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Warszawa, 5 czerwca.
Dziś rano w mieszkaniu własnem
przy ul. Marszałkowskiej 17, ZNALE·
ZIONO MARTWEGO WLASCICIELA
FABRYKI MASZYN i wyrobów żelaz
aych, mieszczącej się w tymże domu,
Karola Józefa Posępne20.
Nagły zgon zupełnie zdrowego Posę
.-nego przedstawia się dość zagadkowo.
Rodzina zmarłego prosiła o wydanie
świadectwa zgonu, lekarz Jednak odmówił, wydal natomiast odpowiednie zagwiadczeoie władzompollcyjnym,stwier
dzaiące, że zachodzi konieczność doko-

piek.arń
od6ęd~io się .., „l!•usslvna
tueodniu

Inspekcja

Lódź,

5 czerwca. ·
Jak się dowiadujemy, w pierwszych
dniach przyszłego tygodnia rozpocznie
się w Łodzi inspekcja piekarń łódzkich,
celem stwierdzenia czy lokale ich odpowiadają ostatniemu zarządzeniu departamentu zdrowia. W myśl tego zarządze
nia wszystkie piekarnie muszą być bezwarunkowo oddzielone od mieszkań pry
watnych ich właścicieli. Dotychczas m!e
szkanie i piekarnie łączą się raz.em, co
jest niedopuszczalne ze względów zdrowotnych. Drzwi łączące obie ubikacje
muszą być na głucho zamurowane.
Piekarze, którzy nie zastosują się do
powyższego będą karani wysoką grzywną.

Tajemnicze zwłoki
polaka
•nofe~ione

De

~randi

Paryż,

5 czerwca.
Tajemniczy dramat wykryty został,
Valenciennes
w lesie w Raismes, koło
we Francji.
Oto jakiś wieśniak, zibierający w lesie
konwalje, :Dauważył nagle trupa mężczyz
ny.
Policja stwierdziła, że umarłym był
Polak Stanisław Kimos. Przypuszczano
początkowo, że chodzi tu o wypadek sa
mobójstwa. Po bliższem jednak obejrzesię, it zmarły
niu zwłok, przekonano
miał głowę przestrzeloną trzema kulami
i że strzały dane byty z pewfłei odległa
ści. W pobliżu miejsca, w którem znaleziono ofiarę tajemniczego zamachu, leżały dokumenty Kim·osa, para butów i
ubranie.
Policja wdrożyła śledztwo w zagadko
wej ·sprawie zamordowianego polskiego
obywatela.
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żołnierzy

nania sekcjl sądowo-lekarskiej. Wobec
tego zwłoki przewieziono do prosektorjum.
Zaznaczyć należy, że Posępny od kil
ku lat źle żył ze swą żoną Stefanią, któ·
ra zajmowała w tym domu osobny pokój
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na I piętrze I często ją bil, tak, że niemal
co tydzień wzywany był do niej lekarz
pogotowia prywatnego, celem udzielenia pomocy.
ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ŻE
ZACHODZI TU WYP ADEi( OTRUCIA
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Łódź, 5 czerwca.
W dniu dzisiejszym odbędą się kolej
no dwa posiedzenia rady miejskiej, pierwsze 0 g. 1.30 a drugie o g. 8,30 wleczo.
rem. Dwa posiedz~ jednego dDia wyznaczone są z tego względu, że rada miej
.ska uchwalić ma zaciągnięcie pożyczki
w Banku G<>Spodarstwa K.tajo~~, do
czego potrzebne jest dwukrotne ucliwale
nie na dwuch kolejnych posiedzeniach.
Dzisiejsze posiedzenia rady miejski~ nie
porządku
~ozmaiconego
mają zbyt
dziennego, mimo to zapowiadają się niezwykle emocjonująco ze względu na sen
sacyjne pismo ministerstwa spraw wewnętrznyc~ krytykujące gospodarkę magistratu, o którem szczegółowo doniosła
wyłącznie „Republika'' w dniu dzisiejszym. W godz.inach przedpotudniowych
ma być zwołane z tego powodu posiedze
nie niektórych frakcyj radzieckich, a na
mają być
posiedzeniach rady miejskiej
zgłoszone daleko idące wnioski w sprawie gospodairki magistratu. Między inne
mi zgłoszone ma być zapytanie, dlacze-

I

go magistrat mimo, iż wiedział już przed

dwoma tygodniami o tem, że fundusz na
ogłoszenia magistrackie 7.0Stał skreślony
i to w całości, w dalszym ciągu do dnia
dzisie~ego dawał prasie partyjnej ogłoszema, które wobec slaeślenia funduszu
Zeba będzie pokryć " innych wydałk6w.

chcą zreformować

Litwini

u6iór

n1~sfd

Kowno, 5 czerwca.
Grupa kowieńskich artystów. literatów i działaczy społecznych . wystąpiła
z projektem reformy ubrania męskiego '
na Litwie, rzucając hasło ,,Precz z koł
nierzykami i szelkami".
Reformatorzy w dniu otwarcia wystawy kowieńskiej 23 b. m. urzadzają po
chód demonstracyjny na ulicach Kowna
w zreformowanem ubraniu.

Zamordował

z zemsty

dD'ie sluJi:qc:e
Bydgoszcz. 5 czerwca.
Zamieszkały we wsi Stelnik pow.
mogilnieńskiego robotnik Alojzy Niewitewski, zamordował dwie służace, Wan
dę Boczyńską i Wandę Bezakówne za

to, że doniosły policji, że on w oaździer
niku r. 1926 podpalił dom ziemianina J6
zefa Chrośnika, u którego wraz ze swe- ·
mi ofiarami służył.
Niewitewski przed lo1ku dniami opu·
ścił więzienie po 4-letnim odsiadywaniu
kary za podpalenie domu i Drawie niezwłocznie po opuszczeniu murów wię
zienych dokonał krwaweg-o aktu zemsty. Policja aresztowała mordercę i sku
tego w kajdany odstawiła do więzienia
sądu powia wego w j?DJe kowie.
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Jedenastu emigrantów polskich
w

fienui
kallaslłrolg
gracyjnego wychodźcy polscy zatrzymu
Genua. 5 czerwca
Identyczności ofiar strasznej kata- · ją się w Genui tylko krótko. Większy
strofy zawalenia się schroniska dla emi- transport emigrantów do Ameryki polugrantów w Genui nie udało się dotych- dniowej wyjechał z Warszawy do Genui
czas stwierdzić z całą stanowcz.ością. dopiero 3 b. m„ a więc w dniu katastroMiędzy innemi poniósł śmi,erć niejak~ fy i przybędzie tam dziś t. j. dnia 5 b. m.
Chassel, który ma być warszawianinem. rano.
Urząd emigracyjny podjął kroki, ceWłaściciela zawalonego gmachu aresztowano pod zarzutem spowodowania Iem wyświetlenia przyczyn katastrofy
wypadków śmierci z braku dozoru i nie ewentualnie odszkodowania dla ofiar ka
tastrofy i ich rodzin, oraz uzyskania od
dbalstwa.
emigracyjnych władz włoskich należy•
Genua, 5 czerwca
Dziś po południu wydobyto z pod gru tej gwarancji bezpieczeństwa na przy„ '
.
21 z b ro d n1arzy
zów schroniska dla emigrantów dalsze 2 szłość.
trupy nieszczęśliwych emigrantek.
~euennu
udeAło
W związku z katastrofą hotelu emiParyż 5 czerwca.
R. 100 leci
Wedlug komunikatu francuskiego gra~yjneg? w .Genui oś.'Yiadc.za. Urzad
runięcia schro
chw1h
w
ze
Em1gracyJnY,
C
·
•
dl'
·
t
• · t
do .'.Jaonodu i :Jnduj
m I n1s ~rs wa sprawie. 1wosc1. z eyen· .niska z:najdowało się w Genui 11 eminy ~ciekł? 2.1 zb~odmarzy. Miedzy zbie grantów polskich, którzy oczekiwali tam
Londyn, 5 czerwca.
gam1 zna1du1~ się ~zere2 mor~er~ó":, na odjazd statku wtoskiej linji okrętowej
Podsekretarz stanu Mentgue zakomu
sk~zanych p1erwotme ~a. kare s~1erc1, „Navigatione Generale Italiana" do kra- nikował w izbie
gmin że sterowiec „R ,
ktorą prezydent republiki zamiemł na- jów Ameryki centralnej. Między tymi e- 100" w końcu bieżącego
miesiąca lub
stępnie na dożywotnie roboty przymu- migrantami jest podobno dwuch zabi- najpóźniej z początkiem lipca będzie go
sowe. Pościg dotąd pozostał bez rezul· tych i 6 rannych.
towy do startu do Kanady. W czasie po
Zgodnie z zarządzeniem urzędu emi- bytu sterowca „R100"
tatu.
Kanadzie,
w
101'' przeprowadził w Anglii próbne Io
ty, by po ukończeniu ty.chże rozpocząć
lot do lndyj. W ,dals.zym ciągu podsekre
tarz stanu oświadczył, że plany nowego
sterowca są już gotowe i w najbliższym
czasie rząd pr~tąpi do jego ibudowy.
Folo zimna Idzie z pólnoc:u
Wśród

oliar
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6 stopni mrozu na

Warszaswa, 5 czerwca.
Obszerny wyż barometryczny nasuwający się z północy Europy coraz bardziej ku południowi powoduje wciąż jeszcze chł-ody, które zwłiaszcza nocą przy
pogodnem niebie przechodzą nawet w

w

bidze
,w
zatrutych
I

.www

żandarmetja wojskowa. Analiz:ie podda.Wilno, 5 czerwca.
rano nadeszła do Wilna wiado- no żywność do s tnczaną dla wo'ska i wo
mość o zatruciu 68 żołnierzy 5 p. lotni- dę w pobliżu kos zar. 1W szystkich 68
Stan
Lekarzlżołnierzy ul ok o Ns.n o w szpitalu..
czego stacjonującego w Lidze.
.
pułkowy stwierdził zatrucie przewodów kilku z nich jest brdzo ciężki.
\
Doch.o~ s.;.ow.adz:i
pokarmowych.
Dziś

I

Paryż. 5 czerwca.
Znakomity śpiewak rosyjski :Fiodbt
Szalapin wytoczył w Paryżu proces
przeciwko rządowi sowieckiemu o
zwrot 2 miljonów franków. które należą
mu się z tytułu bezprawnego wydrukowania jego pamiętników przez sowiecki'
.Gosizdat" (państwowe wvdawnictwo).
Pełnomocnik Szalapina. adwakat Pie
czoryn otrzymał pozwolenie od władz ,
francuskich na konfiskatę tei książki na
terenie Francji.

I

Wileńszciyźnie

przymrozki.

rw cią.gu nocy wczorajszej tempeTatu
ra na północy Wileńskie.go spadła do mi
nus 6 stopni, a · w górach do plus 2 stop
usłonecznienia
nie. Ran1kiem pomimo
temperatura wynosiła: 9 st. w Gdyni, a
44 st. w Kieleckiem. Po połudi:ńu tempe
ratura dosięgła zaledwie 16 st. w Kaliszu, Cieszynie i Warszawie, a tyl'ko 10
dość
st. na wyibrzeżu przy przeważnie
chmurnem niebie.
W Rośji ŚTodkowej było wczoraj zunawet
pełinie zimno, miejscami padał

Swiatowa konferencja
~dimie si~ ~rvofc:2:onien1

6esrG6odo

Londyn, 5 czerwca.
Prezydentowi ministrów Mac Donaldowi zwrócono wczoriaj w Izbie gmin
uwagę na to, że wskazanem obyłoby obec
nie wystąpić w Lidze Narodów z wnioskiem o zwołranie konferencji światowej
bezrobocia .
celem omówienia ikwestji
Mac Donald oparł, że rząd śledzi z nadbezrobo.zwyczajną p~lnością kwestyj
śnieg.
cia uważa jednak moment obecny za nie
kcn.feNajwyższa temperatura w 'Warszawie odpowied.nii do zwołania takici
1.'en.cji.
WJD:Os:iła: 15;7 st. najIUższa S.3 al
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i! o wWi!Iieniar amery ań~ il

Wszystkie zakłady karne są zep łnłon---~--Sled
'
,
1a
milJona dolarów na nowe w1ęz1e

.

Lwia

cz~śc wi~źnlów
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rekrutuje

z „mokry
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Xon>u premier
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n•• przestępców

1W więziennictwie amerykańskiem od skazane za ltejsze przestępstwa, wogóle błcyjna zostafa. sprowadzona do absutdłutuego czasu dzieje się nied·~bne. W nie odsiadują kary więz.ien.ia, ala braku du. .M.llnt> ta s tacy, którzy bronią fej
ostatnich 9 miesięcy notowa.
rewolt po rozmaitych
no aż dziewi~ć
więzieniach, ale dopiero ostatni pożar w
więzieniu Columbus w stanie Ohio, pod
300
czas którego upiekło się żywcem
więźniów oraz bunt, który wybuchnął
zgórą 10
bezpośrednio potem i trwał
dni, zwróciły wreszcie uwagę opinji publicz.nej i ozynników miairodajnych na

przeciągu

panujące

wię.

miejsca, lecz za

kaucją

pozostawiane

są

też
wolności. Władze prohibicyjne
złagodzić i ograniczyć
zmuszone były
znacznie swoją działalność, gdyż po uję
ciu przestępców i tak w znacznej ilości
wypadków wychodzą oni bezkarnie.
tych warunkach cała ustawa pro.

na.

,w

jeszcze i gotowi są, bronić jei do upadłe
go. Ale wobec tycia, które jedno tylko
silniejsze jest od pisanych ustaw, poniosą oni prawdopodobnie porażkę iuż przy
na}bliżiszych wyborach, które będą wal.
~ roz.grywką między ,,suchą" a „mo'k„
rą" Ameryką.

Sokoln1·kuw poz·YGZYI ·sobie z·onę

w
stosunki,Zjednoczonych.
nienormalne Stan.ów
1dennictwie
Doszło do tego, że jeden z bardzo po
EKMAN.
l,ondgnle
W
czas swedo
nowojorskich,
dzienników
aytnych
obdanony zoszwedzki
polityk
znany
•onJjecAief
Xłe•n>vAle o6uc•afe „arusfoAftlcft'•
,.Daily News'', porównywuje więzienia
abi
J
t ł i Ją t
.a.merykańskie z lochami czerezwyczajki
Występując przeciwko ustrofowi ka' Łunaczarskiego, zmarły w roku ubie- s a m s ~ ~oi:zen a noweiz.? 2 netu
l wyspami sołowieckiemi, z dawnemi an
mimstrow w Szwecu.
karnemi w Au.. pitalistycznemu, bolszewicy gf osili, że 1 głym, ożeniony był z siostra Ordżonlkigielskiemi 'koloniami
--•
stralti i francuską „Wyspę Djabelską", pragną wprowadzić równość wszyst- dzego, którego żona jest kuzynką StaliStraszliwa tragedja w Columbus otwo- kich obywateli w państwie. zburzyć sy- na. Objaw ten występuje jeszcze jaskrarzyła oczy wszystkich na jeden fakt, na stem społeczny, w którym przynależ- wiej w. miodem pokoleniu sowieckiej ,,aktóry dotychczas nie zwncano niemal u ność do pewnej warstwy narodu stwa- rystokracji".
Syn Zinowjewa ożeniony jest z córwagi i które-go niebezpie·czeóstwa nie do rza specjalne przywileje. Gdy jednak do
CZC:ic:ieli śmierci
ceniano: n.a niesłychane wprost pr·zepeł szli do władzy w szybszym temoie, niż · ką Ordżonikidzego, Córka Woroszyło·
.
którakolwiek z istniejących arvstokra-1 wa jest toną syna sowieckiego .,ptezynienie więzień ameryitań:Sk.ich.
W Bukareszcie utworzyła .s 1e„ ~ekta,
Więzienie w sta.nde Ohio, które uleg. cji Zachodu, stworzyli warunki. w któ- denta" Kalinina, znany z udziału w wojprzybrafk nazwę !lKryst~an ś 1 _gł'::
ło katastrofie, przeznaczone było na rycb jut nie tyle przynależność do rzą- r.ie polsko-sowieckiej Tuchaczewskij o- ~.tóra
1
1
1500 o~ób, mieściło za~ 4.900. I tak jest dzą~ej partii ile P?krewie1\stwo z n_aJ- żeniony jes.t z ~órką je~m~go z najwyż- i z~~~igająp~;~rdzi~ ~~ ~:C,~;IU mier'-'
·
.
.
. . . .
bolszewicką „arystokracJą" szych sow1eck1cb dygnitarzy Rudzutawyzszą
wszędzie w Stanach Z1ednoczonych.
Dla zaradzenia złemu prezydent H~ stwarza wyjątkowe prawa i przywileje. ka, którego obecna, piąta z rzedu żona, : Ten kult smierci sJlnie1 rozpo\yszechn.onr, ~ Ameryce, znalazł w stolicy R~Ludzie, którzy dziś stoją na czele pań i jest córką Kamieniewa.
over zażądał od kongresu uchwalerua
1
0
Sowiecka ,,a~stokracja" posiada j~- ~~~ n~fe~!cl~!.~fc t~n~~~t~~~!~:ę~~
wnios'ku dn agłego kto kredyt w kwocie stwa sowiecki.ego, związani sa nietylko
.
. .
.
.
ma wspólnotą pohtycznego pro~ramu, lecz dnak własne meznane na Zachodz1e
óra to ~~a
7.S?O.OOO . o arów,
hyc rozdZl~l 0?8: na trzy lata 1 u~y~a na równocześnie węzłami pokrewieństwa, I zwyczaje. Do najbardziej rozpowszech-1 · Krystjame twierdzą, 1 ~ zycie ludzkie
nionych należy „wymiana żon" łatwość Jest c~ef!1$ szcz~tk~wem 1 ~lat~go nalebud~wę wi~zi.en. Ma być w najbliższym tak jak kaida inna arystokracia.
d . ży dązyc do śm1erc1. Obow1ązk1em Kry..
n
.
d j k
h
.
:
d0
.
.
W 1
czas1e wz.rue-s1onych 7 nowych gmachów
ę~ Y te się~aJ~ . . naJ~yzszyc ~~z~o u, a a p_anuJe w i,~SJJ, powo UJe stj.an jest tedy niszczenie swego organlwięziennych w tych stanach, gdzie najTym szczc~h bolszew1ck1e1 hterarhJl, rozpo- 1tz mektóre pam~. prz~w.aznfe ze s!ery zmu przez niedostateczne pożywier.ie
.obfitszy jest połów przestępców.
czasem administracja radzi sobie jak mo j cz.Yn<lf\? od ~eneraln~go sekr~tarza .so- 1arystokratyczneJ. zm1enrały n~zwisko i wogóle w najbardziej niehigjen!cznyi:h
że, napychając więźniami ~omieszcze- w1ec~1eJ. pa~t11 k01!'umstyczne1 St,alma. 1 do 8 lub. 9 razy, przyczem za k~zdym ~a izbach, jak również do zasad kry!'tjannia, ?rzeznatzone dla woiska, a nawet I Oże~ieme się z s10strą tego ~vktatora l ie~ męzem byt Jeden z czlonkow sowie s~ich _nal.eiy przeszkadzanie rodzen•u
się dzieci.
.
. . .
obozy wyszkolenia wojskowego. Część ~OSJI otworzyło przed k~mumstą, czes. ck1ego rządu.
Życia wtaściwie niema, jest ono weDo Jeszcze bardz_ieJ skom?hko~awięźniów, najbardziej „zaufania" god.- kun .Szmeralem d;ogę do..mtratne~o stanauki złuazenlem i wszelkie usitodług
rodzmstosunki
nalezą
wypadków
nych
nych ma też być użyta w Arizonie i w now1ska kierowmka akc11 komun1stycz- 1
1
samochodo- 1nej międzynarodówki w Europie Zacho- ne sowieckiego ambasadora w Londy- wania poprawienia życia do niczego nle
ldah~ do budowania dróg
nie Brylanta „ Sokolnikowa. którego żo- prowadzą.
dnieJ.
wych i do karczunku.
Ród ludzki powi·nfen tedy jakna;pręWdowa po Leninie Krupskaja i oby- na, obecna ambasadorowa An~)ji, jest
Wszystkie te środki nie zmierzają je
dna:k, jakby się to zdawać m·ogło, do dwie siostry Lenina zajmują w rządzie właściwte toną znanego czekisty Sibi- dzej wymrzeć, a dni, które pozostaly do
przeludnienia w więz:ie- 1 sowłeckim wysokie stanowiska. Siostra riakowa „f)Otyczoną" Sokólnikowowl śmierci nale~y spędzać na modlitwach,
zmnieis·z enia
czytaniu B!blji i śpiewaniu psalmów.
niach, lecz do zwolnienia miejsca dla no Trockiego jest żoną Kamieniewa, brat na czas pobytu w Angljj.
1
rt·1rns m
r
"'NT z
wy.eh partyj skazanych. Domagają się
prohibicyjne,
tego mianowicie władze
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Pan Stanley Wemberg Jest to osob1- wały się trzy czeki op1ewaJace fączme są one pośledniego rodzaju, to znaczy
prohibicyjnych i znaczny
procent więźniów przypada na tych, któ słość świet~ie znana czyt~lnlkom pism: n~ su~ę miliona sześciuset piećdziesię- n~~ takie, jak!e pr~episowo należą d? umtormu admiralskiego, lecz stanowiące
rzy zostali skaz.ani za naruszenie prawa 1 amerykańskich. Od dwudziestu przesz- cm tysięcy dolarów.
!rzy te. tak „ kolos~lnie war~ościo'Y~ I część stroju oficerów niższych stopni.
yol~teada. Oświadczy~ ~o zresztą ofi~- ło I~t gra ~~.w. Ameryce role „kapitan~
Szczytem jednak bezczelności Wein
1alniie amerykański nuruster sprawiedh- z Kopenick 1 metylko po to, by ciągnąc papiery „lezały pomiędzy tartmkami 1
wości, gen. Mitchell, podając zarazem z tego jakieś brudne korzyści. ile z czy- były gruntownie potłuszczone masłem., berga było usiłowanie przedstawienia
Okoliczność ta zaintrygowała ajenta prezydentowi ttardingowi „Ksieżniczki
cyfry dość wymowne: na 12.061 więź- stego zamiłowania do mistyfikacji.
Co pewien więc czas głośny jest na i .sprowa~ził on Weinber~a ~o kom~sa- 1 Patmy" z Afganistanu, wvsoka ta preniów. ~ył? 1 kwie!n~a 3.608 P:1"ze~tępcó~
proh1?1cYJnych. ~imster uwaza, ze dwie całą, Amerykę jakiś kawał sporządzony natu, gdzie wyszło na Jaw. ~e czeki są zentacja omal nie doszła do skutku i nie
dotyczą j)rzez tego króla mistyfikatorów. a echo sfałszowane. K~wał. ten Wem?erg od- sprowadziła zasłużonych zresztą grotrze.ci~ W1Szystkich. wyroków
takiej sprawy odbija się następnie 0 ścia : pokutował w Smg Smg, p~zem1e.szkaw- mów na głowę policji waszyngtońskiej.
własme t~go rod.za1u przestępstw.
sali sądowej, budząc wybuchy śmie- szy t.a m coprawda ·prze~ medłu~1 c_zas. Nieuda~y ten k~wał przy~iósl V: nagrony
osoby,
wypadkach
wielu
w
Obecnie
1
Pierwszej prawdziwie styloweJ ko- dę Wembergow1 2 lata w1ez1ema.
chu wśród licznej zapełniającej ją pu1
Czas ten wykorzystali lekarze dla
penikiady dokonał Weinber~ w r. 1910,
bllcznoścf.
Ostatnio naprzykład zasadzono go na gdy liczył ~oble 19. lat. Zi~~~ł on się zbadania stanu umysłowego ~ein?erga.
więzienie z powodu sfałszowanvch prze wówczas w. prezydJum. P?hCJI w No- Doprowadzało go .to d? t~tneJ pa.sJi. Był
Franciszkańska 31. róg Brrezh\skief
zeń trzech bardzo wysokich czeków, nie w~m Jorku 1 przedstawił s1e ja~o urzę- i o~ tak o~u~zony, ze osm1el_ono. się kweDoiazd tramwajami 1, 8 I 14.
bacząc, że Weinberg dokonał tego fał- d~1k konsulatu ~. Marokko, !11a1~cy po-, st~onowac Jego pocz~talnos~. ze ~a tych
Dziś i dni następnych!
szerstwa , również jedynie dla kawału. w1erz?n~ mu m1s3ę ~aP.oznama s_1ę z me . miast po op1:1szcze~m muraw w1ęzl.enOstatni wielki film z cyklu przebof6w
tcdam1 1 pracą pohc11 w najw1ększem nych wystąpił on Jako doktór Sterhng,
sezonowych p. t.
Historja ta ~iała. nastę~uj~cy prze- mieście AmerykL Ponieważ jednak ten ! państwowy komisarz nowoiorskich za; bieg. Jeden z a3entow pohcy3nych za- urzędnik konsulatu amervkańskiego u-' kładów dla obłąkanvch.
W roli •ej odwiedzał on i lustrował
trzymał na ulicy w Nowym Jorku Wein 1 brany był w strój cowbov'a, uderzyło
Wyrafin,.,wana zemsta mężczyzny.
berga z jakąś podejrzaną ~aczk~ pod. pa ; to policjantów, zaaresztowano go, a w wszystkie tego rodzaju instytuc.ie, przeW rolach l!łównych:
Imawiał i miał liczne odczyty, w których
·
chą. Zaar~sztow~ny wykpił go_ 1 oś.w1a~ j końcu wyrzucono.
Agnes hr. Esterhazy
Daisy D'Ora
Po tym nieco niefortunnvm debiucie dowodził, że sędziowie zbvt wiele wagi
czyt, ż>e me radzi za.trnymywac i.ro I zaJ~
I Gustaw Dlessl.
mowac mu drogocenneiw czasu, gdyz Weinberg zjawia się w uniformie mary- 1 przywiązują do opinii psych.iatrów któBilety ulgowe dla urzędników państwo
idzie on na pewne poważne zebranie, po narskim i podaje się za $!eneralnego kon rzy radziby cały świat zmienić w 'jeden
wych i komunalnych po 50 itr. za onieważ jest w trakcie przyg-otowań nad j sula rumuńskiego. Z tytutu te1to odwie- dom wariatów.
kazaniem leiiitymacji, Początek codzienWeinberg cieszy się OR"romną popu„
zorganizow~niem czekoladoweJio trustu dza on okręty wojenne na ttudronic i
nie o 4.30 w soboty. niedziele i święta
występuje oficjalnie na pogrzebie admi- larnością i sympatią amervkan. którzy
na Stany ZJednoczone.
od 12-ej. Ceny wszystkich mielsc na
pierwsze seanse po 50 gr.
! Jako dowód rozwinał Weinbcrg ową 1. rata Dewey'a. Przeszło sporo czasu, za ' z niezwykłem zainteresowaniem i naDoborowa orkiesb'a pod kierunkiem
paczkę i wówczas okazale s ię. że rze~ ' nim poznano się na tej mistvfikacjl. - ! prężeniem oczekują odeń nowego k'a-.
A. Rlc'1tera._ _ _ _J
\...
czywiście oprócz kilku butetsznytów z !Weinberg paraduje w uniformie admira- watu...
. masłem i .wedlina w naczce tei znajdo- fa i razu oewnen:o z~radzaia go soodnie:
akcją władz
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sa.si~dzi, którzy usłsrszeli ro:tlegające się
P .p. Potkański Heliński
z mieszkania denatki
·
f~~~k°a~~a~zb~ta~1łj~~~~~~
Zostali oni usunięci z zarządu. - Sprawa znajdzie d·niees;::a~~~
osłabionym na miejscu.
'ep1· 1og w są '...1 z1·e •
Przyczyna rozpaczliweg-0 kroku nie
jęki.

l6łtt. 5 czerwca.

Powszechna spółdzielnia spożywców
w Łodzi, instytucja ciesząca sie wyjątkową popularnością wśród naJszerszycb
warstw robotniczych w naszem mieście
była onegdaj widownia niezwykłego
skandalu, wynikłego na tle oorachunków partyjnych i zemsty osobistej, znanych w kołach robotniczych osobistości.
·
Na czele teJ spółdzielni spożywców
s~ał niegdyś r. Potkański (PPS). Przed
medawnym czasem na wałnem zebraniu

I Vf pewnej chwili. b~wiem._ gdy p•.oru f

~ ~ajściu zost~ł spisany protokół, nie
od t~go. 1edn~k, zarząd oowszezalez.me
a
mm
pomiędzy
dzien po~az~wał ks~ęg1,
3
spozywców D?Stano·
spół~zielm
ch_ne
Mi~sprzeczka.
wyn~kła
p. Potkanskim
nowici~ r. Potkansld począł czymć Wił wrk~eslić zupełniepp. P_otkansklego
wszelk1eg? rodzaju zarzuty. nie szc~ę~ i Halinsk1ego z listy członkow zar~ądu.
dząc o.belzywych słó'Y· Ody!'·. Oru~z1en 1W ~.en sp?sób P.P.S. utraciła 'Y teJ msty
z~rócił mu u~agę, ~e po~1men hc~yć tucJ1, obeJ!11uiącej całą robotmczą Ló'!ź
się z.e s.łowam!, w teJ chwllt p. Halinskł 1dwa mieJsca, a .tem samem wszelkie
.
.
.
I wpływ~.
n~ctł s~ę na mego z tyłu I zadał mu
tęzny cms w głowę. Na oddos walki i 1 Jak się dow1adu1emy, p. Grudzień wy
szamotania się, przybiegli z sasiedniego stępuje przeciwko napastnikom. którzy
pokoju biuralfści, którzy wyprowadzili nadużyli swych praw, jako członkowie
zarządu, na drogę sądowa..
napastników.

po:

!
I

spółdzielni r. Potkański otrnrmał votum I

z~g::o:tit!:~~j:~s!~st~~ i co
~!=~~n~~c~;,
Orudnia (N.P.R.•lewica).
przez
p.

ma rob1·c'
· '.

·

została narazie ustalona.

!lrav pra~u
53-letni Anton1 Iskierka, zamieszkały
przy ul. Myśliwskiej Nr. 15, zatrudniony
zaś w fabryce przy ul. Ewangelickiej 10,
uległ przy pracy nieszczęśliwemu wypadkowi.
Przez nieostrożność Iskierka zbytn:o
zbliżył się do maszyny, której tryby
schwyciły mu lewą rękę i zmiażdżyły.
Poszkodowanego opatrzył lekarz pogotowia i pozostawił na miejscu w stanie osłabionym.
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P. Potkański nie mógł przeboleć utra
odpow · ·adaJ·ą
conych wpływów i oto na nastepnem
~
'
wa1nem zebraniu spółdzielni. które odbyto si~ w niedziele, wesoó1 ze. swym
' It
przyjacielem politycznym Pranc1szk1em
albo też życie nasze stałoby się wielką ra:tu umitygować najmniei taktowneit-o
Łódł, 5 czerwca.
lielińskim począł domagać sie orzedstamfodzieńca i oczywiście jeśli pragnie cze
bachanalją.
otwo
„Expressu'•
dniami
kilku
Przed
są
nie
iż
opłnję,
wyrażając
wienia ksiąg,
rzył niezmiernie c'.ekawą ankietę na te- W jednyJ!l i drugim wypadku ogarttęta- goś odwrotnego, może to ró·N'n:eż C'sią
one należy.cie prowadzone.
Cała
gnąć w bardzo szybkim cza.k .
Poneważ pp. Potkański i Heliński w I ~at: „Co ~ robić ~oda kobieta. która by nas szybko nuda i życie stałoby się
się więc do tego
sprowadza
kwestia
dalszym ciągu pozostawali w zarządzie 1Ue chce dzielić pomt~J wsz~tklch te- nieznośne.
z jakim typem kobiety mamy do czynieCzy nie lepiei więc
s1>otvwców g?, co pragnie oddać jednemu 1 mimo to
powszechnej spódzielni
nia.
jest?.
jak
tak,
jest
zamlm~
ł
żyda
z
' nte moze zrezygn.o-wat
O d ł ń
d
·
nie
Porzućmy tylko obłudną prudetję i
Gdybyśmy C·hciały być szczere,
?1znał Ich się w czterech ścfanach?4•.
przewo nlczący p. ru ze
in.oralnych
pewnych
\\.spófczesna
przekraczajmy
nie
gromów
wśród
łał
o
rzucałybyśmy
wywpowyższa
Ankieta
nastęf)polecił
I
uzasadnione
.za
żądanie
nego dma zgłosić się do biura oowszech naszych czytelniczek ogromne zaintere- granic, a napewno nikomu tadna krzyw nych mężczyzn, winiąc tyik ~ s.ieb1e za
Kobiety 11 czyste jak to, co się dzieje.
nej spółd~ietnł przy ul. 02rodowej 74, sowani.e, 0 czem świadczy wiel• ilość da się nie stanie.
Co do mnie m-0gę stwierdzić z czygdzie zna1dują się wszystkie księgi to- nadesłanych odpowiedzi, których część łza" należą już do zamienchłei przeszmężczyzna
łości. Każda z nas, idąc do ślub.u, ma .za stem sumieniem, że żaden
:niżej przytaczamy:
warzystwa.
ani ramnie
pocałować
się
ośmielił
ni-e
o
tylko
Chodzi
przeszłość„.
jakąś
sobą
·
•
Następnego dnia pp. Potkański i liawypadków,
tych
wyjątkiem
z
iu,
Je.
przeszłości.
tej
treść
stanowi
co
t-0,
COŚ
kłoś
łam
Ze
liński istotnie przybyli do lokalu spółgdy sama tego chciałam".„
przelotne flkciki i
żeli to będą tylko
kieduś _
dzielni. z ich zachowania sie i sposobu
Samodzielna.
w
balowej
sali
na
pocałunki
skradzione
~
mowy można było przypuszczać, że są
podniecenia,
ogólnego
atmosferze
fef!oł...
s
có!i
to
wrogo usposobieni do nowego przewoCirun·t to pieniądz!
nikt 0 to nie będzie zazdrosny.
„Przedewszystkiem muszę zaznadniczącego, który zafął miejsce p. Potdotknęła
„Ankieta „Expressu''
Mąż wybaczy fonie takie grzesz.le.i z c-.ta najczulszej
że c-"'"eln:czka ,,E.,.....r.e s u", która sów
kańskiego. Nikt Jednak. nie przypuszcza? I C"'Ć,
struny meg-0 serca. Zamiast
.
panieńskich.
„_
~r
"'J •
-1
Nie trzeba się więc zamykać w cztc- długich wywodów na ten temat pozwoze sprawa mote przyjąć tak nieoczeki- swemi wynurzeniami zainicjowaw. ankie
ścianach, ani też dzielić międty lę sobie streścić mój nędzny żywot.
rech
wątnieszczera,
siebie
wobec
była
tę,
wany obrót.
Gdy rodzice moi żyli, było mi nietle.
odd<'ć
pię bowiem, aby nie zdawała sobie spra wszystk:ch tego, co się pragnie
jednemu. Wystarczy poprostu zachować i Ojciec był handlowcem i zarobek jego w
•• . •
wy z tej
Ponieważ
pewien umiar w zaspakajaniu męskich zupełności nam wystarczał.
. , ~~eJ . r6zmcy
f·
aJ
Ja'ka tS!lll~J'7 między. przytodn'tm, b~fo- namiętności i nie być odludkiem. A te nieźle się nam powodziło, a rodzice ob~
darzali mnie jako jedy.naczkę wielką mi
I wym flircikiem, a wielką, potęzną mtłoś tam
ł
1 łością. więc
ktoś coś kiedyś_ to cóż z tego?
cią. jaką każda kobieta mojem zdaniem
korzystałam z żyda
Haliina Kozłow~ka
_
raz chociażby w życiu obdarza mężczyz
dero.akt
t. m. chodziłam na różne bale, z.a'bawy
biuralistka..
nę. Gdybyśmy wszystkie chciały rozwia. J
··~
i t. d.
Wszystko zależu
żelb albo
Whczoraj ~ ~odzinacb tpopłoiłudnio-h zahć tę sprawę wk tednl sposdób,
Wtedy nie rotumiatam jeszcze czem
,
"
przerazeme ogarnę10 cznyc sc -0wać wszyst o a je nego, a · o roz
wyc
wszystko pachnie więc zachowywa.
to
U
kobiety
od
przechodniów, którzy o tej porze znaj- dzielać wszystko między wszystkich, w
łam się
•• •
takim razie doszfl>yśmy do tego, że aldowali się na ulicy Rzgowskiej.
jak.najswobodniej,
- „Według mnie wszystko tależy od
Ujrzeli oni bowiem jadącą wYCia.gnię bo świat zamieniłby się w
jak sukienki.
znajomych
tmieniając
od„
mote
zechce,
kobieta
Jeśli
kobiety.
kluztor,
wielki
jeden
tym kłusem dorożkę, w której rozsiadł
Ile czasu, sił i uczucia straciłam na
się wygodnie jakiś młody jegomość I btę
te tóżne
dnym wzrokiem spoglądał na napotykagłupie „randki"
n~
rodzi
nych na drodze przechodniów.
po sobie niesmak i rozpoaostawiające
I
dł
E-._
4
W pewnym momencie przechodnie
·
czatowanie!..
i przu U ·
..... o siroszne .rade
fm wielkiemu swemu przerażeniu sposama na świecie, da
jestem
gdy
Dziś,
38
kiej
Zawadz
strzegli, że z dorożki wypadła noga ludz
mnie nje znają..
wcale
znajomi
tnoi
wni
litera.lnie
ma
nie
spotkało,
ją
jakie
ścia
czerwca.
5
Ł6cU,
·
bruk"U
PO
kroków
ka, potoczyla się kilka
Nie mam do nich o to pretensjL Wiem,
Zarówn-0 11Express"1 jak ,,Republika' na kawałek suchego chleba.
i legla na środłm Jezdni.
I oto właśnie Łódź ma mo!no~ć zad() że to nie kh wina. Ale skoro „Express"
Siedzący w dorożce jegomość, jak- donosiły już szczegółowo o strąszliwei
w stosunku do głodują- poruszył ten temat nie mogę dłużej mil
kumentowania
38
nr.
Zawadz:kiej
ul.
przy
katastrofie
dalej,
sobie
pojechał
gdyby niQ'dy nic,
nie zwraC<t]ac nawet uwagi na krzyki i która pociągnęła za sobą w ofierze fa'.zy cej rodziny zm a rłego Wizla swych uczuć ezeć.
Zamiast słowami chcę ostrzec młode
miłości bliźn.:ego, JDa motność okaunia
nawoływania przerażonych świadków życia ludzkie.
łodzianki swem
Tragiczna śm1e-rć trzech ludzi, z kt6 swego dobrego serca.
tej niesamowitej sceny.
życiem.
Lecz nie drogą datków w jakiejkolspełn.ia.niu
przy
zmarł
Kilka osób rzucUo słe w pogoń za rych jeden
doświadczenia uwatam 1
własne~o
Z
Nie!
jałmutnyl
drogą
nie
formie,
wiek
pozo..
tawodowycb,
obowiązków
swych
szybko jadącą dorożką, którą po kilku
- Istnieje zgoła i.n.Dy sposób przyi- te flirt jest najniebezpieczniejszą br-0nią
chęć
stali zaś dwaj przypłacili tyciem
chwilach zatrzymano.
I wówczas cala historja została wy- nies'.enia ratunku blitniemu swemu, znaj ścia z pomocą cierpiącej wdowie ł Jej dla kobiety, uprawiany bowiem na dłuż
szą metę kotlczy się staropanieństwem.
dującemu się w niehezpiecuństwie, wy dzieciom.
jaśniona.
Moja odpowiedź brzmi więc następu.
postanowili
Otóż najbliżsi sąsiedzi
Otóż do Jana Strzelca. zamieszkate- warta przy~nębiaiące wratenie, nietyld~elić
,,Kobieta, która nie chce
jąco:
prowadzenie
dalsze
W.izlowej
ułatwić
!'Ó
w
lecz
sąsiedztwie,
go w Łodzi przy ul. Rzgowskiej Nr. 52 , ko w n.a1'bliższem
pragnie
co
tego,
wszyst'kich
pomiędzy
·
ślusarskiego,
zakładu
mieście.
całem
w
mierze
wnej
odwiedziny
w
przy!echat z Warszawy
schorowanej, oddać jednemu i tn:imo to nie może zre.
biednej,
W im'.eniu
Pogrzeb nieszczęśliwych ofiar kataAd
1
· l
wdowy i zygnować z tycia i zamknąć się w czt• ·
am strofy, w którym wziął udział tłum «ię- przybitej tra.gicz.nym dosem
przyjacie jego 32- etni Stanisław
do tech ścianach, powmna wystarać si~ o
apelem
s
się
zwra.catny
dziatek
jej
dowo
najlepszym
był
osób,
5.000
~ający
posiadający
wojenny,
inwalida
czewski,
Qlką 1umę płe,oJędty,
byłi
dotychcas
dem wrtienia, jakie wywarła w mieście tych wszystkich, którzy
sztuczną nogę,
nie zostać na koszu".ewentualnie
y
b
·
Wfzla
ślusarskiego
zakładu
klijentemi
\Ycz~raj. po po!udniu Adamczewski tra~edja przy ul. Zawadzkiej.
Starsza panna.
pozwólnie
38;
nr.
Zawadzkiej
ul,
~
k<>ńcem
jest
nie
ofiar
pogrzeb
Lecz
które
osób,
zna}omych.
kilka
odw1e4z1ł
bez.sil- •••••••••••••• ••••••••••••.....
go b~r~zo serdecznie po~eJmowaly. Be: t.ragedji. Kto wie czy nie jest on jej po- cie zrozpaczonej matce patrze6
d
D
potw6łcie,
nie
dzieci,
jej
nędze
na
nie
czątkiem.
dąc JUZ „pod dobrą datą Adamczewski
r. me •
\Y/izel, który przy ulicy Zawadrkiei by dzieci te bemkutecznie zwracaty Ił,
wsiad·ł do dorożki ! kazał s!ę wleźć do
domu, a po drodze zie przypięta proteza , nr. 36 posiadał własny zakład 1Uusa.rski do swej matki z prośbą o kawałek chle•
Ilonę i ba, którego nie będzie im w stanie dać,
schorowan~
?ddzi~!Ua się od „cta~a" i wypadła na ; osierocił biedną,
ChorobJr wewn-tr.:ne I Alletglczne
Jezdmę. Ada~~e~sk1, któ!"Y byt „ w do- 1czworo dr-ob.n.ych d:zieci. N.a)ltlłodsze z jeśli Wy jej odmówide swej pomocy!
f8ftfil6fYlffi),
Sptawi
A udzielenie pomocy nie
b:ym humorze n!~ zwrócił nawet uwa- nich . liczy drugi rak życia, zaś najstarJn .
,
sze 8 lat. Od chwili, gdy opiekun ich i Wam wielkiej trud.n ości: poz.ostańcie na
gr na ten „drobny fakt.
frpot~ttro.
Przechodnie odetchnęli i ulgą. i hi· żyw:iciel; mą.ż i ojciec, przeniósł się na dal klijentami zakładu ślusarskieg-0 przy
..,
storja no!?"i ludzkiej na jezdnl zakończyła łono wieczności, do ubogi~<> mł~szkan- ul. Zawadz.kiei nr. 36. gdyz od tego jest
Teł. 184.21.-PrTffmufe od godziny 5 do 7-ef.
się bez interewencji policji i sadowego ka i<:h wprowadziły się nędza i Itłód. Ro- zaletny byt pięc::iu istot ludzkich.„
W Died;dele i lwięt. od 10 rano '11> 12-.ł wpQ!.
dzina. ta, przytł~%ona ogromem. nieszczę
śledztwa.

Dzi·s'

listka

"'olia

k••r•.
z

wupod• •

1

na anki·et„ J' Express u'' - biuraSamodz ielna'' i starsza panna.

I

I

Roiut €1e

I

Wlzlo

I
I

I

...

I

J

p Q LAK

(astma. pokrzvwka. arfrefyzm,

ul. 8·ao Slerpn1·a ZZ1

193_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. ttm
5.Vl

Str. 4

l·SZY DŹWIĘKOWY
Kino·Teatr w Łodzi

ND ID
sp LE
_

Wielkł PRZEBóJ cltwiękowy ŚPIEWNO· M6WIONY
p. t.

Dziś

„KOBłfTA, KTORA Cif ftl6DT ftlE ZIPOllr.

•

Monumentalny dramat erotyczny, w którym

Uprzejmy

pasażer.

Przy drzwiach

Czech do granicy polskiei. W przedziale drugiej klasy jakaś młoda dama zdradzała wielkie zdenerwowanie, a gdy po
stacii granicznei,
do
ciąg z.bliżał się
gd.zie miała nastąpić rewizja celna, zwie
rzyła się przed swym sąsiadem z trapią
cego ją zmartwienia. Oto dama owa wio
zła w swej walizce wielki klosz z czeskiego kryształu i obawiała się, że przyłapią ją na tem przemytnictwie.
- Niech się pani niczego nie obawia - odparł sąsiad, elegancki, przyproszę powierzyć
śtbjny młodzieniec mi tę sprawę, a załatwię ją napewno po
pasażerowie również uspakajali
1denerwowaną damę.
utrzymał się na
Wireszcie pociąg
statji. Urzędnicy celni weszli do przedziału, rzucając stereotypowe pytanie:

Inni

-

nia ?„.

„Czy mają państwo coś do ocle-

Podróżni otworzyli swe walizki, odpowiadając przecząco na pytania urzęd

powierzchownem
po
ników, którzy
sprawdzeniu zawartości walizek mieli
.tamiar opuścić przedział, gdy nagle pod
niósł się ów elegancki, przystojny młodz.i.eniec i r~kł z poważną miną:
_ Moi panowie, sumienie nie pOZ:
wała mi przemilczeć tego, co wiem. Dowiedziałem się, że owa pani przechowuje w swej walizce kryształowy 'klosz„.
Urzędnicy stanęli zdumieni. Dama
zbla.dła.

_ Czy to prawda? - zwrócili się do
mej.
Dama ze łzami w oczach skinęła potakująco głową. Wszyscy pasażerowie
spojrzeli na sie-bie ze zdumieniem. Po..
nieważ oświadczenie młodz'.eńca okazało się prawdziwie przeto urzędnicy oclili
klosz i nałożyli jeszcze owej pani karę
za chęć przemycenia czeskiego krysz_
tału.

Po wyjściu urzędników

mf odzienie.c

zbliżył się do swej damy i rzekł:

Pani mi wybaczy, musiałem panią
zadenuncjować. Oto suma, jaką zapłaciła pani z mojej winy„
- Niech mnie pan zostawi w spok<>rui - odparła oburzona dama.
- Musiałem pani'I, zadenuncjować,
pani miała tylko jeden klosz 'kryształo
walizt
wy, ja natomiast mam obydwie
Miałem
zapchane cz·e&ką porcelaną.
sz.czery zamiar obydwie walizki oddać
do oclenia, ,gdyż gdy;by mnie przyłapano
musiałbym zapłacić olbrzymią sumę. W
pani o
ostatniej chwili opowiedziała
swym 'kloszu i wtedy wpadta mi do gło
wy szczęśliwa myśl. Postan·owiłem panią zadenuncjować, by zdobyć zaufacie
urzędników i przyzna pani, że udało mi
się to w zupełności. Proszę przyjąć te
za okazaną mi bezwiednie
J>i.eniądze
pani
p.tzysługę, a na pamiątkę daruję
jaicze jeden kryształ, który pra wdopodobnie wzbudzi zazdrość wszystkich pa
ni :p11zyjaci6łek._
-

--- ---- --

ROZGł.OśNI ł.óDZKlF..1

,,POL-

SK!EGO RADJA".
dnia s-go c:lerwo..

czwARTEK,

amant filmowy

IWA.li PE'l"ROWICZ
W filmie tym wenla śpiewna i mówiona fest w języku francuskim
Godziny rozpoczęcia przedstawid 8, 8 I 10 wlecz.

bra gospodyni (tr: 11: War'!Z.); 12.~0 Poranek
sr..kolny dla młodz.ie!y .z F1il!harmon.11 warszaw~ k~e'j; 15.45 Komun.ika-t Ugi Obrony Powiewne:i PaJWtwa (tr. z Warsz,); 16.15-17.15 Muzyka
z _pr,t gramofonorwych (t.r. z Wanzawy); 17.15
„ Wśr?d b"'tek"_ , Przegl~ najnowsz~h wy_
dawiuctw - omówi prof. H. MościckiJ (transmis·
ja .z Waszawy}; 17.45 Koncert popołudniowy
(t:r. z Warsz.); 1845 Rozmaito5ci i komunikat
·b by Hamdlowej w ł.odzi·; 19 35 PrMOwy Dzienmk Radjowy (tr. z Warsz.}; 20.oo Zegar z Warsz.
Obserw. Astronom, wybije godz 20.00. Qd-OZytanie. progra·mu na dzień następny; 20.15 Felieton p. t. ,,Ca1I11pinig" - wygł<>"si p. T_ N:wińiski
(tr. z•: Warsz.); 20 .30 Koncert wieczorny (trans
•". ')l'ars~a~y}; 22.15 Ko!lluni'kaity: meteorolo-gicz;
~~- połtc'V)!ly. sporlowy (tr• .z Warsz.); 23.00~ ~yb ta.ee:.-~ {lr.. :s Warszawy).

stolicy Wqgier
'Jeden z wielkich teatrów budapeszteńskich wystawił w tych dniach now,
sztukę p. tyt. „Marion", która już na s.zc

reg tygodni przed premjerą stanowiła
temat rozmów i zainteresowania ca.lej
Ceny miejsc zł. 1.-, 2.-, 3.elity duchowej stolicy We~ier.
Zainteresowanie wvwołane zostało
Ponadto:
wieścią, iż autorem •.Marion„ jest pewHArtKA ORDOrtÓWrtA
na dama z budepeszteńskie~o towarzy~
WTt!łoai słowo wstępne o swym udziale w dtwię
: stwa arystokratycznego, ukrywająca Je'
kowcach oraz śpiewa „Sam ml m6wlłet•
i dnak swe nazwisko. Nawet dvrekcji teI „l'lapróino prosisz mnie".
atru, której sztukę tę nadesłano w swo„ . '
.. , . ~
„ . '· „ '
.
'
.
'
im czasie nie jest nazwisko to wiadome
po dzień dzisiejszy.
sensaTajemniczość ta. tudzlet cyjność samej sztuki, o czem ooowiadano sobie już przed premiera. okazały się ·
przezwyciężyć
reklamośrodkiem
będą
pierwszorzędnym
wym. Treścią sztuki są dzieie młodzmt- ,
kiej panny, ·która · rywalizuje ze swą
również „młodą„ jeszcze matka w dziew•adze koleJowe wudałg szered
dzinie erotycznej._
powaang€b zarzqdzeń
Sztuka przyjęta została na oremjeŁódź, 5 czerwca. czaj urzędnika, odbierającego hilety od rze entuzjastycznie i ma zaoewnioną dal
· W okreisie letnim w miarę wzrostu przyjeżdiających pasażerów.
szą serję przedstawień. Autorka jej jeduwadze nak nadal nie uchyla przyłbicy i BudaObecnie jednak mając na
frekwencji na kolejach, wzrasta również
właśnie
w tym samym stopniu ilość
pesz nadal łamie sobie głowę: Kto jest
walkę z pasażerami na gapę,
..
pasażerów ,,na gapę"•
autorem „Marion"?na
aby
Słu7Jba kolejowa nie. może sobie .popro- władze kolejowe zarządzity,
stu dać rady z tynu be'.?płatnymt pasa- mniejszych stacyjkach
odbierano bilety,
żerami, kt?rzy wynajdują różne sposoby
·przed?st.a.nia się do wagonu kolejowego tak samo iak i na większyich stacjach.
jazdy
. . . . · Poń.adto dla uniemożliwienia
.
bez ib1~e.tu. .
na wielkich bez biletu na kolejach, wydane zostało
Dz.ie1e .s1ę to m.etylko
przes?-zemach, gdzie osz~zędność tego zarzl\dz-enie dla brygad konduktorskich, Kobiety nie nadaią się do tego
.teatralnego• zawodu...
rodza1u byłaby. ostatecznie do pewnego przeprowadzaiących kontrolę 'kolejową
na PKP, by sptawd.zanie biletów i pasastopnia zrozumiała, lecz na\\~t
Klaka - tak rozpowszechniona w pa
żerów
·na krótkich .Prtestrzen~ch,
.
ryskich teatrach już ocl dziesiatków lat
~ak naprzykład ~uęd~ LodZ1ą a ~ndr~e nie odbywało się w kolejności .wagonów, - w. ostatnich czasach ogarnęła rÓ"-'·
jazdy nież kina paryskie.
1owem, Gałkówk1eni 1 Koluszkatm, gdzie co ułatwia amatorom bezpłatnej
bardzo często konduktorzy przyłapują przewidzenie zgóry, kiedy nastąpi konW kinach jednak chodzi nie tvle o o.
.
_
nięsumienn')"Ch podróżników bez bile- trola.
Wfadz;e J?rzypuszczałą, ~e wszystkie klaskiwanie pewnych artvstów. jak w
. .
. „
. .
Łów.
Rodz1m: „trampo~e m1eli .dotych- te O'bQStrze~~ pr~yc~y~~ się W: ty;n ro.. teatrach, jeno o wywołanie nastroju
cza.s .ułatwione z'.1dame, . albowiem na ku do zmrue1szerua tlosc1 pasazerow n.a przychylnego dla sztuki oodczas premjer filmowych.
mn1e1szych stacnkach rue było zazwy- gapę.
-~Kierownicy kin paryskich płacą zwy
kle klakierom po 10 franków od wfeczo
ru, udzielając im, oczywiście też biletó,,,,-

••

Pasażerowie

na

4

;

I

")f

,,gapę''

musieli
wiele przeszkód.

bardzo

Klakierzy w kin~ch
paryskich

I

!Judei

:Jlośda

DJIJDJOfoJ... · reDJolucj~

dro6nosffia

f!rozł 111

:Jndjo,;fi ro•ru,;liorni

Zaognienie sytuacji w Indjach jest' hirn dusa. Hindus ten był konduktorem
tak silne, iż najmniejszy wypadek wy- tramwajowym, więc g-dy tylko o areszwotuje poważne starcia ludności z wta- towaniu jego dowiedzieli się koledzy _ wszystkie tramwaje w Kalkucie stanęły
dzami.
Dopóki trwały pertraktacje z właOstatnie zaburz~nia w Bombaj~ w~wołat_. .. pudel, kopmęty przez ang1e1'sk1e dzami, ludność Kalkuty wymyślała anglikom.
go oficera.
Po 6 godzinach konduktor powrócił
Wczoraj znowu wszystkie tramwaje
stanęły na przeciąg wielu godzin, bo ja- z aresztu, a jeden papieros angielski ko.kiś hindus uderzył chłopca, kupującego sztował miasto około 50 tysięcy złotych
angielski1ego papierosa. Chłopiec poskar tyle bowiem wyniosly straty.
żył się policjantowi, który aresztował
·

!'~~~
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TEATRZE KA.ME.

RALNYM.

DziM i dni na'6tępnydi o godzicie 9-ej wiecz<>rem ~iesząca się nie-słabnl\cem powodzeniem
,,Sz:opk11 ł..óddta".

I dni nasłqpn!fch.
Nałpiękniejszy amant świata Paweł
Rychter w otoczeniu przepięlcnvch
kobiet zmysłowej Vlvlan Ciibson
czarującej blondynki Mary Kld ponętnej Lii Eibenschutz
w pikantnej intrydze dworskie!, oszałamiafllcej bogactwem wystawy i toalet p, t.
Dziś

Dziś, w czwartek

TEATR MIEJSKI.

ezwartek po raz ostatni „Myśl'• z
d}'T. K. Adwentowiczem w roili d-ra Kilerze6Dzi~. w

,,Kochanka Jego

ceswa. Ceny najni.We.
MIEJSKI TEATR LE'"'"
uu,
.
C.dzi~nn1e o ~od.zinie 9-ej wfoczorem po
cenach mużonych c1~kawa szl'lllka Szaloma Aua
p. t. Motke Złodziej". Reż}'\\erja A. Marka_

ROSYJSKI TEATR DRAMATYCZNY.
W piątek, dnia 6 czerwca o godzinie 8.15
wieczorem inauguracyjne pNedstawienie Rosyijski.ego Teatru Dramatycz.nego", kitóry zaprezentuje się Lodzi 5_aktową sztuką podług głośnej
'furgieniewa „Gniazdo szlac\teclde".
gow!·e~ci
Do zespoł.u tego (jedynego sfałego tea"tru
poza. Rosji\) : wchodzą wybitni artyścł b .teatrów
w Moskwie, Petereburgu i Kijowie_ ~Jl ń ;„

bezpłatnych.

Klakierami są tylko mężczvźni, gdyż
kobiety - jak oświadcza szef klaki w
„Casino de Paris" - nie umieią dość
głośno klaskać ...

Echa zgonu IYlarH Drskiei

Spuścizna

po znakomite; artystce

Dzienniki wiedeńskie rozplsuJą ·się obecnie obszernie na temat soorów, jakie
wybuchły o spadek po zmarfej niedawno znakomitej aktorce Marii Orskiej.
Dotychczas nie wiedziano. czv Orska
pozos~aw~ra _testament. ~hecnie jednak
okazu3e się, ze Orska zlozvła testament
, w r. 1925 u pewnego adwokata w Berlinie.
Artystka: pozostawiła oo sobie wielprzedstawiających
ką ilość klejnotów,
znaczną wartość, tudzież niewielką ale
, cenną bibJjotekę, składającą sie z ksią
, żek, dedykowanych artystce przez znakomitych autorów spókzesnvch.

-M •.
tm

.
TEATR POPULARNY.
i dni na6tęp:ie, ~
Ungera,
gztu;ka
Godz. 11 30-11.45 Przegt.i ~y kra.;owej się petnem powodzeniem głośna
PAT. (tr. z Warez.); 11.58-12.()5 S,.gnał ozasu oeouta na t!e~rzewrotu bolszewickie..,. i prze'isv
R ·· ,.._
• „ ó
Hejnał z widy ś)-.J
i: Warsz Obserw. AsilroGOm,
w w OSJol "'""'uwony generał".
IMlOWMUa „
K ak .
,..._ . _,_. .
r OWle.
''""'!'JaCJ<Iill w
Godz. 12.10 O czem powinna wiedzieć do-.

Sensacja w świecie teatralnym

za zabójstwo kochan'IH. którego rolę c-dtwarza nafprzystolnieJazy

•

SZOPKA

PROGRAM

Kto jest autorem
„Plarion"?

LIL D ·A .G OWER

%

myślnie.

zamkniętych

._dzono aro"' divę w eeot;le

Działo się to w pociągu, zdążającym

I dni

następnych!

Książqcei l'lości"

Wspaniała

ilustracja muzyczna orkies-

try 1ymfonicznei pod dyr. Leona Kan·

I
1

tora - Pocz. seansów o g. 4-ej pp„
w sob.. niedz. i święta o g. 12 w poł.
Sensacja na czasie: Ceny miejsc
obni:tone cło minimum. Na I-sze seanse bilety po 50 l!r. i 1 zł., na pozostałe
seaose po zł. 1.50 i 2. Posiadacze ulgowych biletów korzystają z cen zł. 1.
na 2-e miejsce. zł. 1.50 na I-sze miejsce

.i
i

Mecz bokserski
Schmelling - Sharkey
· utrwalony będzie na dtwiękowym
ekranie
Wielki mecz bokserski Schmellinga
przeciwko Sharkey'owi, jaki odbędzie
się rychło w Ameryce, ma bvć utrwalony na filmie dźwiękowvm.
Filmowanie nieme tes:!o rodzaju wl. dowisk nie jest niczem nOwem, natomiast - po raz pierwszy znajdzie tu zastosowanie dźwiekowiec.

I
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erotyczno · sportowa.
oclsłantat11ca tatemntce turnie·
16• walk lrancuskicll.
Powieść

oiC

Rozdzla• I.
-o-

• ICZB kODSZIChfy.
TiłBmn

Maillsal
Stanisław Helsztyński

Była jak ifojrzały owoc, uginający skiego, uwijali się przekupnie. ofiarując
- O, nie„. - odparł, nie SJ>Us ·~cz:aJąc wzroku z jej twarzy. - Proszę się pod ciężarem orzeźwiający.eh soków. bilety po cenach kilkakrotnie wvższych
wziąć pod uwagę, że jestem w tych ~tro Zda się wystar.-:zyło tylko r~kę wyciąg- i znajdując chętnych nabvwców. Przed

nąć, by zerwać ~o z dnewa i wpić srę wieczorem nigdzie już nie można było
dostać biletów. W Grand-Cafe i Esplaw jego soczysty miąźsz.
wargami
d nia z
dyskutowano goraco i zawzięcie
nadzi·e
t
l
h
·
d
Be
popołu
kwletni()wego
Pewnego
zwie me rac Y a s!ę nad nią C.'.itramwaju na Placu Reymonta wysiadł
raz bardz.iej. U..:ml pochrw,cy. odur.zają- na temat zapaśników, przepowiadając
jakiś wysoki, barczysty pan w jasnym
cy czair jej ciał - ujrzał biel ramion, jednym zwycięstwo, innym porażkę.
kapeluszu I bronzowym, kowerkotowym
Tego samego dnia, gdy w jednym z
wykwitających z szerok!.:h rękawów t
palcie.
szybko falują.;e iJiersi, przesłrm,ęte mgtą domów przy ulicy Kruczej odby ły się
Mimo pokaźnej tusziy wyglądał najkoronkowej k0sz.ul'ki. Wyciągnął swe owe tajemnicze konszachty, w cyrku
wYżej na 32-letniego mężczyznę, twan
ramio:i~, chcą.;. ją 'l.hi4ć. lecz miała nastąpić inauguracja walk.
stalowe
bowiem miał młodą i świeżą, tryskającą
Jeszcze na godzinę przed otwarciem
wymk_nęla mu s•;ę; n:i~te Jak p:s.korz, wyczerstwością i zdrowiem Baczny obserpodwoi cyrku, przy wejściu zl!romadził
buchaJąc znowu srebrnym smiechem.
wa tor wyczutby w nim odrazu za wodo- Zabroml mi pan k!>'.:hać, a sam się liczny tłum widzów. posiadający
wego sportowca, posiadającego wygimmnie pan do tego zmusić siłą„. -1 wprawdzie najtańsze biletv na galerję,
chce
rozwinięte
świetnie
i
nastykowane ciało
rzekł~, .R"~.żąc m~ palce:n. -:-- Za~rmn!at lecz zarazem najwięcej entuz.iazmu i za
mięśnie.
pa.n, ze o warni.1.rn..:h .i~.c::z~ze me iJ~lo · pału - ów element cyrkowy, wnosząPrzez chwile nieznajomy jakgdyby
~OWY„. Zre5~fa o tern •eszcze wogole cy właściwe życie, dopingujacv zapaśs!ę wahał. poczem skierował swe krokł
ników i biorący niemal bezpośredni ume było mow\I„.
w stronę połician.ta, regulującego ruch
- Zabronite·"1 ryani lrn:h:1{' ta1i. '. ego„. dział w walkach. Kiedy otwarto wresz·
uliczny u wylotu Piotrkowskiej.
- odparł ~duszonym głosem. - I w dal cie drzwi, niecierpliwy tłum runął, poUchylając zlekka kapelusza, zapytał
s~ym cią:gu zabraniam„. Proszę wymie- pychając się i gniotąc, aby weiść naJ·
mtękkim. lecz z<iradzającym obcy akszybciej i zająć najwygodniejsze mielmć sumę„.
cent głosem:
- Za co?
- Przepraszam, którędy mogę się
sce.
- Za wykonanie planu...
stąd wydostać na ulice Kiruczą?„
ciemW cyrku było właśnie jeszcze
?
· d·Z.t· na ukł on prze biąc poważną minkę.
. · t w o dpowie
P o11cJan
- T yl'ko„.
wyzawieszone
pająki,
Olbrzymie
no.
l
k
d
1
d
ł
·
ł
·
h0 d ma przy ozy wa pa ce 0 s ron
- I zobowiązanie się do zerwani· a z soko u stropu, mżyły skapem św i at t em
- odparł . z
- Przepraszam ba..,..izo
.u
·
i
bk
·
·
óc1wszy
·lc o d wr
. ie dwuch tygodni, to znasię szy o na P ęcte, wy- lekkim ukłonem - ale n1'e zn•"m J'ego nim po upływ
· bie bi a ł ą pa łec zk ę i· od"' prawdziwego nazwiska, wl„,.. z"'koniecz- czy, natychmiast po wykonaniu P'lanu ... kilku zaledwie żarzących sie lampek.
cl ągną ł przed sie
Sześciu stajennych w czerwonych
...-parł:
Namyślała się przez chwilę, poczem liberjach grabiło piasek arenv i rozcią- Pójdzie pan nawprost przed sie1Jie n<>ści...
gało ogromny dywan, usta\Via]ac stół i
- Nie traćmy czasu - przerwała od:parła z uśmiechem:
do Siera-dzkiej, skręci pan na lewo i dru
- Razem 20 tysięcy„. Potowa pta.t- krzesła dla sędziów. Loż'"' i krzestą,
gą przecznicą będz.ie właśnie ttlica Kll'u- znowu. - Czy wa!l'unki są pamt wiadokootaczające arenę pustem i martwem
•
t ł .
...?
r Wt a śme. w t.eJ. spra- na -z · gcóry
me?„. N"
cza...
t
.
hł d
ł
.
. k'iem, w10nę
ooo .. „ - zapy a i U1t'Wa1 nag1e. 11s
ie zupe n1e..
pan W J·asnym kapeluszu _,..,.izi'ękoy c o em i martwo ą.
· k
·
N"
d,
•
11\J\.l
wat i udał si'" w kierunku, wyz·r.a1.:zo- wie przysze iem·.. te wiem Ja go na- · _ .--:-:- . Powiedzfałam wyraźnie„. DwaW powietrzu unosiła sie ostra woń
.3 ·• • • •
' uz1e·sCia.;.
z ać ale t.....
.,.
"'" " kolo r oW1' " •••
Doszedł do Sie- w •
nym p.rzez policJ'anta.
- piasku - i zwierzał - specystajen
u
?
l
·
·
·
t
C
.
- . zy o me za wie e. „. ważam,
- P roszę go nazywa Ć F re dk iem...
radzkiej, skręcił na lewo, min<'ł Rz<·owwoń cyrku.
fi<..zna
ó
t
b
t
t
·
·
ż
„
''
suma„.
- ... a więc fredek - d•)j{l)fk,i, Ył ., z e Jes. o z Y wyg row3!na
ską i po upływie kliku minut zatriymał
Powoli krzesła i loże zaczeły się
- Tak pan sądzi?„. _ zapytała, bfo
się na roku Kruczej. Wyciągnął z kiesze pewną lronją - polecił mi to załatwić
rąc się pod boki. - Może się pain nie zapełniać. Rozjaśniły się żvrandole ni jakąś kartkę i spojrzał na ttUmer do- bez.pośrednio z panią„.
sprawdzając
szybko,
bileterzy biegali
•
kl
.
..
k
k
b'J
- D os ona Ie„. W 1ęc ja e są pan- zg- od zi"ć „.
mu. Ody po chwili stanął u kresu swej
1
ety. ws azując mie1sca i wręczając
Jeszcze raz ogarnąl spojrzenie m jeJ
wedirówki. przed bramą dwupiętrowego, skie wymagania?„
- No„. O co chodzi, wiadomo pani.„ k1asyczne kształty i sięgnął po portfel programy, z galerji unosił sie oomruk i
nędznie wyi;rlądającego domu, twarz mu
Od czas.u
Zgarnęła z gwar niecierpliwego tłumu.
- Ta'k, pozatem czy nie ma paq żad do kieszeni marynarki.
się rozjaśniła f. odetchnąl z liłg-4
wprawą paczki banknotów i uśmle.cłmę- do czasu rozlegał się przeraźliwv gwizd
- front, pierwsze pletro ... - r1ekł nych specjalnych wymai?;atł?..
lub swawolny okrzvk.
·
- Przedewszystkiem, ile paini musi ł ła się doń obiecująco.
do siebie. wchodząc do bramy, w Której
Wreszcie orkiestra zairrała skoczne·
irzekł,
_
pamiętać
nrosze
Więc
swe-i{o
przeprowadtenie
na
czasu
mieć
dzieci bawiły się hała!liwłe piłką.
podnosząc sie z kanapv. _ Ma pani dwa go marsza, sędziowie ukazali się przy
Zadzwonił. Drzwi otworzyła mu planu?..
- ,.Pańskiego" planu -~ poprawiła. tvirodnie czasu I. .. po dwuch tygodniach stole i zapłonęły wszystkie światla.
służąca.
Cyrk był przepełniony do ostatniego
- Czy zastałem panią? - zapytał, - Pirzyzna pan., ż.e inicjatywa. należy do musi pani 0 nim zapomnieć...
_ , Przyjmuję warunki„. _ odparła. miejsca, za wyjątkiem jednej loży, świe
.
.
pana...
stojąc jeszcze w sieni.
Gdy przy pożegna·niu ponowił swą cącej pustką krzeseł, którei nikt dotąd
- Wszy~tko Jedno - ?dparł '! prz~
Służąca zmierzyła go badawczem
.
.
kąs:im. -: N!e o to chodzi... Więc 11e natarczywość odskoczyła zwinnie i me zaJął. .
!pojrzeniem i odpairła wahając'>:
. Zapaśmcy ubram "=' obci_słe tn·l~.oty
'
- Pan oozwoli... Zaraz zobaczę... p~m mu~i ~eć czas?u na przeprowadze- rzekła:
_ Pan znowu zaporr.ina że 0 tern 11 przepasam szarfami swo1~h kra16w,
· Otw<>rzyła boczne drzwi I zaprnsita me „mo1ego planu._
rÓW!J-Ym kro~iem, jeden z dru~ie:m z~' '
'nie było mowy...
- Dwa tygodnie wystarcZĄ„ •
ttłeznajomego do małego saloniku.
t
h d ć
I
c
In... u prze
t
·
·
t
t
J
Proszę powiedzieć pani. ie przy_ Ma pani rację„. Muszę się strzec, :re 1 "='e o z1 na arenę, us awiaJąc się
es o na1wyzszy . erm
ned1em z polecenia „Zlelone;ro".„. _
.
by nie wpaść we własne sidła.. Przy- szerok1em kołem.
dzam, że dłużej czekać me ~e...
pt.szczalnie dziś jeszcze rozpocz.nie pani . W cyrku ~apanowała cisza. Zaczęła
- Nie rzucam słów na wiatr.„
fze k ł przy bvsz, wc ho d zac do pokoin.
się prezentac1a:
t ł
d ?
_ Nie chciałem pani uraz.ić
Słowo „Zielony" wywarło na słuil:\- Roman Weker!... Wielokrotny
.
swą prCacę., dpr~św ~ - zapdy' ań. t
„.
- Cóż dalej?..
cej jakiś magiczny wpływ, gdyż zamiast
zy zi pierwszy zie urnie- mistrz Polski'
nek. • . 'ed
No i j
badawczego spojrzenia pasłała przybvNa galerji··~·erwała sie burza f•klalt'
·
~zow! pełen sz~cun'ku uśmiech i kłanfa- wolno się' pa:is~~i~ zeak~h~Ć... · nie ju?...
i entuzjastyczne okrzvki.
ków
Tak..
d·"?
bch
•
t
óż
A
odparła:
Jąc się girzecznie
0 pan~ moze :)
0 lJI ·-·
• •
.
Dobrze„ Będę napewno... Proszę
c
- Pa.n będzie łaskaw chwtie~zkę za-r
,- Anatol Bołysz 1... Szammon Ukrai-odparł~. wyc1ągaJąc papierosa. z pu- zarezerwować dla mnie loże...
czekać. pani zaraz wejdzie...
,.
.
.
- Oczywiście, w kasie będą dla pani ny····
Nieznajomy nie i.dążył się jeszcze d:tka, stoJącego na stoh~u. - ~~e ,;nY·
- Herman Baum 1... Zapaśmk bav. ar
rozsadowić wygodnie na kananie gdy śh ~an. chyba krępować .nego . o,:>biste- bilet
ski 1
y...
go zycia
· „. '
- ·
, •
. 1
.
····
Znalazłszy się na trl1cy, odetchnął z
A ··: ...i
drzwi od kurytarza uchyliły si~ na i pro
Zapasmk
Witold Gaukams„.
. - . Jeunak, uv:aża!11 ten. w:arunek ulgą i zatarł z za.dowoleniem ręce.
glt stanęlta młoda, oszałamiająco p.iękna
.
. . Litwy!...
.
. .
za}omecz~y... ~oze się pani me zgokobieta.
Czech!
'Zapaśnik
Pedecek!..
Karol
JUZ
myślał
n!e
Jednak
Pradopo~obn~e
razie._
takim
w
dzi1c,
kt.(
b'
·I
ł
Ż
N
d
_ Cóż w takim raz.fe?.. _ zapytała o owym taJ~mmczym 1 lame, o któr~
· 1 ~e
. a e a a .o tego t.YPU l\O 1et~
Chwila przerwy i znowu rozległ się
Jeśli nawet me potrafią oszohmtć kat- filuternie, puszczając przed siebie kłęby tyle , mówiono, gdyż Idąc do tramwaJU,
ten sam głos:
:
e
bezwiedni·
ciągle
potarzałd
.
dego mę~czvznę ~a pierwszy rzut oka, bł k't
.
to w kazdvm razie muszą zwrócij na ę 1 nego ymu.
Dotvchczasowy
- lvar Grey!...
- Pyszna kobieta„. Wspaniała.„
- W tak!m iraz.ie będę musiał z.rezyg
siebie uwagę. Poza nfezwYkłą urodą pochampjon .Europy!... Najpoważniejszy
siadała jakiś nieuchwytny czar, kryją~y nować 7. pam usł~g„.
kandydat na mistrza świata!.. NiezwyRozdzla• li.
W odpo":"ie~z.i parsk.nęła ~ł~nym
się w jej miękJoch, falistych rth!bach, w
ciężony zapaśnik! ...
--ojej glębokiem, pieszczotliwem SP•)Jrze- śmiech.em._ az się. przera~d. Cały pokój
Znowu huknął grzmot oklasków, aż
niu, w całej postaci. nęcącej igrabn~ un- zapełmł Się dźwięcznem1 tre1am1.
Pięknie
zatrzęsła się buda cyrkowa.
•
W
rze-- Paradny z pana „oa~ażer„
ją ciała, plastycz.,nie UwYt>ukłoaC\?O poskłonił
Euroov
szampjon
zbudowany
Jut na kilka dni przed otwar:iem
prrflz zwiewny, przezroczysty -;ziafro. kł~. tlurn!ąc w sobie ś~:ecłl. - Czy s~wdzięcznej publiczności i ponisko
sie
dzn ~an, ze pozwo!ę sobie teraz wtrącić . turnieju zapaśniczego, w cvrku zostały
.
cze'!\„
wszystkie bilety wykupione mimo dość wiódł wzrokiem dokoła.
Nieznajomy. ·p rzez chwtł~ n1e mógł ten mteres z re~1?„. .
W tej samej chwili do pustej loży
Za~ryzł wargi. SpoJrtał na nłą zmru 'znacznej podwyżki cen. Od szeregu lat,
oderwać od. nieJ oczu, l~cz P<?tem szyr'k? zerwał. stę z kanapy i po<;pieszvł przy 'l?nem1 ocz~ma. Wytrzvwa!a to .spojne · odkąd w Łodzi odbywały sie walki ade weo:;zła jakaś młoda kobieta o niezwyk-w:1tać oa~1ą domu poddańczem ucałowa- me i z kolet sam~ pr~ys.tapiłz.. ~o ataku. , tów, nie było takiego zainteresowania łej urodzie.
Rozsiadła się wygodnie na krześle f
Szlafrok osunął się medyskre!me z pra- zapasami. Miał być rozegranv turniej
.
mem rę~t.
Uśm1ech~eła się, pewna. swego z~- v:e;o .ramienia, ul.::a~u~ą~ a1abastrowe 0 mistrzostwo świata, do kt6re2'o zgło obojętnym wzrokiem spojrzała na arecięstw.a .1 usiadła na ~anap1e, wskazuaąc, c1a o 1 sl~kowego k~1oru koronkowe I siło się. dwudziestu wszechświatowych nę. Wszyscy zwrócili oczy w jej s t ronę.
· Szampjon Europy, Ivar Grev. ró wnież
h r
,
d
. ó
f dessous. N1e poprawiła swej toalety, I s
mu m1eJsoe obok siebie.
icznemi spojrzał na samotna niewiaste w loży
- Dtu:go mnie pa_n pewnie smkaf" ..: lecz ja~gdyby dla lepszego . uwydatnle- 1'zamp1on .":'• o zn~czonvc
.
- zapytara, zakra·daJąc nogę lla nog-ę 1 Inia sweJ urody, cofnęła !:ł.1we wtył, roz~ nagrodami 1 tytułami.
i drgn:'l.ł...
W wigi!ję otwarcia turniefu przed
uocając swe pysznie zaokrąglone· 1<r.lan- kładając się ni~ibale na k:lnapie, za·rztt·
cyrkiem sportowym na Placu Dąbrowconej kolorowenti podus~kami.
ka.
nach poraz pierwszy i w~61e słabo sic:
jeszcze orjentuję w planie Łodzi... W do
datku mus1'alem jechać tra·mwa1·em,
gdyż z zasady nie używam taksówek...
- Więc pan jest w Łodzi poraz pierw
szy? .... zapytała, uśmiechając się .kusząco.
- Tak, ! dopiero od kilku d·ni...
Widać było, że chciał coś jeszcre powiedzieć, ale nie wiedział jak zai:ząć.
Wyratowała. go z tej kłopotliwcJ sytuacji, przystępując od razu do rzeczy:
_ Przyjrzał mi się pan chyba do..
kładnie, prawda?...
Nieznajomego wcale nie zdziwiło to
niezwykłe pytanie, gdyż odparł spokoinie:
- Owszem.„ Nie będę się z tern ktTyL
Pani mi w zupeł.ności odpowiada. Wła·
śnie takiej kobiety szukałem... Widzę,
że „Zielony"... .
_Proszę w mojej obecnoścl tak go,
nie nazywać„. _ przerwała. nagle, ro-

I

I

Dama "' loz· y .

I

Dalszy

ciąg powieści .

w·jutrzejszym „,Express·e".
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do Piotrkow a o każdej pełnej godzinie począwszy od 8 rano do 20 w wieczór ze stacfł autobusowej przy ulłcy
Rzgowskiej 85, doJazd tram w aja mi 11 I 4
Czas przejazdu 1 godz. 30 minut. Cena
zł. 3 gr. 50.

1!horoby wenervczoe . sk6rne ł wlosó•
ANDRZEJA 2t TEL. 132.21.
Leczenie Jamna kwarcow._ analln
krwi I wvdzielin Przytmułe oodzlennit
od 11-1 i od 6-8 w. w niedi:iele i
świeta od 10 do 12. Oddzielna oocze.
kaln.a dla oa6
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dzą

6ułu nłedoł~sinłe fl'Ulio
Pamiętna Jest chwila · ubiegłej jesieni był zwinięty w rolę, a w celu łatwiejŚze
rozgłos zbrodni upiora dilsseldor f go oddzieran ia go, dziurkow any był ma
• kiedy
skiego był u szczytu i kiedy wysyłał on szynowo.
Tak samo niedbalst wo i nieudolność
do redakcji dziennikó w w DUsseldo rtie
ej policji stwierdzo no orzy inniemiecki
.
się
chełpiące
listy,
UWAGA! Sprze<łaie drzewo rżnłete i i do tamtejsze j policji
Dr. med.
zeznań Kilrtena. Mianowipunkcie
nym
'
1
pogrze
miejsce
ce
wskazuJ'ą
i
zbrodniam
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na
rabane za pud 40 groszy
tygodnt. Goldsztajn, POłll<>rska n
cie aresztow any powiedział. że po za·
KUPIĘ radio +o lampowe obzyJnle. bania ofiar.
!
niu Elźb1ety Dorrier, dnia 11
mordowa
że
. Policja, słusznie przypuszczała,
•pecfaila ta eh o Oferty pod „Radi.o" do ••Expressu'
ika, podarł na ka wałki jej plapatdziern
I
możnalisty,
!!:e~::::;cC: ~lfKARNIE o 2-ch pieca~h ,z mzadze- po papierze, uźytym na te . ale jak się · szcz z kołnierze
m futrzanvm i zakopał
01 ~ I 8 ~1:~ w bcendtrumt m_.ast~_zt P °- by wpaść na trop mordercv
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i moczopłciowrd
. .
h
kt
kilk
d
.
ł
.
1
.
k
•
h
e.
ąp
o~
:lilJ.IO
z.o
a·r
wuuu wyJa.uJU
u pun ac na m1e1scu i ro m I
koje w świetnym punkazuJe, wz1ę a s1e o rzeczy w
po
o.,,ecme
Jelina.
u
34
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L
1
cie kawałki te obecnie tam od
cie Piotrko wskiej
RAD.IOPOOOTOWIE 183-40. Pomor- ntedołężnie a przytem przez zbvtnią ta- rzeczywiś
TeL 159-40
kopano.
publioomoc
wiła
uniemożli
ć,
20, wsrelkie zlecenia radJowe do 9. jemniczoś
odstąpienia ?rzyi~uie od s-11 sk.a
Otóż okazało się przy tej soosobno zs czności w rozwiązaniu łatwej w gruncie
.
wieczór.
ięta
nied:el~~~
Oferty tylko poważnych reflektanże zaraz po znalezien iu zwłok ElźIści
. rzeczy zagadki
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ZIOŁA lecznicze wedtu~ przepisów
w d 9-1
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.
tów do administracii "Republiki"
stawnych lekarzy przeciw chorobom
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Dorner, z roztrzask ana uderzema
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szczegółu
M1anow1c1e, z tego
sub "Wielki lokal",
Oddz1~lna pocze- żołądka. kiszek. pfuc.. nerwów. watrodo dru mi młotka głową, policji na mvśl nawet
kalnia dla pań by. nerek. pęche:.za. h~m:iroid?t;n· .u- pier był szorstki, jakby używanv
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kaszlowi.
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Y go. ~a:szyna. r?tacy]Ila '!" czasie r~- ! wie zie co s a
rozie art~etyzmowL. reumatyzmowi
LEKARZY SPECJALI STÓW
kraJała, pohCJa wywmoskowała. ze 1choć to mogło stanowić wazna posz...
ku,
poubroszury
bezp~atm.e
Ża~alc1e
etc.
~ MARK~~
1 GABINET DENTYSTYCZNY
to makulatu ra z jakiejś drukarni, . Jakę.
jest
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Apteka.
Liszki
Adres:
czalace1!
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PRZ\' GóRNYM RYNKU
LETNISKO .luksus.owe y< •Teofilowie posiadającej maszynę rotacyjnął starego
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IPrZY
n
llf
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nie dochodza
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Czvn?a ?d l~eJ . rano do 7-el wiecz •
37. Kowalski lub na miejscu że do żadnych wyników .
w med~iele • ś~ieta do 2-el po Pol P1otrllow ska51 kicińska
7
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u Morawskie
Wszvstk1e spec1alnoścl I dentvstvka
Dopiero teraz aresztow any Kilrten
·
tel. 121-23
i(ąpiele świetlne. lamoa kwarcowa
sprawę Oświadczył mianowiwy·J'aśnił
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Dźwi~kowy Teatr Świetlny

,,CASINO''

ceny mieJsc zn•żone
Zł. 1, 1.50 i 2.-

Dzi§ i dni
Wielki film.

dla uprzystępnienia szerokim warstwom obejrzenia przez
rewelacyjnego filmu dźwiękowego, który w
był demonstrowany przez 1 i pół roku w jednym
=== kinie 1 a w Warszawie przez 3 miesiące
p.
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program: Dodatek d:iwlękowy Metro Goldwyn
Mayer oraz aktualny polski.
Początek seansów o godz. 4.30, 8, 8 I 10 wlecz.
W niedzielą od godziny 3·ej.
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OGŁOSZENIE.
Telef.: 157·91,
Zawiadamiam. że w dniu 19-ym czerwca 1920-go roku punktua.tnle Q godzinie S-eJ wieczór
Kursy obchodzić będą w Sali Łódzkiego Towarrzys twa $piewaczeg o. ul. Piotrkowsk a Nr 253
dwudziestopiecioletn.i jubileusz .swego istnienia w ŁOOzi
i szanownyc h
Na te uroczystość mam zaszczyt zaprosić niniejszem szanowne sf!J(:baczld na
moje Kursy
uczeszczają,
słuchaczy, którzy przez ten czas uczeszczaH i tych, którzy obecnie
Handlowe.
Imienne bilety wstepu na uroczystość Kancelaria kursów CPrzelazd Nr 12) wydaje do 18
czerwca r. b. wlacznie, codziennie od ltodziny !I- 1 I>P· ; od godziny 3-9 w
Kierownik kursów I. MANTINBAND.

ftkl•u
Marynarze .- bl"DdJ
11

Nlezapomnia~v. boh~ter
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wśród ludotercó w Wielka tryskajj\ca humorem komedia W roli gł. Sammy Cohen
Niezrównani kr6·
Uwagalll . Pomimo wie~kic_h _kosztów ceny miejsc znacznie zniżone
Iowie humoru
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wszys!kich stolic świata.
Role główne:
Merma Kennedy, Evelyn Bernt,
Glenn Tryon, Robe:rt Ellls
oraz tysiące girls i tancerek,

Moniuszk i 11,
telefon 63-22.
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Ceny mieisc z uowBdo krizysu 001podarczego znacznie zniżone.

1

duiym! motora
Kisso Kawam uro - Ja pon ja W. Gilgen

:~ci~ .jP;:~~~~':~~::r ~~t,

I

- Szwajcarja Erich Rein -Niemcy B. Ziemek - Niemcy

Ceni' mlejsc1
Ceny mleJsc:
dla dorosłvch Zł. 1.50 we i ście
dla uczniów 1. zł. Ławka F G H 2 zł.
ł.awka K zr. 2.50 Taras B c DE zł. 2.50
Taras A zł. 3 Tr1buna otwarła zł. 3.50
Trybuna kryta zł.4 Boisko zł. 5 Kupon do
loży zł. 6
Szczegóły w programa ch.
Przedspned at biletów: u firmy Arno Di•.eL
Piotrkows'<a 157. w dniach wvściifów w lokalu .
• Unionu" Przejazd 7, tel, 127-25 od g. 11-13
Wefście

Polska-Szwec/a

Jak się dowiadujemy, dla zawodników święta sportowego w Spale, które
rozpoczyna się już w dniu jut·rzejsz;ym,
wpłynęła duża ilość nagród, a mianowicie: P. Prezydenta Rzeczypospolitej dla
zwycięskieg"O zespołu koszykówki, pani
Prezydentowej dla zwycięskiego zespołu hazeny, Marszałka Piłsudskiego dla
sz.e pilkarkl do tego meczu P.Z.O.S. or- zwycięzcy pięcioboju wojskowo-sportowego. prezesa irady ministrów dla najganizuje od 19 do 24 czerwca obóz tre- lepszego strzelca, mlni~ta spraw wening-owy w Krakowie. na który Kraków wnętrznych dla najlepszego strzelca,
i Łódź wydelc.gują po 4 zawodniczki, ministra skarbu dla zwycięzcy trójboju,
Warszawa zaś trzy.
szefa gabinetu wojskowego p, Prezy••••••••••••••••••W dniu 29 czerwca w Krak10Wie od-

6ędzfe się pierwszy mecz o mistrzostwo
świata w koszykówce kobiecej pomięd-vy Polską i Szwecją. Zwycięzca tego
spotkania &tanie następnie do wal!ki z
Francją, a następnie w czasie igrzysk
kobiecych w Pradze z Czechosłowacją.
Prag11ąc należycie przygiorować na-

Toruici

Przed sobotnią

Jak już donosiliśmy, w nadchodzącą
sle z niecierpliwością
przez przez sfery sportowe oczekiwane
spotkanie o mistrzostwo klasy A między
Turystami I Hakoahem.
Spotkanie tych zespołów o mistrzostwo budzą rokrocznie przedsmak se·1sacji ze względu na zaciętość, jaka cechuje oba te zespoły w spotkaniu ze

niadZif'IRB WY clgt

Wspaniale
nodrodg
dla uc:zesiników
w Spale

Przad meczem

walką

kolarskie w Helenowie

6wi4ę•o

·denta za najlepsze strzelanie na 25 mtr.,
S. S. Union nie szczędvi starań i za'S'zefa gabin. cywilnego p. Pirezydenta biegów, aby 111iedzielne zawody kolardl.i zwycięzczyni trójboju kobiecego, skie Jaknajokazalej wypadły. Ponieważ
w!ceminis·t rów Fabrycego i Konariew- czwairty dfogodystansowiec Langeskiego, wojewody łódzkiego, dowódc}' (Warszawa) jest obecnie w bardzo sła
korpusu, państwowego urzędu w. r. t bej formie i mógłby w Łodzii odnieść
P.
okręgowego u.rzędu
i P.W„ sromotną porażikę, przeto
U~ion zasyndyka·tu dziennikarzy w Łodzi, re- kontraktowało na po~yzszą l!11p.rezę
dakcii „Remwliki" i ,.Exvressu", „Kur- 1doskonałego steyera Z1emcka (memca),
j<.1Ta Łódzkiego, Ł.K.S-u, W .K.S-u oraz który ze swy~ l~adere!" Hermanem
caly szereg innych pięknych nagród, ~ilchnerem św1etme deb1utował zagra'które wp.ływają w dalszym ciągu do mcą.
okręgowego urzędu W.P. i P.W., jako
W ramach wYścigów steyerowskich
organizatorów święta w Spale.
odbędą s·ię również wyścigi sprinterowskie, do których diotychczas zgłoszono
nastęJ>Uiących
znanych kolarzy: Sieber•t, Schmldit, Brimner, Klatt, Kotiodziejski (Union), Raab, Fiszer, Ingo (Rekord)
Wittelsson, Rechtmann (Bair-Kochba).
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o mistrzostwo klasy A.

Pllstrzostwa

piłkarskie

iyna ta byla należycie WYJ>()Częta do so- spotkania o mistrzostwo klasy A: SoSląska
boty.
~ót - Ł. T. S. G. lb, P. T. C. -.Ł.K.S. lb
W mistrrostwach piłkarskich ~ląska
Pozatetn nalety zauważyć, te druiy- i W. K. S. - Burza. W zglersk1em spotd ·
t bel" A t :re· K S
d
na fioletowych powróciła obecnie do kaniu faworytem jest Ł. T. S. G., który Nowa zi w · a~ 1 .• ma ors 1 · · P_rze
swej dawnej formy, zwłaszcza linja ata- najprawdopodobniej wystąpi w składzie l k arrz?dkemf'IC ląs~I~· Zntanba l'druzyna
ku ~yzbyła się wreszcie byperkombl~ ligowym.
a 0 ~ 1 .c a · · · zaJmlllJe w a e 1 czwrurnacJ1.
Spotkanie P. T. C. - Ł. K. S. Ib win te rnie1sce.
Mimo większych szans zwycięstwa. no przynieść zwycięstwo drużynie Ł.
T.urystów wy.nik spotkania stoi pod zna-1 K. S.-u, tymbardziej, że pabianiczanie
~obą.
k1em zapytania.
nie wykazują ostatnio dobrej formy.
.
Wystarczy przrt>omnleć zeszłoroc~Będzie to zresztą zbyt denerwujący' . Duże zainteresowanie budzi spotkao mistrzostwo Warszawy
ny mecz tych druzyn, który zadecydo- IT!'ecz, by zespoły walczące były w sta- me W. K. S.-u z Burzą. Leader klasy A
w dniu wczorajszym rozpoczął się
wać. miał o utrzymaniu się ttakoahu w n~fk~:~~i~onstrować swe umiejętności będzie m~ał ~ niedzielę n!el~da o~zech '. w Warszawie turniej tennisowy 0 mik.Jasie A.
. P·
• .
d? zgr~z1ema, tembardzieJ, ze pab:anlc- .strzostwo Wairszawy w którym biorą
qr~żyna . żydowska, zna'!~ ze swe! . Oproc~ powyższego ~eczu odi~ędą 1
1 k1 zespol wyk~zał ost.atnio b. dobrą for- ' udział najlepsze raki~ty polskie z braća!11b1cJ1, włozył~ do gry z I urysta~1. się w b1ezącym tygodniu następu1ące mę w spotkarnu z Unronem.
mi Stolarow na czele z zawodników
mezwykły wysiłek, kładąc na łopatk·,
.
·
.
. .
znajdującą się wówcuis w dobrej formie
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•
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zagra~lcznyc~ wezi:n~. ~dz1~ł w. tu.rn1eiu
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w1edenscy pp.
oba powyzsze kluby
sie na dro
Przed meczem
dze d-0 zd?bycła mistrzostwa.klasy A. ~
do Sobotniego ogół no-polskiego zjazdu
KoleJe losu tych zespolow są mme}
• •d i t
d K k
S.-Ruch
więcej jednakowe.
gw1az z 5 ego o
ra owa
Wtedy, gdy Turyści stracili zupetn·e
Łódzki· s t t
b'l
t .
W związku z wyjazdem drużyny liniespodziewanie dwa punkty do Widze.
por„ ~u omo l o~ s 01 w towa drzemie. W dniu dzisiejszvm ostat gowej Ł.K.S-u na mecz z Ruchem w
wa i zdawało się, że Hakoah dzięki temu, pr.zedednm w1elk1CJ próby •. pode1muje bo ni termin zapisu na zjazd do Krakowa.! Królewskiej Hucie, dowiadujemy się, że
bezapelacyjnie wyprzedzi fioletow~h wiem walk~ o zatrzymanie sdobytycb Pokażmy, że Łódź i pod wz~dedem spor- kl~rownictwo. sekcF pitkarsk!ej Ł.K.S-u,
biafonicbiescy przegrywają do Biegu.
w roku ubiegłr~ przecbodftfdt nauód towym jest coś warta. Każdv z łództdcb mimo ostatmch mepowodzen, postanoW następnych dwuch tygodniach o- za ogólnop.olsk1 zJazd gwtaźdtistv..
. kierowców _ sportowców musi być w wiło nie zmieniać skł~du ligowego ~
bie te drużyny osiągają po dwa wysokoW nadchodz~cą ~obote odT;>e~zt~ st~ Krakowie. Haslem łódzkich automobili- spotu. Na ~ląsk Jedzie 1dentycznv z<espol
cyfrowe zwycięstwa. Turyści biją Union „Czwarty Polski . ~Jaz~ G_wiazdztsty stów jest „IV Polski Zjazd Gwiaździsty który grał przed dwoma tygodnl&~ 1 1
6:2 ia Sokół Z.R"ierski 4 :O, Hakoah zwy- , d?. Krako:"'a. Amb1c1a ło~zk1ch automo- do Krakowa".
Polonją wairszawską.
cięża Sokół 5:1 i Ł. T. S. G. lb 4:1.
~ihstó"': Je~t. wywalczenie zwycięstw~
W przepisowym terminie zdosili się O t t
• •
•
Jak widać z powyższego oba powyż t w roku b1ezącym. Od szeregu tygodni do sobotniego zjazdu gwiaździstego do
S a eczna e 1•mntaCJC'
sz.e zespoły znai<lują się obecnie mniej prowa~z~:m~ propaganda na rzecz zjaz- Krakowa, następujący zawodnicv:
pl'zed zawodami z Gdańskiem
więcej na jednakowym poziomie i sobo- du gwmzdzistego do Kra~~wa dała d<>-1
Pp. Alfred Hąessler, Zygmunt Karsch
Łódzld Okręgowy Związek Boksertni mecz rozstrzygnie, który z tych klu- skonale . rezultaty. Amb1c1a soortowa Teodor Hadrian. Harry Eisert. Ernst Po
bów wywalczy sobie prawo ubiegania wszystkich członków Ł. A. K. nakazała sse" Karol Steinert Emil Eisert. Alfred ski przystępuje z nadzwyczajną staransię o tvtu1 mistrza klasy A.
im w. obronie barw klubu i ambicji spor Kebsch, Otto Eisenbraun i Alfons Ore- nością do zestawiepia reprezentacji o?zanse zwyci~stw~ przem_a~iają ra- towe~ .te~oż jak i 'Y~asnej by wszys~y gor na masz. „Austro-Daimler". Euge- kręgowej na zawody z drużyną bokserczeJ za Turystami. Biało - meb1escy w zgtos1li się na starcie. Zwycięstwo me njusz Schicht Edmund Tesche. Oskar ską ,,Schupo - Gdańs3c", k·tórych teirciąg-u niespełna 6 dni rozegrali aż 4 spot- będzie trudnem, trzeba tvlko chcieć i po Wirfel Maks' Kon Oskar Milił er RY- min ustalonry został na dzień 21 czerwkania i trudno sobie wyobrazić, by dru- 1budzić innych, w których ambicja spor-' szard ' Kallert i Bolesław Jasiński na ca i organizuje w dniu 11 b m. o godzillllllllBlli1D
masz. „Steyer"·Otto Knust. AleksSchwei nłe 20--ej w sali Oeyera, ul. Piotrkowska Nr. 295 ostateczne zawody elimi't1a·
"1 '
4)
tzer, Edward Goldberg. Artur Thiele, cyjne w 6 wagach .
.JO~~
Jfl( ODJI(~ ~DJQf;lf;SCq
Otton Keilich na masz. „Piat". Maurycy Poznański, Józef Racięcki. Otis WiinZestawienie par na zawody w dniu
- zowodac:h holorskic:h
K.
sche, Alfred Viallet, Kazimierz Kon, Jan 11 b. m. przedstawła się następująco:
·W n.iedxielę, dnia 1 czerwca r;b. zo-1 stał wygrany przez .AJhra·hama Izydora Saladin na masz. „Delai;re". Wilhelm Kai
Waga mus za: Brzęczek (Zjednoczostały r-ozegrane na szosie Zgierz - Ko.n (SSKM.) w czasie 28 min. 19 sek.,
dru- serbrecht, Adolf Kebsch. Jan Holtz, ne) - Pawlak (I.K.P.); waga kogucia:
stantynów, Międzyklubowe zawody ko.. gim był - Felsz Eugenjusz (Zjednocz.o. Aleks Schicht na masz.„Essex". franci- Cyran (Zjedn.) - Spodenkiewicz (I.K.
larskie, zorganizowan~ przez
Łódzkie ' ne). trzec:im - Holas~ja Jan (Sokół} 7 j szek Grętkiewicz na masz. „Oldsmobi- P.); waga piórlrowa: Lipiec (Oeyer) 1
Towarzystwo Kolarskie.
.
Mirosławice). Po ukonczonych
wyśct- le", Antoni Gębalski, Zygmunt Hoffman . Kijewski (Zjedn.); wa~a lekka: Jabtońf~wody. powyżs~ be~s~r.zeczme. u.. g~ch, zostały wręcz.one na mecie prz.ez na masz. „Whippet", Aachim Haebler ski (Sokół) - Rubin (Bar-Kochba); way.ra~c nalezy za na1hardzte1 1nteresu1ące w1ceprezesll; L TK. p. Stefa~a Pola, na- na masz. ,,Maybach", Boris Cheschire ga pótśred·nfa: Trzonek (Sokół) - Ba1ak1e zostały. do;tych<:zas r?zegrane D;a g:ody zwycięzcom w P?staci artystycz..: na masz. „Oakland", Ernest Krauze na 1ranowskl (Widz. Man.); waga ś1redni.a:
naszym tere~1e 1 zgromadz.iły nll; s~arcie me wykonanych żetono~ sre~ych 1 masz. oRochet Schneider". Stanisław Majer J. (Oe'Yer) - Kuropatwa (Krurekordową ~czhę -;:- 59 za~odni1kov: . ~ br.onzowyc~. Umczyst~ść. r~zdarua na- Leder, Ludwik Naugebauer, Oskar Abel szeend'er. Poza tern odbędą się dwa spot22 KlUJbów 1 Sekc11 ~ol~rsk1ch. Wys~1~! grod,. z~konczył przemow1eruem do z.a-' Alfred Seidel, Karol Plihal, Juliusz Bor-' kania towarzyskie: wa.ga lekka: Oanrozpoczęte zostały h1eg1em „Otwarcia wod.mkow,
prezes ŁTK.
Bolesław n t J W K
B · k" St czarek (I.K.P-) - Gawin (0.eyerl waga
· 15 kl m., d o któ re go s t anę ło Knaps k"i w 'K
1_
.. Ł'dzki
„ "mep , ·e §red··1ia · Kucharski
16rym zaznaczy, 1z
na dys t ans1e
o
e f .e, O. . rauze na masz.
M'
(Geyer) - ,Wuirm
22 ~olarzy.. Pierwszą naigrodę z~obył w Towa.rzystw 0 Kolarskie prag!}ąc
udo- an sser na masz. " me.rw~ · ranci- (T.K.P.).'
czasie 27 mm. 34 s·ek. Tredlewski Zen·on stępnić wszystkim bez
wyiątku kola- • szek Somya na masz. „Pai~_e. • Ale~~;a?J.z SS. „Szturm", drugą - Hajpel
Be- rzom bran=e udziału w zawodach, posta der Meyer~_off na masz, Wilhs Kmght •
M
L • W
noch (RKS.), trzecią - Kowalczyk Ed- nowiło znieść
całkowicie pobierane Zu~anna Z1oł~~wska na masz. ··~?evro
ecz e~JJa- ar•
ward (RTS.}. Bieg „Główny" na dystan przez Kluby startoW\? od 2!awodnilc6w. I le~ • Artu.r Ke11tch na masz .. Be~z • Got
SZaWi a n ka
sie 25 klm. wygrał po zaciętej walce na
Oświadczenie
powyższe
zostato fned Ste1g-ert, Robert Schwe1kert na
fin:szu w dosko.natem czasie 47 min. 32 przyjęte przez
zawodników z wielkim masz. „OM", Kazimierz Poznański na
przesuniqty
sek. Sochowicz Józef VLTK), drugim był entuzjazmem.
Origanizacja zaw·odów, masz. „Packard", Gustaw Sim. Emil Ooł
Jak się dowiadujemy spotkanie ligo- O~artus ~iktor (Orlę} - Pabjanice, która spoczywała w doświadczonych rę- kont, Alfred I:Jaessler na masz ... Studeba 1
L . _ W
.' .
t t
tr·zec1m - Lai Roman (Z1ednoczone}.
kach kapitana Ł8iK. i prezesa KMK. w cker", Hugon Strobach na masz .. ,Nash'', we egJa .
arsza_wian 1"a zos ~ 0 ~a
W wy~cigu startowało 19 zawodni- Lodz.i, p. Mieczysława Katpińskiego - Samson Żmigrod na masz. ,.Dod~e" i prośbę Legj1 przesumęte na termm paków..
wzorowa, a półmetki i trasa wyścigów, Adolf Błaszkowski na masz. „Tatra••.
źniejszy, gdyi Leg;a sprowadza na ZieB1eg „Turystyczny" ..,.. 15 1klm. ~gro- dzięki Upt'ze1mości iŁódzkego Kluhu Mo
Przypuszczalnie liczba ta w ciągu lone Swiątki do Warszawy doskonalą
CQ.ad.z.i.ł na staircie 18 zawodników i z.o- toĄykloweao doskonale obsadzot;J.e.
· dnia dzisiejszego jeszcze się powiększy. drużyne wiedeńską W. A. C.
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Zbroiny napad na gościńcu
%łoc:•uńc:u
n1łodq

por111oli
dzie111c:•unc:

od 6oAu ieł to111arsus•a
studenta
Bydgoszcz, 5 czerwca.
. Student politechniki lwowskiej Z. Ła
~jński. przechadzając sie wczoraj w to'~ arzystwie młodej koLietv oo szosie
r>od Obornikami, napadnięty został
przez .3. uzbrojonych w rewolwery ·bandy,tów. .
: „ Napastnicy zadawszy Łabińskiemu
kilka "ciosów i oddawszy w jego stronę
szereg strzałów zmusili studenta do udeczki, towarzyszącą mu zaś kobietę
uprowadzili.

Przysypany na dnie studni

Bem, stolica Szwajcarii buduie obecnie nowy gmach uniwersytetu. Powyżej
podajemy Jego model. Bedzie to naJwsPółćześnłeJszy i najpiękniejszy gmach
_ I_ _ _ __
P i e.
uniwersyteckt w E ą r o_
W Berlinie odbędą sie w Zielone Swiąt·
ki wielkie międzynarodowe zawody tenisowe. Pom. in. słynna CILLY AUSSEM (z prawa) stoczy walke z znaną
hiszpańską misti:zynią rak~etv LILLY
DE ALVAR.EZ (z lewa) o tytuł mistrzyni
Niemiec.

'ate·.ur.sfe r'OSD
6a11ala

Kraków. 5 czerwca.
„ Po.dczas kopania studni w fabryce .·
Libana przy ul. Zabłocie na głebokości 'j
5 . metrów runęła ściana piasku i zasyp2łc:l znajdującego się na dnie majstra .
Stanisława Albijsk1ego.
Robotnicy zaif~ci przy sasiedniej bud·.iwie p1zybiegli z pomoca i w ciągu 10
r.tinut zdołali odkopać zaledwie głowę
u sypanego, który jednak iuż nie żył.
Wezwana straż pożarna w sile 2 plutm:ów po trzygodzmnej pracv wydobyła zwłoki zasypanego rzemieślnika.

\

Podpalenie
Aansufatu aneielsAieeo
,., ~onf~video
Londyn, 5 czerwca.
z Montevideo. że na gmach
k(lnsulatu g-eneralnego Angljj dokonano
zamachu. Drzwi konsulatu zostały obla.,~: benzvną i podpalone. Pożar zdoła
no jednakże ugasić. Na murach budynku
nieznani sprawcy rozkleili plakaty, w ~
których politvka Anglji w Indiach zosta- '
la poddana ostrej krytvce.
Donoszą

odbyło się w tych dniach w obecno~ci k~ - belgijsłdego Alberta (w idębi, po

lewej stronie
„„„„„„.„„

chorąst iYi,: w• czapce

wojskowej).

'Na zawody te przybył również
znakomity amerykański tenisista
BILL TILDEN.
J •

Skandal.., SZRZBPionek
-ł:u6e.:e

Berlin. 5 czerwca.
Urząd zdrowia w Lubece komuml\.u
je, iż wćzoraj zmarło znów dwoie niemo
wląt, powiększając do 28 lbzbe śmierfel
nych ofiar wśród dzieci, którvm zaszcze
piouo pr.eparą.t Calmette'a.
Chorych jest jeszcze 101 dzieci, stan
3G polepszył się, 81 jest zdrowvch.

Krwawy teror
w Sowietach
Pruski minister spraw wewnetrznych
• Grzesiński, który w swoim czasie mu·
siał podać się do dymisji z powodu .•• ro·
mansu z aktorką Daisy Torrens. ożenił
się z nią obecnie, uzyskawszv rozwód
od pierwszej swej małżonki. Powyżej
widzimy bohatera tej tak 2łośnei w swo
im czasie historji oraz Jeliw obecną mał·
. żonke.

.Ex-kronprinc niemiecki oraz małżonka jego, widocźni na powyższem zdjęciu,
obchodzą w tych dniach srebrne wesele. Na gody te udaje sie to małżeństw<>
do Doom, siedziby ex-cesarza _Wilhelma w Holand.U.

~odzi .2.90 miesię~znle.-ZamieJsco~e ~.SO ~r.
Prenumerata."".
5.60 zl.
•
c:::::======== Odnoozenie do domów groszy.
m1es1ęczni~

m1es1ęczme.-Zagrarucą

Ry2a. 5 czerwta.
,,Komunist" donosi, że w związku z
ruchem powstańC7."m na Kaukazie O. P.
U. rozstrzelało byłych członków azeibejdżańskiego rządu narodowego Handu
la Efendi', Zizikli-Beju i Karchutu-Asrach .
Oskarżono ich o kierowanie akcją
powstańczą·w zagłP.biu natfowem Baku.

Ogłoszenia· zwyczAJNE: 12 gr. za w!etsz milimetrowy (na stronie 10-szpalt.)

• W TEKSCIE: 50 gr. za wierz miilmetroiwy, (na stronie 4-szpa!t.)
·
·
NeKROLOOI: do 150 wierszy po 30 gr. wyżej 40 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz l
z~ub. po tek~cie 10 zł. Za miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiejscowe o SO proc„ zaGodziny przyjęć redakcli ~
~edakc)a I Administracja, Piotrkowska 49.
graniczne o 100 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada: Drobne
PO pol. Rękopisów niezamówio7J:elefon Administracji 1.22-14. _. ...._.
15 grosą. - Najmniejsze zł 1.50, poszukiwanie pracy 12 groszy, najmniejsze 1.ZO. nych nie zwraca sic. - - ,,~1 Redakcji: 1.27-24, 1.36-43, 1.36-44
G.robelniak.Jan.
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