Ceno nu111eru 10 atroszg.

-------------------·--OPLATA POClTOWA UISZCZONA R\lC,łAL TEM.

Xaduiu,;ia
odDJoftala
pr•u 01losfiic:fl nad•orac:fl
s~dOlll'UC:fl

Rzym, 29 czerwca.
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Wielkie wrażenie wywołato areszto
wanie jednego z najwybitn ie}szych adwokatów me di olańskich Luigi Somosco. Adwokat Samosco był nadzorcą
sądowym w pięciu w ielk ich firmach i
popełnił szereg nadu żyć na ~rn n c; około
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Przebieg kongre,su krakowskiego

Na .d .w orcaeb w nocy i rano. - - Se.c esja Chrześcijańskie! Demokracji. -~
··
Przygotowaw cze obrady ·„starszyznv" party.j nej.
·
. ·

w.sali kongresu i na rynku Kleparskim.-Milicjanci P.P.s. na ull~

y·przed prowokacją nieodpowiedzialnych czynników
·cach-Obaw_
(!iełe/onem
Kraków, 29 czerwca.
. od samego rana
Krakowie
w
Dziś
znać znaczne ożywienie, szczególnie w
okolicy dworca. Każdy pociąg w ciągu
DQCY ubiegłej i dzisiejszego ranka wyrzu
cal licznych podróżnych, przybyłych tutaj w związku z kongresem Centrolewu.
Oprócz uczestników, zmobilizowanych
~rzez partJe opozycyjne lewicowe, przy
było również ·
WIELU OBSERWATORÓW.
Tak więc zauważyliśmy licznych posłów, senatorów i działaczy partyjnych
prawicowych, którzy nie błora udziału
w oliradach, natomfaśt 14 slinie zafn e„
resowant w samym przebiegu krąkow•
s~icll wypadków. zjawiło slę również
,
wielu
DZIENNIKARZY POLSKICH I ZAGRA·
NICZN)'CH,
zaalarmowanych prze~ grotne zapowie·
dzi Centrolewu, między innymi wszyscy
nieomal korespondenci warszawscy

od, specłalneeo 111vslannifta „€xpressu„)

W południe rozpocznie się
Dziś, w niedzielę, o godz. 10 rano odpism berlińskich oraz przedstawiciel so. DEMONSTRACJA ULICZNA,
było się
wieckiego Tassa.
udziale znacznych ilości członków
przy
OTWARCIE ZJAZDU CENTROLEWU,
W mieście panuje
opozycyjnych, specjalnie
w wielkiej sali teatru przy ul. Rajskiej. stronnictw
ZUPEŁNY SPOKÓJ,
„ ·
j
i ludność krakowska nie zdradza więk- Organizatorzy stara ą się oczyw1sc1e na sprowadzonych do Krakowa przez swe
t
i · k ·
1
szego zainteresowania zjazdem. Decyzja uać temu otwarc u Ja naJUroczys szy partje. Policja przedsięwzięła wszelkie
k
·
od
wczesnego ran a znoszo- środki ostrożności. Porządku podczas
Chrześcijańsldei Demokracji z Małopof- charakter.
I · · I •·
demonstracji pilnować mają wedle zaski Zachodniej, · 0_bwieszczająca, że nie no do s~li teatra neJ zie en 1
.
. . .
pewnień organizatorów, mihc1anc1 so~Ja
PARTYJNE,
SZTANDARY
będzie wraz z partiami lewicowemi brać
j
i piastowcy. Posterunków wo
udziału czynne ...o w obrada.eh i demon- ...
4
„ iędzy innemi i sztandary łódzkieJ' PPS. listyczni
&
stracji ulicznej, wywołała silne wrażenie Na zjeździe dominuje stronnictwo socla· skowych specjalnych niema na ulicach z
wśród mieszczaństwa krakowskiegr. · łistyczne, które odgrywa niejako rolę wyjątkiem zwykłych posterunków przy
Pozostającego przeważnie pod wpływa-1 głównego gospodar.za i organizatora. obiektach wojskowych. Policja jest skon
sygnowana, Jednak
Przed gmachem stoi
. .
od B-J organizacji.
. 'N SPOf 1B DYCKRETNY.
ldlLICJA PARTYJNA P. P. „.
'i or~zy )l'.ie"'z r-pośw{ętoqy.byJ
się tylko prowokacji ze stro·
Obawiają
przepaskami,
i
znaczkami
przez "starszyznę„ zjazdową obradom z czerwonemi
poufnym, na który~h w dalszy~ &iąau. bacznie obserwując i kontrolując webo- · ny czynników nieodpowiedzialnych o. an
typaństwowym charakterze.
dźącycb~
snuto
Z wyjątkiem wypadku umyślnej pro·
słowa,
te
nadajemy
W -chwili, gdy
PROJEKTY WYSTĄPIEŃ 'I DEKLA·
trwa otwarcie kongresu. Ogólnie przy- wokacji, co przy znacznej liczbie .uczest
RACJI,
puszczają. że ton przemówień i rezolu· ników zawsze Jest możliwe, spodziewana
złożYć
mają
partje
jakie poszczególne
ją się spokojnego przebiegu wypadków.
cyj został w ostatniej chwili stępiony.
dzisiejszem zebraniu.
.
.·>.. : ,·;: .
I J.
Cftru„ne eftsperumeniu nauftoDJe
~

Wakacje Ojca
'!Japies nie

św.

D'VłesidJia

saeranicę

Hról ·orofuje

Rosj~...

nie na ironie. le.:z na roanie...

Ryga, 29 czerwc,a. Iponownem zmniejszeniem norm sprzeda
Na posiedzeniu Sowietu moskiewskie ~Y mięsa. Zm°:iejszona be~zie r.ó"'.nież
go kierownik działu aprowizacii Bołotin, , hczba t. zw. mięsnych dm w m1es1ącu,
wygłosił obszerne przemówienie o pers .! podczas których sklepy sowieckie sprze
pektywach zaopatrzenia Mosk'wv w ar- j dają mięso. Bołotin stwierdził dotkliwy
tykuły żywnościowe. Bołotin oświad- brak jarzyn i mleka, którego nie wystarczyt, że stolica sowiecka oosiada do- cza nawet dla dzieci.
Komisariat rolnictwa ZSSR uchwalił
statecznie zboża i mąki, aby pokryć zapotrzebowanie ludności do czasu no- wyasygnować milion rubli na organizawych zbiorów. Dotkliwy brak oroduk- cję specjalnych ferm hodowli królików.
tów mięsnych tłumaczy sie ogólnem „Wieczerniaja Moskwa" zaznacza, te
zmniejszeniem ilości zywego inwenta- należy popierać wszelkiemi środkami ho
t
· ·
d ·
d I k ól'kó
kl
· · t
k . p ·
rza w raJu. omewaz Jes wv uc~one, .ow .ę r t w, g yz .zmme1szy o przęabr ~~n stan rzec.zy uleg~ pol~os~emu wł slleme_na rynku produktów m1esnych.
.
.
na1bhzszym czasie, nalezy s1e hczyć z

Citta del Vaticano, 29 czerwca
Dow.iaduiemy się z k~t za~~yczaj ~o
brze poinformowanych, ze 01c1ec św1ęty, po zakończeniu roku jubileusz-owego
i odbyciu konsystorzów tajnego i publicznego, w pierwszej połowie lipca roz
pocznie okres wakacyjny. Prawie kategorycznie wyklucza się wyjazd do Cas~el G~ndolfo, gdzie ni~ .zostały ukończ-on~ 1esz~ze przeró~k1 I prace . restau·11acyme. t:ltektóre z pism. zagranH;znych
p_odaly wia~omość. ze ~IUS XI w okreuda się na wypoczys1e wakacymym
nek do zamczyska, które miała podarować Papieżowi jakaś arystokratka z
Pragi czeskiej. Wiadomość ta jęst naizupełniej bezpodstawna. W początku
lipca, tak iak t-0 miato miejsce .w ciągu ~andfareuo
..,
a
~
~..,
lat poprzednich, zostaną zawieszone au- Jl.~
prze
kurac}i,
się
podó.a
XI
Pius
a
djencje
pr•ed sędzi„ jfed,;•um "' Jłreentunie.
pisanej Mu przez jednego z wybitnych
lekarzy, '!- niez~ędnej .ze względu na po z Argentyny donoszą, że władze przed' dal-Varsovia" ma „jedynie cele finandeszly wiek q1ca Sw1ętego, . sn.ędz.aw:.: · sięwzięły dalsze aresztowania. oraz 1 sowe", a bynajmniej nie zajmu.ie się han
wszczęto dochodzenia sadowe orzeciw- dlem żywym towarem.
okres wakacyiny w Watykanie.
1 Policja dokonała aresztowań również
ko 124 członkom towarzystwa „Migdal!1ofolnu sflofi
Varsovia", zajmujących sie niecnym pre i w innych miastach. - Międzv innymi
aresztowano w mieście Arrecifes w pro
Na ul. Zgierskiej 13-Jetni svn . oośred- cederem handlu żywym towarem.
wincji Buenos Aires Szvmona Witenorzystąpił
Ocampo
śledczy
Sędzia
nika handlowego, Josek Wilner. zamieszkaly przy ul. Wolborskiej nr. 18, wy- 1 do przesłuchania członkówbandv. am. in. berga, Saifsteina, Henryka Leszmana,
skoczył tak nieszczęśliwie z bedącego Maksa Grossmana, który już bvl kilka- Eljasza Lupowicza, Manuela Wala. Odw pełnym biegu tramwaju, że oadł na krotnie katany za przekuostwa policji. ! stawiono ich do stolicy. Zlikwidowano
jezdnię, odnosząc szereg cieżkich ran Zaznaczyć należy, że oowodz.ęnie do- j również przedstawicielstwa zbrodniczej
I tychczasowei akcji całej szaiki ' opierało szai~i w Pargamino, Tapalqe, La Plate.
głowy i całeR"o ciała.
Lekarz pogotowia stwierdził wstrząs się głównie na tern, że polic.ia dość po- · Stwierdzono, że członkowie · bandy poJ11Ózgu i po udzieleniu poszkodowanemu blażliwie patrzyła na jej działalnóść, sługiwali się samochodami o fałszy
doraźnej pomocy, przewiózr'w stanie po Wszyscy aresztowani brania sie twier- wych numerach.
1 dzeniem, że przypuszczali. iż Tow. „Mig
ważnym do szpitala św. Józefa.

„IJ_,IJID
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:fftazaniec: .., roli o6feftfu
efisperuD1entalne eo

Nowy Jork, 29 czerwca.
Departament sanitarny zwrócił się
do gubernatora stanu Meksyk z prośbą. o
ułaskawienie skazanego na śmierć cldń·
czyka. o ile zgQdzi się na zastrzyknięcie
.·
mu bakcylii trachomy.
Wiele organizacji zgłosiło · protest
przeciwko czynieniu podobnych eksperymentów.

Hrv~11s r~qdoDJU

°' 7liem,;~ec„
Berlin~

29 czerwca.

(Tel. w!. ,.Expressu''),

Tatcfa w łonie rządu niemieckipgo
ponowni,e ostry charakter.
Nacj.onaliśd nie są zadowoleni z ministra spraw zagran icznych Curtiusa I
chcieliby widzi e ć na tern stanowisku
s:wego kandydata.
Jako prz ys złeg o ministra spraw zagranicznych pisma dz isi e}sze w ymieniają Trewiranusa. Nominacja nowego ml
nistra finansó w nie z ażegna jeszcze kry
zysu rządowego , który jest nadal
otwarty,
przybrały

'W~rost ludnoś~i
De 'Włos•e,;fi

Rzym, 29 czerwca.

(Tel. w!. ,.Expressu'').

Wedłu g ostatniego spisu ludności
Włochy liczą obecnie 42 milion y osób.
W ciągu roku przybyto okolo miljona
·
ludnośd.
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Kryzys wprzemyśle

JJ ! St!~adc~~~i!~n~~a:~.

:Ju6ilf!U8~ POf:~tóDJAi. - JaA orlvAul d•if!nni· dno~zoZ.~h g~~r:~t!c~~f.:.~~~~~i:i~
rospoDJsse€łinienie DJIJ. ~~~~~~ń1~t':i~~rn:0f~~:f:::i0 ~bz~=
Aarsfli sP0111odoDJol
ostrym kryzysem w niektó
•
&.
&.
t
le
a·
&.
I
, .
których gałęziach przemysłu.
OSND. - .11~r0Js~e NOr IJ OurOSNODJf!
no
Jednym ze skutków tego kryzysu set
h
.
· .
·
k d ·
ty
Ob h d ·
znaczyłp się

.

c o _zn'!1Y w

m ro u ~1wny JU- zdob1et11a pocztówki własna foto~rafją- dem, na nas jednak, przyzwvczaJonyc . śle dopiero w czasie tegoroczne~o kwie
robi wiekszei.ro wra-1 tniowego spisu ujawnione wvludnienie

b~leu~z - Jubileusz, o któ~vm_w1e ba~dz.o po~zta zapracowywała się poorostu, lu- już do „cudów'' nie

szeregu miast 'będących znacznemi ożenia.
mew1ele. osób, albo pr~w1e mkt: św1_ęc1- dz1e wysyłali miljonv kart.
Mówiąca pocztówka wy~dadem nie . środkami dotkniętych kryzysem gałęzi
Potem przyszła moda na
my ,bo"'.1e~-yros.zę mec~ kto Zlladmeco J·est charak· tervstyczne
l
różni się od innej. Pokryta jest iednak cakarty wojenne
sze~ćdz1es1ęc1olec1e urodzm kartv poczto
przemys u, ze względu na przvsłowiowe
· dos t rzeJ;taInem1· zwłaszcza
· me
· lne k. artv 1· wysy tCl- ł a b ro bnem1,· prawie
· specJa
D ru k owa ł o się
weJ. .
1
.Pierwsza. ka~t~ poczto~a prz~szła :ia 1o je na fwnt, skąd wracatv do nas. Moda wklesłemi linijkami. Jest to t. zw. „na- tempo rozwoju miast w Stanach Zjednoon eh '"
św1at w W1elk1~J Brytami. Tworcą Jej , ta utrzymała się przez cała wielką woj- grana" pocztówka podobna do ołvty gra
był pomysło"'.y 1 pr~edsiebior_czv mister nę - innych kart nie użvwano, entu- rnofonowej. Można na niej utrwalić każ-1 cz O~o kilka przykładów: w New Bedford będącem centrum przemvsłu bady dźwięk.
Tuck. Ideę. teJ noweJ formv hst1;l spopu- zjazm budziły tylko s~enki woiennc.
Kto więc dziś otrzymuje kartę pocz- wel~ianego w ciągu dziesieciolecia stra
laryzowal Jednak znany ekono~1sta pro- i Do dziś dnia utrzymała sie .icszcze ma
fesor dr Em~nuel tter~mann. ktorv w ~o- da na karty z podobiznami .1rwiazd filmo- tową może ją położyć rta .l?'ramofonie pu- ciło 4 duże' fabryki zatrudniajace zgórą
ku 1869 napisał w „Wiener Neuen Pre1en wych. Po świecie wędruje miliony kart, śclć go \V ruch, a usłyszy dla niego spe- 8 OOO robotników 'i posiada obecnie o
Presse'.' artykuł, w którym wskazy\yał, z których uśmiechają się różne Grety, Li cjalnie przez wysyłającego „na~rane" po 8' 413 mieszkańców mniej niż miało w
t9zo roku. Miasto Fal Ri~er straciło w
, .
. .
zdrowienia.
.
na to, ze ka~ta poczto.wa z pow?dzemem ljany. i Konrady.
Z szablo~owego me m~ m~w1acego ka ciągu dziesięciolecia 14 fabryk. a jego lu
Niedawno '?'Y_nalez1ono !· zw
zastąpić może hst żamkmety
wa1ka pap1ęru pr~er?dz1ła sie karta P?- dność spadła 0 41474 osób. Ludność mia.mo~1ącą pocztowke. .
I ,
w tych oczywiście wypadkach. kiedy pi- 1
szący ma adresatowi donieść coś takie- . ktora pradz1adkO'~v ~aszych. wora wiłaby 1cztowa _w sześć_dz1es1ąt lat oo urodzemu sta Lewell zmniejszyła się w cia~u dzieI sięciolecia 0 lZ,709 mieszkańców, miazapewne w zdumienie, gramczace z obłe; ·w mówiącą i śpiewającą płvte.
go, co nie wymaga tajemnlcv.
sta ttolyoke o 3,756 mieszkańców, ManW'fil!WłW:!?llBfil!!lł"' ep
'
w
Poczta austrjacka usłuchała orofesora
chester o 1,978, North Adams o 768 miei w roku 1870 rzuciła na rvnek tysiące
s1ązą szkańców.
kart pocztowych. w rok później poszły . IBSZcz~ns
Przeci7tnie h~dność t~ch. m!ast ~mniej
W
U
U
za przykładem Austrii Niemcv.
SI~ V.: ciągu dz1es1ec10lec1a po
szyła
«:arslciej
rodzinu
dawnej
t:zlonkom
jak
powstała,
Pierwsza pocztówka
przyrostu na.turalnhego. o
najlepieJ- powodzi si~ W l.ondgnie 7uwzględnieniu
wiele innych nowych wvnalazków przez
proc., gdy tymczasem w mnvc miaprosty przypadek.
Po rewolucji bolszewickiei czlonko-1 rjat, sąsiadując z wielkim zakładem kon stach Stanów Zjednoczonyc~ or.zyrost
Jeden z najbogatszych ksiegarzy niemieckich A.Schwartz wysłał do teściów wie rodziny carskiej oraz cała prawie 1 fekcyjnym księcia Trubeckie.l?'o. Książę liczby ludności za to dziesiec1olec1e wy.
swych kartę pocztową. W pewnej chwili arystokracja rosyjska rozpierzchła się Mirskij jest wpływowym krvtvklem U- nosił od 10 do 35 proc._
mezwykle
jest
cytr
tych
Wymowa
prawa
Golicvn
Marja
Księżna
terackim.
;
znaczna
Stosunkowo
świecie.
całym
po
wyobraklisze.
stole
na
leżącą
zauważył
część osiadła w Londynie. Wielka księż- dzi wielki magazyn modmarski. Córka silna i przekonywująca.
żającą modną wówczas
1
na Ksenia Aleksandrowna. siostra os ta- mistrza ce_remonji na dworze carskim,
scenkę wojenna .
. tnięgo cara, a kuzynka króla Jerzego V, księżna Leven wyszła zamaż za lordat
ł
. bł
w j; d. ne j se.kun dzie
W 11
ysne a zwar z.owt mieszka wraz ze swym svnem księciem majóra Londynu.
arvstokrawiele
poszło
ślady
jej
W
nai
Windsorskim
pałacu
w
Wasylem
na
mysi_. a mozeby to dać wvdrukowac
będzie można f etdzić autem
Jeży do najbliższego otoczenia angiel- tek rosyjskich, zamieniaiac swe dawne
. .
. .
.
karc1e..
Rząd włoski zaakceptował ostatnio
książęce. i hrabiowskie nazwiska na rów
. Mll1ony ka_rt zalały JUZ oo ktlku tygo- skiej rodziny królewskiei.
budowy w Wenecii wielkiego
projekt
na
dostojne
mniej
Ksiąźę Jerzy, syn wielkie.reo księcia nie a częściej_ o wiele
.
dmach całe Ntemcv:
mostu, łąciącego miasto z ładem a prze,
Konstantego, prowadzi w dzi~lpicy l ~wiska angielskie.
Za pocztówkami woJenneml
Wes.t-fn~f w.ielki magazvn mebli stylo-l Naogół 'jednak nad Tamiza chwna a- znaczonego dla komunikac.ii ·kołowej i
przyszły t. zw. widoków~I ·
most wybudowanv zostaka zna raz t a har dzo '!·-Y pieszej.
·
· w uj c~ra, ~yn wie1kieg? księcia I·rystokracj a .ro~yjs
istniejącego mostu kolejowego
nie obokNo~
a później szablonowe i steoretvoowe, z!la wrch.
ś .
dł
k
ne i nam jeszcze karty z widokiem Ja- Michała, hrabia Michał Torby 1est zna- czliwe przyJęcie, które w znaczn~J ~1e~
kieJ'ś mie1·scowości i drukowanem napi- nym i popularnym w kołach arvstokra-1 rze podyk.towane zosta.lo stanow1sk1e.m i będzie posiadał 3 i1ometry ugo et a
szerokości.
mostu składać się bęNawierzchnia
sp?krewmonego z ro dZ~Jlą cars ka ang1e I ZO metrów
.
sem _ pozdrowienia z Krynicv - czy tycznyc~ malarzem. .
dzie z trzech części: prawa stroną biec
-Kslązę Włodzimierz Gohcvn ma sk1ego dworu królewsk1eszo.
innego uzdrowiska.
będą tory tramwajowe, środek zajmie
Karty pocztowe podbiłv z punktu przy Berkeley Street wielki antykwa- 1
droga dla samochodów, a po stronie le----świat. Zaczęły być modne. Ludzie
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SS lala bez powietrza ł pokarmu
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kolekcjon~~::hr::::tt!~ nairomaitJedną

z najgorliwszych zbieraczek
była królowa Anglji. Tworzvlv się specjalne przedsiębiorstwa, które wvsyłały
do dalekich krajów swoich orzedstawicieli, a ci pisali stamtąd kartv do klijentów; słowem manja, istnv
szał kolekcjonerstwa ogarnął cały ś:wiat.
Powoli zaczęła się coraz bardziej udoskonalać prymitywna dotvcbczas karta. Drukowano je na coraz leoszym papierze, rysunek był staranniejszv, motywy bardziej rozmaite.
Zaczęły pokazywać sie kartv o wypukłych, naklejonych idówkach kobiecych zdobnych w prawdziwe nukle włosów. Sensację wywołała pierwsza karta
na której widniała taka właśnie główka,
która gdy naciśnięto ukryty ood włosami guzik, wydawała przerailiwe piski.
Zaczęto wydawać całemi seriami tak
zwane
„miłosne pocztówki".
Były na nich różne czułe oarki, róż
ne urocze twarzyczki w wieńcu kwiatów.
Trudno sobie poprostu wvobrazić, co
się działo, gdy ktoś wpadł na oomyst o-

Doz.ywotnlB

prze~rwala

~oba

budowy mostu obliczonv został na 90

I

lundamen~a4tb ·mmonów lirów.

Budowa ma być prowadzona w przy
wieść obiegła wnet całe miasto i na po- 1 śpieszonym tempie .. Dzie~i ~emu nowelecenie burmistrza żab~ złapano i ode- , mu mostowi WenecJa zmieni dotv:chc~a
slano do ogrodu zoologicznego w No- , so.wy charakter - nad la~unam1 . POJawym Yorku, gdzie żabi fenomem wywo WU\ się ro~e samochod~w. a wyc1ecz~a
do Wenecji. autem nalezeć bedz1e do me
lał sensację wśród ucwnych.
Stary ratusz w Castlendy budowany lada atrakCJi.
byt w r. 1897, a więc przed 33 Jaty. Opi·
nje uczonych o długowieczności żab są
Pośmiertny lot
rozbieżne: jedni twierdzą, że nie mogą
pieczonych kurcząt
one żyć aż 33 Jata, Inni sądzą, że mogą
żyć nawet dłużej niż sto lat.
W śr&d ~makonów cieszy się wielNaiwiększem dziwem jest jednak
kiem uzna.niem .zinana potrawa wiedeń
fakt, że żaba mogła przebyć pnez 33 ska ~ kurczęta z paipryik~
lata bet pożywienia. a co najważniejsze
Danie to przyigotowywane bywa nie~ bez powietrza, gdyż w zamurowa- raz w niektórych eleganckich resitaurac~
nym fundamencie· nie bylo zunelnle do- jacll paryskich czy loodyńskich, nie popływu powietrza. fenomen ten wywolal siada jednak
jakoby tej smalkowitości,
w sferach naukowych ożywioną dys- co przyrządzono przez kuchmistrzów

domu

Na południu Stanów Zjednoczonych
jest maleńka mieścina, Castlendey, która ostatnio stała się stawną dzięki... żabie. Pisma amerykańskie podają o tern
następującą relację: ponieważ miejscowy ratusz ani swym stanem ani rozmiarami nie odpowiadał potrzebom, magistrat postanowił zburzyć go i wybudować nowy, wspaniały gmach.
Rozbiórkę przeprowadzono z właści
wą amerykanom sprężystością I dopiero przy rozbieraniu fundamentów wydarzyta się sensacja. Robotnicy znaleili
między dwoma kamiennemi płytami żabę, która musiała się tam dostać w
czasie układania fundamentów, a więc
przed wielu laty.
Jakież byto z<lumienie robotników.
gdy żaba nagle otworzyła oczy, kwaknę
ta i zeskoczyła z kamienia. Sensacyjna

kusję.

spódnicy
w
bindbergh
lO·leinio loini«:zka usianowlla

Amerykański

już

wl•zł1ni1

w

3 rekordu

Zupełnie wyjątkową lotniczką jest ' rozpoczęła systematyczną nauke lotnic~
I

wiedeńslkich.
To też wieideńc.zycy postanowili uczy.nić kurczęta z papryką - aritykułem
Austr>jadkie towarzy~
eksportowym.
stwo komunika.cji lobniczej pod.jęło się
przewozu sławnego przySilllaku wiedeń

euroipej.
skieg'O do wszystkich stolic
s'kich, oczywiście za stosowaną, odp<>.

wiednio

wysoką opłatą,

Kurczęta

z;

papryką, odbywają więc

młodziutka. zaledwie dziewletnastółe- ! twa i po roku uzyskała dvolom pilota. swe pośmie11tne Joty w speCJalnych uatnia amerykanka, Elinor Smith. która IWkrótce też ustanowila oierwszy re., czyniach i dostarczane s.ą smakos?Jom w
za kradzież ó kur
W mieście Kentucky w Stanach Zjed mimo swego młodego wieku posiada już kord, wzbijając się na samolocie na wy„ Londynie fob Parytu świeżutkie i gorąt ł ostatniD wy- za sobą bagatą karjerę lotnicza i szereg sokość 11,363 stóp (3,465 kim.). potem I c~ jakgdyby pned chwilą wyjęte z pied
h
noczonyc ?!Y any z~a~ można najsu- rekordów. Znany lotnik amervkallski, zaś drugi, przebywając w oowietrzu cyka.
Bert Acosta brał ją ze soba na samolot, 20 godzin i 21 minut, wreszcie ostatnio
h
d
rok, który smiatohnaz
k 'ć
I i
ł
i
J k d ·
J
·
•
J
·
·
wy anyc
dotyc czasskazar
ztamtejszy
rowszym
oskarżone- gdy ~mata. za ed~ie osiem at. a o zie os ągnę a na swym samo oc e wvso os
Sędzia
go 0 kradzież 6 kur, murzyna, Jima :v~ęc1ol~tma dz1~wczynka odby~ała 30,~oq .stóp (9,150 klm.). T~ tet coraz C:zuiaJc:ie
Ashbuiry na dioivwgtr.ie wlezienie na tej , Juz dłuzsze podróze. ~1erwszv raz; k1e:o . częsc1e~ pisma amerykań~k1e na~ywają
zasadzie, że ł\shbury byl Jue kilkakrot:.. j wała san:olote!ll, maJąc lat cztcrn~śc1~, 1 młod~c1~~a lotniczkę „Lmdber~1em w
a po ukonczemu szesnaste~o roku zyc1a , spódnicy •
nie kara11y za kradzieże.
'ł
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Apteczki przy autobusach

nieść będą pierwszą pomoc ofiarom nieszczęśliwych katastrof·
Istnieje równier projekt urządzenia posterunków ratownłczyeh
na szlaku kolei żelaznych.
do programów kursów takie istniały w miejscach
najbardziej zagJ'()żonych,
samochodowych wykłady z dziedziny
ratownictwa i każdy szofer przy składa o których wiadomo na podstawie zdoby
niu egzam:nu na kierowcę będzie musiał tego doświadczenia;
Wszystko to świadczy o tern, że spr a
wylegitymować się znajomością udzie-I
wa ratownicza na naszych szosach i dro
lania pierwszej pomocy.
Przy tej okazji nasuwa się na myśl gach posuwa się szybko naprzód.
Daj Boże, abyśmy nie potrzebowali
projekt urządzenia podobnych inwestycyj na szlaku kolei żelaznych, gdzie prze korzystać z pomocy doraźnych apteczek, ale skoro już tak jest na świecie,
cież szybka pomoc
że podróż bez środków opatrunkowych
w razie katastrofy kolejowej
sie.
odgrywa również kolosalną rolę. Propo- jest dziś lekkomyślnością, dobrze s!ę sta
Grozę polożenia powieksza zazwy- nowano urządzenie posterunków sanitar to, że pomyślano o zorganizowaniu szyb
czaj brak szybkiej pomocy lekarskiej, a nych · w budkach dróżniczych, lecz pro- ki ej pomocy w nagłych wypadkach na
w pierwszym rzędzie
jekt ten nie przeszedł. Na razie mowa drogach i szosach.
Ab.
jest o tern, aby przynajmniej posterunki
środków opatrunkowych.
;Niejednokrotnie czeka się kilka godzin,
aż przejedzie jakiś wóz lub inne auto,
które przewiezie ofiary katastrofy do
najbliższej osady. gdzie nakłada się dopiero pierwszy opatrunek. Nie zawsze,
niestety, jest Jeszcze czas na to. Często Dul wari 2000 itofg€ła. zosfal sprzesię zdarza, ie nieszczęśliwi pasażerowie
dana za.•• 15!
autobusu lub auta rozstają się z życiem
Aż tu pewnego razu, w czasie prowaLódź, 29 czerwca.
przed uzyskaniem pierwszej pomocy le
Ludzie są czasami tak zabawni, że dzenia dochodzenia w sprawie innej kra
karskiej wskutek
jak się patrzy na !eh wyczyny, to nie po dzieży dokonanej w tym samym kinoupłyWu krwL
Nieraz już wysuwano z tego powo- zos~aj~ czlowiekow\ nic -innego, jak tył- teatrze ujawnione zostal-o, że kradzieży
aparatu do wyświetlania filmów dopudu koineczność urządzenia na drabach i ko sm1ać się do rozpuku.
Zwyczajny jakiś rzezimieszek, mó- ścił się Bronisław Kazimierczak. Skradł
szosach apteczek które miałyby dostarczać ofiarom kat'astrof automobilowych wiąc stylem fachowym - „patatach", aparat, sprzedał go za.„ 15 złotych 23
środ- „d_ oliniarz'" lub „pajęczarz" _ jak mu letniemu Bronisfawowi Makowiczowi.
Przedewszystkl·em ni·ezb„dnych
l
b
· d · ł ·
M k ·
"'
a ow1cz wie z1a , ze w o ecnyc 1
opa- się uda otworzyć bank ... wytrychem, to
stacje
Takie
ków opatrunkowych.
trunkowe na drogach i szosach istnieją myśli sobie jeden z drugim, że jest już czasach, gdy magistrat nakłada na wła
zagranicą, oddając nieocenione usługi, bankierem, .. lub . con~j~niej wszedł do ścicleli kinoteatrów ogromne podatki wi
dowiskowe, prowadzenie kina jest kiep
szczególnie zaś na uwagę zasługują po- „arystokracJ1 kas1arsk1e1 .
aparat' ta
interesem,'!więc sprzedał
skim
Broni
tni
24-1
rozumował
samo
Tak
·e
J
istnie·
gdzie
BelgJ"i,
w
eczki
6
dobne apt
t · k · któ
J kk
.
k
slaw Kazimierczak, gdy skradł w kino- temu e omys nemu cz owie OWI• · cała sieć posterunków ratowniczych.
teatrze „Apollo" aparat do wyświetlania ry przyzwyczaił się już do płacenia kolo
połączonych teleiOnamł
i stale komunikujących się ze sobą w ra- fi_lmó~. Zda~ato mu się, ~e b~~c w p~- salnych podatków widowiskowych.
s~adanru ~ak1ego apar~t.?, Jest wl~śc1- był '\J~~1~F~~!:ś~~ielt~a c~~ttitf~~~
zie jakiegoś wypadku.
U nas w Polsce z wielu względów. a ciele~ kma. A przec1ez aparat, to 1eszprzedewszystkiem ze względów oszcze- c~e me .wszy.stko. Trzeb~ przede~szyst- berg.
. ,
..
dnościowych, nie można narazie mar<!-YĆ kiem.,. Ale me upr.z~~zan;n? fa~tow.
Bro_n1s_rą'Ya
·
24-l·etn!eg.o
skazał
~ą~
.
k1~_ot~at~u
~1erowmk
~azu
Pę~nęg~
.
,
pamocy„
zorganizowanej
świetnie
tak
0
•,AifdlfÓ~,<zameldował w 4 koml'saTJac1e_ 1<ąz1m1erczaka na 4 m1es1ące w1ęz1ema.
mtmo to jednak
czyni sł"' bardzo wiele w tym kierunku poliCji, ze skradiiony został aparat do 23-le_tniego Bronistawa Makowicza na
·
· · · zaś 26-letmego
· · w1ęz1ema,
toś · 2 OOO t
· f'l ó
ś · t1
· ·· ·
·
·
..,.
·
z1.o z m1.es1ące
Cl • .
! prawdopodobnie Juz w naJbhzszych wy wie . an._1a . 1 m .w. war
tych. Przeprowadzone dochodzeme poh- Wolta Jiercberga na 50 złotych grzydniach ujrzymy owoce tej pracy.
wny.
Starania czynników . inter.esujących cyjrie riie dato żadnego rezultatu.
się tą sprawą zmierzają w dwuch kierunkach: przedewszystkiem chodzi o urządzen!e podręcznych apteczek nie na
drogach i szosach, gdyż utrzymywanie
takich posterunków byłoby zbyt kosztoLódi, 29 czerwca.
Rozwój automobilizmu, dający się os
tatnio poważnie we znaki, przyczynił s_ię
do znacznego wzrostu nieszczęśliwych
wypadków na podmiejskich szosach.
Wystarczy przeglądać systematycznie w pismach kroniki wypadków, by
się przekonać jak ciężkie nieraz konsekwencje pociąga za sobą
katastrofa automobilowa na pustej szo-

zostaną również

...„ ..................„

Dzl§ I dni

I

wne,

le~;rzy autobusach i autach,

Przezroczysty

dtwiękowy

We~ele wHollJwoo~

Dzieje miłości młodef!o księcia ilustrule wspaniała operetka Oskara
Straussa. - Wytwórni: „Fox-Film
Corporation", Przecudna operetka O•
skara Straussa.

gwiazda Hollywood
temperamentu, kokieterii ltor•
Terris i najpiękniejszy amant

W rol.

j!ł. najpięk.

pełna

ma

I. H. Murray.

· Czar melodii romansów cygańskich
Imponujący przepych
i ukraińskich
wygtawy. Rewelacje rur.hu, dźwięku
i harmonii. - llustracja muzyczna pod
batutą

Oskara Straussa.

Początek seansów 6,
w sob. i niedz.: 4, 6,

Dzieje skradzionego aparatu lilmowego

JUZ

następnych.

Wielki przebój

8 i
8 i

10.15,
10.15,

Or. med.

J.POLAK
Choroby

wewnętrzne

I Allergiczne

(Htma, pokrzywka, artretyzm, reumatyzm)

Ul. 6-go Sierpnia ZZ

ir~~tiro

Tel. 184.21.-Przyimuie od godziny 5 do 7-el
W niedziele i święta od 10 rano do 12-ej w poł

Dgzuru opiek.
Dziś w nocy dyżurują apteki: N. Epsztajna
(Piotrkowska 225), M. Bartoszewskiego (Piotr·
k~wska 95), M Rozebluma (Ceitielniana 12), Gor·
fei.na (Wschodnia 54), J_ Poprowskiego {Nowomiejska 15).

H•...••o•H••........•••s.....

u ludzi cierplacycb na żołądek. kiszki 1 1>rzemiane m'ateril. stosowanie naturalnei wody gorz..
kieJ Franciszka . Józefa pobudza prawidłowość
funkcii na.rządów ~rawienia. i kieruje od~ywcze
db!ta ochrgan11zkmu soki d? 1 ~rt"o/1obleguk. \)Pln!e wy.
e arzy specia 1s ow wY azuią ze wo1 ny
da Franciszka.Józefa iestt niezmiernie pożyteczna takie i ~rzy zwapnieniu naczyń krwionośnvch (przy arterioskierozie). Żądać w aptekach.

człowiek w Łodzi.
Każdy mieszkaniec naszego miasta winien zwiedzić tę wystawę.
„łloro' b
11101·.....
Jo....
•
911 ..,.. ..,
„ q„„ '11111.:.zel...
B1l

„...

pozatem odpowiednie czynniki dążą do
WW '11111'
zorganizowania na kursach kierowców .
. ,
samochodowych specjalnych
Zarząd wystawy w udzielonej nam
W.ystawa przezroczys~e~o czł~V:'1e- 1 czystyc~ gablot~ch poz~aje zwiedza~ący
wykładów z zakresu ratownictwa
ka zamstalowana w Sab Fllharmon11 Jest genezę i rozwóJ człowieka a ułatwione informacji podaje, że wszelkie Stowarzy
·
.
. .
.
.
1 udzielama pierwsze) pomocy na wypa- przykładem pierwszorzędnej imprezy na I ma to zadanie, dzięki fenomenalnemu szenia społeczne korzystaja z daleko idą
' · t owvtkc.h. h cych ulg, które powinny być wvkorzy· tvl lk o ~a pog,tę - wynal
· · .n!e
uk o"'YeJ,· .zedzwallakJącekJ
katastrofy.
dekApteczki
T adz ko 'Yl· tpowaóg ~~1a
te w postaci skrzynek z me b"
.ru no Jes om :w1~, wszvs 1~ sc o- stan„ przez kierownictwo łódzkich
dykamentami i środkami opatrunkowe- ~e~1e :wie zy e ars ieJ, a e ma1ac.a .ro~
mi mają być jednego typu, niedrogie. by mez p1erws~orzędny charakter. h1g3~m- i rzema •. tr~dno. wy~1emc wszvst~1e cho- Związków robotniczych, społecznych,
udostępnić każdemu właścicielowi auta, . czn~. Ma.ter3ał bowiem ":'vsta"'.'1ony Il.u~ 1 roby, Jakie w1d~1 ~tę. na wvstaw~e. Wy- sanitarnych etc.
Kierownik wystawy poinformował
a szczególnie autobusu nabycie tego nie struJe kazdy organ ludzki z na1zupetme1 : starcza wspommec, ze skoro ktos z pubszą. do~tadnością, .~v~wietla :wszelkie lic~ności? chorob~ zapytal. natvchmiast nas, że już w najkrótszym czasie odbyJ
zbędnego akcesorjum.
w najbliższym czasie wprowadzone zw1ązk1 chorób gmezdzących s1e w or- uw1doczmono mu ządaną chorobe. za po- wać się będą popularne odczvtv w go• • • • • • • • • • • • • • • • ganiźmie człowieka, wykazuje wszelkie mocą odpowiedniego prepartau. ooinfor- dzinach wieczorowych na temat: „Higje
•schorzenia i skutki po nich tak dokład- mowano i uświadomiono. Słowem wszy ny chorób skórnych i wenervcznych,
----~-""1=~=~!!'.":"":=-=-~---i nie, że nietylko człowiek obeznany z me stko, co dotąd w medycynie iest znane, ralrn i sarkomy, ciąży i skutków iei prze
dycyną, ale i przeciętna jednostka po demonstrowane jest nietvlko w najwięk rywania, gruźlicy, trądu i innvch schozwiedzeniu wystawy przvznać musi, iż szej dokładności i precyzji, lecz zbiory rzeń."
Uznanie wyrazić musimy oracowito
takiego uświadomienia sposobem czyta- olbrzymiej wystawy powiekszvły inne
,~~~~~~~e.~
zdobycze patologiczne, którvch jest tu śd zarządu wystawy, którv wszystko
J~ p..\.. H u.1 nia książek nabyć nie można.
~
czyni, by uświadomić naiszersze warDzisiaj w erze powojennej. w erze, bez liku.
t~':.3_N.lA
...--""'
Pięknie ilustrujące akwarelowe obra stwy i zapoznać łódzkie soołeczeństwo
--~~~:._.:.:,_ _2!.!LC.'f.J(.Jtłl::::::::.!../t/lq_.:.:!:.· w której choroby weneryczne osiągnęły
kulminacyjny punkt, winna każda jedno- zy pozwalają na zupełną orientację. Sta ze skutkami wszelkich chorób.
Towarzystwo postawiło sobie za za•••••••••••••••~stka dbająca o przyszłość swoja. swojej 1 ty dyżur lekarzy towarzvstwa i miej-żony i potomstwa, zwiedzić te wyśmie- scowych, wyjaśniających wszelkie pre- danie pouczenia wszystkich. że nie wtenitą wystawę, obejrzeć typowe egzem- paraty i okazy, to druga piekna zaleta dy powinien pacjent przyjść do lekarza.
plarze i wreszcie pelnvm haustem za- higjenicznej wystawy parvskiei. Leka· gdy mu organizm sil odmówił. i:rdy trudU
unin>e~sutetu 11PifeńsAłeeo. czerpnąć uświadomienia, bv móc zdać rze ci uprzystępniają masom oubliczno- no o ratunek, lecz wtedy, gdv skutki mo
Lwow, 27 c.zerWca. sobie sprawę z tego, co dotad bvło nie- ści poznanie wartościowvch ekspona- gą być oddalone bez większe.i ootrzeby
tów długiemi i wyczerpu.iacemi wyjaś- czasu, naruszenia zdrowia i nakładów
wytłumaczone.
pieniężnych.
Dalszą zastraszającą plaga ludzkości, nieniami.
Wczoraj wieczorem pozbawił się żyWystawa zostaje w Łodzi do 13-go
Łódź powinna niewątpliwie skorzycia wystrzałem z rewolweru docent rent to oddawna znana gruźhca i choroby ragenel·ogji wydz. medycznego na uniwer- ka. Jak pożyteczne zdobywa sie wiado- stać z tak ważnej imprezy, oowinna lipca a stąd rusza z ważna misia w dalsytecie Jana Kazimierza dr. Józef Jaxa- mości po iwiedzeniu wvstawv i obejrze zwiedzić wystawę, by móc ooznać to, szą podróż do Poznania. Wilna i Lwobó«stwa miał niu ogromnej ilości chorób raka. sarko- co 600-tysięczne miasto ooznać winno. wa.
d
D ·b·1 k"1 p
Najbliższy odczyt na temat: „liigjena
Y my i gruźlicy na wszystkich organach! !Szerokie warstwy robotnicze: które nie
e~ . c. •• owo. e~ sam~ 1
Clou zwiedzanej wystawv to prze- I maią nigdy możności obejrzenia tak cie- chorób wenerycznych" czeka Łódź już
byc c1ę 21k 1 e prze1ścia rodzinne oraz trudności finansowe, w jakie denat popadL zroczysty człowiek, którym ooszczycić , kawej i niewątpliwie przvnoszacej ko-jw najbliższych dniach.' Termin wspom1
się może tylko „Societe łfodene Popu- rzyść wvstawy, powinnv znaleźć godzi- nianego wykladu będzie ogłoszony w
podpisując znajomym weksle które nie 1
.
lai re". Na preparatach tvch pięknie nę czasu, by wiedzę swą odpowiednio 1prasie.
zostały wykupione.
1
przedstawionych w ślicznvch orzezro- powiększyć.

I

I

I
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Arcydzieło diwlękowe

Humor niedzielny.
Wynlk meczu bokserskiego Sharkey-SchmelUng wzbogacił słownik naszych uliczników o nowe w rażenie. Wczoraj . nal)rzykład na Bałutach
byłem świadkiem następuiącego wypadku:
Dwaj łobuzi posprzeczali się I za chwilę miała
nastąpić decydująca batalia· Obydwaj stanęli w
wojowniczej Pozie I Jeden rzekł:
- Mówię ci po dobroci, żebyś łeplei odszedł
gpokoJnle, bo jak ci zaiadę w okolicę żołądka, to
zostaniesz mistrzem śwtatal .••

or{g.

tytuł

IOryginalna komedia szwajcarskie-

CON „• IDZIE NA
.
. . WOJNE>

go autora.

Epokowy dramat z wielkiej woJny

w _rołach' gł~wnych:
Dwie bobaterkt ekranu

Eleanor Boardma· n ·1 nn1ma Rubens.

Niewidziane w żadnym filmie sceny. ataku tanków wśród morza płomien i i wiele innych
atrakcji -Oźwiękowych.
NAD PROGRAM: Dodatek krajowy i dźwiękowe aktualności Metro· Goldwyn· Mayer
UWAGA Wyłącznie tylko u nas!I! Poświęcenie Gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi.

I

••

---------------:----~-·- --

Plpermlnc zarobił *większą sumkę, wobec '
czego l)OStanowlł się zabawić i poszedł do teatru
Oczywiście, że kupił bilet do loży I, Jak zwykle, I
Hbrał ze sobą paczkę z prowiantem, lecz tym ;
razem zamiast śledzia, w paczce były świeże

Pc.cząlek

!

-------

Widownia nowocześni e wenty :owana

seansów o godz. 3, 4.30, 6, 8 i JO,

Ponadto!
1)_ Przemówienie .Mussoliniei?o do tłumów ostatnio w Rzymie.
·2) Zamach na ks. Hu.mberta pod.c tas wizyty w Brukseli.

~

k1ełbaskl.

Przedstawienie nie bardzo mu się podobało,
wobec czego zaraz w pierwszym akcie zabrał

Kiełbaski

się

„Pirandello poszukuiB
samego SiBbkB"

p. t.

. antyalk-oh'olowa
Akc1•a

,.._.

smakowały

bardzo mu
do jedzenia.
tylko skórka nie była smaczna, więc Pipermlnc,
nie zastańawialąc ~lę długo, odłoży ·łją ń~ para- · · ~

.

·

j

- ·

aet loty.

·

•

•

Szwajcarski komedjopisarz łi. W.
' Keller napisał oryginalna. komedję p. t.
siebie".
I ,,Pirandello szuka „samego
ó któ
.
J
ry ma
est to, oczyw1sc1e, utw r.
pewien związ ek ideowy z sławna sztuką
Pirandella „Sześć postaci scenicznych"
: W poszukiwanm autora".
! Główną postacią komedii szwajcarskiego pisarza jest Pirandello.
Akcja sztuki jest taka: w 2'abinecie
. Pirandella zjawia się jego sobowtór, któ
j ry wywiera tak wielki wpływ na jego
psychikę, iż sławny włoski dramaturg
wciela się w końcu w swe2'o sobowtóra
i przestaje być samym soba„.

I

I

Kongres aktorski
w Wiedn:u
W Wiedniu obraduje obecnie między

Podczas trzeciego aktu Plpermlnc doszedł nie Stoi U 08S na Odpo.wiednim pOZIOMłe. kt'
kt '
k
d
•
k
tk•
~wniosku, że sztuka ta nigdy go nie zabawi,
aczegołn~ro o_wy ong~es a orow. w .. orym
rusz
l pro I ICJ
u
\VObecczegospakowałresztęchlebalpo. stano~
biorą hczny udział aktorzv AustrJI, Wę•
d
·ŚĆ
• ·
.
•
lgier, Niemiec, Czechosłowacii i innych
Ili
magtstrat ukrywa dz1ałalDO
włł udać się 00 Innego lokalu. Ody zamlerutł
krajów.
koh' olo we1·
. przec1·
.
..
Już' otworzyć drzwi, zatrzymał go inny gość, ..
Jednym z naJważniejszych za~adnień
•
.
. .
.
.
siedzący w tej samej loży. Plpermlnc obejrzał
d t
'I ·
się. Gość wskazując na pa.rapet, rzekł:
Lódź, 29 czerwca . . Jpowążny ipaterjat do ro~my~ an _na . ą , stanowiących przedmiot narad kongre_Pan zostawił sw 4 ślepę kiszkę„.

Sk'

h•b• •t w ··· p

wal

. Przed kilku laty modna była w Poh
.
sce
.
.
prohibicja.
W szeregu gmin przeprowadzano ankiety, plebiscyty, r.ozprawiano na temat
Jakieś
Może
doniosłości tego zagadnienia, pisano, roz
prawiano, debatowano, aż pewnęgo q,nia
. ._ .. · - : ·
zapał antyalkoholowy
.
•.•
wyczerpał się zupełme, .
w fednem z pism krajowych znalazłem namoda znikła i wszystko ·\Vrócilo-do norstępujące ogłoszenie:
.-: „KOBIETY! Strzeżcie się- LeJ_bl'. ~_Str_a~~sa._ n:iajne_go stanu. Tylko w niektórych m!a
zamleszli:ałego w Mielcu! Niżej podpisany Z3\\fa. steczkach w Małopolsce i w Pruszkowie
damła. ze dnia 15 maja b, r. zaczęplł tenże :LeJb pod Warszawą akcja . ta (;lala pożądane
Strauss niemoralnie na stacji kolejowej w, Tar·" .sy.ynik~:r1~}?~.•mk1«0ię,;P_TZY.>Yiązy_w.at d(')Jc:
nobrzegu panią Peslę Scbmalz. z R-0zwadowa, go .stanu rzeczy wielkiej.-~va,gi„traktując
.Gbeii}lując ją gw?łte,~ namiętni~, 'pociem prze- raczej cafą sprawę z, P.UnKtU \'{idzenia.
, ...,
humorystycznego.
mocą prowadz.lł Ją pod ramię za miasto Tamowicfo.czne·
.:........
latach
kilku
po
Dziś
ł>rzeg a w drodze wyraził się do tej k~~iety taklem! nlemoralneml słowa.ml, z czego wnioskuję, są rezultaty prohibicji w Pruszkęwie. ,A
że chciał t~ kobietę .zbałam~cl; i do czegoś. na- więc w pierwszym r~ędzie ~t:v_i.e.rdzono
od czasu wprowadzema prohibtCJl . . ."
..
mówić. Mąz Mojżesz Schmlilz.
znaczny wzrost lokat oszcżęditościoZebrał - Ku-Ku. wych w P„K. o„
---następnie skonstatowano zanik alkoholi·
zmu wśród dzieci, z większenie si-ę opieki
.
rodzicielskiej,
TEATR POPULARNY.
przestępstw c<>najliczby
zredukowanie
melan,
ogólnej
Kto z apomniał, jak w cza·sie
mniej o 60 proc. i t. d.
cli·obji ś miej e się Łódź - niech śpieszy na ulicę
Ogrod o wą - a na kaipitafo e.j rewji p, t. „ Uśmiech
Jak widać więc wyniki są · wcale nie
:i:.,,.dzi" Za@Omni o swoich troskach i weksfach.
złe. Doświadczenie Pruszkowa qaje już
••

tebrak puka do drz~I. Otwiera iakaś pani.
tebrak wskazuje na swe · postrzępione spodnie
.
1 rosi:
stare spodnie?„
pani ma
P- Poco panu? ••• - dziwi się pani. - Czy pań
sicie spodnie nie są . dość stare?.„

I

LóDZKA SZOPKA REW JOWA.
Os.tatinie kilka prz e dstawień Szopiki Ri-wjowe.j
w Grand Ogródlku _ Początek przedstawi~~ Sz_oipki
·
e l!odz , 10 wiecz.
LETNI TEATR MIEJSKI
. '
· Cegielniana 16
Dziś w nie dzielę , '° godz. 9 wieczorem oota.t 11!e przedstawienie „Żydowskiego K!t'Ó.ł a. L_eara "·
_ sztuki Gorc~ina ,w reżyse.r:ji A. Marka. ·

CAMILA HORN

Najsubtelniejsze zjawisko ekranu
europejskiego

CAMILA HORN

ma ten rzadko. spotykauy typ
, urody kobiecej, ktory jest połączeniem

kobiecej i

dojrzałej

piękn.ości

porywającego wdzięku

dziecka.

CAMILA HORN

wespół

z najsympatyczniejszym
amantem współczesnego filmu

Varkonym
Wiktorem
niebawem w dramacie
ukaże się

Serce na

bruku.~·
w Lunie.

owie. - DJ
pora

sprawą. Było~y rz~czą mezm1erme ~o~ą . su jest bezrobocie wśród aktorów, dają-

daną, aby nasi dz1ałac~e spolecz~1 n:~ Ice się w wielu krajach europejskich dot-

.
zrazu~ sJę_p!erw,szet;Ji mepowodzemai:n 1 ; . kliwie we z~~ki.
Większosc uczestmków kon2'resu po
operuJąc J~Z osiąg~ię~e;ni rezultatami "

Pruszko\\:ie, ziechcieh Jeszcze raz prze- dzieła pogląd, iż należy wvwrzeć
wpływ w tym kierunku, abv ustał na pe
t lk h
-k .
prowadz~~
_ ~~~ęzon~ a cię an ya 0 0 1o~ą. lk wien czas nadmierny dopływ młodych
. _I:'.>oty~h~~asowe sposo~y walki ~ a o i sił aktorskich.
Gazety wiedeńskie przvtaczają jako
hohzmem ~1e ~ytrz~muJą kryt~ki. Żadeń" a'lk~110hk me da się przekonac słowa charakterystyczny szczegół, iż rosyjska
organizacja aktorska, zaproszona w swo
mi, że
im czasie do udziału w kongresie. odmó·- woda śódowa Jest lepsza niż wódka.
W -wielu mia-s-tach powstaly ostatnio po- wiła -jednak, motywując odmowę
radnie przeciwalkoholowe (w Łodzi ró- względami natury politvcznei.
~
Wł
·
wnie~, . lecz magistrat z przyczyn bliżej
dz'tałatnns.'ć
.
.
nam :niez 1rn1!Y~h
"'
ukrywa w s_c1słej taie1!1mcy
-· . . .
p<>radm, .
.. " . .
tak 1z m~ w!eltly co tam s·1ę ~zym I ~akie
są sk~.tk.1 t~J pracy). które me sto~UJą oslynnego dyrektora cyrku
czyw1sc1e. zaqnych ~etod . lec,zmczyc_h
Z .M.osk"1y donasza:
lee~ stara1ą się raczeJ ~?działac psł'ch.W tych dniach zmarł w Woroneżu
czpie na n~ło~ow.ego p1Jaka, by dac mu
Włodzimierz Durow, znanv w swoim
do .z.r?zum1.ema, _J~ką s z kodę wyrządza
czasie nietylko w Rosji, ale również da.
sobie 1 sweJ rodzm1e.
poza jej granicami dyrektor i wła
leko
Przyktad Pruszkowa Jest bardzo po
ściciel cyrku.
uczający dla innych miast.
Durow znany był ze swvch numeZrozumienie jednak tej nauki jest nie
z tresowanemi zwierzetami domorów
wystarczające, trz eba wyciągnąć z niej
które pod egidą jego pokazywały
wemi,
odpowiednie konsekwencje.
istne cuda na arenie cyrkowei.
W tresurze zwierząt nie miał Durow
równych sobie w całym świecie.
Starsze generacje łodzian oamiętają
PROGRAM R!OZGLO$NI ł.óDZKIEJ POLSKIE- SnieckowsJti: Marez drukarzy, 2) Jan Sb'auss: dobrze sławny cyrk Durowa z niejednoUwertura do op.
·
''
GO RADJA'• ·
· krotnej jego gościny w Łodzi w czasach
cxi3) FE_ Waid
Ch G
W„Zemsta nietoper;r,a'',
teufel: Walc „ iz,ja", _4) . :, oun · ,: antaz.1a przedwojennych.
Niedziela, dnia 29 czerwca 1930 r.
6) So· na tem. z op „Rome9 1 Julia ,z 5)
·
.v
· p·.1erw.szy nra1owy
· · z p w:narua
- Transm1s1a
· 9;0()
,„K,siężniczka
lista,. )-E. Kalman: Wiązanka op,Solista,
Kongrt;5 Euchar.~tyczny w Pols~e: a) W.1elkia. Chica7-0", S) Rajczak: Krakowiaki·, 9) St. Moniuk . gM~ 9 z ""' H-·'·ka'" 22"" "2 15 Feli'eton
proces1a, b) Nabozęństwo poniy.f1kalne z kazavv---,
..,,.. " aw
a sz o. ~ur
., 11 5S:-12 10 S "" l

Zgon

odZlm.Brza
Durowa

1

Bollof l'u ro. d-10 '••..

Kapitan Dreyfuss

T D
.
n1em, oraz " e. eum, • . . . -. · . „y;,...a cz su :z; Warsz,, heinał z l'We,zy mar,yack1e1 w Krak.o·
d ' - "
g
t ·
d
·
wte, <> czy ame pro ramu ZJenneo;<>, Qraz re.pertuar teatrów .j, kin. 12.10-13.15 Mruzyka" z płyt
gramof. Gramo.foill i płyty z: firmy .•A.-K.lingbeil",
Łódt, ul Piobrkowska 160, 1) Adam: Uwertu~
Z') Tosti: Serenada, 3)
,,Gdyibym był kr6'lem",
Gurtis : Piosenka neapolitańSlka, 4) O~enbach:
WWsti:iP i barcarolla do op. , ,,Opowieści Hofma·
na" 5 Lehar: Dziecię AlzaQji, 6} Mydleton: Ameryk~ńska . fantazja. Muzyka taneczna, 13.15..:_
16,20 Przerwa, 16.20-16.30 W. Osmań·ski: „Kwiaty po:lskie" - odegra orkie&tra P. R (tr. z
Warsz.), 16,30-16.50 ,Majątek narodowy i mają
tek ·rolnichva'' - odczyt wyigł. dr. Bogdan Deder
ko (tr z Warsz:), 16.50-17.10 a) S Moniu-~zko:
Gradua.Je z „.Mszy PiotrowińsJciei"; h) Ch. Gou·
nod: Parafraz·a psa,Jmu 136 _ „Ponad brzeg obcych rzek" - odśipiewają koła śpiewacze (b'. z
Warsz.), 17.10-17..25 Odczyt hi&torycmy (tr . ~
Warsz.), 17 . Z5~ 17 45 Koncert ReprezentacyineJ
Orki.estry Policji Państwowej m st. Warszawy
apd 'dyr. Al Siełskiego, 1) Rossini: Uwedura do
op. „Cyrulik Sewilski'' , 2) w .a gner: Fantazlja na
tematy z op. „Lohenj!Tin''. 3) Michaelis: Czardasz
Nr 8 4) Conradi: Offenbachiana, 5) Sonnenfeld:
Ober~k fanta styczny, 6) Robert: Marsz „Kiedy
Madelon'' (·t.r. z Wars.z.}, 18,15-19.o..,- Roz.m.aitości
Odczyfanie· progt.aimu na dzień następny _ 19 0519.25 Wiad o·mości przyiemne . i pożyteczne Itr, z
. adrans · Hteracl<l .. Hen\Y/ ars z.) , 2Q.00.,-'.2Q.l~ Kw
ryk Sien1kiewicz: ..Janko Muzykant'' wy~ł.; P.
I Hańczekawa, 20 15-Z2.00 Koncert popularny · z
Do.l:ny SzwaicarsIT<ie.j [tr. z. Wa.rsz;.). Wykonawcy:
Ortkiestra FillhaI'monii Warsz ,· i soliści: 1) S.

!,
I

I

. t Jarmark na św Pi·otra i Pawła'• wyigł. P·
k'• (t z. Warszawy) ~2 1"' '>.A oo
PW. ·c•'
, _, _ "--VZ .
r.
l
zosnow-s
polic sport PAT oraz
ik t , meteor
K 0·
'
"
, ~~ ; y. zna z Warsza~y '
..
muz,,..a anec

na

dźwiękowym

ekranie

Jedno z niemieckich towarzvstw filmowych nakręca obecnie mówiony film
pod tyt. „Afera Dreyfussa".
Jest to inscenizacja słynnej w swoim
czasie afery francuskiego kaoitana.
Rolę tytułową -odtwarza slvnnv aktor
Kortner.

P<>niedziałek, 30 czerwca 1930 r.
11.58-12 05 Sygnał cza.su z Warszawy i hej_
nał -z W i eży. MaI'jackiej w Krakowie, 12.05-13.15
Mużyka z płyt grama.f. Uwert. do op. ,,Don Juan"
2) Mozart: Atja :r; OIJl, „Don Giovani", 3} Grieg:
Erotic, 4) Breton: La Dolores, 5} Grieig: Wiosna.
Muzyka taneczna, 13.15_15 415 Przerwa, 15.45Dr. med.
15.50 Odczytanie programu dzienne.go i repertuar
teatró wi kin, 115 50-16,15 Odczyt turystyczno •
krajoznawczy (tr. · :r; WaT~z .. 16.15_17_10 Muzyka
z płyt gramofonowych (tr. z Warsz) , 17.10- 17.25
Spec.: choroby żołądka. kiszek. wątroby
k acy1jny (tr. z Warsz.), 17 25Przegląd . lmmumi1
i wewnętrzne.
17.SS Muzyka z iplyt gramof., 17.55-18.00 Komu44, tel. 224-44
Odaliska
nikaty, 18.00-19 OO Koncert popołudniowy z
kawia.mi „Gastr-0nom.ia" w Wa·rszawie, 19.00powró~ił.
19 20 Roz;maito.ści, 19 20_19.45 Płyty gramof.
(tr: z Warsz.). 19.45- 20 00 Komunikaty Izby Prze Przyjmuje od 5.15 do 7-ej, w niedziele od 10·ei
do 12-ej w południe.
mysło:Wo - Haindlowej i odczytanie programu na
dzień nastę.pny, Sygnał czasu z Warszawy, 20.00
2.0.15 Pras-Owy dzienni!k radjoW\fy tr. z Warsz .),
20 15-~ OO Operetka „Cól'lk a P ani Ani!ot'' - K.
Le.cocqa (tr. z Warsz,) , 22.()0_22.1'5 Feljeton P.t.
„ Życ ' orys X-ei Muzy" - wy;gł. dr. Bernard Szarlitt (tr z Warszawy) , 22 15 _ 24.QO Komunikaty:
meteor_, policyjny, sporto wy, oraz muz yka ~ ~ "Min~rva • {karetka) · i „Buick" (turystyneczna z \Var-sz:awy.„
czny) w dobrym · stanie okazy1nie do
sprzedania. „ELIBOR", Ł6dt, ulica
Kilińskiego 70.

axxxx.-.-scxxxxxi
Grzegorz Rozenberg
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Kobieta na fotelu elektrycznym\ Ioi1eio s pieisoneeo lodu
za
do zabóJsfwa
przurzqdzaJq

namow~
m~aa
chlńscu kuc~a~~~ .
. .
.
.
.
.
Pisaliśmy o tem ·nie tak dawno, ie
Bierze się do tego miapowic1e piękme
.są~y ~~erykanski~ skazałv na karę
Matt1e ~yans, Jako zona zawiązała nauka urzeczywistniała zastosowanie uformowany kawałek lodow owocowyc~
śmierci nieJaką. Matti~ Evans. m~od!\; stos~ne~ ~h~szy z szere~owcem man:- przysłowiowego „pieczonego lodu" w za- -pokrywa się je doś~ gru~ą warstw~ mąki

I

Inarki

bardzo przystoJną kobietę, która m1łosc
do jednego z kolegów męia popchnęła
na drogę zbrodni.
Mąż jej, Robert · Evans bvł marynarzem na służbie czynnej, z której obecnie się zwolnił. Nazajutrz po owem zwol
nieniu znaleziono Evansa oraz jednego z
jego przyjaciół z śmiertelnemi ranami
postrzałowemi. Ranni, nie odzyskawszy przytomności zmarli.
Sledztwo wkrótce wykryło sprawców w osobach dwu szeregowców piechoty marynarki, którzy przyznali się
do zbrodni, wskazując żone zabitego, jako tę, która ich do zbrodni namówiła.
••••••••••••••••••• •• ••••• ••• ••

meJakim Uoderd9wnem. Z chwilą, kiedy Evans wystąpił ze słuipy, dalsze utrzymywanie st.osunku stało się dla
kochanków niemożliwe.
\\Tówczas to fvensowa namówiła
l,Jnderdowna, by zgładził jej meża, i w
ten sposób usunął przeszkody na drodze
ich szczęścia.
Underdown po namyśle zgodził się
na to i pewnego wieczora przvszedł do
Evensów w towarzystwie dwu kolegów
swych. Wszyscy trzej uzbrojeni byli w
karabiny wojskowe. W mieszkaniu był
również jeden z jego przyjaciół.
Przybysze zaczęli „egzekucje" od po
bici.a kolbami obu przyjaciół. ooczem za
sypali ich kulami i najspokojniej wr-Ocili
l do koszar.
'
.
Sprawcy zbrodni ponieśli już słus_z, ną karę w postaci wyrol,m śmierci, WY:danego przez sąd wojskowy. obecnie
zaś sąd przysięgłych wvdał taki sam
wyrok na moralną sprawczynie strasznego morderstwa.
I W sądzie Evansowa twierdziła iż mę
ża jej zabił ów przyjaciel, ooczem sam
odebrał sobie życie, ale twierdzenie to
nie ostało~ię wobec całe~o szeregu faktów stwierdzających jeg-o kłamliwość.

I
I

Dzlł

nast~pnychl

I dni

Wspaniałv pro~ram

słynnej
zawierający 2 ar-

podwójny

wytwórni Fox Film,
cydzieła

filmowe,

I.
,,Słodycz

Grzechu"

Historia zdrady malieńskiel, pełna humoru i po1todneł ironii. W rolach J,!ł.:
wspaniała para kochanków June Col•
lyer I Conrad rtagel.

a?y

Cudowne

W Sao Pao w Brazylii nie mówią w
tej chwili o niczem innem, tvlko o Arnerys Mattas.
Któi, to jest Amerys Battas? Dziecko
zaledwie 40-dniowe, ale zato dziecko
cudowne...
To cudowne dziecko nie wyróżnia
się mistrzowską grą w szachy. nie gra
do filmu, nje ma brody, ani trzech rąk,
de~
ale zato· posiada coś, cze~o brak wielu
NAJLEPSZE PERfUtlY
ćałkiem dorosłym osobom: oosiada swój
i WODY KOLOHSKIE .
własny pogląd na świat i potrafi go wy„ •„.„.
razić nie tylko w krzyku, jak inne dzieci
w tym wieku.
w calem ~ao Pao _i okolic~ mówią,
1 więc, o tern, ze 40-dmowa dziewczynka podniosła główkę i zaczeła mówić
· . • głośno: wyraźnie powiedziała iedno tyl· • • . jko, ale zato szczególne zdanie: „Mój Bo• _,że, życie jest ciężkie"...

I dziec:kf~

Na tern, jednak, nie koniec cudu.
W trzy dni potem to samo niemowlę,
które utraciło prawo do nazwv niemowlęcia, przemówiło po raz drusri:
Było to tak:
Ojciec dziewczynki. kierowca autobusu, wrócił wieczorem późno do domu
i skarżył się żonie, że jest zaoracowany.
Wtedy dziecko przemówiło: „To nieprawda. Tata bawił się z kolesrami".
Te wszystkie zdumiewaiace fakty opowiedział ojciec cudownei Amerys reporte.ram, ale dziewczvnka nie chciała
odpowiadać na ich pytania.
.„Nie udziela wywiadów"-objaśnił
ojciec.
Tymczasem Sao Pao jest w strachu.
Co będzie, jeśli wszystkie niemowlęta
tego miasta nagle przemówia?
·

[ NARCIH[]LDJ

u.

p·rzvl!odv miłosne dzielnego wilka morskiego, którv w każdym
porcie miał kochankę p.t.

kapttana Lashf

••••••••••••H

z kapitalnym Victor Me. Lag len' em
w roli J:!łównei,
Wspaniała ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyr. Leona Kan- .
fora. - Cenv. miefsc. nainitsze od 1 zł.
do 2 zł.. na pierwsze seanse wszvstkie
mie'sca po 1 zł„ w soboty i niedziele
od tt. 12 do -_ 3 pn poł. ·po 50 sir. i 1 zł.

albo drobno utarteJ bułki i irzuca się na
mgnienie oka na patelnię, na której poprzdnio już się przygotowało tłuszcz i
doprowa:c:l'zilo się go do stanu wrzenia.
Warstwa izolacyjna mąki, czy bułki,
zapobiegnie roztopieniu się lodów, a sama się przyrumieni i rozgrzeje. Kiedy
zaś się to stanie, kotlet się prędko odwra
ca na drugą stronę i po paru sekundach
„pieczony lód" jest jui g:0tów, a potrawa,
przez kontrast gorąca I zimna, przedstawiać ma szczególny smak.
yv ~hin~ch istnieją kucharze, którzy
pos1adaJ.a me.zwykłą zręcz~ość w. pr~y
rzą~zan.m ,~pteczonego lodu , tak z~ m~
dy im się me ~darza,
potrawa się nie
udała. Na kazdy sposob to osobliwe danie ~usi się przylfotowywać b~rd.zo szył;>
ko i Je~ć natychmiast po u~maze~m, gdyz
ł~aczeJ yrawa natury zmienią się w sos
meokreslony.

..........„ •••••••••••••••••••

Fascynułace

„Miłostki

kiresie technicznym, do tworzenia ślizgawki na Jodzie w lecie.
Kt-0 jednak przegląda pilnie książki
kucharskie chińczyków, moie się przekonać, ie oni jui dawno urzeczywistni!'! to
marzenie i to w sensie dosłownym, tak
że kucharz chiński może zaspokoić zachciankę „pieczonego lodu".
Powszechnie się uważa, że lody do
jedzenia, rzucone na gorącą patelnię, roz
topią się i że w miejsce zimnej, odświe~~jącej potrawy, powstanie z nich ciepła
zupa, o jaki!llś smaku ow?cowym.
Nat?ralme stałoby się ta~. we~le
wsze!k1ch praw natury, g~yby lod ch~iano piec, względnie smazyć, w całkiem
prosty sposób
Ale chińczy~y wymyślilł podstęp, dzię
ki ~tó;.emu m~zna sporząd~ać „kotlety .z
lodow zup:tme tak samo, Jak kotlety cie
lęce albo Włeprwwe

H••••H

'N·1es'c1·e pomoc,
.
naJ.b.ledn·1eJ·szyml
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~~t~e~omuk..~ · Przet te kilka dni bedziemv widy'-· dnak.
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Powieść

erotyczno-sportowa, odslaniajqca tajemnice
turnieiów walk francuskich.

.Jlopłsał :flanisło111 :ffelsstuńsfli.
24)

Druga runda rozpoczęta sie lekkim atakiem Wekera, który wkrótce dostał
się znowu w podwójnego nelsona i wyślizgnął się zeń w sposób bardziej jeszcze efektowny, niż przedtem. Po paru
minutach Karolniak założył poraz trzeci
nelsona i Weker wymknął sie znowu.
Publiczność odniosła wrażenie. że Weker umyślnie dopuszcza do tej?O chwytu, aby denerwować i zbijać z tropu prze
ciwnika.
. Po ~ażdym t;?aremnionvm ~h~ycie owac1e na czesc Wekera potez.mały.
Poidniecenie wzrastało. Bukar widząc,
że tą met~dą ~ie nie 'Ysk?ra. ściągał tera~ ~staw1czme. przec1wmka do o;irteru,
uslłuJąc powalić .go przerzutem prz~z
gł?wę: Weker mimo rany trzvmał się
dz1elme.
.
. .
Koziołkowah ~o c~łym dv~ame 1 ~a
rołni~k .in~lazł się.. kilkakrotme .w mebezp1ecz?-eJ sytua.c11. Udało ~u się wreszc1e un:eruch?!111ć Wekera 1 z~czął go
forsowme dusic, aby przerzucić przez
ramię i przygnieść obu łooatkam1.
W cyrku zapanowała cisza. Tysiące
oczu wpiły się w walczacvch. Weker
ciężko dyszał. Przez skóre uwvdatniały się napięte do ostatecznvch granic
mięśnie. Nagle zebrał resztki sił, szarpnął, odrzucając Karolniaka i stanął na
obie nogi.
W tej chwili rozległ sie 2'wizdek. Walka była nierozstrzygnieta. Wekerowi urżądzono entuzjastyczna owację. l'lum uczynił go swym bożyszczem.
ROZDZIAŁ XIX.

mistrza świata, brakowało Jeszcze kilka
dni.
.
Dotychczas wysunęło się pieciu zapaśników: Grey, Bołysz. Weker. Karolniak i Voos. Najwięcej szans mieli Weker, Grey i Karolniak, zrtienawidzony
przez publiczność za brutalna walkę.
Grey wprawdzie nie odniósł od walki z Karolniakiem żadnego zwvcięstwa,
lecz trzymał się w formie i miał za sobą
wszystkie spotkania nie rozstrzvgnięte.
Pewnego popołudnia, gdy wyrwał
się z szalonych objęć Reny, posadził ją
na swych kolanach i zapytał:
- Czy wiesz, Reno, że za trzy dni
będzie po walkach? ..
- A jakże, pamiętam ... - odoarła.
- Dzięki Bogu, że już koniec. nie uwierzysz jak jui tego pragnę.„
_ Dlaczego?...
- Zaraz wyjedziemv. weźmiemy
ślub i przynajmniej przez pół roku nie
chcę o niczem słyszeć - tylko o tobie ...
- A co zrobisz z Karolniakiem? ...
_ Położę go ...
- A związek?.„
- Nic mnie nie obchodzi... Nigdy nie
wdawałem się w żadne szacherki i wda
wać się nie będę„. Zawsze walczę ucz.
ciwie„.
- Ależ, mój drogi, narazisz się ... odparła, głaszcząc go pieszczotliwie po
twarzy. - Zrób to dla mnie. ulegnij ....
Zsunął ją z kolan. Na czole między
brwiami zarysowała się głęboka zmarszczka.
- Nigdy!... Jak śmiesz mówić coś po
dobnego!...
Katas ro f a
Przeszedł wzburzony kilkakrotnie
Do ostatniego dnia turnieju. w któ- po pokoju, poczem przemówił zupełnie
rym się miała rozegrać walka o tytuł już spokojnym głosem:

t

wali ·się bardzo rzadkoi tvlko ... - dodał
z domyślnym uśmiechem - iak braciszek z siostrzyczka...
· - Cóż to ma znaczyć? ... - odpowie
działa ostro.
- To znaczy, iż musze bardzo na sie
bie uważać i przeprowadzić dokładny
trening, aby być pewnym siebie...
- Nic. to mnie nie obchodzi.... Nie
chcę wiedzieć o waszych głuostwach.
Jesteś mój, a poza tern nic dla mnie nie
istnieje.
-Zrozum maleńka - próbował jej
wytłomaczyć, lecz ona mu przerwała.
· - Dość tego! Nie zgadzam sie na żadną rozłąkę, ani też na jakieś kompromisy...
- Kiedy tu chodzi o moja karjerę...
- Więc co dla ciebie wainieisze !..wykrzyknęła. - Karjera czy ja... Zresz
tą nie nudź mnie...
- Pozwól...
- Daj mi spokój ... Skończmv tę rozmowę... Albo wyperswaduiesz sobie te
wszystkie głupstwa. albo...
- Albo -co? ..,
- Nie zobaczysz mnie wiecei.„
Spojrzał na nią zdumionv.
- Reno, i ty. to mówisz?..
- Tak, ja... Nie znosze żadnvch podziałów ... Jeśli kochasz mnie nanrawdę,
musisz należeć wyłącznie do mnie . A je
śli ważniejszą rzeczą dla ciebie jest ta
komedja, zwana walkami, to oroszę, nie
przeszkadzam...
Wpadła do drugiego pokoju i zatrzasnęła za sobą drzwi. Usłvszał zgrzyt
przekręcanego klucza.
- R'eno! - wołał, szarpiac klamkę.
Reno!...
W pokoju panowała cisza. Czekał.
Mijały minuty, kwadranse. znowu podszedł do drzw ii usiłował je otworzyć.
- Reno, jeśli w tej chwili nie otworzysz, wyjdę....
Nie otrzymał żadnej odoowiedzi.
Wyszedł mocno zdenerwowany i P.0
jechał do hotelu. Czuł sie bardzo źle. Pierwsze nieporozumienie z ukochaną
rozstroiło go zupełnie. Z jednej strony
nie mógł jej zrozumieć, Z drugiej zaś impanowało mu jej zachowanie. Siegnął po

Darł arkusz za arkuszem. Słowa, któ
przelewał na papier wydawały mu
się śmieszne i bezsensowne. Były blade
w porównaniu z tern, co czuł.

re

W końcu zrezygnowal. rozebrał się
do naga i zaczął wykonywać ćwiczenia
gimnastyczne. Po godzinie kazał przyszykować sobie zimny tusz i odświeio
ny w lepszym już humorze, wyszedł na
miasto.
Wstąpił do najbliższej kwiaciarni i
kazał wysłać pod adresem Renv w) elki
pęk rói.
Miał przeszło godzinę czasu. Udał
się więc do Tivoli i spooył obfity podwie
czorek. Gwar i ciężkie opary dvmu nużyły go. Wyszedł więc, wyszukał odkry
ta taksówkę i kazał sie wieść bez celu,
pamiętając jedynie o tern. abv na dziewiątą wrócić do cvrku.
Gdy auto mknęło przez Piotrkowską
siłą musiał powstrzymać sie. abv nie podać a.dresu Reny. Przezwyciężył jednak
pokusę i po chwili znalazł sie na szosie
Pabianickiej.
Swieże powietrze iucieczka od wieikomiejskiego hałasu sprawiły. że zdenerwowanie zupełnie minęło. Myślał o
Maszyna zwolniła biegu i zawróciła
tern, że szybko upora sie z m niej waż;uym przeciwnikiem i pojedzie do Reny,
by przeprosić ją za nieporozumienie.
mknąc po chwili w kierunku miasta.
Brakowało kilku minut do dziewiątej
Szofer skręcił w ulicę Narutowicza i gdy
znajdowali się przy Skwerowei wypadło nagle ciężarowe auto, uderzaiąc całą
siłą w bok taksówki.
Rozległ się brzęk tłuczonvch szyb,
łoskot strzaskanego podwozia i krzyki
nielicznych przechodniów. świadków ka
tastrofy.
Auto odrzucone siła. zderzenia, oparło się o chodnik i przechyliło srwałtownie.
Z pobliskiego postoju nadbiegli doroż
karze i szaferzy, a jeden z nich usiłował
zatrzymać ciężarowe auto. które nie od
niosło widocznie najmniejszego uszkodzenia i pomknęło pełnym gazem w stro
Jlę placu Dąbrowskiego.

m. c. al
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l·szy Diwlekowy Nino-Teatr w t.odzl

„„„„:

,,SPLENDID""

:„„„. .
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znalezioną

- · Wielkie arcydzieło dźwiękowe pod tyt.

Dziś i dni następnych!

NOCNA"
„WARTABILLIE
DOVE

po dokona-

um1ga1ore·C1mex.
•

za łaclmy w got6wce. Preparał ten jeat i~dynie uzna~y przez Mi!1ls~ Spraw. W ~w:~
Dy:. Zdrowia jako środek dezynfekcyjny przeciwko wszelkiego rodza1u insektom, a P
jalnie bakteriom dyfterytu i tyfusu brzusznego. Zakłady Chemiczno • Dezynfekcyjne
Do nabycia we wszystkich
aptekach i drogerjach
Katowice Zas~ępstwo na woiew. łódzkie

„S ALV ATOR''

Int. Juljuez Hamer I 5-ka, l.6d:.t,

według powieści genjalnego piewcy morza CLAUDE FARRERE'Ą

w rolach głównych

·

4

potęgi

NIKOlrA3 SUSAMIM
DONALD REED
PAUL LUKAS

ekra~u

••••••••••••.......„.„.....„ ...•... !
I

ł ·
. . .
I
·kupuje 1 na1lepsze ceny P act

Autobusy na powyższej linii od~odzą do Piotrkowa o każdej pełnej godzi·
nie Począwszy od 8 rano do 20 w wle·
czór ze stacji autobusowej przy ulicy
Rzgowskiej 85, dojazd tramwajami t t 14
Czas przejazdu 1 godz. 30 minut. Cena

Aparaty dźwiękowe
systemu „Western Electric•

Zł. 3

Używane

: książki szkolne

tólii~CPiOtfkiw

1

Cena miejsc: zl. 1-, 2- i 3-

„„

8·90 Sierpnia 1. tel. 188·68.

I

KS1ĘOARNIA

L • K R y S ZE K•

Pomorska 16.
I
-!f ----

gr. 50.
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AR'IREl'IZl'llJ
REIJN~TTZNIJ, ISl:HIJł.811
Reumatyzm !est straaznem wszędzie
rozprzestrzenionem cierpieniem, które
nie oszczędza ani biednych, ani bogatych i znajduje ofiary zarówno w cha·
cie iak i w pałacu Formy, w jakich
się to cierpienie przejawia. są hardzo
różnorodne i często bywa. ie choroba
zupełnie inaczej określona okazuje się
póiniej niczem innem lak,

ł .„.„~

'

.

I "Exprass \Uiaczorny"

można otrzymać codziennie u
przy chłodni Włoskiej, willa

Jamnika
Kawula.

Dr. med.

Ueumir~

tó~z•ie Zakłady

J.

Ro11111atyzn10111.

Czasem są to bóle w członka 'h i sta
wach, czasem opuchnięcia członków·
zniekształcenia rąk i nóg, drganie, kłó-,
cie, darcie w różnych częściach ciała.
czasem nawet osłabienie wzroku jest
skutk em reumatyzmu i artretyzmu,
Równie rótnorodne jak forma tego cier~
pienia są środki lecznicze, różne miks·
tury, maści, lekarstwa i t. p,, które się przeciw tej chorobie stosuje, Więk·
sza część tych środków nie jest wogóle w stanie wyleczyć, może tylko przy•

Wulkanizacyjne
p~quara „Paris" \V l'aodzl
61
Ogrodowa 9 t e I • 191• •

Choroby skórne i
weneryczne. lecze·
nie diaterm ią, dia·
termokoagulacją o·
raz lampą kwarco•

Wszec h•wiatoweJ" sławy aparatach

MOftlUSZKI 5.
tel. 174.J-50
Przyjmuje od 1.30
do 2.30 pp. i od 5-7
w niedzielę od u
dn 1 oo ooł.

kł d •
przyjmujemy do reperacji i n•~ulacji (ua a ame
protektorów) opony wszelkich rozmiarów,
Wykonililie solidne i ezvbkie, pierw~zorzędnymi
surowcami. pod fachowym lderowmcłwem na

"'ł

P·quara J „ Paris
k

.

1

wą

•

._.___,--------· uian·~d;y;

nieść chwilową ulgę ,

To co tutaj polecamy jest zupełnie niewinnym środkiem tródlano lecz·
niczym. KTóRY JUż WIELU C:IERPIĄC\'M UOFOMóGl.,
Nasza kuracja jest znakomita i działa szybko nawet w wypadkach
CHOROBY CHROt'lłCł:ltEJ ZASTARZALEJ.
Ażeby zyskać jeszcze więcej zwolenników, postanowiliśmy sobie kat·
demu. kto do nas na pisze posłać pouczaiącą broszurkę o kuracji tródlano•
O A R M O.
Z U. P E ł. lt I E
leczniczej
Kto zatem, cierpi i pragnie aię od bólów uwolnić, niech napisze. nie
zwlekając dziś jeszcze
Ausust Marzke, Berlin - Wllmersdorf1 Bruchsalerstraaae 5,
Oddział 48

1ttursnuunwn

RftKllu~~.
,rak- ~ D M
m~~~!!!~.~!~!ron~ą
u. H
wradaiący
tyką kupiecką.

JeZY·
ust<>sunkowany
kami polskim. 'liem.• ang .• rutynowany buchalter
i kores'J)ondent pragnie przystąpić z 1otówką
I wsnółpracą do solidneg<? vrzedZt. 5.000

f~~~~o~!tl.a

(handl svedyc_, agentur 1tp.). Re·
Rzeczowe zgłoszenia sub .f. r." d<> adm.
nin. pisma.

~

R mu R
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.~;~~;:~i:v I!ł~!~~~.~ „~ Re~Iamy iwietlne w'ar~n Koleiowym „~

PRZED WYJAZDEM nA WIEŚ

ufarbuj swe zniszczone obuwie
Farby nasze są trwałe, nie schodzą
po deszczu! : Nie ścierają siew piasku
Mechaniczna farbiarnia
obuwia i wyrob6w sk6•
„J E D Y l'I A"
rzanych
tódi Piotrkowska 106 tel.184-50
Zelownia obuwia skórą i gumą indyjską na miejscu

PRZ\' GÓRNYM RYNKU

1

ner~c:rne 1 płc!owe

PiotrkowsKa 294, tel. 122·89 KonstanfJDOIYSU 12.
T~l •. 1 55-52
(przy przystanku tramw. pabianickich)

Czynna od l~ei rano do 7-ej wiecz. Przym1u1e od 9-1
w niedziele i świeta • do 2-ej po Pol od ti-8 D1a pań
od 4-5,
Wszystkie specJalnoścl I dentystyka.
Kąpiele świetlne. lamoa kwarcowa. Dla niezamotnvch
- - - - - - - - - - - - - - elektryzacJa, Roent~en. szczepienia, C:ENY LECZNIC.
analizy (moczu. kału. krwi. plwocru,
Dr.

11••••••••••••„

~u~o lioldblatt ;;~i'i~~:;:
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ZŁOTE.

re.mHe.ERp • Kl I n ge r
REI
po cenach lecznic.
d
D

I

Do'!tór

•

d
tODZI
AT
un:ą zamy
m.
Na mocy. . oncesji: wydanej przez MbAGłIS.TkR.

reklamy ŚWJetlne na słnpac

k
meis. fegoKil'paJk. anu,. Sk

otaczah,cego Ogród Kolejowy ze strony uL Narutowicza, .1ńs 1ego t we~owe.
szeark Kolejowy znajduje się przy samym dworcu, między trzema na1ruch
liw mi ulicami naszego miasta.
Reklamy świetlne. wykonane najestetyczniej, oświetlone będą od
, ku w przec1 gu całel nocy,
14
2
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128-71. 188-58
I
1'iii!~~•••••••••••••••••••••••••••••~1

~~~iw~~
~czn~ ~m~
rvcznych
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choroby
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17 tel.
Piotrkowska
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dentystyczna oraz wenerol...

Porada

rano od 8 do

'

„Rapubłikę"

I Ból-11 HRZYz4 9

przyj mu je

•

,„Bu1noit LetnilJ-\Uiiniuwa Góra

Czy chcesz siq uwolnić
n1eszkodltwq drogą od

~odziny przyjęć 10-12 i 5-8
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RAD.JOPOGOTOWIE .183-4q. Pomor·
ska 20. wszelkie zlecenia radiowe do 9 ł
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;l~c~~~KIE szkło d,o.pokn:cia mar;~ 1.a~UftOW~nł ft1·ew·1~l·'bl'

u ~n

P1otrkows~~

---d-0 r. me .

specjalista cboryb
natów poleca I. Wozmca.
. skórnych. wenerc,z- ;; ecfallsta cho Moniuszki 11,
i ,,PALMfiArm.py11i:ny" 126 tel 205-74 1 180-63
telefon 63-22.
skórnych
PIEKARNIA higjeniczna do SP!zedama nych i moczoplc10
L
Choroby skórne
..venerycznvch
wych
za które gwaranlu· lub wydzierżawienia egzystuJąca od
cborobv weneryczne. skórne I włosó• emy do 3 lat. Do 1911 r. z powodu sta.bego zdrowia :"'~a "iotrl_l~w•ka70 i moczoołciowych weneryczne elek•
troterapia.
Andrzeja 5
(róg lrauguttaJ
nabycia w fabrvce ściciela od zaraz. Wiadomość. na m1eJANDRZf.JA 2. TfL 132.28.
11· T
Przyjmuje od 8-10
_
teL 181-83
scu, dojazd samochodem z Piotrkowa,
Specjalista chor6b sk6rnych Leczenie lampa kwarcowa. analizy Północna 24
40
9
1
1
od 5 - 8 w1ecz.
29 Puyjmuie od 8.3o" . e '. :> :
krwt I wydzielin. Przyfmuie codziennie tel. 131-85 nrai: we Wolborz St. Łażewski
I wenerycznych.
od 11-1 i od 6-8 w. w niedziele i wszystkich składach 1'0'1'!\ZEBNI chłopcy do sprzedaży ga po 10.30 rano, od 1 'rzy1mui~ •00 8- 11 IW niedz. od 10-12
Leczenie diatermią. Elektroterapja.
9
- · - - zet. Zgrauać się ul . Zgierska 46. oci do 2.30 pp„ od. 6 w nied~el~lś~ięta
Południowa 28- tel. 201-93 świeta od 10 do 12. Oddzielna P04:ZePoszukiwana
od _
do. 8.30_ ~··.w nt~·
11_14 godz.
Pokój
1'alnia dla pad.
Od 8-11 rano i od 6-9 wiecz.
9 1
Od 1-2 w Lecznlcv (Piotrkowska fi2) ( .ś . kl tk' h JĘZYKA polskiego i rachunkowości dzielę ~ swięt.a oa Oddzielna pocze· Ciospodyni,
w niedziele od 9-2.
«
. .
b
kalma dla oan
illlkasowy wy.d_ d:~e~:eu~eb · o~~nyo I szybko wyucza stude,tt wyższeg? se- 10-1-ei. ~ddzielna
kwit
Dla niezamożnych ceny lecznic. ZGUBIONO
do rze um1e1ąca „o·
mestru. Starszych spi::„.1alną skroconą poczekalnia dla oan
•
•
B k Zw Sp Zaroblkowych
ur. mea.
~zezOOJ~n B. H ·Głogowski 29.6 zl. do wynajęcia metodą. Gdańska ~3, m 2, front 1 p. 29 L.t:'.l':N!~ W absolutnie suchej, 1to\~ać, Referencje
IWi.a~.omo~ć: Biuro ··--- - - - - - - - - - - - - · - pięknie (położonej miejscowości, .las}' P,nzą~aoe. Z11łos1ć
~. kwit 9953 ·
ZYLBERBERG :r:gubił ~wity inka· Lagiewniki „A", 1ą do W)"llaJęc.als1ę t:'1otrkow~ka _39
DO SPRZEDANIA 31) 0• g .1 . bu· „Bip Piotrkowska
39 9
s~we wyd. przez Bank Zw. Sp. Zarob· 4 mie~zikan!a nowowyi:em~ntow.ano lt~I. 138-04, L2 wm,
ldynki nowe cen.a 20 oo~ ~ł ~ ~ zt 1 - front
okulista. Przyjmuje obecnie
kiXWy<:-h 901.449 - 29..6 ~. 500.- z. 2 - 3 pokorowe. Komun1kac1a . aut.o·.
na h~ otece Wi·adomość kol. Kwiatko
Al. Kościuszki 21, tel. 165·17. wice PA. Nowocień 4 kiJ.ometry od 1• • • • • • Zylberbe.ng, kwit 995:5 .592.499 zł. 100. b~owa . 10 minut od Brzez1ńsk1e11111•
Zyliber:b~rg kwit 9954,
3Q.6
traID1Wa}t! Lutornie~k.
od 1-2 i S-7.
1ulicy. W1adQl!llość: tel . 203-93.

IGN. MARGOLIS
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Polski
bokserska
Reprezentacja
Jlusfrfq.
na

Dzisiejszy mecz li·
go wy

ml-:dsupańsf1110111e •aJ11adv s
Jak się dowiadujemy w dniu 6 lipca zentacji przedstawia się następująco: w.
dniu dzisiejszym rozegrany zostanie na boisku WKS-u 0 godz. 18-ej mecz rozegr31ny zostanie w Katow~cach mię- mus~~: Moczko, w. kogucia: Forlańs~i,
ligowy ŁTSO _ Garbarnia. Jak się do- dzypa.nstwowy .mec~ bokserski Polska- w. PI?~lrnw3:: Górny, w. lek~a: ~ochn.1k,
władujemy Garbarnia przyjechała do Ło Austna. Polski ~wiązek Boks~rski P.rzy w.. potsredma: MaJ~z~hysk1, w. sredma:
dzi w najsilniejszym składzie z Nagrabą, I zesta~ieniu naszeJ reprezentac]l ommąt \Yi~czorek, w. półc1ęzka: Wys trach, w.
E
Smoczkiem i Pazwrklem na czele. Skład zupełme bok~erów redzkich. Dlaczego - cięzka: Wocka.
narazie niewiadomo. Skład naszej irepre
ŁTSG ulegnie kilku zmianom

w

I

1:.1 SQ-Qarbarnia

I

Najlepsze rakiety polskie
6iorq ud•iol

DJ

D1i<d•vnarodo.,.,1JD1 iurnieju

ienisODJIJDI "' JlrofloDJie
Kraków, 28 czerwca. J Gra podwójna: Kloszek i Maszewski dokończenie partji łJecht - Wittmann';
Rozgrywki międzynarodowego turnie -Ciężak i dr. Brodkiewicz 6 :O, 6 :2, lfol- godz. 9: Oabrowits - Konopka; godz.
ju tenisowego w Krakowie zbliżajil się ku 1laender i Rubin - Baran i Mohr 6 :3, 3 :6, 10: Benda - łJorain; godz. 11 : zwycię
zca spotkania Garbowits - Konopka z
najbardziej interesującej części t. j. fina- 6 :2.
Gra podwójna pań: Marguliesowa J. Stolarowem; godz. 12: Vodicka-Klolowej.
Wprawdzie dotąd znamy nazwiska -Landanowa 9 :7, 1 ;0 w. o„ Blanckstei- sz.ek.
(M. i J. Stolarowowie. ,,Jurand"* Vodłc- nowa - Scarpowa 6:21 6:3, Junżanka Po po1udniu: od godz 3 grają: zwycię
ka i Kloszekl, tylko pięciu graczy, którzy Zimmermannówna 3 :6, 6 :4 i 6 :3.
zca pairtji Wittmann-Kloszek z M. StoProgram turnieju na dzień dzisiejszy larowem, zwycięzca partii Wittmann d~szll do iednej ósm~j finału, to je~nak
mimo to me. obeszł? się bez sensa~yJ. Na (sobota) pirzedstawia się jeszcze bardziej łI·echt ze zwycięzcą partii łJecht i Vodic.
leżało do nich z niezwykle ciężkim tru- interesująco od dotychczasowych i obej- ka - Andrzejewski i Wittmann z braćmi
dem wywalczon~ zwycięstwo Jerzego muje nast. spotkania: godz. 8 rano: bra· Stolarowymi, oraz szereg innych.
Stolairowa nad wielce przytomnym i zdra cia Stolarow - łJollaender i Rubin oraz
dzającym dość dużą rutynę tu;rniejowa.
graczem Cracovii, Lieblingiem. Byt naŚ
wet czas, iż zwycięstwo Jerzego Stolarowa wisiało na włosku. gdy w trzecim
•
secie prowadził już Liebling 4 :2 !
.Dals~e 111vnHH • furnieju 111 'Wim61edan.
Nie mniejszą w każdym razie nlespoTylko znakomitej dyspozycji biegoPo wielkim turnieju o mistrzostwo
dzianką było tet zwycięstwo młodego, a
wielce utalentowanego drugiego gracza Francji, rozegranym niedawno w Paryżu wej zawdzięcza . Kożeluch, że pomimo
c.r~covil, Klos'Zka nad rutynowanym te- w bardzo Ucznei i silnej konkurencji szalonych· wysiłków Naj ucha w pierwms1stą, W~gleir h.r. Zichym w d~~seta~h międzynairodwej, zorganizowano również szym secie prowadzi i wygrywa go w
or~z porazka naJlepszej „rakiety k?b1e- w Paryżu Utrniej o mistrzostwo Francji stosunku 6:2. Jak twierdzą fachowi spra
waz.dawcy pism francuskich _ Kożeluch
ceJ Po~?anla, p. Scarpowej z tenisistką.. dla zawodowców.
tJo turńieju tego zgfosiło sie zaledwie posiada najlepsze w świecie tenisowym
. . .'
Cracov1J, Bl~nckstelnową.
~ zagramcznych graczy na1lep za, zter eh zawodników, reprezentujących grę nóg, najlepszy stairt l wytrzymałość
moze sita, okazał się Oabrowils (Węgry), zresztą najwyższy poziom zawodowych największą. Posiada również wyjątko
choć również I trójka ~zeska ł'!echt (Pra- tenisistów we Europie. Do walki stanęli wą precyzję uderzenia i niezwykłą „mła
ga), ęenda (Kiromieryz) i Vod1cka repre- mianowicie: mistrz świata, czech Karol rę•• w oku, jego Io.by zawsze padają o
zentuie b. dobrą klasę, o ~z.em świadczy Kożeluch, polak Najuch - wic~mlsbrz., pąrę centymetrów od linJI autowej, nigdy
choćby. zwycięstwo ostat!uego nad Mar- irlandczyk Albert Burke i farncuz Płaa. nie idąc na aut.
·
·
„
o "
l
·
•
p
szewskim w 2 setach. N1ezwyle Interesu
rzy tak ~ie1łczneJ grupie zg oszo-- . rugi s~t przyn10~t taki sam wymk, a
jąco zapowiada się partia: łJecht-Wlttmann, która jdnak przy stanie 4 :3 dla nych zawodników, ~rzystą.pforto odrazu więc zv.:yc1ęs.two Kozelucha ?:2. W tri~
Wittmana został odłożony z powodu ciem ?o półfinałów. W pierw~y~ Karol Ko- clm secie ~aJu~h zdobywa s1~ na ma~si
ności na dzień dzisiejszy. Była to bez- zeluch bez trudu zwycięzy.1 ir!andczyk~ Imym wys1tku i wyrywa Kozeluchow1 4
wzgl~dnie najplękniesza partia z dotych- Buirke, a Najuch - bez wielkich staran sety. Ale to wszystko. NletwY~l~ regularnx, gracz. ~z n_ery.rów, rekordzista pre
czasowych w turnieju, w której Wittman - francuza Plaa.
W finale spotkali się tedy rywale od CYZJI w tems1e sw1atowym, zdobywa i
prowadzłf już 4·11
.
Szczegółowe" ~yniki przedstawiają się lat wielu, Kożeti:ch i Najuc~. Pierwszy ten set w stosu~k.u 6 :4.
o. trzecie m1eJsce walczyli Burh Alset rozpoczyna się pod znakiem przewanastępująco·
Ora poi. edyńcza panów. Benda _ Alt gi Naj ucha, który kieruje grą, świetnie bert 1 Plaa. Zwycięstwo przypadło Bur„
schuelle (Lwów), 6:3, 6:i, łJorain-Po~ plasi:jąc swoje siln~ drivy. K.ożeluch, u- kemu bez. wielkiego trudu 6:0,,.8:6, 6:Z.
Obecnie prasa francu~ka znow wraca
horyles (Lwów) 6:2, 6:1. Wittmann-dr. ~taw1czn_le roz~tawian~ plal_lcmgaml NaPotucze'k w. o., Hecht-Hollaender 7 :5, 1ucha •. biega me~stanm~. ~1c &? to J;~- do mocne.go prop~;gowama me~zu mistrz
6:3, Marszewski_ Mohr 6:2, 6:4, Vodic nak me peszy: B~erze piłki ~ na1tru?meJ- amatorski 'f.iraancJ.1, Cochet, !flIStrz zawo
ka_ Marszewski 8:6, 6:2, „Jurand" _ s~~ch pozycyJ'. me ir~zygnui.ąc z _n~Jtrud,: dów Francu, Koezluch. Obe1 za":odn!cy
Czyżewski 6: 1. 6 :O, M. Stolarow _ Bie-1 me1szych„ naJbardzie. J „mem~zhwych na me~z taki ch.ętnie się godzą .. Coi, kfe„
Jec'ki 6:0. 6:0, M. Stolarow __.:_ Prochow- do wzięcia..Ale pom~mo·t? - 1est ~mę- dy związek temsowy francu~k1 na poJ~·
ski 6 :O, 7 :5, Klosz·ek _ hr. Zichy 7 :S, czony. ustaw1cznem b1egan.1e.m, to t~z ~o dynek zawodowo - amatorski zgodzić się
8 :6, J. Stolarow-Liebling 7 :5, 4 :6, 10 :8. raz ptierwszy na tym turmeJu z<le1muJe me chce.
swea er.

MIstrzostwa ten I$owe

Znamienna

uchwała

Polskiego Zw. lekkoatletvcznego
Zarząd

Polskiego Zw. Lekkoatletycznego na SwYCh ostatniem posiedzeniu uchwalif wprowadzić karty zgłoszeń do
zawodów na wszystkie zawody między
narodowe, mistrzostwa Polski i okręgo
we. Zawodni, który ·podpisze kartę startu, a nie weźmie udziału w zawodach,
zostanie ukarany.

Kurs trenerów pił·
karskich
organizu;e Warszawski OZP IV
Warszawski Okr. Zw. Pitki Nożnej
org-anizuie w porozumieniu z PZPN-em
i Ośrodkiem w. f. kurs przodowników
piłkairskich od 17 do 30 lipca, a drugi
kurs od 18 sierpnia do 18 września. Opła
ta wraz z utrzymaniem 15 zł„ a za drugi
kurs 2,c; zt. Zapisy przyjmuje sekretariat
WZOPN-u (Nowowiejska 2-a) do 2 lipca.

ltiezwykr~

il

\VYPril\Vil

wIata

turystyczna"

IS lfgsl«:€U kllomelfróW' w lodzi

Dziś

•

turniej koszykówki
drużyn

zgierskich

w dniu dzisiejszym odbędzie się w
Zgierzu wielki turniej w piłkę koszykową z udziałem wszystkich miejscowych
drużyn koszykówki. Turniej zapowiada
się bardzo interesująco ze względu na sil
ną konkurencję w Zgierzu. Zwycięzca
turnieju otrzyma puhar.

Imprezy sportowe
na wystawie w Poznaniu
Podczas trwania międzynarodowej
wystawy komunikacyjnej i turystyki w
P1Jznaniu odbędą się następujące imprezy sportowe: 6.8 .bieg na przełaj i meci
lekkoatletyczny Stadjon-Warta, 6-13.8.
i 20-27.7 konku;rsy hippiczne, 10-13.8 mistrzostwa pływackie Poznania, 12 i 13.8.
raid automobilowy i pościg za balonem,
20.s mecz pływacki Poznań-Pomorte ,
24.1 kolarskie mistrzostwo Poznania,
27.7, 2 i 3.8 - zawody lekkoatletyczne
SMP, 3.8 święto ptywackłe i wyścig kolnrskł, 10.8 ko1at8kł wyścig dookoła Poz
na ni a.

Wspaniały

sukces

Rana w Ameryce
bokser Ran odniósł ostatnio w Milwaukee wspaniałe zwycięstwo
nad znanym tamtejszym bokserem, Pola
kiem z pochodzenia Joe Kubiakiem, nokautując go wpierwszej rundzież Ran zrobił wielką furorę, a jeden z dzienników,
„New York Times" nazywa g") następcą
Carpentiera. Najbliższein spotkaniem Ra
na będzie mecz z Thomsonem.
Stołeczny

I 161 zawodników

jedzie na zlot Makkabi w Ant „
werpji

Organizowany przez wszechświato
Związek „Makkabi" zlot w Antweirpji
odbędzie się na początku lipca r. b.
Z Polski udaje się ekspedycja zawodników w liczbie 161, obejmująca obsade
wszystkich konkurencyj sportowych. Zawodnicy rekrutują się z następujących
klubów: Makkabl (Andrychów), Makkaki (Chrzanów), Makkabi (Królewska łJu
tal, Kadlmah (Oświęcim), Bar-Kochba)
(Łódt), Makkabi (Kraókw), Makkabi
(Warszawa), Bar-Kochba (Wa1rszawa),
Makkabi (Żywiec), Makkabi (Biała Bielsko), zrezszenie żydowskich klubów ko.
biecych i łJasmonea (Kowel).
\\'yjazid zawodników nastąpi we wtorek, dnia 1 Upca.
wy

Petkiewicz i Kuso· .
ciński

jada na mistrzostwa Anglii
Polski Związek Lekkoatletyczny zdeostatecznie wysła.ś do Ang)ji
na mistrzostwa lekkoatletyczne najlepszych dwuch długodystansowców polcydował się

ci1~~1iF~o~=
f~gst~~~~e~~:tiefr~~~
·~grane
zostaną w dtuach 4 i 5 lipca. Nasi
0

za'."'odnicy mogą na terenie. angielskim b.
zdziałać, tymbardzieJ, że znajdują
duzo
Gib
„ d
tt·
.
..
F
h
.
,
d
·
t
ł
h
•
h <l ma7 wy1ruszy .z por u Je - zac
lki
ra1taru. I się obecnie w dobrej formie i ich
r~ncJ~ 1 1s~pan11 o
• W t Y_C,
neJ z ~10slars'k1ch ~rzY_stam klubowy.eh Stąd. wy~edz1e .Bard;aux n_a ocean Atlan-, zbliżają się do wyników osiągJJ~ch
ó
w Paryzu młody, dz1ew1etnastoletni wio- tyckt, ktorym Jechac będzie przy wybirze przez najlepszych dtu d . t
go ys anso.we w
ślarz francuski, Marceli Bardiaux na nie- żach łJisz.panji i Francji do ujścia Sek- Europy
•
wany, którą następnie wróci do Paryża.!
zwykłą wyprawę tU1rystyczną.
S
5 k
Trzeba, rzeczywiście, sporej dozy
Wyprawa ta ma trwać cały rok, Baru ces zamoty
diaux dokona jej sam jeden na jednooso- energji .i zapału, żeby przedsięwziąć saOslo
bowym kajaku. Jego marszruta przed- memu na łodzi tak długą ł wcale niełatwą
stawia się następująco: Sekwaną do kana podróż. Widać tu wyrraźny wpływ słYn
Kolarski mistrz Pols'ki Szamota prze(!
łu Marny, kanafem na Ren, Renem do nego bohatera obu oceanów, francuza
do Warszawy, stairt~wat w
przyjazdem
który niejednokrotnie w
ujścia. Potem przeprawi'się mtody tury- Oerbaulta,
sta lądem do początku Dunaju, po któ- swych publicznych przemówieniach za- niedzielę w Oslo, · g-<lzie odniósł świetne
1rym jechać będzie przez Niemcy. Austrję chęcar mtod·zież francuską do wyjazdów zwycięstwa . n~d mistrzem Norwegji,
ęvensenem I mistrzem Danji. Hansenem.
Serbję, do morza Czarnego. Brzegiem na morze w łodzi.
Jeżeli Bardiaux doprowadzi swój wspa Sz~mota hroni w niedzielę tytutu mistrza
morza CzarneP"o - do Konstantynopola,
przez morze Marmara i :Egejskie - do niaty zamiar wioślarrskiej wyorawy rocz- Polski na Dynasach.
Aten. Dalej - kanał·em Korvnckim oraz ne.i po zanrojektowanej trasie clo końca,
innemi połączeniami wodnemi do Ad~jaty bedzie mógt się poszczvcić jednym z najku, poczem nastąpi długa jazda wzd'fuż ł piękniei<:.zvch wyczynów turystycznych C:zuiaJ€ie
wybrzeży wf ,..,~kich, aż do Nicei. Stąd ostatnich lat.
- morzem Śródziemnem przy wYbrze-

w
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'Wlacli • ·111uclc:scq .., 6erltńs·Aicli ••••dacii plu111acAłcli

Wzorowy basen pływacki w Wrl)ctawiu, gdzie obecnie odbywają się wielkie za·
wody pływackie.
U góry z lewa: plakieta, zaofiarowana przez miasto Wrocław jako pierwsza

W„ Berlinie

nagtoda~

Z ldtAoalletoAI

.Ao6łeceł

wielkie

międzynarodowe

!larlamenl

Panna KURC zdobyła w zawodach kobiecych w Hambu1rgu zdumiewający · wynik
w rzucaniu oszczepem pokrywając przestrzeń 39,01 mtr.

zawody

płyWackie,

w których

złofgch

czllerdziesfu milionów

111 lrlandlł

Gmach pailamentu w Belfast (północna IrlandJa), któr~go bu1owa dobiega
obecnie końca. Będzie to jeden z najpiękniejszych parlamentów świata.

Wskazała ·spadkobiercę :

PiosBnka

odbyły się

zwyciężył włoch Gambi (oznaczony nir. l da czapce) w czasie 1:10:15.

Jut

Pani Zizi lo1nbrino

·

· o swum królewskim mataonku

W Ameryce 4 Jata temu zmarł niejaki zapytanie adwokata skąd umfe tę zapoMorganatyczna żona króla Karola
John Whalen, syn emigranta irlandzkie 1 mnianą już prawie balladę irlandzką, rumuńskiego p. Zizi Lambripo, zamieszgo, który pozostawił duży majątek. obli- pbczmistrzyni odpowiedziała, że nauczy kująca obecnie w Paryżu, jest bardzo za
czony na 40 milionów złotych polskich la się jej' jeszcze w dzieciństwie, na ko- dowalona z powrotu swego królewskie
Spadkobierqów bezpośredni~~... ąnl .ta Japach ojca. . .
.
. go małżonka do Rum1,mri. ·
··
dnych krewnyęh w :_Ameryce m~ zną.le: . , y.'tedy . ~dp1ero adwok~t od~rył .b1e:
_ Nareszcie j~st on królem! _ oziono. wobec tego a'dwokaf zmarłego i dneJ urzędmczce całą swo1ą taJemmcę I świadczyła jednemu z dziennikarzy pary
długoletni przyjaciel rodziny, Mr. Daniel polecił jej wyszukanie jakichś śladów, skich. _ Miał zupełnie prawo zajęcia
Me. Grath, udał się do Irlandii w przypu czy ojca jej nie łączyły węzły pokre- tronu, który mu się należał i z urodzeszczeni u że może tam znajdzie się · ślad wieństwa z ojcem zmarłego w Ameryce nia. i z racji jego dążności.
dalszej j~kiejś rodziny zmarłego.
. milionera. Dennisena. ~halena ?.. · · . . . Zdaniem p. Lambrino król Karol oW czasie swoich wędrówek po kra]u
Pod wpływem teJ mformaCJI 1 nadz1e1 siągnie zupełne scalenie Rumunii, 0
w malej wiosce Malahide, pod Dublinem uzyskania wielkiego ~padku, pani Ho!- czem zawsze marzył twierdząc że ojwstąpit na pocztę, ~tórej · kier?wnicz~a. ton. zac.zęla przer.zl!cac cały dom od PI- czy zna jego.cierpi na' brak zorl{~nizowa
nie mając ~iele do. r~b?ty :'f bmrze! s1e: wmc a~ do dachu. 1 :ia stry~hu znalazła i nia. Posiada zbyt wiele dzielnic ·niemal
działa sobie .w kącie 1.sp~ewata . Jakąs wreszc 17 starą . bibl!ę r~zmną, kt~ra i niezależnych, które należy zjednoczyć.
starą irlandzką balladę.
zwyczaiem ang1elsk1m, miała na koncu
.
b .
Na dżwięk tej. melodii ·adw.okat ostu- kilkanaście kartek białych do zapisywa- d . Z .~alszeJ roct~6''1'Y z ~· I:am. n~o
iał. rzecież on tę samą . balladę słyszał nia wypadków rodzinnych.
z.1enm arz w o m. s wrazen~e, ze .zy
~ier~~ śpiewaną przez rodzinę WhaleOtóż w tej b:blji znalazła nakreślone w1 ona w dalszym ciągu uc~uc1e serdenów w Ameryce! Zwrócił sie więc do ręką swego ojca następujące słowa:
czne dla króla Karol~, pom~mo całego
„Denis, mój brat, umarł w Ameryce szeregu rozkct~arowan, pton:t1mo na~et
Pocztm istrzyni z zapytaniem o nazwisko
a ona odpowiedziała mu, że się nazywa w roku 1864~'.
proc~su. z . orym w~s ~PI' a w sw?1m
. · tt 0lt 0 n
Ponieważ ojciec milionera miał to sa czasie przeciwko b. ks1ęcm Karolowł w
Mmme
·
·
·
· w. ro k u 1864
Po pierwszem
rozczarowaniu adwo- mo imię
i zmar ł 1.stot?1~
. · obronie praw. swego
. syna '.
.
kat nie spoczął, ale pytał dalej, czy przy niema więc wątpln~'?SC!, ze pretens1e
P. L~mbrmo me. z.am1erza tez w.ypadkiem pani Holton nie jest spokrewn10 pani ~ol~on do 40 m11Jonó:w spadk~ ai;ne- ~oływac. osobą sw.oJą 1 sweg? syna Jana z rodziną Whalenów, na co· otrzymał rykansk1ego ~ą. słuszn.e 1 wszelkie Jest k1~hkolw1ek k~nfh~tó.w .P~l1tyc~ny~h.
odpowiedź, że właśnie jej ojciec rodzo- 1prawdopodob1enstwo, ze ona ten spadek am wystę~o:vac z Jak!em1s z.ąd~mam1.
ny nazywał się Patrick · Whalen, a na otrzyma.
- Małzenstwo mQJe z ks1ęc1em Ka„

rolem jest najzupełniej legalne. Związek
nasz poblogos.fawił biskup prawosław
ny w Odesie w roku 1918-ym. Akt śht.,.
bu tego posiadam, ale nigdy ni·e byłam
.zbyt ambitna.· t wkdziiatam dobrze, że
królową nie bedę, natomiast muszę dop~ąć tego, by syn mój miał prawego
01ca.
.
. .
..
. q1fop1·ec urodził się w term1~1e, pr~~
w1dzrn:iym pr~ez prawo w czasie moJeJ
rozłąki z ks1ęc1em. którego zmuszono do
udal}ia .s!e. w podróż, :iaokoło ś~i~t~.
Jak relikwie przeszłosc1 przechowuJe hsty. które wówczas od mego książęcego
małżonka otrz ymywatam.
Po powrocie mieszkałam z księciem
w jego rezydencji letniej i tam to wtaśnie powiedział mi, że syn nasz nie ma
ojca!
Piękną twarz p. Lambrino przeslonita chmura smutku.
~/I!."""~//!. !SJI!. !6/1!. !ł."' ""'//!.!!<TJ/!.~-"//!. !ł.fJI!. !ł.fJI!. ""'//!. ~„~_.
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1 wniesione beda najpóźniej uwz~ledniane,
Ogłoszenia· z
....
gr. za w~ersz m~ '.me rowy na s rom~ 10-szpat
w ciągu tygodnia
.
. .
.
.
. .
1
W
TEKSCIE:
50
gr
.
za
wiersz
milimetrowy,
(na
.
strome
4-szpalt.)
od
ukazania
sie
pierwszego
ogtoszenia,
lub
W Łodzi 2,90 z!._ miesieczme .. - Zam1e1sco:ve NEKROLOGI: do 150 wierszy po 30 gr-„ wyżej 4-0 gr. za . wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zarecz ; niezwłocznie po ukaz1niu sie drue;iego z rzedu
3.50 zt. miesieczme. -: Zagranic~ 5.60 z!. mte- i zaślub. po tekśc~e 10 zt. Za mieisce zastrzetone specjalna dopłata Zamiejscowe o 50 proc .. ' oglosz~nia .tei samej. treśc~ co y·~r~vsze. s!ecznie. - Odnoszeme do domow 4-0 groszy
100
drożej Za terminowy druk ogtoszeń Administracja nie odpowiada I Omytki. . ktor_e zasadm..:~o . nie z.m1cn1~1a treśct
zagramczne o
proc. . . . ·
· . . .
.
,ogJoszema, me upowązn · aia do zadania zwrotu
Rekopisów niezamówionych nie zwraca sie. 1 Drohne 15 groszy. - Na1mmc1sze zl. 1.50 pasz IO groszy na.mmeisze zJ. 1 20. Ogtoszen1a ad
zaptatv lub powtórzenia ogłoszenia _
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