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Straszna kati'strofa
samochodowa ·
I oso6o :1:06Ha• .r,
ranne

Cz~stochowa, 20 maja

czorem komenda policji zostala zaalarmowana niezwyklem morderstwem. któ
rego ofiarą padła staruszka, licząca 72
lata, Julja Szancer.ó~n~. Mieszkała ona
w przediszkolu m1e1sk1em p.rzy ul. Dąbrowskiego 22.
Ofiara mordu znaleziona została z po-

Katowice, 20 · maja.
$ląsku ,Opolsk:m wydarzyła się straszna kahstrob
sarr..ochodowa. Auto, w którem jechało
5 pasażerów wpadło na szoń2 na row:erzy~ .ę, którego wlokło nulępnie na prze
o;trz.eni kilkudziesięciu me~rów, poczem
v.paC:ło w rów, przewracając się i nakry
wa1ąc wszystkich pasaLer6w.
Rowerzysfa zabity ll'ł miejscu a 4 pa
<:ażerów zostało ciężko ranych.

W Sierakowicach na

Zbrodniarze w celach rabunkowych podcięli
gardło 72-letuiej nauczycielce
W ub. poniedzialek o godz. 11 wie-

c:i~tfio

0

procesu o kilkl tysięcy zfotych, zapiM- powszechnie szanowaną postacią. Była
nych na jemej z hipotek częstochow- ona założycielką maci erzy szkolnej w
Częstochowie i dz i ałaczka. na polu sposkich.
Napadu .iokonano zapewnie w celach tecznem na całym terenie Częstochowy
~ okolicy.
rabunkowych.
Pr raz ostatni widzi~no staruszkę o ł Na miejsce zbrodni przybyli komendant miasta p. tterr. prokurator ttausgod;. 6 krytycznego dma.
S. P· Julja Szencerówna była znaną ; brand i liczni przedstawiciele władz.
•••••••••••••••••••••••••••••

:~;~;;~~~;!~~~~;~;~;~k;~; ~wa· nn~~nilJ ma1iitrato w1~~1inie armtowani • !..i:e~::~!~~;~~.~

. Urząd wojew?dziki w Łodzi postanoza współudział W OSZUSdWOC:h
lala języka francuskiego i niemiecki~go,
wil przeprowadzić w ipewnyich okresach
w Funduszu Dezroboc:i o
oraz przygatawiała uczniów do erzami
. czasu inspekcję dróg i szos na terenie
nów maturalnych. W ostatnich Jniach
ł stal z zasiłków Fundusz~ bezrobocia, województwa łódzkiego by w ten spoSos~owi~, ~ maj~.
podjęła ona w czasie runu na J;ank Lu.
' .
.
„ . .
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Afera fałszowama zasw1adczen, na zatacza coraz szersze kręgi.
dowy kilkaset złotych, które chciała
nawierzchni
mszcz.eme
umemozhw1ć
sób
areszokuratora
P
n·a
·ś
użyć, jak oświadczyla na p·owadzenie podstawie których szereg osób korzy1
0 z1 z po ece 1 r
h
1
. db" ·
.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • towano dwuch urzędników magistratu co u1emnre o · IJa się na ruc m samoc o
w Będzinie, delegowanych do fund u- do wym. W związku z tern, jak się d:oszu bezrobocia celem wypłacania zasil- wiadujemy, automobillklub w Łodzi wez
k?~· a którzy ś~iadomie wyplac~li. za- wat swych członków, aby w kolejnym
s1tk~ na podstawie fałszywych zaswiad- porz;a,dku oddali swe samochody do~
na widok mdlejqc:ej maiht
W
. , d k'
d
..
czeu.
saUrzędnicy ci byli w kontakcie z fał- spozyqi urzę u woiewo z iego.
pnął ramionami i jednym ruchem zerwał
lwów, 2() maja.
mochodac'h tych wyjeż.d'żać będą urzęd
sz.erzami Chudzikami.
kajdanki.
stalowe
Gmach sądu okr~gow.ego we Lwo.
Aresztowano dziś również kilka nicy wraz z policjantami, dozorując sro
Następnie odtrącił z-dumionego poste
wie był wczoraj tennem niecodziennego
.
Przez
.matki.
do
które nieJ)rawnie pobierały zasil- sy i drogi.
osób,
podbiegł
i
runkowego
za;ścia.
Lustracja ta zostaJ·e pod1jęia ze ~gilę
:W jednej z sal sądowych odbywała chwalę pozostał on w objęciach matki, ki. Aresztowani pobrali w ciągu ostat·
nich s;i.eściu miesięcy od 40 do 900 zł. du na zamierzoną przez ministerstwo ro
slę rozprawa pru~iwko Antonii.emu Ra- którą serdecznie ucałował, poczem spo
bót pulblicznych akcją na:prawY wszystdomskiemu. Osk<ll'żony był on o wpra- kojnie pozwolił założyć sobie powtórnie zasiłku.
urząd pro kich dróg z oplat z podatku drogowego.
prowadzi
śledztwo
Dalsze
wię
celi
do
się
odprowadzić
i
kajdanki
wianie szipiegostva na rzecz sowietów.
kuratorski i wydział śledczy.
Radomskiego na trzy i pół ziennej.
Sąd skaza•ł
roku więzienia. Skazanego skutego w
kajdany wyprovadzi.ł z sali posterun.ko.
wy. Na ku:ryta1zu sądowym oczekiwała
na iskazańca m~ bka jego, która na widok
syna dositała ;pazmów i zemdlała. Ra.
domsiki, który z zawodu był aitletą cyr.
Kolporterzy fałsz„ w ~ eh znaczk ów pod kluczem.
Kowym, na ~dok mdlejącej matki szar.
G Jzie znaduje s i ę fabryka falsyfikatów?
,
l również, że szajka rozpowszechniająca\ Dzięki nader umiejętnym zarządzeLódi, 20 maja.
miała świetnie zorganizo- nlom ~ładz bezpieczeństwa, udało się
ujawo
donosiliśmy
tygodniem
Przed
~oftupujq nieniu w lodzi znacznej ilości fałszy- falsyfikaty
waną sieć kolporterów, rekrutujących w porę p0chwycłć wszystkie nici wywych znaczków pocztowych. Dokona- się z pośród faktorów, drobnych han· stępnej akcji, zakrojone) na bardzo sze
roką skalę.
dlarzy, przekupniów ulicznych itd.
no wówczas licznych aresztowań.
W obecne) chwili wszyscy naJważWładze warszawskie zdołały ustalić.
Śledztwo ustaliło, że podrobione zna
ł
czki p0cztowe były puszczone w obieg że na czele bandy te] stało kilku prze· nle]sl
Londyn, 20 maja.
!'ietylko w Lodzi, ale I we wszystkich stępców o bogatej przeszłości kryminał CZŁONKOWIE SZAJKI KOLPORTE1Telegram własny).
Rząd lankińskl postanowi~ ud·z.ielić innych miastach polskich, w szczegół- nej. Wszyscy oni fig_urowali już w albu RÓW SĄ JUŻ OSADZENI W WIĘZIENIU·
jednej z ,irm angielskich zamówienia na ności zaś w Warszawie. Okazało się mle międzynarodowych przestępców.
Przewieziono ich wszystkich do Warbudowę ~ samolotów. Samoloty te bęszawy, gdzie ich szczegółowo przesłu·
dą używane dla ce'lów handlowych, bę-1
chano.
w
jedmk
Śledztwo powierzone zostanie jedU _
karabiny maszynowe
le·ktkie
nemu z warszawskich sędziów śłed·
'%1erri"of
.
1
czych do spraw szczególnej wa 2i, a to
ministreffl spro111 •oeranit:•nv.:li
ze względu na charakter sprawy i na
istniepodstawach
na
utworzenia
do
ce
maja.
!9
Paryż,
8 De
P<>czynienia pewnych spegabinetu koncenlracYJ"nego z La- konieczność
w dobrze poinformowanych kołach ,·JU"ych
cjalnych zarządzeń.
-rNazwiska aresztowanych trzymane
giełdowych i finansowych zapewn.iają, valem na ~ele i z Herriotem, jako miniro1pocs~lu si~ D' doju
w ścisłej tajemnicy.
chwilowo
są
zagranicznych.
spraw
strem
prezy-J
na
Doumera
że skutkiem wyboru
dsisiels•una
nas również, że władze
Informują
ga.
utworzenie
Doumera
wyboni
Do
radykalnopartji
się
rozbicie
jest
denta
Lódź, 20 maja.
trop fabryki falsifikana
Już
natrafiły
niemożliwe.
było
takiego
binetu
wkrótdojdzie
aeg
wobec
sPołecznej,
0
~ ak się dowiadujemy, w bieżącym
tów, która mieści się pod Warszawą.
tygodnu rozpoczynają się juzw szko·
rach śri! dnich na terenie naszego miasta ustle egzaminy. Według- nieoficjalnych je;zcze danych, egzaminy piśmien
'f!liłapoDJsfii
ne w mszem mieście wypadty stosunpoc:zem z rozpoc:zu i l~ku odebrał
kowo ~ardzo dobrze. Nieliczny tylko
sobie żg€ie
odsetek ab iturjentów nie został dopusz
Paryż, 20 maja.
czony co egzam\nów ustnych.
bezpośrednio po wypadku udał s.ię do
Katowice, 20 maja.
.
(Telegram wtasnY).
Ustm egzaminy maturalne trwać bę
20-letni Paweł Mrowiec wybrał się swego domu, gdzie w obawie przed (Id.
Ambasador Rzplitej w Pairyżu Chła na motocyklu. W drodze przejeC'hał oni powiedzialnością strzelił do siebie z. „e.
dą aż do polowy czerwca z tego wzglę
du, iż pGewodniczący kom,isji egzami- powski byt wczoraj przyjęty na awdjen- pewną kabietę nazwiskiem Durczako- · wolweru. Przybyły lekarz . ~t_wj~ i1&f
nacyjnych. z ramienia kuratorjum, wy- ~ji u prezydenta D.oumera, któremu zło wa, która odniosła cięilkie rany. Mro- 2gon den.a~
~
··znaczyli dh różnych siikót różne ter- ży~ życzenia w imieniu Prezydenta
.
.
·
że.
wypadkiem,
tym
się
przejął
tak
c
wie.
.
Rz.plitej i swem wlasnem.
miny.
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śmierć

Churchil
skaz·
ny
na
przaz borów.
z obozu
q na szalona
.

·

ucf1kł

iB~ców, naraża1ąc

sławy zdobył

niabazpiaczaństwa.

jako korespondent woianny

W szk•le bgl no

-

Początek

orszu1n
ot:znie1n.
Po

~edawno Wll'.8z1~ ~ druku n.fez!"Y-j łów. Churchill nie .Posiadał przy sob
3 ty2odniacb niewoli odważył się • wykryty. cierpiał pozate~ straszne mę~tekawe
pa~1ętm.k1
iedne?"o z na.iwy j żadnej broni. O ucieczce nie było mo· I C hurchill na ucieczkę z obozu. Przeko- !czarnle z powodu pragnienia.
,
r 1 t~ieJszych ~ng1elsk1ch męzów stanu wy. w ten sposób Churchill został jeń-'1nawszy się dokładnie, iż nie jest śledzo·
Przed nastaniem świtu, który mo~d

k!e

I

~ a Church1l.'a. Zup~łni~ abstrahują~ , cem •wojennym. Tym, który io wziął ny przez posternnkl, przeskoczył przez by zdradzić jego kryjówkę, Chur.ch1Ił
d wielce donio~leJ roll, Jaką Church1l do mewoli. był słynny generał burów dr t kolczasty i znalazł się ·na ulicach 1· wyskoczył z wagonu. Ukrywszy się w

I

0 egrał w J>?htyce międzynarodowej, Botha.
f P retorjl. Sytuacja jego mimo to zda-I polu. w bezpiecznej kryjówce, postanokksl Iążka ta, oprs~Jąca mm~stwo nlezwyChurchill został przewieziony do P r e wala się być beznadziejną. Cały jego 1 wil przeczekać w tej pozycji przez cały
e ciekawych. i sensacy1nych przygód torji, gdzie znajdował się obóz prze- \majątek składał się z 75 funtów i 4-ech dzień, aby z nastaniem zmierzchu wsko
z barwnej kanery angielsk!ego mini- znaczony dfa jeńców angielskich. W tabliczek czekolady. Nie posiadał on ' czyć do jednego z przejeżdżają~ych ~o
stra. ~ początku aż do ~onca trzymaj myśl prawa wojennego nad Churchil- j ani kompasu ani karty. Z nikim nie ~ cią~ów. Pragnąc prz.ekonać s: ę .. w Jaw naPJęcm uwagę c~ytelmk~.
Iem, jako partyzantem, zawiSła groźba . mW sie absolutnie porozumieć, gdyż j kim kierunku idą pociągi, Churchill u~aW szkole .Clmrch1ll był Jednym z o- 1kary śmierci: broniąc poci ągu pancer- ' język'1 tttiejscowe były mu zupełnie nie- je się na stację. Wnet j~nak .musiat
statnlch uczm6w.. Lata .s~kolne tego. me 1 nego, tern samem popierał akcję wojen- znane. Od "';}~agoa-Bai, miejsca ratun-,1zrezygnować z tej niebezpreczneJ V(Yża stanu - to naJsmutme1szy okres Jego Iną, dopusz·czając się jako osoba cywil- ku dzieliło go ai 300 mil.
cieczki, gdyż na stacji panowało w1el:tycla. Nauczyciele mlell o nim sąd Jak- na wykroczenia przeciwko przepisom
Nastąpiła noc. Po dwuch godzinach kie ożywienie i w każdej chwili mógł. z
naJgorszy, koledzy traktowaU ~o z gó- wojennym. Churchill został jednak uła· wędrówki znalazł się Churchil na torze ! łatwością zostać tam ujęty. Clmrch1Il
ry, podobnie r~w~ież odnosiło się do skawiony. Burowie podczas wojny prze kolejowym. Powoli zbHia się pociąg to- wraca znowu do swej kryjówki.
chłopca jego na1b!1tsze otoczenie. Czuł j jawia niezwykłą rycerskość wobec warowy. Churchill schOwat s:ę, aby
Wtem w oddali zauważył on szereg
on się wó~czas mez~ykle osamotnionJ swych przeciwników. Życie jego zo- nie zostać zauważonym przez maszy- budynków. W pierwszej chwili wpadło
I przygnęb1on~. Dopiero w szkole ka-1 stało uratowane, jednak nie znajdował nistę. Wybrawszy odpowiedni moment, ; mu na myśl, ii może to być osiedle Kaf
detów Church11l PO~ząl zwracać na sie- on ani chwili spokoju. Jego żądna przy Churchill niepostrzeżenie wskoczył do rów. którzy nienawidzą burów is~ przy
b!e uwagę .. Chur~11l otrzymuje nomi- gód, pełna energja, żywiolowa natura otwartego waS[onu, zawierającego 'puste jaźnie usposobieni
wobec anghków.
nację na oficera 1 wówczas rozpoczyna 1 nie mogła pogodzić się z bez.czynnoś- worki do węgla. Podczas tej koszmar-/ ChurchHI idzie w kierunku zbawczego
się początek Jeio wielkiej karjery.
efą. wówczas, gdy dookoła nadarzały nej nocy · Churchm przeżywał straszne światła, płynącego z kompleksu buPelnl on wielce niebezpieczną służ· 1się tysiące okazyj do czynu.
chwile. W ci.ągłej obawie, iż zostanie dynków.
bę na Kubi.e w lndjach, w Sudanie i w
· _
Jak się okazało,
byty to zakłady
Południowej Afryce, podczas której wy
przemysłu węglowego. Churchill zapukazał
godną podziwu energję i odwagę.
kał
do drzwi jednego z domów. Dom
ten sposób Churchill zdobywa sobie
ten należał do mr· Howarda, obywatela
powszechną popularność , osobą jego za
angielskiego, dyrektora transwalskich
czynają się coraz bardziej interesować.
i
obl„aenie zb„odnl«:zej
kopalni węgla. Ze względów techniczWielkie zasługi, pot oż one dla ojczyzny
nych Ho~ar~. k~óry P.r~yrze~ł ?urom
otworzyły mu drogę do parlamentu ł
.
zachowanie 1akna1bardz1eJ ścisłeJ neudo najwyższych godnoścl państwo- . W N.o~ Jorku w ~statn~c~ dnia~ czpmy udział w ~~ronie zaimpr0wizow:a tralnoś~i. mimo wojny z anglikami, P<>wych. Jednym z najciekawszych roz- miało nueisce nowe star71e pohq1 z szai- ne1 fortec:y1 nab1JB1ąc bandytom bron. zostawał nadal na swem stanowisku.
działów książki są niezwykle sensacyjbandyt.ów, terory~u1ących zuc~wale Ty1'lro. dzięk~ jej po~ocy . bandytom u- 1 Howard :r.aopiekował się Churchillem ..
ne wspomnienia poświęcone wydarze- m1es·zltańct>w tego miasta.
Starcie to dało stę w ciągu całe1 god-zmy zatrzymać I Głęboko pod ziemi ą, w jednej z kopaln
nlom, które ro~egrały sie w Południo- miał~ niezwykły przeb}eg
prawdop~- po!icię na pewnej odległości . od domu. 1 stworzył mii kryjó.wkę. która. gwaran. wej Afryce podczas wojny z burami.
do~me przeszło do .histo91, amerykan- ~1eść o niezwykłem .oblężeniu. z bły~ka · towała mu zcpełne bezpieczenstwo. W
W roku 1899 Południowa Afryka by- skiego bandytyzmu, jako 1e1 najkrwaw- wiczną szybkosdą obiegła
miasto 1 w międzyczasie za zbiegiem zarządzono
la terenem krwawych walk. Młody SZa karta.
s.tronę odgłosów strzałów zaczęły clą. energiczne poszukiwania.•
Churchill został wysłany przez redakNa cze!~ .~zaą1ci staJ.i d~aj popu~arni i gnąć <:ałe tłumy ciekawych._ Wkrótce jut
Churchill spędiił w podziemł~c~ 3 d~l
cJę „Morning Post" w charakterze spra dob~ze p~lici1, a~erykań&lcie, znam han: .2~-tysięczny ~ąm za~łnił wszystkie , w towarzystwie siczurów, zna1du1ą.c s 1 ę
wozdawcy wojennego. Redakcja wyzna dyci: Duringer t karzeł Krauley.
Oba1 ulice. Dwa lys1ące naboi wystrzelono ze w strasznych warunkach. Sytuac1a ta
czyfa mu gażę miesięczną w wysoko- bandyci niedawno dokonali niesamowi- .strony oblegających i rzucono 24 bomby stawała się nie do iniesienia. Howard,
ści 250 funtów oraz zagwarantowała mu tego mordertwa na osobie właścicielki gazowe. W końcu baJtdyci p<>stanowili pragnąc ratować swego rodaka, wpadł
zwrot wszelkich poniesionych wydat- dancingu, Wirginji Drane , której trupa poddać się.
Iwówczas na genialn~' pomysł. Pc•ivien
ków.
znaleziono w taksówce. A w ubiegłym ty
Na propozyofę po1icji przerwania wal- holender miał wysład wi ększy łac!un~k
Churchill wylądował w miejscowo- god.niu na'ZWi.s:ko karła znowu ukazało ki, karz.eł Krauley odpowiedział:
wełny do Delagoa-Bai. W jednvt:n z
ści Durban, stamtąd przybył do Est- się w policyjne.i kronice Nowego Jorku
- Nie posiadamy więcej naboi i je- wagonów między bełailli towarów pozo
court, skąd w pociągu pancernym któ· w związku z bezczelinym napad.em na sreśmy zmuszeni poddać się.
stawiono wolne miejsc~. przeznaczone
rym transportowano większe oddziały bank i zamordowaniem 2-ch urzędmków
Okazało się, te karz.eł jest dwie dla Churchilla. Cafy ~adunek był powojska, miał udać się na front, znajdu- bankowych.
ma kula'mi ranny w biodro i rękę.
kryty pfótnem żag-lowerh. tak ie nielejący się w pobliżu Colenso.
Policja od dłutszego jut czasu depcze
Natomia.st „Gruby Rudolf" :został ga!ny pasażer znajdowat s1e w zupełnie
- Pociąg pancerny, który sprawia obydwu bandytom po piętach, przyczem ciężko raniony w klatkę piersiową. Co 1bezpiecznem ukryciu.
niezwykle potężne t groźne wrażenie, Krau~ey podczas ostatnieg·o spotkania się zaś tyczy Heleny WeHch, to w osta-1
W nocy podczas ta<l,o wanla wagoplsze Churchill, w gruncie rzeczy w ra z pohcią z daichu drapacza chmur zranił tniej chwili, niemal cudem, udało się jej nów Churchill zajął mi~.Jsce w swym
zie napadu nie gwarantuje większego cięfko dwucli policjantów. W re:zultacie ukryć przed wzrokiem policji. Po welściu · oryginalnym przedziale. znalazł on tam
bezpieczeństwa, niż zwykły niewinny udało się wyśledzić . bandytę podczas do pokoju, w którym piękna bandytka miłą niespodziankę w p0st\1Cł mnóstwa
mebel.
rendez-vous ze wsió'lnikiem jego, Du. nabiiała broń, na stole znaleziono kartkę zapasów żywności I trm)ków. które
Już po k'r ótklef pocfróży Churchill ringeremr czyli ,,Grubym Rudolfem•'; iak następującej treści, w któr-e~ Helena ko- przygotował Howard· Puz~tcm znajdomłał okazję się przekonać, Iż prze)ażdż go nazywają w. bandyckich sferach No- muni'kuje ostatniĄ swoją wolę na wypa- wał się w wagonie spec.Jalni.e przyg'lt:>ka w pocląiu pancernym bynaJmnieJ wego Jorku.
dek ~mleroi:
wany rewolwer I amunicja. ~ dm trwa·
nie należy do przyjemności. Na jednym
Policja. okrążyła dom, w którym l>an„Jeśli ro&tanę zabitą, głosił ten nie- fa ta oryginalna pod;ół, poddzas której
z pagórków ukazała się g-rupa burów. dyci zatarasowali się wraz z ich młodo- zwykły testament i t~ mój dosfanie 1 odbywały sie liczne rcw:zje i l inspekcje.
Poczęli oni ostrzeliwać pociąg z armat cianą pomocnicą., niezwykłej urody 16-to się w ręce policji, proszę Poleclć ufryzo-1 Wreszcie Chur.;hill zdecyc.Jciw~. ł się wyj
I karabinów iradem kul I .pocisków. letnl4 Heleną Weile~. _Do obl.ętenia do- ":ać mi włosy i ~ożyć mnie do gro~u 1rze~ na świarł~ dzl~nne. .We';:itc~nic!l; e
Naraz straszny wstrząs. Z meustalonef mu wezwano 300 pohorantów 1 200 człon pu~knę. Proszę mme ubrać w matel')ę ulgi wyrwało s ę z JC~• i p1ers~ (1ramce
bllteJ przyczyny poclą1 się wykoleił. k6w milicji. Na dachu przeciwległego do biało-<:za.rną Nie zapOmnijcie zrobić ud · r·t.przyjacielst:q~o ter~r1u zost·.~Y przekatastrofa ta pocląs?nęł~ mnóstwo ofiar mu ustawiono kulomiot, z którego strze... manucure, Używam za tycia jasno-róto- kroczone. Churchill znajdow t się w
w zabitych i rannych. W huraganie og- lano do okien oblętonego domu. Po krót wego lakieru do pa:znogci. żegnajcie f1tla~oa.-Ba : . n.l obs1c1ra p:u ·s1 1wa p..>rnła szrapnelowego należało zdobyć się kim czasie materace, któremi bandyci Z'a wszyscy".
tu~alskiego.
'
na s·zybką decyzje ł ratować, co się łożyli okna były podziurawione, jak isiObaj aresztowani bandyci najprawdoKilka dni potem cała prasa a~g'elska
ty}ko jes~cze ratować dato.
t!>. B!'-n~ycl tet ~ie ~ostali dłutni i ostrze podobniej zakończą, swój burzliwy zywot op!sywafa nie iw il\b pr~~ygod ChurChurch11l wykazuje wówczas n!ezwY liwah się energ1c:zn1e z rewolwerów.
nia fotelu ełekrycznym.
ch11la. Stal flit: on b')haterem d11 a. Dalkłą energfe I przytomność umysfu. WyMłodociana bandvtka, Helena brała
sza jego karjera św.aJ~zv wynflmvuie,
daje on dyspozycje I dyrektywy t wre
i7 portrafif on ·11 cżvc : e wnys~ać tę
szcie dzięki nadzwyczajnym manipułarcipularnoś~. sta;ąc się jedną i r,:tibarcjom. wśród ognia pocisków zdołano
dziej Wybitnych osob1stu~Ci Ang!'l.
uruchom~ć kilka wagonów. Lokomotyw
ff&
łi
1fel
7el
.._
~IWIFWIFWllWllWllWllWłfWllWlfWI
IWl!Wł
1 116 11
11
wa na szczęście nie została wY'kolefo.Jlle•ll'Ulłła "D1offta .., •af!onłe flolefoll'um
••· • MllMllMllMILMJLMJLMJLMJl!J
1.•·
...,
na. W uruchomionych wagonach posta.
. .
nowlono umieścić 40 rannych ofiar kaGroteskowa .scena, która rozegrała wać nie wohao - :>d•zeld ory.skhw1e
tastrofy Pociąg miał sie posuwać w się w pociągu, była w tych dniach przed :ni. Schotner.
niezwykle wolnem tempie, obok, pod .niiotem rozprawv w wiedeńskim .sądzle . }.Jtyt1;1łow~ni pasaterowie .Posprzecza
ochroną wagonów pancernych miała okręgowym.
li s1ę. l{jedy mż. Sch.ottner muno to, ZtJ
kroczyć załoga która nie doznała bdA było tak...
jął k westjon'lwane miejsce, obydwai panych ran. Jedn~k lokomotywa nie moNa jednym z dworców wiedeńskich nQwie skoczyii sobie do oczu w wyniku
gła posuwać się w tak wolnem temp!e I wsiadł do po~u wraz. z żoną ?r: Ru- cz~g?• po chwili rozs~lała w. wago~ie
wyprzedziła znacznie oddział tołnierzy. dolf Tandler 1 w przedziale trzecie1 kia- Iko,e;o\\"ym walka Z interwenc1ą pc5p1e1W ówczas Churc?tłll kazał zatrzymać y.a zajął dwa miejsca przy oknie. Pod- 1&7)i kcnduktor. \lim:) to, jak sii> oka:za.
pocłą1 ł udał się z powrotem, pragnąc: czas, ~dy tona ?r. Tandlera na. chw.ilę , ło dr. Tan~er dotkliwi4;.„ ugryzł inży.
dołączyć się do pozostaJą~el w tyłe za- opuśctła przedział wagonu wsiadł lll- . nłera w nogę przegryza,ąc mu pantofel
logL W tern nasrle po przebyciu 100 .żynier Gottlieb Schottner, który również
Krewki doktór zasiadł na ławie osk.ar
kilometrów zbliżył~ się do niello dwuch usiłował zająć miejsce przy oknie.
tonycb, ZNtał jednak uniewinniony,
metezyzn w cywilnych ubraniach, któ•
To miejace fest zajęte„. ~ zwrócił gdyt jak się obzało, int. Schottner zaj.
rzy, wycelowawszy lufy rewolwerow' uwagę dr. Tandl.e:.
•
•
ł ście sorow.okował..
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W tyoh dniach wydana została szcze kim. w województwie krakowskiem
inwalidów wojen- - 17,4 tys. i lwoSkim 18 tysięcy.
Najmniej inwalidów przypada na b·
nych w Polsce. Statystyka ta, prócz
śdslych danyeh liczbowyeh, zawiera Kongresówkę.
ró~nleż szereg źród.łowych informa-1 Wśród przyczyn inwalidztwa naJCYJ o obecnym stanie materJalnym większy procent wykazują uszkodzenia
rzesz lnwal1idizkicli, warunkach w ja- cielesne - 72.6 proc., gruźlica - 5,5
kich doznali uszkodzeń cielesnych, wy- proc., utrata wzroku - 1,1 proc., i chosokości i rodzaju pomocy, otrzymywa- roby umysłowe - 0,8 proc.
Prawo do zaopatrzenia pieniężnego
nej od państwa itd.
W myśl rozporządzenia Prezydenta przyznav.:ane. j~st na stale.'lub też cza.RzeczypospoliteJ z roku 1927 zaopa- sowo, na1wyze1 do dwuch lat. Po 2-ch
trzenia inwalidzkie otrzymują osoby, lata~h. następuje ponowne badanie przez
·
które doznały uszkodzenia zdrowia w kom1słę ]ekarską.
Na1w1ęcej otrzymują inwalidzi, któwoJsku polskiem w formacjach polskich
uznanych przez 'państwo. które ni d ś !rzy nie są Już zupełnie zdolni do pracy.
istniały przy obcych armiach, da~i ~ Badania lekarskie ustality, że zaledwie
armiach zaborczych, w czasie wojny i WWWll

jeden procent inwalidów należy uiwakaleki, najwię.cej zaś
takich, którzy mają
przyznane 25-34 proc. niez.dolności do
pracy.
Inwaltldzi, którzy utraciJt mniej, nit
15 proc. zdolności do pracy, nie otrzyżać za zupełne
jest wśród nich

gółowa statystyka

mują żadnego uposażenia

pieniężnego,

lecz jedynie mają umożliwioną bezpłat
n~ pomoc lekars.ką. o~rzymują wsparcie na kształceme d~1ec1 oraz bezpł'at
ne protezy.
W roku bud.że!o":'ym . 193.0-31 ~a
wypłatę uposazen Jnwahdzk1oh ~anstwo polskie przeznaczyło 165,3 m1ljonów złotych. Na jednego inwalidę WY·
nada przeciętnie 1-140 złotych rocznie.

I

1

Dramat silnych wratefl miłości 1 orotyzmu. Tragiczne w skutkach ekstrawagancje młodej milionerki. Sluh ze
skazańcem! Walka o m!IJonowy SJ>adekl Wybuch kopalni. Oto fabuła tego
wspaniałego filmu. - W rolach głów
nych Conrad Nagel - Julia fay Kay Jotmson. - Ceny miejsc papularne; Początek o godz. 5, w soboty I
niedz!e1e o god2. 2...ej.

Z~~~0i.~~r-....:~i:l:i.J.:~ n·ezwykłB oskarżenie groźnego

Pierwszy termłn rejestracji inwalidów uptynął w dniu 1 kwietnia 1922
roku. Na mocy dowodów o uczestnictwte w walkach i badań lekarskich uzna
no za Inwalidów 116.923 os·o by. Gdy na
stępnie termin zgłoszeń przedłużono do
1 lipca 1931 roku, zgłosiło się jeszcze
50 tysięcy osób, z których dotychczas
zbadano mniej niż połowę.

grasowała zuchwała &zalJ'kł
która dokonywała napadów

. .

inwalidów przypada na
b. zabór pruski. W województwie poznariskiem zamieszkuje około 29 tysię
cy inwalidów, na Śląsku 17 tys., na Po
morzu 14 tys.. w b. zaborze austrjac-

andyfy

· k.lk
· d o k ona I po d l.o d z1ą
d czy ł w Ia d zom, ze
„
O swia
1 unastu krwarzeczyWiStOŚCi nie brał Udziału
W
wych napadów, W któruch
~

Przed ośmiu 1aty w okolicach Lodzi zienia za zabójstwo rahum.kowe. przyzbandydka, nał się przed dozorcami, że był sprawcą
rabunko- napadów bandyckich pod Łodzią i dokowych na zagrody zamotniejszych roln.f- nywał ich wspólnie z Rennem oraz Teodorem Muttem i Józefem Sadzkiem.
ków.
Policja nie mogła ują-ć opryszków. W
Br.zezińskigo szczegółowo przesłucha
Badanl.a, j)l"Zeprowad:zane przez w ta toku śledztwa stwierdzono ~dynie, że
no.
dze, trwaJą b.ardzo. dlugo. Trudno jest hersztem .SZCl,j.ki był robotnik łódiki, Gu..
Opowiedział on wówczas w ;akicli <>bowiem ustabć związek przyczyno~ staw Renn. Wysłano za nim listy gończe koliicmościach inastąpiły, dokonane przed
kalectwa, czy choroby z sł!1Żbą WOJ le·cz na ślad opryszka nie utrafiono.
ośmiu laty, napady rabunkowe i Podał
Renn dowiedział się, t,ę ie.st poszukiskową, zwlaszcz~ w armJach zabor:
nuwiska wszystkich ofiar.
nawet
c~yich .. Zd~rz~ .s1ę czę~to. że petenc1 wany i zbiegł zagnnicę.
jego porównano z danemi,
Zezn.an.ia
Pozostał h łonków s ai!ki równiet
me posia~aJą JUZ o~me żadnych doku
z 1
yc. cz
mentów 1 muszą się powolyWaĆ na I • d ł
swego czasu śledzt
przeprowadzonego
• wa. Okazało się, że Brzeziński mówił to
świadków badanych puez władze pod I nie z 0 ano u1ąć.
Zuchwała banda, po pewnym czasie,
!
'
r' si
wystę- samo, co ustaliła swego czasu policja.
sama zrezyg111owała z d.t.lszych
P ZY ęgą.
Władze postaino-wiły więc odszukać
Ogólna ilość inwa:lidów wojennych, pów i odtąd Policja praestała już ~
przez niego członków szajwskazany.eh
dzlatalkrwawej
jej
o
meldunki
poddanych rejestracji. w bieżącym ro- ·m}rwać
'
ki.
lności.
ku wyniesie około 180 tysięcy .OSób..
' Renna ni~ odnaleziono. Nie 'W11"6cił on
Dopiero ostatnio ~dztwo w całej tej
k'
·
1
1
Ja~ wykaz:u1ą. .s ta tys ty • W C ągu spr a wie zupełnie nie~zekiiwanie zosta- feszcze do kraju.
ostatmcb dziesięciu łat umiera rocznie ło wznowione.
Odszukanie Mutta i Sadzika nie naOto bowiem niejal1d Aleksander Brze- sunęło fadnych tmdności. Byli oni właś
przeci~tnie o~oło ~OO ofi~ wolny: qgóln~ . ilość mwahdów Jed!lak się n!e I zińiski oclsiad~ący k11 rę ośmiu łaJt wię- cicielami sporych goSjpodarstw rolnych
'
zmme1sza, gdyż przybywaJą obecme .
- ~~~~~~~~~!
nowi, kMrzy nabawill~ęka~ctwa fub , ~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~
choroby. w okresie pełnienla służby
wojskowej w czasie pokolu.
Najwięcej

a.

Str.

łłie

.

pozwalam ci się

uczyć tańców!„

w okolicy Łowicza i cl~szyli się budzo
,
dobrą opinją.
.Wieśniacy nie przyznali się do i111'k'ry:im czynów i oświadczyli
minowanych
kategorycznie, .że nie mają na sumieniu
tadnyoh 4lapadów. Nazwisko Brzeziń);k.ie
go nie było im obce. Więzień ten był bo
t"odnym i
robotnikiem
wiem nieg.dyś
przez ikr6tki okres nawet u ni·oh pracował.

Mutt i Sadzik nie mieli z nim nigdy
hcLnych zatargów, to też nie mogli .zrozumieć dlaiczego ich oskarżył 0 współu
dział w napadach, o których nigdy nawet nie słyszeli.
śledztwo trwało długo. Obaj gospoda'!'ze n~e mogli wylkazać swego alib~ ito
tet wreszcie ic!h M"eisztowano.
W między.czasie Brzeziński 1iOstą_~ ·llPd
dany ekspertyzie psyohjatrycznej, gdyiŻ
władze poczęły powątpiewać, czy jest
on poczytalny.
Lekarze doszli do wniosku, że B. !i.ie
na żadną chorobę umysłową, jednakże posiada peWllle cechy psych<>paty-

cierpi

,

czne.

W rerultacie Brzezi-ński, Mutt i Sad.ził stanęli przed sądem pod zarzutem
dokonania całego szeregu napadów ban
bardzo
dydkkh. Sprawa ta wywołała
duże zaiiniteresowanie.
Brzeziński powtórzył przed sądem to
samo, co mówił na śledztwie, oskarża
jąc siebie i pozostałyoh podsądnych.
Pir.zewód sądowy nie dostarczył jednak żadnyich konkretnych dowodów ich
winy.
Obro6cy oskarżOnych dowodz.ili, li
wynikiem
zeznania l'rze.zińskiego są
psychozy więziennej, i że aresztant ten
widocznie słyszał od k~o§ o napadach
i oskarżył o nie siebie i innych.
Sąd podzielił struo.owisko obrony. '
W szy.scy oskarżeni, nie wyłączając
'
Brzezińskiego, zosta..li uniewinnieni.

do~kliwie po:furboJedgnoc:zh~.
Kazimierz Fl-Orja&ki, nocny dozorca my - Czy ty pozwalasz jej tam ch<>jednej z firm łódzkich, był itiż od dość dził?
- Nie, ni·e pozwalam! - krzyknął
dawna wdowcem i antleszA<lwał ze swą
Fłotjańsik.i - Dziękuję ci, ż.eś mi o tem
jedyną córką, 17-letni~ Antoniną.
szkoły powiedział. Antosia będzie miała za 9\VO
Dziewczyna, po uikończeniu
powszechnej. otrzymała zajęcie w jakie}ś je!
CZYTAJĄ RAMO
FlotjadWieczorem w miesikaniu
pracowni krawieckiej i poczęła ojcu poslcioh rozegrała się krwawa scena.
magać w utrzymaniu domu.
RERUBLIKĘ"
:
Dozorca, przed pójśdem do pracy,
Florjański nie był jednak z niei zado
H
od córki wyjaśnień.
za.żądał
córki,
od
bowiem
on
Wymagał
walony.
poranne
najtańsze
1) ponlewat Jest to
•
Antosia oświadczyła, ż.e nigdy nie by
by nie zawierała żadnych znajomości z
pismo w Łodzi I kosztuje tylko 15
I
się i nosiła ła nawet na żadnej s.ali tańca.
chłopcami, nie pudrowała
groszy
•
Ojciec nie uwierzył jej jednak i po..
skromne sukienki, a tymczasem Antosia
I 2) poniewat w d.zlale DROBNYCH
czął dziewozynę w nielitościwy sposób
nie chciała się stosować do jego woli.
OGŁOSZEI'ł „Republika" zamiesz•
-Nie mogę tak poetępować, jak ty- okładać pogrzebaczem.
cza nieomal codziennie ogłoszenia
I
go obezNadbiegli s.ą.si·edzi, który
tłumaczyła ojcu byś sobie życzył o wakujących wsadach i praCY za·
I
bo' wszyscy śmieliby się te mnie. Teraz władnili.
robkowei.
•
%ama«:fiu somo6ófd:•e
Okazało się, że dziewczyna doznała
są inne czasy, tatusiu. Musi.u to zrozu..
dość ciężkich obrażeń cielesnych.
mieć.
·
W bramie domu przy ulicy Lirtomter
Wezwano pogotowie, które jej udzie skiej 16 w celu samobójczym napita slę
Pan FlotjańSlri był jednak komeTWa..
CZYftftQ
jakiejś trucizny Iielena Mańkowska.
bezdomna i bezrobotna. W mieszkaniu
do od- przy ul. Tuszyńskiej 17 napił się tńtdz
Na sprawie sądowei przyznał się do ny 32-letni Franciszek Łeczka. W bra·wantury i kilkl\krotnie tak lotkliwie po
Zlelona 6
turbował dziewczynę, że nie mogła udać winy.
mie doma przy u:I. Nowo~Zarzewskiej 9
Sąd, po zbadaniu świadłków, skazał w oelu samobójczym napiła się jakiejś
się do pracy.
Któregoś dnia nocny doiorca &pot- go na trzy miesiące aresztu, zawiesza- trucizny 33-letnia Mairia Przedpełska
Udziela d<>ratnei pomocy ltk111'1łki-e; we wsze!· kał na ulic'y jakieg°' znajomego.
iąc mu wykonanie kary na przeciąg ·pię- (Pawia 6).
kM:b wypadkach nagłych o ka.tdej porze dnia
ciu late
na
córkę
twoją
spotkał
syn
M6i
Pogotowie udzieli'to Im pomo~y lei n.o~y - Szybka pomoc lekarska akuszer.
sali tańców - oświadczył mu 6w znaj-0karskiej.
gin ekolog.

Noc:nu dozorca

bowal swq
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Dziś

I dni następnych Film dla dzieci od 10-90 lat z niezrównanym komikiem

HAROLD LLOYD
,,HAROLD, TRZYMAJ

p. t.

SllĘ · ~''

łlu strnie iak iostać doskrmafym sdr7edawcą ora z n eryoetie miło•11e Harolda w iwiązku z ie1) 7.a wod em sp,ze d awcy. - W rolach
głównych: Haru2d L101d, Barbara Kent, Robert l'Jlc. Cade, LIJ)ane .Lehg Ton I Inni. N;dprrilram: OoC:a. t-eli fl~'•(heiro,
wakl - PuczĄlek uiaus6w o Qodz.. 4.30: oatatoiefo t-:J,, t :\ 1> w · t111.17.
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DXIS PO RAZ OSTATNI!
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Dziś nieodwołalnie paraz ostatni!~
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Hallo! 'fu rodjo!..

W sikole nauczyciel zadał uczniom wypra..
cowe.nie na temat: „Co to jest leoistwo?"
Po godzinie jeden z uczniów oddaje nauczycielowi nl.ezapisany zeszyt. Na ko6cu dzie:tiątef
strony wiAnl.ał napis: „To jest lenistwo-".

14.00: Poranek szkolny z Filharmonii Wan.z.,
PROGRAM . RQZGŁOśNI ŁóDZKIEJ
· w W'Y'konanhu o.rkiestry f·ilhann. pod dyr. J , Ozi- •
.,POLSKIEGO RADJA"
miń~·ki-e-go . p, Janiny FamiJjer-Hepner·Jwej (f?"r- 1
SR ODA, dnia 20 mała 1931 roku.
G:idz 11.58-12.05: Sygnał czasu z War- tep1·an), Adam~ Dob?s.za (te!l:ir}, . L. f!rsteina
szawy i hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. (a~omp.). - W prD;gram:e utwory Moit11Us.zk1 1 Ch?·
-----ł(atr11,cci,K ~ i 12.05-13)5: Muzyka z płyt gramofonowych Hr- pma. · ~4-14.30:. Prze~.~ 14. 30-1~.35: KąC'lk l
· my A. Klingbei'i fiotrkowska Nr. 160 13.15- dla kobiet: ,.Mah artysci - wygłosi p. Wanda I
~--- -~~ _
_ _ .• _
• •
I 13.25: Odc.zytain.ie programu dziennego i reper- Pogon:>wska (t.r. z Wa.rsz,.). 14 ~15 35: Przer·
-- ·tuar teatrów i kin, 13.25-15.50 Przerwa, 15.50 w~. 15.~15.50: . Komun1k~t ~~i Obrony Po. -16.10 Radiokronika - wygł. dr. Marian Ste- w1e1rz.ne1 i Przeciwgazowei z v:af'SIZ!'-WY 15.50
.
TEATR M~EfSKl.
Odczyt p. t. •.Pows'tame L:.stopadowe
W- )
Dz~ w śr>o;dę za.pełt11a1ą.cy stale wtdoWIDię
16 10_ 16 15 K mun'kat -16.10:
1 . (t
(t ·W
wes-oły pra:eMJ amerykańsko-7.ydowski Aooy ~JW~ n I ~-1 .z b
16 ~ 5 1 ~ .30 , na LHwie•' _ wygło5i p-rof H Mościcki 16.10
NicoJs .•Trzy razy zaślubieni". - . Ceny zniż?ne. K!:Ctr~~; J1 :Yn:i;:ł~dd°ych: • b;azek -piÓra -16.15: Komunikat dla że~J'ugi 'i rybaików'. 16.15 J
W :i:róbach wyborna komedia Leczy.ck1ego . Ewy Zarembiny" Jak Stach zaprzyjaźnił s!e z 17.15: Muzyka z. płyt gramofonowy_ch z Warsz
„Siibuba , grana 11: . rek~·owem powo,d.zeauem w wróblami" (tr. z W-WY). 16_30 _ 16.45 Program 17 .•~5-17.40: O~czyt ze Lwo~a. ,,Teatr ogromdla dzieci starszych. Transmisja z Wilna: Opo· ny - wygł-osi .P·. Leon Scbller, 17.45-18.45: I
.•
&zeregu teaków polsl<loh.
Hohendlingerówny pt.: 1 K~ert p01połu~10<wy ~ Warn_a":'y, w wyk.
wiadanie p. Haliny
Wyst,ępy op~retki murzy6slńef.
~ew~lacYJna. r.eWJa;-operetika. !IllU·r.zyń&ka, po- „Kwiatki Marysi", 16.~-17.15 Muzyka z płyt &~1s.tó:w: . IP. :W:,gi Marcmtkows.ki;'l'l (muop;.l
zostlll)~a pod kie:·own1obwem 01ez·:ó~-n.a.ne~o L. gramof., l7.15-17.40 „Odrodzona literatura Mieczysław Fhederbaum (skrz). 1 ~· Urstema 1
Dou.~asa . wysf!JJP~ w !eatr>ze M1e1.sik1m ,utro, : bułgarska" _ wygi. prof. Józef GoJąbek (tr. z (akolIIJP.). · 1-8.45-19,10: Rozmaitości. 19.10-- I
w ~w~ek, w ip1,ątek i w sobotę. Wykonana ' W-wy), 17.45-18.45 Utwory Jana Straussa w 19.ZO: l_(~mWlikat ~by Przemysłowo7Handlowej i
bę&1e wieł~a rew~a w 2:ch a.kitach (8 -0<?razac:h) 1 wyk. Ork. p, R. pod dyr. J. Ozimińskiego (tr. z w ł.odzi i odczytam.: programu na dzień · nasłęp· ,
18.45-19.10 Rozmaitości, 19.10-19.25 ny. 19.20-19.40: „Niebe;z.p ~eczeńs-two kokluszu
Czarne girlsy murzyńskie rewe- • W-wy),
•.Hot coife.e•.
~ersy, W61Paniai1e własne , de~o-rM:fe i ze&pół z~o- Komunikat Izby Przem. Handl. w Łodzi j odczy i odry w więoku niemt>wlę<'vm'' - wygłosi dr.
z'?"l'Y z 35 t>Sćb . C?dz1e°"?1i! dwa przedstaw1e- tanie programu na dzi·eń następny, 19.25-19.40 Henryka Frenkl()Wa OdozyŁ, zorgani.z.owany 19.40-19.55 Prasowy dziennik pr.z.ez wydział z.d·rowotnśct pt1blkz.nej magistra- I
ma a to: o godz. 8 i 10 wieczorem. Ceny przy- Płyty gramof.,
19.55-20.15 „Wśród tu m, ł'.odzi. 19 .40-19.55: Prasowy dziennik
radiowy (tr. z W-wy),
s.tępne: od 2 do 8 zł.
książek", wygi. prof. Henryk Mośdciki (tr. z radfowy z Warszawy, 20 .....zo 15: Feljeton P· t,
TEATR KAMERALNY.
Występy mistraa W~oiecha Brydzińskieigo W-wy), 20.15-20.30 Felieton pt.: „Moskwa dzi- • Norwtd" - p. Romana Zrębowicza (tr. z Wa.rw fra-pująicej lk0<1Dedji L. Pira.nd.eHa „Roz.k06.Z siejsza" wygi. p, Lucjan Stodolski (tr. z W-wy) szawy). 20 15-Z0.30: Pogadanka radjo<technkma
Muzyka lekka. Wyk. Ork. P. R. (tr. z W-wy), 20 ,3().-21.30: Muzyka lek.ka w
ucz.ciiwości" dobiegają jut kO'dca. Znakomi1y ar- 20.30-21.30
tysita wys·tąpi jrut tytko driś w środę w cz1war- pod dyr. Stanisława Nawrota, Janina Rawicz- w.ykonani111 oirk. P·.R. pod dyr, St Nawrota i E.
21.30-22.15: SłuchoW'i1Sko
teik i w- piątek, kreując potpisową role BaJdo- Sowilska (mebosopr.). Marceli Sowilski (tenor) Gosk (ha.rmooja)
i L. Urstein (akomp.) (tr. z W-wy), 21.20-21.35 N-orwhdows-kie z WarsUIJWY. 22.15~22 35: Koovina.
Odczyt muzyczny o Zarębskim, wygi. J. Tur- cerl ze Lwowa. Z2 35-24: Komuntkaty: PAT., I
TEATR POPULARNY.
D,m w środę i dni na,stępnych trzym.·aiący i czyński, 21.35-22.35 Koncert. poświęcony twór- me1eorol'°'gic.z:ny, po!:cyjJiy sportowy oraz mu- 1
w napięciu uwagę widza sensa.cy}ny mela.dra- czości Juliusza (tr. z W-wy), Zarębskiego. Wyk zyka lekka i taneczna z Wa•szawy.
1
I
maił Af Toł&t· oja .,Ra.sputin'' z Kijowskim, Ho- prof. J. Turczyński (fort.) (tr. z W-wy), 22.35reoką. Ja·lcubińskai, Orziechoiw&kim i Leśniew- 24.00 Komunikaty: PAT, meteorol., polic„ sport.
oraz muzyka lekka i taneczne z W-WY.
skim'.
TEATR LETNI W PARKU STASZICA..
Dziś w nocy dyturują następuiące lllpłeki:
CZWARTEK, dnia 21-go mafa.
Po gruntowned przeróbce jut wkrótce otwoGt>d.z 11.58--12.15: Sygnał CZaJSU % War- Sz, Ja.nkielewicza (Stairy Rynek 9}, L Steokla :
rq swe podwoje P'opularny Teaitr Letni w Puku Stuzka, Na inaugurację tej przemiłej s·ceny szawy, hejnał z Wieży Marja·okiei w Kraikowie . (Umanow&kiego 37), B. Głuchowskiego (Narut-0- '
dana będzie wielka:, bdrwna rewja naj:h1·~ych komru.n~ka·t me~eor-oilogiczny, ooczy~a!Ili.e progra- wkza 4) . St. Ha'.°burga i Ski (Główna .50), L.
autorów wa~zawsk1ch. Próby pod r>ety.ser1ą K. . mu dzie=ego ·1 repertuar tea.frów i kin. 12.15- Pa·włoW1Sluego (Pi·o trkowska 307), A. P1°otrowI 12 35: Mua:yika z pfyt gramofonowych, tz.35- &kiego (Pomorska 91),
Tatf.a.r.kiewi.czia w ipełnym toklll.
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l·szy diwiekowtec z ulubleficem kobiet

Harry

kt61y

Liedl
w·y wolei huraaany

100 proc. dźwiękowego filmu polskie\?;o ·
wg. powieści Józefa Conrada Korzeniowskiego
ZWYCIĘSTWO P•

Niebezpieczny
Raj
W rolach głównych Marla Malicka
w roli Almy skrzypaczki. Bogusław
Samborski w roli hotelarza Schomberga, Adam Brodzisz w roli bar
tlaysta. Akcja odbywa sie na jednej
z wysp Archipelagu Malajskiego.
Nad program: Dźwiekowe aktualności
Metro Goldwyn Mayer. Dodatek rysun
kowy Fleischera oraz aktualności krajowe.

Po.czątek o g<;>dz. 4.30, w soboty i . nicdziele poranki od godz. 12 do 3-eJ pp.
PO 75 gr. i zł. 1.-.
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Najpotetnle)szy przebój sezonu
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Tragedia mężczyzny, którego· serdeczny przyjaciel okazał sie kochankiem
żony. - Dramat duszy olea, który usiłuJe zabić własne dziecko.
W rolach glówn_ych: dwie naiwieksze potęgi ekranu: Emil .lannlngs I Gary Cooper oraz Esther Ralston.
Początek

o godz. 4.15.

Ceny miejsc

ś111crec1111

t.

zł.

zniżone

1, 1.50, Z, i Z.50.
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Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

.
' ... Wchodzimy
· ffii· pan.przy_ przeprowa- stracenia
n· h 0
na górę.„ Na
~ bvł tak samo ~askoczony jej' ---:- Pom?z.7
W variete ,Alhambra" zamordowany zo- f .l\,IC
stał p~zemysłowiec warszaW\'lki Zygmunt I obe?nośc1ą W łY?J. pokoJu w towarzy· dzanm rew1zJ1 ... Ja za}mę S<l~ prawą stro palcach ... Za mną.
Wstrzymując oddech, wchodzili poRuel~k1, ~tóry przybył_ tam ze swą :toną st~1e pr~edstaw1c1eh władz. W pierw- ną pałacu, pan - lewą...
- Doskonale... - odparł detektyW. woli na górę Gdy byli już w połowie
~~e~r:kiiie ea-da na Jdkną tancerkę, ~izę szeJ chwili chciał już krzyknąć z radopierwszego plętra, ustysz·eli nagle jakieś
p!,/ sobTe b;~~~ po as występu miała ści i wymie~ić. _jej imię, lecz zimny wyciągając rewolwer z kie-szeni.
- A więc, zaczynamy ... - rzekł szmery.
. <?rdećską aresztowano i ondzono w wię- wzr?k qrdensk!e~ pow~trzymał go. Zro
szepnął
- Tam ktoś chodzi. :meniu. Odmówił.a ona udzielenia wszelki-eh zum1at, ze powm1en milczeć i choć nie nadkomisarz i zwracaJ·ąc si„ do wywia.. ... Ja spraw"
dl aczego. czynił tak, dowcy, do1at: - Pan zostanie
.
. d zi.a ł Jeszcze
zeznali
tutaj i Smith. - Zaczekaj tutaf
ż R k" . d . ł ~vkie
śl;ditwo wyk
1
1 ~0:C:t Ja na 1rnzyWało mu jej spojrzenie.
1
dzę ..•
proszę czekać na dalsze .rozkazy...
n:t:ii~:
twarzą zwróc~:my d.:s~'en;
Przechylił głowę przez poręcz i zaSzyszak wyszedł na kuTytarz i skie
- Więc państwo się nie znacie?...
od kul~ która ugodziła go w plecy,
~broky Ordeó&kiei. podejmuje Bię zna- - powtórzył w zamyśleniu Szyszak. rował się w stronę prawego skrzydła darł głowę do góry. W ciemnościach no
Holz i.kktól,Y do- - No, w takim razie trudno... Więcej pałacu. Brown zaś udał się na lewo. cy nic nie mógł rozpoznać. Ostrożni.e I
bfer~ ~bf; d':rszawski
dy detektywów pos~~fa.nd1 ey°:fu a ElXf~ nie _mamy tu_ nic do ro~oty ... Pozwolę prze~hod?-ąc przez długi rząd ciemtlych cicho .wstępowal na górę. \Y prawem re
Bro~na, . ba.wiącego przypadkowo w War- sobie tylko Jeszcze przeJSĆ przez wszy pokoi, mieszczących się po lewej stro- ku ściskał kurczowo reko1eść rewolwe
rn. Na górze bylo cicho. Zawrócił
stkie pokoje i zajrzeć do piwnicy... Pań nie.
szaw:-e.
Zapalał w każdym pokoju światło Zubową.
Bkrown .w. s.p..rytny sposób zw:t1l nia Or- stwo pozwolą za mną...
·
J d.a j ąc d o .wszystkich
choroby
d elis?ewnej
prete·kBtem zaułkach
podmiocz.nych
ą z więz.ieni-a
kątów: Ni-' . -:- Prowad~ śmf.ał~.„ - szepnął jak- Zdaje się, ,że tu mieszka jeszcze zag.ą
n:ocy J>O
.
me po- na1c1szej. - Nie bóJ s1e niczego..
zauważyć
mógł
me
Jednak
gd~1e
jedna osoba„. Pan ska siostra, prawda?..
Powiśla błąduł 1akiś cień.
Zubowa wzięła io za reke 1 otwode1rzanego.
~ył to . mło~y mętr.zy1:na, : tó~v .:cn~kł _ zwrócił się do Richota.
B~ga~iuamą_Jeddnues,z:nz"" odzr~fmych _kn.JIUb~mc na 1 - Tak ... - odpar.l nieśmiało zapy- Tymczasem Smith i Zubowa jak zwa rzyła drzwi pierwszego pokoju. Mimo,
.
. 1"ż. s t ąpa li w pończoch.ach , .rozIega ł s~
. ła
d Tt PO ~c.hodac h, sz~ ka1ąc
.
.
!Z: ie CU-, t
aJOym1'0ne1
w dwaj _,,mężczyźni.
. wam. pę.,z1.
spoJ- r1·0
porozumiewawcze
przy· any! rzucaiąc
Między
kali już nad
byszem. a doll:!ow;n.ik~mi pow&taje sprzecz- ~zenie w stronę Ordeńskiej, która przy- k1egoś WYJ~c1a .. Zd1ęh pa~tofle I w pon- cichy skirzyp posadzk~ pod Ich stopamL
~~ ktorb ~.a~1enia e1ę ~ walkę na noże. Jęla tę odpowiedź z wyrazem głębokie czochach ~1egl1 po kamiennych scho- Zubowa przeprowadził;l go przez szedach, by me wYWOfyWać hałasu. Kilka reg pokoi i wreszcie znaleźli się w kuch
por~n: m1~d1z:i:fada do !lZby Brown, który go zdumienia na twarzy.
- Czy mogę ją zobaczyć? - zapy- razy przechodzili obok drzwi, wycho- ni. Ponieważ wszyscy domownicy zeDr. Ho.Iz od.:~u pOIZlllaje owego mło.
dzących na ogród. lecz za każdym ra- brani byli na górze, a pokoje dla służby
·
d7!:1eńca: jest to Barczak, który czyhał na tal nadkomisarz.
Proszę bardzo ... _ odparł Richot zem ku ich wielki-emu rozgoryczeniu znajdowały się na parterze, mogli więc
:tycie pani Li.wskiej z rozk.a.w swych kamZbliżamy się wlaśnie do za drzwiami ukazywała się groźna syl- przejść niespostrzeż.enie. Po drewnia. uprzejmie. b~ d ł
r.a.tóBmwn udafe lę
wetka policjanta, stojącego na czatach. nych schodach zbiegli na dół do piwRule~kiei . Przy ~om:y a~arkJ;k~cu~a:.1 j.ej pokoju...
.
Zubowa stracila już wszelką na- nicy.
wadz1ł Rulecka. . w s-tao uśpienia i zabrał - A to świetnie ... Czy to ten pokój?..
Drzwi były otwarte.
- zapytał nadkomisarz, zatrzymując dzl•eJe.
do · 1Botelu. k
- Jesteśmy uratowani... - rzekł
- Na górze s1ychać jakieś głosy...
stwierdr:a_zai że P:n~;!łaś:frazu ~~e~ka. ł ł się przed drzwiami, za któremi przed
bandę do z.gładze.nia Liw6 kiefanlf:J~.iliac;,: kilku minutami znikł Smith i Zubowa. P1ewnie już nas szukają ... - rzekta ci- ?mith. - Teraz mogą nas szukać do
'Jutra...
- Tak ... Ale tam jest zdaje się ciem cho, tuląc· się do Smitha.
o~ys~aniu przytomMści ni~ chce nk: po- Niech szukają ... - odpart, rozgh\- - A jeśli zejdą za n.ami do piwnicy? ..
~edzieć wobec tego d_~tektyw wprowadza no....
- Pańska siostra pewnie śpi... Może dając s!ę dokoła. - Tak łatwo nas nie - Damy sobie radę, nie obawiaj
~;,,b';.ł t':cfs nf~~~~~i~ ~ td spo.sób Jrsię .... Na wszelki wypadek zatrzasnę
!~eka przyznaie, że chci~fa ~a=~OIW:ć pan ~ędzie łaskaw ją obudzić ... Sprawa znajdą...
- Ładna kryjówka w sieni... Zaraz drzwi za sobą ...
Jest Jednak bardzo ważna...
LiwBką :r:a to .te zabrała je<j męta.
Ledwie wymówll te słowa, gdy naRichot zapukał do drzwi. Nikt nie od tu przyjdą i gdzie się wtedy ukryjemy?
'nw. międjlyasi~ od?y;va się proces .
się strzał...
~azuainstawona ruokeck:-eg? ? Ordeli~łka z?6ta.1e powiadał. Zapukał poraz druoi Cisza. Radzę pójść na górę i poddać si"" <Io- gie Trozległ
L
·
'!"
•
za us1 owall4e zaw1ęz1enia
""
w ost atn•teJ·
o Brown zauwa ż Yl 'iCu
Brown. browolme...
za.wieszoo.o na - Mocno Ś p1·... - zazartowat
wyroku
bójsrtwa. Wykonanie
- Za nic w świecle ! - odrzekł har chwili, gdy 1wchodzili do piwnicy. Nie
- Pan pozwoli, że fa zapukam ... 3 lata.
Sdkre-ta.rz detektrv:a. s~~th, po uclea- rzek Szyszak. uderzając mocno pięścią do Smith. - Jeżeli boisz się czegokol· orientując si e w ciemnościach, strzelił
- trafił W ci.~mny otwór piww~ek, nie zabraniam cl, możesz iść na na• .chybił
Lecz i to nie poskutkowato.
wgrda~ ze s':"'ą w drzwi.
ckeoch--'~ąrownaZubowP'rzednoiósł.łocłzsi~
t
. t wYSt rzatem
. d.zia-t
Drzw1. były zam- gÓrę...
~.
. ł kl am~ę.
Nac1sną
zie naw.tąI
ą,
,
z
mcy. S m1"th .o dpo~1e
b'anlmotów
z fałszerzami
kontakt
wje aJlllK
rewolweru I zdązył 1eszcze zatrzasnąć
- A ty?,_
Zubowa prowadzi potajemny rOOHillil z knlęte.
- Ja tu zostanę... Będę się bronił ... drzwi. Brown strzelił poraz drugi i rzu
Czy sfostra pańska zawsze zaRichol'em kt?i;Y równiet przehvwa w Ło.dzi.
cił się na drewnianą zasłonę, broniącą
Mam broń tak samo jak oni..
• t-•u wwr zchzwil 1 .g~y Bbr<l'W11 wtkrac~sdo}h0 - myka się od zewnątrz na noc?.„
1OChu, 1ecz nie
·
·
·
O
.
·
ł
t
h
n·
a,
m1„
~a"
a.resz
y
iqą,,
po
a
""
ws t ępu d, o ciemnego
strnn..
wszystkich
ze
nas
saczą
ram1onam~.
wzruszy
o
.l,1c
wra.z
podSltępnie
sekreta!'Z detektywa ucieka
strzaMw
Odgłos
mógł sobie dać rady.
Zawezwą posiJki w razie potrzeby...
- Tego nie wiem....
z Zuboową i wyie:td:ta do KraklO'wa zubowa
zaalarmował policje i domowników.
- Nie pnddam się...
Będziemy mustell wywatyć
pozostaje w. Łodz.i. n1i·e mote się bowiem
Na schod:tch rozległy Si" J'akl.""'Ś kro Po chwili nadbiegł zdyszany nadkomirozstać z Richotem, który mie~a u prze- drzwi.
' dowcaJ!lL.·
"''
" ra:ocmej.
· doń
• s1e
k"
T
Pcz•
oa.zw11Sk1em
pod
Krantza
mysłowca
sarz z wYWla
o zbytecz~e ... - odrzekł Krantz. _1 ..zubowa p1zytuhł~
wor&kie~o
- Ktoś ukrył się w tej piwnicy ...
Smith spotyka w Krakowie Barczaka 1 - Do tego pokoJU prowadzą jeszcze Smith wyc1ąg-nął re\\ olwer.
- zaraportował detektyW.
- Ktoś idz:<e.„ - szepnęła
obai postanawiają zgładzić Browna. W tym inne drzwi... Może tamte będą otwar- Kto? ...
T
•
Ukr · i tu
_ Sl'
celu starają się najpierw podstępnie ścią- te....
- Nie wiem Widz.lałem tylko 1·aza mną.. u..
YJ s ę
ProSZ" '"'h yszę...
Ach t k T ś · t 1
gnać d~ Łodzi qrdeńska. która za dwa dni
••••
.
.., 1.,;!,.. '1...
• a ··· O wie n e...
ma wyiść zamaz za detektywa.
SkuEł sic· w ciemnnn k~;:!~. przyg) kąś sylwetkę męzczyzny...
. .
G~y .ordeli~ka. przybywa do t~i za. bardzo...
- Męż·czyzi;iy? ... -. zdziW:ił sie Szy
:~~a!ą Ją w p1~nx_y pa!acu Kirantza 1. zmu-1 Kran_tz udał się. pierwszy. Przeszedł t.;wuj:ic się do skoku, :3 k d.apiei.ne
sza~. - Skąd się tu wziął męzczyzna? ·:
Br~!na ~a ~S:::C~11a liatu. wizywa1ącegci . przez k1l~a pok~! i .zatrzY!Jlał się przed zw~er1~. .
Krok1 uc·chły. Brown przeprowadzał Moze to ktoś z tych, którzy pozostali
Następnego dnia w pocią.gu. zdą.taiącym otwartem1 drzw1am1 pokoJu Zubowej.
na górz~? ...
na pierwszem piętrze.
rewizk
pierwszy
r-vekł
...
jej
Niema
Rogowa
~ Warszawy do Lod~i w pc.bliżu
- Nikt nie mszał się z pokoju .. - Znowu cicho ... _ sz.epnęła zu1eden z pasa:terów z~alazł Or<l:e~ką naW1pół 1Krantz .. _ To dziwne ... Ni-e słyszałem,
bowa. - Ja tu d~utej nie wYtrzyma,m... odparł detektyw, który pozostał _na gó
piN~0 °lc~ 1a wmf;~;d;~~~ d:g~'iu:i1m"\rze- ki'edy wychodziła...
- Poczekaj ... - rzekł Smith, chwy rze wraz z Ordeńską, R1chotem 1 Kran
- A którędy mogła wyjść? - zadziale znajdują zwłoki Iiolza. Nóż tkwi w
tając ją za rękę. - Mam pewiną propo- tzem.
plecach. Z Łodzi przybywają władze śled- pytał Szyszak.
- W takim razie nic jut nie rozu- Tylko przez frontowe wYJście zycję...
cze z nadkomisar.zem Szyszakiem na czele.
·
miem
.
d
N
···
.
ć
b
·
·
·
Ordeńska
dochodzenie.
się
Rozpoczyna
- Czy
···.--: rzekł na dk ~m1~arz.
.
wł'111yśhl...
co-ś.
aj.
_ga.
o,
.mogło...
i;i1e
y
przec!eż
maczeJ
mówiąc
nie
przejściach.
opowiada 0 swych
...
p1wmcy?
od
kluc~
- Gdzie 1est ta piwnica w której Jest tu Jakiś
- Kiedy Ją pan w1dz1ał poraz ostatnic Jednak o Richocie. Zeznaje, że tego saJeden z wyW1adowców pobiegł na
'
ukryliśmy Ordeńską? ...
111ego .dnia wywiezl.ono ią autem daleko. za ni?...
górę PO Krantza. który wydał dyspo_ W drugiej sieni
_ Na kilka minut pr.zed pańskim
miasto i z?staw10~0 n.a d_rodze. Ponieważ
· kl ucr.a. p ozwo lono wszy
c1·e . w sprawie
... .
.
sta· przybyc1e~„.
do prze
dotarta
to bliskodoSk1ern1ew1<:,
bylo
- p o tej samej strome?...
do jej
pociągu. Nagle
cli. 1 wsiadła
stk1m zejść na dół. Szyszak po otwar·
- Tak..
- A więc wyszła tuż po naszem
dz1aiu WJ>adl iaklś gość 1 związał Ja sznura- Czy można się tam teraz przedo- ciu drzwi, zwróciJ się do Krantza:
przybyciu...
.
.
mi.
- Pa~ ~na _chyba dokładnie rozstać?...
_ Prawdopodobnie...
cić Nd~d~":/;F Szyszak postanawia wró.
- W takim razie ona się tu gdzieś - Musimy wejść conaJmniej na pierw kład s~eJ piwmcy_? ···
Nadkomisa~ Szyszak wraz z Brownem
- _Nigdy. tam me byłem, ale me trusz.e piętro ... Z kuchni porwadzą schoprzewrowadzają rewizje w pałacu Krantza. ubywa ... - rzekł Szyszak.
d~o się zonentować w tych podzi·e- Ukrywa?... Dlaczego miałaby sie dy na dól...
.
.
.
- A czy ta p.iwnlca Jest otwarta?... miach...
Ach. z !aka. rozkoszą rzu<:iła~y s!e ukrywać?...
_ Nie wiem ... Zazwyczaj je-st zam- - Jakto? ... N1igdy pan t~m _me był? ..
- Tego panu zgóry powiedzieć nie
mu na szyJe!..: Ale co to wszystKo ma
Mieszka ~an .tu tak długo 1 me byt ani
znac~~ć? ... ~ięc on naprawdę napisał mogę, ale ona nie mogla wyjść st~ po knieta...
, .
razu w piwnicy?....
zamykałem...
nie
wczoraj
jej
Ja
wyj
wsz~s~kie
gdyż
pr~ybyciu,
i;a.szem
raz!e
takim
w
_ją
Kto
...
do meJ ów hst?
- Ale może ktoś ze służby ją zam- - ~óz w t~1!1 dziwnego? - usm1ech
porwat? ... I poco? ... Nie mo~ła tcg-o po sc1a strzezone są przez pohcJantów...
nąl się wt.aśc1c1el pał~cu. - Nie miaJąć ... Czuła tylko instynktownie, że ca- ! Będziemy musieli przeprowadzić do- knąL.
ł~ ta zagadka powinna ~ostać _jej taje!11 1 k!adną r.ewizję w catym_ pałacu.. Panie - Czy znasz dobrze tę piwnicę?.. łem potrzeb~ schodzema na dól...
m~ą. a ~rzedews~ystk1em ni~ moze k1erowmku - zwróc 1t się do Browna -- - Byłam w niej tylko jeden raz - A słuzba ? ..
m1~szać s1~ do teJ sprawy ~ic~ota .... 1czy mogę .pa.na popr\1"i ć o pomoc?... lp.rzed porwani~J!l 9rdeńskiej ... Nic nie(Dalszy ciąg jutro).
Prze~ors~1ego ... Dlaczego zmienił swe :-- Chętnie „. Cz"m modbym panu zwykłego w me1 me zauważyłam...
1słuzyć? ...
1 - W takim razie nie mamy nic do
nazwisko . ...
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCI
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PEŁNA

Nr 139

20.V

1931

463 599 707 42 930.
150548 714 950 151125 87 476 707 822 152010
16 124 74 379 497 576 636 56 747 804 94 153124
326 855 89 154198 259 427 644 77 725 816 970
155027 320 828 908 32 61 156079 85 126 228 97
7
2
1
88
9

TABELA WYGRANYCH.

I

1-go dnia ciągnienia I-ej klasy 23-ciej loterji państwowej.

Zł. 100.000 na nr.

98258·

Zł. 50.000 na nr. 179367 •
Zł. 2.000 na n-ry: 91598 108533

Zł. 1.000

na nr. 34194.
Zł· 500 na n-ry: 316 15922 209210

Zł

• 400 na n-ry 2061 6343 13304 14131
22381 53940 71304 128859 171604 194531.
Zł. 200 na n·ry· 19436 45210 82200
104937 105816 106465 109990 143023

162 1 0~
Zł.

204620

204750.

150 na n-ry: 6590 9137 11969

22379 26919 29627 30260 30349 37323
37639 45256 50662 51564 54034 54659
56488 59672 60102 60593 62577 63434
71123 72642 83993 86914 90479 95482
96861
105735 106939 111237 115017
118493 120982 124047 132223 1322
6
.
135912 142960 1~6250 149876 152002
152530 154026 158686 166978 170521
171382 172700 173441 181721 187859
193778 193357 197181
•

5

STAWKI.
33 137 249 504 20 753 1038 253 710 74 911

2050 181 416 22 566 669 86 763 3040 172 37:1
542 674 4066 232 86 437 G99 914 5534 47 659
71 762 6058 66 503 690 716 7266 76 375 674
773 849 913 8190 236 62 89 420 540 605 9098
342 98 874.
10124 72 736 818 11049 151 294 318 557 837
76 9!.ll 12051 159 262 313 443 733 871 13128 83
352 846 14117 19 92 248 521 752 93 96 856 74
15204 635 712 903 16106 545 66 825 17064 llł
370 18045 202 376 471 502 674 751 836 934 36
19125 57 252 382 99 496 699 877.

f~gs 1 :t 1;16 39~ J~ ~~ 1~: ;r931 i~9~~~

2<1108 236 445 503 790 21249 304 41 69 77 421 t 567 714 973 82167 275 478 792 977· 94 83114 3653
22144 411 571 830 79 23100 24 332 513 612 849 · 952 84479 559 651 94 965 85379 759 94 86061 so
24299 452 87 672 752 805.
274 328 429 547 742 964 84 87315 401 743 808
25002 192 654 993 26273 588 614 27093 189 32 88113 333 620 89004 63 189 212 614 98 882 996
248 58 428 66 545 630 28035 393 745 80 922
90271 454 514 713 91031 11 119 606 71 780
29027 88 299 655.
815 29 40 92090 91 163 225 28 97 342 86 517 858
30100 291 449 527 75 979 31686 751 890 940 93501 92 616 53 746 74 971 94516 832 78 928
32139 280 342 435 796 843 933 33089 186 96 377 95086 90 150 59 85 451 515 96185 469 854 980
532 86 737 34009 112 95 420 75 511 65 664 711 97066 820 98211 51 473 562 891 913 99697 714
21 827 81 964 35021 248 459 592 608 98 832 70
100529 57 674 710 20 846 101002 149 79 215
36026 254 81 340 763 919 37005 130 80 266 300 81 507 31 618 102460 92 790 815 31 60 103018
8 1
9
8
0
6
3 6
9
92 576 631 60
8 4 7
l1\
6f
40345 606 11 93 831 41067 254 307 726 IH3 64 159 678 779 957 106213 78 684 765 99 827 948
997 42067 170 423 39 69 673 807 67 963 43023 107019 32 242 86 402 523 711 95 944 108031 234
335 49 456 81 516 91 897 44158 76 361 86 478 370 513 623 709 39 57 69 966 109224 432 833 48
ti44 615 59 758 901 44 45314 500 V 74 91 894 ll0618 54 702 111024 183 97 253 57 508 706 808
46018 86 112 46 348 594 806 60 9Ó2 47123 254 23 933 112037 48 82 230 89 787 825 113132 224
347 486 90 647 88 780 906 48139 488 717 855 I 65 80 316 56 450 665 862 962 114147 411 708 30
49678 84,
852 115042 88 131 592 116199 208 500 42 622 38
50040 56163 218 3ss 904 59 80 51056 114 67 111415 199 834 118189 462 561 686 838 50 11915..i
278 311 20 24 768 88 989 52162 239 322 439 831 360 .'i89 638 99 895 120055 137 241 74 311 507
69 973 5,3032 119 27 21 2 383 401 571 827 77 92 88 628 806 121022 117 323 457 563 768 859 88 955
54402 510 66 91 622 852 58 961 55094 267 440 122023 74 107 212 31 46 74 312 487 123178 91 327
557 43 77 56054 145 83 204 388 530 63 789 57017 416 595 944 83 124049 67 257 443.
162 292 941 91 58129 259 759 923 59 59231 559
125116 44 64 247 335 54 96 706 954 126018
60lJ~o.f92oi 615 36 93 725 844 926 61:151 52 822 i~ogg92Ó.f~~ grg 7~3168.2 128185 202 703 44
50 62062 63 568 63471 598 623 57 804 98'i 64020
130136 52 309 47 571 608 131053 67 100 49
107 84 298 358 76 457 905 65107 274 398 803 43 407 67 69 90 512 668 132358 405 531 733 99 871
66029 293 304 439 89 671 736 50 884 67285 387 905 Z4 78 133057 278 722 805 134024 212 502
91 92 486 90 776 68174 216 753 99 974 69049 71 79 616 739 135013 26 72 113 219 41 84 979
6.56 97 771.
136112 32 2.39 613 828 36 901 14 137270 672
70007 26 152 91 203 78 481 534 61 71 674 88 138387 88 414 643 84 705 810 985 139041 103.
844 68 71318 83 446 51 70 603 72280 404 49 63
140112 95 915 141200 26 54 336 610 63 720
84 87 788 816 969 73026 45 73 312 435 43 142 30 44 49 89 859 91 968 142093 194 217 529 57
74044 64 157 264 520 700 859 930 59.
! 641 765 814 143005 8 73 133 328 523 73 872
75100 17 21 43 216 665 87 828 76140 500 760 ! 144045 lst' 303 27 47 58 417 617 54 61 784 87
74 71006 139 51 612 58 84 78786 609 79179 267 li 145027 lh 219 374 509 606 959 146284 320 93
84 498 536.
445 524 739 955 81 147103 65 558 99 617 148047
80585 632 81 845 974 81217 366 70 92 411 29 ' 51 105 57 225 92 535 96 149029 98 187 223 361

io~ ,k tg

f9~ 3~ ~~ 5~&

8~j.

1~g !~z9~0~ ~1~ ~i~2 W6 36J485~ g3 gio~~s~~~

8
514 38 9 6.
160078 83 HO 42 46 86 349 984 161046 133
227 681 899 939 162342 970 163071 461 84
164293 421 76 703 67 165012 24 64 703 818
166009 142 99 301 412 36 72 93 94 514 56 687
167448 690 744 935 168033 116 169038 56 62
81 150 326 82 82 95 466 596 99 662 66 80 806
926.
170051 79 90 118 292 322 401 632 46 703
13 171133 537 647 983 172392 409 15 842 173011
219 76 409 709 174033 367 68 86 446 619 83
183
i 75223 565 862 91 903 22 176079 90 135 94
303 95 585 600 838 1n210 54 402 31 551 615
872 910 26 178155 304 69 480 97 765 833 55
923 179151 #I 502 28 56 775.
180031 175 483 577 79 627 34 760 879 904
181038 349 483 581 710 51 72 883 182113 264
424 55 183558 903 90 184035 98 388 490 736
838 55 82 987 92 185048 398 638 83 186101
353 492 796 912 187174 211 750 801 67 68 74
97 188111 41 251 367 462 522 70 961 189064
02 52 364 423 521 770 879.
190076 293 404 747 835 913 191013 9S Ul
62 558 192175 209 352 661 99 709 60 820 41
193033 231 99 423 27 612 67 194143 232 336
196163 220
421 651 195014 365 570 753 77 924
2
9
19 0
9
5
779 88 818 20 ~ 3°7 1~8~9 ~ 37 J ~1 ~~ ~~~
6
620 80 729 92 ""
~ " "
812
199040 86 234 419 511 13 607 l7 725 58
70 84 905.
200106 691 830 201056 99 140 201 95 304
33CJ 75 93 472 503 95 98 604 47 92 732
202113 44 7'l 375 96 531 776 831 973 203210 44
85 328 460 988 204097 449 73 85 511 22 703 68
848 3ó5l38 413 642 753 206196 238 46 375 458
500 l07B74 79 88 704 67 208120 392 491 692
889 9Z 919 209546 91 761 85 822 73 967.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~m.w

~~d~!Na1nowsza
:c~~~~ P~:;~~
~~ i~~=~~ny
produki:1a 1931 r.
1

8

1

p AT i p AT Ac Ho N 1·ako STRZELCY

2 godziny nieustannetto śmiechu! Najdowpcipniejsze
arcvdzieło sezonu. 10 aktów humoru i śmiechu

UWAGA•
•

PAT

„w roli Umierailł

cetto

łabędzia"

PATACHOfł

Smutni, zmartwieni, stroskani i niecierpliwi proszeni Sił o pn:ybysie na wcześniejsze seanse. w dni powszednie o ft. 4. pp. - Na nierwsze ~ean~e ws7.ystkie mieisca po 50 ttr.

w rclł „Wilhelma

Tella"

Po~tek seansów w

6więta o godz:. 12 w poł.
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Dr. med.

specJallsta chorób sk6r~ych,we
nerycz~ych i '!'oczopłc1owych ll-110 Llstooada 19 (Konstantynowska)
Tel. 223-34.przyjmuje od 4--6 po poi.
(według stare! numeracji Cegielniana 43
od 1 do 2 w Lecznicy „POMOC", ,
telefon 141·32
Aleksandrowska 1.
Przyjmuje od I.!, 8-10 12-2, 5-8 w
aiedziele i święta od 9-1 Dla pań od
dzielna pocze lcalnia.
·
Potrzebna pierwszorzędni manlcu. rzystka i łryzJerka Lódt, 6-go Sierp·
DOKTóR
nla nr. 1.

SALA FILHARMONJI

Ceg1eln1ana Ne 7

Dz ił,
SRODA, dnia 20-go mala o iodz. 8.45 wlecz.

KONCERT

Zaraz

Manie~ neumiller

H. Wołkowyski
• I •

Jedenastoletni wybitnie utalentowany skrzypek
z udziałem ·

EUGENJI MELMAM6WrtY

2.
3.

4.
5.

(Portepian ) Warszawa..
PROGRAM:
MOZART: Sonata E-moll
wyk, M. Neumiller l T. Ryder
a. CHOPIN: Nokturn fis-Dur
b. CHOPIN: Preludium Des-Dur
wyk. E. Melmanówna
a. BRUCłi: Koncert skrzypcowy O-mott
b. BLOCH: Baal-Schem (improwizacfa)
c. RIES: Perpetuum mobile
wyk. M. Neumtller
STRAUSS-GRUENPELD: Koncertowa parafraza na temat walców op. 56
wyk. f. Melmanówna.
a. DVORAK-KREISLER: Slavl$Che Tanzweisen E-moll
b. SARASATE: Romanza Andaluza
c. WIENIAWSKI: Mazurek op. 19 Nr. 1.
wyk. M. Neumlller.
AkompanJuje Dyr. Teodor RYder.

Ceg1e n1ana Ne 4

HAD.AJE

I

I

10-li
Od 1-2 w Lecznicy, Piotrkowska 62.

li Iil ze ri.ta„_

0-r-S~-o ~owlEJCZYK .
1

łl

Niniejsze ogłoszenie l 95
znaczkami pocztowemi załączyć na prze
sylke. Adres:
Wacław Pyffe.llo, Warszawa, Bednarska
Przyjęcia osobiście cały dzieii.
gro~zy

n.

.7

1

0

ed

llr.nmow·~~-,
n
y

PRAWDZIWA TYLKO ZE ZrlAKIEM
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LlfZAJE

~clC!.J'cil? ~t.Y<l~(:)IJEN/6/'llH!/. '!r'".5łe.'7żla
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ftle czyt'icle eksperymentów
ze zdrowiem!
Nie da!cle się na nic innego, rzekomo równie dobrego, namówić

„O I. I. A •5

t o mark a wypróbowana

dziesiątków lat,

w

ciĄgu

Takte antvseptycznie spreparowane
Dr. med

n~uMnRK

L H

1

Dr. med.

Dr.med.

Haltrecht Niewiatsłti
ca:;;~.~:::::·

powrócił

Choroby skórnespecjalista cho·
weneryczne, lecze· Plotl"kowska 10 rób skórnych
nie diałerm!11 dia• J p,zv;muje 8·10 rano ~enerycznych
termokoafulacią o· i od 6-830 w'
I 1 moczopłciowych
raz lamp11 kwarc, W niedil~le i ś::i:: ul. Andrzeja 5
MOftlUSZKI IS
ta od 9-1,
Tel. 159-40
tel 170 r.o
Ordynui·e w Ja
· p , .
.
•
-w •
~czui- rzy1mu1e oo 8 -1 1,
Przvimule od 11 cv "SA NIT AS" ul. od S-9, w niedzie·
do 1 pn. i od 5-8
Sródmieislca 8
le i świeta oci 9-1
w niedzielę od 11 codi.od 12.30-1,30 Oddzielna pocze·
do 1 po ool,
kania dla pa ń .
azaw
„ A
«> \"muam=i *"W#&f&M

o.
.t!

I
-:
:
;
;:
:
;
=81 -;:;;;

-eo .-.
.i: J, ii ió
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1 C: ;ro~
-g ~ i:' ~ ~· f
11 ~
~ ::::: ·~
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IDEALH~

lt!!:! Słen~I••

111. Zlelona tł! 6
Telefon 185-49,
Chor, akórne
Piotrkowska 70
weneryczne
(ról! Traul!utta)
p .
d
Tel. 181-83
r:i:v1m. o 12- 2
.
h 6b
i ?'f,-8 11, w
SpÓ1a1lstahc or
Sk rnyC,. 1 ~ene
rycznr
mho•
Dr. med.
czop. c 1ośwytcł •
L eczeme w1a em:
promieniami
Roentgen• I lam
S..
p ~ kwarcow1t•
• ~
I weneryczne
PNvimuie od 8.30
r.pecJallsta chor6b ek6rnych
NAWROT 2
do 10,30 rano, d 1 S rc:::s
I wenerycznych.
Tel. 178-89•
•e4
Leczenie d • atermią. Elektroterapja. przyjm, do 10 rano do 2.30 pp., od. 6
do 8.30 W„ W Die• łoo , ......
4 8
Południowa 28, tel. 201-93 dl a paińodspP-:,
- o d 4- 5 dzielę i święta od Q ......,
10-1. Dla p ań od
.,.._
Od 8-11 rano i od 5-9 wiecz.
w nledz.od 11 2 pp. dzielna
noczek11lnia _ ..._.
W nieoziele od 9-1 PP•
dla niezamotnvch
Dla nlczamot nych ct:ny lecznic.
cea3' lecznic.
•
SpecJallsta chorob skórnych
.
I wenerJ;'cznych
.
Priy1m'!f 8 0 ~ 3-;-6 1 od 8-9 wieciór
niedziele 1 święta od 11-2 po poL
1r
Ił
" 92
Pl OtraOWS
a 99 te1• 1'ł4•

Jeteli wa.tplsz lub cierpisz
moralnie -- NAPISZ natych·
miast imie. rok I date un.die
nia otrzymasz darmo analize
Swojego losu tycia.

Dr. med•

1

40

lleni9nin•1

Kl I nger

I
;Andrzeja
2.

TWARZY

llRCH TlJ4LE.TC>Wlr'

~!o~~~:y"Ko~~!na

WYSOce
WY·
próbowany środek domowy przec.iw
zwapnieniu żył i wszystkim chorobom
przemiany materl!. 1 but. 7 zł„ 3 but.
18 zł. Dr. CASPARY & Co, Odańsk,

'WYGLĄD

ZNAMY OD UT

5

(Dawniej Cegielniana ae)
t e 1e f on 216 -90
f)r!dr~ 1111.
Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych. ElektroterapJa
R
ił
Leczenie lampą kwarcową.
ozma e
Przyimuie od g, 8 • 2 przed p. i odS ·9
wniedzięle i święta od godz. 9-1
.
.
Dla pań oddzielna poczekalnia.
UHIORY mesk1e, damskie, obuw1t:, swe
try na wypłatę, Piotrkowska 37. Ili
Doktó
weJścle. I pietro.
r
BIŻUTER.JĄ, zegarki na raty. Ceny go
8
tówkowe ..Precioza". Piotrkowska 123
w podwórzu.
25
APARAT foto1raficzny „Ica" 9 x 1?,
etażerka niklowa do nut. obrazy olejne, szaotkę do froterowania sprzedam I'
SPEC. CHOR. WENERYCZNYCH, Qt!.wl!!..~ m. 4 od l l-4.
.
SKÓRNYCH I WLOSóW.
POTRZEBNY .pracownik. fryzfersk1 .
Te l. 132-28 ~iads~~;ie~;kt~1. Al. Koścmszk1 22. Zaj
p
· .
d 9 11 1 5-8
-- -

wr~~~~~~~e ~ śwl;ta , od

Za okazaniem niniejszego ogłosz<'nla katdy
otrzyma amulet • talizman - a takowy przy.
nosi slczeście . powodzen ie i wpływa na oto·
c7enie lub osobe k o c. h a ną .

„ __

~lODZIEfłCZV_

H. l. bicz M.
ROZENTAL
akuszer ginekolog

Dyrekcja Kon.certów1 Alfred Strauch.
Tel. 213-84.
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serskiego

motocyklowy
Kaid
W

dookoła

sobotę przybywają motocykliści

Polski
do

Ogólnopolski bieg
na przełaj

Łodzi dla kobiet na dystansie 1000 mtr.

Dnia 24 maja, godz. 10 irano w lasku
!Rozpoczęty : ubiegłej n·iedziell moto-J Meta odbędzie się na Al. Kościuszki
Jak iu! don~liśmy, kongr.es między
dookoła boiska ŁKS-u odbędzie się ogól
·
nar·o dowet zwią~ku bo~er$kiego obra- cyklowy ·raid dookoła Polski wzbudzlt między ul. Zamenhofa a Anny.
do~ał w17 .uksel.i. .Udua~ w o~radach ''kolosalne zainteresowanie w cały'nt -kra-j Wszystkie maszyny od<lane zostaną noPolski drużynowy bieg naprzdaj dla
między mnymi poraz ju. Ostatni etap te-go raidu prowadzi· do garażów Y.M.C.A., gdzie motorzyści pań na dystansie około 1000 m.
":.zięło 1. ipań~iw,
0
DrużY'na składa się z zawodniczek•
przez Łódź do Warszawy, Jak już do- znajdą catk.owitą pomoc.
a.
pierwszy. • ,
Następnie :po przybyciu wszystkich Zwycięska drużyna otrzymuje puhar
wazn1e~zych ~chwał .k~ngr~su WV- oosiliśmy, Polski Związek Motocyklo!™eruć na}e~! ż~ Jako ehmmacie do I wy powierzył orgamzację ostatniego zawodników do Łodzi i uporządkowaniu I przechodni ofiarowany przez dra Krau.
igrzysk oltmp~1.s.'k.ic:h w Los Angel.os u_ch etapu sekcji motocyklowej Unionu, któ- maszyn motorzyści .udadzą się do ąa- sza.
Zawodniczki otrzymają 1>0zatem 1n~wiązko~ rej dodano do vi0mocy motocyklistów voyu, gdzie S.S. Umon przygotował im
wal?no .ogłos~c !lm;?-.zo~twa
dywidualne ·nagirody.
bezpłatny nocleg.
angielslciego 1 niem1ee1k1ego, kt~re row1 Bar-Kochby,
Bieg zapowiada się Imponująco, gdyt
Start do ostatnieg-o etapl.1! Łódt Od 'kilku dni wre już gorączkowa
sane z~stan' w roku przyszłym Jako ko;n
poraca przygotowawcza, celem odpowied Warszawa nastąpi w poniedziałek, dnia udz.fał zgłosiły najpoważniejsze kh~
kurenC')e międzynarodowe.
24-go b. m. o godz. 8-ej ra-n.o z tego sa- miejscowe i ząmlejscowe. Konkurencja
1W miejsce tragicznie zmarłego w ro- nie·go przyj.ęcia motocyklistów.
Uczestnicy raklu dookoła Polski spo- mego tmiejsca, gdzie odbyta się meta. będzie bardzo silna.
ku ubiegłym prezydenta międzynarodowej federacji Douglasa (Anglja), wybrany dzi·ewani są w Łodz.i w nadchodzącą so- Do motorzystów przytączą się również
który też botę od godz. 14-ej do 21-ej. O tej po- motocykliści ł6d·zcy, przyczem S. S.
został Szwed Soederlund,
wszedł do komitetu olimpiiskiego wes- rze ustawione &jOstaną na całej trasie, Union, korzystając z okazji organizuje
Poświęcenie
pół z Barkerem (An~ja) i Kankowskym j prowadzącej do Łodzi, postert11nki, które w niedzielę lokalny raid motocyklowy
na trasie Łódź - Warszawa.
1wskazywać będą motorzystom dmge.
(Węgry).
Najmłodszy żydowski klub Sportowy
•-MPl'lll
im. Trump•ldora w Łodzi święcił 16 b.

. z.
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lokalu
K. S. Trompeldor
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Ujpesti wybiera się w najbliższym
Na otwarcie sezonu pływackiego w l skrzydfowy Strzał ten . byt nie do o-,
· ej Arne· na tournee po po tud mow
·
•
· zgotował
czasie
Barany swym · brony.
Budapeszcie
ryce. Również drużyna f erenovaros za
rodakom miłą niespodziankę. Pob'ł on
Znany· w 'Europie i w Polsce węgier- proszona została do południowej Arnemianowide nowy rekord europejski na
dystansie 100 mtr. Ustanawiaja;c czas ski dziatacz footbalowy inż. M. Ptscher ryki i prawd?podobnie skorzysta z teustąpił ze swego stanowiska referenta go zaproszema. W rozgrywkach o pu·
O58.6 sek
' Nowy· rekord Baranego byt wielką spraw za!nan:cznycll przy Węgierskim har środkowo-europejski ramienia wę
gier wezwą więc u.dział jedynie Hunnlespodz'.anką dla węgrów sądzono bo 1 Związku Piłki Nożnej.
garia i Bosskay.
,„ ·
.
k '
ól · · · rr
•·
v. !em ?&: me, ze Je.,,, o o res św1~t~os...,1
1?1mął ~uz .. Ty.mczasem Barany do~1ódł,
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P'1łki1

doskonałe]

z~aJ~UJe się_

w
zi;iówodegra
pobardzo forI mewątp!Iw1e
ważną rolę zarówno na mistrzostwach

ze.
m1~

noz·na Oil prow1·nc1·1· Io" dzk'1e1·

pnym krótkim słowem p. Kornkuczański
omawiaiąc powstanie, rozw6i i «le klu
bu, poczem P· Kozielski, w zastępstwie
p. starosty Rżewskiego przeciął symboli
czną wst~g~. h Po -0Fd~grbanigu h~n?w. i
pp. a1n er· .a w
wieniac
przem
·b
w1m1eni.u
g s· 'sty
ż d
erY • 0•r : .ioru. .~ez P· 1)\~k
oswi!l ·. ~· ' B Ka 1hb ~:
ga~ w
w b~e~~ug" 8fci .oc ~
preze:a . 0
r_:zys ąchpiono t 0 ~ JJanśiad wot z.i pta~ą
z~ 0 ~l 0 zas ~w~o
L!KOhY t 'ł~as
nyc .5 0 0 w.. and ie w mi ym nas O'JU
przeciągną.1 S1ę o samego. rana.
Klubowi Sportowemu im. Trunpeldo
ra i jego młodym organizatorom życ.zymy
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ifruk.

rozwoju i owocnej pracy na niwie sportowe.j
•

Warszawianka- Hakoah

I

i na Olimpjadzie w Los ' %ai;i~tu me.:• 1eLfdł • 'eoni;ordjq płofrliOll'Sliq
I b I
k
7
cia, skutkiem czego sędzia zmuszony
Węgrzy, którzy sport pływacki ota- OPOCZNO.
owarzys i mecz oot a owy
czaJą specjalną opieką będą niewątpli- O.T.S. (Opoczno)-ORLĘ (Tomaszów) byt usunąć dwuch graczy Lechji.
w łodzi
Prowadził zawody p, Starzyński :i
2:2 (0:2).
wie nadal uchodzić za potęgę w tym
W nadchodzący ponledzlafek irozeDo przerwy silna przewaga Ort~cła, Koh..11szek.
sporcie.
gra ttakoah towarzyskie spotkanie footZwiązek pływacki na Węgrzoch <lla którego bramki zdobywają Rymbalowe z ligowym zespołem .W arszaczyni wszystko, by sport ten jaknajbar- kowskl i Zakrzewski. Po zmianie stron MOSZCZENICA.
dziej na Węgrzech spopularyzować. Bu gospodarze otrząsają się z przewagi i MOSZCZ. KL. SPORT.-K.K.S. (Ko- wianki.
. Mecz ten zapowiada się nad wyraz
Iuszki) 5 :O (2 :O).
dowa wspaniałej hali ptywackicj na wy zyskują 2 bramki rewanżowe przez środ
Mistrzostwo kl. B. K.K.S. (Kotusz- interesując.o, chociażby ze względu na
spie Małgorzaty wydaje już obecnie .kowego afaku i prawego tączmika. Seki )odnosi niespodziewaną porażkę. Z ostatnie isukcesy drużyny stołecznej,
owoce i dziś moką węgrzy poszczycić dziowat p. Nowak.
się armją podrastają.cy.eh talentów ply- O.T.S. (Opoczno)-MŁOT (Tomaszów) tego wyniku przypuszczać należy, że w która stała się rewelacją rozgrywek
sezonie bieżącym K.K.S. nie odegra po- ligowych. Ponieważ i drużyna ttakoahu
5:1 (O:O).
wackich.
znajduje się obecnie w wyśmienitej forOpoczyńskie Towarzystwo Sport.owe ważnej roli w rozgrywkach kl. B.
W waterpolo są węgrzy nadal bezmie należy się spodziewać, że gira będzie
konkurencyjni, J>OSiadaią świetny i bar- grająt: do puerwy Pod słońce niebyło w
należała do niezwykle ciekawych i przydzo liczny narybek, tak że jednocześnie stanie wykorzystać swej przewagi. Po I _
sporzy sporo emocji. Obie drużyny wymogą wystawić pięć zespołów reprezen przerwie już w 10 minucie gospodarze
stąpią w swych najsilniejszych sktaco
przez
bramkę.
tacyjnych, który ma szanse pokonania z·dobywają pierwszą
dach.
„Młot" U1pada na duchu 1 Pozwala się
najgroźniejszego przeciwnika.
7uryści - P. 7. C.
Na tych samych zawodach w biegu z~ycj.ężyć w wysoldm stosunku. Se111
Ś\Vł.ąfB"ZDB
pływackim na 100 mt.r. doskonały An- dziował p. Rozenblum.
U
W
Ubiegłej niedzieli miato się w Pabla"
1
k
" d
nicach odbyć spotkanie pi~karskie o midras uzyskał czas .1.01,6 oraz B~ros, kt~ WOLBÓRZ.
owarzystwa oo•
CJÓ z iego
rego .czas na te(J przestrzeni wynosi SZCZERBIEC (Wolb6rz) - JUTRZNIA strzostwo klasy „A" między Turystami
larskiego
i P.T.C., jednakże sędzia p. Dowbór od(Tomaszów) 14:0 (6:0).
.
l,OZ 1 ~z.abadosa l.Oa).
W dniach 24 i 25 maja r. b. (Zielone
Przez cafy czas zawodów silna prze gwizdał walcower dla druiY'ltY pabjaWyniki w innych konkurencJach uzy·
skan~ na otwarciu sezonu były dosko· wa~a Szczerbca, którego atak tego dnia nlcklej już 13 min. Po 11-ej, mimo, iż ~wiątki) - Łódzkie Towarzystwo KoJarskie organizuje dwie wycieczki tury
nałe 1 węgrzy mogą ze spokoJem PO· byt bardzo dobrze dysponowany. Szczer przedmecz zakończy·I się 11 mln. 10.
.
.
Sprawa powyższa nabrała na terenie styczne. na rowerac~.
biec pierwszym swoim występem dotrzeć V-: przyszto~ć. .
W ~ier~szym. dnru św 1 ąt (niedziela)
Jeśh tak dalej ~6Jdzle Jak obe~nł~, wiódt, że fest grotnJ-"111 przeciwnikiem łódzkich władz pit-karskich dużego irozgłosu 1 byta poruszona na poniedziałko- odbędzie s!ę wycieczka do Tumu, za Łe
~ają węgrzy .P!JWazne sz~nse za1ec1a dla tutejszej klasy c.
Sędziował J>. Stełnke. Powytsze wem posiedzeniu ŁOZPN-u. protokułu c~ycę. WYJaz~ o godz. 7-ej rano. W dru
pierwszego mie1sca na mistrzostwach
mecze rozegrane były o mistrzostwo sędziego i protestu Kl. Turystów WY'ltika i;nm - do .M1l~zek, wyjazd .o god~. 8
Europy.
że odgwizdanie walcoweru nie odbyło rano. Wyc1eczk1 P?Prowadz1 kap1t.~n
kl. C.
się w myśl obowiązujących przepisów. T<?war~ystwa p. M1.eczysław KarpmW piątek, dnia 14 b. m. odbył się w
P, Dowbór dat bowiem sy.gnat do rozpo- skl. Zb1órk~ uczestmkó~ w lokalu Klu
Budapeszcie międzypaństwowy mecz PIOTRKÓW,
pitkarski między reprezentacjami Wę- LECHJA - CONCORDIA 5:6 (3:Z). czecia zawodów przy szatni wtedy gdy bu, przy ulicy PodleśneJ Nr. 1.
Rozegrane zawody w pił'ke nożną o boisko byto zaf~te i odbywał się jeszcze
gier I Włoch. Ambicj ągospodarzy było
zrehabilitowanie się za porażke ocinie- mistrzostwo kl. B przyniostv nieznacz- przed.mecz. Pozatem drużyna, której
sioną w ubiegłym roku w stosunku 0:5. ne zwycięstwo staremu klubowi pfotr- walc.ower zosta~ :przyznany nile rozpo.
Włosi okazali się jednak doskonałemi kowskiem!t. Na 20 mintrt przed kDńcem częła. gry, na co wyraźnie wskazują
W sobotę o godz. 4.30 mm. odbyły
piłkarzami z któremi należy się dziś tomaszowianie prowadzą 5 :3, lecz Con- przepisy,
poważnie hczyć. Grają oni niezwykle cordla dopl.ngowana przez swofą publlcz . Sp.rawą tą w n_ajbJ.izszych d~iach zaf- si~ zawody t;eninge>we między p~wytsz•
szybko wprost błyskawicznie z wiei- ność energicznie n~ciera na bramkę go- m1e s.1ę. Wydz..01:r 1 Dyscyplmy i nle- mi z~s;połam1. Bar-Kochba zasłuzyła n.a
kim temperamentem jak przystało na ści i w ostatnie~ mmutach z<łobyWa zwy w~tpliw1e uchyb niefortunną decyzję se- zwyr;ięstw~, lecz atak pod bramką zu.
1pełnie tracił głowę.
prawdziwych południowców, pozatym cięstwo. Przebieg gry obfitował w zajś dz1ego.
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Echa meczu
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Kraff-Bar•KOCbba 0:0
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grają z niezwykłą ambitją od pierw- ~~~--~-~--~~~~~~~~~Znakomity odtwórca roli PHALENA w ~INTRYGANCIE" ~ Emilem Janningsem, świetny partner Grety Garbo
szej do k?ńcowej chwili meczu.
Jak wiadomo 90 proc~nt trener 6w w DZIKIEJ ORCHllJEI•, Lewis Stone w nowym wie1kim dramacie
•
„
•
•
•
we Włoszech to węgrzy 1 trzeba przyż.e Ich nauka nie poszła na ~arne.
znać,
I I
Zawody, które stały na wysokim po
•
·
ziomie zakończyły się zwycięstwem
stosunku 1:p. Jedyną bramkę podł_u~ •
gości
dla druzyny włoskieJ zdobył prawo- pow1esa

Tyrania M 1losc1 ''

w:

Hermana Sudermana

od 1utra

w LU N IE

Str. 8 - - - - - - - - - - - - - - -

~esfa

t931

radu

€Iflft€~~ 20.v

1ifłi

.11orodó111

Nr. 139

DJ

§enell'ie lnofl'af; a na flołe•
io€1i niemiecAieli

Proc:es

przeciwko ex-królowi
· Amanullahowi
~upiec

paryski żąda oaszkodowania w wysokości 1J mi/jonów
franków

Paryż, 20 maja.
(Telegram własny)
. iPrzed sądem cywilnym toczyć się bę
dzie za kilka dni niezwykle sensacyjny
propes prze~iw . b. królowi Afganistanu
Amanullachowi.
Kupiec Hamukiew mi.ał z polecenia
b. posła Afgańskiego w. Paryż.u zakupić
transport broni za 50 milionów franków.
Gdy sprawa zakupu broni była iuż
sfinansowana nastąpił przewrót w Afga.
nistanie, a poseł tego państwa ;nikł w ta
jemniczych okolicznościach. Okazało &ię
potem, że .znaj-duje się on. już w Rosji,
gdzie przyjęty został armji w charakterz.e -0licera.
Kupiec Hanukiew wobec tego doma.
ga się od Amanullach:a wypłacenia mu
odszkodowania w. wysokości 13 milionów
fralllków.

Amerykański

Sesia rady Lhd Narodów w Genewie rozpoczęła się przy udziale przedstawicieli 27 państw europejskich. Czarna strzałka wskazuje ministra spraw zagranicznych Francil-Brianda.
Dyrekcja poczty w Niemczech wprowa
dziła na kolejach ciekawą
łnowacje.
Podróżni, którzy zamierzają skomuniko
wać sie z kimkolwiek w mieście orzez
które przeieżdżają, wręczają na dworcu urzędnikom pocztowym, specjalnie
lyżurującym przy
każdym
pocf ąJ?U,
krótkie listy, które są natychmiast doręczane adresatowi.

Xatasb!ola liolelo111a .., €ssen

min.

pracy
przeciwko obniżce plac
robotniczych
New York, 20 maja.
(Telegram własny).
W związku z :zatargiem w przemyśle
Stanów Zjednoczonych, oświadczył mini
s-ter pra·cy Doalk, że rząd uważać będzie
wszelkie ptt"óby pra<:odawców w kierunku obniźki płac jako pogwałcenie umoWy z roku 1929, w której pracodawcy z.o
bowiązali się niezmniejszania zaroh'ków.
robotnicz~ch.

Zwycicstwo wyborcze

W Essen miała mleisce w tych dniach straszliwa katastrofa koleiowa. Wsku·
tek złego nastawienia zwrotnicy, lokomotywa wjechała na ścianę mostu, prze·
bila ją i spadła na ulicę. Trzy osoby poniosły śmierć.

hittlerowców w Oldenburgu
Berlin, 20 ma;a.
'(Telegram własny).

W państew:ku Oldenburg
się ubiegłej niedzieli wr.bory

Jion!łra eu€ftarusfu€~nu · ..,

odbywały

do Landta-

!Turundfi
W Anglii skonstruowano nowy sfr6J dla
nurków, który umożliwia opuszczenie
sie w morze na głębokość, która dotąd

~u.

Wybory te wywołały w Niemczech
wielkie 'zainteresowanie, albowiem hitle
rowcy prowadzili niezwykle zaciętą

była zupełnie nieosiągalna.

kampanię agitacyjną.
Narodowi socjaliści zdobyli najwięk
szą itlość mandatów, nie posiadają, jednak
większości w Landtagu.

Wstrząs

podziemny

w miasteczku angielskiem
Londyn, 20 maja.
(Telegram

własny),

Wczoraj w. nocy nastąpi;ł w mias1teczku Brotle gwałtowny wstrząs pedziem
ny. Był on ta.k silny, że kih domów za.
rysowało się. Ludność w panicznym siTa
cliu wybiegła na ulicę. Wstrząs ten wynądził szkody wynoszące pół miljona
fUDJtów.

Redakcla I Admlnlstracla: Lódt. Piotrkowska 49. Tel. Admlnlstracll: 122•14..
Tel. Redakcii: IZ7·24. 136-43, 136-44, 189-00.

Konto P. K. O. „Wydawnictwo Republika" Nr. 68.148

ODDZIAł' Y: KRAKÓW, ul. Pilarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak, ul. Piastowska 9, tel. 7.17; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hlawskl
ul. 3-go Maja nr. 28; BĘDZIN: Biuro d:iienników J. Hlawski, ul. Małachowskiego 1; DABROWA GÓRNICZA: Biuro dzienr.ików J. Hlawski, 3-go Maja nr. 4;
ZAKOPANE: Waleria~
Joniec, Krupówki nr. 30; GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regia", tel. 19.02; TARNÓW: ulica Krakowska nr. 2; CZĘSTOCHOWA: Al. Panny Marii nr. 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota nr. 14;
RADOM: ul. Żeromskiego nr. 23,
tel. 31: KIELCE: ul. Sienkiewicza nr. 4u, . tel. 171; SKARŻYSKO: ul. Iłżecka nr. 16, tel. 40; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ulica Garnca rs ka nr. 3.

Prenumerata: z kosztanii
Za

wydawcę

przesyłki pocztowei zł. 3 gr. 50 miesiecznie

i druk.:

Wydawni ~ l 1\0

I

Ogłoszenia•

W tekś:ie SO gr. za _wiersz ."?ilimetrowy (na stronie 4 szpalty)!
• nekrologi 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy
najmniejsze zl. 1.50. Poszukiwanie pracy: za słowo 10 groszy. najmniejsze zl. 1.20.
'

„Republika" sp. z ogr. odp. i rcdakwr cdpowiedzialny: Jan Grobelniak,

Lódź,

Piotrkowska 49.

