Ceno nu1neru IO groszu

w Czechosłowacji 50 halerz._
w l'liemczech 7 fenigów,
w Gdańsku 10 groszy gdalfiaklch
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BRAK CHLEBA WŁODZI
.

mąki
dowozu
z powodu zmniejszonego
l
l

Posiedzenie komisji cennikowej w
LÓDŻ, 21 maja.
W dniu dzisiejszym w lodzi dawał mae;istracie wyznaczone zostało na
sle odczuwać zupełny brak chleba. Pie· I dzień dzisiejszy na 2odz. 12 w południe.
Przedstawiciele właścicieli piekarń
karnie łódzkie zarówno największe jak
I mniejsze spr~edawały jedynie bułki. i twierdzą, iż brak chleba został Jedynie
tłumacząc się, ze innego pieczywa abso , spowodowany minimalnym dowozem
lutnie nie posiadają na składzie;
.Tak nas informują, od szeregu dni Już

I
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mąki. Ze sfer miarodajnych otrzymuie·
my wiadomości, że w ciągu dnia dzi·
sieisze20
WŁADZE POCZYNIA WSZELKIE STA
RANIA BY LÓDŻ NIE ODCZUW ALA
ŻADNEGO BRAKU CHLEBA.
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Szpiegostwo przamy•.

•

:Jlfena<•~!!~d•fe li~~a•
ne nie•ll'UIHe suroll'o

Berlin. 21 maja.
·
(Telegram własny)
W zwi&tZ1ku ze wzmagającą się falą
szpięgostwa przemysłoweg10 na rzecz So
wietów rząd niemiecki wniesie do parlamentu ustawę , która ma. uchronić prze
. . .
mysł od sizpiegostwa.
Ustawa: ta przewidywać będzie Ditezwykle surowe kary na szpi~gów.
&i
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Ostry streik ·włókniarzy we Prancii . ,'!!!~~~1!:.!~~-

· !JołsAina„
'Jf flJielu miejs.:oflJoś,;ła«:li doszło do zojśt
Kupcy branży mączne! woleli prze·
. Warszawa, 21 !llafa. .
streikującyml
miedzy
starć
drobnych
[do
maja.
PARYŻ, 21
.
wozić mąkę ~o Warszawy, gdyż tam
Jedna z wiek.szych insty~ucyJ banko
a łamistrejkami. Związki zawodowe
(Telegram własny).
Pia~ono im wYzsze ceny, a to z powodu
Liczba streikujących robotników prze zwróeiły sie do premiera Lavala z proś 1 wych, Ban~ Angt~lsko-Polskt w Warsza0
wYzszego cenni~a na pieczywo.
Piekarze łódzcy zwrócili sie do mysłu włókiennicze20 wzrosła w ciągu l)ą o podjęcie mediacji miedzy robotni· 1wie podnosi z. dmem 1 cz~rwca r. b..
15 proc„ p~nsJe wszys!kim .pracowmwładz z prośbą o Podwyższenie cenni- : dnia wczorajsze20 do przeszło 113.000 kami a pracodawcami.
kom pomzeJ 400 zł. miesięczme.
·
ka, twierdząc, źe nie mo2ą w żaden spo , osób. W wielu miejscowościach doszło
sób sprzedawać chleba według obowlą- I ;;;&.lmmm;;;.;~.;;;;;..;;m~•••r••••••••••••••••••••••••~-·

„: : ,h.~ec·:~ce~ ... . Krwawa · tragedja ma1Zeńs·k8
0 0

- . .' „ :
1fu6uefi
ł :Jedłęn 1!!:0 :';.':f!:!::J'

Porzucony małżon~k stoczył --walkę ze swą żoną, którą schwytał
. .
na gorącym uczynku zdrady

· · · Bei'lłn, 21. maja. '
(Telegram własny)
W Berlin - Lichtenberg. w rafinerii
· oleju powstał dziś katastrofalny pożar.
Wskutek wybuchu benzyny zajęta· się
cala fabryka, przyczem prace ratowni
cze byly niezwykle utrudnione ze
względu na groźbę wybuchu pozostalych dwuch zbiorników z benzyną. Jeden z robotników zdołał się uratować
k k
przez s o na płachtę ratowniczą drugi

. Wolski do~i~d~iał ste wkrótce, 'fe
Wojnowski jest Jej kochankiem. Był on
jednak tak osłabiony chorobą, że nie
chciał interweniować w tej sprawie:
· h tł
'
i
Przed paru m esiącami Mic a na
wraz ze swym kochankiem uciekła z
mieszkania. Wolski został sam. Wkrótce go wyeksmitowano, gdyż zalegał w
opłacie komornego.
Gdy 0 eksmisji . dowiedziała się Jego

"

· popar~onu

'

. tódź~ 21 maja.
,
· _Wczoraj .wieczorem w domu przy
Al. l~go Maja .s~ rozegrała si(krwawa
tragedfa małzenska. W kamienicy tej
s~ego czasu zajmowali mał& mieszkan
ko małżonkowie Józef i Władysława
Wolscy wraz z dwojgiem dzieci 19-letnim synem Jerzykiem i 5-letnią córką

Michaliną.
Pożycie łeb nie było zgodne.

grudnill ub. roku · Wolski paważnie zachorował i został przewieziony do
szpitala. w którym odbył dłuższą kurai~o wzięła
• ·
• dz
•
c1ę. W mię . yczasie zona
na młeszkame sublokatora, szewca Ste
fana Wojnowskie20, z którym łączyły
ją zażyłe stosunki.
Gdy Wotski wrócił ze szpitala: domagał się, by kazała Wojnowskiemu

w

opuścić mieszkanie. Wł~dy.st;iwa
chciała jednak tego uczynić.
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Wilno, 21 maja.

bietę, ustosunkowaną

w sferach

wileń-

Władze bezpieczeństwa ujawnily na skich, która prowadziła akcję wywiado

terenie Wilna organizację szpiegow- w czą na rzecz jednego z państw oście n
f
.., Xiena- ską, która operowała od dłuższego cza- nych.
•a ll'Ulqdoganie
Szczegóły afery ze względu na toczą
su na terenie WHef1szczyzny. Szpiegów
c:•ec:fl

s1.

. nie

pr••m.~.~ ~~ ~1•

WczoraJ wieczorem dowiedział slę
o tern Wolski, który zamieszkiwał obec
t
nie przy ul. Wróbla 13. .
Przybiegł on do s'Yego dawne~o m e
szkania p~zy ul. Al. 1-go Mata. gdzie za
stał swą zonę wraz z jej kochankiem. •
Wynikła krwawa awantura. Wotski
rzucił się na żonę, uzbrojony w Jakiś
ciężki przedmiot, ona zaś porwała bu·
telkę. Walka trwała dość długo. W rezultacie małżonkowie doznali bardzo
cielesnych. Zaalarmowano pogotowie, które im udzieliło
pomocy lekarsklef·

ujęto w czasi·e tajnej narady w jednym lee się śledztwo, trzymane są w tajemr.icy. Aresztowanych szpiegów osadzoz domów przy ul. Antokolskiej.
(Polska A11:encia ~~~!~~f~~n!fajr..
Aresztowano m. iu. pewną młodą ko no w więzieniu na Łukiszkach.
Wczoraj przed sądem w Scheinfurcie stanęło trzech lotników francuski·c h
oskarżonych o naruszenie przepisów
na tekomunikacyjnych i
renie nlemiec.kim.
·
Jeden z lotników zostar skazany na
~~~~!!!!~~~~~~!!!!
Niezwgkła sensa.:ja w Pargzu
zso marek grzywny lub 10 dni aresztu
mali podejrzanego osobnika, okazało się
Paryż, 21 maja.
a dwaj inni na 100 marek lub 4 dni
Posterunek policji w jednej z najru- jednak. że p i eniądze byty prawdziiwe, a
aresztu wraz z kosztami sądowemi·
Marsz. Piłsud .ski
chliwszych dzielnic Paryża został po- rozrzutnym szafarzem był niejaki Ro•
§rOIJIRO pOSO• wiadomiony, iż pewien osobnik rozdaje bel, który dostawszy pomieszania zmy- członkiem honorow·y m
na ulicy przechodniom banknoty. Prze- stów, zaczął rozdawać na ulicy pieniąń &,
•
4
śgiatoll'ei -f:iei !J'ofloiu
SaO Je flJ :!I O S••U chodnie, przypuszczając, że mają do' dze. Przy zatrzymany m. znaleziono trzy
Warszawa, 21 maja_
czynienia z fałszywemi banknotami, tysiąice franków w dro.b nych banknoGenewa, 21 maja.
Pokoju w Genewie
Liga
~wiatowa
·
·
W dalszym przebiegu środowego taj rzucili je na ziemię. Policjanci, zatrzy- tach.
Piłsudskie
Marszałka
do
wystosowała
ncgo posiedzenia Rady Ligi Narodów
go pismo, w którem prosi Go o przyprzedłużono na dwa dalsze Iata mandat
g-dailskiego komisarza Ligi Narodów hr. Wyjażdżający zagranicę Rozr~ch~ w Nicara~ui jęcie godności członka honorowego Ligi.
Gravinv, uoływający w roku 1932.
moiq •astat opodatfto- :fomo«:liod sd~rzuł

wylądowanie

Hr.

War·iat rozda·;e

pi·en'tądze

na

uł'tcy ciężkich uszkodzeń

c.:.d
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tódt, 21 maJa.
Przed domem przy ul. Wrzesińskiej Sensacviny projekt w Niemczech
Prez. Doumergue
Waszyngton, 21 maja.
nr. 8 wczoraj wiecwrem na 28-letniego
(Telegram własny)
Berlin, 21 maja.
Aandvduie do senatu
robotnik a Eugenjusza Gawlika (Raitera
ZjednoczoStaaiów
marynarki
Urząd
jest
rozważany
rządQwych
kołach
.W
Paryż, 21 maja.
111r. 33) napad11i jacyś dwaj mężczyźni,
(Polska Agencja Telegraficzna)
Nibavagui,
z
adomość
wd
otrzymał
nych
wyjeobywateli,
opodatkowania
projekt
którz y zadali mu kilika ran nożem. Gaw
lik doznał dość poważny•ch uszkodzeń żdżających za.grani c ę. Władze skarbowe iż wybuchły tam ponownie rozruchy. . Prezydent Doumerque zamierza pociel•esnych. Wezwano pogotowie, które obliczyły, iż obywa·tele ni.emieccy wy- Rząd zmobilizował trzy pułki piiecnoty zostać przy .życiu politycznem i kandymu udzie!Uo ipomocy lekarskiej, Napad wieźli 230 miljonów marek, co przyczy- dla walki z powstańcami, któr.zy grasu1ą dować do senatu z dep. Ga.rd, by spo'Y?dować silniejszą polit y k ę w obec Nie
miał charakter zemsty osobistej. Spraw naó się do pogorszenia bilansu .hadlo- p rwważ~e w górach.
we go,
m1ec.
ców nie uij ęto.
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Amerykański przemysł ·gazetowy

Sensacyjny proces
w

Paryżu

o spodeli po fis. !Ra·
daiOJilfe

W paryskim
na naiblitszej se.
rosDJijo si~ "' tempie 61vsfiaDJiisneDI
sji
rozpatrywana
sprawa
spadku
w
A~tronomiczne cyfry najlepleJ świadczą otempie tego rozwoju roku w Monaco.
sądzie

będzie
głośna
księcia Radziwiłła, zmarłego

'Jednocześnie z kolosalnym rozro· wY'dawnictwa rozporządzające wystar- ników i miesięczników „Saturday Evestem amerykańskiego przemysłu pra'So· czającemi kapitałami, mniejsze zaś pis- ning Post".
wego nastąpiły ogromne zmiany w or- ma zmuszone były przyłączyć si~ do · Jeśli i·dzie o dziat ogfoszeniowy, to
ganizacji i administracji prasy amery- tvydawnictw silnych finansowo.
wzrósł on kolosalnie we wszystkich piskańs.kiej. Jednym z głównych rez.'ultaW ten sposób ilość pism codzien- mach amerykańskich i zmusit wydawtów nadzwyczajnego rozwoju przemy- nyich, która w roku 1921 wynosiła 2029 nictwa do wydatnego zwiększenia obję
slu prasowego jest grupowanie sie róż- pism, spadła w roku 1931 do 1949 pism. tości pism, bez konieczności zwiększe
nego rodzaju wydawnictw w koncerny.
Wśr6d coctziennych pism ilustrowa- nia ceny sprzedaż11ej pojedyńczego egGdy przed niedawnym jeszcze czasem nycll największą poczytnością cieszy się zemplarza.
·
wydawnictwa pism codziennych oraz „New-York
Daily News",
który z
Ostatnia statystyka wYikazała, że
tygodników i miesięczników znajdowa- 1.250.000 egzemplarzy dziennego nakla- wplyw.v z ogłoszeń wynoszq w vismach
ly się w rękach poszczególnych jedno- du zajmuje vierwsze miejsce wśród codziennych . prawie trz.v czwarte. zaś w
stęk, w obecnej chwili wydawTZictwa pra wszystkich w:vchodzo,,cych w Stanach tygodnikach i miesięcznikach dwie trzesowe maja charakter odrt:bnej dziedzi- Zjednoczonych Ameryki Północnej pism cie ogólnych wpływów. Cyfry te chyba

1917

Książe zostawił testament, w kt6rym majątek swój dzieli pomiędzy dwie

grupy spadkobierców. Ziemie,

kapitał w gotowiźnie otrzymała

akcje i
wdo!'a

księżna Radziwiłłowa. Pozo.stały ma1ą

tek zapisany został ikrewnym
księcia,
braciom La Rochefoucauld. Pomiędzy in
nemi w udziaile krewniaków
przypadł
także zamek Airmennouwille, w którym
umarł Jean Jacque Rousseau. Wypeł
nienie testamentu księcia zostało zak~
cone dwiema okolicznościami. PrzedeWS•zystkiem spadkobiercy winni, byli zapłacić około 6 milionów franków podat
ku spadkowego, a nie kwapili się, następna zaś trudność polegała na wypeł
nieniu je·szcze jednego dodatkowego pltt.
testamentu. Polegał on mianowicie na
tem, . że spadkobiercy winni
wypłacać
rentę dożywotnią w sumie 60.000 franków :rocznie pierwszej żonie księcia, z
którą był rozwiedmony, a która wys.zła

ny przemysłowej. Mimo, iż ilość wyidaw codziermych.
niezbicie wykazują jaką kolosalną wagę
nictw w roku 1903 w Porównaniu z lataDru:giem z kolei pismem codzfennem przywiązuję przemysł i handel amerymi Ulbie·głemi powiększyła się nieznacz- o największym nakładzie jest „Chicago kański <lo reklamy prasowej i w jaki
nie, jednakże od r. 1921 ilość pism wzro- Tribune", zaś największy nakfad, gdyż sposób, jeśli idzie o koszta, wykorzyistu
sla o 36 iprooent, czyli dwukrotnie w sto trzy mHjony egzemp.Jarzy miesięcznie, je potęgę, jaką bezsprzecznie są ogfosunku do wzrostu w tym samym czasie posiada popularne wyidawnictwo tygod- szenia.
łtrdnoścl Stanów Zjednoczonych Amery iiiiiiiiiiililliiiiiiiiliiiimlliliiliiiiiiilliiiill ilii•mliia•------•••••
ki Północnej.
Ogólny na•kład poramiych I wieczorowych t>i·s m w Stanach Zjednoczonych
nosi nazw.iswynosi w ciągu tygodnia, nie licząc dni
Każda z dwuch grup .spadkobfe.r>·iw
świątecznych, okolo 40 milionów egzem
I zad•;111lofqee perupefłe slośliDJeeo losu
chciała te nieprzyjemne punkty
t~sta.
plarzy, vrzyczem nakład niedzi.elny si~
mentu zrzucić na drugą i w końcu ln~
ga 28 milionów egzemplarzy. Również
życiof'Yl'y wybitnych przedstawicieli szedni zitną, ji11ko palacz i sprzedawca ba było sprawę oddać sądo·wi polubowkolosalny jest nak'lad tyigodni!ków 1 ducha są wydawane w masowych na~da. jarzyn, latem zaś pracuje w ogrodnict- nemu, w s:kład którego weszli trzej na.imiesięczników, który w ostatnich latach daoh i czytane przez liczne rzes;ze. Wy. wie i udziela lekcy!.
lepsi cywiiliścy francuscy: profesor fa.kul
wzrósł znacznie i wynosi mniej wi1:cej bitne jednostki, którym zawdzięczamy po
W 26 roku życia, jako początkujący tetu prawnego paryskiego uniwersytetu,
120 milionów egzemplarzy miesi<~cznie. stęp i rozwój cywilizacji, są przedmio- inżynier, nie znajduje żadnego zajęcia i Kapitan, były przewodniczący związku
W ten sposób na jednego obywatela Sta tem pow.w:echne,go za.i nteresowania i po wpada w straszną nędzę.
adwokatów przy radzie państwa Labbe i
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej dziwu.
Zupełnie niespodziewanie otrzymuje Jean Perent.
przytpada miesięcznie jedien egzemplarz,
Stwierdzić należy, iż nawet najwybit- bardzo wysokie stanowisko. Maiąc lat
Sąd polubowny wydał wyrok sa1omo
jeśli mowa 0 tygodnikach, lub miesięcz- niejsze jednostiki zawdzięczaią swe wiei 29, zostaie wysłany, jako przedstawiciel nowy, mocą którego obie grupy, zarówno
kie zasługi, położone dla ludzkości, w wielkiej amerykańskiej firmy elektrycz. 1 księż.na wdowa, jak i r-odzina La. Rok h
acc'onajmn!ej okoto 20 tygodników lub pierw.szym .rz~dzie sile woli i .energji, beiz n.ej do Południowej Ameryki. Mimo bar chefoucauld winni wypełnić wolę zmarmiesięcz.ników rozrywkowych i faoh.ow. których na1w:iększe talenty gmą bez śla- dzo gortliwej i owocnej pracy traci tę po łego testatora ' W &tosunku proporojonal1nym do odziedziczonego majątku. Nie.
zwanych „Magazynami" .p osiada 110 Jed du. s·i
sadę.
I . .
.
. .
nym milionie nakładu. Roczny dochód .
1 na wo a i mespozy~ ~e.rg1a. ru~ są
Po tej klęsce udaje się na dwa dni do stety, jednak, wprowadzenie w życie tez wycliawnictw pism codziennych oraz 7e~na~ wyłącznym przywd~1em ~ielkich. 'Paryża, pragnąc wypocząć po niezwyk- go salomonowego wyroku okazało się
tygodników i miesięczników wY'llOSi Ku~r·U.Ją one . często ~os~m 1 ~erą zw łych perype'tja:eh swej barwnej katjery niemoiliwością. Naprzy:kład, na wielkie
około 11óltora miliarda dolarów, z czego k~yc~, przeciętnych .sm1er.telrukow, c~:o w środow~ki.i swych rodaków. Uda.je się trudności natrafiła ocena niektórych obmilJard dolarów przypada na pisma co- ~ąc 1ch od ,zguby numo ruepowod·zeń zy- on ~Ówu dłr~Nowego Jorku, gotów jest jektów, jak zamek Airmennouwille, kt6dztenne, zaś pól miliarda dolarów na ty- ciowych.
.z godną podziwu energją nadal walczyć rego wartość historyozna wielokrotnie
godniki l miesicczntki
Krótka historia barwnej kariery pew o swój byt, zdecydowany
jest
myć przewyższała jego wartość materjalną, a
W roku 1929 byto• w różnego rodza- nego :rosviskiego ~migranta •.. ~tóry da! okna, palić w piecach i t.d. gdyż,
jak na wet estetyczną.
ju pismach amerylkańskich zatrudnio- dow;~y ruezwylde1
energ11 1 stalo~ei zwierza się ten uhezimieny bohater''. Za
Interesów księżny Radziwiłłowei hę.
nych 133.797 osób, których wspólna pen w?lt, Jest wymownym
dowodem,. .lak mną stracona ojczyzna, w której zg.inęli dą bronić adwO'kaci: Pa ut
Boncourt i
sia roczna wynosiła 249.995.591 dola- Wlelką ro!~ mogą. o.de~rać te co/nn1k1 v._: ojciec, matka i siostra, przede mną zaś Paul Weil. Interesów zaś księżny Goiiirów. Gdy w roku 1914 wpływ wszyst- eg.zystenci1 ludz}t1e1. Wobec mezwrkłei w.ietki, tajemniczy obcy świat. ,Jest mi cyn - adwokat Dowill.
!kich pism amerykańskich z abonentów k~ry tego ~gran!a. ~Jedną na1bar- zupełnie obojętne, czy znajdę
się we ••••••••••••••••••••••••••••••
wynosił 99,500.000 dolarów, zaś z ogło- dziei sensaCYJne pOwieśd.
Francji, .Xmeryce, Tahiti lub gdziekolszeń 184 miljony dolarów, w roku
Od 13 roku do 31 r. życia skromny, wiek mnie niepewne losy zaniosą. Niiez.
1929 wpływy z prenumeraty WY'OOSiłY nieznany n~komu emigrant rosyjski prze. nana, pełna zagadkowej taijemnicy i nie272 miliny 600 tysięcy dolarów, zaś z żył 24 przeróżne metamorfozy; nie zra. spodzianek przyszłość posiada dla mnie
ogłoszeń 791 milionów 500 tysięcy żal się on niepowodzeniem ani niedostat ob.ecnie najiwdększy urok i czar".
dolarów.
kiem, mim-0 trudnych warunków walczył
Karjera tego skromnego „bohatera''
~en kolosalny irozrost amerykańskie on zawsze z niezmordowaną wytrwałaś.: jest wymownem świadectwem, jak wielgo iprzemysłu gazetowego pociągał za cią i energją o swój byt. ii egzyst~ncję .. O- ką pa.tę-gę posiada człowiek o silnej woli,
sobą kon·ieczność zakll'PUJ coraz to no- to poszic1..ególne fazy mezwykłe1 kar1ery pragną-cy utrzymać się na powierzchn.i.
wych i lepszyc}J. maszyin, co pachłanfa- tego P'f.z~ladowanego przez los emi~ran
lo loolosalne sumy. W ten sposób wyda ta rosyjskiego:
·
wan.Je pism stało się z czasem wyłqcz.
:W 13 roku tyC:ia uczę.szc~ł on, jako
nym przywilejem wielkiego przemysłu. syn zamożnych rodziców, do gimnazjum 1111 •
tembardzi.ej, że wymaga ono prócz o- w Petersburgu. Ze względu na słaby or~„,
gromnych sum pienit:żnych również bar ganizm nie rokował on zbyt,
wielkiob
•
~
dzo kosztownej administracji. Najwat- na.dziei na przyszłość. Mając łat 16, stud
';fensacuJDV pro«:es o os~usf"'o 1nofrUDIODjofne
nlej-szą rzeczą w administracji ł organi- juje · technologję. W 17 roku życia walPrzed sądem okręgowym w Preszbur piec nie zrozumiał ani słowa. p 0 powro.
zacji pisma jest bezwz.ględnie ekonom.ja CP.y, jako oficer, na froncie w Galicji. Ja gu odbywa się obecnie sensacyjny pro. cie z urzędu, narzeczony wyjechał do
czasu. Wyidanie i sprzedanie dzienne- ko 19-letni młodzieniec, zaciąga się do ces, którego <tłem jest niezwykle wyrafi- Wiednia. Przed samym wyjazdem matka
go nakla:dl.1! wi~Jkiego pisma ameryQ{ati- 1antysowieckiej annji partyzanckiej.
nowane i niecodzienne oszustwo małżeń narzeczonej oświadczyła mu, że ślub odskle&:o me moze przekraczać dwwnasto,W 21 roku życia żebrze na ulicach skie. Skargę p:rz.oiw swoj·ej żon.ie wniósł będzie się w ciągu miesiąca w jednym z
godzmnego o~resu. ~zasu.. .
1KonstantynOpOla. Następnie zajml14e się mianowicie, . bogaty kupiec wiedeński, kościołów w Preszburgu.
W <?becneJ chw1h znaJd'U!Je się w Sta pośredniotw.em przy wynajmie mieszkań, który
oskarża ją o współudział w tem
Po kilku dniach do Wiednia przybyła
nach Z1ednoc~onych 16 koncernów 11ra- pracuje na kolei tureokiei, trudniąc się oszustwie.
·
x:arzeczona, która ku wielkiemu z·dumieSf!WYCh, • ktore Jednocza TJr~eszlo 300 myciem wagonów, wreszcie angażuje się
W grudniu 1929 roku kupiec ten u. niu narzeczonego, oświadczyła mu, ze
pism codzumnych ma ogólna liczbę 1949 w charakteue pomocnika kucharza na dał się do Preszb.urga w sprawach han- j~t już jego żoną, na dowód czego przed
w_ychadzqcy_c~ w Ameryce. . Dwa<lzfeś- statek włoski. Przez pewien czas, aby d~owych. Przypadkowo nawiązał on kon stawiła mu świadectwo ślubu, z urzedu
c1a dwa naJw1ększe wydawnictwa ame- utrzymać się przy życiu uczy się łata- taikt :r. ~wną swatką, pragnąc wydać za. stanu cywilnego w Preszburgu. Jak ·się
iryka~skie posiada)ą wspólny nakład nia butów.
'
męż swoją si<>strę. „Pertraktaeoje" trwa- okazało, ślub został zawarty wówczas,
sięgaJą,cy 14 1fZllionów egzf!mPlarzy
Ukończywszy 22 lata, przebija
się ły dość długo, a kup1iec w ciągu tego kiedy naiwny kupiec przekonany był, że
dziennie, ~ więc jedną t~zec1ą. całego przez życie, jako nauczyciel języka Iran czasu bywał częstym gościem w domu chodzi tylko 0 zwykłe formalności przed
n,a!cladu dziennego. wszystlk1ch pism co- cuskiego, W 23 roku życia jedzie on na swatki.
W czasie tych częstych wizyt ślubne,
dziennyc~ :An:er~i. .
. ,
pokładzie amerykańskieg.o statku Czer- poznał on 18-letnią córkę swatki, która
Posag oczywiście przepadł.
Z tym
. Rówm~, Jeśl~ 1d~1~ o ty-g~n1k1 i wonego Kr:zyża do Nowego
Jorku w wywarła na nim duie- wrażenie. Ponie- faktem „mimowolny" małżonek
nie
m1esięczmk1, to 1stme1e ten<ienc1a karte charakterze pielęgniarza.
waż robiła wrażenie niewinnego jeszcze chciał s.ię pogodzić i wytoczył zarówno
lizacji. Największym koncernem jest
dziew~zęoia,
zakochał się i pomyślał, fonie, jak i teściowej skargę 0 szustwo.
„Crowell-Koncern" wydający
cztery
Osiągnąwszy 24 wiosnę życia, pracu- tym razem, o własnym ślubie. Kupiec Kupiec domaga się unieważnienia
mał.
~-tó
robotnik, w fabryce omo'Wl'ł z rodz1·cam·1 swe1· wy b rane1· wszy. żeństwa, motywując to tern, że małżeńczasoPisma,
n. ryc h WS>pól ny nak'1ad 1'e, 1·ako zwykły
wynosi osiem i pól mi1jona egzemplarzy wafli. Nauczywszy się płynnie władać ję- s.tlcie war~, na podstawie
których stwo zawarte zostało bez jego świadome
następnym zaś - „Curtius Puiblishing zykiem angie1skim, zo&taje posłańcem ?trzymać nua~ posag, a narzeczona bctga g? udziału, i w czasie cerem onii ślubnej
Company" z nakładem 700.000 egzem- biurowym, po krótkim jednak czasie za- ~ą wyprawę.
me zapyitano go , czy narze c z cną swoją
plarrzy.
biera się do mycia okien.
Pewnego dnia młoda para wraz z ro- 1 pragnie poślubić.
Charakteryistyiczny jest szcze.gót, że
W 25 roku życia wstępuje na poli- dzicami wybrała się do urzędu stanu cy-I
Sprawa wywołała w całym Preszrnimo kolosalnego rozrostu przemysłu technikę amerykańską, aby się należy- wilnego, aby . załatwić, rzekOmo, form.al ' burgu zrozumiałe poruszenie i jednoczeprasowego i wzmożonego w ostatnich la cle przygotować do przyszłego zawodu. n<>ści przedślubne. Poaieważ w urzędzie 1 śnie zgorszenfo.
tach czytelnictwa, rozwijają słę fed'Y1tlie Jednocześnie zarabia na chleb
pow. rozmawiano po czesku i węgier~u , ku-
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Ubiegłej nocy po długich 1 ciężkich
zmarł ·we Wiednfu

Członek Zarządu

w

zmarłym

·cierpieniach

Wydawnictwa ,,Republika''
długoletniego

tracimy

pracy.
Niech mu ziemia lekką

towarzysza

będzie.
'

Zarząd Wydawnictwa „Republika"
8p. z odr. odp.
•

-

Centrala polskiej policji-śledczej

policyjny, któ~y otrzymuje z całego świata m~l
dunki o zbrodniach. -Radjo na usługach władz polskicb

Urząd

'Wupadeft .., c•asłe pracu
W fabryce Giswelta przy ulicy Drew
nowskiej 102 w czasie pracy poparzył
się dotkliwie kwasami rołiotnik, Stanisław Jakubowski (AndfleJa 37). Pogotowie, po udzieleniu pleiwszej pomocy,
przewiozło go do domu.

Na podwórzu domu przy ulicy SosOd trzech lat już przy Główne) Ko-1 tym samym stopniu korzystają z pomo-J „pracę" i ~ardzo często wPadaJą w ge13 został pogryziony przez psa
nowej
sieci.
zastawione
sto
śledczej,
służby
centrali
polskiej
cy
istnieje
mendzie Policji w Warszawie
~ols~a sek~ja międzyn~rodowej or- ttu~o Aft.
spe.cjalna. centrala służby śledczej. opar któr~ otrzymuj.e od nich ~szelkie infor
bramie domu przy ullcy Starota na naJlepszych wzorach zagramcz- macJe, tyczące się wszelkich spraw po- gamzac]'l walki ~ handle_ll! z~ym towa
s ofiarą podobnego wyWólczańskiej
dwo:co~
m1sJam1
z
.współpracuJe
rem
ścigowych.
nych.
W centrali tej skoncentrowany jest Niedawno wprowadzona z~tala rów wem1, .to"'.a~zyst~em o~hrony ~ob1et i padku padł Alfons ttilczer. Pogotowie
\\~sze}kiem1 mnem.1, kob1ecem1 mstytu- udzieliło im pomocy lekarskiej.
caly polski, śledczy aparat policyjny. nież wymiana wyroków sądowych.
·
Ody obywatel polski Eoeta!e zagra- CJam1 społecznerrn.
Wpfywają do niej meldunki o wszelkich
omułfto
~ata(na
naJpowyżej
.
wymienionym
Dz_ię.ki
przestępstwo,
Jakieś
poważ~·iejszych pr~estępstwa.ch z całe-I nicą skazany za
centrala warsz;awska otrzymuje o tem bard:meJ nowoczesnym metodom i>racy.I
go kraJu a nawet 1 z zagramcy.
5-letnl Longin K1;1rzycki ~\\aclawa 9)
Cent;ala służby śledczej, jako wła- i odpowiednią władomośt. Centrala poi- dzi~laln?ś~ pols~iej centrali służby śledprzez pomyłkę naPił się .w1ekszeJ ~ozy
. .
dza zwierzchnia nad wszystkimi poi- , ska zawiadamia znów państwa obce o czeJ d~Je JaknaJ.Jepsze owoce.
Swra.dczy o ~em przedewszystk1em k~aS}l solne~o. Pogotowie, J?O udz1eleskimi urzędami śledczemi, kieruje ich skazaniu ich obywateli w naszym kraju.
Prócz te·go w ladze nasze wydają wzrastaJą<:a wc1ąi ilość wykrytych mu p1erw~ze1 pomocy, o~~e wiozło chłop
pracą i w wielu poważnie}Szych spraca do szpitala Anny-Mar11.
wach kryminalnych bezpośrednio kie· specjalną „Gazetę Sledczą", w której po przestępstw.
••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dają szczegółowo opisy wszelkich po- · · - - - • •
ruje całem śledztwem.
Instytucja ta rozporządza wszeLkie- ważniejszych przestępstw, dokonanych
mi, rtainowszemi zdobyczami technik! w naszym kraju oraz ewentualny rysoi jest w stałym kontakcie z stolicami pis przestępcy.
„Gazetę śledczą" otrzymują jedynie
większych państw europejskich.
Korzysta ona przedewszystklem z 1polskie placów·ki zag-ranica oraz więk Inkasent przuwłasz€zgl sobie 'IO dg·
specjalnej policyjnej stacli radiowe), któ sze centrale śledcze Zachodniej :Europy
si~cg zł. i dos:fał się do wi~zienio
ra działa na krótkich falach i znakomi· które władzom naszym nadsyłają do
Pan O. Cymmerman, właściciel mły- ·twa. Gaj został pociągnięty do odpowie
cie ułatwia pościg za międzynarodowy kra1u wlasne, podobne wydawnictwa.
Przy polskiej ·centrali śledczej w na parowego na Chojnach, zatrudniał dzłalnosci karnej. Sprawa jego już miami przestępcaml
Ody centrala warszawska otrzymuje Warszawie istnieje sekcja międzynaro- młodego inkasenta, Dawida Gaja. Gat · ta się odbyć przed kilku mleslą~ami,
meldunek o ucieczce zagrank:ę jakiego dowej centrali dla zwalczartła fał· pracował już u niego od dłuższego cza- lecz została odroczona, gdyż nit stawili
kol wiek kryminalisty, natychmiast na- szerstw pieniężnych· Miedzy.narodowa: su t spełniał bardzo sumiennie swe oho- 'się ' najważniejsi świadkowie.
Wczoraj Gaj znów stanąi przed sądaje radjotelegram wszystkim więk- ta centrala wydaje specjalne pismo, za- wiazki.
W roku 1929 p. Cymmerman dowie- dem.
szym centralom śledczym całej Europy wierające szczegółowe opisy banknoNie przyznał się on do winy i twierpodając im szczegółowy rysopis zbie- tów oryginalnych i falsyfikatów. Wszel dział się, że jego pracownik nosi . się z
ga i wszelkie inne dane, mogące ula- kie nowoemitowane banknoty są wza· zamiarem załotenia własnego przedsfę- dzlł że pozostawał z p, Cymmt!rma.nem
w stosunkach handlowych i wstał mu
.
jemnie wYmienłane J przesyłane, Jako błorstwa.
twić pościg.
Stwierdził wówczas nadużycia. Oka- winien około 10 tysięcy złotych, lecz
Dzięki wprowadzonym ostatnio udo wzory.
Przy centraJ.i warszawskiej funkcio- zało się, że Gaj zainkasował u kilku ich sobie nie przv-wlaszczył.
skonaleniom, w godzinę po wpłynięciu
Poszkodowany właściciel młyna po-.
również sekcJe międzynarodowej łódzkich piekarzy Rotenberga (Cegiełnują
polskiezagranicę
ucieczce
meldunku o
1
go przestępcy. posiadają już o tem wia- or~anizac,i:i walki z handlem żYwyttt to · ntana 26). Kellera (11 Listooada 44) Jeli- 1wtórzył to samo, co zeznaw~t na 5le1z.
.
'
1na i Prvdmana (Gdańska 85) i Rozenber · twie.
domości wszystkie, bez wyjątku wła· warem i handlem narkotykami.
Sąd, po przesłuchaniu ~ 1'-·fadków, wy
Dzięki ścisłej wsnótpracy wszyst- ga (Rz~owska 49) okofo 12 tysięcy zło~
dz~ portowe i zbi~ nie może już nawet myśleć o wvieździe do krajów za- kich urzędów śledczych całego świata. tych i nie wpłacil tych pieniędzy do ka- niósł wyrok mocą które~o Gaj został
. · jskazanv na - sześć miesięcy więzienia..
międzynarod-0wi handlarze żywym to- sv młyna. ·
morskich.
.; · · ·
. ·
·
Pailstwa · zagrani·czne oCzYWiście w warem mają obecnie bardzo utrudnioną I · W wyniku przeprowadzonego. śledz-
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Elektryzujący całą Łódź

fenomenalny film p. t.

·
O''·
SŁONECZK
MOJE
''
,·~

.
przęp.iękna

idylla ·'wiosenna,

wyśniowy

sen biednego

dziewczęcia

z

ulubieńcami Łodzi

Farrell ;ł:z~a~~h W h•t
Janet Gilynor i Charles'em
• •
El • Bren deI, Mar1or1e
C Ie

Przecudne, melodje, frapująca pełna słońca i pogody
treść pełne humoru kapitalne momenty, w epizodach

nadprogram: Tygodnik

dźwiękowy

Poxa i

aktualności

krajowe.

Początek seansów o godz.
Bilety wolnego wejścia nieważne do odwołania. 4.30, .w soboty i niedziele od godz. 12 do 3-ej poranki po 75 gr. i 1.- zł.

Mo)e

Słoneczko ,

robotnikom

Pomóżmy

również spędzić

urlopy na wsi!

mają jeszcze rodziny na wst
Z nastaniem pory letniej dużo miej-1
sca i czasu p_oś~ięc~ się roz~ażani<?m Takim jest. dobrze. Wyjeżdżają do
•
N
na temat z,dro1owisk 1 uzdrowisk kra10- 1swych rodzin i przez dwa tygodnie odOWIDY
wych oraz zag-ranicznych. Mówi · się o dychają ni-ezadymionem powietrzem.,
filmowe i teatralne
~em, g~zie_ ~~jl.ep~ej SJ?ę_dzić lat.o, _gdz!e Ale takich jest prawdopodobnie tylko
,
Jest na1tame1 I na1fadrneJ. Wym!ema się 1maf.a garstka. Większość z nich mieW koncu cz~r.wca przybywa do BuBył blady, mizerny, zmęczony„. Pot lał mu przytem nazwy zdrojowisk oraz let- . szka
dape.sztu na goscinne występy słynna
na przedmieściach·
się z czoła.•• ~szał ciężko, jak lokomotywa, pę n!sk. Wszystko to jest bardzo piękne
Mistinguett.
o
Kto
warunkach.
nieodpowiednich
w
ale...
dząca, by zdązyć na katastrofę pod Rogowem,,, ! ciekawe,
...
p~myślał?
ich
n
.
.
w~zystkic~.
dla
~ie
gło-1
cichym
_tak
Miał ~ńce pod oczyma••• M?w~ł
Posiadamy liczne organizacje 0 cha W Drez~1e. ~owst?!a organ1 zac1a „bez
. B_o są ; tacy, ktor~y ni gd~ m~
sem, 1akgdyby wygłaszał 1akies antyrządowe
me mówiąc ~uz o rakterze społeczno _ filantropij iiym, . robotnych ~p 1 ewakow operowych.
1 dzieli Zakopanego,
hasła....
drogich które urządzają w okresie letnim kolo- Panie, oo się z panem stało?„, - pytam Krynicy, Zoppotach i innych
nje, pólkolonje oraz wycieczki
miejscowościach, tacy, którzy swe
zdumiony,
1 . Jeden ~.teatrów Reinhardta wyjetdza na goscmne występy do Budapesztu
dla młodzieży,
Gancegal spolrzał na mnie błędnym wzro- 1 urlopy spędzają w dusznych brudnych
Wybiera się przytem najsłabsze dzieci. ze s;;tuką Goldini'ego p. t. „Sluga dwuch
izbach.
kiem, odpiął k.ołnierz.yk, machnął ręką i wyuważając za szczyt wypoczynku kilku- Młodzież ma więc do pewnego stopn;a ' panow".
krztusił:
godzinne siedzenie na krześle przy możność spędzenia urlopu czy też wa- Ach, panie, panie...
W Budapeszcie wystawiono jra'
- Al• c.<>:eięJ;lał-0?.„ Cz~mu pan tak .o.krop śmietniku. Są to ci, którzy nie mogą so- kacyj na łonie natury.
.b. arcyksięcia franciszka Józefa o
ma.t
Ale.. co mają zrobić
1bie pozwolić na żadne wyjazdy ani rra
··,· _ •
nie wygląda?„.
"' Kolumbie.
oicowie rodzin,
letnisko, ani do uzdrowisk.
- ~ : tę_, ~k~w.i~e•• „„ . -·
- CĄężliowice.?.;, ·P> ło są?„. Altćje?,„ . ,Cóż ma naprzykład. pociąć z urlo_- którzy. w niemniejs~vm może stopniu
„Cyrano de Bergerac" Edmunda Ro
pe)ń rbbotnik fabryczny, którego ledwo' potrzebują odpoczynku i świeżego poStracił pan 0na akcjaclJ?...
wystawiono w języku japollskim
standa
sta~. na wyżywienie rodziny? ... Nie wietrza ? ...
.
- Ciężkowice to ~asto.,. ,
Nasze organizacje robotnicze powin w jednym z teatrów w Tokio.
mówimy już o tych, którzy są bez pra_ Nie roa:umiem...
~
- P.c»łuchaj pan •.: w Ciężkowicach mięsz- , cy, ale przecież mimo · bezrobocia ist- ny pomyśleć o racjor.alnem spędzeniu
wystę;>uje obecn!e
Wong
May
Anna
robotrzesze
olbrzymie
przez
urlopów
robotników,
ka moja ciotka, Balbina„. , Dlaczego ona :z:a- !nieje jeszcze wielka armia
:De r,.ztuk Edgcra
jednej
w
Londynie
w
miast do Ciężk«?wic nie poj~chała odrazu do ; którzy w. pocie czoła. pracowali przez nicze, które dotychczas spędzają lato
przyszłym miesiącu u..ia;e
W
Wallac.e'a.
ciężkiej cholery - teg,o nie wiem .•• Mieszkała ! cały rok 1 którzy maJą prawo do dwu- w tern samem środowisku, w tych sa!'ię do Hollywood, gdzie na'~'ęcać będ7.1e
w tych Ciężkowicach dwa lata.„. Nikt o niej nle I' tyg?dni?wego_. ptat!lego url~pu ! Jak i !UYCh fatalnych warunkach, oddychaswój dźwiękowiec P· t. „Có . ka
pierwszy
słyszał, nikt jej nie widział •••• I było dobrze„ .• gdzie c1 ludzie ma1ą spędzie urlop?... Jąc tern samem, zatrutem powietrzem.
dźwiękowiec p. t. ''C6i:b
mój
pierwszy
- t Są tacy, którzy
Aż tu naraz przychodzi do mnie telegra-ro z

l

I

,.

I

:vi-

. .

*

* .

I

*

I•

„

Ciężkowic:

*

dragona'"

„Przyjeżdżaj

. natychmiast, Balbina"
O co chodzi?••• Nie wie.m ..• Trzeba było jechać,:

Hol Io•. . Tu rodJ_ O.

też .ni~

są..Cież\\:o;wice?

'··

.•. Ja
Czy pan wie , gdz.ie
„
Ja
wiem •• Czy pan wie jak się tam Jedzie?...
LóDZKIEJ
GLOśNI
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ROZ
AM
.
PROGR
dworwszystki~h
na
fu!
też nie wiem... Byłem
ny" - wygłosi p. Lcoh Schi.ller. 17.45-18.45:
Kon<:ert . po•połuclinfowy z Warszawy, w wyk.
• POLSKIEGO RADJA".
cach, pow.J.edzi.ano mi„#bY1'1. ~aj~zał do. , urzędosolistów: p. Wi.gi Marcinkow&kiej (mzso1Jr.l '!
wego rozkładu jazdy,., I odtąd zaczyna się I
M"1eczys ł aw FI"1e d er b aum . (s k rz ) i L . U rsteina 1
CZW ARTEK, dnia 21-go maja
Dziś i dni następnych!
moja tragedja.„ Czy pan widział kiedyś prawGo·dz. 11.58-1~.~5: · Sy~nał, ~zasu z W~r- {akom.p.). 18.45-19.10: Rozmaitości. 19.10.- ·
dziwy pełny rozkład jazdy pociągów?,. Ja td '
Najpoteżnieiszy przeból sezonu
suwy, he1nał z W1ezy Mariaokie1 w Kra,koW1e . 19.20: Komunikat Izby Przemysłowo-Han<llowej l
• .
·
.b
Gd
, '.„_,_.
nie wvwi;:uue~„„; .. r "'Lfł ac~y1em porw; pierw· komunikat meteomlogiczny, odczyt11nie progra- w Łodzi i odczytani.:: pro-gramu na dzień następ· i I
szy tę ~ub1r k$1ęgę, -w.ypełmpną .cyµam1 9 :maka . mu · dziennego i repel'tuar teatrów i kin. 1Z.15- ny. 19.20-19.40: „Niebez;p :.eczeńshvo kokluszu 1
mi kreskami, figurami i linjami zrobiło mi sie 12 35: Muzyka z p.łyt gramofonowych. 1Z.35- i o<lry w wieku niemo0wlęrvm'' - wygłosi dr.
Odczyt, . zor~anizo·~a.ny
c~ś'' niedobrze•.•!• Ale musiałe~ znaleźć · Cięż~ 14.00: Poora?ek s.zkolny. z Filharmonii Warsz., Henryka ~renldowa
w wykona!uu orkiestry h!haTm . pod dyr. J. Oz.i- prz·eiz wydział zdr-0wotnśc1 publ:<:zneJ mag1stra· .
·
" .
kowice!... '.Otwor~yłem .te . księgę pi)ra;z; dri1gł mińsldego P. Janiny· FamiJier-Hepner;Jwej (for- tu m. ł' . odzi. 19 .40-19.55: Prasowy dziennik ·
i zacząłem 0 studtować,;. ·P oczekaj . pan, n•nierp na te·pi·an), Adama Doho·sza (teno·r), L Ursteina radj-Owy „z Warszawy. 20-20 15; Feljeton p. t. '
pamięć". A więc - łl)~o to znaczy, że ies' wa- (akomp.), . W progrll!mi·e utwc>ry Moniuszki 1 Cho- ! • Norwid - p. Romana Zrębowicza .(tr. z y;ar- '
0
gon sypialny, skrzyżowanie wideł.ca z łyżka to p.i.na. 14-14.30: Przerwa 14.30-14.35: Kądk s(:awy). ]; l5-) 20iO:,,_,Poj;d30ankMa radk·JO·te1chk.nkiczna
.„v- · : uzy a e a w ,
dla ko.biel: „Mali artyści" - wygło,si p Wanda r. z . -wy·
alb ·
•
• 'est
Tragedia mężczyzny, którego serde.:z o, ze na Pogon.:>wska (tr z Wa.rs•z ) 14 55-l 5 35. Przer- wykonamu ork. P.R. pod dyr. St Nawrota i E. i
wagon restauracy1ny
znaczy, ze J
ny przyjaciel okazał się kochankiem
dworcu jest bufet, kieHszek - to znaczy, że wa. 15.35-15.5Ó: Komuniht U!?i Obr~ny Po- Ge>sk, (han!łc>nja) _Zi.30-22.15: Słuchowisko l
żony. - Dramat duszy ojca, kt6rY usibufet napewno ·ąeroplJm - port lotniczy, jaki§ wietrmej i Przedwgazowej z Warszawy 15.50 Norwiidows-kie z Warsza•wy. 22.15-:-22.35: Kon- ,
. k o.
ł ul e za bi"„ w ł asne d z1ec
Komunikaty·· PAT ·•
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· L"'.">t opa dowe certt ze Lwetwa.
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. r35-24:
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. : Od czy t p. t . . p ows t ame
domek _ rewizia celna i paszportowa -11 osta - 1610
1
W rolach głównych: dwie n ai więkna Litwie" - wygłosi prof H. Mościcki 16.10 me eoro ·O i~y, po :.cyiny sportowy oraz mu- 1
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•
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sze potegi ekranu: Emil .Janninscs i Galm~ w ~ c~ ~ m -; pociąg. Slę ~e zatr„~- -16.15: Kom'llnikat dla że9,lugi i rybaków. 16.15 zyka lekka t-aneczna z Warszawy.
ry Cooper oraz Esther Ralston.
mu1e, falista linJ&, ale. cienka ·- pociąg Jedzie 117.15: Muzyka z płyt gra.mofonowych z Warsz
PIĄTEK. dnia 22-go mafa.
inną drogą, gruba linja falista - pociąg na tym 17.15-17.40: Odczyt ze Lwowa. „Teatr ogromPoczątek 0 godz. 4.15.
Godz. 11.58-12.05: Sygnał czasu z: Warszaodcinku nię . kursuje c.odziennie, ta sama IUija po
Ceny miej sc zniżone
wy i hejnał z W: eży Mariackiej w Krakow!e,
leweJ stronie . gocłzfn ostro .za,ko1kzona -r- . poo
fir- !;
z płyt gr:imofonowych
M1,1zyk~
12.05-131~:
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linia węiowata i trochę kropkowana, ale pie łowa,aznyf... Bo co pan myśli?
za dużo _ . pociąg .kursufe t~ko w soboty i dni' łem już te Ciężkowice, to okazało sie, że tam tuar teatrów i ki1n. 13.25-15.35: Przerwa. 15.35 !
~ ,
przedświąte~zne, krzyżyk z 'gwiazdką z rirawej idzie pociąg który ma: łóżko, widelec z łyżką, -15 50: 6 Kącik kr~)t~ofalowy (tr. z. Wars.z.awy). '
lS.50-l .10: L>!kcJ·a Języka francuskiego z War-I
poniedz'alki i gwiazdkę przed krzyżykiem, jedną linię falistą sza.wy.
kursu1'e tylko
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16 10-16.15: Komunikat dla żeglugi i ry•
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poci ·
-- rony
dni pośwjątec~ne, . dw.a skrzyżowane ml )tkł - . na nkos, dwie linie prostopadłe z lekkiem od- haików, 16.15-16.30: Kądk L.S.G. z Warszawy
pociąg kursuje tylko w dni robocze, luźne kre- chyleniem na lewo, znak równania, 8:5, o+t, 16,30-17.15: Płyty gramofonowe z Wan;zawy.
Prutu,
17.15-17.4-0: <?dczyt.ze
w dzh1rce, D.O.P.L.K,
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dz' wisko poJslcie'' - wygła&i dr. Wacław Majew- l ł
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dzy godr,mę a . m ut~1 ~na.cza przewo7. pocz- w
Zielona 6
ty •.• To jeszcze nie wszystko bo istni~je jesz1:%e teraz_ zapytuję pana, kiedy ten pociąg o cho I ski. 17.45-18.45: Audycja fi.rmy Gebethner i
znak półk!fiężyca, kropki z kółkiem; kółk:t . z do mojej ciotki Balbiny. co znaczą te kropki I Wolff (tr. z Warsz.) . 18.45-19.10: Rozmai.tości
iift ~ ~ "9 '.3
19.10-:-19.25: K~~unikat lz~y Przemysłowo-H~n- I
kropką dzh1rki z kółkiem kółka z dziurką, dziurki jak się jedzie do Ciężkowic, dlaczego te dlowe1
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rzywe, ~ • znaczy następny. 19.25- 19.40 : Mu zyka z
~
kropki z dziurką dziurki w kropce, kr.o pki .w prostopa. e res '
e l a doraznet po ~nocy 01c kar~k1~1 we wsz ei·
kółku, kółka w kropce - _ - - _ PaD!le, O+ż, kiedy mogę wy1echać: w dz1en robouy, 1i nowych. 20-201 5 : Po gadanka muzyczna' z War- ~Jdz1
1
tam czeka prawdop~o,bnie umierająca ~albina, . pośwłątcczny, czy przedświąteczny, co mam , szawy. 20._1~: . Koncert symf~nicrny z .Fiilharmonji •.1 ch0 wyp(! dkuc h rtl~głych ~ k~,z~eJ por~e dnia
„ - S z) J ,a pomo . Lka rska akuszer.
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n
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k_on~erc.1e
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która wzywa pom<>cy, a 'Jil "tu ~iedzę tiad tym ' 21robić z tym widelcem i łyżką, a puedewszyst-1 Warsz.a~l\~eJ.
spor towy oraz re- me o o„
meieorologi czny, pohc:YJny
d
bk tr h
lran-srn ~.sja ze stacji zagra rii cznvch (spacer derozkładem jazdy i szukam, szuM:am, szukam, kiem dat mi pan szy 0 oc ę ·wo
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ltektorowy po E'Urop~e)..
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studiuię te k~opki, dziurki i kółka i dostaję ko-
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Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

- Otwór już ie.st pewnie zamkni1skiego, która tak nagle znikła, padła
ofiarą jakiegoś nowego tricku ztoczyń- ty„.
- Cyt!.. Słyszysz rozmt>wę?.„
ców.. Pan Brown widział przed chwilą
'
•
l' ł eh N
W
· ytęty 1 s u · a gorze rzeczywiktóry ukrył
uciekającego mężczy;mę,
się w piwnicy„. Jestem przeikonany, że ście rozlegały się jakieś -głosy. ~Wywi•- '.
wszystkiemu winien jest właśnie ów ta dowcy wraz z nadkomisarz.em i BtólWltlem
J·.e mniczy osobnik... Ale sił<> nk tu nie przeprowadzili rewizję w .. piwnicy.
·--• S •1.!1..
N
"'
imw,
ie rusza.i się„ . - Pl·inJ.Ct1
zdziałamy.„ Trzeba będzie troszkę zazeznań.
czekać, aż mu się znudzi to siedzenie ścisikajl\C ją moc;no za rękę. - Tera.z na..
śledztwo wykazało, że Rulecki siedział
w piwnicy„. Dlatego też pozwqlimy so- stąpił decydujący momeł'l:t„. - Ąlbo odtwarzą zwrócony do sceny na.tomiast z.marł
bie pozostać tu przez dzisiejszą noc„. najdą naszą lk,ryj6wkę, a wówczas byiH- ·
od kuli, która ugodziła go w plecy.
byśmy zgubieni, albo dtw6r je.śt rze~- .
Nie chcielibyśmy nikogo krępować..
ny a~~ik1Zt ~~~=!:~~~: ~~~~~!~je k~~~Y zd~:
·
- Ależ, chętnie przygotuję dla pa- wiśc:ie zamknięty.
biera sobie do pomocy kierownika bryga.
to drugie pc.zysię
Sprawdziło
nów apartamenta.„ - wtrącił Krantz.
dy detektywów Scootland Yardu Edwima
- Mnie samemu zależy przecież na roz puszczenie. Przedstawiciele władzy po
Browna, bacwiącego przypa1:1.kowo w War·
li • •
.~L ·
sz.awi.e.
bezowocnem. szU..aniu op\IŚCŚ • pw;mcę
wikłaniu tej zagadki...
Brown w sprytny sposób zwailnia Or·
- Właśni e ... - ci'ągnął dalej nadko i udali się na górę.
deńską z więz.i enia pod prete·kstem choroby
,
Gł.osy ucichły.
misarz. - Pros z ę zachowyWać się tak,
Pewnej nocy po miocznych zaułkach
- Jesteśmy uratowani„. · - szepnął
jakgdyby nas tu nie było„. Chodzi mi o
cień.
iakiś
błądz'i.ł
Powiśla
'..tóry ~nikł
Był to młody mężr:zyma,
to, ażeby życie w tym pałacu toczy1o Smith. - Ale co da.lej?„.
za bramą jedne; z odrap~nych kamienic na
O wydostaniu się z tego lochu nie
się zupelni·e normalnie. Pani Ordeńska
Bugaju W dusznej, zadvm1onej iz.bie cz.e. ściana!...
Jeszcze raz przeszli przez cały lru· będzie mogła chyba również tu pozo- mogło być mowy. Loch h'ył głęboki, a sko
ikali już nań dwaj mężczyźni. Między przy·
się
wdr;1ina.nie
me ściany uniemo:tliwf..;ł..
pow&taje sprzecz- rytarz, zaglądając do każdego lochu. stać.„
byszem a domoWI1tiikami
-r
.....,
.
d
ka, która zamienia się w walkę na noże.
- Ależ, oczywiście„. - zga zal się na góre. Czerwone świai~łko rol1ŚwiePodczas bói1<i wpa<la do iizby Brown, który Macali wszystkie ściany, rozświetlali
~lało wąziutki kll'rytarzyk, · ciągnąicy się
na wszystko Krantz.
elektryczną latarką każdy kącik.
p0<rywa młodzieńca_
- A więc doskonale... Panie ki ero- w niesk-ot\czoność.„ Ptomiienie padały na
- Ja tu nirkogo nie widzę„. - rzekł
Dr. Ho.Iz odraz.u poz.naje owego mło"" po ta ktkvrą pa•
d.
Wracamy na WnI'ku • pan z ostan'e
dziiieńca: jest to Barczak, który czyhał na wres"'·
1' ze mną w 1'ednym 0~ran1czoną
pr.zies tr ze..,
""'"1'e Szyszak. życie pa.ni Li.wskiej z mika.z.u swych kam·
mrok.
ni.eprzeni.kńiony
nował
pomópanem
z
jeszcze
Chcę
pokoju..
górę...
ra•tów
Smith zastanawiał .się nad tem, co
Gdy wszyscy zebrali się w gabine- wić„. Jeszcze jedno„. - zwrócił się do
Broown udaje się na bal do pałacu pani
Krantza. - Jeśli to jest możliwe, pr.o - dalej czynić„. A może tam gdzieś w głęPrzy pomocy na~ko~yk1;1- wpro· cie Krantza, nadkom!·sarz rzekł:
.Rule~kiei
Proszę panów, mam do was cat- szę nam wyznaczyć pokój na pierw- bi je&t iakid wyjście?.;.
wadził Ru.lecką w stain uśpienia . I zabrał I
·ł-L' - posta.n-OWI'ł
· t
·
·
·
f . · ·
do hotelu.
- · Ruszamy w g'ląlv„
Ba-rc.zaik po·z,naje od.razu Rulecką i k OWI't e zau arne I w11erzę, z_e ?Ie. ma?Jej• szem p1ę rz.e„.
trzymaj mnie mocno za rękę„.
·
stwierdza że ona właśn i·e namówiła - całą nfc wspólnego z wypadkami, Jalne mia- · - Doskonale„.
-. Ą teraz _df!ę~~ję P,ańst~u za po- . Wy.sunął naperw P!awą nogę, bada
bandę d~ z.gładzenia ~i~sk.iei. Rule~ka po ly miejsce ~ tym pałacu.„ Wydaje mi
jąc grunt Ziemia była twarda ubtta •
.
o~zy!l~amu przytomnosct me chce me po- się nawet:. 7 C siostra pana ·Przewor· trtdc 1 ŻY~żę·'dabret, nocy„,
•, .
,
,
, , , :·
w1ecLz1eć wobec tego detektyw wprowadza
JUZ krąg ŚWlatła ! zanurzyli S1ę w
Minęli
--ją w trans hypnotyozny i w ten sposób wyot<:hłań nocy. Szli tak prz~z ld!lka minut,
dobył od niej przy~nanie .się do wi.ny Ruwpadli na . ścianę. Kurytarz w tem
aż
ROZDZIAŁ
!~oka przyzna1e, ze chc1.ał.a z~mordować
• I'
,.,_
1
ł
b
· ·
•
L1iwską za to że zabrała le<J męz,a.
tnieJSCU z acza na ewo. .unOWU nue 1
-·-~·:-w międzyczasj.e odbywa się pr.oces o
~
p1,tStkę.
czar.bą
pned sobą
z:a:bójstwo Rulecki-ego i Ordeńska z.o.sta.je
Nagle owionął ich jakiś duszący za~.·
sk~zana na rok w!ęzienia z.a usi:ł?wan4e za- .
pa~h
~WW •
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M
bóistwa. Wykona111e wyroku zawieszono na
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3 lata.
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Sekretarz detektywa, Sm~th, po ucieczZapach s1ark1;. - odJ;>arła ZuboCo się s.ta o .ze i_n1t em 1 zu ową „. , coraz w1ę s~. a ieg Jut . na Otn.1ce od Bro·wna przeniósł się wraz ze swą
sarz Szyszak 1 reszta domowników. Za wa.
kochain:ką zubową, do loci.z.i. gdzie nawią- Czy udało 1m się zbiec?„.
-; Coś w tym rodzaju.„
Niestety, to było niemozliiwe, a'lbo- chwilę otworzą dr.zwi i wpadną do piwni
rnje kontakł z fałsz.erzami. bankno1ów
Zubowa nńtknęła .się 0 coś i uinadłahy
Raczej
żywcem„.
wziąć
si.ę
da
Nie
cy„.
aby
wszystko,
uczynił
Szy.szak
wiem
. Zhu~owa ktprowadzi .P?taie=bY romaŁns_,_~
-r
rb" t
ł ·
ł
d ,,Ą • .
'li . , .
•
R1c ot em
óry rówmez prze vwa w O•OiLI.
gdyby Smith nie podtrzy.
pewnością,
z
wo„:
01sr
samo
Dl
po.pe
apa
z
s1ę
OS\Ante
wy
1m
w1c
untemoz
w chwiJi gdy Brown wkracz.a do hoImał jej w porę
A Zubowa? ... Gdzie Zubowa?...
te!u wraz z poliioj!l,, by areszt0<wać Smi~ha, cu.
_ Tu coś l~ty„.
Chwytał się za głowę, sta~ając coraz
Przed każdem wejściem stał po-lisekretaTIZ d_etek~y~a. ucieka podstępnie wra,z
Nachylił się i dótknd telaznei
z Zubową t wy1ezdza do Kralmwa Zubowa cjant, pozatem na ulicy czuwali wywiia- większe kroki.
sz;ta.
swe
pod
tuż
Nagle UiSłyszał ,·ak<łdyby
każdą
zauważyć
musi'eli'by
kto'rzy
dowcy,
bowiem
się
e
ż
mo·
nii·e
Łodzi
w
.pozootaje
by.
5
rozstać z Rkhotem, który mieszika u prze· - J a kieś
pe>mi stopami jakiś ięk i jednocześnie
mysłowca Krantza pod nazwi>Skiem Prze-- wychodzącą osobę z o~rodu.
· szyny „.
ł
~
Nachyliła się również.
A zres.ztą, czy mogli marzyć o ucieczce czuł, że spada gdzieś bardzo g ęboko„.
.
.
w0<r&ki_ego
1
t
W Ał„d
·
W piwniiey był i'akiś otwer, którego
do ciemn'!
gdy .zstępowali
Barczaka.
w Kr~kowie
spotrk.a zgładzić
- T a k .„ M asz raCJę.;. Y!!:"ł a na <>,
•,;_ .pi
. . dn
d .
W hm w ,chwili,.
Browna.
postanaw1a1a
oba1~m1th
ra
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- Tu można oszaleć„. · Chyba tylko
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Nie dokończył ieszce zdania, gdy na.
wzywającego strzelił na chyb1ł-trahł 1 począł s1ę co- poczem przykrywa sama podnosiła się
~zają do na,pi.sania listu,
fać pośpiesznie w g.łąb piwnicy, zatrza- ku górze, jak winda i wyrównywała po- gle usłyszał głośny krzyk Zubowej.
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Browna na pomo~.
- Co się stało? .•
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ffi.1-sarz 1 zanun zna 1ez1ono ucz, o OJe Smith nie mógł jeszcze zrozumieć co się
przytomną w przedziale drugi~ klasy,
- Nł'e wiem„ Prąd elektryczny prze
stało. Gdy wyczuł obok siebie sikuloną
W kilka minut potem w drugim ~rze- byli już w bezpiecznem miejscu.
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Odwrócił się szybko, lecz w mroku
byto to blisko Skierniewic, dotarła do staSm.i th !'Ównież ledwo trzymał się jut
kiegoś tajemniczego otworu„
cji i wsiadła do pociągu. Nagle do jej prze piwnicznym nie mógł nic dojrzeć.
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Nadkomisarz Szyszak postanawia wró- Łatwo to powiedzieć, ale jak to g ·xie u usią „. ienua, p.&ia rew, Wl Nikt nie odpowiadał.
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Nadkomisarz Szyszak wraz z Brownem
Zdjął marynarkę i położył ją n. zieh
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przewrowadzają rewizje w pałacu Krantza.
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u musi yć jai.tciiś mec anizm.„
diąc, że znajdzie zapałki, lecz jak na
- Djabii wiedzą„. - zaklął zcicha - głowę 0 zimne sklepienie. Nie bacząc na
- Ta piwnica była mi właściwie złość nie miał przy sobie tym razem zaupływie
to niezbyt wygodne łoże,
nie widać...
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dotykając kąś rączkę. Przekręcił ją dwa razy i w ·
Szyszak wzruszył ramionami i ka- Poomacku dobrnął do ściany is:EC
zwolna itej chwiH gdzi·eś z boku zapaliło się s.ła- nre móg początkowo zasnąć, lecz po
chłodnych kamieni, posuwał
z ał przynieść latarkę. Powoli schopewnym czasie znużenie zwyciężyło i
Zu- be, czerwone światełko.
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dzili na dól, oświetlając drogę elektryzamknął oczy.
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W pierwszej
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czną latarką. W piwnicy panowata glu
I
przerażeni.
Me odpowiadała . ~le mogł teg) lTOZU
cha .cisza. Wąski ciemny kurytarzyk,
ciąg
- To pewnie jakiś , sygnał.„ - za.uwa
długo~ci czterech m~tró~ cią~nąt się mieć. Gdzie się nagle podziała?
Smith.
żył
ziemię?...
w
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a ż do ś cian y, pozbaw1oneJ nawet ma- Ale co to ma znaczyć?„ • .J
Tymczasem na górze hałas stawał się
łego okienka. Po bokach byto troje
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCI
w variete ,Alhambra'' z.amordowany zoZygmunt
stał przemysłO·wiec wars'Zawski swą
żooą
Rueloki, który przybył tam ze
P0<d·efnzeni·e pada na piękną tancerkę , Gizę
Ordeńs.ką, która podczaiS wystwu miała
pnzy sobie broń.
Ordeńską aresztowano i osa.dzo·no w więzieniu. Odmówiła o.na udzielenia wszelkich

drzwi, prowadzących do ciemnych wil-1
gotnych lochów. W jednym z nich spędzifa ubierrłą noc Ordeńska. Teraz WSZY
"
.
stkie . byly puste.
- Panu kierownikowi musiało się'
chyba coś przywidzieć„. - zauważył
Szyszak.
- Widziałem dokładnie. panie nadkomisarzu.„ - odparł detektyw.
- Przecież tu nikogo niema ... Piwniczka jest mała ... Nikt tu si ęnie ukryje.
- A jednak ktoś musiał przecież zatrzasnąć drzwi„. Były otwarte„.
- Mógł pan ni•e zauważyć po ciemku...
- Ale chyba słuch mnie nie myliL.
Ktoś przecież strzelał do mnie„.
Nadkomi•s arz machnął ręką.
- Djabli wiedzą co się tu dzieje„.
Chyba, u licha, nie wchłonęła ich jakaś
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Dziś i dni następ nych .Film dla dzieci od 10-90 lat

z niezrównanym ko mikiem

p. •

H AR OLD LLOYD

SIEĘ ••• ''

,, HAROLD, TRZYMAJ

Film ten ilustruje fak zostać doskonałym sdrzedawcą oraz perypetie miłosne Harolda w związku z jego 7:awodem sprzedawcy. - W rolach
głównych: Harold Lloyd, Barbara Kent, Robert Me. Cade, Llljane Lehg Ton I Inni. Nadprrgram: Dodatek Flelschero•
wski - Początek seaus6w o godz, 4.30: ostatniego o godz, 10.15 wiecz,
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- oto tło niebywałe interesującego filmu polskiego, który wkrótce ukaże się
na ekranie

Vvr szystkim Wiadomo
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Kina Grand
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popularniej szym znawcą dusz ludzkich jest
W. PYffELLO. - Widzi przyszłość każdeco
człowie ka i przeznaczenie.
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PRZY.JDŻ osobiście a przekonasr: siQ -

I

do 8.30 w„ w niei święta od
ok .
10-1. Dla ptiń od
ohcy Głowna we dworze, nowo·
S pecJa li s t a ch or6 b s k 6 rnych dzielna pocz.ekAlnia w
c;z;~e urządzenie z. całodziennem uI wenerycznych.
Dr med trzy.:nain.i~ las S0"3nowy: pian.!r;o. ra.d jo,
leczenie d atermi!ł. Elektroterapja.
• k<llllle w;er=howe. ~iadomosć: Łód.ż .
•
Południowa 28 tel 201·93
Na.rutowic.za 54. Fl?ma ,Ja.w-0rs.k1"
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~
Od 8,...;,:11 rano i od 5-9 wiecz.
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w rolach głównych
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Przy kupnie od
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W roli głównej
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specjalista chorób skórnych, we
nerycznych i moczopłciowych

Nr. telef, 194-03
przyjmuje w choro·
bach skórnych i we
neryczuych tylko
• kobiety i dzieci od
1 do 3 i od 7 do 8
ł d .
po po u niu.
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SPR ł:DANIA letnisko w Grotnt ·
ka~ w pobliżu rzeki . Li~d~ i pl ac
(50 115 lok.) ,Przy Zg1ersk1e1 Rem.
Tra~ (Józefo;v-ka). .Wiadomość w
skl. p1amn, Łodź, Piotrkowska 154.
2.3
Tel. 141-96.
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SPRZEDAM dom murowany, 6 mieszkan •. oraz pót .Placu, ul. Bra jera 38,
2
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starej numeracji
1
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•
L
,1L
okulista
telefon 141·32
t 1 f akuszerja i towkowe „Prec1oza''. Piotrkows ka 12.i
mieszka
Przyimuje od g, 8-10 12-2, 5-8 w
25
choroby kobiece w podwórzu :_, ___ ··----·i:s~h
• OSCIUSZ I
niedziele i ~więta od 9-1 .ma pań od. obecnie
Przyi_muie
przyjmuje od 1-2 i od '5-7
;_
. ekale:.a:
dzielna pocz
Posady
od 3-5 1 od 7-8

Jeżeli

watpisz lub cierpisz
moralnie -· NAPISZ natychmiast i mię, rok I datę urodze
nia otrzymasz darmo analizę
Swojego losu życia.

. Cegielniana

(według

Niniejsze ogłoszenie l 95
gros-zy znaczkami pocztowemi załączyć na pn~
sylke. Ad res:
Wacław Pyffollo, Warszawa, Bednarska 17.
Przyjęcia osobiście cały dzie1i.
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Za okazaniem niniejszego
otrzyma amulet - talizman - a takowy przy.
nosi stczę śc i e, powodzenie i WPlywa na otoczenie lub osobę koc.hana.
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8
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Przv1mu1e od 4-7 wiecz.
;pecialista chorób wenerycznych, skór
PO~ZUKUJĘ posady kasj erki, na żą•
rtYch. włosów t moczoolriowvch. Le- - powrócił dame mogę złożyć kauc.i ę. Ofe rt y pod
ł
.:zenie lampa kwarcowa 1 promieniami
21
lspecjallsta cho· „Alina~niniejszego pisma.
Nie czyflcle ekaperymentów Rentitena.
---·- - ·- rób skórnych
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LICKIE.1.
Nie dajcie s~ę na nic innego, rz~komo równie dobrego, namówić We~le fwansr;ellcka 2. Telefon 29-45,' P~atnei broszury o meszkodliwem lecze 1 moczopłc1owycb
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wanego P OKOJU
teł. 121·-23
Przyjmuje od 11 Ordv n.uie w leczni·
Leczenie lampą kwarcową.
•
•
.
do 1 pp. i od 5-8 J cy „SANLTAS" ul. Godziny puyj ęć
Przyimuie od g, 8 ·2 przed p. i od5 -9
:
domu z. cafodz1e11ue111 utrzy
c~ystyrn
w
wieczór.
4-7
od
!i
Sródmieislca
11
od
niedzielę
w
wniedziele i święta od god:z:. 9-1
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ewentualrpe
maniem.sub:
codz. od 12.JO-l ·30
do 1 po poł,
Dla pil oddzielna poczekalnia.
••••••••••••••ttett•ttttttOtłttttt"+
adm. z„f~l.'publik!'
„A. 'E. dotylko
Oferty
Autobusy n:i po w.vższei linii odchodza do Piotr·
kowa o każdej oełnci i;::odzinle ooczawszy od 8
p
ra no do ZO wieczór z Dworca ołudniowcsr;u
pn:y ul. Wólczańskie! Nr. 232. dolazd tramwaj~m 14. Czas orzciazda l &odz. 30 min.
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Slauia
zdobyła
mistrzostwo
Czechoslowaciil
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t b e 1• d pierwsze.
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do .ostatnl•eł~ ChW1•11• rozgrywek

(Koresponden.:Ja własna „Espresso")
Ligowe mistrzostwa Czechosłowacji' „Slavia", zwłaszcza ,,Slavia", która• tzer wygrał z Nachodem 4:1, a Sparta
rozgryw~n~ w pierwszej serii '!' _iesiel!i, znajduje się ostatnio w bardzo dobrej wygrała z Kladnem 6:1.
a w drugieJ na wiosnę zostały Juz ukon- formie, i dostarcza większość graczy do
.,.„.
czone.
1eprezentacji.
Drugi
„Maraton"
Massaryka na prze
Mistrzostwo zdobyła ,,Slavia" Pra-11 Ostatnie zawody o mistrzostwo przy strzeni 42 kim. wygrał Szulc (Sparta) w
ga, na dr~giem miejscu jest ,,Sparta", a niosły następujące wyniki: „Slavia" po- czasie 3:06:02,6.
na trzec1~m „Bo_hemians", Praga. Do konała „Meteor", 5:1, grając w spaGeDrugi był Mizekowsky z Kalina.
drugiej ligi spadaJą „Meteor" VIII Pra-j' rowem tempie.
Przez cały czas zawodów prażyło silne
g:a oraz 1:· K. Teplitzer z Cieplic. WieloBohe111ians niespodzianie przegrał z słońce. tak. że czas zwycięzcy można
krotny mistrz Czechosłowac1i S. K. „Sla Victorią Ziikov w stosunku 0:4, Tepli- uważać za bardzo dobry.
•
via" prowadziła w tabeli ligowej od
rrr
, ·~
pierwszego dnia rozgrywek, zdobywa- '

łłlecz piłkarski
łódź-lwów

Po dfu1gotrwatych

okręgowym

pertraktacjach z

związkiem pitkarskim we

Lwowj.e ustalił ŁOZPN termin spotkania
z reprez·entacją Lwowa na dzień 14-go

cz.ePo~~~waż w tym samym dniu gra
Łódź

z JJ'eprezentacją Warszawy o puhar Republiki przeto d:o Lwowa pojedzie
znacznie lepszy skład.

Kpf•

Kułnsza OPO\Vł.B
11

sportowcom o raidzie dookola
Polski

Jak się dowiadujemy w nadchodzą·
o godz. 19.30 rozgłośnia łódJkiego radja nada odczyt kpt. Kuleszy, ko
mandora raidu dookoła Polski.
Kpt. Kulesza opowie radjosluchaczom
łódzkim o dotychczasowym przebiegu
raidu dookoła Polski
uwzględniając
WS7,ystkie dotychczas przebyte etapy.
nleważ mistrz i wicemistrz ligi biorą u- rozearajq .„„.kanio eliRminoc:gjne
Następnego dn'.a t. j. w niedzielę o
~!}:~~ grach o ouhar środkowo-europrzed wgjozdem 0 0 Olimpjod~
godz. 9.45 kapitan sportowy Unionu ~.
Zwiezdowski wy~łosi sprawozdanie o
Zawody te bąrdzo popularne i przyJak już donosiliśmy, uchwalił już kon Inia się od spotkań eliminacyjnych, któnoszace ol~rzyrme dochody, są pra.wdzi- gres międzynarodowego związku bok- rych wynik zawsze będzie stał pod du- ostatnim etapie, który jak wiadomo prze
chodzi przez Łódź.
wą kopalmą dla zawodowych druzyn.
serskiego (FIBRA) iż przed wyjazdem, żym znakiem zapytania.
Obok Czechosłowacji bierze w nich do Los Angeles mają się odbyć w EuroZdaniem naszem należy w tych waStart motocyklistów do ostatniego
udział AustrJa, Węgry i Włochy. Osta- ole za.wody eliminacyjne w Londynie i runkach ~taść szr:zeg6lny. nacisk na do- etapu na trasie Łódź - Warszawa natecznie drugie miejsce zdobyła Spar.; Berllme w ramach międzynarodowych o puszcze me polskich sędziów do głosu stąpi w niedzielę, a nie jak omyłkowo
ta". Za dość znaczna. sumę zak~pionv mistrzostwo Anglii i Niemiec.
podczas spotkań w Berlinie, oraz na podano w dniu wczorajszym w ponieprawy łącznik, Hoftel z Teplitzer, jeden
Z punktu. widzenia finansowego jest gruntow!1e przygotow.anie z~'?"o~ników dziatek.
z najlepszych strzelców czeskich~ przv- !to d~a Polski., nawet bardzo korzystne
Skądm~d mamy wiadomosc, ~e preczyni się do zwycięstwa w znaczńej mie gdyz zdotahsmy prawdopodobnie wy-· zes Polskiego Związku Bokserskiego p.
rze.
I stać. zaw?dników wszys~kic~ wag•. na~u- Ba~anowski . or~z delegat PZB przy
Warto przytem zaznaczyć, że dwaj ralme, o ile będą w. nalezyteJ fo~~e. J~d IZwiąz~u .zw1_ązkow .SPo.rtowych p. Ma!- Spotkanie odbedzie się w łodzi
najlepsi napastnicy „Sparty" nic 5 ą Cze- nak S!Jorto.wo grozi. nam ta ehmmaCJa low mieh ~ieobowiązuJącą konfe~enc:i.e
Jak się dowiadujemy w dniu 31 b. m.
chami. Oprócz Haftla którv jest ohywa powaznem1 skutkami.
z orzewodmczącym Komitetu OhmpiJ- odbedzie się w Łodzi w sali Bar-Kochtelem austrjackim, gr~ na .środku napa-1
Jeżeli b?wiem 'Ye~ług stanu dzisiei- skiego pułk. Olab!s.zem, ~elem wvba~a- by przy ul. Piotrkowskiej 110. spotkadu, fenomenalny belg, Brame.
~zeg~ moghbyśmy smiało wystać ~a 9: nia co do . mozhwości s?bwen.cyJ z 1 nie w podnoszeniu ciężarów między
O wyrównaniu klasy czeskiej trudno hmJ?Jadę d? Lo~ Ang,eles c~na.Jmm7J P~W!\ Zdan;e.m pułk. Glabi~za me ma Bar Kochbą a Legją warszawską o drumówJć, skoro „Slavia" jako mtstfz. zdo-. Ma1chrzyckiego i Forlanskle&:o t nikt me 1w1elk1e1 ~adzie1 na otrzymame subwen-1ż.Ynowe mistrzostwo Polski.
była 24 punkty, a ostatni w tabeli Me- mógl. nam w tern przeszkodzić, to po o-lcyj z. Panstwowego Urzędu WychowaSpotkanie to zapowiada się bardzo
teor 1 punkt. Z pośród wszystkich dru- sta~mch uchwałach Międzynarodowegc;i ma fizycznego.
interesująco, bowiem oba powyższe klu
żyn tak zawodowych iak amatmskich, 1 Związku Bokserskiego wszystko uzalez
by posiadają najsilniejsze w Polsce sekwyblja się dwie: A. C. „Sparta" i S. K.1
- - ~--·cje ciężkoatleiyczne.
cą sobotę

::~~~~;~f;:.~;;~1;:i.c~P;~='~oluy 'o~mn na miUrmtwa[' ln~lii i memie[
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b1gJa-Bar·Kochba

TowarzyskłB

Sportowcy
z
całei Polski w Spale.
m•odzieau szkolnej w odól-

spotkania

IJdzia•

Makkabi-Hakoah

nopolskiem

W grupie kobiecej rozegrane zosta-

w na~chodzącą sobotę o go~zime 17.ąo Rzeczypospolitej w Spale w gigantvczna b01sku W~S-u towar~yskie spotkame nym swym program:e nadzw.)'czaj obfootbalowe m~ędzy sfuz1.onowanym .klu- szernie uwzględnra udział młodzieży
bem M~'kkabi 3: Hak<;>ahem. Dru~yna szkolnej w konkurencjach czysto sporMakkab1 •. ~kła<la~ąca się z z~wodmków tcwych, poza popisami ; pokazami gimtt~smonei I Ka~1mah wystąp~ w nast~-1 nastycznemi.
PUJący:m skł.a~z1.e: Borensztem, CzermNa stadjonie rozc~r:me zostaną konkowski, Mosięz~ik, Rozma;~rn •. Pomeran- kurencje, których program przedstawia
cen?l~m, Bassm, Luh?chm~kl, ttumec, się następująco:
SzaJmak, Frenkel, Rubmsztem.
Młodzież mQslca: 1) pięciobój spurtowy zespoł0wy, 7-łożony ze sztakt~/ 4X
100, skoku w dal, rzutu oszqepem.
Dookoła
strzelanie z broni małokalibrowej. na 25
mtr. i pływan:a styiem dowolnym na 50
o mistrzostwo klasy B.
mtr. Drużyna i:~zy 6 zawodnikc'Jw. 2)
Na czele drUtŻY'O klasy „B" stoi obec- strzelanie zespołowe z brvni matukallnie drużyna SSKM, która nie przegirafa browej na 50 mil'. Dru;i;yna licz~· 5 zawodników. 3) Mecz szczypiorniaka pojeszcz.e ani je·d·nego spotkania, bijąc ZJed między reprczentacjam: szkolncmi kura
noczone, ttasmoneę l Kadimah.
torjów· PoznanLt i Lublin~.
Drngie miejsce zajmuje Sokół pabjaMłodziez· szkolita "'eiiska·. l) trójbóJ'
nicki. W związku z fuzja drui"n ttas"
„
ze. spałowy, w którego skł"„•. d. wchodz. i
monea i Kadlmah nastąpią w rózgrywkach 0 mistrzostwo klasy „B" znaczne bieg- 50 mtr„ skok w~wyz 1 plywani.e
zmiany.
stylem dowol~ym_ na -a~ mtr. ~espół h:
Wyidział Gier i Dysc. nosi się z za- czy 3_ z~wodni~zki. 2) strzcla111e .z bro~1
miarem unieważnienia wszystkich spot- małokalibrowe~ •.n~, 50 ~-~r. Dr~:~na 1.kal1 rozegranych przez ttasmoneę i Ka- 1 czy 3 zawodn.L;zkt. 3) s .. ze)ani~ .... espodi mah i sfozjonowany klub Mak kabi ma f owe z .tuk~ na 15 mtr. Druzyn~ liczy .3
rozpocząć spotkania od początku.
zaw?dmczk1. 4) mecz haz~ny (Jorda~k1)
pomiędzy reprezenta:::Jam1
kuratonów

gu 60 mtr.. skoku w ''4a1, pływania stylem dowolnym na 50 mtr. Drużyna liczv
3 zawodniczki· 2) strzelanie zespołowe
z tuków na 15 mtr, Drużyna liczy 3 zawodniczki. 3) mecz siatkówki pomiędzy
reprezentacjami Krakowa i Przemyśla.
Liczbowo każdy okręg będzie reprezentowany przez 6 chłopców, 9 dziewcząt
i męską drużynę koszykówki.

.

.

.

.

w Wiedniu odbyty się WC wtorek
ostatnie dwa spotkania pi!karskie o puhar
Austrji, które ciąg-nęły się już od bardzo
dtugiego czasu. W decydujący .:h sp·otkaniach drużyna WAG. pokonała SportKlub 4:3, zaś Admira załatwiła się gtadko z Wackerem w stosunku 4 :3. Dzięki
zwycięstwu drużyna W AC zdobyła puhar Austrji.
~ztafatowy

•wi~c:ie

Ogólnopolskie święto W. P. i P. W.

.

~~E, ~~~~?'

Jak s1ę d.owiadu1emy, odbę~zie się w letniej rezydencji Pana Prezydenta ną: 1) trójbój zespoto.wy złożony z bie-

rozgrywek

e1·eg

il
1J
odbędzie się

ił

w poniedzialek

W nadchodzący poniedziałek organiUdział klubów sportowych w zawodach zuje. t9ZLA szta!·etowy bi~g na tll'asi~
sp lskich
Pab1amce - Rzgow - Chomy - Łódz
a
•
o nagrodę redakcji „Kurjera ł'..ódzkiego".
Klt~bom . sportowym. ~v z~wodach
Start do tego biegu nastąpi w poniespalskich ,01 zypad.t !ówmez ~dziar repr~ dziatek rano o godz. 9-ej Trasa wynost
kjntowama l_ekt1e1 a~letyki w. dwuc;,1 14 klm. 600 mtr.
.a~yczn:ych kon urenc 3ach, a. mianow;MM•M•s•
was 114
cixe. w bieg~ na 1900 mtr. 1 sztafec~~.
4 100. V>{ pier:vszeJ z tych .konkuren ... J.
sta_rtowac będzie 10 zawod?1k?w po 1 z
ka~dego ok~ęgu oraz Petk1e~v1cz, rekor
dz1sta polski na tym dysta11s1e
· .
x·
W biegu rozsta~nym 4 .100 .m.tr.
wa~czyć będ~ 4. druzyny a m1a~ow1c1e:
d~1e z Ło~z1, Jedna z Prz~mysla oraz
m1strzowsk1 zespół Polski, A. Z. s. z
Warszawy.
--D~~NI NASTĘPNv.....
c_u_,Arcydzieło dźwiękowe króla reżyse
'!!!!'!!!!~~!!~~!!!!!!~~!!!!!!~ 1.

I

rów CECIL B. D. MILLE,A

Mj~t fZO st·\liil tenisowe id~i~ia
s~~~~~a~~warzyszenia p. RBP~BZB~~acł~
kobiBCil
Niemniej obszernie uwzględniony jest
Polski deflmtywme ustalona

1'1

W•

tJ

Warszawy rozpoczęte

w święcie. spalskiem ~rog~aryi sportowy
Po prz.eprowadz.enlu u.blegf.ej niedzieli i
.
.
dla mt9dz1ezy rekrutu3ące1 się ze stawa dodatkowych elimin. acyjnych zaw.odów
W dmu w.czoraJ_szyim rozpoczęł.Y się rzyszen p. ":N·
..
lekkoatletycznych ustalony zostal ostaw Warszawie ,mistrzo.st~a te~1so~e . Vj gi:upie męsk1e1 ro~egrane ~ędą: 1) tecznie skfad kobiecej reprezentacji, któ- i
War~z~wy, ~ ktorydi b1e~ze, ud~iał k1I- pięc1obóJ zespołowy złozony z biegu 100 ra weźm:e udział w święcie gracji i sporka<lz1es1ąt naJlepszych rakiet Kra3owych. 1mtr., skoku w dal, rzutu dyskiem, strze- tu we Florencji
'
W turnieju weźmie prawdopodobnie I1 lania na 25 mtr., pływania stylem dowol
·
.
również udział Maks Stolarow, który nym na 50 mtr. Drużyna liczy 3 zawoSklad ten :vygląda . nast~puJąco: 60
powrócit już do zdrowia.
I dnlków. 2) strzelanie zespołowe z broni Im~r., 100 mtr. i skok. ~zwyz--;- Manteu- ,
z tenisistów zagranicznych wezmą· małokalibrowej na 50 mtr. Drużyna li· 1fl.~wna; 80 mtr. pło~k~ 1 100 mrr.-Schaudział: Malecek i Stiba z Czecboslo- czy 3 zawodników. 3) turniej koszyków I bmska; kula - .Tas1enska; dysk - Berwacji, Kini.el i ttabert z Austrji oraz ki systemem puharowym przy udziale 1 sonówna.
1
Balasz i hr. Zichy z Węgier.
110 drużyn po l z katdego okręgu.
Wyjazd nastąpi w dniu 25 b. m.

I

I
I
1·

Dramat silnych wrażeń miłości i erotyzmu. Tragiczne w skutkach ekstrawagancje młodej milionerki. ~lub ze
skaza(1cem! Walka o milionowy spadek! Wybuch kopaln i. Oto fabula tego
wspa n iałego filmu. W rolach g!ównyr.h Conrad Naf(el - .lul!a fay Kay .Johnson. - Ceny mie jsc popularn e; Początek o godz. S, w soboty l
niedziele o godz. 2-ei.

ii•••••••••••m
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1931

~

zo

milionów

Katastrofa kolejowa
w Magdeburgu

ic::e ia

maralł

111 złot:ie

lesu 111 serze
liolendersfdDI

nca dnie morza
L<>ndyn, 21 maja.
(Telegram własny).
W sobotę opuścił port w Sunderland
okręt dźwigowy „Reclaimer'' udając się
w nieznanym kierunku. Obecnie cel pod
róży, itego statku został wyjaśniony przez
właścicieli towarzyistw okrętowych. „Re
claimer" udał się · na Morze Północne,
gdzie w roku 1916 zatopiiony został okręt
holenderski ,Tubantia". Na statku tym
~ajd-0wało się 20 milj.onów marek w zło
cie, ukryte w serze ho'1enderskim. Suma
ta była przeznacrona na podrepe.rowanioe
kredy.tu niemi.eckiego w Ameryce P-0łud.n.iowej. „Tubantia" zosfała zatopiona
w: ozasie wojny. Leży ona na głębokości
40 m.
wydo11iReclaimer" będzie usiłował
być statek, przyczem prace te potrwają
do dnia 5 <::zerwca. W razie wydobycia
statku na powierzchnie zostanie ustalone, r.;zy natrafił na minę, cly też trafiony
został t·orpedą wysłaną z łodzi podwodn~.

W bieżącym tygodniu odbyły się. z okazji zbiórki na Czerwony Krzyż, pokazy
i ćwiczenia gazowe w Warszawie. fotografia nasza przedstawia fragment
ćwiczeń.

l

domaeoia s·e r RJi ji eranfc

-

Na moście w Magdeburgu, przez który
przechodzi tor kolejowy, miała miejsce
katastrofa, która na szczęście nie poetą·
gnęła za sobą żadnych ofiar. Jedna z do
czepek lokomotywy wyskoczyła z szyn
i runęła do Elby, pociągając za sobą wa
gony. Dzięki przytomności umysłu p0licji, która odcięła bufory od urzyczepkł
reszta wagonów pozostała na moście.

Tłum usiłował
doftonat samosqdu nod
10urzuneD1,
kt6ry napad/ na bialq

dziewczynę

Nowy-York, 21 maja

(Telegram własny)
W miasteczku Elberlon (Stan Georgja) został osadzony muTZyn, który doko
napadu na białą dziewczynę Przed
&machem więziennym ~ci:itar się tłum
zł~ipny z 2 tysięcy osób, który domagał
$ię wydania murzyna.

nał

Władze wtięzienne odmówiły , żądaniu
tłum.u i vie.ziwały silny oddział wojska dla
ob.rony gmachu więziennego
przypuścił.a
ludność
1Wzbul.'lzona
sztlll1'1ll do w~ę.z;i•enia. Wywiązała się wal
ka, która trwała godzinę. Jedna osoba
została zabita, a kilkanaście odniosło ra-

z

okazji odbywającej się sesji rady Ligi Narodów w Genewie, we wszystkich
miastach na Węgrzech odbyły się masowe demonstracje, na których uchwalo~o
rezolucje, domagające się rewizji granic. W demonstracjach w Budapeszcie
wzięło udział prze~zło 200.000 osÓb.

ny.

.najpiękniBisza ild\VO·

'lin

kalka rzymska

areszfo111ana pod •arzufena :falssersf111a d0Aunaentó111
Rzym, 121 maja.

aus r·ae:fto-niemie.:
asflim
m
!fru.

rsed

Celem zabezpieczenia publiczności przed
wypadkami przy przechodzeniu przez
tor. lokomotywy kolejowe w Ameryce
pomalowane zostały Jaskrawemł kolo·
rami, co umożliwia ich dostrzeżenie na·
wet w ciemnościach.

lochy ku czci
Amundsen•

własny),

(Telegram

W cz oraj ares.ztowana z ostała adwokatkaLydia Moc, która znana była w sfe
rach towarzyskich, jako jedna z najpięk
niejszych kobiet stOllicy.
, Lydia Mor sfałszował.a kilka dokumentów, któremi posługiwlła się przy wy
taczaniu p·r ocesu przeciw wybitnym osobistościom.

Eksploatacja

pełł dfaD1entoDJut:fi •o'stauie oerani«:Jf:ODO
Londyn, 21 maja.
własny).
Pomięd.zy rządem angielskim a syndy
katem djamentowym w południowej

(Teiegram

Atryc.e zos.tał zawarty U:~ład w. sprawie!
ogramczema e.kspiloataCJa. pól d1amento- I
wych. ·
Zap.a$y djameilltów, któremi rozp~~zą
dza obecnie syndykat warte są 30 m1l10- W myśl decyzji rady Ligi Narodów, sprawa unii celnej austrjacko - niemieckiej K
•
.A
nów funtów.
ma być rozstrzygnięta, wobec kategoryczne20 sprzeciwu państw europejskich, siu czc~r munds~na, ~tórr zgtnął "ic·czaRmcenie ich na rynek mogłoby pny przed trybunałem haskim. Na ilustracji widzimy gmach międzynarodowego try- ni~ ::sp!Jwy_.ra enowmc zeiNwbploszut 1 w~:-.7ynić się do załamania się cen d;amen- .
YCJI g . era1!1 o 1 ~· us aw10
bunału rozjemczego w Hadze.
no w Med10Iame pommk.
I
tów.
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Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej z!. 3 gr. SO miesiecznie

I

W tekście SO gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 4 szpaltyh
nekroloiti 40 gr. za wiersz milim. Drobne: za słowo lS groszy,
'
na jmniejsze z!. l.SO. Poszukiwanie pracy: za słowo 10 groszy, najmniejsze zł. 1.20.

Ogłos zenia••

~~--~~~~~~~~.

za

wydawcę

i C!ruk.: Wydawnicl wo „Republika" sp: z ogr. odp. i redakio1 cdpowiedzialny: Jan Grobelniak,

Łódź,

Piotrkowska 49.

