w Czechosłowacji 50 halerz•~
w l'łiemczech 7 fenigów,
w Gdafisku 10 gro•zl' gdafiaklch
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Cudzoziemcy wlRosji.
mussq plodć doloronli
fu6 :tuntonli
Moskwa, .22 maf a:.
RząiCI . sowiecki, celem zdobycia w.alu
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z jednej
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Dziś znany jest wynik analizy, któral Dr. Oawińskl leży ciężko chory, drugi
Kraków, 22 maja.
Krążące od kliku dni w Krakowie przeprowadzona przez docenta dr. Ro- ·lekarz po kilku dniach powrócił do zdro
wła. Powodem zamachu miała być po.
.
niesamowite pogłoski o ta)emnlczem za bla, wykazała, że
zazdrość zawodowa, albo zemsta
dobno
ARSZBZ
ZMIESZANY
·
BYL
CUK~ER
truciu kliku lekarzy, znalazły dzisiaj
miłosnem.
tle
na
·
. NIKIEM.
leaSacyJne rozwiązanie.
·
Okazuje się, te przed trzema tygoUnlgłnekologiczneJ
kllnJce
dniami na

I

-m·a1·ora-11·1ota w la'o~anem

~amo~o'1·~1wo

JagleUońsklego, młeszczącef

wersytetu
w starym budynku przy ul Kopemlslę
•

powodu cborobg

I-

..

kasiar zy w

Katowice. 22 maja.
Policja wyk'ryla szajkę fałszerzy monet 2-złotowych w Skoczowie. Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu podejrzanych os.ób doprowadziła do wykrycia znacznej ilości metalu. użvwane
go do wyrobu falsyfikatów. formy gipLódź, 22 maja.
sowe i wielką ilość podrobionvch monet.
Dzł§ rano . wydział śledczy w Lodzi
.W związku z tern policja aresztowa- otrzymał meldunek o rozpruciu kasy w
ła braci Karola, Jana i Józefa Pogiełów kantorze składu smarów i olh"Y Emila
oraz szofera Perdynanda Kazdonia. Dal- Wel'llerta przy ul· 11-go Listopada 96.
sie dochodzenie_w toku.
•

.:eonu

Lódt, 22 mafa.
Na Starym Rynku zmarł nagle 39letni Szmul Grosman, handlarz, zamieszkaly Pł"ZY ulicy Zgi·ersk1ej 23. Przy.
czyny. , nagłego zgonu. nie ustalon?.
~wlqkt zostały zabezi;>1e<:zone do zer
scia władz sądowo-pohcyJnych.
W mieistkaniu p:zy ulic~ Targowej 37 zmarła nagle Lipman L1de.
Pogotowie nie ustalilo przyczyny
. .
nagf.ego zgonu.

Il

Wyst~p

~ą nato-ł
iprzyjmow~e
przyjmowane,
są.
markl merrueolde
funty, oolairy,
miast
.Jlaełe

#

dD'uslofó..,eft slifh„ido•
D'ono no ~fqsAu

Ang.Iji,
przedewszystkie Ameryikl ł wewnętrzne,
stępnie :wyidał zariądrenie
mające na celu doprowa!dlzić db tego, by
obroty z culdzoziemcaml dokonywane
były w walucie w:yiłą?z,nie dane:go kir:ju
Osoby, preybyw~Jące z . zagranl~i·
~!tza: ~~~!~l!~~~ rt::Ww r;_
stauracjaoh priy hotelach. Pieniąid'.ze
sowieckie w wYmienrlonych hotelach,
przeznacronY'ch dla cudizoziemc6w, nie
franki W!C!Muig kursu, obowiąZIUIJącego na
terenie Rosji sowieokieJ.

płuc

Z
ka. zachorowało nagłe trzech dyżurukcyeh lekarzy po wypiciu herbaty w
Okazało się, że oficerem tym był
~akopane, 22 maj~.
czasie drugiego śniadania. NaJcłeżel zaW dniu wczoraJszym władze pohcyJ znajdujący się w stanie spoczynku madł
· kl któ
ry pa zem ne zostały zawiadomione wypadkiem, jor - pilot B. N., liczący lat 36 z Poznag horował dr• O awms '
dlony na ziemię. DrugJ lekarz począł jaki zdarzył się na wzgórzu Antołów- nia. S3;mobójcę przewieziono do szpi!asłę wić w boleściach, lekarka zaś, która ka, obok budynku Sanato: Przechodząca la, gdzie wkrótce zmarł on. Przy maJonaJmnlel wypiła. na)mnłel też uclerpla- tamtędy kobieta inalazla leżące na dro- rze znaleziono kartkę, w której samobój
ta. Uchroniła .Siłę ona od zatrucia dzięki ' dze ~włoki iakiegoś oficera ·leżącego. w · ~a . pis~ł, że. ~obrowo,lni~ <?d?iera .sobie
kałuzy krwi. ftzechodzą.cy. tamtędy Je:- jzyc1e ~ .t;!ros1, zeby o s1:11erc Jego mkogo
przypadkowi Piła bowiem herbatę
z den. z. kuracJuszy Pohcy1nego Domu 1me w1n1ć. Ustalono, ze denat przybył
·
•
Z~towia podbiegł do rannego. . Oficer po.przednie~o .dnia z Krynicy. Był on żo
mlekiem·
ów trzymał w ręku zaciśnięty ·kurczo-,naty od m1es1ąca. Przyczyną samobójwo rewolwer a na głowie jego widnia- stwa była choroba płuc i roztrój ner.
wowy.
ra rana.
Sżajka fałszerzy

0

Łod· zi .

Rozpruli oni kasę ogniotrwałą w firmi~ Weinert,
skąd zrabowali zaledwie około 500 złotych

JednOdDID\VY

Krwawa zabawa
taneczna

•

„

Skład ten znajduje się w iednoplętro
wym budynku. otoczot1J- 111 z obu stron
niezamieszkałymi posesjami.
Włamywacze, których prawdopodobnie było kilku, w nocy przesadzili

I

•

protesłaGyjny
SłrBJk
•
·
•
• ,

parkan I w ten sposób dostali się na po
dwórze domu przy ul. 11 go List~~ada
nr. 96. Wywabi~ tylne drzwi weJ~ciowe, pro-wadzące bezpośredui·'.l do wnętrza lokalu. Sprawcy włamania udali się
przedewszy~>tkl.em do kantoru firmy, w
którym znajduje się ogniotrwała kasa

staR~=~~uł:lŻo:r;~e~:~y

pomocy raka.
We wnętrzu' ~asy znajdowała sic 1a~
zwyczaj ni"wielka Uoś~ gotówki. 2dyz
r. Weinert w obaw!e przed w1 tmaniem
przechowyw •.I płe1114dzeon ww hauku.
kasie zaleWczoraj pozostawił
dwie około 500 zł., które padły ofiarą
.
kasiarzy.
Złoczyńcy nie tknęli żadnych weksli
•
am papierów ":art~śctowycb•

prat:o111ndiofl7 m1ejsft1t:ft 111 t:aleJ !lofst:e.
·
Wołkowysk, 21 maJa.
_
Warszawa 22 maja. Jkończone zostały obrady zgromadzeWe wsi Hołynka w czasie zabawy
.
i
i
'
•
I
lkł bó
·
jka, podczas której . W dn u wczoraJSzym odbywało sle w n a, w wyn ku których uchwalono prze·
taneczneJ wyn a
Kazirnierz Borkowski uderzył nożem w Warszawie Walne Zgromadzenie Związ prowadzić w całym kraju 24-godzłnny
klatke piersiową Konstantego Bieliczka ku zawodowego pracowników miej- strejk protestacyjny pracowników miej
udział skich za obniżenie pensji o 15 proc.
tak silnie, · że ten padł na miejscu tru- sklch. W obradach tych. wzi„H
...
pem. Było to hasłem do ogólnej bójki, w
Streik odbędzie się w dniu 29 ma]a
delegaci z całego kraju. Późną nocą zaktórej kilka osób zostało rannych.
~ro~
~~~o~h~~Y~~
~~k~~
~~~~ra•~wY
••••••••••
••••••••••
••••••••••
zna1dą
•
ma1ąc nadzieję, ze
i składy,
.
.
streikowy, który będzie posiadał pra· gdzieś gotówkę lecz nie natrafili . niggdzie na pieniądze.
wa Walnego Zgromadzenia.
Z lokalu firmy wYdostali się tą sa·
mą drogą. jaką przybyli.
24·1efni m•odzieniec ••rzelo do
Włamanie stwierdził dziś we ·wcze
.Eudnośi
pozbarzeczonej. 0 nosf„pnie
snych godzinach rannych jeden z urzęd
..,,
ników firmy, który natychmiast skomu
s6fepu spóldsiel.:se
wio •• ag€i~
nikow~ł ~ię -z p. W ~inet!em, ten zaś.
!Rosji
sposob
ten,.
w''
.i
się
uchyliła
chwili
niej
maja.
Warszawa, 22
Moskwa, 22 maja·. zwróci} ;;1ę do ~ydz.1 ału sledcz~o.
W matem miesokanku rnbotniczem unf.knęła śmierci. WŚiród obecnych w
.Poltc1a ustahł~, ze włam~!11a d_?kO·
Wskwtek niewYdania przez nielctóre
przy ul. ż elaznej L. 50 rozegrał się mieszkaniu powstał popłoch. Skopczyńfach~wcy. Nie, p0~ostawtli om w
nah
mięsa,
porcji
dodatkowy;ch
spółdzielnie
wy
strzałów
dalszych
się
obawiając
ska
krwawy
wieczorem
późnym
wczoraj
dramat na tJ.e nieporozumień miłosnych., biegła na balkon. Tam udając martwą, wyiznaczonych z okazji dnia 1 maja, wy składzie zadnfch sladow, które mogły·
· Do zamieszkałej z rodzicami Heleny polożyla się. Karczewski tymczasem nikły w różnych dzielnicach stoiicv so- by ich zdradzić. _?;~rz!fdzono obławy w
Skopczyńskiej przyszedł jej narzreczony dal jeszcze dwa strzały do matki i sio- wieckiej bUJnty, które .nieibawem prze!sto spelunkach podmie1sktch.
24·letni Stefan Karczewski, szofor. Mię stry swoJeJ narzeczonej. Obie kule czy~y s!ę w ,prawdziwe ;d·emolowanie
spóldziekzych sklepów żywnoś.:;hwycil. Wynalazca zginął od
dzy narzeczonymi od pewnego czasu chybiły.
wybuchu .„
groźnych rovmia1rów zaSzc:zególnie
balkon,
na
wybiegł
Karczewski
Karczewski
nieporozumienia.
trwały
,
natychmiast po przybyciu do mieszka- gdzLe zobaczył na·rzeczoną leżącą bez mies.:.ki te nabrały w dzielnicach Sokolniaja.
22
Filadelfja,
Rogożsko-Skmionowskiej,
i
niczewsk;ej
Wówżyje.
nLe
już
że
sądził,
ruchu
nia zawotal: „Przyszedłem po ostałChase Vaweur, który dokonał przeczas skierował broń w swoją stronę i gdzie pod panorem tłumu milicja zmunie sfowo".
N'ie otrzymawszy żadnej odpowiedzi wystrzałem w usta pozbawił się życia. i3Z:>na cyfa do wycofania się, i tylko szło 200 wynalazków ·w· dziedzinie radjo
1
telegrafji i elektrotechniki, zginął w..skubłyskawicznym ruchem dobył rewolwe Krwawy ten dramat wywołał niezwy- PTZ}'h Ym s;Jnym odidizialom o.
1
tek wybuchu w jego laboratorjum.
Uida ło się bunt stłumić.
ru i strzelil do na-rzeczonej. Ta w ostat- kle poruszenie w całej dzielnicy.

wWarszawi·e
mi·losna·a
Kr\Vi1\Vil trilgedJ
„„.

„I
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Sensacyjny proces o zabtijstwo narzeczonej :::=:;,:;:;;~r.r:~
W paryskim sądzie rozpoczął słe pro ·gazowe, usiłował pozbawić się

życia. nie uzyskał tadnych

wyJaś11le11, udał turalny obchodzić będzie

ure>czystośa

ces o morderstwo popełnione na tle i \V t'.\·m czasie jednalt do mienkania in się z powrotem do mieszkania narzeczo jubił·euszowe ku czci jednego z naiwybit
Kanta.
zazdrości. Jest to Jeden z ~ych licznych · żvniercl przybiegł brat Ct!ristiany, ktfi- nej, J>Q drodze jednak wstąpił do skle- ni·eiszyeh filozofów Emanuela
dramatów, w które obfltUJ·e wspól<:zes- ry z11st„f nrzez siostr~ teletonicznie po pu i kupił rewolwer. Tu postawił spra· Przed 150 laty bowiem ukazało slę monu

Inżynier wę na ostrzu ,noża: albo J~o miłość, al·
wiadomionv o całem zajściu.
.
Paryż;
Trzydziestoletni bardzo zdolny lnty wvrzucH niewczesnegn gościa, lecz ró- bo pieniądze starca. Christiana wYbra·
z rewolweru wnoczesnle ochłonal z zamiarów samo- ła - to drui:de.
nler zabłJa wystrzałem
- Po skandalu. Jaki pan zrobił moswoją narzeczoną I kochankę, dzłcwczy hóJcu-ch. Natomiast rano P·Jstanowił
swoje~o rywala. Lok.lj pa- iemu puyjacielowi, nie chcę z panem
n• o 8 lat młodszą od niego• .Jakie Si\ !tdać się
~o wpuśdć. więcej mówić! Między nami wszystko
na d-e .a Mar nie ch·.;1al
motywy tej zbrodni?
Chrłstiana Oben była piękn'.1, cle-, Odep~hn:\w~zy brutalnie 1.Jkaja, Rour-,skończone! W tej samej chwili rozle2·
gancką panienkę typowem =tziecki1;m ! din W[l:t(i: do miesLkmra l zastał rvwa- ły się dwa strzały i Christiana Oben
Paryża. Rodzice Christiauv, szanowat1i Ita, nav. io~.em mówi1-:: starszego już męż osunęła się martwa na oodło~ę, drogo
powszechnie i poważani mieszkali stale I czyzne. w łóżku, choreRo. Ponieważ płacąc za swoją podwójną 2rę.
w Pontainebleaa. córka zaś ich t sledll~
przet.:hodziła
la słe w Paryżu, gdzie
rę
·
kurs Jezyka angielskiego.
W ubiegłym roku młoda dzlewczyod6UDJO warzefaidifti„ dooftoła ŚIJ1i«:da
na zawarła znajomość r. przystoj~ym
.
„.,.,
inżynierem, Andre Bourdlu, który mimo
które
W zatoce kslcstwa Monaco wylado- . mnóstwo elęikłlrY'cz·nvi~h wmd,
młodego wieku zajmował Już poważne
.
stanowisko I rozporządzał dużemi su~ wał gigantycznych rozmiarów statek, na przewoią pasażerów.
W korytarzach rozt~~ah się trele 1
mami pieniędzy. Pomiędzy młodymi na leżący do żeglu 1gi transr:cennlczneJ. Ze I
wiązała sie sedeczna przvJatń, która wz·g'lędu na olbrzymią pojemność nie śwle·r~otan!e: Przewodni~ otw~era. drzwi
w krótkim czasie przerodziła się w ml„ mógł on dopłyn~ć do portu. Luiksus_owy jedne~ z kabm. W małeJ _Ple~1.one1 k_lat$le ten statek, nalezą.cy do „Red Star Lme", ce śpiewa kanarek. Klatki tak;e znaJdttłość. Młody inżynier o~wiadczyl
z radością pri·e znaczony jest specjał ule <l0 WJ•cie- ją się prawie w każdej kabinie. Pasażepannie Christianie i został
przyjęty. Pewnego dńla, kiedy narzecio 'czek dookoła świata. „P1rzejn.żdżka'' ta- irowie zakupili Je ~ ti.J11~on;r •. miejscowo
Iści słynnej z cudme ś1>1ewa1ących płana przyszła do młeszk&nla Inżyniera, ka !kosztuje 1750 dolarów.
,
Dnia 15 grudnia uib. roku statek opu. ków.
aby zabrać go na spa~er, zabawiła u
Nle$knpczony labirynt korytarzy I
nlesio dłutej I - została Jego kochanką. śclf N.owy Jork, podej1muiąc w k!ernnku
Jntvnler podobał się bardzo mdzl- zachodnim p~dróż .doc;ikota gio~u ~iems- przejść ,p rowadzi do luiksUis_~w?c~ ap1rcom Christiany, któr1~; chętnie przyj- ik!ego: Pas~zerow1e J·e~o Prtezvh me- tamentów, pe.f.nyich prtep~·... ~ .t sypial_nt,
mowall go u siebie t r6wnle .:betnie u- c.zarme trop11calnego słonca 1 strnsznych . zaopatrzon~h w pokoje kąpielowe, lukdzielili zezwolenia na ślub, kMry miał cbfodów k~alny ~lecznego to9u. zw!e- · st!ISOW}'cll sal lt~. Podróż w tych apartasię od.być w styczniu. fatum jednak po- llt..Ui Jaipo~Ję, Chmy, {n jJ~, I:g1pt, pr?,ed "?e~tach kosztuJe 38.000 Jol arów: Posilkrzyżowało plany mło:Jych i zako1iczy dwoma dmaml ztozyli „WiZVt) na \\ ~- k1 Jednak podawane sa. t:im w te1 sam~J
zuwJusm i w Neapolu, obe(..ut; zaś gra1a. jakości, co pasarerom. placa.~ym
Io ten romans, krwawym epłlorlem.
Niezadługo przed ślubem Christiana w ru4el1ke w Monte-Ca·rl,o, za~ za dwa ty ~ol3Jl'lóW, do ~tórych dys'!>ozy~n zna1du·
I Ją się równiez te same apart.amenty t,opojechała do swoich rodziców, l{dzic po godnie Z110WU będą w swej 01czy?.nie.
Podróż <lookoła świata na Pll]dadzi~ warzyslde. Aoartamenty te stanowią
została przez kilka ty~odnł. PrzedłutapodeJ„ statku „Helgoland•', pełne· '!'O komfortu : prawdziwe arc}'ldzieto sztu.ld nrc~ltektojąca słe nieobecność wzbudziła
ldeal~Y'..;.h wa- nlczne'i wnętrz. Podf,ogi szi.":zelme usłamiał .p owody liPr1epychu, odbywa się
rzenla inżyniera. który
dywanami, dokoła
przypuszczać że narzeczona jego wró- runkach. Statek ten o poJemnos..:1 27.000 ne SĄ wspaniateml
cłła do Paryta jut klika dni temu. lecz , t,011 posiada 720 metr?w dfoq-osd oraz mn~shyi0- 1_11łękkich fot·ełl klubowych, któ
z pewnych względów ukr}·wa sw6j 80 metrów ..szerokoscl. Pc·mieszczenla re wprost ..zachęcają do ·1J0gawędkl, paleprzyjazd przed nłłni. Szarpany pode)- 1 je~o, pr~eznaczone dla p~saże,r6~ stano. ! nla lU!bl' ctyfanfa. ~dany są o~dobione
rzeniaml udał sle w no~y do młeszkama \ ~·1ą 7 pięter. Pod wzg ~d~m w1eJkośc1 eennem1 obrazami l drze~orytami. sze~
rokle ~omlnkl w mrożny ....h sferach r.ozto 7-«ny statek na św1e..:rn.
narzeczonej I znalazłszy na stollku to„
,.Helgoland" został z!>udowany w ro- taczają_<loO'kola łagodne cieiplo. Aparta
rebke Jej zaczął wyrzuca~ z niej zawar
najróżniejsze
tość, szukając dowodu JeJ ewentuaineJ ku 1917. Podczas wojny śwlatowe.h stat menty te reprezentują
transporty . style.
5ię
zdrady, któryby usprawiedliwił Jego po ' klem tym odtbywaty
woj sk amerytkańskich ; an~lelskich. W I Na statku -znaj•d'uj.e się irównież bogadeJrzenla.
Jednakże Chrlstlana, słysząc szme- roku 1923 zostaf on odpowie·dnio przebu. ta ~ibllot~a. sala. gry, sal°'n. dla dam,
ry w swojej sypialni, przebudziła się 1·dowany na statek, przezna~zo'lv d-? po- gabm~! do pisania. or~z J:!alarnia .. ~o ~ys
trzymającego j dróży tuksU'sowych. 600 .:>sob zah~1 dba pozycJ1 gości znaJdUJe się irówrnez Pie"kwldtąc narzeczonego
s u s e m o wy.godę I bez,pieczeństwo pasażerów, na }et~ia wera:nda oraz mnóstwo zieleni i
j e d n y m
sąkłewkę
wyskoczyła z łóżka I wyrwała mu Ją. klatki sclrodowe zaopatrtone są w całe kw1ec1a. • Podczas szamotania sle z torebki wył
r
oadł czek. który podpisany był nazwlsDoprowadzony
klem Tlerl dela Mar.
ny
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do szaleństwa, inżynier wypchn;\ł Cbrl

.

stlane w nocnym stroju na schody, samzał w dalszym ciągu przeprowadzał re- ,
'
wlzJę w mieszkaniu, w poszukiwoqlu
Na łamach J~dnego z .P 15~ wie. et\..
dalszych dowodów winy. I rzeczywiś·
biurku znalazł szereg Ust.ów, pod sldoh. ukazały .się .wtSpom°7'en1~ jednego
cie
pisanych tern samem nazwiskiem Tiert -i wyzs.:cy~ ofac~row austr:ia·~c~ z czaaów wtielkie1 W?Jny. Wspomnie~a . te o
de la· Mar.
Mafąc dowody w ręku lntynler ot- tyle zasłu~u1ą ~a: uwagę, te .odb1·ega1ą ~d
worzyl drzwi i wpuścił zziebnletą Chrl powszedniego JU!Ż szablonu ~ przytaczaią
stiane do mieszkania. Po burzliwej sce- tylko cM:rakterystyczne epw~dy.
.- Dni!l 18 listop~~ - ~sze wspo„
nie. podczas której sprytna dziewczyna
zdołała wytłomaczyć narzeczonemu, że ~many ohce.r _. rosJ.ame byli w odw.r<?dla rodziców .cfe. DowodzLłem wowcza.s 15 dyw1Z')ą
ciek był przeznaczony
Ich pi~choty i. wydałem roz~az zajęcia o.sady
jej I wYSławlony pczez Jedne 2 o z
przyJaclół, nastąpił chwllowY spokóJ. M.i7hałowi.ce n~d Duna.1ell!•. <>driucen!a
Dziewczyna zasnęła, będąc przeko· ros1Mi na. drugi, b~zeg r.zeki 1 obsadzema
naha, że podejrzenia Boardina zostały m?slu. ~tepr.zYJaClel ~mo .odwr~tu .st.acałkowicie usunięte. Ale Inżynier nie ~a! zacięty otpór. Kazdą ptęd,ź zi.emt i;nu
spał. Jadowita zazdrość nie dala się tak ste.liiśmi brać szt~rmem._ Po kilkugodzmłatwo uśpić. W pewnej chwłli zaczął nei wa. ce nasltąpi~·a dłui:szak prNzerwa w
a samą
na nowo przeszukiwać szufladki biurka operac:iaoh .f!'a. mollDl o~cm u.
i ku swojemu przerażeniu znalazł list, myś} O .zblizaJącym Slę odpoczynku ~
pisany ręką Christiany, a zaadresowa· ueregach naszych zapanowała zrozwru.a
,
. .
ny do te2 ot pana de la Mar. Widocznie ła ra~~ć.
Kiedy wracał.~m. do aw?Jel. nowe1
nie zdąży la go jeszcze wysłać I odłożyła to do następnego dnia. Teraz Jut kwatery, z o~dar1 ~obległ mnie żałosny
nie było żadnych wątpliwości, te Chris skowyt, .woł&iJący, yikg~yb:r 0 ratunek.
tlana utrzymywała jakieś bllższe sto· S;Jcomlen11e psa,. k'tory mewtadomo sk~d
sunkl z adresatem. Bourdin znów zbu- S1ę tu nagle wz1ął, było do tego stopnua
dzlł narzeczona i pokazał JeJ list ostrze nięsamowite l żałosne~ że mimQwili uda~ając, że zna już całą prawdę dalsze ' łe:an si.ę w kierunku, skąd skowyt ten dojej klamlfwe wybiegi nie odniosą tad- chodził.
Nagle, z, zarośli przy~r?~yeh
ne~o skutku.
Pod presją gróźb Christiana, zalewa wyskoc:i:ył ~1es, zwy~ły. w1eJ.'ki .~d.el,
jąc się łzami przyznała się, że ma przy który z wyciel!' rzuetł się °:a nuue ~ Cląjaciela z czasów, kiedy nie znała jesz- ! gnąc za spodn1e.~pr<>wadził do lezącecze Andre i te przyjaciel ten utrzymu- go. ~dal ezł~wteKa. By! to piło~y r?$Yi
je ją. Po tem oświadczeniu, które ia- 1 $k;~ ohoor. Lezał w k~łu.zy ~w1, pt1erś
hl~tervcznym m~ał n~idartą odłam~iem ~ranątu, & n.a.
kończvło sie ataldern
Chrłstlanv. Andre iła,manv na duchu ~taieh p() 'ką.tdym odd~chu. ukazvwala.
poszedł do siebie ' odkredwsz" kµrki 1 się czerwona plama.
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}es tym..
lcer ·ył meprz-y:tomny:
czasem w dals~ym c1.ągu zał?snle sko:
m~e swemt
wyczai, '!"P8'~Ją~ się
smutnenu ślepiami. błaga!ącenu ~ ratunek dla ~ego pana: I kiedy s.poJr~ał~m
w te _śl~p1a, z:ąpo~iałe!ll o t-em.. ze l'es~m. ofa.cerem a1;1sir1ack1m, .. a le.z.ący -;ia
z1em1 ' ,obok, tń1cerem. arm.11 meprzyia.
eieLskieJ. ~i!'1em a1ę przedewszyst.
kłem cilowtełdem.„
Zawe~w!L11i sani'tatj~ze zabrali ran..
nMo .ro~1aruna . n~ staC)'ę opatrun~o~~·
Stan., of1cera hy! 1e~nak bardz~ . c1ę. zkl.
Kazał~m go ~m1eś~ić obok mo1e1 kwat-e
ry. Wierny pies am na krok ni~ odst,pOwał od r~ego. Wpatrywał . się w 1ego
twarz. a kiedy ra~y nak':_~~ilł ę ocb;~k ał
naUtKo o
~vtomnoś~: . p1es s" QJKa
łóżlka, WYWllJ~JąC .radoś~e, ogonem.
.Przehłysk1 świad~os1 C1 u c~ore,go ~Y
ły łednak tylk? chwilowe, gdy-7 st~n 1ego pog:n-~zył się do. t!go stopnia, z! coraz UllUe) było nadziei, aby udało się go
. . .
.
urat<!wae. .
P1es. zda;1ąc ~obie W'!d.ocz:me spra"'.ę
z bego, ;&e panu 1·ego groz1 w dalszym etą
gu niebezpieczeństwo przestał żręć„ Po
trzech dniach ranny o.ficer .zmarł. Po.
chowano go a psa postanowiłem zatrzymać. Kazałem .go na noc .zamknąć w kop
m6rce. Rano Jedn~k, kiedy ordyna~
~$zedł do k.om.6r~1, aby go ~y.p~śc1~,
J»';S leżał bez zyc1a. Zd~chł z zaJu 1 nu.!ości. u swyni panem. Kiedym przysz~dł
i ~P~Jnd na. cfa.:ło t.ego psa, łzy z•ak;ęciły
mi 1u.ę,w o,ciach. Nie wu~m; ęzy ~e,rzę„
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wartości
0 nieprzemijającej
dzieło słynnego uczonego pod tytułem

mentalne,

„Krytyka czystego rozumu", które auto
rowi ugruntowało oieśmiertel.nq sławę
po wieczne czasy.
Stwierdzić jednak należy~ it powat..
ne to dzieło naukowe, Którego głębokie
idee wzbogaciły skarbnicę wiedzy lud~
kiei i odegrało w histor.ji ro-zwoju ludzko
ści tak wiel'Ju\ rolę, podobnie, jak wiele
przedstawicieli
innych słynnych dzieł
świata naukowego, 'których .zrozumienie
wymaga pewnego przygotowania i wie.
dży, nie jest dokładnie z:nane azerszemu
ogółowi. Sama postać tego wybitnego
korfeusza wiedzy -filozoficznej naogół
mało jest znana~
Mówiąc 0 Kancie, mamy przewatnłe
na myśli wielkiego filozofa, twórcę no.
naukowych.
wych, doniosłych teoryj
znany
Kant, ia.ko człowiek, mało jest
ludiko$ci. Wyobrażamy g0 aobie rwy[c...
le, jako poważnego myśliciela, czł JWi~a
nauki, interesującego się jedynie proble
mami, zupełnie oderwanein! od codzienngp, powszedniego tycia.
Utarte te P·oięcia, iak .się oka.zuie. ,_
zg·oła fałszywe. Nie wielu ludziom na...
przykład, wiadomo, iż wielki myśl:ciel
zainteresowanie dla
przejawiał du.że
sztuki kulinarnej. Zdaniem jego, umie.
jętność sporządzania posi~ków w wycho
waniU katdej kobiety odgrywa znaczme
rolę, nit literatura lub
poważniejsza.i
sztuka.
Jeden z wsp6łczesriych R. B. Jach..
man w pozosta\viopych pamiętnlkach w
ten .spoaób charakteryzuie Kanta.
_ Kant uchOdzU zawsie za wfelldego smakosza. Przywiązywał on wielkwagę do smacznie i dobrze przyrzl!ldzone
go jadła. Sądząc, na· podstawie posiłków
podawanych u niego w domu, Kant naj„
bardziei \ubił proSlt,, domow~ kudinię,
nie uznając żadnych delikatesów ani wy.
rafinowanych potraw. Podezaa obiadów
u Kanta nie mogłem zrozumieć, w iaki
sposób z~łutył Qll aob.ie na opinję wy.
Kaat spuiywał z
brednego smakosza.
apetytem wszelkie pOtrawy mimo, Iż po4
względein kulinaraym pozostawblJ one
e7ęsto wiele do życzenia.
_ Opinią Kanta, iako smakosia,
znajdowała uzasaooie.nie w jego pogl'"°
dach na utulkę kulinanu\ i \Yyc::howa-iie
kobiet. Kant tywił wiellkl azacunek dJla
płci pięknej; cenił on ba.rdzo utalentowa
zaliczał do swych
ne niewiasty, które
najbliższyeh przyjaciółek. Twierdził on
jedn.ak. li każda· kobieta winna przygo..
t·ować się naleiyicie do swego właściwe..
go przeznaczenia żony i gospodyni. Wy.
chodząc z tego założenia, twierdz.ił 011,
i każda patD.Da winna nietylko pobierać
lekcje gry na fOrtepianie, lecz również
• • •
•
. . cać codzi

~":1iu. naukę

:fuki kutlnar'::r~J ::d

kierownictwem kucharza, Zasłufy opa
sobie, niew~pliwie, na większy szacu„
męta, podając
nek swego przyszłego
własno.ręctnie przyrządzoną smaczną, po
trawę bez; muzyki, nit odwrotnie. Kan.t
miłujący
uważa, it nawet. najbardziej
sztukę mężczyzna. będzie się <lZUł po-

krzywdzony, skoro mał'Zonka jego zechce
mu wynagrodzić niesmaczny obiad poezją lub własnoręcznie wykonanym obrazem.
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W Szkocji, w firth of Clyde, stanie

w najbliższym czasie pierwsza latarnia
morska1 ostriegająca statki przed mebezpieczeństwem _ głosem ludzkim.
Marynarze Odysseusza słuchali gfo„
su svren i rozbijali się 0 skały podwodne, marynarze szkoccy zaś słuchać beda. stentorowego głosu megafonu i ustrzegą si~ w ten sposób od zguby. Lat~rn1ę .morską w Firth of ~l.vde
słvchac będzie doskopale w promieniu
10 klm: Głos. do~r~thwego. olbrzvma,
rozl~gą.J~cy się wsro;l gi;isteJ, lJlgfy,. ))ta„
now1ace1 w !Ych . . szerokos,c_1ach istną,
klęske, będzw amol,em „ strozein ta!ll~
- ~ po11a.da1ą, d~ię„. Ten p,t.es ?os1adał ją tejszeJ nawigacji i wydrze moriu nto.
Jedna ofiarę.
1ednak na.pewno.„
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D~wlękowy

Szkóły ogółnokształćące, czy

zawodowe? - Polska posiada przeszło 500 szkół zawodowyeh, utrzymanych
na .bardzo wysokim poziomie

DZI$ I DNI
Arcydzieło

NASTĘPNYCH•

d:twlekowe króla

rełyse

rów CECIL B. D. MILLE,A

W czasie od 27 maja do a czerwca} stale ogromm ilość maturzystów szk6'l '. nlczych 12, szkól zawodowych tetlsklch
b. w calym kraju zostanie zorganizrr średnioh ogólnoksztatcących, <Ha któ-, 1'27. Prócz tego posiadamy również 237
seminar/ów nauczycielskich, posladaJQ- '
wany „tydzień propagandy szkól zawc-- irych brak jest pola do pracy.
Do szkót zawodowych dotychcza~ 1 cych również charakter ~rednich szkól
dowych".
Szkolnictwo zawodo~ w F1lsce do uczęszczały u nas w dużej CZ<łfol dz:ieci zawodowych. Wybór więc jest bardzo dmy Po- 1
t:vichczas dość sla·bo s~ rozwliau. Jak matouzdolnione. Nie brak byto I takich,
Dramat silny-Oil wrateń miłości l erowykazuje statystyki, w s.:ko!ac.h śred· I które dlatego, ie nie ztlaly egzmnin6w winniśmy wpajać w społeczeństwo prze
tyzmu. Tragiczne w skutkach ekstrawaganci e młodej milJonerkl. SIW> ze
nic/i ogólnoksztalcqcych uczy sie u nas w .gir;nnazjum, byly kiero\uan~ p,rzez ro- konanie, że w <;Jbecnej. epoc~ wy~s~tałoe ,
skazaflceml Walka o milionowy spaokoło 230 tysilfCY uczniów po<lczas gd ~· dzrcoiv do szkoly zawodowe1~ traktowa. nie zawodowe Jest na1właśc1wsze i daJe .
dek! Wybuch kopalni. Oto fabula tego
najwięcej korzyści.
nej jako ostateczność.
w środnich szkołach za~odo•\'V1!'i wspaniałego filmu. - W rolacl! iiłów
1
Pożądana jest jed}"llle selekcja ~o- !
Nic więc dziwnego, tż j:tJ!'! w pf.erw„
f
•
·
ledwie 60 tysięcy.
nych Conrad Nagel - Julia Fay Kay Johnson. - Ceny mlef~c popuZagranicą natomlast dzieje się wn,;cz szym roku nauczania w silrołach zaw<>-1 dzieży. Do szkół zawodowvch w~nlen j
larne; Początek o godz. 5, w soboty i
odwrotnie. We frantji, Nierm:-rech, czy d?wych przepada okol<> 50 proc. ucz„ uczęszczać elemen.t wysokowartoścroWY
nledrzie1e o iiodz. 2-ef.
doboro~ pod kazdym względem.
.
.
innyich państwach europejskich w szko- mó~.
Przec1ez w przysztoścł całe nas~
lach zawodowych ksztakl si"' przeszlo I l\ a 11 tysięcy uczniów szkól techj nicznych (Jeden z typów szkól zawodo- . życie gospodarcze będziemy musieli
polowa uczącej się mlodziety „
RewJ· a w Teatrze
wychJ mamy za1et1wte 600 a1>so1wentów przekazać wrasnte teJ młooz1ety, która
•
.
.
Stwierdzić nalezy, że polskfe szkoły . a wiec zaledwie okolo 5 TJroc. ogólnej zaprawia się d'O tego w szkotach zaWP-o
Popularnym
ldowych
•
zawodowe ~aogót .ut~ane są na. hair- ' liczl>y wychowanków
Jego' wartoM moralna talent I t.ntedzo wysoka~ poz1on11e. ~poleczeustwo I z tych którzy z~stają JllTZYJęcf na
Dnia t czerwca b. r. w Teatne Popula.r' zł J t dze
d i
d
J
i
h
h
•k
nasz.e niema ]'ednak zaufania do tego ty .
nym przy ul. Ogrodowe! nastąpi otwarcie wie!urs sz_kót tec nlczny;c , 50 l genc a za ~cy u~ o przys e TJO ~
PY uczelni uważając zupełnie nieSti•~z- pierwszy
klei rewii t>od dyre:kiclą artysty>OZną znanego
proc. odpada po p1erwsz.ym roku. 30 pr. ł gospodarcze1 Polski.
. . · ·"'
".
.
. . .,
Dlatego czas najwyiższy poddać ire- literata rewiowego, doq:chczaso'Yego klerowTllfJ• ~~ gu!maz1um da1e mlodziezy znacz w latach następnych, a zaledwie ZO proc
wizji i to naj•gruntownlejszej dotyichcza onlka „Dobreio Wloczoru - Kazunlerza Brze.
uzyskuje d'Y1Plom
me wu~ce1.
sowY stosunek spofecz.eństwa naszeg-o ::!~~k:i!'.e~~~~r:~~b~~~ t::~~~i~~wski:°J!°:
Niemczech,
w
7,e
zazna~zyić.
Warto
I
iż
wytkazała,
łat
Prakt~a ostatni~h
propaganda s:okolmctwa zawodowego czy w Czechosłowacji, kończy szkoty ero szkót zawodoWYch. Nie na·l ety tkwić j1ące sle z naJnowsz:ych przebolów oraz wytrawne kierownictwo, katą pra;ypuszczać, ~e
w przesądach.
zawodowe przeszlo 80 proc, uczniów.
1est rzeczą konieczną,
1
~1:ikanal:!:r!~~a w~~t~zlepu~ll~~
1~s'fę~~;r:
uh";;
niebawem
się
. ~oz;poczynający
Szkolnictwo zawodowe w Polsce roi
Rok r?Cznie. bowtem odczuw~ się co
raz dotkliwszy brak ml'odych sil, wY- pada się na szeireg tY'P-ów. Szkół tech- dz1en propagandy szkót zawodowych .noścl łódzkie!. o sziczególaoh plerwszeio proiramu nastąpi- specjalne zawiadomienia.
s~kolonych zawodowo w jakimkolwiek l nicznych posiadamy okol<> 5(}, harullo· 1powinien dać konkretne rezultaty.
·
kierunku, podczas g-d'Y priytbywa nam wych 140, rzemieślniczych tysiqc, rol·
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W pierwszych 10-ciu latach
winne keidn matka dziecko swe myć
( kępać tylko za użyciem czystego

Ido penii,ta o łem, łe 1110"'990 ciał• nie neleły wysfawld na c:lzi.ł•nle pro•
•leni słonecznyd, I łe przec:I ktplelt słonecznt trzeba dobrze natrze~ 1k6„

łagodnego

MY DLA
DLA DZIECI

NIVEA

KREMEM
OLE:JKIEM

Oziec~o będzie jej za to wd.dęczne,
gd}'ł zaoszczędzi sobie w przyszłości
wiele kłopotów o zachowanie dobrej
cery. Mydło Nivea jest wyrobione
według przepisów lekarskich specjalnie

Złodziej wroli oszusta
dl
(J .:.
HrO .

Oba te łroc:lld - jeclyne w swoim roduju - inleszcq w sobie eucerył piel,.
gnujłjcy sk6r._ 1s_•wiert1itą pobewne z nit skł„c:lniki, oba l<lllniejszeft niebezpieczeństwo bolesnego poretenle, obe wreszcie nadaj, 1k6rze przepl,kny
ocklei\ brunatny, na..t pny sechmurzonem niebie. - Krem NlvH ponach
przyje111nle chłodzi w cz•sle upeł6w. - Ol•Jek Nivea natomiast chroni podczH
lilnem ostudzeniem, które tek łelwo 1powoc:lować 111ote
niepogody i>rzec:I
przeziębienie, I l'możliwi• także w niepogodne c:lni letnie załyw•nle ktpieli
powi•frznyc:h, słonecznych I wodnych.
W11„b krajowy firmy PEBECO, Sp. Akc. w P'oznanlu

=yt

dla wroiliwej skóry dii:iecko.
Cena1Zł.1.50

NIVEA ·

· Krem N;vea po zł o.40

do:2.60'.·'?->„ .

matrymonialnego JirDJoDJo s6rodnia pod Lodstq
:fpro,.,,;o nopodu sfio•onu no 5 foto 111i~sienio
Koziorek odbył kilkumiesięczną kuWe wsi Mileszki (pow. łódzki) doko·J

- 1 i o.łenit
1Od • i on lię, • fdó rq ID~O
.
~ę

racJe.
nano krwawej zbrodni.
- Mogę pa.mą zapoznać % pewnym r - W takim raite iała.twton.e.
Sprawca napadu przez dłutszy czas
Któregoś wieczoru mieszkaniec tej
Po paru dniach amerykąnin. już zło„
amerykaninem., - rzekł F~el Zang.ier
wsi, Franciszek Kozior, powracał moc- ukrywał się przed policją. Rozesłano za
do niemłodej już panny Rywki T. - kt6 żył pannie Rywce pierwszą ~zytę.
Wywarł on na niej bardz.o dobre wra no pijany do domu. Na szosie natknął nim Usty gończe.
ry w Łodzi szuka :bony. Nie fest on mi~io
Ody któregoś dnia powróc!ł do Mlsie na Kazlmler:ła Bednarka, syna iedne
nerem, ale podobno posiada jakiś sklep żen.ie.
Opowiadał o swej przeszłości, o zep- go z zamożnych gospodarzy mlejsco- leszek, policja natychmiast się nim zaw Nowym Jorku i wcale nieźle zarabia.
- Ależ zapoznaj mnie pan z nimi - suciu ohY'czajów w Ameryce i o tom. że wych i zażądał od niego złotówki na jęła.
Na rozprawie sądowej b. tłumaczył
zawołała niewiasta - Bardzo będę panu przyjechał do Łodzi w poszukiwaniu u- wódkę.
Nie dam - odparł mu krótko Bed- się, że również był pijany .
czciwej i .skronmej tony. którei w ża_
wdzięczua.
Sąd, po zbadaniu szeregu świadków,
....-i A CVf dostanę coś za. pE>Średnict- den sposffl> nie mó,gł maletć za -oceanem. narek.
Kozlor zatrzymał go I, mimo kateg:o- skaz~ł !3ednarka na trzy lctta ciężkiego
_ Pani wyda.je. mi się moim ideał~m!
wo, jeżeli partia dojdzi~ do skui!ku?
__1C'_z_1_en_1_a_.- - - - - - - - - - rycznei odmowy, ponowił swą p,rośbo.w
_oznajmił dziewczynie.
- Dostanie pan.
. za oh wycon.a panna Ry w~-,.,_a po...""O-'.,,~a„ wośćBednarek stracił wówczas cierpll- Dfwl•kowu
' Teatr ~wletlnu'
"'
~
__: Jak wam nie wstyd! - i;awołał
wiła _go na pr.z~oiąg .kiJku minut sameg~
:.
·.
w ~es7kani.u. i pob1egła do naj'blitszeJ do K. ~ Jestem pewny, że piliście w
li "
karczmie za cudze pieniądze i teraz f
cuk1em1 po cta·s tka.
, '
Gdy wróciła, sy~tycrneto amery„ znów chcecie pożyczyć na wódke. Trze- f
Dziś f dni nastopnych!
nz1s 1 nNJ NASIEPNXCH!
hf'ał &n ze sobą baby było was wogóle wypędzić z Mi-.
kan.ina już nie było,
•
kosztowniejsze przedmioty,. między inne leszek !
Na)1>Qtetnlefszy przebóf sezona
e!ektryZuJący f~l~ą P~t1t fenomenalny
Kozior oburzył sie niesłychanie i po„
mi srebrne nakrycia i ścienny ze~ar i
czai okładać młodzieńca grubą pałką.
zbiegł.
Bednarek rzucłl się do ucieczki. Ody
Z-rozipaczona dziewceya.a udała się
znalazł się orzy zagrodzie swego ofca,
do Zangie.ra. ·
- Ja nie iestem winien - ośwfad. wezwał starsze~o brata Jana ł opowieD
czył jej mł-0dzieniec. Mówiono. t11i, że ten dział mu w paru słowach o napaści.
(I
Jan wyciągnął z izby strażackł toamerykanin jest bardzo porządnym czło.
wielkiem. Chciałem się pani puyałufyć. porek i zawołał:
Przeplęk.na idylla wlose<n.na, WYśnlo·
- Ja .już nauczę tego łotra rozumu!
Tragedja mek.zYZnY. którego serdeczOkazało się, że Zan.gier istotnie dziany sen biednego dziewczęcia ~ uluny przyjaciel okazał sie kochankiem
Kozłoza
rzeczywlś,cłe
on
Pobiegł
r.ze
łe
wiedlliał
nie
i
wrze
łał w c.łobrei
bieńcami Łodzi Janet Oaynor i Cbarżony. - Dramat duuy o)ca. który usłles'em Farm w irolach iłównydl.
komy amerykanin, w rzeczywłsteści był rem I ~o paru minutach go dogonił.
łule zab~ własno dziecko.
Przocudne melodJe, fraipuf~<:a pelna
na„
żadnej
się
spodziewał
nie
Koz1or
przyje.
i
złodziejaszkiem
warszawskim
W rolach główn_ych: dwie nafwleksłońca ł pogody treść , pełne bwnoru.
paści. Gdy otrzymał kilka ciosów w Ido
chał do Łodzi na g-0ścinne występy.
sze potegi ekranu: Emil .Jannlngs I Gakapltal.ne momenty, w epilzodach n
krwla
się
zalał
toporkiem,
zadanych
we.
ry Cooper oraz Esther Ralston.
Brendef, Marlorle White. - NadproPolicja, którą zawiacłOlil.MJno 6 kra.. i runął na ziemię.
i!am: Tygodnik d~wiekowy Poxa ~
Początek o godz. 4.15.
Bednarek zbieg-ł.
dzieży, po kilku dniach ujęła tuż .sprawaktualności krajowe. - Bilety wolCeny miejsc zniżone
nego wejśc ia n i ewa żne do odwołania.
Po pewnym czasie ranncg-o spostrze- !
cę. Nazywał się on Hersz Bi\ko.w~i i był
jut kH'kakrotnie karany za wys·tępy zło„, g-li jacvś wicśn!ac:v, Wezwanv leka. ri
Pocz ątek seansów o ic:><t«.. 4.30 po poi,
zł.
stwłerdzit że doznał on cłeiklch us1kow ~obotv I ni• .iilele ~ godz. lZ-ei do
ch:iejskie.
B-eJ poran:ki po 75 y,r. l 1 sł.
na r·ok 1 dzeń cielesnych i przewlóił go do Mot„
Sąd skazał złoc.fałejaszka
iiii••••••aaillFllllll••&lli&!lll"'tilill!lnłlX•••L
tala.
sześć m.iosi cy wi litni&.

&
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przeróbka filmowa najlepszej
Hermana Sudermana

powieści

Stefana Tromholta"

p. t.

t

''
''

Dramat

zmysłów i poświęcenia. Niezwykłe kreację

znakomitych artystow filmowych.

Lewisa Stone' a, Leily Hyams i Peggy Wood
rtadprogram: Dodatek dfwl~kowy I aktuatnośd bieżące
Ceny miejsc na 1-szy seans od 1 zł., w soboty,. niedziele i święta poranki po 75 gr. I 1 zł.
Karty premjowe ważne bez ograniczeń.
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nrulosidern
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Pragnąc udostępnić pracownikom ko starostwa grodzkiego, gdzi·e· lekarz we- 1
t
lejowym pobyt w uzdrowi.sikach w ce- terynatji po zbadaniu psa wydaje dopie- I
lach leczniczych i wypoczynkof"·ych, za ro odpowiednie
lf
··
1 rząd związku zawodowego kolejarzy poIł
WftJ I
ł"
1
bardzo
Sweg-0 czasu ro.zisywano
zn.ako":" r: b.
Synka.
Kubusiewicze
Ten synek ma braciszka. Ten hraciszek ma m1te wartosc1 klimatyczne Jaru Druesro szeroko· 'na temat konieczności przeprosą W Hollywood bardzo rozpowego, miejscowości najbardziej wysunię- wadzenia energicznej
ciocię
wszechnione
walki ze szczurami,
,
.
Ctocia zwraca się do m:d:-f.l:i Ku"usiewicza. J tej na południe. Polsiki.
Renee Adore została uratowana! Czy
W Jarze Dm.estrowym ma hyc UJrzą- będącymi jak wiadomo, roznosicielami
_ No, jak ::i si~ pod•>ha twój nowy braci- 1
groziło jej jakieś niebezpieczeństwo?
różnych. chorób zakaźnych.
dz one
s~ ek?. ..
poważne.
Owszem, nawet bardzo
Jako truciznę na · szczury Mlecano
.uzdrow~ko n~ kilkaset Osób
_.Owszem, ale wolałbym siostrzyczkę,„
Artystka ta ostatnio bardzo się
·
na,r.azie .z namiotami z po~od~ braku do głównie
_ Doprawdy„. Tera;~ iu+. zapćźno„..
zestarzała.
cebulę morską,
- No, tak... Tem '.:1 ard7.iej, że już używamy . m?w Illlle.sz~al.nych .. Orgam~a71ą uzdro. . .
w iska za1ęli się na1znakomits1 lekarze z . którą sprzedawano w · różnych instytuilo trzy tygodnie.,.Grozi~a J~J nawet. u~rata .posady w wyrektorem prof. Michałowiczem na czelle. cjach sanitarnych.
Teraz dopiero dówia'duj.emy się o cie- twórni .. Nie n~mysla1ąc się d.ługo, Renee
Sędzia zwraca. się do ~·... iadka:
Pisaliśmy niedawno o tern , że przy kawym fakcie~ dotyczącej tej „niezwy- uda.la si~ do Je~nego z na1w1ęks~ 1 ch „sa
- Wie pan. c.ie przypuszczałbym, ze pan
wyjazdach na ·letnisko na letnis·k o wszyst kłej'' trucizny. Przeprowadzone badania lon~w p1ękności„ w Hollywood i kazała
jest tak bardzo rozt„a.111v i rozumny
•,
- Panie sędzio' ~ ot! :10wiada 'świadek. - , ki~ os ob~, „opuszczaj.ąoe stałe mi·ejsce za- wykazały, że . szczury z wielkim apeiy- sobie
od,mJOdzic,. twarz,
· ,
tern konsumują ceb·u!ę morską, która za,
Gdv'!-ym nie zez1nw,,1 pod przysięgą. uczyni!- · mieszkania muszą się
~i·ast-frucia wywołii:j~ takie s.ame. skutki; , - Pz.iś. Ren~e· ~~o~e znowu ' figu~uje
,
" - -' ; .wymeldo~.ac,
,
<ru panu sędziemu tai, . tam kocpliment„.
w r.zędzie 'ha1lepie, opłacanych gwiazd
·.
by po przyoycm na letnasko ponownie za 1ak
jednej z największych wytwórni amerykuracja tucząca.
Młody leh~:: wpada wściekły do kawiarni . meldować się w gminie.
,
•
Pra~dopodo.bnie omyłka polega na kańskich.
Aby pocieszyć .tych wszystkkh, któ- Co ci r.ię stał»?„. Czemu jesleś taki roz· ,
Odmładza1ące operacie twarzy są bar
rym te meldunki nie są na rękę, zazna- ! tern, ze cebula morska działa skutecznie
wścieczony? __ pyiah koledzy.
- Przez mego sąsiada!„. Bu~..,zelny czło- , czyć ~YP.a~a, żie takie fo~alności doty- tylko gdy jest · w świeżym stanie, a ponie d~o Vf. ~ollywood .rozpo~szechnione,
czą rowmez„. psów. Psa rue wolno obe- waż do nas sprowad·zają ją z Włoch więc muno 1Z me są zupełme bezpieczne. Przy .
wieki.„.
cnie przewieść chociażby na letnisko bez po drodz.e :'WiettZ1eje.i stanowi d1a gryzo- operatji takiej naina się skórę z prawej
_ Co się stało?„, Opowi.edr.• „
il ewej str.ony podusza:mi, następnie zaś
_ Wyobraźcie sobie, że przychc>dzi do mnie odp owiednie~o zezwolenia właściwego ni6w bard.z.o smaczny kąsek.
zeszywa stę te rany, które przy zabliźnia
Pozwolizadzwonić,
pozwolił
mu
abym
i prosi,
niuniu śdą..~ają skórę, przez co twarz sta
•
łem. Podchodzi do telefonu ł _ jak wam się
je .się bardziej młodzie~cza, lecz więcej
zdaje - do kogo dzwoni?„, Zamawia lekarza
.
za to podobna do maski.
podczas gdy ja od miesięcy czekam już na pierw
Operacja taka jest bardziej niebezpnoo
· t r
· ta
· · dl
następny, 19.25-I9.4Q: Muzyka z płyt gramofo- pieczna dla leka za
RAM ROZGLOSNI POLSKIEJ
szego pacJe!l a .•" •
~ paqen . '
r • niz
.
nowych. 20-2015: Pogadanka muzyczna z War„POLSKIEGO RADJA".
1
szawv. 20.1?:. Koncert symf?'11iczny z .Filharmonii , szc~~go nie W Ame~yce.' gdzie za naJPIĄTEK_ dnia 22-l!o maja.
Nad wejściem do jedn1:go z teatrów dyrekGodz. 11,58-12.05: Sygnał czaw z \li'arsza- WarnaWi!k_i.eJ. Po „ ·k?ni;erc1e komunikaty: Pat., I m~leJSZ~ uszkodzenie ciała można żądać
cja wywiesiła nas:-{pujący szyldzik z napisem:
pohcyiny sporfowy oraz re- ba1ońskich sum odszkodowani'a
„ · wy i hei'nał z W i eży Mar1'acki-eJ· w Krakowie meteorologw:zny,
_.._
•
d
·
·
·
h (spacer de- . Jeśli ·po operac"
·
· :r:e s t ąc11··.. zagra.n1cznyc
- " •,Za brama się wprowa zan1a p""w „o 12.05--1315: Muzyka z płyt gr·amof·onowych fir.· t ra.iwnu,·•1a
ki
.t
Jl P«?ZOS .aną zmarsz
.
' my A. Kli.ngbeil, Piotrkowska Nr. 160 13.15- te-ktorowy po Europie) , .
teatru ,
i na twarzył, lek~rz mus~ b~c. przygctowaPo kiepskiej premjerze jeden z krytyków do 13.25: Odczytanie programu clziennego i reper·~ ' ny na zap acerue cona1mn1ei
· .
·
.
tuar teatrów. i kin. 13.25-15.35: Przerwa. 15.35 •
pisał na szyldzie:
10, OOO dolarów odszkodowania
Ś 1111QTft
fłll
-15 50: Kącik kr.ót~ofal~ (tr. z. Warsuwy). •
Towarzystwo Ochrony Zwierząt••.
. ' •
.•
. .
Iii
W
f!l
15.50--16.10: Lekcia 1ęzyka francuskiego z Wu- a
• chociazby nawet dow1odł w sądzie, ze
sz.awy. 16 10-16.15: Ke>muni.kat dla :teglugi i ty- •
: pacjentka nazbyt wcześnie zdjęła banda
DO UZDRO.WISl(A
Kolasiński wraca o godzinie drogiej w noc, baków, 16.15-16.30: Kącik L.S.G. z Warszawy ,
a że z twarzy. Gdy jednak operacja się uda
„
do domu. żona zwraca się doń z groźną miną: 16.30-17.15: Płyty gramofonowe z "'f/ars.zawy. j a
· ·
Ili ie 1 1 k
FAŁ
Prutu, 1•
Lwowa
Odczyt i ze
17)5-17.40:Dniestru
tak długo? .„ •
Gdzieś bł
e arz z~ra b'1a n.a ~i·· eJ· sp?ro . p1em~I
wielkie uzdrojako „Dolina
Oporu
Cz.eremszu,
Y
chi...
dbz1edzmy
z
zabiegi
albowiem
dzy,
•
·
·
•
1
MajewWacław
dr.
wygłosi
wisko polskie" _
- Ja?„. Ja byłem na odczycie"..
11
rurgji kosmetycznej są w Ameryce, a
Stacja · kolejowa SIERADZ. Od Siera- Co?„. Na odczycie do godziny drul!lel ~ ski. 17.45:_18.45: Audycja firmy Gebetb.ner .i
dza autóbtisem uidrowiskO'IĄ'YID IO m. 11 szczególnie w Hollywood, bardzo drogie.
W-01ff (tr. z War~z.) . 18.45-19.10: Rozma.tośc1 •
nocy?.„
•
Jazdy.
_ No moi'a droga •• _ odpowiada roztrop- · 19.10-;-19 25: K?~unikat lt~y Przemysł·owo-Han- !'
g
! dloweJ w Łodzi 1 odczyta.n1e programu na thień
• . sk
C . ". t
'k
zaprasza na
Rafałówkl
Zarząd
1a 1es em WIJllen oro preny" mt źbon e ~„ał
Zielone Swięta wi.zystkich, chcą 11
I
.
y l'ł"' ą 1.•„
c en
SENSACJA JUTRA!
,
5
zwiedzić ' znakomite uzd:ro mili• ·
cych
1.I•
wiśko, w . którym również budu
je sanatorium słynny lekarz
--.-~J

•

!;, ...

Humor

111~zvstk~ch :
dlmają~ nową
st~nowił ju~
pociechę.

*
*

··
Od mdl dzająca operacje

zaświadczenie.
się

wykorzystać

ł\lłlrZJ
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I
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OSKAR · WOJftOWSKI
Wszelkich informacji doty.:zący::b
wycieczki jak i sprzedaży tetenów
udziela:
ZARZAD:
w Mledznie p. "leradz, Tel. Sieradz
81, w Lodzi. Piotrko'wska 55. Telefon
211·40.
·
Oodzloa lazdy kolelą od t od:r:i.

TEATR MIEJSIU.
Rewelacyijna operetka murzyńska daij.e dziś
l) ponieważ jest to najtańsze poranne
w piąilek i w s0<botę po dwa pnzedstawienia a
pismo w Łodzi i kosztuje tylko 15
to: o god.:z: 8-ei i 10-ei wieczorem, a w niedx.ie•
•
groszy
lę icLw p o niedz~ałekł 1po tr.:z:y ,przedstawieWnia:
R
1C
yo go zinie 4-ej po po .. 8-ej i lO-e.j wi.ecz.
1
•
•
2) ponieważ w dziale DROBNYCH
kooana będzie przez 35 czarnych artystów wiel-1
•
OGŁOSZEI'I „Republika'• zamieszka rewlia w 2-ch aktach (8 <ibra.zach) ,,Hot
•
cza nieomal codziennie ogłoszenia
cofee". Na.jbardziej typ0<we tańce i jazzbacd
o wakujących posadach i pracy zamurzy!1ski. Czame girlsy i rewelersy. PrzeboUWAOA! Zarząd .;Rafal6wk1'' z1&wia- • .
•
robkowej.
gata wy~t.awa. _ Ceny przystępne od 2 do 8 zł.
• :
damia. łe
•
W s.obotę o godz. 4-ej po poł. slllagier a.meOSKĄR WOJNOWSKI
ryikański „Trzy razy zaślubieru" po cena.eh na6• :
cie se.zocu w Teaf.rze Letnim w Parku St.Mzica •
nil&zych.
będzie na Zielone Swlęta w nlccłzlole • j
wesoła i wzruszajaica ke>medj.a Anny Niiool~
TEATR KAM ERALNY.
: 1
oraz .T:zy r.azy l'Jaślubieni'.'· Będą to ostatnie po- I• ?4 maja w „Rafałówce".
Dziś w piątek i w sobotę wieczorem
Kto się chce 1 ni m ro1111tiw l~ 1110· li
1•
ł wtoraema tego przeboJu.
·
d . .
d
. d .
• j
te przybyć- do .•Rafałtiwk i'" l\ •ilcłu
•
w nie z1e 1ę wa raa:y o go z1me 4-eJ po po .
li i
h d
I b
•
.•MALKA SZWARCENKOPF•'.
i <> 8.15 wieczorem sensacyjny melodram at Al. j
• 1
u samoc o ~~
W piątek, w sobotę w niedl'J1elę i w ponie- I
Tołsto4a „R:mputi.n•' z K. Kij.e>wski.m w roli ty-,
i
o\utobus na stacll Sieradz bQ<lzte
<białek o godz. 4.30 po poł. i o 8.15 wieczorem · •
·.
tulowej.
• I
·
·.
oczekiwać.
'
w sali k:c a ,,MiTat", ul. Limanowskiego Nr 37, •
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
1
W &obotę. w niedzielę i w poniedziałek · grana będ.zi. ,,M.alk.a 5.7Jwarcen~O\i>f" G.a.br:iełi
1
, . . . . . ł8••••••••••••••••••••'
o gochmie 9-ej w1e=orem dana będz.i. n.a otwar- Zapolak.iej,
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TELEWIZJA

- oto tło niebywale interesującego filmu polskiego. którv wkrótce ukaże się
na ekranie
p.

t.
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Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

Szarpnął mocn.iej. B'yła sztywna. Zet" Tei ściany t.u nie było?„. Czyśmy zbłą-f t sama nie pamiętała kiedy zasnęła„
STRESZ~ENlE POCZĄ~KU POWIEśCl
We śn1·e noczuła, z· e ktoś dotyka jej
W vairiete .A.lhambra' uma.r~owany zo. wał się na nogi lecz nie mógł stać. Padł zili 7„. .
"
'
. .
et&J przemysłowtec war&zawski Zygmunt
twarzy. Poruszyła się niespokojnie, lecz
- Powi,etrza .. - błagała Zubowa.
Ruelcki, który przybył tam i:e swą żoną na ZJenuę. .
'Smith stał bezradny. W gł~bi znowu nie otworzyła oczu. Rozkoszne łaskota- Co s1·ę ze mną stało? - pomyślał
Podejrzenie pada na piękną tan<:erkę, Gilzę
błysnęło zielone światełko Zubowa ca- nie powtórzyło się. Czy śni jeszcze? •••
Jakgdybym był pijany„,
OrdeńsJi:~, która . podczas występu miała I '
' o J a k przez mg ł ę w id Zl' znaJome
· ł a się
· ł a .:>p1era
· żarem &wego cia
łym cię
się nad
Na·chylił
sobie brofl.
przyOrdeflską
rysy t wa
. dź .
T nią·
T
aresztowano i osa.drono w wię1
on!...
To
...
glos
jego
Słyszy
•..
rzy
Slęl... jego ramię.
amara.„ amara!.„ uhu
zieniu. Od.mówiła ona udz.ielen.ia wszelkich
- Ty? ... George?•.•
Jej gorący oddech buchn9) mu prosto
Jęknęła cicho„. Ten ~ach„. Szum
zeznań.
- Ciszej.„ - szepnął, okrywając jej
śledztw-o wykazało, te Rulec~i siedział stawał się coraz głośniejszy... Nagle w w twarz.
Jakaś fala ciepła napływała z pod zie twarz pocałunkami. - Na lltość boską
~dak~f; zk;gconyg-~~i.ł6 cegny na.t o;niast zmarł dali błysnęło zielone światełko i po chwi
j
•
•
p owietrze
„i:•
•
•
• tr
f 1 • ł tS
g ł N
u U'\l.l. a o w p 1ecy.
raOrdeń&kiiei
„
•..
sta- ł cisze
pcxlejmuje 6. ię zna- li z as o. owa a a ciep e~o powte . za mi; ze śc.ian, z suntu.
Obrony
Geor~e. mój Oeorge ..•
bardziej
coraz
gęściejsze
coraz
się
wało
ny adwoka.t wanzawski d.r. Hob: który do. uderzyła go w twarz.„
Przytuliła go do swego cłała.
'
- Gaz„ gaz„ - pt"zemknęło mu przez · skond.ensowane.
biera ~bi~ d-o pomocy ki•rownika bryga.
~
.J
..uouuszę„
•
'- .L
Yardu wEdwiinoa
detektywów
dy
- Jak to dobrze, te zostawiłaś te
- szepta1a
\luszę się„.
- U.J
.
War· my śl - Ch cą nas za·wu1:;„,
przypadkowo
baiwiącegoScootland
Browna,
drzwi otwarte ... - szeptał, tuląc glowe
. Ogarnął go obłędny strach. Dtwigo.ął chrypliwym .głosem.
sz.awi.e.
Ręce jej uunęły" s,ię z ~go ramienia do jej piersi.
Brown .w . s.P:tYtny ~ób zwsmi.a Or- się na nogach.
- Wiedziałam, te przyjdziesz... Ja- Tamara na litość boską, musimy i padła na ziemię. Nie próbował już jej
deńskl\ z ~ięuenia pod prete-kstem <:horoby
podnosić, gdyż było to bezcelowe. Stał ka jestem szczęśliwa... George ... Podnieś
Pow~i:°be/ąd.~YłcTaJ~ clei;cmych r.aułkach stąd uciekać!...
-Czego chcesz?„. - 71&pytała sla„ niezdecydowany. Uczynił lkilka kroków głowę, niechaj się przekonam naoewno,
Był to młody mętr.zy.tlla, !.tóry %nikł
te to tv...
na.przód„
za b:amą jed11ei z od.ra,p'lnych kamienic na ' bym głosem.
- To ja, naJdrotsza, to fa ...
- Ratuj mnie„ - słyszał za sob4 bła
- Wpiwnicy ulatnia się jakiś dusząBu~at11 W dus~e;, zadvmi?Dei. izbie cze.
p oczura c leo ł e ł zy na sweJ szy1•
. d u.szę„.
JUŻ nań dwa1 mężczyźni. Między przy·
kali
ga InIl)' szept - J a się
a domown.fil<ami pow&taje sprzecz. cy gaz„
bysiem
Płaczesz, George?„. Nie trzeba.„
Ponaprzód.
Szedł
odpowiadał.
Nie
słaba„
taka
Jestem
ka, która ramienia ei~ w walkę na noże.
- W stań„. Musimy wr~ć dp czer- · wietrze stało się suche i gorące jak w Nie trzeba płakać„.
Pod~as bój'd .wpada do i.zby lkcwn, który
- Giz, kochana Olz„. Tak długo nte
ł wonej lampki.„ Może tam będzie lepiej„. łaźni. Otworzył szeroko usta i wchłaniał
.
por))a H~d:z:i~
się... Tak strasznie długo.„
widzieliśmy
napeł&t
tylko
byle
ta.or,
ten
siebie
w
.
.
.
d:!l1eńc~: jesf to Barcz:.m~~r;wc~~hal: Prędzej!...
1
Ten uścisk trwał, zda się, wlecz.
Próbowała ws.tać, decz rue m1ała s1ł.. • ozemś płuca.
zycie pa,ni Uwiskie·i z r~ka.zu swych kam·
1ość.„ Uniosła się, odsunęła włosy z
, ...- Ratuj„. 'l"atu;„.
Zj.elone świateŁko zapaliło $ę jeszcze
.
·
rait6w .
żyły pęczniały mu na skroniach. Da-11czoła I kładąc mu ręce na ramionach,
wó. tmiędzRy<: zask!~ „ od?ywads~ęk pro<:et• . 0 dwa razy i za każdym ra·z em ćoraz tru~
· dn eg·o krokU. · SPO j rzał a. mu prOS t O W or,zy,
• • Je
• postawie
· mógł J.UŻ
• ~1.
,
_t_
a z.o.s aie
·1~„o 1
u eewięzienia
za:b ts wo
ogar 1ej.· nte
coraz Wl"i'ASze
zą- dni eJ· bYł O Oddyuuac,
usiłówa.me
r.ar eus
na rok
skazana
Tak, to ty„. Ale zmleniłeś się barjeszcze
W.idział
nogi..
nim
pod
~ię
Uginały
·
.
•
.
bójstwa. Wykonanie wyrooku za.wł~zono n~ n.iało ie~ z1!1~czeni~.
P-0mogł JeJ p9dmeść się :z ziemi. Zarzu :gą.S~ce ,śy.-1atełko w dali, Potem wazy.st dzo... Jak sie czujesz?„. Powiedz ml
.. _ .
., . .
3 lata.
SodekrBetan: dete-kty";'óa,ł S~ith, f'&" tiCiecz- cił jej ramię na swą szyję i prowadził jak ko znikło mu z przed oczu. Nie .słyszał wszystko, wszystko..•
f o mni e„.
• ł .
"
· .IWI\ ,ra'nnego
. się wrH
przen1
ce
- Do b rz!', n i e martw se
nawebszumu. Tylko od c:zMu do cza.su
n1erza z po1a waiki.
~o
«~le qnawiądo ~Ł-odzi
zubow-.
kochamkąrc.wna.
- Powietrza„. -neptała Zubowa, dolatywał do jego uszu stłumiony jęk Zu · Jete1l gorzeJ nieco wyglądam, to dlazuje koniill'kt z fałszerza,mi b'ankno<t6w
tego, .że nie widzieliśmy ste tak długo„.
Zu~owa p;owadzi .p.otajemny romana ~ dysząc cięZk<> - Ni-e mogę itchu iłapać„ i bowej;
Jak Cl to wszystko opowiedzieć?„. Cze·Gdzi'·e 1·esteś RatU1J'
_Za chwilę„. Tylko si.,.si~.1 wydosta
Rlcho'1 em kto:r również przebvwa w Łodzi.
" ·
·
„. .
„.
•
•
.
. "' ,'l"\'U
.
.
W chwiili gdy Brown wkra,eza do ho· Chciał 1ą zawołać, u.spoikoić, otworzył kaJ, nic Cl me powiem, ale za to jutro
t.iu wraz z polioejs,, by areS1Zt-ować Sml!tba, llJ.emy„. Troszkę C1e1"pliwo.ści.„
dostaniesz ode mnie paczkę listów, któPosuwaJli się zwo!na, ~~ni z:tmnym ł usta:, łecz gło.s. - :zamarł mu w krtani.
eekreta.ra: d~tek~ywa ucii?Jka podst~nie wra.z
. . Zaikrył twarz rękoma i znierucfi0- re oisałem do ciebie•••
z Zub~ą t wyież?-ta ~o Krakow-JI. Zub<?'- potem. Znowu wpadlt na ;a.ką·ś ś01,Mę.
- Pewnie są takle same, Jak ten, któ
_ Co to 7 „. _ przeraził się Sniith .-..;: '111iał. . . .. .
pozoota1e w. Loda. moe mot~ . iń• · bowiem
ry ml przysłałeś prawda?
. .„
rozstać z R1iChotem, kJ6ry ~ ·U J1!9e•••
'
·" ·.,
.._...
mysł~a Kramu pod nuwi!lchm Pn:.- Jaki?-. - zdziwił się Rlchot. worskie~o
Nle wysyłałem cl tadnycb listów„.
Smith s1>0t:vka w Krakowie Barczaka I
- No, ten„. w którym prosiłeś, te•
.._..
obai posta~awi.aJą zgł~dzlć Browna. W tym
1
bym przyjechała...
~~ć ~:-rt~z~ br~~ig;k~kló~:s~erd~a~cJ~i
Kiwał przecząco głow-.
ma wyjść zamąt za dete-ktvwa.
To nie fa„. to ktoś inny_
Gdy Ordeflaka przybywa d.o tocłzł za- Kto?.W1'
. ".,,
tł
my~ają lą w pi~niicy pa~a<:u Kranlu i, zmu.
d
I
T b ł
I
Ni
wzywa1ą<:~o
sza.1ą dO na.p1&ama li.tu.
o Y pewn e PO e w em...
Na górze tymczasem wszyscy kła~ wielki, puszysty dywan zagłuszał krckl.
Browna na pomoc.
, 1Łóżko było pościelone. Nie zdejmuJac ' step„.
Następnego dniA w poci~v. zdl\taiącym dli się do snu.
- Wszystko Jedno ... - zga~zala sie
Służba zajmowała dwa pokoje na nawet płaszcza 'usiadła na brzei;ru łót~ Warszawy do Lodzi w br:blitu Rogowa
na wszystko. - Teraz Jut mnie to nic
iedcnt z pasaterów d~aI azłd ~e~~~ naW1pół parterze, nadkomisarz Szvszak wraz JY ka i zamyśliła ;i„ gł„boko
Mól
I
b h cizi J t Ś
i
•
"
"
·
"'
;r •
przy o.mnl\ w prze na e rulV~ ,...uy.prze- Brownem otrzymali Je-Pep
Przeżycia ostatnich dwuch dni wv- n e o c o .„ es e przy mn e ...
z ostatnich ·
w kflka minut potetn w drugim
dziale znaJdul2' zwłoki Holza. Nót tkwi w pokoi na pferwszem nietrz~. Rlchot, dawały się jej koszmarnym, strasznym George, mój George ...
Jak małe ?zlecle zarzucała mu rece
plecach. z Ł~zi przybywają _władze śled- Krantz i Ordeńska zajęli pokoje na dru- snem. Sprzeczka z Brownem, przygoto·
na szyje i wptła się ustami w jego warcze z nadkom1sar~em Szyszakiem na c~ele. criem piętrze W ·sieni zatrzymali Si"' na I ani a d.o · śl ub U, d z iwaczny list• wy jaz d ' gi
.
b
ł
N 1 d
w
' ..,
.
Rozpoczyna Się dochodzenie. Ord en ska "' .
· ag e 0 sunę a go od sie le I zaµyporwame na dworcu, noc w piwnicy,
opawiada o swych przejściach, nie mówiąc chwilę.
.
- Oto ten pokój przeznaczyliśmy translokacja autem, podrót ze Skiernie- tata przestraszona:
. nic i~nak o Richocie. Zeznafe, te tego sa·
- George, zapomniałam zunełme„.
rzekł Krantz otwleraj~c wie do Łodzi wypadek w pociągu zamego . dnia wywlezt_ono la autem daleko. za dla pani„. ; Dlaczecroś zmienił nazwisko?
'
R
·H 1 '
bój t
d b' j
Ż
·
d
m11tsto I zostawiono na drodze. Ponieważ
··~ .
"'
o za, spotkanie łchota I ta
s wo
byto to blisko Skierniewic, dotar1a do sta- rz.w1. -:- yczę pan1 o re nocy ,„
Uśmi~chnął sie blado i o Jparł.
cii i wsiadła do Pocil\fll. Nagle do jej prze A Jak się pan czuJe, panie Władysła- niewyjaśniona zagadka w pałacu - Nie chce, aby wiedziano kim Je- ·
wszystko to . mieszało sie razem, twodziału wpadł Jakiś gość 1 związał l• sznura- wie?...
... Tak lepiej„. Po tyrn procesie. le·
stem
u
.
budzący
film
sensacyjny
jakiś.
rzac
Rl·
odparł
••.
dobrze
Dziękuję,
wł
t
k
s
dk
ml. N
1
czucie grozy I niepewności. Próbowała pieJ, teby nie ~led~lano „. Zaczną pytać,
zysza pos ana • wir6- chot.
ctć d~ ~;trz
- Miejmy nadzieję, te to wszystko zorJentować sle w. tej gmatwaninie "Wy- \ dowi'~d,ywać Się... Nie Ch\.ę.„
Nadkomisarz Szyszak wrą~ z Brownem
C1en smutku padł na Jej twarz.
darzeń sformułować pewne wnioski
przewrowa~zai a rewlzle .w pałacu Krantza. dobrze się skończy.„ Dobranoc!
- Słuchał George... Nie przypuszK.rantz skłonił ste lekko l skierował tworzą'c kłębowisko nierozerwalnych
gdzfe°~tą~~j;ki~ek~~o
czasz chyba, że ja zabiłam Ruteckiego„.
kroki w strone swej sypiall1i, mięszczą- weztów.
uego duseąc)l1ID gaze.m.
Odwrócił głowe.
Lecz nafdłutej myśl jej zatrzymała
cej się w lewem skrzydle, J)ałacu.
- Nie •.. - odparł cicho.
Ordeńska weszła do swego pokoju. się na postaci Richota. Co on tu robll Obudził go iakiś szum. Otworzył or:zy
- Mówisz bez przekonania„. - odlecz nic nie widział. Nie był pewien, czyj Zamykając drzwi, zdążyła jeszcze zau- tego jut w żaden sposób pojąć nie moPrzysięgam
P!1rla niezadowolona. na świecie jest już dzień, czy t~.t noc w~żyć, że Richot spał w trzeelem po- Ida.
Mimowoll spojrzała na drzwi, wio- c1 ... Słyszysz? .•.
jeszcze nie minęła. Tutaj panował ciągle koJu na prawo, a SJPialnie Ich oddzielał
Tobie nie kłamałabym„.
jego gabinet. Pokój miał troje drzwi: dace do sąsiedniego gabinetu. Co on te·en ~am mroik.
- No, uspokój się„. wierzę et... ale.„
jedf!e wychodziły do sieni, prawe - do raz robi?.„ Czv tet myśli o niej? ... Tak
Ale skąd pochodził ten szum?„.
- Jakle masz wątpliwości?„.
k 1. ~abmetu Richota, lewe zaś do dalszych 'bardzo pracrnęłabym wo zobaczyć! Ukilk od .
.
••••
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•
·
'
•
'
•
zmnego t ·wypoczyn
· ług . lk'
M
- W ta kl m razie k to ? .„ Kto zamortee. drzwi otwarte...
zostawiła
mvślme
które łączyfy się prawdo~odob· u I•pokot,
k ·
.
ł 1mo
dowal Rulecklego? „. Ta zagadka nie dawulg 0 ":'ie czu Kwie 1 z:am.łę 1a ~~o ~ze-h · nie z sypialnią Krantta. · Lewe drzwi · Czy przyjdzie?
h a~eJ ho'k'ś r~w wk 1 a g~ ~iuomao ' 1zamkneła przezornie na klucz, prawe zo
· Zdjęła płas~~~ I mały kapelusik. Za- je mi spokoju! Dniem f nocą myśle nad
w ł~ ac 1a. 1 nies~,:""'; to 1 1 ręce ztt- stawiła otwarte. Również drzwi od sie- 1czela sie rozbierać. Była tak zmęczona tern, mecze się nad rozwiązaniem tej PO·
'. ni zamknęła. by nie narazić się na wl- : ie nie mogła utrzymać sie na no~ach: tworn.ej zagadki.!... Pomyśl, gdyby zna•
pe nie ~rawi e zesz.1 „iua Y·
. Wyciągnął rękę. Zub owa lezała przy zvty nieproszonych gości, albowiem Powieki zamykały się, oczy kleiły się i lazł się prawdziwy morderca!... Gdy by
orzyznał się do popełnionej zbrodn_i! ...
. I była przekonana. że nieznani sprawcv do snu.
.
.
. .
mm. .
Ody rozłożyła się wygodnie w mięk- , vyte~y zyskałbym pewność, że jesteś
Ni~ słyszał 1uz chrapania. L~z.ała c.i. jej porwania ukrvli się w piwnicy i m'.·
c~o , n~erucl1omo . Dotknął lekko 1e1 ram1e mo czujn pści. ,oolicj! zechcą jeszcze raz ldem. szeroki em łóżku. ogarnęła ją wiei- . mewmna, że to nie ty!...
ł
j
Z~ak.a. nie~nana dotychczas błogość.
nrzeoro~adz!c .s w óJ .ekspe~yment.
.
ma. NH, drgnęła
Ciąg JU f0 •
8
Zapal!ł~ ~wt~tło 1. r ozeJrzaJa ste do- ,. iła św1.atło na nocnym stoliku. Jeszcze
- Tamara„. - ~zepnął słabym do. koła . C1 ęzk1e fmrnk1 zasłaniały t1~.na, raz soOJrzafa na drzwi z praw ej strony
sooi - Tamara„.
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znana z filmów:
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damsklie matenały, l>tały towar,
I firanki, potkzochy, torebki l wliełe Lni,ydt ań"Y1kułów - - moc niespodzianek
Poleca Leon Rubuzkin. Ktllńskfego 44.
Naftadszł ceny, najwygodniejsze warunki. Urzędalkom l < aiałYm kliientom •

wkr6tce w emotjonujw-m obrazie dźwiękowym
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Br;Z OPERACJI!!
:RUPTURY. Jaikoteł kalectwa nie
woltto zatti~byWlfĆ, rdyt sk-utld dla
życia ludz-kftC9 ~ bardzo me:bezplecue. bpM'a. staie sJo wfetllą Jak 1!0
wa ludzka i kon~.ka. spowod&wać
mote śmiertefue 1>0wildania . kiszek.

POMOC I

P_d,

Specjal:ne lecznicze

ban:date orto·

pedyczne gumowe moJej metody tm1·

;-"!~,z~~!~!~1:J! ~~h!~~=~i~~

Na sknywienJe kr...-&0słu1>a, orzedw tworzenia sft ·1ar·
bów I 1Ttttllcy kości leczo. garsety
orto ," Jyczne. Dla skri:YWionych nóL 11wkich
i b-oląc;ych stóp wkłuly e>rtop.e dycme. Sztuczrre
nogi i ręce. Zakład ortoPedyczny Spec. L RA·
kobiet i dziecf.

lJbez,pieczonych w Kasie Chorych
m. ł:.0dzi przyitnu{e,.

PODZIĘKOWANll!.
WiPanu ~edyścd.e J _ RAPAiPORTOWI. Spe-

--

POTRZE8NY damsko •

'

męski

' Południowa· 28, tel. 201-93
Od 8 _ 11 rano i od 5 _ 9 wiecz.
W niedzi.e le od 9_ 1 PP•
ceny
Dla
d
D

biagu one dokum.

feczntc.

mezamomych
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M ROZENTAL

........,WIOA Xraslflska
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akuszer g1ne
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-- ipracow-
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~onstantynowska
155

Aleksandrowska 1.

Ptzffhlf ChUdOicf

Dr

-52.
od 9-1
6-8,.
Dla niezsmotnych
1 CENY LECZNIC.

.

SPEC. CHOR. WfNERYCZNYCU,
SKÓRNYCH I WLOSóW.

Dr„ med.

- ---

HE'·blR
U .
h

Doktór

u

An.d1zała 2. Tel. 132-28
" 1 t 5--3.
n-a--1
,....„„••„„ e od' -1
od to-12

i·-•

k-

w nfedziełe t świi:ta
dowód c: or„ • om• ·
ksiu ludności i weneryczne Od 1-Z w Lecznicy, Piotrkowska 61.
-------„ 23 l"IAWROT 2
Dr. med.
Tel. 179-89.
J
prz.yjm do 10· rano

z.gubiła

11"
t
___ Kdia~~~!p~!d4-5 łlBft8l!nł 1 -----SOl!OuJIEJC_Z

Głowackiego 6.

og

Kl I.nge r

.

chrześcl!anin na wy- p !eL
~1Hc fnłzj~łcf
la:zd od zaraz. Wladomośći Llmanow- rzy1m.ufe
1

SpecJallsta chor6b skórnych
1 wenerycznych.
.
•
Leczeme d1atermx" Elektroterapfa.

~=~:~Y±~u~~:nt~::=~
tłJ.dii1~.w• ~;~
PAPo~m~~:o;:;,:,l:a':::
od 1 do 2 w Lecznicy „POMOC",
uwAoA: Osobiste jawienie sic chorym teat

lconiecz.ne.
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i
'
w nredz.od 11 Z PP·
70
!JpecJaHsta chorób skórnych- dla niezamotscych Piotrkowska
(r6g Traulfulta)
ceny lecznic.
I wenef1'cznych
T«l. 181-83/
PnyfmuJe od 3-6 i od 8-9 wieczór
Speei1tlista chor6b
Dr. !fted.
Qledziele i •więta od 11-2 po poł.

•

lecze

łt

fUM ARK
Dr. med
-

Ch
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kó

b

:-:::,~ ~en~;~~e~ te~~::
~~~w!i!:~ iif~rJ:Z'! ;:;: e,/:'- J:~z~t~~~~:s~~u~~~!e;_o:,:gi PlotrKowska 99 tel. 144-92 łłiBUllBŻSki czopłcłowych.
nie diatermią. d1a·
powr6cił
dZiękoiwa:tll.e u. wnr.„.m za&o-tllDi-e mi •pe<:Jał- kim czasie znaczne przybranie w waspecJallsta c110- ecnme światłem~ termt>koagulac1ą
Dr. med.
dze... wygla.d kwitną,cy i pełne tormy
n ego banda.ta i H. auteome -tnz-,mmt• mt mej
1

cięŻlkiei zasta~ałef i dwu.krotnie bezulowo ope-

ciala. .Również wzmacniający arodek
dla krwi i nerwów, wzez lekarzy palecane, 1 pud. zr. 6, 4 pud..~L 20•
Dr. O:EBHARD et Co., GDA.nSK 47.
'

~--------·----··-a···PRlY JDŻ osobłkle a przekonuz sio - te naj-

H' • Lub1·cz

rowanef prze~ we Wiedniu i we Lwowie,
co ztod.:i.ie z. pruwlll o!wiaickzam
Di, .Med. MAKSY.MIL.JA.N MUNZER.
Leka.m Kolejowy,
Sedzia Sadu Altei c

znaw~ dusz ludzkich fesf
W. PYPFELLO. - Wid:zi PBYszłot~ kałdeao
człowieka i przeznac:zenie.

popułarnieJs:tYm

Jeżeli w•ŁJ>iu

l ub

cierpisz

moralnie ·- NAPISZ natychmiast !mie, rok I date urodze

~oj~,;::-~ ·-·

Nlnlef~c · odoszenle ł !ł5
gro~zy znaczkami pocztawem! zaf!łczyć na Prz•
s~~~,fwdrp;ffe.łlo, Warszawa. Bednarska 17.
Przyjęcia osobiś~ie caty dzień.
u

Za okanntem nlniei;zego ogfoszt""nla każdy
c triyma llmulet • tałlzman - a takowy p-rzynosi s;.częście. powodzenie i wpływa na oto, cienie lub osobe ,kochana.

Dr. med.

s

Kantor

0

promieniami
Roentgena ł łam
Pil kwarcowll•
Pn:yimu)c Gd 8.30
do-10.30 rano, od 1
d 6
d 2 30
do 8JO pp„ o.

rób skórnych
wenerycznych
. i moczopłciowych
•
I Andrzeja S
u•
cho
a.daf
TeL 159-40
rób wenerycznych, skór
IJJ.,..., ista
od8-11.
Przyjmule
LeDYch.
1

włosów 'l DlOCZOJlł('iOWYCh.
R~~~:e~:.n1pa lcwarcowv. erom!eniaml 1 :~ ~~t: :~e~i ddel~ ł ~~ę~a n~d ·•

specJallsta c~orób skórnych, we PIOTRKOWSKA 144. ROO EWANGE Oddzielna pocze~ 10;-1. Dla pd ~d
kania dla pe. daelna poczek.aln1a
UCKIEJ.
' n(erycz'!ych 1 '!'oc:zopl~~wy ch

. .
. ·
Weflde Ewaapllcta %. Telefon 29-45.
egle 1Rlana •ll2 7 Przyj)mrie
Dr. med.
od 8-Z od 5-S w. Dla
1
Hil Iłrac bł
(według starej numeracji Cegielniana 43 oddzielna ooczekałnla.
telefon 141-32
DOKTóR
Przyjmuje od g, 8-fO 12-2, 5--8 w
.......""' ~::~ .::.:..:!'~'· •.• ... 1 111 ołkowysk1· ci::!~.:::::·10·
ł

I
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raz lampą kwarc,
MONIUSZKI 5
te~. 1?0-50.
Przy1mu1~ od _, 11
do 1 PP• 1 od ·5- 8
w niedzielę od 11
do 1

po

poł

•.
·
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pań

HW

POLECA
Plotr_!owska
Przyjmuje 8·1Grano
a.r..,.
'9"0„,..,.ril.,...e.- .A
i od.6-!1-30 .wie~z.
.
Kupno I •przedai
_. • ...-.... u - H - ~
W niedziele 1 ś.wię(Dawniej Cegielniana 36)
ta od 9-t,
telefon 216-90
W
- - -- ..:-~..=::.._
w le~.zni- •
Ordynuje
skórnyc:h
d1orób
Specjalista
DO SPRZEDA NIA letnisko w Grotnlkach w po blifo rzeki Li nda i plac I weneeycznych. Elektroterapj a cy „SA~~TAS 8 ul. MŁODA uanua~ wyksztat;;:o11a. zdo lua,
J)racowita. J'}.os!ada pęwną DTaktYke
Li=c~Ultnle lampą kwaro::ową. • Sródmie1ska
(50X115 lok.) przy Zgierskiej R.em.
codz. od 12.30-1.30-biurowa., szuka iakieRokolwiek uj ~cia
Tramw (Jóiefówlrn) . Wiadomość w Pnyimuie od lit• 8 ·:&przed P· i odS ·9
"
••IOfłrty do adm. sub „U. A."
wniedziele i święta od godz. 9-1
skł. pianin, Łódź, P iotrko wska 154.
-Dla p&Ji oddziellla poczekalnia.
i el. 141-%.
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Gry ruchowe
w
fi

całej
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si~~
~
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Mistrzostwa okręgowe w ~Tach .!por- I Uduał liczebny drutyn wskazuje na nie
towych, rozpoczęte jut w całej Polsce, wieLkie zainter~owanle grami -sportowe
dają nam poniekąd obraz s·topnia rozwo 1 mi.
ju technicznego i organizacyjnego w po- :
Pozoa'1
rewelacia w koszykówce
nczególnycb 0.Z.G.S-ach. Wystarczv ' męskiej z roku ubiegł·ego, r,6wnie! cho..
kr?tki przegląd pi.s~ sport.owych po~ie- , ruje na brak masowego rozwoju
gier
działkowych z całe1 PolsJu, aby stwier- 1· spor-towyoh. W rozpoczętych rozgrywdzić, te _przedewszystkiem Łódź, War- kach, AZS i Warta przodują. Jak w la.sza w~ i. Kraków 9t\ najs.ilniejszemi twier tac~ ubiegłyc~. z.pewno~cią. tet pod.z.ie.
dzamt gier sportowych.
lą się tytułami nustrzów.
Bez przechwałki motemy i to podWilno - to Ognisko AZS, Ma.kabi
kreślić, te obecnie Lódt wyprzedza sto- i Strzelec. Rozwó,j stały jest, ale dość
licę po~ wz~lędem 1praw~ości przepr~- po~°'.1ny i ~al~ki od poziomu okręgów
wadzenia m1strzostw. Poziomem technt- wyze1 wym1en10nycb.
c.znym drużyn conajmniej nie ustępuje.
Lw~w w grach ~porto;wyc~, dotydhStoika prowa.dz1 tymcza.sem rozgryw czas. nie .odegrał w1ęa~e1 r~h._ Sokół ld klasy A ca!ą parą.
.
.
. ~ac1erz i AZS wykazu1ą na1większe zaW k?szykowce męskie~, 1ak 1 w 1.a- ; mteresowi:nie. Po.zal-em: - słabsza klatach ub1e~łych !awo~ytem 1est PGlon)Cl! sa.
.
•
•
w k~zy~owce zeńs!'ieł - AZS., eh?~
Okręg.i .~Ję
.• P~onki. J>F-V niezPol.on~a 1. Warszaw1an.~a ~oraz. bardZl~J byt wysokim poz,iom1e technicznym, wy
zbhtaił\ 11ę doń techruczn1e. W hazeme a
w
równie! AZS. przod~j~ w . SWi?j grupi~. I

l

l

· W środę rozpoczął

wym mecz o puhar Davisa miedzy Pol·

Bka~! ~~r;:i bronią Tfoczyńskl I Hebda

kazują znakomity Tozw6j il~ciowy jed w grze pojedyńczej oraz Tłoc~yńskl nak w roku bidącym jeszcze nie odegra JerzWy St?larow w grze tkod~óJneJ.. ył

l<\

roli w mistrzostwach Polski.
WKS.
. pterwsze.m spo , amu zr:merz
Gryf (Toruń) i HKS (Lipiny) to najsilniej sie ~istr~ Polski Ttoczynski. z. mistrzem
n.iej.si reprezentanci tych okręgów. W Da~h Ulfichei,nt Polak zwyci.ez~ł prfa~~
1
1
0
okresie rozgorzałych. obecnie tn.istrz·ostw S,6 k6.f /6c6~;j V:f ~e ~ki~i~~es~U to
okręgowyoh prawdzi~ sensacię stano„ · ' • ' i ' · 'mn · P 'nteresowanie i
wią wszelkie wiadomości o wynikach O- wabi~YSZYśg ogd° e. Zalki ski ł
statniich. spo~ka6. w War·s zawie Lodzi i ~\r!~k~o 0 sDr:~iz~~c~ :akotlcaz~ł sio
Krakowie, t.J. w tych ośrodkach, które z
g ·
H bd
I ł b ·
ilościowo i jakościowo przodują..
naszą przegr~na..
e a u eg .ow~~m
Już za miesiąc rozgrywki o mistrzo- H.6°nksenowi
w trzech setach a.6, ._6,
~t~o w. piłce sia~owej drużyn męskich 2· 'p0 pierwszym dniu spotkania oble
.i zeńskich będą pierwszym tegoro~znym d
·
· 0 ·edn m unk 'ie Pon ie
e~za.minem okręgów z pracy .zimowej i w~f~~~
~w~stji.Y że }iebda ~legnie
w1o!en11ej.
Ulrichowi, a Ttoczyński ma duże szan.inne gry, d!a
~tórych w. okręg~ch se zwycietenia Henriksena 0 zwycie·
punktem. kulminac~ym będzie koniec stwie tego spotkania zadecydować moczerwca .1 poc~ątek lipca, .podd~ne będą że gra podwójna, w której zmierzą sie
tej same) próboo wcz.esn" 1esleruą.
Tloczyńskl i J. Stolarow contra Ulrich
i Henriksen

I

6

~~1::sp~1Xnf:
l~~. ęvr~i:U::~~
i-ewelacią j~st forma YMCA.

· .

Strz1łacklB

mistrzostwa

okr~gowe w todzi

1•1ISfrZOSfWB klUbÓW rOb01DiGZYCh

męskiej -

no

i!P:i:

M.

0

sle w Kopenha-

dze na reprezentacyjnym korcie teniso-

•

W dniu 23 b. m. o godz.. 9 na trzech
.strzelnicach w Lodzi rozpoczynają się
.zawody strzeleckie (mistrzostwa Okręg?we Strz.elecko tuczne) Okręgu Lódzkiego.
.
. .
.
ImprHa ta zapowiada się unponu1ą..
co. Dotychc..zas z~łos.zono .do -zawodów
200 .zaw?dników i ~awodnaczek. Dalsze
zgłoszenia napływ~ą.
.
Zawody te przeznaczone S'l wyłączrue
dla zawodników stowarzyszonych.
P.rbtektorat nad zawodami raczył
prinąć D-ca OK. IV p. ien. Małachowski.

która wyprzedza AZS i Polonię, w żeti- od6t:dq si~ D1 so6of~ i nied1S1el~ no 6ołsliu 'ff'id•e1110
skiej - AZS ~adal ma tylko. jednego ryW nadchodzącą nledzłele I ponledziaJ
godz. 10.45 rzut oszczepem (kobie~ala w PolonJl, ale. go zwycięża: Nar~- lek t. j. w oba dni Zielonych Swiąt ro- cy);
.
Zt• prze~wcześne 1est typowame
mi: zegrane zostaną na boisku RTS Widzew
godz. 11 bieg na 800 m. (męski);
str~6w, J~d~~k możemy .zaryzykowac ' mistrzostw Robotniczego Sportowego
2odz. 11 mecz koszykówki męskie)
twier·dzenie .it os·! ate;znie
fw końcu \Komitetu Okręgowego w lekkiej atlety- między zwycięzcami spotkań niedziel·
czer.wc:i-J tytułami mistrzów W.arsza":y . ce, w grach sportowych I piłce nożnej. I nych;
w pięciu. gr~ch ~asy A p~dz1elą .s1ę Udział w tych zawodach wezmą druży- !
godz. 11.20 przedbiegi na 100 m. (koAZS (obie siatkowki, hazena~ koszyków ny z całego okręgu zrzeszone w związ- blece)·
ka żeńska) i Polonia (konykówka męs- ku robotniczym. Program zawodów
godz. 11.40 bieg na 5000 m. (meski).
ka).
.
.
przedstawia sie następująco:
Przerwa obiadowa:
.
Stołeczne klasy B ~ C nara.zie czekagodz. 15.45 finał biegu na 100 m. (koją na. m_istrzostwa..
•
Niedziela, dnia 24·10 maja 1931 roku: rhłecy);
Łódź, rozegrawszy ~· tprawn1• siatgodz. 9.30 defilada zawodników;
I Rodz. 15 MECZ PILKI NOżNfJ MIĘ! ~~~lillillAJlillillilliJ~li]~t;JC
ls:6wkę żeńską kl A (nustrz HKS. przedgodz. 9.40 mecz siatkówki męskie) OZY ZWYCIĘŻONYMI SPOTKAIQ NIE 1
Wk ót
t
·
~
1
ŁKS) i mając na ukończeni~ siatkówk,ę między T.U.R.-Wldzew;
DZIELNYCH;
.
rr.a
r ce 0 warcie
Dl
męsą (LKS. lub Absolwenci), przystąp1- godz. 9.40 przedbieg\ na 100 m. (mę- 15.50 skok o tyczce (meskl);
ł8
1~·
BJ
łarazdokoszykówki
koszykówki i hazeny k}asy A o. skle);
S[odz. 16 mecz pliki siatkowe) między la
I~
l~I
~Wił
BJ
klasy B. Celowy podział
godz. 9.45 przedbiegi na 60 m. (ko- T.U.R.-Wldzew (zespoły teńskle);
IB
BJ
na grupy w pewnych grach (hazena i ko biece);
~odz. 16.30 finał biegu na 400 m. (m.e- IE
szykówka kil. B.) umożliwi przeprowadze
godz. 10 skok w dat (męski);
ski);
IE
·
·
rn
nie miistrzostw bez zbytniego przemęgodz. 10.20 skok w dal (kobiecy);
Rodz. 17 MECZ PILKI NOŻNEJ MIĘ rr.a
•
• P.od kieru nkiemk
8ł
czenia dru:tyn. ·
iodz. 10 mecz koszykówki męskiej OZY ZWYCIĘZCAMI SPOTKAIQ Nlf· la · nazimierza 8 rzes zego Dl
Ponieważ tydzied bietący przyniósł miedzy Sztern-Wldzew;
DZIELNYCH;
IE w Teatrze Popularnym przy ul. BJ
dopiero start druiyn w rozgrywkach, ja
godz. 10.35 rzut kulą (meskl);
17.45 sztafeta 4X100 m. (kobieca);
IE
Ogrodowej
kieko1wiek
przewidywania są przedgodz. 11 rzut kulą (kobiecy);
17.50 sztafeta 4x100 m. (męska);
.udalel plerwsaora~dnych •li
wczesne. Rola jednak z·espołów LKS-u,
2odz. 11 mecz koszykówki między
Na zakończenie święta odbędzie się
•rt.yatycz~ych stolicy
Ikape Triumfu i HK.S., przy
ogromnie T.U.R.-Skra (Piotrków);
rozdanie na11:ród.
O otwarciu nastąl?ią .oddzielne :iawia·
wyrównywanym poziomie pozostałych
godz. 11.20 przedbiegi na 400 m. (me·
Podczas zawodów grać bedzie orkiedomiensa
drufyn, jest najpoważniejszą.
skie):
stra R. S. S. „Sztern".
liJ~~~~OOL;J~l;JliJliJ~li
zgóry można twierdzić, i! n;iistrzo~odz. 1.1.30 rzut dyskiem (kobiecy};
wie okręgu łódzkiego w poszczególnych
godz. 11.50 rzut dyskiem (meski).
grach w finałach mistrzostw Polski będą
asami a·t utowemt Trzeba zwrócić specPrzerwa obiadowa:
jalną uwagę na to że gdy w innych okrę
iodz. 15 mecz piłki noineł między w ~ siqplq War•z.awlanlca I Halcoab
gach czołową klasę w danej grze tworzą R. S. S. Sztern -- R. T. S. Widzew;
2 lub 3 drużyny, to Lódź mote w niektógodz. 15.45 bieg na 1500 m. Cm.eski);
Jm tylko trzy dni dzielą nas od
interesująco, nie należy zapomnieć, te
rych grach poszczycić się podobnym po
godz. 16.30 bieg na 200 m (kobiecy); resująceg? meczu footbalowego ~iędzy Wars~awianka stanowi dziś w Lidze reziomem pięciu i więcej zespołów.
srodz. 17 MECZ PILKI NOŻNE.I Ml~ Warszawianką a Hakoahem łódzknn, 2 welac1ę - zdiolat bowiem w ciągu nieW tern tkwi siła łódi;kich, gier .spor- OZY R. K. S. ~· U. R.- R. I(. S. „SKRA któ!ego dochód przeznaczony został na spełna dwuch ~godni zagarnąć 4 pumktowych. Wniosek_ Lódt ma bodaj nai- (PIOTRKÓW),
.
zasilenie fund~szów T-wa Opieki na-O ty w grach o mistrzostwo•. a co najważ
większą przyszłość w tym sporcie.
godz. 17.45 s~tafeta otlmphska (800, dziećmi rezerw1~tów. A wlec w panie- ni~Jsze Pokonać ŁKS na 1ego własnem
Kraków, twierdza koszykówki męs- 400• .200, 100 m.),
działek SPotka się na boisku WKS-u ca- boisku w stOS\l•nku 4:1.
kiej i żeńskiej w r. 1929, jut w następ- Poniedziałek, dnia 25·1:0 maJa 1931 roku: ła Ł6dt sportowa. I towarzyska, by uł~
Spotka_nie ŁKS -Warszawianka ma
nym roku musiał uchylić czoła przed in..
a;odz. 9.30 mecz pliki siatkowe) me· rz.eć gre dwuch s1lnyc~ ze~połów.
Jeszcze ~dź sportowa żywo w pam!ęcl.
nemi okręgami. Czy znów powróci do . sklei miedzy Skrą (Piotrków) a zwycłęz
Zawody zapowiadaJą s1e nad wyraz pawno Juz ni~ ogl~dallśmy tak ładl:lej
1 produktywne] giry, Jaka. nam zademonswego sfanowiska? Teoretycznie - ra... cą meczu nłedzłe1oego (J. U. R. - Wł·
cz~i nie, bo krakowskie gry sportowe dzew};
strowata drużyna stołeczna.
to t ylko Cracovia, YMCA, Makabi i SoRodz. 9.30 finał biegu na 100 m. me•
Niewątpliwie zespół ttakoahu dążyć
kół. a więc zbyt mała konkurencja Io- ski);
nnr.n1n1111~ l(KAR~K1i będzie do wywalczenia z zespołem stokalna. aby się stale doskonalić.
godz. 9.40 finał biegu na 60 m. (ko~
łecznym jaknajzaszczytniejszego wYDlNiemnJei jednak Kraków może znów biecy) ;
ZI
ku,
oo Jest zupełnie możliwe jeżeli zwaodegrać swą dawną rolę. Tymczasem
godz. 9.50 skok wwyż (meski);
elona 6
żymy, że drużyna żydowska wy1kazuje
1ród podwawel·s ki rozpoczął rozgrywikii
2odz. 10 mecz kosiykówk1 męsk1e1
ostatnio ~wietną torme, bijąc najsnni~1„
o mistrzostwo przyczem faworytami są miedzy zwyclętonyml spotkań niedziel· Udziela doratnei pomocy lekarwkM!; we wszel- sze zespoły łódzkl·e.
jak dotychczas Cracovia (hazena, koszy- oych;
kich wypadkach nagłych 0 ,jatdei porze doła
Jak nam donoszą organizatorzy, obie
kówka męska i żeńska szczypiorniak)
godz. 10 skok wwyt (kobiecy);
ł noey - Szybka pomoc lekarska akuuer. drużyny zobowiązaty się do wystawieoraz YMCA {siatkówka i koszykówka).
godz. 10.30 rzut oszczepem (męski); ginekolog.
~ia jaknajsllnieJszych składów.
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Dziś I dni "ast~pnych Film dla dzieci od 10-80 'tat z niezrównanym komikiem

HAROLD LLOYD

p. t.

,,HAROLD, TRZYMAJ. SIEĘ ••• ''

f'ila:i ł•P ilu1INił l•k s:osł1ć clo•liclat.łful cdrzedawcą oraz perypetie miłospe Harolda w związku z fel!o 7.awodem sprzedawcy. - W rolach
gł6wi1yC'b1 Harold '-l•yd, ••
tce11t, Robert Me. Cade, LllJan111 l.t1h9 Ton I łnnl. Nadpro~ram: Dodatek Flelschero-

w•kl -

,..,_„.
o fodi. •.JOi 01tatni•io o CodJ, 10.15 wieef,
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..ttadjon sporloDJu na 50000 osó6

Skazany na

Przewoaniczący

konferencji rozbrojeniowei

śmierć

unie111innionv pr•e• sqd
opefo,;uinv
Epilog

glośnego

procesu

Londyn, 22 maja
(TeieR"ram własny).
Zwolennicy_ zniesienia kary śmierci
w Anglji odnieśl1 wczoraj niezwykle
zwycięstwo. Na skutek energicznie prze
prowadzonej akcji wśród społeczeństwa
sąd apelacyjny zdecydowat się uwolnić
całkowici·e skazanego poprzednio na
śmierć 52 letniego agenta ubezpieczenia
wego Williama Wallace. Wallace był
oskarżony o zamordowanie swej żony,
celem uzyskania premji asekuracyjnej.

Burzliwe

HENDERSON, angielski 'minister spraw
za2ranicznych, obrany został, na obec·
neJ sesii Ligi Narodów, przewodniczą·
Zbudowany został obecute w Wiedniu ł oddany zostanie do użytku w dniu cym międzynarodowej konferencn roz·
28-20 maja. Na boisku tem odbywać się będą wszystkie wielkie imprezy spor· brojeniowei która odbędzie się w r. 1932
towe.

zajścia

.., parfa1Dende aneietsftilD
Budapeszt, 22 maja

(Telegram

własny).

W parlamencie doszło dzisiaj do
gwal.fownych scen podczas dyskusji nad
budżetem w prezydium rady ministrów.
Posłowie socjalistyczni Payer 1 Proper,
mimo uwag1i zwrócon-ej im przez przewodniczącego .izby, nie chcieli zejść z
trybuny, wobec czego zostali oni pozba
wieni gtosu. Powyższe zarządzenie prze
wodniczącego izby wywołało tumult na
lawach opozycji. który trwal okolo oół
godziny.

I

Jlo111ooesne

etodu .., nauce

Rekordowy skok·:.
pilotki

ReorganizacJa
ad1Dinistrat:ji

japońsftiel

Londyn, 22 maja
(Telegram wlasny).
Z Japonji donoszą, że w najbliższym
czasie nastąpi gruntowna reorganizacja
administracji. Rząd zamierza zreduikować 12.000 urzędników. Pozatem równ:ież pobory urzędnicze będą zmniejsza
ne do 10 proc. Kolejarze grożą ogłosze
niem strajku protestacyjnego.

łłowa

partja polityczna w Hiszpanji
Madryt, 22 maja

(Telegram własny).

Utworzona zostata nowa partja polityczna pod nazwą republikańsko - demo
kratycznej. Do partj~ tej wstąpiło wielu wybitnych osobistości. Pozatem zgło
s1ila akces większość członków partii lewicowo - liberalnej.

Obniżka płac urzędniczych w
spowodowała kryzys gabinetu

W Lubece otwarto nled~wno specjalnąszkolę o nowoczesnych metodach nau- Znana pilotka Lola Worescou dokonała
czania. Fotografia nasza wskazuje, w jaki sposób, odbywa się nauczanie o sy- rekordowego skoku ze spadochronem,
skacząc z wysokości 4.400 metrów. Na
stemle planetarnym.
fotografji dzielna pilotka przed startem.
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Austrii
minister
jalne!lo. Partia ludowa postanowiła od- 1

Z DJUSfGDJU 6odoDJCanel "'

§'Jerlłnie Znaczki poczty lotnf.

czej w ftiemczech

Na wystawie budowlanej w Berlinie, która została otwarta w tych dniach,
zwraca model 2machu stowarzyszenia kobiet pracujących, któr
jest ostatnim wyrazem techniki budo wlanej.

Wobec ustanowienia w najbliższym cza
sie regularnej komunikacji Zeppelinami
pomiędzy Europą a Ameryką, zarząd
poczt wypuszcił nowe znaczki pocz·
ty lotniczej, wartości 1 marki.

ogólną uwagę

Kair,_ 21 maja

(Te.Ie gram wfa sny).
•••••••••••••••••••••••••llil•r.wea1111·-- Samochód
10 osób
kolejowym z exna
s:h'u';:;:l.
ll;!;1~iz:ws:;~o;~s:d~t~!'i~i~~
zabitych, a 2
p.resem. 8 osób
kanclerza
natychmiast po powrocie

Prenumerata: z kosztami
wydawcę

wiQzący
prziejeździe

zderzył

.zostało

cię-

·
żko ranne.
.
-------------...--------------~----------------~~~~-

Schobera z Genewy.

Za

n1·es'c1·e pomoc na1·b1·edn1·e1·szym

się d1ziś

przesyłki pocztowej z1.

a gr. 50 miesiecznie

.

I

W tekś~ie 50 gr. za .wiersz _milimetrowy <aa stronie 4 szpalty};
. nek:oloi:1 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za sl11\\ n 15 groszy,
1.50. Poszuknvame pracy: za słowo 10 groszy. najmniejsze z!. 1.11;

Ogłoszenia:

. :.
naimmeisze

zł.

~----~~--------~----~--~~----------

i druk.: Wlo·dawnicl wo „Republika" sp. z ogr. odp. i redak\or odpowiedzialny: Jan Grobelniak, Łódź, Piotrkowska 49.
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