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tJutro przybywa do Łodzi specjalna
·komisja techniczna powołana do życia
przez główny urząd ubezpieczeń, · który
przygotowuje plany i kosztorysy dla bu
dowy wielkiej kolonti urzędniczo - robotniczej z funduszów zakładu ubezpieczeń
pracowników umysfowych ·i funduszu
NR. 125 bezrobocia.
Jak wiadomo, inicjatywą ministra pra
cy Prystora jest, by kolonje te zostały
oddane we wszystkich miastach jaknajprędzej do użytku I w ten sposób zmniej
szyto częściowo szalejące bezrobocie.
Wobec powyższego komisja technicz.na
przeprowadzi na zakupionych placach
przy szosie pabianickiej dokładne pomia
ry i wy1iczenia, oi:az naszkicuje proWizorycme plany.
Rozpoczęcie budowy kolonji w Łodzi
nastąpić ma w pierwszych dniach czerw
ca.
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CENA NUMERU to GROSZY.

40 u·czniów zatrutych
D€Z·

nieiwieie1n 1nicse11- - Owili
niowie żinorli, · killcu wolt:zu ·ze
i1nierciq

·

Kraków, 6 m·aja.
Wypadek masowego zatruGia· nielwieżem mięsem w bursie gimijazjalnej
w. Mielcu, o którym wczoraj donosiliśmy
przedstawia się, niestety znacznie powFt.łniej,· niż to ·podały pierwsze o niin. wia·
domośd.
' Jak 'sie bowie'm dowiadujemy, ofiarą
zatrucia padło przeszło 40 uczniów · po
spożyciu obiadu i kolacji w dniu 30 ub.
m. Na drugi dzień przed połutlnięm pojawiła się u nich gorączka, dochodząca
u niektórych do 42 stopni, wobec czego
wezwano o pomoc wszystkich le.karzy
mieis~ow~~· Mimo usilnych żabidów,
zmarł, jak ju~ donosili$my, 2 b.' m. nad
ranem. uczeń Marn°ik; a wczor·a; ·t. f. 4 b.
m. zakończyl życię r6.w11iei drugi' uczeń
8 klasy gimn. Maciąg, pochodzący t.akże z Wadowic Górnych k. RaóottJYsla.
Cieszył się on opinią zdolnego i barazo
aniu
dobrze sprawującego się ucznia
5 b. m. miał zasiąść do matury. Trzech
innych uczn~ów leży w agopj}. Stąn:resz

rw

JCofieilsollerno-.
DJie mofq jqdał
ods.:ftodoll'ania ad tJ'ofsfd
Berlłn. 6 maia.
,Berliner Tageblatt" donosi, że w
myśl układu likwidacyjnego polsko-niemieckiego, niemieccy obywatele. którzy
ponieśli straty przez przyła.czenie pewnych obszarów do Polski, maJą prawo do
stosownego odszkodowania ze strony
skarbu niemieckiego. Takich ooszkodowanych Jest podobno 5000 osób. Najpoważniejsze żądania przeds~awiono ze
strony dawnego domu panujace~o w Pru
siech, t. j. łiohenzollernów, którzy sami
domagają się około 5 milionów marek od
s1kodowania (.!), co stanowi niemal połowę całej kwoty, wchodzącej pod tym
względem w rachube.
Nie potrzeba dodawać, że ··oreterisje
te są niemal w zupełności fikcvfne.

Arsenal W - lok·alu6erlfńsAieeo Afu6u
śefłlarsftietto.

.

Berlin. 5 mala.

Niemałą sensację wywołało w mieście odkrycie, jakiego dpkonała policja
polityczna w lokalu „Niemieckie~o Klu-

bu Sportu Żeglarskiego".
Oto znaleziono tam całv arsenał· najrozmaitszej:broni i amunicji. którą ąamo
chodetn ciężarowym· przewieziono do
dyrekcji policji.
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sporząaztł kotlety siekane, zawierające

ty niewielkiej uległ zmianie i jest nadzie
ja, że będą uratowani.
Policja i sąd prowadzą energiczne
śledztwo, celem wykrycia winnych smu
tnego wypadku. Tymczasowe dochodze
nia wykazały, że zarząd kuchni· bursy
l'
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stare i cuchnące mięso, które od kilku
przechowywano w magazynie bursy Jltaft sercoll''u .., csasłe pro
c:esu
Stwierdzono przyteril, że w magazynie
tym również i inne artykuły spoży:wcze
Sosnowiec, 5 maja.
były.nadpsute.
Sąd okręgowy w Sosnowcu był dziś
widownią niezwykle tragicznego wypad
ku, który wywarł ogromne wrażenie na
obecnych w sądzie i w całem mieście.
1Wlaściciel nieruchomości w Zawierciu, Ludwik Brykalski, występując przed
lcopolni •«:dla
sądem. jako powód cywilny w sprawie o
jąc na własny rachunek przeszło 200 ty eksmisję swych lokatorów. w chwtli.
gdy udzielono mu głosu, poczerwieniał i
sięcy złotych.
~ ubiegłym iroku Mrugała wydzier- runął nagle na podłogę.
żawił wszystkie {)lbjekty za cenę 500 ził.
Przybyły lekarz stwierdził zi.ron. wslrn
rocznie oraz zaskarżył towarzystwo do tek ataku sercowego.
sądu o ni-ewypłacanie mu pensji za kilka
la~ąd zas~ził na korzyść Mrugały 5200
b I b
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alera DJ !'iJ~d•in-e

b. kierownllca

Sosnowiec, 6 m'aja.
Toczy się tu śledztwo w sprawie sze
roko zakrojonej afery oszukańczej, której nici sięgają aż poza Ocean.
W roku 1921 wśród emigrantów Po1
laków z Ameqr.ki Południowej powstało
polsko-amerykańskie towat'zystwo węglowe z kapitałem zakładowym SO ty~
sięcy dolarów, na który składaty się udzi ły p 0 50 dolarów Towaraystwo to
•
• •
•
• •
a
nabyło w Będzuue małą kopalnię 1 'lulka
h
I
k
·
domów mies~ a nyc •
. '
.
Po upływ1~ .r-0~u przybył do Będzma
z Ameryki nie1aik1 ~an Mrugała ~a?patrzo~y w pełno1:11ocructwa do adn11n1stro
warua własnością., towarzystwa.
Mrugała w ciągu kilku lat pobierał
czynsz dzierżawny . od wnystkic~ ob-jek
t6.w. oraz wyprzedał ~weąt.af'.Z, mkasu-

!lodalefl ad loftofi.

a rozprawie nie y i a ecni
dolarów.
przedstawiciela towarzystwa, gdyt me
znano dch adresu w Ameryce.
ł d
•
•
•
-.J
iPrz~
paru m1es1ącanu przy0y o
·zagłębia jeden z założycieli towarzystwa i zdemaskował działalnoAć Mrugały.
.w międzyczasie ł majątek towarzystwa
sprzeda.no ,;.a 50 tysięcy zł. Jednak na
skutek zeznań złożonych przez przybyłego z Ameryki współwłaściciela towarzystwa licytację uniewdni~no. Mruaagę aresztowano,
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maeistrat

paose•

Ł6dź, 6. maja.
Jak' się ·dowiadujemy, -w bieżącym
tygodniu wydział podatków i:nagistratu
przystępuje do rozsyłania nakazów płat
niczych na podatek od psów. Podatek
ten rozesłany zostanie 8 tysięcy obywatelom. Płatny jest on w ciągu dni 14 od
dnia doręczenia nakazu, po tym terminie zaś magisb"at dolicza już procentyza zwłokę tytułem kary.
wydział podatkow)'
RóWiilocześnie
przypomina, iże w ciągu bieżącego miesiąca należy wpłacać podatek lokalowy
za drugi kwartał. żadne terminy proD"'oj oso6ni.:v cit:ślio poranili niejoliiello
longacyjne uw~gJędniane nie będą i pu
·
!ltefrmufio,.,sliieeo
tym terminie magistrat rozpocznie ściąmnościach, pozostawiając go na łasce ganie należności przez sekwestratorów.
Lódt. 6 maja.
Wczoraj około godziny 11-ei wieczo- losu.
To samo dotyczy podatku od nierucho-

1a;ernnii•U · napa·d no uliiv

I

rem policja otrzymała meldunek .o krwa:
wym napadzie.
Zygmunt Pietrzykowski, zamieszkały przy ulicy Grzybowej 6, powracając
do domu na ulicy Bobowej natknał się na
jakichś dwuch . osobników, którv~h nie
znał nawet z widzenia.
- Ty nazywasz się Pietrzvko~ski?
. ·
- spytał go jeden z nich.
· --:- Tak - odparł iin - a o co· chodzi?
• - Zaraz zobaczysz.
W tej chwili Jeden z nieznaiomwch
wydobył z kieszeni długi nóż sprężyno
wy. Pietrzykowski zrozumiał. ie mu gro
zi niebezpieczeństwo i chcia1 sie rzucić
do ucieczki, · 1ecz już nie zdażvł zbiec.
Napastnicy powalili go na ziemie i zadali
mu kilka głebokich ciosów. Pietrzykowski runął na bruk, tracąc przvtomność.
Nieznajomi skryli sie wówczas w cie
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W kilkanaście minut pótniej Pietrzy- mości.
kowskiego zauważyli jacyś przechodnie,
.
którzy doń wezwali pogo~owi~.
Przyby~y lekar~ ~twierdził. że Pietrzykowski został cięzko rannv. Z powodu braku i:tiejsca ~e wszvstkich _szpita- ull'olnieni od ll'inv i Aar-v
lach łódzkich. musiano go przewieść do
Hamburg, 6 maia.
.
domu.
1W toczącym się od 3 tY'godni sensa-

%amacfto11'.:U
DJenesuelscu

•••-••••illi•••••

cyjnym procesie o udział w zamachu poprzeciwko
litycznym w Wenezueli
trzem obywat-elom niemieckim., zapadi
w dniu 3 maja b. r. wyrok uwalniający.
•Wśród niezwykłego poruszenia licz• fistó·,., amervliońsfił.:li nie zgromadzonej p1llhliczności przewodBydgoszcz, 6 maja niczący sądu ogłosił mianowicie, :te
Władze wykryty w ambulansie po- wszyscy trzej oskarżeni hamburscy obycztowym pociągu :Warszawa Gdańsk watele Pirenzlau, Kramarsky i Zipp1it
wielkie nadużycia z listami amerykań zostali uwolnieni od zarzutu uprowadze
nia przemocą i czynnego udziału w zaskiemi.
Na ślad oszustw naprowadzili policję machu politycznym,

!i)olaru
sftrod•ione

włościanie, którzy od pewnego czasu na
torze kolejowym niedaleko Laskowi.c
znajdowali stale pootwierane koperty a-

merykańskie.

Sensac:utne próbg na lofnislcu ame.
rgkańskimpowietrze i przez 20 minut krążył ponad
Berlłn, 6 maja.
Jorku donoszą, że w cza- San Francisco z szybkóścią 180 kim. na
sie manewrów powietrznych w Kalifor- godzinę, poczem wylądował na lotnisku
. i. •
nii samolot ooiowy, obdążony bom~a-, Sacramento.
Jest to pierwsza próba.użycia „robomi wagi 2 tysięcy kg., z 4 żołnierzami,
·
:;a pokładzie, sterowany przez automa- ·ta" do wzlotów wojskowych.
tycznego pilota „robota" wznióst się w

z Nowego

0

Ks. Karol chce wrócić

na Iron ruD1uńsAi.
.
Bukareszt, 5 maja.
Oblegają tu pogłoski, że b. następca

W czasie nagłej rewlZJi zarządzonej
w ambulansie p~ztowym p~licja.przychwyciła urzędmka Andrze1a Orzegoł- tronu ks. Karol wysłat z Paryża za paśrednktwem specjalnego kuriera do
kę.
Przy Grzegoke inaleziono 116 lłsf6w wszystkich rumuńskich przywódców
przeważnie z dolarami z Amerykf. Grze partyj list, w którym stara się uzyskać
zezwolenie partyj na po\vrót jego do
vołkę aresztowano. ~ledztwo ti:wa.
Rumunji.
· Oficjalny organ libeiratów „Vittoml"
- \Y/ Fiilad€Ufji roxpo,częły snę 1:1roC:Zr.~tości zarzuca rządowi, że w sprawie ks. Karola prowadzi politykę dwuznaczną.
'WJ-lecia Związku Narodowego P·oLsikieao.
•
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powodując niezwykłe komolłkaeje
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I .·d efelifgw, kfóru do-fal bzika

Gdth'Y hi!torjia., jaką podajemy poni„ I:-o powiesić raz jeszcze Teodora Napiór nią · Browoza przesiedlić do męża, V-o
.tej, nie była. 111.aj:rzetelniejuą prawdą i kowskiego, Il-o żonę jego wydać za mąż ~me.-. powfesłć się również po~na
nie przytrafiła się w najprawdziwszej DI-o siostrę jego Żurowską osadzić w zgłoait 111tnie $'Wą rezygnację z zajmorzeczywistości 'W amerykańsklem mieś~ efo.mu dla warjatów, IV jej bratową pa- wanego urzędu.
cie Springfield, .z akra wała by swą niezwykłością ńa historję z tysiąca i jedne!
nocy i to opowiedzianą swemu Kalifowi
przei Szeherezadę w stanie spowodo1-szy Dźwiękowy
Kino-Teatr w Łodzi ' ' ·
wanym przez wykroczenie przeciw Kora.nowi w jego punkcie zabraniającym
używania wszelaki-eh trunków alkoholoC E A M I E J S CI Zł.
wych.
Dnla ; 25 sierpnia 1924 roku niej~ki
Aleksandet Napiórkowski powiesił si~
w areszcis policyjnym. Sprawiono m4
wówczas pogrzeb .z ceremoniami przynależnemi !każdemu obywatelowi, który
Dziś i dni następnych pierwszy europejski 1000/o film
p·r zed zaawansowaniem na nieboszczy~
dt,więkow, „
ka odbywał areszt i tam się powiesił. .
Zdawało1by się więc, że pani Napior
kowska zamieszkała obecnie w Westfield jest narazie przynajmniej kompletną i nieodwołalną wdową.
Aliści przed tygodniem powie&ZOD)' ,
1
nieboszczyk, jak.gdyby urwawszy • się
przed sześciu laty ze &tryczka, zjawił .
się jagdyby nigdy nic w domu owdowia=========W rolach głównych:=========
łeJ po nim wdowy, twitrdzęc uporczywie, że jest Jej najprawdziwszym i nie~
zbitym małzonldem.
1Wdowa jak wdowa, nie wie co tt
tem myśleć, ale zawsze lepszy kawałek 1
NajwiE;kszy dotychczas wszechświatowy sukces filmu dtwiękowego.
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Wiiiy Fritsch-Dlta .PARLO

niź

całkowity

nieboszczyk do tego wisielec i gryJ;C\cy
od 6 lat ziemię.
Ponadto i
Ale w sprawę tę wdała się słostt"a
POLSKI w ałuwvkłym
DIALOG
ekranu
z
„prawdziwego" Napiórkowskiego, pani
U
~O·sło młnutowym polskim .dilwł,kowcu.
EJZ.bieta Żurowska, która utrzymuje, te ,
brat jej, zanim się powiesił, był człowie.
kiem znacznie wyższego wzrostu ( miał
cezy koloru piwa i tak piękne Jak · ou.
Nie byłoby to jeszcze nic nadzwy..,
Poczqiek &. 8 I . 10.
czajnego. Ostatecrnie, że ~toś powieszony przed 6 laty zjawia się nagle jak- .
gdyby nigdy nic przed obHczem swef
•
owdowiałej żony, fakty podobne nie s4
coprawd~ 111a porządku dzieµhym, . ąte
.
~
.
Jl. "1
mogł}'lby być. . .
.
Spr~w.a, któr~ ~isujemy; tkompliko
1
elelłanckim
~a.la s1ę Jeszcze l ~at.ego, te owa pan~ rukanlna h.fóru
·._
·d Id
•
Zurowska utrzymu1e 1 ii nietylko spadły .
oa-q
hu DSDQI DO
z nieba czy z piekła Teodor Naplórkow
Pewien amerykanin z południowej · Za chwilę ukazał się na rogu noiicJant
s~ nie fes! wcale ant. Teodorem ani Na„
p16rkowskim, ale ze 1 żona fego li.fe fes~ Ameryki, który chciał poznać podziemne na widok którego całe towarzvstwo od· .
iego żoną,. to ~aczy lei bratowę, gdył tycie Paryża, przeżył przygodę, której daliło się czemprędzej.
- Bezczelna banda! - zawo!ał.poh
~ prawdztwa zona prawdziwego Na. napewno nie zapomni t;:tk.oredko.
Noc przepędził w pewnvm kabarecie cJant - otwarli przykrfwe we1ścia do
pi6rkowskłego zamieszkuje stalt w Detroił ze swym synem Stanisławe111, _kt6- na Mont-Martre _w to.warzvstwie kilku kanałów! ~ I z~trzasnąwszy vrzykryparyżan, 8 chcąc im zaimponować odwa- wę, odszedł daleJ.
rego niedawno sprowadziła. z Polski.
Tymczasem amerykanin zszedł po
.Mało tego: .sprawa ta nie był;aby talk · gą zaproponował zaklad. iż zupełnie
schodkach w dół i uderzył na~le głową
bardz~ skłomphktow.an.&a, gdy.~y się tyNlko sam odbędzie wędrówkę przez katakummur
·
·
k.
ograrucza a na em, ;z;e poWleszony · .a„ b .
0 . •
k' l
I
·
·
Y·parys ie.
piórkow&ki zmartwychwstał
Zaczął szukać w kieszeni amn 1 eeNa tę wątpllwą zresztą przyjemność
w
· b ł b •t
t
Sp
.
du takaha~d;~ ~k~m;Hko~:na~·g1:op~ pozwolić mote sobie każdv cudzozie- ktryczneJ, ale ~a potłukła sie.
Na szcz~c~e posłyszał w. J??bhżu
Żurkowska oświadczyła również, że 1 tnłec w Paryżu, oczywiście w większem
owa wdowa podająca się za wdowę po towar.zys~wle i. pod ki~rownictwem pr,e sz.um w~dy, więc post~nowił me 1~ć da.Napiórkowskim, nie jest nie tylko wdo- wodnika Jednego z brnr turystycznych, leJ, ale siadłszy pod śc1~a pochvhl gło
wą po Napiórkowskim, ale wog6le nie które Wydzłerfawiło dla siebie część po- wę na kolana ~ ch.romo~v ~nać ~rzez
dcbi::e.d~chy. ?~i~kuJące .s1e. pijakanu, zajest wdowę, gdyż jest mężatk• auwl- dzJeninych korytarzy.
Ale bohater z Południowej Ameryki snął naJspokoJmeJ w. św1ec1e•.
.
,;Jdem Browoza.
N~stęp~~go ranka robotmcv. którzy
I ta okolicz.no!~ równie! nłe przy- mocno już zreszt~. nie~rzeźwv nie c,hcia!
czynitaiby się do ostatecz:n-e·go zagmat- tak taniej sensac11, lecz zaklinał się, iz zeszh w mepr~e~akalnvch butach d~ ka
wania tej historii. Nie jest to copr.awda pragnie odbyć prawdziwą wedrówkę nału, ze zdum1emem uJrzeH . )eJ?omoscia
we łraku siedz~c~go nad brzeg-ie~ niec zęste, ale katdy choćby tylko raz w odkrywczą po podziemnym Parvżu.
.
Pijanego amerykanina odorowadzili czystego strumiema~.
życiu .zet1cnął 1.ię mężem tylko raz w
Z początku sądzih.' ie to samob61~a,
si wszy się powrócił do tony, która na tcwarzysze przez spłukane deszczem,
skutek tego prze.stałaby być wdową po błotniste ulice t zawiedli w pobliżu Dwor ale głoś~e .chra~ame • u:zekonało ich
nim, ~dyby była 1eJ!o żoną, a ni-e męiat- ca Północt}.ego do otworu. od którego wkrótce, ze 01ezna1omy zy1e.
Miał zaiste szczęście. Jeszcze parę
ką :poślubioną zupełnie komu innemu. wioda, na dół'wąskie schodki.
- Tutaj się schodzi do katakumb - kroków, a wpadłby do wodv.
Największe bowiem zamieszanie wna
Amerykanin, zbudzony, okazał pewsi do tej pospolitel histotji ta okoli~- rzekł Jeden ze śmiechem.
Oczywiście był przekonanv. że ame- ne Z;d~iwienie, ale.nie ujawn.ił ~ne~jalneność, że owa P,Mli Browoza zamieszkułe
11 brata w Spr1D.głeld,. cho~ ma męża w rykanin zastanowi się dobrze zanim zde- g·o · n1~zadowolema. Przezieb1ł s1.e b?New:burgh~ To właśnie W1~ła w sp·osób cyduje się wejść w tą otchłań e~d'pskicłr W!em 1 dostał · tak silnego kataru. ze ~1e
c1emności. Mylne to było iednak wyra- crnł przykrego zapachu, orzeolywa1ąnadzwycza1ny całą tę !llat~ę.
.
5?1'aw.ę tę do rozwi~la!11a dostał, fak chowanie, ponieważ amervkanin znikn(\ł cych koło niego nieczv~tości.
- A dlaczego pan me starał się wydo
poda1ą pisma . ameq•_~anski.~, detektyw bez słowa w ciemnym otworze. wywo•
~tanowy DaW1d J, ;Man~ig. ?odohno, . łuJa.c wśród wesołego towarzvstwa silną stać na górę, przecież musiał nan zauiak sam otl utrzymu1e, juz po pierwszem kc1nsternację. Otwór ten nie stanowił bo- ważyć, że już pan nie iest na ulicy? Fbieżnem przeJl'Zenłu ak~6w dost_ał 0,-. wiem wcale wejścia do katakumb, lecz zapytał jeden z robotników.
__: Owszem odparł amervkanin zau·~kki!go ,kręćka, nabier!i'Ją<: fednoczes- do kanałów, odprowadzających nieczyważyłęrp, pomimo, że byłem pijany. Ale
nie niezbitego F.ze!ton~1a, .ze dla ~~- . stości miasta.
!:::1.:t>.::~~:~=:.~.fi'::l.::1::. Przestraszeni zaczęli wołać na ame- wcale mi się nie spie~zyło na i?órę, ~o
rykanin~. ażeby się wrócił, ale z dołu je- tutaJ, na dole ]est o wiele Ieosze pow1e• •
dyną odpowiedzią było soczvste prze- trze i mniej nieczystości niż tam, na

-sensa"Ja

RB\Vllacla-

,..,O"' "' Aana.l e . par••sfl1m

lllezwgkla przgdoda __pltanedo ame·
lraw

I

I

NleSCle pomoc
najbiedniejszymi ~fras~'%ia:o którem zapanowała całko-

•

µlicy.
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żony

rodzinnf'.-Wdówa,
która Jest mężatką, siostra, ·któ.r a nie ~test siostrą

ja:kiegoś żywego męża,

..

.

Dzlł

I dni nastctpnich.

Zagłada od Wschodu
Ol4' 19GO).

Jięnff.1tlll wizja pri".ztoścł, ną.Jorv~n~l
1tielszy f!łm. iak1 kledykolwtek po1awtł
sie na horyzoncie kinematograiJi.
W rolach głównych:

BENITA HUM.e I JAMESON THOMAS.
Stany Ziednoczone Europy I AmerykL
- Olbrzymie miasta przyszłości. - Mo
bllliacła I bunt kobiet. - Atak razów
truJących. - Katastrofa kolejowa w tunelu Podmorskim francJa - A11Ja. Najnowsze wynalazki techniczne w fO•
ku 1950. - Mody· przyszłości. - Czarowna pfeśd mJłosJJI dwojga bohaterów
LfON KANTOR na czele włelldeJ otkle
st,ry sYmfOnkznef.
Początek seansów o godz. 4-eJ po poi.

-

Koiło

•••ainleJ c:arg€g
sieje

śnlłeRł ł niessc:sęśda

Przed sądem w Nowym Jorku odbyć
się ma wkrótce niezmiernie ciekawaroz
prawa. Sowiecka misja handlowa w
Staną-0h Zjednoczonych, t. zw. ,.Amtorg'
występuje przeciwko niej.akiemu Maury
cemu Rablnowiczowi o 2 iniliony dolarów - tyle bowiem miała kosztować
brylantowa ko.lja ostatniej carowej Rosfł
którl\ Rabinowicz miał sobie prt~ła.sz.
czyć.

Dzieje tego klejnotu eą prawdziwie
nietwykle. Kolia zasłała wyk na przez::
pewnego iubilera paryskiego, na zamówienie dworu rosyjskiego, jako prezent
ślubny ówczesnego następcy tronu, przy
szłego cara .Mikołaja II-go dla jego narzeczonej. księżniczki heskiej, Alicji.
Kolie przesłano do Rosji. W dniu 1t1.a
dejścia jej do Liwadji, gdzie mieściła się
letnia rezydentja dworu,
lapadł na chorobę,
cat Alek6an.der
która wkrótce wpędziła go do grobu.
Wobec tego ślub następcy tronu odbył
się bez zwyikłego 'W tyoh . wypadkach
przepychu i narzeczona cara w dniu ślu
bu n.ie miała na so·bie kolji. Po fll.1:i
pierwst"y włoiyła ją na drugi dzień uroczystości kotonacyijnych w Moskwie i
w dniu tYm wydarzyła się
Jtru.zaa katastrofa na polu Cbodyń.
skiem,
kt6ra podągnęła za sobą, · jak wiadomo
setki ofiar w ludziach.
Od tej pory na temat kolji carowej
powstała legenda. Carowa wkładała fł
niezmiernie rzadko. Po raz ostatni mi&
ła ją na sobie podczas uroczystego przy
jęcia in.a cidć Prezydenta Poincare. Jak
wia<lomo pobyt_ Prezydenta Francji w
Rosji przyczynił się do sptecyzowanla
stanowiska Niemiec w okresie, bez;po.

m

średnio

poprzedzającym wojnę świato

wą, tak, że i w tym wypadku ukazanle
się kolji oczom ludzkim zwiastowało dla
klęskę wojny światowej.
rewoluąi kolja uległa konfiskacie
i władze sowieckie przei; szereg lat
puechowywały fą

carskii!j Rosji

Po

w skarbcu na Kremlu.
Po śmierci Lenina Moskwę obiegała
charakterystyezna pogłoską, te dyktator dwukrotnie w tyciu obejrz.at te:n.
skarbiec i po pierwszym razie padł ofia
rą zamachu Dory Kaptan, a po ·raz d.ru..
gi obejrzał kolię na kilka dni przed u-

padnięciem na śtnierlelna, chorobę.
Naa tęp ca Lenina - Stalin - posta..

nowił pozbyć się fatalnej kolji i misfę
spieniężenia jej powierzył Maurycemu.
Raibinowiczwoi, który kolię sprzedał _t()
n.ie pewnego bankiera amerykańskiego,

ale i w tym wypadku kolia spowodowała nieszczęście1 ~dyż nabywczyni zmarła
w trzy tyaodnie po nabyciu lkolji, zaś
Rabinowicz pttywłasż.czy~ sobie pienią
dze i odmówił powrotu do Rosji,
Proces więc zapowiada się niezwy~
kle se·nsacyjnie.
oOCJDDCXXXk~OV"~

Dr. med.

J.POLAK
ChorobJI

wąwnQtrzne

i

Ałlerglczne

(astma, poarzywka, artretyzm, reumatyzm)

ul. B·go Sierpnia ZZ :rg~ iro
1

Tel. 164.2'f.-Przyjmuje od godziny 10 do 1-ej
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Ujęcie

Chłopcy

6. V.

zbiegów· ze

U,~(lłl„'.f

Studzłeftca

1930

pod

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1

Str.

8

llodzią

z domu poprawczego proszą, by ich umie·
szczono w wi~zieniu

Aresztowano ich. Sprowadzeni na po· która Już im uni~możlłwi ponowną ucieŁódt. 6 maia. .
W ubiegłym tygodniu z zakładu PO· sterunek zeznali ze łzami w oczach, że . czkę.
prawczego w Studzieńcu zblesrło 17 chło do ucieczki zmusiło ich zte-tl'aktowanle·1 Jak ustalono, chlopcy w następująkierownictwa zakładu, które ich przY· cy sposób wydostali się na wolność:
pców w wieku od lS do 18 lat.
Wieczorem, po godzinie 9-ei gdy
Dyrekcja zakładu zwróciła się do . d:dełilo do tak zw. „kamei .rodziny", owładz policyjnych. które wdrożyły ener· trzymującei gorsze od innych chłópców wszyscy dozorcy uda{I sie Już na spojedzenie ł wykonywuJąceJ nakięższe czynek, lub też wyszli na miasto. wycho
giczne śledztwo.
wankowie zakładu w liczbie 17. zamknlo
Już po upływlę kilku dni większość · prace.
w wspólnej sali. wyrwali z okna kraty,
ci
chłopców schwytano w Warszawie.
-: Nie chce!lly tam. wrócić -:- P!O~llł przystawili stół i przez dziedziniec doPrzesłuchani przez władze oświadczyli,
iż pozostali towarzysz;e, po w:vdostaniu 1 polłc1ę - wohmr póJść do więzienia. stali się do ogrodu warzywne2.o. a nastę•
sie z domu poprawczego, udali słe w kie· 1Tam nas przecież nie będą tak wę• pnie przesadzili wysoki parkan i wresz·
Adwokat: Żeby uzyskać roz.wód mucie znaleźli się po za terenem domu perunku lodzi, gdzie Jeden z nieb miał mieć czyć !„
si się pan umówić ze swą źoną. aby ona
Gromadkę zbiegów, Podobnie jak i prawczego.
iakichś krewnych.
Dyrekcja zakładu wyznaczyła obe· pana oblała wltryolejeI_Il„.
Policja, opierając się na tych zezna- , poptzednio schwytaną w Warszawie, od
1
- ...... •
nlacb, wszczęła w naszem mieście poszu stawiono z powrotem do Studzieńca, 1cnie specjalne posterunki, które będą w • • • • • • • • •.
"
kiwania, jednakźe na :ślad -Pozostałych gdzie ich poddano specialneł obserwacJI, uocy czuwały nad wychowankami.
' ---••••
·
zbiegów nie natrafiła.
!lr.eiecftana
Dopiero w dniu wcJorajs~ym władze
Lódt, 6 maja
otrzymały ·meldunek, że w Jak1mś lesie,
na ulicy Piotr'W'CzoraJszym
dniu
W
w okolicach Lowicia, ukrywa· się kilku
Nr. 17 została
domem
przed
kowskLej
chłopców, unikających wszelkfcb· spot·
jakaś ko- ·
samochód
przez
przejech8!na
kań z ludnością miejscowa.
kióru mu schował _kapelusz. ddu bieta w wieku lat około 30, której
nazwi
Okazało się, iż byli to właśnie zbie·
„szed• ·na zar-:c:zgng
ska dotychczas nie ustalono.
-gowie ze Studzieńca. którzy w gęstwinie
Doznała ona ciężkich uszkodzeń cief świętne ubranie, ojciec czyścił oalto, star lesnych.
Łódź. 6 maja.
leśnej wybudowali sobie szałas. maJąc
Pogotowie, po udzieleniu pierw
koszulę,
biała
18-letni Benjamin Walk był l}rawdzi- szy brat wyszukał śnieżno
zamiar na stałe w nlm.zamieszkaC.
przewiozło ją od szpitala
pomocy,
szej
wym utrapieniem dla rodziców i starsze~ Tylko Beniaminek nie ' brał udziału . w
m u
miejskiej.
zbi1orni
przy
go rodzeństwa. Nie chciał sie uczyć ani tych przy~otowaniach i kombinował w
W t>Odwórzu domu przy uHcy Krze·
1111
pracować i stale pod terorem wvmuszał Jaki sposób mógłby coś zarobić na tym
w
28, został przejechany przez
mlenieckiej
.od domowników rozmaite datki uienięż· „interesie".
Do
wagonetkę do wożenia piasku 8-letni
I wpadł wreszcie na pomysł. W osła· Stanisław Wójdk (Wólczańska 8).
Red. „Expres'u \Vieczorneg~ .Ulustr'' ne. Rodzice i bracia wied~ieli. że z nim
niema żartów. Ody groził, że oodvali mie . tr.iej chwili, gdy Mojżes-z byt iuż gotów
w mieiscu.
Chłopca w ciężkim stanie przewieW związku ~ artykułem p. t. „Kto t szkanie lub zniszczy meble. ieśli nie o- ! do wyjścia, Benjamin schował mu kape- ziono do sz:pitala Anny - Marj!.
.
jest Prezydentem Rz;plitej - Wydział 1 trzyma pieniędzy, dawali mu ile żądar, lusz i oświadczył z zimną krwia:
%ama<ft samo6ół<•V
ml
Jeżeli
złotych.
5
Potrzebuję
jest
Beniamin
że
przekonani,
byli
Oświaty i Kultury Magistratu L64zkiego gdyż
dasz pieniądze, dostaniesz kaoelusz! nie wie.„.", zamie.szcion}'m w Nr. 1CQ . zdolny do wszystkieg-o.
Tym n:.zem nai:zeczonv nie potrafił . W dniu wczorajszym w mieszkauiu
Od kilku miesięcy młodzieniaszek naj
„Expressu Wieczornego lllust-rowanego'
z dnia 1 maja 1930 toku, Magięt:rat m. bardziej prześladował starszesro swego juź zapanować nad swemi nerwami. . lprzy ulicy Przejazd 4u targnęła się na
Porwał ze stołu kamienny t>rzycłsk życie 19-letnla s.tużąca Marjanna Simiń
ł..odz:i - na zasadzie art. 21 i 22· Dekre- brata Mojżesza, który starał sie o rękę
ska. Desperatką zajęło się pogotowie,
tu w przedmiocie tymczałowy.ch przepf- pewnej dość posażnej dziewczynv i miał ł rzucił go w brata.
Benjamin doznał ciężkich uszkodZeń które stwierdzilo otrucie jakąś nieznas6w prasoWYch z dnia 7 lutego t919 r. się z nią już w najbJiźszy<;;h tyg-0aniacb
cielesnych i przez szereg tygodni kuro- na, truC'iziną. Przyczyny zamachu sam_o·
C"Dziennlk Praw" Nr. 14, poz. 186) - zaręczyć.
bójczego nie ustalono.
Pan Mojżesz był mętczyzna bardzo wał się w szpitalu.
prosi o. umieszczenie następującego spro
Mojżesz Walk, poclą~łetv do odpo-zrównoważonym i nie miał na sumieniu
.
,
stow~niai
Xapad "' 6ramie N!e odpowiada _prawdzł~, fa~oby w źadny:ch kawalerskich grzązków, lecz wiedzialności;na sprawie sadowej ono1Wczoraj wieczorem w bramie domu
poko1u .Nr. ł ·~y~z1ał~ Oś':Vla.ty t ~ultu. 1mimo to sympatyczny braciszek t>otrafił wiadał szczegółowo o wszvstklch szfu.
przy ulicy 11 Listopada 137 jakiiś nie.
czkach swego braciszka.
ry, gd~ie m1~śCl s~ę dzi.ennik l &t'chiwum . go szantażować.
Sąd skazał M. Walka na dwa tygo- ustalony dotycihczas sprawca napadł na
- Ze mną lepiej tyć w zsrodzie Wydziału, W'!-s!ał 1edy11~e portret b. ~re-I
zyden~a W~1c 1 echow~ego; praw~ą test ' mówił Mojżeszowi• .- Jeteli nie dostane dnie aresztu z zawieszeniem wvkonania 34.letniego majstra. fabrycznego Leona
Karbańsklego,
~attomiastt, titp w pdokOJUt Rtym .zat~Iesgz~y j 10 złotych, powiem twojej, pannie„ te ' kary na prz~ciąg dwuch lat.
· Ka'l'lhański został dość cięZko r,anny.
ies por ~e . rezy en "- zp11 .el na-c„- masz dwie kochanki. Ona mnie uwier.zy.
Policja wdroiysię nim· potowie,
Zajęło
go Mośc1 cH:iego, ob'?k zał wt~i .portret bądt przekonany jut ja potr~fie znaletć
t 1 ·
I
ł d h0 d
d '
lk. d
01ctechowW
b. Prezydenta Stan11ława
zenie ce em us a ema przyKONGRES :PRAOOWNlKóW B~O'W_YCH. a oc
skiego; podobnie w innym lokalu Wy- wsze ie. owo Y'.
~nothwy ~OJźesz zgrzytał zębami, W ~· 4--5 m.a.ia ,19~ r. ocHJęch141 "t• w czyny napadu.
działu dostępnym dla pu.blicznołd wis1
doroczny a:oal'Xł dele~11tów ~ ••••••••••••••••••••••••••••. . .
bratu pohcją, lecz mimo to płacił l.Kta.k<J1W1e
groził
.
Mo
l""'aceg~
·obok p' ortretu Pres-vdenta
6 ""
Zll!WlOdowego praeoown11ków b8i!llko<WY'C'~1 na J.d6
• mU tyle ile żądał
,
-i
rym rep1'UOOlbowani będą pracownioy • ms•t1·
·
.' ,
portret Pierwszego Preryścickiego C:zuiaJcie
BenJamm co ty~zień przychodził p~ Wi:fi b.ankoiwydi całeif Polski.
den.ta Rziplitej Polskiej _ '· p. Gabrjeia
Ucoc~yst"', obwaTCie kongre.w oodlbędide 1łę
gotówkę, powtarzaJąc przy soosobnosc1
Narutowicza
.
w pałoaiou Sp:siktim dn. 4 b, m. o godz. to.30 ra.·
groźbę i zaznaczał • że •jeśli nie „b1;- 00
· łu swą
b'1ura wyd'Zla
1. •
· czę~c1
,
·
O5r< o'ł em w
1 .
Oświaty i Kultt11'y, dostępnej dla publi-. dz!,~ otrzymywał punktu_aln1e •.nalezno- -·• • • • • czno~ci jest zawieszonych 6 portretów·' śc1 - to za kar~ podwyzszy stawkę.
f
1

-1

1'

l~mi[ił ~i!

lrwawo na

~mie-uantaiJi[ie.

Skrzynka do llsłó

t8W••·········

,„RE pUBLJHE"

kie~~ezydenta R~titej

Ignacejfo Moodc
J;k wynika z pawy:hzego, u.nuty,
postawione Wydziałowi Oświaty i Kultury, oparte na nięprawd?Jiwym fakcie
---; są bezpodstawne.
Prezydent
(-) B. ziem.łęckL

bie:re~:~~~u~~~;~~e~g:v~sz przy.

Prosza~

-••••••••••••••llli•••• ••

otworzyć

I Polic1·a I Rewłz1· aI

- Kochany ojcze - zawołał .do starego Walka. - Możesz n1i o.owinszować, Trick lalszuwedo adenfa sprowadził
do do lcrgmlnalu
dziś jeszcze nastąpią oficjalne zaręczy·
·
ny. Muszę się szybko ubrać!
""-, Pamiętaj, Stasiu, me. trzeba wpus~ go .wł~ś~twte s~uka, odparł JeJ .groźąle,
Dookoła narzeczonego zakrzatala słe
C"ła rodzina. Matka przygotowała mu od i c~ać ż~dnyc·~ ~bcych ludz1 - ~z~kła pa- że Jeśh się. będzie wtr~cala do m~swcnch
m Jamna Wiślicka, pozostaw1aJąc swe spraw, to Ją natychmiast · aresztuJe.
·
'
Dziewczyna tak · się przestraszyła
miesz:kani·e opiece służącej, Stanisławy
Kobialkówny, niedawno przybyłej ze tych słów, :te wybuchnęla płaczem. ·
W tej chwili wlaśnie uchyliły sle
wsi - Wrócę najwyżej za godzinę.
..'6iAC-~ił
„RYCERZE MIŁOSTEKH _.
wejściowe. Otworzył je właścl·
drzwi
pierwszy
raz
po
która
Stas'ia,
Panna
to nalpoteźniejsze dzieto amerykańskie}
pozostała sama w mieszkaniu, złożyła ciel mieszkania, noszonym przy sobie
produkcji filmowej.
I ~ i:' ·
solenne przyrzeczenie, że zastosuje się kluczem.
rzucił
wywiadowco
widok,
jego
Na
żądania chlebodawczyni.
do
„RYCERZE MIŁOSTEK„-..
Upłynęło kUkanaście minut. Ktoś za- sie w kierunku kuchennego wyj.ścia.
' to film· którego akcj.a do głębi poruszyć
P. Wiślicki zorientował się szybko,
pukał do drzwi wejściowych.
musl każdego.
- Nie wolno mi otworzyć, pani mi it gość jest mocno podejrzany, więc go
nie J>Qziwoliła - rzekła służąca przez przytrzymał.
„RYCERZE MIŁOSTEK." ~
- Czego pan tu wtaściwle chce? szybę.
to film, oszałamiający potęgą wrażet\,
· - Muszę w tej chwi.11 wejść do miesz spyta:r ostro nleznaj-0mego.
- A niby nic - odparł młodzieniec,
kania - odpowiedział jej donośny bas„RYCERZE MIŁOSTEK", staraJąc się uśmiechem pokryć zmiesza.
PolicJa ! Rewizja ma b~ć !
to wielka matllłfestacfa tycia I utycia,
Panna Stasia wahafa s'ię przez kilka nie. Jestem właśnie narzeczonym panny
sekund. Widząc, iż z wład~ą niema tar- Stasi,.
„RYCERZE MIŁOSTEK" - Moim narzeczonym - krzyknęła
tów, doszila do wniosku, że w tym wyto pean bohaterski trzech płonących serc
padku nie powi.nna stosować się do naka d.zlewczyna. - Przecież ten pan mówił,
zów swej chlebooawczyni l otworzyła- że jest z t><>licji t przyszedil zrobić re„
.
wizję,
drzwi.
P. Wiślicki, mając więks,ze zaufanie
Do pokoju wszedł jakiś młody tnęt·
do swej służącej, niiż do nieznajomego,
.
czyi.na z teczką pod pachą.
- Tu mieszkanie państwa Wlśllcklch wezwał prawdziwego policjanta. Okaza
prawda? - rzekł - Panienka mote to się wówczas, it młodzieniec, Roni.an
W rolach głównych:
pójść do kuchni, już ja tu swoje zrobię. WaHdroga, miał już w teczce ł w kiesze
LILY DAMITA
Przerażona służąca zajęła . się swoją niach rozmaite rzeczy, ściągnięte w mie
WIKTOR ~,c. LAGLEłl
pracą. Agent zbadał dokładnie wsz_yst„ szkaniu państwa W.
Aresztowano go. Sąd skazał Walid.ro
kie pekoje, szperał w szufladach i biurEDMUrtD LOWE
Reżyser: RAOUL WALSH. kach, a gdy panna Stasia spytała go, cze gę na 6 miesięcy więzienia.
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Pikantny dramat erotyczny z zakulisowych tajników współczesnych
mał.tęństw. - Orgje zabaw. - Kontred.ns'l:TOzwod·ow - pod tyt.

przekonań

IZ~

Edgar Wallace

pi'z~powirida

nowy· l'ozkwit filmu
·· . krynfinalnego · · .. - ·

„Dzieje Malż!,nstwa"

Zrana podczas śniadania oanl Oanceial zwróciła się do swe20 meta:
Filmy · kryminalne, zajmujące ciu4
- Po śniadaniu pójdę do Rozekranpozycję w ieclilym z pierwszych qkr:ę-:
.
cowej.„
sów kinematografji, .w ostatnich latach
,..... Po co? - zapytał Oance2aL
- jak wiadomo - zeszły na dalszy plan
VI rolach iłównych: ============
- Chcę Ją do nas zaprosić. Ona Jest
Obecnie jednak ludzie zainteresowaNorman Kerry
przecież taka miła .••
ni, a więc wytwórcy i autorzy scenatju- Miła?•• Masz naprawdę POmłdoro
szów, rokują tej dziedzinie filmu nowy
oraz najnowsza gwiazda dźw;~kowa boiyszcze Ameryki i Europy
wy gust.
rozkwit. Do proroków tych należy znaThelma Todd
- Proszę clę, pohamuj sle. Widnie,
n_y autor powieści kryminahiyeh Edgar
za którą wszyscy szaleją.
że Jest cudowna, zachwYcaJaca! W czo- i
Wallace.
Jest on zdania, te film kryminalny
raj dała mt przepis na nowY rodzaJ legunie nałety do przeszłości, tylko
wcale
miny. Jestem Jej ogromnie za to wdzłę·
Początek o g. ·
nadprogram: Atrakcyjne dodatki.
- forma jego będzie musiała ulec refor
czna.„
4.30 po poł.
.
mom.
- Masz na myśli ten kawał żelaza,
.walla ce uwata, że dotychczas film
który wczoraj podałaś na kołacie?„
kryminaLny był - tle robiony„. Tak
- Oczywiście, że na Inne wvrażenla
samo wyraża się Wallace o przeróbkach
cle nie stać„. Zapami~taj sobie. że ta legu
filmowych z jego książek, z których jemina była najlepszą potrawą, Jaką przy.
dynie 11 Czerwone koło" budzi w nim gotowałam od czasu nasze20 ślubu. Prze
takie - zadowole·nie. Ale - film
jako
pis dostałam od RosenkrancoweJ. Nigdy Jesi iruelznq. kióreJ w•zuseu sirzee
dtwiękowy okate się wybitną dtwignią
Jej tego nie zapomnę„. ·
się powinni
rozwoju filmu kryminalnego, gdyt zwła
- Ja również„.
Wystarcey. drobna ilość tego płynu, aby szcza dtwięki spotę.gowane i przetransLódt, dnia 6 maja.
-- Mam nawet zamiar zaorosić Ją do
na świat fantastyki, utrzymyW najbliższych dniach Dvrekcja pail- spowodować zatrucie i osłabienie nerwu ponowne
nas na dłuższy pobyt. Mąż JeJ właśnie
wać będą widza w napięciu konieczne.m
stwowego monopolu spirytusowego za- wzrokowego. Będzie to wiec niemal
wyjechał, wlec cudownie słe składa.
w obrazach kryminalistycznych.
trucizna.
- W takim razie Ja sle stad wYPrO· mierza dopuścić do sprzedaży
Narazie zaehodzi jednak obawa uPO.której strzec sie należy jak kwasu solne- łotenia'• filmów kryminalnych, wskutek
spirytus skażony
wadze.
- Proszę, proszę bardzo! Nikt cie nowemi środkami dezynfekuJacemi, sil- go, karbolu i t. p.
błędnego rozłotenia efektów akustyczPoniewat spirytusu denaturowanego nych; będzie jednak motna teg·o uniknie trzyma! W każdym razie zaoraszam , nie działaJącemi na organizm ludzki. W
związku z tem należalobv uświadomić c?ęsto używa sie do podpalania maszy- nąć z chwil, postępu w t~chnice filmów
,
dzisiaj Rosenkrancowa„.
......, - - - - - - - - - szerokie sfery o szkodliwości tego nek spirytusowych i flaszki z tvm fjoł- dtwiękowych. ·
kcwym płynem znajdują sie w wielu doKolacJa. Pani Oancegal nakłada sobie . płynu.
·
j Spirytusu denaturowanego użvwa sJe mach, należy je trzvmać
wędłłne na bułke.
w ukryciu przed dziećmi.
- Okropnie się dzisiaj zdenerwo· 1do celów przemysłowych i pra~dvczny9b
JE dnakże wiele osób traktuje ten szka· Niestety, to samo dotyczy również
walam.
~ dziejów klasyczne; operetki
osób starszych.
- Cóż znowu? - pyta oboJetnie Oan dliwy rodzaj spirytusu, Jak każdy inny
Słynny retyser Maks Reinhardt wyi spożywa go w znacznvch ilościach, ko- przed którymi ludzie rozsa.dnleisf powlncegal.
wkrótce w Parytu nieśmiertelnlł
stawi
rzystając prawdopodobnie z tego, że spJ- ni ukrywać spirytus denaturowany.
- Taka wledtma!.„
Straussa „Zemsta nietoperza•'.
operetkę
Władze szkolne zamierzają wszcząć
rytus ten jest o wiele tańszv.
- Kto?
związku 1 tem przytacza jedno z paW
szkodlło
pouczająca
akcję,
odpowiednią
sprawe
Niewielu, niestety zdaje sobie
-Kto?! Oczywiście, że RosenJCranz tego, Jakie skutki pocią~a za sobą spo- wo~ci spożywania spirytusu skażonego. ryskich czasopi•m teatralnych następu
cc.wa.
jący' char'akte,.Ystyci.ny azc:żegół z d.z.ieżywanie denaturowanego spirvtusu, któ- .. ~cja ta pol-egać będzie na urządza- Co? Jakto?„ Przecie!.„
j6w tej operetki: ·
,__ Ona jest wstrętna, ohydna, obrzy- ry wywołuje silne zaburzenia żołądko- nlu specjalnych' odczytów i pogadanek
Kiedy przed 56 taty, Jan Strauss,·nte
dla dorosłych. Pozatem Dyrekcja pań- zapomiany
we, doprowadza do zatrucia. a
Cl::wa!„.
autor mnóstwa operetek ł
stwowcgo monopolu spirytusowego rów kompozytor kilkudziesiędu walców, kt6
często powoduje oślepienie.
- Co się stało?..
Tak było dotychczas, lecz spirytus C!e t'łiet ze swej strony podejmie odpowie- re do dm ttie schodz, .1 wesołego reper
- Nic„. nic„. Stwierdzam tylko
naturowany, który obecnie ma się uka- dnie kroki w celu uświadomienia społe- tuaru, wystawił po raz pierwszy w Wie
łakt„.
- Przecież cbclałać ją zaprosić do zać w sprzedaży. posiada te .wszystkiełczeństwa o zgubnym wpływie skażone- dniu nową operetkę p. t. „Fledermaus''
·
io spirytusu.
szkodliwe cechy w stooniu
nas?
(Nietoperz), - ku wielkiemu rozczaroC-1
większym.
wiele
o
Nie
zaprosić?
ją
waniu kompozytora· operetkę po 16
chciałam
Ta
Ja?„
przedstawieniach trzeba było zdjąć »
miałabym też nic innego do roboty! Mo·
afisza, ponieważ teatr świecił coraz włę
że przez wdzięczność za tę le2umine. któ
kuemi pustkami. ·
rej nie można było wziać do ust? !.„ Nie
\lotne przestrzenie stepów ukraińskich.„
Zwłancza małtonka S1rauss•a była
rczumiem wogóle, Jak maż może z nią
Junacka dusza kozacka.„ .- - .
nlepoci111ou. Al• Strauu. powiedział
wytrzym:ić!
jefs
Żywioł„. Nami-:tnośt.„ Swoboda:„· ·
- Ale co sle właściwie stało? Czemu
do
- Poczekał pofadę z operelk
oto najwic:ksze walory poł4=!nego hymnu na cze§ć woir.oś i p. n.
Jesteś na nią taka wściekła?.•
,po
mia1a.
·będzie
napewno
gdzie
Paryta,.
I
- Ja?! Wściekła?! Wcale nie Jestem
wodzen~e. Tak samo było z moim wat.
wściekła. Stwierdzam tylko fakt, że ta .
cem „Nad pięknym, modrym Dunajem'",
wstrętna, obrzydliwa, ohydna kobieta
który dopiero podobać się zaczął wie•
1
poszła i„. - nie, to jest nie do uwierzedet\c~ykom, łciedy usłyszeli o fego pow~
nia ! - i kupiła sobie taki sam kapelusz, 1
dzemu w Pa.rytu... Zrobi, to sami a
jak ja nosze !„.
„NietopeTzem" •.•

_.,,..

fpirutus denaluroDJanv

„zemsta nietoperza"

I

1
I
I

„B AJ KA'' '

31. r6~ Brzez:iflsklej
Doiazd tramwalaml 1, 8 I 14.
Dziś i dni następnvch. Jadwiga Smo•
earska I ZofJa Batycka
w połę:!:nym dramacie miłosnym na tle
prze:!:yć erołyc:znyc:h dw6c:h kobiet i
dwóch D'le:!:czvzn. - Według powidci
Andrzeja Struga p. t.
Franciszkańska

„Grzeszna

W rolach

{!fry~inalny:

PieSfi Kozakow

Dońskich)
Wkrótce „LUNA".

I
I

Doświadczony kompozytor przewł
dział ·rzecz doskonale. Jego nowa operetka grana była kilkaset razy w Parytu, a potem dopiero weszła zisów na 1ta
ły repertuar teatru wiededskiego„

Anna May Wong ·
!'~~~

Mlłośi"

męskich: Bogusław

ski i Tadeusz

,,ZIELONA
BRYGADA ''

I

Sambor·

TEATR KAMERALNY.

We,ołowski.

sz~o

miasta

UJiałentowanych

sióstr Halama,

jeat· nuacj„ arty.tycZID<\ pie~onędaej do·
Pocz11itek o godz, 8,45 wiem.
nl<)ałołcł, -

wystąpi

StY!l_!l&

na scenitl teatru wie.· .
deńskiego
„chh\ska· gwłaida•• · Anna

May Wong ~e ogranicza swej działal
ności artystycznej jedynie do ekranu. Za
mierza ona zdóbyć laury równie! :w
·.
„zwykłym„ teatrze„.
Bo oto - wkrótce wystąpi ona ,,.,
Wiedniu, w głównej roli teńskiei w nowej operetce Lehara ,,Kraina śmiechu".
Występ gwiazdy ekranu w operetce
wywołał. w stolicy . naddunajskiej lkąlo
salne zamteresowan1e.

D~ś, we wto>rek i jutro w środ" 1)0 TH
23 i z,4-ty ciesząca aię wielkiem powodzeniem
arcywetoła komedia Z. Geyera „Kobietka z elemielsc na pierwsze seanse po 50 gr.
ganckiego świata", Ceny nainiwe. Będ• ~
Dla urzędn. patistwowyc:h i komunałbeZW'Z1flędnie oatatnle powtórzenia tef wyhM·
nych bilety ul~owe po 50 ~r. za okanei komedii.
11.30--11.45 - Przegląd prasy krajowe) P. A.
zaniem )ef.!iłymacjj.
Jutro, w środę, o goch1>nle 4.30 po raz 6-ty
• Doborowa orkiestra pod kierunkiem
zaimuią.<:a bajka dla dzie<:t - Remu- T. 11.56-12.05 - Sygnał czasu, hejnał marJacki
-efektowna,
A. Richtera_._ _ / 1
_
~- \._
s.a (wodfo,g Ander.!en.a) „IUiętm~ka ca jfrochu'', tl.11>-13.10. Radiowy poranek szkolny, 13.00 Komunikat meteorologiczny. 14.40 - Komunrkat
gospodarczy. 15.00 - „Chwilka lotn icza" TEATR POPULARNY.
'
wt.orek, 0 goddntt. 8.30 wieczorem wygi, mjr. p!). Kwieciński. 15.15 - Odczyt z cyDziś,
klu wykładów dla maturzystów p, t. „Sprawa
•I
h
h
1..tn•
· k1....
dl a zwi~
po cen.ac na}D t- polska podczas wojny światowej" - wygł. prof.
vw roO<J iczye
ół
.P
Id
szych (od 50 dr. do l zł.) komedia •.DwaJ kem·
NIEBYWALY FILM.
Mościc , oraz P· t. , olska wsp <.zesna" ~nała, u ~ać aa Loterii nale:!:y tylko w itymie:i ra.ci w wojgkuT..
wygł. proc. Janowski. 16.15-17.00 - Muzyka
powstanie wkrotce nłe
Ameryce
W
ze szczęścia kolekturze, kantoru wymiany
z pfyt gramofonowych. 17-00 - Pogadanka p. t.
z życia mró-·
dźwiękowy:
film
zwykly
JUTRZEJSlY WYSTĘP SlóSTR HALAMA. ,.Praktyczne sukienki letni" - wygi. p, Weil.
Jedno z najbardziej popularnych na.z:.wi&.k 17.1.5-17.40 •• O wycieczkach w okolice War- wek. Zarówno efekty dźwiękowe jak i
tł
w świecie teatralnym stolicy, jest nazwiStko szawy'' - opowie p. J. Kolodzieiczyk. 17.45 - scenarjusz. wzięty, oczywiście z natu58 PIOTRKOWSK.\ 58
sióst.r Halama\ gwiazd Wal"Sfl:awsddego Teatru Koncert popularny. 18.45 - Rozmaitości. 19.10 ry mają być naprawdę niezw y,:te.
_
filj{ n1e posiada,my, Główna wygrana zł.750.000. „Morski:e Oko. Po 3-Letniej, pełnej suikce.sów C. T. Q. i K. R. do swych członków I ogółu rol~
Zdjęcia do tego filmu dl'::- i·· wai11?
Na~zym l!rac:zom wypłaciliśmv iut m11inny , pracy w teatrach warszaiwslcich, s:o-stry Halama ników. 19.20 - Transm ·s;a z teatru Polskiego w
. . · ,..
wy!franych. Szczęśli-we losy d'l I-ei klasy jut dol o·puszczają Warszawę, by od·wiedz1ć S1ie,rei Katowicach. Po transmisji komunikaty orn re- są sześciowo w ateli er. ~· ·
w nowojorskim ogrrd1ic
mia&t w Polsce, Zapowiedź pr.zyjazidu do n.a~ l transmisja ze stacyJ zagranicznyclt.
nabycia - c iągnienie I kl. 1 1 i 19 maja.
Początek codziennie o g. 4.30 w sobotv.
niedzielę I święta o 12-ei Ceny wszvstkłcb

I

Cala

lr6dź

SamueI Wel.nbergH

w•

•

Nr. 115 - - - - - - - - - - - 6• .V.

l:ZflftU~

1930 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JliedOlłJ „fl~rólo 6ondutónJ "
l'llmo bollat:iwa nie moae
dat:laa nad l!łowq

I

Str. S

Wobec nienotowanej dotych·
czas frekwencji w t.odzł

znaleźć

nieodwołalnie

Prasa wspominała jut kilbkrotn.ie, ralizacji"

zasekwesb-ować, a szeryfom
łt osławiony przewódca bandytów w t .całej Florydy nakazano aresztowanie
Chicago Al Capone, znany pod przy- Capone, gdyby się tylko pojawił.
.
domkiem „Twarz z blizna", wypuszczoAdwokaci 11króla bandyU.w'" wn.os~
D1 I więziąia. nie .. J;OM nf1tdą.' małel~ protest
przeciw tym . Mn~Zeni~;· ~
dachu nad iło~ą, P.~tii~waż ~~ mia- 1~ierdz~jąc, .te Capone nie fut Włał·ci .
st~ a.~erykaóskie :nie· chce ud~•hć io-, wie obciążon. y żadnem łc1'1e ok.1". e~la- 1
ścmy w · swych mu.rach tak :aiepotąda- 1nem przestępstwem.
nem.u gośdowi; · . . · _.
.. ·
Prokurator wychodzi iecl:aa1' z te~o.
Al Capone, który- fest człowiekiem założenia, .te zezwolenie na pobyt „Twa
bardzo. bogatym, posiada w Miami na rzy z blizną" w mieście rł>wna się toleFlorydzie luksusowo urządzon2' willę, W, rowaniu iadowitego węża :w. ogrodzie,
której zapragnął zamieukać razem z .to gdzie bawią się dzieci.
·
nil i ·dzieckiem, ale wedle ostatnich dt>•W krótce zapadnie decyzja co do dal
niesień prokuratorja w Miami zamierza szych losów C~one.
willę tę ·jako dowód ,,publicznej demo.
'"='"· '1

Dziś

I

kt6r1 budzi •
w auptr

I Jutro.

Cllevalter

Malllłce

1
1

ostatnie
2 dni

zachwyt
I wzruszenie
I entuzjazm
dtwięlcowym

„Pieśniarz Paryż
cen1 miejsc

••

Zł.

Zo•aW er•eroH roussa:

''

zniżono

t.-, 2.-, S.-

popeln,lla samobói••• •

Opfnją . szerokich kół towarzyskich I
artystyczny-<:h w Berlinie wstrząsnęła
wiadomość o samobójstwie popełnionem
priez tone znanego artysty teatralnego
i ·filmowe~-0 Wernera Kraussa.
Dzienniki berllńskłe wspomf.naJą o
tem, te po.tycie malieńskie Kraussów by
lo w ostatnich czasach zamącone scenami żazdtości, Jakie żona urządzała meiow.i, tak ii zmuszony był uciekać z domu, gdy miał studjować nową rolę.
\Verner Krauss, który niedawno przebył ciężką operację, a zaraz· potem muslal uczestniczyć w próba~h ż nowej

·apl1n
Charlie
Ch
-

sztuki objawiał ,silne zdenerwowanie l

niezwykłą drażliwość.

•

• ••

Napoleonem
.

greI ł•fllO

- o·
·

Pani Krauss wytłomaczyla to sobie
w ten sposób, ie mąż chce ją porzucić„.
W wigiljo samobójstwa .niesłychanie
wzburzona mówj,ła o tem Jednemu z
przyjaciół rodziny I oświadczY.ła, że roz·
stania z mężem nie przeżyje...
Usiłowano ją uspokoić, ale postarała
slę Q większ.ą daw~ weronalq i %a.tyla
ją.
.
W kilka godzin po zatycf.u ~mlertelnej dawki zmarja, nie odz~skawsill przy
tomności:.
·
· -.
- •-

hondlarkq

_

„
boled
agwgm
r~o

I

Przed !kilku - tygodniami cała pras.a
niemiecka omawiała z obur~enie~ skan
dalicznf\ afarę wyjazdu z Berlina 12
dziewcząt do iA.rgentyny z inicjatywy
niejakiej pani Schmeling, angażldącej
rzekomo tancerki.
Dziewczę-ta te dostały się w ręce
bandlany tywym towarem.
Dzienniki berlińskie przynoszą obec
nie sensacyjne rewelacje pewneg(,) niemieokiego pisma z San Paolo, dotyczące. losu tych dwWl,astu wy_wiezionych

I

a Doudlas•atr laanksl.udw lklem -SYl~ll

Napisal na ap11c/aln11 zam6wlsnl11 .Expresau•
b. aspirant policji '/Qdcze/ D. W. BACHRACH

_

I

dziewc.ząt.

·

Wszyscy prawie wiedz-. te ·genJatnyl
„Charlfe mairzyl o wystąpieniu w rolł .
_
;
komik ekranu - CharHe Cbaplfn Jest Napoleona. Aby rnódz wiernlo odtwo- przyszecM do nas Douglas Palrbrunks,
w J,ycfu prywatnera sklonny do melan- nyć tę role, Charlie postanowU tyć Jak Cb.. arlle koniecznie chci.a l nakłonić go do
cholji, ale małó kto wie, te marzeniem Napoleon. Stawał p11zy fortepianie, za- odegrania rolt Papieża, na co Douglas
Charlte jest wystąpić w filmie w roli - ktadal rękę między czwarty I piąty r:u-_ nie ch~iaJ się zgod"Zić, wskoczyl na krzeNapoleona. ·
. -· . . , .. , ,.,lzlk kamizelki i wołał: Naprzód chłopcy, sł-Ol zawołaf, ie chc.c być· Ludwikiem
_ O. pas}l -tef,. która. (lafa słę- .we ;nakl oto ~łqńce Austerlitz!
· · - ~ -__ · ·' XlV-tYn! Lże zapędzi. BQ>napa.rtego wkootocz.enłu Chaplina, opowiada-Jea.o exSłużąca nasza musiał~ zacłiowywać .zt róg. Charlie omal' nie-pobU sie wów-żona, Lita Orey co nastepuJc:
.
się jak girenadjer• a gdy pewnego_ razu· czas z' fal~banksem''.

Wwalce ze światem zbrodni·

ioworem

Sprawoz.daw-ca tego pisma cbdał uzyskać. rozmowę z „tr~pą tanec?..ną" P·
Schmelm.g na pokładzie okrętu w ~o
de Janeiro. Usiłowanie to spotkało s 1 ~
początkowo z gwałtownym oporem paru
Schmeling.
Jednakowo! jedna z dziewcząt :Zdątyła powiedzieć dziennikarzowi, te cały zespół nm1esz.ka w Buenos Aires w
willi ,,Parisiana„.
Wiadomll jest rzeczą, i.t pensjonat
„Parisiana„ jest .miejscem spotka~iahan
dlarzy kohietam1 1 którzy zakupuią tam
„towar", płacąc przeciębie od 30004000 pesset6w za 11 sztukę".
Pod pozorem „engagement" wywłeziono dziewczęta grupami do innych
miast, umieszczając i~ w najgorszego ro
dzaju spelunkach, gdzie pracują wśród
okropnych w~runków.
Z Montevideo nade~zła wiadomo§ć,
te jedna z. d~e·wcząt popeł~iła samobój
stwo. Dwie inne, które um1eszczon-0 w
ohydnej spelunce, z.niknęły bez ś1adu.

·rsiłam wprost do urze~u.„ Ale, idy opo~,--=-- To -był~ straszne,

~o~tsa-

panie
wi.em.,. gdy sle wy~p_owiadam. zrozumie . rzu„. - zwierzała sie przedemna kobie• mriie pan z pewnoścla...
_ ta. - Ojciec mój wpadł w rozstrój ·nerJ - Proszę ·mówić sr;czerze I z całko- wowy i począł grozić, ie popełni samowftem zaufaniem.„.
bójstwo.... Kochałam sro bardzo i · po1 - DziekuJe panu, dzlekuJe ... Mogę U- 1świeciłabym sio bez wahania. byle mu
• czyć na pańską dyskrecje, prawda, pa- ; pomóc t ulżyć w cleżkleJ doli. Wreszcie
nie komisarzu? Bo chce panu powierzyć 1 nadarzyła sie ku temu okazja ... O" moją
tajemnicę, o której nie wiedza nawet moi : rękę poczqf ~le starać Jeden z dawnych
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. •~~~~-Tu~b~~m~b*~knM
w*~m~~~nmaL k~zy
--24)
m~go.. „
miał wtedy blisko pięćdzieslat lat. .•

·
Znów przeszła dtut.!\za chwila, zaA ja - oslcmnaścle .... To bvf o strasz. - To Jest fef mat1Ca, ICtóra pHnuJe Głos ICobłety stawał sle coraz baidz-leJ , nłm biedna kobieta odzyskała oanowanfe ne, ale postanowiłam .zrobić z siebie ofia
swoJej_córeczki, jak oka w gła:wiemiekkł i zawodzący.
nad sobą
re dla ojca ... Wiedziałam, że mói wiekoOdparJem z uśmiec}lem:
Nie wolno mi było coprawda zaJmo- Domyśla się pan. panie komisarzu, 1 wy adorator jest bogaty i z oewnośclą
-:- Niezawodnie wychodzi na teJ tro-, wać się prywatnie tego rodzaju sprawa- te to; co powiem, będzie miało związek . pomoże nam materialnie. tembardziej, lt
skliwości nie gQrzej, nit Darii.„
ml, ulegając Jednak prośbie nleszczę- z moim synem, Zygmuntem... On Jest 1 opowiadał mi o Interesach. które zamiePani Maksimow udawała. :te nie sly- śliwej matki i - co to ukrvwać -wła- moim nieszczęściem, on zrulnował ml . rza przeprowadzić z moim ołcem. Kos~y tego przycinka f zamoczvła umalo-1 sneJ ciekawości, · zgodziłem sie na odby- życie, on jest przyczyną tego. że coraz; chalam wtedy kogo innego , ale ... powiewane usta w czamej ,kawie. Posrawędzt-1 cie dyskretnej rozmowy w małej ctikie- częściej, coraz poważniej mvśle nad po- 1 działam sobie: trudno ... Nie Ja oierwsza
tc111 z ni" jeszcze kika minut, poczem za- rence na Królewskiej.
pełnieniem samobójstwa....
zrobiłam coś podobne~o ...•
płaciłem rachunek t wyszedłem z lokalu.
O umówionej godzinie zastałem Jut
Obserwował pan wówczas w urzę~lub nasz odbył się w bardzo krótNie spodziewałem się \'('tedv. te taJem- tam panią Kaczerową. Jakie sie ta kobie,, dzie jego stosunek wzgledem mnie I dzi- . kim czasie ... Młoda, piekna dziewczyna,
nica.która mnie tak bardzo intrv~owała, ta zmieniła w ciągu krótkiesro czasu. - wił się pan z pewno~cia.. że ja nletylko 'przed którą tycie staf o otworem. poślu
zostanie wyświetlona w tak krótkim cza Twarz jej pożółkła nabierafac choroblł-, pozwalam na to, ale jeszcze ratulę zwy-1 biła mężczyznę o tyle lat starszego od
sie.
wego wyglądu, oczy zapadły deboko I rodniałego syna. Gdy wysłucha oan cier- siehie ... Tak, tak ... Nie zawiodłam się na
W kitka dni po mojej bvtnośct w pod czoło, a tu i owdzie pojawilv się licz-1 pliwie mojej opowieści, zrozumie pan · moim meżu ... Człowiek bardzo uczciwy,
„Czarnym Kocie", poproszono mnie do \ne zmarszczki, których przed trzema wszystko ... I to. że nie modam inaczej . wypełnił cafkowicie swoje . zobowiąza
tt:lefonu.
miesiącami nie miała. Poznać było po postępować ... Jeszcze raz oroszę pana nia .... Pomógł ojcu wydatnie I zapewnił
- Hallo, czy to pan IComłsarz Bach- niej odrazu, ie przeżyła Jakieś wielkie gorąco o zachowanie w taiemnlcy tego, mu spokojne życie ... Z biegiem czasu corach? - pytał jakiś kobiecy głos.
nieszczęście.
co powiem....
rn mniej myślałam o tamtvm. które~o
. - Przy aparacie ..• Kto mówi?
Ujrzawszy mnłe uśmiechneła się blaChcąc Ją uspokoić, dałem solenne p<'kochałam pierwszą moja miłością, znaj
, - Nie wiem. czy pan.mnie jeszcze do.
słowo honoru, że nie zroble z fe.I stów!' duj~c szczęście i spokój w żvciu małżeń'lamięta„. Kaczerowa„. Bvłam u pana
- Bardzo Jestem panu wdzleczna ...- żaqnego użytku, o ile nie bedzie sobie te- skiem.
_
· )rzed trzema miesiącami w urzędzie wyszeptała nieśmiało. - Od samego po- go życzyła. Uścisnęła serdecznie molą rę
Rok przechodził za rokfem. bez gwał
~ ledczym w sprawie mojego svna.
czątku naszej smutnej znafomości mam ke i wyszeptała słowa bczl?'ranlczneJ 1 townych przeżyć, w ciszy i odosobnie- Wiem, wiem... Czem moge oani siu do pana bezgraniczne zaufanie i wierzę, wdzięczności. Potem przystąpiła do swo i nlu od ludzi... At męża me~o poczęła
żyć?
te...
_
_.
_
_ .
Jej opowieści, której wysłuchałem w sku-1 gnębić powa!na troska, które.I nie bra,__ Bardzo przepraszam. te niepokoję
Nie dokoflczyła zdania, Jrdvt łzy za- pieniu.
ł<!m począ:kowo zbyt ooważnle: mimo,
pana w prywatnem m_leszkanłu. ale nie lały Jej gardło. Z trudem udało mi się uByta łodzfanką t pochodziła z bardzo ; ii byłam trzy lata po ślubie. nie miałam
chciałam z pewnych wzgledów dzwonić. spokoić nieszczęśliw~ kobiet„ zalamufą- znanej i powabnej w tern mieście rodzi- • dziecka ..•
do urzędu.„ Czy mote ml pan udzielić cą sie pod etosami okrutnych przetyć
ny. Ojciec jej stał na czele dużej firmy
Przerwała, spogJą"daJąc na mnłe z
kilkunastu minut czasu na rozmowę?
Rozmyślnie starałam sie odwlec wła- ł był człowiekiem bogatym. Nieuczciwi (kfopotliwem zażenowaniem. Ciemny ruPra:gno omówić z panem prywatnie pe- ścłwy temat, mówiąc o Jakichś oboJet- spólnicy I fatalne posuniecia · handlowe ' mieniec przebijał się przez oomarszczowną sprawe, wiec...
·
nych sprawach.
podkopały jednak byt przedsiebiorstwa 1ną, pożółkłą skóre.
. Przerwała na chwile. poczem dodała
Opanowała się z trudem i sama przy-, i - bogaci przedtem ludzie zostali nie- j - Prosze nic przedemna nie ukrywać
nieśmiało:
stąpiła do rzeczy.
mal na bruku. Jedno nieszczeście pocia.- i I opowiadać dalej z całkowitem zaufa- Więc czy motna bylobv gdzieś
- Dziwi się pan, zapewne łeszcze, ~ęło za sobą dru~ie: matka zachorowa- 1mem ..• - rzekłem miękko, ujawszy ją rn
poz~ ~~dem ... żeby nikt nie wie~ział?.. panie komisarzu, d!a~zego umó~iłam się ; ł~ obłożnie. I po ~ługf ej, niezmiernie dro- t' ręke.
Bardzo. bardzo mi na tern zalezy ... - I z panem w tej kawiarence. a me przy-; g1ej kuracji zakonczyła !vcle.
<n. c. n).
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Wczorajsze walki w cyrku sportowym

Dolar za

każdą żywą pluskwę,
I 1.
I
!i ~f:le~~i~!f:~~k~~=:„Fumigatore·Cimex·:

liczny-eh łódzkich amat·orów walk wskutek tej dolegliwości już po pierwfrancuskich oczekuj~ nielada sensatja. szych kilku chwytach, n:ie mógł kontyDyrekcja Cyrku Sportowego komuniku- nuować walki.
j~ iż uda!o się J><!Zyskać dla toczącego
Cały szereg świetnyc~ tricków zapro
zaplaclm3' w .gotówce. Preparat ten Jest iedynie 11znanv przez Minist. Spraw. Węwn. ·Się obecnlie tum1e1u .przy ul, Narutow•- Jduikował fenomenalny berlińczyk Kley,
Dyp. Zdrowia jako środek dezynfekcyjny przeciwko wszelkiego r~dzafu insektom, a spec
1
cza, tak wybitną siłę w tej dziedzioie w walce z argentyńczykiem Fehringe.
lalnie bakteriom dyfterytu i tyfusu brzusznego. Zakł~dy Chemiczno • Dezynfekcvine
sportu, jak Jana Jaago,
rem.
Do nabycia, we wszystkich
Mistrz świata, ulubieniec Łodzi,
Z niebywałą łatwością wyślizguie się ·
aptekach ł drogerjach
''
.
,
.,
·,
KałoUilce Zat!ępstwo ną wo1ew. łódzkie
zwłaszcza jej żeńskiej połowy, zdobył z niebezpiecznych chwytów prz·ewyz-1
lni. Juljusz Hamer I S-ka, ł.6d:i,
ostatnio nowe laury w turnieju o ml- szaiącego go siłą "przeciwnika; wielce '
8·90 Sierpnia 1. tel. 188·58.
strzostwo świata, zakończonym obeaue emocjonująca walka ze-staje po 20 minuw Rydze. Zdobył tam pierwszą nagro- tach nierostrzygnięta.
dę i przybywa już dzisiaj do Łodzi.
Najwię.ksze z~i;iteresowanie oraz fre
D okl61
Dokłór
lf.
netyczną wesołosc 1 zwłaszcza oczyI 'I
•
IW-czoraij$zy wieczór mial :przebieg wiście - w górnych rejonach cyrku wy 1
J
łllnfkowyrb1
niezwykle interesujący i emocjonujący. wołuje walka brutalnego Motyki z ner. I
LEJ(ARZY SPECJALIST,ÓW
~R
Pierwsza pan: Sasorski - Sznajder, wowy.m, podrygującym co chwiilę z
I OABINET DENTYSTYCZNl
. •
.
ł
. lk'
. k
. .
. ód wsc1e
, • Id . • t bn'
. . dn k . . t
PRZY GÓRNYM RYNKU
Ceglelniałla 25
wywo1a a wie· 1e zac1e aw1enJ,e wsr
osci,
ee tczme Je a swie ~·
~boroby wenervczne. skórne 1 wlosó•
Telefon ·126~S7 . ·
public:zności. Sasorski, amatorski m,istrz nym B·uc~eimem.
.
.
PiotrkowsKa 294, tel. ~ 2_2·.89 ·
ANDRZEJA 2. TEL. in.za. .;pec:jali;Sła cho ..
PolsJc1, wykazał swą wysoką klasę l nie
Ku niebywał-emu entuzJazmow1 ga- .(przy przystanku tramw. pab1amck1chl t..eczenle lamt>a kwarcową, anallzJ rób skornvchh ·
zawiiódł pokłada " ych w nim nadzief, lerj~1 irzucafo,cej pod adresem brutalnego Czyn~a ?d l~eJ .rano do 7-ej wiec1 l!rwt 1 wydzielin Prz:vJmule codtiennit ł wE~"i:':~e~n~c
Teclmicznie lepszy od swe~o
przeciwnt- Czecha
dosadne epitety1 w 23-ei' mi.. w niedziele 1 świeta do Z-el I><> !>O
od U-1 i od 6-B w. w medziele i
L e ~ elrąpia.
0
•
•
•
„. .
.
.
.
Wszystkie specialnoścl I dentYStyka. św!
od
do l2. Oddzi I
poczeec:zenie ampą
ka - po 22 JD1Dutach zmagan, - kła- nucie udaie s1ę Buchhe1mow1 przerzu- Kąpiele świetlne. lamoa kwarcowa. " ~ta dl 10a6.
·
e na
kwarcową.
d:zie brutalnie walczącego Szne.jdra zła- tern przez głowę położyć Motykę na elek~ryzacja, Roentiten. szczeołenla. ~i~2 ~ r>Leczntey <PiotrkQWSka 62l przvi°!uie od ~odz,
maniem mostu na obie łopatki.
01bie łopatki.
anaJu;y (moczu. kału. krwL plwoc:rn.
.
. · ·
s-.2 s ~-9„ w1ecz.
Następna walka: Le Favre-Myrna
Dziś walczą następujące pary: Feh- wydzielln ftd.) . . Ooeracie, ooatnmkL BEZPLATNm oddaję sale ~ ogrodem Dl~e~z~~ ~'di~a_!61
zostaje ;uż po 3-ch minutacih niespodz;ia ringer ~ Buchheim,
Kley - Fischer, Por~~yt~e:~s~~~~ :~!!d~!i!':~1"' na zabawy stow.arzys~niom i zwiąr oddzielna poeczk,
nie .Prze;wana. S~patyczny L~ Fa-vre Orłow - Sasorski (decydująca)1 oraz głczna dla chorób skórnych i w.ene· ~~~: :J!~~~· .r::i1 ~ ~~r~okój
.
5
pod1ął się pokonarua M}"r!lY•. m~o bo- Szteker -- Le Favre.
nrc:zUYch
qla panów 5 zA. tygodniowo. ~la<lolesu.eito :wnodu na ran11en1u, Jednak
mość w a4młtUsłracJI,
10 1111
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Polska

Państwowa ·Loteria

Klasowa

oznajmia wszystkim graczom, że LOSY do 21-ej LOTERJI
są już do nabycia u wą~ystkich kolektorów.

Cena

całego

'

losu wynosi w każdej klasie. Zł. 40.- ćwiartki Zł. 10.l:o drudi los wudruwa.

Cielłgnienie

w klasie

~0000000~::=~~:is~000000011

Łódź -

Piotrków

'Autobusy na powyższej Unii odchodzą do Piotrkowa o każdej pełnej godzinie począwszy od 8 rano do 20 w wie·
czór ze stacji autobusowej przy ulicy
Rzgowskiej 85, dojazd tramwajami 1114
Czas przejazdu 1 .godz. 30 minut;· Cena
zł. 3 a;r. 50. .

I1000· .. ' .. ' . ' • . . . . . . . . ' . ' . ' .
światło zgasło

Motor

stanął

dzwoli TEL. 170-17

za-

I
1·

premjera wielkiego

1r.1o

Dr. med.
Edward

diatermiĄ.

(Biały

UIEWIAi~KI
;pec;aiista cho

„JEDYrtA„

dvfską

rób skórnych
wenerycznych
~
·
i moczopłciowych
POSZUKUJEMY. Otworzymy natych- uL Andrzeja 5
miast w tej qkollcy składnicę wr.;ytko
Tel. 159-40
wą l posrukuJemy zaufanego pana. oho Prz jmuje od 8-11
ietnle Ja;kf.ego zawodu ora,z miejsca zaY i od s-9•
mi1eszkanla. Dochód miesięczny zl. SOO w niedziele i święta
do 1500. Cz~ność nie wy.maga, tadne
od 9_ 1
go składu, po?rófowa~a. czy kapitału Oddzielna pocze·
zakładowego 1 uprawiać Ją, mo.żna ja- kalnia dla pań
ko .zatrudnienie poboczne. Zgłoszenia
IJiśmienne
~od nr. Br. 62 d-0 biura ogło .~--.---.-
szed ,,Par', P.oznań. Aleje Ma..rcinkow ·
skiego 11.
na mieiscu

Szala•)

w roll tytułowej najpopularnle)szy ar ysta świata

Elektrote

AN MOZŻUCHI

SZCZVT EbElil\łtCJI

Piotrkowska 108 tel.184-50
Zelowllia obuwia 1kórĄ i gumll in-

filmu p. t.

'·~

a . ul.
Połud·
nlowa
28.0dS-1
l l••••••••••••l!lrapj
rano, 12·2 i 5-8.30 w
w niedz. od 9-2 pp
i ekonomii osiągniesz farbując ewe
Dla niezamożnvch
poniszczone obuwie, torebki, kurtki.
ceny lecznlc.
meble w mechanlczne:J farblar
ni obuwia I wirob6w sk6·
Dr. med.
ł.6dt

dfwlękowego

•

NAPRAWA NATYCHMIASTOWA Choroby skórne i w
Dytury przez catą dobę, w nledz.ielo neryczne. Leczeni

rzanich

dn. 17 i 19 .maja.

.3ui lulro

Pogotowia ElEKTRUlftE Rei cher
1 święta.

1- _~i

o czem zawiadamia dyrekcja diwlękow~go T. ś.

~~~~!.!!!!!!!!!!!!~~~~~~~

ZAADOPTU.Te uczenłcę lat 14-18 in-

teligent·~ ze zdolnoścla.ml rysownicze-w
mi. celem wykształcenia na artystkę.,
PieTWSzeństwo s•leroty. Oferty sub1·
,,Zdolności".

Or k.I

8

ARTYSTYCZNA wrtwómla r-0b6t rę~,K~pno i sprzeda~
nych
Hurwiczówny, Gdańska 92. po-,róznych ~?rkó~ 1
leca: kołnierzyki dams'kie wed-ług ostat płótna. K1hńs~e!!?
nich modeli. kamizelki do kostiumów 17 I. Ostruw1eckt.
oraz inne nowośd sezonowe. Ceny
Tel. 148 39.
bryczne.

z.

fa-I

~e~lamy iwietloe wParto Koleiowrm

„.

----~--~~~~--~---

reklamy iwietlne na słupach miejskiego parkanu,

otaczaiącegd Ogród Kolefowy ze strony uL Narutowicza, Kiłidskiego i Skwerowe1
Park Kolejowy znajduje się przy samym dworcu, między trzema najrucb·
liwszemi ulicami naszego mias'a.
Reklamy świetlne, wykonane najestetycznłef, oświetlone będą od
z:m r D ~ u w przeciągu c•łel noc"',
Re k lam• świetlna JesJ łanta I celowa

6·ao Sierpnia 111•.t, · tel. 120„77, 188-58
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POSZUKUJĘ

natychmiast nieurneblowa·,
nego pokoju. Ofert:v sub ·„PokóJ R. W"
w administracii .,Republiki".
30.S-

KURS

haf.tu

filet

ręcznego

ręcznego,

10

zł. Wy~cza.m·.

maszynowego i ten&.
ryfe, Kaufmanowa, P iotrkowska- 1 8;:~ I
·
?Z
[ lllętro, I podwórze. pr. ofic.
-- -
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W ~iu 3 tttalti_t6dilde Towar~ystwo
Kolarskie przesłało z.a oośredmctwer_n

Pol ka

zwycięża

.
. Rumu.n;ę S:2!
1
dn~u wczo:a szym ?dbyło ~tę w

Pol•lł•-A-ttla W Krakowie
Pierwszy rniędzypallstwowv mecz 1puhar Da visa : cztery gry poJedvńcŹe

W
i
Warszawie dokon.czenie m1ędzypanstwo
tenisowy między kabiecelfd drużynami jedna podwójna.
ZAustrji spodziewać sie należy przy w ego me.c zu tenmsowego Polska - Ru
swych motocykłłstów adres hołdowm- tych krajów zostanie rózerran-v w Kra-!
cz! do. Pa~a Prezydeuta Rzeczvoosp9li- , kowie w dniach 16, 11 i IS ·maja. Spotka- jazdu pań Eisenmenger i Ifagenauer, któ- munja o puhar Davisa. Jak wiadomo w
t~J- Piękme wykonaną wi~iete ~dre~~ ' nie to będzie nialada sensaci!ł dla miło- re są rutynowanemi zawodniczkami i bę- niedzielę przy stanie 6:8, 6:1, 6:2 dla Sto
~ręczy: Panu Prę_::_e:towi ,al~ieizm ; śników „blat ego sportu" i naletv się spo- dą mimo wysokiej kl asy gry naszych re I taro wa mecz został przerwany na żąda
le- ; dziewać, że także sfery nie łńteresujące ! prezentantek r~wnorzednemi dla ?ich nie rumunów wskutek ciemności. Wczoto klo ~ó~
r~:~~
i ł
.
,
z iego się dotąd tenisem zjawią sie na kortach przeciwniczkami. O szansach Polski na .
..., ·8 . cy. owe
1
Tow.arzystwa l<<>larskiego. znanv moto- i A. Z. S-u w Parku Krakowskim, gdzie od zwycięstwo pomówimy później, Na razie I r?!Sze dokoncz7nte me:zu przyn os 0 w
tylko wspomnimy dla ilustracji stosunku , pierwszym sec1~ zwyctę~two Poulieff~cy~hsta łódzki p. Władvslaw Orabo'Y"- , będzie się to sIJOtkanie.
obu drużyn, że p. Eisenmeng-er prze-1 wł (R.) 8:6, zas decyduiący set zakonsil
.
.
.
.
.
.
.
.
.
motocvklistow
ski, przed frontem 67
przybyłych w tym dniu do Zamku. Ogó- . Reprezent~cJa Polski. naJSilnieJsza ~a grała w zeszłym roku w Meranie z p. czyt się brawurowem zwycięstwem
Iem ~ręczonych zostało 4 adresy ho~- 3aką nas stac, składać słe be.dtłe zm1- Jędrzejowską i wygrała z p . Dubieńską. Maksa Stołarowa 6·3. w ten sposób
Zarząd A. Z. S-u krakowskieg-o, kt~- , Polska została zakw'aliiikowanil do drudoŁmc.ze: z Gdań.ska, Sosnowca i dwa strzyni Polski p. Jędrzejowskiei oraz p.
Dubień~kiej, l~tóra po _pobyci_e 11a Rivie- remu ~olski ~wiązek T_enisowv P?le~ił · glej rundy rozgrywek o pubar Davisa.
·
. . ..
z odzi.
i "k'e Polski w tej rund ie bęPo wręczeniu adresów odbyła się I rze znaJduJe się obecnie naoewno w dos- zorgamzowame spotkama. komumkuie, p
1
z
•
przed Panem Prezydentem defilada mo- konałej formie. W grze tJodWó.łneJ będą 1 iż dnia 16 b. m. odb ędą się dwie g-ry po- rzec wm. m
1
tocyklistów, poczem kierownicv sztafet grały Jędrzejowska i Passeltów·na (l6dz- : jrdyńcze, 17 maja jedna gra oodw?jna, dzłe. Angl]a. Mecz odbędzi~ się w Lon,
zostali taproszeni na „herbatke„. Raport ki Klub . Ten.) o ile ta ostatnia na inter- l a 18 b. m. znowu dwie gry pojedyncze. dyme.
Spotkania 0 puhar Davisa rozegrane
wencję Polskiego Zwiazku Tetttsowego bta urozmaicenia turnieju. odbędą się
składał Paną Pre~vdent~wl kapt.
zjedzie z zagranicy do kraJtt. Svstem roz również gry pokazowe z udziałem za w o- 1w ostatnich dniach w różnych krajach
tcsza.
przyniosły następujące wynikł: Jugosła
grywek jest taki sam Jak w turnteJu o dników polskiej ekstraklasy.
·
wja - Szwecja 5 :O, Japonja - Węgry
film
•RW&&
&
i
M
•
4: 1, Australia - Szwajcaria 5 :O, Hiszpania - Belgia 4:1 I Irlandja - Monaco 1 :1 <mecz przerwany).
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Przed meczem

*

piłkarski m

[io·lslia-W~Rrv Opuliar śred60DJ0-europejsfli
W

nadchodząc- nledziel.ę

czeka spor- budzi powaine

towców wielka emocja. Polska reprezen
tacja plłkarska rozegra m!ędzypaństwowY meci z setji spotkań. o puhą.r środko
wo europeJskii.
Przeołwniktem

naszym Jest amator-

Mstrzeżenia.

Jak jut do- tha, mógł coś wskurać w Budapeszcie.

nosiliśmy skład ten przedstaWia się

na- Decyzja kapi.tana

poiskt tootbat.
taki nasięjaki
jestmożna
któ- nie
W•gler, runreprez.entacyJnv
zes"ot
sk1
pogoostatecznie
ittżstać
Jeżel•i
roku w pierwszej
ubiegłym
ry w
JM"Jłslde}, w
drutyny
defenzywą
z
dzić
pokonazestal
puhar
G
dzie rozgrywek
ny przez naszą. jednostkę w stosun- której pewne zastrzeżen ia bildzł jedynie
wystawien!.e Pychowskiego, gracza nie
ku 5:f.
Po wspanialym sukcesie nad Węgra- posiadającego ~bsotutni·e WYk'{>pu, to tru

mi oraz zwycl~stwie nad amatorSkł\ reprezentacifł Austrn w Oracu f zremlsowaniu z Czechami, Polska uplasowała
się na plerwszem miejscu, będ4c najpoważniejszym kandydatem do zdobycia
puharu środkowo - europejskieio dla a,
.
matorów.

z Węgrami

na

dno pogoclzić s1ę z myśli\, by atak druty

ny polskiej podołał ciężkiemu zadaniu.
~rzedewszyst1dem tait!'iimY sfę t>e-

ZY-CJą środkowego napast~1~a. Przyznać
trzeba, ż~ W obecnej chw1,h polrJd footbal nte posiada godnego repręzentanta
na tę pozycję, jednakowo1 tru~-no domy

~r:i,cym gruncie bu- ~;;i~v~s~~w~~%~WK!ł~~~~a~~=z~w~f~

liWl~J

nie jest

pomoc
najbiedniejszym!

Nieście

zw.

f

ary SDOrI0\118

cb'y-1

. lfJ ~l~f f~W~·
JellOafICfJ[l~e 1

zoreani 1tODJOlłe pr~e~ :Jlliejsfti :Jłomitet
Koszykówka męska : Strzelec- On
W dniu 3 ro.aj a komitet P. W. urzą.
, .
dził cały szereg impr ez. spor t~wych. na 24:18 (~:14).
Poz10m meczu h. nrnk1. W p1erwsze1
r6.źnych boiskach. Międz y mn~m1, na
boisku WKS odbyły się za·..,ody leh.ko- części Orlę jest znacz.nie lepszym zes~o
atletyczin.e 0 bogatym pro~ramie i gry łem. Prowadzi ono też bezapelacyjnie.
sportowe. Startujący zostali podzieleni Po przerwie Orlę zbyt pewne zwycięst
na dwie grupy, a mianowicie na ,.hufce wa, lekceważy przedwru1ta. Ambitny
szkolne" i n.a 11 stowarzyszeni:i", Z po- ze.spół Strzelca wywalcza sobie zwycięM
wodu licznego udziału zawodników oraa. stwo. Sędziował p. Lityńs~i.
Męska Szk, Handl Wieczorowa z powodu tego, że każdą kcnkurencję
_
m11eżało przepro wadzać d wa razy, im- Sokół 44:4 (16:4),
Sokół jest zespołem b. słabym, zwypreza przeciągnęh się nadmiernie i mia
cięstwo M. Sz. H. zasłużon~. Sędziował
or~anizało „„ ię wrażenie, że szwanku1e
~·
.
efa. Zazn~czyć. wypada, .ze organiz.ato- p, IŁuchniak.
Strzelec - Sokół 2ń:2 (16:2), Cały
rzy wydah z s1e'hie maximurh wydku.
Co do samych zawod~ików, to P.~zede- mecz tTwał dwadzieścia minut. Górował'
wszystkiem rz~cata się w o.czy uczeb- znacznie Strzelec. Mecz nieciekawy. Sę
nośći a n. astępn1e młQdy wiek pł'zysz- dziował p. SkrzekotowskL
LBKK.OtA.TLETYK.A..
łych „gwiazd" le'kkoatletycznyc~. Lw!a
100 metrów. Hufce: 1) Łada W~ikfor
część sportowców rekrutowała się z mło
dzieży szkolnej._ Zrozi;.n;iiałe,· że :nłodz1 (·g. ~arutow~cza) 12 sek.i ~) Kucharski
d lekkoatleci me mogli 1eszcze osiągnąć (g. Z1mowsk1ego), 3) Kaz1m1erczak (szk
zbyt dobrych wyników, czem tłumaczyć 1Handl.). Stowarzyszenia: 1) Gołębiowmotna niez:byt wysoki ogólny poziom · ski (Sokół) 1.2.6, Krzyczmowski {Wiecz.
zawodów. Ładniejszy wynik osiągnięto ! Szk. H.), Propfer (Wiecz. Szk. H.). Starw skoku wzwyż. Ogólny poziom w te; · towało 12.
800 metrów. Hufce: 1) Stanikowskt
ko!llkurencii jest również zadawalniający
(kilka zawodników sko czyło ponad 1 in. 1 2,15 (g. Handl.), 2) Lapeta (g. Prusa), 3)
SO. cm.J. ~i.egi wypadły .do~ć m_izernie. · ~ołodzi~jczyk. Stowarzysz~ia: 1) 'K~
Na1słaib1e1 1ednaok popisali się m10tacze. I mkowsk1 2.20,8 (Orlę}, 2) S1kors[u (So„
Pnedewszystkiem do miotów stawało b. kół}, 3) Leśniak
SZTAFETA 4Xt00. "' __
mało z,awodników, a uzyskane wynik1
·11 Gimn. Kopernika 49.2, 2) Pa'.ds:t w
wyniki były b. stabe. Jak o objaw b. do
datni jednak trze.ba p odkr e śli ć duże za- Szk. Włók. Startowały dwie drużyny.
1) Sokół 56 sek. Startow·ała. jedna dr.
interesowanie lekkoatletyką, oraz to, te
SZTAFETA 4X60 dla kobiet~
materiał. we wszystkich konkurencjach
1) Szczaniecka 38.5., 2) Przemyst6w.
jest doskonały, <::hoć niewyrobiony. Poza
.,
lekkoatletyką odbyły się spotkania k o- S. P. A.
1) Sokół 39 sek., 2) Orlę.
szykowe i. si~tkowe. P ozi0m gier sporto
.
. RZUT DY~~
•
.
wych b. ruski.
1 ~) Fi.~al~ (g. Kopermka) 3().10, '2'J
Zawody .obecnością swoją zaszczycił
p. generał Olszyna-Wil czyński. Licznte Kw1atosmslk1 (S~m . Uaucz.) 28.7, 3) Fren
' tebraną publiczność (wejście darmo) tzel (g. Kope.r~k~) 27.30.
1) Koło~z1e1sk1 (Zw_. Strzel.) 24.%, 2)
utrzymywano w d oskonałym p orządku
·
Krzyczmomk 23.99 ~Sokół).
przez cały czas fr wania imprezy.
,RZYT OSZCZEPEM..
Podczas zawodów przygrywa·ła wot1), M~c1ałek (g. Koper.) 34.40, 2) Kwla
skowa orkiestra. Wyniki techniczne
tosmsk1 (sem. Naucz.) 32.30.
przedstawiają się nast'?pująco :
1) Krzyczmonilk 33.94 (Sokół).
r...... . to , s · tk' k . 'sk p
, .
. ~KOK, WZWYż.
spoÓrie3oa~ (1~~12). zen a, '
S.
1) Jarmck1 (Włok.) 1.61, 2) Osmte•
ę
Oba zespoły grały b. słabo. żadna :?; lak (Kop. 1. 57), 3) Bystry ~ 57.
SKOK W DAL.
drużyn nie grz·eszyła ini cjatywą. Zwycłę
1) Łada (g. Narut.) 6.02, 2) Ośmieiak
stwo dawały serwy. Przegrata drużyna
·
Orlęcia, której zawodniczki nie umiały (Koper.) 5.98.
Po zawodach nast ąpiło r·J 'J:rn' e ·n.nawet serw:owaĘ, Sęd zi o wał p, Roba-

dapesztensklm spod-ziewa-ć s!~ n.al ety ry poz' egnał Si"" ~·uz· z-footba em, ko#.~ac
11"'r-~
" J
Ud t b d J t
ci t j
b d
ar zo za ę e wa 'j eiy ad0met' e karjerę jeszcze w roku utb.
Obok wysokich walorów ptncarsk~h
e~o
mad'Ziarzy przyg<Jtowu ą s ę
· ·h ·u
b
. d K )
spotkania b. sumiennie, pragnąc pomścić
SWlł usz.łoroczną t>Otazk~ w Poznaniu, posia a aiuta w o ecne1_ c Wt ~v.:akióra na Węgrzech wywarła pk>runują- ine wady, n~ które bezwzględtt!e WIOce wrażenie. Jak wiadomo Węgierski 11? się zwrócić uwagę~ . Przede~zys~Pitki Nożnej protest, ował po prze- lnem K!łtuta t1!e wyŁtzymiłJ~ te.1ttt1a łtror1
rz'ypfsuja,c całą winę grzeszy brakiem . $ftz,iłu i 6ewldo~~1ą,
rane· z Pol"t~k
g rat~'i sędizie:i;u~ na którego wegrzy co zresztą c~arakteryzttJe ~szy~łk1~h
~ chcieli się zgodzić a który został 'Weternnów p1lkarskłeh. Kałuta móze
~Ówczas narzucony pr~ez otganizato- być doskonałym trenerem .Piłkarskie, to
grywek łtodkowo europej- trzeba mu przyznać, ale tug-dy w obeonej swej kondycji Uzyez:nej ł f.ormti,. nie
"
: ,i . .
rl6 h roz
może reprezentować barw Polski w
_ . .
s te •
Do tegor()Ctnerd sipotkanfa z WY.gra- spotkaniu międzynarodowem. Powatne
mt przystępujemy ze z.nacmle mnieJsze- obawy budzi! równi et zestawiente praml szansami aniteli w .r. ub. Prte'ClPNe„ wej strony ataku. Na prawyttt łi\Ctniku
f widzimy Nawrota, w obecnej chwil!
wszystkiem kaołtan zw1~kowY PZ
napotkat na niela~~ .trndności przy WY- najsła.bsz~g? napastnika Legtl; JdÓtf w
borze repre·z entaq1 t zadowolić Się mu- sewnie b1ez~cym nie zdą.łY..J JeHcze
siał g·raczan1f, których obecna fortnaJ1powródć d:o swej dawnej fortnl'. Na pra
O wem skrzydle widzimy nałłtttlast graa
;, .
cza, którego pozycja to _łĄczn-lk ł którv
;;;,.;;;__
chwilami' tylko w swej druzme gra na
tej pozycji. Mamy na myślt Cżulaka, któ
tego wybór na tę J>OZYCię był sta.nowh
h k b'
L
cz n!czem nieuzasadntońy. Je~lf Wypi...
na fgrzys~ac . ó iecyc
!Podcias Igrzysk k0tbiecych w Pradze jev.rski jest w dniu meczu m'lędzypafl(6-9 JX) Obok zawi>d6w 1ekkoatletycz- stwowego zajęty w reprezentatji .Warn eh, mistr11oatw Ewopy na f1<0rety, po:- szaWY, to należałoby na t~ t)OZVCJę poen eokolic czeskich szukać innego zawodnrka, a taki-eh
t
ky zf1vt .fl.
.
_. •
ba w Polsce nie brak.
.
,
„.mn8;' ycsny
.a
Pożądanem byłoby•.bY illi~j.Sće pra1 watki na kite przez lekkoatt•tki 1apońskie, rozegrane zostaną fłnafy w koszy- wego skrzyd,fowego. zaJął Rwnine~ któk6wct. hazenie i piłce tęcznef. W ko- ry ~naJduje się w dobrej formie_. ~a~ possykówce biotą udział Francja, Włochy, zycJę lewo skrzydfowego. obsaązić Bal. Pol~ka ł Sntecfa, przy- cerem, ~tóry na t~ .POZ'Y.CJę po!!Utdą c-hy
C h ł
ba na~1ęcej kwahf!kac11. Wiemy, ~ero:
.
ł Wł h
zec oi_ oW~CJ 8 '
oc Y 34 ·8 1 a la kap1tana związkowego jest b. trudina i
czem Francia pokona a
czerwca w ni:zwykle .odpow_1.edz!al~a. ~zęsto sz.cię
Pols~a walc~y ze Szwecją
KrakQwie Finały odbędą się w Pradze. ścte sprzyJa kap1tanow1 ZWH\Zlmwe.mu.
D0 t. ~n' z~łosiły r>ię Polska Czecho- co może mieć mieJsce i w tvm wypadku
w każdym jedna-lt razie kapital! wh}'lęn
'.
~a. · Y 6 · · · • •
słow&CJ~+ Jugo1ławia. l· Rumun1~, pn:y- dof,ożyć wszelkich starań. by team pai\„
czem wszystkie mecze odbędą s1ę w Pira stwowy mógł dać moraln- gWarancję
dze. Kto staje do piłki ręcz:nej - nara- zwycięstwa. A trudno sobie wyobrazić,
by zespół zestawiQny przez major-a Lo- kows.ki.
-·zie niewiadome.
1

1:°

z wiązkowego

stępująco: fontowicz, Pycłwwski, Buła- chyba ostateczma i i'ic zyć się należy, że
now, Kotlarczyk II, Kotlarczy~ I, My- w ostatniej chwil! zaid ą p oważne zmiasiak, Rusinek, Kossok, Kaiłuią, Nawrot i ny w reprezentacii państwowej Polski.
WM A44llLZlllDIW.i\QIHfMl!Mllil:i!l!olM!•&4M##S!i*if&1M!!
Czulak. Skład ten od p.oczątku do końca •MNfH'
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llnb esperancki
w Brnie

Berlin, 6 maja.
·
Wcwraj odbył się w Bernie Morawskiem pierwszy, jedyny w swoim rodzaju ślub.
Podczas calego obrzędu w kościele
niodlono się i śpiewano tylko po esperancku, goście rozmawiali z sobą również w języku esperanckim.
Przy stole biesiadnym odczytano
liczne depesze, nade·s lane od esperantystów, przyjaciół paf1stwa mlodych.

Katastrofa samochodowa
pod Wiedniem
1-szy maja w B~rlinie uplynał _:.wbrew , wsz~lklm oczekiwaniom-zupełnie spokofnle. Nie obyło się, oczywiście. Je1ił"al
b.ez li~znych demonstracyj: Na zdjęciach powyższych: z lewa - czerwone sztandary ponad głowami tłumów. wiecują.
cych w śr9dmieściu Berlina: pośrodku ...- marsz komunistów z transparentami; z prawa - jeden z przywódców komu·
nis'tów niemieckich, Thaelmann, wyfdasza mowę na uli~~,._

Wiedeń, 6 maja.
miejsce pod Wiedniem katastrofa samochodowa, w czasie której zginął znany adwokat Józef
Schachermajer.
Samochód jechał z nadmierną szybkością i na skręcie przew1rócit się, przykrywając wszystkich pasażerów. Z pod
samochodu wydobyto już tylko zwloki
adwokata i trzech rannych pasażerów.

W czo raj

miała

........„ ..........„„„„.......

'

Amerykańskie pijaństwo

tai pr

unale.tnołc

Ałe•eru

Bofllelo, ftfdra

do

reAord

~ranell

o811a

.&nd6e•lłft•

na morzu
Nowy Jork,

6 maja.
Za pozwolehiem depairtamentu stanu,
towarzystwo „Cunard-Line" zamierza
w ciągu lipca lub sierpnia zorganizować
trzy pięciodniowe wycieczki morskie
z Nowego Jorku.
Armatorzy amerykańscy uważają te
wycieczki za nowy sposób zaspokojenia
„p1ragnienia" amerykanów, gdyż parow-·
Otf; 1fako zagraniczne, posiadać będą
Rieog.raniczone zapasy napojów wyskokowych.

Król angielski
w poszukiwaniu miejscowości
LENA BERNSTEIN.
znana pilotka francuska unoszac· się sa•
motnle w powietrzu przez 36 a:odzłn, ~
stanowlla nowy rekord światowv w Io·
tacb w pojedynkę, pokonywuJac w tel
100 lat mija obecnie od czasu zdobycia przez Francję Algieru, teJ „perły" fran„ dziedzinJeawiatyki,,samego"Lindbergba!
cuskich kolonij zamorskich. Na zdjęciu: główny rynek miasta Ahderu.

kuracyjnej
Wiedeń, 6 maja.
Lekarz przyboczny króla ang-·ielskiego odbywa obecnie podróż do wszystkich miejscowości kuracyjnvch nad morzem Sródziemnem, celem wyszukania
odpqwiedniego miejsca kuracyjnego dla
króla Jerzego. ·

połara emacftu
1116us
•f~ łenneao•e

lelia strasn1eeo

Niezwykłe samobójstwo ~obiety.
Berlin, 6 maja.
Z Frankfurtu nad Menem

donoszą

• poll'odu upaló• t sussu
New-York, 5 maja.
upałów i powogromnych
· Wskutek
stałej z tego powodu suszy wybuchły
we wschodniei częścl Ameryki olbrzymie pożary. W mieście Nashua w pobli
tu Bost011u stoją w płomieniach dwie
ogromne fabryki i stacfa kolejowa. Dotychczas spłonęło doszczętnie aoo do~6w• .
: Akcja ratownicza feirt utrudniona ~
powodu wielkich wiatrów. Straty WTiiOszą. dziesiąt'ki tysięcy dolM·ów.

o·

I

nle zwykłem samobój!Stwie kobiety.
W czo raj o gadzinie 8-ej wieczorem
zajechała samochodem przed gmach po- I
licji i w oczach dyżurnego policjanta
wystrziatem z rewolweru pozbawiła się

I

życia.

·s traszna katastrofa
w rtorwegji
Kopenhaga, 6 maja.
Jak donoszą z Oslo. we fiordzie
Trondhjem obsunął się do morza nadbrzeżny pas lądu obszaru 60 tysięcy metrów kwadratowych.

Wiele osób pozostało bez dachu nad
Tróje dzieci zginęło bez śladu i
dotychczas nie zdołano ich odseuka6.
Ponadto pożary wybuchły w lasach
w stanie Island na . południu od Newy orku. . Pastwą pożaru padło wiele letnisk. ZmCYbilizowano wszystkie straite
ogniowe z blit~zych i dalszych okolWgłową.

Kupiec galicyjski
na czele bandy handlarzy kokainą
Berlin, 6 maja.
W Berlinie

wykryto znów wielką

bandę han'.dlarzy kokainą. Na czele ban-

dy stał lekairz turecki, kilku emigrantów rosyjskich oraz jubiler. Cały szmugiel finansował kupiec galicyjski Kaufman.

Wie lkle pożary ·
w Ameryce·.
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Wójw nocy dyżurula. apteki: Sukc.
cickiego (NapiórkO'WSkiego 27), W. Danielec(Piotrkowska 127), Ilnickiego I Cymera
Badanie głównych oskarżonych. którym przypisuje się winę z powodu pożaru klego
(Wólczańska OT), Suk<.. J. Hartmana (M1ynarwięzienia w Columbus. (Jak wiadomo - w pożarze tym .spaliło się przeszło 300 ska 1), J. Kah,ana (Alekundrowska 81). (b).
więźniów). Oskarżonym grożą bardzo wysokie kary.
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