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Bazylea, 12 października.
bemator van zeeland, bank włoski
bieżącym roku ogólnoeuropejskiej kon(Telegram własny „Expressu") .
prezydent proł. Reneduce i bank ~e-1 ferencji banków państwa, celem zastaNiezwykłą sensację wzbudziła wia- miecki _ dr. Luther.
głosem dorad- nowienia się nad możliwością utworzedomość, otrzymana z
półoficjalnego czym zasiada na konferencji pucdsta- nia finansowej Ligi Narodów.
źródła o możliwości zwołania do Bazy- wideł Federat Reserve Bank Stanów
Wiadomość powyższa wywołała wiel
lei konferencji prezydentów wszystkich Zjednoczonych Mac Garrah.
ką sensację. Szczegóły pr'lJeklu finanbanków państwa krajów europejskich, ;
Na konferencji wysunięto właśnie sowej koalicji Europy mają b}·ć nieba.
celem zastanowienia się nad propozycją wniosek zwołania do Bazylei jeszcze w wem ogłoszone.
uJworzenia finansowej unji państw euro
pejskich.
Jak wiadomo, onegdaj rozpoczęły
się w Bazylei konferencje prezydentów
banków największych państw euror ejskich. Bank angielski reprezentuje guDłuf!i niiosta 111unos~q 60 mifionóPJ moreli
j
bernator sir Norman, bank han.::uski
Berlin,
12
października.
czona.
Wynika
z niej, że magistrat Ber- 1
gubernator Moret, bank belgiJslu
gu(Tel. własny „Expressu").
lina zbytnio zaangażował się w prowa- :
Sto.lica Niemiec znajduje się w prze ci;ieniu robót in'Y~st~cyjnych. ' De:fic.yt .
dedniu bankructwa. Od dłuższego jurż sięga sumy 60 m1l1onow marek w złocie.
czasu opozycyjni radni zarzucali magi- Ponieważ terminy niektórych zobowią- 1
Londyn, 11 października.
stratowi, że nie liczy się zupełnie z bud zań już się zbliżaj.ą, istnieje obawa, że
Lotnicy Boyd i Commer wys·tartowa- żetem, przekraczając go w poważny sipo miasto Berlin nie będzie w stanie wyku
li około południa w Tresco i przybyli sób. Przed kilku tygodnianii zarządzona pić swych weksli, a co zatem idzie mo-11
krótko po g. 16 do Croydon, gdzie
na została inspekcja w magistracie berliń- że znaleźć się na liście bankrutów.
przyjęcie ich zebrał się na lotnisku ol- skitn.
Magistrat zamierza pokryć deficyt '
brz ~mi tłum ludzi.
lnsipekcja ta została obec.nie zakoń- nowemi podatkami, nałożonemi na lud- I
1
n.ość Berlina, wydaije się jednak rzeczą
niemożlliwą, aby rząd za:twie:rd.ził dodat
d~UDln
kowe obciątenie obywateli na 60 mi!Ljo....
~
nów marek w złocie.
borc:uje po ulit:oc:b Berlino
Losy zarządu miasta l'OlJStrzygną się
Berlin, 12 października.
terem wyścil!ll byla małpa, która zbie- w tych dniach. Obecny magistrat zaCharlottenburg przeżywal dziś
ze szpitala cesarzowej Augusty Wik- mierza bowiem ogłosić niewypłacalność.
mowita sensację.
torii. Zwierze to używane by/o w szpii
W okolicy parku zamkowego rozp<:- 1talu do celów naukowych. Na małpie tej !1'odft'ófnv 6udiet !J'olsfU...
tafa sie rano dzika TJOl!Oń. Ud zlał ludno-1 wyeksperymentowano Już nieiednq cho. .
ści w gonitwie rósł z kwadransa na kwa · rob<:. a ostatnio zarażono ją dżumq.
Nowy Jork, 11 pa~dz1ermka
drans, aczkolwiek nikt nie wiedział kim
Wyjaśnienie to oczywiście wywoła-,
fPol sk a Agtnc1a Teiegraficzn~J.
jest właściwie ścigany.
to vanike wśród ludności. Do późnej
Budżet m. New Yorku na rok 1931
Na miej<;ce przybyła strat ogniowa cy mal'fJY nie ui<:to.
wynosić będzie 635 milJ. dolarów.
t policja. Jak się wkrótce okazało boha·
·
·1

z

Berlin wprzededniu bankructwa

&tóż „ojczyste tworzył dzieje'',
(Grzmiąc na sesjach uwerttlrę),
Jak nie poseł, mosterdzieje,

I de facto i de jure?!

I

Lot transatlantycki.
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Primo mihi później reszta!
Tłum niech wierzy głupiej bujdzie!
Przeciwników w proch się zbesz~
Bo mi przecież wszystko ujdziel

„„„„„„„„......„„.

Potworna zbrod.n ia dZiecka
11-lelni

chłopiec zastrzelił 10-letniego
na tle zazdrości

przyjaciela

Przyczyną była wspólna miłość do 13-letniej córeczki sąsiadów
ce „zakochali się'• obaj chłopcy. Od tei
chwili przyjaźń ich rozchwiała się. PaŁrzyli na siebie wrogo, gdy spotykali się
na podwórzu lub klatce schodowed.
cięca.
Gdy mała Liza L. wychodziła z doDzieci dwóch sąsiadów, 11-letni Kon mu, na wyścigi starali się zwrócić na
rad Stein i IO-letni Gerhardt Heinow- siebię jej uwagę.
sky, od szeregu lat żyli z sobą w
Przynosili jej kwiatki, które ckhazażyłej przyjaźni.
czem wynosili z domu, cukierki, które
Urodzi1i się obydwaj w tym samym samowolnie wyjmowali z kredensów.
domu, przy Steinplatz 22 i od najmłod- Mała Liza dzię1kowała obu z uśmiechem
szych lat bawHi się razem, spędzając z lecz
s0ibą każdą chwilę, początkowo
zazdrość ich wzrastała z ·dnia na dzień.
pod opieką nianiek i bon.
Przed kilku dniami 10-letni malec
późnej już samodzielnie. Pomiędzy mal- Gerhard
Heinowsky
zaproponował
cami zrodziła się rzadka przyjaźń. Dzie dziewczynce
liH się stale zabawkami i łakociami.
· wsp-t>lną zabawę
Przed kilku miesiącami do doonu, w na dziedziń·:u domu.
Gdy . po ?Pł)rwie
którym miesziklli ich rodzice wprowa-,, kilkunastu minut wyszedł z Illie~z~ania
dzili się nowi lokatorzy, którzy mieli Konrad Stein i ujrzał swego „rywala"
małą, 13 - letnią córeczkę. W dziewezyn- bawiącego się z Lizą, owładnęła nim
Berlin, 12 paidziernika.
(fel. własny „'Expressu").
w Johannistahl rozegrała się w dniu
wczorajszym potworna tragedja dzie-

chęć

I

1

zemsty.

I w dniu wczorajszym

wykonał swój
straszny plan. Cichaczem
wyjął z biurka ojca rewolwer,
zaczaił się na schodach i gdy Gerhard
powracał z dzedzińca
do mieszkania
nagle

huknął strzał.
Przerażeni sąsiedzi wybie·gli

na

od-

głos sh'zału na schody. Oczom ich ukazał się straszriy wid.ć>!k. Na ziemi

Pro publico tylko bono
Na społeczną wlazłem grzędę~
A choć z niej mnie utrącono,
Jakem poseł znów tam będęJ

plaw_iąc się we krwi
IOCXXXXXXXXXX>O~~
letał mały Gerha:rd. Obolk niego klęczał

zabójca,
głośno pła,cząc.

Narzędzie zbrodni leżało obok na
ziemi.
Przewieziony do szpifala Gerhard
Heinowsky ZD1Fł• . Wypadek ten wywołał w J channi~rtahl i w całym B~rlinie
wstrząsające wrażenie.

Gdynia, 12 października.
na Kamiennej Górze zmleziono onegd11 szkie
let ludzki, który według 01pinii rzeczoznawoów leżał w ziemi przeuło 3 tysące lat.
Szkielet zabezpieczono dt>
chwili
przybycia na mieJsce sp-ecjal:lei komi.sil
antropolog6w.

W czasie robót ziemnych
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Tajemnice angielskiego wywiadu
misji,
Szpieg A. P. 80 podjął się nłebezpieezneJ

fldui 6ul turani•oDJon1J pr•e• s111q 1Daljonfl~.

Po paru dniach pani Edwards otriy- wszelką cenę ustalić dokładnie oołoie- poddać operacji.
t "b<> .
AW. P. 80 sdtracił reke.
W .
jej został I' nie nieprzyjacielskiej bateAriip.
nagro ę, za sprawna. s uz . ., mtacie
Zadanie to poruczono . . 80.
, zamordowany przez nieznanvch spraw·
"'
mną, burzliwą noc, przebranv za żebra- nowano go sierżantem.
ków szkoły szpiegowskiej w Devonshl- ców I pochowany na koszt miasta.
Większą jednak nagroda bvla dlań
Żywy zaś nieboszczvk. którv otrzv- ka·derwisza, wyglądał on z anl"ielsk1ej
re, utrzymanej na bardzo wvsokim pomat pseudonim A. P. 80. został wyslanv łódki podwodnej na brze~. Przez ccc1ly wiadomość, iż jego małżonka orzeniosła
ziomie.
Wychowankami szkoły szolegow~ na pewien okres do Devonshire. celem miesiąc, głodny i zawszony, krażył jak się do wieczności.
A. P. 80, nie mogąc sie iuż obawiał
sklej są w znacznej cześcl ludzie o kn·· dokładniejszego zapoznania sie z języ- cień dookoła fortyflkacii.
Ody wreszcie zdobył potrzebne wia- jej tyranji, zrezygnował z dalszej słui•
młnalneJ przeszłości. poszukiwani za róż kami wschodnlemi,
W roku 1915 rozpocza.t on iuż swą domości i, szykował się do powrotu, wy by siplegowskieJ. Jako inwalida uzyskał
ne przestępstwa. Nie obawiaia się oni
Już więzienia. Służba wvwiadow~za , pracę. Ody angielska flotvlla ob!eg<'\ła śledziły go straże tureckie. Zarządz.mo łatwo zwolnienie i wkrótce oowrócił do
Londynu, do swej spelunki. w której po
zwalnia ich od odpowiedzialności za sta Dardanelle, artyleria niemiecka w cląg-u za nim pościg-.
A. P. SO. ranny w ręke. dotarł mimo nocach gromadzili się murzvni i chiń, jednego dnia zatopiła trzv duże statki
re grzechy.
gęstej strzelaniny. do statku an1rielskle~ Iczycy .••
Normalnie katdy. zamlerzaiący w , angielskie.
Admiralicja angielska postanowiła za go. Na statku musiano go natvchmiast
Ang!ji rozpocząć prace w tvm trudnym
mw1
i niebezpiecznym zawodzie. musi uzy- WMN"„ttmaaw;am:m
skać dyplom w Devonshire (kurs trwa
Jak wiadomo Anglja oosiada najlepiej

Rzoerkgraunt u·z.oewsa1.ęnąonasłuzżbpęos'roY1dvwwvi~? o ww·~a·zą~ mała zawiadomienie, że mąż
1
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przyjmowani ludzie, którzv nie odbyli
przepisowej edukacii.
Muszą oni jednak wówczas wykazać

Bezcenne skarby na dn1·e oceanu'w

~:~:~t i;:ai~~~~ri~~~:i~e;~~n;:,::i;: Tysiące okrętów naładowanych złotem. srebrem i perłami
db •
" k•
d
O przyjęciu na służbę te~o rodzaju
aremn1e CZB BJą Oil WY D YGIB Z morza
~~~f ~:;~~za~;.c:!~~~o!~kkieF!w1:~;t
nia~ ~f:.dt~~~en~~e!~~i~d:~~~~t Zafoplone pieniądze pokryłyby długi pańslWD\VB wszystkich kriliów.
0

hGdyby ludzkość mogla wydobyć leży ono Jeszcze na dnie morskiem. 'nych wykonać nie jest w stanie.
towarzyszyły: przyjęciu na służbę jedne wszystkie skarby zatopione na dnie Wszelkie wysiłki pozostały jednak bez- I Oczywiście, niektóre zatopione okr~

kowo ciekawych okoliczuośclach, jakie

skuteczne. Niedawno dopiero nurek ame ty zostają wydobyte. O Ile leżą niezbyt
rykański Laymon, zajęty naprawą ka- 1gtęboko, można je przy wielkich wysitbla podmorskiego, wiążącego San Do-1 kach uratować. Jest to robota uiezwymlngo z wyspami Bahama. natknął slę 1kle uciążliwa i wymagająca wielkiego
na szcza,tkl tego okrętu. Zapamiętał so- j napięcia uwagi i nerwów. Praca ta odble dokładnie miejsce. Ody lednak przv- bywa się różnemi metodami, w zależno~
byt po raz wtóry z ekspedycją, na m<>- 1ścl od tego, czy zatopiony statek jest
wszystkie swu zob<YWiazanla''.
rzu wybuchła szalona burza, w wyniku 1duty, czy maty, czy akcja odbywa się
jeden
niedawno
wyg-foslt
tę
Opinie
11 najwybitniejszych uczonych wspór- której statek został zupełnie strzaskany, na głębokich wodach i wśród skat, czy
tet na wodach pfytkich ł cichych.
~zesnych, anglik, James Word, od sze- a cata załoga poszła na dno.
Ponieważ obecnie okręty budowane
W .zatoce Tobermory, w poblitu
regu lat studiujący możliwości wydo~tania z dna morskiego zatcptonych Szko~JI. również lety tak~ ?kręt z ta- są przeważnie z żelaza i stali, powstal
dunkiem srebra, przedstawiaJącym war- plan wydobywania ich, w razie zatonię·
tam skarbów.
Ludzkość idaje sobie doktadnle spra· tość 11Tteszlo stu milJo116w. _Niedaw.10• efa, za.,,omoca bardzo mocnych ma{!newę z tych niezmierzonych bogactw. bo w roku 1929, nurkowie usitowalł d9- sów. Próby okazały, ie projekt ten jest
I dlat-ego raz po raz dowiadujemy się stać się _do tych skairbów. Okazało się realnv, ale zarazem tak kosztowny, że
o ekspedycji, która ma za zadanie WY· Jednak, ze statek został pokryty. war- wątpliwe jest, czy ktokolwiek podejmie
dobycie z dna morskiego szczątków stw;\ gęste~o ~zlamu kllkumetr9weJ wy- się je~o wykonania. Jak obliczono, wystarych statków. Ale mimo !!.il!antycz· sokoścl, tak, ze. nie może hyc obecnie dostanie rozbitego statku tą metodą ko• sztować by mu!'iało okoto 15.000 miljo11YCh wysilkó\V, mimo zastosowania Tllli- mowy 0 wydostaniu teR'o skarbu.
W kabinie ang!elsk!~go statku llnJO· nów szwajcarskich franków.
nowśzych wynalazków nie dale ~
I we~o „Egipt" w pobhzu Quessanty u I w ten sposrS.b na dna:h ocean6w
l
' hl
t
„.c
wyedrwut; morzu o, co TJOC . onę o ono wybrzeży francuskich, znaJduj.e się
w zlocie t w monetach okolo 150 milJo- spoczywają niezmierzone skarby. Skar• •
.
11rz 1aty.
W roku 1597 zat!ln~r h1~zpansk1 sta- nów• . w ciągu sześciu lat próbowano by, które mogłyby zaspokoić tyle oo·
tek „Santa Margarita , w1ozącv: ładu· wydobyć owo ztoto. K.osztowalo to rtad· tri:eb ludzkośct i stwnrzyć zdrowe oodnek zlota w wysokości 100 m1lJon6w ludzkich wysiłków i wiele ofiar. I osta- stawy istnienia wielu narodów. fechdolarów. Od tei?o czasu raz po raz PO· tecznie musiano zrezygnować z prób nlka współczesna jednak, mimo· ie w
tt~wiane są próby w ~ierunku wy~oby- wydobycia skarbu. Jeszcze większe wielu dzie.dzinac_h osiąi:rnęła już punkt
c1a tego złota. Pomiary -wskazuią, ze cenności znajduje się w zatoce Vigo w kulmtnacyJny, me zdołała stworzvć doHiszpanji. Staire zapiski marynarzy tąd środka •. któryby z9otat wydobyć, na
te niegdyś wieziono tam- Światło OZlf!llr.e te Mle'l'.:m!erzone R'OfY
stwierdzają,
śm1•erc•1
n~
· tędy olbrzymie okręty, naładowane per- zlota, srebra. oereł, brylantów f rliro~oJl
S. K.
fami, złotem t dro~emi kamieniami. cennych kamieni.
IX 1$ Szafona burza zatopiła wszystkie stałzaprowadził• go do więzienia
ki. Mie/sce. w JttńrE"m le~q sb ,;ny, jest
nf -n
dokJadnie znane. Na nowszych kartach
Dulu milioner umarI z łii9 o ... u
W Paryżu nieopodal szyn jednej z J jest niejaki Paweł Blguelly. człowiek morskich nazywa się ono „Los Castros
podmiejskich kolejek znaleziono w ty~h kiedyś bardzo bo~~ty i soblstoś~ ongi de A~oe·ro''. Mimo to nie zdof~no ?oclntach zwłoki jakiegoś nieznanego męz. znana zarówno wsród sfer bawiącego 1 tychcz:as.owych bezcennych skarbnw
czyznr· Początkowo przypuszczano, ie się Paryża, jak ł z kroniki k1ryminalnei. wydobyć. Miejsce. w \<tórem one leżą, po 1 cencie czyni
Pawer Blguetty pochcdzit z.e znanej jest tak głębokie, ie dotychczas nie wYczłowiek ten padł ofiara zbrodni, lecz
4 tysiące dolarów
ogJedziny lekarskie ustaliły z całą pew- i bogatej rodziny fabrykantów i prowa- nalezi.ono orzyrz~dów technicznvch.
Znowu typowo amerykański pronością, te przyczyną śmierci tego nie- dzit przez szereg lat bardzo sierokl które mogłyby być użyte do czynnoścr
ces!
szcześllwego był głód i zupelne wyczer· tryb życia. Byt właścicielem willi i 2-ch wyclob:vwariia ~szczątków.
tW Lexington w Stanie Kentucky pe
Nu:rkowie mo~ą dor.ierać ohecnie naluksusowych aut, posiadał również zna•
panie.
Zmairty ubranv był w łachmany I ne -w świecie sportowym imię. Niestety, wet do tnn metr<YWei 1tlebi11y, ale z wna dama lat 50-ciu wystąpiła na drozdawało sle początkowo. że chodzi tu byl on także namictnym {!raczem i TJrze- punktu widzenia praktvcznet!o niema gę sądową przeciw swemu byłemu nao jakiegoś bezdomnego włóczęgę, któ-- ~rywal w karty Of!romne sumv. Te ko- to wielkiego z:naczenl:t. Na taklei irfębi rzeczonemu.
Po dtu.~ich latach . na:.ze~zeństwa
rego ostateczna n-ędza przyprawiła o losalne przegrane doprowadziły go do n~re_k · juz niem:i sit do p„a~v i dlctteP:o
nie Jest w stanie wykonać zadnvch ko- zerwał z nią. poto, by ozenie się z osośmi·erć. PocrJąd tęn zmieniły dwa listy zguby.
Aby wydobyć się z d1ug6w, w które niecznycłt m'1nioufacli. któire zezw0Jiły- bą mlodsza,.
znalezione ~v kieszeniach zmarteito 1 po·
Dama nie miara nic przeciwko temu,
mogty jednocześnie do ustalenia jego popadł był na skutek tej namietno~cr. j by na zwi~zanle kadtuMw okretowych
uciekł się do oryginalne~o oszustwa. 1z windą. Nomrnfnłe nracuie jes 7 cz.e nu-- o ile narzeczony zaptaci Jej odszkodotożsamości.
Pierwszy z tych listów adresowany Rozgłosił on mianowicie o śmierci swe- rek na irłębokn~ci 22 metrf>w. z k~i<lvm wanie za pocatunkł, które mu w ciągu
byt na imię jednego z adwokatów pary. go ojca i jako główny spadkobierca zdo- 1następnym metre~ ~tebi. ~coln~ś~ je~<i tych wszystk:ch lat data.
Wedle jej obliczeń, pocałunków tych
skich. a z treści jego wypływał?• że tal otrzym.ać z pewreg-o bar.ku z.n~czną d~, im~cy stal~ s1e zmme1~za. W ff'~:
adwokatowi temu powierzył niezna1om.Y sumę pieniedzy .. Gdy. po kilku i:r11esfą- blTVf? 3~ !"etr?IV n„r~k moze, prncowac byto koto 400, tvsięcy. Dama żądała 100
ów jakąś sprawę, dotyczącą przynalez- c~ch wy~zł9 na !~w. ie stary ęiguelly · ~ 1 ~.J.ne1 dw1e 1w1zrn.v, a 1 wówcza~ t~slęcy dolarow, co czyniloby 25 cen. c1~szy się iakna1lepszem zdrowiem. o- n1ekJ.edv naratnnv 1est na wvlew kirw•. tow (przeszło 2 złote) za jeden pocatuności spadku.
.
.
Drugi list pisanv byt do jaklejść ko- s~s! Z?stat aresztowany i skazany na W R"łelJinie .40-r;i~trmvej m:rek "'O';;'! nek.
·Sędzia uznat, z~ to za drogo ipod.fu
1 ?racować · na1wv~e1 .11(2 P-odz1~v.
•
••
blety i zawierał tylko lakoniczną uw~; w1ęz1eme:
ro· Tyś dovrowadzi(a mnie do zguby • Od teJ chw1h człowiek ten stactiil,f się ze/ 45 metrńw mhf ruz nfo moze r;r{Tco- gim namyśle ustahl cenę po 1 cenie za
·Na· ;,~sadzie obu tych listów zdołano coraz niżej. aż został wre1:zcie zwvkfym wać. Z łrndem tylko wvtrzvm1ii.e M• cafusa. ·
Dama otrzyma 4 tysiące dolarów.
ustalić. ie zmarłym z głodu człowiekiem I iębraldem i skończył śmiercią głodową. tęine ciśnienie wody, ale ruch6w żadgo z najlepszych szpiegów an2'1elskh.:h.
Johna Edwards;Edwards zgłosił si~ doń ieszcze przed
wojną wszechświatową.. Oświadciył. łż
musi być natychmiast Przyjetv do stutby, gdyż inączeJ nie bedzie mó2ł się pa„
zbyć.„ swej żony.
Edwards znany bvł policii. iąko wta·
ściciel podejrzanej spelunki. odwie'1za~
neJ przez murzynów ł chińczvków.
Ci, którzy utrzymvwalj z nim blif,sey
końtakt, wiedzieli, ii Jest w nieJudi;ki
sposób tyranizowany przez swa ntałton·
kę, niewiastę o berkulesoweł sile.
Plk. Lawrence, nie maiac zamiaru
przyjąć Edwardsa na sJużbe i chcąc go
si~ JaknaJprędzej pozbyć, rzucił mu na
odczepne: .
- Naucz się pan iezvka tureckie~o.
to będę z panem mówił. Tacv ludzie jak
pan mogą mi si" przvdać tvlko w Turcji.
d
·
· t
· l
d
'J;ld
war s przyJą na serio o oswi.a L
czenie pułkownika.
Po miesiącu zjawił sle on oo raz wtó
ry w mieszkaniu szefa słuibv wywiadowczej i tym razem prośbe swa powtó
rzył w Jozyku tureckim.
Poddany egzaminowi wvkazał świet
ną znajomość tego iezvka.
••

SPBkUlacJ•a

oceanów, gdyby mogla wydobyć wszystkie okręty, leżące tam od wielu lat i
gdyby p0dzielono ten majątek pomic~dzy wszystkie narody, nie byłoby wię~
ce} długów państwowych. Wszystkie
kraie nagle byłyby w stanie spłacić

11•kcy1•ne•1

01•ca

400 fys.
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Herszt szajki ogłosił sobie plaJt~
i przestał dzielil\ Się łupami ze swymł podwładnymi

W podwórzu domu przy ulicv Aleksandryjskiej 12 został przvllnieciony
workami z mąką 41-letni traJ:!arz Nusym
Wilder, zamieszkały przy ulicv Pieprzo
wej 14. Doznał on ciężkich uszkodzeń cie
lesnych. Pogotowie przewiozło go do
aresztując przestępców
Polic~ja rozstrzygnęła
szpitala.
li dó
dł
~
Stanisław Bartodziejski. Wiktor Ci- żąc mu nożami zażądali pieniedzy. Bar-, pomocnicy powędrpwali do krvminatu.
pa O ~e S«: O 111
Wytoczono im sprawe o wsoólne do
szyński i Jan Kulak stanowili w trójkę todziejski przeraził się ich J:!roźnej poW domu przy ulicy Podrzecznej 20,
zgraną szajkę złodziejsJ5a. Hersztem był stawy i począł wzywać pomocv Nadbie konane włamania i kradzieże.
Na sądzie każdy z nich starał się zw;1 spadła ze schodów 7-letnia Pesa CyweBartodziejski. Posiadając wieloletnią ru- 1 glo kilku wieśniaków. Zjawiła sie i poli-1
równa. córka lokatora tei kamienicy.
tynę, aranżował wszystkie wvprawy, cja. Władze, które dotychczas nie posia lić winę na pozostałych towarzvszy.
Doznała ona ciężkich uszkodzeń cieles- .
Bartodziejskiego skazano na dwa
Pr.ze:':'ażnie poza Łodzią. na llłuchej pro- daty konkretnych danych o działalno-1
wmc11 i trzy.mat mocno w karbach 1 ści całej trójki, szybko zorientowały się ta, Ciszyńskiego i Kułaka po roku i sześć nych
w sytuacji. Splajtowany herszt i jego miesięcy wiezienia.
swych pomocników.
·
MWf#
Otrzymywał on zazwyczaj połowę wwwmrrn•
ł
łupu, resztą dzielili się Ciszvński i Kułak.
z te- ;.
do niego bowiem. że gdymieli oni Wiedzieli
Nie powodu.
.
.
go
:i:! rid
"! •
by nimi nie kierował, nie potrafiliby sa-

spór

I

la-,

I

, umys D\VJ['
. • , pracowni•kow
RBIorma ubBZPIBCZBO

żadneJ:!O żalu

doniosl~ ~r0iODIJ• flu I. •odODJO•
nie wyka- ! nrprm~fiJJJOd•a
mocg~e~~~u"~fe~~;'c~ć'~erszt
•
zaoatu. Zakojednak
zywał już

c~ał się

w

żadnego

jakiej.ś

wi~ pod Łodzią i po

za nia nie

r~e8~

lf!DID

wiejskiej ctziewczy-

me, córce robotmka rolne.im z Mucho-

prof:ODJDl~•IJC1a

Z'Yiązki zawodowe pracownikQw u-i przemysłowo-handlowa. opracowała już stawiała się w ten sposób, że oracownik

widział

od dluższe~o czasu zabie- taki projekt, który ma być wreczony mi
hiata.
- Jak ci nie wstyd! - mówili mu gatv o zmianę procedury wypłat zasil- nisterstwu pracy. Projekt ten wprowaCiszyński i Kułak. - Masz już przecież ków w razie choroby, prag-nac ubezpie- 1dza doitiosłe zmiany w dziedzinie ubezkoło sze~ćdz}e~i~tki i z n!~le~na dziew- czenia te zupetnie uniezależnić o? Ka- pi~czc~ praco:-v~ików u.myslowvch .i bę
czyną m1ares JUZ do czvmema! Czy ta sy chorych. Sprawa ta bvła nie1edno- : dz1e mewątphw1e przy1ęty przez hczne
siedemnastolatka jest lepsza od nich? krotnie przedmiotem rozmów w mini.Ster I rzesze z wielkim aplauzem.
Koncepcja polega na tern. że Kasy
~zy. dla niej warto ~u~nieć bezczyn- stwi~ pracy i ~pieki ~połec,znei. ~tóre z
. 1ko1e1 postanowiło zas1ągnac w teJ spra- chorych nie będą nic miały wspólnego z
me 1 wyda~ać ~ate p1em.adze?.
• Herszt me wiele sobie. rob1t ..z ich wie opinji sfer gospodarczvch w kraju. z~iłkami, wypłacanemł pracownikom w
Jak się obecnie dowiaduiemv, izba 1razie choroby. Dotvchczas sprawa przed
s!ow. Ugrzą~ł w Muchow1cach t zadna
·
siła ludzka me mogła go zmusić do wyjazd u.
Ciszyński i Kułak wreszcie zrozumieli, iż go stracili na zawsze.
- Wyplać, co nam sie naleiv - zaOd trzech miesięcy
żądali od niego. nie otrzymaliśmy od ciebie ani grosza. '
Damy sobie i bez ciebie rade.
- Chętniebym wam daf - odparł
zarezerwowa•
im - ale sam już nic nie mam. Zbankrune na reklam~
towałem. Teraz jest kryzvs. nawet bo- '
gaci kupcy robią plajte!...
- Plajtę? - krzyknęli ~rożnie wła
mywacze. Wydałeś nasza forse na tę
dzierlatkę! Nie, my musimv dostać, ~o
I
się nam należy!
Splajtowany herszt stracił nad sobą
panowanie. Wyrzucił swvch pomocni- '
ków z izby, która stanowiła ie~o stałą I
kryjówke.
Ciszyński i Kutak nie zrezv~nowali
·~
"
.
,, :~ . .
i'·~ ;:
ze swych pretensji. Któreiś nocv wtargnęli do mieszkania byłe~o herszta i gro
mysłowych

!

I

I

I
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Inspekcja mieszkaniowa

=

umysłowy wpłacał każde~o miesiąca
pewną kwotę do Kasy chorvch. Gdy zachorował, mógł otrzymvwać zasiłki.

Gdy jednak byl zd: ów przez wiele tat,
kwota, wpłacana przez niello. zupełnie
dlań przepadła.

Otóż według projektu. składka wpta
cana przez pracownika i pracodawcę do
Kasy chorych dzieliłaby sie na dwie czę
ści. Jedna przeznaczona bvlabv na pomoc lekarską dla ubezpieczonvch i wpla
cana byłaby do Kasy chorvch. Druga
wpłacana byłaby do P. K. O. w którem
każdy pracownik miałby otworzone
przymusowe konto.
W ten sposób na koncie oracownika
1 gromadziłby się pewien kaoitał. W razie
gdyby pracownik utracił na oewien czas
wskutek choroby, zdolność do oracy otrzymywałby, pod kontrola administracyjną lekarską, zezwolenie na nodjęcie
ze swego konta odpowiedniei kwoty na
r:isiłek.

Po s z e r e g u 1a t, po osiagnięciu
przez pracownika pewne~o wieku, cała
kwota jego konta, wraz z odsetkami,
·
, stawałaby się Jego własnościa.
W ten sposób racjonalnie bvłaby
'
rozwiązana sprawa wpłaconvch przez
pracowników umvsłowvch składek, ku
ogólnemu zadowoleniu rzesz oracowniczych.

I

każe czekać!„

Piotrków Trybunalski Nawet po katastrofie nie naprawiono sufitu,
korespondenta).
(Telef. od
własnego
-0-

CZOŁOWY

w

pan I. S.

KANDYDAT PPS daw. fr.

już

cztery

miesiące błaga

- Musi pan jednak troche zaczekać
Do redakcji naszego pisma .zdosil się
OKRĘGU P/OTRK.óW---BRZł 1
pan I. S., zamieszkały przy ulicv Abra- -'odpowiedziano mu w urzedzie.
ZINY.
.
Pan I. S. czekał cierpliwie dwa tygoak się dowiaduję z okręgu wyborcze mowskiego, ze skargą na ooieszałość
dnie i wreszcie znów zwrócił sie do ingo Piotir ków-Brzeziny z ramienia P. P. miejskiej inspekcji mieszkaniowej.
Pan I. S. już w lipcu b. r. wniósł do spekcji mieszkaniowej. Kazano mu, poS, daw. fr. rew. jako czołowy kandydat
figuruje p. Józef Starlgre~iak prezes za- inspekcji mieszkaniowej podanie w ·któ- dobnie jak i poprzednio. uzbroić się w
rządu fdównego zw. ptacownik8w poczt rvm zaznaczył, iż właściciel domu nie cierpliwość.
W dniu 28 sierpnia zjawiła sie wresz
telegrafów i telefonów, P. Stangredak chce mu naprawić sufitu w jeg-o jednojest piotrkowianinem kształcił się w tu- pok?}owe~ mies.zkaniu. Z~ wz1!'lęd~ na Ic!e w jego mie~zkaniu komisia i uznała,
tejszych zakładach naukowvd1. Na te- !o, iz. sufit groził zawfilemem. orosił o Iz naprawa s!111tu musi być niezwołcz·
nie uskutecz~1ona.
renie oklJ'ęgu robota przedwylJorc2.a frak 1Jakna1szybsze dokoname remontu.
Remontu Jednak nie dokonano.
Gdy do dnia 6 sierpnia nie otrzymał
cji jest w pełnym toku. W niedzielę 121
4 września pan I. S. udał sie do inbm. frakcja organizuje olbrzymi wiec na swe podanie żadnej odpowiedzi, zgłosił się po raz wtóry do insoekcii mtesz- spekcji, błagając, by wreszcie konkretprzedwyborczy w Brzezinach.
kaniowej, tłumacząc, iż naorawa sufitu 1nie zajęto się jego sprawa.
Nie podano mu jednak nawet terminu
AKCJA PRZECIW ZAKUSOM NIE- jest bardzo pilną, gdyż łada dzteń może
dokonania naprawv.
w jego mieszkaniu nastaoić katastrofa.
MIECKIM.
15 września pan I. S. znów orzyszedł
Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej w
do inspekcji.
Lekarz..dantysla
Piot~kowie pr~y.stąpit do akcji prz~ciwCo mnie to może obchodzić -poH~ ~~Wl[l
trewiran.usowe1 1. w tym ce}u.,~yświetl~·
mu wówczas jeden z urzędniwiedział
~
ny będ~1e w kim~ „Nowosc1 w dnla-h
ków. - Musi pan czekać!
.
21 , 22 1 23 bm. film: z które~o cafy dość
n ·
w · ć d · ó• · ·
chód prz-ernaczony Jest na fundusz „{ld-1
sufitu. p1ę m P zme1 zawa i a saę czę
11owr6ctla
powiedzi Trewiranusowi".

rew.
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NOMINACJA

PRAŁATA JAGOBIEOO.

J(C::

„

Dotychczasowy proboszcz parafn św.
J 8;C k a w p-10 t rk owie ks . .,.ra1at
.
. Jacobi
..,.
mia nowany został rektorem semmarium
Łodzi
e o
d h
·
UC own g w

I

•

Pan I. S. zameldował o oowvższem
•
i przvimule od 10-1 Cegielniana 25
: w insp~kcji. Nie wywarło to żadnego
tel. 108-26 om: od 3-7 w ~ecznicy
!! wrażema
Piotrkowska 294.tel. 122 89
t
1·1 .
.k
'd
„g1u!ł.C••tte•łl••••a"'9•M•••••HIN . ')
0

D r. med •

•

r

choć

o remont.

mu kazano czekać.
Pan I. S. czeka do tej POl'Ye
Tymczasem nie może zuoeJnie prawie korzystać ze swego jedvne1ro pokoju i nie wie, co ma dalej czvnić.
Możeby wreszcie in~oekcja mieszkaniowa zlitowała się nad tvm nieszczę~·
nym obywatelem ?„.

~Q························
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DZIŚ I DNI NASTĘ.JNYCH!

erotyczny
CLAUDJ:

wg.

Dramat
genialnego

powieści

PAI~Rc Rl:: ' A p.

t.

ar an~[na

:-_vaz .z1erm a zawa 1 a s1e oozos a a
częsc sufitu.
Tragedia mew!nnie skc:zanego l)fi cera!
. . h d .ć d .
p I S . h
Rada woien!la sądu domaga się kary
an . „ me c cąc JUZ c o Zł o mśmierciJ Wałka o honor o.iczyzn y, czy
spekcji, udał się do magistrackie{{o wy•
o piękna kobietę?, w rolach głównych
budownictwa.
dz;atu
Chor Gby wewn~trzne I Allerglczne.
KINOTEATRU
ERTUAR
REP
Billle Dove, Mikołaj Susanln. Nadprogram! Artystyczny dodatek kreskowv
Wy~;Zia~ budo\':'nict:v~ odesla~ go d~
11NOWOśCI".
Flcischera „Rapsodi a węgierska" orai
~nspekcJ:. m1eszkam~we1. 1ako d~ Je.dyne~
front
•.Kobieta i żvwiól". w rolach ~łów~~~:~~<l~~~ g:,~~!'~ ~g~~~~kni:dzi~f~
łBrPDIB
1 piętro mstytuc11. powotane1 do załatwiania te-1
nych Ryszard Barthelm~ss. Betty .Comp :
święta o godz. 12-ei .
.
.
Nad program ! i Tel. 164·21.-Przvimuje od lfod'!Onv 5 do 7-ei Igo rodzaJ~ spraV.::
son, Loretta Youn.ir.
A w mspekCJl mleszkamowe1 znów '-••11!11•1111·----ę·•l!2!i!5lil!S.nu.r:i#.:tlt'''"
w niedziele i święta od 10 rano d0 12.el w poł
. Kor;n edia w 2-ch aktaob.

J

po LAK

(BStDla. pQkflYWka, 8[ffefJlDl, reumatJlm) .
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Przeprowadzka

· Program humor111 I śmiechu

Harold

Pewien adwokat nie lubił bawić sle w długą ·
korespondencie, dlatego też kazał przygotować
dwa rodzaJe druków, przy pomocy których za·
wladamlał swych kliJentów o wyniku sprawy,
Pierwszy rodzaj tych pocztówek miał treść
aastepuJącą: , - Szanowny Panie! Ciesze sle oiromnłe, I
donosząc Panu, że proces wygrałem.
Z powatanlemDrugl rodzai druku brzmiał Inaczej:
- Szanowny Panie! NlnleJszem donosze, że
PAN PRZ:EGRAL swóJ proces.
Z powatanle.....:.

w pierwszej swej

ntem,Jak

1

po

śmtercL

słe
się ·stało?

Me!asrer zewal

dźwięlrnwej

w 7eatrze Mie1sk1m w

-

•i'

nInti el nPIn[l nnrJ w~U

rtiedziele 4, 6, 8, 10. - Passepartout
oraz bilety ulgowe nieważne aż do od

-

1

teatr krakow
Przed krachem
ostatnia sztuka najbardzie.i rasowe· go polskiego dramaturg-a Karola tluber: ta Rostworowskiego p. t. „Przeprowadzka".
Ta publiczność, jak i prasa orzyjęla
t k R os.' worows k'1eg-o. ·1· a k
I
gorąco sz u ę
1
więc .Emil liaecer pisze w „Naorzodzie":
1 ski

1'

Początek seansow o I!· 4. 6. 8, i 10 ei
wiecz, w ~obotę i niedzielę poranki od
12-3 popoł. po cenach na niższych'.

wołania.

•i••••rl

„Po nNłespodziance", trag-edii z ży.
cia chłopskiego napisał K. H. Rostworowski „Przeprowadzkę" - sztukę z ży
cia robotniczego, pomyślaną ooniekąd
jako dalszy ciąg tamtej tragedii.

dzieci!..

„*

w nocy z okropnym kl'ZY·

Biedna dziatwa SZ'kolna marznie w mrocz· ·
nych izde~kach

„Przeprowadzka" jest melodramatern proletarjackim w rodza.iu sztuk K.

Niedawno poruszyliśmy na tem miej dziatwą szkolną, dla której
nadchodząca zima
scu sprawę warunków, w jakich dzieci
ze szkół powszechnych odrabiają lek- stwarz;ł. niezwykle ciężkie warunki by.._ Miałem okropny sen...
cje. W rozmowie, przeprowadzonej z t'owania i pracy. Wiemy doskonale, że
- co cl sle śniło?
jedną z nauczycielek szkól powszech- tysiące rodzin robotniczych znajdują się
- Snlło ml się, że Jestem wlochem.
nych, wskazal'śmy, ile trudności poko- w okropnych warunkach higjeriicznych
_ 1 co w tem Jest strasznego?
_ co znaczy? Przecież Ja nie umiem ani nać musi chc.. ,pi ec czy też dziewczynka, i iiriansowych.
Odbija się to fatalnie na rozwoju fiby znaleźć czas i miejsce w domu na
łednego słowa po włosku!".
zycznym i umysłowym dziatwy szkolprzygotowanie zadanej lekcji.
**
Jedną z głównych przeszkód w pra- nej. która szukąć musi . przedewszyst*
Gość q;amówlł Jedno lalko na mlekko. Ml~a . cy domowej biednych uczniów szkół po klem ciepłej strawy i ciepłego kąta, ni~
k
k'
d
ł
1161 godziny. Wreszcie podchodzi kebter z tacą.· wszechnych J·est
agrarncą Ja
mając g owy o nau 1.
również w innych miastach polskich
konieczność zarobkowania
Na tacy pusty ialecznlk.
i pomagania rodzicom w wyKónywamu kwestję tę rozwia,zano w ten sposób, że
- No, a lalko? - pyta gośl!.
zawodu. Niestety, tej przeszkody nie w różnych · dzie!n;cach miasta stwoich
Na ~o obrażony kelner:
rzepraszam pana, czy Ja Jestem autem można tak łatwo usunąć, chyba, że in<.· rzono
świetlice - dl-a dzieci szkolnych.
lazłby się jakiś filantrop, któryby po.,.
ctętarowym?W jasno ośwJetlonych i ci_eptych pomógł materjalnie licznym rzeszóm tych
*
kojach spędźają , kilka poobiednich . ~o.„
Gartcei:aJ stanął przed sądem, oskarżony o nędzarzy;
dzin, - zaimu'tąc się, spo)rnjnie, - odrabiausiłowanie przekuple_nla urzędnika podatkowego. ł'. Druga przeszkoda: polega na
·
.. •
_
niem' lekcji".
braku mi~;sca
- Czy przyznale się pan do tego, że chciał
Projekt naszej czytelniczki nie pre/ odpowiedn:ch warunkó\v do pracy w
pan przekupie tirzednika? - pyta sedzia.
szczuplych, nieopalonych mieszkaniach tendu;ący zresztą do oryginalności wzię
Gancegal odpol,Viada
- Kto chciał przekupić?! Ja chciałem prze· dzieci. Ta przeszkoda jest już stosunko- ty zostanie niechybnie pod uwagę prze:t
władze szkolne, choć przyznać należy,
tcuplć? Założyłem się z nim tylko o pic;ćset zło· wo tatwieisza do przezwyciężenia.
Oto co proponuje .w tej sprawie jed- iż ~. n~s~y7h warunl~ach .wo?ec szczutych, te mól podatek dochodowy nie zostanie
pfeJ 1Iosc1 sił nauczyc1elsk1ch 1 braku Iona z naszych czytelniczek:
podwyższony ł przegrałem zakład- „Spoteczel ~„;o nie mo~e • pozo- 1 kali organizo~a~ie świetlić napotyka na
---stać obojętne na sprawę op1ek1 nad• pewne trudnosc1.
-

tt)Dka.

Co

-

pyta

przerażona

Krumowskiego i St. Turskieg-o, od których różni się tragizmem•
Potwierdza ten charakter •• Przeprowadzik" recenzent„Czasu"oiszac: ,;Daw
niejsi przedstawiciele melodramatu czy
wodewilu podmiejskiego wvdobvwali ze
środowiska dobrze im znaneirn figury
bardzo ciekawe, ale ujęte konwencjonal
nie, jak w operetce Rostworowski, ni'e
I d
d d kt
d
gar ząc d ~ład y~znym lmeho lradmatem,
o mego pe nvc u zi, nie
wprawa z1
l
lk d k
ty o os ona e zaobserwowanvch, ale
i pogłębionych etycznie 1 poetvcko.
Podkreślając wysok:e artvstyczne
walory ostatniej sztuki Rostworowskieprzeprowadza „Nowv Dziennik''
go -

mat-

!
I

z

.

ocaliła

I

[i

kapitalna komedia. trvska ' ąca bumorem f niezwykłemi sytuacjami. wvwośmiech
łuj~ca bezustanny śmiech dn łez •
.

Początek codziennie 6. 8. 10, w sob. I

wvstawiając

I

~

~-

Łodzi

Teatr krakowski przeżywa oodobµy
kryzys ekonomiczny, jak i teatr w ŁuIdzi; Dyrekcja początkowo ratowala się
co
przed pustkami w kasie,
tydzień nową premjerę, co iednakowoż
nie ratowało sytuacji.

kreacji

•• R
Ol•k~ f~ lnti, 1•

Cudowna pieś(1 miłości i poświęcenia
BEBE DANIELS
kreuje postać tytułową, pełnej temperamentu, zmysłowej. kuszącej dziewczyny.
JOHN BOLES
niezrównany bohater filmowy. Naiplęk
nieisze melodie. wspańiała wystawa,
harmonia kolorów naturalnych. balet
ze 100 zgrabnych i powabnych girls.

**

* nauczyciel zapytuJe:
Podczas lekcJI przyrody
. - · Jakł ptak nadaje sle naJbardzieJ do pożywlenla?
- Kura, prosze pana - odpowiada Morycek.
- Dlaczego?
_: Bo można Ją Jeść zarówno przed urodze·

błoyd

.

paralelę

między

„Niesoodzianką"

a

„Przeprowadzką": „Niesoodziankę" pi-

sat- dramaturg który musi bvć okrutrty,

jeśli chce być twórcą, nieooruszaj;:icym

się po linji kompromisu. „Przeorowadz-

kę" podyktowało poecie litościwe serce, które nie chce ani nie moie uznać

bezwzględnego

potępienia

człowieka.

W „Niespodziance" ukorzvt sie poeta

przed żelazną wolą przeznaczenia a w
„Przeprowadzce" znalazł furtke dl; ludt
kiego miłosierdzia, by osłabić okrucień
stwo tego przeznaczenia".
Inne dzienniki również oceniaJą sztu
kę znakomitego autora „Judasza" nader
TEATR MIE.JSKL
ciepło. „Przeprowadzka" zostanie w naj
Muzyka z pfyt gramof. Gramofon i płyty z f. A. bliższym czasie wystawiona orzez teatr
PROGRAM ROZGLOSNI ł.óDZKJE.T „POL·
·Dz':.§ o godz 4 popoł. po cen!leh najniższych
łKlingbeil, Łódź, Piotrkowska 160. 13.15-13.20 Miejski w Łodzi.
SKIEGO RAD.JA".
rozgło~ny „Spó: o sierża~ta Gńszę" z J. WosOdozy.tan.ie programu dziennego i repertuar tcaNledilela, dnia lZ-11:o października 1930 r.
.
.
kow<k1!11 w. roli tytufowe1.
Dz1ś wieczorem oraz w dalszym c1agu iutro
10 15-ll 45 _ Transmisia nabożeństwa ~ trów 1 km. 13.20-15.50 - Przerwa. 15.50-16.15
o god:r:. 7.~. (dla Zwi~ków) i w ciwartek wi~- , Katedry Poz~ańskiei. 11.ŚS-12.0.5 _ S:-o~nat ,Lekci.e ięzyika francuskiego, lektor p, Lucien
n· 1r·u1~
ko·czorem ŚWlezo wystaw:ona arcyw~o.~a komedia ' czasu z Warsz. i hejnał z Widy Mariackiej 'W I Roqu1~y .<tr. z W-wy), 16.15-16.45 - Prognurt
U
Krakowie. 12.10-14.00 - Por.1nek symfoniczr.~ . dla dz1ec1 starszych. P.rof. Aleksander Janows1u l'l 11f
salonowa Carpentera „Kawaler Papa ,
z Filharmonii Warsz. Wykonawcy: Ork;estta i wy~;!. felieton P~ t. „Niedźwiedzica - C'órka
nad szkołami fi/mowemi
, Filharmonii Warsz. pod dyr. Józefa Ozimiń· 1· pu~ku". 2) "Program dla młodzieży: Kwadrans
TEATR KA~ERALNY.
·
•
"
Dziś wfoczorem 0 gJdz. 9 po raz ostatni skieg~ i prof. Marian Dob~o:vski (fort.). W pro- wesoły - wyst~py p. M. Muszyńskiego. 16.45
'Ostatnio coraz częściej na szpalta.::b
„Tempo po nad sto" z Zygmuntem Nowa...ltow- i:ram1e utwory edwarda urn:ia. 14.00-16.20 - -17.15 :---- Muzyka z 1pf;yt pamo,f. (tr. :. W-wy).
sk.im. Hildą Skrzydłowską i Kamnien:em S;r,u-1 Przerwa. 16.20-16.40 -- .~1uzyk.1 z płyt gramof. ! 17.1~-;--17.40 - „Zam.m1e~1e szkot, P.>lsk17h w i. wielu gazet ukazują sie wiadomości o
(tr. z W-wy). 16.40-16..:i:> - „Wśrod czcrwot,o 1908 wYgł. red. Melchior Mankowski( tr. :t. mniejszych lub większvch aferach ze
bertem Ceny zniżone
.
.
.
rzed skórych" wv1tł. pr:if. A!eksand:!r Janowski (tr. W-wy). 17.45-18.45 - Transmisja muzyki lek-az t'Statni
Dziś 0 godz 4 30 ·
0
zu ełnem zejściem z i!ff~zf ,E zot czna k~z _ z W-wy). 16.55-17.15 - Muzyka z plyat gramof kiei z kawiarni „Gas~ron~mia" w \Varszaw1t.. s~kolam! f1lm~wem1. fod ołas~czyk1cm
ka?. z Dlliewońską Jakub:ń;k~ Mlchalakieanynl (tr. z W-wy). 17.15-17.50 - W1advtnOŚCI 11rn I 18.4~-19.10 - Rozma1tośc1. 19.Hl-1~:25 - Ko- k1erowmków mstytutow nauki l{ry filjcmne i pożyteczne (tr. z .W:wY>:. !!·50-19.00 ' muntk~t Izby Pr~em.-tta~?J. w Łodzi, pro~au. mowej kryją się często podeirzane indy
•
Szubertem
, .
·.
.
.
'
.
Koncert ork. Reprezen~ac~·inci po:1cn państw. na dzień nast. 1 komumKat:v. 19 25--19.3:> ·
m. st. Warszawy pod dyr. Ale-ksandra Siel~kw· j Płyty g'ramof. (tr. z W-wy). 19..35-19.30 - Pra· w1dua, wc1ągaJący młode. ntedosw1adTEATR POPULARNY.
. Dzi§ o godz. 3.30 popoł. po cenach naini:i- go. 1) .Adam:. Uwe1·tu:-a... Gdybym byt. królem", i sow:v dziennik radJowy (tr. z W-wy). 19 50- czone dziewczęta do różnvch soelunek,
1 lub też wywożący je za~ranice.
szych pt.omienna no<: Antonii' z P Relewicz· 2~ fzaikowski: ?otp·Jltrt ~ 0 ?· .. E!J&Cttus~ ~ni:- . 20.00 - P1~ty gramof. (tr. z W-wy). 20.00- 1
.
b t
t
S
gm • 3) Yosh1t'.1110: Sw1eto1ańsk1t: kw1tn1ęc1t 20.13 - Felieton muzyczny (tr. z W-wy). 20.15
z·iemb'ń1. 5 k ~ w r~ !'1 tYt u łoweJ.. . prawa a poruszana V a ostatnio
. . wiśni, 4) Namysl0w:>ki: Podkóweczki daicn„ 20.30 - „Wśród książek'' - przeglad naino"' I
tDzi~. iutr~ 1 we włoT:: Aedzor~m łwikz~ ognia. 5) Komzak: Wiazanka ..Wesofe wspom- s~Y<:h wydawnictw - nmów1 pro!. ttenr:vk Moś na odbywającym się obecnie w \Varsza
wys aw...ona 8 Y1owa opere a n ran a " a a nienie". 6) Rubinstein: &) R:im111$ f-dur, t) To· 1 c1ck1 (tr. z W-wy). 20.30-22.00 - Koncert wie· wie kongresie walki z handlem żywym
l •
f
k
·
N
reador i Andaluza. 7) Verdi: Fi11a1 II aktu ov. czorny (tr~ z W-wy). 22.00--23.15 - Fel!eton µ. t
a .wmose sze a centra neJ
„Aida''. 19.00-19.25 - Rozmait·)ści. 19.25- t. „Maxim' wyii:ł. red. Jan Ignacy Targ (tr. , ! o~arem.
LEGJONY W PIEśNI.
·
Dziś 0 godz. 12 w południe w sali Filhar- 19.40 - felieton p. t. „Praca w Ameryce" - W-wy). 22.15-22.35 - Muzyka z pf~t gramot. I stuzb:f śledcze] W ko!llendzie oolicji pullft()nji odbędz.ie się druga rewja wokalno-muzy. wygł. p. J. Makarczyk (tr. z W-wy). 19.4U- (tr. z "':'-wy), 22;?5-24.00 - Komumkatv: me- ł kowmka Naglera, m1edzvnarodowa ko20.00 - Muzyka z płva.t gram11f .. (tr. z \\'.-wy) ~~~r~og1cznv. pouc:. ~sport„ ,oraz m~z~·ka t.i.- misja policji kryminalnej uchwalita rozkalna p. t. „LEGJONY W PIE$NI".
. .
d
l
ć , . ł k
z a z hotelu Pala ... e-P:ilonia w \\ arszaw1e. .
Poza w:e)•i atrakcjami ja.kie nas spotkają 20.00-20.30 - Słuchowisko z Wilna .•.Pc:n~t\\o
ciągną .sers ą ontro ę na szkołami f1l·
na rewii milą Iliespodzia.nką będą barwn~ tań<:~ Tutkowie na wilńskiem letnisku''. 20.~0-21.10 .a t SO .su 1; csna mowem1.
lll &Wl&!L
Koncert. popularny. \\'.Ykonaw.:~: ..~~~ Pols~1~- W
ludowa.
Urozmaicony "Orogram, oraz adystyczne je- go Radia pod dyr. Joze.fa Oz1_mm~k1ei:o. Lidia
go w konanie jakie Jtwarantuie nam cały ze- Korecka (sopr.). E. Um1ńsb-Jaworska (skrz.),
ZE SZPITAtA .A.Mf'l-MATUI.
ół ·b'or cy ~d 'at w rewi'i _ wz.budz.ił wiei- prof. L. Ursten (ako.mp.). ~tr. r. W-w:v). 21.tO5
. . p ~ń urzą.
. ' "ś •-''V• Koma-::
J a k .Ju,„ wsv„.1m.e1!
Gu~ta.. 'B·uvkad.i."
hterack!
z. wśró d szero k'10b sf er m1·1oś- 21.25 - 'tKwadrans
.- ą
1? •za,mteresowan•e
OO
2t
)
W
(t
k'
kie
•
wa 0 ant ~ws iego r. z ;WY • ·25- 22· • du w d11. 26 'hin. na cele ~czhudowy nowego pa
'
ników 'eśni
ma poś/ub1ć mfodszego syna
Dalszy ciag konc~rtu .P~PUiarne~o. 2?.00--22:15 wilonu dla ehory<:h !!ruźl'czvch Wielk' R · 1
·
P'l
·
k
~ au · na
t k'
d
b ,
Felłeton p. t. „Bozkow1e wygi. p. Zof1a Stryien któ
róla Oustawa
rym mą. yc urzą, tona a ze 1:item fantl'wa
ska (tr. z W-wy). 22.15-22.35 - Re~ital forte-·
DZISIEJSZY' KONCERT KWARTETU
.
.
.
L
Ko.mitet nie wątpi, że społe<'zaństwJ w zropiantiwy Bolesława Wójtowicza. W proitramie
WIEDENSKIEGO.
ondynie ro-.:mosta Slę po,r{f oska,
Dziś w n.iedzielę 0 godz 4.e; po połu&iu utwory Rachmainowa, Debussy'ee:o. Prokofie""" zumien'u watności wy.końc; ~n'a tei n;id wyrn~ .
odbęd?:i~ się w s:ili ·F.11-armo'nji tak n!ecierpli- i .Albanina (tr. z w 7wy). 22.35-24.00 -;- Kemu- :P?t~ehneJ ip-lacówki, przv<:~yni s;ę d„ 1•św1ct- ' ze w1elk.a !l;rtystka filmowa Gr eta Garwie oczek:wany występ Kwartetu Wiedeńs~:ęgo 1 mkaty: meteor„ pohc., sport.. oraz muzyka ta· n•~1a Rautu p-z~t„n~clsyłan el'fa?_ów wn:cst cl:> bo w na bhzszvm czasie poślvbi szwedz
Szi>itala Anny-:~ 21.1'!·1 · ~ fo mot .iw:e do dn. 17 b~ kiego ksiec ia Si~warda młodszego syKo lis cha, jednei1o z najsłynniejszycli Ze$poł6w neczna (tr. z W-wy).
•
z, powC"<łu o:pozn1onei. pory kwestarze wysyłani na króla Q t
kame-ralnycli ·v,, Europie.
.
k . .
Poniew:: ':nw~: , t
·
PROGRAM ROZGŁOŚNI LóDZKIE.T „POL· .n.e będą. · ·
W wb.ie~tym sezonie Kwartet Kolisc:ha cies1ęc1a . me
.a zens wo
'
.
Komitet prosi uorze'.miP.· P. T. przvii1-<:'.Ół
_. . SKIEGO RAD.JA".
szył - się ~romnem powodzeniem. Na program
nazwisko
i::,z-p'!al.;i, Pby ... ~r.ez be"..po<recl.n 'e !ir7,ne n·.d•y- 1 będzie . ~oq·a~atyczne.
qzis:eiszeg·o kon:Certu artyki w:edeńS·CY wybra·lt l Po11Jp,r{zi:iłel<. clnt.1 13-gri p:iź1ziemika 1930 r.
11n:e fan!6w d~li wyraz ;o;ai'!'ltere·ow~n-' ~ ; uzna- „szweclzk1e1 ks.ęzniczki ekranu" r :·u ill.58-12.0!'i - Sygnat czasu z War.'>7.. i hei· t_
JłaiO.ięlmlejsr.e kwartety Mtzarta, Scheniberga .
d 7 lc do gofa.iskiego alm;:ina c11n.
' na! z Wieży Mariackiej w Krakowie. 12.05-13.!5 tiia dla pracy tej sym.natycz.nej in.stytuct'.
i Haydna.
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Nr. 285

Pełna

.

. ' .

Str. 5

13.X

tabela wygranych loterji
5~ta

klasa-29-ty

państwowej.

dzień ciągnienia.

Przed przerwa.
Po 15.000 zł. wygrały n·tY:

285 300 89 553 756 930 28014 50 112 377 s2s 618 99 913 139060 281 83 400 40 77 649 140022 113 60041 60607 61152 62138 62800 62937
71844 94 713 35 936 29~3 460 709 4.) 864 924 30197 238 76 484 843 141372 862 931 61 .142351 496 525 77560 79310 84466 84645 85515 8636q
1439.;0. .
240 332 471 566 840 984 .~1001 85 101 15 23 508 814 143281 326 417 30 509 678 719 68 76 806 970 89269 89451 95677 96960 97744 102588
49 76 633 32892 94 33675 34407 508 671 996 1~4028 34 342 59 472 694 834 145641 146168 91 ,
10.COO zł. wygrał nr.: 192935.
35043 544 52 602 992 36255 330 372~5 615 no 540 85 147144 233 07 57 551 681 148033 65 1171102604 103308 103831 104222 109942
3.000 zł. wygrał ur.: 165502.
p8022 120 209 40 977 39131 65 627 885 986 40104, 212 330 149027 201 602 6 750 804 963.
113?31 115482 119588 121986 122873
91 313 5.36 611 828 984 41326 499 519 42382
150213 50 82 305 16 476 82 511 60 720 902
P 0 2· Ooo zł • wygra ł Y n-rv: 9373 62
441 905 43027 32 73 279 537 41 901 44332 685 811 15t t54 321 529 37 43 59 645 703 804 948 1525C12 122880 124215 127630 128654 131757
50089 66026 . 100092 111704 152J89 45076 219 555 864 46101 2~ 269 80 85 522 702 I 662 707 813 153058 117 23 615 818 957 154016 ! 131938 133032 134939 136324 136591
172655.
33 922 47105 77 203 15 313 470 90 594 797 80:3l88 92 155127 61 336 ,797 936 156021 125 23565 1 138189 140280 140545 141879 145758
Po l.OOO zł. wygrały n-ry: 10110 971 87 48095 98 189 537 796 49060 206 385 587 324 539 92 157058 158206 14 486 503 159014 1811 148255 150465 152800 1542 40 155580
705 4~88 969 71.
659 . 160441 506 602 161085 168 407 95 864 9781
32351 34532 35436 42926 71875 107.024
50684 797 845 51184 87 301 577 653 52078 747 162253 58 320 35 425 41 79 576 719 866 73 163225 161569 162025 163116 165123 172737
117680 140717 154498 155879 172294 75 956 53042 123 447 521 54225 55046 242 526 370 479 533 44 608 875 164661 192 900 80165t9Ui172247 174356 174417 175081 176762
194255 208787.
47 673 56075 91 385 941 57040 117 274 535 6.18 287 481 844 996 166234 339 787 167098 137 335 1178031 182922 185482 187431 187754
657 783 816 937 59029 124 227 98 319 · 79 859 912 168241 507 757 803 970 72 16901S
P 0 600 z·
ł wygra ł Y n-ry: 14850 19652 5512458562
698 714 39 867 900 66 60260 76 456 500 776 j 87 251 68 364 74 425 824 170046 68 206 413 6110 188566 191226 192~34 1963~7 198150
50818 83023 85786 86905 99050 12to36 61134 307 597 618 930 i5 62291 314 429 54.~ 111 867 171074 409 569 774 904 172068 93 370 500 201696 202335 206102 208547.
133619 134027 146967 158604 166928 63161 250 342 485 504 616 796 944 64489 766 947 825 57 173307 578 685 122 86 910 174106 58 678
185418 201-94
65085 529 765 66031 270 418 518 56 781 849 812 56 82 964.
hi
0
•
67422 75 585 626 57 67 809 936 58 69342 449
175210 85 561 675 176282 328 411 25 63 645
taw ·
Po 500 zł. wygrały n-ry: 3386 4569 89 568 708 10326 498 59 1 7!265 302 441 669 95 51 120 32 879 97 969 177154 431 628 83 111 807
10 32 99 268 445 50 51 610 62 803 69 975
10346 11984 14190 23347 26521 28186 760 922 24 59 72067 200 9 382 472 605 13 37 Q] 38 45 922 178132 39 69 235 328· 558 827 179005 ! 1024 50 189 479 517 729 816 983 2026 178 950
29224 29316 29418 30747 32657 41602 73028 37 38:-l43 9 533 733 62 874 74076 142 61 67 435 84 574 741 83 952 180028 276 83 87 316 13303 427 824 988 4090 115 349 53 497 632 934
3i6 478 655 770.
.
410 681 89 753 901 181299 381 517 696 900 7115154 218 61 98 312 486 516 76 853 6636 71 54
42906 43103 47031 50S22 53470 53696
75334 410 88 576 672 700 43 62 908 61 76 76191 76 182210 401 11 623 731 183267 344 112 184151 ·11 710 955 7097 176 419 51 66 534 43 626 757
1
56916 57009 58901 59942 63400 63876 387 423 94 943 77126 24 53 336 576 810 78065 246 65 507 637 700 185069 269 368 577 99 61718026
35 231 32 949 9032 58 275 337 93 71 l 9.;1
64737 66757 67020 72497 73472 77079 227 302 901 79028 35 95 116 72 297 596 916 41 42 186137 470 649 187016 17 168 69 304 546 632 i 10032 62 378 592 633 994 11029 256 61 82 391
77529 79221 8315{) 84640 84734 96804 80152 76 421 665 81051 378 82005 JOi 87 260 845 970 188111 22 355 507 669 740 62 189204 31I432 43 956 12119 59 458 501 689 13166 84 363
487 671 835 63 83173 248 95 380 458 84065 164 440 645 735 87 810 60 902 190364 580 611 912 i 439 670 99 770 937 70 14051 86 295 921 15125 384
105286 109290 112329 119526 121474 415 582 762 879 89084 255 540 49 875 86353 45 2 191199 654 848 192015 516 666 193120 580 i04 1571 84 98 865 16525 973 11098 408 584 18398 578
121867 121976 124657 126264 127763 93 871 98 974 87142 410 778 87 935 88103 48 67 194420 47 517 96 195008 166 316 440 96 803 985 19354 850 909 20244 83 841 50 21022 105 34()
127947 13l007 t33W6 13 '566 · i3-J8 78 356 501 41 726 74 836 89122 365 626 851 889 : 932 68 196047 139 347 62 197009 65 198251 79 75 828 38 22001 38 186 503 10 609 23317 474 550
, .,
•)
.:) _ !'' / 13 90021 84 256 79 339 60 827 52 98 985 911611353 448 85.558 607 9 199195 691.
753 857 918 93 24004 252 76 363 574 721 46· 934.
1J38.:i6 1.:i5033 137590 143~48 143970 238 304 73 474 512 79 906 92039 PO 535 634 810
200087 618 802 954 201048 375 85 586 649
25054 137 363 685 26100 727 892 975 27194
1
144192 144413 t 4C101 146834 t 4792~ i 9ao82 t 65 242 342 587 123 25 94062 462 66 566 938 202090 223 385 413 663 121 861 998 203150 , 221 586 159 28046 114 87 310 116 955 280046 114
148786 148894 l~0-96 l!i4094 155153 '1874 984 95087 297 508 47 625 74 884 969 96274 465 650 853 62 204016 207 885 205067 155 83 510 87 370 776 955 29280 443 574 625 888 928 30191
_:__
' "
'
' '
386 595 606 710 74 984 97086 277 338 590 7S4 62 778 206081 214 29 471 207130 478 732 208391 231 894 939 31069 215 420 98 875 32095 236 46
fo~o.B l0~J146 158647 167013 173.110 1 98258 462 647 731 6l 99102 364 452 524 . 694 94.; 408 747 805 23 209048 291 322 55 766 82ti
48 515 684 732 985 33413 651 782 34093 642 607
178283 li9427 i~244S 184626 1~fi250 51 100011 59 206 391 546 782 91 935 101208 83
35335 460 510 803 36089 288 424 96 617 72 998
189371 1~9857 19U •I 19?4B 194409 1325 94 523 850 57 965 102365 82 501 6 667 ' 84
Po przerwie.
37405 505 878 38052 143 300 448 503 39038 75
'
' , •.
~.
~- •
103034 143 285 351 454 502 943 61 104070 285
119 246 87 95 502 600 709 935 40056 li 7 47 3
19607.~ 19u<tó4 2011"10 20-fol2 2058.51 386 94 526 634 105340 71 532 797 106!?3 27 345
Po 3.000 zł. wygrały n·rY: 72169 95 553 751 41549 70 827 945 42126 88 276 451
205~81 Z01.329.
410 98 539 62 640 867 914 15 26 10112'2 47 300 1694.39.
61 91 654 775 880 954 66 43122 57 261 350 74
·i
825 108052 82 265 845 109146 26 2378 503 690
Po 2
zł wygrały n-ry· 66444 890 910 44348 452 663 826 921 96 45288 697 771
Staw ll •
742 824 950 110..J\)9 37 93 553 703 67 75 880 968
,
·9j
46355 579 603 46 77 100 35 56 977 47179 597
218 719 88 833 978 86 1142 63 269 397 567 111951 112238 50 426 75 682 758 65 816 24 59 90"'65 92 17 114 I 12 179873 184 1•
679 793 96 963 48285 92 35659 532 49007 92 263
627 834 84 2124 36 412 11 520 644 956 3028 49 918 113044 45 290 430 942 114276 528 998 115412
~o l.000 zł. wygrały n-ry: 3424 73031480 526 616 771 80 897.
157 339 50 421 632 768 888 4187 260 346 417 48 99 621 792 116069 132 412 80 569 635 735 910 274~3 40750 47102 5J849 85666 126571
50429 654 51000 83 113 256 336 455 86 538 10
54 71 619 33 5035 152 296 359 651 68 931 82 117021 152 410 68 118177 255 68 83 367 411 691 141357 143050 145199 147957 151750176 619 702 94 52207 77 588 53347 633 54069 192
6633 739 882 996 7007 520 99 763 848 909 8204 I 730 38 972 J 19434 601 11 779 871 120151 85 301 15l9}8 17119
221 626 29 59 942 55196 227 765 833 90 91 56027
2.
44 53 632 55 89 9099 169 518 676 826 44 999 . 750 824 121038 293 663 122301 83 123010 72 155 '
„
42 260 503 636 928 57060 103 578 753 66 926
10460 896 11195 316 89 453 795 12fl07 69 173 458 210 396 479 548 615 755 64 869 124024 716 46
Po 600 zł. wygrały n-ry: 69011 29878 : 57258 64 321 438 510 81 620 76 759 873 59541 653
86 565 610 54 725 13219 91 419 579 693 851 141~1 75 96 851.
34787 41706 51890 68765 96254 10636?' 897 60124 356 402 21 559 772 832 61375 500 995
216 44 302 40 431 520 606 15828 96 16151 362 48
125001 451 777 921 126001 47 569 726 843 ~1170-8 120594 137903 150848 160448.., 62034 49 179 419 640 63311 16 98 537 609 33 45
82 591 629 874 980 81 17048 366 694 539 18205 127133 282 316 83 548 789 969 128226 4!>6 789
J
883 64307 49 656 801 2 65190 280 428 812 910
310 4.łs 683 841 939 19011 345 41.'3 94 502 123 824 926 129216 305 6 52 452 598 633 130349 495 f180299 183775.
s2 66232 342 582 625 874 67386 534 111 818 84
831 37 9.~2 20247 539 670 734 92 21285 399 5511533 66 84 650 84 881 927 131008 169 355 79 84
Po 500 zł wygrały n-ry• 567" 5781 l 6!i055 167 691.16 460 763 75 847 10010 143 263
,99 621 s6 98 181 826 52 53 944 22083 ws 210 99 . 545 911 132261 387 624 66 889 133412 s31 601 .
3669" 19204 86 13~ 51 837 11248 54 606 82 818 35 12154 2n
12722 1344
667 83 93 23355 452 557 606 51 70 ~l 17 929 ~34089 371 459 7.58 135074 .'355 532 33 89 746 862 . 7676 8670 10 35
6,j8 718 95 73361 517 85 74232 636 933.
242os 10<1 48 911 41 86 90.
·
· · 1
·9a t3630o 415 64 103 74 925 131000 97 . 157 277 29126 35684 3~757 39240 39437 - .39904 . 57575048
474 662 916 76030 339 45 599 652 94 728
2s126 421 845 26205 56 680 705 63 983' Z7~05. 504 '6łl ~ 932 1asns 67 289 J® :8~ 498 740 140194 40924, ~6518 -58128 58573 59326
(Dalszy ciąg na str. 6-eil•.
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cenasa. Wypróbowane tricki tym razem J Stojąc przed lustrem, u~miechała się do
również nie zawiodły. Był już w jej siebie, myśląc o tern, jak bardzo Andrzej
.
JK
mocy.
bętlzie z niej zadowolony.
Gdy po północy szat dosz.edł do zeNiespostrzeżenie wykradła się na kuSE~SACYJNO·EROTYCZNZ.
nitu, oświadcz1ta nagle, że rozbolała ją rytarz, a stamtąd na schody. Podniosła
głowa i że musi, niestety, opuścić towa· wysoko kołnierz futra, by nie być porzystwo.
znaną p.rzez dozorcę. Ody wyszła na
Kraczkowski byt zrozpaczony.
ulicę, otworzyły się drzwiczki czekają- Niechże pani nas nie opuszcza...- cego już przed bramą auta. Wślizgnęła
prosił,
całując jej d•robne paluszki.
się do wnętrza i maszyna potoczyła się
NASIPAL DLA EXPREHU
Nie
mogę„. Bardzo złe się czuję... naprzód po pustej jezdni.
JANUSZ BUCZY~SKI.
Chciałabym zaczerpnąć nieco świeżego .
Przez spuszczaną szybkę wdzierał
powietrza...
się zimny prąd powietrza. Nie pytała
- Mam pomysł... - rzekł z zado- dokąd jadą.
54)
woloną miną. Przejedziemy . się au- Czy wcale nie interesuje się pani
- Nie radzę pant,,, J.estem fachow- płonęły kule nad estradą. Jakaś paira tern„. To pani dobrze zrobi, zgoda?„. - dokąd jedzi·emy? - zdziwil się.
.
cem w tej sprawie ... Nie uznaję szału tancerzy w strojach hiszpańskich ba- Teiraz? ... Tak późno .•. - ociąga- Wszystko mi jedno„. - odparfa
bez wina ... Proszę wypić ... No, ja pro- lansowała po lustrzanej tafli.
ta się.
nibv obojętnie.
szę...
Kraczkowski przyciągnął ją do sie- Dopiero wpół do pierwszej ... Wy- Kraczkowski zrozumiał tę odpowiedf.
Uczynię to tylko dla pana ... bie.
mkniemy się i nikt nas nie zauważy ... Nachylit się do szofera i szepnął mu kilodrzekła zalotnie.
- Skąd się pani tu wzięła? ... - Zbudzę szofera I za dziesięć minut mo- ka s!ów do ucha. Auto skręciło i po kilStarała się być dlań jaknajczulszą, szeptał cicho. Pani jest przecież in- gę czekać przed bramą... Taka prze- ku minutach zatrzymało się przed Jachoć hamowała się z trudem, by nie rta, niż te wszystkie kobiety, które tu- jażdżka napewno się pani przyda...
kimś domem.
uciec z tego pokoju, pełnego gwaru· i taj spotykamy„. Jak pani włosy pachMózg jej pracował bez wytchnienia
- Wysiadamy ... -rzekł cicho K1raczkrzyku, do swej sypialni. Już po dwuch ną.„ Co za odurzający zapach ... Zasn.ąć mimo, iż naprawdę była już zmęczona. I' kowski.
·
kieliszkach mocnego wina poczuła za- przy nich jest niebezpiecznie ... Jak tuGłównie zastanawiała się nad tern,
Nie m6wiąc ani słowa, wyszła z aumet w głowie i zimne direszcze, przebie- 1bin mogą sprowadzić śmie0rć... Ale by- jakie korzyści może jej dać ta prze- ta. Wiedziała, że tak się stanie. Kraczgające po plecach. Kraczkowski m6wit 1laby to śmierć piękna ... Jeśli kiedyś ze- jażdżka. P·rzedewszystkiem powinna się kowski chciał ją wciagnąć do swego
coś do niej, lecz nie rozumiała jego chcę popełnić samobójstwo, zwrócę się postarać o to, by udać się z nim do je- mieszkania. Na t<> tylko czekała. Udasłów. Gwar przy stole stawał s:e coraz do pani...
go mieszkania i zbadać dokładnie cały wała, ie nie wie jeszcze o co chodzi. JeJ
większy. Część gości przeszła ju·ż do
Milczała, patrząc mu zbliska prosto teren. Ale jak mu to zaproponować? ... milczenie i obojętność dziwiły go, ale
sali gry. Reszta wstawała jut od stołu, w oczy.
Czy zgodzi się? ... Może coś z tego wyj- wolał nie zadawać w tej sprawie więcej
przechodząc zwolna, pojedyńczo po poNachylił twarz i usta ich zwa,rfy s-tę dzie nie wolno ominąć tak świetnej pytań, obawiając się, że ptaszek wyf.rukoju, zalanego fjołkowem światłem...
w pocałunku.
okazji.
nie mu z klatki.
- Widzę, że pani jest dziś naprawdę
Za ścianą konały ostatnie dźwięki
- Nad czem się pani zastanawia?...
Na schodach zaświecił zapałkę i wybardzo słaba ... - rzekł Kraczkowski, tanga...
- No, nie wiem„. A czy to długo ciągnął klucz z kiesz.eni palta.
biorąc ją pod rękę, gdy podnieśli się
„Zabawa" przeciągnęła sie do p6tnej potrwa?...
W kurytarzu odkręcił kontakt i klucz
z krzeseł.
nocy. Kraczkowski byt zachwYcony
- Najwyżej za kwadrans będę cze- schował znowu do tej samej kieszent.
- Tak ... Zamroczyło mi się w glo- Wandą, sta'l'af się jej przyp.odobać, ob- kat w aucie przed bramą . ..
- Czy nikogo niema? - zapytała
wie...
serwując z pode łba każdy jej ruch. każUśmiechnęła się doń obiecująco i ski· cicho.
_
Nic nie mówiąc, zaprowadził ją do de drgnienie powiek. Wanda czuła, że nęła głową.
- Je,st tylko stużaca - odp:nt r6wnastępnego · pokoju i usiedli w mrocz- jest pod obserwacją, trzymała się więc
Promieniejąc z wielkiej radości, rzeki nież przyciszonym głosem ale ona
nym ka.cie przez nikogo niezauważeni. na baczności.
szybko:
ma tak mocny sen, że możemy się wca- Czy lepiej pani? - zapytał, ści·
Kraczkowski brat jej czuło5cl za do- Tirzeba to tak urządzić, żeby nas le z nia nie liczyć ...
skafac mocno jej rękę.
brą monetę i nie przypuszczał nawet. że nikt nie zauważył,..
-.- Niech pan zapali światło w pokoZłożyta
głowę na jego
ram1enm. pod płaszczykiem intensywnego zainte- Oni tak są zajęci sobą, że nie wie- ju, a ja tu tymczasem dof)rowadzę do
Wargami dotknął jej pachnących wto- resowania się jeg.o osobą, i:!nieździ się dzą co się dzieje dokoła ... - odparła oorzadku moje wtcsy, które wiatr pos6w. Przymknął oczy i µpajał się moc- kobi·eca przewrotność i zd<rada.
Wa11da.
ta.nrał ...
ną, dusząca wonią.
Byt dumny ze zdobycia t-ej kobiety,
- Wyjdę pierwszy, a pani zejdzie
Kraczkowski wszedł do pokoiu. Wv~ Przejdzie ... - szepnęła, tuląc się k.tóra wvdawa!a mu się zimną i niedo-1 na d6t PQ dziesię.ciu minutach...
korzvstała ten moment i się{Yneta s7-ybdoti coraz hardzi-ej.
st~r-n(l. Wa11d::i. nie chciatrl ucwnić tej •
Pocałował ją w rękę na pożegnanie, ko do kieszeni jego palta. Wycia~nęfa
Za ściaPą rozlf'rrfv się dźwięki hisz- 7-dr.J-.yczy 11nbvt htwą, obmvślifa więc i cichac7em wvmknat sie z p-okoiu. Wan-)klucz i schnwafa go do swej torebki.
pańskiego tanga. ~wiatla pogasty. Za- dokładny plan usidlenia koehliwego me- da przeszła do sypialni i przehrata się ,
(d. c. n.~
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tabela wygranych.
,

(Dokończenie)

Z9 59 73 864 81 93 949 11012 101 38 502 ·3 893 13 728 145074 141 506 31 670 904 24 37 1460~4 :
919 10 91 78071 337 38 59 95 601 37 733 79t i!3 j 211 369 82 97 621 147090 121 29 148 157 201 54.3 I
672 149033 169 222 33 471 644 54 843 56.
264 940 47.
15453 54 99 617 711 894 151125 353 410 16
80032 78 101 47 56 431 81022 400 84 516 22
82 603 721 815 42 80 936 73 82145 410 21 68 96180 514 152371 153114 436 581 623 863 1540-ł6
83132 299 566 767 83 944 79 35 84120 591 612 130 256 63 721 59 812 155085 94 l 16 246 50 85 1
959 97 85083 517 670 955 86074 82 586 617 716 349 13 701 Z9 69 156015 187 353 735 155717 93 1
87084 788 873 926 96 88169 202 393 773 975 99 768 1582il 338 616 65 91 702 159057 98 196 349
Dziś I dni nastepnych. Pocz. seansów o
89085 95 184 240 41 43 70 512 781 85() 74 900 28 428 520 160203 433 696 859 913 161489 769 9.3
godz. 4-ei po poi„ ost. g, 111.15, w so90033 173 239 517 21 44 53 825 91027 258 162034 99 102 237 473 6S4 933 35 96 163328 688
boty i niedziele o 12 w poi. Ce11y
324 636 8.30 47 92033 97 299 573 74 606 702 93102 729 47 63 816 144045 219 528 662 934 84 165195
miejsc na porankach zmżoae .
55 251 465 528 43 89 600 79 751 885 961 94040 271 583 88 760 166171 535 600 7 807 70 984 161081
Wspaniałe arcydzieło, Jakich mało.
360 79 485 545 611 37 47 779 95080 188 440 655 126 92 317 442 513 168180 271 82 319 28 70 550
Wystawa o Jakiej dotąd nikt nie śmiał
774 96353 59 403 64 85 560 97336 582 663 81 712 843 169141 64 829 170106 61 367 687 944
marzyć
171036 129 245 472 586 604 719 92 993 172092
98018 .350 425 865 99227 633 710 815 88 964.
100116 204 96 453 639 941 101013 14 615 s2a 213 582 826 lno89 159 219 90 422 47 181 936
102217 313 30 543 103246 586 672 779 104062 365 174130 48 517 736 917 88.
175093 100 25 30 176037 67 124 200 438 6051
105049 75 196 422 69 941 106029 34 156 67 2~7
512 18 98 651 107060 581 826 108076 206 66 524 830 82 177046 606 34 69 178057 197 546 630 67
787 179179 316 544 604 67 934 180102 378 5221
634 859 93 109005 35 693.
25 gwiazd polskich i amerykańskich,
110024 92 387 646 860 956 111111 75 381 726 60 93 854 991 181422 67 7J3 24 182270 76 361
15 najpopularniejszych przebojów mu
112002 116 315 538 634 808 987 I 13205 70 603 716 928 183225 40 412 51 95 5.30 77 89 637 45
zycznych. 200 girls. W rolach głów
821 114086 730 903 115195 213 459 509 116449 61 77 815 184085 264 375 477 605 93 843 45 671
nych: Hanka Ordonówna, K. Hanusz,
808 117048 63 180 347 40.3 77 551 711 818 903 185283 316 714 186128 228 30 309 574 609 .773
J ohn Gilbert, Norma Shearer, Buster
118118 335 582 638 119003 375 431 643 73 8(J 811 25 926 187157 393 483 684 989 188047 260
570 667 975 189198 351 54 780 190388 436 948
Keaton, Besie Lowe mówi po polsku,
956 92.
Karol Dane (Slim) Conrad Nagel, Joan
120496 809 19 121073 98 103 242 711 76 930 . 191008 107 90 219 407 579 715 192108 367 71 4.34 j
Crawford, Anita Page i wiele innych.
122162 317 69 561 901 95 123185 251 935 124170 525 59 70 921 34 193188 226 42 368 732 819 194096,
189 271 99 332 71 870 195222 53 370 459 853 78 j
Ekscentryczna kreacla BUSTER
464 579 652 715 26 850.
KEATON.
125008 147 972 126204 425 719 37 127114 200 79 196119 552 780 93 863 197004 18 124 28 56
390 442 558 85 629 865 968 128216 383 844 991 276 385 447 84 638 783 198062 117 912 59 1990451
129102 615 936 44 130455 796 962 131127 284 318 431 573 92 939.
200000 84 151 218 386 96 97 837 959 201067 '
447 539 132010 12 113 51 420 545 94 691 133138 !
207 362 446 862 134266 430 997 135962 224 95 i 68 408 17 51 590 689 849 993 202013 128 255 459 ABm•••••m

I
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DZJś I DNI NASTĘPNYCH!
Gigantyczny rozmach realizacji genial
nego reżysera Stryżewskiego. Pory.
wające arcydzieło filmowe osnute r1;i
tle rosyjskiego romansu

j

204008
87 997
203147
815 653
55 705
600 344
561 48
56 136019
18 58
908829
864 71620
309
461
19 143
205005
794 332
54 428
95 240
138023 J, 77
798 56137487
64 707
652615
232 76
103 574
737 895 206120 69 434 516 659 69 710 830 980
697 730 870 139246 328 727 818 25 973.
140128 61 346 696 714 43 98 741036 597 6711207406 18 42 508 612 781 973 208052 72 73 236
134 941 142053 128 203 s3 441 81 510 669 890 209118 294 300 432 576 678 937.
918 143173 613 752 144110 27 223 453 62 502 651

Wa wtorak, dnia 14 b. m.

Dramat samotnej duszy ludzkiej, koły
sanej miłością i szarpanej namiętnoś
ciami, rozgrywający się na bezkre:.nych stepach rosyjskich.
Role 1dówne odtwarzaJą:

I

dodatek dla dzieci I

Olga Czechowa
i H. A. Schlettow

Ilustracja rnuz. ork. symf. pod kier. L.
Kantora i - śpiewna chóru rosyjskiego pod dyr. Teodora Rydera. - Po~
czątek seansów o g. 4 ppoł. w sob. i
niedziele o godz. - 12. Ceny miejs..::
na pierwsze seanse od zł. 1. w soboty i niedziele o godz. 12-ei po 75 &•·
i 1 zł.
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CHEMl[lftO. DflYHffKCYJHE JAU ATOR"' Katowice.

Do nabycia we wszystkich aptekach i drogerjacb.

ZASUPUVIO:

6-uo Sierpnta lit 1. Tel. 188-58
.........
......„„......„„„„„

Int. Juljusz Hamer i S-ka, Łódt.

~„„„„„„„

r.„„„.:.::::::::::~::„„·····11

młodzieży.

Na treść tego numeru złożą się: „Tadeusz Kościuszko", „Wśród żotnierzy
z racji odsłonięcia pomnika bohatera narodowego w Łodzi, dalszy
t. „Walusiowe szczęście". ucieszna historyjka obrazkowa O Gdakuli i Cipuli'', „Fryderyk Chopin", „figielek matematyczny'', „Nasz kalendarzyk
naukowy", liczne wierszyki, wiadomości przyjemne. ciekawe i pożyteczne wszystko wielobarwnie ilustrowane.
Nadto stały dział korespondencji z małymi czytelnikami i bogaty dział rozry.
wek umysłowych z nagrodami.

liódź-Piotrków

H

JGo

GOLDBLATT

Autobusy na pow.vzszei linii odchodzą do Piotrkowa o każde! pełne! godzinie począwszy od 8
rano do 20 wieczór z Dworca PołudnloweKti
przy ul. Wólczańskie} Nr. 232, dolazd tramwa•
!em 14. Czas przejazdu 1 godz. 30 mln.

CHOROBY OCZU
ar!! 17
.'
n:
132·90
NI
TEL.
I
godziny przyjęć 10-2 i 5-8 przvimuje
r1U10 od 8-10 po cenach lecznic•

I

PIOTRKOWSKA

.....................................I

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

I
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11·
t
E
6
N
I
L
K
'
ftłUDOW!flJ
Piotr~'!:~s~~R~J.~ :e~~~u22·89
LEcztt 1 cA

Oaloszenie.

.

. l~~~lr ~J;1':U~l~~Y

Doktów

R'

Dr. med.

·

Nikt nie kupuje, ani me sprzedaje ładnej maszyny,
nowej czy starej, małei czy dużej, jeżeli nie poinformuje się
przedtem w Biurze Pośredraictwa Maszyn

I

h specialista chorób
h
h>rzv przystanka tr"JilW· oabJanicklch) S
P ee,c or. W enerycznyc '/skórnych, wenerycz
Cz'.Vnna od 10-eł rano do 7·el wiecz.
nycb ; moczopldo
Skórnych j Wł056W
W niedziele i świeta do 2-eJ PO DOI.i
wvch
Wsnstkle specialnoścl I dentvstyka.'
Kar>iele śwłet1ne. lamoa kwarcowa, Andrzeja 2, tel. 132-28 i>lotrkowska70
(róg Trau!!utta)
od 9 _ 11 i od 6 _ 8 w.
Roenta:eo. szczepienia,
elek!ryzacła.
tel. 181-83
analizy (moczu. kału. krwi. plwocrn.
wydzielin itd.). Operacje, opatrunki. .Od 1-Z w Lecz:nlcY <Piotrkowska 62) Przyjmuje od 8.30
188-58
Łódź, 6-go Sierpnia Nt 11
do 1.30 rano, od l
••
Wizvtv na miasto.
do 2.30 PP·· od 6
Porada 4 złote
w :do 8.30 w., w nie·
M
Porada dentvstvczna oraz wenerolu'
dzielę i święta od
1dczna dla chorób skórnvch I went
. .
110-l-ei. ~ddzielna
• dypl. naucz,.
Porada 3 złote
rycznycb
i
reklama-sensacja na ulicach todzi
poczeknlniadla pań
.
Lokale .
„HALINA", krem - niydłQ - nadaje każde!
d
• I O
.
• .
i
liszaje
usuwa piegi,
cerze
me •
15 fr. I d·.
i t. p, - Demonstruje się chłopiec u którego
l~tl
ekcie tańców najnowsi:ycb iak
pół tw.arzy w piegach, zaś druga połowa czysta, l\11ESZKANIA do wynajęcia, ' pojedyńway i Mottszy. - Zapisy na kurs o;
odświeżona kremem „HALINA". - Sprzed. cze, pokój z kuchnią i 2 pokoje z kuI
12-3 i od 4-10 wiecz.
Hurtownll": · Firich, clmią, ul. Mazurska Nr. 6, gospodari:.
Aptek , Sktad. Aptecz.
--- I
l\
~
J.„
13
Gdańska • Dx: w1ński, Zawadzka • „Kcsmos",!
aku,zerja i choZielona 10a, tel. 219-87'
Piotrkowska 60, fab. Skład „Pharmachemia".
b k b.
.at5N•11
:
.
h
k .
M
Bydgoszcz.

Inż.

Juliusz Hamer i S·· ka
1 tel.

I
E

wągry

ładny wygląd,
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dnieisze warunki. Tylko u Leona Ruba Oddir:i,lna. pocze- czerwoną ltcencie) zosta?1e do~r~e
szkina, KHińskiego 44. Stałym klijen- kalnia ala oan wy.nagrodzony. ~glaszać stę osob1śc1c
Klltńs.kiego 41, m1eszk. 8.
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Specjalista chorób skórnych
Posady
ż
Luksu
I wenerycznych.
kat.dy
Leczenie diatermią. Elektroterapia.
•
może nabyć na raty, w cenie zł. 23 gr. specjalista cno
t 1 2lll 93
28
50. Zgłoszenie Nowo-Cegielniana 12, rób skórnych 50-70 ZLOTYCH dz~emtle może każ.. p ł d •
e ..
przyjmując zast~pstw1> o u
front. III piętro, od 10-1 i od 3-7 wenerycznych dy zarnbić
5
1
- 9 wiecz.
od 9-1.
rano od
Od S-!1
No-.i
artykule. Zgłoueme
I i moczopłciowych przyC nowym
codz.iennie.
pp.
W niedziele
II
el
Dla niezamożnych ceny lecznlc.
tfiodi~ tz. ft"ont, I piętro
NA WYPŁATY! Eleganckie płaszcze . ul. Andrzeja 5
----·
OTel. 159-40
damskie futrzane kotnierze. palta, U·
DOKT6R
brania r'nęskie swetry, pulowery, bo· Przy-imuje od 8-11 SZOfERZY uwa~a! Który z Panów

BACZNOŚĆ, niebywała ok::i.zjal
sowy zegar oszczęd:nościo.wy,

·
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tel. 127-84.
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szmoI a T9ftC9

samochodowych i radjowych
szy!}ko wyucza student wyżs,zego
mestru. Starszych specjalną skrócona
alll •„1yk~""'sld8
- PO NISKICH CENACH. !metodą. Gdańska 23, m. 2, front. I p. j
•
.
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LEKCJE gry fortepianowej. Program
w b. dobr:ym stanie. dębowe. Ltba~- f;
----- - - - - - kurs __
J kon.serwatorium. Dla
W1a·
do
skie
!Przyspieszony. Łęczycka 23, ~ZY Na·
.
i .
domość w admm1stracJ1.
Dr med
]a~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii przy1mu1e "'! choro·jpiórkowskiego. Gmach szkolny, I weJ•
•
~ach skornycb ście, II piętro. Dojazd trójką. Zapisy w
1
3-ej
od
soboty
i
czwartki
d
Kupno i
1
0
Hl
• do 6-ei.
o
~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Dr. med.

I

.;• •

po t>r:i:eprowadzeoiu de?ynfekcii preparatem nFUMIGA•
TORE CIMEX", przy zarlosowaniu się do sposobów użycia. wypła·
cimy natvchmiast. „FUMIGATORE C1MEX" jest ~wiecą dezynfek·
cviną. tępiącą radykalnie w cl11gu 5 godzin wszelk e insekty (pluskwy, wszy, mole, karaluchy) i mikroby c~orobotw6rcze, Posiadamy
pochwalne orzeczenia rozlicznych instytucji rządowych i komunalnych:
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Bałucki RYnfk
trzv_m1uje od 9-1
Przeróbki starych Radloapar.~tów
e ro erap a.
funduszu Bez- • wenerycznyc .
lod o-8 Da pań
Ładowanie
tvpy.
nowoczesne
na
I
kwarcową.
lampą
Leczenie
roboc1a.
Ó •
.
f
od 4-5,
akumulatorów tylko zł. 1.~~~~JO~~e~~~ry~d r~~t~y, t:;~~~~~~ ~owr Cl1a. zAGINĄŁ biały pies (szpic) wabi się P zvimuie od g, 8-2 przed poł i od 6-9
<:ilrh·"'E'LEC~~l~~h
I
poleca „Westfalia", Konstantynowska F1otrkowskaSI ,..Marki·:;". Uprasza się ?df>Towadzić w niedziele i święta od godz. 9-1
takowe.go za wynagrodzeniem na ulitel. 121-23
32 tel. 190-73. Ładowanie akumulato~)gj/Bll"JJ!R1 !ijl
il\1I
l\VIUJI
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12
cę .Sienkiewkza lóS.
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Jaksie dowiadujemy Polski Związek
na boisku WKS-u o godz. 15-eJ
dniu dzisiejszym rozegrane zostaPiłkl Noinei czy.ni starania: by zawody
Wdniu dzisiejszym rozegrany został dy rozegrane zostaną na bołsku W. K. U!e na kort~ch teni~owych w Iie!enowi.e
Pols~a - Łotwa ·zaszczycił swą obec- nie na boisku W. K. S-u niezwykle inte- S-u o godz. 15-ej. Oprocz teio spotkania niezwYkle mteresuJące spotkam: temnością P. Prezydet1ta.
resujący mecz p:tkarski o mistrzostwl> odbęd;i się w dn iu dzisiejszym następu- sowe miedz~ Łódzkim Lawn-Tenis KluBedzle to ważny ewenement w hi- Ligi między Polonją warszawską a Ł. Ijące mecze: Garbarnia - Ł. K. S. w f hem ~ druzyną .Tu~ystów. ~-rog~am
storji sportu piłkarskiego, ponieważ T. S. O. Drużyna łódzką wystąoi w Krakowie, Pogoń- - Ruch we Lwow!e, spotkan przedstawi~ się następ~,iąco.
Związek .Pif karski po raz pierwszy bę-j swym najsilniejszym składzie z Herb- Warta - LeR;'.a w Poznaniu i WarszaSt dtgrlydpojedySntcztetkpanów·
dzie goścU P. Prezydenta.
streichem i Falkowskim na czele. Zawo- wianka - ·w arta w Warszawie.
.
a h en er - 5 h l'..d a
0
4
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Robotniczy turnieJ· olimpi1·ski
rozegrany zostaniel \V przyszłym tygodniu \V Austrii

It~~~::~~~~:::::cl
Osserowa - Zinkówna

st.1~~1::ri pod~~u1n:~w:

Hein -

. W roku ~rzyszly.m .stolica Austrji, r.obtniczY'.ch, o_bliczonvch na • większe
Tur~iej sportów letni.eh odbedzte sie
~rohman - Mehto - S.;hroder W1ede1\, bedzie terenem. na którym zo- hczby m1eszkanców. posiada w oodwó- w czasie od 19 do 26 lmca na nowym · Wegner
stanie rozegrany robotniczv turniej o- rzach małe basenv dla dzieci.
stadjonie na Praterze, Płvwanie i .wio„
gry mles~ane:
.
limpijski.
Robotnicze igrzyska olimoiiskie od- ślars two - odbędą się na Dunaiu.
'
· Osseróowa - Stemert - Zmk6wna
Pierwsze robotnicze h~rzvska olim„ będą się w dwuch terminach. Sporty
Organizatorzy igrzysk licza się wiei ....... Stettka.
pijskie rozegrane zostałv w roku 19.35 zimowe rozegrają się w Murzuirschlag w kim udziałem państw, należacvch do mię . Początek zawodów o godz. 10-eJ. Za
•e Frankfurcie nad Menem. Tvm spo- czasie od 5 do 8 lutego. W oroi:rramie: dzynarodówki robotniczej soortoweJ. . dody /r 0~Mone b:;dą bez prz.erwY
sobem zawiązany został bezoośredni ko?k~rs s.kok.ów n~rciarskic.h. bieg-ów l ~rócz; zawod.ó"': sportowvch nr~gr~m 0 LO z.
·
•
•
kontakt sportowy pomiędzv onrnnizacja łvzwiarsk1ch I narciarskich. llokei na lo- igrzysk przewiduJe cał~ szere~ wielktch
'
mi spartowemi świata robotniczego. W dzie.
· .
świąt sportowvch, wycieczek w górskie
~
pierwszych igrzyskach wystaoily do
Wsp6lm;lziat w igrzvskach robotni- okolice Wiednia i t. o.
.
:si6demkowy w łodzi
:walkl ze&poty 14 państw.
cz:ych zill}owych ~gtosilv dotad ~asteZaznaczyć godz~ sie, że or~anłzatoJak się dowiadujemy, odbędzie się w
Aby zao c d "ć k tó . k. b pcuące panstwa: N1emcv. Łotwa. Fmlan- rzy igrzysk ogromnie prooa~uJa esperan Łodzi w dniach 14 i 15 b. m. siódemkociąiaj w s~tkfe zi ń 0
wi/a 1 ~ 0 • dja, Austrja, Czechy, Polska. Węgry, to. Jednym z oficjalnych. jezvków ig- ' wy turniej piłkarski. który polega na
dział ~ tszy. j
Mf?ad s wa diora.cen u- Szwajcarja, Norwegja i fran..;:ia.
rżysk ma być właśnie esperanto.
tem. że w grze bierz.e udział tylko sied.
urme u, !ę ~ynaro owy ~,omiu graczy w każdej drużyn ie, przybot n1czy .Komite~ OhmP11sk~ zdecvdował
czem mecz trwa 2 razy po 15 minut.
- organizować 1grzys~a. me co czt':rY
Wsnołpra„a
Udział
w tym turnieju biorą następujące
lata. a co sześć. Równie?. d~a względow
Jl
U
ł
zespoły: WKS •• Turyści, Hakoah, Kaoszcz~dnościowych ograniczono . czas
dłmah, OentJ.eman, Kraft, Jutrzenka.
trwania igrzysk do Jednego tvR:odma.
Z podset,irellarJallem Wgcho!"anla Ił· Trumpheldor i Sztuirm.
Wiedeń, miasto drm?'ich robotni.
zuc:znedo we l"rancj1
czych igrzysk olimpiJskk.h. które odbyć
Istniejący we Francji Podsekretarjat (ulubiony i najbardzfaj rozpowszechni<>sie mają jut w roku przyszłvrn. orzygo'- 1\Vychowania fizycznego obrz:vma wkr6t ny sport we f'rancji) wykazuje wadł' w
zmierzą siq z zawodowcami
towuje się do nich starannie. Magis:rat . ce wielką pomoc ł paparcie 'ze strony budowie clele•snej. Ministerstwo t\liier„
·
w
ł
t
di
t
Wiednfa wybudował specjalnv stadion~ ! ministerstwa zdrowia. .
_. ·
dzi. że pochodzi to z iracji ~braku właścł·
· priysz ym ygo n u reprezen ana terenie stvnnego oarku: Prateru.
W chwili obecnej tocz!\ się układy we~o przygotowania fizycznego. które c}a piłkarska polski ro~egra spotkania
dobnie Jak we Frankfurcie nad Meneht o nawiązanie ścisłej współpracy pomię- mści się na p5źniejszych 'iawodntkach. _z zawodow~!11i zes~otai:n reprezentacy}--: nowy stadJ.on wied~ński otwarty bę-i' ·dzy obiema władzami państwow~·m.i · dla Wnios.ek: należy kontrolo~a-ć wysiłkf.' nemi Austr1i. Węgie-r 1• CzechosłowacJi.
dzłe uroczyśc1e w dmu rozooczeda ig- dobra sp-ortu.
•.
indywidualne zawodników 1 dawać 1m
m 1 strzo~t"'
rzysk robotniczvch.
Ministerstwo zdrowia przewiduje w prawo startowania do zawodów jedynie
'1 W
z ok Jl aj h 1. db ć w·1 swoim prog1ramie działania szereg prac na zasadzie pozwolenia lekarskiego.
łyżwiarskich
" twaz mk t\Cbyct._ s e -~h v dw. ~- na rzecz sportu. Między in11·emi ministe~rstwo zdrowia, zamierza rów„
.Terminarz mistrzostw rviwiarskich
dnl
"i
~rzys
ro o n1civ...
się st 0
·„ ·Minlste·
wspomnieć, te Wi·edeń naletvl?Ow z1Euro:V za m·1erza czuwac, na. h'ig Jeną. t ere- m„z
gor<1.co . pop•rzec, . wys1·rk·1 p od..se.kre- przed$tawia sie następujaco: 24-2.5.I
. d t h . t k
. . .
no~ sportov.:ych, nad rac!o~alną msta- ta.rJat;i _Zdrowia w Jego wy~t,ąptema~h , mistrzostwa europy w jeździe fon.uowej
p~e dol YC mh1as • .t6 r~ na1w1eceJ uczy- 1IaCJą pryszniców, czystosc1ą wody w 1przeciwko przepracowaniu dz1ec1 i mto- panów w Wiedniu 31 I. n mistrzostwa
n~ 1 Y a wy.c owa_n1a 1 1zvcz~e1?0 szero-1 pfywalniach. Ponadto ministerstwo zdro dzieży programami szkolnemi.
·
·
· ·. · · · • .
k~ch sfer m1eszka~!;:ów.: Dosć wspom- 1wia, uważając kultlllrę fizyczną za jeden
Ministerstwo zdrowia francuskie u- Europy w Jeździe fJgur~weJ pan 1 par w
me~. t~ w dawneJ stohcv Habsburgów j z najważniejszych czynników zdrowia waia siebie za ministeirstwo obrony na- St. Moritz. !-8.II -: mistrzostwa Eur_oz~a1duJą sle 2Z basenv ołvwackie, spe- publicznego, zamierza wydatnie wspót„ rodowej: pragnie bowiem bronić ·szero- ~·f. ~zjildzie ~zfbki~J wś S~tf khol~i;·
c1alnle zarezerwowane dla dzieci. A ca- pracować z Podsel<retarietem Wycho- kie war-.~twy ludności prz-ed chorobami . :-- · -: mis rzos ~a w!a a w Je ly szereg nowowybudowanvch domów 1·wania fizycznego dla propagowania ćwi- płucnemi I t. p„ praitnie wychować· tu- dzie szybkiej w He~si~~forsie: ~8.~I -:.
czeń · cieJ.esnych ·w ·naiszerszych ' sfe.fach dzi pięknych i zd.rowych. I dlatego be- 1.IIJ- mlstrzostwa.s~iata w Jezd~ie. f1mfo"'zldy i dorosfych.
.· ·
dzie pracowafo nad rozwoiem kultu1ry gurowej panów, pan I par w Berhme.
M!ni~ter·stwo 7~.ro?'ła twierdzi Dit fizycz~-ej zarówno wśród mlodzieży. jak
łl
n
p~ds~aw1e obserwac11. ze większoś.~ pro- 1 wśrod dorosłych.
I .
.
t
P l k" wmcJonalnych zawodników kolats.dcł'.
w zawodach o vuha„
11a 1>rze a1 o m1st•zos wo
o• '
N Ameryce poludniowel zostar. o-
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s
.
kurencJa lekkoatletyczna o m!stnostwo
dla sport·oWCÓW amerykanskich ·
Davisa. W tej strefie walczyć bedą: ArPólskl. dla pa~. a mianowlcle bieg na
gentyna, Chili, Brazylja, Para~waj i U·
1 nych, w odpowiednim rvtmie I napięciu ! rugwaJ.
pr.zefaJ. na tras.te !200 mtr. W b!e~u tym
Praca.
fizyczna.
w
racjon!tlnvch
wamiędz~ in11em1 bierze u~zi_af tod~!anka, 1runkach 1 w racjonalny. sposob odbywa· pracy.
· Zwycięsca strefy potudniowo-amep. Oła~ews~a (ŁKS.). Największa. Jednak 1na, słusznie uwatana jest orzez szereg
Imiona wybitnych sportowców spet- rykańskiej spotka się w oótfinale ze zwy
sensacJą Jest ~tart bezkonkurencyjnej 1 sportowców za jeden z najdoskonalszych niających najrozmaitsze nrace ogrodni- ciescą strefy północno-amervkaiiskieJ.
naszej narciarki Bronci Staszel-Polan- i najbardziej wszechstronnvch środków cze gwoli zaprawie sportowei. ·znane· są
Zwycięsca cafej strefy amervkat\skicJ
kowej.
treningu sportowe~o.
powszechnie i niejednokrotnie iui o nich rozegra finał ze zwycięscą strefv euro„
Możnaby powiedzieć, te orace fizycz pisaliśmy•
peJskiej.
finałowa
ną jako trening sportowy odkrvli amery- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kanie, a ściśle biorąc - amervkańscy
o mistrzostwo k/o$V B i C
bokserzy. Oni to w poszukiwaniu spoWydz!af Oier r Dyscypliny Ł. Z. O. sobów, mogących rozwinać ich .siłę i
p , N. na swem środowem posiedzeniu sprawność fizyczną, spróbowali zastoso ';IO spor:lfow.:ów poledzle no ldrzuska
wylosowar mlędzygruoowe roz~rywk i wać nowy rodzaj zaprawy sportowej,
o m:strzostwo klasy C oraz wvznai.:zył 1 mianowicie - ciężkie wvsiłki w pracy
W piątek w Państwowym Urz:edztę maksimum 70 osób. a koszta przygotodwa flnatowe spo~kanla o mi~trzostwo 1fizycznej. Wielu z nich, jak naorzykfad w. f. odb:vła się pod prz~wod~ictwel!' d~· wań i wyj~zdu ~yni osą_ ~koło 700 tysię
klasy B. Jak wynika z weryfikacji za,- Dempsey, spróbowało pracv rąbania rektor'.! P~f: ouł.k. K11ińsk1eg(l, pierw cy zł. Poniewaz czynmk1 rządowe wy
w~dów wyłonionych zostało ~zterech drzewa, dochodząc do wniosku. że pra„ sza m1~dzym1nistenalna konferencja w asy~nować będą mo~ty na ten cel pomistrzów .~rupowych, a mlanowic!e: ttu 11ca ta daje rzeczywiście wspaniałe wa;lo- sprawie Pr.zyg!ltowań polskich do lwyiszy fundusze bardzo skro.mne pr~e
raR:an,. W1dzewska Manufaktura. Kolusz 1ry w zakresie siły i sprawności. za je„ Igrzysk X..Oh~pJady.w Los AngeJos. Na to cal!!- uwaga zwr~cona ~ędz1e na zb:ór
· kowsk1 ~lu? Sport.• Kruscheender, Ha-1 go przykładem poszło wielu intivch spor konf~r~nc11 ~eJ obecni byli poza · prze~-, kę wsró? spoteczen~twa i samo.wys!arkoah . kaliski.
.
.
towców i dziś szere zajęć fizvcznych, staw1c1elam1 PUWf. prezęs. Z~: P.ułi\. czaln~CI ~oszczegolnych zw1ązkow.
- Pi erws~~ ~potkania rozpoc~yn::l]ą się · jak: rąbanie drzewa gnairozmai tsze pra- 1 Ulrych, pr~zes Pol. K~m. Ol :mp13sk1~go 1~chwaf~no 1ako dyrektywę ~la ZZ. zaw dniu d"':1s1eJszym. Odbędą s1e n~step:.i Ice ogrodach i t p.' uważane są za do- ' PP.łk .. Glab1s;. delegaci ~o!. Kom. Ohm-, mec~~tnte ko~ztownvch . WVJ~'.' dów zające spotkania: ttural{an - Widzew,
w
·. '
·
puskie~o. mir. Ster ba. mz. Loth I ·red. granicznych 1 urządzame deficytowych
Kruscheender - Hakoab (Kalisz). O wej skonałą zapraw~ f i zvc:n~. .
Sikorski, delegat minist ~ rjum spraw ia„ imprez w kra:u. Konferencja wyka„ata
ście do klasy A odbędzie się w uadchoZa bokserami poszh mm soortowcy. i granicznych radea Wojtkowski, d~legat kompletną z~odność zami erzeń M.
dzącą ni edzielę jedno spotkanie w Kali- Wioślarze amerykań~cy, przy~otowują m'. nistcrjum oświaty naczelnik Błoński. PUWf: i wfadt snortowych i wprowa·
szu między dwoma finalistami łódzkim i . ciężką pracę pitowama drzewa. natural- , Na konferencji tej ustalono. li sktad ek- 1dziła kweśtie orzygotowań olimoil- ·
kaliskim N. p. Zjednoczone i K.I<S.
1nie w doskonałych warunkach hiJdenicz- spedycji na Igrzyska wynosić będzie• skich na realne torv. .
:

spotkan'a

Konierencia w sprawie Dlimoiady

I

I

z. z.

I

'
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Autobus z BO pasażerami przewrócił s· :Jeden z ajstarsz c klasztorów wEurlple
I

Niedaleko miasta Kassel wskutek nieuwagi szofera przewrócił sie autobus
w którym _Jechał.o 80-ciu Pasażerów. Połowa pasażerów została cieżko rann~
odłamkami wybitych szyb. Reszta pasażerów rzuciła sie na szofera i tak go
poturbowała, że musiano 20 wraz z r a n n y m i odwieźć do szoitala.

%Jazd „Stahlhelmowców"

5

b. r. obchodził 600-lecie swego istnienia jeden z naistarszych
klasztorów w Europie. mianowicie klasztor Ettal w Oberammer2au.

października

ata str fa kolejowa

·oblencii

Na dworcu St. Lazare w Parvżu zdetnrły się dwa pociągi pośo?eszne Ody

W Koblencjl, plęknem miasteczku nadreńsklem odbył się zjazd •• Stablhelmow·
ców", który ściągnął z całego kraju przeszło 100.000 uczestników.

Wstrzemiężliwośt małżeńska
najpewniej ogranicza

jJość

przerażeni pasażerowie wyskoczyli z wagonów, najechał na nich trzeci ~ciąg
·
Pięć osób znalazło śmierć pod kołami, 30 zaś zostało rannych.

Jladproduficjo nouc~ucieli
w

narodzin

C:zechosłowo~ji.

Czechy przeżywają oryginalny kry- żadnych nadziei zdobycia sobie pracy,
Natomiast większość zgromadzonych
zgodzita się, że mogą istnieć poważne ~ys, który 4otą~ w ia~nym bodaj. kra- wszystki~ bo~ricm etaty nau.c~ycielskie
w szkolmctw1e są całkow1c1e obsawz·ględy gospodarcze i społeczne wy- JU europe1sk1m me dał się we znaki.
..
. . .
. .
Oto według informacyj, uzyskanych dzone. .
magające zmniejszenia ilości narodzin.
~aJ!Jardz 1 :J b~znadz1eJneJ sytuac11
Środkiem, który ma prowadzić do tegv w czeskiem mit f terjum oświaty, w
celu, winna być przedewszystkiem I chwHi obecnej Czechy posiadają bez-1 znal~zlt się .nau~zyciele prz~rody, w tej
wstrzemięźliwość małżeńska. Gdyby to robotnych nauczyc;eli (szkolnictwo śre bowiem ?ziedzime daremnie czeka ~a
cyfrę, dla któ- posady az 16? k.a~dydatów, przyt.em ~1e
nie wystarczyło, dopusuzalne jest uży dnie) bardzo poważi:
od paru lat. Ni.elep1ej
l rych w najbliższej przyszłości niema którzy cz~kaJ~ 1uz
wanie środków sztucznych.
przedstawia się sprawa w zakres:e wy•·
1
•
chowania fizyczneg-o, R'dzie również
ffikMW&M
--jest wcale pokaźna nadprodukcia nauczycieli pki obo:iw. Spec:aliści w zakresie języka niemieckic~o i łaciny w
72 daremnie czekają na posady.
liczbie
niej
póż
i starzejemy sie coraz
Wszyscy ci bezrobotni nauczyciele
Uczeni całego świata, a zwłaszcza' przednie. Dzisiejszy przeciętny obywa- będą musieli zapewne przerzucić się do
niemieccy, zajmują się ostatnio usilnie tel żyje, według obliczeń o 15 lat dłużej innych zawodów.
tak ważną dla ludzkości kwesta. sta- niż książę feodalny, czy cesarz z 10-20,
rzenia się, i na zasadzie licznych do- 11-20 czy 12-go wieku.
Wpłynęła na to nowoczesna biidena
świadczeń, doszli do wyników ogromC:zgfojc:ie
l zmienione warunki kulturaln~o życia.
nie pocieszających.
Ale człowiek współczesny, nie tylko
Oto stanowczo przesunęła się gran!
ca starości, zarówno u mężczyzn, jak u iyje dłużej, ale i starzeje się P6źniej„
WA
niż jego przodkowie.
kobiet.
Wykazały to iasno badania przepro okazało się, że granica starzenia się
Nietylko szminkom i sztucznym środ
nad 800 kobietami i męiczy człowieka przesuwa s!e corą.z dalej.
wadzone
„koiż
fakt,
kob!ety
zawdzięczają
kom
łaci an ~likańscy piętnują również środ
Cieszmy się więc, że żyjemy w dziw latach 1879-1895,
żyjącymi
znami,
stulecia
ubiegłego
z
30-letniej"
biecie
zapłodze
ki zapobiegawcze przeciwko
siejszej epoce. Będziemy dłużej młods:.
oraz 1900-1908.
niu - o ile są one podyktowane przez odpowiada dzisiejsza ... SO-letnia.
Już przy porównaniu tych dwu epok niż nasi przodkowie.
Obecne pokolenie żyje dłużej niż po
egoizm, rozpustę lub wygodę życiową.

Na zaproszenie arcybiskupa Centerbury zjechało niedawno do jego rezydencji w Lambeth 300 biskupów anglikańskich ze wszystkich części świata.
Po kilkudniowYGh obradach dostojne fo zgromadzenie ·powzięło szereg cie
kawych uchwał.
Przedewszystkiem na pytanie, czy
kobiety mogą być dopuszczone do stanu
kapłańskiego, odpowiedź wypadła odmo wnie. Natomiast diakonat z obowiąz
kami spotecznemi, dobroczynnością i
propagandą uznany został za dziedzinę
właściwą dla pracy kobiecej.
Wyrazem pacyfistycznych tendencyj była uchwała pochwalająca Ligę na
rodów i Pakt Kelloga. Kościoły narodowe mają się uchylić od wszelkiego
wspóldziafania z polityką nawet włas
nego rządy, któryby wbrew zobowią
zan iom międzynarodowym dążył do wy
wołania wojny.
Najciekawsze uchwały dotyczą mo
ralności małżeńskiej. Potępiając rozwody, cudzołóstwo, spędzanie płodu, pra-

w.

- Zgje1nu c:oraz dlUZeJ
•
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Ogłoszenia· ZWYCZAJNf: 12 gr. za wiersz ml11metrowy (na strome IO-szpalt)
• W TEKSCIE: 50 gr za wiersz milimetrowy, (na stron ie 4-szoalt.)
w Łod zi 2.90 zl. mi esiecznie. - Zamie jscowe
J.BQ zł mie.>iecznie _ za11:ranica 5.60 zł mie- NEKROLOGI: do 150 wierszy po 30 gr .• wyżej 40 gr. za wiersz mil. (na str. 4.szp.) Zarecz
.
z . .
d ,
. ,
ł z
,
,
.
•
·
'
sicczn ie. _ Odnoszenie do domów 40 groszy 11 zaslub, po tekśc ! e 10 z . a m1e1sce zastrzeżone specJa1na oplata am1eJscowe o 50 proc..
· odpow1·ada
· me
' ·
d ru k og Ioszen• Ad mm1strac1a
·
· · Za terminowy
·
o 100 proc. d roze1
za11:ramczne
Rckop!sqw nicza1116wlonych nie zwraca sie. Drobne 15 groszy. - Naimnieisze zł. 1.50 poszukiwan ie pracy 10 groszy, najmniejsze 1.ZO.

I

~~~~~~~~~~

Słuszne reklamacJe beda uwzidedn iane, 0 ile
wniesione beda naipóżniej w ' asrn tyi:,Hln ia
o? ukazania sie o i er~;;zepi 011:1.o~ze n ia , lub
me zwloc?!nle ~o uk azaniu ~ 1~ drL11!;1 cirn z rzedu
011:1oszeni a tei same1 tresc1 .:o p erwsze Omyłki . które zasadniczo nie zmicn· . t ~ 1
re„c
i a zwrotu
ogłoszen i a. nie up o ważn'aia do żadaniaia
'
zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia .

iWydawca: Wydawnictwo „Republika". sp. z ogr. odp. Redaktor odpow. Jan Grobelniak. W druk. „Republiki". sp. z ogr. odp. w Łodzi, Piotrkowska 49 i 64.

