OPlA·TA POCZTOWA VlSZCZON A RYCZAL TEM.

F:a~co akcll

werbunkowej
szkół

do wojskowvch
sowieckich.
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ezetrwai.

(AgeneJa Telezraficina „~Press")
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Sensacyjne zdemaskowanie krwawego
bandyty i zbiega.
Został ujęty

w Warsza\\lie na

Z Warszawy <1onona nam:

W r. llłlY gfośny był napad na ka~jerkę ~ektyfika<;jj warszawskięj, który ~kończył się iamordowaniem kasjerk! 1 ~rabowaniem większej sumy pie~ .
mędzy.
. Po dhi~szyc~ ~-acbodzenfach udał\)
$Ię wreszcie, policJl wpaść na trop bau·
dy mardercow i ~saczyć Ją.
F:OOezas w~·ld 2-ch ban:cfyt6w po..
peln,fo ~a~obołstwo~ trzect W.P.aiJl w
ręce poliq1.
.
_
By! to K~nrad Bo1a1K1ws.kl.
Sąo. dorazny skazał io na śmierć,
bezt·erminowe eieiki~ wJe~ienJe.

Z~kutego w ka,łdlmy

BoJauowsldeg-o

:~~f~f~m d'~\t;Q~:k;m1

nrze:>tQPCarni
przeds:.ęb-lo.reiy i fJdeey„

dowany na wszystko

bandyta zd.ola.it
wybić szybę, wyskociyć w bieiu z pociągu i skryć się w lesie.

ZarządzonQ

naty.;;łtmiaet

gorącym

obławę,

Na Ukrainde

niodzlież

cad!kowicłe

wst'rzym.uje się oJi wst~pqwaniia do sizkc>ł

pe-wniić

sobie

UJt~ymanie.

Wobec tego natwyższa rada ~o
wa postanowiła wysłać - na Ukrainę~
cJallflą ko~ . która ma OO«iQwniO zor.

kradzieży.

uczynku

~os ło się tyllko 350 ochotniili:ów.

wolSkowych. W Kiowie i Odesile lJlrlO..
sill.ii se d:o kom~tsji weroun·kowej t,Yillko
sannd bezrobotni. ohc:\c w ten sl>OSl6łb a.

czekal na aresmowanie i iintkł, jak ka- Idem. przebywającym w Poh•ce, fa.ko

łaska Prez;ydęn:ta zm.enila mu ~arę ua

Po drodze

to stwier...

I

Morderca-szefem policji w Rosji.

.

że jaik

, diiła ~ewolucyjna r~da woj.Skowa. akda
'. werbUJtlikowa do S2lkół wo)SkowV'Ołt dała
tak zn;kome rezultaty. 1t wyższe do„
wódiztwo annjj czerwontl zwołaiło w te.i
spra.w.e SiPeciailna narade.
·
1
Ze spra wozdarnia odczyialneJ?O na teJ
kooferencji wynika, że liczba mrłaszają.
eych sie do sZkół woJskowyieh p_rn:cięt...
nie wynosi mniej nliż 20 proc. kompie-tu.
LOUl, NlfDZlfLA. 17 CZERWCA t9Z8 ROKU.
CENA NtJMfRU ao oRosiY.
NR. tss wobec czego szlkoły owe będą iidekom..-::.-...----~~--...-~~--~--~~~--:.....~--~ ptletawa:ne.
.
Do szdroły wojskowej w LenllJ'lglradi:ie
.oblkzonej na 920 miejsc. na 1 ~zen"ca

mień w wod·zie.

zbLeg z Rosji sow.i·eckięj, odesl3i11o go
Do władz .Polskich zglosił się n''iaki do l>rygadv polHycznej.

gan'.zować akcję werblll1kową..

..Top" si•

dola„

P.
Ili .
Qrigortj ArnQw, zbieg z Rosji sQWiec·
Tu osoba aresztowane~ wydała się
,
'I
'I W
„
kiej l orosił o udz1ehmie mu prawa azy„ t>odemaną. Odesłano go do brygady
gł~bokośc'
lu jako przestępcy poliwcz.nemu prze- roip-oz.naw:czej.
~
•
clwko sowietom.
Na p0ds41wi.e badań dak:tyloskop:jwypróbowałem·"·
Prawo a~y!u uzyskał i ia.mieszk;ił nyeh udało ste ustalić, te iatrzymany
·
·
w Warszaw1e.
Grigorij Amow jest klentyczpy re zbie.
Z WaT$Zawy doooszą:
_
W zeszłym tygodt'lłirtt w tramwaju gtym w 1919 r. ba:nd'ytą Bojanowsk~m.
Jeden z iWeszkańców OreiMtfcy 'Pl'W
Pr.iytn;ymaino zł.od.z.Leja. , który usiłował
Krwawy zbir. ~ by.Jy dygnHarz ?Oli-· chod~ pt"Lęz torfoWi'Slko ro1JPOŚci~raA-r
dokona~ kieszontkowej kra'\iz.ieiy.
?.fi sow~eck_:ej, nte .zapl~ra~ .sLe ji:ż dal~j ce s\~ pod Drewn:cą. ma&a?Jl Ubranie.
PoJl.leważ zatrzyirri.any był osobni· 1 opow1echw.l swo}ą hist<mę. ktorą po"'
k •
- b""'' ł „A __....:_ .d.-.
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a emn1cza zapowie Z OJeszczę 1weg9 wypa
w kopalni Saturn" ''

dk

SWl'td!lWPC

tc:4

vu••

~

,,p-O'l)Cłl'niam same>bójs.~. Trotę ~W!

~~!·ł<ltórCiogt~~ość'"' wypr<»bow~
U

•

Zdarzają sit czasami fenomenalne 'I o Jakiej porze,

OJ()llY 'ł C"J'f~

mę.' ZPAla?l W kiesz.ena karłtę
śc;i.
•

.

L.st bli bez pod'pi...

Zaaari~ano 0011cJe.

dz11ł.a ~llkiiwanla.

Sctóra

Pl"ł1h

•

Pr~ cały d:zie~ tudność mi~o-.

i wo. ~~J'O!ł~. w ~ badała gł~ ~
~ee których kolegów robotniltów nie„ Y vv 'lw 11 e.
·
szczęście to się wyda.rzyt-0. Niezwykły
Dotąd ~ mę ~:vto.
sen wywarł na nim nadzwyczaj przykre
.
. .
wrażenie. ł\tórego nie mógł się zuµełnie
,
pozbyć.
.
I
Przyszedłszy do zajęcia. opowiedział
·
wszystko kolegom. żarty i śmiechy nie
lałszywgj
uspokoiły go Jednak.

w którym miejscu,

która nie dała rei.uitatu.
wypadki jasnowidzenia, któryeh nauko·
Przez trzy mies-ii\'Ce trwafa tragicz· wo wytłumaczyć nie można; a które tylna tułaczka skazanego bandyty I>O ia„ I ko niezbicie dowodzą, .te w psycbrce
sacil.
' Judzkiej drzemią niezbadane jeszcze t
Ubrany w strój areszta"lcid i zakutv niewyzyskane siły. Gqy by udato się
w kajdany nie mógt wkazać się lu„ człowiekowi wykształcić Je i rozwinąć,
dziom na uczy.
nieiawodnie każdy w mniejszym lub wię
W n-OCy wyehodz.U na pola i żywił kszym stopniu mógłby być prorokiem.
się surowymi kartoflami i marchwt3,, w
W zagłębiu sosnowieckiem. w mia„
Sen rieczywiście sprawdztl się do
d~ień walczył ie st.ąlowymi kajda:nami, stee~ku Czeladzi zdarzył &ię następują- najdrobniejszych szczegó1ów.
Mucha
które skuwały mu dfonie.
cy niezwykły wypadek:
uległ wypadkowi w sposób łclentycznie
Brał w Ję_by ostry kamień I pitował
.Robotnik kopalni „Saturn'', Kazbnierz taki sa,m, jak to widział we śnie. Fakt
nim stal Po całych dniach z zaciętością Mucha, miał dziwny sen. $niło mu się, ten wywarł wśród wsz-ystkich bardzo
zwierzęcia, pragnącego woln11ści.
że w czasie pracy wagon kolejki kopal- przykre wrażenie.
Wreszcie łańcuchy epadly. ,
nianej urwał mu trzy palce u prawej ręZbroczonego krwią Muche odwiezioi:ewnej nocy zbiegowi udało się - u~ kl-. ~adzwyczaj jasno widz!ał we śnie ł no do szpitala.
krasć worek jabłek, które nast~pnie przebieg wypadków, zapanuetal nawet·
sp.rzedał Jakiemuś żydowi za cenę cy„
-----
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Ro z str ze I an

na podstawie

aapaszy.

Nowy Jork. 17 ~erwca.
me«rs*ańsldem mi.eści·e Hua-tła but
m strz i 8 urnędn 'ków mie.lskiioh str.ai~
u:vcb zosta!ło przez władze wo.isikow~ na;

W
1

podstawi.e te'legraanu, który rzekomo po.
chdJlzl od ur1*!u wojny i prezyd·:nta
Catlesa. a który to tele«Tam Oka.zaił sio.
faiłsyiikatem.

rinego ubraoniia.

~~a,t;:.~;..~~
Origonja Arnowa.
Wdał się z nim w rozmowę, wyprowadz;W w pole i zamordował.
Ukradzione papiery posłużyły mu

i;a paszport do dalszego życia.

Jako komunista Amow wstąpił na .

służbę bolszew'.cka i po niedługim .;zasie został szefem "urzędu śłedcz. w ((ijowle! Warszawski bandyta, jako szef
bezpieczeństwa na służbie sow:eckiej
sp.isywa·ł si'e wzorowo. Ale Stafa żytka
bandycka w nim zagrała..
-• ·„ „ nu"eJ·"'J'owynn· •'-:ra""ł
Zw ,,,,..1
••"- 1C1ot 51 „ „
a-..
"ub ""'
ł prowadził w pornzumieniu i n1mi sze-

fiotowała znpe dla laleł i iama PflY tent !PłDB~łB.

Sześcioletnia dziewczynka oślepta i osza,ała z bólu
Umarła W Strasznych męc~arniach.
~~rłin, 17 czer_wca.

W ogrodzie willi. kupca Vogłer~ .w
Berlinch7n po.d Berlinem bawił~ się Je.go sze~c1oletn1a. córeczJrn z kolezankanu.
Dz1ewczynk1 gotowały na maszyn.cb
spłr.ytusowej z~p~ dla la.lek. Małe gosposte z~yt gorhw1e kręc1ły się przy k~chence i w ferworze zab.awy ~wrócity maszynkę. Płonący spirytus oblał có-

•
i

wyszfa na jaw.
dygn;,tarz nie

Skompromiltowany

s

a

w

co•-•

Wymordował rodzinę
po1ełnił

samobójstwo.

z Pudka donoszą:

\V Powiecie morskim kdłio WeJhero..

wa zida-rzyil
śi;~aTIJin

się

straszmy wy,r.ta:dek.

Wł0-

Kaz"mderz Kos wslkutek 11f esz.cz:ę.

szykanuiq opvwatel1

polskich.

Stołpce. 16 aterwta. ·

Nleszczęśłlwe dziecko

oślepłe i osząlale z bólu biegało, niby ży...
W. dnłaclt ostamilch sowieckie wład?Jt
wa pochodnia po ogrodzie, a przerażone , i,'raimc21ne wzmogitr rietodę s~:vkan wo.
je towarzyszki dopiero po dłngiej chwi· bee podd~pyich ~k1eh lulb tez .osó~ na,„
li zaalarmowały rodziców.
rodowośc1 polGlk~eJ. Przy prz~.ieiidzau'.u
Było już jednak zapóźno l biednej np. ~~ez p~ranieziną s:taic1~ Nieiror~o~e
~ziewczynki nie dało sie już urato~ać. rew ZJ!ł . OO?bista J>O~~~w .>est :~aOZJtuO
Zmarła ona w strasznych męczarmach ?st:rze:isza 1 b~lęi..11n1eJsza. !ll ·Z rew&
w pare godzin później.
Je 1nn~h przeJezdlnych.. w st~Qr~u do
)\tórycli bardzo często me StOSll!i'e Si~ rew;izji osobitstej.-Zda-rzają sie wypaidki
Małopolską 1'073>rtrWani·a prizy rewtizj oso'b~tej pali.
odrywaina podeszew od buLów i t. d.

pow·1etrzna nad

roko zakrojoną akcję bandycką ua ca-· Trąba
f·ej Ukrainie sowieckiej,
Bezczelne napady i rozboje w tej połaci z. s. s. R. długo pozostawały bezInstrumenty
karne, wreszcie rola S7t>fa kijowskiego
Ur·zędu śledczego

teczkę Voglera.

Sowieccy urzqdnłCJ ceipl

Instytutu meteorologicznego
zoiszczeniU.

Lwów, 17 czerwca.
Z Rzeszowa donoszą o trąbie powietrznej która dziś przed południem przel •
br-· · t
sz a w po izu mias a.
Huragan, który rwał pasem, szerokim
na 14 kim .•. wyrządził olbrzymie szkody
w 3-ch wsiach.
\Ve wsi Szufnarowa zniszczył zupełnie 8 gospodarstw wraz z budynkami i
inwentarzem. W tej samej wsi zniósł
zupełnie jednopiętrowy budynek szkolny wraz z urządzeniami meteorologicz-

§1ilwe:gQ poiyicia małieńskl'e.Jro zabił żonę, dwoje dzieci, a nas-tę1J)llie sam pope'L
nJilt samobóUstwo przez r~ucenie sie do
studni.
tiemi.

stanowiącemi własność państwo-

uległy

b~twa

baz ustalonych

granic.

wego Instytutu meteorologicznego w
Warszawie. .
.
Na szczęśc17 liczba tych mstrumenKowno. 16 czerwca.
tów była mew1elka.
De1egaicja Tlitew.ska. która wvjechatfa
W drugiej wsi Zawadka huragan zni- na g,rarn cę 1r1iemiec'ką, celem ure~uloiwaszczył zup~łnie 3 gospodarstwa, oraz 3 nia wesipół z delegacją nJ;,miecka grani.
morgi lasu, w którym powyrywał drze- cy li1tewSko..n;errniecGdeU.. Wlfóciiła do Kow
wa z korzeniami.
na bez żaiduycl1 rezuitta>tów.
W trzeciej wsi Rófanka wYrządził
Gram:lica lltewsiko..1I11iemileoka IDOIZO&t~
szkody w polu. niszcząc zupełnie zasie- je ·ooid.al niieU1Sta1ona• .
wy.
·
Vtwa nie roałaJta d<lltY1C'hcus m-egu.
W czasie huraganu 4 osoby zostały!!ować c;wyioh granic z taldttl'Y1m z S<\5-k-cięiko pokaleczone, trzy zaś śmiertelnie dów. talkie bowiem granica 1iiteW1slk.o.4o.J
ranne.
tewska ~e 8ieureeu'lowuaa.

-
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Ks. 'Karol

Sm!1rć

m:ss Panbursf.

wezwanv do ~umunji.
NuJ a/a ob1qc1a wiaazy,

lecz... przez

sąd.

Nowa sensacja nao~oło głośnej osobyłego rumuńskiego następcy tronu.
Książę Karol, który rezygnując z praw
dp korony w grudniu 1926 roku zobowiązał się zarazem, te do ojczyzny bez
sp~jalnego zezwolenia nie powróci, obecnie ndetylko powróeić może, lecz na·
f>y

wet wręcz do powrotu został Qficjalnie
wezwany. Nie znaczy to, aby mu •)fiarowano ko.ranę, lub choćby tylko stanowisko „księcia--ojca''. podobnie jak nap.ny
klad w Holandii je.5t „książę-małżonek".
Książę Karol ma przybyć nie aa dw<•r
ojców i nie po honory, lecz - przed.
sąd.

~zecz w tern, że jego matż.eństwo z
córką króla Grecji, Heleną, obecnie matką małoletniego króla Rumunjl, Michapozostaje dotychczas w mocy
ła prawnej. Dla mcrlżeństwa z Heleną swo
jegQ czasu unieważniono w Rumunji Pu-

ZdJęc1e

z otwarcia part amentu niemieckiego.

przednie, tajni.e w rosyjskiej cerkwi zaz
warte, małżeństwo księcia Karola z panią Zi.ZJi Lambrino. Lecz gdy potem ksią
żę Karol z panią Lupescu uciekł do Mediolanu i tam dla pani Lupescu ~rezy
goowal czy też z Qowodu pan.i Lupescu
zmuszony został do zrezyg.nowania z
związek ślubu z ·
sukces.O korony, U
księżną WÓWCZaS, teraz zaś królow;\matką Heleną przez to oczywiście przekreślony nie z.ostat
Znany angielski okultysta Belett w
. Dopiero w O$tavnich dniach królowa
-matka Rumunji wniosła do pierwszego 1·towarzystwie dwóch czło.nków Londydprzewodniczącego trybunału apelacyj- skiego stowarzyszenia dla badan psych!
11ego w Bukareszcie of1cjalne podanie o cznych udali się do Aten, skąd pojadą
miasta
do Frangocast.ro, staro-żytnego
ro-~wiązanie małżeństwa.
Tekst tej prośby opublikowany :ro- n~ Krecie dla zbadania ?iezwykł~go zja
stal w urzędowym organie „Monitou.rl w;1ska, ktÓt"e po':"tarza s1ę tam roit roca
. me w końcu ma1a.
Oficia~" dnia 8 b. m.
Chodzi tu mia.now!-cie o zjawę całego
lnteresll:iący dokwni:ent Powołuje się
na o<lpow1ednie artykulv ust.a.w JXJ- pułku mar w postact uzbroionych kon·
szczególniej
czem petentka prosi o ~ządzenle aby nych :iołnierzy, widoczną
wezwany został przez sąd mój małżo- wyi:amie niezadługo przed wschodem

Ze

H fi

świata

1

czwartego W}'miaru
··--:•---

ee pozaziemskich rycerzy.
w czarnych okularach.

Miss Syt-. ia Panl1; rst, słyti11a sufrażyst.
ka an-!1ełsl\a zmarła , ·:; ed kilku J:i1Jrn
w Lo11a~ me w 76 roku życia. - Na zdję
ciu widLimy ją z dzieckiem, które urodziła przed pół rokiem.

Człowiek

V.
liustaw
Król
urodzin
70

fOCZ.OiCa
którzy wyjechali na obser,
w tym
się
wstqpren!a na
roku akurat poraz setny teg-o ciekawego
zjaw-iska, uda się dotrzeć do właściwe1
Dma 16. czerwca kroi ązw_ecJi, O~sprzyczyny jego powstania i jego ściśle
taw ~· ~onczy 70-ty r?k ~y~1~, . zas 1
określonych, okresowych prz-ejawów.
Wiadomem jest jedynie, ze dotych- g.rud.n;t3: upłynęł~ ~wadz1esc1a lat od
.
czas nikt nie postarał się utrwali-ć go na chwili NgO wstąpa<t~nta ~a tron.
. Mo.narcha s~t;dzki _od.zn_acza . ~ie
pły~e fotograficznej ~ ufyć jej jako spra
wdZtanu, który dowiódłby przedewszy- niezwykłą młodz1enczośc1ą 1 zywoS>.;.ią,
stkiem, czy niema się tu do czynienia ~ grywa z zapałem w .te~nis i jest z.apa•
objawem masowej sugestji, która .czę- Io!!~ myślrwym. Dzięki skro~a~:mu owraze01a be1scm oraz cleptemu usposobieniu zystokroć nairzuca nam realne
nek. Karol Karaiman. którego stałe słonca.
skal powszechną sympatię swego naSzeregi woj&Wników wyprosto.va. płynące z fikcyjnych źródeł.
mieJsce zamieszkania jest w gminie Morodu. któz-r ocenia \Y ~a.tej pe~ni Je~o
lf.
nastrłca. lecz który obecnie przebywa nych na. swych rum"akach. z ob~ażonc:nu
Na początku maja r.b. zmarł w Pa- !11ą~rą polit~kę w _c1ęzkch Oi.ue~a·~h,
zagranicą, - aby zadecydowane zosta- szabl~m1 _w . fantas-tyczny~.n uNfonna:h
Lefevrę. Jakie Szwecła przezywa.ta w czas1·e JeIo rozwiązanie naszego małżeństwa''. zda s1ę, z~ płyną. w prze1r~yst~m _powte ryzu bogaty kupiec, Wikt&
.
.
Co do motywów swej prośby kr&- trzu, P 0?11ęd~ mebem a z1 e!11tą, Jakgdy Ponieważ śmierć jęgo oczekiwana była go panowarua.
Kar~I .Gustaw V . me lubi !)ompy
od kilku dni, zebrała się ~rzy łożu konaby itotu1ą-c ~ię do. szt1!rmu .miasta.
Iowa - matka oświadcza:
To 1:1adz:ems~e. z1aw1sKo t:wa oko· jącego cała jego rodz.i.na. Umierający za- dwors~1e1, w~rov.:adz1ł na sv-:ym ~wo,,Mąż mój porzucił mnie i miesz;ka
za.granicą. gdzie prowa:dzi publicznie t9 10 mmut i staJe się coraz plmej _wyra- żądał, aby mu pokazano wielką fotogral rze. w1~le zmian i uproszcze.n. Krnl usię Poprostu zat odpowedz1alnego
uroc'"'stości swego waza
się słonca, at ,·ę, na które1· z ok„..Ji
. ł 7:ste w m1drę pod.noszenu
.
· ni·egodzące się
... absolu'-·:e
żY,..~
. .
,
••
~A.,+
-7
-1
· "
_
t ·
z gou- :r· • 'akgd b
1..11t1
"'"'•
Y Y roz opu.ne ~>.zPz Je6 o pro ł srebrnego wesela byl foto~rafowany prz\?U.':}"awic1•e1.a pans :va I pi~rws;rn~o
notcią małżeństwa. Prowadzenie c;.ię to &~ 1 e. 1
11
1ego sługę. N1e krępu)e nadm1er11ą .u•
wraz ze swą zmarłą niedawno żoną.
.
.
stanowi z jego strony oiężką i per.ma- :c en;e. .
Fototl'rafi'ę zd1'ęto ze ściany innego terwencja planów rządu, chyba. że iaZJaW1sko to zaob~en~ować się daje
111entną obra-z.ę która w myśl rozpor' n_
chodzą okoli'""zno~c1· gdz'1-e uznałe sw·,..
.
. 1~ mmeszczono
trzy d~1 stale ?Od kodwa
przez
"'' ttlko
.
7
""
d:z eń kodeksu' cyw1lnego
naprzeciw chore-·
poko1u
ł
ł ·
• '
•
przewiduje
je wystąpienie za st()sowne i konieczne.
t 1
a widzia J' 1e na w asne ocz} g
ma1a,
:hec
.
.
„
.
·
·• Ml-"et na ka-z.Ule
.
.
.
.
o na s o e.
roZWutZame ma1·ren- tysiące lud.ri
Jest to pierwszy monarcha - ktoNiezadługo kona1ący zmarł 1 w chwl.
p d . · r081· .
stwa"
W ·tym samym numerze Monit!J- k ła ~met g dd' 7~ porazrf piberw~zy u- li ostatniego jego tchnienia., wielki por- ry zapoczątkowar politykę niezależno· t
h t
'I
dł śc. od
.
. d . ._,
b
aza się en o zia poza1:>ro owych ry
"
.
_, Ofi . ,
poszczego nyc s ronmc w . .
l
ciał' opubbko.wal także we·z wa- cerzy nad miastem Frangocastro w ~. tret ez za ne1 ~iuo~eJ przy~·zyny spa
;i1:'1
P~czas panowa:iia Gustawa V·i:ro
01e tryb1;1n~fa apelacyjllego pod ad.re- 1s28 i od te~o czasu me było ani jedne- z~ sto.lu z taką sił~, ze szkło 1 rama roz.
nowy układ sto-sunków społe·
nastąpił
kawałki.
na
się
b1ły
można
nie
tego
zjawiska
aby
roku
go
s:ę
stawienie
o
Karola
księcia
sem
Gdy nazajutrz c6~~ka zmarł~go zapra c~nych. Pa:tj.a Pracy wysunęła się :1~
przed Tcybunalem na ~zień 21. b. 1!1·• było za~hserwować.
Próbowano rzecz prosta rozmaicie . gnęła oddać fotograiję do ramiarza dla p erwsze m1e1sce, ktore dotychcrns 1.a.;•
przyczem zaznaczono, ze w razie mei ~asadnić ten taiemniczy fe: doprowa~z~ je! do pier~~tn~go sta- mowal~ liberato"yi~. Lberal·owie umia~
tłumaczyć
.t-ao~2zapadnie
S!awieooictwa wyrok
nomen. Przypuszcza.no więc ze chodzit nu, dowiedziała się ze zdziwieniem od kowam pozostali Jako centrum, pana
me.
Dzi-erm1i1ki rtnnuńskie informują do- tu o znane złudzenie optyc~e fata mor- służą7ei,. ze wieczorem dnia. poprzednie roln'ków (far~er?w) "Y~r~s~a. partia
po z.gon1e Lefevra, konserwatvstow ;est nais:lmeJ reprezen
datkowo, że roiprawa sądowa o raz- ganę powstającą w ro.zgrzanem prze2 go, t.1. niezadługo
:wią.zan~e _małżeństwa ~rólowej-ma~ki słoń~e powietrzu piaszczystych pustvti. zgłosił się jakiś .stary człowiek w czar- towCłna pa· Partji Pracy w parlamen-;ie.
\Ve wszystkich dzled~inach sp?iec7:odbę~1'.e &ę. ~rzy drzwiach zamkm~- Ale pustyni'.1- j~st od Frangocastro odda nych. okularach 1 zabrał port.ret do nap- I
i państwowego życia SzwecJi jaJe
nego
I
ra'W).
k1Iometrów.
setki
o
Iona
t~h 1 ze ks1~ę Karol p~awdopodobme
Cór~a przypuszczała, te otrzJ~ał on· się zauw",.vć postęp. Wielka to zasluLud grecki na Krecie wierzy, że są
nie ~km:zys.ta z wezwama ~o P~wrotu
na z1em1ę ?JCZYstą, zadowalaJąc się wy- to duchy żołnierzy, którzy polegli z rąk P.olec~nie to od. kogoś z rod.ziny 1 na ra- j ga króla Uustawa V. Po\vs 7 echny ';Z'l.·
cunek i uznanie otaczają króla. którec;o
.
z1 e nr~ wchodziła w szczegoły.
delegowan:ie_m przed Trybunał swego Turkc'v,r w waice o wolność ojczyzny.
gdy cała rodzu~a siedemdziesiąta rocznica urndlin jest
Drua następneg?,
Niewiadomo, czy angielskim baprzedstawiciela.
a przygoto.wywała się do wyprowadzenia uroczystem świętem całego narodu. l 1•iffWMMtt
'** ?1\WM.
ił*
zwłok. n.ieboszczyka na ~entarz, roz: znan· ę to dos.tateczn:e wyjaśnia, J!a·
legł s1ę nagle d~wonek. Na progu drzwi czeg-o wprowad"Zenfo ustroju rep11bli11:tał stary człowiek w czarnych okula- kailskiego hę<lącego k·d•nvm z punktem
rac~. Pod pachą. trzyma~ portret z nap- ITTORrnnm Parlji Pracy nic jest obecni·:!
~:kł~~: ramą 1 wstawionem nowem kwestją aktualni:..
który otrzymał anonimy z pogróżkami. .
daczom,

wację

powtarzającego

.

I20-.

V

•

.

tron.

-

'

1

I

••••••••uu

Policja

strzeże

Lindbergha

----Obraz przyjęła służąca i spytała wie
ł
d
~
dl t
h
· b , dobr
Nl· e zawsze. J·est to przy'cm
a ego osw.1a czy le mu się należy. Na to niez.najomy odym u.morze,
J me yc
(irgłgy pnł ~r
przez swoich ~ekretarzy h1dz10m, ze : parł że pieniadze trzeba wręczyć maj~ławnvm.
U~U
k
Przekonał sic o tern dowodnie Karol chce wyp?cząć .: ~e nie jes.t w st.anie ko: stro~i jego z ttl. Moliera. Po tern wyjaś1
kł d ·
Lindbergh, młodociany, bohaterski ,zda Kok~lwlek przy1ąc. To wz1~to Lmdberg lnieniu opuścił przedpokój.
S a OW Wę '"f a.
Po powrocie z pogrzebu, gdy córka
.
.
.
byWca oceanu". Po fenomf)nalnym jego how1 .b~:d?-o. za złe:
Berlin, 16 czerwca.
M1~1scowy dz1~nmczck „Arnanllo i zmarłego zobaczyła naprawioną fotn~ral
wzlocie, urządzano mu jednym ciągien1
•
1
,\·st
,:ve
owacje i przyjęcia w Ameryce, a te Glob" zaraz nazaJutrz
We Fńe1endcrf wybuchł olbrzy1ni po
do napr:iwy,
' GPllYTII lję, jęła pytać, kto dał ją
.,
. . . _ ·.
. ",
k ompletnie go zmęczyły i wyczerpały, a~t}kt.lc
zwrócił ~ię w_ g:vałtowny Sr>~- lecz nikt z obecnych nie umiał jej na to żar w składach wę~la brunatne~o ktary
sam s.ię zapalił. Pożar wybu-:::hł wcz-vraj
od których w żaden możliwy sposób s?b przeclwk~, meup1 ze1memi: ~,zw-y- pyta.nie odpowiedzieć.
Gdy służąca podała adres owego n- wieczór i dopiero dzi.ś rano straż c.<Jnioc1ęscv ?Ceanu . Zarzu~ał. mu, ze sł~wa
nie mógl się uchylić.
Ostatnio w Texas miał bohaterski lot zawró~iła .""!u w gł.owie i że w ~:VeJ za miarza, obecnych ogarnęło przenżenie: w.a zdołała go um'.ejsc-owić. Płom i en:e
jw tym w łaś.nie domu przy ul. Moliera ob . ogarnęły przestrzeń okofo 300 mt:r . .~ze·
nik przykrą przygodę. Lindbergh odwie rozum1alosc1 nie wie, co ma rabie.
Tc WY\vody dolały jeszcze oliwy <lo stalowano dla zmarłego Lefevra trum-1 ro1cości i 25 rntr. wysokoś.::i. Stra.~z:ny
dził miasteczko Amarillo.
Oczywiście sprawilo to olbrz:Y111ią o~nia wśród tamtejszych mieszkańców. 'nę. Córka jego pojechała więc do owe-I żar przeszkadzał opa.now.:rniu ognia,
se~ację i podniecenie wśród mieszkań- Lindbergh otrzymał mnóstwo listów i te · go domu, ale nie mieszkał lam żaden ra- . .Jad czem pracowało cikoło 2.5 sik1wek.
có~ i mnóstwo ludzi zapragnęło go wi Iegramów z pogróżkami tak, że widział miarz, a w zakładzie pogrzebowym, któ I Spłonęł-o 1 OOO ton węc51a brunalnel{o i
dzieć, słyszeć i rękę mu uścisnąć. ~t! się zmuszonym wezwać pomocy policji l ry się tam mieścił, nikt nk nie wiedział :mnóstwo innych mate1iałów•
1
o reparowanej fotografji.
•.Lucky" był bardzo zmęczony i nie w by się ustrzec od jak:iegQŚ zamachu.
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Litnicy,

•

dajcie

s~ę
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na b. rac ..•

Japońsk1

dzu1nn1karz
iv Europie.

Oszuści obserwują odieżdżające na \V'eś wozy,
a potem blaguią o katastrofach, w.vmusza;ąc pieniĄdze rzekomo na naprawę wozu

I

Lódt. 13 czerwca. I panie.- Był tu Ju! jakiś letnik w tej sa·
Oszu~cl węszą gdzie WYjeidża wóz
p. Stanisław Grinfarb. zamleszkah mej sprawie. którego
na letnis~o. z.dobywa.ją drogą okólną ko
przy ttl.. Nowo„Cegielnlanęj 34 wynajął
chciano f!flbrać ua Z5 złotych.„
nieczne informacje i stare.Ją się w .tep

I

p~zed kil~~ !Ygo~niam1

letnie mi~szka„
·.~
sposób nabrać łatwowiernych lo<lziąn.
me na WtsmoweJ Oórze. wobec Jednak
.
.
·
Ale te itp stę nie uqaje c;lowodzą tenieustalonycb pogód I1it: mógł się zde- . ~mose}< ł11twy: ......., POW~ rndzaJ Iet„ gg fakty wyżej przytoczope.„ . ..
cydować na wyjazd.
nich mteresów .„
·
·
- W dnju onegdajszym nie było już . ":?'%· .,„w
* 1'6Wfod f •
W ' h8° i r i
Wf f
tadnych wątpliwości. że nastało wrcsi
cie lato. p. O

rrrry._

postanowił więc

wystae

roddnę

iwie.to 30 puł2«u strzelcOw kan1cws~lch.

na

letnisko.
god.zini~ szóst~i zrana nrzed dom
ulicy Nowo-Cegielnianej 34 zajc<;hał
drabiniasty wóz. spakowano rzeczy,
służącą. państwa O. s!ącłłą na samym
ną

O

naładowanego &przętąmi wozu
w<;>źmcA 7aciął konie i ...,.... wóz odjęcbał.

szczycie
p.

lt Matsui,

Po polqdnlu na wfoś miałą wyjecł}ąć

u. , ·J „ •.: n•i.

Tymczasem o gof4inie lZ-ei w PQludnie do rnie~zkania państwa O. zapu...
h:ał !akiś rnło!iy męż~zyzł}ą.
·
Drzwi Otw6f?;Yła
pani Q.
~ Ciegg Pilll ~Pb~ ŻY(;~y?.,.

mu

· ·

....... Od państwa wyjechał dziś

wóz z rze<;zarni, prnwda?•. ,.

n9-e.ko~omicuiych

w

państwach ~k~

węj ĘµrQpy.

k mIilS_
1 POISk..ICh

ustali swói stosunek do
Bapku Oos1odarstwa Kra•

irami

....- Tak„. - potwięn\zifą panJ Q. i~-

jowe

coś się stafo?.~

właściwie pJc $trasznego„.
Ale .•• Prze~hodzłłem właśnie w Widz~„
wje OJfOfO numeru 371,,,K<J j wlqzia,łęm
paJil wóz ~ rzeezamL.
.,...... A S~l\d pąn wle, te to moJę rz;e„

ero.

Ł6~, t1 ~c.,.
Fofografja przedsfawia cnwiie połwi~cenła ufandaru priez ks. biskupa Galla (x1.
Ja][ s:ię ,,Expre'!s'' dęwiadttje, 2Q„go
J(ołą sztandaru p • .Mars.załkow{l Pilsuds~ (1). prezęis ulliałego K.r~ytą" Barylski o~erwc.1- odbędzie się w Wcu-szawie PO·
(2) i min, Bert~n.i (3),
ąiedzen.ii' zar~u iw~1.1 ~t s>ołskich.
.
1
Na ~i~~ęniu ł611.l omawiaGly będzl~

, ,. ,. . Nie..

l

czy

. ::aoroi~~V.:~rJ::-ai-

najwvbiłnięjsiyda

ąZB . _

niepokojonYrn iuż nl~co gło:;em, ..,..... Ciy

OtHl. mnie właśnie tu 1>ri1eJafJ„,
$i~ Jej ną tmtę, prawda?-

~

z_\VI

...... Czy t1,1 młę&zkąłłl ll'ąń~twQ Orm"

far1!!··rak....

jęden

dziennikarzy w Te.ki<>, został wysłany d9
Europy przeJ japońskie min. spraw zagr.
c~lem p.rzeprowadz.en.ia studjów polityoi-

Polowanie

Mąry....

urządz,ł

Tak
:: No, ·;.,taśnie„ PrQSiła te!>ym tutaj
ć:to państwa wstąpif...
,.
- Poco? - niecierollwlla :się pani O.

na

dziewczPł8
~~~r:~:g~f~ti!i11~=~hG=:ctttfi~·
'lt
nansowych. Ponadt9 zarząd zwi~u ,._„

p. Paprocki o godzinie 12-ei
.
na u_licach Łodzi.

w nocy

sta.nąwiać się będzie nad ~prawą we.iści&
przedstawicieli zw. miaet w sW.ą.d nt.dy
q.adz.o.rczej Banku G9spodarstwa rl{ajo.-

,
Mdt, 17 czerwca.
Goście chętnie się na to .z:godziU i pe wego.
Za-częło się niby biUxł:z:o ładnie, i)le chwili całe pijane t.o'Warzy&two znalazło
Ta ostatnia zwłaszeza sprawa, H
- A bo widzi pani,
lkoniec zabawy był fatąlny,
sie na ulicy,
Wiłględu na sło$unki, które łąc1 ąn~:ą,
fedno lcQło tiłe zJamało u WOZQ..o
W mi~_sFtan~u _Stąnisb1.włJ. .P'!-P1'ocld_e~\l d~ię-ro zacz~ło się ?gania.ni~ za miasta i Bankiem Gospodarstwa ł<r•ł~
SprowadztU kowalą„. Ale kowal nte g<t ~ o-k.a.z.Jt 1e~o 1nu.e.nin zebrali się gośc1ę, kob1etam1. Byłq to polowaiuę na d21ew· wegQ, łcat m~~y.kle donł05ła i waJn-,
chce pierw wozu naprawić dopóki mu znaJ<l'll).1, soleru.zanta:
. . _c~ta,
.
.
..
• • . Bank Gospodarstwa Krajowągo jest be.
się uie zapla~ł... żąda tlS--tu złotych...
C!"dyby P~prQck.i. poprze~tał tylko na : Ą~~tumu:y nte przep~cą1 ant 1ed- ~~~ jak w~<mio, baaWem ~t pel- .
Więc Marysia, niby pant służącą. nie gośClil~h, m:o~~by nic z t~gQ ~e wyszło, ne1 ~te~Jast~, i;>rz~hodząceJ ulic~ .
może sob!@ dąć ra<Jy .... .PQniewai mnte ale procz g?s~l byłfi Je-sze~e wodka.
Wśrod n1ehcz.nych łlrzechodmó:w
spotkała i zna mnie dobrie, wiec
.
Po. ~odz1ni.e aiii J.edelł z~ z:nafomyc? ~~tał .popło7h. ~apr~clci z ko.legami. b.~gł
•
_
1 11111
przysłała mnie do państwa po pieniądze. wlaśetctela nu~szkani.a nie mógł spoko!- srodk1~m uhc;:y 1 gonił $Ł~ozo.ne mewiaza godzinę wracam do Widzewa, wiec nie ut~Z)'lDać ~tę .na nogach; Sani w!aśc1- sty, ~tore ~s~częły al.airm 1 w ten spo_sób
U
_
mógłbym załatwić te SJ)rawę...
del m1es:zkama ulany był Jak do!1'z.k~rz zwab1ły_poli9anta, obchodzącego o te1 po
ł
.
.
.
.
w dawnych, dobrych czasach, ntC więc rze SWO) rewir.
gość z Pacanowa
. Pam O. zas_tanow1ła si.ę. N1ezna!omy dl:iwnego, że powiętrze traktował jak
Policjant aresztował Paprockiego i
opisał dokł~d.m~ z_awart_osć wozu 1 po· !krzesł<> i w pewnej chwili usiadł na. pod- dwóch je4o
bwa.rzyszy, reszta - zhiekamieniem W l!łowę.
0
dal pr~wdi1we 1m1ę ~łuząe~J· Wszystko łodzę.
_
·
.
gła.
·
Łódi, 17 czerwca.
odpowiadało prawdz1e.-Moze więc rze~
Wywołało to 'wybuchy śmiechu i wszy · Onegdai Paprocki zasiadł ze swym.i
W parterowem m.ieszka.n.iu jedne~o •
CZ'ywłście wóz ~ię r>opsuł?..
scy bawili się wybornie.
·
kolegami na ławie o*arżonych i został lokatorów domu przy ul. Franci.sz.kaJ\·
~ani O. ;zamierzała Już wręczyć nie- · O godzinie 12-ej w nocy Paprocki za- skazany na 2 tygo<lnie aresztu.
skiej 56 odbywała się w dniu wczo.rajsiyia
zna1om_emu pieniądze, lecz powsirzy- proponował, by ~yjść na ulicę i zaprosić
Dwaj jego towar~ysi;e Arnold Kin .i uroczystość obrzezania.
.
mara s~ę.
od .
M . do towarzystwa kilka kobiet.
·
Stefa.n Lichach zostali uniewinnieni.
Operacji tej z podwórza przyglądał się
-:- l'Jtec~ pan wstąpi .za g zmę„. ąz
_
-· -tłum przygodnych gapiów.
m6J be: dz te, to zal atwi tę sprawę„ •
Nagle podczas urnczystoścl pad1 przea
oświadczyła
pani
o.
Kozłowic~ch
okno kamień,
rzucony prawdopodobni•
Nieznajomy bą~nął coś o tem, te słu
U
, .pr:r;ei
jakiegoś ł-obuia.
·
tica się niec1er11hwł, że ~ointca chce
.
.
•
•
Kamień ugoc:b.il jednego z ~~ci. 30-Jc.
~ynuclć rzeczy, leci pani G. nie zmle
Adoratorzv w1e1scv pannv Janiny
się
tniego Symchę Kornchowieza, kW\ry na
mła. swego zdantak, v.;ob~c czego nJe„
przec W ko 1· ei m1>żowi-todzia ninowi
tę uroczystość przyi~hal z Pacan<>wa,
znaJomy przyrze ł, ze Jeszcze wstąpi
·
'r
.
•
!.1dzie stale z~mieszkuje.
·
za godzinę I odsze~t..
Lódź, 17 czerwca.
mu, ~żeby w .najbliższym czasie odbył się "' Ramiy stracił przytomoość i padł D1)
Gdy p~n G. wroc1ł . do dom.u, to?a
We wsi Kozłowie pod Pabja.nicaml ślub !<:h c.6rki.
.
!ziemię. Uro<:zystość przerwa.oo i zawe.
opowiedziała mu o wizycie meznaJo· mieStZ.kała rod.zin~ Wasiaków, składająca
, W ub1~gły czwartek .odbyła się wła-lzwano karetkę. po-g~to":ia.
•
mego.
.
•
się z czterech osób: ofca, matki, syna .i śnie. w.eselna .uroc~ystośc,.
Lekarz stw1erdz1ł silne, usz.keidzeme
Pan O. poJechał natychmiast tram- córló.
ktoreJ przebieg rue był Jednak bardzo czoła i przewiózł KornchoWlcza do lee>
Wajem do W\dze~a.
. .
.tetnia
Janina
Wasiakówna
wyeh~~
..
wesoły.
.
. lnicy „Unita.s''. W c~asie przewo.te~
23
Pr.zedewszystk1em stwłerdz1ł, ze
ała się w Lodzi u swych krewnych.
V( chwtli bow~e~, gd~ ~ l1Ueszkan1u IKornchowicz ~zykrolnię zemdlał w P.,
w W1dze~e niema wcale nume~ ~71.
dziewci na b hi bardzq r sto·„ W ~iaków .zebrali się go~c1~, . ą. niłodzt 1 retce pogotowia,
•
Na wsz~lkt wy~adek iagadnął polJcJan· na.. nic więc d~iwne~o,· że gdy P
~ą.łz-onkow1e ?I'zygot~ywah st~ d~ wyZhrodniczegQ łoł>uZ4 mę u.cłdo aft
ta w _teJ sprawie. lecz otnymał od.po- dżała Dil n-ie-dzielę do roduców, odwiedzet 1az-.du ~o kościoła •. zagrodę Was1akow o„ przyłapat.
wiedz. ie
li · 8 · owie 8 fa.dów ·.ę.wnie retendu toczyli ko!lkurenci pa.na młodego, ~t6rzy
oliid1łe żaden wói Sł(! pl~ zatri1nnal. ,·.:do~·
I J
p
- Z~c+ęli ob.rzueać "kamieniami dom W~ia·
ID
1. 1 ręki.~
Gdy pan O. opowiedział oollcJanto-. ~
·
• •
kow.
l
W
Wi o wizycie nłeznajomeg-o dobroczyń...
~a.~akówpa i:a~ho~ał;a się tednak
Wsró-d prieclwnik6w ślubu panny Wa
f b
bi
ęt eh
cy, t>ollcjant uśmiechnął sie i odparł:
ę?c>1ętn.ię wz;gł~dem WHH~kich ad-0rat'()- siakówny r<?zległy się wrogie okrzyki.
a ryce me ' g V •
,_ Pan dziś nie Jest pierwszy, mój lro~ •• ~iała b~wtem w todzi pewllego mło
- Precz ze ślubem!
l.6dź, t1 cierwca.
dzienca, z ktorym
- Nie chcemy łodzianina!.„
Od nuęsłąca trwa w Radomsku zatari
na\\'iązała bliższe stosunki przyjacielskie
- Mamy dość kawalerów!...
między dyrekcją fabryki mebli gięt~
i
kt6r m wkrótce miała się nawet zaOjciec panny młodej .ch;ia~ wszcząć ·~Mazovia" a robotnik~~· którzy za!ąd~l'I
•
i
ć Y
pertraktacje z adorat0Tam1 corki, lecz oru li 120 procent podwyżki płao. Dyr~~
dziś Łodzi.
ręczy·. •
. ,
._ -:1ie ~au mu doi_ść do słowa,
•
fab.ryki ~znała te. żądania za zbyt writó·
.
, •
Pr~ed dwo~a tygodruam~ P~n~ Jan~ ządaJ'iC zerwania :mręc%yn z łodzumłnen1. rowane 1 ze swe1 strony zaproponował•
Lodź, 17 czerwca.
na zwięrzyła si~ przed rcdz~cam1, :ze wyDopiero gdy z.agr.ożono im policją, lrobotnikom 50 procent p<Kiwytki,
Dziś przybywa do Lodzi minister o-! bir~ła sob1 ~ ~~zą,, który na P!~yszły ty, młodzieńcy przepuśdli pojazd z młodą pa
Ponieważ robotnicy propozycję tę od·
§wiaty dr. Dobrucki, który weźmie udział dzleń pr,zy.ieazic inę przeds.tawic.
rą, lecz przez cały czas trwa.nfa uczty we rzucili, fabry·ka przez dłuż~ czat była
w woj~wódzkim zjetdzię towarzystw śpi„
Poniewat narzeczony panny Janin)• selnej .n1e odstępowali ocl chaty Wa<&iay ni0CJ1.:ynna.
waczych.
był dość zamożnym rzemieślnikiem, cie, ków, wznouą.-c wt"Ogie okrzyki przeciwWczoraj dyrekcja całkowicie fabtyk•
Wieczoręm min. Dobrucki ~ci Lód~. szącym się w Łodzi dobrą opinj~. przeto
pannie Jadwidze i jej męiowi - ło..- za~ęła, pozbawiaf<\C pracy 120 robałoi
udaj4'C &ię z powrotem do Wanzawy.
Wasia.kawie nie mieli .n.l:c przeciwko te„ dziaaiio-nwi.
Dik6w.
·

tO·

uroczvst"'"I
obrzazan:a .

\U CZ.BSEB

otrzvma

l

Slub z. przes·zkodami· w

zbuntowali

Mfoda

p:r%jel-

SfrB,k

Radomsku .

w

•1n1·s11r dr Dobru&kl
Przybywa

Il

lko

'
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„Przeciera

się f•• ?

Raw1a w 14 obrazach
w „ aongu".
„Prz'e ciera się!" ...,... t~ nazywała się
na poczqtku. Pogoda jednak nie
rewja
- Dlaczego pa.ni niesforny syn ma ta- śHczny obrazi... Cudowny!.„ A kto bardzo się przetarła, za to program p.r zekie podbi te oko?...
tarł się do tego stopnia, że z premierowej
- Bo pa.n.i . 6.irzeczny .<=nalek rzucił w to 1'est ta o&O'ha, tu - na lewo'? „.
obsady nic prawie nie pozostało.
-•
k . .
.
'
. d . ć b
żn • dnak
N'
- To jest kałamarz, proszę pana„.
_ Na tym rogu M\otyka.Hśmy się gdy mego aJlllle.mem„.
poWl.e zie , y wy„
ie mo a ie
•
.
. -r
L.. •
szło to na niekorzyść prog.ramow.i, zwł~
·
uyl1śmy zaręczeru.„
1
ze śród.nowycl} J,n~bytków" _sp-0tyć
- Tak.„ Teraz tam czeka inny warkamy p. Janmę J\tadziarowPęf (ktora ma
fat...
• jui; w Łodzi ustaloną reputację), oraz doJ
· lf
±
M
Aw G
skon.a.Ją recytatorkę i śpiewaczkę, p. HePoznaniu każdy. numerowy
Krakowie '
' lenę Buczyó,ską. ·
·
Program..,- po usunięciu sfabszych
pasażer osobiście.
w Łodzi
numerów - jednolity, gładki, a na<;Ied
·d ·
D
przap1s 01€1 SI(/ porzq nu~ WQ zna I wnystko - miły. Tańce p. Hryn.iew.iec.
ny t
kiei, piosenki .P· .Madziat;ówny i smę~e:
Pasa żarom
pełne ekspres.Jl ,,nu.mery' p. Bu-czyńsk1e1
·
•
•
g-o, skoro zaden numerowy nie podelmJe przy;jmowa.ne są, ze szozerym aplauzem
Łódź, 17 czenvca.
publlcmości.
Rozpocey.na się se~ le~ch wyjaz„ się tego za~an.ia, gdyż „~e. ~o~„•
P. Skon:ieezny jak zwykle rozśmlesza
Skutek 1est WJęc taki, ze gdy pua.Zeid6w, nie od rzeczy będzie Wlęc wspom„
nieć o pewnej niedog•odności, istniejącej dobrnie jui: do kasy i szczęśliwie zdohę· do łez w dw<kh frywo1nych 'acz z umia„
· na dwMcu fabrycznym, skąd przecież la· dzie bilet,, cz~a go. jeszcze. PJ:Z)'lk.r?~ć z rem zagranych skeczach. Sclcunduje mu
1
• • powod~ ruemoznośc1 znalez1ema m1eJ6ca dzielnie w obu - Popielewska, w. jednym
.
• •.•
•
•
W szkole. Sekcja !"}'S'llllków. Nauc·z y- t~
.
- Laskowski.
•
•
• • .
cie1ka rozdaje dzieciom ołówki, papier i IWJ.a częsć łodzi~ WJJ~zdża na podmieJ• w poa~u.
P. Ha.nka Runowiecka, mimo, li nie 0 „
Pas:izer .ma1du1e się wtęe w melada
.
skie letniska. . .
.
powiada:
. ~hodzi :nam o pr!1wo za1m~a k~opo(':le, g?.Y przybywa ina dworzec. Co panowała jes.zcze zupełnie swego gł'Osu w
- Uważajcie!... Każdy i każ<ła z was
egzotyc.zn,ej scence ,,Hawaia", urodą i do·
.
urysuje to, CZl(m chce zostać w przy- mieisc w ~agonach, sio!ą<:ych ~a sta·Cf!.. pie~ zr:nb 1 c~
„..,;zY. .stainąc '!' ogonk~ przy kasie, cz, bryni tańcem nadrabia braki wokalne.
• Ja~ wiadomo, w mysl P!z_ep1s~w (ohotzłości„. No, bierzcie się do roho·ty!...
•
w· l 1._..:i_·
St ski
Sk
w1ązu1ą.cych tylk 0 w Łodzi 1 zdaJe się w wykupie peronowk~. ~ć na peron, zna
I dzieci zai:zęły rv.sować
w·
ar ego " t 1e cy
-l
-&--ać ~ę
·
· ·
· • m1e1sce,
· ć mo Iezc
· za.Ją
· ·
• ') mie1sce
W arszaw1e.
·
„.
.
. vuziarue
kt.
„
,_ ecz
ot.oCU
a po t em d op.tero
w wagonie
.&a2faJeden z chfopców1 narysował
1
1
arna.1popu
ępu1ą
wys
orym
w
,
e
sz~o
bilet?
ze
· b .:1
1· ·
..:i __ •
•0
'-- n.i.et..i "lodzermensze" • njezły• Byłby lep•
•
. t rod za1u
„.
b' •
anc.ytę,
l"a, crrug1 po. tCJanta, trzeC1
""
przv'łen}•
. aznaczamy ze ego
tylko pasażer oso iśCJe.
·
ł 00 ł
O'i:YI t
5 ·
gdyby był. kirótszy i, gdyby aktor~
łódzikicli.
pasażerów
Dla podróż.nych jest to przepis ogrom· ~ci spotykają tylko
':J1ll ~ ~a
t ~1:~n~rysowa
me popu~ali za.nadto wodzy SWOJef
.
L
. .
W K ,_ . p
_..:i_
e„o z popu a..."lly~ zwi~zą; , p1ą • •
s aCl J
„„
,f
r&Aow1e, o.znan~u 1 we WO'W'Je ty z chłopców narysował dzienm.ikarza iue ruewyguuny.
• •
Spómia się ktoś naprzykład na po. o ile nam wiadomo - trag8"e tego ro- • 81D·~ZJl • •
'
11:6sty aktora i t d
pog6d -;
h~:mo ~ezbJt s~TZTI~CJ:~
Dziewczy.nki · rÓwnie.ż miały bogaty ciąg, ma. jeszcze kilka . minut czasu, a t11 dzaju przepisów nie mają. Tam kaidy nu.
może za~ąć miejsce .zamiast pa- PGU ~~p<>kt,_., cztUe b d~ 1 ~~ 1e1!1i
przed kasą ciągnie się długi ogonek.
·
-.vbór
7
" ora.g , .... z CQ'J'az ar zie1 zzywa Slę
·
· n~er?wy• kt6remu sazera.
J. es t wpi;awd ~te
•
•
·z naszym miastem i stał si d ra.wd - . i
•• • •
.
.
J e dna narysowała nauczyc.ieLkę , dmY
ę op
~zemu więc w Łodzi dziette Slę ma- ,łódz.kim" teatrem.
ia lalkę, trzecia właścicielkę pensjonatu mo-ma .po~~rzyc waliizk~ i spra~~ wy1
Zast.
na Wiśniowej Górze, czwarta_ az.tystkę szukania m1e1sca w wa.gorue, ale co.21 z te- cz.e.1?
kinową i l d.
„
Tylko siedmioletnia ~iusia nie ' jesz
.TEATR MIEJSKL
cze nie narysowała. Siedziała zamyślona
~ POwtórzenie wczorajszej premjery et«
• ławce i miała łzy w oczach.
fłei:s'a i Cailla:vera „Romans pana kasjera'" .1
Spostrzegła to nauczycielka, p.odeszła
występe.m znakomitego artysty scen warszaw-.ięc do niej i pJta:
skich, , Stef~a. ~aracza, w pop1s-0weJ roli kasie..
- Maniusiu, · dla.czego ofo nie rysu·
ra bankQwego Brotonnea.u.
1

. ziii.a m1·e·sce
Klo moze
•

\V

wagun1·e9·cza,
.

Lwowie i
- tylko

W

on

z tw

k

na dworcu tabrvcznvm.

Trudne zadania.

z

1 ha

s,,

lmerowy

·.'l'r'~

NIEZRÓWNANA
WODA - KOLOŃSKA
•

je.u?.~ .

-

•

>I

·'•I

•

;•

Stefan Jaracz Powstaje w todrl tylko do.

Nie mogę.„ -

piątku ł grać będzie
na kasjęra".

odpowiada dziew·

~. rumieniąc się.
- Dlaczego nie możesz?. „

-

No, więc powiedz mi, cum cllcia-

-

Chciałabym wyjść za mąt, pro.szfl

łebyś zostać?.„
ł>Ud,

w ,,Romansie pa„

lem". PremJera w kMcu tygQdnia.

MAJO LA

·

ale nie wiem, jak to się rysuje.„

Ka-Ka.

.

ta

KAMERALNY.
TEA
powtifta dzi~ farsę amerykańską HoPWOOh
„Jutro pogoda" · z Stefanią Jarkowską j Micha-

ltmi

Zniczem w. na~lnych rolach .
•. J'utro pogoda" Jako ostatnia szituka bieżące.
ro sezonu t~atru kameralnegQ - grana będzie
tylko kilka, ran. poczem teatr kameralny zamknięty będzie do września.

przamilyrr•
' Ir walyr„
·r apocbu
o

Nasz reporter . zanotował, że:·
Ł6dźf 17

piątku

W próbach pod kierunkiem retysersklm An.
drzeJa Marka i J. B-Onecklego .•Legenda o czło
Wieku z gliny" H. Lejwika i A. Marka p. t. „Go-

Bo nie umiem.„

-

do

czerwca.

'I;EATR POPULARNY.
D~ o rodz. 4.20 po południu J 8.20 wieczorem sztuka amerykań$ka w 3-ch aktach ,.PO.

wódi''.

Kamiński Antoni, zam. w Rudzie Pabfani d ciej przy ul. Trudnej 5, p.rzy-Własz
~ył sobie wypożyczone dwa chomonta
q. szkodę Jezierskiego Feliksa, zam.
p,'fzy uJ. Pabja,µickiej· 60.
· Malicki Józei, zam. przy ul. 1Maja41,
wystawił weksel na sumę 300 zł. .na szko-

.

TEATR ' POPULARNY W SALI OEVERA.
Druga scena teatru popularnego na obes le.
tni zamyka swe podwoje ositatniem przedstawie·
niem. W pontedzialek b. m. o godz. 8.20 znako·
!1lita „Gejsza", która grana będzie dziś o godz.
820 wiecz.

'ip,a.o,o.IVor.,...o

••

{..

~:::~~a Tomasza, zam. przy ul. Ogro

• gory.I"
czOWIE• k to uzbro1ony

Co usłyszymy przez radJO
d ZIS,"' w n1a d ZlQf'l
· o CZGrwca}
17-g

ł

Kożuchowicz Symch~ w mieszkaniu
Gol<ls zmyta Jankla prz y ul. Frandszkańskiej ~.został uderzony w głowę .k amieniem. Wezwane pogotowie miejskie odwiozło ~o do szpitala w stanie cięż.kim.

tł

Za

bo

-

głoszenie

na-1

specjalnie zoofogję, do której zalicza je· ł o, za...:1 ł dzie
dn a k l· I ud z1.· N'1e dawno wyua
„Podstawy i przyczyny
tytuł<l'.Wan~:
działań ludzki.eh", gdzie m. in. znaj·duje

po nałożeniu opatrunku pozostawiło go
·
' '
na :mie1scu.
Na ul. Ewangelickiej obok poses.ji Nr.
16, zasłahła nagle kobieta nieznanego na„
zwiJSka, lat 36. Wezwany lekarz pogo-tod ·· ł · d
d ' I "
.
Wł~ PC? u .z:e ~:u pomocy o W l OZ Ji\ o

się

ustęp.
C ł · k •

taki

•

takiej teorji uwięziono
•
pro f . Sow1cza.

Jarzę . wski F~~ciszek, zam, pr_zy
.
al. FranCJ:S1Jkańsk1e1 29, został po.bity ·
Profęsor Sowi:cz wykłada na nuiwer
przez Szuligowską Bronisławę tępem
rzędzie.m po głowie. Wezwane pogofowie sytec.ie w Moskwie hist-orję naturalną, a

•

.

·

w

ROSJI••

WARSZAWA.
Transmisja nabożeftstwa z kat edrf
JłOZnańskiej. 12.00 - Sygnał czasu, komuni.katY.
hejnał z wieży marjackiei w Krakowie, nadprorewolucja. W krajach mało cywilizowa· l gram. 16.00 - Odczyt p. t. „Miody ow-0cowe I
nych, jak np. w Rosji, rewolU~ja była Qlo ~in.a miodowe". 16.20 - O~ ~zy~ P. }· „Zasady
żliwa z teg·o głównie pówodu~ ponie-Waż racJonalnego bud:nw~lc~~ra wi e!skiego, · . ~6.40 Odczyt p. t. „NaJwaz nteisze wiadomosc1 1 ws ka- •
·ak
• · · ka • „
·
Koncer t popularny.
JeJ nuesz ncow-, 1 -O w mo.zgu j lfania rolnicze". 17.00 w mozgu
ludzi n.iecywilizowanycli, centra o-por- • 18.30 - .Rozmai•tDśol ". 19.10 - Odczyt p. t.
~z:kocj~"· tps - Odczy t p. t. ,.z doby Sanoś.ci przestały działać, jeśli wl?góle kiesow 1 ~tamsta:"'ow". ~ 15 .- Koncert populardykolwiek działały ze ~wiadomością.
22.00 - Sygnat
ork1e~try filharmomczne1.
all ny
k' g G p U
,
..:i_·
U
czasu knmunikaty. 22.30 - Transmisja mULyki
. . . uz;n
irzęu.U;lCY sowiec le o
•
ze teza wygłoszona przez pro.f. Sow1cza tanecznei

10.15 -

I

,;yv

b. •
1
t t
o gory u.z TO}O~Y
~ owie 1es
. w karabm maszynowy. W tym uzbroionym gorylu wytwarzają się z czasem, fiest karygcxina, j:ik<> •rod:Zaj niebezpie;cz
zwłaszcza w miarę postępu cywili.zacji, nego pamfletu, poza którym · ukrywąła
mózgu, . pewne się myśl ubliżająca: zasadom i pQdsta,jego
c~tirum
w
Dvżurv aptek.
oporności przeciw wo.m rewolucyjnym; na którei utworzyć
zmysłu
zawiązki
Dziś, w nocy. dyżurui11 aJ)teki : E. Millera
Im człowiek się mógł rząd sowiecki. Sk~tkiem teg·o
przemocy i mwdorwaniu.
Czy i (Piotrkowska 46) M. Li;pca (PkiŁrkowska 193),
jest bardziej cywilizowany, te.ni bardziej prof. So.wkz został a.resztow.any.
cen·t ra te nań o<ldziaływa]ą. Skoro jed- skazany będ:i:ie Tl.a śmierć, to· zależy od f W. Groszkow;;ki~go (Konstantyn?ws.ka 15), P elrelmana (Ceg:ie!mana 64), H. Ni ew;arow~-klego.
d
-1-ł d
• · dz' ł ć
·..:i-·
_,_
(Aleksandrowska 37) s J ankiek\v kza lSt1"'Y
ia a prze- ll'A a u są U.
nl,Wf. pr.ZY1UŁie moment, ze
• .
IQ'n~ 9). (b)
staną, wówczas następuje cllaos, czyli

zbror.n1 nueJskie:J.

Na ulky Konistantynowśkiej około numeru 62-go przejechany ros·tał przez sa•chód praktykant krawiecki, 27-letn.t
Ant·o ni Wojitowicz.
. 58-letni ;rybak Franciszek Jarzębowski, zamieszkały przy ul. Framcisz.kańs.lciej
29, uderzony .został tępem narzędziem.
· - - ..!.-! lil
t e k ar.z po5tł.n.t
.., ow1a u:u.:G.Le . mu :oomoc}
.li lokalu m komisarjatu.
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Europa nie wpuszcza miljonera
w Ameryce swego przyjaciela.
który
I

m01sądu.

że

Thaw

żyje

- - - - - - - &N

- -

r1m·==r JMMi!M

Tragiczna walka z

zabił

ttarry Thaw, milJoner nowoj0rsk;, w
roku 1906 zastrzelił przyjaciela swego
architekta Stanforda White, rówmeż
m&Uonera, ponieważ podejuzcwaI go, że
utrzymuje z jego żoną stosunek milosny. Ona, aktorka NeshiJat, przysa;gala na wszystkie świętośd, ż,e Thaw się
myli. n.ie powstrzymało to jeclnak rnzdrosnego małżonka od krwawego sa-

1 •

straciła piękność
elektr~cznem.

od kilku lat w VJ'inches-

1

~nana artystka. film_owa, słynna z•'
swe') urody stała s1ę ofiarą elektryczne·
go krzesła, N.ie znaczy to, aby znalazła
śmierć, ale straciła
na niem hańbiącą
t:mi -ałą swą piękność i zdrowie.
Nabyła ona aparat noszący miano e.
1ektrycmego krzesła, a który przy pomocy wytwairzanej wysokiej temperatury służy do tak modnego dziś odtłuszcza
'
nia.
Nieszczęśliwa Bea<:he Brownlir1g. jest
tylko naśladowczynią wielu swyclt kole
żanek, które dobrQwolnie poddają się
najwyszukańszym torturom kosmetye:z·
no-kalotechnicznym, byle tylko nie za„
tracić nic ze swej piękności, a jeżeli się
da, p~ożyć ją choćby o najbagatelniej
szy drobiazg.
Zbyt gwałt>0wna t.1.trata tłu~zczu przy
pomocy owego „krzesła elektryCZ>nego"
zdziałała, że z piękności ms. Browning
nie poz.ostało dzisiaj śladu. Ten sam- los
spotkał znaną artystkę Estellę Taylor,

w drogę do Europy, uzyskawszy w N.
Jorku angielską wi:zę. Atoli, gdy parowiec do Southampton zawjmi1l i Thaw
chcial okręt opuścłć, zatrzymał ~o ko·
misarz emigra~yjny .i nk~zal orzcczen:e
sprav„ . we .v .ęti t"'ycb,
ministerstwa
wzbraniające mu wstępu ina ląd i,,ały.
Zakaz postanawia, że cudzoziemcowi można wzbronić wstępu w gra:,11ce
kraju, jeżeli w innym kraju został z PJwodu zbrodni skazany. Thaw, wprawdzie nie został skazany, jest jednak 1iepożądanym g·ościem, jak twierd~ą londyńskie dzfonniki, a pozatem zachJdzi
podejrzenie, C'ZY dotychczas nie jest jeszoze chorym umystgwo.
Dziennik podaje, że jeżeli Thaw
chce na l~d aingielski wstąpić, by uzu· pe'łnić sw+>ją g3!rd'.er~bę, to _wysiarci:v,
gdy kraw1 ec. przy}cfz1e. d<'> m.e~? na poktad. Thaw 1est w teJ chw1IJ iedynym
pa·sażerem. n~ ,,Aquiita~nii". Bagaże S\\-:o
1
Je wystał >u:z na Ją~ i ohstalowal so~ e
w hotelu !111eszk31n11e: ~ymczawm _n;i1es~k~ w naJlep-szeJ kaJuc1e ~arowca 1 jest
P11lme strzeżony przez pobc1ę.
,
~· ,

~tr. S
R'tWM

tuszą.

Gwiazda filmowa

ter, w stani e \Virgini.1 i posiada farmę.
Niedawno temu udał się na „Aqmta:;fi"

;pr

na

krześle

ż?nę Dempsey'~· I ona z obawy przed t~
ciem pod~ła się tej Eamej metodzie i do
prowadziła do zupełnej ruiny z.d:rowi1a i
nerwów.
Lęk przed nadmierną ttts~ą to na:·.
straszniejsza plaga każdej artystki filrdo
wej. Ma to mimo absurdalnych pozorów
usprawiedliwienie w
swoje logiczne
brzmieniu spisywanych przez amery:ka1'i.
skie towarzystwa filmowe kontraktów.
Nie są one bowiem zawierane na olweś
umowy
lony termin, le<:z rozwiązanie
ściśle uzależnione jest od wagi aktqrlci~
okxeślo.na
gdy przekroczona zostan.ie
grainica w tym względzie, kontrakt automatycm:ie się rozwiązuje.
Od czasu więc do czasu na stoją~
cej w gabinecie dyrektora wadze spraw
dza się wagę artystek i to jest ,iede:n 2
n.zjgłówniejszych powodów torrt'ur, kt6rym poddają się królowe srebrnego ek·
ranu: rozmaite „urocze", „nie<lcśdgnfo·
ne", „olśniewające'' i inne.

Drama:t ten wywołał w kofach m'fjonerów amerykańskich olbr zym:e wraproces, 'w
źt:!nie, a jeszcze większe którym zarówno oska:rż·>r: y, jak i jt:·go
obrońca, użyli wszelkich sil, by zapoNic
biec wyrokowi zasą<lzającemu.
sZJCzędrono piien.iędzy ~ ist-0ttllie udał')
się uzyskać dlla Thawa orzeczenie lekarzy rzeczoznawców, że jest on uie·
poczytalny.
Proces został przerwany, a oskarżany oddany do zakładµ dla umystowo
chorych. W ten sposób u:szedl miłJooer
groża.cej mu kruy śmiercL
zakta·dzie nie powodzi-to mu się
tle. Zaledwie p.obył tam jakiś czas, p.oruszył wkrótcę wszvstkie spręiyl1y, by
uzyskać znowu orzeczende swej poczytal'llośd. Upty·nęt<0 wiele lat, aż udato
W rosyjskiej prasie emigracyjnej pro-1 nef, poddając zreszta - głos p. Pasma
mu się to po osiemnastoletn~m pobycie
jest obecnie ożyWiona dysku- ka surowej krytycę., stanęła jednocześ·
wadzona
.
Uf.ft
1\WJEJł,A
te~o
podstawie
Na
warja1ów.
w domu
sja na temat ~tosunku emigracji rosyj- 1 nie na tern samem stanowisku. Nato-TECHNtcZNYCtt lftt;. Ą~
świadectwa odzyskał wol.n(}ść, pon:·cskiej do zagadnienia granic Polski. Jako miast prowadzone .P rzez p. Kiereńskie·
PLANÓW auoowt;mctt
waż władze sądowe zrezygnowaly ~e
powód do tej dyskusji posłużyły arty- go w Paryżu socajlistyczne pismo
V11n1
na P<'Pieroch iwiotloczulych,
wznowienia P.r ocesu. Teraz udał s:ę
kuły p. p. S. Woyciechowskiego i Pas- „Dni" rozpoczęto gwałtowną kampanję
przedewszystkiem do żony, która uzy· ~ZYJYWNYCH.NEGATYWNYCH wyl<olly\'-a
którzy wychodząc ze sprzecz-[przeciwko politykom rosy~kim, uzna·
manka,
KLJS%
ZAK-tAD
skała z nim rozwód, oboje zaręczyli t O~ZALIDO~ ~/
nych założeń stanęli jednakowo na sta- ją cym obecne granice Rzeczypospolitej
się powtórnie, pobrali i Pojechali w ............_~~Ci) ___ f ___ 1~~~0':'_°'
nowisku bezwzględnego uznania obec- zarzucając im zdradę interesów paf1·
· ~X.:)J~
durgą podróż poślubną.
stwowych RosjL
W n:iedlug-i czas wiadomości! te zde- Tel. 11 ·7 Z. Plo~rkowska m f (.l Q • nych gr~ic p~ńs.t\ya polskiego.
Częśc rosy1sk1e1 prasy konserwatYW
mentowaino. Pewną jest jednak rzeczą.
lmiBIFHFHl•Wll!l~l!llll8„...„„,„„„.Fnllllll!illlllilBl!llmllllllmr1„•••
1

w

/Ir

IJ,T/!•1t.1,,,0'W

)) IGO .SYM

~

I
.

'

.

W . potężnym
,

dramacie p. t.

li)
· DzU l dnl

następnych!

Wielki podwój.n7 program..
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Akcia

I

DOLLY DOVJS pe!~~;:::!etji R. KLEIN-ROGG'ER :.;ak~':!~p~~y~~:i=

K'- A BAR ET''

Szam~ańska !arsa, tryskająca werwą i hum.orem, powidza do huraganu śmiechu p. t.
gł.:

prze~ karierowicza..
markiz 11z~tażo":any
DutJ?lly zaszczytów
1 blaskow parweniusz ulega uczu
Chciwy
ciu miłości.„ Tragiczna pieczęć milczenia rozstrzyga
losy bohatera.„ Za pieniądze szczęścia nie kupisz..,

_'· .

budza1ąca kazd~go

W· rolach

przacl\v granicom Polski.

Ki1r1ński1go

tł

01.JU„0' \V 1· Co" r·e·pzk~"
U
U

r1·ęc1·u
-

Betty Bronson, Luiza Dresser, Ford Sterling i Inni.

PoczĄtek seansów o godz. 4 i pół, w soboty, ~iedzel~ i święta o godz. 1-ei.
i Orictestra poci c131r. p. R.
'

I

--- - -

~~

Ce"y mielec w niedziele, śwłqta I soboty od 60 9r

KANTOiłA.

-·

I

-

~~ ;:c~~~~~~~g~~~s!:~~hw5J~ć~';,: ~~~~:~~~:~=~:Trzeba tę. rzecz do"
I

KAMIL DBNIS.

Naszyinik trupa.
Sensacyjna

powieść

z tycia powojennej

młodzieży.

--------------------------~~J

- Wyciiągną1t z szuflady gmbą ks.iążke,
zafatwilem ją doskona:le„. Teraz już
na której widniał naprs "Spis aboncnzresztą za późno.„
Arnna zakryta twa:rz rękoma .i roz- tów lwowskiej sieci telefonów'' i drżąci
„ręką ' pÓCząl prz,erzncać stronice.
·
płakala · si'lę głośno.
. Zatrzyma:t si.ę p:rzy stronicy, opa:trzo
.._ No, no.•. - uspokajał ją Robert.

- ~e ~ ~~oe z~~~~ ~t~ najn~~~e~:

co?.„ Też powód do placzu!... No. USJlO··
kój się, uspokój się...
28)
- Złod'Ziiej.„ Złodziej„. - 1>0wtarza- Opamiętaj się, człowieku!... Prze
- A jednak widzisz, znalazłem spozanosząc się od płaczu.
la,
złodziejem!..
być
znaczy
k
cicż
.s6b„. Tylko narazie, bądź rozsądna i nic
No, i cóż z tego? ... Zastanów się
ge7.e
to,
o
Chodzi
nie„.
i
tak
I
me mów„. Przygotuj mi zaraz wszystko
a napewno dojdzi,e sz do wniorozsądnie,
pannie
podarował
Tuchaczewski
nerał
io drogi.„.
wyjścia n.Le mia?em ... A
tnnego
że
sku,
warto~d
Jatlwidze naszyjnik z pereł
- Wyjeżdżasz?."'
5,) tysięcy złotych.„ GcJ.yby ten na<;zyj- teraz muszę się spieszyć, bo spófoJę po- Tak„
ciąg do Lwowa.„ Muszę przecież spn:~flik znalazł się w naszych rękach„.
- Dokąd?.„
dać naszyjnik„.
naszyjnik
sposób
ja.kJ
w
Lecz
._
,_.Do Lwowa.••
Wyszedł do przylegteg;o pokoju, u.„
rękach?
naszych
w
znaleźć
silę
m6igfłby
~ Co ci znowu wpe.dto do głowy?
i odetchnął z ulgą.
sia:dt
wziąć...
go
tylk-0
Wystarczy
_
- Nie gadaj, a rób co ci każę„.
- Ufff!... Myślatem, że pójdzie go- To znaczy - ukraść! Roberc:c,
- Słuchaj, boję się czegoś„. Mam
powiedz prawdę!.„ Tyś ukraidl? ... fak ·?„ rzej ... Grunt już przygoto\vany„. Resz.ta
wrażenie, że zrobiłeś coś złego.„ PrzyTyś - ukradł? ... Nie, ja tego nie clicQ! zmniej~y może moją winę w jej oczach
znaj się ... O czem myślisz ?„.
NLeL Wolę glód i śmiierć!.„ Nie chce, i bęcl:z.ie musiala pogodzić się z losem ...
- Terat! już nie · mam o czem myTeraz m:i'ał inny kłopot. Czy ud.a mu
byś zoota:ł złodzi·ejem!
girć„. Jesteśmy już bogaci„.
Pakut~ doszedł do wniosku, że teraz się sprzedać naszyjnik bez ryzyka?
- Bogaci? „. W jaki sposób?.. BoGdyby przed miesiącem ni-e wypuścłł
jest najodpowiedniejszy moment przy·
~e święty!... Co ty gadasz?„
z rąk tego jubilera, skupującego krad·zioznania się do w:ny.
klejnoty. wiedziałby, do kogo nal~ży
ne
kiez
wycią,gaj(:łc
tl\'ł,
e
rz.
_
_Patrz!
- Znraz ci wszystko wyjaśnię...
zwrócić. Taki wlaśnde człowiek był
się
Tylko, pantiętaj - ani pary z gęby... szeni naszyjnik
mu teraz potrzebny.
Anna krzyknęła przeraźliw'iie.
Od tego zależy nasz los!...
Ale gd:z.ie go znaleźć?... - ·
- Wiięc ten naszyjnik.~. -+ mówiła
- No, mów już prędzej!_
7
Wyci<ignąt z kieszeni znaleziony S\Ve
naszyjnik„.
Ten
głosem.
- Widzisz„. jaK ci to powied ieć.„. drzącym
- Oczywiście!... To jest naszyjnik go czasu w ogrodzie pod oknem p-.rzed·
fo nit: jest takie proste jak ci się zdaje .. Ale w naszych warunkach cel uś\1, ię trupa!... za niego dostanę piećdzi~si•it miot i poraz setny począł mu się uważca ~rodki... I jeżeli nadarza się okazja tysięcy złotych! „. Ła:dna Tzeci, co: „. nlie przyglądać.
._W. W. ' ~N\), spójrz na te perły!... Bois.z się dotrz~ba ją wykorzystać, rozumiesz?..
1
Dwie l!i·tery; wyratnłe uw1idiocZlfl1on.e,
tkinąć? ... Ha-ha-ha!... Nfe bój s:i ę, one Hie
- Więc masz okazję?.„
- Zrozum, jesteśmy biedni, nie ma- parżą!... Byli:śmY już na skraju przepa- znowu go zastanowiły. Cóż ro mog& być
niy złamanego . grosza. a inni mają mil- ści ... Ten naszyjn:k ocal'ił nas od ·sm1.c r-1 za li.tery? ..• A może to sa. inicjały jub:jony . Musi być przecież u licha jakaśl ci!.„ . Nie żaluję popełnionego czynu - tera?...
Jo jest pomysł! !_\łą ::w&e?~. Może
Gdyby zaszła potrzeba, dokonałbym raz
sprawiedliwość na świecieL.
QOOOCXX1~

wodz.i;ć pak-em

i . ~l~
,,j~~mz~·
dluglim sp.is.ie na-

po

zwi,s k.
Nagle okrzyk radości wydarł się z je
go ust. Przeczytał:
- „Wilhelm Wajsweler, ul'i'ca Jagici·
łońska 45".
Wilhelm Wajs.we.Jer... - powtó-rzył
cicho _ w. w .... To 00 !...
Zapisał szybko adres. Wajswelcr na·
.pewno odkupi naszyjnik. Nre ulega wąt·
pliwOIŚCi.
Tylnemi dlrz.vliamu WYkradf się ze
swego ' miieszka:ni:a, nie pożegnawszy S'ię
nawet z Anną. Zabrat ze sobą }akąś
paczkę, z którą wszedł w głąb Iasn,
gdzie nikt g-o ni·e mógł dojrzeć. Tam igo
lit sobie wąstiik'i, przebral sie, a sta·re ubranie wrzuci-I dio lochu, poczem -:pok<>J„
nym kiroki•em udał się na dworzćC.
. Pociąg dlO Lwowa odchodz.ił za P'ię~
minut. Pakuła kupił bilet i wysze:dł m1
peron.
Nagle w odlegtości kitlku kroków od
siebie ujrzał prz.e<lownika policji.
Cudowna myśl wpa<lfa mu do gtowy.
Podszedł oo prrodownilka i rzekł: '
- Dzei:(1 ,dobry panu prz.odownikOwi ... Jak zdróweczko?.„
P.rzodowniik st>Ojrza:t na nliego zd~
wfonym wz.r;okiem:
- Przepraszam... Ale ja: pana uie.
przyporni-nam sobłe._ /
' - -t - - In. c, n.J. 1
"
"
J_ .-;s· ,

.
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Str.ft.

według słynnej powieści ·Alelcsandra P1,1s.; ekina i opery P•otra (1;ajkowskiego.
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Sensacviny dramat wedha·g

sceau1r~ us~a

u

Pawła

Sugara.

Ul rolach gl.: Cllly ·fEIN .DT, N.ll'IA VANNA, ERICH KAl„SER TIT.Z.
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Lindbergh zakłada

I

i

wyczyn ·1otn!ków francuskich: coste'a
i Le BriX'a.-Przed startem por. Kazimiarza Kaliny.
Wspaniały
„

·

·

.

.

IOJO nowych oortów
lotniczvcb.

:.~~!rr:-~~~~~:~~~J:~~

mitszym · lotnikiem świata, ale że rów·
W ·pi.erwszy~h
dniach b. miesiąca , k!Lku driiami <lo Warszawy, wraz z .por, Amsterdamie na czuwainiu nad <ł$i.ę.!ec2 pież pracuje clla celów propagaQQY łotWars wa gościła dwuch słyp.nych fran- pd.otem ....- obserwatoręm Szał~em, ·o- nvm mon:tażepi płatowca, 9raz ~ Jego 1 nictwa.
cuski
lotników: kapitan-a Coste i poru 1j raz mech?.nilciem Kłosinkiem .na trój.sil- oblatywaniu.
Zaraz po S,WY!'l'J Powrocie go Arne-.
czn.ika . maryn~ki .Le Bri.x, którzy 14-go ii.~ko~ym· jędn·opłątgwcu typu ·„Fq.JP~eI'
iNiew~ad?mo p.ar~ie, i·a.kie ~ą. µmia„ ryki "' zarz\1conQ go zap~oszeniami Żakw1etJ.;ł.a ukonczyh swymęsko , lot naoko F VII •
ry por. Kahny - wiadome ~am Je$! tył- 1rown'() z w ększyęh, ja)\ J i mnie~ycb I
ło czterech części świata (za wyjątkiem
Aparat, 11.a którym :pr.nrJadeU 111asi ko. że „fokker VII":- to maszYna i u- najmniejszych miast AmerykJ.
Aust ji). Lot ten początkowo nie wzbu lotnicy. sprowa.d.zop.y je.st iakp . model, c;tafoną ~awą wspaniałych
wyczynów
•• Chętnie was odwiedzę :_ brzmiała.
dz~ł~zczegóLnego
zain t~resowania ti gdyż fahrylp _po~ski~ zakupiły prawo bit lotniczych,. ie le.t~
sezon to nai~epsV' zawsze odpowiedź Lindbergha _ są·
szerił eh ma;S. Był on. ~ow'te~ 111ało efe- dowy tego typu samolotów~ ~tóre będ,ą por,a .do raidó~ 1 ~e· poruczinlk Kalimi _,.. . dzę jednak, te posiadaci~ dobrze urzą
~to. .
z p'ow~du dosc tłJ~gH~go cza.su, wp_rowa,d~0:n~ na . nas~yeh. hnJt;-ch lotni- to. Je<lęp z na1.~arLiwszych zapa.Ień;ów lo dzone lotnisko z wszelkiemi technicznę...
1
,aki. ~
l tkvać m.usiał. Przy .koncu te~o ra1du czych, 1ako . apa:ra.ty paę.a. .ze.rsl~1e. , mog.ą, tn1ctw. ą, · co nie przesz}..adza, ze 1es
. t cm ; w.i lnp.wacjami.• któ..r. e·b.y mi . umożliwily
zro.r '!3110 powszechnie do·niosłość nad ce pomieśd,ć- odr~zu 14 pasażerów. ·•. ·. wpaJeńce~ „;ia, zim.no", to ~~ezy, ~ · lądowanie. O Ile takie~o lotniska nie po
'Z'łf.~
1nego. ~~ ~~ględe~ wytrzyma~ . Jest to ten · s~~ typ płato"'!ca,, pa Ja-:. ·ła.c_zy unułO~al!.le. przestrzeni~ 1 powt~· siadacie, to pocie,kam, aż iQSt~nie za,;
łosc1, , ~dwag1 i umie1ętnośc1
wyczyntJ. kun amerykański lotn~, ltapl'tan Byra,· trza z ener)\!Ją, w1elką pracą 1 „przewi-. łożone"
d~cftr tych fra:i~kdch lo~1k~w i ~ta- z~obił ~llsko rok lemu lot nad Atlanty-l:driva~em". które to czynniki s~ ~~„ . - NiektÓre g;nf'm.y rnłęii$:e ~s1wc:zooe
no 1df...z .entuz1~zn:em, na 1alt1 sobie "" luem. Połn
.· ocnym, ,a.. dwa lata tem~ lot-:-· zowme potr
. ze?ne ~o .tego, ~y &tę Jakieś byty tego rodzaju postawieniem kwewpełI\łś
. 01. zasłuzy.h.
. .
do biegu~ połnocnege. Porucznik Kali- trudne przeds1ęwz1ęc1e udac mogło.
stji. Ponieważ jetf.nak żadna nie chciał· a·
Cąs)e i Le Bnx wyleci eh pewn.ego na spędZlł cały qzas swego
po-bytu w
,
.
zrezyO'nować z odwiedzin bohatera PO·
szareg~ sipu~nego, październikowego po
..W
w
s a
e
•
wietr;a, a zatem nawet najmniejsie
rank~«ł . lotniska ~e Bourget pó.<ł Parymiasto musiało siQ idobyć na założe·
:tem ?(to. :łR· St: Lows, za zachodmem wy„
nie portU. lotniczego. w ten sposób
br.z-e~u;~~ki, aby. „przeskoczyć". stam·
dzięki wpływowi Lindbergha, Stany
tąd ~. kilometrow nad Południowyin
Zjednoczone w najbliższym czasie zd°""
lAtla;q~ykiem do ~rtu Natal w , Brazylii.
Prz' epowiedzi'ała śmierć i,
ją są
będą przeszło 1000 doskonale pod wzglę ~
Pi~~t · i:'ołudmow~g~ Atlanty~~ w
. ,
.. .
.
.
,
.
• . d~m technicznym urz.ąd:wnych lotnisk..
fedn~ ' etapie stan-owi 1edną z n.a1p1ękW N1emczech takończył
aię przed ch>tUtzky ego prze1echał na śmierć pęnlieistycb kart · dziei6w lolnfotwa świa- kilku dńiami se.n.sacy}ny proces, którytn diący z nadzwycU\jną uybk-0ścią samołowe~«>, gdy1 Cosle i Le Brix pierwsi, go !interesowali się okultyści całego świata. chód.
.
uskutecznili i to na samolocie „Breguet
Sądzono' bow'iem 56-letnią ~obietę, I · Zbrodniczy szofer zabrał
trupa na
XIX'\ który jest wyłącznie ładową ma- tonę dyirektora s.z.koły, p.a.nia;· Gunther· 1w6.z i wrzucił go do stawu, chcąc w ten
szyną, Groiiło wi~ lotnikom. w razie Geffers, maną pod nazwą ;,DzJwnej El- sposób uniknąć odpowii?dzialnoścl.
kome<:~ości op®zczen.ia się na wodę, ty".
P1tni Gunther-Geffers, gdy jej wąt Nawet samochody są na
łmi~ nie-chybna. ·
..
Kobieta t.t fes.t '· fe:nomenem sweg.o ro Ji;tt·acił posadę, poczęła rrzepowiadać lu
widoczne.
Po dokona.info te.gq w.sparciałego re.; . dz11<ju. · Sa:na po&ada olbrzymie roolno$· dzicm przyszło.ść i w~óżyła z ręki, kaZ
Madrytu
przychodzi
wlndomo~ć,
koro'U Coste i Le Brix prze!at11ją w sze- 1ci medjumistyc7..ne i każda osoba, na żąc sobie za to płacić dute sumy.
i~
kapitan
sztabu
generą)nęl{o,
Scrien,
('e;~U ćługjcb i długotrwałych etapów nad i którei poł<>źy . swą rękę, staje się dos;k o·
Na fawę <n•k~rio:nyah przywió•łł ją
przedstawił ministerstwu oświaty plawyl>rzehami A.."lleryki Poludniowei i · Pół" nałem medium.
niezwykły fakt:
nocne; aź do San Francisco, gdzie
Doświadczenia, czynione .z „d.iiwną
„Dziwna Elza", wróząc z ręi<i pew- styczną mapę Hiszpanji, która j~st do.da.i1' D1f. okręt. klóry · ich 7.awozi wra.z z Elz(\" dały niezwylde wyniki.
nej dami~,
przepowiedziab
rychłą kładną reprodukcją mapy, istniejącej w
ich ,J3reguetem XIX" do Tokio, skąd
Nawet władze policyjne wzywały jei śmierć jej męża i poieciła kob\e~ e upo- instytucie geo~raficznym. Zostanie ona ·
wylatuj~ dnia S~go
kwietnia w stron"l pomocy z dobrym skutkiem,_
rząd.kować swe filldme Lanim ZJ$tanie afia;rQ<wana kuólowi hiszmtńs.kieuou. Ma
pę wykonała pewna młoda nkmka. na„
Indja Wscho<łnicb i Zachodnich, przela~
Przed kil1ku miesiącami pani Gunt- wdową.
tują nad A~it:\ Mniejszą i lądują w 6 dni
her-Geffe.rs · zdemaskowała
zbrodnię,
Przepowiednia ta po:iliabh w ten leżąca do misji niemieckiej. obt!cnie na
po.tem. na lotnisku Le Bourget, witani, I' której nie m-0gła wyświetlić politja.
sposób na klientkę, iż ta cięiko zapadla podstawie tej pierwszej wykona ona
~ prawdziwi triumfato-rzy.
Zginął bowiem w ,sposób taiemniczy na zdrowiu, .a gdy istotnie m(l,ź iej umarł drugą, o olbrzymich rozmiarach, prz~
Z Inicjatywy lotnic.zeRQ tvR'odnika •. Les woźnica n;izwii;kiem Kaschnitz.ky, zai'ę- z powGdu ·katastrofy kol;,jowe1, do11:ała znaczoną na · wystawe hl~ipa(lsk.p-a1ne
ryka1iską w Sewilli.
Ailes" otw-01"zoną żostała lista dób.rowol · ty u właścic.iel11 majątku Mi~!!ego. „!)zi-: obłęd'IJ..
Mapa ta. najbardziej szczegółowa ł
nych składek na cześć Coste'a i Le Bri- 'wna Elza" . wpądła w trans i rozkazała
Rodzina nieszczęśliwej kobiety PQ·
xa, którą jui tęraz wyriosi kilkadzi~siąt szuka~ trup~ w stawie. .
ciągnęła jasno.widzącą El~ę do odpow1e- dokłailna ze wszystkich, jakie kie<;łykol
wiek dotąd istniały, umieszczoną będzi~
tysięcy frainkow·. W 'myśl życzenia obu
Ciął-o ząa!e.2:i()~Q is.t~tnie w szuwa- dziąlności sądowej.
w pośrodku wielkieg:o basenu wypęf„
lotników suma ta będzie zużyta na wy; raeh, a dęchodzenie ustaliło, że Kas·
Sad uniewinnił jednak wróżkę.
budowanie na lotnisku ·, Le Bourget !atar ,
·
nionego wodą. Będzie ona zrobiona pia
ni o potężnych refleij:torach, rzucających
1 stycznie ną wzór półwyspu lberyjskieświatło w promieniu stu kilometrów. B~
1go, a woda basenu wyobrażać będzie
1)
. Wzruszający dramat w lO aktach p. t.
dą one ułatwiać lotnikom orjentację w .
morza. oblewające z trzech stron tą.
ciElfł'l.DOściach. Na latami wykute hędą
; szpanję. Wszystkie latarnie morskie
tylko nazwiska obu lotników. Francuzi
· przedstawione będą „w naturze" i wy.·
1pasażom! w . ognie, które ,zapalać się b@·
umiej ą cenić swokh ludzi.
!
W rolach g;ównych Q1lda Qray i Warner B axter.
WaTszawa również witałia z całą ser
: dą elektrycznie w porze nocnej,
2
tdeczności~ . clzieln ych ,francuzów a p. I
Na drogach kolejowych przedstawio
).
Prezydent Mości cki na.dał im krzyże ,,Po · ·
nych na mapie, umieszczone będą mifon~a Restituta'' 4 kla:;y,
W rolach głównych: Ma r.on D avie-&, Matt MooN!b i inni.
i nJaturowe pociągi, na gośclncach zaś
1 minjaturowę samochody. Olbrzymia ta
.
.
.
Nasz ,,as" po-wietrzny - porucm~
1 mapa Hiszpanii będzie naprawdę osobli
Następny
pilot Ka~mierz Kalina, który od marcu 1
wościa. w swoim rodzaju„
.
·
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Ś\v1ata

rugway-~lasą

w

Aleksander Kaban

piłce nożnej

sam dla

s~eb·e.

Artyści piłki okrą~łei u irawiaią ten sport już od 35
Co mówi o sporcie Uruqway'skim. vosel do parlamentu
p. Castro Hartinez Sognarda'l

rapr1z1ntatywny pomocnik Polski,

lat opowiada Czytelnikom „Expressu" o swej karj,.erze
piłkarskiej.

W związku z tubileuszem 10(}.ego
Czwartkowe pisma przyniosły depe· 1ięcy się i bardzo niebezpieczny. Skrzy~ meczu w bar:wac~ KJ. Turystów, praszę z Amsterdamu, treści następującej: dłowi, Romano i Urdinaran, bez konku· wego pomocu-.ka f1oletowycb
W finale piłkarskie~o turnieju olimpij- rencji na igrzyskach. Dośrodkowali doAleksandra Kabana,
skiegokUrugwayd ~ok~nał ArgentY:11ę w j kł~d!iie, ~ieg~li św!etn;e, uciekali pomo zwróciliśmy się do tego nad wyraz
stosun u 2: 1, z ooyw1aąc powtórnie ty- c:n~om ~uezr?wnan1e. Br~~z Mazza: 1 sympatycznego p1tkarza z pruśbą 0
tuł mistrza Olimpiady 1928 roku.
U '?1':
nigdy SJ?OSQbnosc1. ~kazac 1 wywia·d dla „Expressu". „Ba.rdzo chętPrzypom.nijmy sobie co się działo w umt~J. ętnosc prawdziwą. To niewiele, c<> j ni,e odpowiada „Ka. hanek" i w ten spoś~iecie sportowym w r. 1924. po zdoby, robił. ,było bardzo ~obr':•
.
sób rozpoczyna rozmowę 0 swojeJ karc1u prz_ez Uru~way P? raz p:enyszy ty~a}Clekawszem !est. Jedn:'k, ze. t~ą , jerze pitkarskiej:
tułu m1~trza p1!karsk1ego 0!1mp1ady. W dr,uzynę wydał ze s1eb~e kraik, o liczbie J.
„Wrodzona żyłka piłkarska dała mi
11
zi;iak?m1tem dziele ~· St~1sła~a ~ola.~ mteszka6cow 1:4_00.000.!..
• •
znać 0 sobie bardzo wcześnie. Już jak1e~1c~a pt. „Igrzy?Ka
OlimpJady . Jest to ~ożltwe tylk<? . dz1~1d. temu, · wo uczeń I-ej klasy „Handlówki" pazna1du.lemy nast~p;i1ący ?pis.
ze ~ultura fiz_Yczna zapusc1ła V.: mm ~l~ sjonowałem s;ę na d.ziedz;ińcu szkolnym
Na1nowszy m1s.rz sv.'1ati;i.
Urugwa)> . bokie korzenie, a w~~tek dztałaln~CI . grą moich starszych kolegów, który.::h
tworzył, do p~ne~o st<>'P:m.a, w. r. 1924 1pa~t~~· ca!a młod.ztez ~zk?~ oboJ)!a 1 uważatem za wzór niedościgniony dla
Wasę sam dla s1eb1e, gdyz skupił w so-. 1
. płci, JOZ od osmego roku zyc1a, Jest pod·kl
ś · rt l 'k
bie wszystkie zalety, wymagane od ide· 1dawana ćwiczeniom fizycznym systema„ zwy ego mle em a. . •
alnc~o zespołu piłkarskiego. Opanowa- tycz.nie i stale aż do ukończenia stud- . lm~ul~yw:ia natura n100_iugo. pozwonie i technika piłki skończone, nadając& iów. Ma się rozumieć, że boisk przyr:zą· hła ma biernie przypa:try.wać Slę nęcą
się nieie"nokrotnie do określenia mia-: Idów i nauczycieli nie brak w tym kraju, cym zapasom•. postanowil.em sam prónem ż.onglowenia. Kombinacja znakomi- jak to bywa u nas, gdzie często krówki bować SZC7ęścia.
.
ta, obok umiejętności przeboju, odbier" ojców m;ast i miasteczek pasą się na łłl .. Z sza&i kuc~ennej urwa~em Jedyną
nia piłki, dribblingu, momentalnego za, kach i boiskach miejskich, skąd wypę„ leJ ozdobę: lśmącą drewnt~ną gałkę,
trzymywania się w największym pędzle, dzono młodzleż
niszczącą
karmę _ ~z.em z cennym cym rekwizytem zazwodzenie ciałem i przeróżnych sztu· wprost w objęcia kawiarń i szynków.
lozylem klub sportowy
czek, kt~rych uż~~o na wł:i-sną • ręk'
Posłuchajmy, co mówi na ten temat
. pod ~azwą „~wtazda",
•
naprzemran ~ akCJaUD komblllacYJJlenu, poseł do parlamentu Urugwajskiego, p. rekrutuJący się z @śród mych nm.1 e1 lub
zci&połowemt. .sti:,:. ały n!~łyc.bane. Sil- Castro Martinez So~narda, kierownik I więcej i111s,1ynktem spor:towym obda.rron~, ~eln;-, z kazde1 pozyc11, obiema noga j ekspedycji urugwajskiej, członek komi· nych rówieśników.
mi, w biegu lub sto1ąco oddawane.
feta narodowego wychowania fizyczne„
Taki to był początek mojej piłkarRównleż i naJlepsze jednostki widzia go:
sklej kariery. Później grywałem w roz•
ae wśród graczy turnieiu miał w swem
Piłkę DOŹ!lfł
uprawiamy od 35 lat, mal·t ych szkolnych drużynach oraz w
'ronie Urui.f,way. Przedewszystkiem Mu lecz wcale nie w sposób wyłączn.łe prze szko1nej reprezentacji jako środkcwy
rl:yn Andrade, prawy pomocnik, które.. sadny. Również
dobrze l'O'LWija się n napastnik, ta howlem pozycja wydawagCł prasa sportowa uznała za najlepsze„ nas basketb~ szermierka. kolarstwo, ta mi się najbardziej intęresuiąca.
~ ~ sło6cem może, piłkar~ d?hY. c; pływanie, zapaśni~tw'? itd. Ze względu
„DzEko" uprawiałem footbal do r.
beca~J•. G!acz dla ktor!go DJ~ 1Stm~1e '~~ak. ~ zbyt wielkie koszty ~!· 1922 w którym to roku zaciągnąłem się
zagad111enie, co ma robić z piłkę w 1a... CJ1 wezmtemy udział tylko w piłce noz· do Kl Turystów
kie_ikoł.wiek sytuacji, l?rzytem SJ>?ko~y. · nei. kt6ra sama !!Okryła koszt wyjazdu
~ wzgłędu ii.a niezłą technikę, jaką
sw1etn1e zawsze. ustawmny, szyb~ dr1b- swei reprezent~cp..
• • •
rozporządzałem zostałem ··Odirazu zabler, słowem, co ~o chce. Szerej11em '?°
Nas~a .o!gan1za94 sportu r6~ się od kwalifHrowany do Il-.ej drużyny, w któ~1"~anych '! Paryzu sztuk. mógłby. się europejskie} zasad~~· SJ?Of l Jes~ u nas rej grałem do r . 1924 na pozycji pras~iał? pop1sywa.c na deskach var1ete. upa6.stwowiony. KieruJ'= nun k0m.1tet, na wego pomoomka. Od tej eh-wili awasuN1ewicle ustępuJe mu prawy obrońca. rodowy wyc'howania fizycznego, klore„ .
k d
Nassazzi, wsp~ale zbudowany męż- IDU ~e~ają komite~y i dyrekcje ~ę„ JQ r~ ~~w~·924 ~m _,,raz pierwszy
czym.a, szybkJ 1ak st::za,ła,
zwrotny, o gowe 1 wtększych miast.
Te k<>mJleł}'
1!e.• "':&& ""'
Yfykopie piłki czystym i pewnym, o usta starają się o nauczycieli i instruktorów, w l·ej druzynie, 3 Juz w następnym ro_wieniu się bajecznem. środkowy pomo- którzy kien,iją codziennemi wieczorne~ ku wybrany zostaję do reprezentac1I
cnik, Vidal, o wyjątkowej precyiii w po mi ćwiczeniami fizycznemi - sportami naszego miasta.
.
dawaniu, nawet na odległość kilkud.zle· i gimnastycznemi - we
wszystkich
W roku 1926 do$t_ępuję najw}'ższegQ
sięciu metrów. Linja ataku o tej wartoś· szkołach. Każda dzielnica, każde mia· zaszczytu fald mote spOtkać piłkarza,
cl, że gdyby przyszło ustawić reprezen- steczko ma swoje
boisko do sportu i mianowicie bronię bar'!' Polski za s;ra:
tację świata z graczy, biorących udział gimnastyki. Dlatego przechadzka wie· nicami ~aju na match u ze Szw~c1ą 1
w tvm turnieju. musiałoby sifi ją w ca- czoma po naszych miastach pozwala wi Norweg3ą.
.
.
tości nominować. Zdanie to wypowie- dziec wszędzie grupy
zaprawiających
Rok 1927 zastał mrne W Krakowie
dział ,autor przed znajomymi, a w dwa się w kulturze fizycznej chłopców i dzie l3:ko ruktywnego C2?łooka K · S. „Cra:·odni pMuiej to samo orzekła francuska wcząt. Te ostatnie, co do ilości, nie u- via".
.
prasa fachowa. Niewiadomo, komu od- stępują wcale chłopakom,
lecz tylko
Trenęr Turystów p. Lmks~ayu
dać pierwszeństwo z lego
kwintetu. program ich zawiera ćwiczenia w takt z11alazt tu swych godnych nastęPo;ow ~
Srodkowy Petrone, młody atleta conaj- muzyki i śpiewu. Od ósmego, a najpóź- osobach p. dr.: Lustgartcna OP' :t „m1mniej 80 kilogramów wagi.
biegający niej dziesiątego roku życia,
młodzież strza" Kałuży.
. .
jak sprinter, o zabóiczym strzale, pierw· obojga płci iest ujęta w kadry ćwiczeń
Ze względu na niepr.zystap1enre Craszorzęd.ny komblnator; Scarone, prawy lizycznych. To też z osiągnięciem wielro cov!i do Ligi danem mi byłl> uczestniłącznik, strzelec, dribbler I mistrz w róż 1ojrzałego, chłopcy tworzą doskonały i czyć ai w 14 spotkaniach mi~dzynaro
nych s-posobacb zwodzenia ciałem, Le- gotowy materiał dla wszystkich słowa· dowycb z drożynami' wiede1iskłemł, wę
wy łącznik, Cea, nieco słabszy od tych rzysze6 sportowych, z ulubioną piłką no giers~iemi, czeskientl, rumuńskiemi i
dwu, ale pod bramką świetnie orjentu· hlą na czele.
bułgarskiemi.

I
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Najbardziej podobała mi się gra
którzy jedrakowo:t n!e
są groźni ponieważ hołdują hypcrkombi:nac.ti kompletnie pozbawionej strzału
w decydujących mo.!Jlentach.
Do najgroźniejszych należą wę~rzy,
girający nadzwyczaj szybko, przeważ·
nie §krzydlami., a jedyny cel, który iłll
przyświ~ tQ ?.dobycie bramki.
Gdybyśmy tak chcieli czołowe nasze drużyny zaikwaLif1kować do które-:
goś z tych ośrodków piłkarstwa to
„ Wisłę" należałoby posłać na Węgry
„Oracovię" zaś do W~dnia.
Do ni~zwykle n6Iych chwil zaliczyć
muszę tournee „Cracovii'' po Rumunj{
i Bu~garji, gdzie jednym z większych
sukcesów było dwukrotne zwycięstwo
nad mistrzem Bułgarji „Sla vią;' z Sowiedeńczyków,

fii.

Hula wvo"raini ieU uynoi~iem ~ominniilJm wrubu Hurtowym.
W ruchu sportowym czynnikiem do·
' tmnującym jest wyobraźnia.
Gdy mfody chłopak zabiera się poważnie do jak1egokolwiek ćwkzenia sportowego, siłą. która go pociąga, nie jest
myśl o tern, że dzięki zaprawie pierś jego zwiększy swą objęoość, a trawienie
odbywać się będzie jeszcze bardziej intensywniej niż dotychczas. ów chłopakmarzy. Marzy o zwycięstwach i laurach,
o sławie, która po.no daie człowiekowi
maximum osią~alneg-0 szczęścia, wyobra
ża sobie, że jest pierwszym, pozostawiwszy w tyle resztę współzawodników, że
ści~a :ą ~o tysiące zachwyconych i zazdro
snych oczu, że towarzyszy mu burza o~
kla"ków, że je~o n.azwic;ko, zamknięte do
tąd w ścianach izby szkolnej, ulatuje
~le na olbrzymich skrzydłach.
Takie to marzenia, zdradzają<:
ki i rozpalając ambicje, roją się po młodych głowach. Z czasem ostudza je roz-

na-1
wysil-i

ramłenła

K. S. "Cracovia• reprebarwy Polskie na matchu
Polska - RwnunJa w Bukareszcie.
Do najlepszych moi<:h matcby .taJJ..
czam zawody z T. K. S-em w Łod.ci i;.a
pozycji środkowego pomoooitka. z Nor•
wegją w friedrichstadzie o.raz z fl<;mi&dorfem i V asasem w K,rakowie.
'
Najlepiej gralo mi się z BHlem (byty
gncz Craoovji). który grając na obr\>"
nie utrzyun;ywał ze mną stale kootakt ja„
ko 1rnwym pomocn~kiem.
Gdy: tylko zaatakowałem Ieweg<> t4c.znrlka. momentalnie szedł na skrzydło
wego, lci:órego przez ten czas silą rzeczy musiałem zostawać samopas. :
Powyższy system gry pomocllika z
obroń<:.ą znany i praktykowany jest we
wszystkich pierwszorzędnych draży~
nacł! f ootbalowych.
U nas, niestęty, obrońcy nie mogą
zrozumieć zbawiennego wPlywu t. ~w.
„zmiany", kurczowo trzymając się pPla kamego ~ wyczekując na pro wadz.ą
cego pi.lkę.
Tyle tylko o sobie i o grze pomo-;nika mogę powiedzieć czytelnikmn „E:i
pr~u", _kończy uśmiechając się p. Kaban.
- Jes7..eze cbwiteczke - przeor warny.
A co pan sądzi o drużynie Turystów?
J)rużyna f!Q!e,towyc!J pos;ada „murowane" tyły. Slabych punktów w pomocy i obronie Turystów nie widz~.
zresztą te części zespołu Turystów mają Już ustaloną markę, natomiast starą
bolączką Turystów jest atak.
Dawniej brak nam było skrzydk1wych, a dziś kiedy te pozycje zostały
szczęśliwie obsadzone frnnkusem i Mi·
chal·s kim, pow5tata nowa sfaba strona
- środkowa trójka napadu. ł:'.k--;pery
ment z imfo<lymi lączuikami nie powiódt się ca~!kowide.
Gracze ci nie wytrzymują r;ięzld;;h
meczów ligowych, c9 się szczególnje uwydatnił<> w całej pełnJ na za wodach
z Czarnymi we Lwowie.
·
··Mam wrażenle, że młodzi napastn;„
cy fioletowych nabiorą dopiero hartu
za rok lub dwa.
Kogo Pan typuje na mistrza Polski?
czarowanie i detronizuje „trzeiwy roz-,książki. Czytelink musi żyć fikcją, widz
_
drużyn extra klasy na •tytut cen
sądek". I len, który uleczył się z ma- musi fyć złudą, musi się przejąć jej tre- zasługuje w pierwszym rzędzi.e J r. c.
rzycielstwa, mika z areny sportowej. Je- śc.ią, musi w niej u~zestniczyć. Widowi- z Katowjc.
szc.ze ze starego nałogu czasem wyjdzie, ska sportowe dla człowi.eka, po.zbawio.
Jest to zespół wyirównany we
aby wygasły entuzjazm zastąpić rutyną, nego wyobraźni. me będą niczem inte,
k h 1·
h
b
a wyobraźnię -- doświadczeniem. W za, resującem. Stąd spotyka się często szcz.e- wszyst ie injac ł przypuszczam cz
sadzie jednak wystarczy mu „15 minut re <>burzenie taki<:h ludzi: jak można trudu ?&lobędzie tytuł mistrza ligi.
dla zdrowia". System ten daje efekt pew- choć na chwilę z głupiego kopania piłki
Poza Wisłą i Wairtą uważam Craniejszy przy wysiłku ma-czn.ie ekonom.i- robić ta.kie histerie? Ja.k można choć nr& coviię za jednq z najlepszych drużyn W
czniejszym.
chwilę zapomnieć, że to tylko zabawa, lidze. Nie zajmuje ona coprawda z.byt
A publiczność, ta, bez której wszelkie jak można angażować w niej uczucia na- zaszczytnego miejsca, w tabeli, ale
zasady sportowe są nie do pomyślenia? miętność, ból i radość? Czy uzyskacie trzeba pamiętać, . ze Cracovi~ sil! sLę
Gdyby publidzność nie kierowała się wy- lub stracenie bramki, skoczenie wyżej I zawsze na grę pokazową, co Ją meraz
obraź.nią, nie byłoby sportu publicznego. lub niżej nie jest czemś nieskończenie kosztuje punkty.
Widowiskom przyglądałoby się kilku fa. drobniejszem od każdego innego faktu v,
Do drużyn najbrutalniejszych w Li•
chowców i paru zimnych estetów. Gdyby życiu społecznem?
dze zaliczam Czarnych, którzy nie prze
nie wyobraźnia, publiczność zrozumiałaZ gŁosami tych racj<>nalistów musim}' b!eraj'ą w środkach, by z1dobyć zwyci~
by, że są zdrowsze lub prakty<:.zniejsze się zgodzić, są bowiem trzeźwe i rozum. stwo.
sposoby zużytkowania czasu i pieniędzy, lne. Ale ta zgoda nie przeszkodzi nam
Serdecz,ni-e dziękując za wywiad.
niż zaleganie trybun i parlerów.
najbliższej niedzieli pójść na zawody i za- . kof1czymy roz,mowę z naszym nad wy~
Wartość widowisk sportowy<:h pole- chowywać siię tak, jakby na zielonej
ra'Z sympatycznym interlokutorem.
ga .na tem, na czem i wartość dobt'ej rawi~ rozstr%}'galy się losy narodu.
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LODZ - l(ALJSKA.
t.46 - z Warszawy osobow}
2.47 - z Poznania osobowy
6 29 - z Pornan .a pośpi es ' lll
6,43 - z Krak o \va i Katowic,
osobowv
6,59 - z Poinania i Katowie,
osobowv
7,46 - z Łowicza i Katowic,
osobowy
8,51 - z Poznania przez Kutno
"
9,GO - z Ostrowa
"
1002 - z Wars awy
„
11,01 - ze Lwowa
12,23 - z Warszawy Lu'JC. (w poniedz:alki. środy i piątki)
12.46 - z Warszawy osobowy
13,10 - z Poznan'a przez Kutno
„
13.20 - z Poznania
„
18.15 - z Koluszek
18.18 - z Poznania Lux. (w poni~·
działki środy i piątki)
18.50 - z Poznania osobowy
„
18,55 - z Łowl<:za
20.45 ~ z Płocka przez Kutno
"
21.45 - z Warszawy
„ (w mia22.05 - z Łasku
rę potr7eby)
23.12 - z Warszawy pośt'.

REWJI

REWJi

I
Dziś

zupełnie

następnych

i dni

nowy

rewji N!! 3 p. t.

progra~

„

„

ŁO

Z
BEZ
SZUL· I...
„
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między innemi:

IHIAllll

art. mal.

L Starsliiego

Stanisława Dobrzyńskiego

La donna est mobile
J. Macherskiej. Wł. Szczer·
biec•MacberslUego i J. Borońskiego.

Sketch w wykonaniu pp.

Plemię

„

"

„
11,10 - z Koluszek
"
12,45 - z Koluszek
13,30 - ze Skarżyska
„
14,40 - z Koluszek
„
15 48 - z Koluszek
•
16 35 - z Warszawy
„
18.48 - z Koluszek
„
19.55 - z Tarnobrzega
20,00 - z Warszawy, pośpieszny
20.28 ~ z Koluszek
21.25 - z Kolus~ek (w niedziele i

„

śW.ęta)

21,58 - z Koluszek (w miarę potr"te"
by).

OclJazd:
1 25 ~ do Koluszek

„

4,50 -- "

„

•

7,20 - do Warszawy pośpieszny
8.30 ......... do Koluszek
9.35 ..... do Tarnobrzega
10,35 ..... do Koluszek.
••
1 t 50 -.. ••
„
14,15 - ••
„
14 35 -- „
„
15.15 - „
16.20 - do Częstocnowy
17.20 - do Koluszek
„
18,25 - „
18.45 - do Skarżvska
19.20 - do Warszawy osobowY
19.35 - do Koluszek
„
20 13 - „
•
Zt.45 - „

p0-

„
„
~xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxnnnxxBWw
23.45 .....

1>ol\t6r

dzikich

Klinger

udziałem

Ct· orobv wene•
rrcz." e, skorne
1 włosów

leczenie lampi\
kw11rc

Sketch K Brzeskiego w wykonaniu pp. J MachersldeJ,
R. GlerasieńslUego, Wł. Szczerbiec • Machersłiiego,
j. Borońslliego ł M. Halicza.

Andrzeja Nr. 2

TeL 3z.2s.
God iny przyię~
od 1,30 • 2.30 dla P a4
od 6-8 dla Panów
\'V'l.edz de I SWI~
od 10 - 1~

Ballada Wilanowska, Praczka
Odśpiewa

p. M K.orslia

!•&&~

oraz wiele innych numerów.

. . . . . .~.e1MtotHJe4!~"'"'~.,cec
6 0

Zapowiada p. Jerzy

Boroń sill.

IPark

Orkiestra pod dyr. p. L. KANTORA.

Dziś

„

"
„
z Częstochowy osobowy

8,40 9,50 -

Kasa Chorych
IYlałka,

„

„

p Anny ZabojktneJ ze
baletowym oraz p. Hal~ny Zabojlllnej

Scena biletowa z
sw1m zespołem

„

,,

„

7,40 -

„

Sketch Konrada Toma w wykonaniu pp. R. Glerasle6·
slltego, Wł. Szczerblec-MacbersłUego, J. Borońslliego
I M. Halicza.

Przyjazd:
z Koluszek osobowy

6.40 -

15,35 ..,_ do Lwowa
„
15,40 - do towicza
18,26 - do Warszawy Lu'{. (w
nicdziałki, środy i piątki)

Psy-choza

19.02 - do Płocka przez Kutno
19,11 - do Ostrowa. osobowy
„
19,20 - do Łowicza
(w raz!e
"
20,00 - do Łasku
potrzeby)
21,00 - do Krakowa i Katowic
21,56 - do Poznania. pośpieslny
LÓDŻ - FABRYCZNA

6,50 7,24 -

,,
3.03 - do Warszawy
6.38 - do Warszawy. pośp.
'7,16 .... do Warszawy, osobo\\ry
„
8,00 - - do Ostrowa
~
8 30 - do Koluszek
9,08 - do Poz.nan'a prżez Kutnf>
12.31 - do Po.znania Lux. (w poniedziałki, środy I p '. ątkl)
12,59 - do Poznania. osobowy
13,15 - do WarszawY (bezpośredn:)
13.35 ~do Warszawy, osobowy
14.15 - do Kutna
15.30 - do Ostrowa

Karykatury

jazdy

1,48 5,00 -

Z.Ol - do Poznania. osobo\vy

bez koszulki''

Słowa

I

23.25 - z Ostrowa, osob.
23.35 - z Kutna.
ODJAZD:
0,05 - do Poznania przez !{utno

Co robią łodzianie i łodzianki w domu i na ulicy? Najintymniejsze tajemnice duszy lodzer.nensza! Lódż-roz.
negliżowana dos.zczętnie-oto co przynosi nam aktualny,
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