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w CzechoslowacJI &O halerz~
w Niemczech 7 fenigów,
w Gdaiisku 10 groszy gdaiisklch
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OPŁATA POCZT9~A. UISZCZONA RYCZAt.:reM.

zgon lekarza

Nagły

podc:sas 111isufu u padentlii

i\Varszawa, 18 maja.
D.o mie&izltania lekarza Stani~ława
Skoikowskieg·o, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej Nr. SS
.zo&tał do ch0trej matki zawezwany d.T.
Eugienju.sz Rapczyńsk.i (Marszałkowska
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CENA NUMERU 10 GROSZY.

PONIBDZIALEK. 18 MAJA t93LROKU.

.

zas.łahł i upadłnieprzy
nagle
Rapczyó.ski
lekarz poel. Zawezwany
na fot.
.gotowia stwierdził atak s.e:roa i prtewiózł
i-----1 ·dr. Rapczyńskiego do mieszkania jego,
Nr, 137 ,g~Z'i·e po kliku oowiJa.ch zakończył ży·Łomny
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ST;REJ'K TAKSOWEK W ŁODZI
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· na znak pl'ótestu przeciw podatkowi drogowemu

Wlaś(i1,i~le auto6usóDJ i . s•ol~r•u

saD1otliodóDJ prgDJol·
DIJ'li prsvlq€•1Jli sic: do sfretflu

Lódt, 18 !11aia . .
.
Jak Juz donos!l1śiąy, na dzien dzisJ.eJ
szy został zapowiedziany na terenie ca·
tef PolskJ•straJk protestacyjny właści·
clelł wszystkich samochodów zarobkowych, wymierzony urzectwko wprowa·
dzonym ostatnio opłatom na fundusz dro

aowy.

sto, badając, czy wszyscy szoferzy oPU• Jżarowe większych tlrm przemysłowych
1 to w nieznacznej Ilości.
śclli prace.
Również i na dworcach autobusoKomunikulą nam również, że nie wy
ruszyły z garażów w dniu dzisiejszym wych
RUCH ZAMARL ZUPEŁNIE.
zarobkowe auta ciężarowe.
ł.odzl nie wyruszył w dniu dzisłeJNa mieście kursują Jedynie auta clę-

z

.

~amo,0'1·~1wo

objął

strajk a nawetwszystkie
W Lodzi
sai cześć bez
taksówki,
wyjątku

mocbOdów prywatnych, których szoferzy nie stawlll sle do pracy.
' Na postojach niema ani jednej tak.sów

ki.
Szoferzy wyznaczyli specjalnych
tunkcjonarjuszy, którym powierzyli
WYKONANIEM
NAD
KONTROLĘ
UCHWAL STRAJKOWYCH.
.f'unkcjonarJusze cl obchodza całe mia
•••••••••••••-.
·
~ """'
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Trzy ftancuskie
•

Sa-m oloty ·WOJSkowe

' kelnera
•

··'

re~tiurat·11•

c:..

n

'
11·vu11•'
.

m-1 e ł ;w-orob••
I e·
z pow o d u przew
ł.'.ódt. l81maja.

·r którą

'!1!91

odbywa, nie daje szybkich n::zul-

Dziś rano w mieszkaniu orzv· ui. Pil)tt ratów ,
Dziś rano, gdy żona jego była jeszkowskiei 176 targnął się na żv~ie b. keiner restauracji „Tivoli" 57-letn! Jótcf .:ze pogrą'3ona we śn'.e, napil sie większej ilości kwasu siarczanego. Wachel·
W-0chelski.

Wo~helski od oew~ego czas.t cierpiaf
na- chorobę· nerwową 1 ws.kuteJ( t~go był
t.muszony zrzec się pos~dv w restau- ·
.
·rarji.
, Przesiadując stal\! w domu. martwił
~ię hardz~. że nic n•e zarabla i kuracja,

ska uslysrnła jęki i wsz~zda alarm.
"v\' el"'Wane iwgotow1:! i1 J •.idzieleniu pierwsztj pomocy w grvinvm sta11ie przewioz10 cesperata- do SLOilala w Rado-

~;sizczu.

· '

szym taden autobus. Publlczno.ś~. która
nie wiedziała o zapadłych u~hwałach
musiała korzystać z resorek 1 wozów,
czekających w pobliżu stacji na pasażerów.
Właściciele tych weh~ułów wyczuli dobry interes I podwyzszylł znacznle opłaty za pr~ejazdy do wszelkich

młeJscowoścl
się równlei
Zwiększyłapodmiejskich.

dowych.
Jak ll;lS lutormulą. do stre~'su prote·
stacyjnego prz1·stąpltl rówrueJ., szoferzy prowiucjonalnł; Na terenie c~lego
województwa łódzkiego nie kursu1ą ta
ksówkł, auta ciętarowe, ani autobusy.
Przebieg strejku ule został nigdzie
-~
zakłócony.
1
W "oozinacb wleczornJ eh w lodz
ma si~ ndhyć ti;·nlne i~hrarti.e ęzoferńw,
na kt Jre:'.!' , JH'1.ł.:dstawlclele r.w1ązku lit>
żą ~zczegółowe relacje o przebiegu
stre1ku protesta~yJneg~.

ll'Qfqd9111olu na tervtorfuna

.

.:JlieDJie~

ci~żko

.„ NorynbergJa, 18 maja
Na lotnisku w Scbweinfurtb wylądo
wały wczoraj wieczorem trzv wojenne
samoloty franc~skie, wyposażone w karabiny maszynowe. Samoloty te prowa·
dzili ollcerowie.
Warszawa, 18 maja. . nowa. Po zwiedzeniu pałacu, zmęczeni,
Lotnicy oświadczyli, że mieli zamlar
Uczniowie gimnazjum Wyrzykow- uSiedli na polance, oelem posilenia się.
udać Sił z Lyonu do Kolmar w AlzacJł,
KHku uczn.i przyniosł· o kubełek wozbłądzili jednak i wylądowali na terytor skieg.0 w Warszawie udali się z profesoium nieiuieckiem. Władze njeruieckie O• remi na całodzi·enną wy~e.czkę do Wila , dy, za: który zapłaoi.'li dozorcy pałacQIWe
sadziły ,narazie lotników w wietieniu.

Uczniow:i e
slui6~

W~l~a

fabrykant per·
Z n a nyfum-Coty
senac:ie
fronc:usfliDI

sajm ie fotel ..,

Paryż, 18 maja.

tTelegram wtasr.y).

Po wyborze Doumera na stanowisko
prez·e ydenta repu.bliki opróżniony został j·eden fotel w senacie. Ogólną senpolit}'ICznych
sac}ę wywołafa w kolach 1
wiadomość, że miejsce to zajmie Fran.cisz·P-<k Coty mer miasta Ajacio, właściciel pisma „figam" i „Amis du Peuiple",
Slynny fabryi k ant perfum.
B. prezydent ~epulblikł Douimerg1!-e
kandycLc;>wa~ bę~·zie do se~atu. Krą~ą
pogłoski,. ze. zaJ:nować . się ?n będzie
~prawami. pohtyik1 z~g.ramczneJ, lulb mo
ze z?stame nawet ~~mstrem_ spraw zagraniczny.eh, na mi·eisce Bnanda.

~o~ fta~om~~·1em

IJit:•U oprgszek mo DO sumieniu
kilkonoic:ie krwawgC:h ·DOPOdóW:

.

zarząd·zono natychmiast pościg ta
ŁMt, lS maja. ł
Wojiewódizikł UJrząd śledczy w Łod:zl ba~dyt.ami. W· .Pościgµ. ty!11 wzięty.~otrzymał meldurnek 0 ZU!chwałym napa- dział hczne oddzlałr pohcyi~ne, zm~bihzowane ze wszyistkich okohcznyich podz.ie band·ul('kim w Radomsku.
kó
t
,~
d
·
· Ubiegłej nocy do mieszkania jedne- s erOn w.
6
go z zamożniejszych miejscowych oby. . . b~awa trwafa około go z.ln. Powateli wtairgnęli czterej zamaskowani hcia~ci ·w las_ach I~Od Radomskiem natknęh się na Jednego ze sprawców, któW rewolwery.
bandy"'l"'i, m•broJ"eni
ry począł się ostrzeliwać Wywiązała
..,.,
·
Napadnięty stawił i!11 opór, lecz szyb się zaciekła walka.
Bandyta otoczony ze wszystkich stron
ko został pr~z rabus1?w obezwładniony: . 1:3andyc1 zrahow~h około 1000 zt i w końcu byl zmuszony się poddać. Skutbiegh. Po kh Uicieczc;e obraibowan}- to go w kajdany t przewieziono do Raobywatel sk.omooik?W~ się natyichmiast domska. Jak Jm z.dolano ustalić, ujęty
, opryszek m.:t na sUJllllenh11 kilkanaście
z posterunkiem pohCYJD1'\m.
krwawyc;h napadów.

I

pobici

mu SO g:roszy. Z powodu upalnego dniia
wodę w jednej chwili wypito, p·oczem je.
den z prof.esorów posfał po drugi kubeł-ek wody trzech ucmi, wśród który.ob
znajdował się 19-le'tni Cziesta w Ciesiel-

~6ciM. się

do dozore
ucznfowi1
.s.
MatyJana
hr. Branickiego,
ogr.odu
1okyi.Gdy
siaka, ten obrzucił kh , g'l'adem obel~ywych wyzwiSk i wody nie dał.
Podczas dalsz.ego odpoczynku wycieczki na polan.ce nadbiegło kilkunastu
uzbrojQuy.ch w kłonice i ki)e ćbl<>ipów,
którzy rzucili się na ~ezbronnych uczni6w, bijąc ich,·a w pierwszym. rzędzie
Ciesielskiego. Napadnięci rzucili się do
ucieczki, zaś najbardziej . poturb.owany
.Ciesi·e'lski niie, zdołał - zbie.c i padł pOd
dTzewem.
Część napiadnię. tych zaalarmowała· po
iSterunek policj'i w Wilanowie, który za•wezwał teiefóniczttle _pogotowie rat·u n.
kowe z Warszawy.
Lekarz pogotowia stwierdził dężkie
potłuczenie i . poranienie Ciesielskiego
i P·o udzieleniu mu doraźnej pomocy ptz·e
wiózł go do szpitala Dz:iedąf~a J.e.Z'l.!S
w Warszawie. W sprawie tej polioja za.
1

OBIraudacje na poczcie \V Jerozolimie ca~~~:;.d~ t~m,; ~l~~~~~·w tr~ala dozorcę
uu-:d::::::ei:=:.:.·i~::.~~1:=:•v••t: .

.

~rani€fliC!flO

pala(oDJq lir.

l ~iD~Jll w la~a[h

znacznłe

frekwencla tramwajów lódzlLkh l doJaz

Matysiaka.

ftrł!ifi DJlófinłor~v O,ł! !łrorldi

•
6 t & ...
·
125 t
:mieni. Okazało się, że przed trzema laJerozolima. 18 maja
USl~C:U ro 0 DiHOll' por~u,;iło praf:~ ·
Na poczcie głównej w Jerozolimie do lty z Rosji sowieckiej wvs1ano do Palerzającem do zmniejszenia wynag1rhdz-eń.
Roubai.x, 18 maja.
konywane były od dłuższego czasu po- !styny kamienie drogotenn<.> ·wart.(~~ci
Syndykaty wchodzące w skfad geKonsorcjum właścicieli fabryik wtóważ.ne defraudacje. W zwiazku z tern 1 400.000 zfotych. Nieuczciwv urzędnik
dokonano rewizji, W mieszkaniu oew~e- wyjął je ~ p:zesyfkj J?OC.ztowej i. zatr'zy- kiennicz~h postanowiło cofnąć premję ~eraJnej ,k~nf.ederacji prą.cy odrzuciły
go urzędnika, ktory dokona! sorzenie- mał dla siebie. Kamienie te miały być obecąości, wypłacaną pracownikom na iednomyslme nowe propozycje pracowierzenia na sumę 280.000 ztotvch. W spieniężone a pieniądze zuivte na pro„ zasad:zie ·umowy. Wysokość ,premji · się- dawców i uchwaliły rozpocząć w dniu
czas ie rewizji oolicia wykrvła w miesz- pag:indę komunistyczną w Palestynie. . · ga~a 3 do 4 proc. wYnagtodzeń. Decyzja dzisiejszym streik. Obej.mj.e on 125.0-00
· .ia jest pJerwsz.em zarządzeniem, l)mie- pracowników.
kan;u jego wielką ilość drogocennych ka

I

Str. 2

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1931

Nr

18.V

137

~~~cik~z1!:ni~ą~~ęt~~k~~,k~~~;~'ksi~~~:
:iono nostcptlJ skich
w Lond\'qte
tego tomu
Oto p~wnego ~nła
s~and.ał~
niesłvchd.DV
podróilJ
odDJolonie
o
ńo
,
t.ronu 6lańolo
została nagle
spr ~ed.ii pam1ętn kuw
ii8
li
Rozbiła lotogratia i proroHa wizia następczyni tronu :1:1:-~l'i: ::~f;::~·~r,:.~k"irr.x;
9r•~d DJ1Jja~den1

U uodn6ta niewielkiego wzgórza.
r'dzle wznosi się zamek w Konooiszte,
dom zajezdny.
znajduje się skromny
Otyły o dobrodusznym wyglądzie gospo
darz stoi za szynkwasem I prowadzi
przyJazną rozmowę z mizernym czło~leczklem, który rozmaw!a wwa\\ dzie
dobrze po niemiecku. ale z wyraźnie
czeskim akcentem.
Przed karczmą na polne! drodze oczekuJe pojazd zaprzęzony w dwa konie.
- Teml końmi. za dawnych ,.dobrych'' czasów woziłem niemal codzlcn·
nJu arcyksięcia ferdynarid:1 - zwierza
sle czech ~ospodarzowl. Byłem po~łuiacze~ a~cyks i ęcia, a wlaści~em mo:
lJroni
Jem zaJc;..:1em było czysi<.:zcme
arcyk S~'\żeceJ.„
St..lruszek, który :r:e smetktem w~p~
m1na 1'iasy Habsburgów liczy s:,ble J_U!
78 lat. Nazvwa się Jan Drab. Przed pięt
nnstu latr p~radowal on we wspania:
ze zlotem1
łvm nleb1esk1m mundurze
euzlkaml, dziś natomiast mundur .Pozbawiony o~ych błyszczą1.:\ch guzików.
nosi na s~b1e tylko ślady GąwneJ, mlnloneJ świetności. Na zamku w Kono~
piszte sluiyl Jesz.~ ze za poprzedniego

.

1

fe.roj~DJO

d

wywołało

złowiona w morzu ułożona była obok! właśnie karczowaniem lasu otaczają- Loc' · ~·dalea. że w raz~e odmowy natvch
ze $Pr~eJniv
kapliczki. ·Kotwica ta miała jut przesz- cym zamek I kopaniem rowów, kied:v ' m„•~ 1 ~v. c..~o wv·.;afama
Io 500 lat, i pochodziła podobno z jakle arcyksiężna po powrocie z Chłumnitz I ks;fl~ki. wytm.:zy PJ sorawe o osi.;1.er·
.
wojennc~o. zatrzymała sie w Jednej z sal pałaca- ·1~ t\).:'l.
i.roś francuskiego okrętu
wych i kilka godzin spędziła pneJ fo- •..J~< l-ec WVit·S · •,wane~·J odśzk:.dow~
Arcvksiąie wydał wszystkim swoim
rozkaz tografją męża, która stała na stoliku. , m3:, Jaki<: w !aktch w.vnadka~h priewificerom. otoczeniu i służbie
zgromadzenia się o oznaczonej godzinie j W pewnej chwili Jeden z robot'lihów za duJe ang1elsk1 kode~s karny, wszvscy
w młcJscu, skąd wyjść miała procesfa. 1jetych kopaniem rowów tak nleostroi- Iwydawcy postauow1U WS;tnvrr.at '~~ze
Procesie prowadzili dwaj duchowni, któ 1 nie wv5{arnął łopatę plasku, :ie kilka , d?t. ewentualnie w~·puk1.ć "?~O \\·\:da
rzy na prośbę Ferdynanda udzielili mu grudek 1leml dostało słe przez otwar- 1me w którem by wszystkie m1e1sca doty
Arcy· te okno do sali, w której przebywała , czace lorda Landsdaela zostały omispecjalne20 błoi.tosławleństwa.
ksłeżna w czasie tel ceremonJI KOrzko arcyksiężna. Orndkł ziemi strąl!UY na nlęte.
jziemie foto"rafJe arcykslecla. Sr.klo j Lord Landsdael._ postać w sportopłakała.
o srodz. 5-ej po południu na~teo.:a 1orvsło na drobne kawałki. Arcyksłeżna 1 wym śwłecłe An~IJl nle~w~kle popkular
tronu wraz ze świtą wyjechał oocłą- krzyknęła I spazmuJąc wybiegła z sałl 1 na byt ~erdecznvm przy1ac1elem n~la
s:iem salonowym do Chlumnłtz, a stamw I wydaJec . Jednocześnie rozkaz wyjazdu. : an~lelsk1ego Edwarda l ex-kalzera Wll„
tąd bezpośrednio do Dośni. Arcvksh.t„ Rozbitą fotosm1fJe poczytała za zły o· , helma i odegrał role pośrednika pomię
na towarzvszvła mężowi aż do Clalum„ 1men I orunęha wobo~ łe10 być priy ldzy obu mo~.archami.
Kslaże Bullow w swoich pamletntnitz. w czasie podróży ani na chwile . meżu.
WvJechara natychmiast :r:wvkJ:'\·m pt) kach onowlada. te król Edw.ar~ nazyJednak nie przestała płakać. Ferdynand
zdając sobie sprawę z n!ebezpleczeń„ f ciągiem i niemal zupełnie bez świty. w wał lorda Lan~sdaela Tii!lWlęl<szyltl
stwa, Jakle mu grozi w Bośni, w~·mótd jednem :r; miast nastąpiło spotkanie z kłamca na świecie i te łntrvirł I kretacna żonie powrót. Następczvnl tronu Is· . Ferdvnandem. w trzy dni oótnieJ na- twa lorda były .dównem tródł~m. nte.
stapił zamach w SeraJewle, w wyttiku , ooro~uml~ń an~1elsko - nłemleckkh. W
tohlle powróciła do Koooplszte.
prasie, lorcl
Perdvnand nakazał w tym czasie które~o nara arcyksiążęca postnJała , wvwiadzte udzielonym
przebudowę zamku. pra~nąc JtO rozsze życie. Bvł to. Jak wiadomo, pierwszy Landsdael twierdzi, te wsiystko .. co Je„
ji;?O dotyczy w pamłetnlkach Billłow2'
rzvć. Robotnicy włoscv zaję ;;i byli svl!'nał do wolny światowe).
fest beiczelnym wymysłem..
· '.
· .-_
.
. '
'·
··-· ' · ·- ·. ·,
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Samolot„„

:a':1~~c1;~~z:J;n~o~o~ra~k~:~:;pc:1rr~:
nu f erdynandowl, Drab rów niet zmle-

PD\Vl„BI'rznym

hangarem

:~c="';,~fn~\~:l ~a?niu~o::0~ ~~ ~nh~S:. 1 ~ i'ludo111a olfJr•umn ftos•fule !!i milf onó111 doloró111
cle witał arcykslecia, klody ten udawał I W Ameryce jest na ukończeniu bu. jedn~go niie}s.ca kuli ziemskiej na drugie
1

8

sle na przechadzkę, był Jcduocześnle 1 dowa nowego potwora powierznego, któ cal'- flotytlę rnonoplanów i biplanów.
Pole działania tego okrę lu przewyt..
okiem I uchem calcJ okolicy I znał wre ry jest dwa razy większy od Zeppelina.
ucie wszystkie, naJłntymnleJsze nawet Olbrzym ten k~ztować ma 5 milionów sza 12,000 km. ,W .ciągu kilku minut ladolarów. Suma ta jednakże nie jest wiel-1 kle zbiorowe potworne dzbieło może
taJemnlce iamku.
- Arcyksiążę Pranclszek ferdynand : ka, jeśli zwa.żyć, że pojemność okrętu po zniszczyć flotę morski\ prz:eciw!li.ka, pro
' - opowiada Drab - był niezwykle su ! włerz.nego równa się pojemności aeropla. wadząc walkę na dwa fro.nty. M1a.now1ćie
rowy I lubił porządek. \Vszystko odby-1 nów, których budowa ikoutowałaby 80 część aeroplanów, opuściwszy swój po.
wietrzny hangar atakuje przeciwnika,
porze. miljonów dolarów.
.wać sle musiało o oznaczonej
1Wnętrze tego potwora jest zbudowa kiedy cłruga cz:ęść osłania tyły jego. Gi„
0 godz. 7-eJ rano piekarz ł rzeinlk doKiedy n n.a wzór ula i przedstawia •obą ol- gang.antyc;z:ny napowietrzny ul będzie
starczali na zamek tywność.
spótnlall się, choćby o kilka minut, ar· brzymi hangar, w którym swobodnie po- nosił nazwę „Akron". ZewnętrZl'le platcyksłąt.ę szalał z inlewu. Członkowie' mit:-ścić motna całą eskadrę aeroplanów. formy jego będą zaopatrzone w kuloJllio
dworu arcyksiążęcego nie mogli sle wy · Olbrzym powietrzny może · przenieść z ty i 16 ci(fl.kłeh diiał.
.
).
'
.
' '„
„ ' .„ ,..,. ,„
.
„ . .
dalać poza obręb pałacu bez spccJalneJ
przepustki, którą .wydawała lntenden·
tura zamku.
Dawny słu~a arcyksłęcfa opowiada
i6wnlet szczegófowo o okolicznościach
Jakie towarzyszyły wyjazdowi pary
z Konoplszte do SeraJewa.
ksldęceJ
Z podróży tej. jak wiadomo, arcyksfąie
Jut nie oowróclł, gdyt .w. SeraJewle
padł onarą zamachu.
Arcyksiążę opu~cll zamek na cztery
dni przed katasrofą. W przeddzień wy- Londyn pot'Uffony fest obecnie me- śmierc.l ogłPsił we wsz7.stkich pismach,
Jazdu ukończono na zamku ostatnie przy zwykł'\ af.er2' spadkową, której epilog ro że Russel wygłosi mowę pogrzebową na
Ponieważ następca tronu zegra s1ę wkró-tce przed jednym z sądów własnym pogrzebie i jednocześnie ,oso.
gotowania.
byl Jednocześnie feldmarszałkiem I po- tamtejszy<:h. Proc~em tym zaaferowani biśc!e'• da wyraz. sw~jej ostatniej wo!i·
siadał Jlcznv sztab, w podróży towa- 6<\ w 'posób szczególny sędziowie i adwo Pon1ew~ż za.l?o.w1edz1a.ł ~ pona~to, ze
rzyszyło mu grono wyższych oficerów. kaci, gdy! przedmiot .samej sprawy nie w mowie swo1e1 zwróci się w ~pecialnych
Kiedy przy~otowanla do wvJazdu io- posiada dotychczas precedensu w dzle- .spra~ac~ do krewnych i przyJaciół, c~ła
stalv ukończone arcyksle:ina ze łzami jach •'łdownictwa angielskiego, Proces ta h1stoąa wy~ołała, rzecz pros·ta, niew oczach I zalamaneml rekami błaiata 1ten ma posmak niecodziennej seMacii i zwykłe wratenie.
W dniu pl)gnebu kaplica cmentarna,
Tłoma• 1~ciśle jest związany i dziedzin!\„. filmu
męia, aby zaniechał podróży.
gdzie złożone byJy zwłoki, wypełniona
CZ)'ła mu, że ma złe przeczucia I że w dtwię:kowego.
była po bn;egi. Wszystkich ści(\gnęła tuTło eał.ei sprawy je.st następująee:
Bośni moie mu się trafić nłeszcześcle.
IW swoim czasie dzienniki angielskie taj ciekawość włyszenia mowy p<>grzebo
Nie przypuszczara jednak wówczas, te
była złym prorokiem I że Jut nledh120 rM:pisywały się tuż o tem, że bogaty wej człowieka, który przemawiać ma nad
oadnle również ofiarą wfasne20 pro· właściciel dóbr ziemskich E. Russel :.a. własnemi zwłokami. W całej kaplicy po
roctwa. f erdynand był Jednak nleubła- .zał sobie sporządzić testament, w nie- ~aszono światła a na jednej u ścian za.
bnprOwizowano specjalny ekran. Kiedy
,
·gany.
1zwy_kłych okolicznościach.
Ponieważ oiętko zachorował ł czuł wszystkie przygotowania były jut ukoń. - .Jestem żołnierzem I Jadę tam. do
kad mnie rozkaz wzywa„. Temł sło- sit jut bliskim śmierci, polecił wezwać czone, wśr6d u.rociystej ciszy, puszczono
wy zakończvł dyskusje z toną, która swojego adwokata, którema oświad!ył. na ekranie film. Na białej ścianie oczom
ie że pragnie podyktować sw11 ostahiiłl ob\lcnych ukazał si~ nieboszczyk Russel
nastepnei;?o dnia wyruszvła wru
wolę. Adwokat z polecenia swojego mo. sl~ący w szlafmycy na łóżku. Mowę
swym cesarskim !Jlałżonklem.
. Wyjazd nastąpi~ W czwartek. Bvł coda wcy wezwał przedsh.wic:ela jednej swo1ą rozpoczął temi .!łowy: - „Przez
to dzień Boż7go Ciała. R~no corocz- z wytwórni filmów dtwiękowych do łota całe tyde oczekiwałem takiej chwili,
odbvła s1e procesja. chorego. Russel <>świadczył wówcza.!I, te abym mógł wszystkim pOwiedzieć kilka
nvm zwyczaJem
Obok stawu ooświeconeiro Matce 13os- pragnie, aby dokonano zdittć dżwięko- słów gorikiej prawdy. W tej chwili już
kleJ stara kapela. Tutaj ustawiono rów- '! wych, gdyż swoją ostatnilł wolę che~ u- nie tyję i dlatego nie obawiam się ni,nleż kapliczke pod wezwaniem Serca trwalić na taśmie filmu dźwięttowego. kogo"...
1W&-6d Hhranyoh gC)ści tałobnych
Jezusowe~o. Kapliczkę te orzvwl6z.ł ar Tą,k ,tię tei; stało, Ozt"tcionego dni:i do
cvkslaże z Lourdes. Mała kotwiczka' sypialni chorego dzi"Waka zgłosili się me powstą.ł~ konsternacja. A nłehostezyk
•••••••••••••••,••••••••11•••••• chan!ey i pOuęta '1Uręcać film. Jedno., g ~ą krw~·· lllc uczędził w Wltszym
··~eśnie Russel wypowie<lzial cllu~szv tno ~l4gu nikogo. Katdemu do.stała się odpo
w k!óryni ·'·· spo~ób . szcięgółOWJj wł~dnia porcja. A wi~~ priedewuyst~
q()Jog,
Nieście
Ildem wn.uk IQstaal wyditedzi~y za lęk
n.>~rzl\dził JWollD Jn&Jąt.kiem.
:ro do\(onanłu ~dięć fiifllC>WY~h eh~l'T kotqyśb\y tryh tyci-.'"'""' Cz kde~ ~ u~
p()lecił Qdwci~a.towi, aby w dniu j~go tęs.krtien.ł•m Q Dl.OJą. amiere - gra'1\i
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Niewydane rękopisy
Aleksandra Punkina

w Symb!rsku, w mle~zkanlu pisarza
W. M. Nazar.le~·a, DTZYJ.ac!ela znanego
krytyka rf?SYJSk!CI{() ~nmekowa. odkry„
to 8 !ekop1sów ~sz~ma, z których cito
ry nigdy i nigdzie me były drukowane.
Znalezione rekopisy zawierają naste
puJa.ce utwory: .,Myślałem„." ar.tykut
„O bezwartot.clowoścl rosyjskiej htera·
tury", polemiczny artykuł__ o krytyce,
pierwotny tekst powieści •,'-'órka k.ap!tana", plan bajki „O ~łotyr,n ko~uc1k~··
oraz trz:v konspekty menap1sanej powie
ścl.

Rek.opis~ ~osta~y odesłane do petro·

gradikieJ b1blJotek1 publlcz:l~j.

'

dtwl~kowy- testamentem

Nieboszczyk, który przemawia na

własnym

pogrzebie

f ensoivinu proces "' .foodu Die

I
I

pomoc

. najbiedniejs_zym

me

I

boszc:eyk, - licząoe na to, fe poslądzieu
mój majątek. Wiedziałem o tem. Ale dla
te~ nie dQStaniesz obecnie ani grosza•·W podobnym mmei więcej tonie prze
mawiał niebO!Szczyk do swych licznych
przyjaciół. Nie oszczędził nawet adwoka
ta, któremu zarzucił nieetyczne 1nieuczcl
·
we machinacje.
Po wyświetleniu całego filmu i pośpiechem dokonano obrzędów religjnyQh
i wśród powszechnego przygnębienia,
pognebano zwłoki tak złośliwego
ziemianina. Należy zaznaczyć, ż.e Russel
po wydziedzicieniu całej rodziny zapi.
sał cały majątek iinstytucjom filantropijnym.
Efekt tef niezwykłej mowy pt>~rzebo
wej był z góry do przewidzenia. Rozp0.
częły się bowiem procesy, w których wy
dziedziczeni członkowie rodziny doma.
f!ali się obalenia teatamentu. W skar~acb
swoi.eh dowodzili oni, że prawo angielskie nie przewiduie możliwości testame:n
tów mówionych, które nie po·sbdają c·ha
rakteru dokumentów.Ze skat"J!ą wystą.
pił również adwokat, tlomagając się rehabilitacji. Ponieważ jednak oskarżyc:el
nie żyje a oskarżenie swoje wygłosił,
wprawd~ie wobec śwlad\ów, ale z za gro
bu, sąd ma ()b cnie niezwykle ~wardy
o-rz~ch do ~l'YZiiinia. Sędziowie i wybi~
tniej\$i prawnicy 2;astanawiają się ob$„
cnie nad tEnn. co irobić z tym ,.f~tem'',

tak, a.by prawtl

$lało fii~ iadQłe,

ProoeiJ obteny hudzi więc ll'etJ;umfą„
łe Aiitt~.resow~le w ede:j Anglii.
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z filmem

Harold trzyma i sit1
rozbawi ua4plonych Lodzlan I

nudz~ce •lfł łodzianki.

Kto pragnie zapomnle~ o swych troskach niech śpieszy do

podz~~:~lce'a
Początek

che VaIie r a
'

'

o godz. · 4.15, w

aobotę

I

nledzlelę

o

12-~J·

GRAMD IClllA

w
p. t.

wesołym

przeboju

„KawlarenkaQ

Ceny miejsc na Poranki 78 gr. i

Zł.
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'rnwa ·l1kat1ra w1aim1wan!m· urI!l ni~11 mi~u~aniol

~~y. m~żna przerobi.~ · mi~szkanie bez z.ezwol~ni~ wła.;. " nz1s. DNI NASTĘPNvcnr •
sc1c1ela domu? - Zasadnicze orzeczenie NaJwyzszego Nal1eolalnle)sze arcydzieło dtwlękowe.
I
•
Trybunału Administracyjnego

=

I

•
Na}wytszy Try'}jUnał Admłnłstracyj-1 zostala dokonana wadUwie. to motna, 1V wymierzona lokatorce, iPOwłnna tiyła •.
•
ny w tych dniach wYdal zasadnicze o- myśl wskazań władz. usu~ wszelkie być Jej wyznaczona.
•
Niesł'Ulszny był jednak, zdaniem tryi. •
rzeczenie, dotyczące pr:aw Lokatora w braki, lecz nie nalei.y domagał sic przy•
bum.a~u administracyjnego, nakaz wla- •
wrócenJ,a stanu pierwotnego„
zajmowanem przez niego mleszkaniu.
•
Najwy~szy Trybunał Administracyj Jdzy przywrócenia ubikacil do JJlenvot- •
Dotychczas nie było wiadomo,_ czy
• podl111 nleAmlertelnel powlŃcl DE.N·
lokatorowi wolno bez wiedzy wlasclcle- ny doszecK do wmoslru, te twierdzenia nego stanu.
•
RYKA S~'KIBWICZA.
Tego rodzaju nakaz może by~ wy- •
la domu przerobit swe mieszkanie, czy lokat-0rkł na-ogól . mają pewne uzasad•
•
W roll 1łównef
dany tylko w tym wypadku. gdyby sie
musl sill w tych sprawach zwróci~ po nienla prawne.
Uznal więc on przedewszystklem. te okazało. że przeróbka została dokona.na . • I!
zezwolenie do władz budowlanych, czy
tet zezwolenia tego wogóle n/.e potrze- nie przy wszystkich, bez \VY/atku, prze- wadliwie I braki nie dadza ~ w żaden •
•
róbkach budowlanych Jest konieczne ze sposób usuna,t, lub tet gdy dokonywa- •
.
bu}e.
•
Bozactwo 1 przepych wystawy.
chciał zastosował sit: •
domu nłeJednokrotn!e zwalenie władzy. W myśl obowlązuJĄ· Jacy przeróbki
Wl~clclele
.
występowali na drogę sądową przeciw- cych ustaw zezwolenie władz staje się do wska.zań władz budowlanych.
Ponieważ lokatorka, która wytoczy... • Początek o godz. 4 pp. - Sua chło· •
ko lokatorom., dokonywującym bez ich dopiero wówczas .potrzebne, gdy przebrŁY m~- •
wYrazlla gotowość do usm1'le • dizona. sprawę,
la
zmła
ze
połączona
jest
miesZJkania
r6'bka
miesz.
przeróbek
wiedzy zasadniczych
•
m owe w
kania. Sądy w sprawach tydh wydawa na. c.z.ęści nośnych lub konstrścyJnyich cła wszellkich braików, władze nie mtafy •
sprzeczne or~zenla_, bUJd.owlI, ailbo teiż takich cz,cgef. które żadnej podstawy _Prawnej do tądanta 1• • • • • • • • • • • • • •
ty· przewatnie
przyzna/qc w niektórych wypadkach · maJą wpl'yw na bezpieczeństwo potaro- przywrócenia .ubikacji do pierwotnego
:Jfr,,,a•u napad"\ ,. .
i.
.
stanu.
sluszno~~ właścicielom nleruchomo~cl, we budynku, czy ,t et stan zdrowotny.
- · __
Powyitsze orzeczenie odegra z.a.sad. Ody chodzi o zmianę przeznaczenia
w innych zaś lokatorom.
Na ulicy Grosman.a na 61-Ietnią .Mar
.. Orzeczenie wYdane obecnie iprziez pewnej części budowY, Jak młato miej- ntczą rolę we wszelkich zatargach sa.do
JiaJ.wy.tszy tr~1.lll1al adminlstracyijny, ty sce .w omawianym prze.z nas wy:padku, wYCh pomiędzy lokatorami, właścłcieła- ję Rozalską napadli iacy' awauntur!11c;Y
którzy bez żadnego powodu dotkliwie
zezwolenie władz budowlanych rdwnlet ml domów i wfadzaimł budowłaneml„
czyło się następującej sprawy·
Stanowisko NaJwyiższego T.ryiQu.na·hr j' poturibowali. Staru&zką, u.opie.kowali
· Jest konle'czne.
'k t · k .
.
·. , S · · · .
1
Najwyiższy Tr~ltlał Admłnlstracyj Adminlstracyifneto oparte Jest ńa pra- się .prze~hodnie, kitórzy wezwali do ńiej
~ze-jej
t· obił:~~1 ~!~.~ pe~:Jid~~~~o~ł!
pogotowie. Sprawców napa.du nie ujęto.
ny w rezU!ltacle ustalił więc, te grzyWM wie adminłstracyjn<J-budiowlanem.
~... ... "'
"'·,1~~chni
mIeszka nIu, na 1\1.t ,n e.
Ody d-0wiedziat się o 'tern w'łaśctciel
•
,,_
d0mu, zameldował policji, re prz,e róbka

•ngs ••
uml·1 Jann1·

me

„

1ubileu.s=

I

1

~~a~id:e~~~~:j~a

bez zezwolenia wlaPolicja:, po dokfadnem rozipatrzenlu
ca!ef sprawy, w drodze admlnistracyjlokatorkt: dośt wysokq
neJ ukarała
grzywJUł. pr6cz tego z~ nakazała w
ci[łgu czternastu dnl skasować kuchnit: i
przywrócić ubikac/t: do dawnego stanu.
Właścicielka mieszkania odwołała
się do . ministerstwa robót pu'bliczny.ch,
Podz.telilo stanowisko
które Jednak
wladz pollcyjnych.
Energiczna l.okatot1ka znów W}'1Stąpila odwołaniem
~ym razem ;wróciła się do NaJwYższeg-0 Try1bmiatu Administracyjnego.
w skard·ze swej diowodzlła, że w
myśl Istniejących przepisów. drobne
· przeróbki budowlane w mieszkaniu nie
wymagają specjalnego zezwolenia władz
Twierdziła ona dalej, że Jeśli przeróbka
_ ·- ; · . . ···-·--"'

.

Reemigrant amerykanskr
•

t,,

•

•

zamordował
„

•

„TYRl\ltlł\

PllłaDSCI"

,

•

I

wobec .czego ~aP_owiedział JeJ, te 0
wszystk1em don1es 1e mężowi.
- To tle się skończy _ odoarł mu
Jeżeli ty mówisz orawd~,
MJstrzak.
to zatłukę Marynię, a Jeżeli kłamiesz, to
ty ml z~ wsz~stko zapłac.iszl
W ciągu kilku tygodni Miistrzak zbfe
rai wszelkie informacje ~ prowadzeniu
się żony, w czasie jego nieobecności.
U~talił wreszcie, te zachowywała
się n1ena1!1nnle l Szymański Istotnie
wszelklem1 środkami starał sle Ją nakło

nić d~ współżycia.

M1s~rzak, mając Jut oewnóść. te
przyjaciel g? okłamał, postanowił z nim
'
się rozprawtć.
Pewnego wieczoru udał sie do Jego
zagrody. Przebieg ich ostatniej rozmowy nie Jest znany.
Wiadomo tylko, te Mlstrzak zadał
Szymańskiemu sześć etosów nożem. Na
padnl.:ty Poniósł śmłerć na mleiscu.
Mistrzak został aresztowanv.
Sąd okręgowy skaml sro na sześć łat
cłeżkjego więzienia_ Wyrok ten zątwier
·
dzil również sąd apelacyjny,

_
_____
.
;
.
________
_
_
;
_
.
.
;
.
----------.
o
:.Nfu~a':~.i:{r~;:~/n;~~radome- 0 WSZJSfklCh PJIBSZkiÓCÓW!

Opowiedziała mu wówczas szczegółowo o wszystkiem, co zaszło.
j Okazało się, :te SzymańskJ, człowiek
najwybitniejsza kreacja
1 żonaty, posiadający czworo dzJecl. sta·
i le Ją napastował, tądaJąc od nlel uległoścl. .
Mlstrzakowa oPierała sie mu wszelid
•k
Sekundują w koncertowej g1ze
1
Szymans 1•.w zac. te dokiemi si.ami:
browotme nie chce zostać Je20 kocban·
Hyams
Le"I
1
ką, począł grozić, że ia oczerni pr~ed
W d
a
mężem i postara się, by on zuoełnłe z
oo
Veggy
.
, nią zerwał.
wkrótce w „LUtłlE"
Mistrzak uwierzył swej tonie.
~BBC.~~!
Zobaczysz - oświadczvł JeJ. ~"vl
~
..,,,,,,...
il'liw~a...~•

Lewisa Stone

•

ktory, w czasie Jego n1eobecnosc1, szantazowal Jego zonę

•
.
.
Przed oś~u łaty Stefan M.1strzak., Przyjdzie czas, te s1ę oora~huJe z tym
młody ~obotnik. rolny z pod Łow1c~a, ~o !ot~em. Uw~żałem. go przec1et za przysta~owtł wyemigrować do Brazv1J1. N!e Jaciela, .zn~llśmy się od naJmłodszy.ch
c~ciał. zabrać ze sobą. tony. gdy~ me lat. Jeś~i kiedyś . wrócę do kraiu. to z nim
.
w1edz1ał! czy zdoła JeJ. tam zauewn1ć .u- pomów1~ w czt.ery oc:-v !
Okoli~zności tak się złotytv. łe ~1:
t~zyman.1e. Poprosll więc. sweR"O p~zyJ~ciela~ Michała Szymańskiego, by się nią strzakow1e po czterech łata.eh mus1eb
OP.uścić. Brazylię ..Mt.ody emurrant stra.
.
zaop1ekow!lł.
Szymanski obiecał mu, że bedz1e trak Clł bowiem pracę t nie mó~ł znaletć tadnego zajęcia. Znajomi radzili. mu, by po
tował. Jego żon~, Jak .własna siostr~.
, M1strzak m1at don duże zaufanie, to Jechał do Argentyny, lecz M1strzak, ~o
tet był przekonany. że tonie nie stanie dłutsz:ym namyśle, oostanown wrócić
.
·
.
do kra1u..
.
się żadna krzy~da.
. Zarobił tr?Chę pie~1ędzy, !'fee chciał
.
Wyjechał :wiec .za ocean.
. W Brazylji uśmiechnęło mu się szczę OSląść na roh yv rodz1nn~J w1osc.e.
Małi?nkowie wreszcie oouśctli Arne
.śc1 e.
Dostał dobrze płatną prace. Nie bę- rykę. M1strzak przez cała. drosre zapo~EEBBBC.allEEESB~ dąc jednak pewnym, czy Jej po pewnym wiadał żonie, że rozprawi sie z Szymad
~zasie nie utraci; nie chciał jeszcze spro skim. Nie zapomniał bowiem Jesro poste•
Najlepsza powieść
Powania I gotował slę ~o · zemstv.
wadzać żony.
Po kilku miesiącach młoda niewia- . Ody tylko znalazł s 1e w rodzinnej
sta nadesłała mu Jednak rozoaczliwy wiosce. udał się do swego dawnego
.
przyjaciela.
list.
Szymański nie przyznał sie do nicze
"
P1s.ała mu, :te zaw•odła słe na 'Szy•
w fucyaulllce przeróbce filmowe! p. t.
,
.
matisk•m I ie rzekomy przyJaclel tak Ją go.
. Tw1~rdzlł, te Mar.ta (tak brzmiało
1 traktuje, Iż nie może Już dłużej przeby·
imię M1strzakowej) :tie sie orowadzila,
wać w rodzinnej wsi.
M•strzak wystarał sie o oicniądze

·u~rmana ~n~~rmanna

I

•

przy1·aciela .

l

,. .-

.
·
Któż nłe s~yszał Jeszcze o tych wielkich wygranych, które tak często przypadają uczestn.kom Polskiej Lot. Państwowej.
Wszak od czasu do czasu szczęśłłwt Łodzianie zdobywają u nas włelklo
fortuny, zapewniając sobie I Rodzinie beztroski tryb tycia! Jut powszech!lłO
wiadomo, Iż pod wzgłedem doboru szczęśllwYch losów słynie w całym kraju
kolektura nasza

s

3ATICA
+

. ska 22
Plofrkow
p~
•4?1r.kowska 66
Pab1an1ce, t>l. Dąbr. 3

Uszczęśliwiliśmy tysiące rodzin! MitJony złotych wypłaciliśmy naszym KllJentom! Polecamy nadal nasze losy szczęścia!!! Skorzystaj z okazJU Czas naałll
Pojutrze cłąsrnłcnlel
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PIH I
100 pr~ dtwlokowego filmu polskiego

j

ły

Do poczekalni maneg-0
pnychodzi pewna pani,

kretarz.

-

Przyjmufe I• se-

DzłeJ\

baczyć się

dobry pani._ Czy pani chciała zoz panem Bahadur el Radschamatra,

największym

chiromantą

.Jny ralJ

i w''°::*:~~·:::: Kon~

chironumty-wr6żht

Niebezpieczny
R·
w rolaclt glównyc~JMarla Malicka
w roll Almy skrzypaczki.

I

1 jamowidzem 1dn..

!1rern;era

lBUU~ieni"

eiośnet s~tuA•

ornerufiońsfdej

w Teatrze Miejskim

Bogusław

Nader interesujące są perypetje
. amerykańskie]· sztukr Anny Nicols
,,Trzy razy zaślubieni".
Przez dlugi czas stukała autorka do
' drzwi różnych dyrekcyj teatralnych, na
' próżno szukając chętnych do wystawie
W Lodzi fest ulica 6-ito Sierpnia.
nia swego utworu: wszędzie spotykała
W=oraj, wracając późną nocą do domu,
Janet Ciaynor
' ja oomowa. Niezrażona tern niepowoutrzymuję się na rogu, gdzie stoją do.roiki t
Charles Farrell
dzeni·em. wystawif a wreszde swoją ko
•
6 bat.aa
Poczl\tek o godz. 4.30, w soboty i nie.
powiadam do jednego z lnlStrz w
dziele por\lnki od godz. 12 do 3-el pp,
Imcdję wfasnemi silami, o d nosząc me- Jedź pan na 6-go Sierpnia.,.
po
75
gr.
i
zł.
1.-.
bywały
sukces.
1
- A którego roku proszę pana? - pyta
·
Od tego czasu zaczyna się rekorlekko wstawiony dryncb'.iarz,
: dowe powodzenie „Ttrzy razy zaślubieni". P ·r zez pięć lat grany jest przeMayer a:t poczerwieniał ze złości'
bój ten we wszystkich miastaoh ame- Nigdy w życiu! - zawołał. - Nie porykańskich przez osiemnaście trup,
zwolę na to, aby moja córka została aktorką-„.
·
osiągając dwadzieścia tysięcy spektakli
Nie życzę sobie, aby moie nazwisko figurowało
Tgdzień
i Dzień
Specjalny sztab urzędników i sekrena katdym płocie!-·
W Tczewie rewizja
tarzy pracujących we własnym drapa- w takim razie,_ - wtrąciła córka. CZU nieba, zajmuje się sprawami sztuki
w takim razie mogłabym przecież występować
tej, która, powędrowawszy na drugę
pod pseudonimem„,
·
«:g P
•••
stronę Atlantyku, z.dobyła i tutaj olbrzv
- Co?I - wrzasnął Mayer. - A Jeteli
Za kilka dni ·rOtZpocznie sie dorocz_ skrócenie p<>stoju Pociągów na stacji w 1 mi sukces.
staniesz się sławna, lo kto będzie wiedział, że ; nym zwyczajem
.
Tczewi~. .
.
Powodzenie to jest zupełnie uzasaujesteś moją córką?!_
„Tydzień Dziecka",
Posiada to ~~ególnie wielkie .znaczenie nlone.
który trwać będzie od 24 do
31 maja w P?rze l~tnteJ, gdy bardzo wiele osób
Aczkolwiek ,.Trzy razy zaślubieni''
Okulista pokiwał głową.
włącznie.
wyb1e~~ się ?-a wywczasy n.ad Bałtyk. : nie jest arcydziełem o wysokiej klasie
- Pan jest bardzo krótkowzroczny, móJ paDzień 26 maja przemaczony został DiiwrueJ poClą~ stał w Tczewie przes.z~o literackiej, nie mniej komedja ta napisanie.•. - rzekł do pacjenta. - Pan nic nie widzl na „święto Dzieoka". W dniu tym p. mi- p6ł g.odzmy. Ta~. długo trw.ała rewizJ~ na świetnie pod względem scenicznym
nawet z odległości tnech kroków,„ Niebywały nister oświaty zwolnił od zajęć szkol- paszportowa. DZis ta sama .ilość Uf~ędD.1 1 jest doskonalą sztuką popularną, prze·
wypadek kr6tkowzrocznośd... Czem pan właś- nych dzieci ze szkół powszechnych oraz k~w przeprowa·~a sprawnie reWI:ZJę w Imawiającą do najszerszych sfor: rozciwie jest z zawodu?.„
I tuech niższych klas gimnazjalnych.
ciągu kwadransa ·
śmiesza i wzrusza.
- Astronomem, panie doktorze.„
Dzieci wolny cza.s mają spędzić na za
•.•
Tabula komcdji Anny Nicols osnuta
bawach w parka.e h i ogrodach. Pozatem
Dzień 14 maja minął w Polsce jakoś jest na tle tarć narodowych i wyznaPewien szkot umarł nagle. Podczas pogrze- w „Dniu święta Dziecka" odbędą się w spokojnie. Wprawdzie me spodzi·e wano niowych w rzekomo internacjonalnej
bu ktoś pytar
niektórych kinach .bezpłatne przedsta- się bynajmniej.,
źadnych rozruchów, Ameryce. Autorka w sposób bezstron- z 1nL-ieoo„ powodu wła§ciwle on umarł?.... w'en'a
lecz bądź-co-bądź wielkie<fo
ro 7 Aard1'a1
1
6
,.... ~SZC!~dzić na , oddychaniu;..
"'\!i
ny . i dowcipny przedstawia nam star- Choiał
'· - " D·• .• ·.S.' 31 ..... 'a - ..:..c.1;;,,: o·
t 'e szu z ·poW'odu sktada:nia:
~
zie.u
w.aJ ·p..,.„więc ny zo.s aru
__ ,_.
.:1 •• _,_
h
cia dwuch rodzin: żydowskiej i prote0
1
---· - - Matce.
•
~iet. me~~
wyc. •
stanckiej, tragikomedię dwuch ojców
1
1
'!'
~
:śJ:UO~ były ~~1d ank0 ietyW- '7bclz:1z-.zrozpaczonych postępkiem swoich dzie
•
W związku z wprowadzeni-em nowe- W'l! cie J~~cz~ mewi~ om •
na1 1•• cl, które nie bacząc, że jedno z nich
1 go roz,kładu jazdy na kolejach otrzymu.. szym cz<1;51e mstytuqe sta~ystyczne
..,.. jest żydem, a drugie chrześcijanką,
TEATR MIEJSKI.
jemy następujący list od jednego z na- .por.z.ą,dku1~. z~bran'Y ma·teI')~ł, a wted.Y zwi·ązały się węztem małżeńskim. zaDziś, wtorek l środa w dalszym ciągu Anny szyclt czytelników:
d~~n;iy;, ~tę ]a:k wygląda no~e,
,,na1- ciekł ość pana S3lomona Lewi ego i anNk:ols „Trzy razy zaślubieni". Ceny zniżone.
- „Z wielkiem uzna:ni~m podkre§lić św1ezsze ~bhcze na.s.zei!o kra1u.
tysemity Patryka, po długich dyskuOperetka murzyriska w Lodzi.
1·
Rewelacyjny zespól operetkowy murzyński na ezy
sjach stopnieje wreszcie nad kołyską
pod kierunkiem L. Douglasa, w czasie swego
. ,
wnuków l pogodzi antagonistów ze
triumfalnego tournee po Europie zatrzyma sio
sobą.
na kilka
dni w
po adwa
Pełna ta werwy 1· humoru. świetnla
dziennie
(o Łodzi,
8 I 10 dając
wiecz.),
to: orzedstawie
we czwartek, piątek I sobotę. Bilety na to widowisko do
•
.
• ••
nych sytuacyj i qui pro quo koqiedja
nabycia w kasie zamawiań Teatrów MleJsklch.
PROGRAM ROZGł.OśNI LóDZKIEJ
% dyr. Zub.Ińskim: „Co sę dzieje w warszawskim . ~ostała z należytym rozmachem ~yreTEATR KAMERALNY
POLSKIEGO RADJA"
żoologu" I -0g!oszenie konkursu na Misss Zoolo- zyserowana przez Konstantego 1 atar•
"
•
gię (tr'. z W-wy)_, 16.45-17.15 Muzyka z płyt kiewicza, a pikantnie zagrana przez naDzlś, wto:ek I środ3:,za~lu~one
!~rury zbiera
PONIEDZJALEK, dnia 18 maJa 1931 roku.
gramot. z W-wy, 17.15-17.40 „Pielgrzymka do szych artystów Wszyscy bez wyi'ątku
1
mistrz Wojciech Bq dzmsk1 .. Jako ~1ez~ównany .. , Godz. 1158-1205: Sygnał c~MU z Warna· grobu proroka w Medynie" - wygi. prof. Bog.·
·
interpret~tor Baldovma w mter_esuią~7i korne- wy i hejnał z Wiety Mariackiej w Krakowie dan Richter (tr. z W-wy). 17.40-18.45 Muzy~a' ?tworzyli. dosk?nałe typy, p~zema.w1a·
dll L. Pirandella „Rozkosz UCZ·CJWOŚCJ . w po- 12.05-13.15: Muzyk.a z płyt gramofo·nowych fir· le'kka z kawiarni...Oastronomia" w Warszawie, JąC do widza s1tą swego komizmu l pJa
z,ostalych rol~ch: Dun~Jewska.. Fal~tlska, Kondr~ my A. Kllin.gbeill, Piotrkowska Nf'. 160 q 15- 18.4S.:-19.10 Rotmaitości,, 19.10-19.25 Ko.muni- stycz·ności.
ttewów.na, B1aloszczynskl, Pe!tńsk1, Staszewsk1. l3.2S: Odozylanite programu d~ieooego_ reper- kat Izby. Przem:.tlandl. w Łodzi I odczytanie pro
K . .
S b
J
M
. , k"
Zon·er.
tuar teatrów i kin, 13.25~13.50 Przerwa, 15.50 aramu na dzień ńast:, ~9.25-19.40 _Płyty. gra.az1m1erz · z.u ert; an
.rovns 1:
TEAT~ ~OP.U~~NY.
. 116.10 Lekcja Je'Zyka iranoosklego. Lektor p. L. ftl()f„ 19.40-19.55 Pr.asowy dziennik radiowy, Manan Lenk a przedewszystk1em kap1
Dziś, z powodu prt1by generalnej przedsta- 1Roquigny (tr. z ,W-wy), 16.10-16.15 Komunikat 20.00-20.13 Odczyt aktualny z Warszawy, talna jako „Małka Kogen" _ Maria Dą
wlenie zawieszone.
dla żeglilgl 1 rybaków, 16.15-1625 Program dla 20.tS-ll0.30 Od.czyt muzyczny z W-WY(· 20.30- browska wyciągnęli ze sztuki max1Premjera „Rasputina".
dzieci starszych: a) Dzień dobrej woli" - od-122.30 Operetb „Agri" . Ern. 8 teffan tr. z W.),
• .
,
. .
.·
Jutro pre~jera głośnego melodramatu L. Tol powiedź dzieci JlOlsk·i~h dzieciom Walii (tr. z 32.35-24.00 Komunikat:'.": PAT. meteorol., polic., mu~ kom 1 ~mu, na .kto~ego tle l p1ękme,
stoJa „Rasputin". . .. „
.. •
W-wy), 16.25-:-16.45 b) Dialog prof. Sumińsikego sport„ oraz muzyka lekka 1 taneczna z W-wy. odbl]afy się: umiar i prostota Wandy
W rolach watnteJ'szych: K. _K1Jowskl (rola ty
_____
Niedziałkowskiej (Róża - Krystyna) otulowa), oraz łlorecka, Jakubu~.ska, Orz.echowraz dyskretne stonowanie cechujące grę
Samborski .w -roli hotelarza Schomberga, Adam Brodzisz w roli bar
Haysta. Akcia odbywa sie na jednej
z wysp Archipelagu Malajskiego.
Nad program: Dźwiekowe aktualności
Metro Goldwyn Mayer. Podatek rysun
kowy Pleischera oraz aktuąlności kra. jowe.

dualdm - Tak." - odpowiada dama. - Niech pan
powie Morycowi, ie przvjechała lego s.iostra
1 Pnedborza,,
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zwiastunem
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trzęsienia

'WieśnfQA tapońsłił siał sł~

DZIS I DNI NASTEPNYCH!
NaJpotetnleJszy przeból aezonu

„W Sidłach

Kłamstwa"

Tragedia mętczyzny, którego serdeczny przyjaciel okazał sic: kochankiem
tony. - Dramat duszy olea, który usllule zabić własne dziecko.
W rolach glówn}'ch: dwie najwleksze potegi ekranu: Emil Jannlngs I Gary Cooper oraz Esther Ralston.
Początek o godz. 4.15.
Do itodz. 6-ej ceny miejsc zniżone. Aparatura dźwiękowa: Western Elec·
tric: - Passe - partouts. prócz .urzędo
WYCh nieważne aż do odwol.ania.

Ziemi ~.T.~::kiewicza,

soinfereso111on.fa uc:sonvc:fi.
~ktor uniwerisytetu w Kio odłożono do aktów. Minęło

koło 300 zabitych, a

0

zniszczyło około

6,000 domów, otrzymał .następujący tetelegum, który go wp;owadził w zd~i~
nie ·,Jutro o godz. 4-eJ rano w proWlncji
1zu; będzie trzęsienie ziemi", T ele.gram
- ,_
był podpisany nie~na~e.m rel1torow1
na..
zwiskiem „Mukuszira l pochod.uł .z zapadłej wio~ki japońskiei:

Dębicza s~~~i-

06iefdeD1

I
~~ .i~~:~fe~:ńzi~~tk\~~~ ~~i~::;~n~: ;:~u! :nd!· ~:;.powiednia
Dr. Ishino,

St.

.

311i CZYftftQ
1
Mukusziry ~ruwatn~ '~u~l~Wł( l[HAH~KI(
zaczęto .szukać
J
.
jednak

nie-

Po trzęsi':'°iu ·.ziemi
tego Mukusziry, którym okazał się młody 22-letni wieśniak. ~apytany o ti:ódło
swego proroctwa, ośw1adczył on, ze w
przeddzień trzęsi.enia. ziemi. znalazł .się
b
g
kim
ł
bli
na rze u ~o~s • 1 zauw";zr oso . wą
tęczę, o ktore) w Jego rodzwe z dziada
pra~ad;a. paną~a~ t~ad~cja, że jest za.
powteck1ą trzęsienia ziemi. Otrzymawszy
ta~e ()Strzeżenie z n~eba, Musz,kira ~.°:
spieszył do domu wyiął mapę Japon1:i 1
po krótkich oblicze°;iach n~ p~cLstawie
wyglądu tęczy określił datę i m1e1sce trzę
sienia ziemi, a potem zaraz wysłał ten
legram. ·
Przepowiednią Makusziry zajęli się
już i e_~opejscy uczeni, którzy oświad-

1

Zielona 6

Ie I e I • 12 ...,
~~ ~
.;;;/9
~

Udziela d-0ratnej pomo·cy lekar.ski-ej we ws~elkioch wypad.kach nagłych o każdej porze dnia
i ill<>cy _ Szybka pomoc lekarska akuszer.
ginekolog.

Uczeni Japończycy nie .należą do lu..
di:i, którzy lekceważ~ sobie .przepowi.ednie. To też dr. lshino udał Slę z tym
30 km. pod ziemią , które było powodem
telegramem do profesora sejsmologji dr.
trzęsienia ziemi w Japonji, mogłowpły
Szidy. Uczony przeczytawszy krótką
nąć na tęczę. A jednak Mukuszira miał
depeszę oświadczył rektorowi, że rzecży
ra.cję, tak jak nie jedno.krotnie mają rac!ę
. wiście naukowe badania każą się obanasi wiejscy prorocy, powtarzając, nawiać trzęsienia ziemi w niedalekiej przyprzykład przysłowię „święta Barbara pu
szł<>ści, ale dokładne badania miejsca i
wodzie, Boże Narodzenie po lodzie",
1czasu wydaje
się fanta~ją. Obiec.al t~t czają, ;że. chociaź ~rzęsieni~ ~ie?ti .można i;:hoć .n:uka. nie umie ~aśnić, jaki mo.
rektorowi, że we właściwym cz::tsie ·uw1a pr-zew1dz1eć, ale me rozum1e1ą 1ak1m spo ze miec związek data sw. Barb<lry z lo-:
domi go o niebezpieczeństwie. Telegram s9bem oderwanie się $.kały w głębokości I dem.
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Powieit

sensą€gjno · krg1olnolno.
Napisał dla „Expressu" JERZY BAK.

I zapyitać... - rzekl wres%cle w zamyśle-1 miejscu I drugi raz J1t! nie sprawd'Zal..•
Y:::;i~.ca.~:;_z::_~d.owz8;lm:ł niu. - Czy pociąg przez cały czas do Holz siedział twt przy drzwiach ... Wyton" ! Sklernłewlc jechał. z Jednakową szybko starczylo wYciągnąć rękę i zadać cios,
Ruelokt który przybył taai n
nie uilcazwjąc swego oblicza.. Traf chcial
•
Pod.e-~ pada na J:..lme. t.accerkę, Cibę ! §efą?„.
- Zdaje mi się, ~ nie.„ N.a kilka jednak, że .pan wyszedł z przedziału,
~Ul11 miała
Ordeń.skb~ :;óra po
pnbro~iUk" :!-mowano 1 osad~ w wię- minut przed zahamowaniem zwolnił bie ?zego morderca widocznie nie zaur\vazył, a Holz zaJąf pańskie mlejsoe... Za·
mwiu. Oc:Lmówilia ona uckieleni.a wsze-lkkh gu...
A więc po 1)ańSlldem · WY'Jśclu z b6.Jca, sądząc, t.e to ,pan, ~ląpąl 111sez.11.aó.
zbrojoną irękę L. zabił....
śle-dzitw; wykdło, u Rule~i .i~ p,rzedzialu?...
,
- Sfmsznle... Inaczej być nie moglo..
- T~k....
od~,i.k;ó;:nJgoch;:e;: w~~~ zm
- Widzi pan ... Tylko teraz jeszcze
I Jeszcze Jedno... Odzie pan słeOłmmy Ordeńsł«ej podeimuie slę m~
ny adwokait wuau-ki dr. Hol.z który do- d'zlal .podczas rozmowy z mecenasem jedno pytanie: kto to mó~l być?.„
Brown wzruszy( ramionami.
biera eobi4 do pom~ ki..i-owmtca b~.a- Holzem?...
MY'§lę J~ nad tern od god'Z'lny I
od'J)art:
I
się
w~miechnął
Brown
w
~~::!~k~t;0~
Wtaśme na to pytanie czekałem, nie mogę nic wYmyśleć...
u.awiie.
- Bądt pan spokl>JlllYI - rT.drl z
Browm w .-rtn-r ~b awWik Or- panie na·dkomisarzu ... Widzę, te się do.
deti.;" z ~ięzien!.a pod pret~~m ch-0:kob\ kładnle rozumiemy ... Pana równie! clty prrekonanlem nad:komlsarz Szyszak. ba zastanowiły zeznania pani Ordeń- My go jUJt dostaniemy w nasze roce...
Powi.śi:11bł1a.cJ!iłT~
Był to młody mętezyz.na.. L.tórv iinikł skiej, z któl'Y'ch wynika, że złoczyńcy Na.razie mu:slmy czekać na przybycie
u b:am\jednei z 0~"111~h ,kam.i~i.c na czyhali na moje życie, a tymczasem za- fotografa... Potem pojedziemy sobie do
f:r~ a.ii dd~e;. kizV:f11~ ~- CH . mordowali Holza.... Pan przypuszcza. Łodzi I przedewszystklem odszukam}"
h~em : do~~m.i Y~a.j! ~_:e:: że zaszła omyfia, ja równlet. jestem te- te kryjówkę przy ulicy Nad:leśneJ...
ka. która umienia ttię w wa.lkę n.a n-O'te. go samego zdania„. Odpowiedt na o- Mam _w-rażenie, że pod tym adresem 'łlaPcxtoz.u bójki wpada do izby Brown. który stainie pańskie pytanie rozwiązuje tę pewno. sfę , cóś znajdzie...
·- .Czy~ ~ę jeszcze pa.nu potrzebza.gadkę ... Ja siedziałem na tern miejscu
,_
PorrwDra ~~~~~~~
·
·
• ~ ~ poama,.. owego m1odzliieńoas łut to Ba.roz.llk, który "Yhał na na którem znaleziono martwego Holza.. ny? - zapytał Brown.
Nadkomisarz s1>0jrzar nań triumfują- · _, A oczywiście... Pan kierownik
.tycie pani ~iei z r®k.MAi aw"}"ch kamjest glównym świadkiem w tef sprawie„
· ·
cym wzrokiem:
ratów
- A pani Ordeń&ka?...
- A widzi pan... U nas, .proszę paR Bk~ ~afe atę n.a ba~!Ja~acu pam4
1 1
- R..ównlet, równie!... Państwo za~~ i X.ł na, wszystko się wykrywa„. Teraz fU·t
eiweok7
w~cWł
iroziumlem„. Złoczyńca obserwował was trzymają się chwlleczke... To niedługo
_
do hote.lu.
Barczaik poima.te odra.zu Rurn:itt'l{ ->f chyba oddawna„. Widział pana na tem potrwa .. , ZMaz pojedziemy do Łodtl. ..

~z~~ ~OCZĄ~ POWIEśCI
.ia.t

sw"

pr;al::': UW:
.u.u ac

:;;om

I

J°:;:Y

stwtercłu

ł• OD& właśDi• ila.m6wiła

eałll

. ;

oa.ndę ~ ~tadze1)).a uwu.h~1. R~~-

~·~~~~·~~~
wiech!•~ wobeo tego d-t·e ktyw wprowadza

f"

-

w

rom':m •

w chwili

gdy Brown wkraCllll do ho-

te'lu wraz z policia.. b">: BJ!'esztować ~D1irtha,

eekreta.m: d.etek~ywa ucieka podstępnie wru
z Zuhowll t wyietd.ta do Kraltowia Zub~
poz:Mta.ł• w Lodzi. nli• mote się bowdiem
ront•ć • Richotem, który mte.zJka u

1,ru-

Browna na pom<>c,

w

• ~:;!~~~gododn~~ !, c~~i.w.mdą~~io~
jeden .i pasaterów mala.zł &d~Mk" nawpół
pI12:ytornn" w pr.z:edziail• druite4 klur.
w Jcłlka mtinut Potem w dirustLm PIUdziale znaJduJą zwłO'kl Hol:za. N6t tkwi w
plecaoh. Z Łodzi przybywają władze śte,dcz.e z nadkomisarzem Szyszakiem na cze e.
Rozpoczyna sio dochodunte. OrdeAska
o.1>0wlada o swych przeJśclach, nie mówiąc
nic Jednak o Riohocie. ZemaJe, te te10 saza
mego dnia wywieziono Ją autem daleko
na drodze.
zostawiano
miasto
do stadotarłaPonlewa:!
Skierniewic,
było toI blisko
cli 1 wsiadła do 1>0ciagu. Nagle do fe! prze
1.zlatu wpadł Jakiś gość I związał la sz.nuratan wt
k
ml. N d.k
1
5zysza ws a • wr6clć d~ Ł:~F
0

W tef samej chwfll pociąg stanąr ...
- Jak to dlugo trwało mnleJ-wlęceJ
od pańskiego W'yjścia z przedziału do
zatrzymania pociągu?„ .
- Prawdopodobnie nie dłuiżel niż 10
minut „. Prz eszedłem tylko dwa wagcr
ny, zatrzymatem się przy jednem '1knie
na pięć minut i wrócUem„. Nie mogło to
trwa ć dtU1iej nii dziesięć minut„.
Nadkomisarz zmarszczył czoto i zno
wu po cz ą ł bębnić palcami po stole.
-. Jeszcze 'b jedno chclalhym pana

·

·"J •'i; .

te aksamitne ramiona, całuje te koralowe usta, a ty drtysz rozkosznie przy
kaidem dotknięciu Jeio ręki... tak Jest,
co? .. No. mówi..
- Czemu tak na mnfe patrzysz? „
- Jak patrzę? .. Inaczej nit on, co?.
On... On wszystko wtraft... On mote
clę doprowadz.lć do szału, co?.„ On mo
te zcałować twe ciało od stóp at do
tych loków, spadających na czoło... On
mote wszystko... wszystko... A J? .. No,
a ja? .. Mnie nic nie wolno? .. Czemu dla
mn·ie nf.e drtysz tak jale dla niego?Zaplacrłem ci krwią niewinnej dziewczyny, nl.e tądam zada·rmot...
Jak gad pełzał na brzuchu l>O kanaple, zblitając do nt.ef swą twarz. Dyszata ełętko, przyglądając mu się z
przestrachem. Gładził jef włosy. dotykaJąc lekko palcami szył. Narle chwyclł ją w ramiona ~ począł szarpać nerwowo suknie. Zennł Jakieś sprzączld
i guz.iczki, gniótł palcamł nagf.e c.!ało.
wtulił
drapał paznokciami, a potem
m!c:kk:• twarz i wyg:ryzal lię w cienki,
•
pachnqc~ Jedwab...
Zaciskała zęby z v.rt.erk:lego bólu. starala się oderwać Jego rtowę, dwa razy
podniosła się l opadła cłętko na kanapę
spychała go nogami. at zamroczona,
omdlała, drtąca skuła go w swych obJęciach, wpijając się wYOstrzonemi. paznokietkaml w szyję.
Sykn'"r z bólu 1 odskoczył Sctągne
~
sukni,ę l poprawiła szybla t><>dwlnlętą
ko stragane włosy. Smith stal przy nleJ
z rozczaplerzoneml pa~amt, a wzrok
tak łat•-o mówlt te nie zrez-uJo
1
•"'"
•
'"'•
wo z dalszej walk1
- Usłyszą„. prz~.. '- starała sto
io przestraszyć.
Lecz on uśmiechnął słę tylko.
- P.rzyjdą? .. Kto przyjd~ie? .. On?
Nlecb wejdzie!„ Sprowadt go tu.„ Niech
zobaczy!..
Niech go nagła mw zalefet.. Niech
słę zmierzy ze mną I.. Zobaczymy! ..
nieprzytomne
Wyrzucał ze siebie
słowa, stojąc ciągle w tef śmiesz.nej,
nań. nie
Patrzac
niezgrabnej nnzycji
"'
•
V"

j

.

Przy rogu NadJeśneJ ł Okopowej sta ku. $mlth wychylił jeden ktełluek, porazy f t'zekl
tem ~ dr.ugi-, cmoknął dwa
Il przy latarni jacyś dwaj męrezytnl.
Jak myślisz - upytał Jeden z tonem znawcy:
- , Pierwszorzędny konJaczek.~. Nienich - Co się z nl-ą stało?~.
ma nlc fepsze~o niż kieliszek dóbreg-o
- Pojechała do Warszawy..
I ja tak myślę ... Pocoby tu wra- konjaku„. Chyba dwa klellszkf..„ Prawda, Tamara?..
cala?..
Zapalili papierosy. Smith odwróctł _ Uśmiechała stę dod ponętnie, chcąc
pałac, wydobyć zeń w ten sposób potrzebne
głowę I spojrzał na strzelisty
parkanem. wiadomości.
wznoszący się dumnl-e za
Smith wypH trzeci kl·ellszek '
Na . pierwszem piętrze pallfo się słąbe
mogła powstrzymać się od śmlec_hu.
- No, a ty? .. Nl·e napijesz się? „
światełko. Pozatem we wszystkich ok- Czemu s:lę śmiejesz? •. - zapytał
naoh było ciemno. Skf.nąl głowa, '91 stro . Zaprzeczyła ruchem dowy.
To nie trzeba ... - mrukn-l· WY• skonsternowany.
nę oświetlonego okna t rzekł:
- Tak śmt.esznłe wnł"daaz ... Spójrz
- Czeka na mnie ... Musz~ Jut ~~.„ ~1iY1'afąc <. <:zwarty kletłsze.k.
.
te w lustro...
- Zazdroszczę cl tej kobiety... ...:....od ' '' Przyś't#lela ·sic doń tak blłsko,
OdWTóclł się l spojrzał na swe odparr Barczak. - Ona Jest w moim gu§- , prawem ramieniem wYCzuwał jej nacle„. Niezbyt tąga uwatasz, i ma ładne brzmlałe elastyczne piersi, a jej pach- blcfe w lustrze. Czerwona twarz, roztlące, Jedwabiste włosy laskotaly iO czochrane ~losy, z.gnl.eclona marynarly<lkL. Masz szczęście, bracie...
ka, skrzyW1ony kołnlerzyk. wysunięty
- No, cót z tego... - odparł smet- mUe w twarz.
- No, J>.Owtled ••• - szeptała - Coś z pod kamizelki krawat_
nte Smith - skoro ona kocha kogo inZubowa śmiała się coraz głośniej.
z nh' zrobił?..
n.ego...
śm~h go ro~broil, a Jednocześnie
Ten
nie
cl
Czy
zrobiłem?„
nią
z
Co
zdzlwłł
..
pozwaluz?
to
na
ty
- I
w Jej ręce.
się Barczak - Z pierwszym - lepszym wszystko Jedno?.. Gnmt, te Jesteś jut oddal chwilowo wła~
Smith opuścił &'loWę. Po!tanowiła klit
chuderlakiem nie motesz soble dać ra- wolna... OrdeńskleJ niema...
· - Niema? .. - zawołała uradowana telazbo pókt rorące\„
dy?..
- Idt Jut.... - rżekla - Za chwilę
Nie b-6J się, Jut Ja go urz~dzc.„ A M6wisz prawdlę? ..
właśctclel pałacu Ody zasta
przyjdzie
Nai'świętsz" prawd"'
ty teraz dokąd?. •
•••
.,....
~
.
.
- Nie wierzę cL. Muslgz ml pow.te- nle clę tutaj, wszystko sio wykryje._
na
Pójdę do naszych, czekają
Idt ...
dzleć wszystko...
.
·
mnie...
- Właśctclel palacu... - powt6rzyl
- Pawi.em cl, ale... musimy to os- Jutro stę spotkamy u „Czarnego"
I oczy znowu zaszły mu mgłą - To l
tatnla, noc spędzić razem. Jutro ..........te.t
- Dobra...
1
'
B arcza k • pog- d!am stą:d „. Mote stę tut·· nie zob.,.,aczyUAAI
on ? ..• Il u t Y masz k oc hankó w ? •.
~ snę Il so bi e rcce.
Zblltył się ponownie do kanapy I na
wl,zduja,c sobie zctlcha. ł trzymając ręce my... Chcę zachować o tobł·e najmilsze
chyllł się nad nią.
w kieszeniach spodni, skl:etowat słę w wspomnl·enla...
- Ilu masz kochank6w, pytam? Cofnęła sio lekko. Wycl'unąl rekę.
Smith zaś odrzuclt
stronę Gdańskiej.
powtórzył.
- No... bronisz się? „
niedopałek papierosa I spojrzawszy JePrzerazłla się Jego chrypliwego do- Nie ... niczego cf J)l"Zecłet nłe odszcze raz na oświetlone okno zapukał
su.
mawiam ... tylko Powiedz„.
do bramy.
- Jak mówisz do mnie? .. Czyś ty
- Powiem ..• Mówię. te powiem...
Zubowa stała tut na scht>dach, wtoszalał? ..
czemu uciekasz ode mnie? „
docznie nań czekając .
- Ja nie oszalałem... Żądam odpoWtullla sl·ę w kąt kanapy. Polotył
Zaprowadziła go na g&ę_. Zamknęła
drzwi na klucz i przyclągtięla go na ka rękę na rozfalowanej sukni, ściskając j wiedzi na. moje pytanie: ilu? ..
Zasłomła twarz rękoma z wielkiego
jej krągłe kolana.
napę.
dla jprze:ażenia. Zacisnął pięści, przykłę~a. - No? .„ - . zapyt~ta cicho - Pó· f'. . - ~yładniał~ś ostatnio ... To
Jąc Jednem kolanem na kanapie. Zamm
· ·niego s i ę tak stroisz, co?..
w1edz„. coś z mą zrobił?..
deszcze otworzyła usta, spadl na nią,
Dla kogo?..
- Daj mi się czegoś nap·ić ... Dla nieS{o, : pierwszy cios. Potem drugi, trzeci.
- Nie udawaj greka...
parł ang-lik, rzucając kapelusz na krzeslo - Zamachałem się jak dziki osioL ł co?.. Co wieczór... co wieczór ściska : czwarty.. „
Wyciągnę ła z szafki flasz.kę konja- : cię w swych ramionach, co?„. Pieści I
CDalsu. dąa tutrol

I

mys;wc• Kra.nitu pod euwWd.in n+1
K .Je 1 B r a.le 1
~~ 0 tyk
wor
0
5
t~m
obal ~osta~1:'w1aJ~ ~ład~~ć 8r~wn:.
celu staraią sie naJplerw J)Odstepnle ściagnać d~ Łodzi Ordeńska. która za dwa dni
ma Gdi 1 ~rJ!~~! ~~~~~· Łodd c~
mykaf" '" w. piwnicy pałaeu Kruitza 1 nnu-ywa.ill~
eza.Ją do nąńaan>a li.tu,

1

,
•.· ' . • :,.,
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Rlch-0~·em który równiet przebTlft .,, todd.

.
.ZIA-.~ -VII.
ROZD

zas·a d,:zk·a

d.o wlay

_,Zubow~ ~w~J:r~.t~i~r

.

se:-

w trw hypnotyoz.ny l w ten -i>ocób wyRu2.oka prz.ynaii•, te chciała aamord<>iwać
LiwSk" za to łe abrat. łef 111ę•. .
D1ięd.zycz.ut. odbl"!a •it proca . o
•bółi.bwo Ruleok!icgo i OroeMk.a zoetałe
-11:~zana na rok w!ę:tiema za ueił~wa4!1i;e i~~ói:i;a· Wyk.onanie wyrob a.w11N<Zono na
Sek.re<tan detektywa, Smith, po uofeozoe od &-owna prze-niósł się wm; i . aw"
na.willko;h~aftbof'' do ~4
6

dobył od nJ.ei prz:ymanl• .Ilię
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tame1.--.ECDJD.I
Arcydzieło dtwh~kowe kr61a retyaerów

DfWIĘKOWY

Kino ·TEATR

''

Cacll B. D. •1110• a .

''

''

Dramat tłlDJcb wrałefl mlłołcl l erotyzmu. Tragiczne w sllatkacb ekstrawagancje młodej mlljonerlll!
Slall ae slazaócem I Walka • mlljonow:r spadek l Wybuch llopalnl. Oto fabuła tego wspaniałego fimu

~;:;~~

CONRAD NAGEL - JULJA FAY - KAY JOHNSON.

Ceny miejsc popularne!

Pocz11tek o godz. 6, w soboty i niedziele o godz 2.

~~E«~EEEEE+JDO~E+JE*3eB~CC.~
ł>n*ata ICoooertówt

!!:..~:~~t~:!

Aured ltntla

Tel 21a-M.

Let~I rozkład jazdy

n•ryc•nych I moc•opłclowych

eALA PILHARMO"JI
SRODA. dala 20-so mała o sodz. Ml włtas.

na csos od 1!!ł molo do 50 ll'r%eśnło 19:JI
na łódzkich kolejach dojazdowych.

Cegielniana N2 7

(wedłai •łaniei.t:Seri94cł~3~eaielnlana

ICONCBRT

.M~niek neumiller

43

Pnytmuf• od a. a-10 12-2. 5-1 w
medziel• 1 twi•ta od 9-1 Dla pń od
dzielna poc:ickalnla.
__

Dr. 111ad.

S. Kantor

STACJA RALUCKI RYNEK.
Z ŁODZI.

DO ZOIERZA (Nowy Rynek) co 20
mlnwt norm. o iodz. 6.00, 6.20, 6.40, 7.00,
7.20 l t. d. do 21.40, pozatem o 2220,

22.40, 23.20 I 24.00.

DO ZOIERZA (Magistrat) co 40 ml-

nut, norm. o godz.: 5.30, 6.30,7.10.7.50,
8.30 l t. d. do 20.30.
specfallsta cbor6b wenerycznych. skór
DO OZORKOWA co 40 minut, norm.
nych. włosów I moczo1>lc-i owYcb. Le- o rodz.: 5.30, 6.30, 7.10, 7.50, 8.30 i t. d.
.:zenie lampa kwarcowa I orom!enłaaj do 20.JO.
·
~iorn~aKA 1'4. ROO !!WANOI!
DO ALEKSANDROWA co 20 minut.

norm. o god"Z.: 5.15, 5.35, 5.55, 6.15, 6.35

UCIUl!J.

Wdde l!waasellcta J. Telefon 2'-41. l t. d. do 21.15, pozatem o 22.15 i 23.35.
Przytmute od 8-2 I od 5-a w. Dla oa4
DO TEOFILO W A co 10 minut, norm.
iddztelna voczekaJnlL
o rodz.: 5.15, 5.25, 5.35, 5.45, 5.55 i t. d.

•
WOłk O\VyskI
H
Cegielniana N2 4
DOKT6R

I t.d. do 22.00, pozatem o 22.30, 23.00,
23.40 I 0.20
DO RUDY PABJANICKIEJ co 15 minut
norm. o gojz.: 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45
i t.d. do 22.15 x) pozatem o 22.45*) I
23.35•)
DO TUSzyNA co 30 minut norm. o godztnte: 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45 itd do
20.45 x) pozatem o 21.15•)
Z PABJANIC DWORCA co 20 minut
norm. o godz.: 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30,
ltd. do 21.30, pozatem o 22.10, 22.30
I 23.30
Z RUDY PABJANICKIEJ co 15 minut
norm. o godz.: 6.4S, 7.05, 7.10, 7.35, 7.50
itd do 22.20 x) pozatem o 22.50*), 23.1 O*)
I z przesiadaniem w Marysinie o 23.55*)
Z TUSlYNA co 30 minut norm o godz.:
6.40, T.ZO, 7.50, 8.20, 8.50 ltd. jo 21.50
x) pozatem o 2220•).
·

do Zl.ZS, pozatem o 22.15 I 23.35.
DO ŁODZI.
.
ze ZOieRZA (Nowy Rynek) co 20
•
mlnut norm. o i'Odz.: 6.10, 6.30, 6.50,
STAC.JA LÓ['Ż-7.D~OWIE.
7.10, 7.30 I t. d. do 21.10, pozatem () DO KONSTANTYNOWA co 30 minut
(Dawniej Ceglelnlana aa)
21.50, 22.10, 22.50 I 23.25.
norm. o godz.: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
telefon 216-90
Zf ZOIERZA (Magistrat) co 40 ml-J itd. do 22.00 x) pozatem o 22.40*) i
SpecJallsta chorób •k6rnych
nut, nonn. O godiz.: 6.55, 7.55, 8.35, 9.15, 23.20*}
· .
od &I. UO do sL a.- do a.hycla w
t wenervcznl'ch. Elektroterap}a 9.55 ł t. d. do 21.55.
LUTOMIERSKA co 30 minut nortn.
l'łlłwmooJl oras w ~lęaarut 1 ~ ·
„, L•c•enle lamp" kwarcow".
,z OZORKOWA co 40 minut, norm. o godz.: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 itd. do
Nea.miiera. Plotrkow.ska 61.
L'rzył~ute od a•. 8-? przed p.I odS-9 ' O godz.: 6.30, 7.30, 8.10, 8.50, 9.30 i t. d. 20.30
wnsedzłele 1 łwięta od godz. 9-l
do 21 30
Z KONSTANTYNOWA
co 30 minut
Ola paś oddzielna poczekalnia.
• •
.
_
Z ALEKSANDROWA co 20 . mlnuit, norm. o godz.: 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10
-~„.
ftl• uy~cle •k•p•rymentcSw
Dokt6r
norm. o godz.: 5.55, 6.15, 6.35, 6.55. ltd. do 21.40 x) pozatem o 22.20*) i
•• adrowleml
7.1.5 l t. d. do. 21.55, pozatem o 22.Sb 23.oo•)
11
Nie dafol• • u nic ID11efo.
i O 15.
· ·
Z LUTOMIERSKA co 30 minut norm.
komo równi· I.
dobr.,o.
r
I. A··•a•6wit
z rno ILOWA co 10 minut, norm. o godz.: 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8. 15 itd. do
"
o godtz.: 5.45, 6.05, 6.10, 6.25, 6.30 i t d. 21.15.
to •arka wypróbowana w ełuu
do 22.15 pozatem ·o 23.10 i 0.30
Pocląsd do granic miasta Lodzi kursuJą
clzłed,tltów lat.
·
'
•
I
Takte anły1eptycznie •preparowane SPEC. CHOR. WfNERVCZNYCU.
•
,
co I O m nut od godz. 6.20 do 2odz. 22.00
•tttttttHttttttttt•tHtHtttH•Htt•
SKÓRNYCH I WLOSóW.
STACJA PLAC Rf\ \\ONTA:
. UWAGA: Pociągi oznaczone i;rwiazdką
Andrzeja 2. Tel. 132-28 DO PABJANIC DWORCA
co 20 minut •)kursują wyłącznie w soboty, niedzieICoDlllltacJa a•tobuowa
Prsylmule od t-11 I 5-&.
norm. o godz.: 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.40,
le, święta i dnie przedświąteczne.
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Alltobuw u powytazel Unii odcltodQ do Piotr·

:·1:~~:5,~i
...:r:.~=:
ł•
ao...
14. Czu przeJazda I sodz.

KleI nger · .

w ałedziele I łwieta od ta-12
Od 1-2 w Lecznicy, Piotrkowska C5Z.

Dr. med.

Dr. med.

Dr. med

t

Dr. med.

REICH ER n. ~21J.[b~nt~MA~Kta~nnow~~i
u nu
111

Choroby 1k6rne-

Piotrkowska 70
h rób
l
•••••••••••••••••••••••••tttttttttHt ape cJ all•ta
c o
•k6 rnyc h
Dl • PIDfr"DIS"1
ZOO nie
weneryczne, ec~e: (róg Traul!ułta)
I wenerycznych.
I
111
dtatarmh1 d1a
TeL 181 _83
PRZYJDt osobiście a przekona.u sit - te naJ·
Leczeni• di atermilł• Elektrotarapfa.
(róa Pu.tef)
termokoatlulacllł oJ>()pu}amlejsz)'m znaw~ ckass 19Cłzkldt Jeat
Nr. telef, 194-03 raz lamp~ kwarc, Speclalltda chor6b
W. PYrreu.o.• W~I r>nł'llłoł4 kałdeso
Południowa 28, tel. 201-93 r !muł• w cboro- MOnlUSZKI 5 •kórnych, wene

człowieka I przermaczeale.

Jdełl w•tJ>lsl lub clerpltz
moralnie - NAPISZ nałYclt·
miast knlo. rok 1 dato urod&e
qla otr%YM&az darmo a!Wlsc
~oJoro losu tycia.

łfOHY znaczkami PO~~=

syłke. Adre.u

PrzYJ~la osobi~ie cały dz1e4.

okannlem nlnlel:zeio

orłonf'111a kałd,-

~:a~~~~~~*
~~~~i. 1 :iJ~~pr:t!:
azeole lub osobo ko"1lana.
Dr· • mea •

Rózannrt

I

I

_

Kupno I

•przedaż

s:=:r:. ~,.:: -

Wacław Py(fello. Warszawa. Bedunka ff.

Za

Od 8-11 rano l od 5-9 włecz.
W niedziele od 9-1 PP•
Dla niezamotnych ceny lecanlc.

Dr. med. ·

M.
ROZENTAL
akuszer ginekolog

Ca~ ikórnJch I we

tel. 170-50. ryczny <h I mo•
nerycznych tylko Przvtmule od 11 czop~clowych •.
kobiety i dzieci od do 1 PP• i od 5-8 Leczenie łwiatłem.
l d0 3 I d 7 d0 8 w aiedzielę od 11 promieniami
łd .
do 1 po poł
Roentgena I lam
po po u nui.
' 1 Pil kwarcow11.
Dr med
D
ed
1Pnvimu1e od 8.30
•
•
r. m •
1do 10.30 rano, od 1

I
-· Haltrechł HELLER , ~:i.to !:."w ~.~
•
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l Inne, euknie trikotinowe i t. p

przyimuje do reperacii.

1 dzielę i święta od
Bl!UTERJA. zerarki na raty. Ceny ro Chor. skórne.
ul. 6·go Sler19nla 76, Ul piętn
tówkowe •.Precioza'', Piotrkowska 123 weneryczne chor. ak6rne 10-1. Dla pal\ od Tanio. bo w nrvwatnem mieszkRn1u
1
w Podwórzu:_
_ _ _2.5 Plotrkowaka 10 "':~:Ó~z;e dzielna poczeka~a
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Po••d,
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i'U f a(L.t..3JW pracowmk fryz1ersk1 Za
kład fryzjerski A. Libeskl!Jld, Kilid·

skleio. 16.

WYkształcona,

Ml.ODA panna.
pracowita. Posiada
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Tel. 179-89.
0

'ś ód . I le 8
dla n1ezamotnych
d r 0 dlDll„• 30
• ~ 1 30 ceny lecznic.
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0
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·

'"

•
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SOMMER
ftlB\VIBi Ski 1'1 1'1

(Koustant)'1lowska)~~C::~o '!~ ;:'l

Dzlelna Mt 9, 11-so Listopada 19
128 98
tel.
rel. 2?3-34. przyfmufc od 4-6 oo f:>l. 1- - - ·-lp9ci=Uata hchorób od 1 do 2 w Lecznicy "POMOC ,
• ómvc •
Alekaandrowaka 1.
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Choroby wewnqtrzne I Allergic z ne.

(astma. pokrzywka. araetyzm. reumatyzm)

telefon 220-26.
rcSb skórnych iCbor. alc6rne, dr61!
front
Zdrojowlsk:t
weneryc'.lnych !moczowych, wene·
e
1
·
h
ł moczopłciowych f ryczne i kobiece
i moczop ł c1owyc .
1
I
A
d
J
Tel. 164·21. - Przyjmuje w dni powszednie
5
•
•
Przvim. od 8-lO i 5-8
uL n rze a
!Przy1m. od 9 do 12
godziny od 6-ej do 7-ej, - w niedziele i święta
Elektroterapja.
LETNIE ·mieszkania pukól I kuchnia
Tel" 159-40
i ?d 5 do 9 w._
od godz, 1l·e i do 12·e1
Oddzielna poczekałw lesie do wy naJecia Wola Mecka, Przyimute od .8-11,:W medziele i 6wt ę11ia dla pań.
umeblowany przy samotnel osobie od.WUle Chmiews~ie go . \iViado moś~ u ga.7 -o~ 5-.9. w niedz:e·j ta . o~ 10 - 12.
zaraz do wy naJccla dla dwuch osób, Jower:o lub w Zduńskiej Woli, ulica le 1 '~1ęła od 9-l , ~d d z1e 1 n a pocz ekał ·•••eo.~w•~....,-~fll tł~"8 „ 41 •ee
1 1
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Warszawianka Nadspodziewana

Ł.

K. s. 4:1 -(2:1)

Spotkania llgow
1111

klęska zespołu łódzkiego

Scnsac~Jna niespodiianka ! tKS, któ- J \Varszawla~ka okazała $ie jednak bardzo energjcznie I w S·el minucie ~(Io
ry prud kilku dniami po pieknej grze zespołem do§ć dobrym. Poszcze~ólne Ji- bywa Juns pierwszą bramke. •
Dodaje to dużo otu•hY goś~tom, któpo!(onał Pogoń lwowską ulell:ł w dniu Inje drużyny wykazały duże z~ra"ie. za
w~zoraJszym najsłabszemu zesoołowi w wodnicy poruszali si~ twawo na· boisku rz\· 'rają coraz lap·:ej, na~on1iast tK~
Lidze - Warszawiance i to zuoełnie za demonstrując wspaniały start do piłki i nie mote zdobyć się na żadna celowi ak
ej.;.
świetną orjentacJe.
słutenle.
W miedzyczaslc set.lzia0 wyorawla na
\Varszawianka byla zesuÓlem który
Drutyny ŁKS-u nie motna bylo
wprost poznać. Nie chciało sle wierzy~. nie posladal słabych punktów. caia dru- bełsku. nieby~ałe ••harce i deorymuJe
te Jest to ten sam zesoół, którv potrafił iyna spełniła należycie swoje zadanie i zupełnie ŁKS-:aków.
W 25 mtn. za wątpliwy faul dyktuje
tak faJra!c zagrać ialedwie kilka dni te- na sukces w zuoełności iasłutvla.
Osobna wzmianka nalety aio aodiłe- sęd1.la ka~ny rzut, któor zamlenio11~ io·
mu.
1t•Je na Piękną bramke przez Herbstreł·
Od pferwsieJ do kot\cowef chwili me mu p. Brzezińskiemu i Torunia.

boisltoch krajowyeh

WARSZAWA:PolonJa -

Czarni 5:0

tt :Q). Znaczna przewaga drutyny war

srzaemJ kł.akdtat
dszrua":1 se~icPJ01i0awr~-w~aowwodpwie.rw
8

l

"'

~

l'C

11

u

drutfftf PolonJI · zdobvłl: Ałaszewskl 3,

Pazurek 2 I OgrodzhiskL Sędziował P.
Baranowski.
r<A.TOWJCf: Rucll - Pogofł l :l
(J :O). Ora równorze<fna. Pogoń prze:watałłl Jedynie w drugiej połowie.
Bramki ~dobyli: Peterek dla Ruchu ł
I<osok dla Poionl. Se-dziował p. Ma~•.
,
ry i Krakow~.
LWÓW: Warta - Le<:hJa s:o f4:0}.
Warta górowała nad r>rzeciwnikie.11
.
_ cha.
J
i
i
ł
Q
czu nic nie kleiło sie w drutvnie ~zer„
Warszawianka nie peszy sie WY!'ÓW POd kat<frm wzgledem przewytszając
wQnycb. Ataki przeprowadzane były . .µ~ ~n n ewątp11w e na gorszym Sł
chautycznie bez zastanowienia. strzały dzią, Jakiego wog 6lt dotąd tód.t ogląda naniem i w 32 min· Kotkowski zdobrwa go conaJmnieJ o dwie klasy. Bramki dla
j drużyny poznańskie) zdobyli: Szerfke
drug~ bramke.
•
.
•
oddawane były najczęściej niecelnie, po ła.
Wynik ten utrzymuje sie do końca 3, )3anasiklewicz a, Knloła 2 I Andrzc.
P .. l3rzezit\sk1 sędzto~ał nretvlko nfe
moc ":e potrafiła umieJetnie zaszai:ho„
Jewskł 1. Sedzła {). Jarosz z Lublina.
wać lotne skrzydła gości. obrona. wyka- udolnie. lecz leąjwl 1 ®le zale, n~c pierwszej połowy.
I 4·1 (t ·)
Po zmianie stron tJ(S z mieisca uJ· vnAK,...W· w· r • c
faule, nu:
ząfa zbyt dużą powolność a rezerwowy i\\_'racał absol.utme uwaJiw naaoalonych.
-•
u • is a • racov a
~Ą
. tak J b dz
uJ i 1 .
OrJentował się wordle
.
·
.zwY
zaslutonem
się
iakończyły
Derby
enero
ar
e
u
a
1
c1atywe
n
.
e
~
chaos.
istnv
boisko
na
bramkarz ŁKS-q równiet ni bvł na1lep wprowadzając
etęatwem Wisły, która szcze26tn1e w
•·c.znie.
. ·
.
.
. .
szy.
Napad r.ra Jednak bardzo słabo' re- drl.l~ieJ µołowie zawodów znacznte &ó-PKS wmlen się wreszcte ustanowić
W prz~c 1 wieqstw 1 e do ŁKS-u ar\liYna Warszawiankł ootrafila zdobyć się nieco powatniej nad sprawa obaady utę załatwia Domański którv broni nad rowała nad ostabtonym przeciwnikiem.
Bramki dla drużyny 1wycleskleJ zdospotkań ligowych. Ekspenrmentv i 14- zwyczajnie.
n• 1re nie ty\e ładr\ą ile ikH ef-ZDC\·
Lubowiecki l Kislelłt\
W IO min. przerywa ste ładnie lewo- byli: Re:vman
dziami nie posiadającymi absolutnie ża„
dnych kwalifikacyj muszą sie wreszcie skrzydłowy Warszawlan~I, centruje do ski. Ola Cracovii - Sellnger z karneskoriczyć. Nie można dopuścić do tego, nieobstawionei:o A\atersk•e10, który U• go. Sędzia p. Qulicz. Widzów 5 tysięcy,
Po wczorafszych wynikach tabela li
•
•
o losie meczu. decydow~r człowiek zyskuje trzeci punkt. .
piłkilrskie
O~tąd ropocz~na się na ~01 ska 11tna gowa puedatawia się następuil\co 2
?ue orJentuJący s1e absolutnie w P(A!epi.
t
.
17·7
koPan1na. urozmaicona 1włzdk.ami $ę- t) WiJ 1
sach.
o mistrzostwo w odzr
9
6
12;5
a
6
l) R cl.a
.
.
.
.
Pried sędzi2' por. Brzezińskim z To- dziego.
Mistrzostwa klasy A: t TSO. - t.
t3:12
7
7,
W tym okresie Domański broni wspa 3)
K. S. 4:0. Hakoah - WKS. 2:1, PTC. runia stanęły <!rutyny do zawodów w
t9·t2
6
7
niale, ratując drużynę przed utrat' nie- 4) War.:
- Turyści 3:0 (walcower), Burza - następują<..ych składach;
u:,
6
5
S) L~gił,
.
Warszawianka: Domański. Zarzycki. jednej bramki.
' Orkan 1:t. Widzew - KKS. 2:1. Ml13~12
6
6
Ks
ł.
6)
zawokoń'cem
przed
minut
kilka
Na
Korn
li.
Hahn
01tiur.
Fert.
Wróblewski,
KadiWlMA.
B:
strzostwo klasy
6.·4
s 5
gołd, Jung I, Kotkowski, Materski i dów usuwa sędzia z boiska Gałeckiego. 1) Garb~rn.ia
mah I : I.
g;t3
5
5
Wykorzystuje to Warszawianłcą. która 8) Pogol\
24:8 Jung U.
14
9
1) ŁTSG.
9: 12
4
5
LKS: Jakubiec. Cy11. Oafec'k~. Pegza w minute później uzyskuje trzecia bram„ 9) Czami
34: 16,
9 12
2) t.KS.
tO:t
4
5
20:11 Steink;e, Jasi11ski, Durka, HerbsU'cicb, ke po ładnym biegu solowvm Jewoskr%y 10) Warnawłl.nb
8 12
3) Orkan
9:t6
.fi
6
Hl CracQVi&
dołwego.
2}:16 Tadeusiewicz, Król, PeJa.
12
8
4) Hakoah
(;:19
f
5
Li=c::hia
12)
nłef"rłulłłY
ten
si•
kończy
tym
Na
.
•ła·
p.-.ivnołn
minuty
pierv:szilt
Już
I
16:11
10
g
5) WKS.
tnecz, który przyprawił ŁKS o utrate
12:18 bą vre ŁKS-u.
8
7
6) BU;n•
H:~1 I VJarsiawianka natomiast atakuj~ dwuch cennych punktów.
6
9
7) PWT1Cdzew

I

z,

Mecze

br

r:1on:·

•

8)

:~! i~~t·K. s.

8
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rald
Motocyklowy
tlookola Polski rozvoczetp.
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~~!~e:a.!:~1~~U~Q.
Dawisa

W drugłrn dniu spotkania o puhar Pa

koatlety~Zll« międz.y

Wvt•ZI\

Szk()!'

W zawodach Jekkoatletycznyeh, Ja- ZJednoczonych została zdyskwaUfłko- Hatldlową a Uniweravtttem, ktMl pr:ZJ
aloeły wynJ,k S2:50 dla handlowc 6w.
kie si~ wczoraj odbył~ na boisku O. O. wana (przybyła iako 2-ga).
Biesr J.500 metrów:
K. osuumleto nastepuJące reiultaty:

W Waraiawie na zawoda.eh ellminaey
nycb Beraonówn.a nuciła dyskiem 36,2J,
n4 w Poznaniu Jasłe.Uka w rrue\e kul~
oburącz pobiła nowy rekQJ'd Polski uz.,_
skując 20, 07,
W Katowicach w meczu lekkoat1ety
cznnym Katowice pokonały Królewska.

ffqt~ 74:~ N4 i;ąwodach. łycli Si\9~f\{
uzys\ał w

skoku w

cł1ł

?.21.
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Walkl o punkty
Sukcesy

Ł.K.S-u

~~~rywtd w. rracb SJ>OTtowych po.
visa Płoska wyg.rała w double, a miano.
wicie pa.ra Tłoczyński - Jer~y Stolarow su~aJą się szybk1emt krokami naprzód i
pokonała parę Friuter.sen-..Magęrstrom juz obecnie mo!na się zorjenO\\tal co
6:0, 6:2, 5:7, 6:2. Poniewat w niedzielę ' do kondycji formy I szans poszczegól·
spadł znów ulewny deszoz przeto nor„ n-rch zespołów.
Jeśli ld'Zie a koszytów1c~ '11C$kf\ k!a„
wegowie zrezygnowali z dalszej walki ł
Polska przechod:id do. następnej kolejki y A, to prawdziwą rewelacją '>C\ !>Ukce.
sy odnoszone przei YMCA. Same tW}
w grach o pub.ar Davisa.
c11,stwa odnosi dotychczas równfet t.
P OC h wa I a dla
K.S .. chociaż forma „C"1fWllnV~h'· nie
1:.ddzklego /\o/eg/um ~ędziów 0~1ągnęła Jszcze S\\'O~O ,,mak:;iIT.ttra".
ZJ.ednoczenl doznall coprawdo jed·
K
p t k.
·k t
· k
.
Ostatnrm omun1 a em o s 1ego o
'"gjum Sędziów Piłki Nożnej wyratono nej porazkł, fedn1ak SI\ zesl)ilłem twar:
pochwale ŁOKS-wl zo przeprowądze- i dym. amlbtnym „ trudnym dn i>Oikona
d ł
t
t
nie dokladnej ewidencji członków Kole-, ma.NI byt d b
o rze na om1as 1mwo z
ez·
g-jum Sędziów i wprowadzeniu kartoteki, prowadzonej niezwykle wzorowo. sle zeszłorocznemu mistrzowi IKP orai
Polskiego Kolegium Sędziów stawia Ł. Tryumfowi.
w rozgrywkach klosy A OSił\(Olęto
O.K.S. za wzór .innym okręgom.
w sobotę i niectzlelę następuJ!\ce wynlld:
~okonany

Coch et

I k.

hodzi ~:.:~:!.::~:;E:~~:::1:~

l) Wróblewski· (ŁKS) 4 nikt. az.t
pięciobóJ meskh
Dzlsłał. dnia 17 b. m. o godz. 8 zrasek.
l) Nauman B. (Niem. Ofmn.)
na odbył sio w Warszawie start do
Z) Starosta 4 mln. 37,4 sek.
2) Barchan A. (Zg:r. K.)
Oigantycznej?o Miedzynarodowe~o Rai
3) Nagajczyk <K. End.).
3) Krawczyk L. (Sokół)
du dookoła Polski. Zbiórka za w<'Jnl·
Trójbój koblecYL
Sztafeta: 4X100 m.
ków nastąolła na stadjonle W. R. S.
1) Stefańska (O. P. R.).
l) Kruscheender 46,8 sełt.
Legjł. skąd wyruszono do Raszvna.
2) Izdebska.
2) Hakoah 47.8 sek.
Start rozpoczął sle pod Raszynem,
Organizacja zawodów sprawna.
Poza konkurencją drug:le miejsce za)
próbą szybkości na terenie pfa:;Jdm na
przestrzeni l kim. poczem za\\-t•dnlcv, jęła sztafeta Hasmoneł, 1aś Htafeta
nie przvstawaJąc, udali słe wyznaczoną !
trasą Rałdu w kierunku Orudzlc.\Jza.

w

ko d

N

10 :20

! ! U;~ Zawody IBkkoałlBlyczne

1

,

grach sportowych
wYMCA
koszykówce

i

dalszą .rre. Prawdopodobnie
zdobędzie v. o.

w

Ł.K.S.

WYnlkł osfągnleta nasfępufące:

Absolwencl-Hakoah Z3:3
Strzelec~ Tul'yścl 40:25, HKS-OratorYMCA - WKS 21: IZ„
lmka bnrdzi~j ruchliwa zviyci~a ~z jum 28:14.
Grupa li - Wima-Wfd·zew 28:14,
większego wysiłku. silnego flzyc2n1e
Oever-Orlo ta :5.
prz-eclwnłka.
y MCA _ IK.P U •6
KOSZYKóWA:A ZE~SKA KLASY A.
• •
W koszyikówce żeńskiej klasy A pro
W całeJ pełnł uwidacznia sfe tfosk.,.
na~o f.omta lmkt. Pomlmo, te zesz-ło- wad.zł ŁKS przed HKS-em, IKP, Zjedno
iroczny mistrz g~a z reze~!l. Jednak tak czone, WKS I Kf.
wielka rx>ratka Jest sensacJą.
. H.K..S. - ZJednoczone 15:4.
Zjednoczone - /KP 31: 19.
Zfednoczone grają niezwykle amblt·
/KP - KE 16:2.
Łatwe zwycięstwo IKP nad przere·
nie l odnoszą słusz.ne zwycięstwo.
klamowaną słabą -drużyną KE.
WKS _ TUR 30:?0.
w rr s 2
Łv s
Po zaei~tej wolce w~rywa twardw ŁKS% wystf~p~J~ tii~~ ·2 zawodsza I celnieejsza w rzutach druiyna woJ
nłczkl i 1-eJ drnżyny.
.
$k.owych.
Grupa I -

11AZENA Kf,A8\'. A.
. ~OSZYKóWKA MĘSKA KLASY B.
Ł.K.S••._ Tr~uml 28;11.
prztJz ughesa
5:0 (v.().)
Wlma~-WKS
kQ
w
mistrzostwo
o
rozgryWkąch
W
równorięd
gr4l
Połowie
plerwsz~J
W
t.
ml
o
tenisowe
Finałowe zawody
ŁKS -· ZJednoczone 11 :S (4 :Z)
rzoshvo Wioch iakończyły sie sensa- na. Oble strony dążą do zwycięstwa ł szykówce klasy B. które odbywają si~
.
IKP ~ TUR 14 :4.
CYinll poratl<ą, Coehetą., który uległ mło gra.tą astr-o. Wkrótce. po prurwl~ Tr~ w Gwuch _giru·pach, w Dierwsiej nadfll f.a
W T~J grupie prow? jJi. 1'. WS przed
clemu anglikowi tlull:hesc>wl '4;(5, J;ti, umf, opomzfĄC PfłJlQJwko orzeczeniom worytel? .iest Strzelec (bez porażki) za~
2:6. Drięki temu Hu~hes idobył tytuł s~di!egA'.) dek0tnpletuJe dmłyne d() 3·cb "' druig1e1 Oevier. który dotychczas rów Wimą. zaś w U-ei HKS nri\!d lKP
i A
I
, graczy, wobec cioro Mdila J»f.lłfJW'& . tt!d nie iost ł 1'0kt>nany.
mistrza Włoch na rok l931.
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nv §ene111ie
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poszukiwaniu

złota

na dnie morza

..

LOndJD., 18 maia.

.

, S~at.ek .ratowniczy ,.Reclai~r" za·o..
patrzony w ~ereg najnowocześniejszych

przyrząidów i.·aparaitów dla· prowadzenia
poszukiwań w głębinach morskiah, opuś
cił , dziś rano z załogą , 30-tu ludzi
port

Sunderland, udając się w ' kierunku ńłe..
wiadomym .nawet . <iła członków załogi.

Jak

przypn&z.czają, etatet ten czyni~

będrie p0szukiwania s.zć.zątków parowca
„Triantia!', ' który zatonął z. łaidunkiem
dota w poblilżu Ostendy prz.ed 'kilkoma

laty. · .

• · -· -· .. ·

'

·

fRANOOIS PONCET
podsekretarz stanu w prezydjum rady
ministrów Francji, reprezentuje rząd
wraz z Briandem na sesji Ligi Naródów
w Genewie. Ogólnie mniemają, że p0
ustąpienlu Brianda, Poncet zaJmłe Jego
stanowisko w ministerstwie spraw .zal
graniczuych.

Kopalnie n·a Ukrainie
·w stanie

katastrofalnym
Ryga, 16 maja.

Rada komisarzy ludowyah powzięła
znamienną re.zolucję , w której
stwierdza katastrQfalny stan słynnych kopalń
rody Ze-lazn•ej w · Krzywym Rogu na Ukra
inie. Rezolutja
stwiel"dza, że pomimo
energicznych nalegań rządu żadną z wyznaczonych prac celem podniesienia pro
dukoji rudy żelaznej nie została wykonana. W za..głębiu Krzyworoskiem ujawnió
no według powziętej rezolucji cały szereg aldów szkolnictwo.

~ensoOJJQe ares•·

n;anie

111 .llnalłl

Rekord rozmów
telefonicznych pobil prez. Hoover
Waszyngton, 18 maja.
(Telegram wlasny).

Niezwykle ciekawą statystykę opra
pewien uczony amerykański. Ob
Uczył on mianowicie, iż prezydent Hoo .
ver od czasu objęcia urzędowania t. 1
J. od 4 marca 1929 roku przeprowadził j'
711 . . fyśięcy 780 rozmów telefonicznych. ,
„. · Jest. to napewno światowy rekord i
prowadzenia rozmów telefonicznych.
cował

W tych dniach opuścił warsztaty nowy torpedowiec niemiecki, o historyczne)
nazwie „Niemcy". Nazwa ta stale była nadawana najlepszym okrętom wojennym niemieckim, które widzimy na naszej ilustracji. U góry z lewej: fregata
wojenna .,Niemcy" z roku 1848, u góry z prawej - pancernik „Niemcy" z r~
ku 1874, w środku - okręt bojowy „Niemcy" z roku 1904 i u dołu - naJnowszy torpedowle.c.

pożar

Wielki

w Norymberdze
Berlin, 18 maf a.
'(Teleg-ram własny)
·.· Z Norymbergjl donoszą, iż w skła
dach. towarowych fabryki papierosów
f ricka wybuchł groźny pożar.
500 centnarów tytoniu padło pastwą

Wlelką ~ensację wywołało w Anglu are
sztowame LORDA KYLSANTA, pre.iesa wiei.kiego koncernu przemysłowego
Aresztowanie nastąpiło wskutek uja:
wnienia faktu, iż lord Kylsant polecał
sporządzać fałszywe dane o stanie

I

1>rzeds1ębiorstwa.

ołomieni. Ogień przeniósł się również
sąsiednią fabrykę zabawek,
która

na

spłonęła doszczętnie ..

f'J'uml•łarntri.maa

ca

li' .1Cu•panlł

Rewolta w Hiszpanii przybiera coraz to większe rozmiary. Tłumy w dalszym
ciągu napadają na kościoły I klasztory, paląc je l niszcząc. Na ilustracji widzimy
z lewej u góry - oddział wojsk republikańsłdch w pogotowiu, z lewej u dołu
i z prawej - płonące klasztory w Madrycie.
Hiszpański

nych Maura

minister

podał się

tek ostatnich

Na głównym cmentarzu
ustawiono. w tych dniach
grobie Henryka Dunantsa,
dzynarodoweJ instytucji

spraw wewnętrzdo dymisji, na sku

'zajść

w Hiszpanji.

w Zurychu
POmnik' na
twórcy mięCzerwonego

Krzyża.
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Prenumerata: z kosztami
Za

wydawcę

przesyłki pocztowej z1. 3 gr.

i druk.:

Wrcfa w ni~t wo

so

miesiecznie

I

Ogłoszenia: W tekście so gr. za .wiersz .n:immetrowy (na stronie 4 szpalty);
. . .
• nek!olo1d 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za slow.o 15 groszy,
na1mme3sze zł. 1.50. Poszuk1wame _P.racy: za slowo 10 groszy, najmn iejsze zł. 1.20.
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