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Piotrków, 19 maja.
Onegdaj znaleziono na torze kolej~
wym pomiędzy stacją Czarnocin a Baba
mi cięiJko rannego człowieka. Rannym
okazał się Józef Biniek umysłowo chory
gminy
zamieszikały we w'Sd Wiederno
Golesze pow. piotrkowski. Biniek został
pnwdopodobn ie uderzony przez ·ruszający poci.ą.g towarowy który znalazł się
.
na tej linji.
W stanie ciężkiim przewiezfono ran.
Hr. 1as ( ni;-go do szpitala św. Trójcy w Plotrkowie .
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wKrakowie
rzy
Niezwykły napad on dwuch leka
uniwersytetu i obrabowali (
Bandyci zwabili do swego mieszkania docent6w

)'ede n 6and vlo soslo l €i~iflo raDn u DJ isosje ÓJalfli
ode6 ranu
s poli,; q.--L up DJ "'usoftośii ,1f tg~. dolor óDJ
so·

Widząc, że i on nie posiada przy
również docenta uniwersytetu dr.
Kraków, 19 maja.
pieniędzy bandyci zmusili go, przyble
·
o
Glatzla.
doniosła
„RepubJika"
Dzisiejsza
Dr. Olatzel, nie przeczuwając nic stawiając mu lufę rewolwerową do skro
niezwykłe zuchwałym i nienotowanym
dotychczas zamachu bandyckim na złego przybył na wezwanie kolegi do ni do napisania ti~tu do żony, aby
dwuch docentów uniwersytetu w Kra- mieszkania bandytów. Tam został on przybyła do domu przy ul. Zygmunta
Augusta 5 I przyniosła 4.000 dolarów.
,
kowie, których bandyci w niezwykle również obezwładniony.
mieswego
do
zwabili
sprytny spos6b
szkania, ooczem używczy niezwykle
wyrafinowany ch sposobów
ZRABOWALI JEDNEMU Z PROFESO
RóW 4.000 DOLARÓW.
Szczegóły tego sensacyjnego napadu
zewal«:ił 18 nieletn i«:h dziew« :zqt
przedstawiają się następująco:
zwabiała nieletnie dziewcz.ętiado lokalu,
Czerniowce, 19 maja.
·Do Krakowa przybył przed niedawlclórym urzędował Patak. Z pierwiast
vl
dniakilku
przed
ar.esztowała
Policja
Bugiem,
nad
Brześcia
z
nym czasem
śledzitwa wynika, że ofiarą zwy
kowego
dy
miejscowego
wydziału
· młodzieniec, podający się za Antoniego mi naczelnika
padło 18 ·dziew. cząt od lat 7-iu
rodniaJ.ca
Pataka.
.
Guido
przy
ministe·rijalnego
pokoje
re<ktorjaitu
Skorulskiego i odnajął dwa
Pia.tak oskarżony jest o dO!konywanie po- do 14-tu. Sprawa ta wywołała w C~er
ul. Zugmunta Augusta 5.
Skorulski nie wstawił do mieszka· twornych gwałtów na nieletnich dziew- niO'Wcacli niezwykłą sensację ze wzglę
nia żadnych mebli, a zapytany kiedy częfach. Jednocześnie aresztowano eme- du na_słano:wis:J~.o , oska~żonego i niezwyk
się w1>rowadzi oświadczył. ·te za kilka rytowaną urzędnfozkę poc~~-ową, .M.ąitj.~. łe a-ożmia!Y' pot~orneg.n przestępstwa.
·
· ·
pazorami
Stancel, która pod różnenii
dnf. , '
W ozora) rano Antoni Sk:orulsłd zgło
sił się do jednego z najwybitniejsz ych
gine~olo2ów dr. , Tadeusza l(ellera i
, POPROSIL OO O PRZYBYCIE Z Wł·
.
ZYTĄ DO CHOREJ,
··
olioli~aili
miejego
w
rze~omo
się
znajduje
która
Drugi napad bandycki został dokonaPiotrków, 19 maja.
szkaniu.
na osobie Marjanny Żyda, która P'rzeJ?.Y
uzbrojo.
czterech
Krępa
kolonji
W
owego
do
przybył
Ody dr. Kełler
przez las Brzeźnicki. Nieznany
jeżdżała
napadu na
mieszkania kilku . bandytów w maskach nych bandytów dokonało
napadł na bezbronną kobietę
s.prawica
Bandy
Mayera.
Władysława
związało go i usiłowało obrabować. Po mieszkanie
iej cały posiada.ny przy niej
zrabował
i
róż
oraz
gotówką
zł.
1'600
zrabowali
ci
sobie
przy
miał
nie
Keller
dr.
nieważ
20 zł.
wysokości
majątek
ną biżutetję. Powiadomiona o napadzie
pieniędzy,
sprawca
rabunku
dokonaniu
Po
za
pościg
natychmiast
wszczęła
policja
ZOSTAŁ ON ZMUSZON~ DO NAPISA
napast
śladzie
na
już
jest
Policja
zbiegł.
bandytami i jedoo z n~oh, Wilhel!Jl
NIA LISTU DO SWEGO KOLEOI,
nika.
poz05tałymi
Za
ujęty.
Bromberg, został
bandytami pościg trwa.
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Rumuński urzędnik
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napa du . 6ond utftie
fljofrfto DJa
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Padere wski i wdowa
po prez. Wilsoni e
dn. .1f fipea
do !i'o•nanio

pr•ufiędq 01
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. Warszawa, 19 maja. .

Po dokonaniu rabunku bandyci zbiegli. Uwięzionym profesorom udało się
wysadzić okienfoę,

POCZEM POCZĘLI ONI WOLAC
O POMOC.
Dr. Glatzel nie tracąc w dalszym clą
gu przytomności, zawiadomił swoją stu
żącą. że w razie gdyby przybył Jakiś
mężczyzna do mieszkania z kluczem,
należy go zatrzymać, gdyż jest to ban~
·
dyta.
Bandyci przed opuszczeniem miesz- .
kania oświadczyli bowiem uwięzio
nym, że klucz od mieszkania dadzą słu
żącej dr. Glatzla, która ich uwolni.
Ody' bandyta przybył do mieszkania
dr. Glatzla został on zatrzymany przez
dozorcę. Wezwano policję.
POMIĘDZY POLICJĄ A BANDYTĄ
WYWIĄZAŁA SIĘ W ALKA.
Bandyta usiłował popełnić samobójstwo, ale w końcu
PADL RANNY NA ZIEMIĘ.
przeszyty · strzałami, które oddał do
niego posterunkowy policji. Zrabowane pieniądze : odebrąno. Napadu- dokonali Tomasz , Sławiński z zawad.u fryzjer, oraz .jego syn Tadeusz l bandyta
Bagrycewicz, ·którzy przybyli wszyscy
do Krakowa z Brześcia nad Bugiem. ·
Charakterysty cznym Jest fakt. że ·
OPERAC.11 RANNEGO BANDYTY DO
KONAL DR. OLATZEL,
który został przez nieito uwięziony - I
obrabowany.
I

Re.dl.akcja plac w prze

zwariował z radości I
otny
Bezrob
oirzgm aw•zu pro.:-: darnii ur

myśle amerykański"1

I

i

Katowice 19 maja.

dę i wystarać o ubranie. Z chwilą otrzymania nowego ubrania Nierychowski
pod wpływem radości zwarjował. Pobiegł on w nowym garniturze na brzeg
Rawy i tam biegł po polu, aż poszarpał
Obłąkanego
nowe ubrań.ie na strzępy.
udało się opanować i po nałożeniu mu
kaftana bezpieczeństwa przewieziono
go do zakładu dla umysłowo chorych.

Nowy Jork, 19 maja.

(Telegram

własny).

przemyśle amerykańskim

rozpoakcja w kierunku obniże
nia płac robotniczych. Przemysłowcy
motywują swÓje żądania pogo.rszeni.em
się konjunktury i spadkiem cen towarów. ,
Przedstawicie l federacji r.obotników
Green oświadczył. że robotnicy ·w ża·
den sposób nie zgodzą się na obniżenie
płac i przystąpią do strajku, jeśli przemysłowcy nie zrezygnuia z redukcji
W

częta została

Niezwykły wypadek, będący jakoby
odbiciem kryzysu panuią<:ego na śląsku,
zdarzył się wczoraj w Katowicach. W azylu miejskim przebywał od szeregu mi-e
sięcy, znajdujący się bez pracy 36-let:ni
mieszkaniec Roździenic - Nierychowrzeźbiarza ski. Po dłuższych staraniach udało się
Pomn~k ~llson~, dłuta
am~ryk.anskiego, ofiarowany został. Poz je.s0 0 01Piekunom uzyskać dla niego p06a.•
Paderewskieg o.
przez Jgn.
namow1
Jak się dowiadujemy, na uroczystość
te przybędzie do Polski Ignacy Pade- Przywó dca ·komun i-. .
pq:ywódcy robotników asowieck a do . ·rewski, wdowa po prezydencie Woodobniżka płac przyczyni
merYkańskich
. Finland ji ·
StÓW francus kich · ·.'
row Wilsonie i ~en. Pershing, b. główdo pogłębienia krybardziej
·jeszcze
się
.
.
Stanów Zjednoczo- 0 mosfill'ośda<ft Pll'•Vlll•lel
nowodzący armji
i wywołać może odruch mas robo- .
zysu
.
mai~;
.~9
HeJsin~ors,
.
.
D'Ofnu
nych w czasie wojny światowej.
~ow1eci~1 poseł. w F1:11l;and1~, Ma1ski, tniczycb, co stworzy niebezpieczeń
Między 1 a 4 lipca wszystkie te wy.w ~nlandz!krm mm1stef]um spraw stwo dla pokoju wewnętrznego.
zlłozył
maja.
l~
~oskw.a,
.
Prezybitne osobistości będą gośćmi
Prezydent Hoover czyni nacisk na
~.otę prot·est~cY1ną .z powo
zagramcznych
Na <;>statmen:i pos1ed~emu m17dzyn~denta Rzplitej na Zamku w Warszawie.
w, aby nie obniżali plac.
przemyslowcó
b.
f2
dmu
w
~ządzone1
demonsitrac11,
du
~nel
z
wystąp1l
J
komuin~st:yoezne
r?dówk1
po
Spodziewany jest również przyjazd
pogmachem
przed
situdentow
przez
m.
!?l<:ów z Ameryki, którzy będą , mieli k1~ p~zem6:v1em~m na ten:at o zw1~k selstwa sowieckiego w Helsingforsie. Jed
p r z e j a z d ze szei:m mehezp1~zenstwa wo~ennego I za
u t a t w i 0 n y
Maiski zaproteśtował przeciwKról b11łgarskl
Stanów Zjednoczonych do Polski na te da!11ach k.omun~stó'Y, koimt~r~sta fr~ncu„ nocześnie
propaganSowieckiej
Rosji
wrogiej
ko
ZS~R
przec1~ko
.
ski, Cham. „Wo1na
uroczystości.
poliprzygotowyw ana pod K1erowmctwem 1m dzie z powodu zdarzeń w Ingermanlan.- Pll'•e111ióz l ranneeo
~
sspitala
do
«:fanta
rząd
że
również,
zawiadomił
Majski
dji.
obecnie
zajmuje
francuskich,
perjalistów
,
d
t
przedsię
'
d
Sofia, I') maj~
Czy 15 proc. o a e k miejsce ce·ntralne w polityi:e światowej" moskiewski zastrzega sobie
Na placu ćwiczeń policii, od'ległym o
wzięcie w najbl.iiszych już ~i.ach dal.
- oświadczył Ohain.
dla Wojsko wych
" 1
4 kim. od Sofji, w ręku iednego z poli„Data interwencji wy1z.naczona fest szych ktdków.
.
d
zawdzięczana lipca 1930 roku. Tylko
6~ ~•e ,;ofni~flJf
!!~!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!~!! ej an tów eksplodował ~rana t. D.owódra
. wysila! innego policjanta, by zatrzymał
polity-ce ZSR'R i pracy
jąc z.ręcznej
Warszawa, 19 maja.
ki, udało się tej światowej wojny domowej. Brzemówie· na szosie pie1rwsze przej eżdżaj ą ce auto
W:~raj p<>nownie rozeszły się Po· trzeciej międzynarodów
dodatek dla interwencji uniknąć. Le-.:t · wojna prze- nie swoje zakończył C-ach:n' wezwaniem , dla przewiezienia rannego do Sofji. Pogłoski, ze 15 procentowy
wojskowych ma być cofnięty od 1 cz.er- ciwko ZSRR ulega tylko zwro-:e i jej nie do proletarjatu światowego, aby za przy '. licjant zatrzymał samochód, wioz ą :y
bez.pieczeń stwo jest aktualne, jak nigdy'' ktadem proletarjatu sow:e ~:kiego PiOdiął króla Borysa. Król zab::- at rannego we
wca.
walkę w obrol'.lie . własne auto i odwiózł go do szpitala w
Qstatnią . decyidującą
Ostateczna decyzja w tej sprawie ma Zdaniem mówcy, woj na prz~ ~i..wko
1Sofii'.
wszechsowieckiego.
bU(:hU
związiku
wY
do
zi
dop-rowad
R.,R.
ministrów,
rady
zapaść na p<>sie<lzeniu

W ~mu. 14 l.ipca r. b. w poznamu
o?b~dz1e s1e. wielka _uroczystosć o~słomęc1a pom.mka Wllso.na. ~ okaZJI tej
odbed~ie się .w i:'oznamu wielka manife~t~cJa orzy1aźm polsko - amerykań. .
.
skieJ.

łł· ota

z.s.

1
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katHłrnfy na DfHiil~i[~
W~łfll~Hill!
kilkananowych wiaduktów ma
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BEZROBOTNI
CZYTAJĄ

RANO

„RERUBLIKĘ"

kosztować
Budowa
ście milJonów złotych. - Nowe zarządzenia zapobiegną zderzeniom pociągów z samocbodami i wozami

1) ponlewat Jest to najtańsze poranne
piS'IIlo w Łodzi i kosztuje tylko lS
groszy
2) ponieważ w dziale DROBNYCH

~~Ł~;~~ ·~=~~~~" 0 ;t~~~
Jak wrtazują statntyki kolejQwe, IJqcych katastrof. Wia<lukty te prawoo„ kie zair ośla i drzewa, iprzystaniające czę.
w~ę~srość ~'Cl.erzeń POcią.l{ów .i pojaz~a- podobnie zostaną wy1koń\:z.one w ciągtll sto perspektywę torów kolejowych od
0 wakuiących 1>0sadach i pracY zarol>kowei.
m1 konnem1 ! samochodarru wy'lllka sezonu letniego, ipoczem wladze przystą strony szosy.
Osłonięcie perspektywy ułatwi nad- •••••••••••••••••.....•••••••••
wskutek :wadhwego urzą·dze·nia przejaz- pią do budowy następnych, przeważnie
jeż.dżającym wozom i samochodom zorna Kresach Wschodnich.
dów ko1~Jowycb.
%omocftu somo6ófc;•e
Jednocześnie również ministerstwo jentowanie się, czy pocio,g nadjeżdża,
. PrzeJaz<l v .te .katdego roku pocJą~aJą za sobą duzą dość śmiertelnv·..:h ;1fiar. kolei zajęło się sprawą należytego zabez czy też przejazd jest wolny.
W mieszkaniu pr.z y u1Hcy Braterskiej
Nowe te zarządzenia w niektórych
Szof erz~, czy woźnice, wJetdtają: na pieczenia wszelkich, istniejąc~h przej a~
nr. 38 w celu samobójczym napila sie
tor koleJowy, przeważnie nie są przez dów kolejowych. Akcja ta bezwątpie- dyrekcjach kolejowyich zostały jUIŻ
konane, w p0zi0stałyich zaś będą wpro- większej dozy jodyny 32-letnia He'lena
nikogo. ost~~a:ni o girożącem im niebez nie da również dodatnie irezultaty.
·
Postanowiono przedewszystkiem na I wadzone w życie w ciągu najbliższych I Buczikowska.
plec;zenstw:e z często nie dątq hzż nrzeW bramie domu przy ulicy Nowodostać ~ię przez tor, na k!órym ukaz;ije najruchliwszyich odcinkach toru ustawie' tyigodni.
Wfad·ze kolejowe przypuszczają, że Zarzewskiej 9 napita się pewnej ilości Jo
dróżników, którzy będą dyżurowali na
sie poc~qg.
Mimsttr~t~o komunikacb, działając zmianę w ciągu 24 godfin na dobę i cm- w ten sposób zmniejszą w dużym stoP- dyny 33-letnia Marja Przedpel'Ska (Paw P~rozmmeniu z mlnister.mvem robót wali nad wszelkimi 1'ajazdaml. przejeż-,niu ilość krwawych wypadków kolejo- wia 6).
Przyczyna obu zamachów samob6Jwych }eszcze przed zibudowaniem nopub!icznych, od dłuższego czasu już za.- dżaio.cemi na drugu. strOIJt: toru.
czyoh - brak środków do ż yc ia.
Postanowiono również wyciąć wszel- wych' wiaduil<:tów.
stanawia się, w jaki sposób ma zapobiec
ta'k częstym, niestety, u nas tego rodlaju katastrofom.
l•SZY dł\VltkO\VleC Z
Wladize kolejowe zapoznałv się z wy
·
nalazkaml technicznem.i, stosowanemi
przez inne państwa europej'Skie, które
równiez w ostat.nich <:zasach. zastosowa·
ly nowe zaibezp1eczema przeJazdów kolejowych.
·
Ministerstwo ikolei w rezultacie dołmlecllu
wywoła
.
szlo do wnioSfku, że najlepszem wyjściem z sytuacji byłoby TJrzerobienie
wszystkich przejazdów w ten sf)Osól1, by
tory kolejowe i szosy przecinały sill nie
w jednym 1'0fiomle. lecz w dwuch poKrodzieae
ziomach, w postaci oodiazdów lub wia·
Do składu galanteryj·nego Hersza
duktów.
nabrał naiwneeo
oszusi
aódzki
Bławata (28 p. strzel. kan.) 27) do.lroRealizacja tego i>rogramu je-st jednak
wieinioka
związana iz bardzo poważnemi kosztami,
nano włamania. Łupem złoczyńców paStwierdził w6wczas, że ipadł ofiarą dło !kilkaset tuziinów Pończoeh , wartości
Bolesifaw Kuczycki, rolnik z pod Ła-1
to też prawdopodobnie ·n1e nastąpi tak
sku, przyj·echał do Łod;zi d-0 krewnyoh. oszustwa.
rychto.
Jak mu wYjaśnili znajomi, „cudowny 1000 zł.
Krewni cl, stairsi już ludzie, udawaU
Władze kolejowe nie Posiadają bo-owiem obecnie na ten cel poważniejszych się wcześnie na spoczynek, to tei Ku- aparat" byJ zepsutym, domowym przytramwajowym na Ba
przyislanku
Na
wody.
filtrowania
do
służącym
rządem,
sam
bawić,
się
l
pragną·
który
czyoki,
fu'llduszów.
Poszkodowany wieśniak zwrócił się fuokim RY'nku He·rbertowi TrelenbergoZbllldowanle w.ia<h.Lktu 'kosztuje !kilka wJóczył się po knajpach.
wi (Gtówna 47) skradziono portfel, zaPewnego wieczoru, w restauracji, za do policji.
tysięcy ztotych, a ponieważ przejazdów
wierający 150 zl. i dokU1tnenty osobiste.
dochodzenia,
wdrożonego
toku
W
sympatvczbardzo
z
znajomość
warł
._
pift~i1,1
k_olejow~ch posia<l~my okof-0
Na przystanku tramwajów podmiejskich
s1ęcy, w~c gdyby Jednocześnie w całym nym mężczyzną, który zaprosiJ go do oszusta odszukano.
Okazał się nim. -Kazimierz Miotła, przy Szosie Pabjaniokiej Joskowi Betko
· kraju przysto.plono do blldowy Mwyc-h swego stolika i .poczęstowaf wódką.
Kuczycki stlędilt z nrm kilka godzin, bez stałego ' ad·resu, karany już kilka· wiczowi, mieszkańeiowi Pabjanic, skrazzrza,dzeń. kosztowałoby to kllkanaśde
w czasie których wchłonął w siebie du- , krotnie za kiradzieże i wmyslowe osztll- dziono kil'ka sztuik towairów, wa:rtoścl
mll}onów ztotych.
1000 zl.
,
stwa.
Wfadze kolejowe postanowlty więc żą ilość najrozmaitszych trunków.
Osadzono go w więzieniu.
Uprzejmy łodzianin, widząc, że wieś
narazie zbudować wiadukty w tyich. mi-ej

wy-1
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Cudowny przyrząd do labrykaGii wódek·

t3·-1

~~~ciKh,w~cy~~ooon~~~ n~k~stj~~cro~~~Hprop~ ~-•••~~~~~~•••••••••~~~-~----~

dz1~j Potrzebne.

.
Opracowano JU)i w teJ ·sprawie. szoze
~·(>!owe plany, które niebawem maJa. byt
JUZ wytkonane.
Przede"':szystkiem zosltlf!O. zbu<fowane nowe wzadu_kty pod Łowzcze'!'- z G_zę~
s totchowąt, gdzre w ciąl{U ostatmcht kilku
a zano owano ca .v szereg ws rząsa~

1

1

wat mu „złoty interes".
- Mogę wam 51)rzedać cudowny
aparat _ szepnąf mu do ucha. - Apa~
rat ten przerabia denaturat na natlepsz;;
gatunek wódki. Pewien kupiec. który
wziął ode mnie parę takich aparatów, w
ciągu kilku miesięcy zrobit dllliy mają-

I

tek.
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TRANSATLANTYCKIBMI OKRĘTAMI

k ""
„ I
p I kl"" ~ „ Kosc
I "'
UIZ o
011 a ~ „ u łll
„ pfiordyo INORWEOJI
- od 18 lipca do 2-go sierpnia b. r. - BiJety od 500 zł.;

na

do KOPENHAOI _ od 25 lipca do 29 lipca rb.

Bilety od 175 zl.;

propo do STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI -od 29 lipca do 26 sierpnia br. Bilety od 1975 zł.
· do SZTOKHOLMU, RYOI, VISBY - od 3 sierpnia do 9 sierpnia b. r. - Bilety od 225 zł.;
~ycJą.
- A czy to trudno obchodzić się z do LONDYNU, ROTTERDAMU I KOPENHAOJ od 6 sierpnia do 17 sierpnia br. Bilety od 375 zł.
!Jrseje€ftanie
ta:kim aparatem? - pytał.
•
CZRYC . •
- Bardzo łatwo. Poprosttt z Jednej
Brzed id.omem przy ulicy O.fowneJ 63
Bliższe informacle t sprzeda! biletów w biurach Linli Gdynia-Ameryka, w Warsiawie,
Z?Stał przeJ·e~hany _przez samochód S-let , strony wlewa się denaturat i PO 24 gom H~TI.?~h AJbuszyc, ~yn. kupca. Dolnał dzlnach z dru1giej strony wylewa się Marszałkowska 116, tel. 517-46, oraz w biura eh Wagons - Lits - Cook, Orbis, I'rancopol
on c1ę.zk1ch us.zkodzen cielesnych. Po- znakomitą wódkę. Teraz są wprawdzie
gotow1e p~~ew10zt-0 chtpoca do sz.pitala ciężkie czasy, ale na wódkę ludzie zaw- lll!!IJ!!ll!!IJ!!ll~••••••••L•ii•i•M•or•sk•ie•i•i•K•ol•o•ni.al.ne.i.••m•••••••
sze mają pieniądze. Będzie pan m6gl
Annv-Marn_
KUJCzycki

zainteresował się tą

B ez •••••••f6 •

1

••

Nr. 26, :zapowiada się na.dc·r cieka.wy i bardzo nfn wyiciągnąt z kieszeni tajemniczy
k i ż
aktualny wi«izór na temat. światła ii ci.enie zae
wodowei pracy ke>biety''. Ja.!ko rt:fere11tki bi.ori.i przyrząd i oświadczył wieśnia ow ł
udział: dr. Lewiówna, prof. E. Rl~iero.wa , dr odda mu go za 70 z.totych.
_ Jutro będę żąda1t ju:t więcej, W. Sp.ektorowa i wiele innych. Po rderacie

pomoc

najbiedniejszym

w

HELE

na wz6r wielkich imprez

- -

-·

WIE

~agranh:znyi:h

lflY Dl. Pie1nowei

kuźni €i~aho zranił
Wlai.:ic:iel
„„elqdn1--„
swe..s.o
.,.„
&

W lutym b. r. w kuźni Władysławy
mówit - bo to warte jest najmniej 200 Jankowskiej przy ulicy Pieprzowej 23
dysku~1a.
~l!łl!łliJ(!ll!Jl!Jl!Jl!ll!ll!Jl!Jl!Jl!Jl!lf!l złotych. Potrzebne mi są dziś pienią- rozegrało się krwawe zajśde.
Któregoś popołudnia w kuźni tej pra
dze, więc tanio sprzedaje.
Kuczycki dat się skusić. Tranzakcja cował syn właścicielki, Jan oraz dwaj
Nieście
czeladnicy, Władysław Bińkowski i Sta
została zawarta.
Walkowski.
nistaw
Nazajutrz, po otrzetwieniu, wieśniak
Młody Jankowski. podając Bińkowwy.próbowa·ł „cudowny aparat".
skiemu rozpalone żelazo, uczynił to tak
niezręcznie, iż mu wypalil dziurę w ko
szuli.
Czeladnik oburzył się niesłychanie.
Pan mi zapłaci za koszulę! - zapo raz p •erwszy w Łodzi ·
wołał do syna właścicielki kutni. - To
pańska wina!
Drugi czeladnik stanął również po
stronie poszkodowanego.
oświadczyl jedMłody Jankowski
wieczorem
nak, że nie odkupi koszuli.

Zapami,taicie sobie wszyscy datą Z4 maja
wdzień ZABAWA •ONSTRE
S Z A L O MA N O C

h

-=

~:~ l~~:i.z.ow.tś~;~k·~~· ~~;~~~!'~:i:\y::~ ·;lc:~ 1o:~ Krwawe IBHlie Wlotni
0

w

I "'I z zaaranI

Jankowski, w odpowiedzi na powyt
sze, zwymyślał go od najgorszych.
Młodzieńcy poczęli się bić ze sobą.
W pewnej chwili Jankowski porwał
żelazne kleszcze i zadał Bińkowskiemu
·
cios w głowę.
Bińkowski runął na ziemię, zalewając się krwią. Zaalarmowano pogotowie. Lekarz stwierdził złamanie czaszki
Rannego przewieziono do szpitala.
Dzięki dokonanej natychmiast operacji.
zdołano go utrzymać przy życiu. Po pa
ru miesiącach mógl on już normalnie

pracować.

Jankowski, pociągnięty do odpowie.
karnej, stanąl przed sądem.
Na sprawie tłumaczył się, it działał
w obronie własnej i że poszkodowany
pierwszy go obraził.
Zeznania świadków brzmiały naogół
Wynikła spr~eczka.
Bińkowski oznajm:t synowi właści- na korzyść oskarżonego.
Sąd, po zapoznaniu się z okolicznocielki kuźni , że nie wykończy terminowej pracy, jeśli nie będzie miał gwaran ściami sprawy, skazał Jankowskiego
.
cJi, że otrJ:yma pieniądze za zniszczo- na sześć miesięcy więzienia.

ną k~szulę.

dzialności
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Przepraszam, a to?„

Kina angielskie zamvkafq swe
podwoie z powodu braku /J/m6w

Film • , / , ;,• , od 10-90 lat z niezrównanym komikiem

I

I

Harold Lloyd
-

Jedno z pism, powołując sie na dzien
•
, niki londyńskie podaje, że na terenje
I przemysłu filmowego odczuwa się gwał
towny brak nowych obrazów. Szereg
Ikinoteatrów angielskich becrzie musiał
ulec zamknięciu w jesieni

I

I

p. t. -

I

\ wszystkiem kryżys gospodarki filmowej
Ameryce. ll('}ść zamówień z kontynen
. i tu euroPejskiego w Ameryce spadła za-

!w

!straszająco.
!

Film ten ilustruje jak

petje Harolda w

amerykańskie twier-

1dzą, że produkcja w łiollvwood musia!a

Iby otrzymać

głównych:

- -- ·Początek

seansów o godzinie 4.30
ostatniego 0 godzinie 10.15 wiecz.

On ma 92 lata, ona 90. Oboje wracają ).
cmentarza, gdzie pochowali przede chwil11 swe.
go 7o-letneiego syna,
- --A 1Widzm?,„ - powiada ona. ~Zawsze
ci m6wllem, ie nasz synek nam się nie uchowa!.

filmowy ma
zamó-

40 proc. dawnvch

1 Sfery finansowe

I

Harold .Lloyd
Barbara Kent
Robert Me. Cade
Lilianne Lehg .Ton

I

bę
gc.ści wspomniał że w najbliższym czasie
dziemy Już miel{ telewizyjne aparaty telefonie.z- :
ne.
Na to odzywa się Mayera
- Ładna historja!.„ Przed kaidą rozmowlł
telefonic.znę człowiek będzie musiał przyzwoi·
cie się u~erać 1 ogouć*1„.

wleń.

zostać doskonałym sprzedawcą, oraz pery
związku z jego zawodem sprzedawcy

W rolach

W pewnem towarzystwie toczyła się rMmo ''
wa na temat postępu technfki, przyc.zem jeden l.

50 miljonó-W dolarów zasiłku

ażeby rozbudować się odpow:ednio do

! wymagań.

Pisma angielskie zwracają uwagę, ie
z tego momentu krytycznego powj11ny
skorzystać kraje o słabo dotychczas roz
winiętym przemyśle filmowym i wzmocnić swoje stanowisko na rvnku. Cz}ni
to już przemysł francusk : i an~ielsi\i.
Może by i polski or z ClilVSł fihno ,... y
wykorzystał sprzyjającą ko11.iu11ktu:·t; ·; .

.·!Rosjanie w Holly wo od
l

W

Hollywood mieszka cala kolonia
której zarobki związane St\ ści
1śle z przemysłem filmowvm. Istnieje
tam również rosyjski klub. założO!'. Y
1przez nieżyjącego już M. I. \Va v.·icza. po
·zat'em cerkiew oraz bardzo wiele sl-:lep(;w, których właścicielami sa rosjanie.
Aż do chwili ukazania sie filmów
i rośyjska,

1

·

- - •:- , _ *

ży w ręku, ogląda ze wszystkich stron. Ta gę~
ma zby>t cienką szyjkę, tamta ma chude podbrzusze. Jedna jest za twarda, druO"a nazbyt
...
miękka. Nie może wybrał,
Zniecierpliwiona sprzedawa;yni odzywa lię
wreszcie:
_ No, niech-że się pani wreszcie zdecydu·
d
· d tal
· 1 p · t b
ani eż y rue os a męża, Il yby on
Je""
pani11 tak uważn.!e oglądał!...
*
Do hotelu przybywa Jłm Murphy szkot z
krwi i kości. Portjer zanosi mu na gó;ę walizki.
- Tu macie na filiżankę herbaty.,. - po.
wia.da szkot, wsuwając portjerowi ooś do ręki,
0,kazało się, ie był to kawałek cuJau...

Amery}5ański przemysł

; dzisiaj tylko

i

Ciotka Genowefa kupuje gę§ n.a rynku. Wybiera ;u;; dwie godziny. Dmucha w pierze, wa·

z braku odp0wiednich filmów.

IPowodem tego stanu rzeczy jest przede

Do lekmza zgłasza się pewna młoda, 19letsda dziewczyna, skarżęc się na silne b6le w
krzyżu. Lekarz po zbadaniu młodocianej g>ac- ~
jentki closzeclł do WDtiosku, że ma do czynienia '.
z pewnę chorobą, występującą zazwyczaj u pia·
stunek i chcite się przekonać, czy j* djagnoza i
I
!Hl trafna, zapytał:
I
- Czy pani Jest przy dzie<:ku?. ,
Młoda pacjentka spojrzała nań ~ajpierw z
włeJkiem zdawienii:m, potem spuściła oay i od .
plrla cicho:
- ·Tak, w trzecim miesięcu...

*

humoru premiera!

Dziś pełna

W małem prowhcfonalnem młaste«Zk11 ml•
akd "°'aty' obywatel nazwiskiem PipermJac l !
blednłe.Jsy obywatel nazwiskiem Mayer. Mayer
co pewien CHIS pożyczał od Plperminca pienf4dzee. Dziesięć, dwMhieścia, trzydzieści zło
tych. Olasem oddawał, czasem nieZdarzyło się pewnego dnia, że Piperminc j
coł przeskrobał, zastadł Dtll ławie oskadonych
I został skazany na 3 miesiące więzienia. Zaledwt. 'W')"Sledł na wolno§ć, idy Mayer znowu wyduU od niego 10 złotych.
- Wprawdzie nie potrzebowałem tym ra·
zem pieniędzy, .. - rzekł Mayer do znaJoinego. I
- Ale zrobitłem to w tym celu, żeby nie myśla..
no, że straciłem do nie;o zaulame„.

Kryzys w przemyśle
filmowym

Wszystko CD tan1·e„
,..
'

'

m2 owodzen1·e'
g

p· ·

1

rosjanom w Hollywood
dźwiękowych
powodziło się bardzo dobrze. Wielu z

pośród nich otrzymywało state gaże za

:Jofl S06ie rod•i moło.zoro6iofqł:O intefif!en~joJ - pracę w rolach statystów. a nfektórzy
!T~os~A- •• *'eferoRJone··...-!l"ante res~tfli i nrg61oftłe nawet pozyskali sławę i bogactwo. Film
·
· k
dź w1ę.
I::.
''
"
?WY J?Omieszał _ws~ystkie karty.
ZO :JO ~IOfł.J~fi
06U111ie -::11ornifur

Sytuac1a ros1an znaczme się pogorszyl::o
.
.
. . .
d .
h
h . 'k' h
d . . .
k . .
Ja . zyJą w z1s1e1~zyc c1ęz. 1.c cza c. y sprze aJe ~1ę 1 cieszą się one wie1- Wielu z pośród dawnych statvstów zr·
, brało się do innej pracy resz(a iakoś w
sac~ c1, którzy zarab1a1ą w naJlepszym k1em po~odzen:em.,
•
Ale met~.lko P.onczochy mogą byc getuje.
? ,
raz.ie
. k' L M'I t (M"I t . )
200- 300 złotych miesięcznie ••.., , 1 „felerowane • Kaz.dy artykuł z „fele· R .
I s ein
' s on
ezyser rosy1s I ·
Oczywiście, że do tej kategorji Judzi 'I rem" ma zapewniony zbyt.
Tanie resztki towarów, wyblakłe zrobił karjerę nawet w amervkai"1skiej
nie można zaliczyć robotników, którzy
skali i n~Jeży, obecnie do I~ ajleuiej ptamniej zarabiają. 200-300 złotych zara- koszule, buty z zadraśniętej skóry
1
wszystko to sprzedaje się dziś lepiej\ lnych rezyserow w Amervce.
bia dziś
3ffl!IW
niż najelegantsze modele sukien lub ka- 1;ai
inteligent, pracownik umysłowy,
, który caly dzień ślęczy nad buchalte- peluszy. Ludzie szukają dziś przede- . .::
' ryjnemi księgami, o a z otrzymywanej wszystkiem
tanich rzeczy.
pensji musi wyżywić siebie. żonę oraz
, dzi.eci. Jak ci ludzie sobie radzą? Skąd Ubrać się trzeba. na droKie towary nie-o' czerpią fundusze na utrzymą.nie, spra- ma pieniędzy, niech więc będzie towar
TEATR MIEJSKI.
.
b 1b b t
d • ·
·
· · b~A, · ·
b'
Dziś wtorek i środa w dalszym ciągu przy 1 • •
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ
wypełnionej widowni bawi amerykańsko - ży- wiam.e so ie na1mez l(Urne1szeJ gar e meco gorszy, Y e Y Y nowy.
„POLSKIEGO RADJA''.
Klijenci ze sfer robotniczych wogódows-ki przebój Anny Nicols „Trzykrotnie za- roby itd.
WTOREK, dnia 19 maia 1931 roku.
. Dla tej kategorji klijentów istnieje le nie mogą sobie pozwolić na kupno
ślubieni". w wybornej interpretacii DąbrowGod7.. l1.SS-l 2.os: Sygnał cza.su z Warszanowych garniturów, nowych butów, ka
sklei.„ ~iedzialkows~iei, De.bic~a. Mkhalak~, w sklepach
peluszy itd. Dla nich przeznaczona jest wy i hejnał z Wieży Marjackiei w Krakowie.
specjalny gatunek towaru..
~rozmskiego, Lenka 1 Tatarkiewicza. Ceny zm12.05-13.15: Muzyka z płyt gramolono ,, ych fir·
starzyzna,
Otó wchodzi do sklepu jakiś pan. Przy
Występy opertakl murzyńskie).
zone.
15Nr 160. 13reper•
KlingbeiJ. Piotrkow.s·ka
myZ5:A. Odczytanie
· • opere tk a murzy ń ska, pczo- ZWO!Cl'e Ubr an y , ale n1'ezbyt modn1'e 1' S k upywana przez h an dl arzy po d omac h . l3
SI ynna rewio
pro!!ramu dziennc«o
1
6
ncko Sprzedawczyni· odrazu po
stająca pod kierownictwem niezrównanego L. 1
Obecnie, w okresie przedletnisko- tuą:r te?trów i kin, 13.25-15.35 Przerwa, 15.35·
Douglasa, wystąpi w Teatrze Miejskim we e ega
czwartek, piątek i sobotę. Czarne girlsy, nru- znaje takich klijentów. Pokazuje naj- wym, gdy robi się letnie porządki .w 1 15~50 „Chwilka lotni7za" pt.: „Lotnict~·u mor_rzyńskie rewelersy, wspaniale, własne dekora- pi·erw dobry towar. Klijent kręci nesem: szałach. dla handlarzy nastaje wlaści- sk1e, a modelarstwo' "'.,Ygt red . .I .. \y1tk?wsk1,
t . 15.50-16.JO Odczyt z Krakowa ... Liga sl,a :1 Jy.
. -•
··t
O
Owszem ładne ale
cie, 35 osób: Codziennie dwa przedstawienia, a
arrn ur w nteuym s ame r.awska kobiet", wygi. p. Kamila Nitsclw,va,
wy sezon.
„. dr ł ···
to o godz. Bi IO wiecz. Ceny od 2 do s zł.
można sprzedać handlarzowi najwyżej 116.10-:-16.15 Komunikat dla żeglugi i rybak6w
og e...
- A może chce pan coś tańszego? .. za 20 złotych. Garnitur ten wędruje do 1(tr. z W-wy), 16.15-17.15 Muzyka i płyt gra·
TEATR KAMERALNY.

j

-J

I

I

Hallo!' Tu radjol ..

-

I

Mamy takie same skarpetki tylko trosz specjal.nych „łaciarzy". któr~y dopro- ~$~rfośri:Zz·ni~~~ ;fZkf~h ~1ac:i~~:;chL~v~~r~wadzaJą go do porządku, a więc prasu- kich wód mineralnych' wygi. dr. Ant. Sab:tucz.~iwości" dobiegają już końca. Znakomity ar k~
ją, ce.rują, latają kieszenie, przyszy- towski, 17.45-18.45 Konrert słmfoniczn~ ze
„felerowane••.
tysta wystąpi tylko dziś wtorek, środa, czwarKlijent sam nie poprosiłby o tego wają guziki itp. Stamtąd ubranie, wy- ! s.t.udia. P°:~ularuy koncert symf. w wyk. o. k.
tek i piątek, kreując J>Cpisową ro!e Baldovina.
rodzaju gatunek towaru, uważając, ~re vlądajj\ce prawie jak nowe, wędruje do · f_ilharmoni 1. Warsz .. pod dyr. Br. ~Vol~~tala. ~·
TEATR POPULARNY.
t
kl ,
h
<r · • I'
1 C.M.Weber, Uwertuia do po. „Obi::ron . 2. [(.
·· k
·
ł
ł ·
.
Dz1'ś wtore k premiera sensacyjnego meto- sztą rnezupe
ze s ar~yzną • . Gol\l.mar\{: Symfonia „Wesele wiejskie". 18.4.- i~ ~pow
me s. uszme1 ze. upo~a- spe<;:ia nyc
19.10 Rozmaitośei, 19.10-19.2.SKomunikat Izby
za
garnitur
sam
ten
się
sprzeda1e
gdzie
meco
Jest
towarow
felerowanych
ni·e
ta,
Sztuka
dramatu L. Tołstoja „Rasputin".
· progr: na dz.
Przem . tt ~n dl. . w Ł-e d~1· odczy tanie
·30......40 z ło t ych••.
··
• d na k sprzetl awczyp1
treści trzyma uwagę- krępujące. S koro Je
dzięki swej interesującej
;
-an'ce
obr„zów.
•
przez
eni·u
nainręz·
w
·dza
•
W1
11
1
1
19.3:i-19.50
nast„ 19.25-19.35 Płyty gramot.
• ż
t.
t
W
't
·
h t ·
·
....
e uszy· . Pras. dziennik radi. z w:wy, 19.50 _ 20 _00 Płyty
ąr O przr eJ? zaznaczyc,
sama proponuJe, .c .ę me się na f! ~~a- .
śpiewy cygańskie.
WasiuJeremi
p_
Felieton
·
20.00-;20.15
gramof..
towarem
z
wraz
garmturu
dza, gdyż właśc1w1e przyszedł JUZ do cię nowego
JUTRZEJSZY KONCERT MARKA
sklepu z zamiarem kupienia czegoś po mu~i obecnie kosztować niemniej niż l tyńskiego „Ws.zchświat" (tr. z W-wy), _2n.1sNEUMILLERA.
,
_ t- 22.00 ~Q-~ce:t popuL Wyk.: Ork. P. R. P'id dyr.
200.:.-250 zfotyoh„..
Ju·~1"0. _w śTodę'. o _godzinie .. 8.45 wi~czo.rem . najniższej cenie.
I J. Oz1m111sk1go, Irena Downar-Zapolska (sopr.),
'
.
odbędz1.e się w .sah Filharmoillp zapow1edz1ia:11y j
1Bneslykt Oórcki (aigot)' i L. Urstein (akomp.J W
,
•
•
Dlatego tez
koncert 11-let.n·iego wy-Minie utalentowane~o
. I przr.wie kwadrans łitra,~ki. Opowiadan·'.I.! pt.I
'
. .
.
&krzyp'ka Mańka NeumiUe-ra, Udział w kon- . towary ,,feler_owane•• c1es1ą SIC~ obecole 1·
f A P.z:i& w n.o.cy dy~u.ruią ną.stęipu1ą,ce ~teki: „Z!laid'ka" Ądolfa {)ygasińskigo (tr. z W-wy)
największym popftęm.
cercie bierze również uta.tentowana pianistka
z warszawy Eugenia Melmanówna. Ąkompanio- Maleńka skaza na pończosze " "d.yskwa- (P. J>ota~fla (J'lac l°Mt1jlnY 1;~· A. GbareI!J.ZY ?2;00..-2iU5 f~JHpr.. 7, W-wy, ?2.J 5,.-~2.~S Mu:
. . . ~~era ( 1:iotr~owsl<~ 225), zy!Ja z W-vty, 22.35-Z:i.00 Komuqikaty: PAT,
,omors a ~2).
· ·
N"kt' t
wać będzie· dyr. Teodor Ryder. - B1letv naby- . 'k . . . t
ego n.1,e l}upi PO Z G?'r~yck1e~o {Pa-ze1azd 591. G. Anto.n1.ewicza . metoro.1., polic., sport„ oraz mu z ~· ka lekka i ta.
wać mo.żna w !f_as'.e Filharmonii oraz w księgar. l1h UJe l~~ O~ar. I
neczna z W~wr.
·
ponczo- i (Pab,iaaDCka - 50). ·
ł zwykłe] Ceme. „f elerowan c
ni K Neummera. P.btr:kows.ka 61.
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Powieit sensoc:gjno'· lirg111inolno.
Napisał

dla „Expressu" JERZY )JAK.

by, wpatrując się uważnie w wycho- lokaja. zapytał: - Czy jest tu wlaści- wlaśni·e wyszedł, więc uważałem, że
· I t eg'o pałacu?...
zozamordowany
,Alhambra"
variete
W
to należy powiedzieć ...
Cle
stał p:zemy;sfowi-ec warszaWBki Zygmunt dzące z auta osoby.
Krantz uśmiechnął się zdawkowo l
---:- Jest, proszę pana„. Na górze„ Za
- Policja! - krzyknęła nagle, przyRuelck1, ktory przybył tam ze swą żoną
· '
dodał:
Po·d-ejr.zenie pada na piękną tancerkę, Gizę kła dając ściśniętą dłoń do ust, jakgdy- raz zap.rowadzę...
- To oczywiście ni'e ma żadnego
Jeden z wywiadowców został na
~:z~e~~\i~ ~~~~ podc.zalS występu miała by w obawie, że ktoś ją słyszy.
Smith zerwał się z miejsca i pod- l czatach przy drzwiach wejściowych; re znaczeni-a ...
Ordeńską aresztowano i osadzono w wię- Tak.. - odparł Szyszak. No, zoszta zaś udała się na górę.
zieniu. Odmówiła o.na udzielenia wszelkkh biegł do okna.
Krantz byt niemniej zdizwiony przy baczymy... Czy ów pan Przeworski jest
- Milcz! .. Gdzie masz policję?!„
zeznśr·d
Wskaózała ręką na mundur nadkomi byciem przedstawicleli władz śled- teraz w domu? ...
twarz: ~~~;co~;kd~a~~·e:; !:i~~~~s~i:'!:!~i
- A jest, jest. .. - odrzekl lQkaj. lsarza, kt. ry wydawał jakieś zlecenia czych, jakkolwiek wiedział coś-nie-coś
od kuli, która ugodzi!a. go w_ple_cy.
zaprowadzić panów?.-.
Czy
jed
Przypusiczal
Zubowej.
sprawach
Obrony Ordeńskiei podeimuie się zna-. szoferowi.
0
•
- Pr~szę...
Smith powiódł dokoła rozpaczllwy nak, że wymagało tego dobro jego ekny adwokat warszawski dr. Hołz który do- I
Ordel}ku~ar~.
na
zno:w~
~yszh
wszyna
patrzał
dlatego
i
sperymentu
.
~~erde~~t~;w~~ po~~Tan~ieY:I:a E1dXf:~ wzrok. . .
- Jezeh przyszli tu w tym celu, by stko pr:zez palce, tembardz!ej, że Zubo- ska załowata JUZ· że wym1emla ten me
Browna bawiącego przypadkowo w War·
.
; dokonać rewizji, jesteśmy zgubieni ... - wa miała mu w najbliższych dniach u- •szczęsny adres.
sz.awie.'
dzielić wyczerpujących danych w spra 1 Była prz·ek?~ana, że .me ma on nic ·
Brown w sprytny sposób zwafoia Or-1 rzekł cicho.
deńs;::nelię~~ec~a :oodnii~~~k;~hm ~:~{k':Ji . I Z~bl owka pokprawiła szyb~o odzi7i i wie dziwne~o zachowania się Richota. w~pó!neg? z JeJ porwamem, a nazw:a
_ Kto tu mieszka w tym pałacu? _ teJ uhcy 1 numer dom~ był zupe1~1e
s .uęc1 a onta. t. i:irzez chwlłę Stfth w
Powiśla błądz:ił iakiś cień.
zapytał uprzejmym tonem nadkomisarz. przypa~owy. Zbrodniarze ~myślme
Był to młody męż<:zyLna, :.tóry ~niikł 1.;1emnym pokoJu niezdecydowani.
wskazah ten adres, by zmyhć ślady.
.
.
za b:amą jedne• z. odra.p~nych )ta_mi~nic na l - Wymkniemy się Okopową ... - po
-;- . Ja, m.óJ pracownik pan Prz ew or- Obojętnie szła za wszystkimi obok
·
Bu~a!u W dusz~e1, ~ady~1?nei. 1zb1e cz.e. radził Smith ·- Czy znasz drogę?..
.
przy· 1 - Na schodach ciemno...
Między
dwa1 męzczyzni.
JUŻ analidomownikami
kah
Otwórz ski l Jeg.o s1?S t ~a ... - 0 dp ar I Kran tz. Krantza, który towarzyszył nadkomisasprzeczpowS'taje
byszem
rzowi do pokoju Richota.
- WięceJ mkt?...
ka, która z.a.mienia się w walkę na noże. drzwi... Może się nam uda...
Nadkomisarz zapukał do drzw.i. Przez
Krantz zaprzeczył ruchem głowy.
Cicho odkręcił klucz w zamku. Po
Podczas bói!<i _wpa<la do iizby Brown, który
- Czy nie wie pan nic o tern, że chwilę za drzwiami panowała ci·sza, po
porYffr~ H~~z.i~~=~u yj.D<Lnaje owego mło. "".oli odchylał drzwi, obawiając się, by
wczoraj sprowadzono do pańskiego pa- czem odezwal się jakiś głos:
dzi:,e1\ca: jest to Barczak, który czyhał na me skrzypnęły.
- Kto tam? ..•
łacu 'pewną ·osobę, którą więziono orz ez
Smith wyszedł pierwszy.
zyc;e pani Uwskiej z r:J!])ka.Lu swych kam·
Ordeńska drgnęła ... Ten g:fos••••
całą noc w piwnicy? ... - pytał da!ej
l
s
le
na
aJ·
Uwaz·
ratow
zepnę a
wo... c
· na ba„1 do pa acu pani.
· się
Skąd znała ten dos? •.. Czyżby?.„
Szyszak.
b
Brown uda1e
1
Krarrtz uśmiechnął się poblażliw;e. Serce zamarto 1'e1· z przerażenia.
·
Rule~kiei . Przy pomocy na.rJwtyku wpro· .u owa. · ,
- Jak1es schody... Czy schodzimy
wadził Ruler.ką w stan uś.pieni·a i zabrał
- Proszę otworzyć ..• - odparł nad
- Do mego pałacu?.„ To napewno
.
. na dól?„
.
do hote.Ju.
- Policja ...
komisarz.
coś
tern
o
przecież
Mu~ialbym
.
„
omył'1\a·
Słyszysz?:
...
Powoli
...
.Barcza1k poooaije o~azu . Ru).ęc~'1. ·~ .. :-:--- Spróbujmy
ll'.+...i:
.
pokOJ U za panowa ł a cisza.·
w
. d„.~,1•~ ć~=·;. _ .
·. . w~~
.
t ; Na do Ie i:9zl~gły
że <>na ·Właśme .ńamówtli' HtM'li lL~ A
stwierdza
' muo ·
•
Slf(
bandę do zgład.zenia Liw1Skiej. Ruleilial:.i po ; .L.~nZ'ST~a się.
oc!.zys~a?iu przyt0<mno~ci · nie : ehe~ .:ńic· ;J?o-~?-~sr~osy. Nagle buc~ św~affo. .t..~ . .~;~i~J?t.~.us~ą"!' ze. mą-g_lo~ , .!O wstał ·z łóżka. Włożył pantofle. Mięk.:
~1edz1ec wobec teg.o detektyw wprowadza[_· - Psiakrew!.. - syknął Smith _:_4'~ S'l'.~OO~~°'l(łef włM.zy,-u ;\•· moze· kie kroki_. Z.grzyt klucza w zamku - Drzwi się otworzyły•.••
ktoś ze służby pozwolił sobie na ten
Ją w trans ~Y:Pn·o~yczny. i w. ten spo.sób wy-1 Ktoś odkręcił światło na schodach...
- Proszę niech panowie wef<i'ą
t?
1
. .
.
.
dobył od nie1 przywanie s?ę do wmy Ru- ·
.„
.
. ł d
' t
p
.
.
.
.
.
„.
.
„(awa
Szu...
s1em
w
]UŻ
są
om
Zresztą,
lecka przyzna1e, że chciała .zamordować
Mam. lokaJa. 1 d~1e poko1ów!t1... rzepraszam za en me a , ale JUŻ spa1kajmy innej drogi.... Wracaj na górę ... J
Li?wską ~a to że .zabrał,a je~ n:ęża.
'Wszyscy c1rszą SJę mo3em bezgramcz- łem...
Smith spełnił rozkaz
w międzyczasie odbywa .się proces o
Ord.eńska pozina!a go odrazu. Zatrzy
nl'm zaufan'. em. Jest rzeczą wyklucza·_ Teraz chodź za ~mą...
ubói~hvo Ruleck~eg? ! Ordeń~ka z?.sta.je
. ną, aby :ktokolwiek bez mojej wiedzv mala Się na progu i zbladła. Oparta się
.
.
.
s~~zana na rok w!ęzienta za U&1ł?wa11i1e zarzymk 'ó k dl ; o framugę drzwi i na sekundę
t
t,
d ·l
Zaprowadził~ go ~o Jak.ie~oś. pokoJU,
boistwa. Wykonanie wywku zaw1eszo<I10 na
P
•
•
•
a1
a stamtąd do c1emneJ s1em. Smith odet urzą z~ w · ~ m pa acu TYJ w e
3 lata.
k!Jęla oc~y, ;gdyz obawiała się, że padzbrodmarzy...
Sekre·tarz detekty~a, S~iifh, po ucieca:- chnąt głęboko.
.
Nadkomisarz zwrócił się do Ordeń- me n.a ziem:ę... .
bk
dół
_ T
ce od Browna przeniósł su~ wra~ ze s~ą
Ri-chot u1rzat Ją rówmeż. Rozszerzok' „
. er~z na . • szy o.•,
ko.chną, Zubową, do Łodzi. gd"'1e nawlą..
. d.f.
ł
t
ie
źre
ne
.
. .
Zbiegali po ciemnych schodach. By- s IeJ·
zuie kontakt z; fałszerzami banknO'tów
wpa rywa Y się ugo w JeJ
bi dl
- Czy pam me zna przypadkiem te
. Zu~owa prowadzi _potajemny roanaM z U już na parterze. Oszklone drzwi pro.
PO a ą . warz.
go pana?...
R1chol em kt?:Y r6wmeż przebvwa w Loou. wadziły do sadu.
Gros ~!ego drżał. gdy zapraszat gości
_ Nie„. _:. odparła wzruszając rat ł
? _
kl
.
_ M
W chwili _g~y Brown wkracza do. hodo poko1u:
'
.
.
zapy a •
asz ucz· ··
!elu wraz z pohcia,, by aresztować Sm1itha,
I
_ p 0 ;
mionami.
Te drzwi są otwarte...
sekreta!lZ detektywa ucieika podstępnie wraa:
an w.e pozwo ~··· prnsze ·•
- Proszę zawezwać lokaja...
gdy
Już chciał nacisnąć klamkę
z Zubową i wyjeżdża do Krakiowa Zubowa
- A te.go pana pam zna? :-- zapypozootaje w. Łodz..i. llli'e moż~ się bowiem wtem rozległy się jakieś kroki' 1 za . Krantz nacisnął dzwonek. Po chwili
tal nagle Szyszak, zwracając się do Or
lokaj stanął na progu
li .
tk
rozstać z R1.chotem, który m1eszika u pwe- d . . k ł .
<leńskiej .i wskazując na Richota
.
ż
·ó
A t ·
mysłowca Krantza po•d nazwiiskiem P.rz&- rzwiam1 U aza a się sy1we a PO CJan
•
t
N'
ego pana r wn1e pam n1e
ta.
wor.skiego
0d
~mith spat~~a w Kr~kowie Barczaka i Smith zatrzymal się przerażony. Po zna.? - zwrócił się pop.o~ie nadkom!- czo ie pa rząc nań, parła stanowN"
oba1 posta~aw1~i;1 z~ł~dz1ć Browna..w t:l:'m licjant przeszedł spokojnie ·i po chwili sarz Szyszak do Ordensk1ef.
ie .••
od · · l
·
Pr y· ł
· ó .1
śc1a.celu staraia. się na1p1erw podstępnie
Niech mu się pani dobrze prz jecz
uwazme,
się
m~
a
J~z~
z
•
•
•
••
11;na.ć do Łodzi Ordeńska.. która za dwa dni wr Cl •
Y
rzy _ rzekł nadkomisarz
- Obstaw1lt wszystkie wyjścia .. powiedź JeJ brzmiała tak samo:
ma wyjść zamaż za dete-ktywa.
Ot
· k
Ordeńska podniosł
- Pierwszy raz go widzę...
szepnął Smith. - Jesteśmy zguGąy _Ordeń~a. przybywa do Łod~i za- WZTO •••
.
· ł na B ro~na,. któ!Y nad,~om1sarla
S.zys~a k ~POJTZa
.
1 zmu- bie ·
1ą w p1wn:.cy pałacu K.nntza
mykaJą
...
dz'wnkOS
brzmiala jakoś
m...
W1Zywającego
szają do na.pisania listu,
..•
przyjrzy"
dobrze
- Wracamy I}a gór7.„ ~ odparła zrobił mmę, Jakgdyby sam me wiedział .. N·ech mu ~ię pani
.
.
Browna na pomoc:.
Czyi by się czegoś domyśiarJ A może
co to wszystko ma znaczyć.
Następnego dma ~ poc1a,gu zdążaiącym Zubowa. - Naraz ie tam Jest cicho...
1
·
· ··· · na n:ą
~·? ... W szyscy sk.1·'erowall
· co~.
I
l
b
·
C
.
W
Rogowa
pohhtu
w
Ł(}dz.1
do
Warszawy
.zjeden
wie
Y
_ca
zy wczoraJ Y pan przez
.esz11 z powrotem na górę .f zamkz pasażerów znalazł Ordeńską naWtpół
nęli się w pokoju Zubowej, zostawiając dzień w domu? - zapytał nadkomisarz WZTJk. Ordeńska spojrzała R:chotowi
pl"zytomną w przedziale drugie9 kla.sy.
·prosto w cczy, starając się wszelki em!
W kilka mi·nut potem w drugim prze- sobie na wszelki wyp.adek odwrót po- patrząc groźnie na lokaja.
siłami ~ apanować nad sobą.
- Tak •. byłem "'.' domu...
dziale znajdują ~wtoki liolz~. Nóż tkwi w przez dalsze pokoje.
- N·; "i' .•. - niecierpUwil się Sz - Gdzie pan śpi?.„
. .
.
.
W
plecach. Z Ło~z1 przybywa1a. _władze śledy
·?
·
szale _ p
Od frontu na parterze...
_
tym samym c~as1e, gdy Sm1.th l
cze z nadkom1sar~em Szyszakiem na czele.
.
N" oznaJe pam · ···
. , -t
.dz? ł
N"
Rozpoczyna się dochodzenie. Ordeńska Zubowa bezskuteczme szukah drol{1 do
- i ·1e ... - powtórzyła memr..'cj sta
1~ WJ Ja pan am me MYSzał
opawiada o swych przeiściach, nie mówiąc ucieczki Brown nadkomisarz Szyszak. . U'JW~zn. .
nic j~dnak o. Ri_choci~. Zeznaje, że tego sa- Ord eń ska 1 dw~j wywiadQWCY · wcłio- me podeJrzanego? „.
Orde·~w pokOJU rnpanowała .::~s?a
- Nic.„ Chyba tylko to ż.e
, •, tl'ć
r K t b
mego .dma _wyw1ez1_ono Ja. autem daleko. z~ d ir1 d
· ·· d' '·
ska zno u .. , "ł
··•
'
o pa acu ran za, Y WYSwi.e I
m1asto 1 zostawiono na drodze. Pomewaz z
.a na
;1a
u
1
oczy
a
··r·usc1
w
~i
k
wszysto
mówić
Proszę
?„
- No
było to blisko Skierniewic, dotarła do sta- tajemnicę porwania Ordeńskiej.
rzes ~.
klem śmiało„.
· .·
.
cii i wsiadła do pociągu. Nagle do iei prze
... - zapytał
_ Nie wiem, czy to ni·b y panów ob . - Czy 1Je S·ię czujesz?
d~iału wpadł jakiś gość i związał ia. sznura- . .B!o~n me występował JUŻ t~rąz ~
c;cłw Brown nodch 1 1dząc d0 niej
h0 d ·
I olt swiadka, lecz prywatnego urzędmm1.
" ·:J":ł a b'.oj:s"en'Tak
. l o...
. śm1a
c - ZIN„..o. m6 w1.ć , mówić
. l.11.!
~ . · stras
. .· .„ ' ·"
·
' który prowadzi śledzt
do Łodzi. Szyszak postanawia wró- ka, policyjnego
cić Nadkomisarz
tei.:-o <lcdzz
mme
zw;.;mc1e
te
JM1
..
na„
lokator.„
nowy
nasz
niby
_ Więc
.
t" o na w a~ną r~k~.
•
tw~ · ···
Jaki lokator?...
Jęknęła głucho, brnniąc się słabo . Gdy lok~J. „zdziw10ny me~o tą nagl~ J
Brn\V1J pci:tszedl uo nac;lkomisarza i
- Ni·by ten pan Przeworski... No,
przeciwko okrutnym ciosom szaleńca. wizytą pol;c~I, _otw.orzyl ,1m ..drzw1.,
ml.i · :• ·ś do ucha. Po chwil: wró
to wczoraj, wiem, że wychodził wie- s~ei.m·ił
A on walił na oślep pięściami, dusił ko- Bro·-vn zwrocił s~ę do Ordensk1.e1:
1
c./ rzekł:.
czarem na miasto„.
- Czy poznaiesz ten dom?
Ianami i rzucał tylko kr6tkie pytania:
M~si~l zacze~ać jeszcze kilka mi
Ordeńska rozglądała się bacznie c;Jo- - Co w tern dziwnego? _ zapytał
- No ilu?„ Pięciu, sześciu, dziesięnu ? me ugo P?!rwa„.,,.
kola, lecz nie mogta się ~esz9ze zorjen- Szyszak.
ciu?..
Nie mogła skupie i;nys,: .._. Więc. to
- Ano, nic.„ tylko to wydało mi się
Nagle za oknem rozległ się sygnał tować:
- W~dy~tko praw1a ? ... R1ch~t Jest tutaJ?„
nadje.żdżając~go auta. Scisnięta pięść - Trudno mi odQowiedz-ieć na topy p,ode}rzane, nic pozatcm...
l ZI go na w asne oczy? ..•
- Dlaczego panu wydało to się tak
zatqyn:iata się w połowie dro~i. Znie- tą.nie.„ Miałam przecież zawjązane
pardzo podej.rza~e? ...
ruc~on.1at. Zubow~ zer:-vata się z kana oczy...
(Dalszy ciąg jutro).
- . Zaraż w_szyst~o z.bad.amy.„. - .. . - Bo nib_Y pan Przeworski nigdy
py 1 ledwo trzymaw,c się na ~ogąch, do
tarta do okna. Twarz przylepiła do szy wtrącił nadkomisarz 1 zwraca1ąc : S'tę d.o .wteczorem me wychodził... A wczoraj
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWlEśCI
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~:.b.pokrzywka,
~rywatne PlfiDHWI( llKAnKI( (astma,
artretyzm. reumatyzm)
3111 czv•n•

Najlepsza

powieść

Birmana ~u~ermaona
w fucynujące przeróbce filmowe! p t.

oz1s 1 DNI

•

I

NAsTePNYcm

,,TYRAnJA •
PllłaDSCI" =
=

nieśmiertelne! powieści

oodlll%

Lewisa Stone

• Bm·1·1

Sekundują

w koncertowej

grze

Leila Hyams
Veggy Wood

•

„HIii! li li!:: Ili!::::::::•:::

•

Początek

•

d"""na.
....,

•
•

_

o godz. 4 pp. -:- Sala
Jubil""'•szowe karty
""
mjowe ważne.

chłopre-

•
•

m

mll~

Dfwlt;kowy T eałr ~wietlny ~

jf

~A~O~yc:r.;:~:d ~rt~~C:~~~niA~te~1 .L

~

·• ·~

,:

Powieści

·

koniec.uie.

Ubezpieczonych

w Kasie Chorych

m. Łodzi przyjmuję.

PODZIĘKOWANIE.

W. Panu Dyrektorowi Rapaportowi, zam. w
Łodzi, ul. Wólczańska 10, (front) składam PU·
bUczne podziękowanie jako 5\')ec!aliścle dla
ruptur ia traf.ne i umiejętne rowoznanle mojego cierpienia przepuklinowego i umiejętne. nałożenie ml bandaża gumowego brzusznego na
ohnltenie toładka i ru1'1turę pępka, które to
cierpienie zostało ml usunięte.
Dr. Józef Eldelheft. St. .Radca Skarbu.

.J6zela Conrada Korze·
nfowskiego

ZWYCIĘSTWO

"Mł+W'!f HU *WJ#M@ ••

Drn.mleld.Il

.:ta: :.':.:::C'":/yC::.

czadska 10, front parter, teL 211-77.
uwAGA: Osobiste jawienie się chorych jest

- - - - - - - · · --Dziś I dni naste1>nychl
100 proc. dtwiękowego filmu polskiego
wg.

I I li I I I
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Bogactwo 1 przepych wystawy.

•

!!!wt: !li "Ili! li !Ili I' li

POMOC I SKUTEK BEZ OPERAC.m t
t
RUPTURY. Jakoteż kalectwa nie
akuszerja i
wolno zaniedbywać, gdyż skutki dla
nie.bezpie~ardz_o
~ą się
iudzkit~·')staie
życia
.
Jak glo choroby. kobiece
wielką
czne Ruptura
Przv1.muie _
wa ludzka i konewka spowodować
od 3- 5 1 od 7 8
może śmiertelne powikłania kiszek.
SpecJalne lecznicze bandaże ortopedyczne gumowe mojej metody USU•
tel. 127-84.
waia. radykalnie nainiebezpiecznleisze
d
D
i najzastarzalsze ruptury u mężczyzn.
•
r. me
krękobiet i dzieci. Na skrzywienie
•
,
._
1oslupa, przeciw tworzeniu Su; sar- ftlB\VłB"Skł
la
bów i 1ruźllcy kości leczu. gorsety
powrócił
ortopedyczne. Dla skrzywionych nói, l'llaskicb
i bob,cych stóp wkłady ortopedyczne. Sztuczne specjalista cho·

Jann1·ngs •

główne!

•
•

Ul. fi·DO SIB~P~Ja d~Z ~r~f~tr.o

•

HEN· ••

RYKA SIENKIEWICZA.
W roli

•

!~ !!e;I~~y ~r! ~~

•
li::" •
Chorzy na ruptury iróine kalettwanrJ
=1

•

najwybitniejsza kreacja

zielona 6

kich wypdach nagłych 0 każdej porze dnia Tel. 164·21. - PrZ)'lmu1e w. 01 po:wsze . me
i illOCY _ Szybka pomoc lekarska akuszer. dogz:i11y od 6-ei do7-ej, - "!' 01edz1~le 1 święta
od j!odz. 11·e1 do 12·e1 ;
ginekolog.

NaJgenJalnleJsze arcydzieło dźwiękowe •

•
•

Dr. med.

p. t.

Niebezpieczny
Raj

Chor. skórne.
_weneryczne
Pio~rk~wska 10

~rzx':~':
. wie~z.
o . . •:;10~ano

1

W niedziele 1 świę·
ta ~d 9-1, ,
Ordvnu1e w lec.~mcy nSA.N~TAS ul.

Sródm1e13~a

8 30

codz:. od 12. -1,
Dr. med

łtf~MA~K

Choroby skórne·
weneryczne. lecze·
nie diatermią djatermokoagulacją oTeL 159_40
ra:r; lamp~ kwarc.
5
P!dyi~J~ :!i~dJ!: MONIUSZKI
tel, 170-50.
9-1
od
le i łwięta
Przvimufe od 11
Oddzielna pocze- do lpp. i od 5-8
kanla dla pat\,
w niedzielę od 11
do 1 po poł,
i moczopłciowych
ul. Andrzeja 5

W rolacll głównych Marla Mallcka
w roll Almy skrzypaczki. Bogusław
Samborski w roli hotelarza Schomberga, Adam Brodzisz w roli bar
Haysta. Akcja odbywa sie na Jednej
z wysp Archipelagu Malajskiego.
Nad program: Dźwiękowe aktualności
Metro Goldwyn Mayer. Dodatek rysun
kowy Plelschera oraz aktualności krajowe.

Janet Gaynor
Charles Farrell

Początek o godz. 4.30, w soboty I niedziele poranki od godz. 12 do 3-ej pp.
~·
p0 75 gr. I zł. 1.-,

Narutowicza 20
DZIŚ

I DNI NASTĘPNYCH!

NaJpoteżnleiszy

przebóJ wzonu

„W Sidłach

:;:;:~e::~~

Kłamstwa"

DOKT6R

Wołkowyski
H.Cegielniana
N2 4

Tragedia mężczyzny, którego serdeczny przyjaciel okazał sie kochankiem
Dramat duszy olea, kt6ry usl·
żony. luje zabić własne dziecko.
W rolach główn_ycll: dwie najwieksze potęgi ekranu: EmU .Tanuln1s I Oa·
ry Cooper oraz Esther Ralston.
Początek o godz. 4.15.
Do godz. 6-ef ceny miejsc zniżone. A1>aratura dźwiękowa: Western .Electric. - Passe - partouts, prócz urzędo-1
wych nieważne aż do odwołania.
.l' ·.·

to gwarancja zdrowia

Wvstrze~ać się naśladownictw.

I

Dramat silnych wrażeń miłości I erotyzmu. Tragiczne w skutkach ekstra·
wagancje młodej milionerki. Slub ze
skazań.cem! Walka o milionowy spa.
d-ek! WybllCh kopalni. Oto fabuła tego
W rolach głów
wspaniałego filmu. nych Conrad Nagel - Ju1Ja fay Kay Johnson. - Ceny miejsc popularne; Roczątek o godz. 5, w soboty 1
niedizicle o godz. 2-eJ.

(Dawniej Ceglelnlana 36)

telefon 216-90

SpecJalłsła

Dr. med.

Dr. med.

chorób skórnych
I wenerycanych. Elektroterapja
Leczenie lampzt kwarcową.

H. Lu bicz ta~ unowi~·, Prz~:~~z!1e~i ~~ęr:z:~ ~~~~d~1

I

Ola pań oddzielna poczekalma.
specjalista chor6 b sk6 rnych, we
nerycznych I moczopłciowych Plotrkoweka 70
: -'j~ ,. ;.i.'~ ~~„ " •.
.
Rozmaite
(róg Trau12uttal
TeL 181·83
„ C . l .
i numerac11 egie mana 43 s ł 1·15t cho 6b
• • • • • • • • • • • • • • • (we dług ataretelefon
1
'
..,
r
pec a a
141-32
Przvimufe od IL 8-10 12-2. 5-8 w skórnych, wene ł.JlżUTt.ł<.IA. ze~ar~1 na. raty. Ceny g.,
niedziele i święta od 9-1 Dla pats. od eycznych I mo• tówkowe „Prec1oza '. Piotrkowska 12.ł
25
CZOP!clo,ch. !w podwórzu.
dzielna poczekalnia.
Leczenie łwiatłem:
--------- sprzedam
nowowybudowany
DOM
promieniami
Roent ena I lam lub też przyjmę wspólnika do domu.
NERWOWI NEURASTENICY.
Cierpiący n.a drażliwość. słabość woli Pil k,!arcow 10 mieszkaniowego, polowe gotówką
" t
brak t0el'ffi.. melancholię. przesyt ty- Przyimuii: od 8'430 a resztę na d!ugletnie spłaty, wiadoępi radykalnie
Jedynie preparat „FUMIGATORE • CIMEX
ci.a. bel.ffnność. ból głowy, wratli- do 10,30 rano, od 1 mość u gospodarza, Piotrków, ul. Topluskwy wraz z zarodkami.
.
1~
nerw~e do z.JO tsP„ od 6 polowa Nr. 45.
w-ość ne~ów, 61~ei-e:mucę,
:aburzen.14 serca i żołądka~ otrzy~a1ą do 8.30 w„ w nie· POTRZEBNY pracownik fryzjerski
Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i drogerjacb.
b~~łatnie broszurę Dr. Wetsego Cner- dzielę i święta od damsko • męski lub fryzjerka CegielPRZEDSTAWICIELr
19
__ 10-1. Dla pań od niana 20, Zakład fryijersk i. '
Pl.CtU& n~6w.
In. GEBHARD & Co. GDA~SK. dzielna poczekalnia POTRZEBNY pracownik fryzjersk i.
Int. JULJUSZ HAMER I 5-ka, &.6dł, 8.go Sierpnia 1. Tel. 188·58.
1
19
Jerozolimska 8.
Odcb:. 1!1
Przeprowadzamy dezynfekcje pcd 9warancJ11.

Matki,

strzeżcie

Cegielniana N2 7

li

swoje dzieci I

Pluskwa rozsadnikiem wszelkich chorób.

m
~

„„„.„

...„ „ „...„„„.„.„ „„...
Kl~~ . 1(~1~ ~~ół~llfl~l I

~„

Sienkiewicza 40.

Kino w Ogrodzie

I

j

o

li

I dni następnych wielki podwójny pro~ram.
li
J, Pierwszy raz w Łodzi tylko dla dorosłych od lat 17
Wielki film erotyczny ilustrujący życie podupadłych dziewcząt Dzlł

n. P~c::i;~:~11: ;~ctny
0

,,M_ARTWY
"!

OD . HAN BY''
KROK
Zdenka Listowa I Werner Fueter er
W rolach
l!łównvch

~~_ZEL'' (hińczyk)

soboty nil!'dl: ele 1 święta o g. 2 pp, - Na pierwszy seatH ceov ws ą~' ki dl 111 '?°se po
40 i 60 fr, Bilety ulgowe ważne we wszystkie dme. Orle, pod kier. Rafała Kantora Nastepny prol!ram: - Wznowienie wielkie~o filmu z Marją Cordą
w roli -6wRej p, t Tr•11edJa Za.mku Mqerll119
w rolt gł. K •. Junosza Stępowski -

Po.cząłe~ o ft· 4 pp.
,..

::..

l\u-tomobilowy
wyicia
okrąiny we Lwowi~'R::ed:~;;::~e!~y~:-::
z
Imprez samochodowych w Europie
lfc!ną

naJpGwainłe)szych
Lwów 17 maia. I ścig wielkie zai:ntere.sowanie,

Malopolsiki K1uo Auitomobilowy urza.
dza po udatnej próbie ze.u:łorocznej po..:.
raz w:t6ry Wyścig Okrę.tny w zamknię-tym kole ulic mia$ta Lwowa.
Piękny sukces sportowy, jaiki wyści.g
*1 oslaignął, dzięki doskotiałej swej or.
ga.ni;atji, w roiku ubiegłym i piękność
toru, obofit~ioego w liozne zakręty, oru
macine wzn.iesiettla i SJ>adlci SP-PWodo.

wały, te w bież~cym rctlf.iJ 'WHoilł ten
na _podstawie uchwłły Micdrr·

wyścig,

ną.rodowej Komi$ji Sportowej w Parytu
do międzynarodowego kalendarza spor„
towego impTez sporl<>wych, jak r6wnld
zaliciony został do konkurencji o mistrzo

sitw-0 Polski.
Wyścig ten odbędzie się w niedzielę
dnia 7 czerwca 1931 r. o godz. 14.15 pod

1arski raid. z r_ozkazem zorgan}zowany.
Iprzez
Łodz.k1e Tow. Kolarskie przy
1współudziale sekcji kolarskich policyjna Amil l nyich klubów sp.ortowych województwa

.

cugo do.. -na Wikovach 1,49 L.
wodem priedew.siys~em zgłoszenia za.
p. Schąridt z Czechosłowacji
granic~ych korespond-entów, wydeczek carze 1,09 L.
!łódzkiego. Udział w raidzie wzięło 70
klubów automobilowych U-granicznych,
p. Ostermuth von Tschainkoff z Wie . kolarzy cztonków ŁTK i klub6w policyJoraz liczne .zgłoszenia zawodników asów d.n.ia
'nych. Szczegótowe wYtlikl raidu podatego sportu.
p. Bud-culesco z Bukar.esztu
ne zostaną do wiadomości po obliczeniu
Do di~iaj, a to w pierws11yoh dwuch
p. int. Tacheci na Imperji z Pragi
pun!któw. Warto zaznaczyć, że p. wojetyl!od.niach od rozpisania tego wy4ci~u
p. baron Strasser-Silton z Wiednia.
woda ofiarował dla zwycięzców dwie
nais•tępuj~cy zag.raniczai zawodn.iqr z~ło- wreszcie ekipa Bugattich p. von Morge- nagrody w postaci chronometrów.
sili swój udział:
na z pp. Ks. Le.Wngen, Burghaller i Vol1'· hr. c~"'~
B••
1Pafd.
nożna
L. z Nicei
polskich zawodników wezmą u:
Mi.strz Austtji hT. Hardegg '"' 8'tjat- dział w wyścigu w kategorii wyścigowe1
w nied·zielę odbył się w Sieradru
tiin 2. L.
p. Maurycy hr. Potocki, p. Inz. Liefeld, mecz piłkarski między drniy.naljli Strze
Mistrz górslki Europy Hans v.
p. Jan Ri:pper, p. Hołuj, zaś w kategorji lecki K.S. (Sieradz) i żKS ttakoah z Kana Mercedesie 7. L.
sportowej i turystycznej
pp. Bugucld, lisza. Drużyna sieradzka przewaiafa
Ks. Lichtenstei:n na Bugattim 2. L.
Somer\5tein, Janusz'kowski,
Widawski, niemal przez cały czas zawodów i zwyPIP• Szczytycki i Weinfurter z Pragi hr. Sumiński i Kollerman.
ciężyifa gości w stosunku 5:0.
Bramki
dla gospodarzy zdobyli: lewy łącznik 3.

•

u

P1.lki1

z

\V

Sieradzu

Stuckl

~~e:i;~a~:is~~nai
~r:iz::::~:S~e~~ Porażki1SZBrm'BrZYłódzkł"h'
g:-odami pieniętnemi, ~raz honorowemt.
1
u"POZD2n1·ui~~jwy
n
u
· łącznik i iewoskrzyd'rowy p,o jed1

D8:~~;::;it~~ś;i~::~ ~Jci:~~:;,m~~

Krzywdzące decyzje sędziów bocznych

naJbłlŻSZB macza
W? .

§c1owo makademowaneJ 1 terowane1 o Je.
•
E
")
·t
t
kl
A
denastu skrętach, WZl?liesiony·ch do 6.6
(Kore&pondenctd. w1asna " xpressu
o mis rzos
asy .
proc. i spadkach do 8.2 proc.
Pozt1ad, 18 maja.
_ Lange S:l, Mniejżyński _ WiśniewW nadchodzącą n1edz.1elę rozeg~ane
Wyścig ten skład~ się z triech hic.
w sali okręgowego Ośrodka odbył ski 5 :3.
zostaną w ok~ęf{U łódzkim nast~puJa.cc
g6w w trzech kategoł")ac'h, a mianowicie: się w niedziele dorocz;ny mecz szermler
szpada: Lange - Dawidczyński 5:2, sp~tkanl~ 0 mistrzostwo klasy 1!-· Turyw kategorii wyścigowej SO okrążeń t.j. czy między Wojskowym Klubem Spor- Kuźnłcki - Mniejiyński 2:0, Węcław- ści - W1~zew, WKS--:- Burza 1 ~KS.~
152 ~m. i ~ m., w kategorji spertowej 1towym z Łodzi a AZS. poznańskim. ski - Wiśniewski 2:0, II kolejka: Mniej Strzelecki ~· S., !1at 0!11 1ast w pon:edzta25 . ~krążed t.J. 7~ kim. i 25 :U· ~ w kate- !Spotkania odbyty się we · wszystkich żyński - Dawidczyński 2:1, Kuźnicki Ilek w drugim dm~ Zielonych Swiąt od:
gol'}l turystyczne1, tyipu dommu1accego 15 trzech rodza;ach broni, przyczem sza- - Węcławski 2:0, Lange - Wiśniew- b~dą się mecze. Orkan - ŁTSG 1
okrążeń t.j. 45 klm. i 615 m.
bla miała charakter rozgrywki o mi- ski 2:0, III kolo: Dawidczyński - Wę- p fC - ŁKS lb.
Jako pierwszy wyścig międzynarodo- strzostwo drużynowe Polski. Goście cławski 2:1, Kufoicki - Lange 2:1,
•
wy .tego rodzaiu w Polsce, a drugi w Eu- wystąpili w składzie: J>Or. Kutm!cki, Mniejżyński - Wiśniewski 2:1,
rop1e - gdyt porównać go można tylko Dawld~.zyński ,i Wiśniewski i na ni<Ch
szabla: Dawidczyńs1ki Kazimie• • '
'I
z wyśdg.iem okręinym w Monte Carlo- trzech spoczywał cały ciężar obrony rowicz 0:5, Dawidczyński - Knyszew-1
z Ruchem na Sląsku
wz~u~ił on ~ielkie zainteresowanie w barw Łodzi w trzech ciężkich konku- ski 2:5, Dawidczyński - Lange 5:2, KuW nadchodzącą niedzielę rozegra
kra1u t .zagranicą. W dniu PQJ>r.zedzają- j rencjach. PoznańcZY'CY mieli do dyspo~ źnicki - Kazimierowicz 1:5, Kuźnicki ŁKS spotkanie ligowe z Ruchem w Kacym dz1e.d ~yścigu 4:d?ę~zie się 5. Ogól- z~cji więc.ej szeJ;mierzy .~o t~t wysta· - Kny~ze.wski 2:5, Ku~ni~ki -: Lange towicach. Drużyna łódzka wystąpi w
nko..Polski Z1azd. Gw1azdz1$ly do Lwąwa, w1U do kazdej kon~urene11. nt~mat inny 3:~. ~1śm~wskl - KaZJm1·.erow1cz 4:5· Katow!cach w znacznie zmienionym
tóry zgromadzi cał~ elitę sportowców skład. We florecie walczylt Lange, W1śmewsk1 - Knyszewsk1 2:5, Wiś- składzie. W sobotę rozegrane zostanie
sa:nochodowych wszystkich iklubów pol- Mniejżyński i Pospl-eszalski w szpadzie: niewski 5:3.
w Warszawie spotkanie ligowe między
sk1ch we. Lwowie.
\Lange, Węcławski i Mniejiyński wresz
Ni,ewątpHwie na poziom zawodów Warszawianką a Polonją, zaś w niedzie
Również i zagranicą w.zbudza ten wy 1 cie w szabli: Lange, Zazimierowi-cz i wpływał w niemałym stopniu niemożli- Ję odbędą się jeszcze dwa inne mecze
KnY'Szewski. floret zakoń<:zyl sie zwy wy upal panujący w obszernej, le1;.i nlel ligowe, a mianowicie: Wisła - Czarni
j ciestwem WKS~u 5:4, w tym samym wentylowanej sali. Walczono doslow- w Krakowie i Pogoń - Cracovia we
stosunku wygrał A.
szpadę, w sza nie w pocie czora. Pozatem sędziowie Lwowie.
,
.
bli natomiast ulegli todzianje w stosun-l ~wrasz?za. ~oczni po~osta'Yi~l! wiele ~o ·
rumuńska
strzeleckie w łodzi.
ku 2:7.
zvcze1va 1 ich decyzJe meJednokrotme
W dnia~h 23, 24 I 25 maJa odbęd<t nait:~j~~~~e wyniki przedstawiają sięl~:iy~~~~~ t~dz~~~ii:ó~dczc:ii ~:z:!~j
bawit b~dzie w Warszawie
się w Łodzi okręgowe zawody s~rzekcfloret: Lange - Dawidczyńsk! 5:0, skórze. Doskonałym sędzią gfównym
W czasie Zielonych Swiąt t. j. w nad
kie 0 mlstrzost.wo przysposobienia woJ- Kużnkki - Mn!ejżyński 5:'4 Wiśniew- we floreci~ byl p. Zagacki znany fech- 1chod~ącą niedzielę i poniedziałek bawić
skow:ego łączme z zawo?ami okrę~o- ski - Pospieszalski s:t. drugie koło: mistrz, nie zadowolit natomiast por. Ła I będzie w Warszawie rumuński zespół
~emi 0 mistrzos~wo _związku Strz.ct~~- Mniejżyński - Dawldczyński 5 ~4. Po- piński jako sędzia w szpadzie i szabli z 1Piłkarski Tricolor z Bukaresztu, który
kiego 1 zawodami C?k.ęgoweml ł6dz~ 1 e- spieszalski - Kuźnicki 5:1, W.iśniew- powodu w wielu wypadkach niezdecy- zmierzy swe siły z Legją i prawdopodo
go akręg~we.!,"Q związk~ Stow. slrzelec ski - Lange 5·2. Trzecie koro· Dawid· dowan!a.
bnie równid z Polonją,
kich, łow1eck1cb i łuczmczych.
i k'
p ·i
I
k.
5
·
t 'K " · Id
Do przeprowadienla tych zawodów czyus l ospesza s I • .
u~mc
„

fa KS

Dkr•gowa zawody

z?stało powo~ane

następ.ujące k1ero~-

z. s.

gra

\V DIBdZIB)'-

Druz·yna

Burz1•1\VY me"Z Iootb aIO\VY

Ber,„IDIB•.

B o k serzy pa bJ aniccy
w Warszawie

mctwo: pp. mJr. Ulatowski~ klerowmk
główny, kpt. dyp. Pluta-Czachowski w nadchodzącą sobotę rozegrany
zastępca, inż. Mackiewicz, oraz por.
U
zostanie w Warszawie rewanżowy
Kuźnicki w char.akterze se~reta~za.
za-odnl._
o~rzumal lla•zhq w .stow„ me<:z boksers.ki między drużynami. c~s
Główną komisję kwalif1kacyJną sta..,...
•
~ (Warszawa) 1 Kruscheender (PabJamce)
nowią: pp. kpt. Kłosowicz - przewo:lW Berlinie odibyfo się spotkanie
depnął na nogę gracz.owi Ruch z dru.ży- 1 Za wody te odbędą się na świeżem poniczący, kpt. Rajnold - zastępca, oraz balowe o mlst·rzostwo między dwoma ny Hertha. Część sfanatyzowany.eh wi wietrzu. Pierwszy mecz obu drużyn ro
9-iu członków.
j najp-0ważnleJszcmi kandyidatami do ty- dzów, która zauważyła powyższe, prze- I zegrany w Pabjanicach zako1l.czył się
Zawody powyższe odbędą się na! tulu mistrza drurlY1namł Hertha i A.
skoczyła przez barj,ery i rzuciła się na wynikiem remisowym 8:8.
strzelnicach: WKS-u, ŁKS-u, strzelnicy f i.irtłt. P.o dość ciekawej grz.e zwycie- Krausa.
wojskowej na Mani.
żyła Hertha w stosunku 3:1 (2:0).
1 Otrzymat on kilka uderzeń między Jubileusz 25·cło lecia

\V

foot-i
v.

nie ~~~~d~c~awop~s~~d~~~~ b':Jz!~<fle- ty~I~~~~Wz~~.~g~:a~?tk~e ~~~~s~~ze4c? ~·~!tl~;~z';~~~nf~zk~a:1!~~:n;, i ~o~~~r
Wisly krakowskie;
klasy I, II i III. Nie dotyczy kcńcem zawodów doszło do niebywałe- do szpitala. Pol!cH z trudem tylko udaW nadchodzące Zielone $wiątki obto kobiet, które mogą stawać dowolnie. go skandalu, który zakończył się p,0ra„ ło słę uspokoić wz:burzone umvstv roz- cho,dz '. ć ~ędzie Wisła krakowska uroczy
Również mogą
stawać ci zawodnicy nieniem dwóch pi?kairzy.
entuzjazmowanego tłumu.
?tosć Jubileuszową 25-cio lecia. Program
zrzeszeni w l OZSŁ i. Ł. którwh wyZawodnik Kraus w pewnej chwHi na„
imprez sportowych zapowiada się harniki na ostatnich zawodach korespon1en
dzo ciekawie i obejmuje cały szereg gacyjnych odpowiadają warunkom na zdo
łęz! sportu. Na turniej piłkarski zaproszo
bycie odznaki i którzy uzyskają warun Donkoła
02u1"'s~
zostałylwowsk1eJ.
druż~ny Cracovji, Czarnych
k1 w pierwszych 4-ch serJach na zawoq
y 11!1ePogoni

strzelecką

rozgrywek o puhar

~lucżhb:~e~~Il~~c~og~b~~i ~Jzf:tnb:~
0

POl•ka rozpo€zg·n a w piqieh
mecz z Danłq

o~raniczen co do broni woJskowei dłu-

glej I krótldej.
W t t . ..3 •
4.t..
•
t I
'
Zgłoszenia imienne zawodników i kluj
· os a mm ~'tltu spo~·l\ama
e~ sowebów należy kierować do dnia 18 bm. do go o puhar Davisa Czechosłowac1a uzypor. Kuźnickiego AI. Kościuszki 67 Okrę skala dalsze dwa P:U'tlkty, a tnła>Jlowlcłe!
gowy Uruid W.P. IP.W. Wpisowe od'Hecht pokonał Zerlendego 6:2, 6:4, 3:6,
zawodnika wynosi 2 zł. zawodnicy nie 6 :4, zaś Mencel. G~ran~ioUsa 6 :.1. 6 :3,
zgłoszeni w terminie nie będą do za wo- ,6:1. Osta!ec~me Czechoof.owac1a pokodów dopuszczeni. Zawodnicy zamiej- nara przeciwnika.~ stosunku 4:1, p.rz.escowf przyjeżdżają t żywi~ się oraz chodZi'.\C do trzec1eJ rundy.
kwateruia na koszt własn:v. Równie~
•
broń ·i amunicje zawodnicy winni mleć . P~lska po iwycł~twłt nad N.orwe~·
:własn~
zmierzy sio w dn1acll od 33--24 w Ko

J-

na boiskach

zagranicznych

. .D „ któ
Ub"1eg~ej
• ~uedzieli
.
pen ha d~ z re~rez~n t acJą.
ami,
~a
odbyły się na boisprzed k1l•ku dmam1 zwy~1ęzyta. ,Rumu~J~ k~ch zagranicznych nast~pujące spotkaw stosunku 5 :O. Z DanJą grahsmy JUZ n1a footbalowe:
raz w r~~grywkach o puhar Dav.isa f
Budapeszt: Ujp.esti-Sabaria 3:1, feprzei,rralts~y w stosunku .o :5. Pomew~z , rencvaros-P.ecs Barany! 3 :O, Kispestiw roku wb1ei.;ty~ pokonaltś~y RutnunJ~ Hung-~rla 2:1.
w s~osunk~ 3:? 1 na~za ~rt~:zyna zna}du- 1 Między.państwowy mecz pi~kai rski 0
je się w m„.zł.eJ formie me iest wy·kluczo puhar środkowo-europejski dla amat.one, ie odniesiemy zwyclestwó nad Dan- , rów między Czechosłowacją i Austrją
ia..
wy~mi.ny został przez Austrje w stosun-ku 3:1.

I

•
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19.V

~lut6o

policui_.„

"' ~oOJiefacli

llBłkil illBril SZPIBUOWSkil
na 'ff ~ersecft
Brema, 19 maja.
(Telegram

własny)

W

ciągu
wpadlła

ostatnich dni policja .polityna tTQP sz.erolko rozgałęzi·o
czna
nej afery s71J>iegowski:ej. · Przeprowadrono s:rereg aresztowań, pt"zyczem ujęto
ki1kanaście osób, członków partji komuUprawiaJi oni przewamie
nistycznej.
szj)i"egostwo gospodarcze na rzecz jednego z pańS:tw ościennych. W czasie rewizji ·-W mies.zikaniaoh aresztowanych natrafiono ina obfity ma,tetjał obciąża?ący.
Ze względu na dalisre dochodzenia szcre
~6ły afery trzymane są ·w taiemnicy.

·~ Tosca.nini

protestufe u .711ussolinieeo Doumer, obecny prezydent Francji, sam prowadził wybory, Jako przewodniczą
. prsed..,fto post~poD'aniu cy senatu francuskiego. Na · ilustracji - moment z wyborów, gdy oddają gło
sy członkowie zgromadzenia narodowego, których nazwiska rozpoczynają się By nie
faszvstó•
na

RzYJDt 19 maja.
(Telegram

literę

lujących

własny).

Slłynny kompozytor
został ISIPOHczikowany

Toscani ni, klt6ry
przez faszystów
zwrócił
poZ'osta.ije nadall w Medjolaniie
się on osobiście do MUJssoliiniego z protestem · przeciwłko postępowaniu faszystów w Bolcmjii i wyjaśnia dlaczego nie
chciał grać marsza faszyis.towSkiego.
Ze względu na ogromną popularnoś-ć
Toscaniego w Ameryoe rząd nie zastosu
żad
je prawdopodobnie wobec niego
nych repres?~.

~fan a6fęllenła "'

1

absorbować

policjantów, regu·
ruch na skrzyżowaniach uli~.
zabroniono w Sowietach zwracać się
do nich z jakimikolwiek pytaniami. Ce·
Iem przypomnienia o tern mieszkańcom.
we wszystkich większych miastach U·
stawiono obok dyżurujące20 potlcjanta
wielki slup z napisem „Nie wolno roz-

„L."

·•adrucie

mawiać".

x ••„.., reliord
samofaio•u

Afera Oustrica

.., !Trv6unofe :ftanu
Paryż, 19 maJa.
(Telegram własny).
W najbliższy czwartek zbiera się
rozpatrzeć
J:xybunał Stanu, który ma
~~Mty przeciwko niektórym b. ministrom, wmieszanym w aferę Oustrica.
Posiedzenia Trybunału będą tajne.
Prasa wykazuje wielkie zainteresowanie, gdyż mimo tajności, prawdopodobnie ujawnione będą nowe szczegóły
tej skandalicznej afery.

niBSZCZ,ŚłiWY

WYP8dBK

podc:sas iD'ic:•eń 01otsfto..,vcli

Budapeszt, 19 maja.
(Telegram własny),
Podczas ćwiczeń wojskowych w
miejscowości Iliny miał miejsce wczoz
raj nieszczęśliwy wvpadek. Jedna
kompanji piechoty odbywała ostre strze
lanie.
Dwie kule ugodziły żołnierzy, · którzy znajdowali w pobli.żu strzelnicy. Je
den szeregowiec padł trupem na miejscu, a drugi odniósł ciężkie rany.

Trwające ciągłe

zaburzenia w Madrycie

skłoniły władze

do

ogłoszenia

w tern
o-

mieśtie stanu oblężenia. N.a ulicach Madrytu patrolują samochody pancerne,
chraniając ważniejsze budynki i gmachy państwowe i prywatne.

Letnia rezydencJa PrPz. · Mościckiego
Pilot niemiecki Or<>nboff ustanowll w
tych .dniach nowy rekord lotu ae~opl~
nem, ·wznosząc się na wysokość 1750
metrów.

.%lalu medal'dla
nainisfra !Bal6Di

pociągiem
:Izoter •a6Uv. stan 7* pasarieróD' 6esnadsieinv

Auto pod

Stade, 19 maja.
(Telegram własny)
niedzielnej
Wracające z wycieczki
auto dostało się na niezabezpieczonym
prz~jeżdzie kolejowym pod pociąg. Sazniszczony.
mochód z.ostał kompletnie
Szofer poniósł śmierć na mieis·cu, a czte
rech pasażerów w stanie bemadziejnym
odiwi.eziono do szpiita1a.

W .Jabłońce na Oórnym Stąsku, wyk-0ńczono obecnie nowoczesny pałacyk, któ
ry służyć będzie jako letnia rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej. Pałacyk
zbudowany jest i urządzony według nowoczesnych zasad architektury.

Berlin, 19 maja.

RIWl~IWlfWllWllWllWllWllWllWI

(Telegram własny).

r;i

Budapeszt,· 19 maja. 16.llMJIMJIM.llM.llM.llM.llM.ILWJIM.llM.ll!l1MJl!ll!ll!J
Wczoraj zamknięto w Berlinie czte l
(Telegram własny),
rv teatry. Ogółem w ciągu bieżącego I
sezonu 18 teatrów zamknęło swe pod- I . Choć termin wyborów do pa;rlamen- N1·es"c1·ę
woje. 500 artystów pozostało bez pracy tu nie jest jes~cze usltalooy wszystkie
Związki artystów wystosują memor- parlje polityczne czynią już energiczne
U
jał do rządu, w którym domagać sit; bę przygotqwania.
Włoski minister lotnictwa, generał Bał·
"Hr. Bethlen oświadczył, iż rzą<l rozdą upaństwowienia kilku teatrów i· znibo, otrzymał od towarzystwa geogra·
. ~liJli]li]li]liJiil~li!~llJ!iJ~ ficzne20 złoty medal za prace naukowo
pisze wybory dopiero po żniwach. _
żenia podatku widowiskowego.

pomoc
na1·b1·e.1n1·e1·szym
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.Prenumerata: Z .kosztami
„

Za

wydawcę

i

-

w tekś~ie 50 gr. za.wiersz .rr:nimetrowy <na stronie 4 szpa1ty>t
• nekrologi 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy,i
najmniej sze z!. 1.50. Poszukiw,anie pracy: za słowo 10 groszy, najmniejsze zł. l.20.
Ogłoszenia·

I--.
-----z ogr. odp. i rc.dalho1 C'dpowiedzialny: Jan Orobelniak,

przesyłki pocztowej z!. 3 gr. 50 miesięcznie

drułt:.: W~· daq1i ..: 1 1~ (). lł"" '' hl:l,rfl" r~.

Łódź,

Piotrkowska 49.

.,.._,

