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OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM.

ro•sfr•uenq słę dopiero
111 pr•us•lurn tu_lłodnłu
Lódź, 23 maja.
'J ak wiadomo, na dzisiejszem posiedzeniu magistratu zapaść miała ostate·
czna decyzja w sprawie kierownictwa
teatru miejskiego na rok przyszły. Dz iś
mianowicie nastąpić mialo dokładne ' roz
patrzenie ofert i wybór kandydata na
dyrektora.
Jak się jednak dowiadujemy, w związ
ku z wyjazdem wic'eprez. dr. Wielińskie
go w sprawach finansowych miasta do
CENA NUMERU ?O GROSZY.
NR. 142 \Varszawy, kwestja obsadzenia stanowi
- - - - - - - - - - - - - - - . . . . : - - - - ska dyrektora teatru odłożona został a
do przyszłego tygodnia.

WIECZORNY ILUSTROWANY.
Rok VII.
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Wczoraj o g. ·4 pp. w lkopailni Bracie 1
w Średnich Łaziskach, w gór.ze .na pok-

ładzie IV oberwała się słabo podstempło

&.OOID•
6.i·rn Jan4atWforn.
„,Q8Jfefff
"
„ ;ra,J

war11a 'ściana węgilowa, zasypu9ąc pr.acujących tam 2 góm~ków: 20-letniego w .ot
Nie.radzi.ka.
n.i&owskiego i 24-1.etnie.go
miejs.cu.
na
zginęli
Obaj
Dziś nad ranem w kopalni Maks w
M~chałkowicach n;n~ł naderwany cz~śc1owo wyibucham1 ft1ar węglowy, zna1dujący się na pokładzie głębokości 24U
mtr. na pracującego tam _rębacza Zawis~
czoka z Bańgowa. Spadaiące bryły "".ęg.
1~ zmiażdżyły mu czasz:kę i klatlkę pier-

•lł''7Jr;il

.

nalno-parI.4 u1·n1JD1

do świadectw przemysłowych i kart re-1 obciążenie samorządu z tytułu obowiązu
• ł,
ł • · ·
któ
h
•
·
•
•re. zupe me me wzię s
1ącyc ustaw,
~O ~roc.
Według informacji, jakie otrzymali- 1estracyJnych z ~O. proc.
P?dobno w. m1m~terstw1e 1stmała ten pod uwagę brz1m~ma art. 69 usta~y .o
śmy z kół działaczy samorządowych,
sfery te czynią starania w kierunku za- dencJa podwyzszema tego dodatku do tymczas. uregul. fmans. komunaln. t me
spokojenia potrzeb samorządów 1 związ 100 proc. Pozatem żądania miast maJa wskazują źródeł pokrycia ciężarów tych
wymaga natychmiastowego unormo- s10wą.
ków komunalnych przy redagowaniu pójść w kierunku podwyższenia odsetka
projektów ustaw podatkowych, które o~ podat!m do~hodowego, Jaki obecnie wa nia hkwes tiidzasilenia zwhizków komu
na 1nyc w 1un usze.
będą w ministerstwie skarbu omawiane miasta otrzymuJą.
o'#iarq nivpadftu
Pozatem, jak się dowiadujemy, posta
któ
Deweya,
p.
oświadczenia
Wobec
z
projektów
poprzednich
po wycofaniu
rnoto~vAConieeo
nowiło ministerstwo spraw wewn., w
ry przyznał, że miasta Polskie są
sejmu.
ł..ódź, 23 ~aja .
.
.
ZBYTNIO OBCIĄŻONE PODATKAMI, , porozumieniu z min. skarbu, nie zatwier
•
dn~u wczo.raiszy~ na s~o-sie w k~ 0 należy przypuszczać że żądania samo- dzać uchwalonych przez zwiazki komu- . .
Miasta domagają stę rzekomo
bhzu wsi Brzezie powiatu P'ieszews tc.
·
•
'
PODWYŻSZENIA PODATKU KOMU·trządów nle zostaną uwzględmone. Z dru nalne podatków, które nie mają nalezy·1go samochód zdążający z K.alisza 1T1ajechał 1T1a motocyklistę, prof. gimnazjun:
giej strony trzeba przyznać że kolosalne tego uzasadnienia.
NALNEOO,
·
kaliskiego Janowicza.
Pirof. Janowicz skutkiem lk.afastroiy
cielesnych
do:znał cięźki.ch uszkodzeń
Przewieziono go do szpitala. Motocy1< ·
został strzaskany.
· dla AondulHoróllJ

Z Warszawy donoszą:
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Profesor gimnazJ· a lny
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Letnie mundury
ftolefOllJUCA

.

War11Z&wa, 23 maja.

Tytułem piróby mi.fiisterstwo

komU1Ri-

kacji wprowadza dfa funktjonatjuszy ko
lej<>wych letnie ,m'Undury kqlqru jasno po
pidatego. Krój i wyg~ąd .tych mu.n.durów
dofychczasowych
wZ'Orow~y ·g.e st ·na
tych
mWld'lJll'aoh zimowych. Zmiana
mundurów n.a.stępować będzie : co dwa
lafa. Na.razie tytułem próby umtllnduro.
wan~e letnie 01trzymają drużyny ~onduk
Łotis.kie pociągów osobo'W)'leh i towaro·
wych.
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• poniodu antupalsliłeeo
Pl!se1Dó11Jienia !l'łufto..,~

ma1a.
Moskwa, 23kongresu
()pusze.zenie pos-iedzenia
sowiiedkiego przez po~·ego posła Patka w chwili przem6wi.enia Rykowa, ~tó-·
ry r.zucał lka1lmmije ina Polsikę, wywołało
w kołach sowieckich wielkie zaniepoko
je.n ie. Pomimo sztucznie rzorga.nizowanego M.Stroju wojowniczego przeciw Polsce, zdają sobie powiszechnie sprawę, te
z t~o ostrego wystąpienia odpowiedzial
nego prz~tawicilela r.ządu sowiedld.e~o przeciwko Polsce mogą wyniknąć kw
flikty powamej natury politycznęi.

Tajemniczy zamach
na ur•qd erninnu pad
.:JCa1n6urełe1n

Hambmg, 23 maja,
Dziś w nocy komenda policH w Ham
bm-gu została zaalarmowana z · Itzehohe

zamachem dokonanym przez nieznanych
spraw.ców na @ma:ch urzędu gmill1illego .
W ~y o g. 2 dała się słyszeć nagle silna detonacja, kt6ra pochodziła od dy:namitow~ bomiby podłożooej pod dirrwi uW promieniu 100 metrów wyler zędu, 1
Cał.e
ciały wszyst1de ®Z'}'lby z domów.
wnębrze gmachu zostało zidewasfowane,
a także położony tuż obok dworzec !kolejowy do.z.nał usZlkodzeń. Ani sprawcy,
ani ceil lich zamachu nie jest z.nany. Aresz
towano jedną osobę.
- Z Ma/l'sylji donoszą. że ~ydroplain M.arsylia - Algier zatonął w c~wili sfairtu .. ~ilot
został uraitow3JllY, cztery zas osoby -zna.i<luiące
; ie w hydraplan·ie zatonełY.
- Prezydent tloover w. wYwiadzie, udzie-

Ultimatum ·kartelu· przędzalników

Firmy nienależące do kartelu narażone
będą na _represje

śmierci

Pltragi

Lwów,_. 23 maja

Franczuk postanowiła
o dzićJelena
swego ntęża Iwana:, r,olnika

K..a.rtel przędzalników bawełnianych d z a l n i e m u s z a z d e k l fJ, r
k01iczy obecnie swe prace or~anizacyj- w a ć s w e p r z y s t a TJ i e n i e.
O ile przędzalnie nie uczyni({ zadość
ne. Dotychczas jednak kilka pr~e</zalń.
które od pocza,tku ustosunkowal.y . się ·temu ż~daniu należy się . spodziewać, iż
negatywnie do · kartelu, przystąpienia s w stosunku do nich zostanie zastosowan
a presja kredytowa, zarówno ze strony
wego nie zgłosiło.
Wobec tego, iż zarówno czynniki m Banku polskiego, jak również!, co jest
iarodajne, a zwłaszcza p. Dewey, przy- bardzo prawdopodobne, ze strony wielrzekł organizatorom kartelu, iaknajbar kich b.anków akcyjnych. Represje zosta
dziej daleko idące poparcie, tymczaso- 11ą zastosowane z tych względów, iż ki<?
wy zarząd zrzeszenia · przqdzalników ba rownikom finansów · w Polsce wysoce z
wełnianych zwrócił sie do przedzalń, ależy na zmorzo.dkowaniu stosunków
. lk'ie1. gal ~zi. pr
h w t ak wie
.
. z.gl o prod uk cy;nyc
kt.
. ore s~eJ. a.k ces:i„ d ot yc hc~as. me
siły, z zotlanzem przyłączenia sie • . W e- zemyslu, jak bawelna. Reorganizacja
TJ o s z a d a zaś rynku prz<Idzy baivelnianei jest pier
z w ani e k ar t el u
t e r m i n d o k t ó r e g o TJ r z e wszym do tego krokiem.
·-···· „. ·- -

dubrowłec, PO\V, Śniatyn. ~

zgł a

z Za-

' W tym· celu podała mt.i do spożyc ia
pierogi z ziemniaków, napełnioni czę ·
ściowo ttuczonem szkłem.
' -Iwan Franczuk po spożyciu oko~ o
pół miski tej strasznej potrawy, dostał
gwałtownych bólów żołądkowych. N2
jego rozpaczliwe krzyki przybyli są
siedzi, którzy wezwali lekarza.
Franczuka w stanie groźnym prz e:
wi·eziono do szpitala w Śniatyn i e, gd'z ic
wyzionął ducha.
Zbrodniczą żonę aresztowano.
I

·
- - - - -

Pożar r~tusza,

,z Xl)I 'l'l.iek u
Berlin~· 23 maja.

(Telegr~m własny

„Expreossu") .

W dniu wczorajszy;m w godzinach wie

zapaliła się z niewiadom~ ,
c:zo rowych
przyczyny wieża ratusza miasteczka sa :kiego Greitffenibe.rg. Pożar ~os•tał ug4szony dopiero dziś o g. 4 .nad ranem. Wieżi
ta zbu<fowana została ieszcze w 16 wiek u
wiem przeprowadzonych 'dziś w mini· i była ceninym zabytki.em średniowiecz „
sterstwie skarbu i ministerstwie spraw nej archit~.k.tury.
wewnętrznych zależy, czy finansiści za
Pałkarze
pertraktacje z
graniczni rozpQczną
przedstawicielami naszego miasta, CZJ.' •a6ili ro6otnifia polsftief?«.t
też pierwszeństwo w uzyskaniu pożycz
Berlin, 23 maja.
W Weitenhagen na nicm icckiem P oki otrzyma Warszawa.
morzu mi·e jscowi parobcv niemieccy
I wśród niewyjaśnionych . dot vchczas oko
licmości pobili polskiego robotnika sezonowego Piątkowskiego do tego s topnia, że Piątkowski przewiczionny de
szpitala w Greifs\vald, zmarł, nic odzyprzem6- stka.wsz.y przytomności.
tą pod ·s trzecha. i wysłuchał
w.ień powitalnych.
Patkar-z•e twierdzą, że Piatkowsk kp. Potworowskiego o go pobito śmiertelnie podczas któtni. w y
Po referacie
ro1nic,t wie powiatu gostyńskiego, p. Pre \.\·ołanej przez kilku polaków. będą cy-: ! :
~yident zwiedził historyczny kościół far- w stanie nietrz eźwym. J es t to -Oczy w iny z XV w., Bank Pożyc.zlkowy, spółd.ziel
ście nJecny wykręt zbrodn ia rzv .
nię 11RaLnilk", gimnazjum, mleczarnię i cu
bownię spółdziekzą, oi:a.z klasztor Fi.li[>lliów, gdzie ze apeĆjaLnem zaciekawie stra 17 p. uł. odeg.rała hymn narodowy
niem o,gtlądał cUJdowny obraz Matki Bos- _Po przemówieniu pow.italnem przodow, , ni:ka roibobn1ików, przodowinice wręczyły
\kie•
,_
b 1·
...:1 t ·
· p. Prezy- p. p r.ezy~en·
· • Gostynia
•·Po opuszczemu
owi sym o ic.z.ną motyiKę.
P. Pir·ezY'dent wziął udział w śnia~adenit udał się do mają.tk"u Grabonów, wła
snośd p. Lossowa, n.aj-starszego zie1!1i~c Illitu, . wy.dianem ipr.ze.z ;p. LoS1Sowa poczen1
ITlilll.a. w ipowiiecie. -Kiedy auto, ' wiozące p . .zwie.dz.ił @minę Brzezie i .udał- się' do ma.

Poig€zko dla Eodzi
Lódź, 23 maja.
rano wyjechał do Warszawy p.
wiceprezydent dr. Wieliński w sprawach związanych z uzyskaniem dla naszego miasta pożyczki zagranicznej. Wy
jazd p. wiceprez. Wielińskiego ma bar·
dzo poważne znaczenie, od rozmów bo-

Dziś

.

Podróż

niemieccy

p. Prezgdenio

po wsioeli 'WiefflopolsAt
Poznańt 23 maja.

, .

.

P. Pirezr?ent R zeczYIJ?ospo1~te1 WYJechał wcwrag rano 111a zw1 edzeme. wziorowych gosipodarstw ,rol11yc.h w Wi~IJkopo'r
sce w. towarzystwie mrnl:Sttia N1ez~bytowsikiego.
Pierwszym etapem podróży~ !I?· Prezy
den ta było miiasfo Gostyń. Na rynku .w
Gostyniu Hcz.ne organizacje ustawiły się
w czwor-obok, w głębi iktórego widniało
tr
·
f
•
•
..:1_ •
. Ln
&peqa e ~ou1u1es1eme w o.i:m:1e s .z.echy, oziclob110ne embłematamt 1 sztaqda-

lollY'ltl J:cubańsk!emu dzi:nnvkarwwi! p. Koenigs- rami 1Państ.wa.

Pan Prezydent iptrzeszedł przed fronbergQWJ. O:Wml~zy~ z:~~. K~ar p p~cz;.~
0
czwcu;oboku .i:P.~~em_~f~dł ze ~w.i P.L~zJ,<lieJ!ta zajechało .lQ.r~e<d d.~1 ! ~
,. j~ _
~e;cp=::i:warua wt ie u e. or
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Węgla

starczy na 400 lat

a nafty -

zaledwie na

dwadzieścia

dwa

:hońtres, jofli si~ od6vl pora• pier11Js•v

Niedawno odbyl się w Londynie kon- I wszystko przemawia za tern, że będzie spożycie nafty rośnie olbrzymio. Gdyby
gres międzynarodowy, którego uczestni- ono rosnąć gwałtownie. Jeśli więc nie u- spożycie utrzymało się w granicach obecy mieli udzielić odpowiedzi na pytania, da się wynaleźć jakiejś namiastki węgla, cnych, wtedy światowych zapasów nafty
czy są jeszcze na zJemi nieznane czy nie- wówczas zapasy światowe starcza, naj- starczyłoby jeszcze na lat 60. Jeśli jedwyzyskane źródła energji, oraz na jak wyżej na czterysta lat. a kopalnie angiel- nak to spożycie rosnąć będzie w tym stodługo starcza nam jeszcze wcgiel i nafta. skie, wyczerpane będą nawet za lat pniu, jak to ma miejsce od r. 1924, wówW kongresie wzięło udział mnóstwo dwieście.
czas zabraknie nafty już za lat dwadzieśdelegatów, reprezentujących pięćdziesiąt
Prócz wę~la zajmowat się też kon- cia dwa, czyli w roku 1950.
• .
.
różnych państw Europy, Ameryki i Azji. gres sprawą nafty i spadkiem jej wydoNa pociechę zostaje ludzkosci to JeOgtoszone przez ten kongres sprawo.~da- bycia światowego. Jej zapasy są zgota dvnie, że z poglądem prof. ttoela na
nie jest próbą jedyną w swoim rodz::iju, inne aniżeli węgla i według obliczeń nor- konQ'resie polemizowano· bardzo za~zię
pragnie ono bowiem ująć wszelkie źr ód- weskiego geologa, prof. ttoe!a, wynoszą cie i określono go jako nadzwycza1 peta energji na ziemi w ramy cyfr statysty- zaledwie osiem mi\jardów ton. Z tego A- symistyczny. Zwracano przytem uwagę
cznych. W dziejach świata tego rodzaju meryka posiada okoto miljarda ton. Ro- na fakt, że odkrywane są przecie coraz
obrady spotykamy po raz pierwszy; po sja zaś około 900 miljardów ton.
to nowe kopalnie nafty, których wydatraz pierwszy cala ludzkość z~odnie przyTen sam •Prof. łioel utrzymuje, że ności nie da się dziś obliczyć.
sta,pila do szukania nowycli źródeł ~nl!r~ii oraz do uiecia ich w ramy cyfr.
Obrady kongresu obracały się gtównie dakota zagadnienia zapasów ·węgla
na zfem!. Ciągle jeszcze węgiel jest najZwycięSki pochód
czcionek łaciń-1 w kołach naukowych, w różnych instywydatniejszem źródłem energii. a spadek
jego wydobycia mógłby spowodować o· skich, które zdołały sobie utorować dro tucjach naukowydh zgłoszono już wief!ólna, katastrof e ~osvodarcza,. Zapotrze- gę w Turcji i omal nie stały się obowią- le wniosków w tej sprawie. Zwolennicy
bowanie przemysłu na węgiel stale rośnie z.ujące w Afganistanie i Persji, sprawił, czcionek łacińskich podkreślają to prze
z roku na rok, a wszystko zdaje się że obecnie nawet w sowietach mówi się dewszystldem, że czcionkii te zaczynają
się rozpowszechniać
wśród narodów
świadczyć o tern, że mimo różne atopje o dobrym skutku ich wprowadze.nia.
W natbdii.żs·zych dniach jeden z uczo Azji, trzeba je tedy zaprowadzić i w
co do innych źródeł nadchodzące ~zasy
nych sowieckich ma wygłosić w a.ka- Rosji, inaczej bowiem straci ona całko
stać będą również pod znakiem węgla.
demji komunistycznej odczyt o wprowa wicie swe wpływy .na wschodzie.
.
Jak wielkie są zapasy tego wę~la dG- dzeniu tego pisma i w Rosji sowieckiej
Zresztą powiadają ci sami uczem,
tąd niewyzyskane, na to odpowiedzieć
Pomysł ten posiada podobno w sowie- czcio.nki łacińskie są bardziej ekonomożna tylko w przybliżeniu. \V każdym
razie największe jego ilości posiada A- tach licznych zwolenników, zwłaszcza micz.ne.
meryka, której zapasy obliczają ~ia 2 i
pół biljonów ton; zapasy węglowe Azji
obliczane są na biljon i dwieście milj.1n6w ton; zapasy europejskie wynoszą
nieco ponad połowę tego, bo tylko 750
miljonów ton. Według posiadanych dntąd danych najbiedniejszym w węgiel ła
TEATR SWIETLQ
dem jest Afryka.
Co do ogólnoświatowych zapasów
WC' da wypowiedziano podczas kongresu dwa poglądy - optymistyczny i pe- ,
symistyczny. Według pierwszego te
Wyśniony kochanek
pasy wynoszą 7.4 biljona ton. Jeśli przypuścimy, że wydobycie węgla pozostani'e f
na wysokości z r. 1928, a zapotrzebowa- I
nie nie będzie wzrastać znacznie, w takim
razie tych ilości węgla starczyłoby jeszolśniewa. porywa i zachwyca jako pirat w potężnym dramacie p. t.
cze na cztery tysiace lat. Jednakowoż
przypuszczenie, że spożycie węgla nie
wzrośnie, mato jest realne, przeciwnie,

I

Zwycięski

pochód·czcionek łacińskich

~

~
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.., ftaśni soDJiec:ftieJ
na ll'ęspoc:li ~olo
D)'łec:ftłc:łi

Do Europy przenikają coraz cześciej
rewelacje o „bolszewickim ogrodz.ie udręczeń", urządzonym na w-yspach ~o
towieckich, na morzu Bi-alem, dla meszczęsnych ofiar sowi•eckiego teroru.
Wielki dziennik szwajcaTski „Journal
de Geneve" tak opisuje to straszliwe
miejsce najokropni<ejszego zesłania w
państwie czerwonem.
Soł1owieck mi·eści w tej chwili przeszło 12.000 zesłańców, pośród których
2000 kobiet. Smiertelność pomiędzy nim!
poza straceniami dochodzi do 20 proc.
Większ.ość zesłańców c·hodzi prawie
że nago.
Często można ich widzieć przy 25stopniowym mrozie pracujących prawie
że w samej bieliiźnie lub w łachmanach.
KoMety są niecnie i ohydnie nad'l.lżY
wa.ne przez naczelników obozu. Los ich
szczególnie godny pożałowania.
Metody karne, użyWane najczęścic_;
w tej okropnej siedzibie niedoli ludzkiej
są to t.zw. „Worek kamienny", ora1.
„Słup komarów".
„Workami kamiennemi" nazywaj~
głębokie i zupef.nie ciemne lochy, o po\vierz.chnJ pocUogi nie większej niż metr
kw. Więzień, spuszczony do lochu, zmuszony jest stać, zaledwie żywiony, w
tym tak zw. „worku", przyczem musi
tam załatwiać wszystkie swoje potrzeby naturalne. To też wyjątkami są ci.
którzy podobnie tortury mogą znieść
przez dni kilka.
„Worek kamienny" jest sposobem toi
tuT, nieużywanym już od czasów Iwana
Groźnego i bolszewicy uznali właśnie
potrzebę powrotu do tych okropnycl!
znęcań się nad ludźmi.
„Snop komarowy" jest karą stosowa-ną tylko w lecie. Nagiego delikwenta
l'llb delikwentkę przywiązuje się do słu
pa na otwartem powiietrzu, gdzie w cią
ku kilku sekund całe jego ciało pokn:tc
iest chmarą komarów.
W ciągu kwadransa torturowany \'
ten sposób traci zupełnie przytomność.
Z wstrząsających tych opisów wi<lać
iż dzikie barbarzyństwo komunistyci
nych oprawców nie przebiera w metr.
dach znęcania się nad ludźmi.

ovauru opiek.

Przyrost

ludności
w St. Ziodnoczonych
Dyrektor urzędu statystycznego w
Zjednoczonych oświadczył obecnie,
że spis lud't1ości, który ma się odbyć w
roku 1930, wykaże napewno 120 milionów mieszkańców.
Takie spisy ludności odbywają się tam
staJ.e co lat dziesięć; 1 stycznia 1920 roku Hczba ludności wynosiła 105.710.620
Ponieważ podczas pierwszego spisu ludności, który odbyt się w r. 1790 St. Zjednocz.one liczyły niecałe 4 miljony miesz
kańców, więc na tej podstawie dyrektor urzędu statystycznego obliczył, że
teraz przyrost ludności wynosi w St. Zje
dnoczonych okrągło 160.000 rocznie, to
znaczy ludność ta wzrasta o jedną osobę
co dwadzieścia sekund.
W roku 1930 liczba mieszkańców wy
niesie przieszło 30 razy tyle, co w roku
1790 i prawie dwa razy tyle, co w roku
1890-ym.

~ar6ar•vń·

Orkiestra pod dyr. L E O " A K A " T O R A.
Początek seansów o godz. 4.30, 6, 8, 10.

Dziś

w nocy dyżurują apteki: M. Lipca (Pio·
trkow6ka 193), E Millera Piotrkowska 46; W.
Groszkowskiego Konstantynowska 15; A. Perelmana Cegielniana 64; H. Niewiarowskiego Aleksandrowska 37; S. Jankielewicza Stary Rynek
9. (b)

~t.
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dygnitarzu sowieckim
.o jef?o „slui6onru,;li podróiaili"

i nieposftroJDionum poc:tqeu do

nie6espłec:•nuc:li

sa6ow

ttistorja „podróży służbowych" so-1 zmodernizowania niektórych działów prezentowanej przez niego firmie. Jelisiewieckich dygnitarzy za granic..; jest od- sprzedaży w ąngi świetnym, dziś podu- jew rozumiał dokładnie sens oferty i...
dawna jednym z najweselszych tem(ttów. padłym całkowicie - magazynie mos- przystał na nią bardzo chętnie. ttersza„.ponurei przeczywistości sowieckie}. Ar- kiewskim.
.
nowicz schował do portfelu bardzo pocy komunistyczni ideowcy sowieccy, tuż
Jelisiejew przybył do Berlina pełen ważne zamówienie, a Jelisiejew - spory
po przebyciu granicy, dzielącej dzisiejsze zapału dla ... rozrywek wielkomiejskich. 1plik dolarów.
cmentarzysko, zwane Rosją sowieckił, W ciągu jednego tygodnia 1vszystkie poJelisiejew kontynuował zwiedzanie
od :Europy z niezmierną latwościa. wy- siadane vrzez niego „fundusze skarbowe" Paryża - Herszanowicz otrzymywał cozbywają się nienawiści i pogardy dla utonęły po licznych dancimwcT1, restau. raz to nowe zamówienia. W rezultacie
„zgniłego" świata burżuazyjnego i jego racjach i „wesołych zakładach" Berlina. Jelisiejew otrzymał od francuskiej firmy
uciech i... oto temat gotowy dla humoreZ tarapatów dopomogli wydl)stać się 4,500 dolarów i z niemałym trudem poPłilłO
sek, godnych pióra Zoszczenki.
Jelisiejewowi krewni jego żony·- emi- wrócił do Moskwy - firma zaś posiadaPodróż towarzysza Jellsiejewa, za- granci „białogwardyjscy"
pożycza!ąc la zamówienia na kilkanaście miljonów
Ostatnie statystyki urzędowe wyka- rządzającego wydziałem importowym niefortunnemu dygnitarzowi 1,000 dola- franków, przy grubo przesolonych cezują, że we Francji liczba studientów me OUM'u - (dawny, wielki uniwersalny rów. Paryż... Montmartre ... Znów danci:1- nach podrzędnego, wysortowanego todycyny stale się zmniejsza. Tak np. licz magazyn moskiewski w pobliżu placu gi, bary, „wesołe zakłady'".„ 1,000 dola- waru.
ba doktorów na wydziale medycyny wy Teatralnego), o której opowiada „W'ie- rów znikło, Jak sen.
Cała ta historja działa się w 1925 ronosiita w r. 1926 - 665, w r. 1927 - 556, czerniaja Moskwa" jest tak charakterysJelisiejew z trudem przyszedł do sie- ku.
ad r. 1928 tylko 493, czyli w ciągu dwu tycznym kwiatuszkiem w dziejach „dzia- bie i stwierdził, że jest w sytuacji bez
Cztery lata uchodził Jelisiejew nadal
lat S'Pa<l'ta o 20 proc.
lalności" sowieckich dygnitarzy, że za- wyjścia. Jednocześnie skandal i rewizje za „wzorowego" i arcypożytecznego „od
Policja notująca równ1eż dyplomy le- sługuje na ... popularyzację.
w paryskim „torgpr\!dstwie" uniemożli- powiedzialnego pracownika". Wreszcie
karskie, podaje cyfry podobne, świadczą
Jelisiejew był t. zw.. ,odpowiedzial- wily zwrócenie się o pomoc... Depeszo- sprawa wyszła na jaw.„ dzięki temu, że
ce że od. r. 1920 liczba lekarzy stale · się nych pracownikiem" pobierał spore wy- wać do Moskwy oznaczałoby dobro· tterszanowicz zaproponował Jelisiejewoznm~ejsza w stosunku mniej więcej 30 nagrodzenie i był uważany za bardw ce- wolne oddallie się w rcce K.rylenki, gene- wi powtórny przyjazd do Paryża.
proc. Jako powód tego dziwnego z.jawi- nionego „speca".
ralnel!o prokuratora...
Jelisiejew siadł na ławie oskarżonych.
ska podają nfletylko nadmiar lekarzy,
Przed miesiącem w monotonncm żyAle szczęśliwa gwiazda nie opuszcza- skąd droga prowadzi albo „pod murek"
lecz i drożyznę, która nfe wszystkim po- ciu Jelisiejewa zaszła r_adiJ~na zr!1iana: ł« Jelisiej~~a. ,.Naw_iną~ ~ię" usłużny al~? !la .Sybe!ję. ttis~orja „h?mcirysty.;zzw. ala na przetrzymanie pi~etnich stu delegowano go do Berhna i Pary za, dla nrzedstaw1c1el powazneJ firmy parys- na , Jakich wiele - Jak powiada nonm.!diów1 na medycy.nie,
„ ~poczynienia niektórych obst:llunk.:hv w lciej, nieJaki Iierszanowicz, proponując ny obyWatel sowiecki. ...
·
Lwielkich mazazynacll E .;.di.ta i ?;:i.ryia i „specowi" nabycie partii towarów w re-,

-

lekarzy \VB Pranc1·1"

j

Dopóiu Dzban psoc:ll

...

a•

On: Kim jest ta stara wiedźma?.„
Ona: To mój portret z przed 20-tu

-

eo nie samlini~ro "' ·ftruminale

Lódź, 23 maja.
W mieszlkaniu Alfreda Reissa przy
Uilicy 6 Sierpnia zjawił się jakiś starszy,
&ehludnie ubrany mężczyzna.
- Przychodzę z ramienia tow.arzystwa do-broczynności - rzekł do właści
pokazując mu jakij
ci.ela mies.zikania,
arkusz papieru na którym figurowały naz
wiska o-sób dość znanych w Lodzi - i
.prosiłbym 0 wispaircie.
P. Reiss nie m~ał zamiaru mu odmówić i wszedł do pokoju po portfel. Gdy
„pr.zedstawiciel towarzystwa dobroczynności" pozostał sam w lkurytar.zu, porwał
palto, kapelusz i
z :wie~zaka, jakieś
.
.
miacł, 1ak. kamfora. . .
P. Re:~s. 2l~yt pozno. z:oqento~.ał się
Czy pan ma dobry apetyt?„.
O tak.„ W przeciągu sześciu tygo- w sytua0J1 i n.ie z~.c;iłał JUZ dogomc po-

1111clialiłiy•mllilaiijąiiite11k•·.•..•.••••••mliy.s•'•ło•w•egilo•z•ł•o•dz•1•·e.1a•s•zk•a•.•P•o•sz•k•o•d•o•w•a-

...•••••••••••••••dnailllliziljaildilleilm
la.ty_
•

O•irożnie

z

w ur.zędzie
ny złożył więc meldunek
śle~czym, który teg?ż dnia otr~y;nał killka mnych rnel~unkow o ~adz1ez~ch, d~
k.onanych w iicłenty.czinych okohcmic>s.
.
ciach. . .
PoliC)a począi~~~o rue .zdołała u1ąć
pomysł.owego złodz1eia. Dop~, ero :i;>O paru
tygodniach poznał ~o na ulicy ,;eden z
post~ru~kowych, ktory sprowadził go do
1
kom1:sariatu.
„P:rzedst.awicielem towa11zystwa dlohroczynn-ości" okazał się 42-1.etni Józef
D.1..1bain, mieszkaniec dornu nodegowego.
Przyznał on się do wirny.
- Nie miałem z czego żyć - tłuma
wydrukować
czył się - kazałem więc
blankiety z „firmą'' towarzystwo dob.roczyn.ności i zbierałem dla siebie ofiary•

skazał pomysfowe.go
Sąd więzienia.

na rok

osobnika

Fałszywe ZO·złof ów ki
kqpieło1ni :Jlolportf!r
podra6ianu.:fl

'ff oda rsei:.na nie O.oie 61)ł . lereneDI popisóriJ pieni«=d•u•leniu
i eflspervrnenlóDJ

osiadł 111 1111~·

:f•€•eeólnie €ł, ftfór•u nie umiejq pfvDJat, ll'inni fiqpat
s ll'i~fissq rosll'afłq

si~

I

ma/a.

Łódź, 23
Władze policyjne, tropiąc na bruku
łódzkim kolporterów fałszywych pienię

dzy, oddawna już miały na oku pewnego
eleganckieg-o mtodzieflca, który puszczat
w obieg fałszywe dwudziestozłotówki.
Młodzieniec ten stale odwiedzał rozmaite sklepy i, czyniąc bardzo drobne
k
pieniądze.
podrobione
upy, wymieniał
za
były podroktóre posiadat,
Banknoty,
bione tak udatnie, iż właściciele sklepów
nigdy prawie nie mieli wątpliwości, że są

gol A cóż dopiero mówić o przygodnych \Naitomiast głębia ni.e uczyni na nim żad
L6di, 23 maja.
Przy wyborze miejscowości ur1opo- i amatorach r:zeczny;ch, iktórzy wcale nie nego wrażenia i przy pewnej umiejętnu
ści pływak pO'konoa t.rudność przebycia
wych i letnisikowych Z\'c'.raca się główną· umieją pływać?
Drugą zasadą winno być krzewienie głębi r.zecznej bez większego wysiłku.
uwagę na t?,
Ponieważ wi"'ikszość młodzieży, koczy w pobhżu Jest rzeka czy też J"eJ' nie- wśród młodzieży naUlki pływania.
Kto umie pływać ma bądź-co-bądź SO rzystającej z kąpieli nie umie pływać,
ma.
~.zczególnie młod~ież m~s.J_ta k.ładzie p:ocent l?e":'noścr, że w r~zie .wypadku prze-to dła n1ej istnieje tylko jedna zasa·
n~c1isk na. ten szczegoł, uwaza1ąc, ze ką- meprzewiidziianego zdało s1ę wyratowat. da:
- Ostrożność, ostrożność i jeszcz~ one autentyczne.
Oazywiście, że jeśli wpadnie lekkopied .w d'Z1eń upalny stanowi największą
Pierwszym, który poznat się na falOk.
raz ostrożność!..
myśłnie w silny wi.r, to
przYiJemn'Ość.
syfikatach, byt właściciel składu win i
Nie można jej odmówf.ć pod tym wzglę nauka pływania nie wiele mu pomoże.
wódek przy ulicy R.okiciJlskiej 145, p.
dem częściowo słuszności. Ką.piel w rzeAntoni Gębalski.
ce .j est niety~ko przyjemna lecz r6W111i.et
Gdy pewnego dnia zjawił się w jego
'
4
l'Ożyteczna dla zdrowia.
sklepie kolporter falsyfikatów i płacąc za
Wartość jej wzrosłaby niechybnie o
półlitrową butelkę wódki wręczył mu
killkaset procent,
dOll'Re dwudziestozłotówkę, p. Oębalski uważnie
gdyby dało się usunąć niebezpieczeń- !TeJłO gje
obejrzat banknot i rzekł:
·
stwo utonięcia
- Panie, ten banknot jest fafszywy!
C•OSQ...
zwi.ąiz.ane niestety, tak ściśJ~ z kąpielami .
czyr;a kfama:ła. Otrzymała ::>na bow'.t.·in Muszę na ws.zelki wypadek zawiadomić
lódf, 23 maja.
w naszych nieuregulowanych rzekach,
Przed dziesięciu laty z mieszkania te nleszczęsm\ sukn.<;. od S\\·ego przyja- policję!
pełnych "'1radzieckich doł6w.
skoczył w kierunku
Mtodzieniec
Corocznie S1kł.adamy aż nubyrt wiei- 1-leleny Sob!erajowej przy ulicy Rzgow- c'ela, znaneg') '''łamy,va:z1 J3:>'eshrn«l
drzwi, iecz p. Gębalski zagrodził mu dro·
ką -ifość ofiar na ołtarzu rze.cz,nego Molo skiej 57 skradziono garderobę, wartoś:i \Valczaka.
Adamczyl<0w:ię skazano na trzy mie ~ę i, trzymając g-o mocno za ramię, pole·
cha. Rodzke, wysyłający swe dzieci do kilku tysięcy złotych. Poszkodowana
cit synowi, by pobiegł po posterunkowe·
miejscowości, gdzie jest rzeka, żyją w zwróciła się wówczas do urzędu śled;ze siące więzienia
Walczak natJmias: dowiedziawszv go.
ciąg~~ s·t-rachu. przez. c~łe lato, przy- go i zameldowofa o kradzieiy, lecz poi!W komisatiacie okazało się, iż PfZY·
cji nie udalo się wykryć sp~awców. U- się, że jest ;J:H:akivranv ;:>rZ•.!.l p·;Ec~ę
pom11I1a1ąc w kazdym ll.Śc1.e.
- „Pamiętaj, nie kąp się! Uważajf.„ plynęly dwa Jata. Pewnego dnia p. So- · 7biegł z Łodz:. \Vystano 1.:l H!m listy ~011 trzvmanvm bvt właśnie ów oddawna poszukiwany kÓlporter fałszywych pienię·
Kąp się tylko przy brzegu! Ostrożnie!" bierajowa, przechadzając się po ulicy :ze. lecz nie 7.:JrJlano go ująć.
Dopiero pr tEd paru m!esiącamL a dzy, niejaki Józef Kazimierczak .
Piotrkowskiej, zauważyła młode\ n!ewia
i t. cl.
Aresztowany nie chciał wydać naz.
• Pr:zestrogi te niezawsze jednak poma stę, która nosiła jej suknię, skradzioną więc po up!vw:e dziewir;-:iu lat od pope?
swego czasu z mieszkania przy ulicy n'.et;ia kradzież~. dos cat ~ !.; on wreszcie wisk osób, od których otrzymał dwudzie·
gaqą.
stoztotówki.
w ręce po!:;;j:.
i.A J3ędąic na w.si, gdzie jest jakakolwiek Rzgowskiej.
Wczoraj Kazimierczak stanął przed
Wczoraj Walczak stanął przed są-.
Pani S. zatrzymala nieznajomą i we~
~ź woda, trudno odmówić sobie te1
se: dem. Skazano go na 4 lata ciężkiego
dem.
zwała policjanta.
„chłodzącej'' przyjemności.
--·· Nie ;:>rzypominam i:.tż sobie, -- mó wiezienia.
W komisariacie okazało s!ę, :ż była
A w wodzie zapomlina się już o mat-._,. _~ on na spra\1v·ie - ~ZS' to hvła m')ja .
czy.11yich przestrogach, o os·trzeżeniacih t~ niejaka Janlna Adamczykó'.~ma.
; %a10ac:f4 samo6ółc:~v
- Dostałam tę suknię w t>rezeneic od .. :·c.bota". To takie dawne czasy...
stałych mieszlkańców te; miejscowości,
w dniu wczorajszym w bramie domu prz)
S~d .skaza~ ?!O na .r~>k i '5 m_ies:1;:;y l
kitórzy ztnają rzekę i w~ed:zą, że pochło- m~j przyjaciółki. Miko!ajewsido;:j -tw:crw ·<;z1ema, U'.łrtlJC!C mu Jed:n trze;;1ą kary i:li c:r Dolnej 1 otruł a sic jakąś trucizną o bardz u
<lzila panna Jam nka.
nęła ona niejedną iui ofiarę.„
silnem dzia ł aniu 22-letnia Aleksandra i:'awla~vPolicja ustallf:i Jednakże, iż dziew~ 1:ia za. sadzie i.;~~:awy amn!.:styjnej.
I w łem tkwi bodaj se~ całego niewa Do desperatki wezwano pogotowie, ktorc
szczęścla.
udŻieHlo jej pomocy lekarskie j.
·
Młodzież lekceważy sobie niebezpie
biei;z;;~z~~f~J~~~:aczliwego kroku młodej ko·
~r__,0..,0
życie
własne
sobie
czeństwo, lekcewiaży
'9~
i dlatego tak często pada ofiarą własnej

"
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czu IDOJO
rob o.o

pamit;lam... !JO f afije
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lekkomyślności.

Dopiero g<ly niebezpieczeństwo staje
się w.i1docm.e, gdy jesit już lkonie<:zna szyb
trudno
ka pomoc, o tkt6rą zawsze tak
sZJozeg6<lnie na wsi.,
dopiero wtedy traktuje się rzecz poważ·
nie.
Często jednak rozwaga przychodzi zbyt
późno.„
Pierwszą zasadą winno więc być zachowywanie po-d:czas kąipieli r:zecznych
wszelkich środków ostrożności.
Niektórzy szczególnie lubują się w
igraniu z ni.ebe.zipieczeństwem i umyślaU.e, ja:kg.dyby chcąc spróbować swego
s.zl.zęścia, wkraczają w miejsca nj.edozł
· ·
· ·
· ·
wol.one, 1 n:.e UJIIU~3~ ?czyw1śc1e .P Ywac, wipada1ą w wLl" 1 gmą pod powierzchnią wody.
Chęć a;aimponowa.n.iia stojącym bezpiecmie na brzegu łudziom doprowadza
nireijedinokwtmie d·o tragi<:zny.ch wypadlców.
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Zatruc:ie alflofiolem

W czasie li'bacji w mieszkaniu przy ulicy Lu·

tomierskiej 16 z atruł się alkoholem 23-Jetm
szewc Andrzej Kalinowski. Pogo·towie po Drze.
Ten jej płukaniu żołądka , pozo staw iło go na miejs cu
pod o-p i eką domowników.

czyna - mówił jeden z nich ł.ódź, 23 maja.
Wladyslaw Szykał, zamożny wdo- ~a:zeczon_y .myśli, że. on~ go rze~zy~iA
Hi
wiec zakochał się w młodziutkiej Janin- sc1e kocha i nawet się me domysla, · ze
opni~fę pr~e~ onia
ce WJdziafowskiej. Janinka początkowo ona go zdradza na każdym kroku.
na Placu Hallera w czasie przegi<\Szykałowi to wystarczyfo. Udał się
nie zwracała nań żadnej uawgi i kpifa z
kon i zo stał kopni ęty przez koni a sta.ng:.ret Jór R 0 k' ·, k d 0 du Wczoraj
· t
h
t
zei Warclęsk i, zamiesz.kaly przy ulicy Rzgowicms ą
gorących uczuć podstarza~ego wdowca, on. n~ YC mi~s na u icę
skiei 69.
lecz po pewnym czasie nagle zmieniła W1dz1alowsk1ch.
Warclęski dozn a! ciężkich uszkodzcl'l ciek
Janinka była sama w domu. Szykaf
front pod wpłyWem koleżanek.
Jesteś nierozsądtia - mówiły jej powtórzył jej podsłuchaną rozmowę. Na snyclt. Pogotowie w groźnym stanie odwiozl<
'
- Szyka.l jest wprawdzie niemłody i rzecz.en! P,OSJ?rzeczali się ze. sobą i ~ go do szpitala.
!1r~jec:flanif!
brzydki, ale jest bardzo zamożny i bę- tt~akc1e .kłotm S~vk,ał za4ał dziewczynie
.
A d
.
w czora1- prze d d omem przy u 11cy
cios nozem w p1ers.
dziesz z nim z pewnością szcześliwa.
n rzc1 :i
-.
Kr yk'1 ranne1· zaala mo ał
· b"
d.
<l
'l
J · J
w Y sąsia- 36 została przejechana przez samod1ócl dozo:r
.
z
amn ~a zal?ros11a .w owca o s1e ,1~. ,
Szykał me pos1adat się wprost z radosc1. d~w. D~ dz1ew~z~ny. \~ezwano pogoto-, czyni tej kamienicy Konstancja Warabidowa. iJ•,
Po kilku spotkaniach wdowiec oświad \Vie, ktore udz1ehło JeJ pomocy lekar- znała ona ciężk i ch obr a żcii cielesnych. Wezwane pogotowie udzieliło jej pomocy lekarskiej.
czył się jej. Janinka nie odrz.ucila jego skiej.
konkurów.
Zdawałoby się więc, iż wszystko pój
dzie jaknajlepiej.
Traf chciał jednakże, iż wczoraj p.
Pamioętajmy więc, że
woda nie jest miejscem popisów ani eka- Szyka•ł podsłuchał na ulicy rozmowę
dwóch bliskich znajomych swej narzeperymen.t6wl
W PROGRAMIE: Utwory operowe, fragmenty symfoniczne oraz lżejsze
kompozycje,
Na.wet doib.ry pływak nie może za nk czonej
„„I~
W.
ręc.zyć o file nie :zin1a dobrze dna rze~e- · , __.., .Wiesz, Jahinka jest sor.Ytua clz!ew . , .ZIS O
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naszego
„Dni
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WBSOIOI„

DwaJ pijacy wracają do domu. Roz.

Świta.

!lopufarnurn

mawłaJą.

Zawzięty moraHzator
ścią, że słynna w swoim

powie z peM11llo
s.ztuka
cz.asie
jest wartośic·i
.AtndJrejeiwa potZ!b·awiona
że jedynie
społeczno - wy.chowawczej,
dloibtre P«"Zykłady uczą, że nie powinn-0
się „gcmszyć" wid.za pokazywaniem aż
tak ciemnych stron żyda.„
P:rawda, że realisty.ca:.ny dramat ro·
rz1ł..
syjskiego pisarza zawiera bardzo ci~
•«
ne st·r ony, Mstorja o make - stręczyciel
Towarzystwo zasiada do gry w karty.-TyJ.
ce, sprzedająicej za pieniądiz.e własną o6r
ko Jeden Pomeranc jakoś nie garnie stę do gry.
przeiz.naczoo,c1
kę z pewnością nie j1e&t
- No, panie Pomeranc, dlaczego pan . nie sla
~ednak ten tchną
czy
młodzieży'' „d[a
"
da?.,. - pyta gospodarz.
cy prawdą życiową i art~tycmą obiraz
- Dzlękuji:.„ Nie gram„„ Nie lubię hazardu„.·
wielkomiejski meczywiśde me ma raci1
- Co to za hazard?.,. Jaki hazard?„. Wszys:
bytu 111a scenie?„
Cf szachrują?.„
i b"ezwzględnie - tak
Oci::ywUście
Lotnisko Cuers - Pierrefeu pod Tulonem, widoczne na naszej ilustracji, jest iednem z największych, wzorowo Pod względem celowośCi urządzonych lotnisk Bo 111idyllco dobre strooy uczą, ale i złe
·*~
i:.i e są, bynajmniej, poz:bawiooe wartości
w świecie.
·
Spotykają się na ulicy
jeś-h
z. tego samego punMu widzenfa,
W!
- Skąd pan wraca?
pra:ewija się przez nie tendencja na.pięt
- Od dentysty Zahnmacbera. Kazałem sonowania ich jako brudu i z.gnili.my. A
~
ble wstawić ząb za 30 złotych.
Andire;iew ~
po&tąipił
tak przeciez
....
- Patrz pan„•• A mnie on wczoraj wyrwał
„Dnii1ach nasziego życia".
• ,
·
..,
A
ząb za 15 złotych„. To pewnie ten sam ząb.„ T<1 ·
Ta pchana ,pr,zez w~asną matkę w basą zarobki, co?,„
gno prostytuci1 młodzmtlka OL~a wau·
.
,.,
~-~
Urywek z listu:
flJiefAorniejsfdna .:svftafq na nie aroine sza ~ p0tb~dza widza do se~eam~g_u
- Nie chcę cię znać więcej, ani cię widzieć.„ 'Jf fłurnie
współczucia, obraz ohydy WL0JkOlnl1e'JQie6ezpfef:seńSfll'a ·
.
jesteś dla mnie stracony na zawsze, na zawsze!
sikiej łaigodzony iest mo•caio pr.ziez motyw
Reszta ustnie.N
U nas, być może , za wiele jest dzie- miłości, ~aką do Olgi płonie student Głu
Łódź, ·~3-maija.
'd ku chow-cew, a wszysitko razem sk-ł;ada się
t
. d
:~l"'Gdy na ożywiio.nej ulicy Tokio stolicy ci'n.a uli.cy„
~.„,
na dramat siłny, efektO'W'llllY, zajmudą-cy ,
, ~in-ist~r ~o- . _ . Pr.zyzwyc~a~y się 0 . ego. w.i. 0
Japon,ji, pnzejeżdlŻają,cy
Dwaj autorzy spotykają się w kawiarni.
strzegł pr.ze~hodzą:ce prze;z: 1e.~dmę <lzi:c ze roie ~IJeClakow. kręcą. ~ię ~iewia-do- utrzymany w ramach prawdziwej sztulki.
- Jak idzie pańska sztuka?
- Kiepsko.,. Ale wie pan, publiczność tc,o ·ko, corychilerlkazał.za~z~ac r~ch po!a -mp , poco .na cho.d\n.iil_tach„;; 1ez<lttuach lu:-. . , „To t-eż dohr.ze uczynił teatr J>opcl·airpo Ii<:zinych far_j zdów, by broń Boże, me naiechac fob nie 4nych ulic._ Obo1ętnbe nu'amy · mały~h C?- IIly, dając nareszcie,
·
\\lcale nie widzi„.
.b ywateli, ~ie l·~oszcząc ~tę,, czy sa?11 mię sach i <>peretkach, rzecz powaiJną, iilteprzestraszyć małego obywatela.
- Jakto nie widzi?„. Dlaczego?;,.
W Loooynie i innych wielkich mi.a- <lz:y..sO<bą się .h~ą. czy h~.e ich kt~~ dor_o- ra&o _naukową w psychologiicznych iza- Bo nic przychodzi wcale do teatru„.
sfach Ang'Lj.i, Holandiji, w Kopenh:~dze za sły 1 obs-ypu~e oh~dm~: pnze.z.wuskami„. łożeniach subtelną, ~ pewnością z.aś ~**,
" ~~ tJe ~olą~ stahsmy s1~ za ~ało wtbcew pozorom - „moraLni.ejszą", ~
niedość wystarczającą umano. op1~kę po
Do lekarza przychodzi pacjenl.;
uhczny f wrazliw1~ Nte boli nas, g.dy dziecko 1est :niejedina, ohliczona iedynie na efekt eroruch
li.cjanta, regufo.jące<go
- Co panu dolega? - pyta lekar:i.
brurtalnego tycz.ny operetka.„ .W ystawienie „Dni na
- DLwoni mi stale w uszach„. - odpowiada- wprowadzono specjalne policjantki ~- o<lepchmęte, g.dy dostanie
szego życia" 111ależy policzyć dy.relkcji Po
~ muttdurowane, których zada-niem ' •jest szturljhańca, g.dy płac.ze.
1.'!'Cfent.
,Dlacz;~o nie zwracamy uwagi na nie pulamego bexwz.iglę.dnie iak-o czyn arttydżuwamie -·nad dziećmi na ulicach i. w pat
- A czem się pan zajmuje?. .
.
~iecion1 stycz.ny„ g~y U~iaJ.?-i~.
~eh wi~-0mi..ejs!ki~h. :Z.bł'!<kane ;w tłu. b«:~i~c~eńs~a,, ;a\kie &.rożą.
·
- Jestem kelnerem.
Stw1erielżmy rowmez a: ;przYJemnośc1ą
n'lle maJenstwo· rnoze hczyc na pomoc t wsród tłumu l iruchu pa1azdow, nie pomieliśny
· · magamy im i nie cfa·onimy tych najmnie1 - jalk to iui 111iejednokrotn.iie
umiej ętną opie'kę.
·" '·A1e · 'o prócz ' tiroskliiwbśd wład<z , nad szych przed grozą izabłąkania się lub ka- okazłę 1Sbwioodzić p.rrzy wystawianiu ,,po
ważin)'lch'' sztuk na tei scenie :-- że zes.
. .
„
dzi.ecki.em w Ikra; ach kuHur.a1'11y~h czu- 1ectw~? •
~1ęcer ip6ł teatru. Poptd.ame~o poit:rafi _9-o·Sk~Nie ;pr.ze- , .W1,,ce1 s~pa~J1. dla. ~1ecl!
wa ikatdy dorosły obyw-a tel.
chod:zi oboiębnie obok ~łaczącego maTca ~rea i. tros~q.vwos<;il Coz z tego , ze ~o le sprostac WYJ1laga.mom t.z~. llteradde
CZWARTEK, 2a-GO MAJA.
tramwa1? go reper<tuairu. Pełna nastii:o1owych, subocLpy.cha ~<> 1!1e mo~e dz1~0. wpada po~
n.ie potrąca dziecka, nie
11,45 - Komunikaty PWK 11 ,56 - ·Sygnał przy przechodze,n iu iezdini lu}l ' wsi-a:damu z~ to nie mo1e dz.ie.oko kopnął zbyt en er- teln_ych scen srzituka Andreae'Ya post.awio
cnsu, hejnał z wieży Marjac kiej w Krakowie, ko·
na łest aktorsko ina wcale meprze01ęitlny
.,
.
Dziecko, kt6- g1czny. przechodiz~n?
munikaty. 12,15 - Odczyt p. t. „Jedtcie do"Poz- do tramwaju. i .autobusu.
Dz1edko na uli.cy powmno hyc pąd o- ;poziom.
uderzył,
nania" - wygł. prof. Aleksander J anowski. 12,40 remuby k,toś Zlt'dbił krzywdę,
Na plan pie;wszy wyihiJi.a się. u~lenito
ma
- Transmisja koncertu z Filha rmonii . warszaw- znieważył :dem słowem ... znajduje nie- c~oną całei ulic~ . . Mały oby~a.tel
skiej. 14,50 - Komunik aty. 15,10 - Odczyt p. t. zwłocznie obrońców pośród obcy.eh prze prawo do do1broc1 1 deliikatnosc1 całego wana iP· Openowna w roli Ol.g1, kładąc
„Najważniejsze zagadnienia z dziedziny polskiew tę postać wiiele s.zczed'ości i na~ui;adne
5wiata dorosłych.
_.
·
.
go prawa międzydzi e lnico we go i międzynarodo cbodni6w.
go Wldzięlku. Dobrym parinerem 1.e.1 by:r;
·
·
·
wego prywatnego - wy gł dr. Juljan Rencki.
15,35 - Odczyt p. t. „O zawodzie weterynarza"
p. Girewicz w r-01i studenta Głuchowice
wygł. prof. dr. Zygmunt Szymanowski. 16,00 ,,st.ręozyciiclka"
wa. P. '.Uelińska jako
KD!nunikaty LOPP, 16,15 - Program dla dzieci:
w swoją r-0włożyła
.A4llto111owa
Eudokcj.a
Transmisja z Krakowa, 17,()0 - „Wśród książek"
chairaft«eci
ś
zdoh1o·
swych
izwsób
cały
lę
przegląd najnowszych wyda wn ir.tw omówi prof.
miało 6vt· ~opła'tq ·~ d.-leftq podrós
Henryk Mościcki . 17,55 - Koncert popołudnio
ry~yczmych, itwor,ząc naprawdę, ipierwByło fo w MedjoJianie w pogodny ra-· na- pożyczy u znajomyich potrzebną su. szor,zędną kceację„.
wy. 18,50 - „Rozmaitości". 19,10 - Odczyt p. t.
„ Podział kompetencji pomiędzy ministerjum rol•
.
mę. . .
.
wiosenny teigo roku.
nek
\Y/ e.pirz odycmiych ro.faen studentów
nictwa a organizacjami rolniczemi i s amorządem
Cze~ał ~odzinę, a potem poiechał.~.tu rosyjskich wyróźn:ili się pp,
Do jednej z taiksów-ek na stanowIB.ku
Puchalskt
w akcji podniesienia produkcji rolniczej" - wy19,35 - Nadpro- podeszła śliczna dama i zi:żądała od s:z-o- do !kom1SC11"3~tu. D.a:no mu dwu kara.b1me- (Anufry} MadaLińslki
głosi inż . Jan Mierzejewski.
(Misza} Góredkt
gram, komunikaty. 19,56 - Sy g na ł czasu z war- fera aby zawiózł ja do m1astecz'ka Biel- rów, a pr.zy 1ch pomocy udało mu się be.i: (Błochi.n). Dobry typ woifskowego, Grze~
astronom icznego. la.
obserwatorium
szawskiego
rbrudu odszukać damę.
·
•
g0>rz.a Iw<ł!nowicza, dał p. Mieczyński.
2ó,05 - Komunikaty PWK. 20.15 - Transmisja
Siedziała w 1Parku, zalewając się gorz
szofer
iirunemu
\komu
daleka,
Podróż
J.
z Poznania. 23,00 - Transmisja muzyki taneczodmówibby bez zapłaty z.góry, j.edinak da- kiemi łzami. Wściekły pies - wy~aśniła
nej.
u-n.....,. ,,_„ 1 ° ~ ~
ma spo.j.nzała in.a n.i.ego tak słodato, że w łkaj~ - wypadł ina.g le iz .zaroś1H i ukąsił
,....'vvr rv~
stwiiercl:ził
ją w nogę. w .ezwany ~ekarz
jedmed chwili był gotów do podróży. .
Najmodnieisze materiały na
„
• • •„
•
Ale IPO jprz.ylbydu na miejsce, iluedy istotnie na pięknie utuczonej łydce świe
TEATR MIEJSKL
jej wymienił cenę ja1:z:dy: "cz,t erysta pięć' że śłady, ukąlSzenia, orzeikł wię·c, że naDziś, jutro t w n·iedzielę wieczorem wesofa
dziesiąt lirów", ona o'Cłpowiedziała mu, tychmi.ast chorą trzeba odesłać do Medże nie ma pieniędzy, ż.e zaws.z e chciała jolanu alby poddała się szczepieniu za- komedia amerykańska J _ Larric'a „Gorączk a
nafty" z M. Znkzęm. - Dzi ś ceny popularne.
odibyć wiellką podiróż automob.i<lem i d.zię pobie~awczemu.
' i KOMBlrłACJE
5
Ostatnie przedstawienie „Hinkema'lla" dane
·
"-!
Tą samą zatem tabówką, tym razem będzie w sobotę.
kuqe mu za Slpe~~ie tego. żyiczenta.
poleca
W niedzielę o godz. 4 po.poludniu po cenach
Szof.er by~ w&e1oekł'>':, .dh<e1ał aiby; da~a na lkoszit skMibu państwa, pi.ęikina dama,
EDMUrłD BOKSLEITttER
~ała się 2'. IIll!JU na polLc.Ję, .a~e spo1rz.ente w towamystwie dwu kairabinierów zaje- zniżonych „Polawiacz cieni" z Al. Węgierką w
roli tytułowej. - Bilety w kasie zamawiań.
Je~ stało s1~ a~szcze bar~z1e1 ~ksamt~ie, chała pr.zed szpital w Med/i<>lanie.
Sienkiewicza 79. Tel. 41·79.
TF.ATR KAMERALNY.
ł .ż
.
ł
..,
c·
więc zgod·ził się poczekac chwi.~kę, az o„Poławiacz cleni" w świetnej reżyserii Ai.
o l~g„e p ac.zącą umt.es.zcoon.o w
·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-b. ~e~gni~pob~~apol~uza.~ W~e~iizje~u&~kmd~yb~~ej~~e
le kiedy z 1J1im wiró.ciła, pacjentka ~nikła dwuh."'!otnie: w sobotę najbliższą i w poniedzialek o godz. 9 wieczorem. - Na obydwa przed· -'-=
·
-'b ez ś ladu 1· twtyichczas
me dowieU!ZJ.OO<J stawienfa kasa sprzedaje już bilety.
WIE~ZDRNY"
„Adwokat 1 róże",
p.i~",
się, ;ak wygdądał ten „wściekły
Dziś. Jutro i w niedzielę ostatnie trzy przeddfa które<g·o naraziła się na tak daleką
komedii Jerzego Szaniawskiego
choć, stawienia
pod:róż podiwó;ną dnia jed:n-ego i'~cl'okat i róże" z J. Boneckhn w roli tytucoprawda, w obie strony bez;płatną.„
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
M•~••••~•••••N
Ul. Narutowicza
Dz.iś i dni następnych bez względu na pogoTEATR POPULARNY.
Jeszcze dziś i jutro grane b ~ ą „!Jni naszego ~e.. grain3: ~ęd~e ~borna, we:;ora. urozmai~e>na
i.ycia" L Andrejewa Od soboty wchodzi na spiewam1 L tancam1 faTSa rosyJska W. Kataiewa
(Ważny dla okaziciela).
b .
r d 6- . d
i>u- „KwB~ildertayt'!::ckeo!n·a".od
aszka", .którą teatr
afisz ·„Księżnko:ka C~ard
1 z o c1u o na yc1a
1e
,„
·
.
. ,
24 kupony kolejne dają prawo na otrzymanie 6 biletów loter11rJn11rch.
pula;rn y pny~otnwu1e 1 wy:taw1a z .duzym _na- w cuki.emi Qost~ki~go, Qd godz . .7.30. PI ZY ka'
~ J~~l.tt-1 ·-- · · ·
- kladem· kosztow. i "P.g~y3 .
- f'elek„. Jak baabkę kochaam,„ co się z to
bą dzieje, fraJene„. Dawniej wracałeś, brrrracle
o czwarte) do domu, a teraz codzień o szóstef„.
- & rrrro.zumiesz, bracie, drrroga ml sli;
W)'dłużyła.„ - odpowiada Felek.
- Przeprowadziłeś się?„,
- Nnnle, bracie, tylko magistrat ulicę rozsze-
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Wiatka botarja na Zakup Ok~ętu Handlowago

KUPON Nr.• 22.
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OrlUesti:a, symfon.

Dziś , i dni
następnych !

•,,

_,..:~

„

fascynującym d~-amacie

OW

LARA.

erotycznym

w . doskonałym filmie wytwórni Paramount pod tyt.

_. ttNusisz się ze mną ożenić''
Reżyserja:

Dorothy Ąrzner. - W gł. roli męskiej: Charles Rogers.

, ::!=~::

Grand-Kiaa.
IP"

-

Bl~kif nieba

Pr~c:z

111osinu1D ,;zunnlftłeDI flllrnotv1:znuD1 ł Dlłarq . ,
·
proffljenfo,.;onia słoJi,;a
.

z wiwisekcjq!

'ff'ieliuiste aliru,;ieństfl'o ,;•lo..,iefta
ll'inno snaleśt Sfl'ój ftres

doskonały
Zn.a.ny chemik Ostwald,
Poza prtZewdającemi w przyrodzie
Jednym .z najbardziej ważnych pWllk? arwami.szarą,i.br~ową wy_s!ępują trzy znaw-ca barw, U?Stalił swego czasu 14-sto
Jasne, mianowicie zieleń roslin, czerwo pn.i-Ową skalę barw od białej aż do sikte- tów odbywającego się obecnie w Wiedopieki nad
~· barwa zachod·z~ceg? .słońca i bł~kilt go błętkiitu. Te przejścia z jeciinego stop- niu. kongr~u Towar~
rueba ..Nauka .ustaliła ~. ~awna! 1a.k nia barwy do drugiego nie są jednak rłlw .zwJer.zę~~llt~M był ~aso:w~ i go;,~y protest
powstaią te silne zarbarw1enia. Wiemy nomiieme wskutek czego mogą być uwa delegatow przec1IW' WlWJ.SekCJi, yako czypr.z~oszącemu
nowi i ?'1«µ,tn~~ , i
np., .że ~ródłem ~ieleni roślin jest two- tanie pnz~z patrzącego za jednakowe.
wiadomo, że w 111 ajozy- W<Zgilędnie n~lk1e ko.rzyśc1 nauce.
barw1t ika:bdym razie
rzente ~ę ch~orofil~; cz.er.wona
GłóWlllytn motywem tego żywiołowesłońca 1 błę~it~ ~leba •biorą przyczyny sitszem powietrzu skala ta cie może wyz roZ1J>rosz~1a sw1aHa ~łonecz.nego przy 111:05ić więcej ni~ 12 stopni, najiba:rdzief go z.a.pr.zecżenia był<> stwie~en.ie, te
przechodzema przez nieczyste powie- zaś zaJ!lieczyszczone powietrze nie prze- niie może i niema prawa człowiek ugrumkracza w tej skali stoip11ia 3-go, chyba, te ltowywać na męczarni zwietlZęcia dążeft
trze.
olbri:zymie zmierzających do polepszenia jego własSłohodńce. wsc;:h~zące lub zachodzącw na niebie nagromadzą się
nego :zx:Lrowia. Że jest to tak samo, iak~1.J~na1dłuzszą drogę. poprzez at-1 chmtllry.
przefc
. gdytby pragnął zaw&ięczać swój dobro.
. .
N . ·~ . .
mos erę i u:Ułitego w tym św1etleJtozosta
. . i
.J s.
·b t ~OiKOn:ywanemu
błękitne me
zabarwienie
a1s1!1111te1s·ze
promienie cez.rwone 1• traczer b
i ą t"'Mro
prz;eze ń roz·b OfOWl
.........
·
r
..
przy Ia- yhunlk
w górach ""a sipos t rzezono
wone.
ra Z ch:tią dostępu lekarzy do szpitali
W wielkich miasitach, gdzie w powie- tach balonowych czy samolzotowycb.
~i~ .llil,ega. wątpliwości, ze ~iebo jest i-~~· :z C'~wilą zupełnej swob~y sektrz.u ,dest ~óstwo pyłu i dymu, z.a wy.czat
błękitne niebo bywa szare, .a n.iieraz na- ba:·?zi.e1 błękitn': „zra.t1a l.ub wu~c~arem, C'ft., wihno się skończyć okn.t<:Iemtwu
wet brą2i.owe i wca1e nie zawiera tych aau_zelt w P?ł1:1dme. W każdym .razie gdy pr~kowan.e na z.wierzętach.
Z Inny.Cli ~w~iji porusza.nych 111.a o· barw. świecącyc.h, :które stanowi,ą nie•t yl- bys:ny chc;:i.eh za~arlość błęk1;tu sto~oko_ ~lelką !Pl'ZYJeimność d[a :każdego mi- wac Jed~ie. do_ miary c.zyst,ośc1 pow.1te- wym kongresie ciekawym był głos dr.
ł~smka prryirody, lecz i źródło natchn~e- trz~, ~us~·ehbysmy pamięta<; o tem,. 1ak Hansa A:1brechta z Hamburga, _ !który
ma dlla malar,zy. Niejeden ,z nas dąigile :z~1ema się słkal~ tego błękitu w c1<ągu zwra-cał uwagę na tkoniec.mość wprowabłękitnym ?ma. według ~eJ ~et?dy o~~w.alda bada dze.nia do sztkół ideji o miłości do zwies~ys~y lUib czyrta o wiecznie
meb1e \Vłoc~ rub też O lazurowym W gó- Ją stan ~abarWl!?~a n~~ l'Oillnt, ~CZ,e!lt t"Z~, CO byfoby. • d-ed!Jly.m, Z lllteZfl}iemie
raeh. Nic dzrW'!lego, są to bowiem orko-li- wszyistllm:h krancow sw.rata, dzięk1„ cze- wamyich czy.n.nitkow prowadzących do
,
~u nauik·a wtkr.ótce dojść.. może d-o ~ebra. zrnniej,s.~nia przestęp.czo~ci.
ce o bardzo czy.stem powietrzu. '
Inn.i mówcy pos.zl~ je~ze da1ej w
. Z .te.go wniosek, że błękilbnę za:barwie ma wystarczaJącyc~ ~ych statystyQ-.
nie 11111eba jest mial'ą czystości powietrza nych~ m~gących słu~yc 1*.o pod'Sltąw<l: do tym kle·:im~u, uwaza)Cl!C, ze ~krutne obi .WISlkUJtek tego bardzo ważnym czynni- oikr~~lema czystości ~ow1etrza w -'kazdef chodze~ue. się. ze zwierzętami, naipoty:ka
In~ 'W zy..c!u niema1l na ~Udym ~r?k~,
· ·
.
~iem klimat'>:ezuym. Nic też dziwnego, olkohcy.
jwumo h}"C prze.z prawo :ka.i:ane srozeJ nit
~ ibardzo W11elu badaczów przyrody u~· r;,w. p;ust~sitwa przeciw.. moralno~ct
zaibarwieaiie
s~owało ~tailić Męikiitne
·; · «f> ' «!~„ ,
1 obycza1:nośc1.
nieba pr,zy pomocy obserwacji, o.pracował ·ie s.tatystycmie i traktować stałe j-a
narówni z
ko składniki meteorologii,
.~i~łotą powietrza czy też jego -w~l.gO'tino

w

.„.............

referat.
Jeden z mÓWlców wyigłosił
którego tytuł brzmiał: „Czy mamy pokój? „Ludzie dążą wszystkiemi siłami do
usta~enia pows.ziech.nego _p~koju - wygłosił on w swem przemowtemu - ale
w<;na, sroga b~(Z}itosn.a wojna, wypowie
dz1a!la rp~zez m.ch zwi·e;r~ętom, trwa w
całeJ SW0J bezw.zigaędnosci.
Z mniej ważnych przemówień za.noto
wać należy odwie·oz:ny i słUrSzny protest
ogonów - ·
przeciw obcinaniu koniom
ich naturalnej ochr.ony i 'broo~ pr.z.eciw
muchom i doikuczającym im owadom.

.w

wystąpiła
Kna.ppe
końcu
. ..
. , .o.
. t.pani
1ezaz
zw. „śwaątecznym
s tro prze.ciw
com'', k~órz,Y P~ swe nietllilliejętne ob
chodzenie ~lę z. wierzcho~cem męczą g.a
moodsztulkiem i ostrogami.
• • • • • • • • • • • • • • •, :
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Julian Zabiński. ·····~··· ......

łów, wzbudzając w umyśle Macherskie
go coraz więcej usprawiedliwionych pof
dejrzef1. Właśnie zastanawiiat się nad
(Jerzy Bolski)
tern, czy za:prosić go jeszcze raz do slebi•e, gdy dano mu znać, że przybył jakiś pan w sprawie złożenia zeznal'1.. ·
Macherski kazał' go \Vpuścić.
Był to Pl ochocki.
Powieść kryminalna z życia łódzkiego.
- U pana wybuchł pożar ubiegłej
·
nocy? - zapytał komisarz. .
- Tak jest - odparł Plochoc!G.
22)
- Czy nie wie pan jaka była przyPrzechodzący robotnicy zatrzymy- czy.na PO'ta•ru?„.
Co dwa Kroki ce>fat się w tyt Gryzą
- Owszem„. Wiei?„. ~użący m?j
c.y d'Yllll drapał w gardle, łzawił oczy, w ali się na chwHę, rzucając ciekawe t>Y
mas~ynkę„. Nie chc1ato mu się
zapala!.
tania:
uniemożHrwial oddycha:nie. Woń spalenirozpa!1c O~tlla~„ ~aszynka była zeps~t~
- Duży pożar był?...
zny przyprawiała go o mdłości. Słyszał
- O jeszcze jaki!... - odnowiadali Za~aihł wi~c swiec~ ~ począł pr~y nI~J
j a ki•eś giłosy zdala, ale nie zdawat sobie
ma15trowac„. Od sw1ecy zapaliła s1ę
sprawy z tego kto mówi i jaki jest sens ś wiadkowie pożaru.
benzyna w maszy:nce„. N~stą~ił \VY_ A ofia•r y są ?„.
słyszanych słów. Czuł żar pod stopami
b~t<:h.b ~skkutebk czego zapallła się rowpies.„
Tylko
...
Nie
Dalej nie mógł iść. Syczało, bychalo omez an a z enzyną, no. i„.
- No, to chwafa Bogu..
Qiem. Zebrał resztki sił i krzyknął:
- Czy u pana w mieszkaniu wszysI pędzili dalej do fabryk.
-Na pomoc! ...
zdol~i się uratoy.;ać?...
.
cy
~lcdkomisja
przybyła
gdy
potem,
A
je
usłyszał
ktoś
że
się,
Zd'awalo mu
- 1ak„. Bylem tylko ja i służący„.
cza stwierdzono również, że · nikt nie
go głos. Ktoś odpowiedział:
-: No to świetnie... Dziękuję panu.
- Tam cz:łowiek krzyczy!.„ Kto padł ofiara, płomieni prócz psa i że pożar
powstał z powodu wybuchu maszynki Podpisze pan tylko protokul, prawda i
krzyczy?!...
Sztyfter chcia~ odpowiedzieć, otwo- benzY111owej w mieszkaniu Płochockie- komec.„ Tak, dziękuję„.
podniósł się by wyjść z n.n
kaw·at go.
„ zył już usta, gdy na,g le ciężki
""
,
. Plochócki
W ten sposób zaginął wszelki ślad po koiu, lecz nagłe zatrzymał się przy
.1 :uru zwalil mu się na głowę.
Sztyfterze i Płochocki miał ręce rozwią- drzwiach.
Runął w czerwoną Drzepaść.„
Macherski odwrócił się.
zane„.
- Czy pan czegoś zapommar?....
ROZDZIAL V
Wstawał szary świt. Mżyfo. Straż
·
• ś ci1"C... Wł asc1W1e„.
N'ie... A w,a
· · ·
N:i...
a.__
•„
·, c1' J'echała. K1··lku st,raz· aków po·zostało
wie z ki~ rozmawiam... .
..urrul!a Ofiaro
jesz.c ze na miejscu pożaru, by czuwać
- Macher-ski, jestem„. ·'
Zniknięcie Sztyftera narobifo w urzę
nad pogorzeliskiem. Na ulicy stały t!u- Aha.„ Bo, wi.d zi pa.n komrsarz...
my ludzi. Brama byfa zamkn ! ęta. Poli- dzie śledczym bardoo wiele hałasu. Ko1 nisarz Macherski ślęczał ca
W tej chwili zapukał ktoś do drzwi.
. łemi godzi·
,; j::mci pilnowali wejścia. Nie.szczc;ś.· iiwilE
- \Vejść!
okatorzy, rezygnując już ze s wych o- nami pny swem biurku, myśl(\C ciągle
Wsz.edr policjant 'i podał komisarzo.'. n isk domowych, Drzenie$Li się clQ .kre" nad wyj.ąśni·eniem tej tajemnicy. Bqgac-
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jakie stawia

A. CzudnowslUego

PLOMIEN
MILOSCI
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pod kierunkjem

~/:~~~~~~~~~ YllMA HAnKl i Konam [OlMłft.
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Macherski wziął list do reki i zapytal:
·
- Od kogo?
- Nie wi em, panie komisarzu, chtnp!ec jakiś przyniósl, wyszedł na chwi l\;
·
i nie wrócił...
Macherski otworzył kopertę. Szybk i·
przebiegł oczyma po zapisanej · kartce ;
zerwał się z fotelu.
- Kto panu dat ten list?„ •
- Powiedziałem, panie komisarztr.
Chłopiec„. Uciekł...

- Uciekł!.„ Taki Ust i uciekł.
Spojrzawszy na Płochockiego, op:1
miętał się i rzekł:
- Przepraszam pana ba·rdzo„. Spra·
wa ważna.„ Zdaje się, żeśmy już skoi'1czyli? ...
_ Tak„. _ odparł Płochocki. _ Dowidzenia ...
[ wyszedt
Po jego wyjściu Macherski zadzw o·nil do komendanta policji.
- Iiallo!... Panie komendancie!... Ma
cherski... Dostałem ijst... Anonim„. S e11 sacja„. W sprawie Sztyftera...
- No, no? „.
Podobno„. Hallo!... Podobno 130gacki jest wmieszany do tej spraw~-"
Anonim zaleca przeprowadzenie rew izi'
w jego mieszkaniu„. Wie pan komendant
o kogo chodzi... Bogacki, ten sam . ktcir.\
· a„.
zaw1a
· · · S zt yttcr
· d om1·t nas o zag1111ęcm
Mówiłem, że mi się odrazu ten gość n:c
podoba„. Co? „. Oczywiście, panje komendancie, oczywiście.„ Dziś jeszcze,
oczy\viśck„ . S«.m będę przy rewizji.„
Dowidzcn ia, ..:i ov1 11..'.'„~n i a ..•

CD c. u.) ·
•

••

%drad•il1J eo papłerosv

SPLENDID

Jłnaielsfd deteAtvDJ proll'ad•i. nłeoficjalnie śled•
tOJo i ll'Vftrvll'a •6rodnfar•a

Dzis nieodwołalnie 1>0 raz osta.tni !

Przed niedawnym czasem zamieszka lgicznym końcem sporządziła ona dwa
la w miejscowości Beux po<l Marsylją testamenty. Jeden z nich zadeponowany
utalentowa'tla ang ielbka ma larka miss u rejenta w Tarascon, spisany byl na
Oliwja Branson zginęła
tajemni-cz4 dobro 14-letniej si·ostrzenicy miss Bran<miercią w ś r ó d niemniej zagadkowych s on.
okoliicz ności.
Uja\rn ienic drug ieg o testamentu, złcZwloki jej znalezione zostaty w cy- żonego u jednego z rejentów w Monte
stemie oddalonej o paręs et metrów od Carlo, dostarczyto wiele sensacyjnych i
willi·, gdzie zamieszkiwała, przyczem o nikomu nieznanych szczegółów z życia
ględziny trupa \vykazaly na nim dwie zmarfej malarki. Z zapis11 tego dowierany postrzaf·owe.
dziano s i ę, że zmarła byla pos i adaczką
Przeprowadzone w tej sprawie przez dużego hotelu. którego kierownictwo po
policję francu ską ś led z two potoczy to się wierz yła młodemu czolwj.ekowi nazwisodrazu w k ierunku pewn ego podeJrzanc kiem Pin et. I oto ten wlaśnie Pinet w
g o o tę zb rn dnię Mszpana i trwało upor myśl drugiego testamentu miat odziedzi
czywie na tern stanowis ku, aczkolw'.c czyć ów pod jego zarządem b~dący hoposiadało nic prawie nieznaczące dowo- tel.
dy winy ow ego osobnika.
Po tym
niez wykfym
odkryciu,
Na wieść o tern mord erstwie krewn! skrupulatni ajenci angielscy znaleźli \V
miss Branson pospieszyli do Francji, a willi zamordowanej 10 pustych pudełek
1:ie godząc się z przypuszczeniami pQ!i- po papierosach, aczkolwiek zmarła nie
ej '. fraincuskfej, sprowadzili na miejsce fJaJ.ita tytoniu.
zbrodni znanego angi elskte,!:!;O d etektyDrobny na puzór szczegół ten stał si~
wa Forda. Na tern tle powstała nawet do jednak d~cydującym dowodem, iż wlasyć ostra napaść ze strony prasy angiel- śnie ów Pinet popełnił mord na osob i ~
ski.ej, zarzucającej władzom śledczym S\vej testatorki, której, jak wykazało dal
irancuskim brak energji i inicjatywy w sze śledztwo, był również kochankiem .
prowa<lzonem w tej sprawie śledztwie.
Przy przeprowadzonej przy nim osoPodczas wię c gdy francuscy ajenci bistej rewizji znaleziono analog-iczny ga
dokładali wsz elkich starań, by dostać w tunek egipskich papierosów, od których
swe ręce owego bliżej nieokrcślonc~o pudelka znajdowały się w willi miss
ł1iszpana, który nieotrzymawszy jakoby Branson, a niedopałki tego samego g::.żądanej przez niego od miss Brauson po tunku poniewierały się w pobliżu cyster
życzki , miat ją zastrzelić w czasie wspól ny, w którą zbrodniarz wrzucił trupa
nej przechadzki - angielski de tektyw swej ofiary.
ford i jego dwaj pomocnicy poszli po zu
Sprzeczne odpowiedzi mordercy, jeg)
pclnie innej linji.
pomieszanie i zupełny brak a,rgumentów
W przeprowadzonej przez nich szczc- na niezmiernie ważne zarzuty śledztwa
g ółowej rewizji w willi dostat się do ich dowodzą, że nikt inny tylko Pinet jest
rąk pamiętnik zamordowa.n cj, z którego mordercą miss Branson, którą poznaf
wynikfo, iż na krótko przed swym tra- przed rokiem w Monte Carlo.

BRYGIDA HELM
w swej najnowszej i najwspanialszej kreacji
jako

„KO[~anka Roiwoł~kieuo"
Wielki dramat intryi:!i i miłości, na tle porywaią;y~b przeżyć ta?c~rki: kt?r~
nie chciała okupić karjery artystycznej pohańbieniem swei czci mew1eśc1e1.

Błysk szczęścia

w mroku nędzy!
Szlachetny gest miljardera !
niebywały

uśmiech

Partnerem Brygidy Helm jest równie piękny
jak utalentowany artysta

losu !

mężczyzna,

Henry Stuart.

• Wylw61nla ,.,UFA
• Początek godz. 4.30
0

PP·

Koncesjonowane
Kursy Kierowców Samochodowych

W. WOYnA
i S. SIEPRAWSKI
6 d
111, tel. 49·11 •

....„ ...„ ......„„„„„„„„„„......l!!lfl!I„„„„.

ź, Piotrkowska

l.

Najnowocześniejszy ułatwiony syste~

Pończochv ~ane. niciane.
1ekkiewełrr[)!
"~
.I

lt;e

i kaszmiry

'lńrajq

bardzo

długo-zachoWllJ~

do A:ot[c'! Jł)Ykid
nowosc1 o ile są

prane starannie,
os/rożnie i bez
$Otowania

P

O~CZOCHY wszelkiego rodzaju i gatunku - grube i
cienkie, gł~dkie i w desen~e , ~i~płe try~oty, koszu~ki
wełniane niezbędne do sportow zimowych, 1 t .p. ubrania,
jakżeż często ulega~ą zniszcz,eniu 11:ie przez n~sz:nie lecz
poprostu przez prame. w sposob ~adhwy l , ... N1tk1 pr~ęd~y
osłabiają się, wełna nabiera sztywnej szorstko~c1 a _kol~ry spierają
się-tembardziej, , o il~ jest gotow~ną. co 1s;otme Jest ?ar~a
rzyństwem, na ktore me wolno sobie pozwalac . . . Jak rowruet
na prasowanie zbyt gorące~ żel~zkiem . . . To są rzeczy '!"
calem tego słowa zn~czen~u n~edop.uszczal.ne .... ~edyme
używając Lux do prania unika się zruszczenia tkarun, Jednem
słowem trzeba prać w sposób racjo~alny i ~dpowie_dnim środ~ei:i.
Prać przez wygniatanie w dłomach-mgdy me trzeć 1 me
wykręcać.

Wełniane poń

czochy, szale, swetry etc.
gdy są przybrudzone prać
wyłącznie w pianie Lux'u,
a osiągnie się zdumiewające
rezultaty gdyż ubrania
trwać będą bardzo długo,
zachowuj~c
do
końca
wygląd nowości.

PROBKA DARMO--......,--......_
Do fumy "Sun11.it" Spółki Akcyjnej, Skrzynka
KUPON • POC%towa
479, Poczta
WanA:awa.Główna,

Upra1zom o bezpłatne pnul'!"io mi próbnqo pakietu Lux,
wyotm:zlli•c•So na próbne pranie.
Imi; i nazwisko •.• •.•.•. ••• „ .. „ •.. „ ....... ••• ...... „ . •&•••·•••••• ••••• •••• •• •
/I.dr•• ... .... ...• •• ••... .••....•••• ••••••• ••••••.••.•. ••••.• „ . ....... „ .•••••.... ... ..
Wz.s 5
(Upraua alt o wyrdlle l'isanie.)

E.

naucza?ia przy pomocy podwójnej kierownicy. (Patrz szczego_ły w af1s.zach). Szkoła
zaopatrzona licznie w najnowsze modele 1 pr~ekro1e', Warsztaty
j garaże na miejscu. Zapisy przyjmuje kancelaria kursow od 9-20

Porady . f achowe~I

Orzeczenie techniczne.

łłR SBZDłł WIDSEłłłtY ! ;~7;~c~~efki~a ~!)

borze. wedtuii

najno~vszych . fasonóv.:

poleca na
s1ęczne 1 tygodmowe,

spłaty

l

mie- (

Magazyn wykwintej kontekcji damskiej

(.

Ogłoszenia

drObDB·

z. QLIKSMA", Główna N2 1 róg P;otrkowskiei iiil_________
1

~JCXXXXXX>f:•······················!
Dokłól

·
.,
P• Kl I ng er: ~:}~....
\

Dr. med.

i

Rozmaite.
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choroby wenervczne. skórne I włosó.,,, : neryctne i płc!owe da rmo okr c ~lcm e charakteru, ,;d~!k~~c1
„ TEL. 32• 28 •
•w ł
k , 1 przcznaczcma. \ Varszawa, " ·e a i.Ja
NORZE•.JA w.
A
j1.0DS anłYDOIVS a 1•• „ Wiedza Ta jemna". Załączyć zna.-:zek
Leczen!e !am'?a kwa.rcoy.>a.. a~allz_y ,I
Tel. 55-52
'Pocztow y na przesyłkę.
krwi ! w:v~zlelm Przy1mu1e ~z!enm~ , Przyjmuje od 10-1
.
.
?d. 8-12 t od 4-:-8 w. W niedziele ' i od 6-8. Dla pań UBIORY meskie, damskie, obuw2e,
sw;ęta od IO do 12. Oddzielna pocze- i
od 4 - 5.
Iswetr:v na wypłatę. Piotrkowska „7,
kaln!a dla pall.
(P" . k
k 62) I Dlanie-zamotn ych III wejście, I piętro.
Od l-2 w Lecznicy
iorr ows a
i' CENY LECZNIC.
------MANICURZYSTKA zdolna potrzebna
ECZtłlCA
Dr.
\Wschodnia 76.

I

L

lekarzy

sDe~:~;~~:

Piotr}[owska

orzy Górnym

IW. ~All(KA-tO_fl_łl_l_~i~_Y-

tel. 22·89 !przeprowadziła sięjl m~trowa ny~h do wyna1ę_c~a na,
I na ul. dających się dla przedstaw1c1elstw
tmnwajów P~bia- Sie~ki~wicza 95- Łódź ul. Nowa 12, róg Przejazd

294

prz:v orz:vstanku
nJck!ch cz:vona od 10 rano do 7 w1ecz. przy1mu1e w choro'
w niedziele I świeta do 2 po DO!. bach skórnych
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiij
Wszystkie soecialooścl i dentystyka. i wenerycznych
W
AM
Kąpiele świetlne. lampa kwarcowa. od 2 do 4 i 7 -8
~ • ~
~
elektryzacja. Roentgen. szczepienia. codziennie tylko
analizy (moczu. karu. ~rwl. plwoc!~·, kobiety i dzieci
U
[i
~
wydzielin ltd.) operacie. opatrUIJ.K1, --~---- ••
wizyty na miasto.
I
Doktór
1
i inne, suknie trikotinowe i l p.
Porada 4 zr.
łb
! przyimuje do reperacii.
Porada denfysfycz.
I ul. 6°90 Sierpnia 76,
piętro
i
~
Tanio,
ho
w
prywatncm
mieszkaniu
1
dla chor. skórnych. wenerycznych \ Cegielniana 25
Telefon 26-87

Pon' [lO[ uJ 1n wa nn

'WonO\VY' b'al

na weneroloatczn•'
•

.

...I• Osłrzezenie prze~ meu-U dolnem naśladownictwem

•

. P~m1~~~S.

lmlilmlli·• a rl\llW\nl'llLlU
jest

jedyną

waną,

antyseptyc~nie

al•I1wener~cznych ,

. ....,,,

I

Specjalista cho - -- - - - -- -·- - - -·rób skórnych, lcHOROBY
serca Basedow

Leczeme lampą

astma.
\Sanatorium „Salus" D-ra Kupczyka,
Kraków. Szujskiego.

~rz~~;~~J~·~od~I,
w niedz. Hwieta

9-1

s~repa~

prawnie chromoną, sw1etnie - - - - - - ocenianą . i polecaną Prez~rwatywąl ł Lekarz-dentiista
Primeros Jest wyrob!!m wyiątkowym,
~

rti~jen~rz;:z:,~;\s~~soi~t;c;,stCi~wf~;

m

lI

f liUOfOW([l

1

11Mmmm
•••••••••

KAPELUSZE
DAMSKIE

najnowszych fasonów
wyroby. Dlatego
•
w wielkim wyborze
tylko ~ri~eros, s.tanowc!!o odrzuc:'Jąc przyjmuje w lecz·
wszelkie .=e meudolme wyrabiane nicy przy ul, Piotrpoleca
naślaJowmctwal
I kowskiej 294
MACi ~ ZY r~ MÓD
- ·
codziennie od 2-7
ZAWADZ KA ~
OBUWIE, firanki, swetry, bielizna, ma - - - - - - wejście p.bramę ;;;p'
nufaktura na raty tanio „KREDYT'' ul
a.._
111
Nawrot Nr. 15. l·sze piętro, front.
~umaa1•••••m•••lii7

żądaicie wszęd~ie

„_

9

G

Woiskowi szermierze

łódź

na sa..,oda«:fi o ndstrso-

:fpoiftanie lrentnaoDJe prsed uslafe-

st..,o €uropv

represenlacJł Lod-.ł
Jak już donosiliśmy w dniu 2 czerw- tan związkowy Ł. Z. O. P. N.-u

nie-

w

dniach od 2s.5. do 3. 6. rozegranl1
będą w Budapeszcie szermiercze mistrzostwa Europy dla wojskowych. Paf!
stwowY Urzą:d W. f. wYSYta następujących zawodników polskich na powyższe zawody: kpt. Szempliński, por. Laskowski, por. Zabielski, por. Suski i por.
Szupenko. Pozatem jedzie trener Szombathely oraz kierownik kpt. Baran. Drużyna nasza weźmie udział w zawodach
zespolowYch na sz.pady i szable
•

··Warszawo

IJ. Koca r. b. rozegra Łódź 3 spotkania między nopka ustali w nadchodzący piątek dwa
miastowe, a m_ianowicie: Łód~ - War- ~espofy repre~entacyjne, które rozegra
sz_awa w Łod~1, Lw?w - Ł.ódz we Lwo_ Ją !llecz - tren.mg .w pr.zyszły wtorek na
w1~ _oraz Łódz - K1elc7 nawrayrdopod? boisku W. K. S-u 1 d~piero po~ty~h z~w~
bn~eJ . w . Cz.ęstoch.owie,. gdzie .znaJ- dach ustalony zostanie ostate ... zme ?ida~
d~Je. się. s1~dz1ba kieleckiego związku dwóc~
zespołów . ~ep.rezenta~yJnycn
p1lk1 nozneJ.
.
. przeciwko. Warszawie i Lwowie _ora~
Celem ustalen~a _składu reprezentacyJ Jeden garm~?r rezerv:owy . przec1\vko
nego na mecz Łódz - Warszawa opu- reprezentacy1 okręgu kieleckiego.
1bar Republiki oraz Lwów - Łódź, kapi- 1

P.
Adamowski
kleruJB
ine«:selD i. X. -,. - "era«:o11ia
W nadchodzącą niedzielę odbędzie
jak wiadomo w Łodzi spotkanie Hgowe Ł. K. S. - Cracovia. Polskie Kolcgjum sędzi·ów delegowało na te za wody
sędziego p. Adamowskiego z Pozn:.n1ia.
Jednocześnie dowiadujemy się, że innu
mecze ligowe obsadzone zostały n1sti.;pująco: Wista - Polonja w Krakowie -p. Bilor ze Lwowa, Legja - I. F. C. p.
Rutkowski z Krakowa, Pogoń - Czarrl i
we Lwowie p. Marczewski z Łodzi.
się

Energiczna
praca
..,
p. n. !J'olonii
seA«:łi

Cracovia. w nledzlelę w lodzi

Tegoroczne niepowodzenia Polonji
warszawskiej w spotkaniach ligowych,
zmusiły kierownictwo sekcji piłki noż
nej tego klubu do bardzo wytężonej pr<i cy. Prz.edewszystkiem od tygodnia gracze Polonii trenują już pilnie pod okiem
specjalnie zaangażowanego trenera. Trt::
ningi Polonjl odbywają się obecnie przy
bardzo licznym udziale graczy. W najbliższych dniach ustalony już zostanir:
W karoym ra.zie stwierdzić należy,
O utrzymanie się na obecnych mieJ- defin!tyw:~ie skład Polonji,jaki ~stępo
że po zawodach z Garbarnią
drużyn1t scach w tabel.i walczyć również będą -w wać będzie w tegoroczny~h boJaC~ hg-,
LKS-u wyraźnie opadła w fonnie, nie niedzidę Leg.ja t.zw. IFC.
wych. Srodkowy pomocnik Polom1, kt ~
gra już z takim zacięciem ia!k na począłW tym wypadku liczyć się inaldy z~ ry na zawo.da~h z Ł. JS ..S.-em w Ł?dz ;
ku tegorocznej kampanii ligowej, a po-lzwyciięstwem drużyny wojslkowej. Kato- ulegl J?OwazneJ kontuzit .i p~zez d~uzs:-\
szcze,gó1ni gracze aż nadto szybko wyka wiiczanie znacmie osłabieni we wszyst- czas me grywał, wys~ąp1 JUZ ~,a medz1~··
zttją po":ażllly spadeik formy (Król, Dur- ki.eh liinijach nie są w r.b. gl"oźnym prze- nyc~ zaVfociach . przecrwko„Wisle W K~ '.'.
ka, śledz).
dwnikiem i ptllll;lcty doty·chczas zdobyte kow1e ..K1erowmctwo sekqi p. n. P~lo1iJ~
. Na szczęśde Wi!Sła równie nie maj- zostały n·a zespołach najsłabszych w Ji_ 1stara się z.a 'Ys~e_lką .cenę 1:1t:zy!11a.c .du .
duje się obecnie w .zibyt dol>re.j formie i' dze.
cha VI_ druzyme i .zyw1 nad.zie3ę, ze.~uz \\
dllatego może urda się ŁKS ...owi utrzyOsitatni wr·e·szcie mecz w nad.chodzą- na~hz~zym czas~e sytuacJa PolonJI znamać si,ę. j~szcze na p~wien czas na pierw cą ni.edzielę odbędzie się we
Lwowie, czme się popraw._i_._ _
szem m1e1scu w tabeh.
gdzie mnieir:z:ą się dwaj rywale
lo.kalnł
ł
•
w niedzielę ma Wisła coprawda :roa Pogoń - Czarni. „Derby" lwowskie maSię
c.zmie słahszego przeciwnika ani.żeli Ł. ją już swoją hradycję i a-czkolwiek w r.
K.S., bo Po.Jonję stołocz.ną, ale niespo- b. lepszym zespołem stanowczo Czar.ni,
• eru ft'e loot6af
dzianka i w tym wypadtku nie jest wyklu to j.ednak spodziewać się należy zwyDowiadujemy się, że prawy fącznik
czona tymbar.diziej, że już ina zawodach :r: cięstwa Pogoni, która li.czy więce~ zwo- Unionu Bersz, który w r. b. ponowni (!
Legją Polon.ja wykazała znac2:1ną popra- ·1ein.ników we Lwowie i na własnym bols- rozpoczął grywać w piłkę nożną i po
wę formy.
ku czufe 1się nadal b. dob~ze.
dłuższej przeTwie wystąpił w barwach
Unionu rozgrywając kilka spotkań mistrzowskich, wycofał się definitywnie z
'lfllł
czynnego udziału w życiu · sportowem.
Bersz przestał grywać wpiłkę nożną za
poradą lekarzy.
llJUńrana
i
jedna
4
,.,
•
W niedzielę i poniedziałek bawiła w
Następnego dnia Turyści wystąpili w
Ostrowiu rezerwowa drużyna Tury- osłabionym składzie, zwłaszcza w linji .eód•A. fl°oft'. -,port. „tr•el.
stów, która rozegrata dwa spotkania z napadu i odnieśli zasłużoną porażkę 4:1
Staraniem łódzkiego stowarzyszenia
tamtejszą Ostrowią. W pierwszym dniu (4:1). Trzy bramki dla Ostrowji zdobył sportowo - strneleckiego odbędą się w
łodzianie odnieśli ładne zwycięstwo w środkowy napastnik, czwartą lewY łącz din. 26 i 30 b. m. na strzelnicy tego stostosunku 4:2 (2:1), przyczem bramki nik. Dla Turystów honorowY punkt zy- wiarzyszenia w Łodzi przy ulicy Piadla fioletowych zdobyli: Chojnacki, Bał skał Bakzewski. Łodzianie grali znacz- stowski·ego (dojazd tramw. 14) wielkie
czewski, Iiermans i Kowalewski. Tury- nie słabiej, aniżeli dnia poprzedniego i towarzyskie zawody strzeleckie o nagro
ści tego dnia zademonstrowali b. ładną ustępowali Ostrowji staTtem do pitki i dy. Zarząd Ł. S. S. S. czyni największe
grę, stojącą na wysokim poziomie tech- ambicją. Charakterystycznem jest, że i starania aby te zawody pod wzgiędem
nicznym. Gospodarze, grający b ostro, tego dnia fioletowi nie wykorzystali 2 organizacji prześcignęły wszystkie imnie byli w stanie oprzeć się atakom Tu- rzutów karnych. Łodzianie doznali na~ prezy podobne, jakie do tej pory odbyrystów. Warto zaznaczyć, że łodzianie der gościnnego przyjęcia. :Ekspedycję ły się w Łodzi.
nie wYkorzystali dwóch rzutów kar- Turystów prowadził w zastępstwie kieNagród wyznaczono 15, wszystko
nych.
rownika sekcji p. n. p. A. Frydman.
przedmioty wartościowe, między innem1
karabinek systemu „Mause-r".
Warunki: Odległość mtr. 130. Posta
wa stojąca z podpórką lub bez (dowoia-.:.A
'7
ni,e) Broń dluga małokalibrowa, tarcza
o nlłstrzostDJO Alasv .li olir~eu lódzlileeo
l 2-to pierścien. średnicy 25 c/m. Ser ja 3
strzały, ilość serji dowoJna.
Najbliższy tydzień piłkarski przynie- W. K. S. z Sokołem zgierskim, ttakoaih z
Bliższe szczegóły w programie na
sie kilka b. interesują<:ych spotkań o mi- 1Burzą pabjanicką i wreszcie Orkan ;, strzelnicy. Bufet na mi,ejscu.
strzostwo klasy A. W sobotę gra druży Ł. K. S. Ib. Ze spotkań tych na czoł-o
na Widzewa, znajdująca się obecnie w wysuwa się mecz Ł. K. S.-u z Orkanem.
dobrej formie z Turystami Ib, którzy Obie drużyny znajdują się w dobrej forniewątpliwie zasHą rezerwowY zespól mie i nie sposób jest ocigadnąć zwycięz
kilkoma zawodnikami z ekstra klasy. W cę. W pozostalych spotkaniach typuje- 6oAsersAi Lódli-9. „fqsA
Międzymiastowe
niedZiielę gra Ł. T. S. G. w Pabjanicach my na zwycięzców drużyny łódzkie, a
spotkanie bokserz tamtejszym Towarzystwem Cykli- więc W. K. S. i ttakoah. Zwłaszcza W. skie Łódź - G. Sląs~. które odbędzie
stów. Spodziewać się należy zwycię- K. S. winien sobie z łatwością pora· się w nadchodzącą sobotę w sali Kl. Sp.
stwa Ł. T. S. O. W Łodzi natomiast gra dzić z drużyną Sokola zgierskiego.
Zjednoczone zapowiada się niezwyk.Je in
teresująco. Organizatorzy zawodów Kl.
Sp. „Zjednoczone" przy zaktada ch przemysłowych Scheiblera i Grohmana dokłada dużo starań, by sobotnia impreza
bokserska udafa się pod każdym wzglQClll'arf'.łe
arsftłefła
Ladsł dem.

~r•ed DJ1J§f~peD1

DlisirsóDJ fiuns~iu pilflarsflieflo.-'fo pr•vniosq inne spo'l:Aania lifloDJe

. Po dłuższej p~zerwie spowodowanej
din.iem PZPN.-u i Je.dnym woln)"m terminem obu łódśfoh drużyn ligowych, czeka Łódź sportową niezwY:kfo interesują.
cy mecz: ŁKS. - Cracovia.
__
Przyznać trzeba, że zarówno publiiczn ość i~~ i gra·c.ze z~yt.i:iio już si~ pr.zyzw~czaiJ1. d.o spotk~n hgowych 1 dlatego
n~J1ba~dz1e1 na wet. i.nteresująco się zapowLadaJą<:y mecz me budzi już te1 emocji
co nawet pr21ecięt.ne spotkanie ligowe.
~yst.ar~zył~ spoj~zeć na miny wi~zów
wbL~głe~ ~nedz1el~, kiedy to ~o wal'k1 s.tanęh. dwa) l~ka1ni ry.waJ~. N1ebywała Oka21.1a e~oO)onowa.ma się, a tymczasem
~ecz mmął bez wra~~ia, blado i już o
m.m wszyscy zapommeh.
Punkty, gry mishrzowSikie - olo c~
nęci naszą publilcę sportową i pobudza
zawodników do większej energii. Wszelkie i!Ilne sportkania schodzą :na drng1
plan.
Dlatego też mimo iż publiczność z nie
zadowoleniem opll52'CZała ni.edizie-Lnie zawody, klnąc na graczy ŁKS-u i Tury.
stów zaito, że ;e; niepotrzebnie zabrała
&ogi czas, spod.ziew. ać się należy,
~e
nafbliiż;szy mecz z Cracovią ściągnie rekor-dową illość widzów na boisko WKS-u
Cracovia pozostanie Cracovią i w jakiejby się nie majdowała formie, potrah
wszędz.iie gdziekolwiek
tylko zawita
ściągnąć na swi0ją itm!Prezę tysiące widzów,

Styl CTacovji,
jej elegancja w grz~
j~ 111adito .znana
publli.oe
~oriowet
wszyislfłlrich większy.eh miast Pol~i i dllatego dziwić się nie n·ależy, że spotlkania
in.a4Jepszei O!llg~ś drużyny pihkarski.ej w
Polsce budzą jeszcze dz.iiś duże zaiinteresowanie. Coprawda w r.b. Cracovia nie

wykazała dohrej
fornny w spotkaniach
ligowych, traciła pUlllikt za ptmktem, ale

ubiegłej ruedz.i.eli ~akby za dotknięciem
ró~dl2Jk.i c.za.rodzie;jskiej, dawna moc wstą
piła w szeregi zawodników Cracovji, kto
ra .zasifona doslkonałym Kozoikiem z l.
F.C. pokazała na zawo-da<::h z Wairtą gr't
jakiej inie oglądano nawet za .najlepszy;ch
cza'Sów drużyini krakowskiej.

Mistrz Kałuża, priypomniał
sobie
stare „majSZJte111SZtyki" • rozdzielał piłkę
lllta 1Pr.awo i lewo i iecLna
z naijdepszyich
cfu-uiyin Irgowych Warta opuściła boisko
z !Pl'IZegraną S:O.
A więc Cra·covia udowodniła, że jes:i:.
cze gł"ać 11mhrafi i mimo niezbyt zaszczyt
n-ego miejsca zaijmowa.ne.g·o w tabel.ce wi!Il
na być ~edn.ak zaliczona do c.zołowyiclt
zespołów li,gow)'lch.
Nielada więc zadani·e oze.ka w n~
ch{)!dz.ącą niedzielę drużyiitę ŁKS-u. Cracovia ma być tym zespołem, kitóry potrafi ŁKS. zepchnąć z pie.rwszego mi~j
sca w tabelce.
Czy jej się to uda trudno :przewidzieć.

I
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Barsz wycoIilt

o 9111°0win

'furuscl
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twlicdzymiastowy mecz
1

'ff nad,;liod•q,;q nied•iel(
sesonu ftof

,.,

Jak już donosi.Jiśmy nastąpi w nad- kręgu łódzkiego. Niedz.ielne wyści.gi
chodzącą niedzielę dnia 26 b. m. otwar- sprinterowskie przygotowane są przez

cie sezonu kolarskiego na torze w Hele- , nowie. Sezon otwi,e ra najruchliwsza w
Przechodząc przez ulice
naszem mi-eście sekcja kolarska S. S.
rozejrzyj się uwai nie unik·
Union. Po dłuższej przerwie przewiną
niesz llalectwa i śmierci.
się znów przez tor helenowski z.nakomi------------ci jeźdźcY. zagraniczni oraz najlepsi Q~

organizatorów z nrezwYkłą starannością
program niedzielnej imprezy S. S. Union oraz spis kolarzy biorących udział w otwarciu sezonu, podamy w dniu jutrzejszym.

Szczegółowy

I
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Jleinal rl. 117. - X

Qlbrzym11 11umy

mogą się pomieścić w Bar~elonie.
' Paryż, 23 maja.

nie

Don0$za, z BaTcelony, że natłok na.
wystawie ·jest tak · wiiełki, że wszystkie
hotele t mieszkania pryWatne są przepełnione, a nowi · g10.ście · ndie mają sie
gdzie J)oinieścić. Po przybyciu' do portu
eskadr,y francuskiiej ·złożonej z 10 jednostek wojennyeh . znajdują · się · w porcie
Barcelony 42 okręty wojenne z załog~
10.000 ludzi, ni·e licząc wielkich okret6w. ~~satlantyckich dla podróżnych.

JERZY OOO•

.:TaJamnlczy~ trup
n~

orga111zator głośnego „kon~resu W'lóczę 
gów" w Stutgarcie. poświęconesto zbadaniu istoty i zagadnienia włóczęgostwa
w całym świecie. Jak wiadomo na kongres ten zostali zaproszeni również tacy
.,włóczędzy" jak Knut Hamsun. Maksym
Gorkij i Inne osobistości ze świata literackiego, które młodość swą przepędziły
na włóczedze.

pograniczu polsko-litewskiem

Wilno,· 23 maja.
Onegdaj na pog-raniczu polsko - litewskiem ·w pobliżu wsi Damiszki w rejon.ie Słobodld - patrol K. O. P. :ziną.lą:zł
w rowie zwtoki nieznanegoo meżczyz.ny
w wieku około lat 50. Zachodzi podejrzenie, iż nieznany został zamordowany prz.ez strażników litewskich, poczem przerzucony został na terytor.tUm
polskie. W sprawi1e tej władze prowadzą energiczine dochodzenie.
„

=

·

ZbroJny napad

·ch1opów na komuną
·Wołamy - wołamy - wolamy hejina:ły g.rają jak grnm _
- .
naścierzaj otwarte bramv -

RYsta. 23 maja.
P.isma sowieckiie d'Onoszą, że w o.Kręgu Lwowskim tłum włościan n.ą.padł
na kOmunę rolną „1 maja", przyczem.za
htto 6 komumstów i przeJ>rowadtono
łiCZllle aresztdWania.
l1•

otwarte serce i dom.
Zas0bność. zieniicy. ojczysfei -wzniesi~ie myśli t rak ~ .

Pro.cis a naduiy1łl

dar ·dobrej woli _;... wieczysty
śpiętrzony bogato wkrąsr. -"'"

0~1cer,a żywnośc1owego

y)uj -duclt! :_na ~y-Polacy._

ducha· napnijmy jak łµk w twórczej wytrwajmy pracy pszenicziny stawiajmy" brói.

Kraków. 23 maja.
W~zoraj rozpoczęła sie przed wojskc)w:ym sądem okręgowym w Krak.o-Wli.e· rozprawa· ka,.rna przeciwko oficera.;.
wJ· ż ywnościiowemu 3 pułku· ułanów . w
T or~ 1 ~ ">wskich ·Górach. kpt. Józefowi Kuk1 "Akt oskarżenia zarzuca obwinionemu, że fikcyjnemi rachunkami 40 tys.
zł. w księgach wpiisywał fałszyWe .s umy
S1lQrzą,dzał ·nieprawdziwe rachunki. Roz
prawa potrwa pr:zeszlo trzy tygodnie. ·
Powołano kilktmastu świadków.

--

• •••

PRYBICZEWICZ.

przywóckla partji demokratów w JugosławJI, został skazany na przymusowy
pobyt w małej serbskie.i miejscowości
Brus.

Królewski orzeł Ullata
nad szczęściem miast i cna>( -...
głosi - nad podziw świata
cześć wielkich i twórczych lat-.:-

Z1~i się . życia i>rie.dziw-0 --,.- .

I
\

nóć z.gasta- -już jtrlTznia - j:uż świt!
.:._ ·zwiąimy we wspólne osrniwa z pr,zyszilością przeszły byt.

Czuj duch ·_:__.na S.Zczyty-Pola~'i dooha napnijmy jak łuk . .„·
nte~haj wtóruje nam w pracv
grający, złoty Róg!!

Emil

ZeSladłowłe~--

Zespół artystyczny . słynnej opęry wio skieJ „~3;1a" w Mediolanie, z dYrektore·m swym, znakomitym kaoelmistrzem Toscan1n1m (x) na czele. udał się do
Berlina w celu wzięcia udziału w odbywającym się tam wielkim festivalu muzycznym. ·

••••

.
p renumera ta•mleslecznle.-Zazranlcą

~--------------~~--------------..;....---w Łodzi 4.00 miesłecznle.-ZamleJscowe s zl. .

Dotychczasowy przewodniczący rady
komtsarzy bolszewickich w Z. S. S. R.,
Rykow został obecnie usunietyi ze swego
stanowiska.

Rzeźba „Muzyka". symboliczna grupa.
przedstawiająca bogactwo tonów, budzi

obecnie zachwyt znawców na nowootworzonej wystawie sztuki w Berlinie.
Twórcą rzeźby jest znany artysta Paweł
Birr.

Ogłoszenia. ZWYCZAJNE: 10 &r. za wiersz milimetrowl' (oa stronie 10-szpalt.)
7 złotych miesięcznie.
• W TEKSCII!: 40 gr, za wiersz milimetrowy, Cna stronie 4-szpalt.)
Odnoszenie do domów 40 ~oszy.
NEKROLOGI: aa &r. za wiersz mil. (na stt. 4-szp.). Zaręcz. l zaślub. po tekście 10 zł. Za
Redakcja l AdminlstracJa. Piotrkowska 49.
Godziny przyjęć redakcji 6miejsce zastrzeżone specialoa dopłata. ZamleJ-scowe o 50 ·proc. zagrani;::zne o 100 proc. drożej
l'elefony redakcji Z7-24. 36-43, 36-44
\lO poi. Rekoplsów niezamówlo
'Za terminowY druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. - Najmniejsze
Telefon admlnlstracJl. 22-14.- - - - nych nie zwraca się. - - _ __ __ zl. r:20.- poszuk. pracy IO groszy.
_,____-_ _ _ _ _ -·- ___ _ _ __ _
:wy4awJ!imv.Q eRę~ublJki'• Jl!• z 9ic. odeQw~ _WłgĄł_'.sław P2lik. - - ~ dI:ukA!Di ~e~ubliki SI!. z-c~~r,''od,e'! Pi<łtr~Qwsłcil ~ 1 64.Rędik~oz: Qd~ow, Jan Orob~lni?..k.
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