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w Czechosłowacji 50 halerzp,
w l"iiemczech 7 fenigów,
w Gdańsku 10 groszy gdańskich
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Wrocław, 17 maja.
W dniu wczorajszym doszło tu do
komunisty:;;z.
poważnych rozruchów
nych. Zebrani na Nowym Rynku komuniści, poczęli wznosić wrogie okrzyki.
Gdy policja chciała usunąć demonstran
potów. ci obrzucili ją wyzwiskami,
czem zaś zaczęli napierać, tak że poiicja musiała zrobić użytek z pałek gu-
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Kobieta żywcem· pogrzebana
:fle sekSD•

8iroszno zbrodnio

BO

rezultacie walki jeden policjant został
ciężko ranny. Policja aresztowała 50 de
monstrantów.

Szaleniec

zranił

dwuch policja rt tów

~~:s ~~;
nad ranem
1

11

maja.
godz. 4-ej
na ut. 11senburger 37 dostał nagle ataku
niedawn'J
szału fridrich Ross. Ross
WW
. wypuszczony został ze szpitala dla u. .
.
zgromadziła 1 mysłowo chorych jako zupełnie wyleNa m1eJsce wypadku
paska trzymała zamordowana w ręku.
Częstochowa. 17 maJa.
.
szału usiłował
do domu w · z czego władze przypuszczają, że zo- się ludność prawie całego Myszkowa, 1 czony. Podczas ataku
WracaJące ze szkoły
żywa. lecz nikt nie był w stanie rozpoznać Ross, rzucił się z nożem na żonę i córMyszkowie, dzieci znalazły na drodze I stała ona pochowana jeszcze
Morderca zakopał swą ofiarę w rowie, I zwłok zamordowanej. Policja przypusz- kę, które jednak z?otaty zamknąć się
świeżo usypany chróst.
t
b. ł
P.oko.Ju.t
Pod chróstem znalazły one świeżo ro który sam wvkopał rękoma na głębo-j cza. że zostało tu dokonane morderstwo w pNrzvklęgłvkf!l
a rzy 1 mewias przy v o CL e·
•
· k
war
z
stoczyli
którzy
rech policjantów,
na tle seksualnem.
z kopany pias~ z ~tórego ster~zał !a- kośc 18 cm.
jatem zacięty bój Dwuch policjant6w
kierek damski. Dz1ecł rozkopuJąc piazostało jednak ranionych przez sz:il.:>fl·
sek odkryty nogę kobiecą. Przerażone
ca. Jeden z posterunkowych zrobił Ll'Ź'Y
uriekły do miasta i zawiadomiły o wy
tek z. broni ! r~nił Rossa. ~tórego na'
•
padku policję. Przybyła komisja śledStępnie OdWleZlOnO do szpitala.
1111 .'.ir:2Dqf dO przemgSfQ f!ÓrDIDŚfqSflief!O
cza Odkopała zwłok.i nieznanej kobiety I
Uczącej około 30 lat. Na około szyi wid
~amo6óistn;o
Warszawa, 17 maja. ljona zlotych. Z zysku brutto 14 miljonial u niej pasek męski. Jeden koniec
ftaeroDn~fta szftołv
nów złotych, 9 i pól miliona ztotych po.
„Wieczór Warszawski" donosi:
maJ·a
Katow"ice,
Sfery przemysłowe m: ~Jąsku zosta- szło na odsetki od pożyczek, ciążących
17
ty zaalarmowane wiadomością o utwo- 1-na przedsiębiorstwie.
w
Wczoraj wieczorem znaleziono
b 1 t
bi"
li t P kó'"
t t I t ·
lk.
S 7 l•ofy męskie•.·
~a " O J. W IJ IC~U. an (lfUC Wa, zamknięteJ• kanceJar.~t'
rz.emu nowego WI,e, le'gO rl!S U l).l ninowden zachorował
~
•
.~ •
·'
•
cze.go, w skład ktoirego w e ~zły: li uta rozwiązała swoJe trudnosci w ten spo•
Bismarcka, ttwta falva, Huta Hrnbe·r- s6b, że poszla pod komendę p. Flicka z w Chropaczow1e Yf kałuzy krwi zwłoki
• pr•epro€ofl'on10
kierownika tamte1szej szkoły Bernarda
•
tus. łiuta Marta, Zjednoczone Huty Berlina.
L d n , 17 maja.
.
•
Jeśli sprawdzi się pogtoska o tem, ,Kensboka.
Królewska i Laury, ttuta „Pokój", Za(Telegram ~?as~y}.
ze Kensbok
Dochodzenie _ustahło,
Angielski minister skarbu Snowden : kłady Modrzejowskie oraz, co najsen- że p. Flick sięgnął ręką również po Zaponownie zapad! na zdrowiu. Od wczo- 'sacyjniejsze, Zaklady Starachowickie! kłady Starachowieckie, to udział trustu I popełnił samobó1stwo. Przy.czyną rozraj nie opuszcza minister łóżka. Ponow- Na czele trustu stanął niejaki p. fli~k, flick w ogól-no-polskiej produkcji że- paczliwe~o kroku był roztróJ nerwo~y.
ne pogorszenie się stanu zdrowia Snow- :który przed wojną byit nikomu niezna- i laza i stali dojdzie cor.ajmniej do trzech \YYPa dek t-en wKywołał wiełk~e wrazcm~, a1how 1em ensbok ~r.ał zywy udena nastąpilo z powodu zbyt wytężo- i nym generalnym dy1rektorem Scharlot- . czwartych.
tenhi.itte w Niedersche'lden w środ·ko- I Nic więc dziwnego, że w tych wa- dz1:it w pracy sp_ołeczneJ I cieszył sie
nej pracy.
Rząd angielski zamierza dać Snow- wyc_h Niemc~ech, gdzie p. ~!icka naz~- 1nmkac_h os.oba polsko-niemi·e.c~i~go kró- 02<?lnym szacunluem.
denowi do pomocy specjalnego sekreta- waią o:~ecme „polsko-memiecklm kro- la stah zac~y'l1a coraz bardz1eJ mte~·eso. Warszawa, .16 maj~.
. .
wać szerokie sfery przemysłowe, fm an.
„„ . .
rza, który zastępowatby ministra na te- IIem stall. .
Kom1s1a zdro1owa w Krynicy obnrzy
renie parlamentarnym i w ten sposób I O hu•c1e „PokoJ JUZ od d:tuzszego cza- · sowe, a nawet p·ohtyczne w Polsce. Okasu krążyły rozmaite pogłoski, iż fa bry- zuj·e się, że p. Flick jest jednym z tych ła w związku z obecną konjunkturą e)rn
z.nacznie odciążyl'by jego prace
ka ta znajduje się w poważnych trudno- lutdzi, którzy finansują ruch hittlerowsid nom1czną ceny mieszkań i utrzymania
•
na sezon letni o 15 proc. w stosunku do
ściach .platniczych. Ostatni bilans zam- w Niemczech.
1
1
ubiegłego .
roku
w kwocie 2 i pół milknięto deficytem
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faszyści

W 4WSW

słynnego kompozytora
spoliczkowali
odegrania marsza faszystowskiego

Nowy Jork, 17 maJa.
odmowę
Pod miasteczkiem Burlington, w Sta
nie New Jersey, oddano do publicznego
koncertu Toscanini zagrał
Jcią ku czci kompozytora włoskiego Giu poczęciem
Bol'lni 1. 17 nu.ia
użytku największy na świecie most zwo
Jak już donosiliśmy, miał tutaj miej- 5eppe Martucci. Na dyrygenta orkiest- 1 marsza królewskiego i hymn faszystow
dzonv na rzece Delaware. Srodkowa
. część mostu, mierząca 540 stóp długo- sce niebywały incydent w czasie które- ry udało się pozyskać przybyłego nie- ski „Giovinezza".
Toscanini wzdragał się jednak wyścl, otwiera się na dwie strony dla prze go słynny ~ompozytor Artur~ Toscanini dawno z New Yorku kompozytora Tos-1
konać ten rozkaz, albowiem nie chciał
puszczenia okrętów. Oba te skrzydła został spoh.czkowany.. fy\a~1strat mia- caniniego.
W ostatniej chwili władze faszystow do tej uroczystości wprowadzać plerpodnoszą się w dwóch minutach cio wy- sta odnowił teatr mieJski. Otwarcie
1
teatru zostało połączone z uroczystoś- skie w Bolonii zażądały, by przed roz- wiastków o charakterze politycznym.
sokości 138 stóp.
rozpoczęciem koncertu
Tuż przed
przystąpiło do Toscaniniego dwuch zdt
nerwowanych faszystów, ~tó!zv. ust~~r-,a-1•
szawszy odmowną odpowiedz zagrama
r~ymnu uderzyli dyrygenta w twarz, tak
100 zobi•uc:h, 300 ronngc:h
oofo6uso~-,:o
ze został on ranny w wargę.
.
fi
ó6
5
wództwem b. gubernatora Kwantungu 1 Syn Toscaniniego Walter stanął w
Londyn, 17 maJa.
ronnu•
os
z?stała ~oz~r~jona, a oficerowie o~adze ; obronie ojca, został jednak przez obu
•
(Telegram w~a~n:) .
Częstochowa. 17 maja.
Jedna z kanom~r~k : faszystów pobity. Po tym incydencie
I?onoszą z S~anghaJU, ze .w ciągu ~s · m '!I więz1e~m..
Na szosie prowadz~cej do Wielunia
autobus, chcąc wyminąć zbliżającą się ~ :111.:h 12 godzm toczyły się operacJe woJsk kantonsk1ch została powazme Iodmówił Toscanini udziału w koncercie
n_ienne dokoła. fortu Whampoa. Gene- uszk9dzon~. yv ręce. z.wycięz_c<?.w wpad ! i powrócił do hotelu, 'którym w mieszfurmankę, skręcił tak niefortunnie, że
fort, ła wielka !losć brom i amumcJi. Straty kal. Przed hotelem zebrali się równieł
runął w rów przydrożny. Tylko 3 pasa :~ ł Tszen - Tsz1 - Tang oblegał
żerów wyszło bez szwanku, pozostały , t6ry następnie wpadł w jego ręce. Za PO obu stronach są znaczne. Wynoszą faszyści którzy poczęli demonstrować
przeciwko Toscaniniemu i przeraźliwit
5 odniosło ciężkie obrażenia całego cia- :ol!a fortu w liczbie 2.500 osób pod do- one 100 zabitych i 300 rannych.
gwizdać.
łk
•
'(
ła. Przewieziono ich do szpitala powla- ·
Zajście to wywołało niezwykle wzbu
łowe20.
rzenie w całej . Bolonji. Okazało się ,że
iii
10 gospodarstw Wiej- przgc:zgnq ka•osirolg somoc:hodo• Toscanini do ostatniej chwili nie chciał
odegrać marsza faszystowskiego i CZ6wej - Hiszponjl
. h
kał cały czas na decyzję władz w l:!ote.
.
k IC
Granada, 16 maja. Jechał cztery osoby, z których dwie lu. · Zażądał on nawet by zapytano sił
d
pas•1o • vrnern
1 Jak donoszą z Santa fe, kilkll osob-1 zmarły na miejscu, poczem rozbił się o I! telefonicznie Mussoli~iego w tej sprawie.
.
'tików usiłowało podpalić jeden z klasz . przydrożne drzewo.
Londyn, 16 maja.
Jak się oka~ało, , . zaszła _ trag~czna ! Dopiero po oświadczeniu władz, że
We wsi Jan?wi.ce P?Wiatu Jubcbh:~ t:rów żeń,skich. P9 ~nergicznej wy~iago wybuchł w1elk1 pozar, pastwą ktc i- 11 1e strzałow z pohcJą podpal~cze ~bieg 1po.myłka, albowiem sc1gane ~uto me. na koncert może się odbyć bez odegrania ·
wraz 7 li samochodem, którym przyJecl1ah do lezalo do podpalaczy, lecz Jechał mem · marsza, udał się Toscanini do teatru
rego padło 10 F;ospodarstw
Przy wejściu do teatru zebrała sie
domkami mieszkał nemi i in wenta r zen' ~. "1sztoru. Wieśniacy ok?lic.zni !'a wl- dyrekt9r !Iliejs~owej ~orzeln~ w towa-1
Straty wy~'1S7 · L k pędzącego szybko. Ja~iego~ s.amo- rz:\'.stw1e zony i.. c?rki. . Usiłował on grupa faszystów, którzy przy witali kom
żywym i martwym.
wyzwiskami i okrzyk 8 mi:
przeszło 1110.non zt. W czasie ak cJ r:1 L ·odu. w przypuszczemu, ze w1ez1e on ~b1e~ przed w1esmakam1, przypuszcza pozytora
tunkowei :;:!\ ;i oslib "'"lało ci<.;71:< p< 7' '1 CZVticó;v. usi.łowali go . za;~zymać, Jąc, ze chcą oni poprostu napaść na ja- '. „śmierć Toscaniniemu", ,. Mit, V:.,; już
l ciebie zgnębi"!... ·
j . .l nak woz zwiększył szyQkOl5C, prze- dących.
p<1 rrn111 L.
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Czy Kiirten zostanie stracony NaJba~~f1~~~~rzeimi
1

Ożywi~na

$q w dwuch miastach /rancus·

l!teratą_!Af,

lekarZf,, .R awnil( w ; publiCY· Po~::;'1r~:C;!~~~ 0; ~~~~ 0;.igno•
stow. - „Wampir z Dusseldorfu Jest degener te
słynie z niezwyk~ej uprze_jn;oś<::i ktlr~U:
azjl. Na podstawie przep1sow, regulUJa.--.n-OrO
,-;.1·aJJll/lłr1·
pr~lllł11·
„,
e.ar~""'
'rn
•
1Pr1,j
c.ych
ruch ~11czny. p9dobnie, j~k ma to
li&
':!:li
-.,
.--~._, •w ff
M..,
._, ~ .
miejsce w mnych m:astach,
poJazdy nie
polemika

i

Od 3-~h tY1godni ca~a pr~sa_francuska! - Pewie.m .~róti:o i W'Tr~źni~: {e· ·która .zostaje .uwi,eńczon.a r.a miejscu !llogą __się za!rzymywać żzb6~wf;~g~P~~
wszystkich ocUamów 1 odcieni p·rowadzi stern przecnvmkzem kary śmierci, 1e· stracenia w obhczu katą J'est szczytem J~zdm' d? t_~go ce,~ ~tue ą i w okreśto
1
ożywioną dyskusję na temat słynnej stem również vr::eciivnikiem skazania karjery osław~onych zbrodnbrzy. Co c,alhe po!S~fl~h z~~~st~ąWbź~ice
i szofesprawy, skazanego na śmierć vrzez sąa Kurtena. Mv nie prarmiemy htr.v śmier- się tyczy Kiirtena, to nawet 50 1rzeczo- nyc J?Un _a
., · t eh rv; 1s6w
diisseldorlski masowego mordercy Kur· ; ci. pożadają jej !ednak mordercy.
!znawców nie zdoła mnie przekonać, iż rz~,l me! prke~t~z~~d~~~j ~o\.'gja ~:asta
fena. Wybitni przedstawiciele świata
Zbrodniarza - zboczeńca nęci gra z · jest on człowiekiem umysłowo-chorym. po. ega <\. ~Iz nJezw kle u r~ejmem po
lekarskiego prawniczego zastanawiają niebezpiecz eństwem śmi~rci. Kara śmier Właśnie dlafef!o nie miałbym odwagi ~vignon ~w ~t ra si~ w pr~kty<::e łagosie nad kwestją poczytalności „krwawe 1ci dla degeneratów ma pe·wiem pocią~a- skazać go na śmierć.
Is ~powamem te a rze isy
g? wampira". Jedni twierdzą,. iż .zbro_d- cy urok, któr:j je.st bard~iei silny niż i Prag-11~ . powotać się na znami.enn~ I dzi~:~~:eszof:i.. n~prz.ykład. powr6marz wzmen zostać stracony. znm znow . strach przed śmierccą.
słowa Wiktora Iiugo: Kara śm1erc1, ,
dłuższe· nieob"cności do swe
0
Sf-C Zt?. zastoso~~nien~ wobe~ niego ~tery
Z_br<;>dni.arz-s~d~sta. z~ajduie w ka- '.k~óra . stawia .nas raz n.azawsze przed c::~~,fa ~:kzat
nad\iero;n:cą napis, któ
lzzac1i, lub tez ząda1ą urmeszczema gu rze sm1e·r~1; dz 1ęk1 k_tor;J zdo~yw~. on me daiacvm s1ę naprawić .faktem . d.oko- ~Y zostat ·przymocowany przez policja n
w domu dl.a umysłowo-chorych.
.
J?Opu'larnosc, za~pokoieme sweJ proz~o-, ny.m, .bytaby ~o pom~ślema, gdyb:y se- ta. Policjant zakomunikował mu w ten
D~skusJę otworzył jeden z naJ~Y- 1 sc1. Popuilarnosc krwawych czynow, rl7.tow1e bylI meomylm.
sposób, iż na skutek zbyt dtu~iego po1 stoju dopuścił się wykroczenia przeciwb!tnJ.eiszych psychJatrów francusk11.:h, MWMJ&%4A2Wi9MZLM2LW '4111!
dr. Toulouse .. Lekarz tery gorąc.o prote~
„ 1,•
tr..
ko obowiązującym przep:som; ostrzega
!to~at przeciwko .wyrnrerzon~J .kar~e ..,.
,~'J,OllJO
~ 0 jednocześnie. iż zostanie pociągnięty
śnuercl. Wychodzi on z ~a!ozem.a. ~ż
--o-=m--•
..• re'.f'.en-en•
••-erzn„I"
do odpowiedzialności, jeśli wypadl!k tazarówno krwawe czyny Kpr ·~na, Jak Je
.1S• 1111
• • 11
ww~
-.
•
-.
-.
ki się jeszcze powtórzy.
g"O zez_nanfa oraz .okoltcz~OŚCI, to~var~y
9\ZdUk~ 0Ulf010 frODł:U91ciedO
Jeszcze bardziej uprzejma jest poli·
szące Jego z~rodmom, świadczą mez.blW paryskich kotach literackich w'. e- miast skomunikowar się z dyrektorem c'a miasta Avalon w departamencie
cie o tern, ze . ~o~w_orne zboczenia po- i Ie rozmów i komentarzy wywołała h:- teatru „Odeon" i na wspólnej konferen- 1 Yonne. Pewien właściciel auta. który za
wstały na tl~ częzkze1 cltoroby umyslo·· 1t storja, która przytrafiła się jednemu ze ej! postanowiono bezzwłocznie nrzec'.w trzymał się w niedozwolonem miejscu,
we}.. P~yc~Jatra ten d~chodzl do ~on· znanych francuskich pisarzy, Edmundo· działać tej nieoczekiwanej krytyce ra- 1po powrocie do swego wozu, przeczytał
ł:htizJI, iz mias~ posylac go _na ~leJs~e 1 wi Juro, autorowi sztuki p. t. .,Kobiet:i djowej, gdyź moie przynieść teatrowi . tam następujący napis:
,
s~t ::icenia, nalezafo!JY, go powierzyc opie jmo;~go kraju", która obecn}e wystaw:o,: zarówno, ja~ aut_orowi nieobl!czalne
Postój w tern miejscu jest niedozwo
ce lekarzy specjahstow.
. na Jest w teatrze paryskim ,,Odeon szkody, matenalne 1 moralne.
fony. Następnym razem zechce pan za~
Hipoteza ta jednak nie znalazła w1e- , Sztuka bardzo podobata się publiczności
Edmund Juro ma zamiar uczynić z trzymać swój ·wóz„." W dalszym clątu zwolenników i spotkała się z ostrą 1 i spotkała się z doskonałą oceną reccn- tego sprawę wagi zasadniczej, jeśli bo-! gu zostały wymienione wszystkie ulice
krytyiką zarówno z prawa, jak z lew~. zentów.
wiem nie reaguje energ:cznie na i place, na których są dozwolone postoje
srvnny literat Clemens Vautel stara s!ę I Pewnego ranka, kiedy szczęśl:wy au · tego 'rodzaju samowolne wystąp'enia, ra Najciekawsze jest jednak, iż policja mia
z;b~ć. wywody lekarza psychjatry w imię tor jeszcze spoczywał w wielki em łożu, djo w niedt-ugim czasie może stać się pa· : sta Awalon zna:<luJe się w kontakcie z
zdrowego ·rozsądku. Vautel znalazł ZW(J do syplaln! jego wpadf j~d~n z jego przy rzędziem do osiągania nieuczciwych ce·; propagandowem b!urem turystycznem.
lennika w wsp6łpracowniku radykalne- 1jaciól I opowiedział następującą histo- 1lów. Abonenci radja będą prawdopodo- Powyższy napis był bowiem zaopatrzogo pisma robotniczego „L'Oeuvre" O. rję. Otóż poprzedniego wieczora wraz z bn'.e mogli usłyszeć .,przy.iacielskie" o- 1ny w następującą uwagę:
d~ la f.ouchardiere. Dziennikarz pary- rodziną swoją i gośćmi sfuchat w domu; strzeżenia, w rodzaju: „Nie czytajcie
- Poleca sie podczas pobytu w Ava
ski pisze między innemi, powołując się radja. Niespodziewanie dla nikogo gf os z książek, tego czy innego autora, gdyż są ton zwiedzać najważniejsze· i najciekaw
na sprawę Kilrtena:
I eteru na~le zaczął mów:ć o sztuce „Ko- 1one niemoralne". Nie czytajcie te~o pi- sze punkty miasta, które są wymienione
- Oczywiście nle możemy winie hiefa z mojego aju" przyczem wyrażał sma. g-dyż jest ono fats:i:ywle informowa na poniższej liście.
tygrysa za dokon'anie kirwawego czynu, I się o szt~ce .w bardzo mocnych ~ł~wach, 1ne. Nie Jedzcie produktów firmy X. gdyż •••••••••••••••••••••••••••••••
lub też wściekłe,go psa. Morderca u. krytvkuJąc Ją w sposób bardzo u.emny. 1używa ona sztuczn~o masła i t. d. Morodzaju Kiirtena. również nie jest odpoTego ~amego dn:a ~le!u jeszcze in-: żliwo~~i w. tym kierun~u są nleo.1trani- Nleś1:łe pomoe
u:ledzialny za swe zbrodnie, ale ludzka nych znaJO!flYCh i przyJac1óf powt~rzy- 1~7:one ~ dlatego należy Je odrazu sparanalblednielszum!
menażerja nie ma żadnej votrzeby ant ło autorowi to samo. Dramaturg natych- hzowac.
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interesu w utrzymy\Vaniu wścieklycli
17s6w. Kara śmieirci w tym wyipadku.

nie jest karą w ścisfem tego słowa zna·
czeniu, 1ecz j-edynie rozwiązaniem problemu. Czy nie lest zresztą stokroć
większem okrucieństwem od kary śmiet ,
eł zamknięcie niebezpiecznej bestjl na I
cale życie w klatce wi~zi-ennej... Rów·
nież, zdaniem aut::>ra tego artykułu poi-emicznego, osadzenie Kiirtena w domn

~l: J~Yf~~~~-sce~~rech;!t~r:~~ledb~~~~

A I C a P 0 n e J. e 5 t
nazywa

się Kornel.•uąz

bandyty
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słynnego

gębie

Jesfe1n ojc:e1n fedo lojdoko...

mniej tego zagadnienia. Pod opieką IeWielkie, ladne miastu Warażdyn da ojciec Al Capone, - że wielkie ame t Ojciec Al Capone oddala się. Córka
karzy pacjent będzie się spokojnie za- należało przed wojną do Węgier, . a od rykańskie WY. dawnictwo ofiarowało me jego, p. Dcak odzywa się:
chowywać i po 10 miesiącach zostanie
wypuszczony na wolność, jako zupelnie chwili zawarcia pokoju jest pogranicz- mu synowi dwa miljony dolarów za na-1 - Ja jestem siostrą Al Capone.
wyleczony. Należy wątpić. twierdzt nem miastem Rumunji. Warażdyn, lub pisanie prawdziwej historji swc~o ży.
- Czy tesknf pani za swym braPouchardier, czy iv wypadku no"'ei według nazwy rumul'1skiej - Arad, ma cła. Czytałem rPwnleż w gazetach, że tern? - zapytuje ją dziennikarz.
zbrodni psychiatrzy zeclzcą wziać na obecnie wielką sensację: mieszka tam Al Capone odr:r.t.tclł te ponętną
ofertę. I - Doił mnie bardzo. że móJ brat sto
siebie
odpowiedzialność. Dziennikarz mianowicie ojciec ' osławionego króla tlómacząc, że nie może te~o
uczynić, czyt sle tak nisko.„ Mimo to sąsiedzi
'k
t
ób
podziemi chicagoskich Al Capone.
I~dyż ma uczcłweio oJca i nie chce rów nasi twierdzą, że brat mój Al Capone
kończy tę po1emi ę w en spos :
Wszystkie pokoje w hotelach Wiei- uleż podać nazwy kraju, z które~o po. zrobił wielką karierę. Dziękuję bardzo.
- Jest jeszcze jedno wyjście, a mia- kiego Warażdvnu są zajęte przez ame· 'cltodzl„. Dlatego właśnie poszedłem do Ja nie nazywam tego karjerą. Nlezalct·
nowicie powierzyć Ki.irtena opiece dr. rykańskich dziennikarzy I foto~rafów 'prokuratora I zameldowałem. że Jestem nie Jednak od wszystkle20 tęsknie za
Toulouse. Wówczas, niewątpliwie, zo- prasowych. Władysław Kapowlz, któ-I' ojcem teio bezwstydne20 łajdaka„.
I nim ł chciałabym, żeby on kiedyś wr6
stanie wyleczony nie Kiirten, lecz dr. ry Jak się okazało, Jest oJc::m Al Capo•
- Skąd pan wie, że Al Capone jest clł do nas ł znów został porządnym
Toulouse.
ne mieszka w małym domku na przed· pańskim svnem, - zapytał dziennikarz człowiekiem.
Sędzia sądowy Paul opowiada, Iż mieśclu. Przed dwoma tyl{odniami zgło . stare~o Kapovitza.
j - Niech mi pani opowie cokolwiek
był on naocznym świadkiem 50 egzeku- sil sie on osobiście u prokuratora i
Przed dziesięciu latv. - opowia- z lat dziec:innvch swego brata, - prosi
cyj. Sędzia ten przytacza argumenty, oświadczvr:
da stary Kapovitz - policja w Wiei- 1 qziennikarz siostre króla podziemi chizarówno za, jak i prze.::iw karze śmierci
- Prosie o wydanie nakazu aresz· kim Waraźdvnie otrzymała od swych ca~osklch.
Zdaniem jego, naj'.Jardzie} idealnym towanla mnie, idyż Jestem ojcem naJ· ' przełożonvch władz depeszę zawiada-j - Brat mój jako mały chłopiec był
~rodkiem w tym cel'.l Jest Kilotyna. Jest wlększe20 przestępcy świata. Al Capo mlającą. że poszukiwany jest przestęp- wielkim urwisem•.Pewnc20 razu wywo
on przeciwnikiem długich przygotowań, ae Jest moim synem.
ca, który podaje się za Al Capone, w lal on na rynku wielki skandal. Wywró
które towarzysza każdej e.f!;zekucii.
Prokurator usookołł go wvJaśnfając. rzeczvwistości jednakże nazywa
się cił on mianowicie na rvnku wóz z nwo
- Wolno 17rzesflfPCY odebrać ŻJ'CW, że nie można aresztować ojca dlateg-o KorneJjusz Kapovitz. Policja w Wielkim, cami. Jabłka i gruszki rozsvoafy sfe I
nie wolno sie jednak nad nim znecać, iedvnie. że svn Jego
jest przestępcą. , Warażdynie oo otrzymaniu tej depeszy jego koledzy szkolni rozkradli wszvst' twierdzi Paul. Odczytywanie wyroku Stary Kapowiz ze zmartwioną miną zwróciła se do mnie, zapytując o miej- ko, On sam natomiast nie wział dla sieprzed jego wykonaniem, przebieranie wrócił do domu, a sąsiedzi pokpiwall sce pobvtu mego syna. Bvłem poważ- bie ani jednego jabłka. Chdat Jedvnle,
się w czystą bieliznę,
w~dr~wka na nawet z niego, mówiac: ,.Jesteś osłem. nie ~aniepokojonv,
gdvi po pewnym ~bv ~oledzv jego orz".najmniej raz mie
miejsce stracenia na przestrzeni conaj- Powłnteneś być dumny. że 1'11ł!li7. syna, czasie utrzvmałem od mego svna hst, h duzo owoców. Tak iak teraz... Jesmniej 300 metrów, która odbywa się na który jest słynny na cały śwlat •
i w którvm mi donosił. że nie jest poszu- tern newna, 7e i tcr~z czyni on wszyst, wozie ciąitnionem przez dwie staire kiaJednak te starv Kaoo~vitz nie. fe~t kiwanym przez poll~Je. przestępcą, le~z ko dla s"Yvch ~~Jcgów„. .
cze-wszystko to, zdaniem lekarza są- dumnv. Gdv w tvrh dmach. pdw1edz1t porządn'\lm człow1e~1e~, więc n·~ I W teJ. ,eh\\ 1h przvbvł ltstono~z, któdoweg-o trwa stanowczo zbyt długo, ,.,o jeden ze współpracowmkow •. fvt.- , mam ootrzeby wstydzić się ~o. gdvz , rv przvmosł depeszę z Amen-ki. OJ-W każdym razie kończy swe wy- ~in~ Post" opowiedział mu ze łzami w cała sprawa pole~a na ni~ooroznmieniu. · cie.c Al Capone zjawił się zn6~. w powody sędzia, jeśli kara śmierci ma na- oczach:
O~ te~o cz~su mn~ęło dziesl.eć lat:
a ko1u. odehrał ~eoesze I ze złosc1ą prze
dal pozostać w me-cy, egzekucja nie po- Tak. Al Canone jest niestety mo- ~z1ś zn.6~ s1e dowiaduję, ze f!lÓJ syn czv_tał „Ofiar111emy 2.000 do!arów za
winna odbywać się pod żadnym pozo- Im synem.; Prawdziwe je~o nazwisko 1 Jest na1w1ekszvm przestępc~ .św111ta... lse~!e artykułów „Al C:.ponc J<1ko d·lec
rem publicznie
lmle brzmi „Korneljusz Kapovitz".. On j W pewnvm momencie OJciec AI Ca. ko • Po przeczvtanitt dcneszv stary Ka
w najbard~iei jednak silnych do- nie fest amervkanl!tem. on jest wę2rem„ oone prustaje opowiadać. Nie jest on povltz krzvkwtł z w~rkk•ościa:
sadnych wyrazach charakteryzuje swe
Liczne miesięczniki i wycinki ż ga- w stan~e dalej mówić.
I -: J!wa tvsiące dolarów?. Mnie są
stanowisko w sprawie „wampi1ra z Dils· zet leią na stole stare~o Kapov!tża. Po
Pan wvbaczv - Jestem zmeczo. te 01emad:r.e nlenotr?.ebne. Moi svn kd·
seldorfu'' !{wlazda palestry francuskiej torrafje wycięte z gazet...
n:v i. rnusze J'ójść soać. Moja córka o-. nakże może <i•fo mote otr7w11~ć dwa r~
$fynny Nloro-Giafferi: ·
ł - Czytałem w gazetach, -- opowla powie panu ~zystko.
zy po 2ęble. Żebym go tylko spotkal
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DZIS I DNI NASTEPNYCH!
NaJpotetnleJszy przeból sezonu

Polskie towarzystwo kra)oznawcze, wzorułąc się
na amerykańskich organizacjałłh, pragnie umożli
wić sferom pracowniczym tanie spędzenie urlopu

„\U Sidłach

Kłamstwa"

.
Dokąd wyjeeać n.a urlop? Na pyta- żadnym wypadku przekraczać sumy 300 wędkarstwo, łucznictwo, i .t. d.
pro1ekt, by tak1-e
lstniej1e również
nie to nie jest tak łatwo odpowiedzieć. zloi:ych miesięcznie.
Ze względu na to, że zapewne duży obozy urządzać jednocześnie w różnych
Sfery dobrze usytuowan~ materjalTragedia mężczyzny, którego serdeoz:·
ny przyjaciel okazał się kochankiem
nie mają do wyboru zdrojowiska kraio- procent ludzi nie będzie chciał noce>. częściach kraju. Grupy obozowe mogły
żony, - Dramat duszy olea, który usł·
we i zagraniczne, m.i-ejscowośCi leczni- wać w namiotach, któte zreszt4 nie zaw by więc przerzucać się z jednego m~ei
łuJe zabić własne dziecko,
cze i t. d. W jednych z tych letnich re- sze od1>owiadaią naszym warunkom kii· sca w drugie. W ten sp<>sób uczestnicy
W rolach głównych: dwie naiwtek•
taniej, V: malycz"nym, obozowlska maJą, być u.rzą. 1 o~ozowisk łąc~yliby zdrowe przepędu.
~ydencyj mogą. si~ urzą~zić
sze p0tęgi ekranu: Emll .Janntngs ł Oa•
pOznawary Cooper oraz Esther Ralston.
mnych są naraz.em na większe wydatki. clzane przy dworcach. Ci męc 1 którzy rue urlopu z Jednoczesnem
Gdy więc rozporządzają poważ.niej- będą chcieli sypiać w mieszkalliach, niem kraju.
Poczatek o godz. lZ-el w pol., od g.
Jak na.s informuią, polskie towarzyszem' funduszami wybierają jakąś miej- o!r.:i:ymają odpowiednie pomieszczenie, a
12-3-el ceny miejsc 75 gr., zł. 1 I 1.25.
TOku
Do godz. 6-el ceny miejsc znltone. scowość kąpielową, gdy zaś muszą ogra- amo!orzy namiotów będą mogli pc>zostać stwo krajoznawcze w bieżącym
Aparatura dźwiękowa: Western ł!l~c·
wprowadzi „campingi'' tytułem próby.
niczać się w rozchodach, wyjeżdżają na na świeżem Powietrzu.
tric. - Passe • partouts, prócz urzę((o·
Jeśli próby te dadzą dobre rezultaty,
mniej okrzyczane i niedrogie letniska. I Na „campingach" polskich będą orwych nieważne aż do odwołania.
Inaczej prz·edstawia się sprawa, gdy gani zowane wszelkie rozrywki i sporty. w przyszłym roku obozowiska na ło:nie
Każdy będzie mógł znaleść swoją u- natury znaj-tlą już w Polisoe bardzo s.zerozstrzygnąć I
problemat urlopowy ma
pracownik umysłowy, p<>bierający pensję lubioną dziedz:i.nę, a więc wioślarstwo, rokie za•s•to•s•o•w•a•n•ie•.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w wysokości 200 300 złotych mie&ęcz.
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;.~;~ :l~ii'ft~V{łd~~i ;~;~; Chci la zabiC siost·rą, gdyż jej odbiła mąża
1

·
•
•
rodziny. Trudno mu równ1ez urządzic się •
•
w pe~ionata;tt . podmiejskich, . gdyż 1 groziła wyrzuceniem z własnego domu. Łodzią
dramat
Krwawu
wszystkie p<>b1~ra1ą ba~dz.o wysokie ~eJf
ny. Gdyby chciał na m1es1ąc odna1ąć iaWywarła
Pożvcie małżonków figlarsktcb przez . przydać - mówiła do męża - Nie wt- temperamentu dziewczyna.
ki~ś mieszkan~o na .~etnisk~, również ~ie
!działam już jej bardzo dawno, ale mó- ona na figlarskim bardzo du!e wrate·
mogły ze swe1 pensfi opłacić wszystkich . trzy lata bvło b.irdw szcic;lśhwe.
. l ·Posiadali oni niewielkie .gospnliar· wiono tni. że jest bardzo zdolna do pra nie.
•
wyda;tkó'!• w.
Ty~ nh~dy nie była taka ładna1
Nic 'Y1ęc dziwnego, ~ gorzel. płatn! stwo rolne we \\si Gaie~·h(iw pod Ło- cy. Pol'ha~ałabv nam w robocie.
fi~larski, kt~ry . nie . z~ał . zupełnie rzekł do zon~ - nawet przed ślubem.
pra~.wrucy_ um>:'łowt w zna~neJ. s~eJ dzia. pracowali w n 1cie czola starając
M!oda. dziewczyn.a bardzo szvbko
częsc1 ~ogol.e 01e wykorzysLuJą udopow. ~ie zebrać pieniądz~ na kupno większe- swej szwagierki, me miał Jakoś do niej
zaufania. Po pewnym czasie uled jed- oswoiła sie z nowemi warunkami życia.
Spędzai ą 001 okres ustawowego wypo- go obszaru ziemi.
Nie miała prawd~ie włe_IkieJ ochoty
figlarska nieraz zwracała si<: do mę nak prośbom ionv I napisał d<l dziew-1
~zyn1? w dusz.nem mi~ś~e, ~iorzysai.ą~
. do t>tacy ł bardzo mechętme zaJmowa1edyme z parków lub rueualek1ch wyc1e- i.! . i:.i osząc go, :. y pozwom priyjechać czyny, by natychmiast przyjechała.
lecz Figlarski
Helenka nie kazała długo czekać na ła się g~spo~arstwem,
. ~:a ~ •de jej mł .1-tsu; slostrz,~. Helenie, I
·
czek.
Ja~ wyk~zały l?rze~;-.:-owad~one w te1 przebywającej u jakh:hś krewnych pod l siebie. Po o~ru dniach zjawiła się już nie czymł JeJ z te~o powodu żadnych
i wyrzutów i starał się być dla szwagier
ł w Oalechowie.
sprawie ankiety, lic!.ba ~orze1 płatnych Warszawa
urodziwa I pełna_ Id JaknaJbardzleJ uprzejmym.
Była to bardzo
pracowników, niewykorzystujęcych urlo I _ Hel~nka może się nam bartlzr.
Małżonka jego nie była z te~o PO·
+Mif w
pów, przekracza 50 proc.
wodu zadowolona. Z biegiem czasu po
W Ameryce i szeregu krajów euro- 1
"h'tł częła się w niej budzić zazdrość.
petskich od-dawna tut istnieją .specjalne
Stwierdziła bowiem, że mąż ' z;ileca
!ł· n
organizacje, któr.e umożliwiają tym sfe- ł
się do Jel siostry i nie natrafia z Jel Slro
rom pracownikom doskonałe spęd.ze.nie tł M
ny na opór.
OsJI.ust"'o fałs•u111e1to of!ento 6onfio111etto
urlopu.
l<tóreg-oś wieczoru niewiasta uod~
.
.
.
. .
Rok rocznie orga.nbuic: -się tam t. zw.
Po wsiach, znajdujących ·Si~ na .tere- ł. Agent ob!Icz~t ile. s1~ Jeszcze n,a letf : ~łuchała Jego rozmowę z Helenką.
czyli obo.towtska na łonie
Camping
- Dziwię się, że ty Jesteś taki ła„
członkowie nie województwa łó~zkieg-o, r<>zjezdżat 1i ~ądał natychm1~st piemę~zy.. Nie odma l
1,atury. W okres~e let.!lhn
poszczególnych towarz,stw korzystają. swego czasu agent Jednego z b~nków, : wiano mu ~Chl?~ 1 • me posiad.a.iący .w ~o . iodny - mówiła dziewczyna. - Prze·
\.Y z urlopu, wybierają sJbte )akiąś mało któ_ry propo~owal chlopo~ 11ab'Yc1e roz· , ll!u odpowie~nteJ sumy, P?ZYCZalI PIC- ) cleż Janina już jest za stara dla ciebie,
uczęszczaną, zdrową ; ładną miejsc o- ma itych papierów wartościowych t dola mą~ze u. sąsiadów, chcąc JaknajprędzeJ ,. możesz mleć młodszą.
ze
Figlarska postanowiła załatwić
.
podJąć wielką wy~raną..
,
wość, wyi~źdżają do ni ?J gremialnie . .r0z rówek.
- Za parę dm przyJda pieniądze - siostrą swe porachunki
Nabywców było dośc duio. Gdy tfu.
bijają na łonie natury namioty i przez
Nie chcąc z nią na~et rozmawiać,
szereg tygodni rozkoszuję się świeżem maczyt zamożnie}szym gospodarzom, że · zape.wniał ie~ .agent. - Może<:ie by~ zu
wezwała męża I zatadata od niego, by
.
.
m~gą wygr~ć większe ~urny, rozchwy- pełni~ s~oko1~1.
p<>wietrzem.
kazał Helence wrócić do krewnych.
P1emądze Jednak .me nadchodziły..
Wydatki mają niewielkie. Nad admi- tali wszystkie dol~rów]n.. .
_ Nie, ja te 2 o nie zrobię _ odparł
Po .pewny.m czasie. oszustwo mus1aW pa~ę tygodm poźnreJ w tych sa·
nistracją obozu czuwa jakiś wytrawny I
organizator, który posiada tytko do po- mych wsiach, w których . vr:zebywał a- i lo ~YJSĆ na Ja~. ~os1adacz dola~ów~~ iel chłodno _ Mnie się Helenka Podo·
.
mocy kuchMza. Inni pomodlicy są zu- gent bankowy, graso~ał takFś pomyslo· d?wiadywał się, ze V:' rzec~yw1stosc1 ba I nie chcę, żeby wyjeżdżała.
I wy oszust, którego ofiarą l}a4t cały sze nie wygrał ani grosz~ i dał się nabrać · Małżonkowie sprzeczali się bardzo
pełnie zbyteczni.
dłu~o. Janina oświadczyła wreszcie, :!e
.
fałszywemu agentowi.
. .
Za przykłade111 zagranicy :t'oszło obe : reg nabywców dolarówek.
Policja, po otrzymaniu kliku ~oOO· sama uda się do siostry I zażąda, by na
cnie polskie towarzystwo kra10.znawcze. I . Oszust ten stosował nast~puJący
. bnych meldunków, wdroży ta energiczne tychmiast wyprowadziła się.
.
.
specjalną tnck:
Zorganizowało ono obecnie
Teg-oż dnia jeszcze w zagrodzie Fig
Składał .wizytę :oimkoW'l, ~~ mi.a~ dochodzenie .i w . rez~lt~ci~ uj~ła oszusta
s ekcję, która zajmie się propagandą i
się mm meJaki Wiktor Szal· Jarskich rozeg-rał się krwawy dramat.
Okazał
wielk1.eJ
w
mu
koml!nikował
~.
do.Jaró':""kę
tworzeniem „campingów".
1
zapewnione
Helena wiedziała, że ma
.
Obozowiska. organizowane przez tę ta1emmcy. IZ na Jego numer padła duza ter. bez stateg~ adresu.
oświadczyła
Przyznał się on tylko do Jednego o- poparcie szwag-ra, wiec
.
.
.
.
.
ruchliwą instytucję, będą obliczone jak- j wygr~n_!l. .
W1es~iak me v:iedział wprost, gdzie szustw.a i. tw.ierdził, że pozos~~łych do· siostrze, że nie wyjedzie.
najtaniej~ aby najskromniej uposażony .
- .fa tu teraz jestem mocnlęfsza,
konat Ja~1ś J~go „konkure.nt • kiórego
.
ma g~ścia posadzić. .
prac<>wnik mógł z nich korzystać.
nli ty! - zawołała do mężatki - Je·
. .
Dzi ek.ow~t mu tysl.ąckrotnie za rado· znał z w idzema.
Wszelkie wydatki, a więc koszty u.
tell bedę chciała , to tv stąd wytecłszt
Szaltera osadzono w więzieniu.
trzymania, przejazdów i t.d. nie będę w sną nowtnę 1 ~ytał ~dalsze . Sżtzegóły.
Janina, w odpowiedzi na te słowa,
Na sprawie sądo.wej powt61·zyt to sa
Przyby!y zaw1adam1ał następnie g~spo·
poczeła przez okno wyrzucać rozmaite
d~rża, ze wypłata wY~.~neJ na.st~pi do- mo, co i na śledzt~1e. .
własność siostry.
Sąd, po ~ba.da~m świadków, skazał rzeczy, stanowiące
p1~ro. wówczas; gdy msct calkow1tą ~atte1ena poczęła się z nia szamotać.
le.z(nosć z.a wszyst~1 ~ zakupiune dolarow go na rok w1ęz1ema.
pochwyciła
Gdy w pewnej chwili
k1 chłopi kupowali Je na ratv).
ł za•
szpadel
porwała
Janina
siekierę,
•
'
„ '
•
·''· :$!.!'•
dała cios jej w głowę.
Dziewczyna padła na oodłog-ę, zale·
Najlepsza powieść
waiac sie krwia. Pierwszy nadbiegł do
ta<rrody figlarski, który zawezwał· PO·

rodzinny pod
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w fasrynu1~cej przeróbce f1lmowef p. t.

„TYRl\IJI\ PllłaOSCI"
NajwybitniejsLa kreacja

Janet Gaynor
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bEWISI\ STDitB

Selmndują

C„1arles Farrell
włcrGtce

w konce

towej gr1e

Vłł łrCIY Wo d
· ·. wkr61ce. w ..••LUJllE~~

Hya1111,

lic je.

Okazało się, że dziewczyna doznała

dMć noważnvch uszkodzeń cłele~nvch.

Przewiezlnno ja do sznttala, w którym odbvła dłu7.s7.ą kuracje.
figlarska mstata aresztowana,
Sad skazał j:'l na trzy lata więzienia.

!Joodr?tonQ 111rzafftfem
W mieszkaniu przy ulicy Brus 1, pOzostawszy bez dozoru, kilkuletni Jerzyk
IBąk, poparzvł s;~ wrzątki em. Wezwano
że
· do1\ norrntawie. "l(•tire stw i e!'dziło,
,..l;Jr.-,n~~·-1< d ~ z"' ł n (l W" ~n: e::s zych U.•z.1co„
fi7c •i ri" ' "'snych i udzidiło mu pomoc.y
n

1„1( „ r • 1r:ei.
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Trzy bomby
-o-

Żyjemy w epoce rekordów -

o tem wszys-

cy chyba wiedzą. U nas rekordomania nie Jest

Jeszcze tak popularna, Jak w Ameryce, mimo to
powoli I do nas zaczyna przenikać nowy duch
czasu.
Mayer I Pipennlnc od dłu!szego czasu szukali Jakiegoś sposobu, by zadziwić swym czynem cały świat. Próbowali naJpierw dopuścić
do protestu naJwlększą ilość weksli, lecz w tel
dziedzinie nie mogli osiąinąć rezultatu, gdyż za
każdym razem napotykali groźną konkurencJt: "'
postaci innych kupców, którzy mlmowoll pobiJall Ich rekordy.
- Mam myśl! - rzekł pewnego dnia Mayer
- założywszy się, kto iJlużeJ wytrzyma na torze koleJowym przed nadelśclem pośpiesznego

Nr. 1 rn
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Dziś I dni następnych!

••

100 proc. dźwiękowego filmu polskiego
wg. powieści .Józefa Coarada Korzenlowsklego
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W rolach głównych Marła Malick:i
w roli Almy skrzypaczki. Bogusław
Samborski w roli hotelarza Schomberga, Adam Brodzisz w roli bar
łiaysta. Akcia odbywa się na iednei
z wysp Archipelagu Malajskiego.
Nad program: Dźwiękowe aktualnoś=i
Metro Goldwyn Mayer. Dodatek rysun
kowy fleischera oraz aktualności kraiowe.

11111

NaJgenJalniejsze arcydzieło dźwiękowe

podług nieśmiertelnej powieści HEN-

w

dzieciństwie

Lil Dagover, jedna z

najulub~eńszych

li
'. gwiazd ekranu udzieliła niedawno wv11 i wiadu jednemu z dziennikarzy bcrliń-

R I'skich na temat swej przeszłości. Ot o
li !najciekawsze wyjątki z jej opowieści:

RYKA SIENKIEWICZA.
roli gtównei

Bmt. J .
1

opowiada o swem smutnem

Wczesne dzieciństwo spędz:tam
na Jawie, lecz nie przypominam sobie
!. • •
~nn~ngs
tego okr.esu z mego życia, wyjcchaliśU
I
li .1 my bowiem stamtąd.
I' •
a
d
i ł
led • 6 I t
Bogactwo i przepych wystawy
Eitl
g Y m a am za Wl8
a '
1Pamiętam tylko, że miejscowość, w któ
;•
.
•
ii
Początek o godz. 12-ei. - Sa!a 0 rej mieszkaliśmy nosHa dziwną nazwę
· • chłodzona. - Na porankach ceny P-O a ł M d' .
<l ·e · ·
'· b ł h 01 clcr
Początek o godz. 4.30, w soboty i nie' • 75 gr. i 1 zł. ~ Jubileuszowe karty pre- D'1 ' a IOcn. R Zi OJCiec moi Y
en
dziele poranki. od godz. 12 do 3-ei pp.
mJowe ważne.
~ j skim urzędn'.kiem. Rodzice moi byli wła
po 75 gr. i zł. 1.-.
•
rł :ściwie nicmcami, lecz ojciec mój przy1•8•11••111Ull1111111~R
jął holenderskie obywatelstwo. Mia tam
~""'"· ·„- „. '
. ,
.
pociągu.
mtodszą siostrę, która obecnie jest mę- Zrobione! - zgodził się Piperminc - o Ile
.
żatką i mieszka w An~Jji. Miałam jeszsię zakładamy?
cze brata, który umarł w bardzo mto- O 50 złotych. Kto wygra zakł:id, ten otrzy
dym wieku i po jego śmierci ojciec )11Ój
ma 50 złotych oraz tytuł rekordzisty „w dzle·
adoptował dziecko jakiejś biednej tudzlnie" zachowania zimne! krwi na torze kole·
~
ziemki. Co się potem stało z owem dziec
ZI
Iowym.
W
Idem, nie wiem i przypuszczam. że ono
Zakład usankcjonowano tradycylnem uści
- kołeJ·owe1·
również nie wie teraz nj.c o mnie.
§ulęclem ręki I obydwaj przyjaciele udali się na
Europejsk!e dzieci, mieszk<Ó\Ce w
tor kolelowy. Za 5 minut miał nadlechać poclą2 . <?d k1!~u ~m obow1ązuJe na obszarze lkąści pociągów w granicach od 80 do krajach tropikalnych muszą ze wz~lędu
pośpieszny. Mimo to !aden z nich nie schodził z całeJ RzphteJ
100 ktlometrów na godzinę.
na zdrowie wyjeżdżać od czasu do :.?anowy rozkład Jazdy pociąsców.
Szczególnie
toru. Już widać było nadciągaJącą w szybklem
su do swej o:czyzny. Ody miatam więc
połączenia z zagranicą
tempie lokomotywę. Mayer odskoczył pierwszy. który wprowadza do naszej komunikacji 6 lat matka wyjechała z nami do N!ekol~jowej szereg niezwykle doniosłych {1 znacznie zyskały w nowym rozkładzie miec. Wkrótce po przybyciu do 0JczyPlpermlnc wygrał zakład.
zm1an.
WczoraJ odbył się jego pogrzeb,
.
'
jazdy. Do pociągu rzymskiego wprowa- zny
Zmiany te były konieczne z tego. dzono wagony sypialne pierwszej i drumatka moja umarła
**
odczuwały ostatnio 1giej klasy, dano nowe bezpośrednie po- i ja wraz z moją siostrzyczką zostałyś
Jakiś anglik zwiedza*miasteczko Aberdeen w względu, że koleje
Szkocji. Po zwiedzeniu wszystkich osobliwości coraz bardziej konkurencję linij lotn!-1 lączeni.e z Genewą i Susakiem w Jugo- my sierotami w obcym dla nas kraju
czych z jednej strony oraz autobusów z i sławji, pociąg. berliński otrzymat bezpo wśród obcych ludz.i.
z"·raca się do bunnlstrza:
- Na litość boską, przecież tu u was stra- d~ugiej. Obydwa te nowe środki lokomo . śred!li wagon drµgiej klasy i t. d.
Ojciec, który pozostał na Jawie n!e
Dotychczasowy pociąg pośpieszny, mógł nas sprowadzić do siebie, same
sznie sennie i nudno! I to w dodatku dziś pogo- CJI. odebrały kolejom poważną część pa-1
da! Ciekaw jestem, co też wy robicie w takiej sazerów, dlatego też należało przedsię- odchodzący z Warszawy o godz. 17.25 również nie miałyśmy odwagi na odbywziąć w.s~elkie środki, aby ulepszyć na do Poznania przemianowano na osobo- i cie tej dalekiej podróży, musiałyśmy się
podłej dziurze, gdy deszcz pada?
1
sze koleJJ!ICtwo, przedewszystkiem zaś wy przyśpieszony, odchodzący również więc zgodzić na koczowniczy tr.vb żyNa to odpowiada burmistrz:
zw1ększyć je~o sprawność.
o 17.25 i mimo dodanych postojów, po- cia, wędrując od jednej i::'.otki do dru{{iej
- My tam nle mieszamy slę do tego.„
Postulaty te w lwiej części zostały 1ciąg ten przyhywa do Poinan~a .
i od nensjona.tu do pensjonatu.
Byłam w
**
Pewien miody szkot* wykazuje niesłychaną uwzglę<lnione, podcżas opracowywania o Jedną minutę wcześniej niż dotychcia- Baden - Baden, · Karlsruhe, ·· w pobliżu
sowy pośpieszny.
Sztutfgartu, w Szwaicarji, przez pewien
lekkomyślność.
Od tygodnia męczy olea, aby nowego, obowiązującego obecnie roz1czas pobierałam naukę pryw:itnie. poNowy rozkład jazdy przewiduje
mtt dał jeden penny na lody, których nigdy lesz- kładu jazdy.
Przedewszystkiem skrócono czas· jadziesięć bezpośrednich połączeń
Item znowu umieszczono mnie w szkole.
cze w życiu nie jadł. Ojciec udaje początkowo,
że nie słyszy próśb syna, wkońcu postanawia ~dy poc!ągów. sk~so~ano. część posto- i na ~obę między Wa~szawą a Poznan:.em, Ta przerywana n8:uka nie była lbyt kodać mu nauczkę. Przystawia drabinę do wyso- Jów, zw1ększ~no 1.Iośc poc1ągow o~obo: l Na1k1:ótsze połączeme
trwa 4 godzmy r!-ystna, sz~zegótnre dla ~nie, gdyż w
.
I. ciągu krótkiego okresu musiałam opanokie! stodoły I każe chłopcu wdrapać slę na dach wych przyspieszonych bez spec:alneJ . 52 mrnuty.
opłaty za pośpiech. Ogółem przyśpieNowe rozkłady jazdy w formacie , ·wać 4 języki:
potem odstawia drabinę I mówi:
1
- Gdybyś teraz próbował zejść bez drabiny szenie pociągów pasażerskich według . książkowym .ukazały się iuż na półkach holenderski, Jawajski, malajski i nie·
miecki.
połamałbyś sobie nogi. A to okropnie boli. I nowego rozkładu jazdy wynosi 24.722 i księgarskich.
Najgorsza była jednak ta ciągła samołstrzaskałbyś sobie kręgosłup. To Jeszcze więcej minuty na dobę, przy maksymalnej szyb\
.
ność, gdyż nawet odseparowali mnie
boli. Pogruchotałbyś sobie również ręce i głooa siostry. Ten okres bezdomności trwał
\\'ę.„
Chłopiec drży ze strachu.
do 15 roku życia i przyznać muszę. że
•
·
• ••
w ciągu tego czasu czułam się ogrom- Czemu się tak trzęsiesz - pyta oJclec.
- Ze strachu zrobiło mi się zimno.
PROGRAM ROZGLOśNI ł.óDZKIEJ
PONIEDZIAŁEK, dnia 18 maJa 1931 roku. nie nies.zczęśliwa. .
.
.
„POLSKIEGO RADJA''.
- O to chodzi„. - zawołał uradowany olGo-d..:. 1158__,..1205: Sygnał cza•SU z Warsza- .
Dopiero w pensJonac1e w Weimarze
NIEDZIELA dni 17
J 1931
wy i heit~ał z Wieży Mariackiej w Kraikow~e . nastąpiła zmiana w mem życiu, gdyż za
clec - skoro ci zimno, nie możesz )eść lodów,
•
a
ma a
r.
12.05-13.15: Muzyka z płyt gramofonowych frr· • ·r
· t
k'lk
t
bo dostałbyś zapalenia płuc.
10.15-11.45 Transmisja Nabożeństwa z Pie- my A. KUngbei1l, Piotrkowska Nr. 160 1J 15-- prz~Jazn.I am Się 8:m Z 1 ~ sympa YCZ
kar Wielkich na G. Sląsku. 11.58-12.10 Sybnal 13.25: Odczytatiie programu dz.·1cmnego reper- I ne~I dz1ewczętam1. Zamąz ~.Ys,ztam,
czasu z Warszawy, heinał z Wieży Marlackiei tuar teatró~ ~ kin, 13.25-13.~0 Przerwa, 15.50 ma1ąc 17 la.t. To wczesne !11a1zenstwo
. k
'k t
t
.
. d 16.10 Lekcia Języka francusk1eg0. Lektor P. L. i! tłumaczy się przedewszystk1em warunw Kra kowie omum a me eoro 1og1czny l o - Roquigny (tr. z W-wy), 16.10-16.15 Komunikat k
·
· k" h · t
k
· d · "czytanie programu dziennego, repertuar teatrów dla żeglugi i rybaków. 16.15-16.25 Program d1a ! ami W Ja 1 ~ ZY am W 0 rcsie z1ecm
i kin. 12.15-14.00 Poranek symfoniczny z fil- dzieci starszych: a) „Dzień dobrej woli" - od- i ~tw~. Tęs~mlam do wł~sne~o domu. do
TEATR MIEJSKI.
harmonii Warszawskiej. Wykonawcy: Ork. filh. I powiedź dzieci polskich ~zieciom Walii „(t.~. z ZYC}~ rodz.i nnego, . gdyz ciągła samoDziś w niedzi·elę o go-Oz-inie 4-ej p~ poł.
. .
M p , t
e K nserwa 1W-wy). 16.25-16.45 b) Dialog prof. Summs1k:eg0 tnosc sprzykrzy się oddawna.
uz. ans wow go 0
- z dyr. Zubińskim: „Co se dzieje w warszawskim
H'1 t ·
po,żegnalny występ mistrza Wo~óecha Brydz'iń chó r S emmarium
.
t · ·
fi j
~ OrJa mego "f'S ąpien~a na 1 m est
skiego w „Ten, którego biją po twarzy". - Ce, torium Muz. w Warszawie I Polska Kapela, Win Zoologu" i ogłoszenie konkursu na Misss Zoolocenty Laski (dyr.) i Roman Wraga (bas). W gję (tr. z W-wy), 16.45-17.15 Muzyka z pfyt , ogólme znana. Rezyser W1ene podszedł
ny najniższe.
Dziś w niedzielę wieC1!01'etll w pon1edzia- programie orator Jum •. Pory roku" Józefa J:iaY- gramof. z . W-wy, 17.15-17.40 „Pielgrzymka do do mnie na ulicy i zapytał od razu, czy
łe i we wtoirek ciesizący się wżrn..,taja.cem po- dna 14.00-15.20 Przerwa. 15.20-15.40 Muzyka. grobu proroka w M~dynie" - wygi. prof. Bog- i nie chciałabym występować na ekranie
b"
b
„
· k
· t'
wod,zeniem we<Soły i wz;ruszający przebój ame- Transmisja z Warszawy. 15.40-16.10 Program dan Richter (tr. z W-wy). 17.40-18.45 Muzyka I N"1 t d
e ru no SO Ie WY? ra~IC,. Ja wie •
ryd<ańs.ko-żyrłowslki Anny Nkols „Trzy razy za- dla dzieci starszych: l) felieton prof. Mośdckie- lekka z kawiarni „Gastronomia" w Warszawie,
19.10-19.25 Komuni- k1em przełomem W mQJem zycm by la ta
ślubieni'' Udzfał świetnego chóru synagogalne. go: „Polska szabla". 2) Pogadanka inż. Eug." Po 18.45-19.10 Rozmaitości,
go pod kierunkiem Dargożań$1kiego . W rolach rębskiego: Ciekawe wia.domości o szkle (tr.' z kat Izby Przem. ttandl. w Łodzi i odczytanie pro propozycja. Nie znam kobiety, któraby
pOipiisowych: Dąbrowska Niedziałkowska, Dę· W-wy) 16.10-16.30 Skrzynka pocztowa łódzka gramu na dzień nast., 19.25-19.40 lifvty gra-1 nie wykorzystała podobnej okazji Pierw
b
ó"
'ł t t ł H · k' '"
bicz, Michalak Mrozińs.ki, Lenk, Szubcd i Ta- koresp. bież. omówi red. Jan Piotrowski. 16.30- mof„ 19.40-19.55 Prasowy dziennik radiowy
16.40 Muzyka z płyt gramof. z Warszawy. 16.40 20.00-20.15
Odczyt aktualny z Warszawy: szy ? raz m J nos.i
~.u " ara m ,
tarkiewicz. - Ceny zniżo.ne.
16.55 Odczyt z Krakowa „Dziwy. ze świll;ta mor_- 20.15-20.30 Od·czyt muzyczny z W-wy, 20.30- drugi „Madame Butterfly .
skich glebin" - wygi. prof. Mtc~ał ?1edleck1: 22.30 Operetka „Agri" , Em. Steffan (tr. z W.),
TEATR KAMERALNY.
16.55-17.15 Dr. med. Jerzy Sad_o~1ersk1 wygłosi 22.35-24.00 Komunikaty: PAT, meteorol.. palie„
W,ziś i dni nastę.pnych świetny a·rtys1a Woj•. 6
•
.r1r
ciech Brydziński kreować będzie pt>pisową rolę wykład popularny .~· t. „Czynniki chorobotwó_r- sport., oraz muzyka lekka i tane<:zna z W-wy.
w fascynu.ją,cej komedj·i L. firanidella ,,Roz.kou na
cze „Oiczysta
w jamie ustnej
.
17.15-17.40
Odczyt
z
W1l~
~~~~I~WI(
l(KAR~Klf
ziemia Kościuszki" - wygi. prof.
ryw~ n~
ucz>Ciwości". W poz1.stałych rola.eh: Dunajewska, Mieczysław Limanowski. 17.40-19.00 Koncert
Op
k
Faileń.ska Kondratiewówna, Białos~czyński, Pe- popularny w wyk. Ork. Pol. Paf1stwowej po<l
eret 8 murzyńska w Łodzi.
1
liński staszewski, Zon·er.
dyr. Al. Sielskiego, ttelena Zubowicz (sopr.) i L.
R~welacriny ze&pół operetkowy m~rzyński 1·
Zielona 6
Urstein (akomp.) (tr. z Warszawy) 19.00-19.25 pod k er01wnictwem L. Douglasa, w czasie sweTEATR POPULARNY.
Rozmaitości. 19.25-19.40 Feljeton p. Jana Wa- go tryumfaJne~o tournee po Europie zatrzyma
4!:9 ~ ~
Dziś w niedzielę o g.t>d.z'nie 4-ei po pał, śniewskiego p. t. „W czeluściach podziemi" (tr. &ię na ki·Lka dni w Łodzi, dając po dwa przed- 1
•
_ _ , 1llłiii!ił q:jjlP
arcywesoła kome~a Rapackiego , Ja. tu r~ądzę'', z Warszawy) 19.40-20.00 Wojewódzki komuni- stawienia dziennie (o godz. 8 i 10 wiecz.), a to: Udziela dorainei pomo<:y lekarski.ej we wsze!,
a o go~:, 8 15 wiec.z. po r~z ois1atni ,,Dziewczę kat radiowy, od~zytanie programu na dzień nast w czwartek p!ą,tek i sobotę. - B:Jety na to kich wypa.dikach nagłych o każdej pt>rze dnia
z; fabryki T. WaTchałowsk1ego.
komunikat sportowy łódzki. 20.00-20.30 Słucha atrakcY'fne widow:sko d·o nabycia w kasie za- ·1 i no·cy - Szybka pomoc lekarska akuszer.
We wto"I"ek premiera głośnego melo-d.rama-1 wisko: Ballady ludowe" - oprac. Schillera (tr. ?lawi•ań Teatrów Miejskich
· ginekolog.
tu L. Tołstoja ,Raspu-tm", przecbtawiają.cego ze Lwo~a) 20.30-22.00 Kon.cert popularny. WyM!tr&@i!i
hisLoirję ponurego i z.brndin'iczego. mnicha i sto-1 konawcy: Ork. P. R. pod dyr. J. Ozimińskfego.
Ci~„-;i;""ftłi"" jglłr RQfUft•"" !
wnki panu1 ące na dwo-rze ostatn:ego Cat"a
·· K. Czękotowski (baryton) i L. Urstein (akomp.
,..9.lll•UIV6
Jw;
/61 1161
•• ~
1
(tr. z W-wy), 22.00-22.lS. felieton p. M. Wań- '
lllll!!!'
i
„MALKA SZWARCENKOPF".
kowicza: „Pamiętnik Stanisława Lewickiego" i
• _.,
.1
.
Ostatnie dwa przedstawienia , Małki Szwar- (tr. z W-wy) 22.15-22.35 Koncert solistów z ·
kupują wszyscy tvlko w f;rmie
1
cenlkopf" w saJi Geyera, Piotrkowska Nr. 295 Warszawy. Margerita Trombini - Kazuro (klaKantor wyrniany ••S4f'llJEI. ffElł'IHER(it'
odbędą slę dziś w niedzielę o godz. 4.15 po poł weszyn) i Ja~ Rakowski (viola d'amo.re). 22.35-:-j
wł. s. WElrtBE <Ci I S. KASf>Jl 'łN, 58 Piotrkowska 58 - Filji nie posiadamu
i 0 8.30 wieczo.rem.
24.00 Komunikaty: PAT. meteorolog1~zny, pohMILJONY WYCiRANYCH
ł
ś
a
Kasa czynna w nie<lzie\e oo god.z~ny 11-ej cyjny, sportowy oraz muzyka lekka i taneczna
wyp acili my iuź naszym graczom.
do l-e.i i od 2-ej do 9-ej wit>c-zór.
1
z Warszawy.
Tamże kupno i sprzed~t walut zagr, złota. srebra, listów zastawnych i „dolarówek•
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Napisał dla „Expressu" JERZY BAK.

STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCI
J?;owani byli tym niezwykłym wypad- Owszem, j.est...
Oczywiście„. na ta wce.„ Nagle drzwi się otwarty . i
W vuiete ,Alhambra'• zamo.rdowany zo- kiem. Czekano na przybycie do Kołu- Czy tam panią zawieźli? .„
ktoś wszed1 do mego przedziału„. ?a.R.t:!1cki~ekt~~~w;~~yby'r~::~:i sw~yg~~:t szek, gjzie wyjaśnieniem tej zagadki
- Styszalam, jak wspominali coś o dzitam, że to konduktor i nie podmosśPodei-rzenie pada na piękną tan.cerkę, Gizę miał się zająć dworcowy posterunek po tej ulicy, więc przypuszczam, że tam lam nawet głowy.„ W tej chwili ~to
OrdeńsJcą., która podczu rwystę.pu miała !icyjnv. Zaledwie jednak pociąg przebył mnie zawieźli, choć właściwie odrazu · rzucił się na mnie i przedewszystk1em
przbrd~~:kąb:~!~ztowan.o i Madzono w wię- w wolnem tempie ćwierć kilometra, straciłam przytomność i nie wiedziałam zakneblował mi usta...
. . .
&leniu. Odmówiła ona ud.tielen.ia wszelkkh gdy w jednym z przedziałów
znowu co się ze mną· dzieje...
- Więc to już byJo za Sk1ern:ew1cazezn!ld.
rozległ się przeraźliwy krzyk.
- Rozumiem... A czy nie pamięta mi? ...
Sledztwo wykuało, te Rutecki siedział
- Ludzie!.. Na pomoc! .. Zabili czło- pani numeru domu?...
- Tak ..•
twarzą zwrócony do sceny natomia-..ł zma.rł wieka!..
_ Zdaje się. że to byta trójka...
- Czy pocią·g d~ugo już był W ruod kuli,
którasamym
ugodziła go w plecy.
B rown wypa dł Z prze dz1a
· Iu na k uw tym
czasie op'.111.ję pubHcznitt
- A więc Nadleśna 3?...
chu? ...
zelektrYLował inny wypadek, a miaoow~ie rytarz. Przerażeni
pasażerowie wraz
- Tak mi się zdaje...
- Może kwadrans, a może jesz.;ze
samobóislwo kasjera B.t.nku G~poda~cze· ze służbą kolejowa.
stanęli przy
- Doskonale ... - odparł nadlkomi- mniej... Nie mogłam się bromć, r;dyż
go - Zygmunta Liiws-kiego który zdefrau- drzwiach przedziału, w którym siedział sarz, notując coś w swej książce. - byfam osłabiona poprzedniemi wy~arze
t'::~ P~;łm~~f;c~~~chwi~c~~-0 .,:ię;.ft~ jakiś mężczyzna w nieruchomej pozy- Więc tam panią zawieźli... Cóż potem? .. niami, a po drugie nawet w mmnal'lym
hambra:e'' i starał się -0 uzyskanie od Ru· cji ze spuszczoną głową.
- Wczoraj jeszcze zmusili mnie pod stanie przeciwnik mój byt ode mnie stoleckiego pożyczki na po·krycre zdefraud-0·
Ten sam lekarz przeprowadził krót- terorem do
napisania listu do pana kiroć silniejszy... Co potem byto -- nie
wanei &umy
kie badanie i orzekł:
Browna...
wiem ... - zakończyła Orclc11s~a.
Obrony Ordedskiei
się z.nany adwoka.t
wanzawskl pod~jmuje
dr. Holz który
do- Nie żyje...
- Co?! - zdziwił się detektyw. Nadkomisarz Szyszak pobeb
,,. ni'I po
biera &0bie do pom~y kierownika bryga.
W plecach tkwił nóż, wbity aż po Więc t() byt list, pisan:r pod tero rem?... stole i zwrócil się do detekty·ya:
dy detektywów Sootlaaid Yudu Edwiinia rękojeść.
Brown nachylił się nad tru- Tak jest...
Grozili mi rew.olwe- Czy pan jechał do Łodzi z powoBrowna, ba.wiącego przypadkowo w War· pem i twarz jego przybrała wyraz nie- irem...
du tego listu?...
_
u.aw~~~wn w sprytny sposób zwa•tnia Or- zmiernej trwogi.
- Czy pan ma ten list? - zwrócił
- Tak ... Zamordowany wybraf s~~
de~ską z więz.ieni·a pód prete•k.stem choroby
- Czy pan znal tego człowieka? - się nadkomisarz do detektywa.
wraz ze mną ... Spotkaliśmy się na d·.vor
Pewnej nocy po m1oczmych z.aułkach zapytał lekarz.
- Owszem, mam go przy sobie...
cu, lecz niestety, obydwaj sp6źniliśmy
Powiśla błądził }a.kiś cied.
Owszem ... - 0 dpa tł detekt YW ' · ·
·
Był to młody mężr:zyz.na,, l.tórv ~nbld
To mówiąc, wyciągnął z kieszeni wczesmei.szy.
poc1ą·~··:
.
za bramą jed11ei z odra.p~.nych kamienfo na Jest to adwokat Holz...
.
list, jaki znalaz.t w swym pokoju hote- Więc iechal,is~I~ ra~em? ..•
Bugaju w duunef, zadymionej ~bie cze.
- Holz? .. Słyszałem o .mm·:· To !owym na podlodze. Nadkomisarz P·rzyj
- Tak, a. wlasc.1w1e me...
.
kali już nad dwai mętezytni, Między puy· dziwne... Te dwa wypadki w Jednym. rzaf..mu· się uważnie, odczytał treść, po- .Pa~ ~1erow_n~k przyzna, . ze jest
byszem a domo'W'I!Jiikami powstaje ~rzec.z- pociągu...
k' .)
. z powrotem to od o edz
ka. która zamienia się w walkę na no-że.
. IW<h g l ową i. wręczaJąc
'? :VI
.me1stotna
., . ··· W1ę~'-' i'ak
Pod.<0zas bói'd wpłlda do irzby Brown. który
- Tak ... - odrzekł Brown w za· list Ordenskiej, .rzekt.:..
\\'1aśc1w1e było, iecha!Isc1e razem. czy
porywa młodz.iedca.
myśleniu - Nie ulega wątpliwośd, że
-~ .Proszę; niech pani dokładnie· od- nie? ...
, Dr•• J!oLz od.!'allU p-o:maie owego mło- maia. one ze sobą bardzo wtele wspól- qyta: tęµ ~t ! SJ>rawdzi,. c;:zy oni nic nie
-:- Jechaliśmy do Ł,?dzi tym sa1;1~y1
d.Ź''4;ńca. 1.est. to .B~rczak, który czyhał na nego...
d'" h.~ 1·
"
.
poc1ąg1em ale W oddzielnych Drze . . ·
tycie pll4ll Llwsk1·e1 z rO?ika.ziu awy·ch kam·
T k
. ?
01ASa 1.... ·
. •
.
ra.tów
a . pan przypusz~za. ·•
Ordeńska przyjrzaJa się swemu pis- łach ...
. Br~ udaie się na ba·! do pałacu panł , - To 1est dla .mnie Jasne ... Zresztą, mu i kiwnęła vrzecząco gtową:
- Dlaczego? ...
ltule·~k1e1 Przy pomocy na.~k()l~vk1;1 wpro- sledztwo to ~ykaze...
_ Nie... Nie dodali ani stowa
- Poczubiliśmy się zlekka ...
waduł RuJecką w s.ta.n u&pieoM 1 zabrał
Gdy
się. że w drugim
- Na 1'a:·k1'em tle?· ···
io
hele-lu
d . dowiedziano
.
ł
.
- p roszę da IeJ·... - o d parl s···zszak .
BarcUk po.ma.je odrazu Ruleeką ł orze z1a 1e zna1ez10no zw oki !llęzcz~z_ Przez calą noc i pół nastęi>nego
- Nie chciałbym wobec dam porn·
łtwierdz:a ze ona. wł~ś111'·e ~amówiła całą ~y, trwog-a. ogar~ęla wszvstk1~h Pa'.S~- dnia więzili mnie w clemnej piwnicy bez szać tej kwestji...
bandę d~ zgłao.ze111a ~1~.sk!e1. Rutec;ka po zerów. Pociąg WJechał na. stacJę .. Słuz- okna... Dziś po południu zawiązali mi
Nadko:nisarz prz.epr )Sit Orclei'iską i
::X:~eaćniuw%b':r~~;000d~t~k1y:~pr~at>; ba zameldov.:ata .natvch!lliast dyzurne- oczy i wyprowadzili na dwór... Dokąd hazał jej zac7.e '. 1~ w sąsiednim pokoju
ją w trans hypnortyozny i w too sposób wy- ku grzodowmkowi 0 tragicznych wypad ze mną szli, tego nie widziatam. Nagle
Gdy wysz.ta, zwr:5.:1l się do Browna·
dobył od niej przyz.n.anie .rę do winy Ru- ac ·
.
poczwłam, że jadę.. Przez cafy czas
- Teraz może pan mówić śmiało ...
!~eka przyzna1e, te chc1.a~a zanwrd01Wać
Obydwa wa~ony odczepiono ł. p~- miałam zawiązane oczy...
Jechaliśm O co wam poszlo? ...
tiw~~ntl~~~c;:Si!ab~d~~~ ~:ta.·proces 0 stawiono przy mch posterune~ poh.i:;vJ- autem .prawdopodobnie przeszło dwi~
- O kobietę ... Właśnie o tę kobietę,
ziabóistwo Ruleck'ego i Ordeńsl:a z.ostaiie ny, reszta. wa~onów po krótkim P 0 ~to- godziny z kirótkiemi przerwami. W pew z którą pa '1 przed chwilą rozmawiał...
sk~zana na rok w!ęzienia u. usił?wanie za- Ju udała się W dalszą drogę W stronę nej chwili auto zatrzymało się... Jego- Nie będę narazie badał szczeg6b61S1twa, Wykoname wyroku za.w1e&zo100 na Koluszek.
.
· .
mość który jechał wr
_ tów tej sprawy, proszę mi tylko p.owie3 lata.
upływie kilku irodzm przybyły
'd ·
·
· az ze m~ą, wy d · ,
'd · r
f
Sekreta.rz detektywa, Sm;th, po uciec::- ł Po
d śl d
Ł d .
dk ·. _ prowa z1t mme. na Jakąś
szosę I rzekł:
z1ec, .czy Wl z1a pan o 1arę zabó'JS t wa
ce o·d Browna przeniósł się wra-z. ze swą w a ze e cz7 z o Zl z na onusa
- Za 10 mmut może pani odwiązać w pociągu przed m-0rderstwem? ..
ko.cha.nką, Zubową, do t~i. gdzie nawią- rzem Szvsz~kiem na czele.
~
chusteczik$ z oczu, i nie wcześniej....
- Zdaje się nawet, że na kilka chwil
ruie konfakt z fałszerzami.. banknotów
Przvstąp10no
do
sz;ze.góL wego
D0 d ł
. t
. . , 1. .
ł . przed zabójstwem.„ Było to tak ... Gdyś
Zuhowa prowadzi p-0-ta1emoy l'OOlans z śledztwa Ordeńska przeniesiono
do
a - PI zy em, ze ies I me spe mę m
· bi „ . d R ·
~icho·t'em który również przebywa w ŁOO.Zi. poczekal~I gdzie odbyło się pienvsze jego rozkazu i wcześniej zaalarmuję ko ł Y się z., J~a 11. 0 . 1 ~go:va, ;i:yczuwaW chwi'Ji gdy Bl"O'W!l wkracm do ho- przesłucha~ie.
gokolwiek, spotka mnie taka sama zern em ~y~azme, ze Jań:lS n.1epo 1rnJ ogarn.a.l
te'lu wraz z polic1·ą., bv aresztorwać Smirtha
c
·
b.ł
·
?
J·ak Browna
N1·e rozum1·atam co pasazerow. Po ostatmeJ katastrofie,
„ pod.stęprue. wrarz· P t- ł n odkoam . ro i aSw pociągu
...D- k zad sta
··· lecz
· piątą,
·
sekretarz detektywa ucie-ka
k
to
ma
znaczyć
na wszelki wypa- kt,oira b Ył a praw dc'"f' odobme
cz~·
z Zubo~ą i wyież~ta ~o Krakow:a zub~wa Y ~ . ah ) 0 !,;11sarz zysza · o ą dek wolałam z~stosować się do jego ży- szóstą z rzędu na przestrzeni ostatnich .
pozoota1e w Łodzi n··-e może Się bowiem pam JeC aia. ..
, p d . . .
. . . . .
kilku lat ludzie obawia]· a się
. t
rozstać z Richotem, który mieszka u przeOrdeńska, nie orjentuJac się jeszcze czen. o z;1es1ęcm mmei-więcei minu· · !
R ,
Ch popb! 0 u
mysłowea Krantza pod. · na.zwi&kiem P.rze- w tej gmatwaninie wypadków nie wie- tach zdarłam zasłonę z oczu. Leżałam prze1e~ac prz:ez ogow...
cąc z. ar ac
wor.skie~o
.
d . t j k
t ·
'tl 1 , d w przvdlI'ożnym rowie
nastróJ, panuJący w poc1ą!:;u, przeszed1
Smith sJl()tyka w Krakowie Barczaka I Zia a a .a ro ę w em wszys c ~n, '! ·T
:
. .·
·
tern przez kurytarz i wtedv dopiero zaobai posta~awi~ia z~ł~dzić Browna. W tl'.m grywał R1ch?t wolała ;vięc naraz1e meo ~s.z~stkodkdz1~lo się JUZ dziś? uważytem że w j·ednym ż J)rzedziató
celu stara1a s1e na1P1erw podstępnie śc1a- wspominać Jego nazwiska.
- przerwa JeJ na om1sarz.
'ed . H •
' w
gnać do Łodzi Ordeńską, która za dwa dni
z
ł
;
d
t'k.
d
- Tak, dziś po południu ... Na dro- SL zi ~ 1z.:.
.
.
.
.
ma wvi~ć zamaż za detektywa
aczę a więc prze ewszys tern o d
. b f .k
zb t
tk"
- Mow1t pan ze widział 0'0 JUŻ na
Gdy "orleńska pr.zybywa do· todtzi za· tego, że w sprawach osobistych wyje- .ze. me Y. 0 m ~ 0 ···· ei r~ ai:n resz 1 dworcu...
'
"'
~ '
mykaią~·ą w piwn'icy pałacu Kirantza i zmu- chafa z Warszawy do Łodzi lecz na sit I powlokłam się przed s1eb1e... Po
O
"d
.
t
d
·
·
·
i· t
· ..........
· ·
'
upłvw1·... k"1Jkunastu m1'nut napotka•
wszem, wi zia,ern go na wor- ·
sza.Ją
Ul\ u,
W>Zywa.)ąv~„v dworcu porwah Ją jacyś dwaj mtodzień
- "' furmankę. Okazało się, że iam
.
~.
Browna na na,pisan11&
pom~.
•
•
, • d .
.
pierwszą
by- c~, a Ie pr~e de.wszyst I<Ie~,
me
byt:rn pe.
Na~tępnego dnia w poc1:f;u· mą.:ta1ącym cy i zawlezh g z1eś za miasto.
ł
bi".
sk·
.
.
Cht1opak.ie- Wien
CZy Jedzie do Łodzi po drurr1e zaś
"-d
·
1·~.
R
„
C
.
.
.
b.
1am
w
PO 1zu
1ermew1c.
.
.
.
,
...
z Warszawy do 1JU' Zol w po lbU -050Wa I zy me przyipomma I>ant SO Ie w eh t k t
t .
.
b t
. me w1edz1alem w którym przedziale
jeden z pasażerów ~lazł O~e~ką nawpół ' jakim to mniej-więcej byto kierunku?a a ura na s acJę, w1~c za ra mme siedzi
. '
~y!Ol!llną w tp1'.zedz1a.le drug1eq hlasy.
.
ze sobą...
Po przybycm na dworzec
···
.
badał ja,, nadkomisarz ~zyszak..
. zwróciłam się do zawiadowcy stacji,
- A gdy .11:.0 pan z~uwazyl, czy
kilku minutach otworivła oczy.
<?~denska prz.ypommal~ .sobie„ V( tei opowiedziałam mu wszystko i poprosi- wszedł pan do Jego prz e działu? ..•
0
$µojrzała
na siedząceg"o przy niej męż- chw1h adires, Jaki podano JeJ w hsc1e:
lam 0 bezpłatny przejazd do ł'_odzi„.
- Owszem: ":'Jz.e~tem„.
czyzne i zapvtała cicho:
- N~dleśna 3...
- Czemu nie zwróciła się pani do · - R?zmawrnliscie. „.
.
_ Tv? .. Co ty tu robisz?..
Ska,dze mogła. wiedzieć„ ~e w domu policji na dworcu?...
- P1en~s~y wszcz~te.m .z nnr~ roz- Uspokój się ... Nic nie mów... Czy ty~ naprawdę ł!nes.Z'~a Richot? ... Gdy-Nie chciałam tracić czasu na dwor m~wę.... Oswia~czyt 1!11, _z~ _Jest mespocł lepiej...
by Jej to J}r~ynaJmmeJ na myśl. prz~szło cu .. Każda chwila byfa dla mnie droga .. ko~ny ~ los pani 9rdensk1ei 1 ~l a t~go uWyciągnęła nogi i odparła:
me wspomm~taby o tym adresie ~m ~to Zależało mi ogromnie na tein, by jaknaj d~J~ s1e ~o todz1... Prz~znaJę, ze: za- .
_ Lepiej ... Czy złapali go?..
wa. N~dko:'11!'ar~ Szyszak zauwazył Jej prędzej cyć w Łodzi„.
win1t.em n:co wz~lęder;i 111e,1rn, g-~ly~ po ·
- Kogo? .• Nie wiemy jeszcze co tu wahame 1 .dodał·
.
- No. więc cóż zawiadowca pani sądziłem. ·~ 0 ~ ro.rwarne . OrdenskI~J„.
„ L''„ .: byto...
-:- To Je~t ba:dzo wazne... No, prz} poradzit?...
Teraz .w1dzc. z~ się omyl1lem . ~le 1u i,
Tern nie mam sif . - odparła lpomm~ n~ni sobie?.„
- Zwolni~ mnie 7 onhtv za Ul<>t w poc1ą~u ch~iafem go. nrze~rns1c, !et ~
' •
n,, • .
I .„ ' '. ~- • • ..
'
. '
,.
:
.
.
v •
7""~"" -\ '." "ł 1<> t " l\ r-7101'1 " 17 "f) krA •
OrL
L.< ::."'"""'
g-losem. - r07f!le]
• , .• 1"' 1... -.u .u I 1z."1::tda, J_, ,, ~t• _vu.r ~l<llh:\:t. 1..t' Hl'\vmz.,11<i111
::.1.,.
1Jc „ ... LY"ll~tljk'.
·
.
.
·
w ... -, • .stlrn ci powiem...
l 1ala s:e odnaleźć odpowiednią nazwę:
zwróce mu koszta nod;óżv. Wsi:idfam t leJ rol.i.no~~~ {}ll.t.:e l! !lal~m go .1 w.} szed 'j.{own nie nalegał.
O ile się nie mvlę, stvsz?t~m coś soecialnie do przedziału dla .Jrnf>iet. by e7 z P1ze kiat~„. '!" kilka. minut potem
1
1
Ty . .·~ ~sem pociąg- ruszvł w dalszą I o 11licv Nadleśnd:. Czy jest taka u1i1.:aj nie być 1iicz::>u1 sk re •rn wana... Zasune:- u<::(vDszaaelmS
rn k • wotam~ 0 „ pom)oc ..
d rogę. Wszyscy pasażerowie zainlIY.-1 w Łodzi? ••„
łe:m firanki i rozłożyłam się W~'IQ'Odn!e
zy ciąg JUlf O .
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Kto pragnie zapomnieć o swych troskach niech śpieszy do
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liRAnD

z filmem

Harold
trzyrna
i
si
.„
rozbawi z:sępionrch .t.od~ian i nui;,ące się łodzianki.

Dr. med

. Dr. med.

ntUM~~K

taonnow~~i

Choroby skórne•
weneryczne, lecze•
nie diatermią d1a·
termokoagulac ; ą o•
raz lampą kwarc,
MOHIUSZKI 5
tel, 17U- 50.
Przyimuie od 11
do 1 pp. i od 5- 8
w niedzielę od 11
do 1 po poł,

Piotrkowska 70
(ról! !raul!utta)
Tel 181-83
Specia1i<ta eh,. rób
sk6rt11tch, wene
. ryczn~< h I mo•
czopłclowych.

Arcyciekawy - nawskroś reallst:vcz·
fDm dtwlekowv. osnuty na tle
katastrofy oceaoicznesto olbrzyma

ny -

Doktór

,,ATLAHTIC"

Klinger
SPEC. CHOR. WENERYCZNYCH.
SKORN\'CH l WŁOSÓW.

Andrzeja

z. T~1.

13?-28

Przyjmuje od 9-11 t S-8.
w niedziele i świo:ta od 10- lZ
Od ł-2 w Lecznicy, Piotrkowska 62. I
I

s.

Z poważaniem M. CYMfNT.
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Od 8-11 rano i od 5-9 wieci.
W nl'eaz1'ele od 9 1 pp
'
·
~a niezamotnych ceny lecanłc.
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każde! pełne)

kowa o
iodzinle poczawszv od 8
rano do 20 wieczór z Dworca Połudnłoweito
przy ul. Wólczańskiel Nr. 232. dolazćl tramwa•
J~m 14. Czas prze}azdu l 1odz. 30 mlL

~

PRZY.JDŻ osobiście

się

że

Jeżeli wątpisz lub cierpisz
moralnie - biAPISZ natych·
miast imlę, rok i date urodze
nia otrzymasz darmo analize
Swojego losu tycia.

Niniejsze ogłoszenie i 95
gros-zy znaczkami pocztowemi zat~czy~ na t>rz•
svłke. Adres:
Wacław PYffE'llo, Warszawa, Bednarska 17.
Przyjecia osobiście cały dzień.

n.

rób skórnych
wenerycznych
i moczopłciowych
ul. Anarzej a 5
TeL 159-10
Przyimuie od 8-11.
od 5-9, w niedz1e·
le i 'więta oa 9-1
Oddzielna poczekaoia dla pall,

1.nHn
akuazerja i
choroby kobiece
Pnyjmuie

od 3-5 i od 7-8

tamarskal
tel, 127-84.

li
w Ruff Dr.

KRAIJSHOP•

l

h.!.~~!~1!.l

Położnictwo,

D
. d
·H· • Lr.
mbe• U
I CZ

chorobv kobiece
sle
ODAJQSKA 57, I pietro, telefon 108·01. specJaH•ta chorób skórnych• we
Przyjmuje od J-ei do 5·ei.
ne„c-ch I
przeprowadziła

• "Sp.zo.o
„ Ci rago

POSZUKIWANY iest ~ifien
zaklai 6-8,
du galwanicznego Wosk. Piłsudskiego Dla niezamożnych
n~ 23.
.
_ I CENY LECZNIC.

I
(w~~g~t!~·n~~e~c~~g~:n~3
'!'oczopłclowych

t~leton

Z

~

Rozm:lte

~

.

I.lf ·lł!Jll["!I
.·
Dr med

fi • uU nU

Tc
B
'"··•PR...i.:.RA IAM. ~ar~. sł<>mkowe, tu- I Pl f k k ZOO
cowe ka_pelusz;e damskte
oraz no~
we tanto, L~barska.
telona 6, w
(róg Pust~il
podw.
11'1 Nr. telef. 194-03
.Jeśli
AK~SZ.ERKA. Kasowa .1 \ltywattta J\o~. orzyimuje w choroKahska, Kościelna 5, przyimu,e zamo- b h lcó
h ·
Biuro czynue 10-13, 16--19 Zam!eik~tem azy$ka6 nowe obu~e wienia, porady bełl)tatni~. teł. 123-72. ac 8 rnhyc 1 we
scowym na żądanie mformacle bez- tanim
to ufa.rbv.y swe zooszone w mechan1.cz.
J 7 tte~ycznyc . ty 1.ko
płatnie.
nej farbiami obuwia i wyrobów skó- - - - kobiety. i dz1ec1 od
rzanych .,JEDYNA", L6tlź„ Piotrkow1 do 3 l od 7. do 8
ZDROWIE TO SKARB.
ska 106, tel. 184-50.
po południu,
Półla.dto farbuiemv torebki. tek~ kurtLokale
ki, meble :>orai wszelkie wyroby skó•
rzane.

ł.óDź,

ł ROSJI

c:hc:esz

I

·---···--

:;!:~~~~~=:~~

to gwarancja zdrowia

®

Wvsłrzelfać się naśladownictw.

a• or ows

'1·%1.

11

----- S·POKOJOWf komfortowe mieszkanie ·- - - - do wynajęcia od zaraz za miesięczne
komorne. Narutowicza ł07, m. 6.
17
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I

Kupno i sprzedaż

I

--·- - -~ - - - nie, Andrzeja Nr. 49, m. 2.
BtżUTfR.lA. zegarki na raty. Ceny Jt.,I - ·- . - .
i
Cz•• odCwiehć ..wasze
tówkowc „Precioza''. Piotrkowska 12.:
stalowe rumaki. lub
w podwórzu.
25
M t
I I
za mienić !1a no~e.
~
DO SPRZEDANIA limuzyna „essex' •
a
r.ymon
a ne.
•*
PP. mechamkom t odmało używana, w najlepszym stanie .
Za okazaniem niniejszego oilosunla katdy .
r;prndafwcntn polec:am
Piotrkowska 2§5 - fabryka.
!7
- - ·- i
otrzyma amulet • talizman - a takowy przyw!a•ne
~brylca~v:.
ramy,
.
CEQLA
maszynowa
do
natychmiastoDWtJCH
panów
na
wyższych
stano·
1
nosi szcz e ście, powodzenie i wpływa na otowtdły. kiero_wniki. ob:
I wej dostawy 100.000 całość lub partia- wiskach Pragną nawiązać wzaiemnośt j
czenie lub osobe koc.lianą.
ręcze i h1zbe częś~t h rł 0 0 i dtt ~ ml. Słacla Koluszki, Cegielnia Natolin z dwoma mlodemi. kulturalnemi pania·
~o ceoac a rv~znyc. u ~
.•- · Marii Kocza skiei.
nmi cełem spólnego spędzania wolnych
01
l'lle czuńcle
eks-rument6w
licznie. Reperacia.
emalie., CH~' ROL...
. k a 4 d rzw1owa
·
wieczorów. zPomoc materialna
nie
WY· I
,
„- ,,,
ce 0 v z 0 1.klowan•e.
ż0 ne
...T ka ret
kl
.
f
1
ze zdrowleml
Fabryka rowerów Leopold• TALER, 1928 Ford torpedo st<i:n pierwszor~ęd- fiau~fopn;d L~t~sz1eJ~1a„
droazadmz i~to&rla7Nie dajcie się na nic innego, rzeEngla 8 (przy A!ek•androwskiei 751
ny sprzedam okazyjnie N.-Radwanska _ _ - ! ' .-· _ _ __
:._
.
komo równie dobrego. n11mówić
Nr 17
17
a••
tel 150·42
·, • •
KULTURALNY pan pozna mloda. z1u1
••O
& l'w.
- --- -- - SAMO<:HńD sportowy 3-osobowy z bna inteligentna oanią ( ch rześcii an k el.
to matka wypróhowana w ciągu .TA.JA wylegowe Orpinktony ct arne., komb. silnym motor. w bardzo dob rym które j dory wczo dopomoże matcr Jal·
dziesi11tk6w lat.
ł3ram k i ia<>ne. Włoskie ku ro patwy. Mi stanie sprzedam tanio byle za ru ulica 1nie. Oferty tylko x lotoirala sub: „Il.
Takż e anty scrpty~T.nie sprepafowane , norki. Pabianice, Tusz~ ńska 2~
17 Orodzi(rska 11 (nowy Karole w).
17 8. 1850'' do a<ltnln.
17
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POSIADACZE ROWER6W.
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Specjallata chor6b sk6rnych
---- - - - - . ..
.
weneryczne
I wette.,,cznych
I płciowe
Ptzyjmuie od 3-6 i od 8-9 wieczór POTRZEBNA wykwalifikowana kraw,•
niedziele i twięta od 11-2 po poł. cowa na suknie i pł~tae do pracowni ~8USł8DfYDOWS~a 1Z

141-32
Cegielniana 18.
Tel, 173-97. Pr,avim11je od g, 8-10
12-2, 5-8 w
(dawniej .Cegi.-lniana 50)
niedziele i święta od 9-1 Dla pai'i od
Załatwiamy wszelkie przes y łki do
dzielna poczelcalnia.
----------------ł

„„•••o•••••••••••••••••••••••••••••
a przekonasz
najpopularniejszym znawca dusz Judzkich jest
W. PYFFELLO. • Widzi przyszłoś4 każde&e
człowieka i przeznaczenie.

powł"óclł.

•pecjallsta cho·

.DCZB\VSkl PlotrkowsKa 99 tel. 144.92 ~~w~[!a~: ;kJso;z~~~x~s:~i.doMarsz~r7 PrzyT~~i;5~i29 _1

·L I f Z A J E

'

'l/YltiB I 5KtAD ~/.flY.HX

łłiewiatski

Dr. med.

..;;:::~z:~:;:~~~;:·2ó::93 0r. so11owle1czvK·1 u "°"dJ

UfUWA ;,..,.

P

Dr. med.

KILKA PAii
Pl.~Cł! w Chojnach, Stokach ł
med.
poszuJrofemy do wysZ'kolenta do pracyldzie PabJanlckiej bardzo korzystnie
lłłrBChf
zewnętrzne!. Warunek skończony wiek do
sprzedania. Wiadolll()ść Spaski,
1
24 Jata, mężatki, pielęgniarki z dobrąh:,ódt, Kilińs~ie~.5.
Chor. skórne.
wymową i odPoWiednią prezentacją NA WYPLA Te! Eleganckie damskie weneryczne
mają pierwszeństwo, zapew~iamy statlplaszczo t lcostl!1my. Męskie ubrania i Płotrkowska. 10
LICKIEJ.
łe dob.rze płatne stano~1sko.
. .Pfaszcze. Wiciki wybór jedwabnych i Pnyłmuje 8·10 rano
Wefścle Ewanr:ellcka 2. Telelon 29-45.
Przvimuie od ~2 f od 5-43 w. Dla Od . Zgtosz~nia z ••aoku~en~am1 P!ZYimu1e 1welnianych towarów. W2:orzyste eta- i od 6-8.30 wi~.i:z.
fmna „~a~1tas pomedz1alek t wt?rek miny. MaterJatr na letnie suknie. Biały w niedz iele i święoddzielna ooczekalnia.
od 10-12 I 3-5. ZachO<lma 72, I piętro towar. rtrankł. Kapy. Kołdry. Damska
ta od 9-1.
frnnt.
:r
Dr. med.
ft męska bielizna. Pońc:iocby. Swetry Ordynuje w leczniur. med.
Obuwie. Saklewtd. Wytymaczki. Pole- cy SANlT AS" a
ca Leon Rubaszk~n. Kllłńskieg~ 44. s;6dmieis ka !i •
Atcaszerja 1 choroby kobiece Uwaga! Krawtec damski I męski na odz.od 12.30-1,30
MIESZKA OBECNIE
miejscu. Stałfm kltJentom nawet bez • - - - - ZGIERSKA 15, Tel. 113·47.
wkładu.
- - - - - - - - ·' Doktór
Specjalista chorób sk6rn1tch
Przvimuie od 4 7 wiecz.
1'

Il lł~M TtJ4LETC>WV

.•RAWOZl.)'YA

Kantor

I

Lecienie . światłem:
promieniami
Roent9ena i lam
Pii kwarcową.
Przv1mu1e od 8.30
do 10.30 rano, od 1
do 2.30 pp„ od 6
do 8.30 w., w nie•
dzielę i święta od
10-1. Ola Jlllń od
dzielna poczek1tlnia

specJałista chorób wenerycznych, s1r6r
avch. włosów t mo.:zo1>lriowvch. Le·
.;zenie lampa kwarcowa. I prom!eniam1
Rent11:ena.
PIOTRKG:WSKA Ut RóO EW ANOf

MŁODZIE~CZV
NADA..JE

Dr. mad.

Wstrzasaf11cy dramat retyserll E. A.
DUPONTA.
SENSACJA! REALIZM! EMOCJA!
Walka bohaterów mors~ich przestrzeni
c nieokiełznanym tywiolem! - 1 ragi·
czne sceny. - Ekstatyczna modlitwa
Uumu w obliczu nieuniknionego niehez
pieczeństwa. Całość Jest rcwetac)ą
w dziedzinie filmów dtwłekowych.
W t<>lach głównych: John Stuart. Madeleine Carroll. Monty Banks, John
Langden.
Poczltek codziennie o 5-ei, w sobuty
ł nie<lzfele o 2-eJ.
Ceny mlelsc popularne.

eąąup•&M

1

Dzlslej$Ze mecze llgowe w kraju ·
.

·

.

!'!~!~i~~~!~wla.::c~~
Rałd

Podkarpacki na trasie Lw6w-

·~kf~~Mot~~,~~;v~rg.~tzu~w~:f~~

~i(ł SGlł(fU(fi Spofftań O punfilU

W Krakowie odbędą sfę z_niecierpli ·wiek Ru.eh Jest tu poważnym fawory~ t ~niach 24 i 25 rtJ~ja, na prz~:Jrz;ti ~~
. W dniu dzisiejszym rozegr~ne zosta
t1ą w kr~ju dalsze spotkania o mlstrzo- wośc:a ~rzez t~mtejs~~ s~er:v .soorto· 1 tern. Pogoń .dążyć bi:dzie njewątpl~wle.: ~~~nlc~ri~~~~~j~~ai~i ~:1!z JPŻM~Sta;t
we ocze~iwane •. derby tn1ędzy Craco . do uratowam~ ~rzynaJmnleJ . fednego meta we Lwowie Półmetek w Jarem
stwo Li~i.
·
W Lodzi ŁKS zmierzy swe siły z vlą a W1słą. Tytn razem faworytem'1punktu co moze Jej się udać, biorąc . pod 1
znajduje uwa~ę. że Ruch już w spotkaniu z War czy.
\Varszawlanką., która kilka dni temu o- spotkania jest Wtsla. która
Sef del p
debrała leaderowi Ligi pltirwsze dwa się yv znacznie lepszej formie od SWC!fO sza"'.ianką nie wykazał zbyt dobrej for„
,
.
g-roznego rywala lokalnego. Jednakze my.
punkty.
nci stale do Łodzi .
We ~wowie zmierzy sy.re siły bcnJa
Pierwsze zwycięstwo Warszawian- liczyć się ~ależy z tym, ze ' Crai;ov!a
1
A t S "d b b ks k"1 . t t
Ligo! z Wartą poznanską. która w
ki w tegorocznvch spotkaniach ligo- zdobędzie się na wysiłek r nie jest wvk, ntnek
„ mis hz ?pokonana 1d . r urb et e1'k • °'u ~u
została gładko
czwartek
Wiśle
uszczeknąć
potrafi
że
luczone.
druży
w
wvch każe przvpuszczać że
•. "dn! 0 ?0 't 0 ke~me
nie tej minął okres sfab~J formv nie: dwa punkty, Poważnym handicapem; przez Czarnych. Naleiy przypuszczać, • ~\ wyct rwa,ne
fńnl'eJ Jednak ŁKS powinien zdobvć dal Craco.vji jest f~kt, że mećz . ten ·rozegra . że drużyna poznai\ska pokona Lech.Ją. 1 m:-a~r~ spo 1cy ~~gi sred nie. 1,t ~z , one1 .ba!11
która mimo dwuch rewelacyjnych zwy 1e1sie1 " o1o.n11 J?O ,wu1e n1e1 s uz 1e
d b d~ · b dt ł ny zostan 1e na ·jej boisku
kt
d
ś
1· clęstw
odniesionych w Warszawie na„ w Zegrzu powr6~ił w ubiegłym tygodniu
si
swe
~mierzy
Ruch
Kat'owicacb
W
l
as
tik
teko·
Yknakt,'l
pun.
zewwa
bą arszawian ą. . ara a J!l w 1a- t . p
stałe do Łodz1.
- tta S
f b h
t • I i ·. d I· d b d
.
k·
'k
W
.
.
. k St"·bb
h
'd
tach ubie~łych rzadko potrafi ·zdobyć 1Y z og-omą. yn1 te.go spbt ama s Ol e y Je na { o ar zo s a yc zespo
ei e1•• wyc o~ane . 1 e~~· w1e1pod dużym znakiem zapytania, aczkol· łów.
·
•
czoł~
dz1s
1est
mternac1onał
lokrotny
·
,
•
sie na zryw.
·wym pię~ciarzem stolicy.
W Warszawie Polonia zm,erz:v swe ·
Jak się dowiadujemy. Seidel jakkol'
• •,
siły z Czarnvmf. Wcdłu~ wszelkle~o
wiek mieszkać będzie obecnie w Lod:d
prawdopodobieństwa zwycięstwo winwierny „Poo.n
to jednak pozostaje
na odnlcść Polpnja. która do spotkania
1onji'', w barwach której będiie nadal
w pierwszym dniu meczu tenisowego z Norwegią
w
te~o nrzvstaol. zupełnie wypoczęta
cło
~stępować. Polonia ~wróciła s:ę
h
, k ó kl h
· ,
.
•
orzeclwieftstw1e 9o Czarnvch. którzv
W p1~tek rotpoczęty zosła1 w Osin r t c. setac 6:1, ~:2, 6 :2, natom1ast l Unionu z prośbą umożliwienią Seidlowi
b(:dą mieli ze soba mecząc~ podróż ze
·
Lwowa i bądź co bądź cieżkie sootka- mecz temsowy z cyklu gier g pultat Da· lłoczynskl rozprawlł slę z najlepszym prze.p rowadienie treninga.
SeiJeęt bardzo prawdopodobne,
tenisistą Norwegii, Torkłldsenem
nie z Wartą rozegrane zaledwie przed visa między Norwegią i Polską.
reprezentacji
del ~y~tąpi w, barwach
Już w pierwszy dzłed W}Tkazał zupet nież w trzech setach 6:2. 6:1, 7:5.
kilku dniami.
Cz~
ną przewagę naszych faklet nad norwesj Liczn· zgromadzona publiczoo'ć . łódzk1e1, k.~óra tedzie na to~rnee doLodzi
. !' chosłówac1•, gdy! forma mistrza
ie
.
.
i .
.1
.
.
5

!

I

owrócil

I

I

.

a " li i
'·1.118paniaI u sulices !IOaS

rów-1

ze

!

k i emi 1 zakonczył s ę wyn k1em 2·0 na przy,+mowała Polaków bardzo serdecz- wagi średbiej Trzonka jest dziś bardzo
zwycięża
słaba.
nie.
korzyĄc Polski.
K. /C.. S . w stosunku 3:2
Nara%łe, nic jeszcze nie można w tej
łle~da zwyciętył Nielsena w trzech
sprawie powiedzieć, udział Seidla w re.
W ub!e~ty czwartek prócz zawo.:.

P. T. C.

lodzi•.

prezentacji Lodt.i jest uzależniony w
pierws·zym rzędzie od wyniku i formy
czwa.rtkowe~o meczu Garticzarka z Me
,
.
WW
•
WW
cze zawody o m'strl·1stw1 kl. A ml(·d7y
który się odbędzie w tamach mię
yerem,
.
sporiowgc:„
iowarZQS~W'
dwóela
I<alis·
a
C:vklist6w,
Pab!anickin1 Tow
d.zyklubowyoh zawodów bokl<ierskich I.
~
.
•
kim Klubem f'Pnrtr>wym na bolsku
. Się dowiaduJemy dokonana ro·' sfuzfowan. e towarzystwo nosić bp(.lzie• 1 K.P. w sali teatru Popularnego.
Jak
Krusche1ider w PnhJa1.i~ach. .
.
Kaliszanie przyjechali do P:ib·anlc z stanię na terenie Lodżl Jut ~· nalblłż- nazwę Makkabł.
Wycleczl<a
Szczególnie sekc!a ptrkarska uow~ 1
3-ma re~erwowvm1 ~raciam'.·;:Za~ ;~TC, ~zych dniach fuz!a między _dwoma klu·
•
. . ...i
·1· . •
·
przys.tąrdo do crry . bez ~a\\ 1es.~„ nego hami Hasmoneą 1 Kadłmah. Pertrakta· go klubu bedzie znacznie wzmocniona, T
Knu!a. 1 Kaca~ak.l •• li:-cz Alcksn.rttłrcm cJe między powyiszeml klubami toczą f gdyż z drutyn Kadimab i Hasmonea da l automob1 1Btow wloskrch uo Pols~1
··kilt · ·11 W połowie czerwca rb. przybędzie
·1 . d
b d
.
·uż od dłuższego czasu I uwieńczone' I
Kub1k1em na <;rodl\n ataku.
ę ~tworzyć ar zo 51 ~a 1e ~na~t ~ P~ I do Polski . wycieczka Klulbu Samochodo
.
Sam prul:li·!.'! za~ odtiw nalełat du ę 1
,
karsl.łą, która rozgrywac będzie są9.łl'-'· wego w Berg'ano (Włochy) dla u~zaeciekawych i t .1 dzit:ki nbastrJ'1nvm zostały pomyśłnemi rezultatami.
nie poleg-łych bohaterów walk o niepodStrona formalna przeprowa~zona zo 1nla w klasie B.
zmiennym :tt.:iloin, z kMry :h zwvc'~s-1
ległość Jtaljl I Polski. Wycieczka ta
ko ·w1 1szedlb}' zespół Kn':~kit·gr l\l11b11 stanie lV naJbliższycb dnach; przyczem
składać s!ę będzie z 2 grnp, które poo?'.?.:,·. n e pech, jaki
Sporo.<..
dów
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dzew-Sttzelęckl K.S .• odbvtv s~ę
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~~~~~lad~:·~.11:!};~~· i!o:~~~k::,~·~ Ragulam1·n m1·ędzynarod·
·
pierwszej pofowle 2-ch efektownych bra · "'
1
,:;

owego

·;1~zias~r:t;yK~~~~fe~~~.wsp6Inie udadz:t
R~1·d
U
ZB Slaska
A„fual)il
.
j\

. .
.
. '
mek - SJ)oczeli na faurach i Oj:!'ranicżamoiocuftło111eet) dooliola !lafslii
li się Jedynie do defenn·wy, po to, by
(Sich). Na odbytem walne~ zebraniu
1) Polski ZwlE\zek Motocyklowy or„. szynem, na początku I na zako~czeul~
„strzelić" przez s.w:Ych obrońców dwie
gani zuje zgodnie z re·gulaminem PICM. Rai du, oraz nieobowiązująca próba S~}i"b c>kręgowego związku lekko.atletyl.!znego,
samobójcze bramki.
obrano następujące władze: prezes - p.
Druga polowa zawod6w upływa pod i PZM. między.narodowe zawody spor- k{)ści górs~iej pod Zakopanem.
(t>rezydent miasta Król.N.)
Spaltenstein
i;lo-:
wyróżnfę.Jlie.
lest
Raidu
Celem
5)
l
Międzynarodowy
„I
nazwą:
pod
towe.
których
pabJaniczan,
przewa2'1
znakiem
atak, po przestawieniu Kuihlka na ob.ro- 1Ra id (;fookoła P. olsld" w dniach pd 17-, skon'alych z.a wodników, starrtµjac~~WJJą, ; Wice. prezes: p. Szymański, kapitan
najbardziej wytrzymałych na rtasze dro 1 zwi:\zkowy p. Oska,
.
rrtaja 1931 r„
nę, uzyskaf znów swą lotność. Zwycięs·
. Zasłużeni działacze sp0rtu 1.eklroatle•.
motocyklach.
gi
.z
się
,
sktada
Raid
Wspomniany
2)
Szreter,
ką bramkę dla. P}"C ~zyskuje
Kubik w przec1w1etistw1e do plerwsz~J . sz·eregu raidów lokalnych, a mianow1· i' 6) Ra1d prowadzi, kómador Ra1du. tycznego na Śląsku PP. : En de 1 p. Oirzy
Samochód komandor będzie miał dla bowski ztoży'11 sw_oje mandatv. Są to
·
polowy - w drugiej czę~ci zawodów, ' Cie:
prawdopodobnie skutki tarć miedzy ry~
J Watstawa - Orudzłądz~Odynia odrótnienia zieloną flaaę.
na pozycji obrońcy, graf lepiej, c.hoć du7) Do udziału w zawodach będą do- IwalizuJ4cemi klubami uPogoń" i „Stad:Ji Gdynia - Poznań
to mu brakuje do jego dawnej świetnej
puszczeni jedynie zawodnicy l~cencjo- , jon".
ni Poznań - Katowice
formy.
Kluby ,/J6" Katowice i „06" Myslo·
wani przez PZM., dmżyny klubowe l ze
Katowice - Zakopane.
Zawody prowadził Jl. Stępień. Pu·
wice, obchodzą w tym sezonie 25-lecle
S'PołV fabryczne.
V. Kakopan-e - tódt;
bliczności o-kolo 400 osób.
8)' Motocyilde zosfają Podzielone na: swego istnienia. Mysłowiczanie organlŁódź - Warszawa.
zują jui w naJbliźszym czasie turnie}e
z każdorazowym noclegi:em w krańoo- kat A motocykle pojedyncze:
Pochwała
tenisowe, pltka,rskłe, bokserskie i J.ekkood 175 ccm.
iklasa Al6
wym punkcie etapu, przyczem w Zako•
•
.
atletyczne. „06" Katowi~e. który forsu,..
od .250 ccm. ·
„ B
tódzklego /\oleg1um ::,ęc!zu5w pan·em · przewidziany j·est jednodniowy
je obecnie tylko s·ekcję pi.tkatską, perdo 350 ccm.
„ C
.
Ostatnim komunikatem Polskiego Ko odpoczynek. .
trakt.uje z t><>ważnym przeciwnikiem z.a·
„ DIC ponad 500 ccm~ .
J'eghtm Sędziów Pitki Nożnej wyraźono ! 3) Trasa ~aidu prowadzi: etap I i Il
grar11cznym,
pochwałę ŁOKS-wi zo przeprowadze- 17 1 18 maJa. Warszawa - Modlin, kat B motocykle z prz:vwózkam1 .
.,,. S~k!orz znany bok.ser śląski wa~i
350 ccm.
klasa B/3
nie dokradnej ewidencji członków Kole- IPl.ońsk, Sierpc, Dobrzy~. Wąbrzeźno,
71.,,ż)oeJ slUiiy przy wo1sku w Krakowie
do 600 „
„ F
gjum Sed~iów i wprowadzeniu kartote· . Grudziądz, Tczew, .Kościerzyna; OdyI zasilU drużynę Wawel~.
" 1000 "
" O
.
ki. prowadzonej niezwykle wzorowo.' nia.
W dniu 28 bm. i dmach następnych
" H ponad 1000 „
Etap III: 19 maJa. Gdynia, Chojnice,
Polskiego Kote 2 ium Sędziów stawia Ł.
BYl?Oszcz, Toruń, Inowrocław, Gniezno, przyczem motocyl kat B musi być ob-- J odbędzie się na kortach te.nisowych KS.
o Ks za wzór innym okręgom.
clrony cięiairem 60 klg. (pasażer lub ba Pogoń.Katowice drugi z rzędu między.
Poznań.
·
,
· · ·
narodowy tU1~niej _tłniSOWY. Jak i . w
Etap IV: 20 maJ. Poznań. Środa, laso.
k n.
po O BOY Jar.ocin, Pleszew, Ostrów, Wł·eluń, Czę~ 9) Kat~y startując otrzymuje 2 nu- uib!egłyim tak '·w bteż~c:vm iri>ku k<'1mi·
OCh e
tner~: tabltcę tekturpw4 na n-otocykl i sJa. organ!zacy3na. naw1ą~ała konta~t. ze
stochowa, Będzien, Katowice.
przez Hughesa
związkami zagranicznerm, za·pewmaJ~C
Kat ·ce Zonr płócienną na plecy.
·
.Et V· 21
.
.
10) Każd.en pasa~er nosi na lewej rę· s·obie udział czołowych rakiet międzyFinatowe zawody tenis ow~ o m1st- Skorz~~ c'iesz ~a~~trnń w}sr~ lsteb~
narodowych, Liczyć się również 11alece Nr. swe•go zawodnika.
•k, Ch b6
M"I • k ~ ' .
uostwo Włoch zakończy Y się scnsa- ;
11) Na każdym etapie tnajdować się ży z udział·em pierwszych rakiet krajQObi~J'o:~ ~!cy, T:r:w·Zak~~a:ecyjną porażk.ą C~cheta. hktóry _ule!!:ł m~ '
' będą 2 punkty kontrnlne, tajne ohsadzo- · wych. Zgłoszenia ptzyjmufe p Jan
•
.
•
demu anghkow1 Hu~ esowi 4:6. 3:o,
Etap VI: 23 maJ. Zakopane, No\Vl' ne przez 3 cz·łonków rozmaitych kluMw Roehr, Katowice, ul. Zamkowa 3. ·
3:6. Dzięki temu Hu!!hes zdobyl tytuł
Znan.v bokser B.t<.S.- w wadze ~óf.
Targ, -~yślenlce, Krakóo/. 1':He_chów, · Motoe.
mistrza Włoch na rok 1931.
12) Pirócz pu·nktów tafnYteh I Jaw- średni.ej W1razidło wvstąplł z mader.zy„
Jęgrze1ow, Kielce, ~totrkow, todz, kim.
•.•
Etap VJI: 24 maJa. Łódt Z~!erz, t.o- nych zarzadzona będzie .kontr:ola lotn~. ste~o klubu I zasiliił barwy Naptzodu
W spotkaniu o puhar Da':lsa Oanja
13) 0-g-loszenle wY111ków i r('lzdame Lipmach.
prąwadzi przeciwko Ruwunj,1 3:ó. Te-lwicz, Zyrardów, Msiczonów, Raszy~.
BKS temu zawodnikowi zwoh1lenla
nagró~ oqbędzte sle w. W~rsiawle w dn.
ntslś-c;I · dul1scy zna~~n!e przewyższaj!\ W)lrszawa.
nie tvdzielil.
Podczas Ral4u, odbeda słe 2 PróbY l' 25 bm.
fUn\\mów.
·
s~ybkoścl na terenie płaskim. pod Ra·
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Na wystawie budowlanej w Berlłnle, której otwarcie nastąpiło w dniu 9 b. m„
pokazano pierwszy · dom mieszkalny, cfłkowicie wykonany z miedzi. Dom ten
zbudowany jest w ten sposób, że pomiędzy dwie płyty miedziane wkłada sJe
grubą warstwę izolacji. Jest on stosunkowo tani i zupełnie zabezpieczony przed

Wobec trudności, Jakie sprawiało utwierdzanie „Zeppełinów" po opuszczeniu
się ich na ziemię, wypróbowano ostatnio nowego sposobu kotwiczenia, na specjalnej ruchomej platformie. Próby dały dobre rezultaty.
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Czy wwięzieniu

można być

Dr. Korkes znów wszedl w

kolizję

doktorem

z wladzami

Znany z przeróżnych procesów i afer władz republikańskich widocznie zarządr. Natan Korkes został przedwczoraj dzenia byłego monarchy są niewystarcza
areszto~~y '!f Wi~dniu i odpro~~dz~- ją~e.
nydo więzie.m.a, gdz~e . za p;ze~1meme
T~raz WY_ci.ągnięto z archi~u.n;i c.e:
n~tury .admmistracYJneJ ods1e~Zl karę sarsk1ego mm1ster~tw:a spra:v1edliwos;1
kilku~oweg~ aresztu. „O~ecme przy- stare rozporzą~z;me 1 na teJ ~dstawie
pomniano sobie w Austrii, ze dr. Ko~kes , i władze. odmawiaJą d!. Kor~esowi w daJw roku 1905 był skazany na karę kilku- ; szym ciągu prawa uzywarua tytułu. Na
miesięcznego więzienia za obrazę maje- ' tern tle doszło ju do całego szeregu proce
statu i w związku z tem stracił prawo do ' sów, które niefortunny doktór Korkes
tytułów akademickich.
prowadzi w obronie swojego doktoratu.
Wprawdzie cesarz Franciszek Józef
Podczas jednego z tych procesów do
po kilku latach zezwolił dr. Kor kesowi szło do ostrego zatargu z jednym z funk.
na wykonywane praktyki sądowej, ale dla cjonarjuszy straży więz i ennej , który nie
Redakcla 1 Admlnlstracfa:.• lód_t. Piotrkowska 49. Tel. Admlnlstracll: 122 •14•
Tel. Redakc11: 121·2-ł. 136·43. 136-44. 189-00.

· Zuchwały
.

na

napad rabunkowy ,

prac:o111nic:ę

sfdepu lu6ifersfdeeo

W. Berlinie dokonano w tych dniach kasetkę, w której znajdowały si~ klejno.

niezwykle zuchwałego napadu rabunko ty wartości SO tys. marek.
.
wego na pracowni«:.zkę magazynu jubiŁupem bandyty padły perły i bry.
lerskiego przy Kanonier-Str. 11.
. lanty, które po zamknięciu óklepu Gros
Kiedy 22-letnia Jadwiga Groser O- serówna odnieść miała właś icięlowi, ce
puszczała magązyn udając się do miesz- lem zamknięcia ich w kasie ogniotrwa.
kania swojego pracodawcy, uderzona zo 1 łej.
,
stała nag.Je od tyłu łomem żelaznym w
Napad planowany był już od kilku
łowę. W okamgnieniu drab wyrwał jej · tygodni. Sprawcy nie udało się ująć. '

I

l

tytułow:ał Korkesa doktorem.

I

·

~

dyr·ektora więzienia wiedeńskiego, który
Dr. Korkes tak gwałtownie zareago ma ustalić, czy dr. Korkesowi prz l sługu
wał, że sędzia musiał nało.żyć na niego I je w więzieniu tytuł „pan doktór•' czy
karę dyscyplinarną . Sama zaś rozprawa też jest on zwykłym „aresztantem Kc . ke
została odroczona aż do przesłuchania I sem'.
w charakterze rzecz oznawcy samego I
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_O_D_D_Z-IA_.f'_Y_: -KRAKÓW.- ul:· Pii ~ka-4, tel. 1-65.00; ·K-ATOWICf: Biuro dzienni~ów „traga" Wincenty Szczepaniak •. ul~Pl~s-to-~s_k;- tel. 7.17.; SOSNOW~fC·:--Biur~-dz-ieni;·ik_ó_w_J_ó~ef Hl~·wskl~
ul. 3-go Maja nr. 28 : BĘDZIN: Biuro dzienni ków J. Hl a wski, ul. Mał a chowskiego I; DĄB~OWA GÓRNICZA: Biuro dz1enr.ikow J. Hla wsk1, 3-go.. Maia nr. 4;
ZAI<OPANE: Walerian
Jon iec, Krupówki nr. 30 : GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regi a", tel. l?.02; TARNÓW: uhca Krakowska nr. 2; ~ZĘSTOCHOWA: Al. Panny Mam nr. 31 , tel. 4-48: KALISZ: Złota nr. 14;
RADOM: ul. Żeromskieg o nr. 23,
tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewtcz_a --~~· tel. 171; SKARŻY_SKO: ul. ltzecka ~r. 16, tel. 40; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ulica uarnca rska nr. 3.

f o 'g
· łos' zen1•a: nekroloiu
W tekś~ie40 50gr. gr. za .Wiers'z rniJirnet~OWI' ( ~~ ~tronie
przesy łki pocztowej zl. 3 gr. 50 miesiecznie. ' '
za wiersz milim. Drobne: /.~ słowo
najmniejsze zt 1.50. Poszuld „ anie oracy: za slowo )[I g;roszv. nai mn1L' J'1' 1.: 1.20.
- - - - - -- - - - -- --:-----::-:--:----:- -- ------- -- ---- ---- -- -- - ' - -·- . - -···---·- ··
Za wydawcę j druk.: Wydawnicl wo „Republika" sp. z ogr. odp. i red-ak1.or cdpo\viedziałny: Jan Grobelniak, Łódź, Piotrkowska 4~.
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