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Londyn, 2S ma)a.
'(Teilerram wtasny).

W wlelklef sali teatru Sheldovian o(i
byla sio dziś uroczysta premJera fłn
'Stelna, który otrzymał doktorat honoro
wY uniwersytetu oksfordskłego. flnstel
nowi zgotowano niezwykłą owację. Po
uroczystym akcie wygłosll on odczyt o
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Nap ad na szosie ·pa 1an1c 1e1 dla~h~~~~~i~€~i~~~7~!
na d•ialaesu

clwko przywódcom legjonu kroackiego.
a osoby zostały skazane na śmierć,
a 12 na ciężkie kary więzienia. Surowy

·

,,Polros'' na. - pracownika domu ekspedycuJ·nego
~
Czterech opryszków zadało mu szereg ciężkich ran ::~f~k ~f!iici~\:;!~~~1!yw~~~~c~~d1:i0śa

I

walce. Otrzymał on 10 głeboklcb . ran za jter rabunkowy. Lawarczak nie znał na
Lódt, 25 mafa.
pastnlków. Opryszki poddali 20 rewlzJI
nocy na szosie PabJanlce- danych nożami.
Po pewnym czasie Lawarczaka zna osobistej, lecz nie znaleźll przy nim ani
Udt dokonano krwawe20 napadu, któ·
re10 ofiarą padł 22-letnl Jan Lawarczak leźli na szosie Jacyś wieśniacy, którzy Krosza.
Policja zarządziła energiczne śledzpracownika domu ekspedycyJne10 "Pol odwieźli go do Lodzi. Zajęło słe nim po·
two. które jednak do tej pory nie dało
si;otowle.
ros". Lódź, Moniuszki 1.
Napad miał prawdopodobnie charak żadnych WYników.
Lawarczak stale sypiał w lokalu Ur
my. WczoraJszY dzień spędził on w Pa
bJanlcacb ze swoją rodziną. Wieczorem
ałszerz
około I· 12 miał wrócić tramwajem do
LodzL Spóźnił jednak ostatni tramwaj.
Nie chcąc pozostać na noc w PabJa
zosia• utc:iu W Berlinie
nicach udał się pieszo w kierunku lo·
przeprowadzlla rewizje na dworcu baBerlin, 25 maja.
dzL PrzYPuszczał on, że po drodze spot
gażowym i w kufrach, które nadeszły
(Tele~ram własny),
ka Jakiś samochód, czy wóz którym do
Wczoraj zostat ujęty na ulicy 35-let- pod jego imteniem, znalazła płyty druJedzie do Lodzi.
Na szosie wszczął rozmowę z la- ni Inżynier Kilhne fałszerz banknotów karskie oraz inne narzędzia. służące do
fabrykacji banknotów. ·
kltm młodym mężczyzną, który zdątal 120-marikowych.
Aresztowany mzymer - fałszerz proKilhne fabrykował sam bank.noty I
w tym samym kierunku. Ody znaleźli
ale na ciemnym I odludnym odcinku dro dlatego nie można było przez kilka lat wadził niezwykle skromny tryb życia
i sfabrykowane banknoty sam puszczał
wpaść na jego trop.
gt, z iestycb zarośli
Naskutek zeznań Kilhnego :DQiicja w obieg.
WYPADLI .TACYS CZTEREJ MĘŻ·
Ubiegłe)
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Lawarczaka
Towarzyszowi
W NOŻE.
UZBROJONE
CZYŻNI,

udało

strł>D

przez opryszków · bronił s!e
lecz uled w nłerówoeJ

rozpaczłłwle.

ma

Mussolin·i spadł
z konia

Krwawa awantura
i „
„ '""i
i
,
1

"' aes e .s.a.- e•n e" ID
Lódt, 25 maja.
Wczoraj wf'eczorem około godz. 11
w lesie łagiewnickim wynikta krwawa
awantura pomiędzy kilkunastu łodziana
mi, wypoczywającymi na świeżem po· Y-" i
.
wietrzu.
KiJku z pośr6d nich sięgnęło po note.
Rozpoczęta się zaciekła bójka. 20-letni
Józef Bednarek blacharz z zawodu <9r~
bowa 23), 20-letni Józef Szymansk1
tkacz <Senatorska 15), 18-letni Zdzistaw
Bartosiak, ślusarz (Słowiańska 23)
otrzymali szereg ran zadanych nożami.
Wezwano pogotowie, które udziellto· im pomocy lekarskiej. Policja spisała
protokuł wszystkim ucz.estnikom b6Jkf.

Kongres socjalistów francuskich

powzląC uchw~ly-

w sprawie dalszei taktyki wobec praz. ·ooumera.

'wśród robotników przeciwko prez. Dou Lava.I . prezydentowi: Brianda, któryby
PARYŻ, 25 maja.
merowL który jest reprezentantem klas połączył w swojem ręku kierownictwo
(Te1e.s.rram · własny)
Wczoraj rozpoczął się w Tours kon- · posiadających· Akcja socjalistów ma rządu i polityki za.granicznej.
W ten sposób podniesionoby presttgres partjl socJalistycznej. Kongres ten nawet doprowadzić do obalenia nowoge Bijanda. Ostateczna decyzja w teJ
wywołuJe wielkie zainteresowanie w obranego prezydenta.
Kongres w Tours musi Jedn.ak zaak- sprawie zapadnie we środę.
kołach politycznych, albowiem ma on
powziąć decydujące uchwały w spra- . ceptować plany Bluma, który chce pro· !!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wadzić niezwykle agresywną poJltykę.
wie taktyki na terenie parlamentu.
Szmugiel pieniędzy
Odyby partia socJalłstyczna weszła
Po porażce Brlanda socjaliści ośwład
ń -..
Iii
i
walki możemy
CzYlł, Iż rozooczną energiczną akcie na drogę gwałtownej

Rzym, 25 maJa.
(Telegram własnv).
Podiezas rannej przejażdżki, Mussollni spadł z konia i odnlósl obrażenia
twarzy. Premjer udał się sam do lekarza i nie przerwał zajęć.
Rany są powierzchowne i wymagać
będą tylko kilkudniowego leczenia.
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lsze miejsce zajął ŁKS przed liakoahem.
W konkurencji indywidualnej zwyciężyła Smętkówna w czasie 3,53,5, druga
na boiskach łódzkich
W sobote 1 nledzifele odbyły sle w 1Głażewska, trzecia - Wierna (liakoah)
Płacze
~~zl następujące spotkania footbalo-1

pl.łkil
ł

demonstracje

--------------------·-•-••-----------------

ile zbiec. Lawarczak otO(lzony ze wszy .
·stklch

która zamierza urządzić
przeciw rządowi.

ligowe

ważnych zajść we francjl.
Paryt, 25 mafa.
W związku z wczorajszą rozmową
premjera Lavala z Briandem. obiega w
kolach parlamentarnych i dyplomatycz
nych pogłoska, że gabinet nie odczeka
terminu 13 czerwca I poda się do dymisji już w przyszłym tygodniu.
Jako swego następcę zaproponuje

~pa s"q

Madryt, 25 maJa.
W związku z zakazem wywozu ple
nlędzy utworzyły się bandy szmuglerskie, które za opłatą przewożą pieniądze zagranicę. Rząd wzmocnił na granicy posterunki policji oraz wydał rozporządzenie nakazujące przeprowadze~le rewizji osobistej u wszystkich uda-

Jących się zagranicę.

•
Burz1·l\VB Dbra dy p p s \V KrakO\VIB

z soboty i niedzieli
MAKKABI - HAKOAH 3:0 (2:0).
1
PLerwszy występ Makkabi wypadł
Warsz~wa: Sobotnie SJ>Otkanle. lLgodoskonale. liakoah grał w pierwszej
1
•
•
połowie jedynie z Rappoportem z pierw we _Polon1a-Warszawiank!l zakoncz~szej drużyny. W drugiej połowie druży. ~0 się po. bar1:0 clj·ekaweJ 1 obustr~nłnmie flrsedsfagi,;iefe odłamu fegi,;v prse,;igfto sojuzywo prowaU4one grze wsparna e
t t j
·1
ssoDi s lnnemi sfronnic:fDami.
k 6·0
t
p 1 „
· t
na tt a koahu zas1. ona zos a a es~ze z~yc1ęs
o on~1 . w s osun u • _
we~
czterema zawodmkami.
KRAKÓW 25 mafa. rstronnlctwamł lewicowemł występowa( 2 .0~. PolonJa wyka uJe do~konałą for
Spotkanie o mistrzostwo kl· A:
Dzls!aj w dr uglm dniu kongresu P. li bardzo ostro przedstawiciele lewicy
mę 1 na sukces w zupełności z~służyta._
l TSO-ORKAN O:O.
Bramki dla zwycięzcy zd?byli. P~u P.S. C.K.W. t•1czyła się burzllwa dysku· P.P.S· z p. Zarembą na czele.
Sędzia p. Marczewski.
Nad tym punktem porządku dziennerek 3• Szczepamak 2 i Mahk 1. Sędzio- s~a nad referatem politycznym I nad u·1
WIDZEW - TURYŚCI 5:4 (0:3).
Sensacyjny przebieg spotkania. Tu- wak~~~·ó~ar ~n.m ·a Wisła Czarni 5 •1 staleniem stosunku do pozostałych go zabierało głos 40 mówców.
Obrady toczą się w dalszym ciągu.
ryści na 16 mi1ni przed końcem meczu (2:1). Zasiutone aJ ~wycięstwo Wisły, stronnictw 1ewlcy.
Przeciwko współdzłałanłu z lnneml
która miała nad przeciwnikiem znaczną
.
•
prowadzą 4:0 („1 .).
·
•
i..
kratr. .
k' AI d ż
B
W.K.S. - BURZA 1.1 (t.l).
·.
· · .. :· .
Dn~żyna wojskowych traci . ~nóy; p17e:wagę. :am 1 ~~' a . ru„ Ynr. . '":ow
punkt z ambitną Burzą, pomimo~ PTZY- sk1e3 zdobyli. Balcer 3 1 K1stelmsk1 2. ,
gniatającej przewagi w drngiej 1)0lowie .Dla c;:;zaFnych - Koch.
.
.
Sędziował p. Walczak.
zawodów
w ręce policji w Katowicach.
w Pabjanleach drużyna PTC.. uzys• '. Lwów„ 24 maja. ' Ppgoń~Cracoyla
•
kata zaszczytny wvnik Femisowy z Ł. o..o. G~a l!aog_~ r:ównorzę.dna acżJrnl.":
4-ch poszukiwanych bandytów, uzbrojo
KatQwlce~ 25 maja.
wiek Pogan miała okaz1ę uzyskama
KS lb 1 . 1
Policja śledcza w Katowicach uzys- nych w rewolwery, maski i sznury do
zwy.cięstwa nie wykorzystując w pierw
· ·
· ·
siej połowie rzutu karnego. .Cracovia kala dziś rano drogą poufną wiadomość krępowania ofiar.
Poza tern bandyci posiadali przy SOtym razei:n - zaprezentowała się bardzo iż w melinie złodziejskiej na peryferzwyc1ęza
łl
! j~ch Kato.wie, , pr~ebywa . kilku poszuki- bie ubrania dla zmiany swego wyglądu.
dobrze·. . Sędziował p. Rosenfeld.
k •
.
.
Zaskoczeni nagłą wizytą policji, ban
. l(ate>w.ice. ?4, maja. ~CH--;-:L~S 3:2 wanycrh bandytów. kt-Orzy' tPrzygotowuw '1ruzynowym bregu obuit
W druży nowym biegu na przcfaj 'dla' 'Po zaciętej walce mecz zakof1czył się ją się do napadu rabunkowego na mie- dyci poddali się.
Szajka ta ma na sumieniu kilka nakobiet na 1150 mtr., który odbył . się w zwycięs twem drużyny śląskiej. Szcze- szkanie właściciela hurtowni, Prymasa.
Oddział policji mundurowej otoczył . padów rabunkowych na Śląsku i w Za. niedzielę w godzinach przedpołudnia- gółowe sprawozdania w jutrzejszej Re-1
kryjówke złodziejską kordonem l ujął 1głebiu Dąbrowskiem.
.wych w lasku obok botska ŁKS-u pierw pubL!ce-
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Hr. Gravina

podał &lfł
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zwarJ wan t mpo
zyc1a ~ycl ka na ullcy we eh rakt rrsty ne piętno.
Jlo01ei u ftinacli seanse l.rDJojq 6e~ pr•erDJg
Ulica w Nowyttl Jorku nosi sw~

NaJbardzleJ znamienni\ cechą Nowe.

fJU•

co Jorku Jest szalone, wprost zawrotne pełnie odrębne, specyficzne i>łętno

.temoo. Wszystko tu znajduje sie w usta~
.wicznym ruchu, pędzi I śpieszy się. Jak
podczas wyś~lgu do mety, nie uznając
ani chwili wypoczynku ani słodkiego
~zecbu bezczynności. Od wczesnego
ranka at do pótnego wieczora wsz~'°"
zdawałoby sie starają sle pobić .rekord
szybkogcf. Kto nie potrafi nadązy1 ' za
tern powszechnem szalonem t~n.pem.
musi uznać sle za zwycleżonego I zgi„
aąć w teJ nieubłaganej bezlitosne} walce
o byt l egzystencje.•,Come. on - naprzód, - Jest t<?, naJwyt~zy ideał Jankesów•••come on - to naczelne hasto
wszystkich mieszkańców No\\ ego Swia

ta.

Subways - koteJkl nadziemne wchłaniają nieustannie olbrzrn~ie ma~y
ludzkie, podobną f~~kwencją cieszą su;
równi et . „elevators • czyli kt:'le~I nad~:r:!~~~tyV::r "g:z~~a~h ~oran~av1,;h.d~dv
a
J 0
1w era ą S\\ e po wo:Y:::1aw ?t~~ze n~ ~~~rs~:~k~'"~z~~u~h
:wtelklcb przedsieblorstw kol~Jkl podZJemneJ I R T" I B M T" odb
sie form~i~e ~bleteni~ ·Mf ~10 'ft pa!i:J
odchodzą co 15 sekund nikt 'tu nie czet
I ' o ś I
t
k1
z 0~~t:~~gP~~p~f~ :~hodg~.cP~!~Jz:
c:ycb do kolejki podziemnej, wpada on
aatycbmlast w błyskawlcznem tempie
do "Expressu", który zatrzymuje się
tylko na niektórych stacjach. Dopiero.
znaJdufąc się w pobliżu swego celu podróty, pasażer przesiada sle do zwykłe
ro tocal traln" który odwozi 10 do
mtei~ca przeznac~enla

Pachli taki sprawia wrdenle tzezel

nie wypełnionej beczki do śledzi troczą
słe tutaJ zarówno czarni Jak p;zedstawlcłele białej rasy klas'a robotnicza l
jaskrawo uszminko~ane niewiasty tudzle w stosunku do siebie nie mają tu

gr~nłpJqycfl, iuoełni

abstrahując ~d

f olbrzymiej masy, która ląduje w porcie,

róini słe zasadniczo od ulłc europeJ· orzyby\vając ze wszYStkich kraiów ~·
sklcb. W Europie ulica Jest nletylko U- lego świata. W Nowym Jorku kursUJe
nją komunikacyjną dla środków lokomo- 20.000 róinokolorowych taksówek, i
J
cji, lecz służy również, jako miejsce spa których każdy kotor reprezentuje inne
,
ceru i spotkań. Nic uodobnego nie da ię towarzystwo.
:"" /
\
2 młUony ludzi orzebywa diłennłe
powiedzieć o ulicy nowojorskiej, Ulica
.
jest tam Jedynie po to, ąby ją jaknaJnre„ przy J)Omocy środków lokomocji lub też
dzej przebiec celem ostągniecia swego ptesi-0 4 olbrzymie mosty wisiące oraz
miejsca przeznaczenia. Z tego wzR'łedu tunele pod powierzchnią Hudson I Cast Wysoki komisarz Liii Narodów W
nlkt tam nie zwraca uwa~i na nlękny l River przez potetny tunel „Holland", Odańsku, hrabia Oravhta, kt6re20 ttrze
estetyczny widok ulicy, Nikogo nie inte- zbuddwany w roku 19Z7. łączący Nowy dowanle koń~zy się w: roku 1932, poprzejeżdża w Cl'\· ••••lidiałiliisliiollidioildiiyiillllsiiin.iiill•••
ręsuJe zewnętrzna architektura domów, Jork z New„Jersey,
mezależnie od te~o. czy chodzi o drapa- gu roku 10 milJonów aut. Auta te muszą
cze chmur, czy też o zwykłe domy. podcias przejazdu wnosić oewną ot>łate
Wewnątrz domów roztacza się często na konserwację tunelu, wpływy z sa1'1 U
luksus i orzepych. wówczas. srdy iew. mych tycb onłat wyniosły dotychczas
netrzne wykończenie domów ood wz&?le zo milionów dolarów.
z eyfr DOWytsiyeh wYnfką nłezbf„ 0 rOZWOJU radJG
dem estetycznym jest niżej wsielldeJ
I iele'fl' lzji9
cie to mteukeńey Nowego Jorku rzekrytyki.
Ma.rconi udzielił oata.trłio Fasie 9:""/•
mają czasu na riec~Y
W tem mf eście wleczne~o pośniecbu ez;wfścle
nikt nie ma c~asu na to. abv o~azyw:ić zbedne .Pochłania ich i absorbuje cleż- wiadu aa temat preysiłości .radjot~ehnf..
kl Zapytuy o iei losy w ~~u n13blł.ż..
zainteresowanie dla WYSirlądu uh..::v. kb- ka mozolna Jmt.ea.
KtÓ ma kilka godzin czasu udałe słę sJiych dii~111ęciu lat odpowicdiiał:
ra Jest jedvnle llnJą. łfłczaca rótne ourik
tv Nowe~o Jorku. Potwor?V brud. lltó· do kina na „movle'1 tub „talkie". Nikomu · PnedeWG.~ystldem ~dię, te „~para-.
re20 nikt nie .zamiata, ar.l\ocmlna Jedv· nie zależy, na tom. aby priybyć na po- ty be.z drutu w bli&kiei inzyazłośc1 manie stosunki, PanuJące i>O.d tym wzrle· czątek przedstawienia. W kinach rów- cznie potaniei'\. a tem Hmem ro1.1Pow.
dem w miastach aziatv ;1.:~·b. ilrnit ullee nłeż pa,11uJe to samo tempo, które tak szechni' się leszcze więcei. Poza.tem w
zawalone są śnłe2lem, któ!'y leży tak znamionuje życie Jankesów Przedsta· ciĄQu tych dzies~c:iu lat łwła.t skurczy
włenla odbywalą się od południa do pól si~ oirom.ni„, Z Eu.ropy clo Australii hę. „
. .
dlu20. ai sam się nie stooi.
Nowy Jork nie zna zupeo7nt~ h cl~ nQCY bei aalmnleJsiych 1>rzerw I pauz. dz1e !'1otn.:t telef~no~ać ~ taki\ SO.Pt' łat
uUczne~o. Śpleszacy sit; pru"hounfe nie 1W czasie tym odbywają się seanse fil„ i woł~•ł\•, a Jaką, cbisia1 rozmawia.. się w .~
zwracają na siebie tu absoluinfe ładne-J mowe, Dnedstawlenła sceniczne, naJrót . brębie 1ecbl~io mia.iła. Telew~ r0~'16
uwa~. Żadnemu z mło~zfetkńw"nfe Wl'a ; niejsze wvstepy taneczne. popisy muzy słę szybko t tq. nietyl\o tele"Wl1'J& roiryw
dnie nawet na mvśl. aa" iwró. 1 ć uwa„ ! c~ne I t. d. Sala priti cały czas nie 21:0· kowa al• i do umych cel<nv ałuto\~·
t:fe na orzechodzącą niewiasta. o zacz•· 1sł•le o~wtetłona nawet na Jedną sokun„ Ogromne zna~zenie nabierze nadawa.ni•
Pleniu zaś w tvcb ~arunkach niema na· , dę; Slrunt to temoo. kt6re Jest elemenłar tel1gr1m6w J»IDlł111 Qd,ręcz11em, albo a.te
wet mowv. Równlez w „~i.Jbw~vs'· nłkt 1 na zHadą zarówno na ullcy, Jak I w In· nog_r~cnem,
I Najwi~ksH iednak zafaclainie tacł'f6
~Io na nlko~o nie ogląda. nikt nie roz. ternie.
Pod wołvwem te2'o sialone2'o. we Iety obtcnie w rozpoinawaniu i opa
mawia. katdy pral!nie ~r•k„ 7 ai)~7."zedzłć sobie czas. Ulica Jest Jedvnfe ooto. wnrost nfenrawcfopodobneiro oo!f)łechu, nowuiu diiediiny lu6łkich i ulb'aluót..
aby moRła się na nłel odbywać szybko z Jakim toczy sio tvcte w Nowvm Jor- kidl fal radiowych. Jeżeli uda al• opano
ku. ooszcze~ólna Jednostka. zatraca tu wać fal• ultraikrótkie, w6weia• będiio
I s1>rawnle komunlkacfa.
13 llnjl kolejowych eksnedjuJe kat· 1coraz bardzieJ sw6J łndvwłdualnv cha· inotna unikać tego, co dziś na.eywa się
dero dnia wiele setek tvs. lecv luJil do rakter, staJac słe cząstka Jednej potęł~ „claS111otą w otorzę". Będd• to ucieg6t.
nie ważną zdQbyc:ią techniczną zwłaszłeb warsztatów pracy, codziennie przy- neJ zwarji;>wanej maszyny.
cz.a dla okręt6w na piorzu. które będą
bvwa do NoweJ?o Jorku SO.OOO g·l.3Cl ia·

;:;.k

„ •
•ar"DDI•
Co mD\VI

I

nie

I

tadnvch wzgledów każdy interesuJe się
tylkÓ swoją osobą.'
uwa~ na to w „subways11 nie ma
tadneJ służby Informacyjnej. Katdv mu„
si sam sobie dawać rade, Jeśli ktoś Jema
w niewłaściwym
dzlc
U
.
.
.
mianowicie.
Jedyne wyjście, akierunku.
wówczas
zapłd~l~
l
poclą~u
Innego
przesiąść do
%asfrzellł fq •a nlemoralnv fruD .stucla
PO raz dru~I za bilet. Kt<> sle myli, wtłntynlen Andre Bourd!na. mlecł sablteJ. Międ~y dwoma asami J)a
Proces
konsekwencje.
nłen sam ponosić
o zabójstwo na.rz&eronej. ryskl~i' Płl~stry doszło do nawet dn
oskarżonego
Tramwaje są koloru zielonego I bron
!OWC20. równiet autobusy mają nRfrót„ Christiany Aubin. o którym niedawno ostreJ wymiany zdań.
- żąda,m prawą ~ krzyciał patety
nleJsie barwy I odcienie. Każdy kolor pisaliśmy obszernie, wYWo.lał w Parytu
c~me .adwokat Torres. kt6reby uchy·
naldv do Innego towarzystwa. Komunf„ olbriymie zainteresowanie.
Proceł trwał tn;y dni f odbywał się tiło płacenie życiem mfodeJ dziewczyny
kacJa Jest niezwykle do~odna ł katdvm
z tvm środków lokomocji można doje... przy \V'YPełnioneJ po briegi sali sado· z;ą ictradz0iną tnifo.ść, Żadna kobieta nie
weJ. Swladkowle złożyli zeinanin, może O<lpowlada.ć za to, że wzbudziła
chać. a-dzle sle tylko zanragnle.
Przyznać trzeba, iż w samym No-. stwierdzaJaQe nleźwykł$ przymioty c:ha w Jakimś mężczyfale uczucie mUoś~i !
wym Jorku można sle bardzo łatwo zor rakteru oskarżonego. Był on utalento· Ofiara zbrodni oskarżonego .ukaiuJe si~
jentować. Nie od~rywa to Jednak dla wanym łnżynlctem, do~konałym towa„ nam z nafJ~pueJ st~ony, Jeślt i~ażym~.
mieszkańców wielkiej roll. rdyt lntere· r~yszem i kole~ą, sumiennym nracow- ie o~mów1la oskarz.o!lemu swo1ei .reki,
sy obywateli nrzewdnle koncentrują nikłem. Marzeł11em fero było sicHścle uzn~Jąc najwld~zn1eJ siebie za meodsle DOZa granicami NoweJ?o Jorku. Je„ 11rodzinne z narzeczoną, którą darzył go· pow1ednłą kobietę na żon~ f matkę! J
den zwl~zany Jest z Brooklynem, drugi , rj\cem uczudem, i poprawa .bytu mate· wtedy, ki~dy b~·edna Christiana p~rusza
uda.Je ste do Coney Island, łub te! do 1rJalnego, który miał być tego sz.c11eś„ la nl~bo i ilem1ę, aby urzesikodz1ć nar~e<:zonemu ~ Dopefmenlu s~mob6J„
Ncw-Jersev. Inny inów zmusiony Jest. oia nadstawą.
Administracja fabryki„ w której Boitr •stwa. którem c1a.«le srrozlf. 011 b1e~ał po
odbvć podróż na olbrzymiej przestrzeni
w DOtdnvch tunelach pod powłerzchnlA dip był zatrudniony, w uznaniu zasług Paryżu, k~ysta.lb:ując w sobie myśl ia„
.
Hudson. Czesto musi upłyn~6 orzeszło t zdotinośct młodego lntvniera, podwyż- mordowania narzec~onef.
.ProtestuJę priec1wko. takiemu załagodzina lub nawet dwie, nim mieszka- szyła mu pobory do 60.goo fra!1ków i
nłee Nowe~o Jorku osląl!nłe swe mleJ- dilwnYm zbiegiem okohcznośc1 wla- tw1a n1u rachunków osob1.stych I Żadna
sce nrzeznaczenla. Oto główna orzvczv domość o tej upragnionej podwytce krzywda., doinana przez in~ynlera Bour
na te~o szalonego oośplechu, ~dvt kat- otrzvma.l Bourdłn tego samego dnia., dln ze strony Chrlstła~y me mo.gła Ufl<>
dy ddy do tego aby faknaJmnleJ ciasu kię-dy miała miejsce zbrodnia· Z drugiej w~żnlć go do pozbawienia życia: człozutvć na przebvcłe swef codzlenneJ Wł· strony śwła.dk.owle bardz:o· nf,epoobleb-. wieka! A to. ~e os~artony _Jakob~·
nie odzywali się o zablteJ, twierdzl\C. te chciał 311~ p01bąw1ć ŻY'.Gla po dokonaniu
drówki oriez ulice miasta.
tryb t sposób feJ tycia nozos.t'!wtały morderstwa. 1est w1erutnem ~łam·
wiele do życzenia, a moralność JeJ stała stwem: w rewolwerze Bourd·fna me zna
A pod wielkim znakiem zapyta~ia. Nie. za teziqno ani jednej. kl.!'li, Trzy kula, które
Słon,
~ dąwalaJąc się Jednym przyjacielem, któ- były w magazynu:i 1e2'0 rewolweru. zoStwierdzono, re centymetr kwad·rato rY ją utrzymywał I jednym narie<:io- stały wystrzelone do młodej dz1ew.
.
wlerzchni zleml prostopadle na„ nym. który Ja. kochał. odwiedzała cały ciynyl
~1Jlony proml.enlaml słońca otrzymuk sureg domów schadzek, ~dzle spoty- Priysłęrli sędilow1e Pfiesiło ~odz1na mlnu1ę 2 kalorJe gramowe ciepła. Za· kała sle z mętczyznam1. Pomiędzy p10 naradzal! Siło f ,s?ha 1 w .rezultacie
as energjl słońca z powodu tak wtetklcJ · świadkami jest ta~i.e madame Kle4n-1 tych narad wy.nie~!~ do s~h sądowej
1> zod. rości promieniowania staje się co man, kuzynka Chnst·any, która byfa po wyrok - unlewmmaJący. P1.ek~e pełn~
wlernicą zmarłej w spniwach mlłos. szlachetn~o o~nia przemówienie obron
. ·
szc
.
raz Obtt~;~~~: że ogólny ubytek masy nych.
1cy pamięci ~abitej Ch~i~t'a·nv .A ubi n. nr:
Przesłuchaniu tego świadka priez , ~zruszvto najwldoczmeJ sędziów Pl zy
słońca z jego promieniowaniem żwiaza·
w nosi na sekundę okoto 4 milJar· adw. Moro Glafferl, towarzyszyły skan s1eirtYch.
d~w ~nn. Roczna zaś strata dochodzi IdaUcz:ne siczegoły: Przeciwko..orowa· Wy.rok został przyjęty prz.ez tlumnie
do jednei b!1JonoweJ c:ęścl całkowitel dzenlu przestuchan1a energ;!c~me zapro . zebrana publiczność burzllw~ okla·
i testował. adwokat Torres. obrońca oa- skaml.
masy gl~bu stonecznego.
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At01!\y 111\ h>, iak wiadomo, na.fmtdei.
eze, nie daja.ce ~ię dzielić jedno1tki, z kt6

rych składa ~ę matęrj11,, Dotychczasowe
próby rozbkia atomu na ·nmiei&ze części
nie dały dositatecz.nego wyn.ilku.
ObeeJtie priygfltowu.ie t1łę w tym lde
runku eksperyment ua wielkĄ eka.tę. Si..
łą, którą ma dokonać tego dzieła ma byt
błyi;kawica. Na górze Monte Generoso

na.d grani·el\ szwaJc:al"ako„wk>.skt\, między
jeziorami Lu~ano i Como, buduje 1d' i,
ri~~tni•, kt61"o ma iutytkować oolbuy.
mi~ entrsie błyskawic, których na.pięcie
wynoai ol<oło 15 milijJ\, wolt. Tl.\ dro~Ą u„

czeni mają nadzieję idobyć ene.rg1 ~ do
·
rozbici1t. atomu,
Nie wlega wątpliwołci, te ekspery-

m.ent ten będzie połąe~ony ~ niemnl me
m.i trudM4ci mi i ruebezpieczeń 5 twa.mi,

B-prawa jednak poi;iada ofbnym.ie znacan.ie i fti ncię$liwc ro<!:Wii.\~anie wyzmiany w na.
wołać może iasadnicie
,~y~h poel"dacll na budowę ma.terJi.
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~·~rowa~.„- Pe1włedi mf· Jtan Jesz.,, · - 'Jes~cz·e raz t>roszo szanownegof Br~wn mierzył wlelkłemł krokami
POCZĄTKU POWIEśa
o tem wszys·t . p,okóf sypialny. Szysuk stal
wte- pana komisarza,
to
cze gdzie TJa. n
.A.lba.mb„•"
tEw
drzwiach z rewolwerem w rękq.
uetotł.Hk't~ryow;r:,bv'r::w:: f(W~Yf.=t dy, gdy pa.n Kranti wivwał ttomóoy'P„. kł-em nie mówił mojemu panu, bo mnte
rl'RESZCZENJ:g
nri.t~

aaoaor~ow&Ąy

Jczego

10-

odkręaił

Jesz.ęze

żeby

śrubko

J,lUY

- Czy nie mote sic pan w ta.de~
wielka kara za to spotka„. Powte<liła~
- W gabi~eeł~ Pana Kranłia...
Ale gdz1·e się mle!cUa ta jrub- Iem wszystko, bo sam jestem ciekaw Sl'osób przedostać do piwnicy?.•, -- ia·
co z tego wyjdzie, ale teby tvlko, broń pytał detektyw, zatrzymuJs,c sle i:irzecł
ka ?.„
""l> tobie l>roA.
Tam w klanie Jest taka .skriyn- Boże, mój pan nie dowiedzJał sio o tern.• , KrantZem.
:~if.iitowuo ' .oeadzooo
..... Niestety•.• Próbowałem Jut„. W le
- Bą.di pan spokojny!„ • ....-. odparł
ka •.. Pelno tam róin;vdl tąkl~b, dJabli
.., 1-d.iielen.i• •P
aUM6. dJQ
detektyw. - . Teraz ·on już panu nic nie 'chu pali sie czerwone światełko.„
"td.two wyku&to, u Ru1ec1d flędzłał wiedzą Jak to sio "ą~ywa..
- Wloe cót 'z tcio?.•• Przedtem mó...... Wlec ta skfzynka Jest w ~clanl-e? zrobi... No, chodź pan za mną„.
!dk11.:k:6oooy do .•ce11v 'lł•toiniut ł!Pafl
Wysz.11 do sieni, gdzie czekał Jut włl f)an o złe1onem światełku, teraz o
A czy widoczna?...
Obron 6r ~g::a. •;,;.Pt~v.ei
łezerwon~m„. Cół to znowu?... .
- Tak to jej nie widać. -~ Jfft sa. na nich ?zyszak.
w~-t dr. n:~1 ekt6~ 'd!:
.., adwokZt 0
..- Czerwone śwlatełko oznacza, te
- \\ szystko załatwione„. - z~6..
bi•ra 90bi4 do pomocy klerowa.ika brv~a- raz nad błurkiem ..• Na llittrku J~t taki
, , .t.i.ktyw~w Sootla.n.d Ya.rdu Edwma dzwonek, Jak sio naclble. to skr.zyn.ka clł słę doń Brown. - OddaJ l)ałl te.go I Jcorba Jett vrzekręcona... Wtedy loch
Jegomościa pod opiekę nollcJanta. a my motna otworzy~ tylko kluczem„. Pró.;:;.:- ba.w1~•0 pr.i:yp~wo w War- sama sie otworzy.„
- A czy pamleta pan, która trllbl· p6jd~f.emy na frórę„. Ta bistorfa staJe bowalem wszystkich zapasowych SPO·
Br~~ „ ęorytny spoeób •wmi. Or·
sobów„. Nie nie J)omaga .•• Je:telł nie 1>0·
sio naprawdę rapująca„.
dt4ek• • włęz»_,1. p<).d prtte•kttem chMoby trzeba było odkręctć?„.
Siysz.ak, nfe pytając narazłe o szcie ·Jedziemy do Warszawy nalhlltsiym pt>„
- Zdaje się. te lla.rnfłtam...
f•wnel -cła. ~ m10C1lllyc.h ,..ułkach
- No. d!'brze.„ ..... odrzekł Brown. góły. ~awezwał policjanta, któremu ka· l cłaitlem, nikt stamtąd żywy nie wyJ„
t.tó . nikł
Pos~· .!ł"~!t k~ ~ell.
offłraeai. pada aa pitie.nil taoeerkę. Oiizt

Or4el\1Jc"

która podic.l.q

'Mi:t•ik,
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mi..t.ła
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bram ł~••'• :f::zZs";!b \am~~ tta
„Bufała
\i duRDeł. :f"'"-IOlll.t tzhic oM.

PU iuł aa6 clwał m,tczytał. MitdJJ '"'"

t~~ • clomlownAain.ł ~I• .,aw.lllłlłt.
11n ra um eał• 9it w w.,J at u
Poclciu b611d wpada do aby ~ któr:,-

6

~a młod.aldca,

O;-. -ę-OU o&.a.m 'J)OllJll&f• owego mlo.
.:z-::ca• Jest to .Barczalt, który o-vhał ~
w paa! U.w.ki~ 1 ,~u.i... •wycia Jr.aa_

przygotowu.ąc się do wyfśc;la.. - Chodtlzał czuwać nad Buńczukiem, poczem · dzio.„
...... A $kąd pan ma pewność, ie ołli
wraz z d:tektywe-m udall słę na g~ę,
.
µan _ze, mną„.
Bunczuk spojrzał na detektywa bla~ przeskaku1ąc odrazu kilka sehodów. _ tam JC$icie ~yJą ?.„ .
...,... Przed chwila słyszałem Jeld z ulw
J, ·
.. ...
·galnym wzrokiem; ,
'
l
·
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.
n ey...
.
sposób?...
WJakl
·
Posh1dam połączenie z loel\cm•••
ROZDZIAŁ
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X· •

Ale tytko, niestety. telefoniczne.~.
1 rozmawlal Pan z osobami, które
· . gy • • . , . . _ r
-Ji 6
.
tam słedJ!ł?...
w młtdzvc:usłe odbywa •'• pr.occ1 o
Nie„. Nle zddyłetn. gdyt nano:wle
abcłfstwo ltuteoki•fo ł Ordeti~ ~ta;.
'"'~
.
nadeszli„.
.
- .
. .
. . .
·lł~i:ana oa ri>k w~ęzłenla za usił?wante za.
··
.
· W1kon&01• wyrok.1- awJM&ai!IO Ol
·~ •· ~
- p ołaez mnie oan na.tyehmlastł
Kran- • sle do mego lochu„. Kranłk otwarty ' Jest
-~ •. J"yrn razem wes;U do···syplanlł
·
Iata;
3b61ttwa.
· . :,,,
· ·· S•ll.r•-tan .dete<k1"!•· Smith, po uciecz• tza. w_sprawie "urzędowe.i•\ nie ,bąwl_ąc przez pół godziny... To wystarcza„. Zie· rozkazał Brown.
Krantz w-ahał słe ... Wresz~le naefl„ "
,. o4 Bri>Wlllll pruiuósł 111 Wfl' ze ·~- sle wtęc ·w ta.dne cereilele, z;apukali lone światełko„. Pan rozmnle?•.• „' . ' .. ~ .. - ·eu°J!h~ak111~0 łiisz~!':!1a~~;: 6!"wi,. mocno dwa razy do driwł, a gdy nll<t' ~ Cót to ia zielone światełko?.„ nął dzwonek i w teJ chwłU otworiyła 1510
·~ Zubowa prowadzi pot.aj.emny f.am&ne 1 nie odpowiedzlał, Szyszak t>O raz trzeci f ~ Ach, pan nie wie?„. Ha-ba-ha!. .• szafka, o 1(t6reJ wsnomnłał 8ut\czuk.
. wuna- Krąntz idJa.1 słuchawkę I wzekrcclł fa.J.iohot'9"1 lęt~!' r<>w:nlet prze\lvwa w t.Ot<bi. huknął pieśCll\.. aż roz.leiło sit lllośne f' Więc niech uan posłucha... Od d
'
.
stej do woót do pierwszej zieloną lamn„ kąś rąc~kę.
W chwidi .g?y 'Prowa wkrai:u d<ł 110 • echo po całej klatce scbodowtJ
,
._. ProsH mote pan mówi~
-· l ·
I l ·d I l A
.,,
· •
- ·
tett. wru ' pol1JG1ą. by a.ruztawać S.mflt.łia,
kl l
d...
k
h
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pąu
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s
a
zapa
~a
iaspa,„
iaklś
zapytał
......,
tam?
Kto
_.
J
Wl'~
••k••t11ir;.- dętektywa ueiltk• pod.tepf)i1
..w wz a s.uc aw e o re _
s~y?••• Dilesięć raiy.•, A ~a ka~dYm ·ra„
a ii.\\,ow~ i wyię*dh lł11 Kia~ %ęhę.w1 nY głos.
f01oet11i1 w. Łodd P 1• męt~ •'• 1'&W• - · ...... W Imieniu prawa orQłze otwo- zem z sufitu. z Podło1d. ie ścla~ z kał· rzyłozl'ł .Ją do swo~o ucha.. Priez dlwi
. d.e~o kąta,, z każdej piędzi ziemi. i każ- ~ twarz Jego "'.'Yr!lzała niezwykłe sku„
··
J'flz'ł!~' - Rich.ot•un. Jrt6ry mtę~zk.a 1ł p~ rzyć driwl!„.
Szele$t kołdry, kroki. zrriyt kluczłł, dej s2mary wydobywa sle ~az !„. Trują- Plenie. Słyszał Jakiś charkot, potem głu
::;.kie,! KfM>iłM pod oaiw•klein p,,....
„.

.. -·- 'iIDler„I
w-d
I IDO
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I prze~stawicłelę wład~y znatetli sle wo-łGY gaz!„. J~k olomleń, pożera WSZYSł· che_!.ek~ ł1akłgdyby tco,~o,~duKstzonto ••• Of
O atnr ··•
- a O ••• zawo a · ·
bee niezwykłego wynalazcy, który nie ko. spala, mszczyl Pan sobie wYObrata
Cisza„. Jeki stawały słe coraz głośmógł się zorJentować -e~ego od niego co to za śmierć?„. Okropna!„. Potwor„
na, Spalać słe tak powoli po k"' a nłeJsze •••
·
·
h .
,...,... C.,.,, "Ql ntnf t . f "" ?
'°W "
'
• „.
C CU\00.
. ~...- .,. · _e am s ys. . ą ···~ ........ ~·
Ha-ha-ha!„.
łeczku!.„
:tąctanlem
z
pana
do
się
Zwracamy
za.
to~ł
do
G4Y Ordel"l.~ka. pr;zybywa
111Y~a 1 ~i" w P 1 ~ 9 "c.v pa~~ Kr•~t.z& '· zmu.. natychmiastowes:o otwareła nłwnlcy„.- _.. Si.aleńcze! -. wr. zasną.I Brown, pytał Brown, ~w.raeaJac sio do Kr•ntza.
- Naaewno słvsz~. gdvt Rłos rozehwv~ając j?() ia ·rQko. - Otwórz w tej
.
~!" ~". ~:iP1i:Q1ua lw~. u. W11ywe.11u>t1l11 zwrócił sle doń Brown.
chodzi sie PO całej piwnicy, tylko nie
....,,,. J~kleJ olwnłcy?... o C() panom chwlh nlwnlcę!,„
. Nas\ępnego o.n~ w poci~. ~a.hftoY'Qł
wiedzą kto mówi ł W Jaki sposób na.Jo„
-- Czem mam Ją otworzyć(„.
w W•rsu.wy do LO>dzt w pc.blittt Ragowa ebodzł?...
odpowiadać •.• A tymczasem urządzeJeden " puater6w ~~lazł Or~e~~" nawpół _ Pro~ze nłe zabłera6 nam drogłe~o - Kluciem!„. Musi być przeciet Ja. ty
me tesco aDaratu fest niezwykle proste...
.
• czasu... Pan wie dokładnie tl wszyst- klS klucz!.„
pnytomn• w przedziale drug~et klasy.
dz!~ ~g!fduJa1n~~,~~~ewo1~a.dR16~1kw'ir 1 ~ Idem leolej nit my.„ Zechce pao natycb - Owszem. jest„. - odrzekł Krantz. Wystar~zv. aby kt~ś westchnął ~łośnleJ
W t>lwn cy, a Pan JaknaJdokładn!eJ sJy.
....... Ale w ••. Warszawie.:,
l)lo~ach. z todit przybywala wlad~e ~led. miast otworzyć nlwnlcę„.
~o hes~hniinle dzłekl procvzyJnq.. .
.._. Osząla,ł r.>an?!„. Kluez w Warsza„
- Piwnica Jest otwarł•·
CH I nadkemisaricm Sz:vsukl~ na czelę.
et s ubc aw I.„ m słuchawka Jest QIQ:
Dlaeze~o?„.
w~e?!„.
.
'
- Ale loch Je-Śt zamknl~ty .
ROll'OCeyna sle doe~odzenlt. Qrdethka
·
Bo to widzi pan tak było Prze- PO rze na...
L h'.l ·J ·k· , ·.:.·'!) · - · •11
ooowlada o swycn oue1śclach, nit mówla~
Brown wytężył słuch. Zdawało rnu
r'
pewien maleńki
I nrowadzam
.
- . OC -r.„ . a .1 ,ociu...
nie Je4nak o Richocie, Zeznaj~. te tegp sąnrei:~ ::t': 1wi:,i't~~t~~~ ~~ d~~ci'!1e. tlalp~~lew:ł .- C~Y. m_am panu nr~yl;)otnnłeć, te rnem:tk... Mnle!sza · z tem, na cze~e 6!;,. sit. ząe~Yna Jut odróżniać poJedyńc~•
było to blislco Skierniewic. dotarła do sta.- W.PańskieJ µtwni·CY mi~ścł slt tajemni• ~ksoeryment ooleia.„ Dowie sle nan Q słowa.
...... Hallo!.„ Kto tam Jest, niech sle oi:i!i 1 wslądla do uociuu. Na~le do !el prze ciy loch, do którego nikt nie rnial Dfa• te~n z czasem •.. Ale przez ostatnie k'lka
_
. dnł. nie wolno nikomu wefść da l(l~hu, dezwle !„.
.
=~ał.\ł wpądł Jakiś 1aść I iw1au.ł Ją unlłfl„ wa wstępu?...
padło ciche,
Kto„. Kto mówi?.„
Kranti zor!entował słę odra.zu•. te 'd~ t wszvstko może sle zepsuć .„ Taka
Nadkomisarz Szyszak postanawia wr6ktoś go zdradził, zbladł więc ogromnie fuż Jest konstrukcja... Tam niczesro nlę fak,dyby przvtłumlone pytanie.
·
ęlć do Łodzi.
Brown odło!ył na chwile słuch~wke
Nadkomisarz. Szy~z~Jc wraz z ąrownem I za~ryzł wargi z wielkiego zdenerwo. wolno ruszvć... Aby mnie nic nie kusiło
zawołał uradowany:
i
'
f
·
I
"O~tawił"'m klucz w· W r•
K,ran~za, wania.
przewrnwa~zaia ręw1z1e .w v.alacu
1
· ·
Sł
p,m ea „zaw e
„ · . ..,
.
· Snvith i Zubowa uc1eka11l do p1wn1cy,
vsie · Jakiś głosf„. To pewnłe
(
• ~ D~ teao loGhu nikt nie we.Jdzle„. waz w tycn dniach miałem znowu być
gdzie wpadał" do ialdegoo łoch11, wypełą.i,Q,.
Nikt:·· Nie DO?;wole„. Wolno nu mleć w -stoltc;y, orzypuszczafem, że kluc~ ten oni.. .. Ciszej.„
łlego dull'Zącym gum11.
odbiorę„. Teraz wiec nic nło da ste· ~l'O• · Pochvlił słę, bv lepiej słyszet. Priy„
swo1e tajemnice...
· łotvl do ust lewą dłoń w kształeł•
. . . . . Nikt oan« nie iabranla młeć bić„.
- Może sJe jako~ potknąłem i panto
Brown ł Sz:vszak oniemfelf z t>rH„ trabld i 1crz:vczał:
~wvc:h taJernnlc, ale wnrzóchr musf pan
/et ooleeiał pod śeiaTię.„
. · ~ Hallo!.„ Odezwijcie ełęł„. Hal„
··
uwolnić tych, któn;y mtmowolł stall się rażenia.
....... No, cót dalei?.„
.
- C7<łowiekuL. Co oan m6wi'P!„. lo„o„o„!.,.
....... Wbiegam więc tu do pokoju i {)O„ świadkami nański'1!J tajemnicy...
...... Wo-ctv.„ -- rozległ $ił cichy jęk.
Wiec ęhee pąn łeb tam zostawić or.zez
~ Kt6i to takt?„.
wiadam memu panu jak i co.„ Kazał ml
......, A ktn mówi? .•
~ Właśnie nie włęmy„. W pat\skłm całą noc?...
tu zostać. a sarn szybko uobi~gl tylnemi
..
.,...... Wo-dv„.
- I pnez eały futneh1zv dzlef1 ... Po
loehu ktoś sle ukrywa...
schodami na górę.„
~az Jeszcze słe ulatnia?..........
-- Jeżeli tam Jest ktoktalwłolc. nie etą~ do Warszawy odchodzi dopiero 0
........ A poco pan te.raz wy-chodził do
wyjdzie Jut stamtąd żywy.„ Zatruje sle slódmeł z rana. Teraz Jest dopiero iapytaNł1 rown.
sieni?...
e wie - rnv„.
- Doniero w pokoju widzę, że brak gazem. który wvoełnla wszystlde ku- czwarta„.
-. Tiu was tam Jest?„. · .
- Ale pan może zadzwonić do War„
mi jednego pantofla.„ „Pewnie zostawi- rytarze i zakamarki„. - ·.
szawv. żebv przvsfano p~nu ten klucz!„. :1. M~czenle. Brown potrząsnął słu~ Oaz?·:· ~kad tam ga;?....
tern w sieni?" - myślę sobie„. ZauwaC iaw e.
Krautz usm1ęchnał sle ZJadhwie l od„ ........ zaproponował Szvszak.
żą i co wtedy?„. Więc wykradłem sie
~ Hall~!... Czy długo tam jeszcze
- Do kogo będę dzwonił?„. Nikt go
i.myślnie poraz drugi z pokoju. żeby parł:
.
.
- Czvnię to co noc... O ~odzłnle nie znajdzłe ... Ukrvtv JMt za miastem... wytrzvmac1~?...
odnaleźć zgubiony pantofelek .., Traf
- Ra-tuJ„cle.„ Nie wy-trzy„ma„my.•.
chelat. że wpadłem akurat na pana ko· dwunastej w nocy odkreca.m kranl.k..„ A ·zre.szta nie ma człowieka na świecie,
rozumie pan?.„ Na wszelki wypadt:k.„ któ_re111u nowierzvłbvm te taJemnicę... (Dalszu ciąg Jutro)
m!sarza„.
•
· ··
~
- No, t dobrze słę stafo„. Nłema Może tam ktoś Jest.„ Może ktoś zakradł Niema;.. Musze sam feeha~... ·
Smith ' SPOlY'ka w Krakowie Ba~czaka I
obal postanawiąla zgładzić Browną.. W tym
celu stuala sio nalptorw podsto1111le śela·
pąć dg Łodzi Orde~sk,, któr1 n dwa dni
ma wyj~ć tam at ia qetektYWll.

I
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!Jr•elecfi8nłe
Na Ullicy iBr.zedAs.kiej, przed domem
m. 83. <k>.tał
pod koła tramwaju
BJ.et.ni JóZlef iHalt, syn robotnika (Maryeińalai. 8). W.opczyk doznał dlość cięt
:kłctb uszko&e:d cielesnych. Pogotowie,

Krwawy
finał
OJc:lec: panna

•i•

po udzieleniiu. pierwa.j pomocy prze'1f.(odo '°do domu.
,..

:Jł~DJ81178 6ófli8
TWi bramie domu :smzy uli~ $r6dmłef&1d.j 62 wy.ndkła. !krwawa bójka. Pobici
Witali dość doit1kliw do.zoroa. tef kamiemcy ~tallda!aw Srkudla.rek l ~tor Ign.a.

C'fi Giiere%fk. W ezwaoo pogotowie, :krt6re im udz:ieLiło pomocy, lekankiiej.

adfd 117 csasłe r
UP .
~. acu

'Jf

rw

ia:bry.oe fi~y "Ge.ntlema~ przy
ulicy Lima.nOW1Skiego 156 w cza&e pracy
prry ma.szynie do.znał clę:tkiioh us?Jk:OO:zeń
clele.snycli rob-otndik Jan iK.uchcia:k .(Ogir-0
dowa 27).
.
. W fa:~ fkmy Waijc i Pozna~,
mł~ce1 się przy ulicy Pue.tei 10, po:pusy._ ei~ d~.i'Wli.e j.a.lcimś płynem .W~es
ław Malinowsk:ii. Poszkodowa,nym udziemo pomocy ~skiej po~otowie kasy
1
ahorych.
, • ._1·
• .:r • , 1

U!lft~

Nr. 144

25.V

uroczystości ślubnei

młodej .:i«:żko zranił

Jednedo .z doic:I

Z zag-rod!Lle Antoniego fagod!zJńskil.eg'(), we wisi T yichów pod Łodzią, odbywa
la się h~na urocz.ystość ślwbna. Licznie zgromadzeni goście bawili sie bairdzo wes<>ł<>, tańcząc przy Mwiekaoh ka
peli wiejskiej,
Olrok> god/zliny 11-eJ wieczorem gospod'arz oznajmi! im Jednak, re uważa za
ba we za skońcroną.
_ Jwtro jest zwyikly d'Zień roboczy
- rzekł. - MU!Siffi'Y' się wyspać! Bardw was wszyistlclch przepraszam, ale
ohciał!byrn by.ście j11.iŻ 'poszill
•
•
Goście zidiziwili się trochę, u Ich tak
P?t.raktowano. NaH?aird;ziej oourzyl się
meJaJki Stanisław Miksa, który zawołał:
- Byłem juf w mojem tyciu na wielu śh11bach, ale na fadnym nde spotkała
mnie jeszcze taka z.nlewaga! Nie tneba było wogóle zapraszać gości! Jestem
pewny, że żaden z nas już nigdly nie
przekroczy. progu tego domu.I

Jagodziński

ziblt.t}'ł

się dp Mfilcisy i

począł groźnie nań spoglądać.
- Radlzę wam odwolać te słowa -

1

rzek: doń. - Nie pozwolę, by mnie we
własnym domu obrażano!
Miksa nie przeraził się tef girotby ł
obdarzył właściciela mieszkania niezibyt
cenrural?erni epitetami.
.
Goście szybko opuśclli zagrodę. Mik
~.a wyiszedł ~statnl, uśmiechając się iro-

w•·

• prysz.cze,
cery usuwa w
za skuteczność

nieczystości

gwarancją

Krem .•ADA"
słoika zł.

Cena

składach

2.- do nabycia w aptekach,
apteczny<::h i perfumerjach.

·~·····························

3ul czw•n•
~ryw~tn! ~~~~llWI( l(KAH~Klf
Zielona 6

telef. 12333

wić.

Wybiegł za Miksą
z mieszkania
ł .gdy go dogonił w p,olu, zadał mu kH.ka

ciosów w głowę żela:zną sztabą.
Krzylki rannego zaalarmowały zna}·diudących się gdz.ieś w pobliżu kllikUJ goś
cl ~setnych. ~a ich widok Jaigo<Wiń-ski
rzucił się eto uic1ecz.ki.
Pirz,y:trzyma·no go i sprowaidlzono
przemocą na na}bUższy posterunek poli-

ginekolqg.

Dr. med •

J.POLAK
Choroby

wewnętrzne

I Allerglczne.

astma, pokrzywka, artretyzm, reumatyzm)

• · ZZ front
1 piętro
Ul• 6·UD S1erpn1a

Jak się okazał<> Miksa doznał ci~ Tel. 164·21.
Przyjmuje w dni powszednie
kich uszi.lroduń cielesnych. Przewiezio- dogziny od 6-el -do 7-el,
- w niedziele i 'więta
no go do szpitala, w którym odbrt dlwtod godz, 11-el do 12·ef

Hallo! Tu rodjo!..
ki". wygł. prof, A. Cu.rtMyskś (tir :1 W-wy),
16.30-16.40 Płyty gram:d„ 16.40-16.55 „Wypoczynek poza mLast0m j>a!ko czynnik zdrowotny'',
wygł __pułk. StieWi Ru~ki (tr. z W-wy), 16 5517.15 Płyty gramol s W-wy, 17.15-17.30 .W
mieście 10()1 nocy•', wygł. prof. B. Richter (.fr. z
W-wyl, 1740-19.0() Koocerl P®Uiamy w wyk.
ork repr. P.P. ;pod dtr. Al. śielskiego_ Janma
Godlewska (śa>iew) i . Urstem (a.Jcomp.) t(r. z
W-wy), 19.00-19.25 R<nmaitości,
19 25-19.4-0
Felj.eto.n pt. ,,W ruinach Chocimia'' wy.tł. p. SL
Kna.uff (tr. z W-wy), 19.40-20.00 Od<:.zyt. Pl'OlZr.
na dzid nast płV'iy gramof„ 20.G0-2().15 Ockzr.t
muzyczny t,: „Taniec XX wieku, jako czynn1k
kuitury ~ół{łZelinej", wygł. dr. Stef&n}a Loba.
cz,ewaka (tr. z W-wyl 20.15-Z0.30 Dyrektor W.
Hule_wi~ wygł . odczyt pt.i „.Maforka'', wytpa
błękitno doła (ir. z W-wy), 20.3()-:.U OO Koncerit wieczorny z W-wy, 20.00--22.15 Int. E. Porębtki ~. f~ljeton pt.: ,,Zmienione oblicze
ziami" (tr. z W-wy), 22.15-22 35 Koncert 1olj..
sty z Wann.a!W"f, 2235-24.00 K'.omuniikatv: PAT,
meieorole>fZ._ polk. ~„ oru muqka lekb. ł
taneczna s Wua:zawy.
p.

DOKT6R

rfle czyllicle ekaperyment6w
ze zdrowłem1
Nie dajc;ie się na nic innego, rze•
komo równie dobrego, namówić

tólte ptamy,
gry I wsnlkle I.me
cląi\1 kilku dni Pod

nlcz.nle. ,
doratne; pomooy lekarekiej we wuelJa.godzi_ń.skl, nie ~ogąc po~amować Udziela
k.ich wypadkach nagłych o każdej porze dnia
wśclektośc1, postanow1l z nim się roz.pra i nocy - Szybka pomoc lekarska akuuer.

cyj'll'Y~

PROGRAM ROZGŁOśNI ł.óDZKIEJ
•,POLSKIEGO RADJA"
PONIEDZIALEK, dnia 25 maJa l9l1 roku.
9.50-10.00 Ciicha m'SU s ikoru:etitem O!'g·llllłO·
~ & Wilina., 10.00-11.00 Pr.zerwa, 11.00-11.55
Trammt.;a :1 Ostrołęki Uroairstego obchodu
rocmky b.lit"l\"Y iPod Ostrołę<k~ 11.58-12.15 S'Yllt·
11ał oz:aeu s W-~, hejnał z Wliriy Ma.1'ja.cki•i w
Kr~ kom1llllikał m•teorol., od<:zyta.uit pro~
lfremt1 dzńienn$ ł ni.perl teatr6w i km 12.1514.00 PorM>.e.k symf. z Filh Waru. WykOG11JWcy:
Meitylda Po~a..L.iwioka · (&Opr.). .Ałek1ander
Kafan (fort.}. i L Un;tein (~komp.} W pr~ramie
utwory Oh<>ll'iJlla. 1. „Ch<JiP'ł;oi.a.na' w układ%iie qła
ZlllDOIW&I a.) PO!\.ooiez A....du.r, b) Noktuni, o) Maeuł'•k D-&r, d) Ta.raoteliL&
z. Nokturn Es-dur i
w.lli1>Ce cłii-moll i ![es-dur 3. Ma.tui.kl. 4 Pidni.
5. :&rbrolb, echerzo :2 'ma1ZtUnk.l, 3 etw~i. 14.00
~ts.20 Pn:M'W\84 1s.~1s.40 Muąika s WaruaW"f• 15.40-1610 Progr.am dla dzieci. 1, Obra.zek
dl& nałmlo.dervoh pióra p. Ewy Zarembiny pt.:
,_Ję<lrek w ulU•'. .2. Feljet.oa p. Milewskieg.o
,,Antlaotyda'', 16.10-16.30 ,.Mickiewicz i ros}a.n-

o~!izn~is~.

I

szą kurację.
J agodz.ińsild stanął przez sądem .
· Na sprawie opowiadał,
że
Miksa
pierwszy nań napadł i wobec tego dizia~ w obronie własnej.

Sledz.two uisfamo jednak. że zemania
prawdzie.
na rok

oskarżonego nie odpowiadały
Sąd! ska.zał
Jagodzińskiego
i sześć miesięcy więzienia.

lllZ
li
ll
li

maturą

li
lub bezll

uzyskać przyjęcie

llmotesz
na ucze!nlell
zagraniczne ułatwianie i puyśpiesznni~ przyjęć. - Informacje be~platne. Co dzlefl prócz sobót 5- · '.I w!eci.
SZPICBERO, POMORSKA nr. 40.
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Cegielniana N,o 4

J·

D

Nieś

ie pomoc
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MIESZKANIA w starycll domach Pole13

14
•
·
25
ll·10 Listopada 19 <Konstantynowska} Plotrkowska?O NA ~YPLATĘ! Czy pomyślałeś o nie
T 1 2""34
l . d A t:. n
ł
to marka wypróbowana w ciągu
spodz1ance dla matki? - (Dzled Mat(Dawnlej Ceglelnlana 38)
e • ~ , przy mu1e 0 ._.., „o po ·
(róg Traugutta) k"
3()
· )
dl
dziesiątków lat.
0
1
181
83
telefon
216-90
od
dAr!k's~:d;~~s".c':.
1':1°C",
Tel.
s:ry, nar~~nej, ~r~Jidiócł~~ki, !3\~:
Takte antyseptycznie spreparowana
Specjallsta chorób skórnych ~-.
Specjalista chorób ganc~ie dam_skie płaszcze, wełny i je1 wenerycznych. Elektroterapja
lllQd
skórnych, wene dwab1e, na1ładnieJsze wzorzyste !et
Leczenie lamp11 kwarcow11.
rycznych I mo• nie damskie materjały biały towar
Komunlkacla autobusowa
Przyjmufe od g, 8-2 przed p.i od5-9
czopłclowych. firanki, poflczochy, tor~bki I wiele in
wniedziele i święta od godz. 9-1
Leczenie światłem: lych artykułów - moc niespodzianek
Dla pali oddzielna poczekalnia.
promieniami poleca Leon Rubaszkin, Kilińskiego 44.
-----------.-. .,..__ _
Roentgena I lam Najtańsze ceny, najwygodniejsze wa
Autobusy na powyłszel Unii odchodzą do Piotr·
Doktór
q>ecJallsta chorób wenerycznych. skór p~~i!:i:r::w ~ b~~k1w~!~~nikom i stałym klijento m
26
kowa o katdel pełne) 1itodzinle począwszy od s
aych. włosów I moczopłc-JoWYch. Le- d0
3orano, od 1 BIŻUTER.JA. zegarki na raty. Ceny go
;:zenie
lampą kwarcowa ( prom;eniamł
io.
P
O
rano do Z wieczór z Dworca ołudnlowego
do 2.30 pp„ od, t tówkowe „Precioza''. Piotrkowska 123
przy ul. Wólczańsldel Nr. 232, doJazd tramwa·
pfO!fRK~WSKA
• RóO EWANGE do 8.30 w„ w nie- w podwórzu
144
25
)'an 14. Czas przeJazdu 1 1odz. 30 mln.
UCKIEJ.
dzielę i święta od --:...;..;:.~=·~---------!'.!:.

„01.1.4··
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PR zyJD1.. oso i cie a prze onasz sle - :te naJpopularniejszym znawcą dusz ludzkich Jest
W. PYPPELLO. - Widzi przyszłość kałdego
c:zlowleka I orzeuiaczenle.
Je:tell
lub cierpisz
moralnie -- NAPISZ natycbmiast imię, rok i date urodze
nia otrzymasz darmo analize
Swoiego tosu :tycia.

wątpisz

Niniejsze ogłoszenie i 95
gros-zy znaczkami pocztowemi załączyć na prz~
svlke. Adres:
Wacław Pyflello, Warszawa, Bednarska 17.
Przyjęcia osobiście cały dzlefl.
~.„
Za okazaniem niniejszego ogloszt"llla każdy
otrzyma amulet - talizman - a takowy przynosi s.eczeście, Powodzenie 1 WPlywa na otoczenie lub osobe koc.baną.
0............

J
uJm

.„••.•.•.•••.
_ h

„„

„

1 !skać«:n~~~uwłJekarz ·dentysta
~·

e

SPEC. CliOR. WENERYCZNYCH,
SKÓRNYCH I WLOSóW.

And1zo1a 2.

Tel. 132-28

Kr.an t• or
D

8 0

R

·

Wefgcle fwanrellcka
Telefon 29-45. 10:-1· Dla pali ~d POZNAMY dwie młode, ładne,. Inteli
Przyjmuje od S-2 t od2.5-S
w. Dla Dań dzielna poczekalnia gentne cbrześ<:iia·nki, którym chętnie
oodzielna ooczekalnla.
••~OG•••H•• dopomożemy materialnie. Dyskrecja
Dr. med. zapewniona. Oferty wraz z foto'"afla

H • LDr.U b

med. -

IC Z

Przyjmuje od 9-11 I 5-8.
w niedziele I świeta od 10-1~
•
Od 1-Z w Lecznicy Piotrkowska 62. specjalista chorób
skor~ych,we
1
'
nerycznych moczopłciowych

REIcHER
Dr. med.

Cegielniana N9 ·7

(według starej

Specjallsta chorób skórnych
I wenerycznych.
Leczenie diatermii!. Elektroterapja.

Południowa 28, tel. 201-93
Od 8-11 r~no i od 5-9 wiecz.

w niedziele od 9-1 PP•
Dla niezamotnych c.::ny lecznlc.

-

w1~11·r~i
I

Dl. PlotrkOWSką

200

Cróg Pustej)

„.

ml sDub•:m.,Dre. do•. 75" do aDdmr.· med.

so••ER
1'11'1

Ul 6-go Sieronia 1

n1·ew1'ażsk1·
5

powrócił

numeracji Cegielniana 43
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ODDZIAf Y: KRAKÓW, ul. Pijarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak, ul. Piastowska 9, tel. 7.17; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef
ttlawski,
ul. 3-go Maja nr, 28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. Hlawski, ul. Małachowskiego l; DĄBROWA GÓRNICZA: Biuro dzie1mik6w J. Hlawski, 3-go Maja nr. 4; ZAKOPANE: Walerian
IJoniec Krupówki nr. 30; GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regia", tel. 19.02; TARNÓW: ulica Krakowska nr. 2; CZĘSTOCHOWA: Al. Panny Mar.ii nr. 31, tel. 4-48; KALISZ: Złota nr. L4;
RADOM: ul. Żeromskiego nr. 23, tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza nr. 46, tel. 171; SKARŻYSKO: ul. Ilżeck: ~-~~!. 40; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ulica Garn~arska nr. 3.

Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej z1.

a gr. so miesiecznie

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

I

Ogłoszenia•

nafmnieisze

zł.

W tekś~ie so gr. za _wiersz .milimetrowy (na stror:ie 4 szpalty);
• nekrologi 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 groszy,
1.50. Poszukiwanie pracy: za slowo 10 grosz.v. najmniejsze zł. 1.20.

Za wydawce I druk.: Wydawnictwo „Republika" sp. z ogr. odp. i redaktor odpowiedzialny: Jan Grobelniak,

Lódź, Piotrkowska 49.

