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przybył dzlg rano do Lodzi I został
·
. . l~dt, 26 października I śnić celu swego pobytu. w Staszycach. Iw żaden .sf!~s~b wy!aw~ć swego nazwi- uro~zyście powl!any przez przed~tawl„ .
cteh władz wPJskowych. cyw. ilny~ I
. Władze. pol1~yJne otrzymały meldu- Skonfrontowa~o go z Khmczakową. Po-,. ską.. ~0'1cJ1 ~1e ud~t? się dotychczas
organizacyj społecznych.
~
stal 1 ć Jego tozsamosc1.
nek o best1alsk:m napadzie we wsi Sta- znała ona w mm bandytę.
·
Bandytę osadzono w więzien:u.
Aresztowany młodzieniec nie chciał
szyn pod Koninem.
1
~
.~
,>.
t ' ..
...
\V ~odzinnch wieczornych mfeszkan
ka tej wsi 40-lctnia Janina Kłimczakowa
powracała samotnie· do swej za~rody.
, Na szosie zblil.yl ste do niej jakiś wy
soki, barczysty mężczyzna, uzbrojony
w długi nóż rzefoicki.
Nie
zawołał - Pieniądze! krzycz. bo clę zab:je!
Wieśniaczka, mimo tej strasznej J{TOmłodych
okolicznościach
tby, wszczefa alarm. Przypuszczała bo
wtem. iż jej okrzyki usłyszą zamieszkali
ga&kwo. Schroder przed ki:Lku m1es1ą- Nrkt ich nie widział T6wnież na ulicy.
Berlin, 26 października.
w pobliżu srospodarze. Nikt jednak nic
cami poznał Katarzynę i od tego cza~u niewiadomo więc, w iaki spo-sób kiedy
własny).
(Tele_::!ram
ł b
1
k
t
ł j j 11
.
b ICI? c a ra une · uc iwa Y anberl1'ńska zaalarmowana zo- m ło dz'1 zaczęI'1 b ywac• wszę dz'ie rnzem, dostali się do ogródka, wrota którego
1'ga'
l
Po·
przy
dyta zadał jej cios w ramię.
zamknięte były na kłódkę.
chwilę.
spędzając z sobą każdą wolną
Klimczakowa straciła przytomn11ść. st~ła niezwykle
Kłódka była nienaruszona. August
Napastnik poddał ją wówczas dokla- tajemniczym i sensacyjnym wypadkiem Przed kilku dniami ojciec Katarzyny oś
wiadczył jej, że
mordu
Schroder miał ranę postrzałową skroni
b'
•
bi
· ·
onej rewizji oso :stej. w czasie której na ..11.. ••·uch osoib ach doft·onane"" w KaKatarzyna Kreysl zabita była celnym
we zyczy so e)
.„
·~
ww
zabrał swej ofierze około 150 zlotych. a
następnie zawlókl ją w pole i tam doko- penick. Okoliczności zbrodni otoczone aby spotykali się oni nadctl, gdyż iyczy strzałem w serce.
Przypuszczano. !Początkowo , że po
są mg·łą tajemnicy, któreJ mimo skrzęt- sobie dJa córki innego męfa.
nał na niej srwałtu.
Młoda dziewczyna c;trasznie rozpa- oświadczeniu pana KreysJai młodzi po„
NieS7.Częsna wieśniaczka dopiero po nego śdedztwa nie zdołano dotąd rozwiczała z powodu tej decytj· ojca. Dzień stanowili pozbawić się życia. Przypu•
• ~
paru g'Odzlnach zbudziła się z omdlenia. kłaćW.
. c:ora1 nau ranem, pne.c~ rue na po udzający tafemnw%ą śmierć spę sziczano, że August strzelił do swej przy
Dotarta wówczas do najbliższej zag'rody t w kilku słowach opowiedziała 0 na ulicy We~idenischlosis dostrzegli w ogród dzili razem. W wynika dc,t:hodzenia po- jaciółki, a następnie sam popełnił S80IO·
1ku, okal~F\•cym domek kupca Waltera licyjnego sttwierdzono 11 że młodzi wie- b6jstwo.
pad1;ie.
Ta hY1Połeza została jednak
szybko obafona, ponieważ nigdzie nie
czorem zajęli
•
\Vła~ciclel ta~rody udzielił jej pierw Kreysla, 1akieś
znaleziono śladu broni. Nie ulega więc
dwa pokoje w hotelu,
dwa . ciała,
.
S7.ej pomocy I następnie udał się na najpodać do _jeJncg 0 ~ nich kwestji, że młoda para została zamordo
bliżsŻy posterunek policyjny. za bandy leżą-ce nt~t;tchomo .pod .drz.ewem. ZaJWez kazal! sobie
wana.
w.any po·~1Ci)ant st:w~erdz1~, ze są to twło- kolację, poczem zamkneh się w mm.
tą. zarztłdzono po~ori.
Na tem jednalk kończą się nici śledz
nie
Kiedy wyszli z hotelu - nikt
Nad ranem policja ujęfa jakieg-oś mlo ki I?łode) 18-let~i~J córki ~U!Pca ~at~.rzy
bardziej
de~o mężczvzne. który nie móg-ł wyia- ny t zna1omeg"o 1e1 22Jetmego b1urausty zauważył, na.w et nocny portier. Ta właś twa. Sprawę gmatwa jeszcze
nie okoliczność
Augusta Schrodera.
fakt, że niikit nie słyszał o-dgłosu strza.
.
Sprawa przedstawia się budzo za- gmatwa dalsze dochodzenie policyjne. M~
Kop~.
do
wysłała
berlińska
PoHtja
nkk naizidolniei,iszych swych wywiadow
:Jłomuniftacio
ców, którzy energicznie. przystąpili do
śqedztwa. Jak dotąd, nie zdołano wpaść
na żadne ślady.
naf~d•11 01s~11stlhenli Ara•
zopo01ff!d~ioł non„u młnfslf!r prosili dr. :ł't!DJf!rine
Janai ~uropv.
dr. Seiwering podlkreślił, że socjailiśd nie
Frankfurt n/M., 26 paidziemika.
Paryi. 26 października
mieccy są gotowi rozpocząć czynną wał
(Teiegram własny).
(Tele2'r. własny)
d~iennie ,
Nieziwykłą sensaQję wywołała w ca- kę z hitlerow.c ami i nie sa>ocząć dopóty doręc•ana Aędsie poczta
Wielkie zainteresowanie w najszerszych kołach wzbudziła wiadomość o łych Niemczech programowa mowa no. dopóki „partja ta nie będzie zupełnie
.., LtJdai
powstaniu wielkiego konsorcjum komu- wego pruskiego ministra &praw. wewnę- wyrzuCOilla z życia niemieckiego' naroLćdi, 26 października
,
,
wygł0szona w du".
nikacji powietrznej, które zorg'ani?.ujc trz.nych dr. Seweringa,
Jak się dowiadujemy, w naJbliższym
Przemówienie ministra pruskiego Se
stałe przeloty na dłu~ich przestrzeniach Offenbachu nad Menem. Minister Sewe
pomiędzy wszystkicmi kraiami europej- ring powiedział między innemi, :te so-tja.l werin·ga wywołało w Niemczech wielkie cza~ie nastąpi reorganizacja systemu
demokracija ma obecnie okazję i mot- podniecenie. W odpowiedzi hitlerowcy doręczania listów przez pocztę adresa.
śkiemi.
wiec, tom w Łodzi.
rozpoczęcia walki z wrogami de- zorganizowali w Berlinie wielki
ność
nowe
prezesa
.. Wedfu~ ośwladczenia
. Dotychczas roznoszenie listów odby
!?O towarzystwa komunikac!a lotnicza m<>kratji i porządku w państwie. Zda" na którym powzięte zostały uch1Wały
wa się dwa razy dziennie, natom'. ast w
będzie bardzo' spopularyzowana - niem Seweringa, niepoczytalne wystę- przeciwko soojal-demokratoon.
. Spodzie~aqą się ~ółnie, że w tych 1 !lie~zielę lisfonosze wogóle nie doręcza
koszt przejaz~ów, na długich dystan- pien;a ~itUerowców powodują br~ z.a~ach nje b~dz1.e przekraczał kosztu prze i ulama. 1~ych .państw, a. co .z~tem uł~1e, d?1ac~ n~ez~ ~kiwać n;owyc~ eksce Ją zadnyc.h przes~łek.
1azdu kole1am1, w klasie I-ej. Nowe to- 1 pct'?.bawia.1ą Niemcy moznosc1 otzzyma-l sow 1 huligańskich wystąpień hiUerow- . Obecnie, w dm powszednie .poczta w
Łodzi doręczana będzie trzy razy dzien
ców w Niemczech.
warzystwo chce pokryć siecią swych li- nia pożyczki zagranicznej.
nie, zaś w niedzielę adresaci otrzymy1 Na zakończenie swego przemówienia
nji wszystkie państwa europejskie.
wać będą przesyłki ekspresowe. Odnośne zarządzenie, wprowadzające te inowacje, ukaże się w dniach najbliższ ych.
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Zagadkowa zbrodnia w Niemczech
W Koepenick zamordowano w taiemniczych
ludzi
dwoje
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New-Yorku
Straszna katastrofa w śmierć
16 osób Zder~enie
Pożar

w kinie

pociągnął

za

sobą

DOt:iqf!óffJ

pod !Reims
W międzyczasie przvbvła na miejsce
Wśród publiczności powstała kolos~I- J
Nc11.v York, 26 października. J
.
, .
•
na panika. Wszyscy rzucili sie do wyj- straż ogniowa, k~óra zac.zeła wyrąby(Te.e1ram własny).
~eims. 2~ pazdz1ermka
.
Północna dzielnica New Yorku była ścia, bijąc się i tratuJac. Na sali zgasło wać drzwi, by umożliwić znaidującym
W dniu wczorajszym widownia straszłi- światło, CO jeszcze bardziej zwiekszyło się W kinie, jaknajszybsze ODUSZCZt!llie 1 • rarJ'S.~I PJOCklągl' pośp:es.zn~ zderzył
~tę 0 . zis z o a nym poc1ąg1em pasapłonącego budynku.
wej ka :astrofy żywiołowej, która pocią- przerażenie tłumów.
....
.
.
Po upływie kilkunastu minut wszys- zer1~im~
Przy drzwiach wejściowvch działy
gnęła za sobą śmierć killmnastu osób.
1
·
~Y~I
między
~i~:~~e~~c~~~~ych,
rozi
znajdowali
iu.~
~inie
w
si.ę
znajdu~ący
cy
łak2~yhr
Ludz~e.
scen~.
da~te~~k:e
się
W kinie „Oin:iedo" o~bv.~ał się seans
1
filmow~. Wyśw1etla~o Jaki~ sensac~1ny oszał~b•. N1.e zw~acaJąc .na me uw~g1 •1s1- , się na ulicy. N1k~ n!e pomos! iadnego 1g Nastęost~em zder;e~:~tt~:tf ~yc_ia. _
film, ktory zgromadził do kma 2 tys1J,ce łowah się JaknaJprędzeJ wvdostac z pło- szwanku od płomiem - na ziemi pozo- reg W07.ÓW pociąg-u pasaż~r sk' ze sze
osób. W pe.wnej chwili podc;z~s wyś·";'ie n~ceg? kipa. Nie zwracano uw~0 i na iw- ~ ~ta~o je.:tnakże 16. tru~ów. Bvli to trzej stał dos;,czętnie zdrug-otany. s iego zotlania trzec:ego aktu, w kab1me operato- b1ety 1 d:necl, które ,tratowane 1 oopycha męzczyzm, 8 kobiet I czworo młodych 1 Przyczyna katastrofy było fałszy„
ra wybuchł pożar, który niezwvkle szyb ne padały na ziemię. Krzyki i ieki powię · chłopców, którzy p-0nleśłi ś~,erć wslm- , we nastawie~ie zwrotni'C!Y1
1tek stratowania ich przez oszalały tłum. ł
hzlllY jeszcze bardziej panike.
~c o!!arn~.ł ca!y ~tr świe;!:iv.

I
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model ki zaprezentowały najpięk.- Około 100 tysięcy wywrotow ców
niejsz e model e drogo cenny ch kamie ni
wydalonych będzie z granic

ajpiękniejsze

twierdzonych osobistemi dokumentami, gJa, przedefilowały przez scene. kompleJak się okazało ze sporzadzoneJ w
tnie obsypane brylantami i innemi drogo
ostat,1ich czasach statystvki. w Stana.;h
cennemi kamieniami.
Połączenie piękności kobiet. elegan- Zjednoczonych znajduje sie ok. 300.1100
cji, w ozdobie świecących wszvstkiemi , członków partji komunistvcznei. Z ikzbarwami tęczy kamieni - dało zaiste by tej ponad 70 proc. nie posiada obywaby. Panie te i panowie, w czasie zabawy niezwykły obraz. Zebrani przvimowali telstwa amerykańskie2'o.
Otównerni ośrodkami ruchu komuuinie spuszczali ani na chwile z oka całej entuzjastyczne mi oklaskami każdą pięjest Nowy Jork i Los An&estycznego,
sali i sceny, obserwując gosci i oilnuj~c kność, każdy„ cenny kleinot.
Jorku prowadzona Jest
Nowego
z
Ies.
scenę
na
doste?
pokazu
tego
Podczas
modelki udekorowane bezcennemi klejw całvch Stanach Zje
robota
podziemna
zebra-,
~szvst~1ch
przez
był
strzeżony
notami.
Wieczorem przed gmachem klubu prze nyc~ agentów. Jedyme .soec1a.1n.e hasto 1 dnoczonych, zaś z Los Angeles kierowasunął się łańcuch luksusowvch aut, zaj- otwierało dostęp dla na1bardz1e1 zaufa- I na Jest akcja komunistyczn a do Meksymujący przestrzeń około dwuch kilome- nych i nielicznych członków klubu bry- ku.
Pozatem Los Angeles Jest !Z'łównvm
lanciarzy. ·
Rzecz zrozumiała, że zaoraszając na trów.
1
komunistvcznego
ruchu
ośrodkiem
wypad
bez
Na szczęście skończyło sie
swój bal przcdsta wicicli wielkiei finan- j Kulminacyjna chwila uroczvstości roz
jaoończyków,
h
amerykańskic
wśród
niezwyten
opuścili
goście
świcie
o
i
ku
sjery, arystokracji, przemvsłu. łiteratu- poczęła się o godz. 11 przed oółnoc".l.
wvso filiv1ń
mieszkańcó\\
i
chińczyków
ilośd
dzieki
niezwykłv
nietylko
bal,
kły
świa
kleinotów
h
ry i nauki - klub zaprn.l!nał dać im wi- 1 Przegląd najcenniejszyc
skich.
które
brylantów, ale i.„ rewolwerów.
dowisko nigdy i nigdzie jeszcze nie spo- ta wypadł wspaniale.
Władze amerykańskie zdecvdowaty
w kieszeniach uczestników.
spoczywały
ktćwśród
modelkL
NaJpiękniejsze
tykane.
się deportować wszvstkich członków
Tego rodzaju widowiskiem bvł ory- rych znajdowała się tegoroczna Miss Bel 1sb!ików.
4
partji komunistycznej, bedacvch cudzo•·ginalny „przegląd mód" - na którem za
ziemcami. W wyniku enersricznie roznodemonstrowan o najpięknieisze I najdroczętej akcji przypuszczalnfe w naibliigocenniejsze brylanty, noszone orzez p1ę
szvm czasie około 100.000 ko111u""· t0w
kne modelki, wybrane z całej Belgji.
będzie aresztowanyc h i wvstanvch z ADla przeprowadze nia proiektu organi
mervki.
Jalu
maier
neeo
••rasz
się
zatorzy przedewszystk iem musieli
Niewiadomo tylko, co Janke~! zrc,bią
A.ndlj
W
iono
skradz
zająć sprawą.„ bezpieczne~o orzewi'ezic
Policja całych trzech powiatów an- I pieczeństwa, jakie stworzyć mote owa z ko.munis!ami - rosjanami, 2:~vi tydt
nia tych bezcennych skarbów na salę ba~pusz~zą ?o Ros11. a wą.~
Iową, a potem sprawą zabezpieczenia ich gielskich, wspomagana przez setki ochot kradzież, oświadczyt, te wolałby cho-/ S?w1ety me
mnv kral PTZ}'J·
Jak1k.olw1ek
czy
p!twe,
petflaszeczką:
kruchą
z
świecie
po
dzlć
od możliwych wypadków. Przewóz od- I ników, odbywa pościg i poszukiwanie,
presymoatvczny
tak
Ameryki
od
mie
Jedną
z
niż
tyfusowych,
zarazków
ną
nasłuchupopłochu,
i
trwodze
wielkiej
w
był się z zachowaniem wszelkich ostroi-:
zent.
·
ności i w zupełnej tajcmnicv. nawet jąc ciągle, czy z jakiej strony nie 'l'Ozle- pigułką.
Praktyczni jednak amervkanie dadzą
Istniei<e obawa, ie może to swawolni l
przed większością organizatorów . Tylko gnie się odgtos strasznego wybuchu.
~apewne radę, tembardzief. że lla~obie
i
ge!ignit
zabrali
igraszek
d~~
c~łop~y
fakt,
je~t
Powodem t~j mobilizacji
specjalnie powołana komis.ia wiedziała
charaktery, dość fatwo godzą
ich
1wne
straszną
wywołać
mogą
n1eświadom1e
w
robntmków
z
Jednego
przez
wykryty
przeskarby
kiedy i jaką drogą bajeczne
i szczytne ideatv ze zwy
humanitarność
J.eszcze
groźniejby
wiezione zostaną z bankowvch safesów kamieniotomac~ w frenchay, ie. ktoś w k.atastrofę. Sprawa
.
okrucieństwem
kłem
dokradzlezy
gdyby
przedstawiała,
s1e
skradł
i
magazynu
do
się
nocy włamał
do kas Klubu brylanciarzv"
•
.
konali złodzieje zawodowi. w przekona700 „piguf.ek" gelignitu.
. •
.
"
. . .h
rystt
wie}u
w
względem.
ty"'!
Pod
piez
skrzyneczkę
zabierają
ie
nłu,
potężnym
niesłychanie
jest
Gelignit
Z?s~ata
Równ?cześme zaan$!azowana
c~arakteru 1 .sp~sobach tf!Vślema wyratcała arm1a detektywów, którzv m1eh za środkiem wybuchowym, a owe ,,pigułki" niedzmi.
me przyp~m1~aJą europe1czvków z c~a
stwierdziwszy
bowiem
crazie
takim
w
skat.
rozsadzania
do
byty
zadanie pilnowanie kamieni na samym używane
balu. Gmach klubu otoczonv został łań- I Skradziona ilość ś·rodka wybuchowe- swoją pomyłkę, mogliby .. PiR"ulki" wy- sów średn1ow1ecza.
Zupetn.ie poważnie jest nrzeto rozpacuchem agentów, aby nikt nieoożądany go wystarczyć może na wysadzenie w 1 rzucić. a l.ada . nad~mriieci~ przez kopyto
projekt przeniesienia rosyj.
trywany
wokoto
przez
13rzeiechanie
lub
końskie.
ze
nie dostał się na salę balowa. Osoby, któ powietrze .categ-o miasta. a jeden
na jakaś bezludną w~'·
komunistów
skich
mogloby
kolejowego,
wagonu
czy
zu
niebezrozmiary
o
zapytany
znawców,
pore nie miały odpowiednich zaproszeń
spe Pacyfiku, zaopatrzenie ich w żywwywo.T~ć. st~aszllwe skutki. .
.Ist~1eJe 1ednak tak~e podenzenle, ~e ność na pół roku i narzedzia do pracy,
g~ltgmt. ~ostał skradziony świadomie, oraz pozostawienie własnemu losowi.
.
.
m1anow1c1e przez zawodowych włamyprzy naoa- • ProJektodawc a mr. John ~m1ths·Jn
którzy
kasiarzy,
waczy
pollrol i .,samo dzieln ie„ dokon a€ dach na banki chcą iro użvć do rozbija- ząda, a1'y wybrano wvspe odległą od
podró zu dookoła świollo
nia kas. Ale cl ludzie nie zdają sobie normalnych dróg okrętów oceanicznych
geli~11it I dlatego po- i całkowicie pozbawiona lasów ł drzew,
Są na świecie ludzie, którzy poświe-1 pisze stale„. jakieś fantastyczne cyfry„. ~prawy, czem jest
bardzo oryg-i- aby komuniści nie mogli zbudować loJzi
wvtiać
postar.owiła
licia
czło
Któżby przypuszczał, że ręka
cają swój czas na dziwne jakieś obliostrzgającą i ucirzfodziei,
do
odezwę
"
nalną
„samodzielnie
zupełnie
potrafi
wieka
czenia, nikomu wła ściwie niepotrzebne,
ich przed niebezpieczeństwem.
bezużyteczne, przytem dość oryginalne. dokonać podróży dookoła św i ata?
Naprzykład do jakiej wysokości uro-

\V Antwerpjl odbywa sie obecnie narodowa wystawa przemysłu i sztuki flamandzkiej. Na zakończenie uroczystości
w związku z wystaw<\ odbvl sie niezwykły zupełnie bal, zorganizowan v przez
„klub brylanciarzy" ,
Klub ten jednoczy wszvstkich najwię
kszych i najbogatszych na świecie sprzedawców brylantów. Jak wiadomo, bowiem, Antwerpja jest miejscem wszechświatowej giełdy brylantów i tam też za
rnieszkują najpoważniejsi „królowie szla
chetnych kamieni".

bezwzględnie nie były dopuszczone.
Wśród tłumu gości kreciło się setki
detektywów, kobiet i mężczvzn. częściowo w balowych sukniach i frakach częściowo poprzebierany ch w liberię służ-

'IO C kilo
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Ostatnio znów znalazł się amator.
kt6ry podjął zadanie rozwiązania zagad
ręka cztodystans „przebiega"
ki, jaki piszącego
ze średnią szybkowieka,
ścią? Inaczej mówiąc, jakiej długości
h
·
byłaby linia wszystkich wypisanyc
przez człowieka stów, wyciągnięta w
ć ·
df d
jedną nić?
Odpowied:t wypa a osy niespo-
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isko I za yszklanąf szybą
st,as·zli~B widąw
I
O
5 m1erc murzy n w na e e kł r cznym o ł e u

I

Byli to murzyni: Lefron Fisher, Leon
Mniej więcej przed dwoma laty w wy Prench, były policjaii.t zaatakował
Brown, Melwin Jenkins i przywód~a
jasny dzie1i w na~ruchliwszym punkcie ich strzałami.
Shadlow.
Trz.ech
dłużni.
pozostali
nie
Bandyci
i
Mich!gata
Chicago u zbiegu bulwaru
W kwietniu 1929 roku murzyni sta35-ej ulicy dokonano napadu rabunko- urzędników zranióno, Fre11.!h otrzymał
śmiertelny postrzar w brzuch. Band~·ci nęli przed sąd em.
wego na bank.
Skazano ich na karę śmlerci. ale w y
Do gmachu franklin Trust i Savings wskoczyli do auta i uciekli.
e wyroku było wciąż odkładane.
konani·
wygrane.'
za
jednak
dała
nie
Polic'a
Bank wtargnęło pręciu uzbrojonvch lu6
1
Emerson wiedział dlaczego
Gubernator
wszy-;
aresztowała
i
obfawę
Zarządziła
trudno
d~iewanid. °; k~ę~tr "\Vz~r~~a~-g~ dzi. Twarze ich b~ ły czarne. ale
.
czyni.
to
ban-,
pewne~o
mieszkańców
160
stki<:h
też
czy
murzyni,
to
czy
dojrzeć.
di~gu go ~a pracy od 2 do 2 i pół ki- było
Byto to w przedeniu wyborów na
dyckiego domu w Chica~o.
roku _ ok 700 kim a ucharakteryzo wani na murzynów.
zmnego n ·
Na podstawie zeznań licznych ~w!ad- gubernatorów i należało się liczyć z
Pod groźbą rewolwerów zmusili ka
lorn~tra. ;"ł~gą~uiycia jeżeli cztowfek
sjera do wydania gotówki. Już mieli się ków ustalono z pośród aresztowanvr; h 4 glosami ludności murzvi1skiej.
'
w ciągu a
Przed gmachem gubernatorski m zja
wycofać, gdy stary odźw:crny banko- 1osoby, bior~e udzial w napadzie.
wił się tłum, złożony z 200 murzynów,
błagając o życie dla skazanych. J~dne
go z nich. Fishera ułaskawiono: dostat
NIECH WRACA ŻYW A ZDROWA
dożywotnie więzienie.
KREW W ŻYLY 'OJCZYZNY. NIE
Shadlowa chciano także ulaskawić,
ale sprzeciwiła się temu stano\vczo żo
DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NAspowodował zanik pamięci
na zabitego f ren cha. Mimo wszelkich
SZEJ EMIGRACJll
Na jednym z dworców koleiowvch Der· racji. Ale młodzieniec bał sie ooeracji, pe~sw~zyi, dom~gata .:i.ę 01:,a uparcie
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkol.
osta:nio pewne2'o m~i- i w szpitalu, do którego Przewiezl0110 smierci dla :abD,~ów ~"l męza.,
nictwa zagranicą", na konto P. K. O. lina zatrzymano
naznawybory,
mmęł~
Tymc~a~vm
I
się
za'"'howvwat
obserwację
na
zrazu
go
czyznę, który błąkał sie bez celu, mó· łczono dz1en egzekucyJ.
. . ' •
. .
21895, Komitetu Obchodu 25·lecia Wal·
za szklaną ścianą, oddzielającą od
'~
bez związku. Nie posiadał on żad- ogromnie ~1espoko1me. .
wiąc
ki o Szkołę Polska.
kaźni zebrał się tturn.
miejsca
,
~orżysta,qc
dma.
pewnego
~V reszcie
nych papierów, nie umiał oowiedzieć,
300 ciekawych patrzało na
Przeszło
uciekł.
dozoru.
go
medostateczn~
z
~·••••••.........•••••• jak się nazywa, powtarzał tvlko:
Okaza.ło się, że. pod wpłvwem stra-.: straszliwą śmierć dwuch murzynów.
w.racam z nad Renu. z oodróży
Skazańcy mieli na twarzach czarne
chu utracił on pam1eć.
poslubneJ„.
·
maski.
orzedstawia
która
przeszłości,
całej
Z
nerwoPrzewieziono go do zakładu
wo chorych i tu po parodniowvch stara- sie w jego utnyśle, Jak niezamsana karta, I Shadlow umarł natychm:ast potem.
! utkwił mu tylko jeden szcze!?'ół: wsp\lm- jak zasiadł na fotelu elektrycznym, ale
niach dowiedziano się, kim iest.
nienie o podróży poilubnei PO Renie, o młody i silny Brown męczył się przez
!m
.
rod·
kuniec.
to
Olrnzało się, że jest
• i
długie, jak wieczność dw.ie minuty.
! z Hamburga. Przed tygodn iem lekarze 1, którni mu kiedvś opowiadał oiciec.
Tłum rozszedł sie w milcieniu.
·
etXXXX)łt.c'XXX~X~l"i)'f:;~ stwierdzili. że musi się on noddać l)pc- ,

d1

•e•eee..,
•••••••••e
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Slrach przed lancetem chi,urga
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ciągu roku 167 milionów pasażerów ...
PrzEwiozły one
Autobusy rozpoczE:łY walkę konkurencyjną z naszemi kolejami ~~~~~~~~~e~t;~~n~;0~;i~~:;~~~~. ~~=

I ,,w·1nrna w r~u1"nr1e''

mizmu
Przedsiębiorstwa ault•bus<l"'Ve w laWładze kolejowe wydały obecnie za-,
· Ąut~busy pocz~ają ~onku:ować z
~
Na razie koleje panst"'.owe rządzenia, ułatwiające znacznie pasaże- tach 1926, 1927 i 1928 pobierały przecięt
kole1am1-.
nie 10 gr. od osoby za przejechany
i
01....
b.ardzo
u~
rywaJiz.aCję, Jednakże, CO Stw1erdza1ą da Im na)Wlększe wygody, by W ten spO- metr, W nastę.pnych zaś latach już 12
ne statystycz.ne, ruch .aut~busowy wzra- sób wpłynąć na zwiększenie ruchu w groszy.
Arcywesole przygody młodych buń
Ogólna ilość dochodu tych przedsię-1
s~a z roku na rok z n1ezn11erną szyb«toś- tej najdroższej klasie.
czucznych oficerów, serdeczna „Pierw
sza miłość " sło d kiego wiedeńskiego
O komunikacji autobusowei do.tych- biorsitw nie została dotychczas dQlkład-,
d · b
ń t
cią.Kol •
dziewczęcia. - W rolach głównych:
• . eie pa s wo~e • 0 1yc czas są czas nie posiadamy tak ś'Ciśle opracowa. nie obliczona. W przybliżeniu w ubiegEUls i Werner fuetterer. Lilian
70
około
łącznie
one
zar<>bily
wkiu
łym
1Jbie
sprawie
tej
w,
Władze
na1większem przeds1ęb1orslwem w Pol- nych danych.
Wspaniała ilustracja muz. wielkiej orkiestry symf. pod dyr. Leona Kantora.
miljonów złotych.
rają doipiero materiał statystycmy.
_.J
--' t •
'k
sceJ k
d h 0 d · k 0I ·
·
·
W
•
h • . bi'
W .J.ł ,rf d L
a wynt a z o~La niego sprawo7)UaPocz. seansów o godz. 4 po poi., w
et cy
amt
porownamu z oc
tczen
eu: u„ OlKOnanyc JUZ
·nia zatrudniają one annję pracowników
sob. i niedz. 0 godz. 12.ei w poi. _
liczncą 209.tn osoby. W przecią~u osta~ gó~na długość dróg, k~óremi kursują pol fra .ta n.ie jest i;.byt •.wieltka, jedn~1k
1,;eny miejsc popularne, na pierwszy
iz zysk przeds!ęktlome- stw1erdz1ć nalezy,
sk1e autobusy, wynosi 25 860
tnkh trzech lat ersonel kole'ow
1 \ P0 ~ trów. Ponieważ dłwgość wszystkich dróg bior,s tw autobus·owych wzrasta z roku na
seans od l zł„ w sob. i niedz. od
2~ t ·
większył s'ę
godz. 12 do 3 r~ ił~ł!~~niu PO 75 gr.
Utrzym~r.i~ taki~;~ęc:ib~~;::;~ ~;~I w Polsce, wy~osi 14.250 kim .• pozoshje rok .ze z,nacz~ą szybkością, a . dochód i
niebylejakich zatem drog m~ obJęty~h ruchem ~ut~bu kolei wyka.zuie od paru lat pewien S!Pa-!~ .
ratu Judzkie~o wymaga
.
pieniędzy. Wydatki personalne kolei po 1 s·~wym 22 tysiące kilometrów, a więc dek.
chłaniaia rocznie 785 milionów złotych. niemal połowa.
Koleje są największym konsumenteDl
węjfla w Polsce.

wpra~dz1~

~łabo

kilo~

zu~'~Ją tę ~om j~z·~ę pierwszą klasą z;apęwniające
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r::?~~-l~j~i:!~J~ • 3.r:~1p~·;n Porwałeś mi Zon~ i przez nią zgi
W przeliczeniu na ładunki wagonowe
wypadnie , że parowozy wypaliły w roku
ubie1łym 406,000 wa.gonów węgla. Są to
cyfry imponujące.
Knleie miały w roku ubie~łym ogółem 1,456 miljon6w złotych dochodu.
pozy.ej~ iesit
Najbardziej do<:hodową
przewóz towarów, przy.noszący mil9ar.d
złotych rocznie.
Ruch osobowy daje zaledwie trzedą
część tego zysl<u, mianowicie 388 miljonów złotych.
z pośród 167 miJjonów przewiezionych pasażerów na pierwszą klasę przypadło zaledwie JOO tysięcy, na klasę dru
gą już 9 milionów.
pierwszej
Frekwencja w wagonach
klasy spada z roku na rok.

iesz!

męża sprawdziła się po 8 latach,
I(i dy przepowiednia
nim
fto,;ftanefl firrOJoRJo
si~ ~

ro~proR.Jił

Krankowski nie mó1gł się pogodzić ze
Przek!eństwo dziwnie się 51Prawdziło.
Działo się to przed ośmiu laty.
Krarukowskiego istotnie zgubiła ko- swym losem.
Bolesław Krankowsld, robotnik jedNie zdolny do żadne,j uczciwej pracy,
nej z fabrych łódZJkich, uwiódł żonę swe chanka.
Poczęła żądać od niego p•zntC{dzy na znów wrócił do swego złodzic;ski ego fa.mu przyjacielowi, Mie~ysławowi Faleń
stroje i na zabawy. Młody robotnik nie chu i w wódce szukał ukojenia.
'
czykowi.
Wkrótce znów go przyłapano na kraMłoda niewiasta porzuciła gywego mę- mógł ze swych skromnych zarobków po

I

Począł dzieży. Tym razem spędził iuż w więzieniu roik i sześć miesięcy. Gdy od!sieW cią.gu kflku miesięcy młoda nie- dzi~ł i t~ karę, również nie zawrócił ze
Faleticzyk kochał ją nad życie. Gdy
.
.
po bezs.kutecznych prośbach i groź.bach wiasta siprawiła sobie wiszyistko, czego złe1 dro.g1.
W ten ,EJP,osób z. ośmiu ostatnic:,h ,lat,
zrozumiaił. iż sitracił maliżonkę na zaw- tylko pragnęła. Kranikowisiki był bezi~rasze, odbył z Kra.nlwwskim ostatnią. roz.. nicznie szczęśliwy, iż po·trafił ją ~o- przeszło p1ęc spędził w murach w1ęi:1ennych •
wolnić.
mowę.
Zna1idu.jąc się od paru miesięcy na
Lecz C1kres ten trwał bardzo krótiko.
.._ Bądź przeklęty, nie~odtiwcze! _
wol.~ości "'.' daJ~z)'.m ci.ągu pos~ukiw~ł
.Młodego rcbotalika aresztowano.
wołał dl')ń - złamałeś mi tycie, ale jeGdy po ośmiu miesiącach wydostał s":e1 Hanki, ~tore] w zaden sposob ruę
slem pewny, że za to odpoikutuieszl Mu
.
.
.
odszukać mogł zapomnu~ć.
si być SJPrawied!iw<Jść na świecie. Por- się na wo-lność, juź nie mó1g't
U
1
korespondenta) wałeś mi Hankę i pnez niłł manie zgi~ ikochanki. Zniknęła, jak kamień wrzuco- . W ty.eh dn!ach dowiedział się wresiwfasncgo
od
Telefonem
(
cie, co się z mą s>tało.
a do wod
n~szl
Młoda niewiasta po jego pierwszym
y.
Y
-o1
wyjechała do mę~ który
uiasztowaniiu
- • ·•
AKCJA PRZEDWYBORCZA.
w międzyczasie założył sobie w Wilnie
~rz •••ydał
w Piotrkowie bawif p. wicewojewosklepik kofonjalny i pozostała już u nieda ct.r. J(óżniecki, który się ŻYWO zaingo na stałe.
!I
teresował sprawami dotyczącymi ak,j!
Krankowski udał się do Wi1na, gdzie
Pan wicewojewoda [/oDJaśnienł psp6fnleu sied~q o6ec:nie "' DJi«:~ienlu
przedwyborczej.
z łatwością odszukał małżoruków.
d .
.
j
.
d
k
t
St . r K . b k.1 Jod lód k'.
odbył szereg konferencji z przeds!awi- Wr·óć do mnie! - błagał Hankę w
. . ams aw o~iem s • m .v . z 1 . Y zega~e ' g yz go eszcze me z ązył
cielami władz oraz komitetem BB : Zjed,
. . . obecności jej męża - Nie mogę źyć bez
.
noi.:zenia Ludoweg-o Współpracy z Mar dohn!arz, po ods1ed~e~iu sześc1om1~się- sprzed~~·
i:'ohcJa ~resztowała Jedna~ r6w~1ez 1 ciebie I
sza tkiem Piłsudskim. Jak słychać gru- czneJ kary za kradz1ez, wvdostał się na
- Ona już do ciebie nie wróci! 'Koz 1 ~mbsk1ego. B~ł on bowiem iu~ po.
. . .
pa Zjed n. Ludowe~o Współp1racy z Mar wolność.
Wprost ~ ~1ęz1ema udał s1e on do szuk1wany za ~~1e kr~dz~eż~. ktorych odipar mu FaJeńczy:k _ Kipiłeś, z moich
szatkiem Piłsudskim w okręgu wyb.>rprzelkleństw, prawda? Teraz iuż jesteś
czym Piotrków _ Brzeziny uczyniła · swego ~rzyJac1ela, Władvslaw~ Krocho dokonał po wyJscm z w1ez~ema.
Krochota, z~alazłszy s1e orzed są- zgubiony, zginiesz w więzieniach!
poważny wyłom w Stronnictwle Chtop- j ty, z ktory?l przed ares.~towamem zaw
Krankowski wydobY'ł z kiesze.ni nóż.
skiem, z którego cały szereg wybit- sze wspólnie „pracował . Krocheta był dem, przyznał się do wmv.
Hankę i jej męża.
W najbliższym czasie na wokandzie Chciał zamordować
nych dzlataczy zdosił swoje wystąp!e- 'szcześliwszym od niego. Dotvchczas
sądowej znajdz:e się również sprawa Niewiasfa z.dążyła jeszcze uciec z pokoani razu nie dał się przvlaoać.
nie i przyłączył się do tej grupy.
ju. FaJeńczyk otrzymał ciężką ranę brzu
Koziemskiego przywitał on bardzo Koziembskiego.
cha.
LISTA MONARCfllST<~WI ZOSTANIE chłodno.
Przewieziono .go do s~itala wiileń-'Jesteś już, fujaro - rzekl doń. COFNIĘTA.
1 skiego na Amtokolu.
!1r~ejec:ftonfe
Jak się dowiaduj-ę, iis~a m('lnarchl · Szkoda, że cię już wypuszczono. Nie
Krankowskiego areszt01Wano. .
Na uilicy Nawrot została przedechana
stów z okręgu PLobrków - Brzeziny ma będę miał z ciebie żadnej pociechy.
37-let.nia Antonina ~~~' " , X~3
Koziembski począl sie orzed nim tru- przez samochód
być wycofana a zwolennicy jej poprą
DZWIĘKOWY
maczyć. Dowodził, iż jest niemniej zręcz $wi~IJli:ka. Doznała ona c;iężkich us~oB.13.
_nym od niego „fachowcem" i choć dał dzen c1eleisnyc1h. Po.gofow1e, ipo udztełe-1
!!tłl!!MI'
~Ulm®
się złapać policji, Jednak nie ma sobie niu pierwszej pomocy, przewiozło ją do I
' l·SZV Dźwiekowv Kino-Teatr w tooit
•
szpitala. Woźnicy policja spisała proto- •
nic do zarzucenia.
1
.
kkułar'nePJ.o•ciąigaijarc go do odpowiedzialności IJ
Krochota nawet go nie słuchał.
111111
- Nie, mój drogi - rzekł doń - nłe
~ , będę z tobą razem „oracąwar··. Takich
;
•
spólnikó'Y .nie potrzebuie.
---·--"-"---......;;..-Arnolda Buchwald-a 1
mieszkania
Zlo~z1e1asz.kow1e rozst.all sie.
Dziś 1 dni następnych!
K~z~emb~kt ~<:.przysiad byłemu pny Uilicy P.ołwdnioweij 18 skradziono
Pierw•zy raz w Lodzi, Na1wspanialsza
garderobę i biieliznę na sumę 1000 złowspóm1kow1 zems.e.
kreacja tragiczn ie zmarłego mistria
tych.
Uplynęlo kilka tvsrodnł.
maski
Berkowi Moszkowiiezowi, zamies2lkaKtóregoś południa na ulicv Piotrkow
skiej, przed przystankiem tramwajo~ łemu przy ulicy Pomorskiej 79, skradzio
wym, skradziono jakiemuś starszemu no gar.derobę wartości 1500 złotych.
w arcydziele dtwiękowym P· t.
Sprawców obu kradzieży nie schwyCudowna pieśń miłości I poświecenia
mężczyźnie złoty zegarek.
ża i oficjalnie zamieszkała

z

kochan- krywać wszystkich wydatków.

więc kraść.
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BEHf DANIELS

kreufe oostać tytułowa. pełnej temperamentu, zmysłowej, kuszącej dzie\\'·
czvnv.
JOHN BOU~S

niezrównany bohater iilmowy. Najpiek
11 1cisze melodie. wsoaniała wy•;ta wa,
uarinonia kolorów naturalnych. balet
ze 100 z2rahnv..:h I powabnych $;irl'i.
Pocz ri tek 4, 6. 8. Ili. - Passepartout
oraz bilety ull(owe nieważne at do od
\Vo!ania.
'li &
Ceny miei•c na vB '
.; w•7rłkie •e an ·e .cirl'• # A ·I Jl

«

I

Poszkodowany wszczat alarm. Nad- tano..
'll"IK'P'D1
policja.

C11Gii'W:'atcam•11a11+i:i:!'filllłfmm••••Wgjainienie.
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LQN CHANEY' A

I

biegła

!

:Krod~i~ie

z

,
1

mm

..B ,. cz Ua oz· y"
,

życiowy na tle wa'ld pollcfi z
prze~tępcami „ludźmi podziemi" w·el-

Dramat

kich mia•t Chicago i New-Yoorku,
W rolacą j!lównych:
z wczor·ajisz:ą notatką
W :vwi.ą.z~u
sko okradzionego, zbliżył sie doń Ko-,
Anita Page i Maye Busch
oso1by ranne"
„Exip~· essu'' p. t. „Czter y
ziembskl.
. w.yiaśnia~y, że małiz.·onkowi.e'
- Tego .Pa~a okradł Krochota - ninie.;~zem
I
Świetna komed'a dźwięko
Nadpr<'itran:
rzekł. - W1dz1afem to na własne oczy. ' .Aibram, i Ła1a Bela i Maks Faiibusz.eiwt"W~zvstko na opak" z na leoszemi
wa
komikami A~~r,ki Larnry i Hardy
Krochota zdążył jui uciec. ale iego moż czowie nie wszczE;H ze soibą bójki, lecz
Pocz 11 tek w dni Powszednie 0 11, 4 .ej.
na11adnięci
Wesołej
zostali na ulicy
na fatwo odszukać na Bałutach.
W sob niedz. i św: ęta o I!· 12-el
I Krocho'.ę istotnie szvbko znaleziono. przez j aki e g oś awanturni~a, który ioh
I illlrl•BBllllml:Niln1JSJ:El".lm~lml nm:;;m~
Miał on jeszcze w swem mieszkaniu zło d::: ~1ti!iwie pohmbował.
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Oziwny

I dni nastepnycb
MAURICE CHEV ALlfR w

,Poradzie . miłości"

„Romans

ni~ ~i~ ~ran~f'

I

Jola.u ty, cieszcie

Bodotu omerghanin .:bee

się! .•
.

z wami

I

°

sfł .

Autorka 1>olska

Dziś

o zmierzchu, gdy katdego czło
wieka ogarnia melancholia, tęsknota I 1łeboka
Reivserla Ernesta Lubitscha.
'
zaduma. Wyglądał Jak ucieleśnienie czegoś
film o niewycz.erpanym źródle emo
brzydki.
nlechluJny,
wręcz przeciwnego. Mały,
cji, darzący miliony widzów we wszykoślawy. Stanął przy d.rzwlach nieśmiały, zahu·
stkich wickszyc-b stolicach niewymo1
wną rozkoszą.
kany, speszony. Poprosiłem, by był łaskaw j
się zblltyć .To go nieco ośmieliło.
Poczatek seansów o godz. 4 po poi.
- Czem moi:ę panu słuiyć? - zapytałem. 1
ost. o godz. JO.IS. w sob .. niedz. i świę
ta o godz. 12 w poi.. ost ,~ g. 10.15. w któr:vm Mary Duncan, Mona Mor- Przyszedłem w sprawie porady ••• - rzekł j
Wszelkie bilety bezpłatne i passeris. Warner Baxter oraz Antonio Mocicho.
partout na przeciąg catei.:o wyświetla
reno olśniewają grą i śpiewem. Orygi- Słucham pana••• O co chodzi?.„
nia tego obrazu ni~ważne za wyjąt·
nalne meksykańskie melodie. wspa- Widzi pan, sprawa Jest tego rodza!u„ - i
kiem biletów urzedowych. wydanych
niale sceny zwyczajowe, żywiołowe
przez Zrzesz. Teatrów $w1etlnych.
wciągnął dwa razy powietrze nosem. - W nai·
tempo akcii. - Poczatek seansów o
Ceny miejsc normalne
blltszych dniach mogę się spodziewać llcyg. 4.30. 6. 8 i 10 w. w sobote i nieNa porankach cenv zniżooe
g. 12 i 3 po cenach
od
poranki
dziele
taeli1
nainiższvch.
- Nie widzę w tem nic szczególnego w dzi- '
sleJszych czasach."
- Nie wiem napewno, ale przeczuwam."
I oto Jestem w wielkim kłopocie... Mam zam!.ir
kupić sobie detektor... Lada dzień go kupię.„
Więc chciałem się dowiedzieć, czy przy Iicytacll zabiorą ml również mól detektor•••
si4ę
- Nie rozumiem •••
ożenić:!..
- Bo widzi pan, chodzi o to, że przeclet
Jeden ze swatów opowiadał nam nie kobierzec ślubny za inaug-urac.i e popralak się ma detektor, to się płaci abonament na
J dawno, że na rynku matrvmonjalnym wy bytu. W cz!sa.;h obe~nv~h.
poczcle I poczta wydaJe kwit, prawda?„.
„handlowa strona małzenstwa
J
. zaszły ostatnio
- Takwystęp.1.de już może nazbvt iaskrawie.
wielkie zmianv.
- Więc Jak Ja mam kwit z poczty, to Ja 1
W jednem z pism małooolskich ukaprzecież Jestem - członkiem poczty, a czy wol- Wbrew złym czasom, a może raczej z
zało się naprzykład przed kilku dniami
no robić llcytacJe u członka poczty?- Widzi powodu złych czasów następujące ogłoszenie:
Judzie garną się do żeniaczki.
to ml chod~I.„
pan
- „Kawaler; lat 27 ożeni sie za WY·
- Dlaczego nastąpiła ta 7,miana, wy
Sta.ratekm .mu sie wył tłumaczbyć,nażmeeJnet~'t rwadbl!~
d " .
•
• •
· •
kł d ·
tł
dz Ie, ze w1t za op acony „a o
wy nie Jest równoznaczny z teką ministra poczt .umaczę panu n~ przv a zie - wyJas- rob1eme stałeJ ~osa V •. • •
A obok drugie o~dost..eme.
1 telegrafów, że obawy lego są wreszcie. mał swat. - Miałem pe~neirn ka~ale• - „Ożenię się z panna do lat 25, polra, szewca z zawodu, ktorv. zarabiał
przedwczesne ltd.
ką, z małym posagiem, lub za wyrobiedo 40 złotych ty2odmowo:
Poklwał głową i pomrukiwał ciągle~
- No, ·tak.. ale Ja przecież będę człon- Zarobek ten wystarczał mu na liche u-1 nie posady".
Trudno o bardziej jaskrawv orzyktad
trzymanie. Stołował sie na mieście, pokłem poczty.„
Nie mógł tego zrozumieć. Na twarzy jego dartą bieliznę wyrzucał i kuoował no- związku, zachodzącego miedzv intere. I wą, wskutek czego zawsze bvl zadtużo- sem a małżeństwem.·
-1łl~owało się wielkie zdziwienie.
Choć z drugiej stronv, nre bra·k metWreszcie wstał zbliżył się wolnym krokiem ny. Miałem ponadto pewną oanne, kra w
czynię. Zarab:ała mniej - do 30 zł. ty- czyzn, widzących w małżeństwie więkku drzwiom, odwrócił się nagle I zapytał:
- Przepraszam pana, a czy można zaryzy- godniowo. Tak samo klepała biedę. Zlą- sze ideały.
Przyszedł

hinhiPlri11';~

I dni nastcpnych

Kto pragnie podziwiać daleki, nawpół
dziki, a jednak tak Piekn:v kraj, ten
musi obejrzeć film fox'a,

gośf

'>

I
I

I

! laureatką

niemieckiej
nagrody

Znana autorka dramatvczna polska,
pisząca po niemiecku, Eleouora Kalkow-

ska, autorka „Józefa", sz:uki. osnutej na
, tle sprawy niewinnie skazane1rn robomi. ka polskiego, Jakubowskieg-o. otrzymała
nagrodę honorową fundadi im. Kleista,
przyznawaną coro.;znie za naileosze utwory dramatyczne.

Co

grają

teatry warszawskie'/
Wbrew przewidywaniom sezon karozpo.;zał sie kasuwo
pod dobrym znakiem. Mimo tak znacznej
ilości nowopowstatych teatrzvków rewjowych frekwencja w teatrach nie zma

l tralny w stolky

lała.

Repertuar teatrów stołccznvch zbliżony jest bardzo do repertu.tru teatrów
•
łódzkkh.
Teatr Polski wystawia wiec obecnie
sztukę Carpentera „Kawaler-Pana", w
Aleksandra Wel!ierko. Rolę
reżyserji

Wintertona gra Junosza Steoowski a amervkanką jest pani f~omanuwna.
Teatr Polski przygotowuie obecnie
jako najbliższą premjere dramat R.omain
Rollanda „Gra miłości i Śf\1ierci".
W Teatrze Narodowvm wznowiono
sztukę Jana Hertza „Młody las".
Jako najbliższą premjere Teatr Narodowy zapowiada dramat St. Przybyszewskiej p. t. „Sprawa Dantona".
W Teatrze Małym idzie obecnie sztu
ka Fodora „ Wieczne pióro". następną
premjerą zaś będzie nowa komedja Antoniego Stonimskiego.

Emil Jannings

I

zostal entuziastycznie przyjęty
Swiadczy o tern chociażbv następuczyJem ich i jaki był wynik? Żvią teraz
STOP.
kować?P
po „królewsku". Razem za1 abiaią do 70 jące ogłoszenie z pisma matrvmonjalnew radze
złotych tygodniowo, a dwie osoby za te go „fortuna":
- Przed kilku dniami odbvlv. sle w ~raKawaler zamożny, ~rzv~toj~y, lat
pieniądze mogą ~zi~ żvć skr.omnie, lecz
30, obywatel amerykansk1. ooslub1 oso- 1 dze antysemickie demonstrac1e. zwro-:oschludnie 1 porzadme.
ł<~eciK.
Oboje są bardzo zadowoleni. We dwói- bę, przypominającą wdziekiem oowierz- ne _jak wiadomo - przeciwko nlcmiec
k. k d .
j ktę z~ -~s~e } atb~iej. 00 to pr~yc.zvn~ wzr.o chow~~~cżi Jolantkę. z. pDowiekści ·;Znak Za-, kim dźwiękowcom.
TEATR MIEJSKI.
Tymczasem, gdy przed 11 u mam1
YS recta zapewuraws seJ.
~zvw1s~1e. ze n~J- pytama
Dziś niedzieh o g<Xiz. 4 popoł. dramat Ro· s ~ I oset ~ U ow.
stworow-sk:ego „P;zeprowadzka" po cenach naj większym popytem c1esz!l ste obecme niona. Oferty pod „Ameryka" do „Par", . przyjechał do Pragi na _l!OŚcinne w ystępy Emil Janning, policja musiała rozgaKraków, Rynek Główny 46.''
panny zarobkmace.
.
nitszych
· ć
· h · ·h
I
ł
·
T
t k b ł
t
0 godz. 8.3() Wtecz. arcywesola komedia
mać t urny udz1 c cącyi..; oow1ta znaom.
aY O zawsze„.
a
resz ą Papa kawaler'' z J. Winawerem
ws.półczesna
komitego aktora filmowego. Gdv pociąg
równo mężczyźni jak i kobietv uważają
w roli tytulo~~i
wjechał na stację rozległy sie gfośne
„ - Jutro, poniedziałek. o !!odz. 8.30 wiecz sen
okrzyki· Niech żyje Jannin2' Na ramiolit
Woskow
J.
z
Griszę"
sierżanta
o
·sacyjny „Spór
.
";,"
V
skw. Ceny od 50 gr. do 35().
na go„
• •••
•
TEATR KAMERALNY
Teatr, ~ którym wysteoowat, jako
. Driś. niedziela i we wtorek p~ cenach od
Muzyka z płyt gramot. Gramofon i płyty z f. A. bohater sz.uk1 Mirabeau: •.Interes przePROGRAM ROZOlOSNI ŁÓDZKIEJ „POL·
1 .z:ł. do 4 zł. ostalni-e powtórzenia fraipującego
· wvpe t IliO13.15-IJ.2ll d ewszys tk·iem" b y ł szcze Ime
P10trkowska
Klingbeil,
SKIEGO RAD.JA".
· ń"
ł
·
tcai repertuar
dziennego160.
programu
Odczytan1eŁódź.
di:amatu Maugham'a „ ś_w1ęty p omie · .
trów i kin, 13 l5-l5-.5Q Przerwa, 15.S0-16.10 ny publicznością, przyi;:zem na k ilka dni
NIEDZIELA, dnia 26 października 1930 r.
We czwartek p;em,1era przyt!?l?wanaeJ pr~:~
ketysd~~ K. Tatrki~~icz~, l~kkie1, f ~~~:~kiel , 104'5 Transmisja nabożeńs-twa z Katedry Lekcja języka francuskiego (tr. z W-wy), 16.15 przed premjerą zabrakło już biletów w
orne li n;1pop\~·rfii1~~· o wsar~i ~h wa ·niej- Poznańskiej, 11.58-12.IU Svgnał czasu z Warsz. -16 45 Pro.gram dla dzieci starszych. „Ji;lk sa- I kasie
•
i hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Od- mem:u zrobić zaba\\oikę'• - radjowa lekcja za bago Verneui a '• 0 e . · K r ka 1. S \
zu er· 1czytanie programu na dzień bieżący i k?munikat wek dziecięcych w opratowan 'u Marji Wertów- t. 1taXXXXXXX~)t)'(XX'3
szych Kossoclca, Krzywicka, rot e
~
t~atralny, 12.10-14.00 Poranek. symfon:ciny .z ny. Program dla młodzieży. Feljeton p. t. ,Pol- -;.
TEATR POPULARNY,
Dziś, n·i-edziela o godz. 4 ~opoł. ~ 8.15 wiec~ 1 Filharm, Warsz. Wyk: Ork. F1FlFh.arm„ Broni- ska slramica morska" pióra p. Teresy Skrut- ~zla~.croweJ operetki s~aw Wolfs~al (dyr). Helena Cywińska (fort I. kowsik1ej (tr. z W-wy). 16.45 _ 17 15 Muzyka z . . . . . . . .
ostatnie powtórzenia
utworv L. van Beethovena. 1) płyt gram-of. (tr z W-wy), 71.15-17.40 „O W.
Audram'a ,,Lalka" W poniedt1ałek o ~.?dz· 8 w. j W programie
po raz ostatni „Płomienna noc Anto='. Wszy- • Uwert. „Egmon~"· 2) Koncert fortepianowy Es- Ks. Witoldz:e•' wygł. dr. Jan Dąbrows>kń. p;~t. I
dur. 3) Symfonia pastoralnl, 13.30.14.50 ,.Co zro U. J (tr. z Krakowa) 17.4'5-18 45 Transm1.s1a
stkie miejsca po 1 zł.
bił Rząd dla zmnieiszenia kryzvsu rolnego•' - muzyki lekkiej z kawlarni „Gastronomia" w
TEATR POPULARNY W SALI GEYERA
wygł. p. J. Krzyczkowski (tr z W ·'V)'). 14 5?- Waru, - ·18.45-19.tO Rollmaitości, 19.10-19.25 ;
,
t5.50 Przerwa 15.50-16.20. Skrzynka J>?CZt. łodz Komunika·t Izby Przem. Handl. w Łodzi, odczy-1
.
ul. P1ot1kowska Nr. 295.
Dziś w ni-edzielę, 26 bm. o godz. 4. mlll. ~5 · ka - koresp. bi et omówi red. J P1otrow•kl. tanie prol!raanu na dzńeń nast. ; komunika ty.
popoł. i 8 miin. 15 wiecz. po raz ?Slatni. ~ędzie 16 20-16.4-0 Mm;~ka z płyt !!ramo.~ (tr. z.~.), 19.25-;-19.J5 .Muzyka z płyt gramof . [tr. z W.),
wystawi-ona sztuka w 5 akt ze śpiewami t tań· 16.40-16.55 „Dr··s:ęć dnt dyktatury ( z dz:ieiow !9 35-19.SS Pras-o\V)' dziennik radto-wy (tr. z
cami z tycia apaszów warszawskich p. t. ,,Ry- 1846 r.) wygł prof. H. Mośdclci (Ir z W-Vi_y), W~wy}, 20 Oo-20. fo. „Wśrhd ;k:ią.żek" prZPl!ląd !
Nlezwykłe dziele uro·
16.55-17 t,, Muzvka z płyt l!ramo.f. (tr. z W.), najnowszych wydawnictw omowi prof. H Moścerze nocy"
17.15-17.03 Wiadomości przyiem11e i pożytecz.: ci<::ki (tr. z W-wy}: 20 15-:?() 30 Odczyt v.:spół.
Przedstawienie Jla dzieci.
dziwej 1 pełnej tern·
Dziś w niedzielę o godz. 12 w polu~lll!e od- ne (lr. z W.wy) 17 40-19 OO Ko.ncert muzylci czesnei muzyiki pol· ldej" wyg!. dr. T. Szel11!owpera 1·entu m rkietanbędzie się w Teatrze Popularnym w sd1 Geye- popularnej w wyk Ork. R~prez. Pol. Państw. i •ki 20 30-22'00" Operetka Manewry jesienne''
ki, która zdobyła serce
W. Elszyk (dyr.),
Piotrkowska nr. 295, przedstawienie dla m. s-t. W-wy l'<>d dyr. Al. Siel'S'kie·~O (tr z. W)., , 'Ka~ana Wyk.: Ork. P.
r_a
cfz'ieci na którem odegraną będzie fantaslyczn• 19..00-19.25 RoTmaitości. 19.25-19.40 Feheton · H·a.J'na Sawicka [sopran). Eole.sław Bolko fbarybajec~a w 3 akt. ze śp1i·ewa.mi i tańca.mi P· t, p. t. „świat my~li i uczuć leśnego człowieka''. l ton) Adam Dobosz ftenot}, Ale.ksander Was~el
wy~ł dr. Jerzy Szpakowski (tr. z W-wy), 19.40- (ten~r) i inni (tr. z W.wy), 22.00-22.15 Pp. St.
Czerwony kapturek".
19.5(1 Komunókat ~ortowy, 1950--?0_00 Murvka Poraj i Benedykt Hertz y·.y~Hoęrn drkusi.ę P. t. !
TEATR ARARAT". '
20·3;1 Słu- ..Snó:tnil sie p'an znowu" (tr. z W.wv), 22.15Cała ran łódzka "z naiwiększem w.nanie?1 z płv;t gramof. (tr. 7. W .wy), ?(l
p1i,rwszym programie I ch·o:w1skn P. t. _..Cu~".lwnv wyinah't';'t ' p 6ra P. 22„'l!i Muzyka z płyt !!ramof (tr . .z W-wyl, 22.35
owied~iała się
k61ko••f Ararat śdaga tysiące ffahny Hohendl'. n~erówny (tr z Wilna), ?i) 30- -24 OO Komun:&aty: . JT'eteor., n-ohc .. snort.. orai.
~'-et'l dob
od~wiają ten nowo-~zesny 21.10 Koncert pooularnv. Wyk: Ork P. R. pod muzyka fameczna z ,Polonja-Palace-Hotelu" (tr.
kt7'
'id 6
Role główne odtwar<l!aj ą:
'
D ·ś Zprzed.sta;,,ienia vdr. J. Ozirnlńsk;„~o. Ewa Ba:nd•ow·ska-Turska z Warszawy}
t rzty P
wt z wk,
·
'lso.or.) i nrnf . L Ursteln fakomp.) Itr z W-wv),
Zt
eatrzy ar Y_S ycmy.
L I L D A Ci O V E R,
_ . .ffi1J. !Ii1Jfill. ~jb]~jp1ljl)Jl~%]:}JJl~!rn!lll
21.1Q-?1 25 Kwadran• l'teracki. Adolf Dygp,..:ń. ri~
o godz. 7.45 ~ 9.45
!"k~·: ..Polowan~e wronv na z~i·c e " ?t ?5-22 00
Słynny śp = ewak
D•l$7.Y ci~~ konced11 . ??00-?215 T;'pl<"Fefon ~t.
rr
D!~ m ~ tr
DęZdzisław
m1
wygł
..C7em żyle ,.,rnwincia"
gpfek
nNIE DAMY POGRZESC MOWY"I
D "!:!11
Piotr
?..?1!';-22'.I:; 'Recital fo-te• b'cki (tr. 7. Wl-wv)
•
~
Dzi.ś w nocy dyżuru1ą nutępujące apteki: n'anowv 7.of'i Na'msk'ei (ir. z W-w'Jl. 22.35- Zł\)ż grosz na „Fundusz Polskiego SzkolL. Pawło.w$k'e~·o (Piotrkowska .307), S. Hamb~r 24.00 Komun'katy: r 'Mr„ n-oHc„ sport„ oraz nictw.a „ zagrni;iicą'.". na kor1to P. K O.
ga (Główna !il)), B. Głuchov1S~1ego (NarutoW'•"- muzyki tane-crna ·z Warszawy. .
~7 i'?aźtlzi'<lm!ka 1930 r. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walcza 4), J. Siibkiew'cza (Ko!'ern1ka (P?-01), ~ _,Chal-1 PONIEDZJ!-ł..EK i'nia
• .
.
~
ac ~cl~ ·1c 10) A Polana
p ·
ki o Szkołę Polską..
·11.5R-12·.Ó5 _ 'Sygnał cza~u z Warsz. 1 liej- ·
• ·
remzy ( omors· a
·iał z Wieży MarJackiti w Krakbwie. . 12.05,13.1.5
ny 10). (ip} · ·
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i Ewo no holu

Czy wolno się pokazać •.• nago
na zabawi~ publiczne,\?

1930'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Str. S

wielkiej
Silmobóistwo zpl~kneł

miłości

Ciermoin•g

l'rodiczne dzieje

prz.eśJ:czną musi połączyć się z Gastonem, gdyż od
i wdzięk, mia- tef{O zależy jej życie i postawiła na swoRównouprawni.:nie. o które tak za- ta miłość rodziców i uwielbienie otocze- jem.
Na jednym z balów studenckich w
Młodzi pobrali się
Nan1.:y zjawiła się pewna młoda oara w jadle walczą kobiety, w wvroku sadu nia.
Zrazu, póki starczał posag GermałGermaine jeszcze prawie w wieku
kostjumie Adama i Ewv, za..:howanym w Nam;y zostało z1 . ..,wu narażone na
jaknajśdślej w myśl prawdv historycz- szwank i to w sposób wvsoce ooniżają- dziecięcym zakochała się w młodym Ga"'.' ne'y, wszystko było jaknajl~piej. Gaston
nej. Wrażenie było kolosalne. a rezultat cy kobietę. Podobno n:ektóre z pań o- stonie, towarzyszu swych młodych lat. bywał ze swoją piękną żoną w lokalach
Paryża. Oboje tańczyli, „byU
tej gołej demonstracji znalazł swój epi- hecnych na rozprawie sadowej były Rodzice jednak opierali się stanowczo nocnych
otoc 7 eni rojem znajomych, bawili się
log w S'ldzie, gdzie oboje adamici stanęli zda;,·a, że nie h le wyrok je~t niespra- temu związkowi.
Gaston coprawda byt synem wspól- wyśinienicie.
~od z.arzutcm obrazy moralności pub- wiedliwy, ile kara na Adama zhyt jest
j wysoka. Zebrana na mie.iscu składka nika ojca Germaine'y, chtoocem z dobrej k Ale pieniądze. wyczerpyw:iły sięd ~zyb·
hczncJ.
0•
aston, mimo przestrog ro zicow,
· 0 d wczesnyc h Ia t dos tar nie
w'.»- .okrotn1·e kare nasze- ro d ziny, a Ie JUŻ
przewyz'sza•a
te niezwukłą
1 oto sąd,
1
myślał o pracy, a Germaine, nie wi'
Ad
k rozpatrujący
1
się w nieodoowiednie otoczenie i miał dząc za mężem świata, nie potrafiła mu
arna na 100 franków go prarodzica.
spra wę, s aza
robić wymówek.
W stosunku do C:wy siostrzvce jej za jaknajgorszą ooinję.
gr~ywny~ podczas gdy !:wa zaoł~cić bę 1
Wreszcie, gdy wszelkie fródła finanGermaine oświadczyła irodzicom, że
cli Jwały komplc '.·"'1 obojetność...
dz1e musiała karę o polowe mnic1szą.
1
sowe wyczernaty się, Gaston wpadł na
Na tern ciekawem tle rozszerzają swe
oryginalny pomysł
A•
poglądy na zapadły wyrok sadowy pisZaproponował mianowicie Oermalne,
~a franc.us~ie i krytykują ~uoetnie stusz
by dała mu rozwód i wyjechała do Ame.
~
me załozenie sądu, skazuJaceirn za ten
sam czyn mężczyznę na kare stu fran- · wgpowiedziolo policjo wiedeńslco ryki Południowej, a on przez ten czas
h d d ożeni się bogato, irozkocha w sobie swok
ków, kobietę zaś na 50 franków.
Jak ws.zędz1e na„sw1ec1e po wo1me, s im astrologom, pociągając ie o o - ją nową bogaą żonę, rozwiedzi,e się z
Czvżby widok nagiego meżczyzny
nią i ze zdobytym w ten sposób mająttak samo 1 w Austn1, a zwłaszcza w powiedzialności.
.• .
dl
. ·t b d . .
Astrologowie ci, za stawianie horo-. kiem powróci do Germaine·y.
ob :~za .a.r zieJ ,~sty_ iwos~ 1 morn 1- Wiedniu, namnożyło się wr&.bitów i
Jakie okrutnie potrafi zaślepić mlnosc. Pt~blu.:z.n~, ~,z mczem me osłonięte wróżek, chiromantów, jasnowi9zów, ka skopów, pobierali od publiczności od 30
balarzy i kabalarek, a nawet 1 astrolo- do 200 szylingów. ale w razie skompJi. .
wdz1ęk1 kob 1.e1.:e. .
Pr~wdą 1es~. ze odda~na mz t. .zw. 1gów. Podczas gdy jednakże władze in- kowanych żądań. honorarium to wzra- łość!
Germaine, mimo, iż była z nanagośc na .scenie w r.ozma1tvch rew.Ja.eh nych krai'ów dotąd patrzą pobtażliwie stato do 500 a nawet 2 tysięcy szylin- turyMata
paryżaneczib praktyczną
1
I
ć
ł
k drozsądną
s kt a dał.a się wy ł_ączme z orze ds taw1c1e- 1na wszystkich tego rodzaju zwolenn'.- gów.
6
W sprawie astrologów wezwano na ą, a a w sie ie wm wi • ie P an ten
lek pk1 naclobneJ, podczas gdv akty mę- 1 ków okultyzmu, w Austrji najwidocznich ob.ojga ratunkiem.
skie ogl4dać byto można tvlko w pra- ' nie1· zaszły pewne okoliczności, które aksperta znawcę astrologii kpt. mary- iest jedvnvmjejdlaukochany
Oaston, więc
mówit
Tak
ó
.
I
k
d
db
S
k
ry
t
a,
a
ln
erta
chwic
cowniac h malarskich lub na olażach - skłoniły tamtejszą policję do ostrego narki S
tymczasem umarł, wobec czego musia- musiała to być prawda.
nle może jednak wzglad ten stanowić ' wystąpienia.
Dafa rozwód i wyjechata.
·
rzeczoznawcy, a
no poszu ka Ć mnego
t
d
t
d k'lk
J .
punkt wyjścia dla wyroku sadowego.
I tam w Ameryce Południowej zauz prze ; u 1a Y wy ano am roz sprawa narazie zawisła w powietrzu.
. . . k 1 t0 k
J . r1
Austr"ackie władze opierają się przy częły się <lla niej okropne dni śmi·ertelara porządzenie, grożące karami za za wo.
. eze n~gosc Jest . ara na.
wmna ~yć Jedna.kowa Jak dla. mezczyz- · dowe wykonywanie wróżbiarstwa. a tern na dawniejszych dekretach cesar- nej tęsknoty.
Oaston z początku pisał, donosząc,
ny. tak 1 d~a kob.iet~. W prze.ctwnym ra- : przed rokiem wydalono z Austrii jedne- ski eh i podkreślaią, że wróżbiarstwo
zie sytuaqa staJe się obraźhwa dla ko- go z na·bardziej znanych przepowiada- wszelkiego rodzaju 0 tyle jest dozwolo- ie nie może jeszc1e znaleźć odpowiedt ś · niej żony, ale żebv Germaine była cier"
· d
·
·1
bietj. wygla,da to bowiem. iakgdyby czy, mag-n~tyzera i jasnowidza. Anatola
Pi zysz o c1,
a
o i e me przepowta
ne, ogranicza
czar jej nkzcm nie osłonietvch kształ- ! de la Marti, który miał olbrzymią kl!- ale
się do określenia charak- pliwa, żeby czekała ...
Czekała! · z jakiem ·utęsknieniem, z
tów był mniej wa:t, niż „golizna" mę- jentelę i twierdził o sobie, że jest przy- teru klijenta i do szczegółów z teraźrodnim bratem rosyjskiego księcia Ju- niejszości. albo jeżeli nie jest uprawiane jaka męką!...
ska.
Dos~ata posadę tancerki w j-ednym z
supowa. znanego z udziału w zamordo- dla zarobku.
•
z chwilą, kiedv wchodzi w grę bono- kabare~ów miejscow)·ch, zarabiafa nieCX!CJCXXXXSCXXXX1~~X waniu Rasputina. Zarzucono mu oszustwo, skazano go sądownie, a potem rarjum, żądane lub udzielane za przepo- źle, była lubiana, tak jak w Paryżu.
Ale nie mogła żyć he1 Q;istona .
wiednie, sprawa staje się karną i winowysiedlono.
•1es'c·1~
I gdy przestał do niej pisywać, PoObecnie wf adze austrjackie podej- wajcom grozi grzywna do 120 szylin._
mują ogólną ofenzywę przeciw zawo· gów, albo. w wyjątkowych wypadkach pełni.ta samobóistwo.
Mitość ją iabita ...
• do wym okultystom i między innemi wy kara aresztu do f 4· dni, za „ wyzyski wa·
I stąpiły przeciw dwu znanym wiedeń-I nie nieświadomości" ludzkiej.
Mała

Germaine

była

dziewczyną. Miała u1rodę

0

1

walka wruzb•tI om I• astro Iogom
.

I

. . .
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pomoc

N

naJ.b.ledn·leJ· Szyml

nie mam o żadnym odczycie, a
tu czytam w gazecie tę wzmiankę. Myślałem, że wścieknę się ze złości. Ciekaw jestem kto mi splatał tego figla.
Niesmaczny żart...
- ·Naj.lepsze j·es~ to, że .To~arzystwo
Przyro~m~ze ~ ~10trkow1e me o tym
.
odczyc1e n.ie ~1edz1afo... .
- .Bo .1 me mogło w1~dzieć. ~ikt się
d? mn.1e me zwracał w teJ ~pra'"'.1e, z .nik1m m.e pertraktowałem, więc m.c dziwnego, ze Towarzystwo Przyrodmc~e bylo t~k samo za~koc~o!1e tą wzmianką,
jak Ja ... Chyba 1·est JUZ dziś sprostowa~
nie, co?„.
- Oczywiście .•. W każdym razie w
imieniu redakcji bardzo pana p.rzepraszam.
_ Rozumiem, że w tern waszej win~
również niema ... No, ale mniejsza z tern...
Jak tam nasze sprawy?,..
or 4eczkowski wyciągnął z kieszeni
jakieś papiery i obaj zasiedli do obliczeń.
Dziennikarz powrnie tylko zaję.ty byt
sumowanem liczb.
Myśl jego zajęta była czemś Innem.
Zastanawiał się nad tern, gdzie też obecnie może się znajdować Andrzej. Sam
mówił ~u, .że wyjeż~ża do Częstochowy. Musi więc tu gdzie~ być.
Grzeczkowski prz~Jechał z same.go
•rana. Sz~kat . AndrzeJa we .wszystkich
hotelach t .dopiero w ostatnim - przy
dworc_u pomformowa_no go, że ~prowadzU ~1ę. tam wczor.a1 gość z Piotrkowa
nazw1sk1em AndrzeJ Stępowlcz, lecz wyszedt. zaraz po połudmu ł na noc nie

Pojęcia
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NAPISIU. DLA EXPRESSU
JANUSZ BUCZYfłSKI.
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- A teraz Jeszcze Jedno pytanie. Co
pan zamierza uczynić z Ą-ndrzejem?„. .
_ Już się porozumiewałem w te1
sprawie telefonicznie z tfarczem i Kraczkowskim. Oni są zjania, żeby go tam
jeszcze przytrzymać przez kilka dni.
_ Poco?...
- A niby co pan myśli z nim zrobić?.„

Szyrlin uśmiechnął się tajemniczo I
ruch ręką, przypominający ścię-

zrobił

68)

- Ja za niego ręczę.„ - odparł
Szyrlin uroczystym głosem. - Nie po
raz pierwszy składam na jego balfki tego rodzaju obowiązek. Jest to człowiek
dzielny i odważny.
- Dobrze. Będzie mu pan dostarczał
żywności, aby nie odchodził stamtąd ani
rla chwilę. Pozatem zajmie się pan chyba również dozorowaniem?.„
- Prócz nas nikt nie zna adresu tej
kryjówki. Gdyby jednak zaszła potrzeba posłania tam koi;okolwiek, w takim
razie musimy ustalić wspólne hasto.
- Jak ono ma brzmieć? - zapytał
Szyrlin.
- „Cztowiek bez nazwiska" ..• - odpart Proczyński po chwllowYm namyśle.

- rzekł
czerwojeszcze
tylko sprawdzenie poprzednich ... W tej
chwili... One tu muszą gdzieś być...
· Przerzucił kilka papierów na biurku,
wysuwając na wierzch jakiś list w zielonej kopercie. Nie znalazłszy jednak
·poszukiwanych papierów, wstał i podszedł do stojącej w rogu szafki, odwracając się od Grzeczkowskiego.
Dzie·nnlkarz rzuclt okiem na list. J,ntrygowała go ta zielona koperta.
t · n...
d
p . k
-:;- . sia re~ - .enerwowa się noczynski_. - Mrnłem Je pod ręką, a teraz
zmkły Jak kamf.o~a.„.
I grzebał daleJ w szafce.
Grzeczkowski mruknął coś pod nosem i WYCiągnął powoli rękę. Przewr6cit kopertę i spojrzał na druk w lewym
rogu.
- „B~~~ Handlowo-Przem:vstowy w
·Warszawie - przeczytał szybko.
Koperta była rozcięta. Nazew.ną,trz
WYstawat róg białej kartki papieru.
Wyciągnął ją ostrożnie. Szybko plfzebiegał oczyma po maszynowem piśmie.
W pamięci utwity mu tylko poszcz.ególne słowa:
_ „„.natychmiast ... skrytki „R. 33 „...
- Rachunki zgadzają się
Proczyński, kreśląc jakiś znak
nym ołówkiem. - Pozostaje

cie głowy.
- Myślałem o tern również..• - odcdowil!k
Proczyriski. - Ten
parł
nam tylko przeszkadza. Najłatwiej bv·
łoby więc go usunąć. Ale na takie rozuregulować„."
wiązanie sprawy nie zgadza się pewna
Więcej już nie zdążył przeczytać, w
osoba„.
chwili r.ozlegt się ponownie głos Protej
•
- Kto?....
czyńskiego:
- Powiem panu w wielkiej tajemni_ Mam!„. Zaw:eruszyły się mię.dzy
ROZD~AŁ XVI
cy, Ot6ż Kraczkowski otrzymał list l 1d
papierami.. .
Tadeusza Stępowicza, który wraca już
wrócił
.do krai·u i za kilka dni będzie w PiotrGdy lekarz podszedł do biurka,
.
:
n B• H • p • - R • 33" •
Wra.d-0mość ta d~wała mu wiele do Grzeczkowski przeglądał· spokojnie swe
przeciwko
się
zastruegt
kowie. Tadeusz
Nazajutrz z samego rrana Proczyńskl myślenia. Albo mu się ~oś ~darzyło, al- paznokcj.e Znowu z !irali się do l'czen·a
zamordowaniu je~o brata. Musimy się
1
1· ·
a
·
si·edziat w swym gabinecie, gdy służą. bo posunął swe poszukiwania tak dalenarazie, niestety, liczyć z jego opinją.
Po godztnie dziennikarz żegnał się
_ To co innego ... - odparł Szyrlin. ca zameldowała mu przybycie Grz.ecz- ko, ie nie miał .nawet czasu na nocny
odpoczynek. Grz·eczkowski przypusz- w kurytarzu z lekarzem.
W takim razie trzeba będzie zatrzymać 1 kow~kiego.
- Czy długo i·eszcze zamierza pan
jeszcze Turczyńskiego do pilnowania I Dziennikarz wszedł do pokoju z u- czat, że iraczej ' pierwsza ewentualność
śmiechem na twarzy i witając się z Pro- wydawała się możliwszą. Na pewno coś pozostać w Częstochowie? - zapytał
więźnia.
mu się przytrafito. Nie ule~ało przytem Proczvński.
- Innego \\ryjścia niema .•. Czy on : qyńskim, rzekł:
j - Ale p<ln doktór zrobił nam WC7.0- i wa.tpliwości, ż~ Proczyński musiał być - Mam jeszcze kilka WC1żnych spraw
ma broń przy sobie?...
_ Oczywiście. Bez broni nie zosta- i rai kawat. Zanowiedź odczvtu wywoła- najlepiej chyba poinformowany o obec- do z.ałatwienia„. - odparł dziennikarz,
wiłbym go na tak niebezpiecznym po-,· ła w Piotrkowie wielkie zaciekawienie, nein miejscu pobytu Andrzeja.
1wkladai~c palto. - Przypuszczam; że
. Sprawdza iąc wiec rachu~ki, iednem przez · dzisiejszy dzień . jeszcze zostanę:,.
a tvi;iczasem pan doktór wcale nie przysterunku.
okiem zerkał na lebrza, 1ak~dvbv z
- Doskonale, a zatem wszystko w , jechaL
,()). c. n.)
·
- To p~n mi kawał 7rń1'it. ewentual- wvrnu tw::>1PY chciał od~adnąć taj.em·
porządku. Chyba mrvh·~ ... „ -:- pole-j
nie pańscy koledzy - odparł lekarz. - nicę zniknięcia Stęp,owicza.
gać?...
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Dzielna NI 9
tel 128-98
Specjalista chorób
~k6mycb. wenerycz
nvcb ' móezopłcio·

64 w podwórzu
posiada na składzie róinego ro'zaiu meble stylowe.
oraz łlompletne urządtenia sypialne, stołowe biurowe itp.
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Ceny konkurencyjne.-Honorujemy asygnaty Z. K. D.
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Udt. 6·00 Uerpnta Ho 1. Tel. 188-51
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ARTRETYZMU·

1

-aku„zena

1
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ÓWKA

w dobry·m stanle ta zł. 2300 do !>Przedania. Wiadomość Zamenhofa 32, w
!,!Śl~US?,!&;!.!rn!.!:1._ _ _ _ _ _ _ _ __

fabryczna

I.

k.

uD illB

w centrum miasta od zaraz do wyna·
jęcia. Dzwo; ć tel. 161-60, od 9-11 i
od a-s po pot.
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PIECYKI
poleca

„Kofm;nek"

~».<'J" • ,

'

51.

KLINGER

skórnych i włosów
-ELIMINU.JfMY stacje miejscową w
Andrzeja 2, tel. 132-28 każdym odbiorniku. Kupujemy używa

!

od 9-11 1 od 6-8 w.
fne aparaty i głośniki. Radiosplendid,
Od t-2 w Le~-znl~" łPlotrkowsta 6Z)l~Jotr~ka 61 w podwórzu.
l.11

p. Karola

1
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sta; lak
Odhoer, Mrooroe, Burrou"bs· ·
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j.JeZYKA i>olsklego

t rachunkowo~cł

szybko wyucza student wyższego se-

REICHER:;~~:~~::~~~,:;?~:

i ot rkó\V
l nlł

KomunlkacJa autobusowa
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za.

DO
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fa ód
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• • • • • • • • • • • • • LEKC.Jf muzyki na skrzyp~~ch, m~n
dolinie i gitarze. Oplata zmzona. Zie,
liona
m. 24. III p.
9'fÓI
. OSTATNlfJ mody kołnierzyki ręcznet
roboty, poleca po cenach fabrycznych
Pracownia Artystyczna Robót R~cz
nych. Gdańska 90.
MINA P AJOENBAUM, Kalenbacha 4,
Spec. chor. weD1!1"YCZDYCh 1~~u~a1t. kwit kaucyjny z t.1e1mowni

•• • • ' .

Tel. gab. 181-68.

JA SPRZEDAJE "AJTA"IEJ

1

Ceny fabryczne!

Żelazo przygrywa od 6 do 8-ej i od 9 do l·ej.

Tel.· 127·27.

Rozmaite

4 lampowe sprzedam tanio. z
!powodu wyjaulu. UJ. Leszno 56, P1e-

now1ema.

'

t.ódi, Piotrkowska 88.
dyrekcją

IUU6sJUego 77, tel. 158- i
poleca TREMA i LUSTR.\
Za got6wk~ i na SP.ŁAT~
Przyjmuje stare l~stra do ud· !RADJO

KUCHEtłKI

Główna

'

P·'· ,,SZLIP'', -

,,LOUVRE "
orkiestry pod

0

Łódt,

Fabryka Luster,
Szlifiernia Szkła
I Stolarnia

Tradycyjne podwieczorki wznowione.

zespół

„wuLKAN.IA

WłliC. M. l<ożmewskl
Al. Kościu~zk1 73. te!. 182-40. .
17 Przyjmuje -.ysz~l~1e reperac1e opon 1
detek od na.imme1szych do na1w11;k·
szych rozmiarów. Za wszelkie roboty
wykonane daJemy pełną gwaranc1ę.
rano od 8-10 po ce!.'~~~lecznlc
Ceny konku1eocyine,
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I roby kobiece
CHOROBY oczu
Pomorska 7, PIOTRKOWSKA M
I ieL 127-84.
.
TEL. Nt 32·90
Go:-i. 5orzy:ęć ł od
lfodzlnv przvięć 10-2 i 5-8

04Jllał 48.

Anunst Marzke....Berlin
Wilmersdnrt, Bro[bsa?erstraue 5.
„„„„„„
„„-...........

Portable i Facit.

szole·

:J. nlOfl GOL1-1DJBGLATTI ':::: ~=:::~::~:1:·

ZUPEl.NłE
DARMO - - · - się od b6'6w uw<>lliić, niech napine ole zwleka1ąc d.zr.ś 1esz.cze

R;mln~ton, ·~oyal; un~erw~:l~~r..
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MASZYNY Do L ''CZENIA .

I

Ur. n.ed.

!

Czasem są to bóle w członkach i &tawaclt,
czasem opuchnięcie członków, zo :e.ksztakenie
rąk i nóg, drganie kl6eie, Garc:e w różnych
c.zęśdach ciała, czasem tlil~et or.łabienie wzroku fiut skutk:em reumaty.emu i artre·
tyzmu. Równie różnorodne lak forma tego cierpienia aą środki leczmcze. rótne mik.
stury, maści, lekarstwa i l, p, które się przeciw tej chorobie stosuje. Wi~k·n część
!Ych środków nie iest wogóle w st~oie wylec.zyć, może tylko przynieść chwilowi\ ulgę.
To, co tutaj polecamy jest zupełnie niewinnym środkiem tr6dlano-leczruezym,
KTÓRY JU.i: WIELU CIERPIĄCYM DOPOMÓGt....
Nasza kuracja jest inakomita i d.eiała szybko nawet w wypadkach
CHOROBY CHRONICZNEJ, ZASTARZALEJ.
Ażeby zyskać jeszcze w1ę1.;e1 .ewolenn'ków, po3tanowili!my sohie ka.t.demu, kto :fo nu
napisze. posłać pouczającą bro,,zurkę o kuracji tródla.no leez;niaei

podr6tne-

:.:::::.:::::....;=.~::.;._------
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Konkuru;e dobroci, to..varu oraz da,e
d1112odne warunki.

d
dent:vstvczna oru weaetol~
Przvimuleod12-1.30 ~°c:a' dla chorób skórnv.:h I wene·
ł od 4-7 wlecz,
rJ'CZDYch
Porada a złote

Reumatyzm iest strannem, wszędzie rozpowszecha:iionem ci.?rp·eoiem, które ni„ oszczędza
ani biednych, ani bogatych i zn tiduie 11fh:ry
zarówno w cbacie jak i w pałacu. Formy, w ia·
kich się t-0 cierpienie prziejaw1a, są bardzo rótnorodne i często bywa, ż.i choroba zupełnie
inaczej określona, okazuje 1!11 pótniej niQem
inoem, jak
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P. KWIATKOWSKI

ł.6df . ul Nawrot 35 1 tel. 153-28.
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Czy chcesz sita uwolnl~
nieszkodliwą drogą od

znany i ceniony

W dużvm w'ibnrze pn!eca
Zakład Taplcersko·Meblowy
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Wszvst"le speclalnnścl I dentvstvlr.L
choroby ak6rnei Kaolele świetlne. lamna kwa'fe:d:'
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Kto iatem cierpi i pugnie

Hmochodowycb i radfowycb

Tel. 159-40
Przy muie od 8-11
i od 5-9, w a1edzi11
9

Do nabycia we wgzystkicb aptekach i dtOi!erjacb.

p[JEA tp Akt

Reperacje I ładowanie
akumulator 6w ,

ul. Andrzei a 5

CHEIl tzn o. DElYftffKCYJHf JALVATOR"' Katowice.

J. I.l'rzeróbki
tYBARTstarvch
I S·ka.
611ń1ka 1l5
Ra:i naoaratów

Warmatf Akn:naiatorowe

~ •
•
Zielona 1oa1 tel. :ue-87

Jooc1al•na c.10
rób stcórnvch
wenef'ycznvch
i moczoołciowych

TORE CIMEX"• przy zutosowaniu się dn sposnb6w utycia wypła•
cimv oatvchm1ast. "E'UMIGATORE C·MEX" iest •wiecą dezyolek·
cv i ną. tępiąc- radykalnie w ciągu 5 godzin wszelk e in~elctv (pluslcwv. wszy, mnie, karaluchvł. i mikroby c orobotwórcze. Posiadamy
pochwalne orzeczenia rozl1czoycb instytucji rządowych i koIDuąa oycb:

Warsztaty Rad! o

IM

11 1ńolora la ~il~ij i~wa ~lui~w~ m nlewiałsk'
znalezioną 170 orzeprowadzeniu · del:ynfekcii preparatem „FUMIGA•
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at 8,

ElektroterapJa.
Oddzielna onezekalnia dla ttaJ\.
~Dr. med. -

lUTĘPHWO: lni. Juljusz Hamer i S-ka,

\V pogoni za milionami

•
lH. RÓza !I Br pr~:~:~:!~1c:t~u .

Piłsudskiego

UKŁADY

w f !ml• p. t.

lt0k61

.M. SZUFMA·N i S-ka
Łódź,

~i;=~~::.~~o-

j

1,IUI,

nabyt rótnego rodz.aja ramy, obra~y i lustra
ma raty i za gotówkę. Honorujemy asygnaty
K. D.
•

!Po1161

z
dams przy 1otehi1:en·
C't-or skórne we. tnel rodzinie zaraz
ne•J'c-ne • płr~OW• dn wyna·ęeia
,
enstantno1su
Wó czanska 74 .
m1e•zk, l8.
I
Tel.. 1 55- 52
Ogl11dat można od
Pnym1u1e od 9-tg. 10 rano do t pp. 1
od o-8 o.a paól
'
od 4-5.
·
Ola riieiamotnvch Do wynaj~cla
t;ENY _LECZNIE:_I
Dr. med.
na biuro lub do

można
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Nr. 298

1930

Autobusv na pow)'ts:r:el
odchodza do Piotr·
kowa o każdel pełnej ttodzłnle począwszy od 8
rano do ZO wieczór z Dworca Połudnlowe211
orzy ul. WólczaJiskieJ Nr.' l3Z. doJazd tramwa·
Jem 14. Czas przeJazdu I codz. 30 mln.
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NA WYPLA TY! Eleganckie płaszcze
Specjalista chorób s k6rnycll damskie. futrzane kołnierze, pa: ta, ul wenerycznych.
!brania meskie, swetry, pulowery. hoty
Leczenie diatermią. Elelctroterapia
chustki. biały towar i moc innvch ar.
Południowa 28 - tel. 2tH-93 tykułów. Najtańsze ceny, naiwnodOd 8 11
d5 9 ·
nieJsze warunki. Tylko u Leona Ru1•
w-oied~!le 0~
;~~e1„
lbasikina. Kilińskie.go 44. Stałyrn kii·
Dla nłezamożoycb ceny lecznic,
~m nawet bez wkładu. _ _ __
AKUSZERKA Kallska, Kofcielna s,
111rzyjmuje panie przyjezdne i mleJ sco-
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faktów zyc1a - darmo. 75 gr. (znaczikl
(Grand-Hctel) tel. 137-54.
SZKOiił\ KOSMfJY[lftĄ Zatw1er. przez Min.
Leczttnle lampą kwqrc:OWll•
pocztowe) na przesylke za!ączn::.
Skb d maszvo biurowvch oraz spe.c ·a.loy warsz~at re~eracyjoy
.
A. l?YDE~praw Wewnętrznych.
t>rzvj~ufe .od 1!:8-,2przed poł i o~-9 Warsz~Wa, Psvcho: Grafolog, Szyl h: r. dla
C
. er> rł,
w 01edz:ele 1 św.ęta od l!odz. 9 1 Szkolntk. Nowowłeiska 32.
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Czy sport
do6~e,j

długo

P. Prazydant RzplltBI ·

utrzymuje

przviąl

JorD1ie SDJUili ll'i~lfti<li D1isfrsó111

Jest rzeczą niewątpliwą, ie wielkie
Byty mistrz świata w wadze t>()tW podnoszeniu cięiarów Vasseur
wyniki sportowe uzyskuje się tylko wy- średniej, Jack Brighton, występował na zaczął blć rekordy w 1911 .roku, a ostatsitkiem bardzo wielkim, za cenę dużego ringu przez 25 lat. Nieporównana sława ni rekord ustanowił w tej specjalności
zmęczenia i wytężonej pracy. Ale pomi- Boba Fitzimmonsa trwała nieprzerwil- sportowej Deriaz w tatach 1906-1922·
mo to, nawte sporty wymagające wy- nie od 1890 do 1909 roku. Tommy Burns Rekord długości karjery należy jednak
siłków najbardziej gwałtownych i moc- nie przestawał emo.:jonować publiczMś- do siłacza Chervfllod, który zwyciężył
nych, nie mszczą się na swoich zawod- ci w latach 1900-1920. We Francji zna- po raz pierwszy w roku 1896 i występonikach. Karjera sportowa znanych mi- komity Carpentier utrzymuje się na rin- wał na dywanie jeszcze w roku bieżąstrzów i rekordzistów trwa dość dlugo gu od roku 1909. w którym to roku zdo- cym
naogół, a przeciei wziąć należy pod uwa był mistrzostwo świata w wadze piórRekordowe karjery daje również tekgę i to, ie liczymy głównie okres nal- kowei. do roku 1926. Ale wszystkich bi- ka atletyka. Francuz Ra~ueneau sześć
świetniejszych wyników, pomijając dłu- je pięściarz Dasti!:on, który rozpocz<\1 •razy z rzędu zdobvł mistrzostwo w biegie lata przygotowań i startów z gorsze- boksowanie w zawoda<;:h w roku 1908, gu na ppefaj. Fery sześć razy był rnimi wynikami, przez jakie każdy zawod- a ktńry i dziś jeszcze znajduje się w strzem Francji na 400 mtr. MoUl'.lon.
nik przechodzi w drodze do karjen „stajni" menażera Jeff- Dicksona. zaw- mistrz Francji w juniorach 1922 ir •• dziś
plerwszoklasowej.
sze ~otów do walki na ringu.
jest drugim sprinterem francuskim.
Jeśli zechcemy zdać sobie sprawę z
Przecletna karjeira szermierza trwa Nasz Szenalch r.ochwalić się może podługości karjery sportowej pcszczegól- 25 lat. Dwaj znakomici szermierze: dohną karierą. Sfyf'ny Oeo Andre był
nych jednostek-wiele przykładów mleć Lucjan Gacr!lin i Rorter Thicret, Po raz najlepszvm lel<l<'oatletą firan:uskim w
będziemy na swoim terenie. Szymczyk. pierwszy startowatł w zawodach w ro. latach 1910-1925.
który wtaśnie obchodził jubileusz dwu- ku 1905. Oaudin dopiero w roku ub!eDwudziestoletnia karjera zawodnidziestolecia pracy zawodniczej na torze. 1~lvm zrezygnował ze ~tartów. a Ducret cza ~iłbriv i phrw?ków nie należy bysłynna rodzin~ Kuc11arów_ ~ Lw?wa · - ; w roku ubiedvm zdobył mistrzostwo ł najmniej do rzadkości.
dłui;!oletnlch p1lkariy, tenisistów 1 hokei- Francji w szablach.
stów, wieloletnia karjera taternicza 1
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Re'~U'nr'UY Do''le·J r~nre1eolatii
P
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protekiorat nad

imprezą

krynicką

Pan Prezydent Rzplitej przyjął w
czwartek przed południem delegację
Polskiego Związku Hokeja na lodzie,
która prosiła 0 łaskawe przyjęcie protektoratu nad zawodami hokejowemi 0
mistrzostwo świata, które się odbędą w
Krynicy.
W skład delegacji weszli: dr. St. Połaklewicz, dyrektor Domu Zdrojowego
w Krynicy - Nowota·rski, burmistrz
Krynicy - Górski oraz dr. Maciejewski.

J~drze)owska
zwichnęłw nogę.
Niedościgniona m~trzyni
Polski w
tennisie Jaidwiga Jędrzejowska w cz.asie
roz~rywania mistrzostwa · tennisowego
AZS-u krakowskiego 7.ie swym
kolegą
klub-owym Harainem upadła tak n.ieszczęśliwie, te doznała zwichnięcia nogi
w kolanie.
I szczęściem w nieszczęśdu je.st to,
te fakt ten miał miejsce u schyłku sezo..
nu tegorcx:znego i że w czasie
długiej
przerwy zim.owej na.sza tennisi'S'tka bę-

t~„:: :~:;;;u::·::::::

granica. Wielki Nurmi - od \at conajzaliczony do pierwszej klasy polskiej wy
mniej d\vunastu święcący · triumfy mię- Polska piłka nożna na
mi~dzynaro- grat pierws.iego seta 6:4, a w drugim mi
dzynarodowe, doskonały ·tenisista Til'-&
mo że prowadził 4:1 i 40:30 przegrał 0 _
den, z dwudziestoletnią prawie karjerą
statecznie 4:6.
Wypadek omówiony
tenisową dziś jeszcze, pomimo lat
40-tu. jeden z najlepszych w świecie.
Nasza reorezentacja piłkarska roz- l ski, Wiśniewski. Styczeń i Cyll po 6, miał miejsce n.a początku trzeciego seia.
Weźmy Inne przykłady zagraniczne. poczęla swój występ na arenie między Rramck zdobyli: Staliński 12. Bacz I
Najpop.ularniejszy kolarz francuski, I narodowej zawodami w Budapeszcie z Kałuża po 1. Kuchar 8. Reyman 7. Pazustawa międzynarodowa, Henryk Pelis- reprezentacją Wę~ler.
1rek, Ko:•ok i Balcer po 5. Steureman 4,
w lekkiej atletyce
sier, posiada wielką listę zwycięstw w
Dotychczas rozegrano 44 mecze (w 1Ciszewski 3, Garbień. Kowalski. Adaokres!e lat 1913 do 1927. Gabryel Pou- tern 26 zagranicą). wygrywając 17 (9 mek, Sperlin~ po 2. Klotz. Dużniak. Chru
Po zakończ:eniu lekkoatletycznyc~
lain wygrywa S\YÓJ pierwszy w tyciu zagr.). remisu;ąc 9 (5 zagr.), a przegry- ścińskl. Czulak, Miller. Smoczek, Tupa mistrzostw Polski w roku bieżącym tą·
wyścig w roku 1900. a dopiero W! W2'"' r
ąj~ 17 (12 za~r.). stosunek : bramek towski, Sobota. \Vójcik, Martvna i Na- bela przedstawia sie następująco:
riuca rower defiiltywnle. Kolarz Sere:, 8:~1. W roku bież. grarto- 3 mecze -(2 1 wrot ro 1. Bramkarzy znnycr b~'łl.l 10.
1) Polonia - Warszawa 28 punktów,
od roku 1904 do 1929 startuje nieustan- wygr.) ze stos. bramek 7:4. Z n:ieczó~ Na je~en mecz naiwięceJ ..~raczy dat~ 2) Warszawianka 25 pkt., 3) A.z.s. nie na rowerze, a w roku ubiegłym z":- tych grano z Wę.grami i .szwe~1ą P~ 8 1 Po~on ? graczy <z \Vęgram1 w r. 1925). tj Warszawa 23 pkt., 4) Warta 14 punkt.,
mienia nwer na motocykl. Sława Chri- r~z~. z C~echam1 5. z Pm~and1ą.. Es.o- Cracovia 8 graczy z (z JugosławJC\15) 3 p. sap.-Wllno 12 pkt., 6) Zw. Mło
stnnfla cie~nie się na przestrzeni . lat od nią 1 Turc1ą po 4, z Rumumą 3, Jugo- 1922 r .).
.
dzieży Wiejskiej to pkt , a Jalej A.Z.S.
1898 do 1926. Ale rekord dtugośct ka~- stawi~. USA. i Austrią po 2, a z NorweNalwięcei widzów Zt'brało się na za Wilno i Cracovia po 6 pkt. Legja i Sojery sportowej dzier!y chyba Unarłw gją i Renn po 1.
·
wodach z Węgrami w Krakowie 18.000. kół - Pozn~ń po 5 pkt. A' Z.S. - Kraktf.i.ry już w róku 1896 zdobył pierwsie
N~jwięc~j ra."i't rra1i:. )<~char 29: Grę nas~ej reprezel!tacji w Budapeszcie ków, Krusche-Ender, W.K.S. Białystok
poważniejsze triumfy. a startuje do dnia Ka tuza 22, Sperling ~1. Stalmsk1 17. SnoJ ogl~dato 45.000 osob. Graczy: którzy i Sokół Koronowo po 3 pkt., StaGjon A.
1
dzisiejsze~o z wynikami g-odnemi uwa- ca 17, Bacz 14, Hanke 13, Reyman. Ka- nos!li koszulkę repreze· ntacymą było
Póznań Pogo Lwów Pogoń Ka1
gi·. · Trzydzieści cztery 'tata startów w rasiak i Gorl~nz po 12: Gintel i A~amek 1ogółem 11 l. Z tego dał Kraków 46 srra tow"tce, Sokół Lwów po 2 pkt., a Orzet,
zawodach najważniejszych - to wcale P!J. 1~· .Pt~c t Zastawiak po 19: l'.hruś- 1 S.:ZY, Warszawa ;--- 21, Lwow - 16, Sokół Orudziądz i Strzelec Białystok po
ta dna legitymacja sportowa dla zawad- cms~1 t C1sze:v~kl J?O 9, Dom'l:nsk1. Sy- 1Łód - 1l,. P?zn~n - 10, ~ląsk - 7, z 1 pkt.
.
nika.
nowi.ee, Garb1en, C1kowski, Miller, Sto- ł k~ubów nal\~1ęceJ graczy dafy: CracoSensacją jest zajęcie drugiego mleJRekordzistą lat kariery sportowej w , neck1~ Kotlarczyk po 8, Balcer, . ęu~~- , via - 26, WtSł~ - 16, Pogoń :-- 11. War sca przez Warszawiankę, która w t·en
boksie jest cza•r ny pięściarz, Jack Joh:t- · now 1 Pazurek po 7, Martyna, K1sielm-. ta - 10, Polonia. ŁKS. i LegJa - po 8. sposób wyprzedziła A.z.s. warszawskf.
snn, który w roku 1900 po raz pierwszy
-zdobvl mistrzos~wo Ameryki. a w roht
uhleglym występował jeszcze na ringu,
Poznań-~lqsk
nnleżąc do rzędu dobrej klasy bokse~
irów.
h
bk ~
Bokserska reprezentacja Slaska, kt6il
peuua Mil&
przec i Wk O ZWrO OWI U raconyc
zaro OW ra Z.XI walczy z Poznaniem nrzedstaPrzed kilkoma dniami odbyto się po- wte zwrotu utraconych zarobk6w, który j wla się nas!ępująco: Moc~ko. Pvka, Gór
wych.
siedzenie wydziału wykonawczego Mię- brzmi jak nastPpuje:
ny, Wochnik, Bara, .w1ecz~rek_. 'W_y••
dzyna•rodowego Komitetu Olimpijskiego 1 „Urlop, udzielony zawodnikowi w , strach, Woc~ka. Przer,iwko N1em1eck1~W WeneCJI.
i delegatów poszczególnych międzyna- pracy w warnnkach normalnych zawo- mu Sląskow1 5.XI sktad ten sam. iedyme
.
k
zł 0 w Wenec„ rodowych związków sportowych.
dowych, a takż·e urlop w tych samych Pykę zastąpi Kerner.
W ma.1u ro. u przys e.~rws?v w Eii
W zebraniu wzięty udział następują- warunkach, udzielony zawodnikowi na I Jak widać stąd, po~łoski o nrzejściu
otw.arla .zlktani~ ~o ras.z PJowa wystaw; ce osoby: z ramienia Komu.etu Olimpij- igrzyska olimpijskie z tern jednak, ie kilku pięściarzy śląskich do obozu zaropihe wie. a .mię zyngo roWło·i· d"'kład„ 1·ą skiego - Bailłet-Latour, Blb~ay, Ken- urlop ten nie stanowi w formie pośred- wodników- są narazie przedwczesne.
1 b staw:i
wt·c
·
' tl .wypadła
_,
„ tł s h, P oli gnac, Sh err Il t Lewa· 1d . Z ra- nIeJ· Iub bezposre
' dmeJ
· · zwrotu U111acoł.
· 1 owania
t
. izyczne
1
;·~cl k:idr~ wz~l:d;rJ dob~7.e to też luż' mienia związków sportowych: lekka nych zar?b~ów Pl'Z~ urlo!)em normalowy zarząd
d ooy 'e l materr •
atletyka - Genet, wioślarstwo - Mul- i nym - me Jest uwazany za postępowap l Z h k . l d
1 'ś g
cz.i Pr~tclc,~o:a.t n~d wystaw~„ ob;ął obe- le~~. bobslej - f •regeollere, boks-, Val .nie nleamat.ors~!e.
•
o • w. o e1a o ?wego
cny s-po.rtowy dyktator Włoch _ Bacd. Barker, kol~rstw:o :-- Breton, szermJer- 1 „Y" z w1,zku z tern wyJa~niem~m t!O
Walne zgromadzenie Polskieirn Zwfąz
ka - Lacnx, hm1J1ka - tte~tor, ptfka br<fma _udzza(r~ w i.~rzY_skach olimm/- ku hokeja lodowego odbyło sie orzy uręczna-Lanp-: hokej na traw1~-F1rantz skich me będzie rmrawniony:
dziale delegatów z Warszawv. Łodzi l
•
i . !
R_e.fcheł, hokeJ na lodzie -. Lo1q, z~paś- . 1) . Ten: kto b:i;t z.awodowcem
Wilna pod przewodnictwem radcy ByN
ZWYC ęza
mct~o - Perroud. p~ywame - Dr~gny, swoim kraJU lub w i~nym.
stronowskiego. Do nowego zarzadu wy.
odach konnych narciarstwo - dr. MmelJ.e, strz.elame 2) Ten. kto pobreral zwrot utraco- brano· dr Polakiewic
. ko
w P ozn~~m
n.a zaw
.
Carnot.
nych zarobków w jakiejkolwiek bądź
·
·, .
. za Ja . orez.esa,
konkur.s Tyshwski wy~rał ~adowski na I Na porządku dziennym tebrania znaj- formie, z wyjątf<'iem normalnego płatne- pp. T. Plutynskiego 1 W. L~lewicza Jako
„Nurmim , a ko~kurs zwvc1esców por. dowata się sprawa, przekazana przez /!O 1,rlorm zawodowe.!(o".
jwic~prezesów, T. ?emade~1esrn. fako seNehrllch -. Dąbski na N~ro.
.„ .
ostatni ko~res olimpijski w Berlinie, a
Po uchwaleniu powyżs?;e~o wniosku kr~.arza: j~n. S. Witkows~i.eS?:o tako.skar
. Tak więc czter~n~g1 „~urm1 me zro dotycząca kwestii zwrotu utraconych przystąriono do omaw!ania innych bnika, mz. 1:· Kucha_ra Jak~ kapitana
bił wstydu swemu 1mienmkow1..
zarobków dla zawodników olimoliskich. spraw. PolecoPo związkom międzyna- związkowego 1 M. Wemberga 1ako gospo
Po długiej dyskusji, na wniosek p. rodowym przedstawić prC'\iektv odnoś- darza.
.
.
.
.
Genet. przedstawiciela lekkiej atletyki, 1 nie Prnizramu igrzysk olimpijskich w ro-j
Zebranie zat"".1erdz1ło Pro.1ekt k.ale~.'.ftr~~us s1nnoc:flotfoll''U
wYiaśniono jedno.'{!ośnie, ie nle chodzi ku 1932.
darzyka ~ sezonie nadchod~acvm 1 za1n> .'JllłeDJc:~e la
tu bynajmniej 0 sprawę zapłaty za zwy- I Po ro~ważeniu nadeshnvch przez mowa.to s1.ę przedewsz_vs~k1em sprawą
Jak saksońska g:i.zcta komunikuj~. kly uirlop pracownika. który w czasie komitet 01im9iis1d amervk<lń~kł sztze- orga01za1;:j1 mistrzostw .sw1ata w KryniZaktadY samochodow'.! „Iforch" posta- ·tego zapłaconego urlopu wyjddża na 1 gńlów przygo!owawczvch do. igriy~k. cy, przycze1!1 16-tu naJleoszv_ch graczy
nowlly zupełne zamknl~ci.~ swoich za- 1 zawody
zd·ecyrow?uo, ze pnvgotowama te Ida na obóz tremngowy w Katowicach, rozktadów 0 czem tei """komm1:kowały
Po tem wyj'.l~'1ie„lu r.~~wu jedno~to- \Y.e w!aściwvm trybie.
p9czynaJ~cy slę 5 grud~i~ .. wvbierz~ ka·
Ministerstwu Pr..t•~Y'
: śnie nrz:vjeto wmosek l?etchela w spra- 1
p1tan związkowy w na.Jbhzszvch dmach..
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Po ślubie króla bułgarsldeJ?o Borysa z księinlczl'ą włoską Glovanna. młod3
para spędzi ~ygodnie miodowe w zamku I<uxinograd nad Czarnem Morzem.

26.X

Dwanaście

••m•1:111111„11m1'~1 1111ammml!m1B1m!ll:Slmll„„m~llllłim1a•aWSM1111mu

kob?ct z Assvtn. oracułe od wfelu tygod"'· szyfąc ł orzetykaijc
srebrem ślubna suknię dla księżniczki G!ovannv.

z m nięcie sezonu.

·ud

2~8

Nr

~cigów

konn eh

W An2ljl zalrnńczono w bieżacvm tygodnfu Jesienny sezon wyśch?ów konnyrh.
r\a ilustracji naszej widzimv ostatni bieg, w którym koń hrabic~o Rastengerga
„l\\ac Gre1mr„ zdobył p:crwszą naitrodc.

rozpoczęta została przed kilku dniam1. Kanał ten połączy dwie rzeki środkowo·

_._ _1a111mm••111M•

ictwo cywilne .

europejskie l{cu I Odrc. Na iluslra cji naszej widzimy irainnent robót.

Lotnictwo we rrancJ1 rozbudowuje się coraz bardziej. W Lyonie zbudowano
ostatnio wielki gmach dla zarządu lotnictwa cywilnego. W gmachu tvm mieścić sie bcdzie równięż szkoła pilotów.
I

Z' 'EZ SE F,CE W

PAMIĘTAJ, ZE

We francjl odbył się w tvcb dniac~ sensacyJ~y m~tc~ bo1,sers1c1 pom7edzy !ran·
cuskim mistrzem ciężkie) wał!l Gm:elte, a luszpansk1m bokserem Pa o! 1 n.o.
Hiszpan (z lewei stronv) zwvcicżył francuza w piątej ruudzic, budzac podznv
w świecie sportowym.
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1Og'o(lzen„~·

ROK 1930 JEST ROKIEM CZCI DLA lttOWY
CZYSTEJ I

OJ~

na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranlcą„, na konta
.l?.. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki o Szkołę Polską.

Złóż gro~z

Tel. RedakcJI: l.Z7·Z-ł. J.::6·-łJ, 1·36--ł-ł, 1.89-00 1.80·80~
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Konto P.K.O. Wydawnictwo ,,Republika:" 68.Ha

I

Słuszne reklamacie hcda uwz~ledniane. 0 Ile
ZWYCZAJNE: 12 zr za wiersz młl : metrowy (na strome 10-szpal:) \\-lllesione beda naipóźniei w c ągu ty~11dnia
f li 1 \V rt:KSCIE: 50 gr za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szoalt.l o? ukazani-a sic oicr~"ze.gn oi::l.o.;zenia. lub
' ł ~
· s· • nie _ Zamiejscowe
W Ł 0 d . z 90 I
· . NEKROLOGI: do I.SO wierszy po 30 gr„ wyżeJ 40 gr. za wiersz mil (na str. 4-szo.) Zare.:z mezwloc_znle ~o ukaz~n111 ~ie drugicl(o z rzed11
zi . ' . z . mic ie~z . · .
_
011;loszema te1 same1 tresd ;:o o er wsze z ..
.
.
..
z
3 ~'o zl. m1e$1e.:zme. - Zagranica 5.no z1 m1e- .
nie 00 domów 40 i,:roszv 11 zaslub. po tekśc e 10 zl. a m1e1sce z3strzezone spec.1alna doolata am1eiscowe o 50 proc .• Om\'lki. ~tóre zasadni.:zn nie zmieniam trc~ct
1 . , _ U<l 11
za11;raniczne o 100 proc. drożej Za terminowy druk ogloszeń Auministracia nie oapowiada li ogłoszenia. nie uooważn·aia do żadan1a zwrotu
,osze
s e~zn,e.
•
zapłaty lub powtórzenia ogloszenia.
Rekopisów niezamówionych nie zwraca sie. Drobne 15 groszy. - Naimn!ejsze z!. l.50 poszukiwanie pracy 10 groszy, najmniejsze 1.20.
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