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Bomby we Lwowie.
!lofi,;jo iesl fuj no tropie sprall',;ónv zama,;liu

rJ oj~Dlnit~JJ poior dDJoria

LWÓW. 8 września.
Jak już doniosła dzis)eisza „Republika", Lwów był wczoraj terenem
ZAMA ..: aów BOMBOWYCH,
zor!itanizowanych przez czvnniki dzia·
łające pod rozkazami tajnej orsrnnizacji
wojskowej, a zmierzających do wywołania popłochu w czasie uroczvstości,
związanych z otwarciem T a r g ó w
s c h o r1 id c h.
O godz. 2 min. 20 po pot. w czasie
powrotu p. min. Kwiatkowskie20 w towarzystwie wojewody z uroczystości
otwarcia Targów u zbiegu ul. św • . Zofij
i Poniatowskiego jakiś młody człowiek
stojący na chodniku wśród tłumu publiczności rzucił paczkę, która EKSPLODOW ALA, RANIĄC MŁODZIEŃCA.
Wsk""'.11ie to, iż paczka owa ZA WIERALA JAKIŚ MA TERJAŁ WYBUCHO
WY.
Na szczęście wybuch był nieszkodliwy i nikt z najbliżej stojących osób nie
został ranny.
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2 u czniowie warszawscy ares.ztowani
na Litwie

IDJoDJsfli~eo

.Aresztowany sprawca wybuchu Mi·
chat Te~eszczuk, ma łat 19 i jest studen·
tem medycyny uniwersytetu lwowskiego. Paczkę zawierającą materjał
wybuchowy oddano pirotechnikom do
zbadania, z jakim przyrządem eksplodującym ma się tu do czynienia.
W czasje dalszego śledztwa Tereszc1uk zeznał, że jest członkiem'
UKRAIŃSKIEJ ORGANIZACJI WOJ·
SKOWEJ.
Drugi zamach bombowy wydarzył

czem w walizce tej prócz bomby znajdowały się hacele końskie.
Całe urządzenie biurowe ZOST ALO
ZNISZCZONE, wszystkie drzwi i okna wyrwane. 3 OSOBY ZOSTAŁY
CIĘŻKO RANNE a mianowicie kasjerka Marja Strejtówna, Stanisław Stań
kowski, woźny i Marian Romanowski,
urzędnik. Wszyscy troje odwiezieni zostali do sz.p ttala
W STANIE BEZNADZIEJNYM.

%1

ronnv,;łi

.., Aotastro:fie auto6usu
Starog~rd, 8 wrze§m'.a.
Na szosie pod Lubichowem w powiecie starogardzkim wydarzyła się ciężka
katastrofa autobusowa.
W stronę Starogardu zdążył należący
do firmy p.rizewozoweij „Hoppe i Laskowski", autobus, wiozący 30 pasażerów.
SZ'ofer, chcąc wym~ną:ć stado bydła, skrę
cił gwałtownie w bok, przyczem autobus,
jadący z szybkością 40 lclm. na go·dzinę., •
ugodził•z całej aiły w drzewo przydrome
ulega~ąc zupełnemu rozbiciu.
9 pasażerów, którzy cudem wyS1zli ca
ło z !katastrofy, rzuciło się do akcji ratun
kowej, wydobywaiąc z pod rozbitego autobusu 17 ciężko i 4 lżej :ranny<eh pasaże
rów. Odwieziono ich do szpitala w Staro
gardzie.

Socjaliści francuscy
.., o6ronie to.,.,or~us•u
liteDJslii<fi

Sp:·awca tego zamachu zblei?ł. Także
• wczora1szym
•
Londyn.
8. w.r;z1eśr.1!a. .
d mu
w
wy b uc hł oożar na
.
. .
W OKOLICY T ARGóW WSCHOD·
dworcu lwowskim który iak wykaza. W. d.nrn wczoraJszym o!rzymał ang1el
NICH.
'
b ł
ó _ ski minister spraw zagramcznych tlenł'? d. o t Y.c h czasowe 'śte d z t. wo.
v r w de1son, depeszę od socjalistów francusOkazało sję, że EKSPLODOW ALA niez dziełem zbrodniczych rak.
kich, skierowaną do niego. jako do byle·
BOMBA W GMACHU ZARZADU TAR
W dniu dzisiejszym, prowadzone e-1 go prezydenta międzynarodówki socjaliGÓW, przyczem siła wybuchu była tak nergiczne śledztwo połlcyjne. natrafiło stycznej. Socjaliści francuscy w depeszy
o!hrzymia, ie budynek cały
już na trop sprawców, których areszto- swej domag.ają się od ministra HenderROZERW ANY ZOSTAŁ NA DWIE wania należy się spodziewać w najbliż- sona odpowiedniej akcji u WaldemaraCZĘŚCI
Iszym czasie.
.
sa, celem skłonienia go do uwolnienia a•
•
Szczegóły dochodzeń. z łatwo zro- resztowanych w ostatnich dniach 300 s0Nieznany sprawca rzucił bombę, zumiałych względów są narazie trzy- cj::Jistów litewskich. 22 aresztowanych
która się mieściła w dużej walizce, pri;y mane w tajemnicy.
skazano wyrokami sądu wojennego na
śmierć
.
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Piet zeppelinów

finonso01anvdi przes

spólli~ omervliońs

o-

Medjolanie
runął dom

Medjolan, 8 września.
W czaisie p.racy przy nadbudowie dwu
w maiątku swoich rodziców pod
Nowy Jork, 8 września.
wane p-rzez grupę n:iemieclkie'h i amery- pięter w je<linym z domów w Mdljofaniie
Dr. Eckener z.aikończył pomyślnie ro- kańs'kii1ch halllków.
na5ofąpiła kafastr,ofa. Dom Tunął,
~rze
zarzutem szviegostwa
kowant.a z amerykańskim1 kail"italistami
W naqlbLi1.ż5zej przyszłości r071J>Oczęta biąc w gruzach xoibotni1ków zatrudniioWilno, 8 wirześniia..
w sprawie stałego uruchomienia żeglug~ będizire budowa pięciu steriowców, więk nyoh przy budowie. 4 r-obotników poinioZ pogrrunicza dlon1osizą, u w mająttku powietrmej przez ocea•n.
szych niti; ołbe.cny „Graf Zeppelin" i o sil sło śmiierć na miejscu kilku zaś jest cięż
Przedsdębiorstwo to ma być finalilSo- nii~szyoh motora'Ch.
kc Teinnych ii poparzonych waipnem.
Podgórze powiatu trockiego na Lltwie
od 2 tygodm.i bawiJ:i dwa; synowie właści
oiela mariąt'ku p. Piiotrowslkiego, Władys
ław i Zygmmt, uczniowie z Wa,riszawy.
O .ich pll'zyieź<l'zlie dowiiedziiały się w1a
dze Litewskie, które wysłały do ma1ąttku
k:h'ku agentów poliicyjnych i aresztowały
dhu braci Piotrowsikioh pod z.a.rzutem upria wńaniia szipdegostwa na rzecz Polski.
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Wojna na Dalekim Wschodzie

·
tragedja r.o dzinna
W

ł

5 rzą 53 Ją Ca
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Kowel, 8 września.
We wsi ttosanny rozegrała sie wstrzą
sająca tragedjia rod.zi·nna. Nie.iaka Natalja
· Łapienko skaircita swoją 1 4 .1etnją cór·
kę Olgę za nieposłuszeństwo. Mloda
dziewczyna zacz a ta płakać i ze słowaV1

mi: „już więcej mnie nie zobaczysz!"
wybjegł1a z chaty i skoczyła do Z!Ilajdującego sie opodal stawu.
Zrozpaczona matka pobiesrła za nią
i chcą.c ratować toną.ce dziecko. wskoczyla do wody, lecz nie umie.iąc olywać
poszła na d:no z córka.

Wielkie starcia między ,,białogwa1~dzi
stami'' i armją czerwoną
Charbin, 8 września.

podaje na podstawie wiadomośc~'otrzy- 1gu kilku g~
manych z autorytatywnego źródła, iż w
•.•
okolicach stacji Grodkowo, n.a sowiec~wa, 8 września,
kim terytotjum, odbyło się slafcie pomię
,,Prawda" podaje,. !ż ~bre~ zapr~edzy wielkim oddziałem periyzalllł6w bia.- ~~ l'IZądu ~~ńskiegio 1 ~tełogwardyjskich a armją czerwóa.ę. Pod- mom ~ chińskich w Mandżurfi .1 w
czas starcia część żołnieny ~ej S~h!'JU t~e są :W dalszym. c1!ł~~
armji z kulomiotem przeszła na stronę rosyjskie oddziały
„biał!ogwardYJsk1e •
„białogwąrdzist6w''. Na Pomorzu sowie Od~ł gen.. Nieczajew~ • zmj~uje się "":
ckim i w okręgu zabajkalskim działają Ii Ha1łarze. Chińska adm.iniistmCJ& kolei
czne oddziały białO!gwar~kie.
które wschodnio - c~ińs~iej za~a z f~z.Y:
kompletują się nie tylko z emigrantów, stowską O't'g~CJą mł~ezy rorsljskieJ
lecz i z lu~ miejsCOIWej. Pariyzaaci umowę na ktoreJ .pc>dst;awte orgamzacja
usiłują zająć miasta Sreteuk, Ntierezyńsk ta u~ła straż kcleJOWą. Straż ta !>d'i Nikolsk - Usuryjsk!. Szczególniej po. m~c ~ę ma rz~k~1 według twiermyślniie rotzwija się akcja jednego z od- dz~ pisma sawieckiego, Kczególnym
działów w okręgu Zabajkalskim. Oddzia.ł olaiuCJeństwem w stosunku do komun.istów i do obywate~. sowieckich.

•=mmmwellll:ll*Mal!llllmmne••m•-•E••••••••••••••••••••Kanonada piorunów na WileńszczyźniB
Wilno, 8

września.

Na pagirainiczu ipolsko-IHewislciem w re
uszkiodził s'1:D1i0'1.ot liwileńsiki:m szalała wieVka burza połąicoo tewsikii.
na z ulewą i piorunami. Burza wyrządzi
W 'ire·j1onie Nńemen.czyn.a spadł samolot
ła znaczne szikody w gospocLarstwaich.
lńotewski .i zosbał zdruzgotany. Jedlen z lot
W p•o wiecie wi1leńsko-faiookim i osz_ nń1ków je,s t aiężllro rianny.
miańskim od ude.rzen.i a pi1
Q!l'UJI11a zootały
W rejl{)lllie Or.an pioruin uderzył w
zabite 4 osoby, z.aś 6 dężkio po-rażiooych. slra1żnii'Cę l:iiewsiką, Jotóra spł!Olnęła dbis·z-1
W powiatach tych sipł'OT!ębo 8 domów.
czętruiie.

W dniu wczo.ria.j.51zym w w<>ijewódz-twiie a.o nk Til"olk pforun

)

ten, licz.ąey 600 ludzi, zajął miasto Nier-, sowiecką w okręgach Zabajkalskim i Bla

Charbińskie 1'.osyjskie ~o , Zaria" czyńsk i trzymał się w tym mieście w ciia gowieszczeńskim. Pierwszy z tych oddzia

*

,,Prawda"

~~i.c!~id~a

ły "białogwardyjskie"

WZQ()wj,ły

ciwsowiecką akcję woj~ą

prze-

na Dalekim

Wschodzie. Mnożą się ;wypadki przekra.
CZ8Dlia granicy sowieckiej i ostrzeliwania
sowieckiej straży granicznej. W okręgu
BłBgowieszczeńskim „białogwardyści" do
konali napadu na miejscowość Swobodny
je ł.użki, Dwa wielkie k<l!DnJ!
odddały
„białogwardystów'• pr7<"krnczyły granicę

łów po zajęciu ;wsi Czuprowo i Kuturna
o 60 k1m. od Nterczyńska rozpoczął oiea
zywę w stronę tego miasta. Drugi oddział
zajął wieś Woskresien.skoje.

!!!'!!!!!*~~!!~!!!~!!!!!!'!!!!!!.

Rząd IYłac

Donalda

zwleka ze wznowieniem stosun•
ków dyplomatycznych między
Ang/ją i Ros;ą

Moskwa, 8 wirzeŚl!la .
ukazała siię koresiponde·n1aja z Londynu, w której pismo sowiec
kie stkaray się na 'l'IZą<l Mac Donalda , któ
ry zwl1elkać ma zie wznowienier 1 stosunków dyiploanatycmych miiędzy A n glj ą a
ZSRR. Pro,je.ktowaa:i.y wyjazid Mac Doi:al
da do Amerylk,i -0'Cłirnczy nawiązani e stosunków między Loniclyn1em a Moskwą 1:a
czas dłuższy.
W e<lług posńa<lanyoh przez sowieckie
pismo informaoji rząd Ma<: Donalda bę
dzie naogół oczekiiwał ze strony sowietów lkonkirebnych propozycji w sprawi~
wzwiiązan.ia istniejącyich kwestij~
S1pornyich przed wmowiie1t11iem stosooików dy..
plomatycznyoh.

1W ,,iPrawdziie"

,____!!
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Uczta za 60,0
w

średniowieczu

i inne ,,rekordy" żarłoczności

Jliflt nie

d6oł DJÓDJc~os

o

„lini~"

TruJące

widelce

--0-

N o •o We zoiruc:le
llośt:ł boietowuc:h
W Ameryce, zwłaszcza wsr6d pubH,..

czności pocLrórującej i jadającej po hotelach z:auwa!-Ono w os.tatnich czasach wy
Obecnrl1e coraz częściej sie słyszy 'nek. Lu bil on szczególnie f{alarete z ryb dzetf u, ro te! ulublonemi te~o ootrawa- padki ciężkiego 2Jaehorowania o charak
zatrucia i to we wszystkich wypad
hasła: djeta, smukła linia. kalorie, wita- pijal znakomite wino, a jako orawdzi- mi były: p: eczeń barama. kura oo wlos terze
podobnego.
zabrucia
kach
miny. A chociaż człek na mnóstwo rze wy smakosz, jednemu u S'ń-"VCh dwo- ku z oliwą i cebulą oraz rasrou z kur.
wprawdzie nie
śmiertelinych
Zdarzeń
kua
k
sztu·
francuska
XVlll
cku
wi
W
i
svropy
różne
czy zwraca obecncie baczna uwag.;, rzan _przyrząd,zić kazał
tak cięż
zachorowania
bywały
ale
było,
szczególnie gdy musi dbać naprawdę o ogórki. Natomiast rniektóre damv dwo- lir.arna stala na szczycie, na którvrn zdo
le:kawzywać
niety1ko
musiano
że
kie,
1
detę - jednak rozkosz, jaka niezaprze- ru Elźbiety angielski·ej żvć musiały bar łata się utrz"mać i w ciąi.r 1 w eku XIX,
do
chorego
od1Stawiać
nawet
ale
rzy.
Do
naśladować.
ją
się
starały
kraje
czenie daje wi·elu ludzi1om SPOżvcie sma dzo skromne, skoro dostawałv na śnia- inne
powtarzały
zatrucia
przytem
a
szpitala,
czego w tym względzie dochodziło, zro
kowitegio posiłku, i dziś jeszcze lderuje dan~e Icawałek wędzonki i kufel oiwa.
wielokrotnie u wielu osób, tak, że pe
Tak wyglądała kuchnia średn'.owie- zum'emy, przypomni'.awszv sobie te się
apetytami i chęciami w tvm kierunku.
dama, podróżująca wiele, doznała
wna
Euro
w
wydawano
jakie
uczty,
choćby
To też od czasu do czasu każdv z nas cza. Jej kultura wzmogła sie Iednak bar
aż 14 razy.
go
chętnie sobLe taką ucztę urzadza. pocią- dzo z1J1acznie już za czasów Ludwika pie, jeszcze przed wo.ina.
Władze sanitarne amerykańskie i spra
O ile dziś starają s ' ę unikać nadmier
gając o~ficie podczas jedzen1ia z kieHcha XIV, kiedy poczęto zwracać uwag~ na
nadzór nad hotelami i restaurawuiące
jakość przyrządzenia. nie zaś na ilość nei obfitości. tern większa zwracaJą uczy kieliszka.
rta wykrycie
napróżno się siliły
cjami,
wagę na jakość Potraw, jest to tvlko rze
Cokolwiek jednak czvn'mv w tej potraw.
szel'kie rewiziie po kui::hW
przyczyny.
Tak np. wleczerza królowei składa- czą godna pochwały. Dz ś istnieie mnó- niach restauracyjnych nie dały żadnego
Cziedzinie . tak pod względem ilości jak
Jakości, niczym jesteśmy w porównaniu ta się często z bardzo mocnei:ro bulionu, stwo komb'.·nacyj przyrzadzania potraw wyniku. Zapasy spożywcze okazały się
• np. z rzymianami z epoki cesairstwa. Już kury, konfitur, w'na i Jemon.iaclv. Napo- z jaj, grzybów, podróbek, oom:dorów. świeże i dobre, a zresztą objawy otrucia
na poriątku tej epoki POsiłek rzymjan Jeon natomiast n.igdy nie rnvomniał w Są też przeróż.ne sposoby prz;vrządza- były zupełnie inne. aniżeli po spożyciu
'
sktadał się z trzech 2łównvch części. jedzen:u o swem połudn''Owem pocho- nia owoców południowvch.
nieświeżych ryb, lub nieświeżego mięsa.
i"M
A
a
•+
ME*
Pierws~a odpowiadala naszvm orzekąs Mfff•
Aż wreszcie n1edawno wypadek szcze
kom, składata s1ę tylko z w<ekszej obgólnie silnego zatrucia pewnego podróżfitości potraw z jaj i ryb. ornz lkzinych
n ego w jednym z hoteli nowojoirskich, wy
• g
W1'
dań pik~ntnych, kwaśnych czv oełnych
krył istotę rzeczy.
korzeni. Potem szło główne dan.!e. zwa
Oto mianowicie urządzono w kuchni i
C:hC:Q honie€ZDie UśOdOWOi: Ut:zenl
ne „pugna", skfadało się ono orzeważ
Uozeni, pracujący w słyinnem 0 bser- atmosfery prz.e prowadza się przy pomocy w kredens1e tego hotelu rewizję chemicz
nie z catvch zwierząt, chodziiło bowiem watotjum angiels1dem w Kew i zaprosze wystrzałów armatnich z dział, umieszczo- ną, a kiedy badan:e potraw i naczyń,
o to, aby każdy mógł sobie z.dobyć naj ni pirzez nich goście z różnych krajów, nych w rozmaitych miejscach, przyczem sprzątniętych zie stołu, nie dało żadnych
milszy mu kęsek. Do tego doda wa:no byli ostatnio świadlkami emQc,jonrującego mieJ'zy się ściśle fale głosowe, jak się roz wyników i miano ju.Z zakończyć rewizję,
przeróżne sosy, korzenie. a nawet drób. doświadczenia.
wpadło. na
chodzą w bard:z,o wysokich strefach, a na komuś z człooków komisji
Wreszc· e szedł deser, skladaiacv się z
myśl, ażeby, dla kompletu, zbadać 1eszOto przedsiębrano tam badania naj- wet przebieg ich się„. fotografuj.el...
obfitości owoców i ciast.
Otóż ponieważ wiadomo jest, że fale • cze świeżo wyczyszczone łyż'ki i widelzapomocą
wyższych sfer atmosfery,
Szemat uczt rzymsk1:ch wkrótce tak strzałów armatnich, badania, które w głosowe tem szybciej idą, im powietrze ce.
I wtedy dopiero pokazało się, że przy
się wzbogacił, że Już Lukullus wvdawał przY'szłości mają posłużyć do jeszcze pew jest cieplejsze, mo·Żina Wlnioskować o tern
zatrucia jest pewna pas.ta do czysz
czyną
atmo
warstw
wy.sQ1kich
bardzo
peraturze
60.000
epowiadaz
pir•
przecietnie
dotychczas,
ucz.t~
IIliejszego, niż
na jdną tylko
czenia metali ,zawierająca w sobie sinek,
·
sfery.
niia pogody.
złotych.
Dotychczasowe wyniki tego codza,ju czyli po łacinie cyan, a która, w zetknięDotychczasowe badania wysokich atJeśli się uwzględni ówczesną wa'l'ttiprawniają do bardzo ciekawych ciu z.e &rebrem zwłaszcza i z platerami,
badań
halozapomocą
się
dokonywały
mosfer
sprazdać
sobie
można
tość pieniądza,
daje silnie trujące połącz,enie..
wę, że taka uczta stanowiła duży mają nów, które poozcza się bez załogi (bo ża wniosków.
poza
uozonyoh
zdaniem
Mianowicie,
powietrza
tek. Nic też dz:iwinego, ie Kato, czlo- den człowiek tak rzadikiego
pewną giranicą naiwięks·zego oziębienia,
wiek o surowych obyczajach. mawiał: nie zniósłby).
Byle być piękną
Balony zaopatrz.one są w bardzo deli atmosfera ziemsika wyka.zwj.e wyżej coraz
„Jakże ciężko mów !ć Jest do brzucha,
wysona
że
tak
temperaturę,
wyższą
to
wnieszczo1t1e
aparaty,
.szące
i
samop,
katne
Według statystyiki tl4'zędowei angidktóry przecie nie ma uszu". I miał słusz
ziemią
poinad
kilometrów
'60
clo
50
kości
I
zaopatrzo
są
na<lio
które
balonu,
łódce
w
tamtejsze kobiety wydały w dą,gu
-skie.j
ność. bo mówi-erile dio brzucha stawało
new spadochrony, aże'hy w raz:ie pęknię temperatura jest już tak wysoka, że moż O'S'tatniego ro'ku prawie 2 i pół miljarda
się istotnde coraz trudnie.isze.
złotych na masaż, peńumy i kosmetyki.
Cesairz Wtell'us w okresie siedmiu cia balonu, mogły bez szkoły powrócić naby w niej ugotować jajo na twardo.
ąh'y
tein..
W
hyła11;>v,
jed;:aik
sztuka
Cała
.
.
to suma, przewyższająca o 45 mi~o
haloJest
takiego
resztek
,znafazca
Każ.dy
·
mil
miesięcy wydał na uczty prawi·e 300
jonów zlotych. Na jeden tvlko banki:et nu otrzymuje od rządu ain·gieliskiego wy- 1a.1-0 na ~ę wysokosc .wys.t.rize11ć, bez s~~ n6w złotych ro.czny wpływ koW za pasa
kazał an przygotować 7000 sztl,\k drobiu nagrcd•z enia w kwocie około 250 :zł. p<)J- dy dlla 1ego skortllp'kt, a potem :zapewn1c żerskie bilety.
mu równie bezpleozny powrót na ziemię.
Od Lat ośmiu już właścicie-le salonów
i 2000 ryb. O innej uczcie, wvtianej na s'lcicih.
Ucz.eni spodziewa.ją się, iż w ten spo- kosmetycznych i fryzjerzy damscy robią
Te badania d ały bardzo dekawe wy12 osób. opowfada pew en p:sarz rzymski, że kosztowała cesarza Verusa dwa niki, iecLna.kże nie sięgają one dalej w gó- s·ób będzie można obija.śnić, a nawet prze świetne inte.re·sy; ich dochody podwoiły
i l>Ół miljona złotych. Niestetv. 111'.e wie- rę, niż 22 kilometry i wy!kazują, że na tej powie<lzieć pewne nagłe zmiany pogody się niemal W dziedzinie perfum wygląda
my, co na tej ucocie zjadano. srdvż me- wysokości temperatu·r a powiefrzina wy-, przez obniżenie się lu.b podwyższenie o. to tak, iż w r. 1928 jeden ty1'ko S1klep lonwych, bardzo gorących, a bardzo wyso- dyń'Slki sprzedał koometyków za prawie
nu nie dotrwało do naszych czasów. Ty nosi kilkadziesiąt stopni poniżej zera.
4 mi.liony zfo.tych.
warstw pawiet.rz_a.
kich
warstw
jeszcze
wyilszych
badania
Otóż
le tylko wiadomo, ie każdv z irości otrzymał żywy egzemplarz tvch wszyst
k1ch zwierząt i ptaków. które bvty po·-----------------------· ·--·
m=
-·
dane do stołu, prócz tegio każdv otrzymał no" y wspanjały puhar, a oo spędzon.ej na bainkfocie nocv odwieziono
go do domu wspaniałym wozem. który
móirł sobie zachować wraz z woźnicą i
mułam;. Każdy przyzna, że oołacalo się
być zaproszionvm na taką uczte.
N'c dziwnego, ie wraz z uoa<Lkiem
Gdy już ścięcia dokonano, wtedy jed- rano zbudził się obok zwtok małżonki.
W japońskich dziennikach mówi się
cesarstwa poszła też w n1epamieć ch~ć
1
Naturalnie temu opowiadaniu nie dapcpchnięcie nogą staczalo ciało strano
kaJaponii
w
ostatnim
o
wiele
obecnie
w'.ecza
o
śreclJni.
użycia i że ciężk'. e czasy
Sfrawiły, iż Europa żyła zuoełnie skrom cie starej daty, który nazywał się Hitu- conego do grobu, ze zwieszoną na piersi no wiary, wyrok śmierci zapadł, a w
trzy dni skaza:nego tkacza zaprowadzonie. Jeszcze tylko na wschodzie odby- pay Kitagoro, a który właśnie umarł w głową.
Sztuka bowiem Hitupaya Kitagoro w no na miejsce stracenia.
waly s · ę ob~te uczty, przeciwko któ- wieku lat 84.
Bez żadnego przymusu, ani wezwaHitupay Kitagoro pozostawił coś w swem okrucieństwie była tak doskonała,
rym zresztą nie wystąp] nawet Mahousiadł sam na macie słomianej ze
nia
współczesnych
słowa
świadczą
jak
że,
mÓczem
o
miał
A
pamiętników.
rodzaju
met. Wprawdzie zamoż.nieisza ludność
Europy północnej jadała skromnie lecz wić i wspominać. Więcej, o.iż 60 głów świadków, jednem cięciem ścinał głowę związanemi w tył rękoma i kazał sobie
obficie, i t-O potrawy mięsne. a więc ba- strącił z ciał ludzkich w ciągu swego ży- skazanemu, ale nigdy tak, żeby odpadła oczy zawiązać. Ani .jedna tza nie stoczywoly, tosiie, ren·fery, n1iedźwiedza·e, bo- da, a jednak nie zatracił w sobie ludz- od tułowia. Z niewiarygodną pewnością ła mu , się po twarzy, tylko westchnął Jekciany, i t. d., z,Jewając to obficie, mio- kiego poczucia i wyraźnie zaznacza w kat zatrzymywał miecz w locie w tej ko, kiedy zawiązywano mu oczy i kiedem, piwem, - natomiast mieszkańcy notatkach swoich, że był „slugą spra- chwili, kiedy jeszcze pozostawal nie- dy wśród publiczności nastała śmiertelna·
miast pótnoono wlosklich uważał", je ja- wiedliwości nie tyle z zamiłowania co z tknięty pas skóry, który zapobiegał, aże- cisza.
Zaledwo padł cios z miecza katowdainde mięsa trzy razy na tvdzień jest przymusu". To znaczy, że rozpoczął swą by głowa się nie potoczyła osobno.
i ciało straconego stoczyfo się do
skiego
Hitupaya
przez
straconymi
Pomiędzy
kiedy
tenczas,
w
działalność
katowską
nigdy
dodatku
w
już wielkim zbytkiem,
nie jadali gorących w"eczerzv. Nieco le- przymus posłuszeństwa dla władzy w Kitagoro było wielu takich, dla których grobu: kiedy z tłumu wyskoczył młody
piej żyło się już w Wenecji, na którą ndie Japonii był tak wielki, ie niezastosowa- uczuwal litość, a przy opisie jednego stra człowiek z błyszczącym sztyletem w rę
wvwiera? nie się do rozkazu, !.tóry mu wyznaczy1 cenia wypowiada ten ponury aforyzm: ku, a zanim ktokolwiek mód się zorjenwpłY'V
wątpllwie duży
ws.chód. z którym utrzymvwata oży- zawód katowski jako, ~ro;de:k do. życia, „Ohydny jest zawód kata, ale jeszcze o- tować co się dzieje, przebił sobie pierś i
byłoby samemu zr,alezc się pod mieczem hydniejszy jest blad sędzief{o, który wy- padl martwy.
wione stosUJnkti.
Byt to ten sam sztylet, który pozbadaie wyrok śmierci, nie uświadomiwszy
• . .
.
Dz'wną ucztę wydał król Ludwik IX kata.
wił życia żonę tkacza. Na rękojeści jego
ku 1096 bezp.ośredinio przed wyru- . Bo za czasów. dz!atalnosc1 Hitu~aya sobie słabości ludzkiej natury".
w
I w dalszym cią~u ttitupay Kitagoro drewnianej wypisane byto wyznanie:
U t K1tagoro karP. ś1 i11erc1 dakonY\vato się w
.
k
'
r<?
1
o pewnym tka~zu japof1skim, „Właściciel tej bróni jest morderca żony
opo\via<la
mieścięcie
przez
prymitywny
sposób
a
cz
rzvzowa..
:-VYPrawę.
na
szen em
ta skla?ała s1 ę: ~fasoli ~otowa~e~ w ml,e .czem, bez ~iafotu, bez pieńka, na któ- którego skazano na śmierć za zamordo- tkacza. która niusiala zf!inać. bo przyku, ryzu z mlek;em. migdalami 0 cyna- rymby skazany kładł głowę, bez pomoc- wanie żony, chociaż do 05tatniej chwili rzekla mTl małżeństwo, a poślubiła innef{o".
zapewniał, że' jest niewinny.
rr.one~, ryb, wsród ~tó.rvcb bvły wę- ników, którzyby go przytrzymywali.
Iiitu'Pay Kitagoro powiada, że na z.aWedle własnego opowiadania skazańSkazany na śmierć siedział ze skrzygorze i tortów. Nawel me ~malrosz mu:
1
zag-adką pozosta?o, czy samobójwsze
w
żony
pokoju.
Vf
byt
istotnie
?~
ca,
gfO'Wą
podniesioną
i
nogami
żow.memi
ani
bv'ła
e
n
s! przyzni~ć . że u~zta ta
na ziemi i w tei nozvcji c 7 ekaJ na śmier- c~w1h mo.rderstwa: . Jed~ak . metylko go ca ·. :Jdczas eP'zekucii snóźnit się z wyzpokrze11fa!ąca, &ttJ wyszukana.
W o rzedw'.eństwie do króla fraincus telnv cios z reki kata. Pospolita mata me p~p.efmt, ale o men;i me w1ed.,,1at !'od-,· namem r-rawdv. C7.V też umyślnie "'dfożyt
kiego }ego koleg-a. cesarz niemiecki fry sfomiana i grób, wylkopany na i;tębokoś- cz.as Jeg~ s1~u z.bro.dmarz zakradt się do wymiar snrawiedliwości na sobie sa. dervk Il, był wielkim sma.koszem i ka- ci jed11eg-D metra, przedsbwiały jedyne m1eszkama 1 przebił sztyletem serce żo- mvm. aż do chwili kiedy rywal żyć nie
'
ny, a potem zniknąt, tak, że oskarżony : będzie. .
zał sobie przyrządzić kiedvś 200 szy- przygotowania do egzekucji.
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~ueanfio sa6rolo rsec:sv 6iedneł slutqc:ei ł •niflla
Łódź, 8 września.

nowy żakiecik i sukienkff.

znikła z rzeczami i więcej się
już oczywiście nie pokazała.

Cyganka

Służące nasze są bardzo ciekawe.
Zawsze chcą się czegoś dowiedzieć.

podrzu~i•a

z niemi,

już

pierwszy film
'

Jest to Wielka Parada Powietrzna Armji Sprzymierzonych
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wehikułów

8 września.

Zgierskiej przed domem Nr.

124 został przejechany przez samochód

przez samochód i

odniosła

ogólne obra-

żenia ciała.

Poszkodowana opatrzyJ lekarz ,pogo14-letni syn robotnika Władysław Mała- towla.
•.~
nowski (ul. Żórawia 12) i odniósł ogólne
potłuczenia głowy

I

ciała

I

Na

przochodzącą

J>rzez

jezdnię

Po~zkodowaneg-o opatrzył lekarz po- na ul. Zgierskiej M-łetr.tą wyrobnicę,
MarJannę Kowalską (u. Aleksandrow••
gotow1a.
ska 61) najechał rowerzysta. Kowalska
*
d ·
i i
J
i
Przed domem nrż 94 przy ul. Brze- l ł ł
po u zie~
zlńskieJ córka kraw~a SzaJndla Birn- u eg a z aman u Dtawe nog
lenia przez lekarza pogotowia pomocy
cwajg- dostała się pod wóz ciętarowy I została, z powodu braku mlefsca w szpltalu, odwieziona do domu.
odniosła rany tłuczone prawei.ro uda.

Lekarz pogotowia, 1>0 udzieleniu poszkodowanej pomocy, pozostawit ją na ~113101BJ~l'Błlł3111J1UD!BłBDBf!O
miejscu.

••
••

Przy zbiegu ulic Andrzeja i Piotrka·
wskiej 58-letnia Jadwiga Levi, zamiesi..
kah przy ul. Piotrkowskiej Nr. 109, prze.
chodząc przez jezdnię została potrącona

I
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Dlo€zetto Zosia

.:h.:iala hg~ konlec:znie l'l~rgslq9
- Ja - Ja się nazvwam .WdnliewZ Warszawy d-onOtiU\:
W nieiclzielę miał odlbyć sdę ślub p. Ma Ska Matja.
- Czy .napewno?
ryisi Waśinie~i~ iz p. Stanisławem K.
- Ależ z całą pewnośdą.
Narzeczeni wynaję'1i ~ttż sobie nawet mie
- Czy !Pani mioozikała ~ui w tym do~
szaca.nie przy ul. Muranowskiej 6 i wszys1t
mu przed 2 Iaty?
ko zapowiadało się jalk.natlepi~.
Nie, nig<ly bu nie miesikałam!
P. MaryrSia była bard.zo szcz~liwa, ip.
- A, to ~o innego, wdęc pani napew
Stanisław zako'Cha.ny w niej po uszy do·
cz~kać się nie mógł t-ej pię!knego dnia i n-o nazywa się Waśniewska?
- Jut powiedziałam„,
narzekał ,że doba m.a at 24 godzi!ny, gdy
P. dziełin:icowy podzię'kował, ukłonił
nag:Ie wszystko rozw:iało się jak se.n.
A było to ta.k. Na n1Jweim mieazkainku się g:rzecz:nie ii wiedział jut tyle, co i rząd
metryiką. ca: cooś tu ~est nie w porządlku".
zameldowała się ip. Mar}'1$ia
iposzu'kiwan.ia,
Zaczęły się żmudne
Rządca domu, wipisuóąc a~ nazwi<!tko do
rerje:stru, zauważył, te przed 2 laty p. Ma S114Peran:ia ipo aktach i meldunkach i wkr6
rysia .Waśniewslka mieszJka1a już w tym tce przekonano się, że Matja Waśniew
domu; przyp()Illiliał -sobie aadto, że znał sika wyszła zamąt, oibecnie :na'zywa
ii\ osobiście. Ucie'SIZ'O.ny więc z tpotkanta Befil<e i mieuka przy ul. Marszallko~ei
wylbrał isię do p. Ma'l"Ysi z wizyta.. Jakiei 26.
Sprowadzono obie panie -do 'komiisar.
było 9eodnaik jego z.dziwienie, gdy stanął
jatu i skonfrontowano.
pr:zed.„ zttipełinie nieznajomą.
~ Ja:k rS:ię masz., Marysiu)
Zamyślił się p. rządca mocno, przy.
- Jak 1się mas.z Zosiu!
pomniał sobie rysy twarzy
11 tamt„j" p.
Powd.tały się !Pa~i.e i .z da1szej rozmoMuyisi i. pobiegł sprawdzi~ jeucze. stare
m~ldunk1. Tu zn6w oze'kała go 111espo~ wy wyn·ilkło; p.rawdrm~e1 p. Maryis~ Waś
niew.flciej 1%lginęła półto.ra roku temu me. .
.
d'Zla.n~a.,
. , Lnuę 1 na.zwiislk<>, rok u:rodun1a i data, tryka, wzięła ją sobie p. Zosia Krawczyk
wwzystlk<1 g~yż awojed nie miała, a wy.staranie się o
~iona. rodziców, wyz;ian1e„.
1deinty<:zne z ~~ldunlc1em z przed 2 lat, a nu\ nastrę.cza wi~le, wiele trudności ... Po
stanowiła więc uoho<lzić za Wafolewslką
osoba zupełm~ lllttll~„
- Coś tu ~eist me w a>in"za.dku, - pó- i w~iść pod tern nazwitS1kiem zam~ - omyślał rządca i po krótkim wahaniu iza„ stzulkiwać nie miata zatfliaru
Su.>rawa wy~aśniona. $lub z p. Stani,swiadom~ł o .W!Szysłntiem fPOłiicję.
~ottmsaąat wy;dele·~ował d'tielnieowe„ ławem saę nie odbędzie, natomiast grozi
proce,s sądowy o uźywanie cudizych dogo I) iroz•1wczęł? ~lię ś1'e-dzitwo.
- Jalk pam s.1ę nazywa? - ,zarpytał z kumentów.
Co uczyni p. Stanfiaław, nie wiadomo.
pun:ktu dzielniicowy.

I
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Rozpoczynamy mecz!H
programie demonstrujemy

haremów -Niewidziana dotychczas je·
sicze tak oszałamiająca wystawa.
Orkleatra pod d3i1r. p, R. Ka_.tora
Poezątek seansów o godz, 5-ei po pot.
w sob., niedz, i święta o Qodz'. 12 PP•
Ceny miejsc od 12-3 w 1ob„ niedz.
i święta 1 zł. i 50 !fr,

Gdy mfodego człowieka uspokojono
i wypytano o jakie dziecko mu
chodzi, opowiedział nieprawdopodobną
wprost historię. jaka w życiu malżeń Wczoraj o 5-e; wyszedł ż domu
skiem mogla się wydarzyć.
'
i nie wróci/
Matka ulokowanego w zakładzie
Łódź, 8 wrze~nia..
przed paroma godzinami podrzutka była
21-letni Abl'am Hostyk zamiesikały
jego żoną, lecz nie posiadał z nią formalprzy ul Pjeprzowej 6 przed dwoma ty.
nego aktu złączenia.
Pan K. po pewnym czasie wskutek godniaimi stracił posadę i od t~go ciaau
różnych nieporozumień zerwał z żoną, wpadł w dziwną
melaa.cbolję
pozostawiając dziecko u siebie I mimo
protestów z jej strony z małżonką się Całemi dn.iami siedział w domu przy oknde, patrząc nieprzytomnym wzrokiem
rozstat.
Parę dni temu zjawiła się ona w je- na uliicę. .
Wczoraj o godzinie 5-ei wieczorem
go domu i w czasie nieobecności p. K.
Hostylk udał się do fryzijer.a na ulicę Piiezabrała dziecko z sobą.
Na drug-i, czy trzeci dzień maleństwo prrową, ogolił się, ostrzygł i o wpół do
Dokąd poszedł
podrzuciła na ulicy i zawiadomiła o tern 1 szóstej opuścił razurę.
1 niewfado.mo.
sweg-o byłeg-o męża.
Rodzina czełkała na niego do póined
P. K. rozpoczął poszukiwania i od poIicji dowiedział się, że właśnie w tym za- nocy, poczem zawiadomiono o wypad~
kładzie syn jego został ulokowany - te- zagiinięd.a. policję, która wszczęła enel'lgi.
cme posrolkiw.anfa.
raz chce go odebrać.
Dotyohczas jednak młodzńeńca
Okazało się jednak, że należy zafatnie Z®le:zfono
wić szereg formalności, by dziecko zabHost·,.I(.. no 'ł ·a.i
rać do siebie i potrzebna będzie przytem
J ·A • ą.1 J S1le sł""""'.'1e! ciemną
jeg-o małżonka.
marynatikę i czapikę - cykltstowlkę
tk'
t
· d · l
P an I K . wie z1a a o em wszys 1er.·;
i chcąc zemścić się na mężu, który dziecko gorąco kocha, w ten sposób rozłą
OSOBISTEczyła go z synkiem.
Po długiej nieobecności, soowodowa
Obecnie policja poszukuje pani K. I
dopiero jeśli- zostanie odnaleziona, po nej chorobą, powrócił do Łodz; redakprzewodzie sądowym, na który musi się tor Marceli Sachs, założyciel i wydawstawić, pan K. będzie mógł swe dziecko ca dziennika „Głos Polski". Jak się dowiadujemy, redaiktor M. Sachs zamieodebrać z zakładu.
Wobec jednak pogłosek. że pani K.. rza w czasie najbliższym wznowić wypod
„Głosu Polskie1ro"
miała wyjechać do Ameryki Południowej dawmictwo
sprawa się wikła - jeśli istotnie wyjecha swem osobistem kierownictwem nała, synek p, K. nie prędko wróci do ojca. 1czelnem.
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następnym

„Siódmy Cud Świata"

trochę

I

z naszego tegorocznego przebojowego repertuaru.

filmowej.
indyjski.
na tle po·
indueldel!o
P• t

Zachwycający dramat miłosny, 1ozgrywaf"cv się wśród baśniowego przepy·
chu oryginalnych pałaców maharad•
żów induskich.-Graią wyłącznie indusi i naipięknieisze induski.-Deszcz zło·
ta i bezcennych kleinotćw.-Tałemnke

dziec:ko. hu rozlqc:zgi:
Je z oJc:em

Z Wauz.awy do.noszą:
czy tei je porzuci na zawsze? Czy od
Parę dni temu znalazfa policja podkrewnych przyjdzie list z Ameryki, czy
będzie zawierał pieniądze, dobre nowiny rzucone dzie.cko, przy którt'm znajdoi t. d. Któżby to wszystko sam potrafił wata się kartka zawierająca jego imię,
Cdgadnąć bez pomocy wszechwiedzącej nazwisko i datę urodzenia.
Pospolity wypadek w mfynie wielwróżki?
Janina Spadzińska, . służąca państwa komiejskiego życia, zdarzający się pra
B„ należała właśnie do rzędu tych nie- wie codzień.
Podrzutka odesłala policja d.o magiwiast, które koniecznie chciały przejrzeć
swą przeszłość, lecz same nie umiały te- str-ickiego domu opieki nad żydowskie
mi opuszczonemi dziećmi. Tam wpsigo dokonać.
Gdy więc pewnego dnia na podwórzu sano niemowlę do odpowiedniego rezjawita się wróżka, Janina zawezwała ją jestru i najważniejsza część iycia przy
na górę do mieszkania i korzystając z sz.lego obywatela kraju zostata przy.
wyrokiem: pójdziesz
pieczętowana
nieobecności państwa,
przez swoje młode dni bez miłości matkazała sobie powróżył
,
.
Sprytna cyganka odrazu zorjentowata ki i ~pieki ojca!.
. Ciepło rod~mnego ~mska, ktore
się w sytuacji a dowiedziawszy s!ę. że Ja
ninie zależy na tern, by się dowiedzieć, miał? zapra~1t cl. serce. i d~szę -:--- zaczy w najkrótszym czasie znajdzie się • stąP! mechanizm p1elę~n.1~rk1; n31wczedla niej narzeczony, oświadczyta, że te- I śmeJ szych t;-vych rad?sc1 1 smutk6.w bę·
go odrazu przewidzieć nie może lecz ! <lą wysłuchiwać ludzie obcy, zmeczumusi najpierw przeprowadzić pewien eks leni sza.blonem sełek takich tragedyj,
jak two1a ...
peryment polegający na tern że
Nim. upfyi1ę!o j~d~ak.parę godzin ~v
Janina 1~reczy jej kilka prz~dmiotów
zJaw1t się Ja.K'.IS mlody męzzakfadz1e
•
"
.
h
z kt,
czyzrta, zdenerwowany mocno i podnieo r~c rozp?zna Je1• przysz 1OŚ1,;. •
J'l!a1wna sfuząca uwierzył~ w uczciwe eony.
- Ulokowano tu moje dziecko iamiary cyganki I wręczyfa 1ei swą
chustke. vare 11antofll l stary kapelusz. chcę ie odebrać!

W

Najwspanialszy cud sztuki
Pierwszy orvl!inalny film
Przepotę:t.ny dramat osnuty
wieści genialnego pisarza
Rabindranath-Tagore

Janiny wcale nie zna,

l'lściwo.

Czy pozbędą się ciężkiej służby i zowreszcie „paniami", którym będą
usługiwały inne dziewczyny, czy Pietrek
Wałek lub Julek
staną

siff

Dzlł I dni nHtępnych 1
Imponująca rewelacja kinematografii.

Zrozpaczona służąca zwróciła się do lecz później, widząc, że świadkowie ją
oolicji, lecz wszczęte poszukiwania nie poznali przestała wypierać się swej winy.
Sąd skazał cygankę Mariszę Staniuk
daty iadne~o rezultatu. Dopiero po pe·
wnym czasie Janina będąc u swej kole- na 3 miesiące więzienia.

najczęściej głowy służących.

ożeni

ianki na innem Podwórzu usłY'Szala znajomy głos:
- Powróżę! Z kart z różnych przed
miotów tanio i dobrze! Przepowiadam
przyszłość, przeszłość i· teraźniejszość.
Janina przypomniała soibe ten głos ...
Zbiegła natvchmiast na dół i kazała dozorcy przvtrzymać nieuczciwą cygankę.
Oszustka początkowo nie prz;yznała
się do winy, twierdząc, że

Cyganka zabrała te rzeczy i przyrzekła,
ie następnego dnia przyjdzie z odpowiedzią. Rzeczywiście nazajutrz zgłosiła się,
lecz oświadczyła, że eksperyment tym
razem się
nie udał,
albowiem przedmiotów byto za mato.
Wobec tego służąca dołożyta jej Jeszcze

- Powróżę! Z kart, z różnych przed
miotów, tanio i dobrze, powróżę! Przepowiadam przyszłość, przeszłość i teraź
niejszość! Powiem, co kto ukradł, kiedy
przyjdzie dzień szczęścia, kiedy kto wyjdzie za mąż, albo się ożeni! Powróżę tanio i dobrze!
Takie i t. p. okrzyki słyszymy riiemal
codziennie na podwórzach łódzkich.
Po środku podwórza stoi jakaś cyg!lnka z podniesioną głową do góry, spoziera na okna, z których wychylają się

uli:-1

Przechodząc
__________.....____________

przez
rozetrz1f się uważnie unik·
niesz Jlalectwa i śmierci. ......

st•
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~ „CASINO"
Humor -oniedzielny
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Lear•.

O jednym z najznakomitszych łgarzy
l6cJzkich opowiadają następuh\cą histo- 1
ryjkę:

'14

•

(Quartier Latin)
ekranu.

potężne arcydzieło

~ó~~~a:b~ IWAft PfTROWICZ I C4RMH 80ftl.

Sensacie prasv zagranicznej
byly mocno przesadze,,ne.

Orkiestra pod d31rekcJłl L. KAl'łTORA.
UWAGA I
UWAGAI
tl Bilely weiścia nie s11 podniesione. Ceny normalne.
2) Wszvstkie mieisca parteiowe 1111 nienumerowane.
3) Wszystkie miejsca na 1 piętrze, a więc lote gabinetowe, lote otwarte
i krzesła są numerowane, pomimo to Sz. Publicmość wchodzić mote na
katd4 część programu.
, , „.
4) Bułetv obhcie zaopatrzone wyrobami firmy „E. Wedel".

Cała prasa zagTaniiczna a wraz fl. nią
również polstka zamieściła przed kil'ku
dniami 1;ensacy:jne wiadomości o zna.komi

·tej aktorce ;niemieckiej Marjii Orskiej.
poke z pochodzenia,
występttjącei ostatnio w teatrze
Renihardta w Berlinie.
Treścią tej sensacji było
rzeiko!Pe
umieszczenie artysthl
.
w domu dla umysłowo-chmych.
Pra.5a poda wała,
że
Ma.rję Onską
chwycił w swe szpony straszliw~

i

nałóg

łódzkie •

domy przed
bramy! ........ Karetka pogotowia i wozy
muszą mieć wolny przeiazd! - Jaskółki już
odlatują! Książki ·przez telefon.

Łódź, 8 wrzetnia.
Od pewnego czasu na terenie ną.sz.ego miasta wzrasta ilość włamań mieszka
niowych. Kradzieże przeważn~e dakonywane są w nocy, a złodzieije zgóry upatru
ją sobie odipowie·diruią po>Se:s~ę i
przed zamknięciem bramy
lokują 'Się w klatce schodowej lub na s·{iry
chu.
Byłoby więc rzec.zą pożądaną, aby eto
zorcy przed zamlknięoiem bramy skontro
!owali całą tkamienicę.

wę. rze1kła:
- Do urz~u stan.u cywilnego!...

,,..

Wskutek .rozko~an~·a ulic łód1Jkich i
utrudnion~ z te·~fo w11gtlędu komtll!li'kaciji
mief:skiej lfaretll!a pogołowfa i wo.zy stra
żaokie napotykają w czasie przejazdu
przez miasto
wiele trudności.
Od sprawn"Oś'Ci po•gotowia i stlrafy 0 g_
niowej zależy nieraz życie ludzikie, należy więc szicz~gó'1n,ą uwagę zwrócić na to,
a?y wiszys•tlkie. POIJ~zd.y ustępowały z d;<>
g1 wo,z01m strazadkim i kartce ipogotowia.
Z wielu o/kolie podmiefslkkh don<>iszą
że iaslkółki udały się już na „gościnne wy
stępy'' do krajów połwdn.iowych. W tym

·Nlesz<z~ście.
1W prow:ncjonalnym teat-rzvku gra-

fie

ja~:eś nędzne sztuczv<lto. W pierw-

szym

akcie bohater zab1ja na scenie ja-

kiegoś orła czy i·nnego ptaka.
Na chwi.lę przed rozpoczedem plerw-

srego aktu do gab:inetu dyrektora wpadl bohater d krzyczy:
....- Pa:n:ie dyrektorze!. .. Pta.k z0inął! ...
Zrozpaczony dyrektor bieirni·e szybl{o do p-0bl1:ski.ego ))'tasznl·k a i kuouje zab"tcgo bażanta. W ostatn!:ei chwili udaj~ mu się podrzucić bażanta 111a scenę
akurnt w tym momencie, gdv bohater
slrzel::.f z rewolweru.
Zdum~ona

następujący

pubb'czność

czepiooei do bażanta:
r- „~wiew zab:ty. Kilo 5 z.łotych".

. ...f
-!iJL.all.er .'Tu.u-~aTransmisja z Pouiania. Ur.oczystość

· 8.30 -

p_olwięcenia kamienia węgielne~o pomnika Serca
Jezusowego. Nabożeństwo celebrowane przez

J.
księdza kai·clynała prymasa m„nda. 11.56 S~ał czasu i heinał z Wieży Mariackiej w Kra~owle. 15.00 - Koncert z płyt gramofonowych.
t,.50 - Komunikaty przygodne. 17 CIO - Tr~.ns~isja z boiska A.Z.S. w parku Paderewskiego
-międzynarodowych zawodów lekkoatletycz!1ych
z 11dzia!em wszechświatowej sławy N1;1rm1e~o.
18.35 _ „o rótnych wynalazkach ~ ostatnich mie-

f:.

i!:fl~~ci;~:'k~m~:i·k;:t ~~~~z~~h1lt~d~ h~d~

wU koni w Polsce. 19 .25 _ „z przeżyć i dziejów

narodu" _ wy~ł. prof. H. Mośricki. 19.56 Syitnał czasu. 20.os - Sł?chtwisko pogodne z

!'!'ikat~.30Z2 45 KonT~~:~i:o:J~i~·%iec!~i j
• dancingu „óaza".

-----
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Dziś o godzinie 8-ei wieczorem „Balladyna"
Słowackie!!o. której premiera ze względów technicznych nie mogła się odbyć - wczoraj. Piękne
dekoracje przygotowała pracownia teatru pod
"-kierunkiem art.-mał. Pietkiewicza. Reżyseruje
:teopold Zbucki.

l

30 dodzin <zehał

w amerykańskim stanie Michigan,
niedaleko miejscowości Allegan, pewien
farmer zeszedł na dno suchej studni, glębokiej na 9 metrów, ażeby ją oczyścić.
Po dokonaniu roboty wyłaził już na
wierzch, kiedy przypadkowo nogami obluźnif wielki kamień i nastąpiło oberwanie się ziemi.
f'armer upadł na dno studni, a gruba
t
•
wars wa ziemi i żwiru przykryta go zupełnie.
Dusząc się prawie, zachował jednakże tvle przytomności umysłu, że zdołał
l lć ł
.
ll'Y': n. g. owęó 1t r~cet , k ale trusf7:Y. ć łsięć z
mieJsca me m gi I Y1 O PO ra I1 WO a O
pomoc.
I Żona rgo i irodbóotnicykntóa farmie, zaa,:
arl1'1:owa 1. sąs .a w,.
rzv wezwa.1
straz ogmową 1 polic1ę z Allegranu, a
prócz teito przvfączyły się do akcji ratunk?V:d.i. l~etk~rakto1J10bilistów, którzy
przeJez za 1 .P0 is. ą rogą.
.
Ale to zb1egow1sko stało się meszczęściem zasypanego. Tak wiele bieganiny i
wstrząśnień dookoła studni spowodowato

słów.

P.rzed killku miesiącami donosiła da'leij prrasa iZagrankzna - w Wiedniu
roku koniec sezonu jaskólczego na napopełnił samobójstwo
szym 1!runcie nastą.pił
pewien bardzo bogaty
przemysłowiec,
wcześniej
\którego łączyły z Orską bliższe stosunki„
..
.
.
.
.
Padł on również ofiarą morfinizmu, któ
niz zaizW)"Cz.aJ. W mysl pir~ep~wiedłm fa_ ry go ziru1jnował matetjalniie i fizyczn ie.
chowc6w ma fo :DThaC'zyc, ze zilma rozpo- 1
Jeszcze do niedawna Ors'ka, po od1bycznie się w tym roku wcześnie,j i że bę- ~ ciu ku.racji., występowała u Reinhartda
dzie
w Be-rli1I1ie w szbu:ce włoskiej, gdzie z n.ie
sroga.
zwykłym kwn.s·z tem grała r<>lę starej .koJa.~ółtki są podobno najlepuym haroane biety.
trem. Ano, zobaczymy„.
Do teatru przywoziła ją wówczas płe
••
lęgniiarka jednego z sanatorjum,
która
W war-szawskich . ,~wypożyczafoiach czuwała '?lad a.rtyisbką.
lk.!ii.ą·?.elk: wprowadzono wielce
dogodiną
Przed paru dnfami Orsika przybyła do
dla klijentów inowaoję. Oto kaixly, abo- BeTlina, .zami esz'kała w hotelu i znów odne'nt może telefonicznie zamówić !każdą dała się w władzę zaibójczego nało·gu.
ksią.ż'kę według katalogu, poczem czy·tel
Nadużycie natkotyku sprowadziło
nia wy:syła mu ją przez sipecjalnego godostry atak szału,
ca.
i w kaftanie bezpieczeństwa przewiez.ioNie it.rzeba ch<>dzić, wybierać, tracić no !llie>Szczęśl~wą artystlkę do zakładu dla
czas naipróitno. Wystal"CZY zadzwonić.
Ullllysłowo choryx:h do Wiittenau.
Nde proiponu,ijemy bynaijmniej ł.ódzk.im
Tak brzmiały irelaqe ip.rasy za·g rania
czytelniom W1prowadzenia tej inowa·cji, nej.
'
gdyż u nas byłoby to z wielu wziględów
Tymczasem co się okazało?„
niemożliwe.
Ot-o onegdau pani Marja Orsika
Informujemy tyl!ko naszych czytelniprzybyła osobiście
-ków jak to gest w st<>licy„.
do :re.dakcji jednego ,z ~m berlińskiich ł

Zosgponu

przeczytała

nap1s na karteczce. przy-

morfinizmu

tak roZ!Powszechni-0ny w czasach powoiennY'ch na Zachodzie, szczególnie w sferach artystycznych, i mimo
wielokrot..
nych usiłowań lekarzy wyleczenia arr,ystJki z nałogu, który pożerał jeJ
życie i talen~
·d01Prowadził on ją d<> zupełnej utraty ZIU1y

---:o,--

Pewiiet11 łod:zian"in bawi~ w czasie tegorocznego lata na jednej z ·oodmi·ejsklch wsi. Pierwszego wieczoru wyszedł na drogę d wszczął r·ozmowę z
v;ieśn ak1em. W tym czasi·e iedna z wieśniaczek wyprowadziła z oborv krowę,
wiodąc ją do byka. Mieszczuch :zdzhvił
ste i ? apytał w : eśtL'aczke dokad O tak
pótnei porze prowadzi krowe. Wi-eś
nł.acz.ka spojrzaila ze zdumicndem na ł-0di'ian'11a ; zarum i eniła się aż po u~zy.
Nagle ro:ześmiala s·ię ~ poganda.iąc kro-

~~·

,i

1est zupeJn1e zdrowa, ataku sza1u nre aostała
1 mor/1ny nie używa.

Jego „bujdy" znane S:'\ wszvstklm stafym g-ośclom w kawiarniach łódzkich. 1:
Takich kłamstw nikt nie słyszał na ca- \
łym świecie. Podobno po materjał do 1
swych scnsacvinych łgarstw wyjeżdżał
se>ecJalnie do Warszawy.
„
Pewnego razu zwrócono się doń z pyDziś początek o 12 w poł.
taniem:
Od godz. 12 do godz. 3-ej cena wszystkich miejsc 1 zł.
- Dlaczeg-o pan jedzie do WtJro;;zawy
po swe „bujdy"?.„ Przecież taki łgarz
j~ pan może doo;konale komponować i
„buJdv" stnleczne na miejscu, nie wyjeż
dtaif\C do Warszawy•••
' Na to lgarz:
. ' - Pan nie rozumie„. Gdybym tu na
infejscu komponował st0kczne plotki, to
mo~toby się zdarzyć, te czasem powiedzlntbvm coś rrawdziweiro, a tak jestem
zamknię<'iem
zupełnie S"okojny, że wszy~tko, co mó- Kontrolować
Wle. jest stuprocentowem kłamstwem.„
strażackie

Omówienie.

4
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złożyła następuiące oświadczenie:
- Przybyłam, aby zaświadczyć

~ie1niq

osoibą, że czilllję się d~il!:'Onale i
jestem zupełnie zdrowa,

Mód ostatni pobyt w zrukładzie dla UttnYsłowo chorych w Wittenau miał zupełnie
.inne pocHoże: udałam się do owe,110 Q.?;Oftala dobrowolnie, aby uzysl\cać
oficjalne potwierdzenie
że jestem ,zdrowa i że już nie używam b
dnych 111arkoty'ków.
Prz·e d kilku Laty wpadłam w pewtną
<leipire51ję duchową ii wówczas lekarz zapi
sał mi
małą dawkę morfiny.
p
rzyzwyczaiłam Ecię do tego narkotyttcu t
n,a:dużywałam go, le·cz ptl przeijśiciu gruPŁownej kurasiii
pozbyłam s1ę t ,ę
J.n..1
·
e~o na ~su na za~z~
Do zakładu w W1tt~~au .!1-d~łam się ~1ęc
tylJko W celu :eh~oo:hta;ii1 1 (;iąg1e bowiem
rsłyszę .o. t~, ze Litl.IJ]~ ~ię nad. mo·jem .zdro
Wtem Il. zy.ci~m, uwaza1ąc mn.1e za nałogo
wą mao.rHm.1&fJkę.
~o~ę więc u51pokoić
wszyst!c1ich i zapewnnc. ze
••
~ po.do~n~o mei_na mte}Sca.
. Ofrqalne oswiac!J;zeme p. Orsk'.ej po-

na raiunek

Kiedy 'Wreszcie niebez.pieczeństwo aal
szych usypisk minęło, okazało się aiemożliwem wydobycie nóg nieszc1,ę:iliwego z pod bloku skały.
Tymczasem minęło więcej niż pól
dnia i nastała noc. W tłumie rat;;j~cych
postanowiono dostać się do zasypanego
z boku.
Przy świetle .__chodni· w 1·ęc 7.arz1•t')
lJU

_ • __ .,.

kopać drui;t"ą studnię, równoległą

c!o tam··

tej, ażeby potem poprowadzić boczny tU··
nel, aż do zasypaneg-n
·
'fY!11czascm do st'..!dr.i pierwszej dnstah się lekarze, dal! n sypanemu 7.a~trzyk morfiny, ażeby ~mniejszyć jego
cierpienia i podali mu trochę r· isołu .
Ale jedząc, nieszczęśliwy 111usiał fvżką
ciągle odR"arniać ziemię, ażeby mu ust
nie zatkała.
Tak upłynęła noc ł dz~ell. 'lastępnv.
Pod. wieczór zauważono, że n!e<;z:;zesliwy gwałtownie słabnie, nr.stan:J\v(nno
wiec nie czekać na skoń~'.l.eni~ dr,~giej
sztolni i zaryzykować wydo'Jvcie go zapomocą win1y.
~

swą

I
I

ło~ prawd01>o9obm~ :~res .Płotkom, kur

sUl)ącym. w całe·J ipras1e

znakOllllltą artys'łlkę.

....

1

maesławiającym

••••••••••o•••••••••••••••. .

~~~~n7!~~i:ałasięnf~;~~ęśh~~:o~n7:~:
s~rRg p~;~g~~~~: d~;~~
3 ,}~~1;a~f~ ~ K~lllKI Sl~~l~I
tylko w przez
a potem przymoro-

że utrzymywał się przy

życiu

kn sposób, że ustawicznie dłońmi usut
d
· • d
t •
wa g-ru y ziemi O US I nosa.
Jeden z odważnych widzów kazał. się
na linach spuścić do studni i udało mu się
TEATR KAMERALNY.
odgrzebać jako tako głowę farmera. aieDzlś i codzień do śndy włącznie występy by miał wjęcei pcwietrza. Ale zaledwo
m11Atomitego artysty Juliusza Osterwy, kreująt
d
b
Ć
t · ·
·
ce!!" swą świetn<J., p".'n i~ową rolę w wesołej ko- zac:>;ę o o grze VWl os rozme ramiona
mcdil stylowej Fr. Zabłockiego „Fircyk w zalo- nastary'ito trzecie osypanie się ziemi, a
łach".
rotem l czwarte.

rurę g-umową,

wano linę pod J·ego

ramiona.

r 1aczęro

ciągnać.

Pierwsze us.iłowanie nie udało s!e, bo
lina pękła, ale przy drugiem wydobyto
·go ·wresz:ie na wierzch, :;cd zie wkrótce i
odzvskał przytomność, jednakże <llugo
·
b · I ł
ł
Jeszcze ed?.:1e eża w óżku. jeżeli· nie
zostanie kaleką na zawsze, ho down? w
obu nogach ciężkiego ztama11ia kości.

lff

I Kf ~oan~a

I

fil rt
POLECA

ló~l~a

„nvrnr

. Łódt, _narutowlcza rnz eloaJ z.

I

„ ......

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll>'.> S-. . .

f

l

•

n

„u. •

•

występ dziennikarsłii

Pierwszy

znakomitego pisarza nlamiackiego Harmana Sud1rmana

Sensacyjną wiadomość o zamordowaniu cara redaktor pisma-.
potraktował jako źart
Niezawsze powodziło się Hermanowi
Dzień byt piękny, wiosenny, lecz o
Zapłaciwszy za depeszę Sudermann
Sudermanowi tak świetn it, jak w ostat- sensacji nigdzie nie było mowy. Oby- odetchnął z ulgą i wyszedł na uli.:ę.
nich latach jego życia, kiedy stał u szczy dwaj dziennikarze wstąpili do kawiarni
W redakcji prowincjonalnego pistu swej stawy literackiej. W labch mlo- przy rogu friedrichsstrasse i „Unter ma panował wielki ruch. Gazeta już by- Il
dzieńczych nieraz kładł się do snu
_ den Linden". Ale i tutaj niczego nie zau- ta w druku, czekano tylko na ostatnie .
bez koladi,
ważyli, co mogłoby dać materiał do fra sensacyjne wiadomości stołeczncg-o
cierpiąc głód i najskrajn ; ejszą nc;dzę. Su pującej wiadomości.
współpracownika, które miały być okraderman przywędrował do Berlina i.
Przeciwnie, wszyscy goście s:edzieli są całego numeru.
wschodniej części Prus i przez dlugi
Przed zakończeniem numeru nadeczas starał się nawiązać britakt ze sfcspokojnie przy swych stolikach,
szła wreszcie oczekiwana z wielką r.ie
rami literackicmi sto!icv Niemiec.
czytając g-azety.
Jego p'. crwsze nraće l!ter.a..:kie nie
Sudermann i jego przyjaciel postano cierpliwością depesza berlińskiego
mogły mu daó wów.:zas i~szczc utr.ly- wili pójść w ich ślady i zasiedli przy sto współpracownika Hermana Sudermann1a 11 ia.
liku, przeglądając zaR"raniczne pisma i na.
Redaktor drżącemi rękoma rozwiZarabiał wi .~~ po~zątkowo
szukając w nich wiadoml)ści nie przedru
kowanej jeszcze przez prasę niemiecką. nął depeszę i przeczytał:
udzielanl~m korepetv~Ji.
Ale nawet w zag-ranicznych pismach nie "Cesarz Aleksander II padł ofiarą zhroPewnego dnia rnarcowe1w u~m!ecł}- znaleźli nic ciekawego.
nicze20 zamachu".
r:c;to się doń sz ·.:td~;e . Redaktor jcd11eg0
Smutni I zrezyg-nowani opuścili kaTo było niemożHwe. Nikt nie ;nógł i
z pism prowir1:.=j:n:tl•1vch zwrć:c!I si~ wiarnię.
uwierzyć w orawdziwość dokon~nia i
doń z propozycją objęcia posady koresSudermann widział siebie znowu w tak okropnej zbrodni. Redaktor prowin 1
pondenta berli?hkk~o.
roli korepetytora i stracił już wszelką cionalnego pisma przypuszczał, że jego 1
Suderman miał drogą telei?'raficzną nadzieję zdobycia sławy literackiej.
berliński współpracownik zażarbwał ;
nadsyłać informacje o najważniejsLvch
Dopiero teraz. gdy wyszli po raz dru sobie z niego i podał
wydarzeniach w stolicy. Za każdą infor- gi na ulicę zwrócili uwag-ę na
fałszywą wiadomość,
mację prócz zwrotu kosztów wyznaczotłum ludzi.
by w ten sposób podnieść nakład plsno mu je<lną markę i 50 fenig-ów. Był to oblega~ących gmach poselstwa rosyjskie ma. Próbował sprawdzić tę wiadom ,}SĆ
więc łatwiejszy zarobek, niż udzielanie go. Wytężyli słuch, otworzyli szeroko o- wśród znajomych i wpływowych •>sóh,
korepetycji tępym uczniakom.
czy, lecz nic ciekaweg-o nie usłyszeli ani lecz nikt nie wiedział o zamachu. WówNie znaczy to jednak. że w owych nie zobaczyli. Nagle o uszy ich obiły się czas redaktor bY.ł już zupełnie pewny,
czasach łatwo by1o zdobyć potrzebne in jakieś urywane słowa:
że Sudermann podat nieprawdziwą wia
formacje. Pismo, którego Suderman · zo- Dodatek nadzwyczajny... bar„. domość i nie umieścił jej w swem p!ś
stał spółpracownikiem miało ukazać slę mor ders t wo„.
mie.
po raz pierwszy pod zmienioną redakcją
Oczy reportera Hermana SudermanOczywiście, że wszystkie inne g-azcRedaktor nalegał więc, aby pierwsze in na zabłysły radością.
.ty miały tę sensację, dzięki której 1yformacje z Berllna byty jaknaJJepsze,
Czyżby los zlitował się nad nim i ze- skaly sobie wielu czytelników.
chciał bowiem w ten sposób odrazu słał mu sensac~. która miała mu otwoSudermann tak był zrozpaczon}
zwalczyć konkurencję.
rzyć drogę do stawy literackiej.
pierwszem swem niepowodzeniem, że
Pi~:..łO mialo się ukazać za tydzień.
Narazie nie mógt się jeszcze zorjen- zrezygnował ze stanowiska koresponSuderman m i ał więc siedem dni cza- tować co się stało.
denta berlińskiego,
su na zebranie odpowiednich wiadom;)Lecz wytężył wzrok i nadstawił szuka!ąc na ·innej drodze sposobu to~ci i przyswojenie sobie nowej roli.
uszu, węsząc na wszystkie strony. stania sławnym pisarzem.
Codziennie otrzymywał od redakto- Ktoś wcisnął mu do reki dodatek nadDziś już wiemy, że znalazł drogę
ra prowincjonalnej gazety
zwyczajny. Wielkie litery tytułu składa właściwą...
Jot.
Usty z P!'zypomnien1amł, .
• ły się na następujące słowa:
aby wystaral s i ę o coś sensacy1nego.
Jak na złość jednak w Berlinie nic sic; „Cesarz Aleksander 11 padł ,?ilarą zbronle działo.
Dr. 111ad.
niczego zamachu •
Suderman uważał ten pierwszy swół
Sudermannowi pociemniało w owystęp na polu dziennikarskim jako eg- czach. Nie czekał już na nic więcej. Nazamin, który m i ał sprawdzić, czy nadaje tychmiast pojechał do na}bliższcg-o od'."
Choroby wewnętrzne i allergiezne
się on do pracy pisarskiej, czy też powi- działu ~rzę~u P?Cztowei:ro, by przcsła~
nien rzucić raz na zawsze pióro.
telegraf1czme wiadomość do redal<c11 (astma. pokrzywka. artretyzm,
Przypadkowo zetknął się owego dnia prowincjonalnego pisma. Wypisuj4c
z pewnym przyjacielem, który tak sa- złowrogie słowa na blankiecie telcgrafr. I phitro,
mo był dziennikarzem i szukał
ficznym, wyobrażał sobie radość i zdzJ
sensacyjnych wiadomości.
przyjmuje od 9-12 i od 8-9 w.
wienie redaktora, który niechybnie o- tel 64·21.
Obyd waj skierowali swe kroki w gromnie będzie zadowolony z otrzystronę na1Judniejszej dzielnicy Berlina.
mania tak sensacyjnej wiadomoś-ci.
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, - Tymczasem nadarzyła się świet· 1 - Tak, Karol Rolle, oficjalnie Rolle
~telan !Bursfti.
\._ na „okazja" - powiedział uśmiechają= 11ie żyje, jutro otrzymamy świadectwo

'
CZBrWOn'I IBSI il mBnI

się

Kilim, który okazja, nazywał zwy. zgonu.
·
szczęśliwy zbieg okoliczności.
J - Genjalny pomysł, cudowny po- Jaka okazja, o czem mówisz?
mysi! J.cste.m zachwy_cony! - wolał
- Otóż posłuchaj. Po opuszczeniu Bach, biegaiąc. po oc:koiu. .
knajpy Ripalli'ego udałem się z nim
- .w kostmcy !ezy teraz .Karol ·RtJlSensacyjny romans z _ życia współczesnej Łodzi.
pieszo w stronę hotelu. Ripalli postano- le'. a 1utro w nocy prawdziwy R0lle
wil mnie odprowadzić do centrum, po- zmka z horyzontu.
=~
nieważ kręte uliczki przedmieścia. jak
- Na zawsze! - dodał ęach„
również droga na wybrzeżu nie są · ani . - Na zawsze! - potw1erdzl'ł Kl·
7)
.
hm ·s ól .
zb yt pewne, ant. zb y t przy1emne.
ś .
r b' dł .
Kilka stolików dalej siedziab trzech Kilim. Był w wyśmien i tym nastroju. Za
Szliśmy ak~rat koł? przystani. ~oT~J· ~~~~ ~iec 1:;: 1 K~~o~e nolle~te.
1 ,.
mężczyzn. Jeden z nich belceremo· cierał ręce z zadowolenia.
warzystwa wioślarskiego, omawia.iąc
.
. .
rjalnie rzucał spojrzenia w strorę Wa- Zmęczony jestem haniebnie, na szczegóły jutrzejszej historii, gdy nagle . _Dz1w~e 1ak1eś ~ysh o~pędzaly .sen.
ierki.
jutro wszystko przygotowane.
spostrzegł Ripa!H jakieś ciało ludzkie K1hm . me wi:bud.z~ł w mm zbytmego
- Wala! Odwrót się plecami, ta
-- Dlaczego na jutro. szkoda czasu, na wodzie. Jabym nigdy tego nie zau· za~fama: opowie~c1 Jego o, ~rzyby.szewwloska małpa zanadtv zagląda ci pod zresztą widzę, że Karol coś prze~zuwa, ważył, ale jeg-o bystry wzrok morskie· sk1m, mimo. ca~eJ .zr~c~_nosc1, r_ob1ły na
kapelusz.
jakby coś podejrzewał - zaniepokoi) go wilka dojrzał.
Rollem wrazeme 1ak1e1s celoweJ gry.
· Walerka niezwłocviie u~fui::hała.
s!ę Bach.
Zaalarmowaliśmy posterunek rato.- Jak ci się podoba ten przyjaciel
- To chyba Jego !udLie - szepnął
- Nic mu już nie pomoże - od:>o- wniczy. Po upłyWie kwadransa przyho- Wiktora_? - spytał Walerkę.
.
do .X.iii ma Bach tak, aby f~!)!le słyszał w:edziat tak poważnie Kilim, że aż c:ar !owano ciało do brzeR11.
. - Nic n~d~wyczajnego - odpow1ewyraźnie.
ki przeszły Bacha.
1 w tym momencie wpadła mi 2 e- działa wymi~a.iąco _Walerka sądz ~c, że
_ Nie boję się żadnych je~o Judzi,
- Czyżby już z nim s~ończyf do njalna myśl do głowy.
zazdrość przema~1a. o_rz~z Karola.
mam broń - oowi .~dt1al głJśno Rolle. niego wszystko podobne zadrżał
_Tobie czy Ri.patli'emu?
- Mme byna1mme1 me przypadJ do
_ Nie bądź na:wny, bcldź raczej Wiktor.
N' h b d i R' ll"
gustu.
ostrożny - ode;;wał się B.i.:h. rzu:ajnc
- Czego tak wytrzeszczasz gafy,
. - . Ie?. ę ze ipa 1ema - zgo- Taki sobie zwykły typek.
porozumiewawcze spojrzenie w stronę jest lepiej, niż przypuszczasz.
dził się ~ilim.
.
.
.
.
- Mnie się zdaje, ie to nie jest zwy
K;lima.
Gadaj! - zawołał zniecierpli·
-:- V.:ięc bądź ścisły 1 gada1 daleJ - kły typek - zauważył Rolle, patrząc
Ki.lim oczyma p~twietutit słuszność wiony Bach.
powiedział. Ba~h.
.
. Walerce prosto w oczy.
myśli kompana.
Kilim usiadł na kanapie, szarpnął kol
-:- O~e1rzeliśmy t?p1elc~. był pr!1wie
Przybyszewska dzielnie wytrzymaPo rozstaniu z Rollem i Walerkl\, nierzyk i krawat, rozpiął koszulę i odet na~1. ~.1dać ~ wodz~e znajdował si~ co ta badawcze spojrzenie.
którzy powrócili „a wieś. Kilim udał chnąt pełną piersią.
na}mmeJ od kilku d!1i• płynął skąds z
- Ach, nic susz sobie ni-epotrzebnie
Się do pewnej kna:pki, gd:de _umówił się
- Widzia.łett? .się z Ripallim - roz. zach~du, .tak orzekli :ybac~.
. . . głowy n~ temat j.~~iegoś tam Kilima _
z przyjaciółmi swego n9kr?JU. !'o. ~'"1- pocz11ł powoh. K1hm. .
.
Ripalh. przy~łuch1wał się . uw!1zme 1 starała się uspoko1c kochanka.
dzinnej naradzie, na ktorcJ omoww:io . - Co daleJ? Mówze prędzeJ - na· w newneJ chw1h mrugnął do mme zna- A czemużto on nas tak straszy
wszelkie szczegóły K.l!m około godz!ny ghł Bach.
cząco.
twoim mężem, czyż by był rz eczywiście
pierwszej powracał do hotelu. .
-:- Postanowiliśm~ Już.przecież: Ro.I:
- O Boże! Pr~e~i~ż .to K_arol Rolle! tak bard.zo ~am życzliwv.
-No jak? - zap)·tal oczekuiqcy golle.me chce w_do.broc1 we1s.ć do pułapk1,, .- zaw9lat prz.erazh~1e, takim głosem., ·-Diabli go wiedza_ p.owiedzial{l
niecierpliwie Bach.
więc trzeba .uzyc podstępu.
.
. ż.e w p1erwszeł chw11t nawet .sam go. Walerka, ścią1rnią c jedwabtq suknię i
_ A duża. bardzo dużo c!ek:iw~~o.
- To wiem, zbyteczna urzedmowa I tów byłem uwierzyć.
zostając w zielon ej komb!nac.ii.
Nastaw uszu i słuchaj - odpo\;:cuział - przerwał Pach_
·~
,.....:. Karol Rolle? - zdumiał się Bach.. i,
m. c. n.).·
kle
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P e n a t a b e I a w g r a n y c •h
plarwszago
5·1Bj klasy 19·1 BI loterii pa stwowe1.
' dnia ciągnienia
09
892
42
Y.

Zł 15000 n-ry 23014 69015

B • W QIft b QICJ

10000 n·ry 62903 72824 135609
li. 5000 na n-ry: 7846 98154 133933
145944 173202.
Zł. 3000 na n-ry· 20822 42904 48i68
74975 75525 122663 i63100
Zł. 2000 na n-ry: 21647 94577 11-5468
120656 133454 140789 14'l662 15l126
159281 169884 178235.
Zl• 1000 na n-ry ·• 14014 14412. . 26603
· ,
29053 36252 39047 39558 41501 45845
71944 72564 74252 85156 85782 86265
87728 88961 91748 93628 105286 l l0268
121023 133920 142663 156980 172540
Zł. 600 na n-ry: 3767 7283 14343
17212 18126 19264 20151 28349 34843
36144 37654 42'119 42808 45482 47142
6.3489 68193 71531 71614 72908 88174
90297 91366 93445 94984 100213 101012
103894 125355 128818 130517 134704
136279 136577 137105 141530 155605
p 0 zł. 500 na n-ry: 355 738 1018 2317
2592 3570 6130 7075 72561865 9286 10370
H61s u901 -12164 13354 14141
14424 14427 16162 17367 18625 19134
20912 2 2810 aoo12 30218 301ss 31300

!

zs

w

Us ~ %16k~~l

us11

~ i~ ~~ l~ ~~ ji~ ~ ~2:01~ 2~ ~~

~~ ~ ~

32349 33782 35270 37570 37587
39104 40739 41142 41731 42072 42714
44293 46481 46573 46812 46941 47866

6~~ ~~ ~ ~9 ~ 5~;7~ ll~ ~i~ ~ J10 ~

ri;

48297 48954 49060 52540 53260 57i79
~~~ ~/jlc;w24f915ia~s 3.Jg ~\ ~ ~~
59250 60940 62328 62508 625~6 529 844 953 39000 39017 49 52 81 104 09 259
6.3613 63641 66579 67196 67729 73421 284 95 312 31 69 4<iO 503 11 622 35 829 905 26
73718 74311 75149 75365 75907 76014 57.
77189 79988 81107 81994 8·At04
40038 J.04 119 59 333 68 512 91 739 804 900
7 ·.::""'7
~V
t
41027 68 137 42 317 435 589 633 77 731 35 39 44
87888 88643 88953 91119 92286 97221 824 47 59 42072 130 36 74 90 262 323 54 70 419
98725 101763 102033 102203 103011 68 706 14 19 808 62 957 65 82 85 43042 104 63
103474 103742 104492 105356 105765 221 63 312 76
4{)9 68 527 707 70 72 837 991
106621 107508 109131 110720 111661 42249 93 320 34 76 45019 124 282 3.52 94 456 82
503 40 96 717 37 857 75 95 914 89 46194 330 408
112520 113054 113120 114484 115961 70 SSI 73 631 803 15 905 06 47068 135 90 213
116907 119197 120612 124018 125674 321 438 515 6fJ9 53 728 963 &3 97 48129 F:77 781
127384 12'1612 134680 134642 135434 836 ag 969 49029 47 79 113 24 35 261 415 29 43
'U'.OA'2
136626 137266 137506 140568 537 769 872 917 30
l~
'
50076 105 237 331 459 79 97 502 21 54 f06
141886 146322 147153 147629 147781 79 970 81 90 51090 126 320 91 438 505 39 638 91
151647 153403 155248 155713 156885 97 820 5~ 56 94 144 319 442 72 534 ó!O 12 W
157138 157586 158257 158449 158916 786 867 f1J 9'n 53048 161 2~ 4.53 590 705 8 ~5
159420 ·160566 160899 161170 162001 924 79 M019 143 50 275 77 306 57 599 547 941
169543 55085 115 530 57 702 11 78 56057 117 50 66 206
164333 165621 168352 1691 ~
83 392 477 86 672 74 81 739 57106 5-1 219 93
170030 170208 171583 173108 173874 315 59 63 4~ 544 615 723 34 8&J 874 58071 EB
1755f>6 177427 178333 178603 1790301191 201 80 86 437 84 557 89 608 90 748 70 59059
179056 179884 180080 t8o660 180750 64 198 247 64 374 81 s.;o 85! 89 91S 24.
60008 57 64 19Z 286 47-5 87 5~'ł 600 f3 743
181545 182056 182310 183954 184194• 820 81 q 74 6103\ 64 111 450 519 .626 74 75
STAWKI.
784 6l003 56 111- 64 71 333 '510 ;so i;10 94!>
'Jh1 308 16 547 635 60 737 858 910 SS 1026 f.3043 104 83 242 Sl 54 406 591 675 705 ~o 967
131 ~ łO 233 46 352 88 588 621 56 57 729 859 89 ~1 88 12.5 334 508 64 616 55 754 76 &>2 43
86 921 2031 11s 225 341 433 12
664 10
94 966 65390 91 433 524 -ł6 48 81 613 64 93
717 22 73 94 823 909 15 &ł 3026 Z8 IM 57 ~ ~ 743 97 898 932 85 96 66191 256 531 45 648 49 75

58160

tlo

'i.J 1!} 9~ ~~ 9~ i~ ~~

551 698 810 18 77 102009 96 156 58 86 203 15
72 305 62 443 56 75 85 614 17 75 854 947 60
ll'3104 288 398 591 605 10 39 834 82 902 33
104065 71 130 32 2'41 62 356 61 86 722 31 78 86
823 38 946 59 105009 134 82 298 3()9 69 416 60
68 561 669 722 35 990 106053 185 206 345 499
520 27 619 73 708 881 90 974 91 107114 45 2$6
54 64 354 60 464 512 644 82 703 36 851 58 96~
1D8102 227 430 ~ 77 643 61 80 787 807 99
109013 14 106 338 4ZS 55 591 635 87 708 802 33
918 26 72.
110048 103 205 33 342 53 88 4()3 75 506 14
96 669 905 111019 27 165 202 3<Y7 19 472 596 717
1łl6 41 980 83 112107 337 83 597 666 704 64 817
52 914 32 82 113067 91 22.6 79 356 74 76 448 543
670 762 66 916 114183 278 319 558 •39 917 25
88 115005 07 89 123 377 444 525 631 34 96 736
lltiOOl 30 86 96 254 68 319 34 54 459 73 554 710
844 117072 167 351 405 510 735 911 49
118135
45 57 82 304 52 86 92 643 71 756 861 62 67 922
53 119004 29 68 83 154 201 73 81 327 58 415 27
44 57 519 25 58 759 812 40.
.
120121 236 38 45 78 485 536 80 623 713 SS
121010 62 106 10 221 46 C'6 83 au 54 60 418 55
98 607 82 711 838 948 83 122049 51 119 59 90
9Z 237 404 23 569 78 81 693 96 72'8 123074 82
125 251 360 43'2 33 635 54 751 817 s2 967 n
124003 88 122 69 76 95 96 2.31 38 63 335 96 4419
48 66 512 16 32 604 6.3 74 81 85 958 125100 2?
322 419 517 636 66 1s 1as 98 s06 1s 10 82 955
126159 24 40 3136 ~ 85 587 776 882 930 127059
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Do nabycia we wszystkieh aptekaeh,

aptecznych i perfumerjacb.

zapowiada
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pocatow.'na pn:aaytkę zał-cz. Przy!•cia oaob. płatne f.11-7 w.
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SPl!C#Ll~l~~

OokWt"

powrócił

•

Wszystkie specjalności I dentntyh.l•••er,cznych
Kaplele świetlne. lampa kwarco•a.l ~eldtołetapja.

szcuotenSa,

Leczeni• lamp•

anaJlzr (tnoctu, katu. krwt. plwocm,
ltwaroow~
wydzielin Jtd.). Ooet*d•1 opatru„kt. pr1yjmu1e od ~odz
Wizyty na miasto. Porada 4 zł·
&-2 i 5...9 wiecz
Porada dent:vstyc!lla Oraz wenerolc,. wniem i 6wlęta 9-1
slciaa dla chorób skóntYCh l Weile• Dla p~&\ od 5 -6.
ryćZnYch
oddzlelDa pocaek
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nr. 17, III wejście, 1 piotro
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Hakoahowi amerykańskiemu

powodzi

się

w dodzlnoc:b popoludnlowuch

niezbvt dobrze

New-yorskiemu Hakoahowd nie powo
spot1ca.niach.
d~ się w tegorQczny>ch
·tr.zech spotkań, dwa zakończyły się prize
stosun1kiem
gran.ą Hakoahu z ogólnym
bramek 10:10. Ostatncie 51potlkanie przec~wko Brooklyn Wauderers zakończyło
s1ę Po·rażką Haikoah w sto·suniku 3·5
· ·

z

W dniu dzisiejszym w godzinach popo!udni?wych odbędą się w J;odzi następuJą~e imprezy sportowe: boisko W.K.S.
p:odz~na 14,30 .Hak~ah III - Ł.K.S .. DecyduJący mecz o mistrzostwo rezerw kia
sy C .. O godzinie 16-ej mec.z. ligowy War
szawianka - Ł. K. S. Boisko Ł. K. S-u
o ~odzinie 16-ej spotkanie o mistrzostwo

I

klasy C .Huragan - Geyer. O tej samej
porze ~a boisku Geyera Oluchoniei:ni Oratonum .. Jednocześnie o?bywać się bę
dą w .godz!nach popoł~dn.1owych na otwarcm boiska Poznansk1ego gry sportowe •. za~ody bokserskie oraz mecz piłkl nozneJ.

I

największego

w Europie
biegu
biegu kolarsk!ego.-Dotychczasowi triumfatorzy
j

Historia

Tegoroczny wyścig kolarski „Tour de
France" 23 z rzędu jest ju'z poza nami,
ale ze względu na naśladownidwo jego
u nas, wyrażające się urządzaniem biegu
dookofa Polski będzie niewątpliwie interesuiącem, poznać nieco jego historję.
Pierwszy wyścig odbył się w r. 1903 i
odtąd odbywał się corocznie za wyjątkiern lat wojennych 1915 - 1918. Poszczególne etapy i długość trasy uległa
w tym okresie b. wielkim zmianom,
pierwotnie trasa liczyła tylko 2428 klm.,
podzielonych na 6 etapów.
Stopniowo rozszerzono trasę na 3000
klm. i 11 etapów i tak kolejno rosła ilość
jednvch i drugich z tą tylko różnicą, że
np. w r. 1920 kiedy cała trasa i to najdłuższa wynosiła 5519 przy 15 etapach
to dzisiaj liczy ona 5257 kim. i podzielona jest na 22 etapy.
Jeśli idzie 0 ilość startujących oraz
ilość tych kolarzy, którzy bieg koticzyl!
to liczby zmieniały się również z roku na
rek.
Pod tym wzdędern najlepiej procentowo przedstawia się rok 1923. kiedy z
pośród 113 zawodników którzy stanęli.
na starcie 48 doszło do ~ety, co stanowi
42,47 proc. Najgorzej poszło w r. 1919,
kiedy z pośród 67 startujących metę zobaczyto tylko 11 kolarzy, a więc 16,41
procent.
Przvczyną jednak tutaj usprawiedlii
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Jak się dowiad'Uljemy świetna Iekikoatlet'ka Walasiewicz6wna, 'która od-niosła wspaniałe sulkcesy na mec2'JU """zeciwr
ko Austrii i Czechosłowacji, wyjechała
do swej rodziny do Amer·.n·.i. Jednakże
Y"'
juź w niedługim czasie Wa.Jasiewkz6wn.a
01Siedliła się n·a stałe w Polrsce.
-----

Czeska Sparta
przegrywa z Bratislavjq
Czeska Sparta rozegrała przed kilku
dniami spotkanie z prowincjonalnym zesnotem S. K. Bratislava, prze~rywając
3 :4 (1 :2). Wynik nie jest miernikiem sit.
bowiem Bratislavja miała znaczną przewagę i zasłużyła na większe zwycięstwo.

Porażka
świata

rekordzisty
na 25 kim.

Bie.g uliczny w Sztokholmie ina 25 kl.
re.kord'usty światowego na 25 klm. anglika Harpe
n z finladczykiem Martel~mem. Zwydężył finlandczyk w ozasde 1:25:6,2. Harper za~ąt trzecie mieiiisce w czasde
36 2
l:Z.6: ' •
przyniósł interesującą wal'kę

wiającą będą lata wojny, które odegrały krotnie kończyli ten bieg. Pierwszy to
już swoją rolę, albowiem kolarzom brak- , francuz Petit Breton (w r. 1907 i 1908),
to przedewszystkiem należytego przygo- l Irmin Lambrot (Belgja) był pierwszym,
który po latach wojny jako zwycięzca
towania jako też i doświadczenia.
Pierwsze trzy Jata wyścigu „Tour de przyjechał do Paryża, a w trzy lata późfrance" aczkolwiek wtedy trasa wynosi- niej t. j. w 1922 swoje zwycięstwo powła tylko 2,500 do 3,000 kim,., na leżą też tórzyl. W Jatach 1924 i 1925 zwycięzcą
podobnie jak i rok 1906 do rzędu tych lat, był słynny kolarz włoski Bottechia a
''"'łzie ilość zawodników przyhywających z przed ostatnich dwóch lat frantz (Ludo mety w stosunku do llczby startują- xemburg).
Szybkość przeciętna wahała się mię
cych była bardzo mata. W r. 1906 byfy
jednak wyjątkowe okoliczności, albo- dzy 23,958 a 28,740 klm., ale i tu nie mowiem wtedy trasę powiększono o blisko że być równa miara stosowana do wszySO proc. w stosunku do roku poprzed- stkich lat, albowiem dług-ość trasy była
rozmaita. Kiedy przed rokiem 1911 . dluniego.
W ostatnich 8-iu latach ten stosunek ROŚĆ trasy była poniżej 5000 kilom„ to
procentowy między ilością start11i::icych wówczas przeciętna szybkość była stale
i kończących bieg nie spadał nig-dy po- 1powvżei 28 kilom.
Najlepszą przeciętną szybkość woniiej 25 proc., a hi eż~cy rok jest wyjątJ:.óle osiągnął Petit Breton (28,740 kim.).
kowo pomyślny (39,35 proc.).
W dotychczasowych bieg-ach walczy- Kiedy w latach 1911 do 1914 trasę przeto już 2658 kolarzy. Do mety doszfo z dłużono o 800 kilom., to przeciętna szybnich tylko 843, zaledwie 23 mog-lo się po- koś ć spadła o 1 kilom.
Tutaj zwycięzcą biegu w r. 1928 Odlle
szczycić zdobyciem pierwszej nagrody.
Z pośród nich pięciu było takich, któ- De aye (Belrrja) był t:vm. kt6ry osiągnął
rzy !aury zwycięsk!e zd?bywali por~ 7: n ~jle-pszą p r zeciętną 2~ •.894 .kim., aż dodrusn. a nawet trzeci. Na merwszem m1e.1 mem teg-oroczny zwycięzca N. de W::teJe
s~tt wymienić nal.e~v VHi!>pa Thvssa (Bel 1 (BeJR;ja) ~stanowił pię1'nY: ; czas 28,320
~Ja), który zwyc1ęzyt w latach 1913, 1914 ~Im„ c.o biorąc pod uwagę nowe przepisy
t pod~iał na 20 etapów, stanowi swego
,
t 1920. . .
Po nim idzie 4-ch kolarzy, którzy uwu 1rod7,a 1u rekord.
~.-...„
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na bo1·sku .

jest czasami rzeczą konieczną

spotkania
Dzlsl1Jsz1
ligowe w kraiu
W dniu dzisiejszym odbędą się w
kraju następujące mecze ligowe: Wi sł a 
Pogoń we Lwowie (sędzia p. Bara11),
Warta - Cracovia w Poznaniu (s ę dzia
p. Rutkowski), Polonja - Legja w Warszawie (sędzia p. Arczyński) , Czarni I.F.C. we Lwowie (sędzia p. Rutkowski),'
Ruch - Garbarnia w Królewskiej Hucie
(sędzia p. Adamski), Ł.K.S. - Warszawianka w Łodzi (sędzia p. Korngold).

Statystyczne dane
z rozgrywek o „M1trova-cup"
Tegoroczne sipotkania piJłkariskie zawodowych zes,połów o t.zw. 11Mitro:Pa -wiCub'' przyniosły następującą ~lość
dzów: Ujpesti - Sparta w BudapeSiZci~
6000, w Pradze - 25.000; Slavia - Juventus w Turinie 10.000 w Pradze 12.000
Vienna - Hungar.ja, w BudapeS'Z'cie
6000 we Wiedniu 15.000, Rapid - Geno
va w Genewie 10 tys., we WJe-dniu 20
tys., Slavia - Vienna we W~ edniu 11 tys
w Pradze 18.500. Raipid - U~pesti w Budapes2'Jde 10.000, we Wiedni'u 22.000 A
więc 12-tu sipotlkanfom przygląid.oło się
165 tysięcy widzów przyczem wallka Spar
ti - Ujipesti przyniosła najwi~kszą ii1ość
widzów.

---lflistrzow1•e n1•ezawsze
najlepsi na boisku

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, ie
wynik zawodnika należy nietylko od jego klasy i poziomu sportowego, ale także
od formy i kondycji fiz ycznej, w jakiej
zawodnik ten w danej chwili się znajduje.
Często na jlepszy nawet lekkoatleta, wsku
tek choroby przetrenowania i t. p. ostą,ga wyniki słabsze, niż zwykle. Między
innemi pcxlczas meczu Polska - Czecfió
slowacja wyraźnie niedyspodowany byt
znakomity rekordzista czeski w rzuta ch,
Duda. Mimo, iż był zdecydowanym faworytem zarówno w dysku jak w kuli,
zajął w kuli miejsce drugie za Górskim,
w dysku zaś pokonany zosta ł przez swe
obu ·oooraz przezosiągajac
.Vannocka
go' r.o daka
i Górskiego
Barana
laków
słabsze niż zwykle rezultaty.

I

Wł
Zaszczytna rola sędziego 1'itkarskle-1cbu: hN'!e ostrzeR"am pana, fedynfe u"dana mecz footbalowv
g-o niezawsze godna jest pozazdroszcze- ję to dla u~~okojenia nubliczności".
. kł
.
. g h amie
· · . w B'i1rm11I11
z wi1ęz1ema
zł ·g?ową
Po chw1h
irdzie . widzow krajach
nia. ' zwłaszcza
ucie
t t · .::put
d b odszedł
"ak gracz
.
'
.
.
pos.zuicznych
g
ener·
miano
który
więzień
sunie
o
IS
rzyma
o
;~~~~~·p~mn1e~ey
h
1c
zaJąC
adrb1tr~~;zmdus
wd 1e terdoryzu1.ą
p d L. I
t ł d ·l ·
kiwań ru'e
•
.
o wy awama ecyzJI zgo n e z wo1ą
z~s ~ ? na eziony.. ? y;vc 1
Publiczność dala się zwieść i fnlcjaty- · .
tłumu.
wę sędziego przyjęła oklaskami, po- dniach zgłosił s~ę Jednak d~ w1ęzienaa t!u
Ostatnio podczas jednego z wielkich czem gra w zupełnym już spokoju poto-1 macząic s-w~ ucieczkę cih~01ą • 0g1ądam_a
~ecru footbalowe.go sweu dnLZY.ttlY w l3ir
meczów międzynarodowych w .Hiszpanii czyła się dalej.
•
Wypadek powyższy wskazuje wYrnź- bmgham.
napastmk miejscowy zderzył się z obrońca gości, przyczem mimo zupet.nie prawi- nie jak na niektórych boiskach panem
bl
dłowesro zaatakowania zderzenie było
Czech Koscyak
tak silne. że gracz - bożyszcze hiszpań- sytuacji jest pu iczność i do jakiego
stopnia władze sportowe stosować się nie startuie dziś w Warszawie
skiego tłumu - upadł, czyniąc wrażenie muszą do jej życze11 przynajmniej pozorJak się „'Express" dowiaduje jeden z
nie.
sfaulowanego.
Wypadków takich jak POwYższy nie dwóch przeciwników Nurmiego czeski
Sędzia nie zareagował, gdyż atak
był całkowicie zgodny z przepisami, pu- należy szukać koniecznie w .Hiszpanii. Na długodystansowiec Koscyak riie będzie
bliczność jednak była innesro zdania i gwi boiskach polskich jesteśmy również nie- startował w dniu dzisiejszym w Warzdami oraz awanturami domagafa się na- jednokrotnie świadkami terom publicz- szawie, ponieważ został wcześniej zapro,szony do Wiednia dokąd się też udał.
pomnienia gracza gości nie pozwalając se ności nad arbitrem.
Ten stan rzeczy trwać będzie tak dłu
dziemu na kontynuowanie gry . . Sędzia,
nie wiedząc, jak przerwać tę klopo.tiwą ~o. dopóki publiczność uczęszczaJąca
sytuację, przywołał do siebie obrJ•kę na mecze nie zapozna się dokładnie /, ow pięcioboju nowoczesnym
drużyny przyjezdnej, mówiąc dorl po .:.i- bowiązująceml przepisami pitkars1dc,mi.
W pięcioboju nowoczesnym o mistrza
stwo Armji po trzech konkurencjach pror
ł
ę
wadzi por. Małtysko (5 pkt.) przed kpt.
1)
Baranem (7 pkt.) i por. Koprowskim
(9 pkt.).
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IDa }S ze zwy C •

twlałysko

prowadzi

S t wa 0 d z1an

w turnieju tenisowym LegJi warszawskiej
Gra TJodwólna panów: Marszewski ·i
W piątek w czwartym dniu ogólne-

Mrsłrz bokserski
w

Eurovv v okrmany w Rzymie
polskieg-o turnieju tenisowego Legji, wy- Popławski - Kruczkiewicz i .Higiersberzawodach bokserskich, które od·
ger6:0, 6:1. Loth i Piotrowski-Budzyń
niki były następujące:
Milion widzów
byty się przed kilku dn iami. w Rzymie
.
.
- Drewno- scy (valco_ver).
Stolarow
M.
panów:
1!ra
k"
·
Gra mieszana:. Scarpowa 1 M. Stola- pokonany z ostał na punkty mistrz 'E una 0 t warem sezonu pu~ars iego wski 7 :5 6:2, J. Stolarow - Sutkowski
6:2 6:1. Marszewski - Wielowiejski (va! :ow- ~ozowska 1 Loth 4:6 6:4 6:4. Jun ropy Genon (Belgia) przez wtocha Bitw Ang/ii
Ubie-głej soboty otwarty zosfał se.z<ln cover). Loth - Rokicki 6:0 6:3, Warmiń z~nka. 1 J. Stol~row -. państw?. ~uny . torio - Venturi. Walk~ pto\Yad~ona by!a
pJł'ka.ris'ki w Angl~u. Na~epszym dowodem ski - Peszel 6:4 6:1. J. Stolarow-Oold- 6.2 ~.1. Jędr~!owska I Warmmsk1 - w 10 rur.dach . Pn.sa wf 0 ~ 1 --1 podaje, że
wy rok s ędzió.w . jcst 1: · :-' • ,„.
Krupianka t M1s1ąg 6:1 6:1.
ja'k się putb!Jczność angielska stęStkniła za stein 6:4 6:4.
)'~r Pa:
l •
sr:nva i.J1k-s-T.;\ a
Gra TJOdwóina pań: Raciborska i JęGra pojerl.vńcza oań: Raciborska - ,
piłką nożną jest ~akt, że w pierwszyun ty
„„-~ 1 \l.''1.godn iu s1~o·ikań li gowy7~ me·: ~om przy- K r: •Ph n1 ·'1. (j ·O 6 :2, Scarnowa - Rudow- clrzejowska - frey i Eckersdorf 6:2 6 :Ll D:ily Z\\ ;· 0 i ężyl ra r .
gi pi·ód;(wtj Co;i L·_ ,\; s,„
I
Iska 1:6 6:3 6:4.
gtla;dało s1ę przeszło m1l,on wi·dz6w.
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W Detroit buduje się wielki napowje trzny statek dla celów woiskowycb.
wyłącznie z me·t~łu. Hr. Zeppelin będzie przy nim wy-

Statek budowany jest
'."
1

2.ladał

jak karzełek-

"'
i

HR. MOLTKE

zagaJn ienie te.chn,-

MOTTA

zagadnienie bu·

dżetowo-finansowe.

SCIALOJA'. .·
zagadnienie

.

zost:.ła wybrana „królowa matek" na
konkursie w. Chicago. Swa królewską godnaść zawdzięcza naizdrowszemu i

5-let niego synka, którego

r<lwnież

widzJmy

„„„„„„„„„„„„„„!lll!liiii.iliiiii„;;;.......„ ...„„„„„„„_,
na foto gr afjł.

en·

adóRJ

O'SULLIVAN
praice socjalne i hukonstytucyjne.
manitarne.
JANSON
zagadnienie

polityczne.
„„.........„„...„ ...„ ....
„„„......

~znej organi ~.acji

sw~o

...

~„91!1

~ łonftoll'fe Iłami• i ·•śr mad

eruftańsflieff

P.·00. Connor, naturalnie amervkanka,
najlepszemu wychowaniu

Eil„„„1„...

MMRFAW!fMM'*

a

DR.BENESZ
zagadnieni&
roz.brojeniowe.

DR. W AJZMAN.
przywódca światowej organtzacD
sjonistów.

4.00 miesięcznie. - ZamleJscowe 5 zt
Pre nU me f 3 t 3 .·WmiesiŁodzi
e.:znie.-Zagranką 7 złotych miesięcznie.
Odnoszenie do domów
Redakcja I Administra :::Ja. Piotrkowska 49.
Telefon administracji 22-14.- - - - Telefony redak;:ji Z7-24. 3ó-43. 36-44

•

40 groszy.
Godziny · przyjęć redakcił 6po poi Rekopisów niezamówio
nych nie zwraci się. - - -

za wydawnictwo „Republik a" sp. z ogr. odpo-w. Władysław

Polak.

o

gł Q S

ze nja:

ZWYCZAJ~: 10 ET- za. wiersz ~iii metrowy (na stronie IO-szpalt.)
.
W TEKSCIE. 40 gr. za wierm11tmetrowy, (na stronie 4-szpalt.)
NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.) .<1ręcz. I zaś i ub. po tekście 10 zł. Za
miejsce zastrzeżone specjalna doplata. Zamiej-scowc o 50 proc. zagrani.:zne 0 100 pro; drożej.
Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. _ Najmn iejsze
zł. 1.20. poszuk. pracy IO groszy.

W drukarn1 ,.Republ!k:" r.p. .,, ogr. odp„ PiotrkÓwska 49 I 64. - - --

•

'R.edaktor odpow. Jan Grobclnia k

