IO droszu
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w Czecholllowacjl łSO halerz„
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· W jednym z domów

Dflr~- ~~~yd~~~:iw:r~r:~~~ ~~est!f!k~l::.
„ &.. sta stanęła w płomieniach. WszeUde wY
OSOu siłki straży w kierunku strumienia o&nia
.
•? pozostały bezowocne.
~ooog~~ms~
Og&:!';~z:~~:cz~~~~e
upadłoŚCle aęło
wiele osób, ilości ofiar jednak naira-

2I fqdu
sali Jlr.
~oo
6
&..
seuronie prsg JJ O :1

K to b ędzie syndykiem masy

Lóctt, 16 maja. Ihandlowy Otto .Elsenbraun, w asysten- f czasowej Ich działalności ł po złotenłu
Na dzień dzisiejszy, na godz. 9 rano cji adwokatów Strohmayera i Anger- wierzytelności wybrani zostaną tym" łódzkim sądzie okręgowym zostało , steina. kuratorów masy. Po -,:s;ysłucha- 1 czasowi syndycy, którzy nast~pnle ma·
wyznaczone zebranie wierzycieli Ban- ' niu sprawozdania kuratoró ~ z dotych- ją być zatwierdzeni nrzez sąd.
I
ku Handlowego w Lodzi.
rankiem sala nr. 2
Już wczesnym
•
.
wydziału cywilnego sądu łódzkiego po- 1

1

zie nie ustalono.
Jest to czwarty z kolei pofar, jaki
w ciągu ostatni-ego tygodnia nawiedz.H
w tak katastrofalnym rozmiarze jedno z
miast japońskich.

-----

4 dzieci

Przemytnicy zamordO\Vi1łl ambasadora

b~~~a :~~ł:ag:~ni:;ó6.ubu~ś~~~ci~,ó~~t I

_ _
maJduie sle spora ilość przyjezdnych, I
republ•k• Salwador. - lnierwenc:ta
2łównie z Warszawy. Radomia, LubUw miastach dgplomoiuc:zna w Waszunaionie
na, Siedlec I Zamościa.
ł
tych, Jaf[ wiadomo, znajdowały sle od1 na n1ego, zadaD mu 15
.tn ~Y rzucili se,
NowY Jork, 16 rnaJa
działy upadłego banku.
~zaika przemytników alkoholu. ukryj clęzkich ud~zen w głow~ j zbiegli.
Na sali wśród zgromadzonych wie- .
Wszystkie przedstawicielstwa dyplo
rzycieli ujawnia się olbrzymie podnie- l ła s1e w gmachu ambasady Salvadoru w
. \ matyczne w W asz~gtonie zwróciły sie
cenłe. spowodowane niepewne ml losa· j W aszyngtonle.
Pr~emytników WY.krył tam poseł ~e Jlo władz amerykanskich z ~ądaniem
mi banku i brakiem konkretnych wła·
domoścł 0 rezultacie dłusdch rokowań, j go panstwa Carlos Leiva, który ch~1ał wzmocnie~ta . ochrony polłcy1neJ poprowadzonych w: Londynie z wierzycie zaalarmować władze. Wówczas przemy selstw panstw obcych.
--łaud ansdelsklmL

I

Wśród

flnmyr ł

krąh

.

powsfał poża-r,

ftkJ!IU.~ l·.tnOJ .W

D'

splonoło

P 0 • 0 r;:
~· 0 s•eWilno,
16 maja.

w wsi Hotowce pod Wilnem w zabu
dawaniach Jana Grabowskiego powstał
nocy UJbległej g·r otny pożair. Ogień WY
bwcM w czasie, gdy Grabowscy byli po,
g·rążeni we śnie.
W płomieniach z,glnę:ro czworo d'zlecl. Piąte dziecko walczy ze śmiercią.
Pożar powstał wskutelk nlecstrożne·go
obchodzenia się z ogniem.
. _ _ __

S

' U. ' • K. ~ •

b'· I

OJ~ wo

amo
'
llaJr6tnoobecnych
•anu
pa •trade
IM~[
o111łn[
rodniejsze na ten temat wersje. i podGdynia. 16 maja
łU
ft ~
~
~
czas, gdy cześć z pośród wierzycieli u„
W mieszkaniu własnem przy ulicy
czy Jeszcze na sanację · banku I podnlez•-odzlei s-leradł mu 19.ius. zloiuch Bolesława Cbro~rego m. s p<>zbawił się
stenie upadłości w ostatnleJ chwili, to
życia wystrzałem z rewolweru skierowa
.
pozostała cześć zapatrufe się raczej na
sprawcy nie ujęła. Po kilku god.zina·ch nym w skroń 36-letni pracownik fryzjer
Katowice, ~6 maJa
całą sprawę pesymistycznie, twierdząc,
W g1?achu PKO._ w K~to~1cach d.oko z.naleziono na jednej z ulic Katowic po. ski Michał Nowacki. Przyczyną samo.
ze los Banku Handlowe20 w lodzi, Jest .
Ocz.vw!ścle I nano dziś w południe śmiałei kradzieży tzuC'oną przez złodzieja t.-cz.~ę. wraz J. b6jstwa była rozpacz Po utracie :tony
przypieczętowany.
Już
kt6ra przed kilku dniami umarła n~le
wszystkie te wersje kolportowane do- ' na szkodę jednego z interesantów. Do dokumentami, Je.cz bez pieniędzy.
wskutek wewnętrznego krwotoku. Nowalnie, nie posiadają w tel chwflł jesz-/ PKU: przybył wr~ z małżońką przemywaoki os1aocił dwuch małoletnich "11cze żadneJ(o praktyczne~o znaczenia słow:iec z Strzenueszyc Roman Dobrzad
·
k6w.
·
tło
Poli.tyczne
PKO.
w
konto
na
wpłaty
celem
ski,
otwarta
zupełnie
bowiem
jest
sprawa
w ostatniej chwłll zajść nJi)jEą wszelkie 19.000 zł. W czasie ~łniania bla.nkiezamachu
tu PKO, nieznacy osobnik zabrał poło.żo
go rodzaju niespodzianki.
%'dersenie Do.:u
Posiedzenie rozpoczęło ~tę . z pew- ną na stole teczkę wraz z pienię-dzmi i
• auto6usena
na pr•odoD'nłAa polłelł
nem opófoienfem. Przew )dnlczy sę- ulotnił się. Zawiadomiona o kr•diidy
lódt, 16 maja.
J·
16
wtt
sędzia Ipolicja wszczęła dochodzenie, ie~nak
dzia komisarz masy upadłv~ci
Na ut Sródmlejsfoiej zderzyił się sa. no, ma a
Sledzt~o w .sprawie zamachu na mochód ciężarowy z wozem Leona Koprzodown•ka Mlłuniewicza w Podbro· busa, zam. przy ul. 11-g;o Listopada 138
dzlu ustaJilo, .że zamach ma tło polłtycz· Wóz zostal strzaskany. Kobus dostał
ne. Mitunłew1~z prowadził ostatnio itedz się pod kola 1 doznał ciężkich uszikow sprawie zamachów bombowYch dzeń cieiesnyich.
a •atrsumanie teftł min. sprałl' •oeronicsnuc6 two
Wezwano pogotowie, które po wdizle
na stacje w Podbrodziu.
W kolach francuskich przY1J>UszczaParyl, 16 maja.
W ostatnich dniach znaleziono trze- leniu pierwszej pomocy przewiozło go
prezyident PrancH ją, że w razie wYj·azdu Brianda z Oe- clą bombe na dworcu w Podbrodziu, któ do szpitala im. P ·rez. Mościckiego, SzoNowowybrany
Doumer wYS'fat te·legiram do Genewy do newy, będzie go w Radzie Ligi zastępo ra jednak nie wYbuchła. Bombę przesła- fer wyszedł bez szwanku.
Brianda, nmegając, aby pozostał on na. wać .premjer Laval.
Dochodzenie policyjne nie ustamo z
no celem zbadania do Wilna.
czyjej winy nastąpllo zderzenie.
stanowisku ministra spraw zagranicz·
nych, posłucha/, woli wi~k.szo~cl narodu l J-::-_:, ~;
.
.
·.
.
'
~
„
'
pozostał w Genewie do końca sesji Rady Ligi. Gdyby zaś postanowił nieod·
wolalnie zrzec si~ stanowiska ministra
spraw zagranicznych, to aby pozostał,
końca
do
przynajmniej w Genewie
obrad i bronił interesów francuskich.
Telegram ten nie odniósł Jednak 110tądanego skutku. Briand trwa nadal w
postanowieniu opuszczeni.a Genewy w
złotych
StriłtY wynoszą
ooni<Jdzialek, to jest zaraz po skończe
niu posiedzenia komisji paneurovejskleJ.

U

i

Prezydent Doumer prosi ·Brianda

I

GroźnY pożar

pod

Łodzią

We wsi Chrósty . spłon~ło 11 domów mieszkalnych i 17 bu80 tys.
dynków gospodarskich. -

Kat1strola autobusowa

.Jeden s

DJieśniaflóDJ t:i~iflo · popor~ong

I

puścić swe domy, nie zdążyli oni nawet doznał jednak bardzo ci~żkich uszkoLódt 16 maja
dzeń cielesnych. Przewieziono go do
si uratować swego ruchomego dobytku.
d,
k ł
. ł .
ub teg eJ nocy. 0 .0 0 go ~· 12 we w
Do akcji ratunkowej wezwano kilka szpitala.
D'e !1rondi
Pożar ugaszono dopiero o świcie .
Chr?sty. V! powiecie łódzkim wybuchł naście oddziałów ' straży ogniowej z oko 1
Paryż, 16 maja
11 domów mieszkalnych, 9 sto
Svlonęlo
I
powielkiem
z
pracowali
Strażacy
lic.
W dniu wczorajszym w Savig-nies grozny pozar.
Zapaliły się zabudowania gospodar- świę.ceniem, lecz mimo to, nie zdołali za dól i 8 obór. Kilkan aś cie rod·zi n wie.ś 
miała miejsce katastrofa autobusowa.
niaczych poz os tało bez dachu nad gloJadący ze znaczną szybkością autobus skie, stanowiące własność Michała Jani 1 pobiec rozszerzen iu się pożaru.
Jeden ~ włościan, Antoni Ziemiański, 1wą. Straty wynoszą o.k?lo 80.000 zl •.
~padł z n~sypu wysokiego na 12 metrów ka. Ogi_e~ r?z.s~erzat. s i ę z. gwałtowną'!
wszczę te p1rzez poltqę dochodzemc
I roz,bit Się.
1szybkosClą 1 !UZ w CląjtU ktlkunastu ml- któl.'y cJic1ał wydostać z płonącej chaty
ZachoDwuch robotników, znajdujących sii; nut przeniósł się na killcanaście poblls- swe oszczędności, które miał ukryte w nie ustalito przyczyny pożaru.
w samochodzie zostało zabitych, a trzej kich domów mieszkalnych. Mieszkańcy kufrze, zamienił się w żywą pochodnie. dzi podejrzenie, iż pożar wyibuchł wsku
Ziemiański 1tek podpalenia.
Uratowali go strażacy.
łwioski pogrążeni już we śn :c musieli o-,1
pozostali ranni.
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Jak

t 931

się żyje w

ko 1
Marok
Jest.„

Xon:u proAurafor
j'o,.,•ei6111

próżnia·
RaJ dla mężczyzn, których ·Je ynem zaJt:ciem
. ctwo. - Kobiety natomiast racują w pocie czoła
Nędzaibrudobokb gąetwaip zepy hu
.n..U-z:a ich jednak odma~
Rozruchy l W1'zenia, które niepokoi' 1 mienie troJ)ik.alnego słońca, przy pomo... dyaków.
cy naabardziej prymityw.nyd1 narzędu się niezwykłym przepychem, przypomina
pracui11i na roli, wówczas gdy ich mężo- i4cym bajki' z tysiąca i jednej nocy. Głó
wie gwarz, sobie w Pobliżu lub też wy. wnym apartamentem, w którym prze.
legują się w cieniu palmy. Często można wa.żnie przebywa cała rodzina, jeat ot.
również napotkać na drogach i ulicach brzynii wyasfaltowany lU'b pok.ryty mo.
kobiety, gdy małżonek z dumę i pełen sto za.i.ką, dziedzi.niec ze wspaniałą fontanną
ickiego sp0koju jedzie obok na ośle. Ko pośrodku.
\
tego głównego apartamentu prowa
bieta w Marokko traktowa.na jest, jak
ilę
domaaaJ.
1
,
bywatele ~
wół roboczy. Marokańczycy mogą p0$ja. ~ drzwi do oSZrodu i mych pomie.
pełnJ praw.
Marokko dzłell od Europy jedynie za dać do 4-ch ton. Mogą oni sobie zre.sz~ azczed. Meble w rodzaju na.uych ~ tam
oka fibraltarak:a, kt~rll molna prubyć na t<! pozwo~ć, gdyż ut~ie fob nic zupełnie nie.znane. Niema ~ ~eaeł , Na<:Zelnym .ff01mrałorem w Sowłetacli.
:w p( tlory fod:ttny. Wystaruy prnbvt go nie kosztu1e: ułrzYJDUJll stę oni bo- ani stołów ani łcHek. Podłogi UIUlne 811 · po n<>miaacji Krylenki Da stanowisko ko
mnóstwem p0duszek I mat1 kt6re zastę-1 misarza 1prawleclliwośd, został \Vytak małą przestrzed, aby ZoDtlefć 1ię w wiem• pracy swych małżonek.
Oslatpujłł równiei nocne posłanie. Na ścia- 1 szyński, który przewodniczył
po.
8'
Tetuan
miasta
główne
Ulice
zupełn.łe odrębnych, apecyfiemych . wa:runka.ch. OczywiJci~, mo~a ju:.t. ponie- ·twornie brudne i wąskie. Ruch koncen- D;:lch wisi nrykle od tuzina do dwuch tuj nim procałe polilyc=ym przeciwko
mleńlzewikom.
W uw~tać południową H1upan1ę_ u po truje aię przeważnie na kilku uliczkach ~nów zegarów. Duża ilość zegu6w ucho
bo
l
elegancił
dowód
za
bowiem
tam
dzł
aię
znajduje
gdzie
dzielnicy
hantłlowej
most nuędry Europ' ł Afryką. Rołhnnośt oraz krajobrazy południowej części mn6stwo małych .sklepików. W tłumie gactwa. Zeguy te przeważnie tle wskapółwyspu iberyjs.kiego pnYPominał• bO ujrzeć !Dożna w~p:uiiałe . P?stacie; zut4 g<:!dzinę, iednak nie odgrywa to żadW1J
:wiem do złucke:nia pn~ f0r4cei i m~czytna o potę!ne1 unponUJące1 budo- ne1 rolt. 'cłył w MMokko nikt Die liczy
•
czatem.
a
się
przecha
stroiach
malownic:Zych
w
w
wie
znajduj4
Marokko
'.A.łry·ki. Równie.! w
t
Podczu przyjęci.a pan domu wn
'" dobre bił• nosy i auta, • w eUTopei- dz:aj, aię pełni godności i dumy. Jakby
l''All
•
b
..1.
d
jest
która
herbatę
gokiom
pnynądia
•ki.j cz.ęłcł wz.nouą się nowocze.sne ho. dla podkreślenia jaskrawego kontrastu,
g v~ o awia aiq„. po •~1
tele i kina. Mimo to knj ten zachował dookoła roztacza aię potworny obraz nę tu najbardziej ulubionym napojem. KoW•póJpracownic.dla n.leddel:neio do.
~el• orygi~lnet odr,bno4c1 1 pOlliada dry l ludzkiego nieszczęścia. ~ehracy w biety nie wvchod%4 zupełnie do ito4cł.
,,.New York Timea" podczas awego
dabku
niezliczo
się
akłada
marokai\aki
Obiad
półobna
kaleki,
łachmanach,
straaznycb
1
wiele o.obl.iiwo!Cl.
w Londynie zapytała Bernarda
pobytu
po.
popularną
Najhardziej
dali.
ilości
nej
ohorzy
ni;u1~cz~lnie.
ni-ewidomi,
:.teni
aię
udai
marokadczycy
W porze nocnej
4
do świętych pi-eczar i nrzyna;ą kuTy, ~to typowe obrazki z zyCJa ulicm~o sto trawll jest ryt z mięaem oraz 1 r~~nemi Shaw, dlaczego jeazcze nigdy nie odwi„
przypraw.ami, tak zw. „walcuzcum • No.. dził Ameryki, słynny dramaturg angiel.
pragn'łc w ten spOa6b ułaskawić piew llcy Marokka.
że i widelce ._ supeł.nie niemane. Gospo ski udzielił n.aatę,pu~c:.j odpowiedzi:
wnosz'
uliczkach
wą.sklch
tych
Na
~6w.
- Uwdam podr6ł do Stanów Zjecl..
sam r~~a .palcam.~ najlepne
darz
Zewnępałace.
ws~ni~łe
r6wnieł
Na Jud.noł6 te~o krafu akł.ada~ ałę sł,
noczonych za zupełnie bezcelow, Przed
przewatnie arabowi• i berberyiczycy. j trmłe mało r6żm sięone od innych bu.. kĄ.skł ł poda.te 1• awoun gościom.
JO laty zostałem porai pierwazy zapro!Pozatcm młuzka tu mn6atwo murzyn&wl'
uony do Ameryki. Od tego ci.uu otr.ry.
4
Ił
~
•
.#)
1 wi•lu, od wieków jut osi.a.dłych !ydów.
muję co rok zaproszenia. Jedt.'ide po.
§..J
Rozmaite te ruy, kt6re twotz" ludnołć
stanowiłemz nich nigdy nie korzystać.
"
tego kraju, odró.tniai, się językiem, atro..
Amerykanie ZDaM świetnie moje ksi~kf.
.Jlfe fulAo n>umłersoł spraDJfedlłfl10U.
fem ł obycujami i nie.n.a widzą się wzajem
teatralne, .satyry f przemówienia.
aztuki
ŚmferCf.
'Od
fłfj.ftfCft
rOfOll'Of
ale
l
me, Żydzi DOSZ' długie czarne kaftany
mnie równe! w filmie mówio.
Widzieli
tywłasnego
urałenłem
Bunkwill
tem
Angljł,
w
zmarł
d.nłamł
kilku
Przed
małe curne czap.ki. Wła.ści.wi maroka411
czycy. ma.JĄ na sobie kr?tkie kolorowe w poblitu Winsoru aędzia Sir Thom.aa I cła wdarł li• do płoqcego domu f po nyma więc ałyazeli, iak przemawiałem.
kilku chwilach ukual trię oczom przera- oru maj, mój wy1l~ HWDęt.rzay.
1J>odnte oraz rodz.a.i kamu.elki, któr~ za- Btm:kwill, który w granicach awej
- Nie ztlam nowocZNDych SJ1teitępufe !m ~rkę. ~a ten etr61 na.. czyzay był nietylko znany, lecz po. żOnego tłama, nioąc w swych silaycb
re.kłamy i pod tym względem prz..
mów
ld6dzled.
dwoi•
l
kobiei.
ramiona
przydomek·
on
Posiadał
lubiany.
rnca11\ 1esz~• om krótki pła.ucz ~ rę~~ wszecnie
wami ł ~apsszonem, tak -rw. ,..uilaba • „Odważny sęclzla"' i trzeba przyznać, te re były Jui nieprzytomne. Zgotowano wyiaza mnie ma.cinie najmniejszy ameNa głowt4 notzl\ t_urbany albo fezy. przydomek ten &łu.sz.nie mu się na.I.etat. mu owację, jaka w miutecz.k.u nigdy rykal\ski buaineasman. Wiem, it mógłbym
aię w wa.azym kraju jea~%• wielu rzeciy
przez nie miała jeszcze miejsca.
Szczq6hde komicznie wyględak w tym Odwagę IWll okazywał 011 nie
Bun.kwill odaió.sł nereg powatnych nauczyć. Ja jednak nie pragnę tych u..
grotne obchodzenie aię z o.skartonymi,
motu DM<>dowym. ~ chłopcy.
maiJl ~ lub złe ustoeunkowanie się do a.dwoka- poparzed i został przewiezi~y do azpi- uk, idyt nie q mi on.e zupetnie potrze..
Kobiety ł dzie~ęta
WOl;low8;lle ~arze. WYl"~dc: slA;Dowią J8 t6w, lecz w ten sposób, że wiele osób ta.la, g.dzłe po pewnym cus1e otrzymał bne.
_ Pozatem łutem prze:!wiadc%ODT,
dynte ~eśrua.czld o/~z mewoln1ce mu.. vatował on od śmierci, narażaJęc wła- ou przeniesienie do Londynu, odprawadr.a.la go na dworze<: kolejowy prawie ca i! w Amery-ce byłbym zupełnie . inaczej
nyńsk1e. Najba~dZteJ charakt~ryatycz- me tycie.
A I' Am 1 __
tra.kl
Pisma a.ngłeta.lde wyazc:zef6lnłaf4 ła ludn<>U miaata.
aym strojem kobiecym " wielkie obuer
ervKAnie
owa.ny, niż w ni tl.
Równieł w Londynie miał BunkwiU P~
ue Mał.e aule, kt6nml maroka.nki otu.La- obecn-ie wypadki, w kt6rych zmarły 1ęJeb~;
;~::!~~iIA:
dtia z powodz.en.iem interweniował. Pew motność wykazania swej niecodz.iennei ::n:.o:~~i,ud~f:
aię od •tóp do głów.
nie
zo.stalbym
i
tajemnic
ładnych
ma
prześledczy
sędzia
jako
Gdy
odwagi.
jeszcze
będąc
1Wioski &kładają aię z nłskicli glłn.ła- nej niedzieli czerwcowej.
nycb ohah~ek., pokrytych suchemi li- młodym aplikantem 8'dowym, BunJcwt11 słuchiwał przestępcę, nie pozwalał on wątpliwie natychmiast zdemaskowanyi
łciam.i palmowemi. Otoczone ~ one dG- pojechał na wycieczkę do Windsoru. W nigdy, aby przy przesłuchaniu obecna Przestałb}tm w kb oczacli uchodz.ić za
koła, jakby drutem kolcza.atym, krzewa- godzi.nach wieczorowych, gdy zaczęło była eskorta policyjna. Wierzył on bo- mł\drego irland-0zyka" ~dyt poznaliby .
mi kłuil\cych kaktusów oru gęstemi za- eię łciem.niać, wynajął łódkę, aby prze- wiem we włune -.iły 1 nie obawiał się ~e mnie zaraz rdzen.n;go anglika Zdra
rośla.mi, które stano:wią .wepani~lą na.tu.. i-chat si' po . Tamizie. G;dy Bunkwill jakiegokolwiek na.padu ze strony prze- dziłby mnie przedewszystkiem mÓj nie:
skazitelny akcent a.ngiel&ki
rahlą obronę w. rAZl• mespodz.icwa.nego znalazł ssę na ·1rod.ku rzeki, usłyszał on atępcy.
. ·
.
przesłuchiwał
Pewnego wieczoru
przeratllwy krzyk l wołan.le o pGmoC.
napadu.
c<? ja, nie popokrOJ~,
te~o
Lud~e
-;o.skar
był
który
arąrłowanego,
Bunkwi.ll
kt6
z
łódkę,
się
wywracaj~\
Spostrzegł
Cię.tka praca na rofł, na nłeurodz.af.
aycb polach jest wykonywan.a jedynie ref do wody wpadły dwie młode kOblety tony o dokonanie napadu i morderstwa t~afją maldć s~ę odpowiednio na grunprLez kobiety. Mętczyzna mo.te aię po-' l towanyszący im na przeJał.dżce męt- rabunkowego. W czasie przesłuch.iwa.. cie. a.i;nerykańs·k1m. Ame~ykanie wierzą
temu :ws~ystk1~mu, co mówię
łwięoat tylko sztuce wojennej. Poniewat czyzna. J;lunkwill be~ chwili zaatanowie- ni& coraz widoc~eiszem stawało się, te śWtęci~
0 anglikach, .zna1du1ąc
się W· oddaleniu
narazie zajęcie to nie jest dopuszczalne nia p0$pieszył im z pomoC4, lecz w mG- nikt inny nie mógł dokcmać morde.rod .s~anów. Z1ed?oc;zonyc:h, w ojczyźnie
marokadczycy przewatnie trudni, 1ię„: mencie, gy chciał tonących za·brać do stwa •
nlczem. Kobiety marokań&kie w pocie swej łódki - łódka się wywróciła i Bank 1 W chwili, gdy fakt ten nie ulegał źa- mo1e1 zaś nikt mt nie robi z tego powodu
czoła wystawione na nielitościwe prG- will równiei znalazł się w wodzie. Chwy dnej wątpliwości, przesłuch.iwany rzucił najmniej.szych zarzutów. Gdybym zaś
cił on wówczas obydwie kobiety l po. się u scclzi* BDDkwWa, chcąc go u- przybył do Am-eryki i odważył się tam
'
płyr;iął z niemi ku brzegowi, gdzie po po niazkodliwłć I zbiec. Zbrodniarz nie powiedzieć, co myślę o jankesach, nieZOlltawieniu ich pod opiek~ ludzi pono. wziął jednak pod uwagę kolosaln~j siły wątpliwie znalaz.bym się w niemiłym
żywa dużo
wni rzucił się w fa.le rzeki i wyratował sęd.z.iiego. Zanim bowieam protokulant kontakcie z policją.
~
ik k
Am k ń k d .
d fi«:d•ieas 111łal ••slodlHe traąc:esfo fai przytomność męiczyzaę. zdążył wybiec z kancelarji ·na korytarz. i
ery a 5 a ziennt ~r. a upyta:ia
Po Skończonym okrui.e aplikacji 1ą... wezwat ukortę, sę<łzia był j11.ż panem sy
•nu„
rW pofęcłe I słowa 11 .łodkł sen„ wlda. dowej Bunkwill został mianowany 1ędzł.\ tuacii: iednem uderzeniem pięści zwalił wówczas, dlaczego Shaw nigdy w swych
dano przeważnie treść abstrakcyj~ po w pewn.em małem miasteczku. Pewne- On zbrodniarza na podłogę i pOlecił pO dziełach nie wyrażał .swych poglądów
etycką. Niedawno jednak jeden z profe. t io razu, po całodziennej, uciążliwej pra zakuciu go w kajdany pn.ewieźć go do n.a temat swego stosunku do narodu ame
rylćańskiego Shaw odpowiedział iż .swe
·
1or6w amerykańStk:ich wygł0&ił z kate- ~ cy wrócił do domu i miał zamiar udać więzienia.
'ł '
·t
Zaledwie na kilka dni przed śmiercią '"""l d
dry wykład o tem, !e „słoki sen" zupeł się na spoczynek, usłyszał rozlegające
nie nie jest pojęciem oderwanem, a . się na ulicy krzyki. Dowiedziawszy się, wykazał Bunkwill ponownie swą nieby- P:-~ ą Y .na ę sprawę wyrazi w ostatprzeciwnie - wręcz be.zpośreclniem i is- że w pewnej części miasta wybuchł po.. wał~ odwagę. Przechodząc wąską uliczką nieJ swe1 sztuce pod tytułem „Cesarz
1
tar, który obił\ł kilka domów mieszkał- spostrzegł on w pewnej chwili pędzące- Ameryki". W końcowej scenie tej sztut-Otnem.
Jeden z uniwersytetów amerykaó-1 nych. Bunkwill podątył natyoluniast na go znaiwięk~zą szybko6cią konia zaprzę ki Stany Zjednoczone rezygnują ze swej
1
akich rozpisał wśród swoich atudentów miej.,ce potaru i wziął czynny udział w gniętego do lekkiego wóz.ka, bez woźni- niepodległości i wyrażają życzenie przy
•
•
•
L
ł c e . d
się
znajdowało
cy. Na wąskiej uliczcze
ankietę na temat: „Jak pan (i) sypin ?''Od guzeniu ognia.
0
państwa wY,tYJsk1ego.
Jeden z płonących domów objęty był bardzo dużo cł:z.ied, którym ze strony ą z rua
powiedzi , które wpływały przez dwa ty
Kończąc swój wywiad Shaw oświadgodnie dowiodły rzeczy zdumiewają·cci. ze wszystkich stron płomieniami i oka- rozbukaneg0 konia groziło niebezpiecze6
1
czył:
własne
na
bacząc
nie
Bunkwill
stwo.
:
znaj
.Mlanowicie, że cukier działa dobroczyn zało się, te w płonącym budynku
·
Nie olraf tak d0 b
duje się kilka osób, których w żaden spG; niebezpieczeństwo1 rzucił się w stronę
aie na sen.
prz.ema..
.
ię
~
.
.
Z odpowiedzi 300 studentów okazi..je sób nie można. uratować. Dzielni straż.a- konia, chwycił go za uzdę, i wytęża'ąc
1i~, że chłopcy wstają rano z więkuą cy, którzy pra•cowali z poświęceniem się do naj~ększego st~nia,osadził kooia wiać, yak piszę. Obawiam się, 1t mogliby
trudnością, ni! dziewczęta, z dziew.::t1t własnego życia oświaaczyli Bunkwillo.. na miejscu, ratując w ten sposób wiele mnie zbyt dobrze zrozumieć. Nie sądzę,
natomiast jeszcze łi.twiej te, które spo.. wi, te szale6stwem byłaby wszelka pr6- ' dzieci od kalectwa, a kto wie, czy ale od 1ii na.letałdby to do rzeczy przyjemnych.
ba uratowania łych ludzi. Niezrażony. śmie.rei,
tywają dużo cukru i białka..
n~ młodej republild łmzpads.k.iej, prie
stl~ły &ię r6wnid na teren hlazpaóakieCo M.arokka. Bunt ofarn.ął legiony C'.tdLo
ziemskie, ludność miejscowa urz.tdz.a.
cU\gle burzliwe manifestacje, zgłaazai~c
pod adn.sem tzł\du •.tere' żądań. Tubylł:'f nJe <hc4 nadal ~aktowa1•i, lak o.
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auum1~ił1wyl~
H~ów
me ·~!~Iie nedalnn~
kierowc6w samochodowych

1-szy

szczegołowo rozpatrzone. - Władze doszły do wniosku,
sądy automobilowe nie są jeszcze w Polsce konieczoe

Kino • Teatr w Loclll

SPLEMDID
• ftarutowlcza 20

zostały

Memorjały związków

Dtt11lekowy

DZIŚ

12

I DNI NASTePNYCft!

NaJPotttmłeJszy

przeb6J

9CllZOD

„W Sidłach

Donosiliśmy SWC'iQ czasu. te zwląz- ·dzielaly odpowiedzi ·na wystosowany mobllowych wymaga specjalnej uatawY
kł kierowców samochodowych i właścł-11mernorja·t, gdyiż przed: powziecfem decy sejmowej oraz, co w obecnych czasach
c~U taksówek zwróciły sie do władz z j zjl zasięgały opinJI WSZY'Stkich kom]>O- stanowi poważny szkopu,, pocifignęłoby
za sobą dodatkową poz~Ję w wYda.tszernYm memorJalem w sprawie u- tentnych czynników.
państwa.
kach
prezesów
di>
wiec
one
się
Zwracały
wU:ksZJ?Ch
worzenia we. wszystkich
1
Ministerstwo sprawledlfw~cl uznało
'::;~:kach mie1skkh Stłdów automobilo- ,· poszczególnych okręgów 1,dowych
oraz do prokuratorów, oo urzodów wo- również, że utworzenie sadów koncen·
.
s ·d wt b
Już iitJeJ·~ :n°re'1~}>dt szehregu l~t jewódzkich, starościńskich ł komend po tracyjnych, w drodze przydzielania
svraw samochodowych do Jednego sq·
w u Pa.us wac europeJ- Jicjl.
~
sklei. Rozs!rz~gają one ~s~l·kle s~ra 1 W rezUJ!tacle, Jak nas obecnie lnfor- du, naruszy/oby w pewnej mierze Trl8·
wy arne i cyv..lne, mają~ Jakiś zw1ą- mują ministerstwo sprawtetfllw~cl do- zawislośt st:dziów
•
•
1
zek z automobflfzmem.
Sądy automobilowe chwttowo wtęc
Sędiiowle, POWołanl do t h f ty- 1szlo do ~vniosku, że utworzenie sadów
tU'cyj, posiadajQ fachowe w {s;,al;:nle autolflobzlow_ych w obecnej chwlU nie w Polsce nie powstaną.
N1e jest Jednak neczą wy«duczonĄ.
prowadzi/ samochod, nalezy uwazać za konlec~e.
muszq umie~
wszelktch tyf)dw i dokładnie or/entowi't I .Na przeszikodzle stanęły pr~dewszy Jte w ci~gu naj>bliższy~h lat, gdy _kryzys
sie we wszystkich sprawach zwit{za- stk1em 'Yzględy pra,wntcze i fmansowe ekonomiczny prz:ermme, sta!lą s1e one
Wprowa izenle .JJ~bnv.:h sądów auto- znów aktualne.
•
nych z ruchem ulicznym.
Jak wykazala praktyka, sądy auto- 1
·
,
mobilowe bardzo dobrze spełniają swe

Kłamstwa"

7

Trared1a met.cznny, któ.rei:o terdeciDY ])l":ZYlaclel

okau.I

się .kooha.nkiem

tony. - Dramat duszy olea, kt6" ul·

1

lule zabić własne dziecko.
W rolach glówn_yclu dwie naJwłek·
ue pote&'i ekranu1 EmD Jaunlnp I Oa·
" Cooper oraz Esther Rałston.
POCU\tek o godz, 12-eJ w poi„ od S.

I

12-3-eJ ceny mleJsc 75

rr.. zł.

1 I 1.25.

Do 1od:z. 6-eJ eony mLeJsc z.nltono. A1>aratura dtwiekowa1 Western etectrlc. - Passe • partouts, prócz untdo·
wycli niewatn'C at do odwołania.

I
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zny bandyta oddal się sam wręce policji

~ia°~~~n~Ych kraJów do- I,,§du odsłedsę fior«: Sa napadu - OŚDJjad.:suł policji 6~d~ naóał u,;~,;i,.,ie pracoDJat"...
; ~~~r~oś~r~:t:~~ 1 !ai: !0~~~1;:1
nie ~:jt:~s~
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Przybyły, widząc, te mu nłe wierzą,
Przed ośmiu laty na terenie woje- możniejszej, uczciwej rodziny łódzkiej.
sPorów automobilonięcia wszelkich
Połczyński I Ogórczyk zapewne wte począł opowiadać o sweł przeszłości.
wych, że sędziowie, prowadzący te spra wództwa łódzkiego grasowała zuchwa-1
Okazało się, te był on p05zukłwa·
z dzieli, gdzie sle Ich herszt ukrywa, lecz
wy, znakomicie s!e orjentują we wszel- i la szajka bandycka, składająca się
kich, skomp!fkowanych zagadnieniach trzech osób. Opryszki napac:b.ti na kup- nie chcieli 1ro w taden sposób zdradzić. uym przez władze łódzkie bandytą.
Nazywał się Fellks Kureckl, urodził
Policja nie zdołała odszukać tajemni
samochodowych I ~les~ sle zaufanfem, ców, .Jadących wozami, a nłekfejy rów
czego bandyty. Gdy napady na szosach sle w Łodzi. W rodzinnym swym mieś
zarówno szoferów, Jak 1 ich chlebodaw- nież t na zagrody włościańskie.
Bvli oni uzbrojeni w rewolwery, podmiejskich zupełnie ustały, sprawa ' cie ukończył cztery klasy gimnazjum
CÓ\V.
1 następnie został praktykantem biuroOpierając słę na wyłuszczonych po- lecz bardzo rzadko korzystali z broni I herszta szajki poszła w zapomnienie.
wym w jednej z firm przemysłowych.
·
M!Jałv lata.
wyiej tezach, prawnicy ci uznali, że u· Jedynie teroryzowall swe ofiary.
W firmie tej pracował dwa lata. Ody
W roku 1929 w komlsarlacle pollcJl
tworzenie specjalnych sadów automobi- I Ze wzgledu ha to, te bandyci zaw·
PollcJa w Biafymstoku zjawił sle Jakiś młody, począł sie upijać, wydalono go.
{owych nie przsnosl w praktyce nikomu sze występowall w maskach,
Kurecki przez pewien czas poszukllwrzyścl l wprowadza JedJ'nie. zgoła nie nie moda nawet ustalić Ich rysopisu. j doś~ przyzwoicie ubrany mężczyzna l
wał innej posady, lecz nie mógł znaletć
Obtawy, onranlzowane w rozmai- ośw1adczvr:
potrzebny. chaos w or1antzac1l sa,downi j
- Proszę mnłe aresztować. Przed tadnego odpowiednieg-o zajęcia. Nle
orzez dłuższy
t tych miejscowościach
·
cze}.
Szoferzy polscy, domasraJący sle u- czas nie dawalv żad~vcb tezultatów. pary laty bvłem poszukiwany za napa- chcąc być ciężarem dla rodziców, WYtworzenia sądów automobilowych, , pro- Bandvel w zreczny ·sposób wymykali dy bandyckie, a teraz już o mnie zu- prowadził się z domu. W tym czasie
sill. by do kompetencji nowej instytttcH sle. z gęstych sieci · polłeyfnyeh I zacle- pełnie zapomniano. Nle chce korzysta~ zawarł znajomość z Polczyńsk.lm I O·
jz wolności·! Wole Już odsiedzieć kare. ~órczyk.lem I utworzył szaJke bandEc·
należaty tylko sprawy karne o przestet> ·raił za soba wszelkie ślady.
~ierownik komisarJatu połłcyjnego ką.
stwa, wynlkfe na tle WYPadków samo- I Dopiero po napadzie, dokonanym we
Po aresztowaniu obu członków ban
chodowych. wskutek nieostrożnej Jazdy wsi Dmuchówek, dwaj ·z pośród nich zo w pierwszej chwllł przypuszczał. te
Ima do czvnienla z umysłowo chorym. dy, zbiegł na Kresy. Pracował. jako
\stall ujęci.
i przekroczenia przepfs6w o 1ruchu.
" ""- ,- r„..._ zwykły robotnik w Białymstoku, Wil· .._
Okazali sle nimi Wincenty O~órczyk
Au1orzy memorjatu powoływali ste
nie, Grodnie I innych miastach.
na f::.kt, że obecnie sady 11olskie w ciąrtu t Jan Polczy1iskl. karani Już wielokrotKureckl nie zaznał ani fednef chwlll
·
-. "
rolw rozpoznają 11rzeszlo dwa tysia,ce nie za kradzieże I włamania. Bandyci
spokoju. Zdawało mu się chude, te Pote1w rodzaju spraw, maiacJ1ch ze wule twierdzili. że nie znafą nazwłska swe,;ro
Jlcfa Już fest na Jego tropie, te lada
dów technicznych swój specyficzny cha herszta. który otaczał sle zawsze wiei·
dzień zostanie aresztowany I osadzony
Zdaniem ich sprawy te zna- ką taJemnłczośclą.
rakter.
1
w wlezieniu.
Nie miał on poprzednio ntc wsoólnelaz,łyby najwłaściwsze rozstrZYR"nięcie
Nie mogąc znieść dłużef tego stanu.
8
l lJi'l .M~ ft.PN kCHl
w Sf)ecjalnych Instytucjach sądowych. ~o ze światem przestępczvm l. zdaniem
Władze przez dłuższy czas nie u- aresztowanvch. pochodził z jakiejś za- • NaJgenJalnieJsze arcydzieło dfwlękowe • postanowił wreszcie sam oddać sie w
ręce władz, by w ten sposób uzyskać
•
•
= 1
Wkri
_
łagodniejszą kare.
•
- W wlezieniu przynajmniej bed~
•
miał spokój - mówił - Ody od.sledze
1
• za swoje, nie będę się Jut nikogo oba·
•
mógł uczciwie pracować.
•• wlałNaI będę
•
!Jnlicln osod•ilo o6u 6rocł "' 111 1c=sienłu
sprawie sądowej Kureckl szcze•
gółowo opowiadał o swej działalności
•
Panu Janowii Franiszewskiemu ogo- ten oświaoczył mu, te niema nic wsp61bandyckiej.
. łocono całe mieszkanie. Złodzieje zabrali nego ze złodziejami i szybko skrył się w, • podłą nleśmlertelnel powle&cł HEN·
Sad pierwszej lnstancn skazał go na
•
RYKA SIENKIEWICZA.
•
mu nietylko garderobę i biżuterję, ale i ciemnościach.
pięć lat cleżkieiro więzienia. Sąd apela•
W roll 1lównel
P. FranciszeW\Ski, po rej rozmowie, •
nawet weksle i ra.chunki, które były mu
cyJny zmniejszył mu kare do czterech
1~nn1·ngs
..• udał się wprost d.o k~isarj~~· gdzie •
.
ba.rdzo potrzebne.
• lat, a wczoraj wyrok ten zatwlCU"dzlł
U
Poszkodowany zwrócił się do pollCJ1. s~zegółowo opowiedział, w Ja.ki spos~b • U
sąd najwYższy.
Sprawcy włamania nie zostali jednak u. odzys~ał dokumenty i podał rysopis •
oaam~~-•EEEBDBE
•
B«>1actwo I przepych WY•ław)'.
młodz1~~ca. . . .
jęci.
Początek o godrz. 11-tJ. - Sala •
Pol1C')a, ?P1era1a.c stę ~ tycli zezna.. •
Po paru dniacb jakiś chłopiec przyniósł mu do mieszkania tajemniczy list. nia.ch,. UJStah!a, te młodztte'ńcem, który , • chłodzona. - Na !>Orankach ee.ny po •
W liście tym donoszono mu, te jeśli chce ~~etł ~apiery, był. brat znane.go zło- • 75 rr. I 1 zł. - Jubileuszowe karty pre- •
•
• mJowe wa.tn~.
,
odzyskać za pewnem wynagrodze.niem dz1e1a, Michała KOdzs.a, .
w swoim najnowszym filmf e pro
Starszy Kod.ź był jednym :i uczestru• • • • • • • • • • • • • • • • •
rachunki i weksle, winien przyjść następnego dnia o ~od.zinie 9-ej wieczorem ków włama.nia do mieszkania Fra.ncldukcji 1931 roku ukate się na
ł
dfd
s.zewsk:iego. Przy podziale łup6w, otrzy- 'ff'
na Bałucki Rynek.
ekranie naszego kina jut w na"' ~•os e pracv
UPO
P. Franciszewski o omaczon.ej porze mał on między innemi weksle i rac::hun.ki,
stępnym programie p. t.
W fabryce Szllefa przy ul. Anny
Podszedł tam doń które następnie sktadł mu obiecujący
udał się na Rynek.
maszynie
przy
pracy
czasie
w
w
53/55
na
zarobić
coś
rów.nie!
ohcą.c
braciszek,
sieokoło
lat
jakiś młodzieniec, liczący
doznał ciężkich UJSz:kodzeó cielesnych
tej wyprawie.
demnastu i rzekł doń:
robotnik Walery Kusiak (Skład~ 39)
Obaj bracia zostal!i aTesztowanL
- Panu , te dokumenty podrzucono,
Na sprawie wprawdzie nie przyznali W, fabryce Felna (AleksandryJsika 26)
1 ja je znalazłem i ohciałbym coś na tem
się do winy, lecz pizewód s~owy do. of 1arą podobnego wypadku padł robotzarobić. Da mi pan dziesięć złotych?
partnerką jego jest
- Dam - odparł p. Francisziewski. kładnie ustalił, ja.ką rolę odgrywali obaj mk Karol Ąpel (Pranciszkańska 38), w
fabryc~ łitrsza ~Zgierska 116) StanisTranzakcja została .zawarta. P. Fran- w dokonanej kradriety.
Sąd skazał starszego Kodzia na rok i ła~ Giera robotnik zamieszkały przy
ciszewski odzyskał wuystlde weksle ł
film wywołujący kaskady Utlerachunki. Spytał on wówczas .młod.zieó.. 6 miesięcy, młodszego w na trzy mie- nuhcy Leszno 58. Pogotowie udztelłlo
cbu na aaU
wszy~tklm posz.kodowanym pomocy leca, czy nie mógłby mu r6wniet ułatwić .siące w.i.ęzie.nia.
karskiej.
odzyska.nia skraid.zionei garderoby, lecz
l'llm dla dzieci
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Harold Lloyd

Harol~. trumai ii~.
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HELEN
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I

Barbara Kent

!lopor•ulo sic= luttlem

Dziś

I 3ulro

o godz. 5-ej po poł·

W mleszikaniu przy trl. Trelenberga
nr, 21 'J>Op~rzyła się ciężko gorącym lug1em Stanisława Szewczykówna. D<>inata poważnejszych usikodzeń clelesmuzy nyc~. Pogoto~ie przewloz.lo J• do szpl
czny. tala Anny-MarJI.

PODUlarnd
„OllC-'rly
.•
.
.
.
•
R
orkiestrv

g. 11 li Poranek
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od 10.clu do 90-clu lat
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Dyrekcja

JA~DEłlm»JQIRIA9N~D··~KallrtlA~i

100 proc.

Na

ZWYCIĘSTWO P· t.

wesoło!„

pol1czochy.
To Jeucze nic - odpowiada drual - to
„
--t Jes·"ale J"'"
"""Le ost a t nI modet.„ J a mam maszyn-. to z JedneJ strony wrzuca sle surową prze·
dzo, a z drugiej strony wychodzą iut itotowe
Drotesty.„
-

•.•

u-n,._

~„~·..,,

~~· ,,...,~

Niebezpieczny
RaJ•

Arcyciekawy - nawskroś realistycz·
ny - Ulm dtwlękowy, osnuty na tle
katastrofy oceanicznego olbrzyma

W rolacli głównych Marla Malicka
w roli Almy skrzypaczki. Bogusław
samborskl w roli hotelarza Sebomberga, Adam Brodzisz w roli bar
łfaysta. Akcja odbywa si„ na i·ednei·
"
z wysp A rchipelagu Malai'skiego.

WstrząsaJący dramat reżyserii f. A.

O rozpU8

,,A_T LA NTI (''
. . .-

. DUPONT A.
·
SENSACJA! REALIZM! EMOCJA!
Walka bohaterów mors-kich przestrzeni
z'yw1·ołem'. - Tragi„ n1e~k1"e!znanym
v
"czne
sceny. - Ekstatyczna modlitwa
tłumu w obliczu nieuniknionego niehez
pieczeństwa. _.:.. Całość Jest rewelaclą
w dziedzinie tumów dtwiekowych.
W rol.ach głównych: John Stuart, Ma·
deleine . Carroll, Monty Banks, .John
·„ Ląngden.
··
P<>czątek „ co<lzien!lle o 5-ei, w sob0ty
· :·i niedziele o 2-ei.
· Ceny·'' mielsc popularne.

Początek 0 godz. 4.30, w soboty i niedz.iele poranki od godz. 12 do 3-ej pp.
po 75 gr. i zł. 1.-.

„
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Die IDOf!q U'iflorźot Się DO 6roft flfifenfefi

Każde niemal miasto ma swego uprzy ale również z przedstawicielek t. zw.
„inteligencji".
wilęjowanego
Lwią część ·k.lijentek tego typu stanokoktora wszech nauk tajemnych",
•
czyli mówiąc pospolicie chiiromantę lub wią
pensjonarki,
kuglarza, robiącego świetne interesy na
głupocie i naiwności ludzkiej. Do rzędu których sprowadziła do gabinetu wróż..
uprzywilejowanych chiromantów należą bity zawiedziona miłość.
Ci wątpliwego pochodzenia fakirzy
ci, którzy niewiadoano z jakich przyczyn
cieszą się nafwiększem powodzeniem, oprócz wyłudzania pieniędzy z kieszeni
gdyż mniejszych i mniej popularnych chi osób przeważnie niezamożnych, wyrząromantów i wróżbitów każde miasto po- dzają i·eszcze tę szkodę, że nieraz oddzia
ływują deprymująco na psychikę klijettsiada bez liku.
Gdy ohiromonta traci popularność , tek, WQ1awi.ając im brednie 0 grożących
wówczlłis zmienia swój pseudonim, a czę 1 im jakoby niebez.pieczeństwach, przysto nawet również adres i wypuszcza na cz.e m posuwają swą bezczelność do tego
miasto ulotki, obwieszcza,jące, że przyje- st'>.l'nia, że wydają zakazy czego i kogo
klije~tka powinna unikać, jeśli che~ być
chał na kilka dni

I

s,zczętliwa i lłclrowa:
słynny fakir, na4częściej hinduski,
niektórych partstwach ·europej.
prze.powiadający nieomylnie prtyszło§t.

· Gdy się słyszy brednie, rozgłaszane
przez -t"Ych"'zawo:dowy-ch mędrców, wie.
rzyć się nie chce, że poczekalnie tych
panów roją się od pubHczności,· składają
cej sie nietvlko ze służących i robotnic,

I
I

-MI~SKl.

Rozwiana legenda

Korze·

Nad program: Dźwic:kowe aktualności
Metro Goldwyn Mayer. Dodatek i-ysun
kowy Pleischera oraz aktualności kraiowe.

•:
Do pewnego !)J'()fesora historii zakradli się w
116cy dodzłele. Nie udało Im się Jednak nic
slrraść, zostali bowiem w porę spłoszeni.
Profesor hlstorJI udał się do komisariatu I za
meldowali
- Na szczęście zapamiętałem sobie dokładnie
twarz Jednego ze złoczyńców. On ma mniej wie i
ceJ taki sam podbródek, lak Karol V na portrecie
·
TycJana.
Pewna pani odwiedza swolą przyJacłółkę
tancerke.
- Któt to Jest ta dama na tym portrecie? pyta gość.
- To Jest Salome - brzmi odpowledt.
- Salome? - Któż to taki?
- Ach, to była mola koletanka z przed
lfwuch tysięcy lat.
•:
Do sklepu wchodzi pewien elegancki pan I
zwraca się do sprzedawczyni:
- Czy zechce ml pani zrobić tę laskę I zmle
nić S złotych?
- Ależ ta 5-clo złotówka Jest fałszywa!
- Właśnie na tern polega łaska.„
•:
Dwal harcerze wybrali się na zamleJską wy
cieczkę. Wieczór Jut zapada, a oni nie mogą
znaJetć drogi.
- Zobacz, gdzie teraz Jesteśmy - radzi Je·
den.
Drugi harcerz rozkłada mapkę I odpowiada:
- Według mojeJ mapki wypada, Jakbyśmy
stall tam, na tamtym pagórku-

fnmu polsktero

w~ l>OWieścl n·l::..~~i:ooarada

Na ulicy spotykalą się dwal fabrykadcl pod·
moch. Jeden powiada do drugiego:
- Sprowadziłem sobie ostatnio z Ameryki
nowy model cudowne! maszyny do wyrobów
podczoch. Z ledneJ strony wrzuca się surow"
„
pn;Qdzci, a z dntglel strony wychodzą Już goto·
1V•

dtwiękoweio

Nr. 13&

1931

16.V

w·

t nym

„l'

a1·u filmowym"

Hollywood I Najbardziej rozpustne
miasto pod słońcem, w którem każdy
mieszkaniec ma Rolls - Roycea, własny
b enem pływackim
• Ik .
t
·
.
as .
pataC z w ie iem
wysadzanym djamentami. gdzie kwia"dee
orch1
ne
a
lk
t
·
d
"
k
·
•a
c1ar I sprze aJą Y o cz r
młoda, piękna 1 „uwokażda kobieta jest
' Iska " •
dz lcie
Taki pogląd na życie ,,.raju f"lI mowego"
wyrabiają u europejczyka dziesiątki sen
sacyjnych feljetonów, zamieszczanych
k" .
w prasie amerykańs IeJ.
Tymczasem jeden z filmowców ogtosił wywiad, w którym obala legendę o
wyuzdanem „mieście miłości i rozkosz~". Jest to w gruncie rzeczy
nudne miasto,
w którem niema wogóle nocnych lokali.
Komisarjat policji ma tu najmniejsze po
Ie do działania.
Jeślii chodzi o rozwody, to według
statystyki na jeden rozwód przypada 7
małżeństw, a zatem jest znacznie lep iej,
niż w środowiskach wybitnie mieszczań
skich.
Hollywood ma czterdzieści trzy koścloły, dwadzieścia szkół, a miejscowe
koło Y. M. C. A. łiczy przeszło 1.000
członków. filje forda stwierdzają, ie
w kolonji artystów najchętniej kupuje
się fordy, a nawet Maurice Chevalier
w Ameryce jeździ fordem.
„Dzikie orgie", o który ch tyle fuż
słyszeliśmy, są skromnemi zeb!ani a mi
po pracy u kolegów. W domu ~icharda
Arlena gra się w specjalną gr ę przypominającą naszego „kartofla", U f ray
\Vray zgrywają się goście W p !ng - ponga, a w niedzielę przed południem U Cli·
ve Broocke'a w tennisa.
O głośnym skandalu Ciary Bow mó
w! wspomniany filmowiec, .te byl to
r.ozdm·uchany'· ~rroobzndyętyfak~o rozmiarów

I

1

powszechnego do.
..skicb wład.ie wjmtę
1
hra zabraniają 'Wt 6Hntom uprawiania ich
rewelacyj przez amerykańskich reporszkodliwego ·procederu.
. U nas, niestety~ wróżbiarstwo nie jest terów. W gruncie rzeczy Ciara Bow ma
mn!ej kochanków i przygód miłosnych,
oficjalnie zakazane.
nii przeciętna studentka uniwersytetu.
,,
Wogóle zaś jest ona dobrą i pracowitą
dziewczyną. Nłc też dziwnego. ie opiI
po stronie gwianja

Hallo•• Tn r O d„JO '
rok:'~~ózefa
n~torjum
ROZGł.OśNI ŁóDZKIEł
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publiczności była

A t
k
b h
HaY· t:dy.
„Pory
programiePROGRAM
TEATR
o ater a " r yA Nancy Carroll.
<Ina 14.Q0-:-15.20 Przerwa. 15,20-15.40 Muzyka.
"POLSKIEGO RADJA''.
Dz~ w soOOtę, w nie.dzielę i w poni.ed.ziaAeik
Trąnsmisią z Warszawy. 15.40-16.10 Program stów" dodaje:
SOBOTA dnia 16·go ~af".
wieczorem stanowiąca p.rawdziiwą atrakcję dJa
_ Qdybyśde wiedzieli, drodzy wielGodz. 11.58-12.05: Sygnał czuu z Warsz&- dla dzie<:I starszych: 1) Felieton prof. MośdckieLodzi wesoła i wzruszająca amerykańsko-żydowska komedia Anny NicoLs „Trzy razy z.a.ślubie- wy i hejnał z Wiety Marjackiei w Krakowi~. ito: „Polska szabla". 2) Pogadanka inż. Eug. Po bioiele, i wy, wszyscy miłośnicy kina.
k
d
ni'' Udział świetne~o chóru s_ynagogalnego pod 12.05-13.15: Muzyka z płyt gramofonowych fił'· rebskiego1 Ciekawe wia..domości o szkle (tr. z
kierurukie.m Dargożańsk:,ego. W rnlach popiso- my A. KlingbeiJ, Pfotrkoweka Nr. 160. 13 15- W-wy) 16.10-16.30 Skrzynka pocztowa łódzka którlych tak interesują gwiaz Y, ia
wy<ch: Dl\browsika, Nied.zial1wwska Dębiic-:, Mi- 1 13 ZS: Odczytanie programu dziennego i reper- koresp. bleż. omówi red. Jan Piotrowski. 16.30- ciężkie i jednostajne życie prowadzą,
chailak Mroziński Leillk, Sruberi i Taitarkiewicz tuar teatrów i kin. 13.25-14.35: Prurwa 14.35 16.40 Muzyka z płyt gramot. z Warszawy. 16.40 napewno byście przestali artystów uwa
c epku urodzo
·1· •
Jutro w noi edz-ielę o goozinie 4-ej po poł 1-14 50: Odczyt dJla ma-turzys'tów p t Niwka 16.55 Odczyt -z Krakowa „Dziwy ze świata mor- . ć
potegna.Lny wyistęp mistrza Woiciecha Bryd.ziń~ : o Po.koi.ce w&półczeMiej'' - wygłosi prof. Jii. Ja- s.klch rłebin" - . wygi. prof. Michał Siedlecki. za hz'~ szczęs IWCOW „W Z
.
,
14.50-15.3(): Pn:erwa., 16.55-17.15 Di'. ,med. Jerzy Sadokierski wygłosi nyc .
skieg~ w , Ten, kitórego Mją po twarzy''. _ Ce- no>W19ki (tir• .z W-wy)
Od rana do pózne-60 wieczora albo
15.30-15.50: W~a.domoki wojskowe dla wazy$t- wyfdą.d popularny p. t. ••Czynniki chorobotwórnv ~i.tnie.
kich Słowo wstępne wygło.si l--sa;y zastęp.o~ .u: ~ w Jąmie ustneJ.". 17.15~17.~~ Odczyt z Wil- zdjęcia, albo krawiec. albo konferer.cja z
Operetka mu:rzyiiska w ł.odzł.
W połoiwie p;rizyszłe.go tygodnia rOZipoCZJI1le fa maibu głównego, , geo. bm. Kwa.śn1e~llłu na „OJ~zysta ~lemra K~śc1uszk1 - wygf. prof. reżyserem albo z autorem scenarjusza ...
t h . .
kółk b
w toc:Lzi ezereg występów słynny zespół operet- (t>r. z W-wy). 15.50-16 10: Odczyt z Wiilua. Mleczysłilw L1manowsk1. 17.40-19.00 Koncert I t k
O, ez wY ~ mema ..
a W
kmvy murzyńs.k~ pod ki·erownictwem L Dougla- , Baidca rz,eczywisfości'' ((0 •kole w Żółkwi) ...:.. PopuJarny w :v-'Yk· Ork. Pol. Padstwowej !>Od
Pozatem aktor musi być umwersałra. Codziennie odbywać &ię będ" dwa pr.zed- wygłosi P. W. Charkiewicz 16.10-16.151 Komu- dyr. Al. Slelsk1ego, Helena Zubowicz (sopr.) i L
nikat dfa żeglugi i rybaków. 16 15-16.40: K\· Ursteit~ (a~omp.) (tr. z Wars.zawy) 19.00-19.25 ny, musi wszystko umieć. Do „Arty1tarwienia a to: o godz. s i to wiec.z.
cik dla młodych talentów muzycznych i kon.c~rt ~ozm;ut_ośc1. 19.?5-19.40 Pel~eton p. J.ana Wa- tó " naprzykfad musi ałam uczyć si"
. "
.
.
) 16 •"17· Odft•yt śniewsk1ego p. t. „W czeluści ach podziemi" (tr. S W
W
(t
ł "-' ·
""
TEATR KAMER LNY
;'apC:,:a';;:ZY"Wa~o~ć l~icza ·~k~go ';y. z WarszawY-) 19.40-20.00 Wojewódzki komuni- specjalnle tańca. Pobierałam lekcJe W
'
A
Dzlj ! dni n·astępnych świetny artysta Woj- br.z.eta morskiego" - wygłosi prof. 4ir Paw.eł kat radiowy, odczytanie programu na dzień nast szkole baletowej.
Praca i praca Ni!{dy czasu dla siecleich Brydziński kreować będ.zie P"'Pisową roJę Gantkow•ki. 17-18: Transmisja z Krakowa - komunikat SP-Ortowi łódzki. 20.00-20.30 Słucho
krótkn
t. ? Sł
i .
w flll&cynufią.cej komedii L PiraindeLla ~ozkiOSIZ Słuchowisko według Aniny L~wicld~j p. t. "Je. wisko: „Balla<ly ;ludowe" - oprac. Schillera (tr b" A
awa
~o wzall!;a!1 z~, o·
uozciiwości". W powstałych rolach: vunajew- dziemy___ do Chin''. 18.-19: Nabożeństwo majo- ze Lwowa) 20.30-22.00 Koncert popularny. Wy~ ie.
ir&a, FaJeooka, K.onradtiewówna., Białos.zczyMki, we z W~J.na. 19-19 20: Ro.z:maiłości 19.20-19.40 konawcy: Ork. P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego, trwała I przem1JaJąca .
Czy Nancy Carroll nie przesadza
Komunikat b.by Pnemysłowo-Hacdlowei w to- K. C~eJcotows~I (ba-ryton) I L. Urstein (akomp.
Peliń~. Staszewski, Zoneir.
dzl, odczytanie prowa.mu nia cbied 1HM'1l'JIT i (tr• . ~ W-wy). ;?2.0?-22.15 relJeton p. M. Wat'i- przypadkiem?
TEATR POPULARNY
(L}
komw:tikaty, 19.40-19.55: Prasowy dzi~ 1141 ilk rad· kow1cza: „P~mic:tn1k Stanisława Lewickiego"
Dzlś w 1t<>botę wiec.zorem i iutro o godzi- jowy z Wairszawy 20-20 15: Feljetou __ p. t. ,,Na (tr. z W-wy.) 22;tę-22.35 K,o~cert solistów z
nie 4-ej po poł. pełna werwv i humoru komedja przeszkodzie'' _ wyitł06i pułk. B. Wireuiawa- Warszawy. Margenta. Trombm1 - Kazuro (klaDługo-szewiski (tr. .z W-wyl. 20.1~.3(): Skt"tjłi weszyn) I Ja~ Rakowski (viola d'amore). 22.35Raipa·okieg.o ,Ja tu rządi;ę",
I
Jutro wieowre.m po raa: oetaitini interuuf2"" ka pocztowa teclmLcz.na. KOł'e:sJ'. biet. om~wi ł . 24.00 Komun.~ka.!Y:. PAT. meteorologi<;zny, Polikierowmk pr,AI t . cylny! S>Portowy- ~raz muzyka lekka I taneczna
t:y met~ramat r. Wairchałowskieto ,,Dzdewc.zę u&iillłi porad technic.znych
filmowe i teatralne
propagandy PR. p. Wacław F-renki.el ( trana. z Watszawy.
• labryki '.
We wtorek premjera głośnefo mefodramaitu z Wa.rsa:lllW}') 20.30-21.30· Muzyka żydowgka,
Popularna gwiazda chińska Anna
.
L. Tołstoja. ,Ra&putin" osnutego na tle et01SUD- Wykonawcy: Ork. P. R pod dyr. H. Spiet.maaa.
May Won~, została jak wiadomo. zaankWów Plll!IUJ~cyc~ na , diwou~ ootatn1etio caca. Mieczys.ław Flie~erbaWrn (skr.z.}, St GoLdfa.rll
. ~ażowana do Hollywood przez amery.
.
• ·
!.vtułowe1 .~oli g~a1barza 1 ponurego demona (łpiew) i L. u~tein (akomp.) tr. z W-wy 21.30 .
t " U t
p
t Ó .
Dtiś w nocy dyżurują naistępu1ące a.ptek1: . .k , k
-22• Transkrypcja na waHorni i fort odegrają
Ro511 - K. K11owski,
ans .ą. WY w ~mę " aramoun u .. s a
J.
Sukc,
2)
Wo.Jności
(Plą,c
Leinvebra
K.
Sttkc.
(aikoqi~
Urs>t~in
i
(waMornia)
SZl\llc
Bronisław
~niament). 2Z-22.15: ,,Na widinokręg~·· ~.t~ . H~tmana (Młynarska 1), W Daniel.eckiego (ul. łono JUZ scenarJUSZ, w którym gen3alna
.,MAŁKA SZWARCENKOPF''.
Dziś w sobotę o godzinie 8.30 wieczorem ł ~.35: Koncert z:e Lwowa. l1·twory C~iaa. Piot~owska tZ7), A. Perelmao (Cegielnian'! ~Z) chinka odtworzy rolę tytułową. Będzie
futro o godzinie 4. mm. 30 po poł i o 8.15 wiec.z. 22.35: KomwniikaAy: Pa.t. meteorologia.ny po.tł- ~,j Cym(Ne:ra '(6!6lczimk.~a 37), Sulce. F. W6iJIC1~- to Córka Smoka" Zdjęcia rozpoczną
· A
N
•
• " •
w Teatr.u Geye-ra Piotrkow.ka 295 ostatme cyjny Siport0>wy Po komunikaitach k.oncwt ły· "„~o ' &>J>l n<OWS ieg•:> 7!7).
nna
ar~zie
merwszego czerwca.
się
tny przedJS<tawieniia' ,,Małki Szwaf'cenkopf" - czed ':r; płyt '1'~ofon.owycli
May Won~ gra w teatrze obJazdowym
·
Ceoy bidetów od 50 gł-oazy do zł. 2.50.
w sztuce Edgara Wallace' a.
NIEDZIELA. dnia 17 mafa 1931 P.
•:
10.15-11.45 Transmisja Nabo:beństwa z Ple<;
WYSTAWA OBRAZóW I RZEtB ARTYSTóW
Gwiazdy w Hollywood urząd z iły os
ŁODZIAN (Moniuszki · 2 róg Piotrkowskiej). kar Wielkich na G. Śla.sku. 11.58--12.to Sybnal
tatnio oryginalny konkurs: .,Kto naJ"leOtwar.ta od kilku dni wystaiwa obra.zów czasu z Warszawy, hejnał z W. ieży Mariackl[l
arl.-maJ. J, MiJJera oraz prac art .-rzeir H. w Krakowie komunikat metoorologiczny I oogra W bridża?" Turniej trwat dwa
piej
·
tealró:WJ
repertuar
dziennego,
programu
czytanie
p:}Wodzeniem
oigól~em
się
Chajmo<Wic.za ciescy
tygodnie. Ostatecznie zwyc i ężyła Nan·
i kin. 12.15-14.00 Poranek symfoniczny z t'il- 1
i az:crerą 1ympa.tią ogółu.
ł cy Caroll. drugie miejsce zajęła zaś Be· ·
A)Jy umotiliwić n~erszym rzeuom zwie- harmonii Warszawskiej. Wykonawcy: Ork.. filh. 1
be Daniels.
...al• wystawy, wstalono nwk\ ceiua welścia, chór Seminarium Muz. Państwowego Konserwa- i
torium Muz. w Warszawie i Polska Kapela, Win [
a aiuiowieM df. 30 i W,OW• ir. 20.
centy Laski (dyr.) I Ro man Wraga (bas). W.

.·
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N o w •ny

.Dgaurg opiek.
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Powieść
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.·

11ensocgjDÓ · krglolnolno.

_. ·_· · ' Napisał· dla „Expressu" JERZY BAK.

ile z wlełldego
Uwatam, te to Jest zwYkły pod- mote z kontecznoścł.
przestrachu oraz z przeświddczenla, że
jest
na po dł odze nie b ezpleczeństwo
Mimo to jadę._
mniejsze. Upłynęło kilka sekund zanim
Dodąd? _
pasażerowie zorjentowall się, że nikoDa Łodzt_
- Radzę panu mleć s;ę na bacz.no- mu nie stała się żadna krzywda i że
Wprost z hotelu udał się powtórnie
· sta.ł
ł p oc1ąg
· ści... K:edy pan chce jechać?_
ł
d1> 11oIza. Ad wokat wy.:, hodził waśnie
żadnej k atastro f Y nie bYo.
Za oknami słychać Już było zdenerw<r
- Pociąg odchodzi za g-odzłn~-·
z domu.
wane dosy konduktorów.
Detektyw wYCiągnąt rękę i rzeki:
- Czytaj pan!... - rzekł. podając
- W którym przedziale?„
.
- Dowidzenia._
mu list. - Otrzymałem to przed chwila..
11 oIz prze b'iegł oczyina p~ ręsto za- Kt o z pa ń s t wa ws t rzyma ł DOC ł ąg ?
- P ow od zenia ... - od parł a dwokat.
- Kto pociągnął za hamulec?Brown zbiegt szybko na dół. Holz
pisanej kartce i przeniósł wzrok na
W jednym z ostatnich przed.tiałów
stal przez chwilę nieruchomo. zastanatwarz detektyWa.
Nic nie rozumiem ... - rzeki po- wiając s:ę nad czemś, poczem 1'ównie! drugłej klasy wychyliła się Jakaś gfo„
zszedł na dół i wsiadając do bksówki, wa mężczyzny I rozleg_ł się głos:
ważnie.
- TutajL To Ja!.. Jakiś trup!„
A więc mniej więcej tyle, eo ja... rzekł do szofera:
- Odzie trup? .. Jaki trupL
- Proszę jechać na Dworzec Gł<>- Kiedy pan otrzymał ten list?._
Wszyscy rzucili się w stronę prze·:iPrzed chwilą._ Wra:am właśnle wny._
'''
t n f ego wagonu.
st
·
h
n k urytarzu s tal
a
o
stronę
w
stę
Potoczyła
Taksówka
oteJu._
z
obok otwarblady, drżący Jegomość
. dwerca...
tych drzwi przedziału drugiej klasy.
Prosze.- ooo!Reka wskazał na podłogę, gdzie letata zwtazana sznurami młoda kobieta.
•:Usta miała zakneblowane. Blada twarz
nie zdradzała nejmniejszych oznak t,y.
,

d·ostał słę z ł.,odzt do WarsiawY?STRESZCZENIE POCZĄTXU POWIUCl
W nriete ,Alhambra'• zamocdowany zo- Brown nie łudził się. te w całej tej afe- stęp._
Zygmun.t
.tal prnmyał<l'Wlff
żoa4 rze t k wi ja kiś p od stęp, lecz to ~ r.ie
u.m ze swą
kit~ przybył~-kii
Rueloki.,
Podeirzerue pada na pięk11ą t.ancerkę, Gaę mogło odstraszyć od spieszenia na ratu
Ordeóską, k"lóra podczu !Wllllępu mi.da nek Ordeńskiej.
prry sohi.e broś.
w więi o.~
areszitowano
Ordeó.sk"
wsa:elJdc:h
ooa udmele!H
Odmówi.ta
iaieoiu.

aez.na.ń,
$lw7Jłwo ,.,,łcaało. te Kalecki aiechiał

i~

llW!'óooor do Keny -tomiut

Jmarł

plecy.publ~
go wOll'-ę
u_god.mła
którasamym
od kuli,
cuaie
w tym

zelektryz.awał ioey

wy2Jldek, a mianowicie
aamobóistwo U.jera B.tok.u G08pod.uoz.ego - Z,-g-t.a Liwskiego k.t6ry .zdefrau-

t'::~ P~~°t~8;c!~ehwi?=ło ..;ię.,Ji~

bamb~" i starał ~ę o m,.kaoi.e od Ku·
pokrym. •ełra.ado&eckW:go potyczki W&llei NIDY
eię meOrde~ podejmuje
Otn.onr wanza.-ki
dodr. tłołz który
rry a<iwokatt
biera eobi.• do porn<lCy kierowoib brygady drieictywów Scotlaod Yanh& Edwia&
Browoa.

~

pqypa&owo w Wu.

-.'W"~ ... llPf'Ttsrr ~ _ałaia Or-

więzi.ii& pod pretebtem c:bocroby
Pewnej DOCT po mioomych :zaułheh
kt6rT ia.łkł
młody;.1aśm'a.cn".ma.
Brf tobłe,dW
cieli.
Powiśla
d.llsk" z

bra.mą
w

-

ROZDZIAL VI.

Rog·owa
•
•
T 8Jemn1ca

Pociąg pośpieszny Nr. 49066- min~J I

-

cła.

- Przechodzę przez ~rz l wf„
Skierniewice i mknął całą para w kle- ,ły te Qiałe suknie! - śmiała się młoda Idze. że firanki są zasłomęte- - rzekł
bladv pasażer.
~6r: !:::1'.~ ~e n~ runku Łodzi. Maszynista niecierpliwił r kobieta.„
Myślałem, że ktoś ~l... Ale pi:zY·
Nie trudno sobie wyobrazić-. Nie
p00oz.„ bój'ci wpeda do ir.by ~ k!t6ry sie. Miał już 15 minut opófoienla. Ja;kiś
towarowy zatarasował mu drogę _na szcżęsne panie musiały zdjąć suknie i padkowo róg firaneczki w tern mieJscu
porywa mlodz.idca.
był nieco odchylony-. Patrze - fakieś
.
. pocmktsr;~arł: stacji w Skierniewicach I musiał prze-1 włożyć. .~t~s.zcz.e,_
~azozadc.
~
lecz nogi na ziemi. .. Zdzlwlło mnie b .. Myś·
.:...... _To· Już nie. był wYPadek,
łTCi• 1'llGi. ~ a ~ nrTCh kam- dłużyć ~ostój blisko o kwa4rans. ... ..
dodał -wyso- lałem. że ktoś może zemdlał... Otwie, · M6wlł o tern zawiadowcy stacji, .ale prawdzlwą. ,satastrofa .•• ·
nwt6w
ram drzwi, no, I patrzcie.- Poclągną~"L
'
B~ vdak dit - b~ Go pałaca -paal cóż„. Zawiadowca zanotowal.tylko czas!'ki blondyn.- •'
_
.- · Nie wywolujcte wilka z lasu.- - Iem za hamulec.!:u7e~ł'Z"J ~ ~~~ :Y,:- odjazdu i więcej nic go nie obchodzi_ ··
- 9dkneblować usta.- - odezwał
Musi pan w drodze „napędzić„ .• ,rzekła poważnie młoda kobieta - Zblił
1lllpieaia 1
'
do hotelu.
się jakiś. ~los - Ona się udusl!Barczak ~ odN&u . Rateak, i Na to niema rady_ Jedt pan spokojnie!1 żarny się do Rogowa.
- N1ewiadomo. czy żyje._
Obydwaj młodzieńcy spojrzeli w oklltwiet cha u ooa właW. namówiła cał" Droga wolna!..
- Żyje. żyje ... Oddycha·
Tylko kolo Rogowa uwataJ pan na no.
b&n<\ ~ ~adzeai& L~~e;. Rut~ po
R7ce odwiązać.„ I nogi ...
- Tak ... Zaraz będzie Rogów„.
:Feti~twU.!~~et!kt,.,.,.*:P:O:J: tor! •. Wczoraj znowu pociąg Nr. 77805
i. w trans hypnotyoz.ny i w ten ep096b WT- o mało się nie wywrócił za Płyćwią... ootwierd.zili jednocześnie i twarz ich. DwaJ konduktorzy u!ożyil ją na
ławce, o~wlązali sz~ury i. wyfell knebel
Będę uważał, będę uważał... - przybrała wyraz trwogi.
dobył od ni.ei prz-yzin.anie .~ę do wJoy Rot;:!k. ~!brat:~~· .zamonłowat odparł maszynista - Znam ten odcinek Łoskot kół zagłuszał ich słowa. Wa- z ust: ~iędz~ pasazerarru znalazł ~le
w "międ:rycuisie odbr:: •i=-j:.oces 0 dobrze- 10 lat mieszkałem w Kolusz- gon kołysał się nierówno, podskakując rówmez pewien !ekarz, • który zba?ał
na zwrotnicach. Młoda niewiasta wtu- 1omdlałą kobietę i skon~taLował chwll<r
za.bó;stwo Ruleolaieg.o 1 Ordeó.łb lllOetałe kach.Stukot kół stawał sie coraz szyb- lila się tr\vożnie w kąt przedziału. Przy wą utratę przytomności.
~zana na rok w~ęzienia a ~aoM za- Proszę otworzyć okno. - zaor„
~t:t_:•· W.,.,tu>name wyrob - O l l O - szy, aż w końcu zlał się w jeden mono- każdem wstrząsnięciu bladła, wydając
i dY!lował lek~r~ - i zostawić Ja. w spo, lekki. okrzy~. Rc:izmowa urwała się
. .
Sekireotan detektywa, Smith, po 11Cieoz:- tonnv szum.
.
W dwu.eh wagonach drugieJ klasy Inikt Jakoś me miał chęci jej kontynu- koJu... To mm!<:·oe od BrOW'Dll pnełriótł się WTH :r.e swą
W tej chwth przez tłum przecisnął
kochadtl\, Zubow"' do tocbi fdzie na.wa.- było prawie pusto. Nieliczni pasatero- ować. ·
wie. stall. przy otwartych oknach, wdy- ·1 W. boJaźfiwem wyczekiwaniu s1>09;lą się jakiś jegomość i podchodząc do kon
maie kootakt z fał.sz.erza.a. banknotów
po- dano przez okno na znikające w szyb- trolera rzekł:
R' ~a prowadzi . po.t.a1~1 r«nane -~ chaJąc ozywcze, przedwieczorne
- Jestem Brown._ Klerownik bryiehoit;1~~ rówo~et prz!:: w d~· wietrze. unoszące się z przydróżnych kiem tempie drzewa łąki gaje
Zdenerwowanie pasaż~rów ··· wzras- gady detektywów Scotland Yardu.- Co
tetu wru z ~ ~: b~tow.~ s 0 itho- pól. Boy z wa$!onu restauracyjnego ob
1
1
tu sle stało ...
Hkretamz de-t.ektyww ucieka podstęipoiem~ nosił na tacy filiżanki z herbatłl I -drob talo z minuty na minutę.
Kon!roler przyłotyl dwa t>alce do
-:-- Czv ten maszynista oszalał".> .. zaz Zu~ą i wyi~a do ~ zuh~ ne kawałki tortu.
Herbata dla państwa.„ - rzekł, pytała młoda niewiasta zniecierpliwlo- czapki 1 odparł:
pozoota}e w. Lodzi m.e mot~ się boW'l.em
- ~rawdopod<?bnfe Jakiś napad ... Tę
z przedziałów nym głosem - Mam wrażenie, że nie
:;~~ R~. ;!il>ryn~u ~;:: wch?d~ąc do jednego
ot? kobietę znaleziono związaną w prze
może zahamować pociągu. _
dru$!1eJ klasy.
1'0!"&kie~
.
- O to niema obawv ... - odparł dziale._
po
Dv.:3:j panowie wyciąpęll ręce
~mith spotr~a w Kra•lrowłe Barczaka i
lecz
Brown wszedł do przejzlału,
w towarzystwle wYSoki młodzian bez wielkiego przeko
oba1 postanaWl_a1a z~l~dzlć Browna. W tym trzy fihtanki, gdyż
gdy spojrzał na omdlałą kobiet„ cofnał
celu starala s1e nannerw J>Odstc1mle ścią- ich przebywała również pewna młoda nanla
"''
·
•
.
d-0 Łodzi Ordeńska. która za dwa dni
gnać
.~
przerażony.
się
powoli
ogarniało
Zdenerwowanie
.
kobieta.
ma WY!ść zamat za detektywa.
moczapytał
żyje?ona
Czy
Nikt
- Nie wyleje oanł? .. ~ zapytał wy wszvstkich pasażerów w po::;lągu.
Minuty no zaniepokojony.
nie ś'łnlał 'Wyjść na kurytarz.
- List? - zdziwi1 się numerowY. _ soki blondyn o pociągłej twarzy.
- żyJe_. - ?<lrzekt lekarz. - Nic
- Mo~e pan być spokojny._ - od- wlokty .. ~ę powoli, a stacji nie było JeNle. wiel!l.„ Nikt mi listu dla pana kiero.
.
parła z usrn1echem - Czy \\"Yflądamiszcze widać. Wreszcie pociąg zwolnił złego JeJ nie zr?bI<?no._
wmka me oddawał.
zakatrupili ...
- Dobrze, ze Jej nie
.
ble~;
.
Zbieg-I na dół, lecz portier również na tak bardzo niezgrab"-?..
Kto tu był w tym przedziale?..
Wszyscy· odetchnęli z ulgą.
- Ale to nte zależy bynaJpmłef od
nte mógł mu udzielić w tef sprawie ża- Zdaje się, że sama Jechała.„ To
- ·Nareszcie ... - szepnęła młoda oazrecznoścl, tylko poprostu od przypaddnych wyjaśnień
ku. •. - wtrącił drugi młodzieniec niż- -saterka. - Dojeżdżamy do stacji ... Nie Jest przedział dla kobiet... - odparł kon
i.ka .
_ Nikt się · n kl
nie PY szego wzrostu - PrzY1>0mlnam sobie, wiem, co to było, ale nłgdy Jeszcze nle duktor.
tal więc nie ~~ a e:rown
' . w takim raz.i~ ktoś bez ytania że pewnego razu wracałem z Jaremcza o~_Y\\_"ałam tak strasznej p~dróży... f - A kto Ją zauwatyl. letącą na zie. .
dwach pań, . ~ Wszyscy obawfamv s~e tego Ro- . mi?z urlopu "'!" towarzyswłe
P
w~zooł na górę...
- Jakiś pasaż.er... Odzlez on Jest?„
_ Możliwe ... Tyle liudz;f kręci sle tu I które nostlv śnieżno - białe sukienki... gowa. Jak ognia._ - rzekł z uśmiechem
- Bvł tu._ ZmkL
zrana trudno. abym zwracał n k . d Było .to w lipcu, uoał włełkl. wlec . na niski współpasażer. - Okazuje sie Jed~o we wszystNapróżno szukano
· a az e- stacfi w Stanisławowie kaułem chłop nak. te diabeł wcale nie Je.st taki strasz
·
go uV:.agę
kich wagonach. Nikt go nie mó~ł znab cu przynl.eść trzy kufle cłemneiro pt- ay, Jak .~~ „ malują_ __
Jesz.cz~ raz udał . si
Obydwaj młodzieńcy_ J>Odnleśtt ste l 1letć. Wiejzla~o o nim . tylko tyle. że
sprawdzić w jaki sposó~ an"o~i~o6re, ~ w!ł.„ Poc!ąg miał ruszyć dopJero za 10
na ~amlerzalł podejść do okna, gdy nagle 1, był to wysoki, przystoJny mężczyzna
dawca listu przedostał się do wY _ , mmut. 'Yie~ mieliśmy do.ść ~asn
1 bp1 zaspokoJeme pragnienia. Po chwili ma-j rozled się . przerażliwy krzyk, pótem bez palta i kapelusza.
koju Okazało si~ że w drzwiachgo
dost~teczna szpa;a przez któr 1 ~a lee po~aje .mi przez ?kno trzy , kufle pi- Igłuchy trzask i zgrzyt h~mowanych wa : Brown pozost~ł w przedziale. Wydostał skądś kolonską wodę i natarł 1eJ
~
było wrzucić list do pokoju. ą a 0 I wa. B10rę Je od razu 1 chce podat pa- g0,~w...
--;-Kata.s trofa! .. Katastrofa• .. Katastro czoło.
1niom, gdy nagle lokomotywa· szamnęła, 1
.
,
•
Detektyw nre. mog~ zrozumie~, dl'!-- potoczyłem się pod ścianę - i .z pełnemi fa! .• .;_ przemknęło po wszystkich prze
(Dalszy Ciąg JUtrO).
cze~o c,"dd~w~a hstu Ili ~ _DOTOZUf!1.1ał Się kuflami wpadłem na moje przeratone,działac.b. ·.
~~ektórzy . padli na ziemie nie tyle
·
z nim oaob1śc1e. I w j~ sposób hst prze, towarzyszkiiedoei z odrap11arch kamienic na
za
~ zadymionej i:żbie cze.
Bugaju
kali im nal1 dw~ mętczymi. Między pr%J'·

Wyobrażam sobie Jak wygląda-
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największy

posiada

131-43.

ul. PIOTRKOWSKA 22 tel.

tel. 131-43.

wybór kosmetyk ów I perfumerj l w najlepszych gatunkach po naJnl• szgt:h

t:enac:b .

UWAOA1 przy kupnie od zł. 2 katdy kupujący otrzymuje kupon premJowy na wartoścłowy podarunek
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oezekł·

ae1l1actl cow bflyakiet. Pierw
11y rai w lodzi p. t.

a.clr Roll
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Pocz2'łek o godz. 4.16,

pretnJeral Dawno
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o swych ·troskach
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aobołfł I nledzlel~ o
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„Kawiarenka~

12-eJ. Ceny mleJ•c na Poranki 715 gr. I
Wielki dramat coM-bQyald

LA WI N

.1

tycia

Zł. 1.-

poszukiwaczy

złotłi'

w 10 aktach. Niebywała •ensaeia. Zawalenie się lawiny.

Szczyt napitcła. W roli Qłównef doekonały cowboy

nad program • komedja ameryk. w 2-ch aktach

Olaa Bakla11o wa

-

Na J„zy aeao1 wszystkie mlejaca

Staniew skich

Dyre.kcJa Xoocert6•1 Alfred Słnuclt.
Tet. 118-84.
SALA l'ILHARM OftJI
$RODA. dnia 21-IO lllala o ao& Ml ...._

w

w, Zgierzu

po SO 1roazy

Oddział

li.

ZDROWIE TO SKARB.

na Ho:.::-.. Targo.

NONCB RT

ManiekwybitnieNEUMILLER
skrzypek
Jodenaato1etnł

11talentowałlJ'

1 udziałem

(l'orteIDan ) WaruawL

PROORA.M1
t'. MOZART: Sonata ł!-moH

.

wyt. M. Ntmnłller l T. RYder

2. a. CHOPIN1 Nokturn fis-Dur
b. CHOPIN1 ProludJum Des-Dur
wyk.

e.

Me1man6wu.

3. a. BRUCH1 Koncert 1krzyPoOWJ' O-moll
b. BLOCH1 Baal-Schem (lmprowlzacta)
o. Rle51 Perpetuum mob.tle
wYk.

5. a. DVORAK-K:ReISU!R.1

e.

Melmanówna.

Słavlscbe

Taa·

·

wtlson f-moll
b. SARASATf1 Romama Andalusa
ci.

op. 19 Nr. h,
M. Neum.mer.
AkompaoJuJe Dyr. Teodor Rfder.
od zł. 1.50 do zł. 8.- do nabrcła w
filharmonłl oru w kslorarnl Kamta

WIENIAWSK11

eumlłlera

MaZll!'~k

wyk.

Piotrkowska l

1'11• czyll'icle •k•P•l1'm•nt6 w

z• •drowleml
Nle dafcl• li• aa nic łoaefo. n•·
komo równie dobrego. oam6wlt

„01.1.4• •

to marka wypr6bowana w ełuu
dziesł•tk6w

lat.

Takt• aotvseptycnle apreparowaoe

PRZY JDt osobiście a przekonasz •I• - łe ~
popularnlefsZYtD znaw~ dusz ludzklch test
w. pyrreLLo. • Widzi prarllloJ4 tddłlo
człowieka I pnezaaczeale.
Jełełl w•t&tlsz

lub

cltti>łH

moralnie - NAPISZ nałYch·
miast imlo. rok I dato urodi:e
· nla otrzymali darmo at1altsę
Swoleso los4a łyda.
NlnleJue olłossenlt I -tS
1ros.zy maczkami pocztowemł uł•czYć na Pl'll•
syłke.

Adrest

Wacław Pyłle.llo, Warszawa. Bectnanka IT. ·
PrzyJocla osobiście cały chle6..

••*

Specfalłlła chorób łermokoagułach, oraz lamp~ kwarc,
alc6rnvcb,
MONIUSZKI 8
Ttl. I 3?-28
Andr'&tłła
tel.' 1!0-150,
mO<"zopłc1nw•cb.
Przyjmuje od 9-11 I 5-8.
e od 11
Przy1mu1.
5-8
8·101
od
Pr.•••·
10-12
od
w niedziele ' I śwleta
1
1
Od 1-2 w Lecznicy, Plotrkoww 61. ElektroterapJ •· 1do . Pj'. 1 od ~ ~

SPfC. CHOR. WENERYCZNYCH.

2.

swa·

Za okazaniem niniejszego 01łont11la katd:V
otrzyma amulet • talizman - a takowy prsy•
nosi szcześcle, powodzenie l wPIJWl la otoczenie lub osobo ko,ha~-.
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:~:::ktł;u1.iJ~~~~tR
ff. wOfklJ\Vyski lilDDDWJ~
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6-go Uerooia 1

Cegieln iana Ng 4

Plotrkowalla7 0 telefon 220-26.
(r6i Traulf11tła) Chor. skórne, dróg
. telefon 216-90
apecjallsta chorób •kórnych 1 Tel. 181·83
1moczowych, wen•·
I wenerycznych . Elektroterapj a Spec:ialł.ta dtor6b ryczne I kobiece.
Leczenie l•mPit kwarcowat• 1ak6rnych, wene 1Przyim. od 9 do 12
jrycznych I mo• i od 5 do 9 w'.
Przyimule od j!, 8. 2 przed p. i od 5 .9
niedziele~ 'wu:·
czop~ciowych.
wniedziele i święta od godz. 9-l
ta . od 10 n .
Leneaur 6Wtatłe1111
Dla paó oddzielna poczekalnia.
ddz1elna poczekał
promieniami
Roent9ena I lam nla dla pat\, lampa
kwarcowa.
Pił kwarCOWlł•
•
• 111•
Przy1m11t• od 8.30
Dr.
do 10.30 rano, od 1
(Daw.niej Cegielniana 88)

D'

IW
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,..d

~alon :Jllód
fJ %a,.,ndz lia fJ

Janet Gaynor
Charles Farrell

med.
K a ntOrI:~~ :~·.
i
!1e~ łtlewiażsk
powrócił ff Dlrf. med.bł I
•włtła
0

od
1pecJallata chorób wenerycznych. slrór dziel• I
0
oych. włosów I IDOCZOl>lc-ioWYcb. Le-~'· DlaoJ:!.: •pecJałista cho·

I ,O·n,. ,. ·
•na po ,

.:zenie lampa kwarcowa I orom!enlaml
RentrenL
PIOTRKGWSKA IU. ROO fW ANOI!

Ewan1t~~~~!9: Teleloa 29-45,
PrutmuJe od ~2 t od 5-8 w. Dla Da6

a rób skórnych
wenerycznych
, · I mo=pkiowycb

J ll(i .
„

·~.

ai)llL

Andrzeja
~
!•1·. 159:40
.

Dr.
Go T.. „.
HuBLAT
a rBc 'GOLD

Chor. ak6rne.
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Przyjmuje 8•10 rano
CHOROBY OCZU
I od 6-8.30 wiecz.
PnY1mu1e oa 8-11. W nied11ele i świę· PIOTRKOW SKA N!! 17,
f'lddzlelna 00<.'7ekalnla
1
·
TEL. NI l 32·90
t
ta od 9-1,
od 5-9. w oiedz1e·
.
godziny przyjęć 10-12 ł 5-7
akuazerJa i le i ·~ęta oa 9-1 Ordynufe w leczniDr. med..
locznlc ·
choroby kobiece Oddzielna pocze- cy~ .SANITAS" u, rano od 8-10 po cenach
_ __ _
„r6dmiei1ka 8
kania dla pad,
Pnyjmuie
I
•
30- 1•30 UBIORY meskie. damskie, obuwie, swe
12
odz. od •
specJallata chorób skórnych, we od 3-5 ł od
try na WYpłate. Piotrkowska 37. III
nerycznych I moczopłciowych
W•Ncle
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REI cHER
Dr. med.

LETNIE mieszkania pukóJ i kuchnia
w les~ do wynajęcia W oh M.-:.:ka,
numeracfl Ceftelniaoa 43!
(wedłui atar•1telefon
Wille Chn„ewskieg0. Wiado mo śi: u gamed.
141-32
Jowe10 !ub w Zduńskiej Woli, ulica
Ptzylmul• od, Ił. 8-10 12-2. 5-8 w HEL'~Eft
ur. m•d.
Kościelna Nr. J3. Mil e:.ki.
1
18
U
niedziele i •w1ęt1. od 9-1 Dla pa6 od
BIŻUTfR.JA, zegarki na raty. Ceny. go ·
Ichor. skórne
dzielna pocHkalnia.
SpecJallsta chorób skórnych tówkowe „Precioza'' P io tr kowska 123
I wenerycane
25
w podwórzu.
. 1 wenerycznych .
ftAWROT 2
Dr. med.
m~ski
.
damsko
er
.fryzj
POTRZEBNY
Elektroterapja.
ą.
aterm1
d
Leczenie.
T~I. 179-89.
ul. Zlelo1ta M I
· fryzj erskiego, UmanowAkuszerja 1 choroby kobiece, przy1~· do 10 rano Południowa 28• tel. 201-93 do. zakładu
T•l•fon tSS..9,
37• , · .
·.
skiego
·
wieci.
Od 8 '- 11 rano i od 5-9
Chor. ak6r•e
MIESZKA OBECl'll. ' . dla ~:~P!:!d s/
Pi:ACE Vf .qllilln~ch, Stokach i w R1;1~ ..
pp.
9-1
od
JZiele
oie
W
•.
w nfedz.od
ZGIER~KA 16, Tel, ~13·47.
wenerirczne
2
dzre Pab)anr~kie1 · b.ardzo korzys.tmc ·;
. PPh Dla niezamożnych ceny lecznic
.
dl
PrzYJmuje od f-7 w1eu.
Przyjm, od 12-2
• do sprzedania. W1ad<Jm<Jść Sp ask~'·'
a n1eza1:11ozoyc _
1
1
Łódt, l(ilińskieito 85.
i 7 1.-8 1. w
cen» lecznic. l
teL 121-84.
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Klinger1RD~~~ !,,~~~~~
SK()RNYCH I WLOSOW,

W)'t. M. ?łeumlller
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aodzi
t
_
ska
bokser
zo•ial a In• usfalo na

ReprezenłaGiil

sd•t:vdowa/i •it na wv/azd
do Willdnla

w dntu dztsfeJszym od.będ- słe ·w·
Ło<fal ~ry sportowe (dalszy ciąg spot.

Po czwartkowych zawodach pfę-,carek (IKP), waga półcletka: Hymmer
~~st~~~stwob :ohy~w':i
Vdzfał polskłeJ ro~tnfczeJ rei>rezen- !cfarskfch urządzonych przee I. K. P„ (K.E). waga ciężka: Stibbe (Union).poje- 8kk~j~
ns ieJ na 0, s ac P ~od~weJ.
ie
natomiast
i
Czechosłowacj
Do
wc1orafs1ym
dniu
w
został
ustalony
robotniłacjł piłkarskiej na Ohmpjadzlo
~,:erw o;eJ. iB0 gik w K.
wo-Jt~gl~eJ,
·
Ło·
pleśclarskl
cieJ w Wiedniu został ostatecznie zdeCl' skład reprezentacji todzl na mecz · z dzłe następujący zesoół
1
e ze~· p a no ~tt ~ab
waga
cfowany. POC%4t~owo były pewne ~bjek Poznaniem w dniu 31 maJa w Pozna- Idzl: waga musza: Pawlak (IKP),
9
W.K.Sd
ta
gofz·
S.
piórwaga
cJe. Jak niski poziom robotmczego p1łkar nlu oraz na tourn'ee po Czechosłowacji kogucia· Młynarczyk (Kf) waga lek- strzos wo rez~rw; go z. 1 -1a WKS 1
stwa polskleiro. następnie ntewspółmier- w dniach od a do 9 czerwca. Repreien kowa: Cyran (Zjednoczon~).
1 jjY_i~~s
ne z korzVŚCI~ sportow• ~ propagando- tacJe Łodzi wystąpią w nastePURCYCh ka: Klimczak (Sokół), waga półśrednia: Wi~oah I. Mdstr~otstwlK~
1
Ib MlstrzO:
ŁKS
Seweryniak (Sokół), waga średnia: Mey Ood:C~r-t~oŁ
•
..,,._ koszty wyJaz.du. ob~me spra~e zde składach:
A B k TUR- · d 9-ta
er (Geyer), wag-a półciężka: Hymmer t ·kl
Przeciwko Poznaniowi:
cydowano w. tym sensie, . te ptlkarze
1
godz.u1foo~kan I
Bur~:
iis~
o~~n
Jak
(Union).
Stibbe
ciężka:
wr~a
(KE),
Waga musza: Pawlak (IKP), wara
wyjpad" nka ~1mpJadhe do W1kednhla. b I
A Bof„
kl
Ml
Bu
Łoo s om„zonyc igrzys ac . ro otn. kogucia: Spodenkiewicz (IK.P}„. waga wfdać z powyższego reprezentacja
1
·a) _
s~Ll
~brzl~~t~oŁKS
•
ŁK;
osłabło
Jest
Poznaniowi
przeciwko
dzl
lek·
cza reprezentacj~ Polski udaje s1e do ~ze piórkowa: Zieliński (WIMA), wara
Boi·
LI
t
t
·Ml
:
ju
siu!
odbywa
który
Cvrana.
brakiem
na
,
pół~rednla:
waga
(Sokół),
Klimczak
ke:
rera młast Niemiec na t~ur~ee ~ rcw1zy 1
0bsiw0I
d
•
hg
rpz
s
ad.
han
koarKszaw
.
Rosława.
oraz
w.ojskowa
be
Oarn
tować bedzle drużyny. n1em1eck1·e, które Chmielewski OKP)' waga średnia
ruse een era w a an cac , go z.
Is
w roku ubiegłym bawiły w Polsce
11-ta Turyści-PTC. Mistrzostwo kl. A.
Boisko w Kaliszu, igodz. 17-ta KKS~
Widzew. Mistrzostwo k1. A.
Gry sportowe: Dalszy ciąg spotkań
, o mistrzostwo kl. A. w koszykówce mę
skiej l teńskłeJ oraz o mistrzostwo klaSY fekkoafletyka : Boisko WKS zawoujących sootkań
1)
JutrzeJsza nJedzłeła przyniesie w Ło ' rystaml nie grało nadzwYczaJnle I Jeśll J 'Jeślf Jednak potrafi' floletowł wyka dy o odznakę Ł.O.Z.L.A.
sle na meczu zać taką forme Jak ubiegłego czwartku
drużyna ta nie poprawi
dzł obok spotkania ligowego ŁKS Jedyny mecz
oddać jw spotkaniu z ~ TSO nalety przypuszbedzłe
zmuszona
Warszawianka szereg niezwykłe Inte- niedzielnym
B
kl
•
z
punkty
dwa
oni
przywiozą
te
lczać,
punkty.
dwa
i
przeciwnikow
kłamistrzostwo
o
spotkań
resuJacycb
asy
mistrzostwo
o
florjana.
św.
grodu
~ny
winien
Burza
Mecz Orkan
wysuwają
sy A. 11 których na czoło
Dzl~ na boisku WKS-u o godz. 17-eJ
Ostatni. mecz ~ozegrany zostanie w
sto zawody Hakoah - WKS. ŁKS - · nieść wysokie zwyclestwo drużynie ka
się ciekawe spotkanie pitkarodbędzie
a
KKS-em
miejscowym
nad . Kaliszu miedzy
jrolewskleJ. która znacznie i[óruje gdy
Ł TSO oraz Orkan - Burza.
kl. B pomiędzy Ka·
mistrzostwo
o
skłę
wyJaką
formy
z
Sądząc
Widzewem.
j
Jednak
wypadku
w
,
Jak wiadomo przeciwnikiem
Powytsze zespoły
Manufakturą. ObyWidzewską
a
dimą
natezespół
robotniczy
ostatnio
kazuJe
stra-,
Orkan
niespodzianka
tu
zaszła
by
I'
ty
do
kan:lydatamł
najpowatnlcJszeml
w najsilniej.
wystąpią
drużyny
dwe
swój
on
wzbogaci
ie
przypuszczać.
ży
tułu mistrza klasy A. nic wlec dziwne- ci szanse :io tytułu mistrza.
Wimy wy
barwach
w
s'ktadach.
szych
:iwa
dalsze
o
posiadania
stan
obecnv
młstrzoo
spotkania
dwa
Pozostałe
pos-1
~o. te katde Ich spotkanie budziStolarskl.
Turystów
gracz
były
stąpl
dolnej
od
znacznie
stwo przewidziane kalendarzykiem roz punkty I ·oddali sie
mak sensacji.
RuKadimy
gracze
tym
meczu
Na
tabeli.
cześcl
prowincji.
na
Sootkanle Ha1coah - WKS kryJe w , grywek rozegrane zostaną
obchodzą swoje
Lubochiński
l
bfnsztaJn
niedziel
~e
tym,
z
naJ~tv
sfe
Liczyć
swe
zmierz'
Turyści
PabJanicach
W
I
oba
bowiem
sobfe włelką niewiadoma\,
ne spotkania o mistrzostwo klasy A jubileusze, pierwszy za udział 200, a
zespoły znaJduJą sie obecnie w niezłej siły z PTC.
przyniosą ~naczne przesunięcia w tabe- drugi za 100 meczy w barwach bialoI
w
posład~.
którzy
Turystów,
formie t tak Jedna Jak I druga drużvna . Dla
ma szanse na uzyskanie zwyclestwa. z~spole bardzo poważne braki•. spotka- 111, która mewątpliwie poważnie zmieni niebieskich. spotkają słe rezerwy tych
· O godz. 15
Typować któryś z zespołów na zwy me w PabJanlcach nie przedstawia się ,swoje oblicze.
klubów o mistrz, kl. C.
świetle.
rMowym
zbvt
w
naJcfezce nie Jest zbyt łatwą rzeczą,
prawdopodbnleJ Jednak oba zespoły po
1
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Plakletowy z1·azd motocyklowy

W spotkantu ŁKS - t.TSO fawory
rtl. dla sfowa rzu••• ·
tern Jest dru~yna czerwonych, która ordan lzule p
ngt:b I nle••o warzu szongt :h
zasłtc.na została ostatnio płerwszorzę:ł-1
neml jednostkami I wykazuJe ostatnio
Celem zafnt~resowanła JaknaJs~er„ Jwprowadzonych 7 z.t., dl~ nlestowarzyrewelacvJną forme.
Ł TSO natomfast w spotkaniu z Tu- . szyich warst s~ut\słw.a s.l>Qifłem m0. s~onych l~.-: Pod „N1estowarzyszetocyklowym, Polskl Związek Motocy- m" rozu11me s1e motocyklistów, niewyklowy (PZM) organizuje w dniu 17 bm. stępujących nawet Jako sympatycy, JaZJazd Motocyikllstów stowarzyszonych kiegoś klubu. Obowiązuje zaśwladczeZ życia klubów
1 niestowarzyszonych do Oruddądn na nie przejechanych kilometrów, wystaspotkanie uczestników raldu motocyklo wione przez klut> lub władze.
i zwiqzk6w sportowvch
PZM zwraca się ze specjalnie gorąwego naokoło Polski.
•
Meta w Orndziądzu wsp6lna z metą cą prośbą do motocyklistów Łodzi, aby
. W dniu dzlsit>J~Z,Ynt l('ub ~r. Im.
Trumpfeldora łstmeJący; za1edwre od 15 Raidu. Minimalna długość trasy 50 kim. JaknalllcznieJ stawili sie na mecie w
tlli:ęsle~Yi oo.tujo donłoałę zdarzenie1 bę- Za przebycie 50 kim. mały teton bron- Grudziądzu.
Niestowarzyszonym motocyktfstom
dące owocem dot-y~hczas~wej działalno zowy, 100 kim. dUliy teton bronzowy,
Iza 150 kim. mały srebrny teton, powy- obszernych Informacyj udzielą miejscom.
ścl w zakiresie organlzacy1ny
Otót 0 godz. 9 wfecz. ~ obecnośct żeJ 150 kim. duży teton srebrny. Llcen· we klu:by: Bar-Kochba - Piotrkowska
110, godz. 9-11 wieczór, ŁKM - P-0dzaproszonych przedstawicieli wład~ pań cJa sportowe obowiązuje. Wpisowe,
oraz licznie pilatne na mecłe: dfa stowarzysz.onych ł leśna 1' S ·S. Union - :ArzeJazd 7•
stwowych l komunalnych
zaproszonych gości ze sfer sportowych
naszego miasta, odbędzie sle uroczyKolarze łódzcy •
stość otwarcia własneJ siedziby klubo- Zakończenie
•
.a
weJ przy u!l. 6-io Slernla 34.
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lyJazd hilZBDISfBk

Polonji do Czechoslowac;i.
Na Zielone Swiątki wyjetdia druty...
na hazeny K.S. Polonja na trzy mecze
do Czechosłowacji. Najważniejszem
spotkaniem będzie mecz z Victorią Zii·
kov w Pradze.

Hakoab

łódzki

jedzie do U!arszawy.
Na nadchodzące Zielone Swieta zaHk
ł d
proszona zosta a ruiyna a oahu łódz

kiego do Warszawy, gdzie zmierzy swe
sity z Makkabf. Jednocześnie dowiadu-Jemy się, te Hakoah zamierza w drugt
d:iień świąt zaprosić do Łodzi .ligową
drużyne Warszawianki.

DBIBDilC(

POISkł

na kongres do Berlina.
Na doroczny międzynarodowy kongres federacji piłkarskie.i w Berlinie Pol-

walczą w medzie/ę w U!arszaw1~ ski Związek Piliki Nażnej wysyła pu~k.

nadchodzącą niedziele odbędzie Ol~bisza I inż. Kuchara ..Kongres odbęJak Jut donosiliśmy, w Białogrodzie sio w Warszawi~ doroczny wyścig ko- dz1e się w dn. 22-24 maJa.
•
odbył się miedzynarodowY turniej tennl Jarski .,.Expressu na trasie WarszawaZeSerock
Dwór
N.
Jabłonna
udzia·
z
sowy 0 mistrzostwo Bałkanów.
łem tennlsistów czeskich wfficrskich, grze - Jabłonna - Praga - Dynasy,
jadą do Kopenhagi. ·
niemieckich, austriackich ~ich, wynoszą~y w sumie 105 kilometrów.
lekkoatletyczne w Ko,.
zawody
Na
&1'0re><:.z!M
rok
który
tym,
W wrśc~gu
polskich J iuiOlłowiańl~ W
1
ll~a jadą Petkiewłci
20
I
19
penhadze
na
szosowe-20
kolarshya
elit~
madz.
.
~Y.
działek turniej ten został
w roku
grze pojedy(JczeJ panów Marclaa- starcie staJe w nf.edz1elę 111 kolarzy re- i Kusociński bronić zdobytych
2 i 5
na
biegach
w
puharów
UlbiegłY'lJl
całego
z
klubów
20-cia
h
pre-~ent~Ją.cyc
fi.nale
w
pokonał
ja)
(Czechosłowac
tak
T!enin~owy mecz miedzy powyż.
21-go
będą
startować
cl
Zawodnicy
kim.
kraJu.
szem1 druzynarni . rozeg;.any "": czwar- Hencke (Niemcy) w trzech s~tach.
w
czerw~a
28
a
Antwerpji
w
czerwca
polskich
nazwiska
ze
Conajgłośnlejs
na
p1erwsz~
pań
W grze pojedyńczej
tek na boisku „Widzewa zakonczył się
Amsterdamie.
walki.
do
niedzielę
w
staną
szosowców
bijąc
(Węgry}
Schreder
zdobyła
grodę
przyczem
Huraganu,
dla
~ynlkiem 2:0
obie bramki dla zwYcięzcńw padły w w finale BlanaJorve (CzechoslowacJa) Wasilewski, Stefański, Olecki, Michalak
Targoński, Napieracz, Głowacki, wropierwszej ~ołowie gry. Po przerwie 6:3, 3:6, 1:s.·
l'I
W grze mieszaneJ para czeska Bla-· darczyk, Korsak - Zeł eski, Stahl, Konop·
przyi.gniataJą~a przewaga Tru.mpfe~doru
w podnoszeniu ciężarów
•
innych.
wielu
i
czYński
Jednak anemiczne strzały n 1.ristn;k~w naJorva - Marchalek pokonał2 pare we
•
• ~
A.
b'
t
k
b
Ni
lekko
SUbersdorff
Schreder
gierską
bramkarza
gra
doskonała
oraz
Trumpf.
1
Podnofederacja
wa
Międzynarodo
ruwniez
.
iegu
YTł1
w
e
n
ra
za
e
Huraganu uniemo?;liwiły lllyskanie ho- 6:3, 6:2.
~ło· szenia Ciężarów zawiadomiła przed· kilW grze podwójneJ y,anów para nie- ~o~~~by~~r~k~so:.~~w lidt~?h·
norowego punktu.Wyrónil sie w Trump.
1
~iecka łiencke - Helner odniosła zwy czewski Cobaj z To.),arrzzyst:as z ~ole~~i ku dniami Polski Związek Atletyczny,
Korn H.
Kof odzicjczyk (Resurs ) . I~ !111s.trzostwa Europy ~ podnoszen~u
c1.ęstwo nad parą czeską Marchalak - ków Sportu)
k ~ ~ c1ęzarow odbędą się w dniach 3 i 4 pazt .
'(ŁKS)
'de
f
łI
Trumpeldor - Jutrzenka 40:6 (U:4). S1ke.
0
f~- dziernika w l;uk~emburgu. Na ~a wody
u~7e
nied~~I~~~
w
st~~ztÓdzk~e
o!in,alów
dzień
Vf
poniedziałek,
W
I
Piekny debiut nowozałoionej sekcji
8
powyższe wyJedz1e reprezentacJa Pol·
gu
lecznym.
Ma
a
piłki koszyk. mesklej w meczu z Ju.trzen hecna była królowa JUgosłow1ansk
ski. ·której skład ustalony zostanie oo
nastepnie
która
turnieju,
patronka
rja.
„Ten"
14,
Kosze uzyskali „Szmala"
1
h PolskL
·mistrzostwac
1
1rozdała zwYciezcom nałl'od.y.
20, Olłcenszteln 6.

~ d~lu dzisie/szym o godz. 18-ef od
będz1e się nadzwyiczaJne walne zebranie ŻSGS Ha_smonea w lokalu własnym
przy ut GdanskleJ 40. Ze wz.gledu na
wyJątkowo watne sprawY obecnośc
wsiystkl:h cz.fenków pożądana.

Huragan·Trump1Idor, Z:D
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WoJna radfowa
Niemcami

między

i Sowietami

Moskwa, 16 maja..

(Telerram własny).

Międizy

Niemcami a Sowietami rozgorzała wojna radJowa. Przed kilku dnfa
mi niemiecka główna radjostacja nadała
odczyt o położeniu gospodarczem w Rosji sowieckiej. Wobec powyższego komintern postanowił, te komunista Wilhelm Pieck wygłosi przez radjo w języ
ku niemieckim odczyt o sytuacji w Niem
czech. Pozatem postanowiono, by jedna Bank austtjacld dla handlu i przemy.tu
ze stacyj sowieckich przeszkadzala sta- na czele kt6rego stał baron LUDWlK
cji w KOnigswUrstenhausen w nadawa- ROTSZYLD (na fotografji) poniósł tak
niu audycji.
poważne straty, 7.e obecnie państwo ·mu-I
si przeprowadzić jego sanację. Straty
Widok gmachu au.strjaddego Banku dlll handlu 1 przemysłu w ;wiednłu, kt6ref)
sięgają sumy przeszło 125 mUjon6w S%fsapcją zajęło się obecnie państwo.
lingów.
w Atenach

„Chininowy'' proces
.

Ateny, 16 maja.

!R.osmoll'a
monarcli6111

%o6arun.j a ..; 3lladrucfe

(Teleiram własny),
Dziś przed sądem karnym rozp<>ezął
się sensacyjny proces o nadużycia w pań
stwowej wytwórni chininy. Na lawie oskarżonych zasiadł naczelny dyrektor
państwowego laboratorjum chemicznego
Galopulus, oraz 14 wyższych urzędników
państwowych. Okazało się, że w wyrabianych przez państwo pastylkach znajduje się zaledwie czterdziesta część potrzehnej ilości chininy. Proces ten wzibudził ogromne zainteresowanie w całym
kraju, gdzie konsumcja chininy jest szcze
gólnie znaczna z powodu panującej tam
malarJi.

Przypadkowo

zastrzałil

chlopca, a

rani/

matkę

Akwizgran, 16 maja.
(Telegram

własny)

W Scherpensee bawił ~e na ulicy 5letni chłopak. Gdy matka chciała zabrać
dziećko do domu, huknął nagle wystrzał.
Okazało się, że w oknie sąsiedniego domu repetował broń pewien urzędnik celny, który przez nleostrożność spowodował _wystrzaił. Kula zraniła matkę w gór- W czasie zaburzeń ulicznych w Ma~ci e, tłumy przewróciły samochód redaktora jednego z pism monarchisty cz.nych i podpaliły go.
Król rumu6ski KAROL (z praiwej) 1 JU·
ną część czas,zki, poc.zem ugodziła synka
jej w głowę, ·kładąc go trupem na m i e J - i • • - • • • - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • - gosłowiaóski ALEKSANDER (z lewej)
scu.
sp<>tkali się ostatnio na jachcie jugosło1'n1111111a
o ,·DOCfq~
wia6skim ,,Drago" i odbyli wspólną pód1róż po Dunaju, rozmawiając na temat
zacieśnienia się przyjun ych stosunków
w Wielkim Cieszyme
obu narodów.
Morawska Ostrawa, 16 maja.

Dalfta

l\lara prz1myfnlcz1
(Telegram

własny)

W Wielkim Cieszynie wykryto wdelką aferę przemytniczą. W ręce wtadz
wpadła w1ększa przesyrka kokainy l salwa·rsanu, pochodząca z Niemiec a f)rzeznaczona dla Polski. W związku z afera.
tą aresztowano urzędnika kolejowego.

100-letnla rocznica
wynalazcy miktorfonu

Olbrzymi pożar
w Bremie
Brema, 16 maja.
(Telegram własn.Y).
Wczoraj o godzinie 12-ej w południe
oowstał pożar na terenłe firmy I. H. Bachman, gdzie znajduje się elawator zbożowy, skład drzewa i zakład dos'Pawania
metali. Pożar objął wkrótce elewator,
który spłonął wraz z wielkiemi zapasami zboża, mąki i owsa. Pożar ugaszono
po dwugodzinnej akcji.

Otwarcie
wystawy lotnicze; w ::,ztokholmie
Sztokholm, 16 maja.
Przy udziale wielkich tłumów odbyło
się dziś otwarcie międzynarodowej wystawy lotniczej. Na krótko przed otwarciem wystawy odsłonił książę Karol pom
nik lotnika.

związku z zbliżającmi się wyborami do parlamentu egipskiego, ponownie
wybuchły ostre stucla pomięcky zwolennikami obecnego rządu a zwolennika-

W

mi całkowitej niepodległości kraju. W ostatnich dniach grupa nacjonalistów usiłowała opanować na stacji w Kairo pOc iąg, by na Dim rozjeżdżać po kraju, prowa4ząc agitację wyborczą. Po krótkiej, lecz krwawej walce, wojska rządowe
zdołały ro~ d:zić nacjonalistów.

Nieście pomoc najbiedniejszymi
•

Redakcla 1 Admlnlstracta: Udt. Piotrkowska 49. Tel. Admlnlstracll: 122-14.
TeL Redakcll: 127-24. 136-43. 136-44. 189·00,

W dniu 16 maja upływa 1OO lat od chwili
narodzin genjalnego wynalazcy mikr<>fo.
nu i telegrafu literowego DAWIDA
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ODDZIAf' .Y: KRAKÓW, ul. Piiarsk~ 4, tel.. 165:CX!: KATOWIC~: Biuro dzienni~ów „~aga" Wincenty Szczepaniak,_ ul. Pi~sto~s.ka 9, tel. 7.17.; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawski
ul. 3-go Maja nr. 28; BĘDZIN: Biuro dzienmkow J. Hl awsk1, ul. Małachowskiego 1, DĄBROWA GÓRNICZA: Bmro dz1enr.1kow J. Hlawsk1, 3-go Maja nr. 4;
ZAKOPA NE· Waler · '
Joniec, Krupówki nr. 30; GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regia".' te!. l?.02; TARNÓW: ulica Krakowska nr. 2; C:ZĘSTOCHOWA: Al. Panny Mari i nr. 3 1, tel. 4-48; KALISZ: Żtota nr. i~~
RADOM: ul. Żeromskiego nr. 23,
tel. 31; KIELCE: ul. S1enk1ew1cza nr. 46, ,tel. 171; 'SKARŻYSKO: ul. llzecka ~ 16, ~I. <tó; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ul ica Garn ca rska nr.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki

pocztowej z!. 3 gr. 50 mlesiecznie
.. --- ··

Za

I

J.

Ogłoszenia:

w tekś~ie 50 gr. za . wiersz .milimetro W\' Ina s tronie 4 sz palty);
. . .
. nek!olog1 40 gr. za wiersz milim. Drobne: za słowo 15 groszy
naim ni eisze zł. 1.50. Poszuk1wan1e pracy: za sło wo IO groszv nai mnit'hit· 71 I .'U
'

wydawcę i druk.: Wydaw niclwo „Republika" sp, z OKr. odp. i··;;daki.~;cd~~;ied;i~ln; :

_j; n

Grobei~iak, tÓdź, -Pi~t;ko~;~!ia
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