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Lwów, 26 maja:.
W sądziLe oikiręgowYm ikarnym we Lwo
wie zapadł w sobotę wieczorem po 6-dnio
wej rozprawie wyrok w procesie przeciw
rodzinie Szumańskich, złożonej z 4-ech
osób: ojca, matki i 2-ch synów, oraz Pran
ciszkowl Ozuchnowskiemu, oskarżonym
o skrytohójcze .zamordowanie w celach
rnbwnkowych krewnego Micllata Biitego,
' 1
- - - - . . - - - - _ , ; , . - - - - - - - - - - - - - : - - - - w Milosz.ewie pod Lwowem. ,
Na zasadzie werdyRtu sędziów: pr.zy- .
145
Nr.
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CeNA NUMERU IO GROSZY.
sięgłyich bezpośredni sprawca mor:du, Józef Szumański skazany z.osta~ na karę
śmierci przez powieszenie, brat jego na
4 lata cięż.kiego więzienia, oraz Czuchnowski na 6 lat ciężkiego więzienia.
Rodziców zasądzonych ooiewinnlono.
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Wisły
nurtach
·
11 osób utonełoaru.w
wskutek

przeładowania

Tragiczny powrót robotników do domu.

Kraków, 26 maja
Wtadze lcrakowskie zosta~y wczoraj
zaal.armowane strasznQ katastrofq, jaka
miała miejsce niedaleko gminy Ostrówka, powiatu sandomierskiego,
W ~in!~ t~j ~najdował? się ~a robotach k1llmdz1esięciu robotników i rooot-

•

nlc.

W pokazach lotnl•
czych w Paryżu

g

pLono do ratowania nieszczęśliwych, Jednakże wszelka pomoc okazała sie spóź
niona. Wyłowiono 1vprawdzie9 osób, lecz
wszystkie były one już nieżywe.
Nazwiska topielców brzmią: Aniela
Raz, lat 30, Juilja Samborska, lat 30, Marja Slu·s arska, lat 20, Marja Walsówna,
lat 19, Józefa Jędrasówna, lat 21, Jan
Wróbel, lat 32, Stanisław Bielak. lat 26,
Jan Szczygieł lat 22 i Stanisław Prytk
'
'
lat 19
·

Dotychczas, mimo

usilnych starań,
zwłok dwuch zagiJan Wiuk, lat 26,

nie zdołano wy•dobyć
nionych, którymi są
i Marja Kiela, lat 3L
Wypadek ten wywotal w okolicy niezwykle przyignębiające wrażenie. Stwierdzono, że przyczyną katastrofy bylo
zbytnie przeładowanie galaru. Winę wypaidku ponosi przewoźnik, Kazimierz Pisarski z Turska Małego.

6ier•e ud•ial !J50 lotniltó111
Paryt, 26 maja.

(Telegram własny „Republiki''}.
W obecności prezydenta republiki

Douimerga, i ministra Dumesnila, rozpotu „narodowe dni lotnictwa", w
których bierze udział 350 lotnllków cywilnych i wojskowY'Ch.

częty się

Wieczorem, po skonczonej pracy, robohtłcy mieli wsiąść na galair, aby udać
Potężna skała
się nim do Turska Malego, miejsca swero zamłesz.kanla. Na galar wsiadły 32
osunt:la si~ pod .J:vonern
osoby, obotnicy I robotnice.
Paryt, 26 maja.
W pewnej chwili, gdy galar znalazł
(Polska Agencja Telegraficzna)
sit! na środku rzeki, z powodu nadmierZ Lyonu donoszą o wypadku, który
nego cieżaru poczal tonać. Miedzy pasamógł pociągnąć za sobą groźne skutki.
żerami powstał popłoch. Kobiety poczeMianowicie nad drogą , po której od1bywał
ly wz.vwać pomocy. Galar poszedł na
siostal pr.sell'iesionu do 111i~zirnia śled«;%e!!o
się w okolicy miasta Aix le BaLn bieg
tino.
stoczyr,ła si.ę bnllfa skalna wielkokolarski
i
ul
przy
więzienia
do
śledczym
wydziale
lódt, 26 maja
Część roootnlków, która uimlala pły
ści conaj1111niei 600 metrów sześciennV1Ch.
Kopernika.
wać, uratowała się, lecz czctś znalazła
Dziś w godzinach popołudniowych
Zbrodniarz w dalszym clą2u zacho- Olbrzymia ta skała stoczyła się z wielstrasznQ ~mierć w nurtach Wisły,
zabójca Kaczmarkowej i Podolskle10.
się zupełnie spokojnie i nie okazu- kim balasem, dmz.gocąc drzewa i wszyft
wuje
Z 32 robotników uratoivalo sie tylko Kazimierz l(aczmarek. zostanie przewie
ko co znajdowało się na jej drodze.
żadnych objawów zdenerwowania.
ie
przy
aresztu
.i
przystąwiez.ieuną
ziony karetką
21, a 11 utonęło. Niezwfoc;mie
Skala spadła na kHka sekund przed
Sledztwo zostało już ukończone. PotłcJa zdobyła wszystkie dowody rzeczo- przybydem czołowego kolarza. Przecho•
we, w~ród których znajduje się topo- c!Jzący drogą miejscowy gospodarz został
ż
- narzędzie zbrodni, oraz.okrw~- ude1rzony sk~tą.ta~ silnie, że Zf!lart wkr6t
I'I rek
wiona marynarka, której zbrodniarz me ce po µrzewieuemu go do szpitala.
.
.
.

Sprawca zbrodni przy ul. Wólczańskiej

•.erzyI z arfO\V-ZabI·1 n·apraw.,. d
PIl
!rralłic:•nu 111upodefl "' 6ursie 111or~Z01JiSfttel .

I

' zdążył wyprać.

'

I

Właściciel rewolweru, z ro~paczy ·oWarszawa, 26 maja.
n'tęci·a
upały .Przy ul. Koperr:ika.14 w interna.cie mal nie popełnił samobójstwa. ' . '
Semmar1um Nauczyciel- I Policja X komis. po przeprowadzeP~nstwowe~o
sk1ego im. St. ~onars~lego, zdarzył się niu dochodzenia aresztowała Kiepuna I
w -oierwszy dzień świąt tra1d~zny WY· Gancwola, pozostawiając ich do dyspo- 17-letni :l'!!no«:g !Tadelsfli utonql "'stall'ie"' ~oeac:fł
I·gnacy Tadelski tod zianin, z.am. przy uil.
Łódź, 26 maja.
padek, spowodowany nieostroznem ob· zycji sędzie~o śledczego.
. .
.
chodzeniem słe z bronią.
Wczoraj w polUJdnie w stawie we wsi Zaganilkowej 15.
Uczeń IV kursu, 24-letnl Tlchon Kle . Zwłoki przewieziono do prosektorTadelskl w godzinach porannydi WY'W niedzielę, 111u•m•.••••••••••••••R•o•g•i•p•o•d•R•a•d-10g•o;::"!sz::::ic•z•e•m•u•t•o•nął 17-letni
pun, posiadał rewolwer.
ruszylf z kilku kolegami na wycieczkę.
Domański, uczeń I
gdy 16-letni Stef.
Mieli oni zamiar wdać się pieszo clio Zgiekursu, czytał książkę, zbliżyli sie dwaj
I1Za, lecz ipo drodze zatrzymaill się pod
młodoc1·anych f
Aleks.
koledzy: Kiepun. oraz 22-letni
Radogoszczem, ohcąc tam nico WYIPOOancwol. uczeń V kursu.
cząć.
d H
I
-._ -d
K. wyjął rewolwer, zarepetował go,
4
Tadelski, uważany za doorego pfywaom•
po
z 1· - - · owano zos.a
. · PO chwili wziął broń do ręki Gencwol I
ka, postanowił się wyikąpać, w majdująburaiem.
mówiąc do Domańskiego:
pieni"''ze w banku na wy..iatn, Dzl~em cym się w Rogach stawie. Gdy znalazl
Hamburn, 26 maja.
.Ja clę zastrzelę,
się w wodzie. n.n.cząUonąć. Koledzy rau
tJ~ "'
lłU·
"'
teJ· szai'ki był ostatni napad na resta.u- cHi mu się na !',...,
(Telegram własny).
na~ le wym Ierzy l b ro ń ·
ratunek, lecz nie z.dolali ge>
I
ć
b
d
ł
·1
.
Kiepun usi owa o e ra
W dzielnicy ·podmieJ'skieJ' R.ottenburg rac}"'" niejakiego Standamma.
rewo w.er,
stawu.
ze
wydobyć
·11·
eh
.
lee z W tel wi
W czasie tego napadu wstał Za!bity
grasowała szajka młodocianych bandyNieszczęsny młodzieniec, który prawtów, która była postrachem miejscowej przywódca bandy, co dafo możność porozlesd słe wys'trzał.
dopodobnle w wodzie dosta•ł ataku se1rcolicji ujęcia pozostałych bandy.tów.
Kula ugodziła Domańskiego w usta, ludności.
Ogółem szajka ta skfadata się z 14-tu wego, utonął. W godJzinach prredwieSzajka ta d•zia·łata na wzór bandytów
utkwiwszy w mózgu.
Wnet przybył lekarz pogotowia ra- chicagowskich i dokonvwa:fa w biały młodocianych bandytów, którzy osadu- czornych zwłoki chłopca wYodobyto z wody i przewiezi-ono do proselldorjum miejdzień napaodćw na restallracje, sklepy ju- ni są ju1ż w więzi,eniu.
tunkowego.
skiego w Łodzi.
W~z~lki ~ati.me~ okazał słe ~aremny. bilerskie oraz kasjerów, odbieraia.cych
W1esć o sm1erc1 ogólnie lubianego w
.. : =
. ' . .~
'
~. . '\
.. .
' •• :J: ~ I:'• ' •
' • ', '. .,. • '
'
bursie najmłodszego ucznia, wywarła
or.zvl!nebi;:i.iace wrażenie.
.

pi•e rwsze za1o·

ri·erwsze
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Dwóch tłowaków
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Lódt, 26 ma.fa.
Przed brama domu przy ul. Dąbrow
przedłużv, bez
W swol\ri cźaste donosir~my, że w J Sprawa stała się tern groźnbfsza, rozporządzenia, które
s.ki.ej 71 na Aleks!'mdra Nowaka napadh Jacyś awanturnicy, uzbrojeni w noże zwiazJm z niewyjaśnioną sytuacja ~ej- 1 że nadzwyczajna sesja sejmowa została wz1dedu na sesję sejmową, termin preJeden z nich przeciął mu nożem wargi: mową, .która doprow~d~ić 1:!~gł~ do ni~ I odłożona i prz.ed wa~acjami, jak wiado kluzyjny dla uzyskania dyplomu o 2
lata.
Gdy ~adbiegli przechodnie, napast- ~wo tama nadzwyczaJDeJ. sesJ1 seJmoweJ, mo, z~ołana !1Ie będzie. .
. Przedłużenie termii;iu. doh".czv~ bę~anie~o~oJon~ nauczyctelstw'.J , wynicy. rzucili. się do ucieczki i skryli się ~os około 2.000 nauczyC1eh by? . za grodmacn, w dz1e zarówno nauczyc1eh posiadaJących
stą.mło JUZ w 01erwszvch
· · ·
w ciemnościach, Rannym zaopiekowało zony.
Chodziło o to, że 'Y dniu 1 lipca WY· kt?rych :nowa by ta ? odro-.:zeniu . sesji i pra~o .do t. zw. egzaminu uproszczonego
sie po~otowie. Nazwisk sprawców napa
2asa termin prekluzyJńY dla nauczy. seJmoweJ do p. prem1era z delega~Ją do · Jak 1 nieuproszczonego.
du dotychczas nie zdołano ustalić
Spr:iwa tych ostatnich będzie ieduak
W podobnych okolicznościach· pobi- cieli nie posiadających pełnych kwałi· magająca s!ę wyjaśnieni~ .t~j snra wy.
~drebnie„ . .
zatatw10~a.
przyJ~ta
os~ac~:~
z~s~ała
Delegac~a
.
.
.
.
fikacvJ.
:
ul.
przy
zam.
Nowak,
tv zos.t~ł _Feliks
W dz1.s1e~szych c1ezk1ch czasach tego. ter~mu .napczyc1el?w1e c1 ! prze~ p. w1c,em1mstra ?J>Wiatv. dr. Pie.:
:Vrzesmsk1ej 95. Pogotowie stwierdziło I
oświadczvł deleg:ic11 pozostaw1eme na bruku rzeszy nauczyze doznał dość cężkich uszkodzeń cie- bvh zobow1ązam złozyc e~zammy, w 1rack1ego, ktory
lesnvch i udzieliło mu pomocy lekar- przeciwnym zaś razie tracili praw::i wyj nauczvc!eli, że ministerstwo nrzyjdzłe . cieli. wśród których nie brak wybitnie
I kładania, a tem samem oozostawalł bez l za2rożonvm nauczycielom z pomocą. 1zasłużonych pedagogów byłoby nie do
·
skiej.
'
Ministerstwo już opracow~io vwJekt pomyślenia.
środków do życia.
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DOIJl'IER
Jak zarabiają paryżanki?
lioielars.•ran€JI

fesf eorqcvm pafrfefq

~prufnie

JrantusAI i naiDJDIJ
Orueinalno eiuAa porvsflteeo liolelor•o

· Ą'VJiel'kłe atollct eu:ropcfskJe roJ' ••
poprottu od rótnych ,,niebie.sklch pta..
10.ów'', którzy, tem}t\C n.a latwowierno..
bl.itnich, atwan~j\ a.obie często barUo lukratywne tródla dochodów. Cl swo
len.nicy łatwych zarobków azc.zególnemł
'"ględami" otaczają tlo.łci ugra.niemych.
kt6rzy tet niejednokrotnie wpadajĄ w za
1t.awiooe lid.la. Wu6d wielkich meuo..
polji •wiat& iParyt zajmuje pod tym
W%'1ędem, llłwl\tpllwie przacdu~ce m1ei~. Przekonał aię otem niedawno na
włune; •kórze pewien oudzo~e<:, któ
ry podcz.a.s 1wej podróży zagranicznej za
trzymał &ię w 1l0Licy nad.sekwańskiej.
SpęcWwuy wieczór u awych pary.
'1dch pr.zyjaoiół, udał aię on koło północy
takaówką do 1wego hotelu. Nagle .w poblitu hotelu auto musiało .się zatrzymać,
idy! jezdnia była. .zataruowana mnói1twem pojazdów. Tut koło taksówki 1tało
dyatyn~owane mat. auto prywatM. W au
cle &iedziały dwie mło4e eleganckie niewłulys jedna a nich była to puystojna
blondynka, druga w o ol.AD.iawającej uro
d.zl. brunetka.
11
;:Pi::
ro.a. Gdy pto4ba jej została spełniona
poczęła. lłę ona uskartać .na szalony ruch
panujĄcywokolicachhote,lu.Przybyla ona
" 1włl puyjaclólkl\ z Wersalu w odwiedzitty do znajomych. po dłuai-e; podr6ty
pocuła ona ailnt pragnie-nie i wobec teił aa.mym niewiastom nie wypada od
wiedz.ać barów, poata.nowiły one uguić
awe pragnienie w hotelu.
Zagraniczny go4ć natychmf.aat zaofła
rował awe usługi, wyrażając l!Otowośt
wstęplenla w towarzystwie dam do Jakie
p6 nOcnefo lokalu. Blon.dynka poin.f01'mowała io w6wcz.a1, iż na Momnarlne

•a

dzo~i;::_~6:ac::i_

dzJeć.
Wypadek ten podziałał na ohoego obywatela w sposób niezwykle de.prymuj4cy. Pomijajł\C .stratę matetjafoa., nie
m6gf on aobie darować, łt, jako człowiek
doświadczony, ciał lię tak haniebnie wystrycW.,.ć na dudka. Wrac~ąc koło północy do domu, tym razem pieszo, zauwa
tył mów wśród długiego sznura aut dystyniowa.ny mały samochód :& dwiema
prz.ygodnemi towarzyszkami.
Na jeg9 zimny ukłon odpowiedziały
mu one wesołym okrzykiem:. ,,~zekamy
tu na jednego pana". Cudzozaemtfo obrzu
cił je wzrokiem pełnym oburzenia i udał
lię ~atychmiast .do dy;ektora hotelu, za..
pytując go, czy ,est Poinf<>llD&v-any o nie
słychanych praktykach, jakle mają młefsce przed jego przedsiębiorstwem.. Dy-

'9

tii,mifO

ałę tam coctailu ł n.atychmiatt udat &ię z

·powrotem do domu.
Obcy obywdel wsiadł do dyatyngo.
waneg0 auta, iktóre miało go zawietć do
r.._
kl
~ amowa.nego pr.zu 0 bYd wie damY IN!.
Przekonał mę on, ł! rzecryw'ifcle bar
ten był bardzo miły, jednakie, widocz..

nie

iWkrótce na atole pofawiła sią na.szka, za
mówiona przez dwie przygodne przyj.a..
ciółki. Niewiasty, z których iedna, jak się
owało, była młodą mętatka., druga zał

And

„„

ta PrancJl, Maircel W Wieku lat 31.
lcońcu Jut po zakolkzenłu wofny
rt od zatrucia gazami czwarty syn
urna
.
Doumera - 33-letnl Armand.
Paul 00!.mler ze stoicyzmem ł J>OkOr~ prawd-zlweio patrJoty zniósł te atraszllwe ciosy. OJczyrzna
tych offu I trzeba Je było dać. Taka
była gł~ka l m•dira ftlozoffa ~o włd
kiezo syuta PrancJt. Lecz włetkł, nieprzemfJaJący ból ser~a oJcowsldero nte
b
M·~t
'-d
ł
,,.. 0 SWO1c uoP\ISZcza IO D1:g y.
traconych synach ł)Ody.ktowala nleszczę
śllwemu . oJcu piękną ksfątkę, naf.plo'k·
nleJsz:\ z tych Jakle kfedykolwlek napfsane były pr~z ojca 0 swoich dzieciach
.
Pau1l Doumer cf>eJmle zaszczytne sta
nowłsko prezydenta 13 czerwca, aczkol
wiek wfbór został dokonany Jtl'! 13 ma-

w

potrzebowała

6 llrse 6 er ins łm

Niezwykły wypadek, domaS?Ja.cy sfe l2ad arryzł anglika dotklłwte w Palec-

I

Po tvm incydencie SchOttler wręczył
szcze~ółowego wyświetlenia.
wydarzył sio w tych dniach w Jed.nym teczkę ze tmiją swojej znajomej, z któ-

z barów berlhis·kich. Przy bufecie siedziało kilku młodych ludzi, a między
Innymi młody student SchottJ.er oraz
pewien anglik nazwiskiem Mancha.
· W czasie pogawędki, student oświad
czył, że posiada w teczce autentyczną
żmlJę. Anglik. który był również już
„pod gazem" konlocznie chc'at te żmifę
zobaczyć I usilnie prosił studenta, aby

łego

d-Otychczas
nie zdofano jeszcze definitywnie
'Wedlu~ jednej wersji. Mancha miał słest
nąć do teczki, aby wyciągnąć żmłJę.
W· edług zez.nań Innych świadków zaJw
ścla, żmłJę miał rzekomo anglikowi
wręczyć student, który podał mu ją w
papierowej tore,b ce. Stwierdzono t:vlko
jedno, a mianowicie to, te podrażniony

ustalić.

-

•

rą znajdowal sio w barze a sam zajął
sle p0kąsanym anl[llkiem. Mancha wys
sał sobie rano t po chwili zemdlał. Musiano go przewieść do szpitala.
Mimo, ft od chwili ukąszenia at do
przybycia do szpitala upłynęło wszystklego 20 minut, trucizna zaczęła dzla·
łać. an21ikowl opuchła twarz.
Lekarze zastosowali natychmiast za

r:;;~k::~:~r~nk~Y::rec;:,n~~~a~t~1;
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częclem wYr>ełnlanla
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na scenie. - Moljer umarł w czasie gry.•
I e k•1n k•1et ow
„ •
K rwawe po rac h un k•1 przy sw1et

rzeczywistość

.
poaran1,.u
·

Trzy, czy cztery" dni przed rozposwoich nowych
o00wlązk6w Doumer zloty urząd przewodnfczącego senatu. Zebraniom senatu,
które będl\ miały miejsce w okresie pomiędzy datą wyboru prezydenta l oficJal

ja.

mu
do tego stopnia, te obeonfe
,
·
jut nie grozi.
Policja prowadzł obecnie ener~czne
dochodzenie, które ma ustalić skąd student wziął tmfję i dlaczego przysze~ł
do baru. Zachodzi również podeJrzeme
nem obJeclem przez niego stanowiska,
morderczego zamachu.
nie będzie on Już przewodniczył.

'71DleJ

Tragiczna

D

•re Ot>
szpitalu W Nancy 25-letn1
.
mer, oficer artylerJI.
Po trzech latach od ~mlercl Andire
zginął poczas walki w powietrzu drugi
R d ód 76 k
es a
ene <JW ca
SY'll Doumera dry lotniczej. Rene miał lat 29.
23 czerwca 1918 roku tet w watce
tVlwietrznef zginął trzeci sy>n preiydenW

·'s fudenla
fet,•te
I „ ft
li
111

czterech syn6w,

swoich

którzy byli jego dumą. Wszyiscy cztereJ
synowie zgłnelł 1>rawle r6wnocz~nłe,
walcząc o be~pleczeństwo i wolność ojczyzny. 24 września 1914 roku zmarl

·

Jeszcze

przeżywał wielki kryzya, gdyi byU

~w~i1:tJ~~ć~~~k~1~~~
pytuJęc, Ja.kas markę szampana podać.

c!ennies.zego:

- Drogi panie, oświadczył parytanin,
pan stanowczo jest w błędzie. Damy, o
których mowa są pod katdym względem
zupeł.nie nieskazitelne i nale!ą do lep.
szych fil« towarzyskich. Cała i<:h wina
polega na tem, że Die ~one pieniędzy. Damy te 5' ~względnie przyzwow
lte, ddvt nie .h~rid111iją swem ci~I~
Z8.dawalnia1ą sie one prowizJą, którę
Im wypłaca właściciel baru. O Ue ml wia
domo prOceder ten w Paryżu kwitnie co
raz banłdel l na bruku paryskim kursuje
jut cały 17-ereg podobnych samochocl6w.
Mój Bo:l:e, - zakodczył charakterystyome .swe przemówienie. paryski ho..
te~a~z, w dzisiejszych ~ę1lkłch cusaoh
win.iśmy byt a.dowolem, te nasze utalen
towan-e, pozbawione śr.odk6w niewiasty
znajduj' tak intratne tr6dła dochodów·•.

"'aie•ll'uftlu ll'UPOde

saalduJe lię nowy mały bar, utrzymany w nm ~ Pd!t!Ja~yło -

~~~o~~~=- •jl:;c:;.:!t• 0~•7:a~X

DJ

-n

francJt

prezY1(1ent

cjf nletylko swoJe sity, ucrocia, mvśll
t całe swole tycle, iecz prz'Y'Olósł ~
ta'kte w ofierze łD, co miał w zyclu naJ.-

pogodnym nastroju, zachowujl\C prze• ca rektC>I' odpowiedział, ił w .zeszłym tygoły czas ponure milczenie. Przed hotelem dniu obydwie te damy .zwróciły się r6powiedziały mu na pożegnanie „do wid.ze wniet do niego. Cudzoziemlec wyraził
nia", na co zdenerwowany tą przygodą zdum.Lenie, iż podobne nadużyci-a tolerocudzoziemiec nie raczył nawet odp0wie„ wane ~ przez policję.
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Nowowybrany

Doumer Jest uwa!any pruz francadw
za najlel)szego part.ro.tę. Odctat on f'ra-n...
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l11tąc opanować swe10 wzburzenia z Po„Chłca1to Tribune" donosi o nłezwy-,becny był król szwedzki Jan II.
mn6stwo aktualnych zagadnieti. . roz..
Aktor. grający żołnierza rzymskie- wodu upokorzenia rodaka. wpadł na sce
mow>!e tej wyka.z.ały ~ wiele · i.ntelf.. kle traJttcznem wydarzeniu, które mia,«enCJi f nawet wiedzy, zaś niezwykle wy ło mleJsce w teatrze „Lassale-Street" go, który w pewnym momencie miał ne I przebił sztyletem bJszpańskle10 ak
tworne kh zachoWanie pozbawione by- podczas przedstawienia sztuki Collughs'a przebić lancą ukrzyżowane20 Chrystu· tora.
pod tytułem „Zakochany mtIJoner". Ulu- sa. tak przefął się swą S[rą, Iż miast do- 1 Nierzadkie iównłet są rieczywiste
,
ło clenia Uirtu.
Wkrótce flaszka itZAmpana ~ostała blenłec publiczności, sły„ny komik Mac 1tknąć ostrzem lancy drzewca krzyża, Jtra~edje miłosne na scenie. Przed kilku
oprótnfona, ni:kt nie .zdradzał jed.n·a k chęci Slls~scln podczas swe20 występu w dru· 1przebił na wylot swego nleszcześliwesco Iaty został zabity na scenie słynny anpójJci.a do domu. Młoda niewiasta .a: u. 2lm akcie dostał nascle ataku sercowego kolescę. Ciężko ranny aktor natychmiast gielski aktor Temote-Crozier. Padł on
wyzionął ducha. Król, oburzony nie· · z reki swe~o naJlepszesco przyJaclela, ak
śmiechem oświadczyła kelnerowi, łt jest I zmarł na scenie.
tora franca. Temole-Crozier i.?rał wówNie pierwszy to raz zdarza sio w hl- zręcznością aktora, wpadł na scenę,
głodna„. Kelner pr.zyni6sł n.atychmlałł
jakby na umówiony znak, kawior ł br~ storff teatru, i! przedstawienie teatralne czem zadał aktorowi tak silny cios szty• czas rolę zdraJi.:y; gdy otrzymał on
1kwinie, następnie, ni• pytaj~c nawet o zostaje na~le brutalne zakłócone tra~lcz Jetem. Iż ten trupem padł na ziemię. In· 1· śmiertelny cios od swego partnera, wi„
.sezwolenie, otworzył drug~ fluzkę szam na rzeczywistością, wvprowadzając wt- terwenpJa króla wywołała wśród tiu- 1downia poprostu drzała od burzllwych
pana. P6tniej go~cie musieli za.kosztować dza z kralnv fantazji ł ułudy do praw- mów widzów silne nl~zadowolenie, o- '. oklasków, nikomu bowiem nawet przez
burzone masy rzuciły się na scenę, zde- : myśl nie przeszło, Iż w momencie tym
fe.ucze słynny ,,Fine champagne", który dzłwego realnego tycia.
scenę I tak dotkllwle pobiły roze2rała się pełna 2rozy rzecz~1 wimolowaty
traszłczna
powszechnie
fest
Znana
był chlubą, tego baru.
Koło godzi.ny 3-ej nad ranem cudz().. ~mlerć słynne10 dramatur2a I aktora 1króla, Iż ten również PO kilku dnlacll za- .1 stość. Aktor-morderca tak przejął się
demiec .zażądał rachunku. Gdy kelner MolJera. która równlet nastąpiła w po· kończył życie na skutek odniesionych dokonanym krwawym czynem, łż pomu go zaprezentował, z przerażenia za. dobnycb okolicznościach. Podczas wy- ran.
1stradał zmysły. Morderstwo to zostało
Historja teatru przyta~~a mnó$two dokonane na tle zazdrości. Aktor już od
styg!a mukrew w żyłach. Rachuneczek stepu w komedJI „Chory z urojenia"
wym6sł koło 2,000 franków. Kelner, zau.. Moller dostał na2łe slłne20 ataku, spo- krwawych i burzli~yc_h. zaJsć, któ~e wy roku podejrzewał swel{o kolegę, iż rowatywszy osłupienie gośda, ws.kazał mu wodowane20 Jesr:o przewlekłą chorobą nl~ały na tle osob1st~J mterv:encj1 bar-I mansuje z je~o żoną. Od tego czasu zacennlk, który zawie.rała karta potraw i płucną, rola została wówczas ufeta w ~z1ef porywczych widzów, silnie P~z~- · przysiągł on krwawą zemstę. Wyzyskał
win: ilaszka szampana 500 franków, sposób tak bezpo~rednl I prawdziwy, li Jętych sztuką 1 niepotrafiących odr6zmć on w tvm celu scenę pojedynku, która
80 franków l t. cl., p0za. został on narrodzony entuzJastycznęml . fantazji od rzeczywłsto~~I. W .16 stule- , miała miejsce podczas przedstawienia. i
brzoskwinia
tem po iodzinłe 12 płaci alę specjalny do · oklaskami całcJ widowni: w niespełna cłu francuski poseł w Htszpaml dał sle : zadał swemu partnerowi prawdziwy
klika S?Od:dn 00 tym wypadku MolJer za. I do tei;ro stopnia unieść swej silnej na- , cios.
datek.
mletności, li stal sle sprawcą krwawe-, W roku 1928 zamordował Jean Valls
Gość, nie będą,c przygotowany na ta- kończył tycie.
w Marsylii podczas przedstawienia ak·
.
Zdarzałv sie również niejednokrotnie go morderstwa. ·
ki wydatek, nie miał p.rzy sobie odpo.
Scena przed~tawiała Jeden z eplzo: , torke .. która wzgardzila je~o płomie~ną
wiedniej sumy i zarumieniwszy się p0 wypadki. iż szty!ety, szpadv lub tet. n;iie
uszy ze wstyd~ zmuszony był zostawić 1cze na skutek mezreczności. luh tez 1~- dó'Y podcza~ bitwy mledzv francuzann , mlłośc1a. Swież.a jest Jesi1.:ze w. nam1ęc1
zastaw w postaci złotej papierośnicy i p<> nych przvczyn zamieniały s1e na sceł'l•e · ~ h1szoarrnm1. W pewnym momencie po- , krwawa trag-ed1a. która przl'n kilku mtew prawdziwe narzędzia mordercze. Nie„ konanv francuz upokarzp s.le i poniża w . slącaml wvdarzvła sie w Oslo. $łvnna
dat swój adres.
Damy odprowadziły go d.o sw•go do„ zwvkle trairiczny WVPadek na tem tle. niezwykły soosób Przed h1szpanem. bla , młoda śof ewacika ooerowa została pod
1czas orzedstawlen!a zabita przez s v. eg:o
mu, bawiąc go prze.z cały czas wuoł4 wydarzył się przed 400 laty nodczas ł gajac 11:0 o lfto~ć I faske.
Poseł Oautbler de Beoault. nie mo- 1zazdrosnego męża.
rozmową. Gość , oczywiście , był w mniei, przedstawienia pasyjnego, na którem o-
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Kiry ~~ratne ia u~m~tawienie ~1ie[i ~H ~pieki

się ilości ~~„~!W.J~!~
,.:~!l.-~

wpłynąć

SENSACJA JUTRAI

na zmniejszenie
Nowe przepisy maja
iJ.ieszczęśliwych wypadków. :..... Żłobki dla dzieci, których matki pracują zarobkowo
Mlnfsłersfwo sP~.aw w~trzn~h. w

porozumieniu z młnisterstwem pracy i
opiekł społecznej, przystępuje obecnie do
opracowania przepisów o obowląziku pHnowanła dzieci.
Przeplsy te be<Jq przewidywały kary
mandatowe, nakładane doratnie, przez T><J
lic~antt>w na tych opiekunów. których
dzieci znaJduJa sitt samopas na Jezdniach.
Pozatem dozorcy domdw beda mieli obowtazek ~wracania uwagi na dzieci, bawtace suf na podwórzach. w bramach, na
schodach, a niekiedy nawet l na strylub dachach.
chach,
są równłet kary za
Przewld!z.lane

.."

I

kary winni dokladn/8 zbad~ warunki do.
mowe dziecka, ktdrs pad/o o/lar4 Jaklego~ wypadku.
Ody jednak tt>stanre usta.Jony fB rodzice 11011rostu lekcewatQ sob~ sw obowiQzki, bqdq oni surowo karanl.
Zagranicą w ostatnich latach db1>rowadwno do minimum liczbę nfeszczęśll,
wych wyipa'Cltków.
Przedewszystldem zorga1Jł7.owano
żtobld dla d:zlecl, do kt6rycli kabda matka, udająca się do pracy, odda.Je 5 "
dziecko. W krajach tych nłkt więc Jut

4

......... ;
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Ka'!~ Gran

5'WIAT
BEZ GRA NI[

noścl zapewnlenl1l (fzł.edrit natet'ytego ao
zoru, gdy± tlobkJ otwarte są o kat.dej po..
rze dnia.
Przeptzy apracowywa'IJtJ abecnłe
przez wład~ polskie, przewidują równlet kary mandatowe za wyipadikl, SPoWO
dowane przez dzled, które są pozbawi<>ne dowru. W pierwszym rzęd.zto dQtyi..
czy to potarów.
Statystyki wykuU!Ją, te w Potsoe rok
rocznie notu1je się iinaczną Ilość potarów,
które ipowodu.ją dzieci, bawiąc słe za,,.tkami, czy innemi materJalaml łatwopa.1-

w rolach

głównych

A.DAM BRODISZ
MARJA DĄBROWSKA

JOzEr REDO

.

WLADYSLAW SZCZAWl.AsKI

Wkrótce

promJerał

~~~mf=a~ł~mo=t-~n=e~m~l.„••••••••i•••„=============
nn!l~e~m~oż=e~s~lę~t~łu:m~a~c:zy.ć~~te~n
'

ipo- •

zostawianie dzieci bez tadnego dozoru w
miejscach, gdzie lm może grozJ.ć Jalkieś
Iitebez.pleczeństwo.

Przepisy te wiimy wejść w t~le w
Jaknajscybszym czasie. Należy bowiem
mleć nadzieję, te wpłyną one na zmniejszenie się ilości nleszcześllwych wy,pad:Jlie•DJUflłe
k6w, których ofiarą padaj~ d'Zlecł.
KronikJ Policyjne wszystkich więk
lifóreśo !łona
szych miast polskloh notują stale znaczPani Helena, która nie atraclla za.
Małżonkowie, Mieczysław l Helena'
ną Ilość podobnych wn>adków. W okreste letnim, gdy dlzłecl częściej znajdują Orabczykowle od trzydziestu lat Już Jęcia, podburzana przez krewnych I
Mlelł znajomych, poczęła się buntować.
się na wlłcy, są one Jeszcze bardziej naira- mieszkali pod Jednym dachem.
- Nie bede ciebie utrzymywać! dwie córki, Regine ł WiktorJe, które
żone na niebezpieczeństwo.
Dzieclakl, nfed01.0rowane przez nfko- niedawno wydali zamąż I znaletll sio o- suozlła mężowi - Jestem Ju.t przecie!
go, bawią się na jezd'ni, nie tzwa:iaJąc na hecnie znów sami w swem mieszkaniu. niemłoda I musze coś sobie odłotyó na
Zarówno p. Mieczysław. jak l Jego czarną godzinę!
ruch koloWY. Szoferom, nawet najbarGrabczyk tłumaczył maltonee, te
d1złeJ sumiennym i ostrożnym, me zaw- małżonka, pracowali w fabryce.
Dopóki Grabczyk ole został zredu- sam stara sle o zaJecle, gdyt nie chce
ste UJdaje sf e zapobiec nieszczęściu.
Nic więc dxiwnego, ie Hość przeje- kowany, w mieszkaniu panował ideał- być dla niej cteżarem, lecz niewiasta
ny spokój. Gdy Jednak przestał praco-1 nie brała tego wcale pod uwage.
chań dzieci Jest wprost zastraszająca.
W sierpniu ubiegłego roku Orabczyk
Stwterdizl~ należy, te w wielu WY'l>a<l:.. wać, zapanowała istna Sodoma I Oomogdzie Jakiś
wYJechał do Warszawy,
kac·h brak należytego d<n'Ol'U~ ma swoje . ra.
uzasaid.nlenie. Trudno w;vmaga~ od ma- '
tek, które same stt zmuszone do szukania
(w teatrze POPULARftYM
zarobków, by Jednocześnie mogly miet
przl' ul. Ogrodowe) 18)•
ff
~ft ft
~
.
stale na Okll swe pociechy.
BRZESKIEGO.
KAZIMIERZA
•rł·
dpr.
Pod
uld'aJą„
Zdarza się cz.ęsto, te robotnice.
udz.iał nalwybitnłelszych .u adJ•łyczo~Jt
•
-*
·
się ·z samego rana do pracy. pozosta.
ce
wlają nieletnim dzlecfom opiek~ na<f1 ~a„ r~• ln•usu„a..,a • 4ur:ont1 1 ~•erwc• -

perupelie mtessfionio111e sreduflo"'oneao ronje ,;fi,;iala uir•vmvDJat
6oinilia.

• Rl\KIBTI\''
lnatr rnw1owy

Star:sze
mies-z.kantem.
tem czuwać
do
nad młDduem
lll&
qzł~ów.

l Rumual~em

rodzeństwo
powrotu ro

tS11cze96ł3' wkrótce

· . Tirndino Wl"Jnaga~ od dzieci, by na1leżyicle' cz.uwały nad młodszem rodrreńst-

niebezpieczeństw.

Z dmglej strony nie byłoby wła.śclwe,
geyby nowe przepisy nakładaly kary na
matki, pracujące zarobkowo, które PoZ~
stawiają młodsze dzieci bez opieki dorostych.
W sza.k nfeszczesne te kobfety dba:Ją
bardzo o los SW'Y'Ch pociech t jeśli Je posame, w mieszikanlu, czy
zostawiają
przed domem, to są do tego mmszone
wamnkami życia.
Wtadze, w opracowywanych obecnie
przepisach, zwraca/q wiqc awage funkcjo
narJuszom volicii, te 11rzed nałożeniem

·
·
W &ruigleJ połowie marea b. r. do sr;pl
tala położniczego św. etż:brety w Ło<hl,
przywieziono clętko chorą Marję P.
Lekairze stwlerd'Zllł zakatenie krwi.
Mlodą niewiastę podtdano operacji.
Dzięki troskUweJ apfece po kłfku tyigod.
nlach P. pocięła powracać do zidro:wia..
Lekarze, którzy ustalili, !e niewiasta
zachorowała wskuitek poprzednio doko-

'ZL".r-'O„'U mord pod

sikadzał.

w kilka

I

tyg.odni p6tnłej dziewczyna

wyjechała z Malińca.

czele

za dokongwanle niedOZWOIODU€h
opera.:••J

~on1·nern
..I'&~
.l&J .,., .,.,
""'• Aofei4•
611
1. ie..
_. ro.n
':fun •omos nełio
-~
. Sll'e.
.HO ·~.

Józe.f, Fles~n, tyn iamot~eg.o. rolm
ka z~ wsi MalUllec (pow. Ko~) ata..
rał się. pozyskać względy c6rkl .zamome
•
.
go sąs~ada.
D~~w;zyna. me zw;aca~ nd Jednak
uw.agi 1 m.e <;hC1ała z ni.m Slę sp~tykać.
Mł·o~z1 eruec d?s~e~ł do wnulflku, że
wszystkiemu zawu11ł 7~g-0 kolega, Józef
S~ymańs!d, ~t6ry równiet zalecał się do
•
te] same1 dziew~y.
. ~tóre~oś dnia wezwał go więc do aie
bie 1 oświadczy~ mu: .
- Tak ~a1lei ?rć ni~ moiiel - rzekł
doń - ~us1sz nu U6tąpić z d~ogil
- Nne mam !lawet za.mi.arui :- ~dparł mu ~zymański - mamy do te1 cizie,wczyny J~dnakowe ~w~ł
Młodz.ieócy rozstali .aę bardzo chło<ino.
Flesman postanowił usUDĄć rywala, w
razie gdyby mu w dalszym ciągu pr.ze-

na

• ilkuszerk•I I,odzk•IBJ•
I\ fBSZIO\VBDIB

wem.
Nie zd'aJf\ one sobie prz:eclet sprawy%

w1.e1u

01·eras·1en'sk·1m '

Okazało się, ie lekcewatyła a:upełnie
obu mło.d.zieńeów i myślała na serjo o
trzecim, ·zamieszkałym w poblbldej wio..
ace, dokąd &ię właśnie ud.ała.

Po J-eJ wyJddde ~ki pomiędzy
Fl~s~nem 1 Szymaóskwn 1ea.zczc budziei mę pogorszy!'·
Wynikła kłótna
W ~wnej chwili Ftesmazn pochwycił
du.ty kami-eń i cisnął go w Szymadskiego.
Młodzieniec, trafiony w itowę, padł trupem na miejscu.
Zabójca zbiegł.
Policja pnszukiwała go przez uerea
tygod,ni i wreszcie ujęła.
Sąd pierwszej instancji lkacał fo na
r·ok więzienia.

Sąd apelacyjny j$d:na.k uchylił wyrok
i &kazał młodz.ieńoa na trzy lata dęikie..
go więmenia.
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Nail>ardzicJ posilna I uzdrawlalaca.
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~
na.neJ nledozwo1~f operacJł, aw1a<romili o powyitszem władie.
MarJa P. została w szpltaJu szczególowo przestucllana przez funkcjonairJlłszy polfcj•I.
Oświadczyła wówczas, te nfedozwo.
lonego zabiegu ohlrurgłcznego dokonała
akuszerka łódzka, NatalJa Kadyńska.
MarJa P. zgłosiła się d'° niej w pierwszych dniach marca. Akuszerka zatąda„
ta 60 zł-0t~h za operację I gdy otrzymała to sumę, w mles7Jkanlu swem ~ddaiła
niewiastę niedozwolonemu zahłegowi.
W klika dlnl pótnleJ stan Marii P.
gwa.rtownle się p.ogornyt Mllt Je! zwro.
cit się wówczas do szpitala.
Policja, 01>lerając się na zeznaniach
niewiasty, zarządziła obserwacjo. Wydelegowani specjalnie wywiadowcy 7)bada:U
dokładnie działalność Kad'yńskfej ł ~taUli, re akuszerka ta stale dokonuje nledozwolon~h zll'błegów chlru~łczoych I
czerpie z nich środki utrzymania.
Gdy wtadze zdabyfy konktttne do-.
wody winy tej akuszerkl, w rezultacie osadzlry Ją w więi.Jenlu.
. Kadyńs:ka l jej pacjentka, MM'Ja P.
sta.nęJy przed sądem.
Na sprawie akuszerka n.ie PfZ>'Jl!lnała
sfe do winy. Twierdziła, re mgdy nf.e do
konywata niedozwolonych operacyj. ap,
n.le byla Jej pacJentlcą.
Maria P. potwłerdzłła Jednak IW ~
mania, złotone na śledztwie.
~ąd, J>O zbadaniu szeregą §władlków,
wyniósł wyrok mocą którego akuszerka
została skazana na irok wlezleflla. Jedne:).
cześnie na przecląir trzech lat pozbawlono ją prawa praktyki.
Marj~ P. są skazata na trzy m~słąct
więzienia. z zawieszeniem wykt>nanla ka„
ry na trzy lata~ · ·

przyjaciel obiecał mu zafęcle. Po paru
tygodniach wrócił on Jednak do Łodzi.
Zawiodły go nadzieje.
W czasie Jego nieobecności, małżonka worowadziła w życie pewne 1>lany,
które Jut od dość dawna chciała ,w ykonać.

Sprzedała mieszkanko, które dotycliczas zajmowała z metem I wynajęła la
ne. tańsze I mniejsze, na swoJe Imię.
Gdy Grabczyk przyjec:nar do Łodzi,
oświadczyła mu z całą stanowczością:
- To mieszkanie Jest moje. Ja pod·
pisałam kontrakt I nawet nie mówiłam
że bede z tobą mieszkała. 1'to1ę efę
tylko przyjąć, Jako sublokatora. JeżeU
będziesz ml płacił komorne.
Orabczyk oburzył sle niesłychanie.
Nie miał Jednak Innego wyjścia, wlec
musiał się zgodzić na warunki żony.

otrzymywał

Jeszcze
czasie mógł płaclć tyle,
w tym więc
Ue
zapomogi,
od niego żądała.
Ody Jednak stracił Już prawo tło zaslłku ł przestał tonie dawać pieniądze,
poczeła mu grozić eksmisją.
Mogę znaletć lepszego subtol[a.
tora. który będzie m1 płacił punktua•·
nie! - mówiła mu - Nie mam zamią·
,
ru czekać na pieniądze.
Orabczyk począł słe awanturować.
Oświadczył on tonie, łe żadna siła ludz
ka nie zmusi go do opuszczenia mleszkania.
W lutym b. r .Orabczyk zupełnie
nieoczekiwanie się wYProwadzlł.
Helena, której nawet nie powiedział,
dokąd sle udaje, nie mogła zrozumieć,
dlaczego nagle opróżnił swój kąt.
Po paru dnlach wszystko sio wyJaś-

-

nlło.
Okazało sle, te Orabczyk

zamlesz·
u niemłodej Już wdowy, Weroniki
LubleckleJ. która nie tądała od ulep
plenledzy, ani za mieszkanie ani za Je..
dzenłe.
Helena przeciwko temu kategorycznlo zaorotestowała.
Za!adała od meża, by wyprowadzlł
slo od tej niewiasty.
- Nie pozwolę cl mieszkać z kochan
ką.I - zawołała doń. - Tego sle Jeszcze doczekałam na stare lata I
- Wolę mieszkać z kochank-. nit
być twoim sublokatorem! - odparł O.
Małżonkowie zerwali ze sobą stosunki.
Po oaru tygodniach Helena poczefa
znaJonadsyłać meżowl rozmaitych
mych. którzy w Jej Imieniu domagali słe
od niego, by powrócił do dawnego młe
szkanla.
Helena rodziła się ro łut przyjąć do
siebie I nie uwatać za sublokatora.
Orabczyk odrzucał wszelkie propa..
kał

I

eycfe.

Któregoś wieczoru dwaf przyjacłelt
Heleny. Józef Osiński l Stefan Antałow,
ski, naoadlł nad na ulicy I dotkllwłe go
poturbowali.
Rannvm zaJeło sł e po~otowle.
Osiński I Antałowskt zostali pociąg~
nieci do odoowled;i!lalno~cl karne). , ąd
sk~iał f'ferwsze~o z nich na trzy mlow
slą,ce, drugiego zaś na miesiąc aresztu..
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Kącik

dla pań.
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wiosny
:]ASiłiii;: ~ na prz11omi1
i tata.
jlilli„„„„„„„-

•

A

teraz humorl„ I

Bturo poszlłkuJe praktyJumta.

-..,..

.„.

-

pa 11młe pisać na

maszynie? - pyta

- Umiem.•• - odpowł<acła Mayer.
- A ~lę zna pan?_
- Znam.,..

„

•
- Znam, panie dyr~kłorze!.-

-

Dobrze,_ A pali

kały?..

pan?.,. Pi.Je?._

.

•

Gra

•
w •

•
•
·
· ·
•
Dramat zmysłów l poświecenia. Nie·
zwykle kreacje z.nak~mitycli artystów • .
filmowych . Lewisa , Stone'a, Leltf •
Hyams I Peg1y Wood. .- Nadp!ogr~ •
Dodatek d~ i k
l aktu In ś i b1e
!ące. _ p~z~t~~~ansów a0 °g~. 4 •
po poi. - Ce~y miejsc .na 1 seansk?<f 1 •
.zł.. w sob., me<lz. I święta por_
an 1 po •
75 gr, I 1 zł. - Karty l)l'emJowe watne bez ograniczeń. .
!I •

•
Nie, panie dyrektorze". Ale Jeteli to Int
konieczne, dołożę wsze · stard., aby nauczyć
sł• telło wuystkielfo w
rcSt.sym masie...
•••••••••••••••• -

B

o

DZiś I DNI NASTĘPNYCH!
l!leittmuiący całą Łódt fenomenalny
film p. t.

=

=

•
•
·
- A języklf • Aia,elald ~ memlec I •

- K.orespondencfę?
_ R6wnlel,
kłt_.

.,ŻONA STEPANJ>~ t.~OMHOLTA„

i• „Tyranja
.
i
M1·10s"'c1·'' •

. ~ li•

;

~

0 ZIS I DNI NASTĘPNYCH!
•
fascynująca przeróbka blmowa naJ· •
lepszej powieści Hermana Sudermana

M-OJE

Sł onB'czko

Przep~kna.. i~yna .

wyśnio-

1

wiosenna, z uluny -seil' biednego dziewczęcia
. Qień~ami._ Ło9_zi Janet Oaynor I Char·
-les'em fafrel , w rolach głównych.
·Przecudne · melodie. frapująca pełna
słońca i pogody treść, pełne humoru,
kapitalne momenty, w epizodach El.
Brendel, Marlorle White. - Nadpro&ram: Tygodnik dtwiękowy foxa ;
aktualności-' kraiówe, - Bilety wo!.! nego wejścia nieważne do od wołania.
P~fok' seansów o godz. 4.30 po poi.
· w· - ~ł>j5ty, nled2iele i . święta od godz.
, 12-~l - do 3-ej poranki. po 75 gr. I 1 zł.

.· . .

.

.

r; _

u...

,_.~
M~ pnegt•claJitC ga:zetęi
ł
- Znowu katastrofa kolejowa_ Jeden po- ' .
..
cłu naJechał na drugi i roztrzMkał ostatni wa.
·
gon przeznaczony dla pallłCYch. Pięćmies1i1t tru- Bezpłatna nauka dla , ·dzieci inwalidów. p6wL.
b
•
h ma K
- A widzisz?! - odpowiada żona. - Czy Ilu u ezp1eczonyc
c· h oryc b? nie mam racji, ~wt~ając: ciągle, że palenie pa· Białe czapki dla · policJJ.~ 'Swiętó . Dziecka"
płeros6w jest niebezpieczne?..
.
· ·
"
~·~
W związku z nadchodzącym okre- ! 1.46l Kobiet. Liczba członków rodzin oPrzy ~DADłu pani Pipennłnc: powiada do jsem_. zapisów dzieci do szkół. · zarząd bowiązkowo ·ubezpieczonych wynosiła
Mayeras
główny Związku Inwalidów Wojennych 2.504:987 osób.
- Może pu., przechodz,c ~tl!Pi do naa R. P. przypomina, że na podstawie roz.
. · ·
~.~
jutro na obiad?.,.
' .
!porządzenia ministra wyznań religij- ' Od . kil~U - dni na mocy zarządzeni~
- LMkawa pani _ odpowiada Mayer - nych i oświecenia publicznego,
władz policyjnych wszyscy pollcJanc1
Pani obiad jest dla mnie rozkazem.„
·
pierwszeństwo przy zwalnianiu od o- h!ł ulica.eh pokryli czapki białemi płó•.
płat .w szkołach· panstwowych mają dzle ' c1ennem1 pokrowcami.
.
•
ci niezamożnych inwalidów w.oJennych., - Ma · to niby Imitować letnie czapki,
• ~Y Moniek,. Idąc do szkoły, wstępufe ~' Na podstawie tegoż rozporządzenia, ale właściwie
·
dzi~e do skle~u
rogu ~ 5 deka szwa1· pierwszeństwo przy zwalnianiu od oplat są to te same czapki złmowe, obciążone
c81'9kiego sera. prze awca zmntrygowany re- za e~zaminy dojrzałości eksternów maJeszcze blatem płótnem. ·
gulaniości11 odwiedzin_ r;i8!-cS.: zwraca się doń: • ją' również dzieci niezamożnych inwaliPokrycie pokrowcem sukiennego den
- Dlaczego własmWJe zabierasz do azkoł:r dów wojennych · oraz niezamożni inwa- ka czapki nie ratuje sytuacji i nie chłoc:()Cfden.nle ser szwaJcarski?...
Iidzi.
..
dzi , głowy spoconego policjanta podczas
- Bo neuc:zyciel nie mote znieść tetQ zęa.
_,,,,, !•:v••"• ·-- . •.•, . · ,,
"~
- dni';upalnycb•. ·r.HP .... ' . '
_
cha I wyrzuca mnie z klasy„„
· Główny .urząd, ·statystyczny ópraco- , ·
~ -.
_, ~.*.
„
•.•
, ·
.- wał dane. dotyczące ubewłecionych: w
Qd kilku · dv.ł J»"-tęrenle 9ałe~a: pań„
w szkole naumyc:iel zwraca stę do rfedlie~o Kasach Chorych w całej Polsce.
stwa odbywa sfe,, fra~Y:Cyjne święto p, n.
z aczni6w1
·
„
,
Na dŻie6 1 stycznia r. b. obowtązko- „Tydz1eń Dziecka„. • .
- Powiedz ml zdanie, w lcl6rem byłab> wp ubezp!eczonyGh w Kasach Chorych
Pamieta.imy z :te~. że oodczas owemowa o trzech kwiatach..,
było-·
go święta dziec~ chc·ą nietylko bawić się
Ucze6 namyśla się przez chwilę I odpawła.; ,
. ,.
2.172.45 9osób, .. .
i cł\9d,z\ć do _ k1~a. __le?,Z przedewszystda1
w tem l.473.373 mężczyzn i 699.176 ko- klem · ·
- OJcłec m6ł słedzł cały dz!eń w kna.Jpłe biet. dobrowolnie _ zaś ubez.piecz~mych onaieść.,.~l,ę. do syta!
,,Pod trzema r6iami".
R"ółem · 2.884. w tern 823 me~czyzn I ·
·~-- .
ii -,, "·

•
· · r ·O Cb
wszy s tk Iem
po
asa

n;

0

•

I ·.

1.

· . f :·

if-aJJ.a
• . !. -.ru
. utdJ'a-.„•

_,POLSKIEGO RADJA"
Wtorek dnia 26 mała 1931 r.
11.58-12.05 Sygnał .czasu z W-wy, łialnał z
Wiety Mariackie!. w Krakowie, ~2.05-13.tę
MkUZY'kka z (j()PłYt lg5-ram°3f 2.5f. OdA. !yhtn~~~! 11 • „~~goi~·
13· 1 · "~k1.n"""13 25:..15 as'
owsnego
a 1 I ·repert.
dzlenteatrów I
·
·
·
Pr~a 15.35-15.50 Chwilka lotnicza „Wiec
na lotnisku" ~ wygi. p. Morsztykiew!cz6~1a
(tr. z W-wy). 15.50-16.10 „Atrakcy1na siła
sportu'' wygi. red. Jerzy Szyszko-Bohusz
(tr. z: W-wy). 16.10-16.15 Komunikat dla teglu
gi 1 rybaków. 16.15-16.50 Odczyt z płyt
gramot. z W-wy. 16.50-17.15 Program dla
dzieci. Aud~Ja ku u-cze-czenla święta dziecka
(tr z W-wy). 17.15-17.40 Odczyt ze · Lwowa
„L;1&ie genialni'', wygi. dr. Wł. Sieradzki
17.45-18.45 Popula.my koncert symf. ork. pod
dyr. o. Fitelberga. Solistka p. L!pkowsk~
!fort.). l) Czaikowskl. fantazla „rranoeska d1
Rimrt.in i'', r2k)iefs!!..".ck·.3)wa8ri~cl\~: sygi~~r:!cyzn.~~~
f0
1 0
„„

~J':~e ztr~~~;tet BA~~r~e~) R:eW!~~r~a!(~:

trakt z op. „Lohengrin". 18.45-19.10 Rozmai·
tości. 19.10-19.25 Komunikat Izby ' Przem.Handl. w Łodzi I odczytanie progra. na_dzień

f>~!~~;i 9i~i~~ 5 fa~:;'wf~mo.J;.~~~ 20~~

20.15 ff'elJeton z W-wy. 20.15-21.45 Koncert
populamy. Wyk.: Ork. P. R. pod dyr. J. Oz.imińskiego. Ignacy Dygas (tenor) i L. Ukrst(em
Kwadrans llterac I tr.
z(akomp.).
W-WY). 21.45-23.00
22.oo-22.ao Recital skrzypcowy p;
Miry Stokowskie! (ŁT. z. W-wy). 22.30-24.00
Komunikaty: PAT. meteorol.. polic. SP-Ort. oraz
rnuzyka lekka I tane~na z W·WYi
Dgżurg opiek.
. Dziś dyżurują następujące apteki:
Sz. Jankielewicz (Stary Rynek 9). L.
Steckel (Limanowski.ego 37), B. Głu
chowski (Narutowicza 4), St. Hamburg
Główna 50), L. Pawtowski (Piotrkowska 307), A. Piotrowski .<.e.omorskt,tl).

:.

· ,.

d'ziennośd.

Wogóle modę wspókzesna. cechuje
irozdział miedzy codziennością a „galą„.
Przypomnijmy sobie, Jak · parę lat ternu
mog-łyśrny nosić ten sam filcowy kapehrslk na wizytę, w deszcz, na ulicę, do
loży w teatrze i na czarną kawe u zinajomych? A l sulknie nie bardzo różnity
się między sobą. Wszystkie nie zakrywaty kolan i wszystkie ttliaty genre
mnief więcej sportowY. Dtiś jest to nie
do pomy~lenia.
Suiknie różnią słę zasadniczo: d'łuiga
do ziemi, suta slllknia wieczorowa, nte
ma nic wspólnego z suikienką z suro~go Jedwabiu W paśy, ściśniętą J)aseczklem, w której możemy grać w tennł'Sa·.
albo chodzić ńa wyclecziki. Niestety, nie
może nam tet wystarczyć Jeden kar~.:
lusz - musimy mieć na codzień berecik.
z plecionej sfomki, zawa<ljacko z·sunięty

I

o·. :o~ow11.1
LaK··n'11 Rl··~11K1a
~=y:~::~:~:~~b!:;~l~
;I
TELEPon 12
'. a ·a a

··p
·

PROGRAM ROZGl.OśNI ł.()DZKW

PRY.W ATNE

Wiosna tegoroczna d'lu-go kazała na
siebie czekać, a gdy sie wreszcie zjawiła, sypnęł'a takiemi upałami, jakich b~
może, nie będziemy mieli w lipcu. BY·
łyśmy przygotowane na długie jeszcze
noszenie kostjumów i płaszczów, tymczasem nagle wypadło pomyśleć o letnich sukniach 1 kapeluszach.
Co do sukien niema w tym roku wie1kiego kłopotu. Czy to wsku tek kryzyisu
ekonomicznego czy poprostu kaprysu
mod'y, etaminy, mairkizety, ba nawet
proste perkaliki i kretony, są tego roku
ogromnie modne. Desenie w etaminach
i markizetach nie U!Stępują deseniowym
jedwabiom, są pomysłowe i prześiiczne.
A że wogóle desenie są tego lata bardzo
modne i to znowu d'UIŻe, jaskrawe, w
kwiaty, koła i t. p,, więc trzeba przyznać,
że sikiromna. ta moda jest bardzo na czasie.
A zwykle bYWa inaczej - moda nie
oszczędza nas nigdy: w czasie wojny,
kiedy skóry byty bardzo drogie, kazała
nam nosić ·wysokie sznurowane buty i
szerokie sp6dnice. Dziś, kiedy wszystkich gnębi kryzys finansowy, musimy
brać na suknię o 3 metry materjaru wię
cej, niż parę lat temu. Dobrze, że to nie
musi być Jedwab!
,
Na sukienki codzienne, biurowe· i domowe, lepiej oczywiście nie brać dwżych
i krzyczących deseni. Nośmy w dalszym
ciągu owe groSZ'ki, kratki i pookciki,
które od dwuch lat uporczywie prześladrują nas w modzie. Z tą różnicą, re w
zeszlym roku ·królowały one niepodzlelnie, na suikniach nawet najbardziej paradnych, a w tym roku z.eszty do co-
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Udziela doraźne1' · pomocy lekarskiej we ' wszelkich wypadkach nagłyc,·h o każdej p.o. - rze _dhia t nocy -: lekar~ka J?Omoc akuszer.·gtnekolog.

At a k .psz·c'.: zo.
· r _, ,·. , · s..·a. m. ; , 1,-o·. Cle
•
ł

w, ·.-..·.···.•···..
„

,

_

ro _,:_'
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' ,
·_
no piloia ·i P••aaerów
·
··
Niespotykany w hlstorfi lotnictwa 1 pszczołom udało ~ię przen1knąc do kawypadek wydarzyl się w tych dniach blny, przeznaczonej dla ludzi, gdzie z
na pasażerskim aeroplanie francuskim, fdrJą, rzuciły 'Się na pilota. mechanika i
kursującym między Paryżem a Mar- trzech pasażerów. Rozpoczęła się walka
syJją. Aeroplan wystartował .z Me1:rsyJti lud'zi z rozgniewanemi owadami. Na wy
mając na pokładzie prócz pilota 1 me- sokośoi 1.500 metrów pięciu ludzi ata·
chaników, ustaloną liczbę pasażerów, kowanycb przez rój pszczół broniło się
zaś w oddziale bagażowym 12 skrzy· rozpaczlłwie„ prży pomocy rąk l cbuste
nek ŻyWego pszczel_ne~o ładunku.- prze· czek do nosa,.- -tecz nie· ·wtete to pomaznaczonego dla Jakiegoś hodowcy gało„ Atak pszczół, któremu towarzypszczół w Paryżu. Każda z tych skrzyń szyło · ·głośne ; bfaęczenie, nie ustawał.
przedstawiała zaimprowizowany ul I a ludziom nie-; pozostało nic innego jak
.
.
W d.rod
· ć gt owy c hus tk atru· 1 wsunąć
'
zawierała cały rój pszczół·.
.ze O'Viąza
re
aeroplan wpadł w . sferę silnych w1a- ·ce głęboko -. w kieszenie.
trów. Podczas silnego kołysania stat- · ··, W takim siainie pasażerowie nieforku powietrznego, Jedna ze · skrz}1lek tunnego aeroplanu dolecieli do Bourget.
straciła równowagę, zwaliła się ze Kie<Jy .:·statek: ·opuścił · się na ziemię,
swojego miejsca i rozbiła się. Przestra- pszczoły_ .. s~9bódnie · fruwały już po
szone pszczoły, znalazłszy się na wol- wszystk!ch„jego ubikacjach. Po wyjęciu
ności zaczęły nieprzytomnie fruwać po rozbitego ula z aeroplanu i wystawieprzedziałe , baitażowym usilnie szukając niu go ra · ziemię, wszystkie pszczoły
wyjścia, ~ecz J}O każdej próbie były od- 1grzecznie wróciły do swojego pomieszrzucane .z powrotem przez ciśnienie po-,1czenia, „.zostaw
. iając po sobie przykre
wietrza.
· ,
, . ·
wspomnienia w postaci llcz,nych ukąW rezultacie energleznyeh usłlowsA szeń.
· ;·

I

powiewnych, jak on sam. A Jeszcze toczek, tak dużo Uikazu'jący wł~
sów nad czolem i tak pr~ydegający dio'.
glowy, że prawie sta·nowiący peruczlkę,
z biale!fl najcześcleJ obramo~anlem do suki~ ~lec:iornych I wizytowych,
przeważnie c1ernnyich. Do jasnych, letnich
d · sukien
k I jednak najładniej wyglądaJit
UJze ape usze.
Ja.ko przybrania ·przeważnie używa
sie wstążek, zdarzają się jednak i kwlat
k
l kk · · db I
.
y, pę rzuc?ny e · o i m~ a~· często na strome wewnętrzineJ, tuz przy
uchu, jeśli to fest budka.
Dopetnieni em całości są rę'kawiczktbo · k
t d
h
o wiąz owo cz~rne. naw~ o )asnyc
sulkien - z d~wgieml mankietami, często
przybrane bia-łym kolorem. Wygląda to
trochę dziwacznie ale_ moda nie liczy
sie z logiką, trzeba się zatem pogodzić.
maleńki

1

OIERASIEŃSKI W ŁODZI.
Oenjalny król humoru polskiego. niezrównany i bezkonkuirencyjny odtwórca
typów charakterystycznych, długoletnł
filar teatru „Qllli - Pro - Quo", &ławny
komik polski - słowem Romuald Gierasieński przyjeżdża dnia 1-go czerwca do
Łodzi i rozpDczyna występy w otoczeniu
świetnego zespołu airtystycznego stolicy
w nowootworzonym teatrze rewjowym
Kazimierza Brzeskiego w gmachu teatru
Popll'larnego przy ul. Ogrodowej Nr. 18.
O sensacyjnej premjerze - szczegó-'
ly wkrótce.
*'
.

TEATR LETNI W PARKU STASZICA.

Dziś we wtorek i w środę o godzinie
9-ej wieczorem rewja murzyńska p. t
„Nowa rewia Louisiona". - Ceny znfżone.

Hr 145

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1931

26.V

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ·Str. I

•

ZY
' 89)

Powleit sensa€gjao · krg1nlaolao.
·

Napisał

·

dla „Expressu" JERZY BAK.

dziś dokonać pierwszej próby nad swym
WYDalazkiem..•
- Nad jakim wynalazkiem?„.
11
- Od wie Iu }at cz ł owi ek t en pra- i' " '
cuJe nad sposobami uszczęśliwienia
ludzkości. To był ie.go cel życia„. Ja ,, .
przb
byłem jego najtaJnłeJszym po wlernłmeni:,te'Q'd!i:~~:n:Jm:i~s!it'~t
klem„. Przede mna nie młal żadnych tazem!ld.
jemnlc„. Czy wie pan nad czem on pra- ·
śled7Jłwo wykau.ło, te Rulecki siedzlał
cowal tam - w vlwnlcy?„. Nad notw&rzll zwrócony do sceny na.tomia.sł zmarł
wvm systemem urządzeń, które uniem')t
od kuli. która ugodziła go w plecy.
llwiaJa katastrofy kolejowe„. Miał tam
Obrony Ordeóekiei podejmuje eię wan.y adwoka.t wu.za.w.ki dr. Holz który docałe urzadzenie llnjł koleJowef, oczywib1era •obie do pomo-cy kierownika brygaście w zmnłeJszoneJ skali„. Małe wagody detektyw6w Scotla.nd Yardu Edwma
nikł posuwały sle po llllpuclch szynach,
Browna. bawij\Cego pr.z:ypa&ro.wo w Wardzięki elektrycznym lokomotywom„.
ua.w~~~wn w sprytny sposób zwdnta OrPełno tam szyn, bloków, domków straż
de6-ką s więzienia pod preteitc.tem choroby
I\fczych i t. o. Chodzi o to, żeby pociąg .
Pewnej nocy po m1oemych zaułkach
mógł być wstrzymany w .Pełnym biegu
Powiśla błądził jakiś cie11.
t któ
A t
ł t
b
Był to młody mętr.zy.t:na., !.tórv znikł
ez oomocy maszyn s y„. u oma ,
%& br&mll ledn•i & odu.p'lnych kamienic na
Iw
Jazdy
prawidłowością
nad
czuwa
ry
1J
Bugafu W dusmej, zadymionej izbie cze.
ten sposób unłemotlłwla powstanie kakali jut nali dwai mę:tczytni. Między przy· tastrofy... Rozumie pan?.„ Jest to sza, _. =byszem a domown.ilkami powstaje sprzeczJony pomysł, ale van Krantz całe swe
ka.. która zamłen.Ia lłię w walkę na n-0te.
życie poświecił tej Idei.„ Mechanizmu
!1~%ir. 00 ~by Brown, który
. tego nie potrafle panu wyjaśnić, pamie. '9
Sr
iii
Dr. Holz od.ram pomaje owego młoTo kłamstwo.„ _ zaperzył słe fo- tam tylko, że pan Krantz mówił ciągle
W . pałacu po wyjeźtlzie Kr~nt?n nikt
~~!~aJ~'Li.~i~t~z~~ry9w~l~a~a!~
już nie spal, prócz nadkomłsar~a · Siy- 1kaj. - To podstęp„. żadnego klucza nie- o Jakiefś skrzynce metalowej~ z któ~ej
„a.tów
wydobywają sie niewidzialne prom1e·
w międryczaisi~ o.tbY\Y'a 1lę pr~~ o szaka, który udał sle do swego pókóiu 'ma w Warszawie„.
nłe, posiadające niezwykłą moc„. Tr~nbótstwo Ruleok~eg? ! Orde11~ka z?"'ta4e i położył się na łóżku. Nleórzesóaąa noc f _Czy on sam pojechał?„.
j)lła go głównie Jedna myśl, a mlanow1- z detektywem Brvwnem
ebkó~~ana naw rkok w!ęz1erua kza us.1ł?warue za- pozostawiła na nim nlezata~te ślady ' .
cle c y na wypadek gdyby stało Sł".„
.
•
y onanie wyrOI u Zl!.WJ,l?6ZQ«LO n.a
„.wa.
. "
'
• z
·: '. :- · " "'!' -"'· Richot dzwonił kllkakrotrtlc ną, lol(a- . · - Sz~oda tych ludzi... ...: odparł Io.
· . .
3 Iata.
coś maszyniście, promień ten potrafiłby ·
Se!f.retan _detek~, .Sl!1ith, po ~„ ja, lecz Buńczuk nie przyohodżit zwlókł. kaj. - Czy dawno wyjechali?.„
zatrzymać tle jadący pociąg„. Ta myśl
„ od Br<>'WDA0 ptzeniósł .,., wra? · u, ~~' :-się wlec z łóżka 1 wyszedł <to sieni Na- ...... Przed godziną...
- Czy można iesżcźe zatrzymać ten nie dawała mu spokoju„. Od kllku dni
':aj~hk::taft~ 'fifsz!~z!':1aii~ !awill· 1tknął sie właśnie na jedną z p0kojówek,
czynił Już Intensywne przygotowania. do
.
pociąg?„.
Zabowa prowadzi potajemny romrx!UI z która również już nie spała.
- Zatrzymać pociąg?.„ Dlaczego?.„ tej próbnej jazdy.„ Odradzałem mu„.
_ Gdzie jest Andrzej?-:... zW'róć1ł sle
R.icho:t'em kt~ry równid przebvwa. w ł:.odzd.
Jeżeli pan może niech pan to Ale on uparł się„. Ody dowiedziałem,
,
j
W . chwili gdy Bro~ wkraCZJ& do ho· d
Pó" słe, że ktoś zakradł się do ptwnlcy, by- '
S k ct'
•
1
.
.
te1" wr~ z p.ć>Jiic:i"" by_ ueai.towa~ Smiitha., 0 n1e ·
d t
d
t
'IJ-1 t
11„„ z O a czasu 1„.
- To pan nie wie ?.„ Aresztowali go Jeszcze uczyn_
sekreia~ detektywa uci~ka podstępnie wra11
Na- em popros u ura owany, ~ Y przypuwytłumaczę!.„
wszystko
panu
niej
.
.
,
z ZubowĄ i Wyietdta do Krakowa Zubowi! w nocy!„.
razie zatrzymajcie pocią~ ' jetell chce- szczałem, że nareszcie _ skonfiskują mu .
A' d J ?
li?
t
_ Ar
,po~Q&ta;e w tocbi. n.ie mote się bowiem
a cle, aby oa:n Krantz i nan' Brown wró- te przyrządy ł wytłumaczą mu, że to
n rze a "'.
esz owa „.
t'<>uta~ z Richotem, który .mi~~ u pNe- c ?
wszystko nie ma najmniejszego sensu.„
'
clłł żywi
~. 'd t j ..t
tk
mysłk~a Krantza P.od oa.zw•kiem P.riz• 0 „. Nib
t If
j t
I ż
ł
Al 0 k
· „.
Y wszys O z POwO u e v•Wwor• 1eto
e aza 0 s ę, e on es spry n e sz~.„
- Bo co słe stało?!... No, gadafcłe !...
' ·
Smith spotyka w Krakowie Barczaka 1 nicy„.
- Dzwoń pan na stację!.„ Szybko!„. Oszukał was„. Namówil .do tej podró.ż.v
_ I zabrali go?
obai postanawlaja zgładzić Browna. w tym
I teraz orawdopodobnle zechce wypró- ··
.
i d -1 I' 'Il ·• t Niech zatrzymają!...
_ Nie j
celu starali\ ~Io najpierw podstepnle śclll:
bować swój wynalazek.„ Skrzynkę za·
. • eszcze u s e z ' a e pa CJan
.
rnl\ć do Łodzi Ordeńskl\, która za dwa dni
Richot wvbiegł z pokoju Jak oouzo- brał ze sobą Pan rozumie przecież że
go p!lnuJe„. Chciałby pan z nim porozma wyjść zamd za dett-ktywa.
'
„.
ny. Woadł do swego gabinetu l scbwyGdy Orde6~ka przybywa d.o tódd za- mawiać?„.
Jest rzeczą wvkluczoną, aby za plerw_ Przedewszystklem chciałbym si• cił słuchawkę telefoniczną.
n:iykalll łą w p1wnlcy. pa~aicu Kraatza i uuuszym razem udało mu się osiągnąć do,
"
.
d
wizywa.illcegu
Na.j„ do na.pł&anM. lt•tu.
- Hallo l - ~ - Hallo!! - - - datnle rezultaty. Ten człowiek gotów
~zegoś o~iedzleć.„ Czy pan Krantz·
•
•
Browna na po~.
Czy Dworzec Kaliski?.„ Hallo! - - - Jest nawet usunąć maszynłste z pociągu
Nut,pnego dnia ~ poci~: zdąta1„cym Jeszcze śpi .. „
Czy ?pociąg ~o Warszawy jut wyru- by WVPróbować działanie swego apara~
=Pan Krantz wyJe~hliL.
led';';i:z;~1=r~wLo:=1a-:ł b~~1:kll 1:~~i
szył. „. Hallo. - - - Przed o1ecloma tu„. Katastrofa Jest nieunikniona„. Dzle. ,
Kiedy?„. Dokąd. „.
pr.zytomn" w pr.zedi!ale drugieł kluy,
- Przed godziną„. Do Wartza"Wy„. mtt?utami?„. Co?„. Jut Jest w Zgierzu?„. siatki osób poniosą śmierć.„ Dlatego też
W kilka minut potem w drugim przeać ten ocl
Dziękuję.„ Hallo! - - - HaJlo!- - - kazałem wstrz
- Sam?„.
dziale znaJdują zwłoki Holza. Nót tkwi w
tego oriowl~~~~la z u
słuc~
Rlchot
Ja
Z
Co?.„
wstrzymać?„.
go?
Nie, z tym panem, co to nosłl cy- Czy można
~~c~c~a:k;i:~rfe~Y~i;s~iici:'~adnzae ~!~:
kiego powodu.- - - Bo„. H~llo!- - partym oddechem. Czyżby to wszystko
Rozpoczyna sie dochodzenie. Ordeńska wiln~ ubranie„. Razem ·poJechall„„
Richot począł się denerwować.„ Ta Bo.„. w~zystklm pas.ażeroth grozi. nie- było możliwe? ... W takim razie trzeba ·
opowiada o swych przeJśclach, nie mówiąc
nic Jednak o Richocle; ZCzna!e. te tego sa· hlstorja wydawała się Jut 'nlebezpiecz- szczeście„. Co?„. Nie mo~ę pani powie- naprawde zbudzić nadkomisarza ł opo- "
za na Jeżeli złapią Zubową orla nal)ewno dzleć narazle kto mówi... Hallo! - - - wiedzieć mu wszystko
mttgo dnia wywieziono Jl\ autem daleko
·
·
·
Wlec
· bardze,
miasto I zostawiono na drodze. Ponlewat zd.ra dz.1 jego nazw isk o„. ' T em
1I A
Prędtef, ,
pociągi„.
Niech wstrzyma
k można?.„ W !aden sposób? „.
h t nie
było to blisko Skierniewic. dotarta do sta·
pociągi„.
wstrzyma
niech
···
a
·
c
ównie!
r
.
cli 1 wsiadła do pociągu. Nagle do fel prze gdy dowie się, że Ordeńska jest
Już zerwał się z krzesła. by pobiec '
Odłożył słuchawkę„. W głowie czuł_
działu wpadł Jakiś· gość I zwll\zał i• sznura- w pałacu„. Tak, musi w tej sprawie podo nadkomisarza lecz w tej chwili przv
ogromny zamęt. Znowu zbiegł na dól.
mówić z Buńczukiem
la
t
k
ml.N dk
' że przecież Br0wn·
"'
om1sarz 5 zysza pos anaw wr6a Łodzi.
- No ?„. - nIeei eroIlwll sle Bui\- pomniało mu się,
- A gdzie jest Andrzej?„.
clć do
fest teraz najgrotnlejszym jego konkU·
_ Mogę pana zaprowadzi~.„ - od- czuk. - Kazał pan zatrzymać?„.
Nadkomisarz. Szy~zak wraz z Brownem
- Kazałem, ale, niestety„. Już za:. rentem„. Za kłlka dni ma się odbyć kh
1>rzś!~°hwafza~~,:~zl~!'k:,~1aJ:! ~!!f!;· parła zalotnie pokojówka. - Beze mriie
ślub„. W ten sposób poźbedzłe się go na
gdzie wpa.dafą do iaki~ lochu, wypełnio~ nicby pan nie zrobił. Polłcfant, który go pófoo„.
zawsze„. Nie, nie„. Nic nle powie Sw- Jakto?„. Jut po wszystkiem?„.
płlnuje, wszystko dla mnie zrobi„. Przynego du.zącym ~azem.
szakowl... Usiadł z powrotem na kr.te- Pociąg Już ruszył.„
· ·
padfam mu do gustu„.
- Ale na dalszych stacjach„. Prze- śle.
Zaprowadziła go do Jednego z po,_ 'J eszcze kilka godzin!.„ Czy wyPollcfant ciągle Jeszcze romans >\\·ar '
kol, gdzie na parterze, siedział lokaj cłet można Jeszcze uniknąć nleszl!zet~ymacle:?.„
z pokojówką. Rlchot zbliżył sle do Duńścla.„
wraz z policjantem.
- Wo-dy„. Go-rą-co.„
- Dyżurny ruchu potraktował mnie czuka l zapytał cłcho:
- Andrzeju! - zawołał . Richot, staBrown zakrył ręką muszle i zwrócił
- Czy Jest jakaś możliwość, żetiy
jąc na progu. - Ca to wszystko ·ma zna Jak wariata...
słe do Krantza.
W takim razie niech oan zbu:łzl nad- wyciągnąć Ich z piwnicy?„.
- Brak im tam powietrza„. Mają czyć?„.
- Jak pan to rozumie ?„.
- Ano, proszę łaskawego pana,, sta- komisarza„. Niech mu oan oowłe, te
ogromne pragnienie„. Czy Jest na to Ja-No„. Czy można umożliwić łm ułem sie niby podejrzany o coś, ale o co wszystkim pasażerom grozi wielkie nie··
kaś rada?„.
cłeczke?„.
j bezpieczeństwo„.
. , ·
. to jeszcze nie wiem.„
Krantz kiwnął przecząco głową.
- Oczvwlścle„. Wszystko można„.
- Dlaczego„. Powiedz pan„. O co
Policjant zbliżył słe do pokojówki;
- Jedna -jest tylko na to rada„. eo_
- bąkna1 lokaj.
jechać czemprędzej do Warszawy i przy która pochfonefa całkowicie jego uwa- 1chodzi?„.
- Mówcie„. prędzej„. co trzeh'.1 u„ ·
Buńczuk przysunął sie doń bliżej l
gę. Richot usiadł przy lokaju I wszczął
wieźć klucz„.
_
czvnić?.„
począł wyjaśniać:
z nim oocichu rozmowę.
Innej radv niema.„
- Tego pan sam nie ze lbl „ ,Ja m1:- Mówiłem panu, że Krantz was o- Pan Krantz wyjechał do Warsza- Ale .dobrze„. oni nie wvtrzvmaJą
.
. szukał... W Warszawie niema żadne 1w szę nójść na itórę„.
wy, słvszeliście o tern?„.
tak dłv~o .„ Nie mamv poco jechać„.
1
ta
Ale
wvmysl...
jego
jest
To
klucza.„
Buflzapytał
pojechał?
Poco
- Wv.trzvmają, .. Po uołvwie godzi- 1 podróż do Wars"";awv była mu potrzeb- (Dalszy ciąg jutro)
ny zaczną dzialać automatyczne wenty- czuk, blednąc.
e
Iatory„. Ochłoną z wielkiego gorąca.„ i - Podobno po klucz od piwnicy.„ , na z Innych względów.„ Krantz chce
STRESZCZENIE POCZ.ĄTl'.U POWIEśCl

Brown przyłożył znowu słuchawkę

- Wo-dy„. pre-dz.ej wo-dy„.
- Zaraz pan dostanie, ale kto mówi?.„
l
, - W o-dy„.
- Jedno słowo: Kto mówi?„.
Milczenie. Brown przez' kilka minut
wydilerał sobie Jeszcze gardło, lecz bez
Przeworskiego?.„
· ·
skutecznJe.
Kto?.„
Z piwnicy dolatywały ciągle tył~o
Sżiostra. pana Prze-~or-.sk~e-~9!„.
błagalne wołania o potJ;Io.c. O godilriie
·
ad-neJ slo-stry nie-i;na„.
Brown znowu zwrócU ślę, do Kran-. piątej nad ranem Brow!l_Posta~o\Vlł Y!Yjechać z Krant'7em do War~zawY.
tza:
" pomoc będzie panu w
p rzeworsk lej tam niema !„.
- Czy moja
- Niema?„. Wlec gdii.e~ ona Jest?.„ drodze potrzebna? - zaovtał Szyszak.
odrzekł
- Nie wiem.„ W pfwnicy fęJ nl~roa„. . . - .Nie, nie„. Dziękuje„. detektyw. - Dam sobie sam r{łdę„. Pan
- A kto z panem roztnawia?...
Nie wiem„. Nie chce wymienić, tutaj będzie potrzebniejszy.„ ·
Taksówka odwiozła Ich na dworzec„.
szelma, nazwiska„. Hallo!... łl?llot..'~

, ,_ · ·
· ·
· W vuiete .Alhambra'• Z&mordowany zo- do ucha.
Hallo!„. - krzyczał z całych sił.
stał pnemysłowioec wullZawski Zygmunt
· · ato· zaczną dz1.:.t
ze IWll Wnll
tam tancerkę,
który
Ruelcki,
cua Ć . Wł'nty
a go dzmę
Gizę pięknll
padaprzybył
Podefrzeru.
9
OrdeiUka.. która podczu występu miała ry!„. Cierpliwości!„. Ale powiedzcie kto
tam siedzi?„. Czy jest' tam siosfra' PłlDa
IOOie broń.
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Osnla'Snle 2 dni Film dla dzieci od 10-90 lat z niezrównanym komikiem

p. t.

HAROLD LLOYD

,,HAROLD, TRZYMAJ SI&; ••• ''

--•·-·---.„-•·-

- : - . „ „___

Pilm ten llusłruf• Jak zotład doakonalvm adrzedawc- oraz perypetie miłoane Harolda w zWi1tzku z fego w:awodem sprzedawcy. - W rolach
llł6wDych: Harold Llovd, Barbara Kent, Robert Me. Cade, Llłjane Lehg Ton I Inni. Nadprotram: Dodatek Flelachero
wakl - Pocz, o godz. 4.30 po południu

~-·

~Pót'~llflm
l(AlR
.
·
Kin~
· Sienkiewicza 40.

:W:znowdeni. wtefkle10 filmu w nowem Uteracldem opracewanlu, retyserlł .Aleksandra Korda p. t.

Przepo~e l'KYdzleło oi>arte na autentycznych wydar.iemacb oddane Jest z całą, wiem&~, nie ontlfafąe eptrod.O'W d.ra$łyczmycli I ko111-

Początek seansów o iod:z. 4 pp„ w ~boty. niedztele i święta o godz. a p-p, Na I seans
promltulą.cych. W roll rłównel Marla Korda.
eeny wszptktoh ml·eisc grJO I 60 ~1jiY· Kart; wolnego w~AA-ia prócz urzędowyoh niewatne do od~olan1fu.Orktestra pod kler. Rafala:~ntorap

Ecnotvzna! Sad! Polłldanle! we wspaniałem arcydziele dtwiękowem p. t. .

DłWIEKOWI'
KlrtO • TEATR
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Pieśń ·
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:6~:;~: Lupa Velez~
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~at.nie broaurę

20

DzH I dni następnych!
Oddawna oczekiwany, wlec.zole

odosunlt. I H
na. lJrz-t

chnięty, pełeo

DZIS I DNI NAsTĘPNYCHt

Warszawa. Bednarska 17.

Prnfccla osobiście cał'y dzłe6..

lclrka Jak: zefirek, pełna
tycia, beztroskiego humoru ł wielkie!
.Wspaniała sztuka ł!Jmowa
miłości -

otrzyma mlllet • uth:man - a takowy pnyuczcścle. p0wodzenle ł WPłyWa na otoczenia lub osobe koc.han-.

„Wll[ ''PllłDUI"

nosl

„„••••••••••••••••••••••••••••••„ ..

9(

ftlo

e&Jtficle ekaperyment6w
•e zdrowiem!
Nie dalcł• tit na Die innefo, ne·
komo równia dobre110. nam.6wić

„oa1.4·•

to marb wypróbowana w ołllfU

„ ...........„ ••.•••••••
.........
.„,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lat.

Taki• anty1apłycnie •preparowana

ułobalowa

t.ódź-Piotrk6w

........
•.Od.•.•••..•..••••..•...•••..„Od

Ret:rserfa

Pomera.

Eryka

..RaPIOdll Woalertkłel„

chorób OCZU·.·
D·ra Donchinil
ae

d}'111ek''.
W łn. rolach Hans Junkennan, Ua
Elbenschuetz, fryderyk. Kampers, Ma·
raJ Paudlec I In.
,Aparatura Westem Electric.
Początek seansów <bił i Jutro o
~oda. 4..15.

F'rłt!ch.

.,

zł• .J, J,50,

ul. Piotrkowska 90, tel.

"
znana z -filmów:
„Erotlcon" I „Skąd niema powrotqff
wkrótce w emocjonującym obrazie dtwit;kowym

ll\RSKIB OBIADY Na Falach Nill11i~tności

•lh,aczn• łanie I obfite WJtdaJe mleczarnia Tu.
recka 8·90 Sierpnia Ili 1.

••••••••••..•.„ .••••••••...•.••.••••

I

Dr. med

'Klinger~~!~
SPEC. CHOR. WENERVCZNYCll.
. SI(ORN\'CH I WLOSOW.
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raz lamp, kwarc,

Tel. 132-28 MoN1uszKr s
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cło 1 po poł.
, \,

.frzyJmufe od t-11 l 5-8.
·W niedziele I święta od 10-12

Dr. med.

RE ICH ERu!Wiiiin
SpecJ_.ll•la chorób skórnych
I wenervcznych.
Leczenł• d • ałermi4. Elektroterapia.

Chor. ak6rne,
weneryczne
I płciowe.

P~1łlidnlowa 28, tel. 201-93 KOllłlDfJDOWlkB
Tel. 155-5?,
Od ·s-11 rano i od 5-9 wien.
· ··: ; W niedziele od 9-1 pp.
Dla niezamożnych ceny lecznic.
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H. Wołkowyski
1
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wenerycznych
Tel. 181-83
Specialista chorób i moczopłciowych ·
Jedynie preparat „FUMIGATORE-CIMEX" tępi radykalnie
skórnych, wene ul. Andrzeja · 5 ·
pluskwy wraz z zarodkami.
TeL 159-40
l'JłCZn»r;h I mo•
czoptcloWJtch;, Przylmufe od s-11.
Do nabycia we wszystkich składach aptecznych l drogerjacb.
Leczenie Awiatlem: od S-9, w niedziePRZEDSTAWICIEL 1
le i święta od 9-1
promlenłaml
Roentgena i lam Oddzielna poczeInt. JULJUSZ HAMER I S-lca, I.ód~ 8-go Sierpnia 1. Tel. 188·58.
kania dla palt,
Pil kwarcową.
Przeprowadzam3' dezynfekcje pod gwarancJ 11•
Pnvlmuie od 8.30
Dr. med.
do 10,30 rano, od 1
•••••••••·------do 2.30 pp., od 6
do 8.30 w„ w nieDr. me d •
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•
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Matki, strzeżcie „ swoje dzieci I

Przyfmufe od 9-1
i 6-8,
D1a nłeza mot.nych

J .n1n~1
UL

.

221~12.

spodz1ance dla matki? - (Dzted Mat·
kl - ao maia) - dla t.ony, córki, sio-·
stry. narzeczonel, przyjaciółki. . , Efe':.'
ganckie damskie płasz.cz.e, welnyc:i . Je•;
dwabie, najładniejsze wzorzyste· le~
nie damskie materiały, biały tof,-ar•.
iirankl, pol\aochy, torebki I wiele in•
) iych artyJmJów - moc nfespodzlciinelf~
poleca Leen Rubasi:kln, Kilidsktela .44..
Naital\sze ceny, nafwygodnieJs:ie .' .. war,
1
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NlnfeJsize

Przepi~~J=c~~~~~~~!

Gary Coo11e1, Luis Wolllalm

Następny program:

DzlA premiera!
1•1,·

Mayerling
całoAć)

(Tra1edJa Domu Habsburgów 2 serie razem -

·i<ino w Ogrodzie

•

ża1nku

Tragedia

-

,)

-

---·----- - -·DZIS I DNI NAS11!PNYCHI

I

d I
o uwaranc a z row a

antyseptycznie
i inne.
spreparowane
.
flrzyijmuje do reperacji.
Wvstrzel!ać się naśladownictw.
ul. 6•go Sierenia 76, !IT pi ętr ·
·--MJESZKA~A W staTY'Ch .dnmadt 110Je• Tan.io. \>.o w. er.'Vwatnem mięsdrnci.a ,

Specjalista chorób skórnych
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dyńcze. k1lkupok0Jowe 1 lokale han- •••••1111a111111111111m=1111111R1&i•1!11•111•1.1
od 3-5 i cd 7-8.
Pr~yhnui'e ód g, 8 - 2 przed p. i od 5 -9
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Wisi~~·

W niedzielo
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sto drutynowy

koah łódzki. Jest to pierwsza tego ropotem wyrównuje Zlelłńskl. W '271 Bramkę zidobyWa Balcer w 15 minucie. dzaju impreza w Polsce. Zespołowo zwy
odbyły sle w Kra!kowie w czasie Zielo. minucie z podania Czarnika uzyskuje ten W 28 mlnUicie U1dało się Cracovii w zamie ciężyła drutyna ŁKS-u, choclat drutyże giracz drugą bramkę. Trzecią bramkę' szanlu podhramkawem podwyższyć wY- •na ttakoahu okazała się grotną rywalką
nycb Swląt następujące spotkania:
dla Cracovjf uzyskuije Zelinger z karnego nik. NiedłUJgo 'J}Otem uzyskuje Balcer i dysponuje obiecującym materjałem.
Indywidualnie dobrą formo wykazatrzeci I ostatni punkt. Sędziował P. Rurnp
za reke obrońcy Wisły.
ł.lF.DZIELA.
i Głażewska z ŁKS-u oSmętkówna
ly
1500.
Widzów
dobrze.
bardzo
ter
Wisły.
przewaga
silna
przerwie
Po
!.:l
VASAS (Buda;>eułl - MAKKA!il
~ raz Wićma, Pajnówna i Lajzerowlczów
·
(1 :1).
na z Hakoahu. Zawodniczki przybyły
Makkabl wytrzymuje h 1lko do przer·
mety w następującym porządku:
do
wY mając w noiach sobotni mecz mlst1) Smetkówna (ŁKS> 3 min. 52.8 sek.
rzowskl. Woirzy grali radn!e dopiero
2) Głażewska (ŁKS) 3 mln. 53.8 sek.
po przerwie. Gra na niskim poz1om!e.
3) Wlćma (Hak.) 3 mln. 56.6 sek.
~fi
flraf•O'fl)••
fłojsfia~ft
DO
rzutów
z
Ooścłe uzyskali dwie bramki
4) f ajnówna (ttak.)
~
karn~h. Jedną z wolnego, Mak.kabi zaś
5) Laizerowlczówna (Hak.)
Warszawa: PolonJa - Warszawian bramkowych zaś Pogoń nie wykorzyz pięknego stnalu Holz.mana Il. Sędzia
6) Wentlówna (ŁKS).
ka 6:0 (3:0). Gra prowadzona ze znacz- stała nawet rzutu karnego. Sędzia p. Ro
p. Lleberma11r
7) PaJnówna (Hak.)
ną przewagą PolonJi. dla której bramki senfeld.
8) Hochermanówna (Hak.)
Kraków: Wisła - Czarni 5:1 (2:1).
OARBARNJA - SLAVTA (Morawska zdobyli: Pazurek 3, Sżczepaniak 2 i Ma
9) Rundbaklenówna (ttak.).
Gra prowadzona ze znaczną przewagą
lik 1. Sędzia p. Baran.
Ostrawa) 2:1 (1 :O).
zdobył 9 punktów przed Hako„
ŁKS
mepołowie
drugiej
w
zwłaszcza
Wisły
Obie
0:0.
Pogoń
Cracovia
Lwów:
osfablonym
składzie
JublJeuszowcy w
bez Smoczka, Wilczkiewlcza. Nagraby i drużyny grają bardzo ambitnie. W pierw czu. Bramki dla drużyny krakowskiej ahem 12 p, Po zawodach prezes tlakoaRiesnera mieli przez cały czas silną prze 1szei połowie przewaga Pogoni, w dru- zdobyli: Balcer 3 i Kisieliński 2. Dla czar hu dr. Krausz wreczyl zwyciężczyniom
cenną statuę wędrowną I dyplom, zaś
wago. Od wielkiej t><>ratkl uchroniła go- 1giej - Cracovji. Obie drużyny zmarno- nych - Koch. Sędzia p. Walczak.
- nagrody Indywidualne.
5-ciu
ścl fenomenalna gra bramkarza. Bramki wały szereg dogodnych sytuacyj podnaogól dobra spoczywa
Organizacja
rzutu
z
padły ~e strzałów Konklewicz.a
ła w rekach p. Dereczyńsklego.
kantea'o I Bator. Sędzlowal ®brze pan

. Z okazji Juibnemzu

Wisły

I

Oarbarnł nutę

Wa Ikl

·
owe
g
•
punkty
11
0

I. r. C. - SLAVTA 3:2 (2:1).
'Katowiczanie bez Oelslera wyi~rat.I z.a
stużenle przewataJąc znacznie. Wszystkie trzy bramki tnyskal Hermnlsch, nato
miast goście grali lepiej niż wczoraj.
Sędziował p. Seł<lner dobrze.

Warszawianka-t.K.S.
zespołu ilqshiego .
Sędziowanie p. Brzezińskiego z !oKatowice 25 maja. Iem Durlla. ŁKS. naciera teraz energiczna zawodach ligowych Warszarunia
I
ł/erbstreich
wyrównuje
min.
11-eJ
w
i
nie
Ruch
wystąpił
Do zawodów z ŁKS-em

&adna lira

PONIEDZIAŁEK.

z

Sobotą

na lewYm
łączniku, zaś ŁKS z trzema nowemf zawodnikami Karasiakiem na obronie, Ataszewskim na środku napadu l Jńczyklem
na lewym łączniku.
VASAS 3·t (t ·1)
OARBARNJA
W pierwszej połowie gra naogól WYZastutone zwycięstwo Jubll~tów: V~z nieznaczną przewagą gosporównana
nłi
lepszy
klasy
dwie
sas oonaJmnlej 0
w nfe<fa.lelę. Tempo przez cały czas osza- . darzy, ~tórzy z.dobywają dwie bramkt
łamłaJąoe. w 7 ml111UCie uzyskuje Mau- 1 w 27 mm. 11rzez .Peterka i 39 mln. przez
rer pierwszą bramkę. w 14 - mln. wy- Sobot(f. ŁKS. w tym okresie nie ~<>równuJą goście, na skutek ble-du Konkle- rzystał wielu dogodnych sytuacji J?Od, wicza. p 0 przerwie przewata Oarbarnła bra!11k~wych. Po zmla·nie •stron Jue w
która w 17 mfnocfe uzySkuje drugą bram 3-eJ minucie w~równuJe ladnym strzakę przez Smoczka. w 35 minucie dalszą
bramkę uzy-skuJe Pazu~rek. Doskonale
sędziował p. Schneider.

POtk .~ - ~ZARNhl d:t (t":o),.
rutyn wow„
„Spo anie czo1cwyc
00

Echa ~eczu

RB€h -1;.H. 8. 3:2 (2:0).

Lm~arten.

3

w

pełnY'ltł składile

I

Od tej chwili ogranicza sle drażyna wianka - ŁKS mamy Jeszcze wszyscy
łódzka do defenzywy i Ruch ma teraz żywo w pamięci.
Na ostatniem posiedzeniu wydzfatu
znaczną przewagę. Rezultatem gwałtowneJ przewagi dmżyny śląskiej jest zwy- gier i dyscypliny Ligi rozpatrywano pro
1
tokuły sędziów z ostatnich zawodów lici<:ska bramka zdobyta przez Wlodarza. 1
.Ruch był zespol~m lepszy~ w polu. , gowych. W rezultac!e zdyskwalifikowa
N~Jlepszyim zawodmkiem druzyiny ślą- I' no szereg- graczy, między ~nnymi i 2-ch
graczy ŁKS-u. Gałec~ł doskonały obroń
.
sk1eJ był Pe~erek.
W ŁKS-ie najs1ab1ej wypadła gra . ca ŁKS-u - na przeciąg dwucb tygodni. '
I Stelnk~, który na me~zu. z ~arszawlan·
Jańczyka l Ka.raslaka.
j ką debmtował w dru~yme hgoweJ ~~erz
Oumolowicz
o.
k1ervwał
Meczem
wonych został. również zdyskwahf1koKrakowa.
~any na przec1.ąg dwuch tygod-ol. kara
Jednak została mu zawieszona.

.Makkabl-Hakoah 3:0 (2:0)
Pierwszy

występ

sfuzJowan ej

drużyny

Po;i?k~!!~:w°l~~r

' Meczliakoah
na ceł

Warszawianka 4:2 <2:-0).
dobroczynny. Zasłużone
Balsam, Cygler, Szarakowlak I Presser zwycięstwo Hakoahu. Sedzia p. Otto.
W pierwszej połowie gra Jest dość Mistrzostwo klasy A: Turyści _ Wiżywa, przyczem pracowite tyły Makka 1dzew 4·5 Orkan ŁTSO o·o WKS
Burza i:i, ŁKS Ib _PTC i :i. Mistrz;
bi pchają stale swój atak naprzód.
Raooport w bramce ma motność za . stwa klasy B. Sokół (PabJanlce) _
demonstrować cały swój kunszt pilkar ' SSMK 1·o WIMA _ ZJednoczone 9·1
skł, gra doskonale - Jednak dwa ostre ; Mistrzost~a klasy c: Kolejowy K. s. :_:
strzały Chumeca zmuszają go dwukrot 1 Bar Kochba 3·1 IKP _ Kruscheender
· '
Trumpeldor _· Bar KOcbba 1:1.
nie do kaoi.tulacjl.
W drugiej połowie tempo znacznie
wzmocnienia
słabnie, Jednak pomimo
Tabe,la klasy A.
ttakoahu Makkabl nadal przeważa I
ataefektownych
szereg
przeprowa?za
Oler Pkt. St. Br.
24:8
15
10
ków uwienczonvch trzecią bramką zdo
1) Ł.T.S.0.
35: 17
13
10
2) Ł.K.S. lb
bytą przez Frenkla.
liakoah nie jest w stanie nic zdziałać
20: 11
13
9
3) Orkan
zaś pojedvńcze wypady likwidują szyb21 :16
12
8
4) Jiakoah
ko tvłv Makkabł.
17:12
11
10
5) W.K.S.
Sedzlował nie zawsze umleJetnle n.
13:19
9
8
6) Burza
Rakowski.
19 :25
8
10
7) Widzew
11 :21
7
9
8) P.T.C.
15 :26
5
10
9) Turyści
11 :23
5
10). Strzel Kl. Sp, 9
12 :20
4
11) Kal. KL Sp. 9

Pierwszy wystep sfuzJonowanych
na gruncie kirakowsktm ucferpfalo
:tydowskicb Hasmoneł I Kadiklubów
przerwy
Do
upa.rów.
wskutek
znacznie
gra z lekką przewagą Pogoni. Bramkę w I mahu pod nową nazwą Makkabł, pozwo
tym okresie strzela Motylewski. Po lil skonsta~ować, te o ile idzie o piłke
przerwie podwyższa wy.nlk Kosok z kar- I nożną, fuzJa t~ okazała sle niezwykłe
ne-go. Motylewski nledtugo 1>0tem uzys-1 korzystną. Nowa drużyna Jako całość
kule trzecią bramkę. Honorową bramkę zademonstrował~ sie nadwyras dodatd.Ja Czarnych zdobył Reyman. Sędzia p. nio, a jeżell posiada jeszcze pewne luki
to wobec bogatych rezerw d'adzą się
Kotod'Ziej z Bielska dobry.
one z pewnością usunąć.
Musimy pochwallć przedewszystCRACOVIA - WISŁA 4:3 (3:1).
tylne formacje. które wykazały
klem
ataku.
środku
na
Cracovia z Kałużą
Wisła bez Kotlarczyka. Do pauzy gra duże zrozumienie I zaprezentowały s1e
wyr6wnana. Pierwszą bramko uzyskuje dobrze pod względem taktycznym I
w 5 minucie d.Ja Wisty ReY11t1an. w mi- technicznym.
O Hakoahu trudno coś pisać, gdyt
byl to niezbyt mocny zespół rezerwowy zasilony do przerwy Raooportem
Ta bela ligowa
w bramce. zaś po przerwie, prócz wspo
Oler: Pkt.: St. br. mnlanesro uall z J.ej drutyny Jeszcze
Klub:
l) Wisła
7 Jl 22:8
1 10 15=7
2) Ruch
19:12
8
9
3) Polonfa
7
6 19:12
4) Warta
5
Sobotnie zawody plę~cłarskłe K.P. - (Sokół) - Cegielski (Wima). Zwycięża
5) LegJa
6 11:7
wypadły, .pomtmo niestawfe- wysoko na pU'llkty Cegielski.
ZJedn<>ezone
15:15
7
6
6) L K. S.
feniso.DJe .., Wors~on>ie.
W tej samej wadize walczy Plsarskl
zawodni:ków nadczołowych
kilku
się
nla
9:13
6
7) Pogoń
6
W środę na kortach Legjl w War(Sokół) z l(iJewskim (ZJednocwne). Kidobrze.
spodziewanie
6:4
8) Garbarnia
5
I
rozegrane zostaną pokazowe me
szawie
fiwalorów
Wynikl walk przedstawiają stę na- jewskl nie wyzyskuje swych
9:16 stępująco:
5
7
) Cracovia
zycznyich ł Poluje starym zwyczajem na cze tenisowe, a mianowicie Tłoczyński
4 10:17
6
IO) Czarni
W wadze muisz.eJ ambitny i dobrze za- z. o. Pisarski unika świetnie sierpu Kl- - mistrz stolicy i rtebda - Maks Sto4 10:21 powiadający się Micllalak (Zj.ednoczone) jewskiego, trzymając go dobrem! pro- larow.
6
I I) Warszawianka
•••••••-•
6:19 ma truidną przeprawę z Pietrzy1iskim steml na dystans. Wynik ·nierozstrzygnię m11~im••
5
4
12) LecbJa
czone) - Czernik (Geyer). Obaj debju...
(Sokół), gdyż Pieirzyńs'ki stale prze na- ty odzwierciadla przebieg walki.
Zieliński (Wima) - Gmvl (Oeyer). tują po raz pierwszy w ringu i wobec teprzód. Przewaga Pietrzyńskiego stale
nie przegrał przez k.o. do Gawina, go o technice mowy niema. Krejczy Jest
omal
na
zasłutenie
on
WNTYWa
ł
wzrasta
aJ IZSZe
brótrafiając go celnie w szczę-kę. Zieliński szczęśliwszy trafia Czernika w pod1
ft ' punkty.
i ft li ft I
pierwszem
w
ko
6
przez
0
zwycięża
i
deik
j
owietnie
ś
·
przetrzymuje
roggy,
g
,
Jest
(ZJedBrZl!CZe'k
ze
waid
samej
tef
W
Oll'Ut:
ro
a~
•
na
W nadchodzącą niedziele, dnia 31 nocione) omal nie znokautował w pierw- kres słabości i od drugiego starcia nlepo- starciu.
Ciekawa wal'ka w tej samef kategorj1i
maja rozegnne zostaną w kram :na~tę- sz.em starciu SlerUl!f! J.K.P.), gdyż traflo- koi Gawina sweml sierpami. Początkowo
Dutkiewiczem (Geyier) a Panpomiędzy
Zielińzwycięstwo
o.daszają
sędziowie
ódpoczywa
sierpem
prawym
celnym
ny
Warszawian-I
ligowe;
pująM spotkania
(Zjednoczone). Początkowo
kowskiin
S.
ka - Cracovia w Warszawie, Wisła Sieruga do S na <leskach. Brzęczek jestl skiemu, i·ed·nalrowoż na protest K.
Wynik remi owy.
Pankowski.
przewata
waluznała
odwoławcza
komisja
Geyer
wygry.
I
ciosach
I
akcjach
w
- Lechia w Krakowie, Pogoń - Czar- '. celniejszy
I Sędizowal w ringu p. Wolf <Barke za nierozstrzygniętą.
ni we Lwowie. Warta - Garbarnia w wa zastużenle na punkty.
Waia półśrecinla: KreJczy (ZJedno- . Kochba).
Poznaniu i Ruch Legja w Katowicach. I W wad1..e koguciej walczą: K.ustou
skłch

I

Pliędzyklubowe
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zawody bokserskie.

Pokazowe mecze

mecze
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oceanu

„

W zawodach o błękitną wstęgę oceanu,
weźmie w ro,kw bieżącym -wc;l.ziat w}e~i
statek angielski „Bmpress of Britahi ,
który, zmierz.y się w szybkości ; ze .s~t
Ilustracja nasza przedstawia przepiękną wieżę kościelną w północno • amery- kiem niemieckim „Bremen", zdobywcbłęk:itnej wstęgi oceanu w .roku utiłe
kańskiem mieście przemysłowem Detroit. Wieża ta jest uważana Jako najpię
. widzimy „Bmpress
kniejsza, a jednocześnie najkosztowniejsza W ' całych Stanach Zjednoczonych głym. Na zdjęciu
ł .';
of Brltain".
Ameryki Północnej.

:Konf!res ł111iatolii:'
tooiflaliaió,.,

1l .....,

Karo'Ynar Se,gu1ra, arcyibiskup Toledo,
który negatywnie ustosunkowat się do
faktu ogłoszenia republiki hiszpańskiej,
wyjechał nagle z Hiszpanji, udając się
dlO Rzymu. Utrzymują się pogłoski, iż
kardY'l1al Segura więcej dK> Hisz.panji nie
PO\VlrÓci.

W dniu·-22 -0. m. rozpoc~ą~_ s.fę w Berlinie międźynarodo.wY kongres za.wodników w· pir,kę nożną, przy udziale 50 deW czasie ;Próby w operze - państwowej w Kownie w:Yibuchl katastrofalny pożar, legatów 24-ch państw. Obrady toczą się
pastwą .~torego pad1lo całe wewnętrzne urządzenie foatru. Straty są tak znacz- pod przewodnictwem prezesa światowe
go związku piłki nożnej Rimeta (f rancja)
ne, rz przed! uipł·y:wem rdku pirzedstawienia w operze nie będą wznowione.

-

(/ani=ernf6 •• :Jliemcu·~ ~t6DJ

do O,eJnvr

tlira:bia Albert Apj)onył, wle·llkl węgierskl
mfl.ż stanu obch'od1zi. w dniu 29 maja r. b.
85-lecie swy1ch urod0in. ttr. Apponyi od
60-ciu lat 'Poświęca się pracy dy1plomaty<;mej i reprezentuje Węgry w Lirze
· Narodów.
eerae
MlfC?T

· Krw,awa walka
z : szaj.ką

bandycką.

Białogród,
(Telegram własny) .

25 maja,

Na· granicy jwgdsłowiańsko-albańsklej
w pobliżu miejscowości Kalaiban doszło
do gwałtownej walki z szaj ką bandycką,
która grasowała od kilku lat. W czasie
Wa'llki , zostait zabity przywódca bandy
Airnla. Podczas dalsz•e go pościgu z.ostali
zabici również . pozostali czJonkowi,e bandy .

••••••••••••••••••••••••••••„.
pomoc
najbiedniejszym

Nieście

Przed kilku dniami <lPnosHiśmy; o „pokojowej" pracy Niemiec, wyraża:jącej się
w stah'IClh zbrojeniach wo}ennych . . Na ilu'5tracji widzimy nowy pancernik niemiecki „Niemcy", !który z.oĘtał obecnie spuszczony z doków.
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ITA RINA

.

Czeska gwiazda filmowa otrzymata

świetną propozycję zaangażowania się

do ttollywood.
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- ODDZIAf'.Y: KRAKÓW, ul. Pijarska ,4, tel.. 165:~; KATOWIC.~: B,1uro dzienni~ów .„Haga" Wincenty S~czepariiak,, ul. Pi~~to~s.ka 9, tel. 7.17.: SOSNOWIEC.:· Bi/Jrp dzjer:mików Józef Hlawski •
ZAKOPANE: . Waleria~ .·,·
ul. 3-go Mai ~ n~. 28; BĘDZIN: Biuro d~renmko~ J. _lilaws~r:. ul. Małach~wslnego 1; D.Ą.B~O~ A . GóroączA:. Bmro dz1enr.1kow .J. Hlawskr, 3-go. .' Maja nr: '4;
Joniec, Kru powkr nr. 2G; GDYNIA: Pens1onat „V1ctona Regia: te~. I?.02, TARNÓW. uhca Kr~ko.wska nr. 2, ~ZĘS10CHOWA. Al. Panny Mar11 rrr. 31„ ·tel. 4-48; KALISZ: Złota nr. 14; ,
tel~ 31; KIELCE: ul. S1enk1ew1cza nr.·· 46, tel. 171; · SKA~ZYSJ<O: ul. Itzecka :i.::.!.6'._::1. 40; PIOTRKÓW TRYIJUNA~~J.(I: u~ica Garncar ska •lr. 3•
i RADOM.: .ul. ,.?ewmskiego nr. 23,

Prenum erata: z kosztami

przesyłki vocztoweizł. a gr. so •. mie~iecznis ·
•· · . ·

.

.

f
•

..mnfme1·~owy cna śtron1e 4. szpalty'): '.
ia: w tekś~ie so gr. za.wierszmilim.
' .los~en.
'Og
Drobne: za słow o 1.s "rosz
. nek,rolo21 40 gr. za wiersz
··
·
.
~·
~
na1mnfeJsze zl. 1.50. Poszttkrwame pracy: za s!owo 10 groszy. naimnh~is~e· zl. r.2u.
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.
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