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Nowy Jork, 10 lipca.
(Telegram własny ,,Exipres·su").
W dniu wczonjuym został w Kali.
fornii ponownie us-talony rekord długof
ci lo'tu, pobity dopiero pr.zed tr.zeima dnia
mi. Dwaj lotnicy aime'l"y}{ańscy utrzymują się w powietrzu już 179 godzin, to· zn.
pobili jll!Ż jak_dotychczas relkord. o 4. go
dzitti. Ze uzuconych z aeroplanu kartek
wynika, że lofoicy czują się bardzo· dobrze i mają zamiar utrzymać się w po..
w.ietr.zu jeszcze 6 dni. Do chwili obecnej
,
,
.
·
NR.' l90 lot trwa.
SRODA, 10-ÓO LIPCA 1929 ROKU.
U 20 GROSZY.
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Łódź, 10 ·lipca. ' przestanie jej dokuczać. Niestety stało
.
Wczoraj około g. 12-ej w nocy roze- się inaczej. W ostat.~ch c~~ach Sapiefa
był coraz gwałtown1e1szy. 1 ciągle wszczy
grała się w Lodzi
. ·
KRW A W A TRAGEDJA MIŁOSNA. nał z nią kłQtnie.
Wczoraj rano, gdy Marja gotowała
W domu przy ulicy Cegielnianej 17 w ma
łem mieszkanku ·na parterze. niiesŹka się do wyjścia do , fabryki, · nieoczekiwa18-LETNIA MARJA ADAMCZEWSKA nie zjawił się ·u niej narzeczony. Nosił
robotnica .fabryki Buhlego WI'aż z matkę na sobie odświętne ubranie i-w ręku trzy
·
mał
swą byłą dozorczynią tej ~amienicy.
DUŻY BUKIET KWIATóW.
Marja, dziewczVt1a bardzo urodziwa
0
pięknych, wielkich czarnych oczach Rozmawiali ze· sobą dość krótko, gdyż
cieszyła się zawsze wiełkiem powodze- dziewe%yna nie miała czasu. Sapieła od
niem u mężczyzn. Od sześciu miesięcy prowadził ją do fabryki. Pojechali· tramusilnie starał się · o jej względy 27-letpi wajem. Po drodze narzeczony oświadszewc Czesław Sapieja zamieszkały, przy czyi, że te~o dnia jeszcze zamierza wyul. Ogrodowej 24. Marja odwzajemniała jechać do Warszawy i pozostać tam nam u się uczuct'em 1' włas'c1'wx'e n1'c ni'e e·tawet przez dłuższy okres.
....
łona przeszkodzie ich szczęściU.
- Poco? -- spytała go - Co ci slę
Sapiefa był jednak chorobliwie za.zdrosny i stale bez żadnego powodu urz•- stało, że nagle chcesz wyjechąć?
Muszę - odparł - nie chcę już byt
dzał dziewczynie gwałtowne sceny. Nte
.
.
pozwalał jej nawet rozmawiać z żadnym w Lodzi.
mężczyzną, gdyż Sapieja zaw~ pos,.. . Rnmowa znów się urwała. Gdy żesmali się przed · fabryką 'Buh·
~ł ją 0 zdrade.
- MURZYNIE, JA CI WYDŁUBIĘ lego, Sapieia oświadczył .nieoczekiwa·
TWOJE CZARNE OCZY - mówił uko nie:
- Jeżeli nie zostaniesz moją żoną,
chanej w chwilach przypływu szalonej
_
.
zazdrości. - Pamiętaj, musisz być tylko to cię zabiję,
- Co to ma wsz~·stko znaczyć':' · Tu
moja, bo inaczej będzie z tobą źle.
Dziewczynie zdawało się, iż narzeczo f mówisz o Warszawie. tu znów o śhiny w końcu nabierze do niej zaufania f bie? Nie rozumiem ciebie„.
~
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Ł6dź, 10 ·lipca.
·w czoraj w godzinach przedwie.c zor
nych przed domem przy ul. Nowomiejskiej 32 wydarzył się straszny wypadek
samochodowy, który pocią!lttął za sobą
trzy ofiary w ludziach. Szofer taksówki
nr. LD. 8892 Władysław Matuszewski Ja
dąc ze znaczną szybkością w kierUnku
Placu Wolności w pewnej chwili zauważył grupę przechodniów. Usiłował gwal
łownie zahamować maszynę lecz ·nie zdą
żył już tego uczynić. Po chwili rozległ
się przeraźliwy krzyk:
NA BRUKU LEżELI TRZEJ RANNI
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Igro~nłe

Jeszcze mnie zrozumiesz·- rzekł ż'yl ją tam ,· który~ z lokatorów._ domu.
i, uścisnąwszy jej rę~ę oddnat Zalarmowano : pogotowie. · wezwany le·
karz stwierdził' ciężkie uszkodzenie cłe·
:·
· .
się.
Gdy przed wieczorem .Marja wycho lesne i udzielił rannej pomocy.
Gdy . wkrótce . stara Adamczewska
dziła z fabryki, przed bramą spotkała
narzeczonego. Sapieja dał' je'j tal) licz kę udała się do· komisariatu . policji, by zło·
czekolady, wziął pod rękę i :zekł: · żyć .tam mełditnek o krwawym czynie
.
·
- Chodźmy do was, teraz już bę- Sapei, dowiedziała się tam, iż
NARZECZONY JEJ CÓRKI JUŻ ·NIE
.
dzie wszystko dobrze.
ŻYJE.
Udali się do mie~zkania przy ul. Ce·
Sapieja po napadzie na Marię udał
gielnianej 17, gdzie spożyli kolacje wsię na ul. Zieloną; Stanął w bramie do·
towarzystwie matKi Adamczewskief.
, ·
Po kolacji Afaria w1;szła do poblis- mu nr. 65 przy tej ulicy, .
sldei cukierenki, by IL'łPi.; sic wody so- · OPARŁ TRZONEK NOŻA O MU~
dtnvej. Sapi'eja udaI się w ślad za nią, I WBIŁ SOBIE OSTRZE W BRZUCH.
lecz skreci~ na Wól~1miska, m6wiac, że Niespostrzeżony przez nikogo zadał so·.
'
b'ie . w t en. s· posób .
.., ,, tw1·c~•
. mus„t z.,Ja
co~
'
PIĘC OŁEBOKICH CIOSÓW
Ody po upływie kilku minut Maria
powtauała z cukierni w bramie domu, w i ·wreszcie, gdy z brzucha wypłynęły
którym mieszkała oczekiwał już na nią mu już jelita - runął na bruk W tej
narzeczony. Nie mówiąc ani słowa, rzu- chwili zauważył go dozorca dQmu. Sa·
cit si~ na : dziewczyn.e z tyłu i wbił jej. pieja 'zdaźył jeszcze wypowiedzi~ć:
· ,;ZABIŁEM NARZECZONA I SAM ·SU~
·
,
nói w pJęcy.
MUSZĘ . ZABIC",
Po -dokonaniu okropńego czynu Sa ·
pieja wybiegł Jia ulicę i skrył się w cie· poczem momentalnie stracił przytom· ność. Gdy wkrótce przybyło poą:otowie
·
mnościach. ·
samobójca nie zdradzał już żadnych
· Ranna, znacząc drogę
znakńw życia.
KRWAWYMI ŚLADAMI,
Wszczęte przez policję dochodzenie
dowlokła się' do okna swego mieszkan~a
pod którem upadła na bruk, trac~c przy nie ustaliło dokładnych. ·orzyczvn tej
tomność. W kilka chwil później zauwa- 1st.ra~70Pi, tnwecfji miłosneJ.
~
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SZCZĘ. PAN M~IE POPAMIĘTA.
10 lipca.
Upiegtej nocy, gdy wszyscy lokatoul.
W . jędnopiętrowym domku przy\
Tuszyńskiej 16 zamieszkiwała od wielu rzy byli już pogrążeni we śnie, w parlat niejaka Marjanna Markiew::zowa. terowej części domu nagle buchnęły
Nł.edawno kobieta ta została wyeksmi- płomienie. Ogień rozszerzat się szyb];to,
towana, gdyż nie opłacala komoi:neg_o. grożąc mu zagładą. Na szczęście <>pożar
Markiewiczowa znalazla . się bez dacqu spostrzegli przechodnie i wszczęli ener
nad głową. Nie - mając nie1 1 i~dzv na WY. giczną akcję ratunkową, która dala kon
nającie innego mieszkania - kilkakrut kretne rezultaty. Wkrótce ogie11 , został
nie zwracala się do właś.;!d·~Ia domu, ugaszony.
czasie gaszenia pożaru zauważoprosząc go, by dał iet .iakiś ' przytitłek.
Ok
M k" ·
d ,
Oospodarz był' jednak bezwzględny
aar 1ew1czową.
i stanowczo jej odm6wl!. w czasie ó- no na. po„worz1!
MĘżCZY~NI.
.
statniej rozmowy, gdy · Marki,ewic-zowa zato się, Iz kobieta ta
We.zwano do nich pomoc lekarską.
przekonała się, że gospodarz · nie 'uleg-, PODŁOŻYŁA POD śCIANE , DOMU
Na miejscu katastrofy zebrał się tłum nie jej prośbom, oświadczyła ' mu: .
KILKA WIAZĘK SŁOMY. OBLAl;-A JE
kt6ry w pewnej chwili rzupcił się na szo
NAFTA I WZNIECIŁA OGIEN,
- CZEKAJ PAN, JUŻ JASIE ZEM
fera, chcąc dokonać na nim samosądu,
kierowca zostałby niechybnie pokom.any,
gdyby nie nie nadbiegła policja, kt6ra
u.r~6>dni·
l/OQ~40-'0Dl•e
H
wydarła go z rąk przechodniów. Matu. ;w't
;,,
891
Stzewskiemu spisano protokuł, pociągając
~Aor6 poniósł , sirat~ .r, nailioą6111 zloiu«:li
J!o do odpowiedzialnści karnej. Stan osięga;ą olbrzymiej sumy przeszło 4 mil.
. Wilno, 10 lipą.
fiar katastrfy: Jó;,;efa Pawłowskiego. za
Wielką sensację wyw<>łało w mieście złotych. .J
mieszkałego przy ulicy Rajteria 17, Wła
Po dalf~ych dochodzeniach wykryci
dysława Bartczaka (Spa<:erna 17) i Ja- wykrycie przez władze . bezpiecze6shya
kuba Grynbacha (Drewnowska 25) jest public;nego olbrzymich nadużyć ceinych zostali. sprawcy zai~ó.wno z pośród przed
slawicieli firm,· ja!t i ł!lfikcjonarjusz6w u
w wileńskie1 dyrekcji ceł.
dość ciężki.
rzędu Cl".lnego. Ares#owano 13 urzędni:Wedł~g uzyskanych' ihl0;rmacji,
terenie .urzędu cefu~go ,w_ Wiłaie od.dl~ ków na czele.z ,b. naczelnikiem urzędu
Nowy Jork, 10 lipca.
•W dniu W'ozo.raj szym na po,łudiiiiu Sta ~~go ~u popeh_?1ane tiyły Jia4u~ycta ce!nego w Wilnie Wacławem Medytł.
nów Zijed111o·czonych wydaTZyła się kata-1 ptzy ' clenxu to.w;arow. W.~ł.'!g t~czaso skun.
Afera ta zat@cza core.z szersze kręgi.
st.rofa koleiowa, w ~tórei stra·ciło życie wego obI~c:zenta szkody Jak~ skarb pa~
stwa pontosł wskutek tych malwersaCJI
7 osób i 20 roistało c1ę&-;:o ra:nnych.
Łódź.
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dom
Dli~s~flania
chcąc w ten . sposób zemścić się na : go-.
·
·
spodarzu. ·
Podpalaczki nie ujęto.' Wyrwała się
Dna z rąk lokatorów i uciekła· w niezna
nym kierunku. Władze ·policyjne dotych
czas bezskutecznie jej poszukują.
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lrup
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Łódź, 10 lipca.
10-ej rano jakiś
pomil;dzy alteami
Smugową, Żródlaną i Chrc idną zauważyt zwtoki staruszki. nędznie ubranej,
Jeżące na wznak przy rJwie przydroż-

Dziś ok of o godz.
przechodzień w polu

nyPrzecho<lzień

J'JI !larv-:i-:rn:ast zaalar

mował V-ty komisariat p ; 1Jj,~jl. 0knłv
~odz. 11-ej na mieis:~u strasz.neg:J od·

krycia zjawiii się rm;eJstawl;.:iele wt.1dz
~ledczych. Wdr:;i, me zostaio §le<lztwo,
które trwa d0 te j nory.
Dotychczas wf1dl1m nie ·1dah s;~
;c~i'cze ustat,: :1azw'.·;ka :ini ~dre~u sta
mszki, nie stwie rdzono również, czy
została o·n a zamordowana, czy też sama pozbawifl:l się życia.
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Król Jerzy po powrocte do Londnu
naster:mego dnia udał sie na przechadzulubionego sweco
Koleb~ą, ~ której się narodzi_l klub(Hatchet, czfowiek o tak potwornej brzyt··Even Oddo" (para. ~iepara) fantastycz ke w . ~owarzyst"'!ie.
z par~u .zamkoWYJŚCIU
Po
Sni~a..
a
p
foby
J~rd
!est Angba: P1en':sze tego rodzaJu stO" docie i tak kolosalnYnt nosie, że razu pe ne sumy, Jedneio wieczoru
uhce 1 wkrót
przez
l'OPedzlł
f>!es
wego.
Har.
ad1t11rar
szt.,
funt,
180.000
przegrał
mu
że
rzeźnik,
jakiś
warzyszeme zalozone zostało w 17 w. wnego oskarżył go
publiczności.
tłumie
w
znikmd
ce
100.000.
vey
chociaż
mięsem,
z
deskę
zrzuci1
nosem
Kat,
nazwiskiem
w domu J>asztetnika
.zaniepokojony król rzucił sie w poTen szal gry udzielił sie wszystkim
maJącego na szyldzie kota i skrzypce, głowa jego o łokieć oddalona było od o.
za swym ulub!e~cem.
gon
gow
że
tak
społeczeństwa,
warstwom
stąd klub ten zyskuje nazwe ,,Kit-Kat". wej półki.
zamieszaniu
w.
.królewski
Orszak
ko
wszy~tkich
we
nabożeństwa
dzinach
przyjmonie
ch"
„Klub nieszczęśliwy
Niezadługo powstaje drugi klub z odt1em me mó~t nadązyć za swym
miennern zabarwieniem politycznem wal nikogo, kto raz przynajmniej nie ściotach Londynu bywało nie więcej jak ulicz.
i stracił z oczu zarówno psa,
!110nar.chą
osób.
500
po
pod nazwą „Klubu befsztyku" i należą zbankrutował, lub n!e siedział w wlęzłe
. k.1 Jak i Jego pana.
,
do niego członkowie najznakomitszych
~pływem c~asu klub~ . an~ie1~ ~ Król Jerzy biegnąc za Snipem, WPadł
niu.
rodzin angielskich.
zasadniczo swą f1z1o~nom1ę ! wkońcu do jakiegoś sklepu z przlo·boraz~1~ntłY
właściwie
Wszystkie te kluby były
Księgi tego stowarzyszenia podają,
one P? większej cześc1 ml piśmiennemi, dokąd przedtem zawl~worzą
dz1s1aj
najdupsze
f
hazard
gdzie
gry,
domami
dygnitawieky
że książeta, hrabiowie i
kultur":e ~owa- tal rozbawiony pies.
wysokiej
o
rze w myśl regulaminu klubowego postu nieraz zakłady dosięgały kolosalnych środow:sko
Tu powstała cala sprawa. Zarówno
sztuki pu~kn~,
nauk~,
którą
na
rzyskieJ,
powstał
klubów
takich
z
jednym
giwali jako prości kuchcikowie mistrzo sum. W
sklepu, jak i nadbiegły powłaścicielka
wP. _ kucharzowi. z tego samego źródła naprzykład zaklad o 1500 funt. szterlin- a prze;ctewszystkiem pohtyka wyciskają
natychmiastowego uisz
zażądali
licjant
dowiadujemy się, że lord Brougham po- gów, czy człowiek potrafi żyć pod wodą swe piętno.
puszczanie psa bez kaza
kary
czenla
wysiadyustawiczne
one
Zastępują
ja.
najęto
celu
tym
W
sylany był po wino do piwnicy, a książę przez 12 godzin.
smyczy.
i
gańca
i
cukierniach
restauracjach,
po
wanie
wraz
zanurzono
którego
biedaka,
kiegoś
r.
w
wakansu
braku
dla
Walji, doznał
Obowiązkowego policjanta nie wzru
1785 wielu trudności, zanim został przy- z łódką, lecz ani człowiek, ani łódka na bulwarach i są łącznikami. wielu interetytuł królewski, ani nadbiegła w
szyl
morali
jak
materjalnych
zarówno
sów,
wierz<:h nie wypłynęli.
jęty w poczet członków klubu.
monarsze królewska świta.
pomoc
ny~h.
w
przegrywano
tych
klubach
W
„Kit - Kat" dał początek powstan:u
zapłacił karę i musiał posłać
Król
najrozmaitszych klubów na całym kondo pobliskiego rymarza, aby
służrcego
tynencie :Europy. Wyrastały one jak
obroże, smyczę I kagaprzyniósł
mu
.
~„,„„„
grzyby po deszczu i pod pretekstami u•
niec.
_._,
Iii
.,.„~
•
•
•
rozsądko·
zdrowemu
nieraz
rągającemi
Pies Snip jest stałym towarzyszem
wL Potworzyły się więc kluby: kuglana długich jego spacerach. Kiedy
króla
ODJUDI
rzy, fałszywych bohaterów, miłośników
wyjeżdża autem lub powozem.
król
d
.
d
4
ptactwa, ateistów, żebraków, złodziei, ...,16
trzeba zamykać, bo inaczej bied
Snira
rg.a
a
....
,
0
edo
aleslcl
mln.
zł
ww
nazw
których
innych,
beznosych i wiele
biegnie za wehiku]em kr6zwierzę
ne
Bezpośrednio po otwarciu sesji Ugt ku lokomotywie, do kt&ed wsiadł rizeczy
ze względu na przyzwoitość nawet tu
nie padnie ze zmęczenia.
póki
lewskim
pod.
trakcie
W
Sarago56y.
lksiąię
wiście
nuodów w Madrycie „Express" perywyrnienić nie sposób.
królewskiej rodziny an
Zamiłowanie
nie
przyniesiono
staąi
z.e
jednej
n.a
róży,
pociąg
iż
tem,
o
doooszącą
diepeszę
niósł
,,Klub
!Między innemi istniał naprz.
Jest znane i pozwierząt
do
głelskiej
wizytowy,
bilet
nocnych burzycieli", składający się z w którym jechali do Madrytu min.ist:ro- mieckiemu miniistrowi
Snipa t>Ooprócz
król
Sam
wszechne.
bilet
to
Był
smarem.
posmolony
troszkę
proemMtn,
s
młodych ludzi najwyższej arystokracji, wie: Zaleski, Briand i Stre·
papugę Szarlotulubioną
jeszcze
siada
wszyi&t.
ze
Suagossy,
kisięcia
wizytowy
arysto•
ma.szyin.ttltę
pr,zez
był
wadzony
nobili
szyby,
którzy upiwszy się tłukli
niezbyt inteligentnego, któcnych stróży, stare kobiety pakowali w kratę, hiiszpańskiego bięcia Saro-gossy. kiemi tytułami. Ołówk4em nap_isane było te - ptaka
dwa zdania „Gdzie Jest
tylko
umie
ry
Ekscelencja
Jego
,,czy
zapytanie:
nim
na
się
przedstawił
!ita
i
Ni~wykły maszy.n·
beczki, taczając je po ulicach.
do diabła".
"ldt
I
kapitan?"
pod.
z
.zadowolony
jest
i
dobrze
się
czuje
Obe<:dyginit.a.rzom.
wys-olkim
wówczas
królewski
rozkaz
Dopiero specjalny
zdania nauczyła sle
drugiego
Tego
zabroni! tych wybryków, co jednak nie, nie prasa niemiedka zamieszcza tbli:ższe róży?".
nie od swezapewne
papuga
dowcipna
by•
Maszymi~ta
bumb'ug.
me
więc
A
jak
pochodzące,
szczeigóły
<temat
na ten
wiele pomogło.
.•.
nauczyciela
królewskiego
go
Inny klub t. zw. „Piekielnego 02nia" można Wttliosikować dreścl, od mi1t1istlra r.zeczywiiśde księci.m.
musfutący
rozgniewani
raczej
To
StreseMadirytu
do
przyjetdz:ie
Po
przerażał bluźnierstwami i rozpustą. Stres-emanna. Oto one:
nieznośne
odpędzać
sposób
ten
w
sieli
księ-J
hiętorję
wybadać
postaalowił
nwm
konfena
jadący
Stre.semaon
Ki-edy
Prezesem tego klubu bvł książę Wart· _
hon, syn ministra za królowej Anny. Że- reinoję Ligi Narodów do Ma,dqr.tu przy- cia, który musi być ma>Szynistą. Okaza.ło ptaszysko.
foksmala
posiada
tronu
Następca
barsię
ożenił
SuagOAy
!książę
że
się,
San
hiiszpańską
by poznać istotę tego zacnego stowarzy był na graniczną stację
nazwiskiem Cora. Piesek ten
szenia, dość przytoczyć następna. rozmo Se;hastiano podszedł do i~(l wagoinu .ja- dzo młodo z córką bogatego fabrykanta terJerkę,zawsze
w n<>pch łóika Jego
SYt>iał
le!kkomyśt
majątek
Wła-sny
kiś uibrany w robotniczą ni-ebies'ką blw:ę w Madrycie.
wę pomiędzy jego dworna członkami.
Wysokości.
Królewskiej
żany.
łasce
na
był
o·dtąd
i
:roztrwonił
nie
t
człowiek
smarem
umaza.ny
Gdy raz lord Sandwich zapytał lor· i poną.dnie
Kiedy następca tronu wyjechał do
da Walpole, jak sądzi. czy zginie od stry pr,ziedstawiws.zy się iniem·iiedkiiemu mini.- Ciężki był los księcia po utracie majątbiedna Cora nie chciała nic Jeść i
Ir.dji,
żyje
że
cią;gle,
mu
wymawiał~
żo-na
ku.
t>owie..
czka, czy od pewnej zaratliwej choro- stirowi jako książę Sar.aig<>ssy,
być sztucznie odtywtana. Do·
musiała
z.apra'Co
9oflrafi
nie
sam
że
i
k~zt
iei
na
d:z:iał:
te20,
by, ten odrzekł mu: „To zależy od
sprowadzono jej do towakiedy
piero
- Postaira:m się jaknaiwyigodniei i na) wać na chleb.
czy sobie przywłaszczę metrese pańską,
pieski krj!cl Jerze~o. ku·
dwa
rzystwa
za.
się
wyuczył
'książę
Zrozpaiczooy
&cel.enWaszą
bezpiecmiei dostawić
czy pańskie zasady".
i Karol!ne, pocieszyNancy
okazy
dłatc
wstą'Pił
i
żonę
ponucił
mechainika,
wódu
teg<>
mM"Zy.nistą
Jestem
Madrytu.
do
oję
Londy
w
swego
Mirabeau za pobytu
j(•ść.
a\.tela
l
Cora
s~t;
la
kolejową.
służibę
na
nie został jednoglośnie obrany czfon- pociągu.
zlotą ryf).
ulu•bioną
ma
Yorku
Ksieina
cena'1>udziej
z:
jedllym
tera.z
Jest
CZ)'
do
ma
że
pewioo,
był
Stresemainn
kłem honorowym klubu „brzydkich twa
inteligentjest
ie
twierdzi.
które!
o
ke.
maszynigtów.
nionyoh
spo·glądał
trwO'gą
z
i
watjatem
z
nien.ia
niejaki
był
rzy", którego zalożycielem
na ; ro.tumie wszystko, co się d) niej
mówi, oraz '':ielktego psa wodołaza
!mieniem Ofert.
i(si~żniczka Mary, córka króla .lerzeR:·J, tównic.l stale trzyma w swej
sypia!ni mate:;o pieska, imieniem Happy. Kiedy si·: królowa matka dowied:iia
pisał pamiętnik w więzieniu, nie wiedząc, że czeka go śmierć la o tern, była niesłychanie zgorszona
i kazała lokajom natychmiast zabrać
pieska do ps!arni.
Wywołało to małą rewolucię domoW Berlinie w tych dniach odbędzie zdradę stanu, oraz bilet więzienny wrę jan Iiabsburg zamierzał zaprosić na wą w rodzinie królewskiej, poczem pie
sek znów powrócit do książęcej sysłę Iicytacjci. pamiątek, po tragicznie czony Maksyrniljanowi, gdy przekro- swój dwór do Meksyku.·
Snać nie spodziewał się więzień Mak pialni.
"rnarivm cesarzu meksykańskim Mak- czyi próg więzienia.
Z dawniejszych czasów słynny byt
Dr. Basch zachował na pamiątkę symiljan śmierci, bo projektował nawet
symilianie.
i
służby
pamiętnych
pałacowej
dla
rodzinie angielskiej fokspodczas
liberji
które
zmianę
królewskiej
w
proklamacje,
o
Nadwnrny doktór nieszczęśliweg
opracował „prowizoryczny regulamin terjer Cezar króla Edwarda. Pies ten
wła;ky, 'Samuel Basch jest wł:t~ .~: ::e. dni wisiały na murach domów.
uzyskał kilkanaście pierwszych nagród
Najcenniejszą pamiątkę stanowi ze- dla dworzan".
iem ''Wego zb!oru, który skf•vla sit; z
na psich wystawach caf ego świata.
zaopai
znajdusafjan
szyt oprawny w zielony
Wśród pamiątek po cesarzu
2ł ;Jneó11 : !~tćw.
Podobno po śmierci króla Edwarda
Ba
klucz.
doktora
na
przez
zamykaną
wystany
list
klamrę
też
w
się
je
trzony
człowiek
Doktór Basch, iako mt>dy
udał się w roku 1864 do Meksyku, gdzi~ Jest to .,,amictnik cesarza z okresu jego seba z wiezienia w Queretaro do księcia pies ten bardzo niechętnie patrzył na
pozostałą przy życiu jeR;o małżonkę kró
otrzymał w krótkim czasie nominade vobytu w więzienizi. Dzienniczek zawie- Salm Salm.
Iowę Aleksandrę i ni~dy już nie miał
„Wpadliśmy
zatreści
ileż
wyjątek:
ale
jego
stron,
Oto
70
zaledwie
ra
.Ma1':sy
Cesarz
lekarza.
na nadwornego
rniljan aż do śmierci darzył swego lejb- wierają owe pożółkłe stronice, na któ- w pułapkę wskutek zdrady człowieka. tak dobrego bumom, jak za życia króla.
Zamifowanie do psów okazywata
medyka serdeczną przyjaźnią. Zacny rych drżąca ręka skazańca zapisała „ku któremu Jego Cesarska Mość okazal za
doktór dzielił ze swym panem dobre i pamięci" to wszystko, co miało być wy- ufanie i którego obsypał dobrodziejstwa również długowieczna królowa Wlk·
zle chwile, nie odstąpił go nawet wów- lmnane kiedyś, w przyszłości, gdy ot- mi. Jemu to zawdzięczamy, iż dostaliś torja, która trzem swoim ulubieńcom
my się w ręce wroga. Zdrajca nazywa zapisała w testamencie 3 tysiące funt!żas, gdy potomek Habsburgów został worzą się bramy więzienia.
·
się Lapei.
wtrącony do więzienia.
tów, to znaczy zgórą 100 tysięcy zło
„Młasta, które muszę zwiedzić W posiadaniu dr. Bascha znajdują
tych.
dr.
<Iokumentów
cen.nych
Oprócz
ją się listy, pisane doń przez nieszczęśli oto tytuł jednego rozdziału, w którym Basch przechował niektóre przedmioty
wego cesarza, na krótko przed jego tra- zanotowane są nazwy miejscowości, po- używane przez cesarza w okresie jego
dczną śmiercią. Na podstawie notatek, rażonych nad Adrjatykiem i nad mo- niewoli :a więc jedwabną chustkę do nodokumentów i listów rnożnaby zrekon- rzern Sródziemnem .•.To co muszę ku- sa z wyhaftowaną koroną i monograDr. med.
truować tragiczne dzieje cesarza Mek- Pić no wyjściu z wię,zienia" - brzmi ty mem f. M„ amulet, w którego wnętrzu
syka1iskiego, blaski i nędze jego krótko tur drugiego rozdziału, P święconego znajduje się nitka ze szkaplerza ~więte
książkom, obrazom i rzeźbo , wymatrwałego panowania.
J?O Dominika, oraz strzępek welonu św.
. Każdy pożółkły świstek. każdy list rzonym przez człowieka sztuki.
JS.lary i flakon z solami trzetwiącemi.
~,~:;~~~oe (astma. nokrzywka. artretvzm)
A więc: bib!ja. zbiór greckich i rzym
zawarty w staroświeckiej szkatulce onasięn11iacv:
naiois
nim
na
Wyryto
zdobionej insygniami cesarskierni, za- skich pisarzy: Dante, „Don Kiszot",
„cesarz Maksymilian trzymał ów flakon
wiera fragment ponurej meksykańskiej Cervantesa, dziela Goethego.
fr. S piqłro,
ręku, ~dy szedł . na miejsce kaźni".
w
znajdujemy
pamiętniku
zielonym
W
tragedji. Wśród pamiątek wiernie prz:eod 9-12 i od S _ g w.
przyjmuje
64·21
Tel.
Licytacja cennych pamiątek wywoła
chowywanych przez starego doktora też spis nazwisk wybitnych uczonych,
7azrozumiałe
Austrji
!
Niemczech
w
bib!jotekała
znajduje się nawet dokument, oskarżają przyrodników, historyków,
1
cv d 1 nv6 dcę wojsk cesarskich Lopeza o rzy oraz artystów, których Maksymil- interesowanie
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prsv6ufi pod słtnvrn Aon,.,,ojena do sqdu łód~fiiefło
Łódź, 10 lipca.
Dnia 7-go lutego ~928 roku łódzkie
władze policyjne zostały zaalarmowane zuchwalam napadem rabunkowym.
W klatce slhodowej domu przy ulicy
Konstantynowskłej 42 na inkasenta tódz
kłego towarzystwa handlowego, p. Pin
kusa Rubinsteina, napadli dwaj osobnicy, którzy zranili go ciężko i zrabowali
mu 15.000 zł., 153 dolary, 700 marek
_ Przyszedłem do wniosku, te tu. niemieck_ich, oraz ró.żne weksle, poWidziała już pani
Suhloktftor:
coś tak mepewnego, jak te obecne po- dzie, którzy są skorzy do biiatykl, ma- czem zbieg}! ł?ezkarme. Wszczę!e przez
!'ladze pohc~1ne dochodzenie me dato
ją zazwyczaj niebieskie oczy.
·
.
gody?
zadnych wyników.
_ Owszem _ zazwyczaj Po
Gospodyni: - Tak: zapłacenie ra-1
Upłynęło kilka tygodni.. Pewnego
tyce„.
chunku przez pana...

dnia wywiadowca polfcji warszawskiej

zauważył na jednej z głó'W'.niejszych ulic stolicy dwóch od dawna już poszuki
wanych włamywaczy, Jakuba Rozen·
berga i Chila Rozenbluma. Wywiadowca chciał ich aresztować, lecz włamy
wacze rzucili się do ucieczki, ostrzeliwując się z rewolwerów.
Na ulicy powstał nieopisany popłoch.
W ślad za uciekającymi pobiegło kilku
policjantów, zaalarmowanych odgłosem
strzałów. W czasie pogoni jeden z !)Oli
cjantów został śmiertelnie ranny. Rozenblum i Rozenberg zostali wreszcie
ujęci i osadzeni w więzieniu. Sąd warszawski pierwszego z nich skazat na 15
lat, drugiego zaś na 10 lat ciężkiego wię

bija-(

„SPOR'I DIA. ZDR0111A"
spor~u''

·o ··•ie: . ,,spOri dla

zienia.

W czasie, gdy opryszki znajdowali
w areszcie prewencyjnym

się jeszcze
wyszło na

że mieli oni na sumieprzestępstw, dokonanych w
Łodzi, między innymi zaś napad rabun

jaw,

niu szereg-

kowy na p. Rubinsteina.
P. Rubinstein. skonfrontowany z ban
dytami poznał w nich sprawców napadu.
rozcią,.gnięda nad nim stałą kontrolę, ba
W dniu wczorajszym Rozenblum I
dając go w odstępach półr~mych lub Rozenberg- zostali sprowadzeni pod silnym konwojem z więzienia wars za W·
rocz.nych.
Taka stała obserwa.cja sportowców skieg-o i stanęli przed tódzkim sądem :J·
ma w na.s zych warumka•ch wieke doni'OJS- kręg-owym.
Na sprawę nie zjawili się najważnieJ
łe znaczenie, bowiem - dziedzina sportu z punktu widzenia · medycyny jest u si świadkowie, którzy midi ustalić i~
nas doświadczalnie nie zbadana jeszcze bandyci byli sprawcami napadu na p.
Rubinsteina. wobec czeg-o sąd postanoprawie zupełnie.
Stała obserwacja sportowców d'oty- wił sprawę odroczyć. Rozenbluma i Roczyć będzie główni·e wpływów sportu na zenberga odstawiono z powrotem do
pojemność klatki pieTSfowej, ciśnieniie WarszawY.

Nowootworzona poradnia czuwać będzie nad przestrzeganiem
tej racjonalnej zasady
. Jak juz donosiliśmy - przy wydzial~
mrowotności ma,gi$Łratu łódzkiego powstała z początkiem bież. miesiąca t. zw.
poradnia sportowo - lekarska
zna.ny w
na czele której stoi dohrze
łódzkich sferach sportowych lekrz. dr.
Frydman.

Instytucja ta ma wcale niepodrzędin1oo
maczenie dla nasze.g-0 mia.staj gdzie tysią'Ce młodzieży oddaje się z zapałem roz
maitym gałęziom sportu. To też nalety
jej poowięcić nie'CO uwagi nietylko z pun
ktu widzenia sport-0wego, ale równlei $,POłeczn.ego.
·W naszych war1unkach sport bywa
jedynie _ dla
przewa.Znie uprawiany
sportu, Bowiem sportowcy na.si baridzo
sprawę, te
rza<llko zdają sobie z tego
właściwie - spe>rt wini·en uprawiany
być dla innego celu:

dla zdrowia.„

:

A więc trzy razy w tygodniu, w poniedziałlki, środy i czwartki, odbywa się
skrupulatne badanie priy pomocy całego
szeregu specjalnych przyrządów i instru
men.Łów. KJ,UJby i st<0warzysze.nia łódzkie skierowuqą swych członków do poradni, tu zostają on·i „bada.ni i otrzymufą
orzeczenia oraz w.slc:az6wki, ·do których
zast'()sować się oni winni, jeżeli 'uprawia
ny przez nich sport ma wywrz~ dodatnt
dla ich zdrowia skutek
W niejednym wypadku żclarza się, te
lekarz zabra.nić musi danej osobie uprał
ed
I
wiania sportu wogó e, i wt Y właśn e
bodaj najdobitniej ujawnia się cel()Wo§ć
i potrzeba poradni...
Ale - poza tym głównym celem ma
poradinfa iesZ'Cze jedno, ba.r.dw ważne za
danie:
ńa~owe.

· To też bardzo dobrze uczYillił ma.~istrat, że powołał· do życia poradni~. Ce
Jem jej jest właśnie: skierowan1e sportu
w ł.O(fzi na ten właściwy Jego tor.
W Warszawie ta'ka poradnia istnieje
jm odawina przy uniwersytecie. Poz~
ma wyższą szkołę wychowania fizycmego, która normuje ruch sportowy w teni
mieście w myśl nakazów zdrowotnych.
Również lcaiJde większe m~asto za.granicą posiada instytuoję o podobnym .zakresie działalności. Najwyższy czas więc
by łfuż ahy i Łódź podążyła w te ślady.
Zadanie swe spełnia poradnia przez
systematycz."le badania młod,zieży. odda.•
jącej się ćwkzeniom sportowym. O celowości badań nie trzeba chyha się ro.zwonawet, że
dzić. Wie o tern każdy laiUc:
każdy wysiłek fizyczny musi być zastoso
wany do stanu zdrowia danego osobnika.
A · gdzież łatwiej jest o przeforsowanie,

Wyrazi się o.no w ryc.hłer prz:ysz.fości ~·
&póu.ą-dt.anfu danych riatystyCłltlych, do
sportu na zdrowie
tyczą-cy.eh wpływu
młodzieży, i podobnych· szczegółów.
Statyst)'ika ta osia,gnięta. będzie przu
to, ~e poradnia - nie ogranicz:ając się
byna4.mnieij do jednorazowego e1kontrol<0
wania org.aniunu danego sportowca

serca slot
S'pOTtowe, chorciaż n.p. stan
na przeszkodzie. Często również płuca
danego osobnika stawiają veto itd.
Poradnia ma na celu normowande
ewkzeń sportowych u sportowców - za
stosowania i(:h do stanu zdrowia jedno-

czącego wydziału.

PIERWSlY OKRĘT RUCHOMEJ WYSTAWY WYTWóRCZO~CI PRZEMY
SŁU POLSKIEGO.
Jak podawaliśmy, przed kilku dniamf Towarzystwo budowy i eksploatacji
pierwsze~o polskiego okrętu propagandowego zwróciło się do żarządu wyści
g-ów konnych w Łodzi z prośbą o przyj
ście z pomocą finansową w formie udzie
ienia dochodu z wejścia na wyściga~h
z jednego dnia, wz~lędnie o podniesienie cen na parę groszy od biletów wejścia.

*.,.*.

Poradni:a istnieje -jai'k powiedz,iel~my - do1pie.ro ·od kilku dni. Zdołała ~na
bezpośredni 2
jut nawiązać kontanlkt
łódzki~mi sf.erarnii sportowe'llli.
Nie ulega wątpliwości, że działalność
ta wyda już rychło dodatnie rezultaty,
że nasza ·młodzież, up.rawiaiąca z takim
zapałem różne ćwkunia fizyczne, nauczy tSię cenić warto.ść i. celowość tej ints1'
tuc:ji.
;Wartość ta jest wielka nietylko dla
zainteresowanych, ale również dla całe
go społccze6stwa, !którego przyszłość opiera się przecież .na zdrowej, sport-owo
Rem.
za,h artowianeó młodzieży.
A

Jl"'anlura

:fpra01,;s-gni-sfio•ana

:fpodł ~ rus~tor:vonia
.W dniu wcz·OII'ajszym dom pl"'Zy ul. 9ra
bowej 15 był terenem strasznego wypad
ku. Na posesji tej od pewnego czasu trwa
ją prace w związiku z restauracją oficyny
W czo.raj w czasie, gdy kilku mU'l'ąirzy pn
cowało na rusztowaniu :na wys0ik-0ści 3
piętra, z nieustalon.ej dotychczas przyczyny nagle osunęła się jedna z dese'k
slkutikiem czego 25-letni muxarz Wład.
Łatkiewicz (Główna 42} runął na bruk.
Nies.zczęśliwy domał ciężkich uszkodzeó.
oieleMych. We2;wane pog·otowie po udzieleniu pierwszej pomocy przewiozło
go do s7.1Pitala.

•••••••••

Aołarni tram010ju
1W dniu wc.zoraiszym na ul. Rokich\skie,j przed domem nr. 54 wydarzył się
straszny wypadek trmawa}owy. 45-letnia Maria Rybaikowa •zam. przy ul. Nowei 42 stoiąc na stopniu wagonu w pewnej chwili straciła równowa.gę i runęła
na bruk ulicZ?Ily, doiznając cięźkićh ooraźeń cielesnych. Wezwane pogotowie po
udzielenńu !Pierwszej pomocy przewiozło poszkodowaną w s·Łanie ni-eprzytomnym do domu.

!lad

na

% rniesiqc:e 111i~~łenia
zujac r.a to. że oskarżona kilkakrotnie
wyraziła się bardzo obrażliwie o ma~i
stracie : wydziale podatkowym.
Sąd po wysfuchaniu prokuratora,
dornaRającego się dla Konówny surowej
kary skazał ją na dwa miesiące więzie

Lódź, 10 lipca.
Do wydzlafu podatkowe~o magistra
tu m. Łodzi zg-losiła się p. Sala Konówna, córka właściciela niruchomości przy
ul. Aleksandryjskiej · 13, prosząc o rozłcr
żenie na raty podaku od nieruchomości.
Urzędnik wydzialu ·podatkowego p. Zyg n!a.
lak właśnie w dziedzinie sportu, którego munt Elmerich, przejrzał dokładnie
główną i jedyną niemal istotą jest właś wszystkie papiery i oświadczył petentnie wysiłek.
ce. że nic w tej sprawie nie może zroI talk - w praktyce wiele osób wśród bić, gdyż podanie o rozlożeniu Podatku
sportowców łódzkich uprawia ćwiczenia zostało już odrzucone przez przewodni·

stki.

„„„„„„„„.

,k rwi i.td.

Gdyby pan chcial, to mógłby pan
jeszcze zrobić - odparła p. Konówna.
- Nie mogę, gdyż decyzja przewodniczącego wydziału jest ostateczna„.
- A cóż mnie obchodzą wasze decyzje? Cóż mnie wogóle obchodz1 ten
cafy dziadowski ma1istrat? Nie będę
wogóle płacić!
Urzędnik magistratu zwrócił petent
ce uwagę, by liczyła się ze słowami. \V
oci-powiedzi na to oburzona niewiasta
nbrzucila go stekiem wyzwisk i trzasHąwszy drzwiami, wybiegła na kurytarz. Wówczas ·p. Elmerich zatrzymał
p. Konównę i wezwał telefonicznie pol!cję, którą szczegółowo poinform0wal
o calem zajściu. W rezultacie p. Konów
r:a została pociągnięta, do odpowiedz!.:i.1ności i w dniu wczorajszym stanęła
_przed sądem _okręgowym.
. ~~ sprawie p. Konó.wna tlumaczytn
się. 1z krytyczn~go dm<l: była bardzo
z.d1:11erwowana 1 zupełme Ila panowała
.
.
..
nad sol)~.
. -- C1ą~le - podatk~ 1 podat~1 -:- moCzlow1ek moze przec1ez zwa\V!la. -

coś

Nie wątpimy. iż Towarzystwo wyścigów konnych niewątpliwie zajmie
przychylne stanowisko. Zadaniem okrę
tu będzie propagowanie naszej wytwór
czości krajowo - przemysfowej i zdoby
wanie rynków państw zamorskich.
Nie wątpimy również, że magistraty m. Łodzi i Rudy Pabjanicklej zrzek rjować.
świadkow i e - urzędnicy magistratu
ną się podatku na korzyść tejże instyopisai: dokładnie przebieg zajścia, wska
tucji z jednego dnia w sezonie.

Teatr Swtellny

~ ~~!!ę~~ '14
Wielki podwójny program f

I.

PRZEliRl\nE ŻYCIE
Dramat na tle czasów wojennych i obecnych.

n. -

Plężczyzno,

nie grzeszl

Komedja w 8 akt. na tle konfliktu
Początek

o godz. 3-ej po

małteńskiego.

południu.

Orldeacra 1tod dyr. L. Kantora.

Str. 4.

-

,T

rta fa

ciężkie

Za kulisami

czasy!„

paryskiego teat.~u
·
.revue

- Co pan robi tak śpiesznie?
- Głupie pytanie„. Nie przeszkadza) pan, bo ·
ml. bardzo pilno. Lakiernie moJe auto
- Ale kto panu każe tak się śpieszyć? '
- Nie widzi pan, Jak mało la~leru Już · mam?
Musze skończyć, nim ml lakier wyfdzle„

**

*
- Wierzysz w sny?
- Naturalnie.
-: No to powiedz ml, oo to oznacza, iledy
łonatemu człowiekowi śni się, ie fest ka~a
lerem?
- Wielkie rozczarowanie,
. -

Gospodarzu,

wynajęcia?

"'"'

"'

są . w

tej wsi letniska do

, - O - znajdzie się.
- A można się tu takie

kąpać

, - Kąpać? To nie, lepiej będzie, fak się .pani
wyk;tp,le w mieście. zanim . pani przyjedzie do

••"' .

Chciałbym się ubezpieczyć od nleszcześlłwego wypadku, ale nie wiem, które towa-

. -

Jak

' J.aJk wygląda zakulisowy śwililt ' wietkiego pa.ryiskiego 'teatru - ·revue?
.Na pytanie. to, ·daje ' ciekawą dla laiilca
· Qąpowiedź w formie' wrażeń z "Wi!zyty z~isami słynnegó Ca.sino de· Paris, jeden
z d.?iennj,kany.
. . · : . ·· : ·
· . ;_ J>.ierwsze wraże9_i~ ::-7 j~najłafal
niejsze: " w be2'p-0Sredniem· · · sąsiedztwie
·sceny gorą·c.zlk-owy chaos maszynistów •
chórzystek eellktrotechników i balefe.ii-c,
alktorów i kostjumerek,: stra.żaików, tłllUla
tek, śp~ewaków, '. naigkh ciał, kolorowych
·fraków„. Wściekła kakof.onja barw, . ję
z-yłków, zapachów. My popychamy; - 11iM
popyohadą„
.
.' .
wygląda w rzeczywistości, (J>odcz.ąs·zdj~ia) „eleganc~l - gabinet·~. - -w któ- · ·W9zystko .to sprawia w•rażenie- nies!y
rym bohater dramatu khio-.w.ego zasiadł do pracy.„ ··
.
.
chanego chaosu. Kt{tż wię~ .prz0kśż~~ka
ten chaos zakuHsowy na
widowi$.ka w
którem ludzie, i dekoracje zmieniają się

••••••illll•

OkOZJ-0 do •1·edzen1·0''

hez pner.wy, które funkcjonuje sprawnie
jak zega.rek?
.
· . , · . . ·.
majq
Tuż lrołio kurtyny stoi iaiki.ś pm wyko
~yst.wo asekuracyjne daje największe korzykl.
niuiący aż trzy naraz cz
. ynno.ści, bacznie
Ciy „Astra" Jest dobre?
.„ ·
·.
,
z .· uf . mało .·
· .
.
,
śledzi
wzrokiem
za
pr;zeibiegię'm
widpwłs
- ·Nic nie warta. Nie _ radzę panu.
.
Ł6dź,
10
lipca.
·
Niezadługo
.Płu
-Wolności
przyozdoka,
co
chwrla
rzuca
,półigłosem···
·ikirótlkie
- ·Dlaczego.?
l'o . .-c.1r;ych „bolą~:ek • s;•(;łE:cznyc~i: bi się oczekiwanym j1JiŻ · od tak . dawna - rozkuy i wod•zi paka.mi 'P() kl~wjaiturze
- Już · 10 lat jestem w nlem ubezpieczony
w Łodzi należy zaliczyć również (.t((, że wmnikiem Ko-ści'USzlki oraz okalają~ym guz~ków elek.trycznych. Jest to głQwny
ł Jeszcze ani razu nic mi się nie wydarzyło."
miaisto
nasze nie pO'Siada - zgr)Jtba hic- ,go skwerem. Dootkoła tego sweru,przyda-. reżyser. Narzucamy mu jeszczeiędno za
••• •
M I o d a m a I ż o n k a: - Dzisiaj był że- rąc - prawie wcale łą.wek na miejscach .się niewątpliwie odpowiednia ilość ła- jęcie; wytłumaczenie n.am s~iich fooikcji
, wetk;
.
.
.
Wywią1zuie się z niego n.adzw.y-czaj1i,ie. u.
brak w kuchni, dałam mu talerz zupy, którą ptl!bHcznych.
Każde
miast«>
posiada
w
obrębie
•:
przejmie komentują<: s~owa• faktami.
sama gotowałam, i 10 groszy.
swych ulk sporo . &kw er ów i ·m iejsc mniej
Również w parhi
Poniiarowskiego
;,NaJStępny obraz p.rzeds-ta wiać·· - bęMąż: - Zjadł cały talerz?
lUJb
więcej
z:i.dirz.ewi:onych,
które
służą.
do
liczba
ławe!k;
bynajmniei,
nie
odpowiada
..
dzie
żywy <>giród rajski., naciskam„ piięrw
J\\f od a małżonka: - Tak.
~nać
M ąi: - No - to uczciwie zap raccrn al - \ spoc.zynku - ·zwła.szcza dla Osób star- TOzalliarowi pal'kU ora.z ilości osób maj- szy Z lewego brzegu guzik, dająć
szych.
·
,
dujących się 'tam przy ładnej pogodzie. maszyni·stom drugiego piętra, że, cza.S. spu
te tą iroszy.„
W W aI'ISzaiwie i'stnfo>je wielka
ilość
Park ten jest tak bardzo <J.ddalony od sz~zać deikorację drizew; naciskam prawy
łiawek publicznych, ciągnących się, jak śródmieścia, że każdy, kto się tam wy. guzik z dołu by uprzedzić statys_tki, i~
n.p: w Alejach Jerozolimskich ltiib Ujaz- brał; chciałby nietylko p.rzechadza,ć się, muszą pod groźbą kary, czekać za kulisa
dowskich długim sznurem, . każdy Pipidó ale również posiedzieć nieco, by odpo- mi już w odpowiednich .kostjumach; nawelk bodaj może się pochwalić, że mies?. czą'Ć..
,_
.
·
ciskam środlkowy guzik czerwony, zawia
kańcy jego mają gdzieś spocząć p d;g<>- . A w niedziele lUb dni ś.wi~tec·zne , kit dami•a4ą.c Harry Pilcer'a o jego powrocie
warszawa. 1411 m. _ 11.56 Sygnał czasa łem niebem. ·.
dy . freikw.en.cja jest większa, wcale .ni·e na sice~~; i~dnym guzikiem
osfirze.galll
12.oo - Transmisja i: Zamku królewskiego "
Tylko w Łodzi - nieomal na palcach :łatwo j.est zdobyć t.am sohie ławkę , bo kaplmistrza, d>l'.tig~ ·zmieniani' · . świa.tła
Warszawie: „Uroczyste posied zenie radv głów dałoby się. 01bHczyć ilość ławek puibli'CZ- - niema ich w parku za dużo.
refl~ktorów, trzecim kaiżę
się J)rzebietwlj centralnego towarzystwa organizacji i kółe!\
Możeb Y w ł a dze m1ejS1ki~
·
tł' 1 '
'- 1 rolnic.zych (akt unifikacji), zakończone przemó- nyc h .„ ·
· ·
zarządziły· ra ć. .sl.1'
s om - W1Szys tik
. 0 rntl$l· 1'ść )>a.A
. z
'Wieniem p. Prezvdenta Rzeczypospolitej". 15 4ll
~rawd.a , że w samem śródmieściu mo llSławienie krzeseł w tym parku i pr~ed- pła tika. . .
,
. „
.\
':-16.15 - Komu„ikaty. 16.30 - Koncert. 18.0u że niema zbyt wiele wolne~o miej.scą na . siębiiorstwo ja1ki1eś zajęło si.ę „wynajmem'
Wspinamy srę .po .stromych s~hodaoh
~ncer~ popula~Y- 2930 .- Kon c,ert ~ec~orn}. ·ł~wiki, ale ~·~· w górnY'ch st;efac~ ·ulic-y za · dr01bną opła~ą, faK;, to się dzieje _w in- . wiodą>Cych ·d~ . wspól~ej ubie~ali:ti stały1 ra 11,... Ptofrkowsk1e.1 znalazłoby . si.ę
. .. 15 22.2?
Kom~mkaty, 2.AS
1eszcze . nvch dużych miastach?
. ·
.
stelk. Dfn..sa, 1 wąska sala - szereg 1 usn11s1a muzyk, taneczne1 z Krakowa.
d. . . .
· d · ··· .
.. _,1
ł.
. . .
.
.·
, . . ' te
· ":"'i;. l k • aI N. ' ' ·.· · ·
Ryga, 52.=i m. _ 19,00 _ Koncert symfom.; _ ośc ~.1e1sca na -' o~ta.r~z~nte m.}e~~fań-,
,.- .: . o. c:lz1a~~~ ch<Ftllle będą u~z;~z. ac gro-. , . r, umyw~ e. _. 1 . ~z .! ·. _·a~.r~a~~ · ~. ·. ~.rzeczny z ogrodu Voehmana.
.
-com te1 wygpdy. a l'OWnt~z - w w~el1;1: ,iesz;. S?P\\'-ę .. op~aty, byleby tylko -ll}jeli. ..n~eco. ·s~con:e t~1~~1.p~rfum~~ . · po~1etrze.
~~aga. 34J·? m. - 19.05 - Koncert z f1lhar- cze innych okolicach miasta„ ·
więce] .~okażji" . d.6 sfodzeńia;„ ' · 'R. ·- Na w1ao& nais, kilka -panienek ·w.s-tydtiwie
mon11 Czesk~eJ.
.
·_ .
· _
· ·
narzuca bardzo przeźroczyste szlafu-ocz.
Lipsk,
l l:i,7 m. - 20.00 - Wieczór symk'1, inne
·
· _ w s t rOJU
· Ewy, z -czem,
fonii'
klasvcznei.
po.z os·t aiią
frankfurt. 390 m. - 20.15 - Koncert SYY!I··
'łimTO
nawi~em mówiąc, jest im nadzwyczajnie
foniczny. , _
,
.
WV
WW
&
"' 'Q,,
.
do„ twarzy.
Korzystając z chwilowet
Wleden. :il6,3 m. - 21.05 - Recital w1lon· _ . p-...11. b•"" a
przerwy haf.tiuią bieliznę ginmastyku1'ą
czelowy prof. Buxbauma; 21.50 - Koncert Loi.
0 -<a.a
rsn •~·
. ' ·
·
' .
.
dyńskiei Orkiestry Kameralnej.
się piszą listy 1· czyma
sobie wza1e.mne
~•••••••••...
Trzy parowce, dwa aeroplany ' WY- nagrody, którą mu kapitan portu :1 a tv..:h zwierzenia„
·
·
ruszyły przed paru dniami z portu · no- · ·miast.. wypłacił.
. A przecież pracują one cięilk.o„.
wojorskiego, ażeby dogonić łódkę moTysiąc · dolarów .,przyznano mu zaSprawiedliwość nakazuje zresztą przy
torową, na której wyruszyły na ocean nim jeszcze wylądował. Przez r~djo- znać, ~e .ciężko pra:7uią tam wszyscy cztery 11-letnie ·dziewczynki.
aparat. ~ który miał na swoim samol·x:ic, ! me mow1ą<: o . techm.cz.nYJ:Il ,personelu od
Dziewczynki te, którym przewodzi podał· on wiadomość, że widzi tonqcą l któr~o wy.ma.gany jest bardzo duży wyła panna Gerta Bessi, córka zamieszka· 1ódź i natychmiast zażądał odpowiedzi, si_łek. ~u~kułów i ner~ów, ~ęoząc!'c jest
lego w Nowym Jorku · włoskiego kupca. czy otrzyma za podanie miejsca, ,,.dz ie rowmez 1 r<>la vedette y must~-hafil owef.
postanowiły. przepłynąć · z Ameryki do ona · się znajduje t:OOO dolarów. "'
· Tylko olbrzymie są . róż-niice · ·zai'obków.
Europy,
·
RodziCe dziewczynek, · którzy "' j.J;l! dochodzący.eh. do 10.000 franków za .. ka!
Dzli I dni następnych !
· Wypłynęły nad wieczorem, wymi- już w kapitanacie natychmiast zbżvli dy wyst~p. wte'Cz.ot"ny, .?odczas ._gdy zaWstrząsający dramat erotyczny wielkiej
nę.ły setki stojących w porcie okrętów ·żądaną : sumę;
ro~bek mies1ęczne1 „g1rl ~ynos1 z:aled1
miłości i poświęcenia p. t.
i dostały się na pełne morze. Tu z kaWszystkie dziewczynki . i chłopiec , w1eAolkoło _700l~· rank6w... .. .
. ·..
juty m.otorow~j łodzi wyszedł · nagle czują się zupełnie dohrze i udziei:lh
e ~a~da .1czy na to, że ~os~tante 'W
11-letm chlop1ec Engelh~rd. - Engel~au wywiadów . ameryk~iiskim dz!etinika- pr~yszł?sci g:w.iaz~ą, a wtedy ·sw1at bęset~, kole~a ·z _ko edukacymą szkoły Jed- ri~m·. R~Ż_ice przedsię_biorczych dzieci dz1e lezał u JeJ st~~ pan:enek.
.
.
prędko odzyskają sumę, jaką wzi!lh~apo ·
(Rodzina bez moralności)
1neJ Chlop1ec
płakał , J:) rGS!ł azeby_ za, W;fÓ ;Ii!egli·wy...;fothik.'
TEATR POPULARNY.
cić d o brzegu. P.owol,l zac7,ęły „płakac ·i
· ' oZiś o r;odzinie s 30 \ilieci. wodewl! ·. w-·:3-ch
=
· W rolach główłlych: · ~·
wszystkie dziewezy' nki. zawrócono z
aktach „ea,on· Klmel". który feszcze·.tl·lkQ..kilk:.
Carmen CartełUeri
.
.
.
wieczorów rozwesela~ bedzie · puhliczncść 's\vym
powrotem. Kiedy lódź była już o 20ó :me
Colette Brettl i inni.
NA KONCERCIE.
humorem. Próby uroczej operetki ,,lirabim( Ma1 trów od brzegu, trzy--dziewczynkf' ·do_ Swietna.' akustyka ' j~st w tej "Sali... rica" dobiegają ko1ic::i po9 reiysert. A. Millera
· stały . spazmów;·: zaczęty tak „ .kołysaf
Orkiestra pod dyr, p. R. KANTORA.
.:_ Wi'ęc pQCO .:..._::: dÓ · djabfa _:__ ·on tak W glównyc}l rola.eh kobiecy~h E. Bra.ndtó .vna, Z
lo'dk<>, z' e woda wdarła s 1·„ a" do kaJ'uty
.
Piątkowska,
Brzozowska. Nowe dekoraC!e -pro1
...
"'
L
mocno śpiewa?! „.
jektu Wt. Nowakowskiego. .
. . .
Początek o godz. 5-ei po poł.
w soboty i niedziele od 12-ej w poł.
i do motoru.
Wówczas mały Engelhardt okazał
PIERWSZA MIŁOSC.
Uwaga: Ceny zniżone!
się prawdziwym mężczyzną. WyskoOn mówi, że ja jestem , pierwszą
czył z wody, doptync\ł do brzegu · i za- jego miłością, .ale fa -mu nie wierzę.„
Ili 111 zł. t„ 11 li zł. 2
wiadomił stację · ratowniczą. o tonącej
· - To tle robisz. Ja w swoim czasie ·
na morzu łodzi. ·
w~e.rzyłąm mu.
·
GORSZE TO, ŻE- ·
Wówczas · to .właśnie . wYPłynęły z
- Panie sąsiedzie! Ależ to m11si być . portu 3 :statki· ratownicze i .. wYlec!aty 2
· DWlf GENERACJE.
strasznie przykre, po czterech l~tach· a~_roi;>lany. zaopatr.~on e w reflc~tory.·
Współ'czesna dama: - .Na · drug.i tymałżeństwa, mieć ~ż czwor'? dz.!_ec1!
Oswietlono morze 1 po d;w.u . ,~odz 1_nach d.zi.eń jadę-2 do P~ryża j przywiozę s-obie
- To byłoby Jeszcze poł b.iedy -.- ods4~kan.o .r.1fti<;a11ą fą!ą.p;dóą~. . . , : ._. ,stamtąd suknię. .. .
. .
ale gorsze to, że za każdym razem przy
. ).\l ?- ięt Q ją · i1alin e T d_oprowadzorio do· · Babka: ...:._· Ach tak, famafam sob k
jeżdża moja teściowa i siedzi u nas poru. P ilot· aerof}Hrnu, • •który· picr\,·:;,: y Jui, dawno .r;towG. Q" d1.icżeś ·to ,, ł«1ś c i~
zawsze po kilka tygodni!
łódt zauważyt. zażądal l.OUU dó!a:-0w ' wie ·zos lawifa swoją s uknitt. ·' ·

~11.
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Wmordeczym
llJIJDO• uścisku potwor·a

„K W Jl DR Jl'I Ó W K Ił"

lDIOf;jonujq,;~ rosrvDJfto UIDIJSIODJO,
lesiono prses ·lo.d sianiiaa, p. · .f~,;sv,;ftieeo

zdarzył się w
Przed kilku dni.ami
Monte Carlo okropny i a:iiezwykły wypadek, którego ofiarą padł p~w~en mł<0dy
amer~in, bawiący na Riwierze w po

I

-(!lrall'o reprodufleji saslrseione prses aulora) ·
· Przed kilku laty, w dobie najw!ęk Czytelnikom ten nowy typ zadania,_któ
szcgo zainteresowania różnego rodzaju ry niewątpliwie ..spotka się z wielki em
rozrywkami umysłowemi, p3jaw:ta się zainteresowaniem w najszerszych kor1owa zagadka, która zaelektryzowała łach mieszkarlców naszego miasta.
świat . „zgadywaczy". Mian:>wic!e. \V
Ameryce wynaleziono krzyżówkę, któI
ra w stosunkowo krótkim cz.asie , zro~iła . niezwykłą furorę. Nie byto kraju.
•
gdz!e nie interesowanoby się zadan:.ami
'
kp;y~ówkowemi i. nie było pisłna, któ„
; • -'
"
rebv na łama.:h swych nie zam:.::szcza.
,, q ' ~ ' IJ
ło fantazyjny'ch rysunków zada1i' krzy-~

·~ t

'•

żykowych.

ślubnej podróży.

W jednym z ostatnich dm oboje mał
druga litera oznajest literą „a'". W zonlkowie, bardzo dobrzy pływa<:y, wyten sposób odnajdujemy znaczenie brali się dio kąpieli i ,j ak mieli to ·we zwywszystkich słów i wpisujemy je kolej- czaju; odpłynęła dosyć daleko od brzegu.

że w drugiem słowie,
cza tą samą cyfrę 32

Nagle w pewinym momell;cie amerylkantn
zniknął poct wodą. Żona 1ego sądziła początlkowo, że dał nurka, lecz w~d~, te
mąż zbyt dfogo znrujd11je się pod wodą,
' 1 '
·
podipłynęła bHżej.
l
-i:i
I w6wczas ocziOllll młodej kobiety u,~ ·
u
"
' "'
kazał się ścinający krew w żyłach w1„ ."
dok.
lJ
li
il
Mąż jej majdował się w oplotach o·1
śimiiu .r.amion potwornego gł'Owono.ga, kto
/j
SS
JV
.11
Jl
J11
ry wysysał z niego krew.
amerykan!ld
Na krzylk przeriażonei
nadpłynęla pomoc na łodziach i p.O <lu.Łęczycki, Berlin.
giej walce z potwo.rem morskim zdlołata
no według liter do kratek oznaczony;;h wireszde uwolnić nieszęsmeg•o czł!owie
odpowiedniemi cyframi. Ostatecznie, ka z zabó,jcżego uściisku, amerykanin uczytając wpisane litery poziomo od 1 marł jed.n ak wkrótce z powol:hi ri-ad.miier
·
nej utraty krwi.
do 32 otrzymujemy szukane zdanie.
t

ł

Wynalazca tego typu zadania Abraham
I<
lf
u
1f
u
.Smith zrobił niebywa.łą fortunc, ·
co jest .dowodem, jak szybko i jak bardzo spopularyzowała się wynaleziona
Cerpyvight by A.
orzez niego zagadka.
Kwadratówka jest zadaniem ·polega·Pierwsza krzyżówka w Polsce ukazala · się w jednym z tygodników ilustro jącym na tern, że w kwadraty, z·najdujące się na powyższym rysunku należy
wanych, a bezpośrednio po tern
wpisać szereg liter, które czytane ko··,;Republika" - pierwsza
3
36 7 22 14 2 ::;
wprowadziła ten typ zadania na ła;;1~ lejno-od 1 do 37 tworzą z<lanie - afo- 1„ Komik filmowy ·
26
20
8
32
9
kostnych
ryb
Gatunek
2.
'
w
K
tr1'um
w
Krzyz'o'wka
'ennych.
1
codz·
"'łsm
36 6 20 24 12
ryzm raszewskiego. · pisyv.,anie ilter 3, Miasto w J;:iponii
„
36 10 23 22 4
· fainym poeho~zie obeszła cały świat. odbywa się w ten sposób, że odgadnąć 4. ~wieta księga ,
17 2 12 16
·
· Ob'ecnie · ukazał się w Europie nowy .należy znaczenie słów których o bjaś-· · s. ·aa.z
· · · ·nienie poniżej podajemy, a litery, z.któ- 6· l\1:~scowoś~ pod Warsza 11 15 21 35 23
· ·typ zada:nia t. zw.
36 19 31 s
rych składa się to słowo, wpisać.ido od- ·1> Choroba ·
Kwad~atówka.
.
I 1 3o ·
Zadanie niezwykle ·ciekawe i bardzo. powiednich kratek kwadrató\vkL" Od- · s. Pierwiastek chem!cz.ny
..
27 · 3 14 -23 37
emos;jońują~e ma przed sobą' t~ ~amą gadujemy np. pierwsze słow,o .i \V.yprsu· 9,. Jnstrume;1t muzyczny
przyszłość co i krzyżówka, jest bowiem jemy sobie nad cyframi stojącemu obok 10· ~i~~~kt roślinny i zwie~ 18 25 13 36
znaczenia słów, odgadnięte · przez ras n. Zebranie w celu narad 33 :?8 35 39
tak samo ory.ginalne 'i pomysłowe.
34 9
Wypalazca tego zadania Jest łodzłanJ- słowo. W ten sposób otrzymuję.my- zna- 12. Szlam rzeczny
•.•
nem zamieszkały w Berlinie p. Le· · czenie.cyfry 36, 7, 22, 14, 32 i 5. Kiedy
Za trafne rozwiązanie zadania, redak
szukamy następnego słowa. gdzie wiczycki,
.
_który z powodzeniem wprowadził no- dzimy również cyfrę 32, wieńiy, '·że do cia „Expressu" przeznacza 3 c~nne na-1
· W.Y typ zadania na łamy pism niemi ee· tej kratki należy wpisać tę literę, jaką grody w postaci książek. Rozwiązania I
kich, a ' ob. ecńie dał prawo reprodukcji u.zy.ska.Jiś.my przy od-"ad.nię.ciu 1joprżcd-, należy przesyłać do redakcji „Expres- l
niego słowa. Jeśli w pierwszym słowie su" w kopertach, zaopatrzonych w na„Expressowi. Wieczornemu".
. ·Śpieszymy tedy przedstawić naszym 1cytra ' 32 oznaczała ' literę · ,;a" · wiemy, pis: ,;Kwadratówka". ···
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. r-Polski . emigl'.'ant zas·t rzelil
Podróżnicy, którzy pewnego ranka
przybyli na dworzec kolejowY w miejscowości Domont, we f rancji, za uwa·
żyli na stoku nasypu kolejowego leżące
.. cłalo kobiety w wieku około lat 40. ·
. Zaalarmowany personel kolejowy I
. iandannerja, przeniosły ranną kobie~ę
. · do szoftafa~ ~ kiedy tam .przywrócono ją
.·· dó przytomńości, o~wiad~żyta, .że nazv-:„ ·.wa słe ·Mad~ Banachowa, ze jest polką,

robotnicą rolną, a wreszCie, że pr·zed kilku miesiącami uzyskała separację z m<;-

iem.
Mąż jej Andrzej Banach, tak samo,

jak ona, emigrant zarobkowy; kilkakrotnie ją ·nachodził z ' prośbą, ażeby powró ·
ciła ·do niego, ale zawsże się spotykał' z
:
·' ·
odmową.
OW.ego ranka, kiedy się. udawała do
pracy;' Andrzej ~ąnąch indwu •się zia'.wlł
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po przybyciu do s .ve·
go biura · Jastrząb ' kazał w~szukać
.adres domu bankowego „Jakobson i
spółka" i udał się , tam samochodem, zaopatrzywszy się uprzednio w kiika infor
··macyj o firmie, zaczrpn. i kartoteki.
- Jestem nadkomisarz Jastrząb, na
zaczął,
w-Zelnik urzędu śledczego wchodząc do pokoju, gdzie wisiał szyldzik -„dyrekcja". - Z'kim mam pr:zyjem
·
·
ność?
- odparł
Niżyński
się
- Nazywam
starszy, mały człowieczek, rzucając
na gościa dość podejrzliwe spojrzenie.
- Czy nie zastałem pana Jakobsona?
- Żałuję bardzo, ale nie. Ja jestem
spólnikiem firmy i załatwić mogę wszy
stko, o co panu naczelnikowi chodzi..
- Niekoniecznie. A kiedy będzie pan
Jakobson? .. Mój interes jest ściśle pn."'
watnej natury ...
- Pana Jakobsona niema w Łodzi
- wyjechał...
- Aha! Dokąd i kied~? Bardzo
zależy na -tern.„
Niezwłocznie

t

mil

- Pan Jakobson od dwu· tygodni jest
już w Niemczech w sanatorjul!l Lahmana, odtłuszcza się.
- To bardzo ciekawe.. 1· Z' pewnoś
cią w tym czasie nie przyjeżdżał do
Łodzi?
- f3yłbym panu
dziar - obraził się

naczelnikowi powie
spólnik - codziennie otrzymuję w ciągu ostatniego tygodnia odeń depesze, gdyż w sanatorium
Jakobson poznał pewnego szwajcara i
zapewnie razem zrobimy z nim interes,
wielki bank akcyjny. Przecież pan wie,
że Polska potrzebuje teraz kapitału,
bo„.
Jastrząb grzecznie przerwał ten potok wymowy:
- Dziękuję pan bardzo. Myślałem,
że pan Jakobson będzie mi mógł udzielić całkiem prywatnych wyjaśnieft co
do pewnych. akcyj, które chciałbym kupić, ale pana nie będę fątygował i zacze
kam na przyjazd pańskiego spólnika.
, - Skoro to jest kwestja osobistego
zaufania.„
Pożegnali się. Jastrz@ . wracał - pie-

„„
„
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Dziś I dni nasł4tpnych I
Rekordowy podwójny program

-- .. -Hilosc dziewczyny
z Music Hallu.
przepychem i wystawą
dramat
Tęczę uroku i czaru w filmie tym roztacza .zwodni·
•
czo piękna,
Olśniewający

81•111-8

Humor!

swą · . żonę

-- u. -Smiechl

oo· ve

Dowcip!

Boalnl Pokus

l\iezwvkłe przygody amervkaruna na
przed nią i nalegał na po~odzenie się, ::i
Olimpie z ulubionym i niezrównanym
na odmowną jej odpowiedź, dobył rekomikiem
wolweru i strzelił do niej sześciokrotnie,
Charlie M1.1rray'em
raniąc ją ciężko dwiema kulami w szJję.
w roli głównej,
Ostatkiem sil z.dotała się dowlec do
Początek przedst. ·o g. 4.30 pp.
toru kolejowego, Rdzie ją też znaleziono.
Ceny miejsc zniżone •
· Ranpa Banachowa jest bardzo osłaaa
błona u-Pływem krwi, a wogólc jej rn nv
.
·
'są bardzo ciężkie. Banacha nie ;noina
:§yto· aresztować, . gdyż zbiegł bez śtadu. • • •.• • • • • • • • • •

I
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- Doprawdy pan naczelnik się ze
Jeske mnie · śmieje - mówiła zapłoniona skłamał , mówiąc owej nocy, że jedzie ale mnie się strasznie nudziło i wogóle
do Jakobsona. Trzba jednak zważyć w nocy z tego hotelu takie ciekawe. rze
że kłamstwo nie było powiedziane pod czy mówią, że czasem człowiek to d
czas żadnego śledztwa, lecz towarzy· ze skóry wyskakuję. Umawiają się i ostwu, w którem się Jeske znajdował \ świadczają się sobie, a czasem to slo
przeznaczone dla Celiny, dla kobiety, kłócą„ I ja właśnie słyszałam, że wtedy
która prawdopodobnie nie jest obojęt zabili tego ttorsta. Ogromnie się przejęłam tym wypadkiem„.
na Jeskemu.
Nie jest wykluczone, że w grę webo
- A czy 'kilka, powiedzmy kilkanadzi inna kobieta, z którą Jeske umówił ście minut przedtem nikt nie dzwonił z
się i musiał jakoś załatwić spotkanie. miasta do hotelu...
'
_ z miasta do hotelu? Nie pam!ęWiadomo, że Jeske bywa w towarzystwie tancerek. Nie jest również niepra tam. A czy to takie ważne?
wdopodobne, że ma to pewien związek
- Barqzo ważne, bardzo ważne, .pan
z innemi zdarzeniami...
Na podstawie jednego kłamstwa moi no Andziu droga. Będę ogromnie wdzię
na było zbudować olbrzymi gmach po- czny, jeśli sobie pani przypomni ...
- No to zaraz, przypominam sobie
dejrzeń ł Jastrząb - doświadczony wy
ga;· ogromnie C>strożnie traktował tego teraz, że ktoś dzwonił, aha już w~em
rodzaju przypuszczenia. Aha, zaraz„. do tego pana J eskego, takiego przystojHorstówna mówiła, że Jeske wyszedł ;r; nego. Znam go z \Vidzenia ~ bardzo~ ele
Malinowej, bo otrzymał wezwanie tele- gancki mężczyzna ...
- No, i co? - naglił Jastrząb. '..
foniczne„, Może sprob1:1je się z tej stro- Rozmowy nie słyszałam panie na
ny„..
Jastrząb wskoczył do przejedżające) czelniku, bo ja nigdy nie słucham jak
taksówki i udał się do centrali telefo- dwu mężczyzn rozmawia, ale tylko' jak
nów. W biurze kontroli szybko przej- mężczyzna z kobietą.
- A czy nie mogłaby pani s~bie
rzat księgę obecności i dyżurów tclefonicznych. Owej nocy dyżur miała mi~- przypomnieć, jaki numer dzwonił do pa
dzy innemi panna Andzia. Znał ją do- na Jeskego.
brze i wiedział, że jest równie roztrop 1 - Ależ wiem, wiem, bo to telefon J.lU
n.a i inte.ligentn~, .jak_niesły~hanie cie-i bliczny, automa.t. Bardzo często z fego
kawa. P~ krótk1e3 rozmowie okazało numru dzwonią, to się pamięta: 116-15.
,(D. ·c. u~>.. ,
, „
się, że Andz~a ot, t~k z amatorstwa pod
• · \
~
słuchała . sobie oweJ nocy_
szo,
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dniu onegdajszym zmierzvły ste
walki·. Karsch z pasJ·a. rzuc1·ł s1·ę na o- na boiskuh W. K. S-ul d.wie najsilniejsze
t t ł mi
poprzedn1·m du- drużyny
"romn1·e osłab1·one"o,
· 0 · Y u ycie i N d wa dcząc
Ł d azeny,
te.
6
•
zw
a spo
o z· w.
strza drużyna
szen1"em 1· b1·c1'em gfową o ziemię, Sztek. żyła
S-u w stosunku
K. ziewame
kera i po założeniu ne1sona zmusi1 : 4. Na usprawiedliwienie H. K. 5-u
13
t ·r
d ·
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Sztekkera do kapitulacji.
ąpt a w
Starc1·e Kornatza z Feresta11offem po zasługuje akt,
·
kł d wys
ł b' że ruzyna
. .
zie.
a
s
10nym
osia
zupełnie
dało.
nie
wyn1'ku
m·1n.
„O
w drużynie w. K. S-u wyrózmfy
,;,
fenomenalny Stibor w 18 min. PO- się: Oundelachówna i Oałajówna. Mek
Ł
l
konał Wajnurę.
·
Przybył wszechs'w1·atowy m1'strz czem kierowa p. uczaADIMAH
30 o
: ·
.
ZJEDNOCZONE - ~
Garkawienko.
Wa~cow~r dl3; druz~ny Z~edn9czo~
Dziś. w środe aż 3 decydujące walki.
Na czoło wysuwa się odwetowa Kar· ne pomewaz Kad1mah me stawiła się do
seba z Pooschoffem, następnie feresta· 1gry.
•
•
noff - Stibor l Petrowicz - WaJnura.
Sztekkera walczy z Orłowem. Dzień Po zdobyciu m1strzoSfW8 świata
dzisiejszy budzi Ogromne załntersowa·

Z

·
przyznaJe

1
mIstrza P oIs11·i,• Szte kk era z bruta 1nym zwycil ęstwo.
I(arsc I1em, ściągnę ł a tumy
Ambitny jedna k Szte kk er sprowoko
· ·
ł
ou bł io:znosc1
wany przez część nierozważnej i spordo cyrku.
W p!crws:~cJ parze w walce między ( towo niewyrobionej publiczności, dla
· t em~
k t ó rej psyc h oza d zi k iej bó jk i Jes
·
· · wyKa'
•
P oosc hofrem
os t atm
a O r1owem,
. t wa, co
• ć
. ł przyJą
. c hc1a1a
. me
l'ł
.
.
.
i
zwyc1ęs
!.e CJą,
mepospl.)
ca1ego 1rnm1zmu,
za,ł m,m:l
ogromnie na nim zemściło się. Ale nawalory siłacza.
Pierwsze starci ~ po 20 mhm. rezul- leży jeszcze raz tutaj podkreślić, że nie

· dał o.
t at u me

w

S ztekker, k tóry wi d ząc postawę wiNadmiaru emocji dostarczyła wicto- dzów, ani też arbiter, który wykazał
wni dccydnjąca walka Sztekkera z Kar nadzwyczajny · takt i umiejętność opanowania nerwów, nie byli winni tego,
schem.
P:> onegdajszej awanturze ze St!b(}„ co się później stało. Całą winę ponosi
rem wywołał ten brutal wczoraj awa:-i- nierozważna część publiczności, która
turę z mistrzem Polski, Sztekkerem. Za- w niepraktykowany i niekulturalny spo
równo z dolnych jak i górnych sfer, nie sób żądała kontynuowania walki.
Obaj zapaśnicy stanęli do dalszej ni.
szczędzono wymysłów gwałtownie ata
pr11e11 :JCefentt: Willa
kującemu Karschowi, który w pewJak było do p.rzewklzenia turniej fmt
nych momentach nietylko pięściami atanioowy w Wimbledon zakoft<:zył się my
H łt
kowal przeciwnika, lecz posiłkował się
cięstwem Helen WiJ.ls, która z łatwo~ci~
zbyt już niedozwolouemi chwytami. w
pokonawszy kolejne swe przedwniczki
,
momentach takich zrywała się burza,
spotlkała się w finale ze swą rodaczką
żądano ukarania Karscha. Specjalista od
2 dnia 10 lipca 1929 roku
Helen Jacobs. I ona jednaik również nie
nelsonów kilkakrotnie usiłowal zastozdołała poważniej zagrozić najlepszej ona odgadnięcie wyniku turnieju walk fraacusllich w c7rku sport.
sować swój ulubiony chwyt, ca udarem
hecnie kobiecej rakiecie świata, to ~
nial znakomicie Sztekker.
Wnts zwyciężyła bezapelacyjnie w 2-c:h
Ili miejsce ...„. __ „_____ „.„..
I miejsce--·-····-·-„·--··-~··-·--·---·W 37 min. w chwili, gdy Karsch
setach 6:1, 6:2, zdobywiaijąc w ten spoIV miejsce·----·-·---·····„···- -·
miał już 2 ostrzeżenia. 1schwy~ił on
11 miejsce ..·--·---·-„·„--·----·sób nieoficjalne mistrzostwo świata.
s~tekkera w podw jny ne son i me zaJed:na jedyna „Boska Zuzanna'' Leng
V miejsce ······--··-······--·~
dowolił się tern, gdyż po kilku minutach
len dawała sobie z Helen Widlts N.dęf i to
Imii: i nazwisko Czytelnika.-.„···-···--·--·-·-~---dla okskzolornie~ia . zacTzął on. ~lćb głłową
S zte era o ż1em1ę.
wcale wyiraźnie. Z chwiJą, g y tę nnego JUZ Y o za
cuską pr,zeszlk<>dę usunął amery1kańsk1
.„.-.~·······-··--·„-···-·····-··„ ............. „„„-~„--.„„-·-······„·····
Dokładny adres
wiele, arbiter zupełnie słusznie walkę
kapitał, miss Helen Z1hiera nieprzerwaprzerwar uditelając Karschowi dyskwa nie żniwo laurów.
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dzień wyścigów

Trzeci
dziś

no

tor~e DJ

Program wyści gów konnvch na dzień
dzisiejszy przedsta\Via się następująco:
Pierwsza gonitwa

dy~t. 2100 rn., nagroda 1500 zf.
Aśc1a (W. Ander~a), Ąrn? (S. EnderDz1erzbtck1ego). M~g
sa), B~karat
O~. Dztterzbick1ego) Parnas (P. Butk1ew1cza).
Druga gonitwa
dyst. 2.100 rn„ n.agroda 2.000 zł.
Guardi (B. łiasena). Toute Haut
(Romla), Niobe {M. Butkiewk:za).
Trzecia gonitwa.
3.000 m. z przeszkodami, na~r. 1.000 zł.
Beduinka (Grono oficerów 6-go p.
ułanów) , Widgraf (P. Zakrzewskiego),
Kochany książę (Stawickiego). Doła (Da
szewshieg'o). Impet (Daszewsk i elł;o), Ro
zenfels (Bron1kowskiego).

q<.

I
ł

ftud•ie

konnych

KRYNICY

~a6jani€fiief.

Czwarta gonitwa
pułku szwoleżerów). Juljusz (Grono of.
dyst. 2.100 rn., na~roda 1.300 zl. . 27 p. ułanów), Murman (Mirne2'o), Ma
Bonadea (Staneckiego), µI.a Jol.ous1e Jolousie (Szenboma), Dzik (Dzierzbic(Szenborna). Ekstaza (Bron1kowsk1ego), h.1ego).
Bor.uta (Ks. Lubomirskte~o).
Siódma 1tonitwa
Piąta gonitwa
dyst. l.600 m., nagroda 1.200 zt.
z plotkami, dyst. 3.200 m. nagr. 1.800 zł.
Holubrec (Lubicza), Cicero (NowaAino II (Z. Cierpickiego). Klaszka (S. kowsklegó), Nar zeczona (StaszlóewiStarzeckiego), Hrabianka (W. Daszew- cza), frikandea (Bar Chorocha). Filip z
skiego), Pan Prezes (9-ty pułk strzel- konopi (Grono of. 9 p. strzelców konców konnych), Bianka (21-szv nutk ula- nych). Morwid (21-go p. ułanów) . Enia
nów), Amor (1-szy pułk ułanów kreho- (Grzybowskiego), Gruna (ttessena).
wieckich) Jam:ioła Il (1-szv pułk ufaNASI FAWORYCI:
n6w kreh.owieckich), T,~dv Siedy (Łur. - Ar.no, Aścia.
szczaka).
U. - Ouardi.
Szósta 2onitwa
III. - Kochany książę.
IV. - Bona Dea.
dyst. 1.300 m„ nagroda 1.800 zł.
V. - Jemioła, Hraoianka.
Hołubiec (Łubicza), Maur (SzepieVI. - Hołubiec.
tów), Hulanka (1-szy pułk. szwoleżerów), Moja miła (Grono oficerów 1-go 1 \'II. - Cicero.
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weneryczn1'ch skórnych, wenervcz
.
i moczopłciowych nych i moezopłcio- Ceglenlana 43
Czynna od 8 rano d~ 9 w1eez6r..
Tel. 41·32.
wych
Od 11-12i 2-3 przyjmu1elekarz-kob1eła ul. Andrzeta 5
przeprowadził Specjalista chorób
Tel. 59.40
W niedziele i święta od 9-2 pp.
J
skómr,cb wenery~z·
sitt na ul.
Przyjmuje od 8-10
Leczenie chorób :
I •
Piotrkowskłł70 ! nych 1 mocz~płc1'?·
i od S-9.
we- Wene17cznyc h, moczopłciowych
1Chor, skórne
w niedziele i święta (ról! Traugutta). wycb. Naświellame
lneryczne I płcfowe
Zachodnia 22.
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W nadchodzącą niedzielę dnia 14 b.
m. o&będą się na szosie pod Poznanien1
Udział w
szosowe mistrzostwa Polski.
szo.sowych mistrzostwach Polski wezml:\
następujący łódzcy kolarze: Kłosowi<:z,
Morga, Sierpiński, bracia Gałęocy, Koło
dziejczy i Se>chowkz. Tegoroczne szosowe mistrz~łwa Pomki zapowiada.ją sice
niezwykle ciekawie, ze względu na duty
udział pierwszorzędnych szosowców pof
.
skich.

niedzieli odbyły się w Grudziądzu wyścigi motocyklowe o mistrzc.
Grudziądzkiego
stwo Grudzi~za oraz
W wyścigach
Klubu Motocyklowego.
człon.
tych startowało trzech łodzian,
ków Unionu: Grabowski, Tatzer i Lan.ge.
Kapita.n sekcji motocY'klowej Unionu p.
Grabow&ki zdobył pierwsze miejsce w ka
te:gotji wozów o pojemności 250 kb. cm.
wy>grywa.ijąc srebrny puhar. W kategorji
Ubiegłej

Burza· profasfula
w sprawie przograno1

z P.1.C.

wozów 350 kb. cm. pierwsze mieis·ce :i:aJaik się „Express Wieczo~ny" dowłajął Poschadel (Grudziądz). W kategorj.t
wozów 500 kb. cm. pierwsze miejsce za- duje pahjaniicka Burza wniosła prot-est
jął von Anwei.tleben, zdobywa.jąc jedno- do Wy.dz. Gier i D_ysc. w sprawie prucześnie tytuł mistrza Grudziądza za naj- granego meczu z PTC. 1:2. Burza proei o
lepszy czas dnia. Warunki terooowe o- przyznanie jej walcoweru z naistępuf-
kropne. Przez cały dzień niedzielny pa- cych wzgąęd.ów: W czasie giry, w pierw.
dał w Gmdzi ądzu deszcz. Motocykliśc~ szei połowie mecro, b.ramkarz PTC. zo..
Unionu są bardzo zadowoleni z przyję- I stał przypa&:owo kopnięty przez własnego gracza i zmuszol)y był opuścić bołscia p·r zez Grudziądzki Klub Cyklistów.
ko. Wobec tego, że PTC. nie miało rezer
wowe~o bramkarza, do bramki wszedł
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członek zarządu

PTC. p. Ek, który ;a.ko
czynny gracz nie jest dla sweg.o. kJubu
z.głoszony. P~otest Burzy ma d"tWe szanse ipowodze.n1a.

J'.lrufl~ DTgsfc:p DJiedeń,;qflóDJ ~flrom':'d~! 1 l'lisfrzostwa lootbalowa
na 601sflu 11J.Jl.f•U oflolo 5 IUS14;f;V DJld~DJ drużyn pabianickich

Jak się dowiadujemy w nafbliźszym
W 15-ej minucie świetnie dyspono- sytuacji. Dwukrotnie w bardzo ładnym
(K.) Drugi występ Hakoahu wiedeń-1
czasie rozpo, czną się w Pabianicach zaskiego w Łodzi \VYt)adł znacznie gorzej wany Weliszek Iadnie wysuwa Kuhiko stylu broni Michalski.
W 15-ej minucie następuje groźny wody piłkarskie 0 mistrzostwo Pahjank.
od pierwszego. Goście mimo iż wystą ! wi, piłka wędruje od gracia do ~r1cza
pod bramka fioletowych, ktoś Mistrzostwa lokalne organizuj~ Miejski
moment
i
Herman
ją
dostaje
aż
Turystów,
co
składzie
identycznym
w
pill prawie
w niedzielę zademonstrował! w dniu piękną bombą z od!egtc.ści conajmniej strzela do pustej bramki i Kahan w o- Kom. WF i PW. mistrzostwie wezmą
udział PTC., Burza Sokół, Neszer, Krtllllwczorajszym w spotkaniu z Turystami 20 kroków strzela pięknie w róg bram- statniej chwili broni rękoma.
Rzut karny wykorzystuje obrońca oheend~r i Maiklkabi.
grę zupełnie przeciętną, nie stojqcą na- ki.
Huczne brawa są odpowJedzią na Stross. Przy stanie 2:2. Turyści przewet na poziomie polskich spotkań liten wielki sukces Turystów. Turyści cał stawiają skład. Miejsce Kriigiera na ogowych.
wykreślony
wierzyć, by w kowicie opanowują sytuację, demonstru bronie zajmuje Kubik A., a na kierowni
Trudno zaiste
.
dwóch prawie bezpośrednio po sobie na jąc w tym okresie gry piękną grę przy- ka napadu wchodzi Kubik Stefan.
w 25-ei minucie po rzucie z rogu Z /Isty członków
.
.
.
. .
te.n iiemną.
stępujących spotkaniach jeden
Tc
acd
Jak · d · d ·
W 25-eJ mmuc1e maw Turyści znów pada samobójcza bramka dla Hakoahu
sam zespół mógł pokazać grę rózniącą
t tnsi~ owi~ du1e~y zarhz l'ł ·kr:. . ·
się od poprzedniej conajmniej o dwie bardzo dogodną sytuację, bramkarz Ha "dobyta głowa przez jednego z gracz~
· ·n a os a un pos1e ze.ni.u uc wa 1 s ot;>l>"r t ,
, koahu
klasy
lić b mistrza Pol~i Turowskiego z listy
ow.
urys
f
6
k
h
·
k
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N awet at~
a oa u, t ry w n e- leży bezradni.~ na z.ief1!l. bram~a jest 11u . Turyści dą~ą za wszelką c~nę ~o zwy czł~ków.
Turowski w czasie rozegranych n!e
. sta, lecz Chomacki me potrafił zdobyć c1ęstwa. GraJą w tym okresie mezwyk
dzłelę potrafił .
t ł d sat t p Isk'
· t
le ambitnie i z dużem poświęceniem, d
zalmponowat na1wi~kszym znawcom i sie na strzał.
0
·dł. zos ~ ~ Y. wia
Wreszcie w 33 minzicie po kilku nie- lecz ttakoah umiejętnie się broni i wy- l'fkno mis rws ·w
smakoszom footbalowym„ zapqmniał z~
~~d~~':Ye z.~ nie~~w~ C:ą iku ~t~rspo
pełnie o t!rze ~f!spolowe1, grai~ p~ynu udallYCh atakach, Hakoah zyskuje pier nik nie ule~w już zmianie.
. tr ~0 k'' S yn ta d ~
· b
W ostatnich minutach doszło do
tywnie byle blize1 br!lmki przecnvnlka, wsza bramkę TJrzez Wortmana, który
oz.na
ecn\ mbr ~ , 1 ~ ~a.do
Niezn.aczn: zwycię~two Hakoahu .z ·. strzela do oustei bramki obok. wybief!a· obustronnie brutalnej f{ry„ na co rzadróżnicą 1edne1 bra1J1~ 1 b~to zupetme I iącego Michalskief!o. Do końca pierw- ko reagował sędzia. Ostateczny wv-1 b<:tnla.k ~ ·ikzen. ta b-0~1.1a om? zam~tj
Y t dięzł ~ po ~ ~anl, ze musda
szej połowy przewaga zmienna, przy- 1nik 3 :2 utrzymał się do końca meczu.
przypadkowe. Turysci . w zad~Yl'!1
. Zawodami kierował słabo p. Andrte d:wKop~nh~gtc swo1 WYJaz na zawo v
pad~u na przegraną me zasłuzyh byh c:zem więcej z gry maja, fioletowi.
W 44 minucie przerywa się ładnie Jak.
.
holw em
Widzów około 5 tysięcy.
e11szym Zf!STJol.em zwłaszcza w vcerw- Prankus i strzela ostro tuz nad poCzyżby
Drużyny wystąpiły w następujących
przeczką.
.
szeJ części meczu. .
·
składach:
Do pauzy 2 : 1 dla Turystów.
Swą niezwykle zyw1~ło.wą grą. I c!ą
W sfaraah siportowych lans.owana Jest
Hakoałl: Oppe.nheim Stross Pollak
.
: .
gfem na bramkę zagrazah ustaw1czme
Pried. Wortman HI. Lo'ewinger', Possa~ ·ostatnio wiadomość, jakoby zairząd PodruRieJ .części gry .
świątyni biało - niebi~skich, niestety
Turysci ofJ(Jda.!a nieco rr,a sz{{!c~. przy. ner, Nemes, Iiess, Wortman II, Bader. lonji stołe-cznej zamierzał wycofać druty
.
chorowalł w dalszym .c1~gu
nę pillkarslką z rozgrywek ligO'Wych. W1a
na brak strzałów co 1uz zreszta, 1est czem oomoc rziepotr;ebn~ sili s~ na e- Katz (Mausner).
Turyści: .Michalski, Karasiak, Krii- domość ta nie została ieszcz-e sprawdzo!ektowna l!r~ kombzn,acyma,, s.twarza.
11rzyslowiowe. ~ fioletow?Ch. .
p-rzyijęta z za~der, Hinc. Wieliszek. Kahan, f rankus, .na u źródła i winna być
Gdyby m1e1sce Chomack1ego za1ąl rąc wskutek tego grozne sytuacJe
Herman~. Kubik AJ., (Kubik Stef.), Chuj strzeżeniem.
pod wlasna bra1}1ka.
prze~łętn~ strzelec,. ttakoah mógłby ottakoah marnuje kilka b. dogodnych nacki, .Micha lski II.
puścić boisko łódzkie z przegraną.
WQWAWYaw s
1wmr1 w 1
nr
Naogół jednak gra Turystów wy- WWWWM*B"
padła nadspodziewa:nie dobrze. KombiQ.4r'NOQ4-mn
~4G0
nacyjnie Turyści przewyższali znaclŁodzi
gw1aźdz1sty
•
9::1
'7a Al '71.fllllV ff
J I.
nłe gości, potrafili zarzucić im całkowimotocyklowej
Kierownictwo sekcji
ta'ZI
lle...lf'as••
'ZL' 40 spodn1·e
cie swój system gry, będąc w polu bez
~ ~J"I"
Ha 1
JC •
porównania lepszym zespotem.
Unio.nu urzacdza w niedzielę dnia 21 btn.
Ostatnie sip<ńkania o mistrzostwo kl. dalszym cią,gu nia pierwszem .miejscu '\\' sw63 doroczny motocykilowy zjazd gwiat
Turystom nie starczyło sił do końca meczu: w drugiej połowie poszcze- A. okręgu łódzikiego sipowo<lowałv kilka tabeli, maiąic o jeden punkt więcej od Ł. dzisty do Łodzi. Jaik wiadomo w myśl rególni gracze wykazywali ogromne zmę zmian w tabeli. Kluby zajmujące końr.o- TSG. Liczyć się ·iecLnak należy, że ru- gulaminu ziazdu gwiaździstego do Lodz•
do tyna drużyny ŁTSG. zro-bi swoje i dru- trasa może być przez karoego uczestntczenie graniczące chwilami z zupefnem we miejsca wzi·ęły się energicznie
pora2. ka dowolnie wybrana, nie moż.e jednak
wyczerpaniem, co wykorzystał liakoah 1 pracy i z ty.~odnia na tydzi-eń bogacą się żyna czarno-białych zdobędzie
nacierając częściej w tym okresie gry. w punkty. Z t.ego też powodu trudno w trzeci mistrzostwo Łodzi. Ta-bela ro~q być mniejsza ani~eli 150 kim. i nie mobardzo interesujący oibecnei chwili p-rzewid~eć, ktore z za- welk klasy A przedstawia się następują. że prowadzić dwukrotnie tą samą drogi\.
Przebie~ gry
trzymał widzów przez cafy czas w na- grożonych 1JclUJbów powędrują do klasy co:
zjazdu
Przyijazd do Łodzi uczestników
21
1) OrJk,an
13
pięciu. Już w pierwszej minucie gry E. Naqhardziej zagrożone są druźyny PT.O
10-tą a
35:1'1 spodziewany jest między godz,
13
20
2) LTSG.
Turyści maja stuprocentc:wą okazję zdo win.tjonalne: PTC. i Sokół zgiarski, nie55:18 12-tą w niedzielę dinia 21 lipca. Dla U15
11
bycia bramki, z kilku kroków, będąc mnień jednak drużyny „Unionu'· i „Hako 3) ŁKS. lb .
22:12 czestników zi,arou prz,eznacza !lekcja m-o
13
15
sam pod bramką, Kubik AJ. strzela w ahu" muszą wytężyć swe siły w drugie1 4) Widzew
Inowa-cią
34:23 tocyklowa Unionu n.a:gr-0dy.
ki:lei'ce rozgrywek, by się nie dać zdys- 5) WKS.
14
aut.
13
37 :28 stanowi t. zw. nag,roda przechodnia dla
11
jed-en z prow!ncjonal- 6) Burza
14
Około 4-ei min. po rzucie wol- tansować przez
26:32 członka kl,OO.u, który przebył inajwiększl\
13
9
rzym dla fioletowych 11ilke od Krthi.~a nych zesipołów, tymlbardziej, że zbyt mi. 7) Union
35:4~ . ilość kilometrów. Nagroda przechodzi na
9
10
Al. otrzymuje Hermans i ostrym strza. nimalna różnica w punikta.ich dzieli Hako 8) Turyści I'J.
człąnek
24:32 wł,asiność tego ik1ubu, którego
12
8
Iem zdobywa pierwszy rmnkt dla miejs ah i Union od osta,t nich w tabeli. Nie·.vy 9) Hail:coah
19:33 1trzylkrotnie zwycięży.
7
i7:37
11
jaśniona jest równie.i sytuacja w czoło- 10) PTC.
cow.vch.
7
13
11) Sokół
23:52
O~romna konsternacja wśród druiy we; .ga-upie kluł>6w. Orican z:najdu;e się
- - - - - -py ttakoahu i jej licznych zwolennikńw
Kilka g-roźnych ataków ttakoahu '""Y
:H.to •do6tędzie mtistr~osteo
jaśnia brawurowo Kara~iak. Michalski
W to·czących się od dłlliŻszego -cza.s'll
1~atrudnionv jest również kilkakrotnie
w Łodzi i na prowincji roi;grywka.ich o mt
,1le broni pewnie.
Kio bronił: b~dzie Wf soboi~ i nie· s.trzostwo klasy B, nie zaszły ostatnio
dziel~ barw Polski
większe ·z miany. Na czeJ.e taoeli z.naiduW na1dchodzącą sobotę i niedzi~lę od• Lokajski, Trojanowslki, skoik w dal: No- je się nadal Bieg który narbliżei stojącą
tłaibliższe
będzie się we Lwowie mecz leikkoatle-1 wak i Sikorstki, tyczJka: Adamczak i Wie Hasmoneę przewyższa pi ęcioma punlktao nlistr~ostrvo Afasę .Ił. tyczny Pol1Ska - Rumunia. Polskę repre czorek, dyS1k, Górs'ki i Heljasz, oszczep mi. Kallldydatem spad.n.tu do klasy C. jest
~ nadchodzącą sobo·tę i niedzielę od zen.t'O'Wać będą następuJący zawodnicy: Dohrowol~ki i Buchał.a, 110 rntr. przei> GMS., który jalk wiadomo ie,s zcze w umtr. biegłym roku znajdował s i ę w klasie A.
będą się w Łodzi i na prowincji następu 100 mtr.: Szen.ajch i Czyż, 200 młt. Sze- płotki: Trnjanowsiki i Zajusz 400
mistrzostwo
klasy A: najC'h i Gniech, 400 mtir.: Gniech i Kos- przez pł'Otki: Kosfrzewski i Troiianowski Na prowd!ncii zapewnione
jące spotkania o mistr-zo.s two
1
Szenajch, ma Pros.na kaliiska, lk'tóra s-oo tik a się naHakoah - Union, Burza - Soikół. WKS. trzewsłki, 800 mtr. Ko'Str·zewski i Zuher sztafeta 4x100 w składzie:
- LKS. Lb, Turyści - ·W idzew ~ PTC.- 1.500 mtr., Pełlkiewi-cz i Jaworski, 5 i 10 Czytt, Piechocki i Silkors!ki, 4x400: Ko... stęp.nie z mistrzem grupy f-'..:l:?'.·kil!j . Zwy~
klm. Sawaryn i Petkiewicz, s.'kodt wwyri.: strzewski, Gn iech, Piee'hocki i ŻUiber.
cięzca przejdzie do klasy A.
Orka.n.
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Zabił kontrah1nt1
ooczam wskoczy/
do rzak1
Bvd2oszcz, 10 lioca

Zamieszkały w Obornikach Jan Gol~b nabył przed kilku dniami od gospodarza Dąbrowskieg-o nieruchomość za
cenę .19 tysięcy złotych.

. Po notarjalnem podpisaniu kontraktu
od Dąbrowskiego kwit
potwierdzający odbiór pieniędzy, obie·
cując 19 tysięcy złotych przynieść mu
tegoż dnia wieczorem.
Kiedy nastęonie · wiec~orem gospodar~ Dąbrowski upomniał się o swoją na
.Jeżność, Gołąb ani myślał płacić, zastawiając się wyłudzonym od g-osoodarza
kwitem.
. . Dąbrowski doprowadzony do ruiny,
w przystępie rozpaczy dobył rewolweru J dwoma strzałami położył na miej~eu tr.upem niesumiennego kontrahenta.
Sam pobiegł do pobliskiej rzeki i
wskoczył, usiłując w ten sposób popeł
.n:lć ·samobójstwo. Zdołano go jednak . wy
ratować i oddać w ręce władzy '
Gołąb wyłudził

berlińskiej stacit radjo-nadawczei ce słuchaczy radiowych odnośnego wie
wybuchł w tych dniach pokaźny pożar, czorp1;,z~iwiły się ni~pomału, gdy na
który zniszczył szereg apartament5w, ·dawany przez tę stac1ę koncert przer·

W

dalsze nadawanie przerwane zostaje, bo
w gmachu wybuchł pożar. - Ilustracja
nasza przedstawia Jeden ze zniszczooraz, ich urządzenie wewnętrzne. Jysią· wany zo~tał na1dem oświadczeniem, że
nych przez ogień apartamentów.

.;-·~m.obóistwo ·profesora
i . powodu alugów taśc1a

. .Wyrodny ojciec

We własnym gabi<necie u stóp półek
iawierających wie.Ie tysięcy książek za

otruł córką, k.t órq uczył
kraść
Bydroszcz, 10 lipca_
Przed kilku dniami aresztowano w
Międzychodzie 15-letnią Elzę Schreiner
ood zarzutem kradzieży.
Aresztowana zeznała, że do krad~ie~Y zmuszał ją ojciec.
Ojciec dostarczał jej do więzienia ży
wność, po spożyciu której nieszczęśliwa
dziewczyna zmarła.
.
·
Jak ustalilo śledztwo, wyr ~ r!ny ojciec wsypywał do przynoszony~h posił
ków arszenik, chcąc tym sposobem pozbyć się córki i zabezpieczyć przed e~
wentualnemi dalszemi oskarialacemi go
zeznaniami.

I

I

:.Składka w sądzie

na rzacz n1aszczqśl1wa„
stanotyp1stk1

W Berlinie znany jest Jako „okaz" jeden

Bytom, l O !ip~a
Przeli sądem pracy we Wrocławiu
ro?e~rała się ntezwykle przejmująca tra
gedja starzejącej się stenotypistki Emmy f ranke, która zaskarżył~ sweiro by
tego szefa o zapłacenie należne~o od„
szkodowania wskutek rozwiązania stosunku sluibowego.
Powódka ze śladami dawnej piękno-
ki roztoczyła przed sądem obraz swej
martrylogji.
Przez 15 lat byta kochanką swego
chlebodawcy, a owocem tego stosunku
byt. uczęszczający obecnie do szkół syn
Qdy rozwiały się nadzieje poślubienia ,
swego szefa, a nieszczęśliwym zbiegiem l
okoliczności stenotypistka rozchorowa- !
la się. ·chlebodawca bezlitośnie wyrzucił
ją na bruk.
.
·Opowiadanie to wvwarto tak wstrzą
sające wrażenie na przewodniczącym,
ławnikach i audytorjum. że naprędce, co
rżadko się zdarza, urządzono składkę na
sali sądowej i zebrano około 200 marek,
które jej wręczonQ,
r Natomiast pretens]e jej z powodu nie
jasnego stanu prawnego sąd oddalił•.

koń, który od 40 lat służy swemu panu,
flrzywo.żąc go codziennie do odległego

ten liczv sobie

strzelił się profesor strassburskiego uniwersytetu :Eugenjusz Lickteii;?'.
Profesor Lickteig był zięciem nieży~
jącego już słynnego finansisty badeń·
skiego i_ dawnego mHjonera Ernesta
Kiefera . .
Prż.yczyną samobójstwa są dziwnie
zawikłane sprawy spadkowe. Zamiast
Sf)odziewanych milionów majątku po
śmierci · Kiefera okazały się miljony dłu
gów. ,Wszystkie .jego przedsięwzięcia
zalamaly się i wyro-!ilY na inflacji maj<il~k róiwial·się w powietrzu.
Kieier próbował odzyskać stracone
pieniądze w Monte Carlo. Oczywiście
nie udało mu się to, jak wszystkim, którzy tam próbują coś odzyskać.
. Powróciwszy z Monte ~ Carlo haka
tysta ·i nacjonalista Kiefer zaczął udaw:ać pr~yjaźń dla f rancji i został obywatelem francuskim. Przeczuwając, że
niedługo już pożyje, ubezpieczył się w
z nielicznych Jut na ułic~h f.e2<> miasta pewnem paryskiem towarzystwie na 10
pewnemu podmic;r• iemu 02rodnjkowt, milionów franków.
o· ~O klm. Berlina. ,.l(oński weteran" · Kiedy umarł, zięć jego miał otrzy·
mae tę sume. która zaledwie pokrywajut 43 Iata! ••
ła długi teścia. Ale sąd nie przyznał mu
odszkodowania i uczciwY profesor Lic··
ktefi strzałem w serce starał się uspra
wiedliwit swoją niewvrnacalność.

Samolot· owad

Potworna mucha o czta·
rach skrzvd1ach

i

Barózo oryginalny samolot skonstru
frncuski p. Kann.
Samolot ten podobny jest do po. tworrlej wi~lkiej muchy, posiada dwie
pary skrzy<,leł poruszanych motorem w
taki sam spo~ób, w jaki poruszają się
skrzydła owada.
. Tak skonstruowany aparat może
prawi·e prostopadle podnieść się z ziemi
i niezwykle latwo ląduje. Im większą_
ósiąga szybkość, tern szybciej poruszaował inż-y:nier

ją się skrzydła.

Aparat pana Kann jest niewywrotny, a jedyną trudnością konstrukcyjną
j@st wyEalezienie odpowiedniego mate·
rjaJg -na, budowę skrzydł.
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Łodzi

4.00

Gdzie ·niema okazji do kąPiełi w rzece lub· stawie mo.gą'!"

- Zamiejscowe 5 zł.
złotych , miesięcznie.
do de .16w ~O groszy.
7
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ZWYCZAJNE: 10 "" za wiersz mllimetrowy (na stronie JO-szpalt.)
TEKSCIE: 40 gr. za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-s'Zpalt.)
NeKROLOOI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. l zaślub. po tekście 10 zł. Za
miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiej-scowe o SO proc.. zagraniczne o 100 proc. drożeJ.
Za tenriinow1· druk ogłoszeń adwinistracja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. - Najmniejsze
zł. 1.20. poszuk. pracy 10 groszy.
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Godziny przyjęć redakcii 6J>O poi Retopisów niezamówio
nych Die zwraca się. - - -

Władysław Polak.
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QgłosŻenia:

miesięcznie.

pfe nU me rt a: mlesięcznie.-Zagranica
Odnoszenie

chłopcy rad.za sobie, jak

W

1

Przechodząc przez ullc:-1
rozeh•zyt się uważnie unikniesz kalectwa i śmierci.
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