie do przyf):;ais o :P-Otnocy, wydarzyła Sie w
nie chciał przystąpić do pracy w parku jazdu prezydenta Ziemięckiego, co nai.nwestycyjne.
25 procent sumy pożyczkowej Poniatowskiego, dopóki nie zostanie stąpi prawdopodobnie dziś jeszcze .{eg). ~ Zielemeckdej. na fudze, katastrowycieczki podm:ejfa samochodowa.
przeznacza się aa budowę kolonji
skiei wraeala ero wa.rs?.awy taksówka
mieszkaniowej, więcej niż połowę
prowadrona przez 24-letmego szofera
ł
k al' „
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Tragiczna wyclaczka
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na ławie oskarżonvch.

. .
L w Ów, 26 kw1etnia.
Przed sądem przys1·ę gtych rozpo~ął się WCZ?raj wielki proces poJitycz
mr o sabotaz i zdradę. główną..•Przed
sądem stanęlo 15 uczmów ukra1nskich,
członk?w rewolucyjnej . org:inizacji, któ
ra s~oi na usługach opiera1ącego się o
13erhn pułk. Konowalca.
Intensywna działalność tej organi~acji datuje Się od maja 1927, kiedy odbyt się w Berlinie zjazd delegatów tej
organizacji z Polski,

Czechosłowacj~

Rumunji i Ukrainy sowieckiej. Uck walono tam zwrócić front w pierwszym

przeciw Polsce i jej władzom.
W sierpniu i wrześniu 1927 roku do
konano całego szeregu aktów sabotażowych: podpalono budynki i sterty ze
zbożem na szeregu obszarach dworskich, przecięto druty telegraficzne i
telefoniczne oraz na kilku Jinjach kole_ iowych usiłowano dokonać sabotażu.
vV wyniku śledztwa policja areszto
wała 17-letniego Michała Bażańskiego i
l~ intIY.Ch uczni4w zi,m.uazjałny~
rzędzie
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Zygrmmta KuMsę •. byleg~ u.rzę~a.
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Próbne loty majora Idzikowskiego i' pilota Kubały. ~~iKS~~t.= ~:~kiT~szo~
. ,

Le Boorget, 26 kwietnia.
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5
t~wcou ~ at nym w 'mto w 51~l "
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.o r ~
• z op !zo
650 tt. P. lotmcy polscy ma10r ldzikow
s k"1 l. p1·1 ot Kub a1a, którzy mają zam i ar
dokonać lo~u z ~~r~ża do Noweg<! Jo~
ku. W dmu dz1s1eJszym ~okonah om
próbnego lotu na wysokości portu Rochefort z obciążeniem 5.000 klg.
Lot rozpoczął się o godz 5 rano a
,
„.
zakończył się o godz. 4 po pot. Z wy-

Yd

Dalsze

.

.

•

mlf?w Jego. Io~mcy ~yh bardzo zad?wo
lem. W dmu JUtrzeJszym oraz w ciągu
1O dni następnych lotnicy polscy dokonają ,d~lszych lotów próbnych na ~Ysokosc1 CherbourO'a przyczem obc1ą.
° .' ,
:-i
, .
sumo1otu zwiększone będzie do
tysięcy klg
6zemc
Załoga po'iskiego samolotu odnosi
się z jaknajwiekszem zaufaniem do swe
b· t
któ
t

PiotT Kqiod.a.
Brzy zbiegu Alei Zicleni:eckiej z ułicą Zamoysld:ego taksówka zawadziła le·

wem kołem 0 drewnianą rampę, ochra·
niają~ą tar kofojld Warszawa - Kar~
-

CZie\V.
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Slfę.~wtlie
przeolty1~
Samochód
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.
.
. ·
il legł rozbł·i
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rr::~~owait kilka
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Z ~vu "'"t»łtego samochocla WY~~tp!~~~Śi 18 ;~~~. ii~z;~ct~fn~ l~ó- ~:yto ~~m=~~:grn~.ta KuliSY;
· ą g: wą.
·
krop
ry zdolny jest dokonać lotu bez Indowa
Pozostali uczestmcy wycieczki ~.
.
meśłi !Illiegrotne obraiema clala..
ma długości 8.500 klm.

trzęsienia
groźą Europie.

J

ziemi
.
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·
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Krwawa bóJkl.

L~ 26 kwietni"
W eżnie bót1<i ·na u1icf Zielonei a
dach, w południowej E\lropie 1 na Morzu Bałuta-eh 25-letni Fet.iks Chorą!alr, ·ho.
k • tn'
BelA cl
robo~y. zosta.ł ranny nożem w pierś.
"'ra ' 26 wie la. Egejskiem i Jońskim.
Udzielono mu pomocy lekarskiej 111.
10 maja powtórzą się lekkie trzęsie„Politica" ogłasza dziś wywiad z dy
.c..,v/ rektorem obserwaturjum geodynamkz- nia ?ilemi w Bułgar.ji oraz nastąpi silne lokalu 3-go komisarjatu policji.
'-"'~1
• • •
nego w Faenzy Raphaele Bendandi, któ trzęsienie ziemi w Chinach. ,P otem prze_ zej~ i
!Pr.zy zbiegu ulic Andr
ry już w dniu 4 kwietnia przepowiedział niesie się działalność sejsmi z na do potrzęsienie ziemi w Bułgarji i Grecji. Ben łudniowo-zachodniej Europy, nadto do robotnik Bolesław Kuinik fNowo-Ce ·
'
daindi oświadczył, ze największych p.er- Włoch i Grecj!i. 2J maja będą mniejsze niana 43) został napac1nięty przez
turbacji oczekiwać należy między 4 i 5 trzęsienia .ziemi w Alpach, 28 maja 'W awanturników, którzy ua.nile go netem.
_,.
P~ ęa:tr~!o aa ,.._
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maja. [Wy.s~ ~• l,ó:.w~e4W.~ ~ .~ ki~łei Azj.

Uooi!,:_

.EIPllS!"

AWllW

WIU!&s

}Z

Parlamenty
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Co usłyszymy przez radło -
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oraz: kilka

wie~e -O kry.zysie
l'4ówi się obecnie
pyl~eritaryzmu, o · {>rzezyciu· s.ię tej in-

$(ytU~ji, .o potrzebach zmian.
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,„

,

I

Polska jest ielin:ym . ·z najstarszyd1
pa,fi.stw w któr.ein 'parlamenta'.ryzm ,zosta!
w ~ągu .wiek?~ rozb:u<ł-0.v.:ahy , w . cał~J

swe1 okazałosc1. .„Rzeczpospolita. z kro:lem na czele'' była klasycznym wzorem
przebujałooei sys't~u·

parłal'.rlientarne

go; s.ejm.ikowartie L ~ejlllowła~two stano
wiło przez , szereg stuleci :treść tycia publicznego w Polsce.
JUich mamy dz.(ś w1E.w:ol'ie' „seni<>~
rów'' parlamentaryz~u·? Dwa są kraie o
kulturze
naidawn.iejiszej i najtrw:alszej
parlamentarnej. Anglja i Szwecja. ,,Mawymus.zon.a
libertatum'',
irna carta
' prz~z społeczeństwo n;:t . króia;ch Anglji,
stwor.zyła podwalinę stałego parlamen,
lu. Już w pieTwszej połowie 15-go wieku, W r. 1435 zwołuje szwedźki bohatei-

::o.~rici7;d;;,~e1i:ct~·oga.Pj~~hl: ~~
ówczesnych

ropuł·•hr1 .
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PROGRAM STACJI W AR SZAWSKIEJ.
12.00 - Sygnał czasu. hejnał z Wi~ży Ma·
rJackiej w Krakowie, komuni.kat lotruczo-meteorol.::~czny, oraz nadprogram. 12.~5-12.30 -:
OdczYt organizowany &tararnem M.illl. W. R. l
O. P. dla m l odzieży szkolnej pod tytułem „O·
statnie loty poo!}iegunowe" - wygi.. I?IOf. J~
Jaczynows.ki. 12..30-14.00 - Tr~usm1sia z Fil·
harmonj.j. Konceirt szkolny orgam~owany przez
Wyd!Zial Oświaty i KulturY, Mag1 st·r~tu m. sl
Wairs·z awy wespół z P0Jsk1em R.adJo. 14.0015:00 ~ Przerwa. 15.00-15.20 - Komunikaty:
meteO'l"Ologi,czny, gospodarczy oraz nadprogiram
15.20-15.30 - Przerwa. 15.30-16.00 - - Odczyt
z cyklu wykładów dla maturzystów szkól śred
nich p. t. „Polsika Współczesna" - wygt prof.
Alekswder Janowski. 16.00-16.25 - Odczyt z
cyklu wyki. dla maturzystów szkól średnich p.
t. „Kultura klasyczna" odozy_t 4-ty - wyg!.
prof. Gustaw Przychocki. 16.25-16.40 - KoPrzerwa.
muntkait harcerski. 16.40-17.05 17.20-17.45 „Wśród książek" - przegląd najnowszych wydawnictw - omówi prof. tfem'yk
Audycja literacka
Mościcki. 17.45--18.55 „Impresja o wielkich włóczęgach - pisarzach•
- Romana Zarębowicza z Ilustracją muzyozn~
i recytacJną (fragmenty ze Staffa. Żeromskiego.
Sieroszewskiego, Konrada • Korz-eniowskiegoo),
Londona, Ry;rnbau<la. 18.55-19.\,,j - Przerwa.
19.05-19.15 - Komunikat rolni<:ZY. 19.15-19.35
Odczyt p. t. „Sadz
Rozmaitości. 19.35-20.00 cie orzęchy" - wygt. pro.f. Edmwnd Janowskł
Pogadan•
(Dział: „Rolnktwo"). 20.00-20.30 ka muzyczna z cyklu „Dai·e_je muzyki" - wygł.
pro•. Stanislaw Niewiadoms.ki 20.30 - Kon-ced
wieczurny. TraJttsmisja z Wilna. W przerwie bi~
!etyn „Messager Polona.is" w Języku f.ranous.
k,im. 22.00-22.05 - Sygnał czasu komunikat
mcteor·olog1iczny. 22.05-22.30 - Komumkait P.
A. T. 22.20-22.30 - Komuniikat policyilllY, SIP'Of
towy, oraz nadprogram. 23.30-23.30 - Transm!sja muzyki tanecwe.L

Jest to · zwykle prześliczne st:Worze-1·pręd~e~ uczciwY bogaty cudzozie!11ie~
. Obec.nie 1!1a~y szereg paćstw o ~wu;LZhow):m sy~rnm1e p~rl~~.entarn:rrr+ i sze, nie, jeden . z. „charines" (wdzięków) Pa wyprowadza . m~t!( o~~bkę do wyzszeJ
r·eg_ o iedn_e1 tylko ,;i~bie .. · A w.u}c do ryża: Paryż jest. : zachwycającemi ra- sfery, . zapewl'llaJąc .JeJ .byt s~ateczny_,
panstw z 1e:Inem tylko c1ał~m usta~-0da mami dla życia tycłl midinettes. Czyż niż . fram;:uz, , kt.ó tY mmeJ lubi „mezaw.cze;:i nalezą np.: · . B1:1łg~l3: z. ,.Sobra· mozna gdzieind;dej z większą przyjem- Uanse" ad .kogokolwiek.
,
mem •'o 247 posłach, Finlandia z .~us.: nością widzieć te. zgrabniutkie sylwet~i w .,....,.
kunta o 2()(1 po.słach, Ł~twa z "Salimą niż na tle gmachów z ·jednej .strony f>la
z se,mem o„85 o .31!1 ! ce det L lar .Madeleine, a z . drugiej Gare
o
JugosłaWJa z „Skupczy.ną
kach,
am - azare.
. b ., 0 47 ł
ł h L k
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Wzdfuż olbrzym.ich· co chwila Inne„
cz on'
pos ac • u se-?1 urg z .„iz fl: ·
k I a . 0 ś 1. etl nych magazynów
kach, San Mann-o z „Radą . generąlną o
I •
ID .
60 posłach.. Tur!:ja z ~,Zgr?madzeniem mLI po ~rtml „~ Gaaleries Lafayette"
_ _
. .
.
,
" e nn emps I "
narodowem ' z 281 • człorikanu. . .
Idąc śla.dami Szwecji i Norwegji par- nie trzeba u:ie~ać się. do pisani: nia 71::~
W przeciwieństwie ·do tego jednoµ:- na bulwarze !'faussmann a, po :ue .Tron
· owego sy~temu bardzo skompli.kowąn~ chet pły!1ą mię-dzy 7 a . 9 ran~ 1 międz~ lament finlandz.ki przyjął system głoso· kach. !Po kazdeJ strome .lampy 1es~ gUZJi<
~ st ~strój parlamen.tarnv .. w· Sowietach. 6. a 8 wieczorem fale czaruJ~c~c.h !111: wania, który mQżnaby naz'!ać mecha~- czek; ~ je~ym z nich Je$t napJS tak.
•
,
,,Federalny dmett~s. Sprze~a":"cy banai:ow 1 flO~ eznym. Głos9wan.i.e jest taine, wszelkie na drug1m ;nie:. .
la pierwszym plarue sto1
Zapo~edziawszy w.ięc g~osowćl;nie,
mngres sowietów'', najwyzsza" ~ładza ~ów hczą na me, .Jak na naJlepszą kh· pomyłki są, niemożliwe, a mimo to nie
czasu. _przewodniczący nac1ska z kole,1 drugi ~u
. zabiera więcej niż tdwie minuty
.
· _.
.
konstytucyjna, złożona z ?:276 „tQwa·r zy. Jentelę..
. C:Jirktestry ~h?z~e t~kze wiedzą, .ze Niema tam wcale podnoszenia rąk, nie· z.ik z napisem kontrola, a ten aparat dzia
szy'' obojga płci, następnie · „centraln-,
egzekucyj.ny:• 450 członków 1 m1dm~tte lubi. ~pie:V, i muz~kę, . w!ęc ma głosowania kartkami. Wszystkie. zna ła na i:ir.zeci<t;g d~ m~ut. Tymczasem
komitet
299 zastępców wreszcie ,,Rada parodo- melodJe. dzwomą w:srod tłumow, ~tore ne nam formy gł-Oso wania zastę.puJe w posfow1e nac1ska1ą guzik. lewy lu? prawoś?owa" z 131 członkami 'i 53 zas~~- two_rzą koła otaczaJące muzykantow · Finlan.dji elektryczność - czarodziejka, wy; n!l- w~adek ~· jeśli w dane1 spra„
będą{;a, oczywiście, pod ko.ntrolą prze- v~.te 1!-1e .ma1ą wy_r~b1onego p~g;ądu, naS1 vm~s. rencontrez ~nc blqude . ,,'Il::
.'
.
,
,.
cami~
• cts.ka1.ą Jedinoczes:r:1ie ?ha guziki, co .zna„
t-;,-~· lwodn.iczącego na posiedz~ntu.
L~czebno·ść poszcze~ólnych. ?arl~i.?1~ Un .so~r sur .le chemm...
Na trybunie przewodniczącego znaJ- czy, ze wstrzymu1~ się ?d.gło~owaru.a.
(J~zeh spotkasz blo~dynkę ,· .,,;,,;„!!·
tów }est .bardzo rozmaita .. Na.1licmue1~ze
Aparat kont;o,li czyh licznik posiada
duje się aparat, opatrzony trzema kon.
Wt~zore~ .na swe1 drodze)_
są: angieWd
w EuroPJe parlamenty
~1ększośc .tych ?Sóbek mieszka u taktami z napisami: przy pierwszem - tyle przewodnikQw elektromagn~tycz(6412 lordów i 614 posłów}, francuski (584
posłów. i ~14 .sena:fo:ów), -polski .(444 ~ rodziców!„ ale t . te. b1e~ą .c.zęst? z ma- głosowanie, przy drugim _ kp.ntrol~, nych, ilu je~t posł6w Y" parlam7°c1e; te
111), n1enl;1ec~ (493 ·1.66), rumuński {3691 l~ ,_,anu , czy „fian~e. • Jakn~s ':1rzęd- przy trzeciem dodawanie. Gdy po ~on- przewo~1ki pr.z.e.k::zUJą te ~ llllle gł~ma przystąpic do sy posłow, a całosc głooowama ;Zosta1e
201), węg1ersk1 (245 i 243), c:zecho-sło- ruczkiem lub_ czeJa.dmkiem p~acu1ącrru czeniu !'Ozipraw izba
'Wa~ (300 i. 150). Kolejno nas~ępu}ą: ~kle. w cym samym quart1er · (dziel- głosowania, p!-zewodniczący naciska. gu ujawn!ona na tryb~ie przewodn1czącezile pierwszy - z napi'Sem głosowanie. go ktory Pe;> dwu m~utach czyta na
.
.
: .•
·
Gre9a (286 .1 100), Szw~ąa . .(230 ~ .150), mcy).
p.0 tem naciśnięciu następuje dopr<>· s~ym llczm~u wyniki: tyle. za, tyle przCł
~ynagrod~em~ . 1stotn~~ I~k1e otrzy~elg1a f1.81 1 1~), Szwa1~a f19:3 1 144),
P~rtFgal1a (1.54 1 74), Dani.a (146 i 7~). lr- ~Ulą .te· na~obne · 1 1!11odz~ut~e. pracow- wadzenie prądu elektrycznego i na pul- c~w, tylu zas wstTzymało Slę od głosowa
, .
l~ia (153 1 .60}, Holandia_, (100 ~ SO), mee Jest. mesłyc~an!e ~uskte .1 dlatego picie każdego posła zapala się lampa, u- nia. ,
?oda1~. re~z-~ze
Prooz tego ~parat
Gd&&~ (120.1 21}, Non:egja . {75 1 25), muszą one prawie ·h,c zyc ~a. pom_o c r~- mieszczona ·w ten sposób w drzewie, że
dziny~ ~.ub „narzeczonego 1 te są n~- by jej ·ro.z.bicie przypadkowe było ·zupe!- c~vartą kategorię cyf! m1.an?w1c1e liczbę
A'fban1a (53 1 18}, I~land.1a. (28 .1 14}.
W Ameryce ma1ą Sta.ny Z1ednoczone szczęshwsze, .które taką pomoc ma3ą, nic niemożliwe. To światło lampy- da1e meobecny~h. otrzym~Je s1ę Ją w ten spa
l15 posłów i 96 senatorów, Bra.zylja 101 ale ile WYkolejeń powoduje ten stan posłom znak ;e nadszedł moment gło- sób, że aparat notuje ilość miejsc, z których żadnego n.ie oddano głosu.
.
I
Argent}'na 158 i 30, Chili 118 .i 36. rzeczy ~la małych istotek samotnie zo- sowania
f
W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie_1 stawionych wśród wiru monstrualne- · Dla dokonania tej czynności wcate ·
Pv1eb,ku również i kohięty ~ uprawnia go miasta. Zdarza się, że mata midi- """1!11DiM1 • , w !f'.tm ·r amma=qp5wpw49 rn
p•ę
H* ........;;;li
e do głosowania; w tJrugwa:fu już .. 18-Ie nette osiąga jednak samodzielnie lepszą sytuację, zostająe vendeuse (sprze·ni obywatele mają prawo głosu. . · ·
Walka o równe prawa 'wyborcze ko- dającą) w magazynie. co jest i przyjem
·ei1 zapoczątkowana jeszcze pi-zed wot niejsze l lepiej platne niż zajęcie w
· .ą światową. wydała."peWlie rezultaty do atelier. ,
Czasami nadzwyczajnie szczęśliwy
•iero u ·szeregu panshv w latach powo.ennych. W Europi~ mogą by.ć posłami wYJ)adek pozwala midinette'ce tak dokobiety: polskie, . angielskie, niemie-elcie, brze wyjść zamąż, że staje się czlona-ustriiaclcie, skandynawskie, r-0syjskie, kiem zasobnej burżuazji, ałe trzeba
li~g",tjsikie, estońskie, finlandzkie; "łotew przyznać, że francuzi zamożni wolą
~e. lit~wskie, luksemburskie i czecho- traktować sprawę malżeństwa, poważ
nego związku, finansowo, handlowo;
~owackie.

100,posłach, .~1twa

.tt·~le'

człon , s .

I.

k'rr·y·czne''

gloso·w· an•1e

. • f. Ian d zk. m·
w parI'amen cie

ea.

Kobieta w·pewnych . okresach
nie· powinn-a · brać kwiatów do ręki.

Prof. Sclriclc, obecnie dyr~ktor. je~e
!o ;z największych ' szpitali dla. dzieci w
~ew Jorku. otrzymał kiedyś oµ pca:tjeni'd bukiet róż, który oddał pod op.ie.kę
:)iełęgnia.roe; ta jednak ~mrażyłą. ,. ji \f
ie~ 'rękach róże ba.x;dzo szybk~ . w:iędną.
· · _. ·
.
więdnq,.
Dlaczego? Pytanie ro . med~a de.w
no . już r~~trzy~ęła w t.en sposób, że
~-~li"~ rz kobiety w pewnym. atale
·~jqcym się ~.esie tych. nie ·po~lffllY w~" ~ać kwist?~. do rąk. .Prof.
~&h za.Jął &ę tą sprawą 1 · wygłosił na>vet u ten bemat odczyt

Przy te;

~ci ~ewiea..

botanik z Wiednia zaznaczył, te nie zau
koruet,
\"Jatył w<:ale, by stan zdrowia
wiążących kwiaty w ogrodach wiedeń
s.kich, miał jakfiltolwiek wpływ na stan
kwiatów.
Si>l'.awa była więc · niejako nieroi&trzygnięta,· choć wierzenia lud-0we głoszą, iZ istotnie kobiety w pewnych chwi'l.a<:h kwiatów dotykać nic powinny, bo
wszy·s tko w ich rękach .więdnie. Osta:taio . odbył się no fen temat odczyt w
Kiel, wygłoszony przez d~: Boelunera.
Oświad<::zył on, m udało mu się w licznych wypadkach stwierdzi.ć że pot dzie-

•'Wal .w~t i kQ~ ~-!..!4 YmiW:l!IJHJJŃJY~

Dnia

18 b. m. o<ł)echała .z Wątsza·~y 'do Paryia lf~I~gac;~ wv7szy_ch ,urzę

dników mi5;sterstwa skarbu z w1cem11~!strem GRODYNSKI~ (1) i ~vreklarem
depar..~•-W•i:·Ht~ prezydjałne20 STARZYNSKIM (2). celem wz1eo1a udziału w po. ~u RadY Ba.Piku de Sile~

*t'"W444®&96

• - - -a - - - . - . - - 'Jllli_ __..
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Eksmis!e b.~dą wstrzymane
LV stosunku do lokatorów mieszkań iedąo i dwuizbowych.
lokatorom, .Pozbawioriy:m dachu nad
z
przy
stara

A

rrm

głową.

pomocą

iść

się

Rząd

Str. 3

ft&& .

przyznane ·
ł bliższych narą.'d międzyministerjalnychł trµeszkaft maloizbowycb .
Lódź,. 26 kwietnia.
W ostatnim czasie wzrosła znacznie będzie właśnie zagadn.ienie w iakiej _ zostaną pewne ulgi pod względem re- ·
ilość wyroków sądowych, skazujących formie skierować sprawe na .łeałnc gµlowania komornego· lub toż stworzone zostaną dla -"r,ich ·specjalne schro
. : na eksmisję lokatorów mieszkań jedno tory.
Istnieje ptó~,iwość, że właścicielom n~ska w większych.. .!flfa~'tach. , (eg).
i dwupokojowych• . Wzrost komornego,
++:t
Alfid&&Mi!.U_. J :
który począwszy od 1-go kwietnia ·WY WWAM'iillliMliil'll1!"'JjJl§JUl!i8!Slll!MM7
~- :-~- -~·-·-·. ~--- ·
. ·. -~- __._
·
nosi pełne 100 procent czynszu przed- 1
·•
· 1•.r ·
•f · „ t '
,;,,.
' ,
wojennego postawił w ciężkiej sytuaa~U W ..._arsz~_ Wle.
P.OSE~ k~~~l n
cii materjalnej uboższą sferę mieszkańców naszego miasta.
Szczególnie w Łodzi eksmisje dają
się dotkliwie we znaki ubogim lokator<>~ Die posJadamy bowiem żadnego
· schroniska ani baraków dla eksmitoNowy . alaclie woJsk'awy .t.q,otfsfd 1'
wanych, którzy -z braku dachµ nad glo
War~zawieł podpułlunynik . sztabu' ge. · neralnego ,.Sipeyazu SlizukL
Wą, przenoszą się do swych krewnych
zamieszkują
zwiększając ilo~ć osób,
r:ych mieszkanie jedneizbowe i tak jut
nazbyt przeciąża~ z powodu kryzysu
mieszkaniowego. · . :
Nic więc dziwnego, że władze o- .
trzynuiją codziennie wielką ilość m
dobrej drodze.·
jest
morjałów, w 'których . eksmitowani prol.ódi. 26 kwiellrla.
.
.
szą o wstrzymanie eksmisji, ewentual(x-) Jak już w S\~tilm czasie ~...
, ~my, zar:ząd · Kaisy · Chorycli wszcząłr
nie o dach nad głową na przeciąg krótstarania cielem uzyskania 3 miljonoweJ
ciasu.
kiego chociażby
Odipow.iednła ,
pożyezki ~n:westycyjnej.
Niestety, władze są chwilowo bezllró~zy~ja slcierow.ana zosmla przede.
sfine wobec tej nowej klęski, gdyż
wSzystkięm do Zfildadu UbezI>ieczei\
ochrona lokatorów nie przewiduje żad
we Lw.owłe. którY palira.kt<>wat ją haf.
dm p.rzy®yilni.e.
nych przywilefów w stosunku do lokaRoko,vani:a ~ ~ o tyłe mitorów, posiadających Jedno lub dwuizże w tyoh dniaicb zarz,ąd KasJ\
przód
'-Var
przybyliło
n-~1fiaresifti
z
exi>ressowym
poci~o-fem
tygodniu
ltfym
ubf
W
bowe mieszkanie.
poseł króla · Afganów przy rządzie tureckim D ź aj Lam i C h •a n (1) Cborycii atnymat od Zaddadu Ubezpt,e„
szawy
Należałqby więc stworzyć nową nwraz z dragona nem poselstwa połskie,go w Angorze p. B ur z y ń s Id m (2).; cooń ~st z żciidaniem prziesta~a mu hf.
$tawę względnie nowelę do ustaWY o Na dworcu powitał egzotycznego gościa hr. Rainold Przeździecki w imieniu , J)oteczmego wykazu nieruchomości i tcłi
ochronie lokatorów.
s.zacl!lliku. Odnośne materjały ,~
·
ministra spraw zagranicznych (3). ·
Jak się dowiadujemy tematem najbyć mają w na.j b-Hmym CJZaSic, poczem
rokowania Wkr-oczą w statl'ju:m decy-

I1

I

ga_nts

•••••••••••••••••••••••••••••••

3. mili. PDŻYGZkil

· dla Kasy Chorych
na

••••••••••••••••·••'!1 ·!1 11•••••••••••
. f ''

D t - •" • tdO f Ob"rsa •••
" G ro
7·B·J z rana
0 godz!D~B
E
„ OSWladczy „ XpreSSOWl Je en Z Wy Jfnych CZ ODkO~
•
. •
•

il

ChCĄ fryz1erzv otw1erac
~we zakłady.

I.

"

ł

ł

•

I·

zadowoleni z tej nowej zmiany i maią
zamiar w tej ,;;p:'awic wszcząć interwencję. u odpowiednich czynników.
_' .fryzjerzy ·proszą. by pozwolono im
~v:ierać · swe zakłady 0 godzinie 7-ej
·

zrana.

Fundusze uzy;k;;c .z pożYczki ohrójak wfarliomo. na cele
oone
mwestyicyj11e , w p•ie:ws.zym zaś rzędzie
wyko~ńcz~uje . burlowy dw1idt nowych
W s:amo dz' , k
· .· rz:ą ie, Ja w lec:zi'llii\! i btu:i<Qwę .-pawilo11tl dla ptucno

być maią.

opozycji w Radzie Miejskie1·.
.

I.ód..: 26 kwietnia.
·
·
· , ·, · · z,
·
, Lóctź~ 26 kwietnia.
Wedtug ostatt";iego rozporządzenia ...i Wb dr~'Z.re .~e'JSkieJ toc~y S:JJę dys~~t:
9 godzl;iach pracv zakłady fryzjerskie >:>Ja u zetowa Polega ona w za:s~dZll~
,...-inny być otwierani 0 godzinie 9-ej ~ ~rc·zik.a~h słown~h wlękswsc" se. . ,
· cJa,hstycZ111eJ z. .?POZYCJą'. _
.zrana.
, Joo:en z d-zas:re:i"szych op_ozyc~01mstow
Właściciele zakładów .nie są jednak
t

10J1 ich mo-żna się spodziewa<
duj~~-iza
w poc:zątkaoh pg~"""7'~·ego miesi"'ca.

kto:ry ;eszcu: ~ue_l.awn~ o?'grywat w. h:
~ad:~ayh. m1.eJsln-c:Ji . vnel1ką. · r.o~~· dz.i,el.1
SJ.-ę z na.mi. ~nyaro:e swa. op.inJą 1 pog-Ią. ..
.dem na. d~rs1e11s:>:y .sam?·l~~ąd:
. -:- Przy ~azdel._Zmt~e .k~~1e11~J1: ?a-

ie. s1e. odcz.u~ pr:zypJ:yw _S!I~ 1. a1.1caJ~;v.Y:

ni.e prnelewki.

·.·
· ' .·
każ,df ~m ,,?1"Bywatn~ ~1'.1-t;eresi.:_ - . „g;ru~_: ch~'c,l,·1
zalep-. s1..,
ędą .pw,.1ą:~ze
.
dziury, m~ ~dp.-e ---~ b1?da !„.

to. orsa..

- ~~kie Jest za~sadmcz~ -~n.o\v1sko
opozyc11. wobec pohtyki ~ieJskreJ_?. _ .
- N~e :rpog,c prz~mawiac V! 1mu..;i.1-:i
w.szystkich•. ktorzy me są w w~ększ;psc•,
są. to bow10!11 eil-ementy róz11<;>r~1~:
W1· ~m . na.t.oąnmst z c.actą P~'Yli?s~1ą, iz
z~<ł:J<lil.1Ją, SN t;arn w ·znac~11eJ ' I1osc1 ~zyn
rnk1„ kto~~ n~e.... mogą za,~ąć ·stan:ow1-ska
„p.rynncYV1a~me . an~y;kc;m1?111'Clilne:go. , Na-

Postulaty ·swe motywują faktem, że Ktedy ~Y p1ęc lat .temą ob~m1owalnsmy
wiekszoi.ć klij!!ntów nie może korzy. wfadi~ę, zida~ato svę nam, z~ z motyką , ~za o•poizyc:1a Jest 1 ?ędii:1e czysfto ~zei;tać z obsługi . w zakładach fryzjer- porwiemy Silę . na słońce, a me ty1~? ~1~ . coo".'a, . t. 1. wcale nie wykiucz~irn r>o-

skich ponieważ . o godzinie 9-ej zrana n~.al\ttą rob~· tę sę.mor~ą:d:G~v_ą. _Pozrn~1
rozpoczyna się już praca w . biurach st~~ą stę shly, •sfabm.e. energ~a. Nw
ID1efasmy. S!ta.le3 V:1'lęk~·ośCl, a wi~don:10,
prywatnych i urzędach. {eg}.
że ~lepki trzyma~ się &lab~~ Dzts w1ęksrość rest Z\Viązana si1nfoJ, mn:iej ma
·11·w~n·
do czyni:en:ia z tarciami wewnętrznemi.
u
u
_. I jak pan sąd.zi, wyjdą obronną
Łódź, 26 kwietnia.
.
do o-dpowiedzialnośc' ręką? ·
P-0ciągtnięto
- Jesli dost~ną kredyty na dobrych
bmej Józefa i' Henryka Berłowskich, za
mieszkały<;h przy ulicy Kazimierza. 7, .któ wa~1kach, może ; się im udać, 5 mi.Jjo~

ru-· rn1··y·. .

n

parcia. dla _pewny~h spraw ii poc1ągn1ęć
magiistra-c:l?:Ch, któr~ uznam, c~y wnamy. za p.ozyteczne i <lohre. \~~~lędy
oob1ste są nam ohc~ a pairtyjne muszą

•

UJ

· 1Hyn!2ml:ab
-~ l ;Pifllliun.
Lodź, 2-6 kv."ielnia.
,, W fabryce pr.zy ulicy Kopernil!a 5~
w czas.ie pracy rob-0tni.k Artur Hejzygi~r
(Wólczańska 146) doznał cięźkich uzzko
·
dz~n cielesnych.
Wezwane pógptowie ·po udzielel1.iu
ptimocy- p.rze:wio:do poszkodo.wanego do
· ·.· , ,
d·omu;
\Ul~
U li li
.
t~dź, 26 k wi et nia
~
: . .·
· Do · mieszkania Anto11ieg-? Zmusz-yń
skiego · .przy ~icy . _' Ko:narn.n tynowskiei
dokonano "A·ł'amania. Łupem żło<lziei ·pa
c!ła . biehfrc.. wartości kilkttset złotyd1.

.. RJ.!:IDl·n• .·

o-I

być ustmięte na plan dirągJ. Szacunek dla

w , T11s'T'<111l_m. ,

v•.}

w v.-j1~iku 'docht>dzeni:1. tliętt') jedu~przeciwnika mu.si być p-odtsfawą każdej
pracy zbiorowe':}, na\vet w stanie „wo- go z S!)r.iwców Alberta · Kh . ~. bez stałe
· go ' mie~ca zamies~ania.
jen.nym".~
........
• · .
-

il••
tto;;: •-•••a••••IBlll!l!lll!•••••••••mi
'
„ • „.
0

•

••

,

-·

,

~:ti1~~<t:ti:~: ?tl:1li!1~.(Kr·- ~h·~ ~~:k,~~~~;~e~~u~z1~· Rak ·na1urozmę1szą klęsk•· społeczną.
1

, „

·

OCh ot ntezy
. , •

.

. :

•

.

zaciąg
.

.

d ·.
O

.

Smiertelność ·wskutek tej chorobv przy:b iera katastrofalne rozmiary., .

·

pra.cy.
•

Łódź, 26 kwietnia.

•

fx) Jedną z najstarsznieiszych klęsk
trapiący~h h.-dzkąść obok gruźlicy jest
ohecnie rak. Wprawdzie medycyna sili
•
1
. ohowłązek się na to, by móc go s:kutecznie zw.,Jwzględnie in czyć, dotychczas iednak wysiłki t-e nie
Rak w
doprowadze- , dały pozytywnych rezultatow.
Ale rozum.i~ ' dalszym .ci~u. zbiera swe krwawe . ~-

Co mówi . o za 1śc1ach na Pol es fu Konstan1ynowsk1m
· znan· V' łó"'zki· 'p·r·awn·i·k ··, . .

,
.•
,_ .
u .
i , '\Y'ytwo-rzyć
l,6dź, 26 kwieUiia. jne cywilnie
.
.
. - ·Jak przedria.wia -się p;a~nie kwe ~óc'enia: sz~ód. i strat, , .
pracę ll)teg.rUfll ·res\~tutio11em,. t.1.
łt;a robotników, którzy pod1ę.id
na pol~s~ .konstanty.no~~~i~m na ~oho- nia do stanu. p~przed~iego,
j wo, pow1ększa1ąc z roku na rok ilość
tach. mie1s.kich z wla$lleJ m1c}aty-wy 1 bez. pa.n„. rohobpcy...
.
·
.
. ..:_ · Rozumiem.„ Delikatna politycz- . swych ofiar.
pyta~y
upoważnienia ' magistratu? Postępy raka najdokładniej iluWuije
jednego z~ znanych. prawników i społe- nie matetja, po raz pierviszy :nasuwąjąca
statystyka śmiertelności, Dotyczy ona
. . ·
się.„
:
czników łódz;kich.
. .;__ No, nie po raz pierw:szy... Przed Łodzi i obejmu.je śmierteL.1ość spowoooMecenas uśmiecha się:
·
do roboty„. dwoma Ją.ty zdarzyła się już taka,rustor- waną chorobą ra:ka.
- Ochotniczy' zaciąg_
Według tych danych opracow.anych
&ustępstwo pracy· cfot'ychczas nie hy- ja raz w wydziale gos1.10daTe.zym, druga
przez wydział satysty-c zny magistaratu
ło w kodeksie przewidziane... M~gistrat raz - w budowlanym...
w roku 1924 zmarło w Łodzi na raka
- A co zrobił magistrat?
ma p.rawo nie zapłacić, atbo nawet za- Płacił, pod naciskieµi . . Wówczas 326 o5ób1 w roku ·1925 zmarło 408 osób,
żądać usunięcia robotników nieangażowanych z polesie. Ale rozumie pan ... ro były inne czasy„. Naturalnie, nie stano- w roku 1926 _:. 43-2 osoby i W ~ku 11921
hotnkzy ma_g istrat. .. Samowolne czynie· wi to ża<lne f!o precedensu i obe-:ni e nikt · - 443 osoby. ·Cyfry te wyraźnie wskanie unian nawet produkcyjnych na cu-, nie ma tego obowiązku . Zresztą, nie iest zują na stałY, rozwój tej klęski społeczl'OPliar]'
dzej własności może, zresztą, być ściga •• to kwe'sfja prawa, ale poprostu polityki.. oei. która zwołna przybiera
..

l

'

I

wręcz katastrpfalne. Dzieje się ·to

sztą. metyl.ko/u nas.

zre,.

W Ameryce i . Anglj~. gdzie walka. 21
gruźlicą postawiona ita odp<)wiednio 'W'?
so.ldm poz.iomi~ . zdołała . wpłynąć :na
r:ttmiejs!=enie śmie~telnoś~ -:- rolę 1$!Uź•
licy· objął r • ·ktorego smterteluosc w
d~ójaosób \Usko •• pizerosła śmieriel·
GOŚĆ wskute_k gruźlic;y.
ł.ócłź, j~

wiadcmto,'

podjęła

energie.z„

.aą walkę z _tą, str.a~ · chorobą. Z initja

tywy naczelni- wydziału. zdrowotności
publfoznej p. St. Kempnera powstała sek
Cja do walki z • ra.lci~ ·a osfatnfo zorga~
.oizow~nę zostało w ł.<>dzi specjalne t-0warzystwo zwalczania -raka. Operuje ono , dość mac,m.emi ~P,~szami zasilane
mi przez przemysłowcQ,w łódzki-eh. Mimo to jednak ro.zwój raka nie został Je~
azcze zahamowany -i w tej chwili jest o.a
11ajwięikszą troslat w dziedzinie .?Jd:r,tl\iJot..,
~·
G05ci poblłcmej.

•

Wspaniałomyślna

Warszawa„.

Czy Łódź jest. .• Pipidówką?
Poroniony projekt wqdrownego
teatru dla łódzkich mas robot·

-

~ Ile pan żąda za sztuczną

...- 200

złotych.

Ależ

,-

to strasznie drogo!

- Niech pan Jednak pomyśli. Bemógł gryić.
znów Ciekaw
jestem co będę
Grytć?
- pan
gryzł. gdy dam panu 200 złotych.
dzłe

ójt

J'1 NjA'rUR)

aIBCZkl nie . lodzlne. .
B
f)rzystat>łooo
. „Bez zgody
r
do

ro~ót

na

magU!.traiu
Polesiu Ifonstantynow-

(Z prasy).
•
k
.
.
ra"
sobie
· B· toskłem
"' ~ewne ..miast~cz O,
•
y
.

hczące sześc~et ty$tęcy m.iesz~anców,

a tak _brudne I zamedb~ne, ze az strach
A rządził tern miasteczpomysleć!...
król możny a władny, mając do
~iem
K ól L •
• • t
r . uYi mą1 rn~rns r 6 w.
pom~cy. r~aę
dry 1 mim~!ro"Y1e m~drzy ~yh, a}e .sa-

Iudz10mł nC~e. iml;o~t:db~s~\\~1:~cz~11f
Y •za1!1a o. 1ą,g .e
'

•

•

t-

0

0

1
ze P~~rzebna nn Jest !{anahnar:-e,rnh,

~ac1a, ~- t~ br~k1 znowu są ~o mczego,
t to ś::'~atła L..amało na u11cach, a to
ramwu.JÓ~ za i;naf~, ~ to g-machu teatralnego me~a l .tak f! 1 b~ ~ kó!~o.

Mądry. b"ył krof, a I ~m1strow1e tp~:
d:zy b:'(h. aI.e. w~zystk1emu. zarauz1c
me mogli_, bo .1 J~kze? ... Bruki poprawią
na
?rak. im
dla brudów I POtnYJ, to
znowu zbraknie funduszów na budowę
gmachu teatralnego i tak niby w kółko.
owego
Zebrali
raJegendarnego miasteczka i
Radzili, radzili, aż ci jeden wpadł
dzić.
na mądry pomysł.
- Co tam mamy króla za fartuszek
lrzymać, kiedy sami więcej zrobimy!..
'Jak .Powiedzieli tak zrobili. Król du·
mat, ministrowie dumali a mieszkańcy
;wzięli łopaty do ręki i dalej-te kopać
ziemię i wszystko naprawiać.
. 1'Więc najpierw za ich sprawą J>OWstał wieJki park ludowY, Jakiego świat
j~szcze nie "?rldziat. A król dumał i mimstrowie tez.
Potem wyrwali wszystkie kamienie
~ brl!.ku ulicznego i zabrali się do kana
RzaeJI. We dwa Iata. kanalizacja była
gotowa. A król dumał i ministrowie też.
. Potem kamienie za miasto WyWiei sporządzili nowe asfaltowe bruki
lż milo byto patrzeć. A król dumał i
ininistrowie też.
Wreszcie postawm gmach teatralnv
wybudowali podziemne tunele otwo·
rzyli !JniWefsytet, usunęli kryzys mies~kam.owr, załagodzili wszystkie strej
ki, zn1~śh podatek obrotowy, rozdali

~analiz~cję,

piemędzy
t~
wyzłobią drog~

na imieniny od jednego z

łem się od czytania?

. \

'

m

odrestaurowau dom~~ ~ybudowa11 nowe. zburzyli
choceny, wyleczyli
zmzyh reglamentacje
stare, znieśli
umieścili
rych,
do

~zieci w Rabce, skasowali ~WYCZaj

po

aaw~nia rąk, pokłócłlł się, zniszczyli
bruki, zburzyli domy. wvsadziłi tunel

się, wymordo-wali kobiety poza~
dzie~i, powystrzelali , meż~zyzn.

Tak zginęło legendarne miasteczko
o którem dziś ltli nikt nie pa.mięta.
-

Ku ku
"' •
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•

'
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•

ł.6dź miałaby być
&z~zęśliwa ciż .Poznań

doraźnej
~ależ.nie

D!lug·1e
I

~a na1~ogats:ego

- • . •

na sWlec1e

• .

p1amstę

dyrektor
awazany Jest Jozef Hofman,
instytutu Curtis, akademji muzyk.i, w Fi
ładeMji.. Stano_:wi>Bko to daje mu rocznie
100.000 dolarow doc~<>du.
P. Hofman otenił się po raz pierw~
a;y ~e starszą od ~iebie o .1<'! lat panią
Marie Corcoran Eubs z Lom.s1any. Mał·
zeństY'o to z powodu zbyt wielkiej r-ótn
~ wi~ku ni'; należało do ~częśliwyclNic w1ęc dziwnego, że wkrotce p. Hof
IJ!all . postarał się o. rozwód i nawiaµ.ł
nić rn1łosną z uczen1cą konserwato.rjum
muzycznego z Nowego Jorkµ, pa."Tfllą Bet
ty S~ort.
Kiedy p. Hofm;ui rozwiódł się .z pier
wsza.:. żoną ~ poślubił .drugą, pozostaje ta
jemrucą. W1adomem Je~t tylko, że zazna
. . . . .. •.· • . . . . . . . . . . . . . . . .

I
2

.

O eniatny

~

. -

1

mezrównany

,

„

·~

.
:

Dwan11s'c1·1

d1!3mantow

1

ŁodzL„

Warszawa chce obdarzyć Łódź we·
d
rownym teatrem r<>boltn1Czym, nawef
wylroszd:{)Wać się w tym celu, a roaje
się wca:J.e nte wiedm'eć. że dar ta:kł nJ't"
odpowiada ani pdtrzebie, am \Varnnko:-11
,
.
fód-zldtn.
Kwestia teatlru ' >robofn:ilczieg!o na te""
renlie lódzikim jeSt !kwestią dla nas już
~ dawna baordw żywoill1Ją, którą sta:ra•
mY się rozwiązać dodiatn:iiQ już od szer.egu .taf:, nt.e cz,ekaiąc, aż ... Warszawa!
raczy przypomnieć sob.ie ła:ska'\vie o naszych . ku1turaJ.nych potrzebach.
o item z.daje się, że Warszawa n.ie

róW!nie-ż 00 fakcie, 0ż.e s:a.11li
postair--aHśmy się już dawna posia•
0

nie wJe, jak

też is•
na 11asizym grunci\}

danie scen robgfuiiczych, ktwe

tnłeją. li prosper.uią

Można się róZnie za'}'}aił1rywa"ć na to.

jonu1 si~ ze swą obecną żoną 5 lat temu
w studio muzy~em Alek6831dra Lambert, modnego profesora muzyki- Podobno .była ta miłość od pierwszego w~rzetna. W 1924 roku panna Short zam.te•
szkała z matką w hotelu Latham.
Niedługo potem wprowadził się tam
p. Hofman. Przyjaciele jego przypuszcza
ją, że rozwód je.go z pierwszą żoną nastą
')ił w tym czasie, a niedługo potem pow·
órne jego małżeństwo-.
•
.
•
Lecz t dru~1e ~ałieńsfwo p. Hahnana ~dznacza Slę wielką r6żni~ wieku
małzonków, gdyż painł Ho·fman jest o ...
20 Iat młodszą od swego męża. Znaj.onń
P: Ho-fmana t~ierdzą, że o ileby w dru·
g.iem .Jego mabeństw1e byta mowa o r0:;e
~od.zie, to tym ra~em st:oną domagają<:ą
się rozwodu hęclz.1e pa:n1 Hofman. - --

I

czy istniejące jUź obeooie sceny robot•
racze czyni~ w wystarczający sposhb
zadość PQinebie, stwierdzić trzeba ir•a-·
stępnłe jednak, że teatry te s-ą, bą:dź co
bąd!f... stałe. a >takich właśnie Łódź ro!Jo-i
potrz:e:bll\ie.
Łódź nie jeist PJ;p;idówJ<;ą. prz.y'ilez•
d!na, wędiro.wna trup.a tllie bę.dzi1 e mogla
sprostać ,wyma~
nawet w przybliżeniu
1
gani-om, j'akiie sceni e irobotnbej sta...
wfać musimy to teź „dobre chęci!'' pe...
wnyclt kół ~ady Miejski.ej Warszmvy
m1Usimy ·uważać za: .projekt dość pciro„
nd~J1J1y••• Zamiast trarr~tować rum jalk llf-O-.
wmcję, którą obdana się skrawkami
kul!tury wi.ełk'Omie'jSkiej, Iiepie:i nczy.rnio·
ooby w Warszawie, gdyby z:echdamY
·tam traktować Lódź jako wlelkJe o.sfe_.
dle ktrlt:ury i pracy Q dndywiiduaJnej fizijog:t1001jii spoitecmej ~ własnych im:fy...

tmez.a

wtktuałn~
•

. ••

pcrtn;ebooh
~' '°" • •

•'

.

-I

ku.:ltulcrl.~ycl.! ...
,

~

•

•

"

~"'/I

Z~

·

cyganów.
zemsta
.. ZaŁotrowska
a-cygana porwali dzieci
pobicie

:..

I

Lianą Ha.i d
następny pro~ram w GRAND KIN.IE.
- -..- „..-w-

oo

pOIOOCy w postact dezależnie
koracyj. wyposażony w stalą sub„
wenoję, wynoszącą okotlO 400,000
~otych rocznie.
Jest to istot.me wielce ciekawy pro•
jekt, który w~nien wprawić w ulumiie·
l1i!e pr:zedewszystkiem nas, fod!ziatt!
Sw.iadlczy on bowiem o wielkiej i:gilO-'
rancji. z jaiką stołri:ca odlnosi silę do pierw„
· 1k·~J'.
I d
pvu: wzg; ę :em WN~'1 ~ci miasta:
sz.egg. T'<-n.rl
prowincjonalnego Felski _, vooliskiei'

·jak i,
zadowa'1n.iający roZV{ią.zana„jużt.w j.SPOsóh

złodzief
:
·
· sąsiadami.
·
· są nutym1.
· me
·: '~ ~~game
ąsie z~vo obozu .cygańskiego. zawsze
:
. ~oluJe udzasadmone obawy 1 vrowa
:
.
: z. cze;;to o . zatargów.
,
•
.
k ~Takt. z:i~rg. wyb:.1cht między miesz
0
: ?ncam.1 Je neJ z w10sek węgi~rskic~
U
~
: w okolicy I\aposwaru".. a. obozu1ącynn
0
~ N;st~pny program w"APOLLO' · !am cygana!l11. Szczegolme dawał się
im we znaki mtod:v cygan Laszlo Bog~
· · ~•~ dan, bezcz~lny złodziej i awaturnik.
~·::.·: - ~- :.I !i . . r·„{;i..}' '>'!_„-„„.--' ·"·· ,.,ł~ •• •1:-:: i .~szęd~1e był, :wszystko wypatrzyl
~ ·"
, Ja1t •tw1e.rdzą ~meszka.ńcy. wszystko
ukra~l: a mgdy ~1e mogh mu wieśniacy
·

• P~ t '
w potę i nym 0ł> razle

:·

~.=;ehzn~~fu'1!ri~n~tag~~ ~~::

czY kwestia rosWa u nas

OaJ•bogatszegO na świecie pianisty.

.

fak nam z Warszawr donas.zą.,
W pewnych kołach rady miej„
$kiej piowstal projekt stworzenia
wędrO\vnego teatru robotnic.zego
jeżdżącego stale między Warisza:
wą a Łodz:ią. Dla rego too:trn dekoracje mają być dostan:czane z
:pracowni teatrów miejskiich w
Wasz.aw1e. Oez.yw:iście, ie prowaJC!irenie taikiego teatru wym~gać

nłezgorze;f.

n1·eszuzęś11·w1 małz·BńSf\VO

z

r

• '

!',,

noc PRZYlióD PllLJl\RDBRKI

;

'

.

nou11~'Uł fa1°r~an'~
1;1I~~~ i U
?~~:~~ko~:~~falip~=~~:
Zoppot.
,rnncow na lato

"

- '

1I

zaczęli

.

~.'

Teoretycznie nowy sposób li.'kwidacji
Lódź. 26 kwietni.a.
O pladze zebraniny na bruku łódz- tehraniny daje jednakże korzyści. iPHe:k.i:mpisano już tyle, ze nie trzeba chyba dewszystkiem żebracy skońCZE\ jut swą
dowodzić iakt\. rolę dla naszego miasta rolę natrętów w sklepach, !la ulicy i w
odgrywa racjonalne zwalczanie tej spo· ro.ienkaniałh prywatnych, po drugie zaś
zyska się przy pomocy bonów fundusze
łecznej bolączki.
eh z u„
·
.
1~. • k
• -,
11_
Tym razem c licemy ty.1iKO
związany
„cie osztow,
na pr>iu
wspomn1ec
o nowych środkach zaradczych przeciw dziele.niem pomocy materialnej lub innej
ko tej pladze mających znaleźć wkrót- osob0m zmuszonym do żebrania.
.
.
'
ce zas<tosow~ie w stolicy.
Czy w praktyce 111awmą się te same
h d • h
ibl""
.
W W
:..
ni.ac korzyści - niewiado.mo.
: b , arszaw1edw na1.1. izszyc
Ja-3-- • •
.
„v, k .d
maJą · yc wprowa zone zw.
• •w '. az ym. raz.ie nasz~ ""! ,,_, mieJ„bony przeciwże.bracze",
które będq sprzedawa.n e w ksią.żecz- atm~ wumy zamteresowac się .ł.pa '!1°'"
kach po 10, 15 i 100 sztuk w cenie po 3, kt"f!» lekarstwem 5'!:'a p~gę 8t lebr';Dl?Y!
611
a a ~ f.1.LZ
ora na nasz~ xu.ncie
5 i 10 groszy wszelkim .instytucjom, skle
.
. •
chorobą. chrome~~·
poro i oso.bom prywatnym.
Nawiasem m~w1ąc,. m~ 1c:st. fo po·
Zam~ast więc pieniędzy :ieb:ak otrzyma 1eden bon, z którym uda się sta- mysł ~o'\\-7, gdyz stosu1ą &~ J~ oddaw„
cji opieki społecznej. Tam go zarejestru na większe miasta ~urope1sJue,. w lPol·
ją, zbadają jego ~tan materjainy, udarem sce zaś Pozn:ui przYJął z zagr~icy tę
nia.jąc w ten sposób symulację, poczem metodę w~k~ ~ .Zebractw.em 1 ;Po.d~b~~
wydział opieki społecznej przy magistra wyleczył Stę JUZ radykal.n1e z teJ ciężkie)
·
chor.oby.
cie
mniej
Dlaczego
udzieli mu pomocy
i Warszawa?„
od rzeczylub w innej formie,
Ex.
wistyeh potrzeb te.braka.

się więc mieszkańcy

pobili
bijali

przyjaciół „Teorię wzglę

Nowa metoda walki z żebraniną, stosowana w Poznaniu i w Warszawie.
· k hf
h / d
d
·
p,O lecamv Tq UWQ Z(J naszyc W Q Z mlOIS lC •

•

./

dziś

''

~~~·~"ł
····

._ Ottzymafem

dności" "Einsteina. Czy nie mógłby pan mi tego namalować, gdyż odzwyczai-

• • b racze''
B ODY Przeclwze

•••••••••••••••••••••••••••••••

·

nlc$ych.

szczekt?

dowiesć k~adzi;z.v.

„ •

·

łesn1czy Fran·
c:szek Rhedey ~chwrt,at Laszla na gorąc~ uczynku 1 wymierzył I!IU samowolme okrutną karę. Pr.zyW1ąza~
~~ ogona swego koma i puścił się

• Wreszcie m1e1sco\VY

4·

~f'd~ wYpłJ d~krqtnłe

z-emdłal

leśniczemu

w tej szalonej jeździe, pokaleczy! się o

kamienie. aż wreszcte potłuczony zna.i
lazt się w piwnicy, w której przeleżał
trzy dni o chlebie i wodzie. Dopiero po
trzech dniach leśniczy puścił cygana na

wolno~ć.

Za shańbionym cyganem ujęli się j"6
go towarzysze.
Czatowali na leśniczego próbowali
go zastrzelić, spalić leśniczÓwkę itp.
Długi czas bronił się Rhedey jak
mógł.

wreszcie

zwrócił się

o pomoP

··
do władz.
W cbwifi, gdy zjechała komisja, aby
zbadać sprawę, znilmęfy ber; śladu
dwie male córeczki leśniczego.
Ukradli je cyganie.
Napróżno wYslano za nimi pogo1i.
Cyganie przepadli bez wieści. Wywę·. ·
d:rowałi podo-bno dó. sowieckiej Rosji~ .

-Jak 1mimuie nvnh IDi[i amerJkaó1ła UHD,JDi1 rtowy
sztur~
.
ormonów
na
Buro;ę.
Kongres w W1edn1u.
propaganda
•w

•

„

Serdecznie lecz skromnie, a
•

J

•

••

sekciarstwa.

kłopotów.

W całej Europie daje się zauważyć
Żytje 1lowarZ%kk w Ameryce }est sów poroelaniowych, nie ma z:aS'taw ze żywa działalność se.k ty amerykańslcich
iardizo rozwinięte, a wzmogło się ono. srebr~ me i'stn~:eje nawet pojęc:be l{Te- Mormonów, którzy. wysłali swy<:h a.g itaeszcze bard:zii'.ej po W'O.tniie.
· de:nsu w zmtczeniu europejs1dem, więc torów do stolic 11 starego świata". aby
werbowali zwolenników.
AlmetrYk.an.iie lubią przyjmować gośd, g.osPOdyin.1 ra:dz.i sobite w inny spos·ób.
Celem wzmożenia swej propagandy
L1waża(łąc to za wielką pazyjemność.
Telefonuje do re'Slta11racji i zarna wia ttrządzili
Mormoni kongres w Wi-2dn.iu,
POI'łNmo to, że wd.ęikswść gospodyń a- 1śniadanie lub kofację na tyle osób, ile
który
wywołał
niezwykłą sensację .zwł~
~cli obywa się bez służby, , ioh poprosiła.
szcza
w
kołach kobiecych.
JWJY'jęcle kfil!ku czy lciłkunastu nawet o-.
R.estattiI'ator troszczy się nietylko o
Ogromną salę zapełniły po brzegi żą
sób nie jest polląc.wne z trud:nościam1.
jadło. ale i o zastawę, nakrycie i przydne
sensacji Wiedenki. Były to pr.zeważ
Qospodym ndie tamie sobie glowy w · branie srotu, a gdy n~iema w diOtnu odnie niezamężne kobiety w wieku od 30
jaki sposób ugościć zaJ}rosronych, g:d'}'ź powiedn.iej Llośoi' mebli, dootarcza nawet
--40 lat, najwidoczniej spragnione zywystawne pmyjęci.e uważaooby za zły stoMw i krzeseł.
cia rodzinnego i domowego ogniska.
ton i chęć wynoszen!a się nad imycih. ·
Plrziyjęoiia takie nie są zibyt kosztoMormoni w Europie nie rozwijają je
Oość amerykański mUJSi mieć to tt- wne, jak na tamteJ:sz.e stoS'll'Ilk-~ gdyż cinak
jawnej propagandy wielożeństwa i
czttcle, że gospodyni uważa g10 za d.o· cenv· wa:haią się od. I - 10 oola1rów za ograniczają się ·jedynie do aposfołowainowni!ka i jeśli mprOOi d:o stol.u, ro ,p o- osobę, zależnie od umowy.
nia zasad bardzo surow.ego trybu życia.
da t!attde jadło, ralk:ie jada codz.ienniie lei.
J est meczą ni;e do p001yślen1a, ahy
Wyznawcom tej sekty nie wolno pić
rodlzinai.
:restaurator wywiązal saię nti:edbaile z <':a- d:lkoholu i palić tytoniu, ograniczyć muStek z lrarto.f.lmią sałatą. trochę o- mówienia łub dlosta:rcz.yl tle preyriZą
vroców & ozarna kawa hm herb.ai1a skla- dronyoh potraw, n~zdirowych.
daiM się na „proszoną kola~". wyjąIstnieję bowiem „praw<> odiszk')d:ltek stan.owiią tyffil{o wiie'Mcie UiroczYSt-ośd wania", a sęd:zdDwre amerykańscy tępin,
rooz!inine, jaik zairęczyiny, śluib ] t d.
bez mtbosierd!ziiia WSZ'e11ką fuszerkę ku-

szą spożywanie mięsa i ~ lk:ti
bezwzględna czystoo-ć -obyczał6w.
Ka:żda gmina nwrmońska wy.biei:a ·12
kapłanów, którzy noszą na.zwę aposfo,

łów, a

ci znowu wybierają .z pośród siebie prezydenta. stojącego na cze1e gm&o
w calym kraju.
Urząd kapłański jest honorowy„ '\rlęc
duchowni morm<>tiscy wykmrują, zawsze
jaWś fa~h 1 którym zarobkują na utrzymanie.
W Em.opie zjawili się oni liczniej ,w
rą.ku 1912 i próbowali szerzyć propagMP
d'ę swej sekty, lecz ów-czesne nądy ettto
pejskie wystąpiły .z całą energ;ją przeciw apostołom i pozamykały ich w wię•
zieniach.
Po latach 16 przypuści.i iM(}:rmom u
wy s~turm na Emopę.
_
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PrzeclęMJ;ie z.amożiniy dom ~
kańsld rr!e posiatla kOOZJtow.niyclJ. serwi·

Jak to.„.bYIO przed. tysiącami lat?
Obrazy tworzone przez
i

lmarnt\.

•
•
• •••
Czy w1ec1e,
ze
•

~V za'ktada:ch fa:brycznych Por;d:a za· poin1iędlzy k<1bi'etaimi attlllritelsil\tl:emi, lkit6rie
b:udn1•cmych jest obec.rnie 91,616 osób i pa\ą IITa}wi'ęcej z 11ośród kob.iet ca:tego
iaik przy}JIUJ.S:~zają wyżsi k·reirowniłcy te- świa:ta.
go olbreym:iego prredsięb.Iorstwa, icz':li_
ba 1a: w niajbliiZs:zyim oza'S'iie wwro~"llie
do okf'ągfych stu tysi'ęcy?
llliemieck1 krąrow-niik „Emden" odkryJ podczas swej podróży natw,iięks·zą
podł1ug statystyki przepmwad:zo- głębokość m~, doobodzącą po:d!ług
nej p.r:rez angiełski'e fab.nnki pa.p.iero- pomiarów do 10, 290 metr.ów. Miejsce
sów, w.y,pala się w Anig'lit 160 nń:ljar-, to maj·diu:ie się o 40 mił iwrs!dch na
dów pa'l)i.CTOSÓW rocz·ttie. - Olbirz;ymia wschód od wysp PHi'Pińskl'ch w ob.szata cyfra spowod-0wana jem -tak roz~- f2e, ~który uchod.iui za n:ajglłębsz~ otwtszechniooym iteraz na~:agiean palterua chłan morską.

*

Na!więkśzy dramat fu&hl.
który prawo ,pffeętnuie
mianem zbrodiii .rp; t.

Ostatnie wykopaliska geo!ogicz-a'?'cheologicz:ne dokonane na wyfy:nie mongolskiej pobudzają fantazję
uc.zonych1
którzy na zasadzie cdnalezi.onych resztek ludzkich, zwfarzęcych i :roślinnych
starają się odtwo:rzyć
obraz świata z
przed wielu tysięcy lat.
A zartem jaik W)T:glądała Mong'Olja w
tym okresie, gdy żył człowiek jaskiniowy, którego zęby ~alezi.o.no w jednej .z
wapiennych pieczar?
Wśród gór, zniszczonyd1 późniejszymi kataklizmami prayrody i trzęsieniami ziemi, o jakich nie mamy nawet wyobrażenia przebiegały wartkie rzeki.
Potężne jaszczury, .których Zy;ją.ce okazy odnaleziono niedaw~o na je<ln~j z
wysp po~ezyf~k~ch fruwały v; p~wietrzu, ssaki zag1monych kszta.łtow zer<J-

I

,,BIGA

JA''

W TOii

naukę

fantazję.

wały wśród dziwa'OZilydi ~ i <tziewf..,
czych puszcz, potwomycll :rozmiarów ry
by napełniały wody, a wśród tych drapie.Znych bestji żył edowi-ek1
obecnie
król stworzenia, a: wówczas biedna., a.pastowana przez w~zysllki.e zwiemęta i
niemal bezbronna istota.
I nie po.ZO'stałe>by śladu
człowieka,
gdy.by go nie obdarzył Stwórca da:ren:
ponad wszyistkie dary - ~
1W codziennej wałce o byt i zadrow.a
nie 6Wego gatunku wyrabiała się inteligencja człowfoka jaskiniowego i ~tawały wy.nalaz;ki chroniące go -0d zegła-

dy. ·

!Wynalazek noża i zdobycie ta.jemniey ognia były w skutkach swych o wiele
doniośl;js~e niż wsp.ółczesne !Ilaj'Większe

odkrycia
głównej

1

wynala.zki.

najgenjalniejsza tragiczka

świata

MARIA JAKOBINI

Gra Jej w tym wiekopomnym filmie jest taka, na którą ienjusz zdobywa si~ tylko raz w życiu.

H1nry George, i Emil
H1ys1. l\nifa Dorrls, Ernest Vereb1s
Inni.

~:!~~~~;e :!~t= :~;~:c~~~
0

Głośny

Dliś

po raz 01tatnH

Orkiestra pod dyr. p. R Kantora

„

ten proces o dwuieóstwo, był tematem rozpraw całego świata cywilizowanego.
W filmie tym pot~ga treści rywalizuje z mistrzostwem !'ry..•
Po cząfok · seansów o gojz- 4.30 PP•• w soboty, niedziele i
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dtie paci ~och~a w~dci~ Papro~ b~dy~kpM~~łtz~ł ~ę d tiwn~,M
kiego.
czoła wystąpiły mu duż e krople potu.
f BJ:' n ">BREAUX.
\
- O ile przyjdzie - wtrącił Ró- Co panu, niech pan siada. Mr·że
r.;,~Jv
życki.
pan chory? - spytał Różycki i t!rfPrzyjdzie napewno - odpowiedział flich.
Hofflich.
- l . To chyba zaraz przt~jdzie ; P itcm
- Pan mu już zapłacił?
bardzo· niocną kawę, paliicm cygaro,
Sensacyjna powieść z życia łódzkiego.
- Ani grosza, ja płacę po wyświad być może, że mnie trochę z.amd!iła ,
\....~~~~~~~~-~----~~~~~~--~--czonych usługach - zaśmiał się Hof- chociaż ,nigdy mi się nic podobnego
~=·~ flkh. .
n~~uz~~
54)
- Portier na dole moze Paproc·
- Trochę wina, to pana . p()knepl
kicmu
powiedzieć, że tutaj jest kobie- - - poradził Różycki.
Ciotka nakryla do stołu.
· I kazał przymesc kilka kieliszków
?
_ Owszem, bo mnie coś straszni<
Na bielutkim obrusie pojawiły się stwarzając pozory jakiejś libacJi od- ta, więc poco to ukrywanie się .1reny·
- spytat Różycki.
pali.
filiżanki, tale~zyki i spora .taca ciast.
wracając zawczasu podejrzenia służby
_ Portjcra uprzedziłem, aby nic
L d
. d
ł
móv.'ł
Drzewfocki wprawną dtonią rozle- żę zebranie ma jakiś tajemniczy cha·e wo się O"W10 1<.: cm.„. ·i
nie mówił, 'PO\Viedziałem, że ma być ciężko oddychając Paprocki. Załatwi·
\Vał pachnącą kawę do filiżanek.
rakter.
d · 1
1
"ed · ~ trfl" h
- Jedną panienkę tylko będą pana- niespo zia~ rn - oapow1 zia1 i o ic my prędzej, chciałbym położyć Si!f -w
Paprocki spojrzał na zegarek. Bylo .
.
·
.
przckręczaJąc klucz w zamku.
dornu ...
1
pięć minut po wpół do czwartej.
wie mieli? - spytał dyskretme kei-,
frena próbowała czy zmieści się
k"
db.'
·
t ,
- ' ·
Paproc 1emu o 110 się g1osno~
Henio począł podejrzewać Malgo- ner.
w
szafie, przyjm11jąc możliwie najdo. 1
• · • ·1
- Jedną, jedną - .odparł Różycki.
. _
_.
- Pros.zę, meca pan powie Ja ( 1o
rzatkę, iż umyślnie zaaranżowała wszy
godmeJszą
.poz~
CJę.
_
.
było
z
tem·i p·ien·iędzmi, które otr. V'tnał
·ó b
·b
·
I
Kelner uśmiechnął się filuternie za
J
- b d
s
"tko w ten spos , a v me
mog i zo- Stasm! estes ar zo uprzeJmy.
Tdo'z"ycki
od Drzewieckiego _ po·
t ć
·
plecami Różyckiego.
\V' k
b t 1
t ś 1 N ··
· 1 z pan 1's a S;am1.
Hofflich i Irena byli punktualni.
m ~ o .~ a. owa e . ap13emy się. a wiedział Iiofflich, przyczem obaj paRóżycki tymczasem nerwowym
p~~1::slnosc imprezy! - zaproponował nowie przenieśli Paprockiego na krz'i:"
krokiem wszedł do hotelu„. przy ul. Ce
Dreszerówna nieco zażenowana nle Iioffltch.
sełku w kierunku szafy•
..:
zwykłą sytuacją nieśmiało weszła do
• ., ę , p r z yc z em Irena
-e1n·ianeJ.·
.wyp1·1·1 we t roJK
- Drzewieckiego ja wynalazłem na
- Proszę o pokój - zwrócił się do pokoju, pełnego jakiejś dziwnej woni, na dłuższą chwilę zbliżyła swój kieprośbę Porschego. Porsche mu wrę~
portjera.
mieszaniny ·tanich perfum,· dymu papie- lich do kielicha R.óżyckiego.
- Pan bez bagażu? - podejr.zli- rosowegb i stęchlizny.
, '-- Za nasze szczęście powie- czyt pięć tysięcy złotych w mojej obec
naści, polecając stworzyć \Vraż enic, ii
wie zauważył portjcr.
Mocno uścisnęła dłof1 Różyckiego. działa cicho.
pieniądze
pochodzily od Ireny ..•.
- Płacę z góry - odpowiedział in- Pocóż to wszystko właściwie?
Różycki przywa;ł ustami do jej
- Jakiej Ireny? .._ spytał Różycki.
· żynier i niezwlocznie uregulował na- Ja i tak panu wierzę-przemówiła pier zgrabnej rączki.
leżność.
wsza, podczas gdy tteofflich przezor- No, że pochodzą od pańskiej naHofflich dyskretnie udawał, że coś
- Przyjdzie tu jeszcze jeden pan z nie schował okrycie Ireny do skrzy- go wielce zainteresowało w szafie.
rzeczonej.
panią, proszę im, gdy będą się o mnie piącej szafy.
· Ktoś mocno zapukał do drzwi.
Paprocki kiwat się bezwładrńe na
pytali, wskazać mój pokój.
- Co pan_ robi? - spytała Irena
Irena skoczyła do szafy, RóżyclJ krześle.
- Dobrze, proszę pana. - Antoś. spojrzawszy w stronę Hofflicha.
Musieli go podtrzymy\vać. HOffł.ich
usiadł na krawędzi sofki. H0ff!ich oZaprowadź pana do pokoju nr. 23.
umoczył ręcznik i owinął nim głowq
- Uważam, że będzie lepiej skoro tworzył drzwi.
-- gó.t~cki obstalowal butelkę wina pani zachowa incognito. Z ·szafy bętD.c.mJ:.
Do pokoju wszedł Pavrocki. Był PaDrockieiO.
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Echa katastrofy kcle!Dlrt.rej pod

i

War-nzavvą.

\.V ubT~głym ·{y{!o'cfoiu pod KQnsfanc~ncm wyk"le'ł s.ie poda~ po~picsznv. Paro..
wóz nagłe wyskoczył na zakrecie z szyn i całym rozpędem przewrócił się na
bok. Pierwszy wagon z impetem spiętrzył sie przedniemi kołami na parowo·

_

zaś · 2 dalsze wagony \l-YSlmczyły z szyn. Wśród piekielnego huku i kłębów
pary, które wszystko okryły, kto mógł z pasażerów ratowa~ słe wyskakJwa·

•

_
.

zie,

_
_
_
.
.
_
·•
.
,
niem z kolejki do rowu. Krzyki przer~żonych pa~żer~w i jęki .r.annycb zaalar-, ~sl~pca !ego Szuch, ttaC'l. urze<łu sled~zego Suc&eneli, l)(\{fprolc~ I(u_~k,
mowały przechodniów i pOlic_ie. Na m1e~sce nad~1egtł Jtatyc~!llł!łst przod. ~x i 1n. Wywrócony par~)\\7 óz I spłętr,z.Jny ·wagon p0zosąmą w tym stame az do
kom. Zaidler i wyw. Z iembicki. którzy wraz z 1nnym1 rzuci11 ste do ratowan•:i I· czasu przeprowadzenia. d<>chodzenla w peiu wykryOl!l przyczYtl k~tastrofy.
Może tu wchod7J w gre podmyC'le toru przez niedawna nawałnrcę.
ranyycb. Wkrótce ziechalli na miejsce katastrofy: k<>mencłant PP. Czynrowski,
r a n,,,...,.,.
#"Pt·
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Emil Jannings o swej karierze.

Nowy rekord sz~bkośc1
automobiiowe1.

marynarzem, potem - fabr~kantein,
wreszcie-wstąpił na deski sceniczne.
~oczątkowo chciął zostać

lat ~zi~sięc jnych książek.. Był to .okre_s za7hwycania mfodszy ~· t_r~py ~a:k1ejałem · "'! każ.dym
Gdy miałem zalędv.:1e
opowiada Emil Jannings przemeśhśmy się dramatami, a P.omewaz; mia~em pa, ~owym nuesc1e absze,, rozst!lw1ałem ku~
się z Zurychu do Goerlitz i z tym właiś- mi~ć doskonałą, :w.ięc uczyłem się ról u, lisy, sprze4awałem bilety ~ zastępowa
łem kol~gow :na wypadek ich ch;oroby.
··
moje lubionych posta.ci:
nie miastem wiążą się wszystkie
Zainteresowanie ~atrem było,""'! ~ych Wszystkie role. um.iałem. na pamtę~, a„
wspomnienia młodzie~cze .. Przeprowadz
ka ta obudziła we mnie mepohamowaną warunkach z.rozu.n11ałe. ZaprZYJazniłem wansowałem w1ęc powoli na młodocane
ią<lzę podróżowattia; szkoła była mi nie się z garderiobianym teatru miejski~o, go a.ma.n.ta i b~~tera.
Po kilku m1es1ącach zostałem w ~o~
spędza1ąc
z.nośną, zacząłem się więc oglądać za ta. pomagałem mu przy pracy,
kim zawodem, przy którego pomocy mo- tam cały wolny czas; dzięki temu mog- amanta zaangażowany do .tea~. mieJłem być obecny na wszystkich próbach 1 skiego Gardeleg~n, a od .teJ chwili szybż.naby objechać świat.
. Pew.neg? dnia zj~wi~ się. z wizytą u przedstawieniac~. Tea~r tkwił mi już . ko posuwałe~. .~1ę !1aprzod. po szcze~
. la~h aktorskiej kar:ierv. A Jednym z n~}
.
(),Ca stary Jego przy1ac1el, oficer mary„ wtedy w calym 1estestw1e!
Pewnego razu przez C?o~rhtz przec1ą milszych ~-c~uć mo1ch z ?wych ~zasow
.rarki, a jego mundur z błyszczącemi gu.
.mkami oddziałał na mnie tak dalece 1 gała wędro~a tru;pa, k.torei zaprop<?no- było. to, ~e )~dna~ z!ll'ab1ał~ meskoń
łak .impo.tlQwał że zdecydowałem się w wałem swoie usługi. Ofiarowano m1 za czeme w1ęce1, aruzeh w trupie wędrow
t.o po trzy mark.i tygodn:owo, a.n~ażując nej. Pierwsze moje futro, "!" którym pa„
jednej chwili n~ karjerę marynarza.
Pewnej :nocy ułożyłem · tłomocze'.k, do ról do wszystkiego. Znowu UCJekłe~ radował!m po ulica~~ Berljna - to byariąłem ulubione książki i trochę odzie- z domu. Czułem s1ę doskonale. Jako na1- łJ maksJmum szczęscia naowczas.
ty i_ potajemnie opuściłem dom rodzicielNie mając ani grosza przy duszy dołarlem ja.koś do Hamburga ~w tym celu
trzeba było wszerz ;In"zę.jechać całe Niem
A'merykan1n RAY KEECH na 36-cylia.
oy), żebr~c po drodze, a tam zgodziłem
drowej maszyuJe Tripfex przebył w cią
się iaiko kelner na mały obęt.
gif godziny 334 kilometry_. biiąc w tell
Buda
·Niebvwały
~arowanie. było straszne, Zasposób rekord światowy.
Towarzyskie koła Budapesztu poru- rękę swej małżonki i wkrótce potem ocłmiast stać :na mostku kapitańskim w pię
•
proceHID była się druga uroczystośC weselu.
siedziałem szone są żywo niezwykłym
lmym. lśniącym mtmdurze.
niemal na spod.zie okrętu. obierałem kar rozwodowym, który ma odbyć się nieba- \Werność małżeńska, zaprzysiężona po 1
W
'
ui~
łi
tofle i musiałem spełniać wszelkie inne · wem. &hat'e rem jego jest znany w stoli- raz drugi i tym razem trwała jednak bar111.
.
90boty kuchenne. A gdy pewnego dnia,cy Węgier wieLki przemysłowiec Leo- <ho krótko.
•
W - l'I
Przemysłowiec W. odbywał częste
iakiś pijany marynarz schwytał mię ·n a pold W., przeciwko któremu małżonka
Meksyk. 25 kwlie't!n!:a.
czytaniu wyrzucił moje ulubione książki jego wdrożyła skargę . rozwodową za podróże zagranicę, w cza-sie których zaM'.inisterstwo wojny pdtwJ.ierdza dz!tś
do w<>dy ku radości całej załogi, mój na- zdradę małżeńską., która„. uwieczniona trzymywał: się specjalnie przez . dłuższe
została na filmie. Do aktu oskrażenia do ,okresy czasu w Londynie. Ciągłe te wy- ofi:cjatJnr,,e wi ldomość o 10-roJzmuej bi...
strój marynarski zniknął.
podejrzenia w tv.ie pod Cuemaro.
dowodowy, I jazdy wzbudziły pewne
Okręt przybił do Londynu, a zaraz łączony jest jako matetjał
Powsita.ńcy stJracitfli. w tei bl»tw§:e 60 za:--'
Środki do pasek filmowy, na którym kupiec buda- małżonce - mimo - że nie miała narapo wylądowaniu uciekłem.
znowu że~aniną i peszteński prze~stil;wiony j~st .w c~wili! zie żadnych . po~ytrw;nych ·dowodów I b'ityoh li rann~h.. Wojska ·r~aoowe na~"'
jycia z.dohywale~
Jakąś zdrady swego męza. Niedawno chcąc za czytły n:a pabo}oW'lS'ku 43 za!b:itvch. wśród
r6żnemt PQsługanu. Pewnego dnia, gdym gdy czułem ramieniem obeimuJe
b.ić nudę podczas nieobecności swojeg() których znajduje si'ę równileż zmany prze
krążył po mieście głodny i bez planu, młodą, piękną damę. .
PTzemysłowiec W., poznał swoją żo- męża, pani W. udała się - do kina, w kto wódca powstańców Pectroz.a.
spotikałem przyjaciela ojca i wkrótć:e po
fym udałem się w drogę powrotną do do- nę, có.rkę bogatego właściciela dóbr ziem rem miał być wyświetl_any wielki dra· 1• • • • • • • • • • • • • • •
skich, na zabawie tanecznej przed sied- mat erotyczny. Przed ro~oczęciem cha- bowtór, łudza.co wprost do niego podob"'
mu.
Czas jakiś czułem się w domu dobrze miu laty. Wkrótce potem oświadczył się ·matu, ukazały się na ekranie świetlnym 1ny, i że ten to niechybnie człowiek ~
J był&i zadowolony. . Znowu zacząłem o jej rę.kę i zaślubił ~ro czą pannę. Szczę obrazki z rozmaitych stolic światowych, stał sfilmowany.
Wykręty te nie znalazły jednak wia4
chodzić do szkoły i zostałem niezłym u„ ście młaźeńskie trwało jed~ak nie długo. a m. in. scena z wyścigów w Londynie.
czniem. Z ojcem byłem na stopie zauta-1 Bardzo krótko ipo ślubie otrzymała mło- Jakież było zdumienie i puerażenie pa„ ry u zdradzonej żony, sprytna bowiem
nej przyjaźni, gdyż moja ucieczka oraz da kobieta list anonimo"Wy, który prze- ni W. 1 gdy nagle na ekranie świetlnym kobieta poprzedl1io jeszcze zwróciła się
londyńskie, do biura detektywów w Londynie z posposób, w jaki dawałem sobie radę, im„ , strzegał ją przed zdradą, jakiej dopusz- przedstawiającym wyścigi
)>onowały mu mimo wszystko. Sn,uliśmy czał się jej małżonek. W liście tym ano- ujrzała swojego własnego - małżonka, o- łeceniem rozciągnięcia ścisłej kontroli.
plany na przyszłość. Miałem zostać inży 41nnowy .~przyjaciel'' wskazywał tdra- bejmujące~ czule jakąś piękną, wytwor nad jej męż.em. Biuro to przysłało pani
W . kartkę meldunkową z hotelu w Lon
nierem, ojciec zaś miał mi urządzić małą dzonej małżon<:e dokładnie tniejsce i go 114 angielkę.
Celem nasb.rania niezbitej pewności, dynie, na której to kaxtce widniał napis:
fabryczkę włókiennfozą. gdyż znał dos- dzinę, w kt.6 rej mąż jej miał wyznaczone
, ,,rendez-vous" z jakąś kobietą. Zaniepo- ii: nie padła ofiarą, jakiego złudzenia, pa- „.Przemysłowiec W. z Budapesztu wra21
kanale tę gałęź przemysłu.
Już widziałem siebie w roli doskoua- kojona tem pis!llem żona, w towarzyst- ni W. postarafa się o pasek filmowy i z małżonką 0 • Kartka ta stała się niezbiłe tlp<>sażonego dyrektora, kroczącego wie detektywa udała się na wskazane przez szkło powiększają<:c przekonała tym dowodem zdrady małżeńskiej pana
międz.y ~ohotrukami, lecz obudzilo to we miejsce, gdzie przyłapała męta in flag- się niezbicie, iż osobą przedstawioną :na
Towarzyska śmiet~a Budapesztu,
~e ~ar~ niemiłe m::zu~r.e .P~g~ąłce. r~ti. Nastąpiła gwałtowna scena, po filmie, j~st autentyczny jej małżonek.
iPonuędzy zawezwanym telegraficz.- wśród której małżonkowle \Y/. są ogólma meJ woli. Kupowano nu Jts1ąik1 tech- meJ proces. Małżeństwo zostało zerwane
W dwa lata później rozwie<lzeni mał- 1nie panem W. a jego żoną przyszło pono- 1nie znani, oczekuj~ z wielkiem zaciekaniczn~ ii daw~o Tóżne ci~ka~e aparaty
spo~kali się :przypadkowo w . ~ie do burzliw~j ~ceny. Przemys!o-j~ieniem. tego procesu, kt?r)'.' ma odbyc
~oD;kowie
tem
Jednak
s1ę
Zaiµnowałem.
tech:ni~e.
wseystkiem dopóty, p6k1 ktos był w po, Jakimś lokalu rozrywkowym. W ser~ 1w.iec budapesztens~u używał wszelkich t!lę w ciągu bieżącego m1es1ąca. Po ra.21
koju. Bo ledwo zostałem sam, wszystko cach foh obudziła się na nowo dawna mi możliwych ' wykrętów, celem zabezpje~ ~pi·erwszy w czasie procesu zdjęcia filmo
·t o \\ryd<1;wało n;ii się zimne, bez znacze- łość. Rozwiedziony małżonek zupełnie . cz.enia swojej winy. Opowiedział on swo we uż)"te zostanie jako materjal: do\\;odo
··ni.a. :Wzu.ął-em &ę wi~c z~owu do ~t1bio„ formalnie zaczał starać sie ponown.ia ~ Hei żonie, it istnieje w Londyn.ie jego so ~ wy„
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Zdfada lnałżeska na lilmr~.
proces rozwodowy w
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Z boisk zagranicznych.

Reh.ab·ilitacli

Zwycięstwa

faworvtów w rozgrywkach o mistrzostwo
Austrii.-S.~nsacyine zw· vcięstwo 'Soor.tklubu -Wę~ry
Czechosłowa~ia 2:0 -40 tysręcy wid!żów obecnych na
ze wodac~.--:Hola~.dia.- Dan_ja 2:Q.- WynJki w Zurychu
· ··
Antw·e rpji i A·gramie;
..
W 30 minucie po pauzie zdobył KoUbiegła ~ziela minęła we Wiedniu
1
.

.

I

.

makiem. z.wyclęstw faworytów w hut drugą bramkę. , Zawodom ·przyglądato się 40 tysięcy widzów · ;
graoh mistrzmvskioJl.
N!espodziai:ruka. d~a była pr'Zieg1rana 1 JedtJuocz,eśin1e w Pradze Odby.to się
Admky do ~cord:J'l. (A~ram) ,w stc- m1ędzY;narodowe spoHmnie Bfrdapeszt
Praga, zaJ1rońc.ro11e zw%ięst}vem
suwkl! 4:3 11. zupcl·q.1.e 11,I1espód:'1ewa11e zwyc1ęstwo $por1Jklu1Ju. na~ \'.l·e:niną w czechów w stosunku 4:3 (1 :1). DecydustQ&unku 1:0.'.Hakoaih ~t·~densk_i u1e~l w jącą o zwycięs.twiiie b.raimtkę zdobył nicrozgrywce rmstrzowsk•leJ tleroie w sto- mail w ostatniej seku·ndzie gry PatC;k.
Zawodami ki·erował turek Schereffodi·n.
wnlru 3 :2.
Gira byh 1"ówna, ~ naw~t chwilami Wldrow J5 tysięcy.
Rexerwowa reprezentacja Bud•a;p·e~~w~żal Hakoah, ktory rmmo, to -opu. sztu :z.mforz.y.ta się reprezentacją Rres~oil bons~<> ~\str~tą 24:.h punktow.
Po .'.U:edz~~nv~~ . i;~.grywkach !abela burga osiągając wyni'k 1 :1. ,
l"
·At..... •
. w st aUJUU.-lHl
".- t·elfd amie
W n;urSt
J-ej IJi;gi wa.edienSikieJ prredstawaa się
o rm-.
następująco·
pijskim. odlniosfa ładne z~ci~st~o 2:0
Gier Pikt~
Klub
JfolandJa nad r·ep.rezentacia Dan311. Za34
19
1) Adnrlra:
w-0dom przyglądało się 20 tysięcy wizs
20
2) Rapitl
.
.
.
.
<lzów.
25
20
3) Vien.na
Wires:ro1.e ostaifm:ie spotkain11:e między25
20
4) Wacker
państw.?W~ odhy~o si'ę ubiegJej 1ued~r;ł~
21
20
5) f. A. C.

pod

6) Hertha
7) Austria:

8) B. A. c.
9) Sporrtklub
10) W. A. C
11) Hakoob ~
12) Slova:n

19
20

Zl
19

21
18
20

16
15
14

20
18

14 _
13 ·

G1Jome m1.ędey reprezentaclann
Wloch i łl~sz.panii. \Vynii:k remioowy 1 :1.
M~wi preygiądaito si~ 15 tysię{:y
W!łdzow.

w

W ZurYcbu uzyskano ubłegłej ni:ed7iei1i następuJące wyiniki: Nor-dste:m Etoifo Carouge 2:1,

Young f'elJows -

Young Boys 3:0, Blue Stars - Lugano
U
21
13) Siinltmerilll'g
Ul>ieglej meclzi:cl:i oda:tioslia foo.tbało· 3 :3~ W1i1J11t~rtihuir - St: Gal~en 0:3. Beil.
"1a r.epre~tącja węgierska wspaniałe - Serwetite 3:2. Urama Gent - C9ntozwyoięstwo nad Cmcbami w stosunku ru!.l 2:0, r'. C. Aaran _. S. C. Pirerburg
2:0. C~ górowali znacznie nad wę- 2:4. .· •
Belgia: A.ntwerp -, Aniclerlecht 2:1 ,
gtl'3JTii zgnmfom, 1eaz w symacjach pod·
,St„ .AUJe~ - Mecheln 5 :3, Racing- - Ber
bramkiowych byli beznadziejnymi.
Natomiast napad

węgrów słabszy w

gny w - 18 minucie
nego przez łlirzeta.

.z

A.R.A Gen.t

sportowa Łódź od Klubu Turystów.
nuidzu2fn·v m wvstqpem :Pogoni '/w.owsk1ei ·
·
w Łodz.1.
się

domaga
Prz~d
·

w

1

1

i

·

'

•

-

'

nadcht>dzą~ą ' . niedzielę

Łódź sportową ?owa s~n~a7ja. Po

czeka

stępa-eh Warty 1 IFiC. z1ezdza do naszeg<> ~rodu Pogoń lwowska, by 1:m'ierzyć
. ·
·
się z Turystami.
Exmisfrzowi Polski nie powodzi się
w tegoroczny<:h walkac~ o mistrzostwo
Polski. Dwa występy Pogori! w · stolicy,
zakończyły się dwiema porażkami. ·
.
P rasa w~s.zawska .podkreśla w pi.er,
wszym q;ęazie wspamał.ą formę druzyn
stołecznych,
.
. · się z Pogo.
· dnzmierzyły
· które
·
nią, zwra7a1ąc Je oc.zesru~ uwagę,. ze
widoczny Je&Ł
tt ~awodn;ików P~gom
• .
bra:k · tt:erungu. . .
P~cies~y .się Jednak, ze 1 u nas z~~
wodn~cy ni.e · .tylko mało, ale wcale me
ŁJ;enttJą, t~k ze .zg6ry być pewpym zwy·Clęstwa me mozna„.
Turyści muszą dołożyć wiele starań,
jeśli pragną wreszde zdobyć :na własnym b.oisku 2 cenne pWlkty. W pierws.zym rzędzie muszą zawodnicy do niedzieli przeprowadzić p.r.zynajmniej jeden trening w komplecie, Gracze Turyopamiętaią
stów, niechaj si ęwreszcie
i niech zrozumieją, ze ich to wyłączna wi
na, że fioletowym gt"~:>Zi spadek do klasy
A. Jeśli piłkarz nie chce się trenować,
b-0
niechaj :nie występuje w zawodach
przynosi ujmę nietyliko własnej osobie,
ale i barwom swego ltlubu.

Dwa
z

I

Niemałą winę przypisujemy ~ówn.ież

wy- kier?wn.ict:vu sekcji fOotbafowej . KL Tu

rystow, ktore w ·stoSUiilkU do zawodników wykazuje brak stanowczości i sil·
· .
nej woli.
Lepiej jest wrzud rozciąć w zarodki
aniżeli pozwolić snu kiełko.wać tak dłu•
. ~o, póki operacja oka.że się już niemoż•
'
lrwa.
Przeto do pracy panow:ie, do pracy
dać dobr . kuł
sumiennej iktóra musi
e e
Y
'
ki
'
· dz1e· w nie
· Sporto·wa Łód.:.... 0 czek u1e
lę od Turystów całkowitej rehabilitaejf.
za dotychczasowe niepowodzenia,
to poł-0Mecz na swoim boisku,
pamiętać
wa wygranej i o tym muszą
fioletowi, gdyż później gdy przydzie ko·
łej na wyjazdy, sprawa przedstawiać się
będzie znacznie gorzej.
Jedno, jedyne .zwydęstwo w pierwszej kolejce rozgrywek może czasem 2adecydować w na;bliższej przyszłości o
losie Turystów.
W drugiej rundzie walka o pozosta·
n:ie w extra klasie będzie znacznie trudniejsza, przeto dziś fuź trzeba korzystać
wszędzie
z .okazji i zag.arniać punkty,
gdzie tylko okazja się nadarzy.
W nadchodzącą ruedzielę, muszą fio
letow.i walczyć do upadku sił i dowieść'
w.reszcie spo~towej Łodzi, Ze i łódzkit
kluby potrafią zwycięża:ć.

w

rrlecże

Hasmoneą

L.K.S-u

i Czarnymi we Lwowie.

Dowiadujemy się, że w piątek

wie- względnie poza

Lwowem do czwartku
którym to dniu rozegra
zawody ligowe z Hasmone ą.
Skład ŁKS. d<>tychczas jest nieznany
czerwonych
pon ieważ nowy nabytek
Król został skontuzjowany na niedzielnych zawodach z IFC.

~:O lczore.m z Łodzi wyjeżdża I-sza drużyna 'dnia 3 maja, w

W Agrarmie .ro~egr.ano decydujące ŁKS. na zawody ligowe do Lwowa z
mecze o 1mhar śirodkowo - europejski. · Czarnymi i Hasmoneą. Ekspedycję prozdobywa~ę wę- Uzyskano ' 11astępujące wyniki: · Bel- wadzi osobiście prezes · LKS. p. Kon<>pkameg;o. strU;}lo- gra.q1z,ki K._S. - li. A.' S. K. 2:0 i Gi'a- ik?-· z .a wody ~ Czarn~i , odbędą :się w
xy. niedzielę, dma 29 kw1etn1a 1·b., poczem
djai1sk1i --. JU:gO'Sfawja 5:1. ·
,
1
we Lwowie
drużyna ŁKS. pozostanie

oolu, wykazał niezwykłą orientację pod
bramką przeciwnil{{a.
'Pierwszą hramk.ę

· 3:.1, Berschoot chem

I

Rapid

Degeneracia czy arzystosowanie?,
Osmólskiego.

pragnie

Z odczytu prof. W.

wiedeński

zmierzyć się

z Kl. Turystów w

Łodzi.

Dowiaduiemy się, że doskonała droży lsie, spotkania. w Łodzi. \Y/ tych d.n iac.h
wiedeńska Rapid, były mistrz Austrii ma Zarząd KL Turystów zadec ydować
aa
odczyt ppłk. I.tylko rozwój fizyczny dziecka lecz rówMocno reklamowany
.
nadesłała ofertę pod adresem Klubu Tu czy -spotkanie t-0 doidzis do skutku.
psychiczny.
i
niei
CentralW. Osmólskiego, .komendanta
.
rystów o roze2ranie w najb1iższyi;n · cz:a.
Ruch jest więc po.dstawą wychowa,
nej S~ko-ły Gimnastyki Sp_?rtów w P~~'
'
na~l~ wygło-szon~ w sali rady nueJ-,nia dziecka wogóle, a życzyćhy sobie
skie1 .me. zgromadził. f.ak.tyczny~h spor: leżało żeby st~ł. ~i~ sil';! obro:r;in.ą .nasze]
towcow i.p;zecl.s?-~tcieli. klubow, a .tyl n.atu:ry, a rozwoi Jego me powinien byc
brać udziału barbędąmogl.i przez d·łuższy
.
ko młodz1ez szkoł sredruch (przewazała ! nigdzie i nigdy tłumiony
.
· · ,.
.
młodzież żeńska) oraz kitku nauczycieli
W@ch
-Z .radoś.cią spoglądamy na st'71'c~, k:o
wychowania fizycznego z ich wizytat-ory mllllo si~~go włosa na głowie 1 szo,\'em p. S. Połomskim na czele.
Jak już „Express'; · doniósł rta nie- skrzydłowego Warty i ma .ogromną. ran~
krzyżyka na p,leslego, czy s10dmego
.
, ,.
zawod.ach Warta· :_ Turyści wnodze.
~zielnych
Szkoda, .1z odcz'!t .powyz-szy był wy: ca.di raźno- kroczy naprzód a postawą
· ko;:i~uzji dw.aj zawodnicy . ~rutalna gr~ Warty daje ~ię 3zcze~
silnej
~oznal.i
głoszony rowno.c.zesme z odbywa1ącem1 swą niekiedy zawstydza :niejedneóo mfogolme we znaki Turystom, kforzy przez
f.ioletQwych Karas 1 K,ulawtak.
"'
przy . ul. dzieńca,c ·
się zawo~ami. bo:kserski'?mi
stracili swego czasu Kall.poznaniaków
sfaulowal
ordynarnie
został
Pierwszy
.. .
. ,?
P.rzę.dzalnia.neJ1 w przeciwnym bowiem
razie pubHczn.ość dopisałaby lepiej, a co . Cze~1u .t? przyp1sac . - Oczyw1scte ny przez bramkarza Warty i otrzymał la, a obecnie pozbawieni zostali .na dfoz
NażniejS7e byliby obecni na nim sporlo- ruchowa, kto.ry u tego starca był treno- silnie kopnięcie w okolicach wątroby. szy okres ·czasu dwóch doskonały-eh zawany od młOdzi.eńczycłi lat. Ludzie sta- drugi ikopnięfy został silnie przez: lewo- wodni.k6w.
·
wcy łó~cy
rzy zaś, którzy mało używają ruchu sta
·
.
.
,, •
.
~r.eśc1ą odczytu by~o scharak~eryzo- rzeją się przedwcześnie fizycznie i umywanie 0t?~~ego stanu fizycznego 1 morał słow<>. Natura pcha nas do tego aby być
wiecznie iriłodynii, staniemy się wówa.ego dzlSle)szego społeczeństwa.
do Międzvnarodowej Federaci• Motocvklowej.
Degenera<:ja jest --:-- zdaniem prele- czas nimi, jeśli i w starszyn~ Wieku nie
W dlndach. 16 i 17 kwietn:ia odby~ się Danii, fiinlandfi, Pranr;Ji, Ho.Iandji, Lagenta - norma życia człowieka, w któ- i)Ożegnamy się z wy~howaniem . fizya:'."
się niżej, aż nem, a zwłaszcza z podstawą Jego -:- w Kopenhadze Kongre's Mtędlzynarndo- xemburg, Niemiec, Polski, Szwajcarii,
t'ej , coraz bardziej stacza
wej federacii Klubów Motocykl0wych SzweCji ~ W'looh.
· r:uchem.
wreszcie zwyrodniej.e.
~o odczycie ppł. Osm~lskiemu z~oto (PI CM) pod prze·w'o:clniotwem prezesa
Staje się to dlatego', iż jest on przyPo pr;zyjęciu spraWO'Zidan,ia ~omisłi
hr. Bonoosa (W~oc.hy) przy udz.iale de- sportowej,
wali słuchacze długotrwaJącą owac1ę.
ttosowany do warunków bytowania.
sek.retar·z genetral111y referołegat<}~ Ang}ji, Belgji, Czech05A'owacjl,
a.u.
tego jest rasa
Jasnym przykładem
wał sprawę P'f'.Ztięcia Polski do P.l.C.M.
stwierdzając, że wszyistkie ni-ezbęd.tte
semicka.
zostały zaiła.t\vlione. Przy'.
formałności
proolbrzymi
Prz.ed wojną mieliśmy
ogólnych okla~clJ prezes stwierdiza:
chorych na t. zw. angiels-ką
cent ludzi
chorobę; były to skutki marneg<> odży.
przyjęcie Pofiskiego Zwtl~zku Motocy•
kl'Owego dio FI CM pocz.iem delegat polO. P. N.
o .mistrzostwo klasy . „A" Ł.
wic~i~wieik iednoc.zdnie nie może się
ski p. Modzelewski oświadezyl o go(ic).I
12:4 wości P. Z. M. do współ•pracy przy 01•
6
4
Ostatni tydzień rozgrywek footb.µo- 3) itJKS.
kierunswobodnie rozwijać w dwóch
8:4 gan:izacjli imvr.e:z międzynarod<>wych.
6
4
, wych o miStrzO"stwo klasy Ar przyniósł 4) Turyści
1<ach~ fizycznym i psy.c:hicznym.
9:9 zapraiszaj~c rów.nlOC'reśnie obecne pa.ii„
6
4
J?c jedenll;stu lat ch_łopiec r?zwija s!ę Iniezn8;czne zmiany "':' t~be~ce r?z.grywek 5) Hakoah
6:7 stwa do wzięcia udlzi-aJu w po:lskiclt za•
3
"4
w kierunku fizycznym i wtedy iest ·o wte ,Jedynie ŁKS. · zam1entł stę nueiscem 2 6), GMS.
7:11
3
3
iP11C.
7)
Widzew-em.
z
PTIC.
i
Turystami
'e silniejszy niż ehłopiec, w wieku lat
wodach.
3:6
3
4
Tabela rozgrywek po dzień 25 .bm. 8) Widzew .
się psychicznie.
11-15, który rozwija
Podcza'S dyskusji poruszona była
4:4
2
3
9) WKS.
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