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wodociągowe
podfqt 1Dd 01 Lodzi
fton«:ern :tronc:usfli

Roboty

Jak się dowiadujemy, w początku
przysz.lego tyigodnia przybywa do Łcr
dzi prredstawiciel koncernu wodociągcr
wego francuskiego, który zamierza prze
prowadzić budowę wodociągów w Łod'Zi
firma ta zl·ożyiła już ofertę magistratowi 1ódz.kiemu, ponieważ jednak szereg
paragrafów w ofercie nie byt korzystny
dla miasta, obecnie przyibywają przedstawiciele konc·ermi, by na miejscu prze
- - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - prowadzić pe1rtraktacje ustne.
O ile koncern wodociągowY z.godz:!
Nr. 146
CENA NUMERU 10 GROSZY.
się na zmianę szereg-u klaUrzul, zawartych w ofercie, roboty wodociągowe w
Łodzi rozpoc:iną się jeszcze w bieżą
cym sezonie.
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ciągu dnia dzisiejszego
wińna wyjaśnić się
Na ~t~nowisko premjera wysuwany jest p. min. Prystor. M1n1ster Matuszewski nie wejdzie do nowego gabinetu.
Jni. 1fDJiolfloDJ8fli - min. pr~~DI. i liandluł

Sytuacja

SIE
WYDAJE
PRZESĄDZONĄ
strom 1 kierownikowi ministerstwa skarf
bu p. Matuszewskiemu dalsze kierownic 1 SPRAW A USTĄPlENIA MIN. MATU·
two sprawami państwowemi aż do chwi l SZEWSKIEGO, KTÓRY NIE WE7MIE
'UDZIAŁU W NOWYM GABINECIE.
li powołania nowego rządu.
Prawdopodobnie obejmie on stanoPrezydent Rzeczypospolitej (-) lgna·
i
L
b
I k0
cy Mościcki.
Sł w s am asadora w ondvn e. W tym
. ( ) W
R d
p
1
a- wypadku TEKĘ SKARBU OBJĄĆ
a ery
w·ek.rezes a Y mm. MIAŁBY DOTYCHCZASOWY WICE·
PRE.l\\JER P. PIERACKI Z -ł PODSEK
Warszawa 26 maja 1931 r:•
RET ARZAMI ST ANU.
'
.Jako premiera WYSUW A.JĄ PO.
Koncepcja ta nie wydaje się jednak
GŁOSKI MINISTRA PRYSTORA. W
i ~ i aktualną ze względu na zau•1wiedzłanJ'
k 1 t
t
z i k
itz~o~i~nąe~rz~zp~i:wpi;;st~~aw esc' urlop wypoczynkowy p. wkeprem.iera.
Ponadto w składzie noweizo gabine·
TEKĘ 1\UNISTRA PRZEMYSŁU I HAN
OLU OBJĄŁBY B. MINISTER INŻ.· tu zajdą zmiany niezna.czne i dotyczy.
fedvnle do·
łyby najprawdopodbnieJ
KWIATKOWSKI.
Wiadomość ta nie znalazła do tej 1tychczasowe20 MINIST~A SPlłA WIED
stępuje:
„PrzychylaJąc się do przed$awłonej _chwili potwierdzenia. gdyby ię<dnak nie, LIW OŚCI. B. PROKURA l ORA MIC UA
.
ml prośby o dymisfę, zwalniam.Pana zl pozbawiona by a podstaw ~usżności, o. L"'OWS 'IEOO.
urzędu prezesa Rady ministrów wraz ~ przei.ęcie teki przez P· Kwiatko~s~ie~o j Dzień dzisiejszy oowlubn przvnieść
całym ~abinetem 1 poruczam Panu 11 przy1ęte byłoby przez cały polski swiat wyiaśnienJa wszelkich oo~·.rnvch orzez
nas· powyżej wątpliwości '· pogłosek.
wszystkim ustępującym Panom mini- gospodarczy z dużem zadowoleniem.
Warszawa, 27 maja
Jak już donoslta dzisiejsza „Republika" na rozpoczętem w dniu wczorajszym posiedzeniu rady gabinetowej za·
padła zupełnie niespodziewanie uchwała
dymisji rządu.
O godz. 8 wieczór udał się p. premier
Sławek na Zamek i przedłożył p. Prezy·
dentowi Rzplitej i;>rośbę o zwolnienie. z
urzędu całego gabinetu. O godz· 21 mtn.
15 znaną Już była tr~ść. dekretu .rrezydenta Rzpli~ej o przyJęcm dymis11_rządu
1 powierzeniu dalszego urzędowan1a dotychczasowemu gabinetowi, aż do chwi·
U mianowania nowego rządu.
Dekret zwaln!ający premjer~ I dotychczasowych m1mstrów brzmi Jak na·
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zagraniczni

modli wgsll~powoł: w Polsc:e
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Wyskoczył

niczne sity, konkurujące z polskimi arty
Bolączką polski-eh airtystów bylo stami, nie dostana już więcej przedlużewpuszczanie do Polski zagranicznych nia wiz.
przedsiębiorstwa
Niektóre jednak
artystów, którzy cłwć niejednokrotnie
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wyibory do gminy
W dzielnicach ży
dowskich od samego rana panuje wielkie ożywienie. Przed lokalami wyborczemi gromad·zą się grupy wyiborców.
Zainteresowanie wyiborami jest dość du
że.

Tragiczny wypadek
pod IDOStern ftofefOD'UID
Dziś o godz. 4 nad ranem pod mer
stem kolej.oWYJll przy ul. Kilińskiego WY
darzyit się trag-iczny wypadek, którego
ofiarą padł 36-letni konwojent pocztowY
Robert Zigelt, zam. przy ul. Glównej 47.
Zigelt siedział na dachu samochodu.
Gdy aurto wjecharo pod most kolejowy,
konwojent uderzył głową o i;elazne szta
by i runąl na bmk uliczny, tracąc przytomność. Doznat on wstrząsu móz.gu.
Pogotowie w giroźnym stanie przewiozto go <lo szpitala Im. Prez. Mościckie
go.
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Londyn, 27 maja.
W potudniowem skrzydle pałacu w
cekróla Indii w Nowych DehJi wyb:.tchl
wczoraj pożar.
Pastwą ognia padły wartościowe ma
katy oraz iyra11dole. Pożar zniszczy!
gabinet wicekróla. Pożar ugasz.on~ p;o
1-godzinnej akcji ratunkowej, Ogie6 wY
bucht wskutek porzucenia niedopatku pa
pi erosa.

sprawa jego stoi źle, wyszedł na balkon
f piętra i tu nagle w oczach zgromadza
ne1· TJubli"cznos'ci· dal potoz·nego susa na
"
noculico, ginąc szyblrn w ciemnościach
·
k k
d ł
"h s d
0b
nyic · 8.' WY· a wY1ro ' s azu1ący u
oskarżonych po 4 lata ciężkiego więzienia.Tymc:iasem policja wszczęła energiczny pościg za zbiegiem, którego po
12 O'odz1'nach poszu1k1·wan' spostrze.i.ono
4
Ęo,
we Wrzosowej o kilka kilometrów za
Częstochową. Sosna, wiid~ąc wvwiadowcó?"· skoczył w wadę i począł płynąć, 1eid~~k na huk strzatów'. danych
przez pohc1ant?w, z~tr~ymal Się .. w ten
to sJ}Osób dwaJ przy1ac1ele, na<laiący do
tyichczas szyiku w częstochowskich dancin~ach, reS'~au.racjac~ i. bąairidach, zostal! odstaW1·em do w ęz1ema.

zamordowanego trt~żczyzny
,
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Dziś od!Jywają się
żyidowski· ej w Łodzi.
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Zwłoki

do e1Dinu 2:udo01sftiej

przez okno z sali sądowej

Częstochowa, 27 maja.
W stycz.niu br. dwaj znani na bruiku
Al k
za swego
to ied warszawskie, które uważają
sta.Ji na zupelnie-.1.niskimś poziomie,
· mangnes re kl amowanie za·g ra- częstochowskim z.toci
ł
M mtodzieńcy· ·1·1e „zagra- ro dz aJu
, , d zię k1. atrdit\.cyjno c1· sowa
nak
n!czni artyści" robili <lużą konkurencję nicznych „gwia:zid i numerów ekscen- san~er Sosna ~ Ja~ . erda ~tez. na
try.cznych", czynią gorliwe zabiegi w wyic~eczkę dwie mi.eisc:owe .pam~~ki do
zespołom krajowYtn.
dniem 1 czerwca opuszczają Pols- ministerstwie spraw wewnętrznych 0 okol.1~znego lasu, tam Je zmewohh i na.
..
j bawtlt choroby.
cofnięcie zakazu.
kę ostatni artyści za:giraniczni.
W konsekwencJt stanęli hm . pr~~
Zabiegi te z pewnością nie osiągną
W myśl bowiem rozporzo,dzenla miYI c;zę.st?c owie,
I sądem okręgowyim
·
nisterstwa spraw wewnętrznych, zaf!ra-1 powodzenia.
ry wyda~ wyrok um 1 ewmma1ący Jednakowoż prokurator zatozyt apelację i oto
onegdaj odbyfo się w Częstochowie po.:.
~sieictzenie warszawskie~o sądu apelacyj;J roJ~sor
nego pod przewodnictwem sędziego
Raczi'kiewicza i przy udziale prokuratodo wztoiu w n•ebioso
ra Rudnicki.ego Oskarżeni odlpowiadaAugsburg, 27 maja. llcy freibuirga w Breisgau lub w c;koll- li z wolnej stopy.
Kie.dy sąd 0 godzinie 2 w nocy udał
• cy Bazylei. Balon leci pod flagą szwaj-1·
. (Telegral? własny).
c;!ę na naradę, Sosna, orientując się, że
W dmu wczoraiszym o godz: 3 mm. cairską.
„..;. .""-~ .' . ' „ : ' ~ ....
~
57 wystartowar do Latu na balonie nape1
nionym wodorem profesor Piccard. Jak
wiadomo prof. Piccaird zamierza dostać
się cLo stratosfery. Podczas startu tylko
uprawnione osoby przepuiszczane by~y
przez potrójny kordon policji, otaczają
cy fabrykę. Przed fabrytką z.ebrat się
olbrzymi tłum wid~ów, czekających _ na
·
start
. ;pod kierownictwem p{zodownika Jana
·Krynica, 27 maja,
,- .
Balon o ppjemności 14.000 m,e tr6w
·
W drugim dniu Zielonych świątek w Kijaka.
sześciennych napełniony zosta1 tylko
Przybyłe władze u.stal.iły że pod s-to2.200 metrami wodoru. O godz. 2 min. godzinach wieczorowych wybrało się na
'
30 zostało ukoń,:z,one napełnia:iie balo- wycieczkę do lasu w Słotwinie tuż obok sem chrustu
nu, poczem prof. Piccard wraz ze swym ~cy - Zdroju kilku młodych chłop- leżały zwłoki nieznatiego'mężczyzny
~ . ..,
l
·· k k 0 ł
asystentem inż. K:epferem zajął m!ejsce cow.
'
W czasie pobytu w lesie poczuli oni w wte u o: 0 25 at.
w gondoli. Punktualnie o godz. J min.
Zabity miał ranę ponad skTonią. De57 zabrzmia~ rozkaz „jazda" pocle-n 1'a , w pewnej chwili jakiś przykry zapach.
lon został zwolpiony z uwięzi. O godz. Wszczęli więc poszukiwania i wkrótce nat ma delikat~e ręce,. włosy blond, jest
4.45 balon osią~ną. t wielką wysr>kość, dokonali straszliwego od}rrycia. Z pod wzrostu . średn1ego. Na ud,ach i nogach
prostopadle nad Augsburgierr•. kupy chrustu ujrzeli oni wystającą nogę znajdują się liczne sińce. ' Ciało, które
prawie
Prof. Pi.::card spod Ziewa się na znacznej ludzką. Prz~rażeni pobiegli do miejsco- leżało już dłuższy czas znajdowało się w
stanie rozkładu. Trup nie miał już nosa i
wysokości natrafić na wiatr pótnó-:ny, wego posterunku.
Zawiadomione o wypadku władze wy oczu, które stoczyły robaki.
Po 7-g.odzinnem wznoszeniu się spodzie
Zwłoki ubrane były tylko w bieliznę,
wa się prof. Piccard wylądować w oko- 1słały na miejscu kilku posterunkowych

I

wybory
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Warszawa 27 maja.
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znalezi.ono w ~·esi.e pod Krynicą

władze przypus.zczają, ż.e
została włożona na zwłoki po
stwie dla zmylenia śladów.

jednak

bieHzna
morder-

Obok zabitego w dziupli dTZewr:
znaleziono szalik jedwabny i książkę do
nabożeństwa.

DotychczMowe śledztwo wykazało, te
przy„
napastników musiało być kilka,
czem morderstwa dokonano poza 1asem,
a zwłoki zawieziono do lasu w celu zmylenia śladów. Nazwiska zabitego nie u..
stalono. Policja prowadzi dochodzeni41
y; ki.erunku schwytania. sprawców: best7alsk1eg·o mordu.
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wulkanie
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świat
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a ł as 1•0f Y zyw10a ł a 1zmow. Y emy w o k res1e
łowe i przewroty polityczne. - Do czego zmierzamy?
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Savadge za.:
Lotnik angielski,
w okolicach Londynu niezwykle ciekawy, pokaz pisania na niebie 0 gniistemi literami.
- Rysunek liter jest wyrzucany z aeroplanu przy pomocy specjalnego !eflekt~
ra na obłoki, które w ten sposob sta1ą
się ja!kgdyby ekranem. Aby litery te były widoczne z ziemi, muszą one być olbrzymich rozmiarów: każda z nich -;--- wy
sokości wieży Eillla. Słowa 11 P.ro1ektor
Savadgea'', które lotnik demons1trp~ał
na nieb.ie podczas swojego pokazu miakilometr~.
ły długości około półtora
Główna trudność podczas tego rodza1u
tem, że
eksperymentów polega~a na
zbiornik świetlny, konieczny do otrzymania tak olbrzymich liiter wydzielał ze
siebie taki źar, że zaiillstalowanie go na
aeroplanie sitiawało się niemożliwe. Ma~
jor Savadge poradził sobie z tą trudnością w ten sposób, że rozłożył litery na
wielką illość kropek. Oczywiśde pa.
trząc z ziemi kropek tych nie zauważa

demonstrował

W epoce pow9JenneJ świat przdr- 'logiczne I polityczne, nieuchronnie wio-! rnnl patrycjusze i ludzie odgiywający
PO raz, wielkie' kataklizmy dz1e ką ce za sobą kataklizmy socjalne? Cze-' kolosalna rolę w swej ojczyźnie .. Ws'fY
scy w jednakowej mierze stall się oftaJowe. Geologowie I uczeni całe dni I ty go należy się spodziewać?
Straszna katastrofa spadła niegdyś rami walącego się ustroju.
godnle poświęcają badaniom wulkanlcz
Świat jest na wulkanie.. Wst~ząsy
nych kata~trof I wstr,ząsów podziern- na Rzym, który był ojczyzną Seneki i
nych, zamieniających cale miasta l o- Pliniusza i tylu innych znakomitych u- podziemne i wstrząsy nadziemne Jedna
sledla ludzkie w gruzy. Raz po raz, sły czonych. Wszyscy fodnakowo zginęli w kowo podmywają I niszczą. grunt, k.tószy się o nowych katastrofach geolo- czasie katastrofy w V wieku. Ulice ma- ry stał trwale i wydawał się nlewzrugfcznych, które nie skupiają się woko- leńkich półdzikich miast na 1tranicach szalny. Epoka wielkich kataklizmów do
lo Jednego miejsca, lecz pojawiają sle irnperj~rn rzymskiego zaludnione zosta- 'piero się rowoczęła. A biada t.udzkości,
w różnych miejscach, jakgdyby prag- ly szarym tłumem biedaków. A na ten jeśli ten początek nie stanie się zaraz
że cały świat szarv tłum składali się nie tylko cl, któ końcem, jeśli doprowadzi do tego, o
nąc zadokumentować,
znajduje się na wulkanie i żyje w ciąg- rzv I w czasie rozkwitu należeli do naj- czem pisał wielki myśliciel lierzen.
D. O.
nltszeJ klasy społecznej. Tarn byli i dulem niebezpieczeństwie.
sm
w
;
W/
1:iai W&"UhiAit*
Lecz nie tylko kataklizmy geologlcz w e
ne znamionują naszą epokę. W tym sańroDi(,~O••m
mvm czasie, gdy uczeni Jednej kategorii
~ ·~·
••• '7~•~ 5
badają przyczyny i skutki wstrząsów J
%iedno€~onuc:li
'§t.
terenie
no
.Jlor~ec:~onu sfol
podziemnych, Inni uczeni I politycy ba
norii:e«:~ono no terenie :l'Ionodu
dają kataklizmy polityczne, pojawiają0
ce się raz po raz we wszystkich kraNie.zwykle oryginalny ślub odbył się wet, trudnnści te podnie-cały jego energię
Jach Europy. Kataklizmy polityczne I
się zupełnie, gdyż odległość p'omię~~y
geologiczne - , wszystko niedawno na pogranicznym moścJ.e pomię żydową.
kataklizmy
spraw1a1ą
W 'końcu. pomyshwy. narze-c~ony kropkami zlewa się i łitery
to sprawia, Iż świat ca!y Jest jakgdyby dzy Kana.tlą i Stanami Ziednoczonemi. j
Zawarcie tego małżeństwa byto po- 1wpadł na gen1al11.ą myśl, ktora V: ciągu wrażenie ied.nolitych.
podminowany. Bezbrzezny spokój, ceWynalazca twierdzi że przy pomo<Cy
chujący życie soołeczeństw w latach i>rziedzone następuiącemi niecodzienne- ! jednej chwili rozwiązała ten gordy1skl. wę
oo~ojennych ~nikł b~zpowrotnle .. Rewo mi ,,dyplomatycz.nemi'' o.k!olicznościa- ! ze! terytor~lno-polity~ych _kon;.plik~- ·ego aparatu będzie m~ma nietyfilco p1I~· Zapewruwsz~ ~ob1e wsl?ołdz1ałaru.e ~ać na niebie słowa dotycz<\'ce reklamy
.
.
.
lucJe, powstania, streJkl, za.walenia gór, mi.
Pewien amerykan1n, Regmald Krued, J·ednego z urzędnL!<ow pogramcz.nych mi- I handlowej lub propagandy politycznei
trzeslenia ziemi, mordy pohtyczne l wY
buchv wulkanów - wszystko wiąże rozwiedziony 'Ze swoją pierwszą żoną po ' ste1' Krued zaprosił _!lM~c:zoną na spOtka j 1 cz też projektować całe obrazy a mo~
'
-et filmy
sle ściśle z sobą znamionując naszą e- stanowił ożenić się powtórnie z młodą 1 nie na Jlranicy Stanow 1 Kanady. Randez- /
•
v<>us odbyło się na 1!1oście p0granicz?ym, •ze naw
poke. która prócz naz~y epoki 'YYna-1· si.kotką, zamieszkałą w Kanadzie.
Sł
Tu jednak powistała nieprzewidzia- 1 przyczem kaid~ z nich sta.ło obydwiema
lazków I odkryć p;zemesle do historji
.
nazwe epoki katakhzmów dziejowych. na prze.z mistera Krueda trudność. Mi- nogami na SWOj em t~~t0rJum.
Obok sfał urzędnik. kt~ry sporządził
W znanej fantastycznej powieści, I ster rozwiódł się z foną w Meksyku, a
.., DO<Dl.llD filu6ie
która ukazała się w roku 1759 I prze- prawa kanadyjskie nie uznają rozwodów akt ślubu. Kiedy we właśoiwym momenna zaiwartych na terytorjum meksykań- cie narzecZOna przeciągnęła rękę w strotlurnaczona została wielokrotnie
.W jednym z arystokratycznych kluwszvstkle Języki („Candlde" Vo!talre'a) skiem. Można było znaleźć wyj.ście z tej nę teryto.rjum .Sta_D?w Zjednoczonych, bów Nowego..Jorku dokonano w tych
Jest niezmiernie ciekawy rozdział. W sytuacji w ten sposób że narzeczona wy I1n~eczony włozył JeJ na palec obrączkę, dniach straszliwej zbrodni. Stały bywalec
Wef!eCJI, w czasie karnawału, bohater jechałaby do oblubi~ńca, do Stanów 1 urz~~ zaś prz.ypieczętow;ał ten !akt od klubu, syn bogatego przemysłowca Ropowieści spotyka w hotelu sześciu zde- 1Zjednoczonych. Lecz i t-en pomysł okazał powiedmm zapisem w księdze 1 węzeł bert Shaw Montgomery dobył w pewnej
został . rozwiązany.
tronlzowanych monarchów. W owym się niemożliwy do urzeczywistnienia.
chwili nwolweru i za.strzelił urzędnika
Miocla 'd~iewczyna. z ~anady został~ kolejowego. W napadzie szału począł
Według praw amerykańskich 0 emiczasie. ~dy żyl I twor~ył Voltaire trze- ./
ba pvf o nlelada fantazJI, aby wyobra- gracji, narzeczona K.rueda nie mogła ..,_ , fon!\ obywatela Stanow Zi':d~oczonyC'h 1 strzelać następnie do służby i ranił śm.ier
zić sobie tvlu zdetronizowanych monar t.tt.zymać pozwe>lenia na wjazd. Sytuacja! w tym ~h~a.kterze swobodrue 1 bez wsze! telnie trzy osoby.
chów w Jednern mieście, w Jednern pań stawała się coraz trudniejsza, lecz •mi.ster: ki.ob -ttudnoś · pr.zeszłai przez pogram
Kiedy usiłowano go obezwładnić skie
~tw(e. Dziś przestało to fut być !antaz- Krued nie uacił nadziei, pr:reciwnie na czny me>st.
rował br oń do siebie i popełnił samoJa. Po całej Europie wedrują dziś zdebójstwo. Jak S>ię okazało, Montgomery
z
tronlzowanl monarchowie, zrzuceni
dostał ataku szału wskutek tego, że nie
o~t,
tronów przez kataklizmy polityczne. By
w klubie dla niego miejzarezerwowano
;::,
tv władca Turcji I były władca Rzeszy ~ -.,
sca.
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I król Portugaljl, król Grecji l król HlszW zwlązlru z organizowanym „tyigod- nem kroczyć, ona wzbtt1d'if.ta we mnfe popanfł. Monarchów, którzy wskutek burz
do mlllZY'ki, wszeljest Jut n!_.., matki" iredakc1·a 1··ednego z dzienni- czucie piękna, miłość
polltycznvch ustraclll tronv.
""
ł
I
l..
k
"'"'
dziś więcej, niż p.ozostałvch na tronach.
dokładnie badają to ków paryskich zwróciła się do kilku ~- kie uczucia deli atne i SUIUte ne, - s oA uczeni, którzv
ciekawe zjawisko, snują stąd nlezrnler- bitnych przed·stawlcieli literatury fra~'!!\.t- wem wszystko to, czern dziś żyję, CC WYsklej z zawtan!e"!.',: .,Co jesteśmy wmnlP•eił-n!•a•tm1•1e•.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - •
nie Interesujące wnioski 1 propozycje.
~lekawe Jest, czy
Przepowiadają Europie Jut nie tvt- naszym matkom?
że. Ich talent
l{o polityczną ale I socjalną burze. Nleg wielcy pisarze ll'Wa.ta1ą,
dvś huraS!an zburzył lrnperJum rzym- i zdol;>yicze zawdzięczają tez w pewnym
skle. Obecnie nadszedł kres dla Jej spad stopniu swoim ma tkorn,
Marcel Prevost ?d1powledzlal:
kobierców.
sianowi wielkq bolqc:zk~ w Niem·
Moja matka I 01clec b~ll to ludizle o
Przed 80 lafy wielki talent I wielki
«:ze«:h i Szwajc:arji
uczony tterzen, w dziele swem „z tam- i· dlużeJ kuilturze J wysztakemu. Jednym z
Swlat lekarski zainteresował sle os- 40 proc. z pośród rzemieślników, 16
głównych ~łów ich życia było współtego brze~u" pisał:
- Przetrzyjcie sobie oczy. Czyt nie I d'Zlata.ć rn~1enn1 lntelekt~,alnemu rozwojo- tatnlą niezwykłerni stosunkami, panują- proc. z pośród handlowców ł 24 procent
widzicie nowych barbarzyńców, idą- wL Z na1wyższą wdzięcznością myślę cemi w dwuch krajach europejskich, w z pośród Inteligencji.
I oto obecnie świat lekarski postano
cych na podbój świata celem jego znisz dziś o moich nlez.apornnlanych rodzicach. Niemczech I Szwajcarii, w których niema przymusu posiadania dyplomu lekar wił położyć kres tym anormalnym sto.
Amlr~ Maurois napisał:
Ich
czenia? Są gotowi„. Gdy wybije
Sa~·zę, że wielu uz.dolmonych pisarzy skiego przez ludzi, zajmujących się prak sunkom. Na ogólnym zjeździe przedstagodzina, zniknie tterculanum l Pornpea,
Praktykę taką w kra- wlcieli towarzystw lekarskich, Jaki odzglnle wszystko co dobre l złe. Nie be zaw·dz1ęcza skłonnMć do życia duchowe- tyką lekarską.
dzle to sąd, lecz przewrót, katakllzm". ~o l mnystowego właśnie swoim matkom Jach tych wykonvwać mote każdy, bez bedzie się za kilka miesięcy w WiedMineło od tego czasu 80 lat. Przepo- Co sle ty'CZY' mnl~ tp wd· zięczność dla rno względu na studja, na oodstawie tylko niu, poruszona ma być sprawa wyjednie spełniła ste. Ale Jej matki je~t wieika I Istotna. ~atka opłaconego patentu handlowe~o. Jedy- nania w parlamentach Niemiec i Szwaj
wlednla tterzena
straszliwy była moją pierwszą nauczycleJ.ką. Pierw- ną sankcją karną, którą przewiduje w carJi uchwały, zabraniającej wykonywa
oto obecnie obserwujemy
szerzący słę sze słowo 'Przeczytałem I ~iaplsatem pod tych wypadkach prawodawstwo szwaf- nia praktyki lekarskiej, przez osoby do
kryzys przemysłowy,
Jej ła·gódnern I mądrem 'kierownictwem. carskie i niemieckie, są bardzo surowe tego nieuprawnione. Narazle jednak zna
wszędzie na świecie.
- To jest tylko zwykle zJawlsJCo - Matka ~zytafa ml wiele u1wor6w ooetyc- kary na tych, którzv nleurnlejętnem le- chorstwo kwitnie. Kwitnie przedewszy.
kich J obudziła 'Y'e mnie miłość d<?. klasy. czeniern spowodowali komplikacje, ka- stklem dlatego, że szerokie sfery ludnotwierdzą Jedni.
ścł darzą pseudo - lekarzv daleko wlęk'!
- Nie, obecny kryzys, nie Jest zJa· ków. Mleszka!1śrny na prowlncJ.1, lecz lectwo lub śmierć chorego.
Oczywistą Jest rzeczą, ~e na tern szern zaufaniem nii lekarzy. Wiele jewlsklem zwykłem - twierdzą Inni. - rocJ.złce nie zaniedbywali ani JedneJ okazji
~wladczy on nie o głębokich szczen- aby wyjechać zemną .do Paryża gdzie pro tle dzieją się w krajach tych rzeczy, szcze lat upłynie, z~nlm pojęcia te unach w gospodarczym ustroju całego wad'Zono mnie do n.a1le1?szy~h teatr<~'Y na które w Innych państwach byłyby nie lel?ną radvkalnej zmianie.
!Ztilb\łMi'S"
:mw
świata, lecz świadczy o zawaleniu sle sztufld Moliera I Racine a. 1 Y·lko nle!Icznl do pomyślenia. Jak twierdzi ,.Der Tilrludzie mogą się c.hluiblć !ak stara:mern wy mer", w Niemczech istnieje 12000 lekate~o ustroju.
Czfowlek. kł6rv uwatnle przygląda chowante;n. Jakie rnn.te przwadło w ~- rzy bez dyplomów. W Berlinie operuje
sle ternu. co dzieje sle na świecie, musi dziale. I Jestem sz.częśl.rwy, że n:ioire. dziś niejaki Jakob!, który w cią1rn ostatnich
rnlrnowoll przvoomnleć sobie o tern, co z taką <liu1:11ą mówić i pisać 0 mo]'ej rneza- s.mlesiecy miał 2570 pacjentów. Przed
Znakomity architekt francuski Le
d kilku latv uprawiał taką fuszerkę lecz- Corbousier, słynny ze swoich prac w dzii-e
piommane1 matce.
.
olsał w roku 1849 Herzen.
Jeszcze bardzl.eJ entuz.fastvcmte .0 - niczą niejaki Nordenkotter. który zara- dzinie urbanjstyki buduie obecnie w Ge- Wszyscy zbiednieją, nie wzboS?a
bial rocznie orzeciętnie 200.000 marek newie dom, które~o jedynym i wyłącz
cafąc przy tern nlkog-o. . Obraz życia p~wiada n.a pytam~ !vJaurzce _Decobr~.
- fakt poet~. Jaki cz!~wt·ek, l!looe w . niemieckich. Głośny PO' dzień dzis!eiszv nym materjałem budowlanym będzie state sle coraz mniej wytwornym. Jut
dziś wszvscv zżvrnaja sie. wszvscv bo- swoim leksykome . znalezc w~a~ciwe słP- i jest w Niemczech Schofer Ast. który sta szkło.
fa sie tei?o co ma nastaoić. boją sie nic wa. kt1re~v z nal~zyta irodnoscią określi wia djagnozv z włosów, biorac za wiZe szkła będą także schody. W domu
wiadomeiro. Nikt nie osiedla sie na sta- ty, jakie m~wątphwie ~la nas ma -:- mat- zvte to marek i nrzyjrnując dziennie od tym będzie 46 mieszkań, których ściany
pacjentów.
80
le. do te1to stonnla ~runt nod na~zerni ka.:.. Co się tY'czv m~1e, to zawdzięczam 60 do
nie będą przepuszczały żadnego diwiię
mo1e1 matce absol11tme wszystko,. co w
noi~ml staje sie coraz mniej trwary...
zzewnątrz.
ku
przel'?rowadzonej
statvstvkl
'redług
dumn1m
by.fa
~o.tka
z.dobytem.
życiu
Cóż
·
temu.
Tak olsał tterzen 80 lat
1
Na dachu tego oryginalnego domu hę
(!złś widzlmv na ~wiecie? Jak nazwa~ chem op·i·ekuńcwrn .1 wod·zem ~uchow~·l~. w N1emczec!J. 20 proc. talnch zn~cho
te straszllwe kataklizmy dziejowe g,eo- Ona to wskazała m1 drogę, ktorą powm1e. rów rekrutuJe sie z pośród robotników, dzie ur.zącb;one solarjum.
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Uczestnicy zjazdu wypowiedzieli sit: kategorycznie przPdwko
zatrudnianiu cudzoziemców. - Mechanizacja warsztat6w,
w okresie obecnego kryzysu, jest trudni' do przeprowadzenia

, Przed kliku dniami w Warszawie od I zakres swej pracy, władze nie powinny
był s!.ę zjaw rady naczelnej Nemlosła I zezwalać na pobyt w kra.Ju: cud:zozlemspolskiego. W skład: irady tef wchodzą klm konkurentom.
przedstawlcłele wszystkich organizacyj
Dłuższą dy:SkusJę wywolała •prawa
rzemłeślnłczyich z całego kraju.
państwowych warsztatów
rzemleślnt.Na zjeździe poruszono cały szereg jczycb.
.
aktualnych dla rzemiosła polskiego zaUczestnicy %fazdu Mrdlzłll. te przed
gadnleń I powzlęłt> kilka zasado1\.!zn:h slęblorstwa państwowe nie Powinny kon
uchwał, które następnie zakomunikowa- kurowa~ z rzemieślnikami l uchwalłll w
no wladwm.
tej sprawie odlJ)Ov.1ed·nią rezolucję, któJak wlądomo, w ostatnich latach w rą zakomunikowall jut władzom.
cale] Polsce przeprowadzana Jest me·
Ponadto przyję-00 szie~ re~otueyf w
chanizacja wszelkich warsztatów rze· sprawl.e szkolnictwa zawodowego oraz
miesfnicźych.
Zairzą<lzenla o mechan!- za·bez.pieczenle dostaw pań!łwowych
zacjl w pierwszym rzędzie objcly piekarnie.
Wtaśctc!ele
płekam
wie'okrotnie
zwracali się do władz z pro~hą o odroczenie
ustalonego terminu. Władze
przez pewien czas udzielały prolomraty,
lecz wreszcie doszły do w11iosku, le

bezpośrednio

dla rzemieślników, z WYłączeniem wszelkiego pośrednictwa.
Postanowiono równiet, aby rada naczelna rzemiosła polskiego wystapUa w
sprawie zmniejszenia l lwmasacJI 'wlad
czetł socjalnych oraz zabezrkczenla na·
ldno~cl rzemle~lników

w 1"Pot#.ach

nowobudujqcych sie domów.
Uczestnicy zjazd.u uchwa.tnl rown.let
w:nlosek w sprawie zwrócenia ał~ do
władz, by wyml<:rzary surowe kary a
przekncianle ustawy o przymusowYm
od'J)OCzynku świątecznym, ~l0ttodzłnoym d·nlu pracy ltd,
•••
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dlu~~ 1~!r~w~~;~~;e o1:!~:~11Jl\ wiec Gdy zakochała się w Jakimś mężczyźnie, kt6rego zamierzała
~~~ :::s}~~~~~~~a;,~a.t::~~ kt(i~\!~~n~;- okraść, wraz ze swym spólnikiem dostała sit: do wi~zienia
~~;f;'~fkw~~!if

wydanych przepisów.
Władysława Kllmkówna, młoda %ło, lekturze. nie zwracając absolutnie uwa- ry W}'Warł na oleJ tak dułe wrdeole,
Na zJddzle ·warszawski-u uznano. dz!eJka kolejowa, mogła śmiało ucho- gł na towarzyszy podróty.
te PoataoowUa 10 nie okradać.
lt mechani.zacJa "10fSZfllf.iw wpl\•n<?la dz1ć za dame ze sfer to~arzysklch. Wła
Po pewnym czasie młoda dzlewoJa
Oruszkowskl, który DO pewnym cza
bard„o korzy~tnłe na Jak<>śt "·y;obótv dała dość dobrze Językiem nle.mleckłm, zwracała sle zazwyczaj do mdczyzny, słe wszedł do przedziału, daremnie cze
ma,c;nych w Polsce.
umiała wtrącić kłlka słów francuskich któ~eito starała sle oczarować, mówiąc kał na Jej pomoc. Dziewczyna nie chcła
Prz~ czy'lllta się ona Jednak tedm'>- I prowadzić rozmowy na wszelkie te- doń.
f
la wyjść na korytarz I w pewoeJ chwm
~ześnle do ui>adku wielu solldnv1<.h, sta- matv.
Przeld my się trochę Po korytarzu, dała wspólnJkowl „do zrozumleola, te
rych furrn które nie ml lly środków tJa
Towarzysz JeJ, Marian Oruszkowskl, tu Jest bardzo duszno.
nJe będzie „roboty •
kupno kr~ztownych masivn ł wprowa- prezentował sle znacznie gorzej.
Ody wychodzili na kurytarz, QruszOdy oocląg zatrzymał się na JakleJł
dzenle wymag-an;~cq pr·~ez wład.ze urząZ~~ł sle on tylko na .,fachowej ro- kowskl natychmiast sle zabierał do pra stacyjce, Oruszkowskl zeszedł na peron
"zeń tedmlcznych
bocie • unikał towarzyskich rozmów I cy Scłą~ał wszystkie walizy I znikał ze swą pomocnicą I tam zdądal od nlef
~ Obecnie mecli~nlzw:ia 'R'Orszfat"w lubił przebywać tylko wśród swych ko ze· swym łupem.
wyJaśnłcń.
ma by~ wprowadzona \\' rzeźnictwie
legów po fachu.
NaJcześclej czynJł on to gdy pociąg
- Szkoda ml «0 było - przyznała
w 1nny eh gatęz 1ac.i1 pra_y
~
ł 0·b·,_
Kllmkówna I Oruszkowsld stanowlll zatrzymywał się na stacji, gdyt mógł sio dziewczyna - taki sympatyczny:
ma.a
nierozłączną parę
· ·
pan I niema duto pieniędzy
wtązywać nowe przepisy, w myśl kt6DawnJeJ doko~ywaU w Lodzi kra· wówczas natycbml~st wydostać slo z
Gruszkowsklego ogarn~la wśclelCrych wfaścklele warszttłów będą mu- dzieży k1eszonkowych I Jednocześnie pociągu.
ó
łołć. Rzucił się na dziewczynę I PoCQI
sieli wprowadzić kosztowne zmiany,
dostail sle do wlezienia. Oraszkowskl
W tym s~m;7 ,fzas~ at~~'::!
t. nielitościwie okładać.
·
ZJazd stwlordzll, le wl~ksz~ć r 7e- został skazany na rok l szelć mteslecy starała sle " g b ć sy P Y
r
Do awantury wmieszała alo poJłcJa
mleślnfil<:ów Jest pcnbawłona obecnte mnż Kllmkówna zaś na rok wlcztenla.
' warzvsza podróży, gdyż obawiała ste, Młodą pare sprowadzono na posterunek
noścl przystosowania swych warsztaOd
ł 0 d 1 1 s ek odsiedział SWt\ ka te może bvć posądzona o współudział policyjny. w toku podjętego dochodzetów do wymagań u.staw ~an'tarn~ ~h I
V z
zea z
w kradzieży.
11
J
k
śA
budowlanych, wobec cz.e~o postanowił re. odszukał swą przvJaclółke. przebyMłoda para grasowała
na wszvst- I a u awn1ono rym1na1ną przesz1o "'
zwróclt sie do władz z pro~ba o liberal· waiącą Jut od sześciu mtesfecv na wol- klch llnJach kolejowych. Oruszkowskl przytrzymanych.
ności l znów zabrał sio z nią do „pra- cl<>n'le zmieniał teren działania uwataOruszkowskl I Kllmkówna zostali ane tra kl owanie vowy Ż szyc h svraw I od• cy"
... ..,
'
resztowanl.
po1vfednle znowelizowanie ustaw "' celu
ŻaJell się wvłącznle f<rad.7.fetaml ko- h"cd fe w tŚg spojób ślagzom trudno
Na sorawl.e sądowef przyznali slo
nfepozbawianla wł~clclell warsztatdw leJoweml, stostiJąc następuJqĆy ~stem: ę ze wpa
na ei?o a .
do całei?o szeregu wypraw kolejowych,
możno.<ci zarobkowa:nla w okresie cid·
KII kó
bi ł
d t
Któreg-oś dnia Jechał ze swą pomoc- które mieli na sumlentu.
k/ef!o przesilenia gosvodarczego.
m wna wy era a prze z1a • w ntcą w kierunku Pińska.
Sad skazał Oruszkowsklego na czte
W toku dalsZ}'Ch obrad, uczestnlc-y którym iechal Jakikolwiek
samotny
Kllmkówna flirtowała z Jakimś bardzo ry lata, Kłlmkówne zaś na dwa tata wio
zjazdu wyr>owtedzłell sle stanowczo za mekzvzna, posiadający dobrze się pre- wvtwornvm. młodym mężczyzna. któ- ~ złenła.
wvrowadzenłem O.f!ranlczett w stosunkn zentuJące walizy. Wszczvnała z nim roz - ·- - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
do cudzozlemc6w,
ralrudntanych w mowe I starała sle JaknaJszybcleJ pozyTJrzedsiębiorstwach 71olskich t w stosun- skać Jego wzgledv.
ku do zagranicznych rzemie~Tnlków, zaPrzystoJneJ dzłewcZ}'llle u.dawało
klada/a.cych w naszym kra/u własne się to bardzo łatwo.
warsztaty,
W czasie podróży wchodzrl do prze(1prgsz(d pofur6afl'alł Pr•et:l'lodnla ftf6ru nfe
Uczest11!cy zJa'Zidu dowod·złU, re w działu Oruszkowskl, który oczywiście
cflc:iol Im dał pleni„dsu na .;,ódfi„
okresie, g<ły polscy ll'zemleślnlcy ws:1ru. udawał. te nie zna spóJnlczkł. WyJmo...,
...,
tek braku zamówień muszą zmniejsza~ wał z kieszeni° ~azetv ł po~rdał sle w
P. Romuald Kowalski, zamłeszkałv
Nieznajomi zatrzymali 10 Jednak
przy ul. Aleksandrowsklef, bardzo go- przemocą.
śclnnle podejmował swą kuzył'ke. l.u- Słuchaj, frajerze - krzyknął fccyne Kułakowską przybyłą z I ubl!na.
den z nich - z nami tak nie można. Daj
W cląR"U pierwszych dwuch dni rpr:>- pleć złotych, to ci oddamy Heklę na
waclzał dzlewczyne oo śródnueśdq, po- własność.
kazvwał jej najładniejsze domy I lokaKowalski nie chciał
zawrzeć teJ
le. wieczorami zaś udawał sio z nla do traozakcfł,
ftl.ór•u usłłofl'olł •a,.,lesłł .:.:ergonu ssiandar
kina. lub teatru.
Awanturnicy powallll go na zlemłe
na ullt:U .'.ff'ifhisfHelło
TrzecleR"O dnia, w go1zlnach wleczor I poczell okładać palkami.
Posterunkowy ~go komłsarJatu An- Wajskopf. Nie znaleziono przy nlch ia- nych, wybrał się z nią na Bałuty.
Panna Lucyna, której udało słe wyr
drzej Starzyński około godz.lny d-rugleJ ldnych odezw, ani ln.nych wy<iawnictw
- Zobaczvsz naJcle'kaws?.ą dz:elnl- wać z Ich rąk, poczęła rozpaczliwie
po południu zauważył na ulicy Killński'e- komunistycznych·
c*' - mówił Jej - W dzień tam lust wsywać pomocy.
go kilku młodzieńców, których mu Jut
Re~i,zJa, zar~ądzona w młołkanfach z:·rwsze bardzo spokojn:e. ale w nocy
Nadblegll
dwaf pollcJancl, którzy
wskazywano, jako agitatorów komun!- m1odz1enc6.w, me dala rówak!t konkre- nie zawsze Jest heideczule.
przytrzymali awanturników l odwietlł
stycznych.
tnych wYmków.
- Poco się mamv
nardać? - Ich do komlsarJatu.
Mlodzieńcy naradzall się nad czemś
Policja polttycz.na usłaltła mimo to, wtraclła dzlewczvna - Mntebyśmy lę
Kowalskim zaopiekowało sio pogot co parę chwll podejrzliwie rozglĄ<lall te obaj byll członkami ~lełnlcy staro- piej tam nie poszll.
towle.
się dokoła.
miejskiej związku młodzłety komunf.: , - Nie bój się, potrafię da~ sobie z
Sprawcy napadu, Antoni Piekuczv:?iPolicjant wszedł do bramy domu nr. stycznej 1 w organizacn tef odgrywah Ka!dvm r~dę.
ski I Leon Lfpski, stanęli przed sądem.
28 przy tej ulicy i począł bacznie obser- bardzo czynną rolę.
Udali s1e na Bałuty.
.
Na sorawłe twlerdztll, te krytvcznewować z ukrycia nieznajomych.
Na sprawie sądowej nie przyznali się
Odv znaletlf sle na Jakimś słabo o- R'O dnia byli pijani I nie zdawali sobie
w kilka minut pófnieJ jeden z mlo- do przy.należności do or~anłzacji komu- ~wletlonej uliczce, orLvsrąplli do nich sprawy ze swych czynów.
dzleńców zeszedł na jezdnię. szybko WY nistyczneJ. .
Jacyś dwaj płJanl.
Sad skazał Ich po trzy miesiące
cią.R"nął z pod palta czerwony sztandar,
~aJskopf oświad~zył, łe Jaldł m1o- Helcia - zawołał Jeden z nich do resztu.
aktóry widocznie miał zamiar zawiesić dziemec, którego me znaf z nazwiska. panny Lucyny - Jut mnie zdradziłaś? • • • • • • - - • • • • • na drutach elektrycznych.
prosił go, by zawiesił transparent. Mlo· Dal parę złotych na w6dke. to pny.
w tym momencie policfant 'Wyszedł dzleńcem tym miał być ów trzeci komu naJmnłeł zaleje robaka.
.
%amacli samo6ófcsu
z ukrycia. Na Jego widok wzyscy trzej nista, któremu udalo się %biec.
- Nie Jestem tadna Helcia - odpar
W młesz.kanlu przy ulicy Nowe Sady
młodzieńcy rzuc!H sle do ucieczki.
W charakterze ~Władków przesłucha la mu dziewczyna.
.
ZS w celu samobójczym napiła się JodyPogoń trwała dość długo.
no funkcjon~r}uszów pollcJf poUłycznef.
- Nie udawaJ Hekla fesłeś I nic cl nv rranclsz.ka Kawka. Desperatką zaJ~W rezultacie dwaf z po~ród agltat~
Stwl·erdz1h oni, te obaJ podsądni flgu nie oomote I Wstydzisz sł-, mnle, czy fC' s!e pogotowie, które jej udzieliło po·
rów komun!stycznych zostali uJeci, trze rowall w kartotece przestępców potl· co?
mocy lekarskiej. Prz.y.::zyna rozpaczliwe
cit!mu zaś udało się zbiec.
' tycznych.
Kowalski, wldzac. te się zanosi naJ !.?'> kroku - cieżkie warunki materjal„
Przytrzyinanymi okazali ~lę 18-letnl
Sąd skazał Zafdemana I WaJskopfa awanture. wzl:d d1lewczynę pod ręke n~.
Gerszon ~ajdema11 I 19-letnl Jankiel po roku lwk:rdLy.
I rwuvl w dal!ł-" dron.
·. .

I

I

:1:

Krwawa przechadzka po

lrmtow~nie ~WDl~ a~itatorów ~omoni1fnmn'.

l
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Dzlł I dni naatepuych!
Oddawna oczekiwany, wiecznie
chnlety, pełen humoru.

Uśmiechy
W

te~trze ro~ć

z pierwszych

n;ęd6w

u~mle

elektryzujący

w swym PIERWSZYM DŻWIJ!KOW·
CU 11od tyt.

ca sle do swego sąsiada•
- Kim Jest teo pan z drogie) · loty na prawo?- Teo z bródką?.„ To test naczelny redak·
tor tuteJsze&o pisma porannego_
- A ta dama, z ldór• siedzi?- To test Jeso nadzwyczaJny dodatek wie-

Kapitan Marynarki
„ma,rynarzy I blon-

Powikłane miłostki

*

Antoni Klempka, dozorca kamienicy przy uli·

Ceny miejsc

zniżone

1, 1.50, Z, I Z.50.

zł.

- To dziwne!„. Na plerwszem pietrze mfeg. 'I
ka Stanisław fllołek, na drugiem - Herman Ró· ,
tanykwlat, na trzecim - Władysław Lltkopo- ·
ladsfd, a w całym domo zapach, cholera, lak w
oborze!-

t.

fenomenalny

·Poszukiwana błondynkłl ••

1

I

filmowe;
Pani Edwina

odtwórczyni

Booth,

głównej roli w filmie van Dycka p. t.
„Trader Horn", opisuje na łamach jed-

neiro z pism filmowych, wychodzących
wrażenia i przeżycia
zagranic~, swe
~
podczas nakręcania tego filmu.
- Wytwórnia „Metro - GoldwYn •
Mayer ogłosiła w pismach, te poszuku
J'e ,,pięknych, szczupłych blondynek".
Zgłosiło się kilkaset kobiet, przyczem
skonstatowałam, że niektóre z nich specjalnie w tym celu przefąrbowały S\\'.e
włosy, gdyż do konkursu stanęło o wie
ni.ewiast, niż
le więcej . jas.no~łosych
Holly
ulicach
na
się
w1dz1ało
~~~czaJ

I
4

-

pracy

Niflbezpieczeństwa

Przepiękna idylla wiosenna. wyśniony sen. biednego dziewczęcia z ulubieńcami Łodzi Janet Oaynor l Char·
les'em farrel w rolach głównych.
Przecudne melodie. frapująca pełna
słońca i pogody treść, pełne humoru,
kapitalne momenty, w epizodach J:I.
Brendel, Marlorłe White. - Nadproa:ram: Tygodnik dtwiękowy Poxa :
aktualności krajowe.
Poc.zatek seansów 0 godz. 4.30 po poi.
w soboty, niedziele i święta od godz.
1Z-tl do 3-ei poranki po 75 gr. I 1 zl.

dynek''.
W In. rolach Hans Junkerman, Lla
Eibenschuetz, fryderyk Kampers, Ma·
raj Paudler I In.
Aparatura Westem flectrlc.
Pocze.tek: sean.sów dzlt I Jutro o
rodz. 4.15.

cy KIJowskleJ stale w sieni ollcynowel I powla·
da do słeble1

Łódt

p,

MOJE
Słoneczko

Harry LIEDTKE
zwn.

cala

fłlm

Jut na samym wstępie odesłano z
kilka niewiast, które nie odkwitkiem
''
·..I ·
powiadaJy przepisowym ''Yarunkom kon
''
Mayer opowiada przyfaclełowl•
• kursu. Potem wykonano pierwszą próbę
•
•
·
- Spotkałem wczoraJ śliczną kobietkę_ Po
I głosową I znowu.odpa~ł~ spora ilość
memorjały.-Kwest1a
władam cl cud boty_ Eleganclca, przystofna,
a m1ano~1cie. tych. które
dam-·k~mkure~tek.
i
męskieJ·
byłem
nią,
z
Chodziłem
dowcipna„.
Inteligentna,
I me posiadały odpow1edmego głosu.
z nią w kinie, w ogrodzie.„ Powiadam cl, gdyTrzeci egz~mln polegał Il:'- wykazaniu
bym zamówił Jeszcze Jedną fllltankę czekolady,
walorów mimicznych, gdyz rola w tym
.:
•
ta kobieta byłaby mola bez gadaniaspecyficznej gry.
Jedną z największych plag wszyst- do wszystkich krawców swe projekty obrazie wymagała
- No więc dlaczego nie zamówiłeś?Po tej próbie zostało zaledwie dziesięć
w sprawie
kk:h redakcyj pism na świecie są
- Ona Jut nie miała wiece) pieniędzygruntownej zmiany mody damskiej i kandydatek. Teraz nastąpiła najryzywizyty panów wynalazców.
kowniejsza próba. Wybrane kandydatmęskiej.
Czasem człowiek zastanawia się popro
Mały Moniek zwraca się do matkłr
- Mamusiu, kto właściwie składa lala: kU1'a stu dlaczego tak źle jest na świecie, śko Twierdzi on, że wszystkie nasze choro- ki musiały wykazać czy umieją skakać
na
ro mamy tylu reformatorów, myślicieli by i bolączki mają źródło w nieodopo- i pływać, wdrapywać się szybko
wiednim stroju i dlatego proponuje -O.Ja drzewa i t. d. Nie wiedziałam poco to
i wynalazców!
chłol>Q'le, kuraczy
W stolicy aż nazbyt dobrze znany dam i dla mężczyzn jednakowy ubiór w wszystko jest potrzebne.
_ A kogut?Po tym ostatecznym egzaminie pozo
_ Kogut JaJek nigdy nie składa, mól drogi..• j~st pewien jegomość. który uważ!ł sie- postad nieskomplikowanego stroju, skła
_ Aha- A. mamusiu, dlaczego kogut nie •b~e za powołanego do reformo:wama ŻY- dającego się z marynarki i spodni. sta- stały tylko dwie kandydatki - ja i iesiłada Jajek?- Czy dlate&o, ie nie chce, czy 1c1a pans!wowego w Polsce.1 .zasypu,ie nowiących jedną caf ość. Dotychczas szcze jedna.
wyjaśnił nam.
Reżyser van Dyke
wszystkie urzędu oraz mm1sterstwa nikt Jeszcze . nie potraktował na serjo
dlateio. że ule mote?ze czeka nas podróż do centralnej Afprojektu małopolskiego reformatora.„
swemi
••
W Wilnie mieszka pewien blisko stu ryki, gdzie nie staneła jeszcze ani jedna
oryginalnemł memorJałamł J proJek·•
,letni starzec, który mimo późnego wie- stopa ludzka. Na mnie nie uczyniło to
tamt
Popermlnc otenlł się I otrzymał ao.ooo zło·
tych posap. po upływie sześciu młesi~cy Pl· W ciągu ostatnich trzech lat wysłał on' ku nie pnestaje zastanawiać się nad zbyt wielkiego wrażenia, gdyż kocham
przyrodę i nie obawiam sie niebezpiepermlnc przychodzi do teścia I powiada, te nie podobno 4147 memorjalów!... Za pieni-ą- kw~tja,
czeństw, lecz konkurentka moje zblaJbezrobocia.
dze, które kosztował papier i różne doma Jut ani grosza.
la odrazu. co nie uszło uwagi reżysera.
- Ja tego nie rozumiem... - odpowiada teść datki, można byłoby juź chyba wYŻY- Puiponuje on stworzenie
wystarczyło. abym zastała ZWY.cięż
To
resursy".
„ogólnopolskiej
bezrobotnego!
rodzinę
całą
wić
mlesz-1
twego
urządzenie
te
- Przypuśćmy Jut,
W Łodzi mieszka pewien wynalazca, Każdy nowowstępujący członek winien . czynią konkursu!
kania kosztowało 10.000 zło.tych, przypuśćmy
W kilka dni potem wyjechaliśmy do
wpłacić 15 złotych wpisowego oprócz
·
dałef, te na tycie w ciągu tych Keśclu młeslę· kt6ry całe swe życfo poświęca
się
stałef składki członkowskiej. Projekto- Afryki. Tam dopiero przekonałam
rozwiązaniu kwest.il mlesz.k anlowej.
cY wydałd tet Jakieś 10.000 złotych, to razem
mamy dopiero 2o.ooo, .:dzle się wiec Podziała Prowadz.i on dokładną statystykę wy- dawca jest zdania, że każdy obywatel w jakim celu reżyser sprawdzał nasze
Podczas jednego
budowanych ostatnio domów, oblicza ko winien zapisać . się do tej instytucji, a za zdolności sportowe.
reszta?..
odpowiada zięć - 8 Interesów szta budowy domu mieszkalnego, spraw otrzymane pieniądze można byłoby bu- z zdjęć na wodzie przewróciła si1; nagle
- Dobrze
d0 w0dy.
dza bilanse Banku Gospodarstwa Krajo- ctować' domy, tworzyć spółdzielnie. sio- łódt I wszyscy wpadll§my
to Ja ładnych nie robiłem?J~knajszyb
musieliśmy
chcąc
nie
~h~ąc
ogrom
dla
praca
się
znalazłaby
wem
dzieli
odejmuje.
wego, liczy, dodaje,
•
c1eJ dopłynąć do brzegu, by me wpaść
!1 lecz rezultatu tel PFacy nikt jeszcze nie nych ·r zesz bezrobotnych„.
Kt:ł/rncctK.
Bardzo pięknie jest ze strony tych' w paszczę krokodyla. Innym r:iz~m do
zna.
'
Nie brak równlet podobnych refor- niefortunnych wynalazców, że pragną obozu naszego wpadło staJri słom, .Jdómatorów współ'czesnego życia w ma· zostać dobrocżyńcami ludzkości. całe re stratowały cały na.sz dnhytek. fyłTEATR MIB.JSK_L
umv~tu naszego
osta.)tni po ce;na.ch n.a4- łych miasteczkach prowincjonalnych do polega jednak na tern że ich projek- koż dzięki przytomności
,„ Dzdśh (wdśr odę pod orazł
któ ry k aza ł nam s Ię w d rapa Ć
' .
.
.
. Językiem
.
k' h miasteczek,
z 4.6() W.Zru6lZBJJący a.me- W . d
nuszyc '°' 50 gr, przebóq
vsera,
re
„do
są
pospolitym,
m6w1a,c
ty,
tere-!
na
1c
ta
z
nem
Je
Amly Nicode Trzy
rykańsko-żyd<l<W'Slk.i
na drzewo, uszliśmy cało z tej OQI.esji.
nte województwa krakowskiego miesz- luftu"„.
·'
·
razy załlubi«ll".
Nie mogłam również znieść prażąwysyła
który
. ka pewien „reformator",
· -~~tuba„. .
J~:ro w cz~ut- pre!111era lnteresuiące1
cego słońca. Dostałam na całem ciele
komed,11 Le•czyclnego, osn!ll•te·J na tle problemów
·
pęcht:rzy. przezwycięzyłam
s21kolaictwa ipol~k.j.ego „Sztu:ba''. która. dzięki
wsz.ystMimo to
(\Il teatrze POPULARNYM
swym aktualnym uednienfo.m cieszyła aię w
kle przeszkody l do Hollywood powró.. p'rzy ul. Ogrodowe) 18).
,
••
U
r;,
r;
•~ere~u t~aitrów pols :eh re:lun·dowem powodze·
zdrowa
ciłam
,,
nunn. Ob.sadę 11ta.now1ą: Bronowska., Kossocka,
'
Pod darr. art. KAZIMIE·RZA BRZESKIEGO.
Bislwpska; Bidoiszczyńsk.i Dębi.cz .M.iichllllak,

R e f or1no.o rzu

*

-

ZUC:IO

m1eszkanJowa. 4174
Gruntowna zmiana mody
.
skiej. - Ogólnopolska resursa.„

*

!°i::::··mól

i

II

u

1'

ł.a.bę&k.i, Rzędci„ S~a.sze~ W~t.m)Q, Wiicawer i reżyH1r &ZWki L. Zbudd.

TEATR KAMERALNY.

środę iegn.a Łód.t miat.rz Wojcleeh
Bryi&.iński., kreując popiaow" rolę w fascynującej komedd.i Pi.n.ndelJ.a ,,RoZ1lroez uczciwości''.

D.zl.4 w

premiera ek.rze.ceł tię werw" i hufarsy K. Za.!ews.kń.ego OJ.
mę-żczytnń. mężc.zy.tniit'', w retyserji J óu!a Łu.
W
morem

piątek

do-skonoa.łei

niewislki~o.

TEATR POPULARNY.
Dlliś w środę, czwartek I piątek prZT .ta!e
zaa>ełnionej widowni .ensacyjny ,,Raeputiin''.
TEATR LETNI W PARKU STASZICA
pc»egnalne prize&.tiaWi.ec.i.
reweJacyjneg c,pereHdi mur.zyń·sk,iiej IPO~taiją.
ce.j pod kierownictwem Douiglasa. Dany będllie
wipełnie nowy pria.gram p. t. „Louis'iama" z nowe mi efekitam.i choreograHcznemi i wokailneani
llii.4 w środę

Poczaftek o godz.inie 9-ej wiec.rorem. miej»e mi>tooe: od 1 zł. do 7 d.

CHóR DANA

Ceny

w fILHARMONJL

poniedziałek, dnia Hro czer
w nad.chodzący
wtorek, dn. 2 czerwca r. b. odbe-

wca oraz we
da si~ w saH Filhar~onii dwa występy świetnego l bezkonkurencyinego Chóru Dana z teatru „Qui-Pro-Quo" oraz znakomitej sy.mfoniczuei jazmwcj orkiestry pod dyrekcją polskiego
króla „Jazz-bandu" Henryka Golda z udziarem St. Petersburskiego. Jako conferencierka
Nobisówna, artystka teatru
WYStąpi Niusia
„Qui-Pro-Quo''. Bilety iut nabywa4 ino.tna w
kasie Filharmonii.

I

.
natr rnw1nwy

1

Rl\KIBT,I\''

Inauguracja sezonu 1 czerwca. . -

•

I

Król

Udziaf nafwybitniejazych aił artystycznych

l Romnil~em liierasieńskim

z

na czele

biszpańskt

Ho17::~~:m.~::::r:~:.d

kilku

dniami wiadomość, jakoby jeden z naj!Szcze96~ wkrótce
z·nakomitszych producentów amerykańskich Syd Orauman wystosowal do
ex-króla Hiszpanji Alfonsa XIII-go dew której proponuje ex-królowi
peszę.
rodJ-Oł
nolłOf
objęcie jednej z głównych ról w wiel• ••
•
cert europejski z Lipska. Wyk.: Ork. Oi:wand- kim fiilmie dźwiękowym „Tragedja dyPROGRAM ROZGł.OśNI ł.()DZKIEJ
hausu Karol Schurlcht (dyr.) i W. Gieseking ·nasitji Burbonów". Grauman zaznaczył
_,POLSKIEGO RADJA"
(fort.). 21.30-21.45 Kwadrans literacki. Nowe- w depeszy, fe honorarjum ma wynosić
roku.
19
mal•
n
dnia
SRODA,
31
300·000 .dolarów.
D;\browskiej p. t. "Janek''. 21.45-:ZZ.20
Go~ 11.58-12.05: Sy-'ne.ł czuu • Wu- la MarJipiosenki
w wykonaniu chóru Warsz. (tr.
Lekkie
•
szawy i hejnał z Wiety Maria.ck:iiei w Kr•kowie, z W-wy) :zz.20-:zz.as \VyW!ad red. I. Targa z oraz, że na odpowiedź daJe ex-królowi
12.05-13 15: Muzyka z płyt gramofonowych far. szefem dep. sprawied:liwości M. S. Wojsk. gen. dwa tygodnie czasu.
Na temat teJ' n1'ezwykleJ oferty Grau
p, t. „Tem_ida I Mars'' (tr. z
my A. I{Ji«J.gbei~ Piotrk-0wska Nr. 160 13.15- Józefem· Dańcem oo
p AT
k
K
) :zz 35-24
13.25: Odczytanie programu dziennego i reper• W
man
meteo•
aty:
omunt
·
·
·
.wy
ts.50
Przerwa.
tuar teatrów t kł......, 13.25-15.50
' następuJ·ą•
. ś . dziennikarzom
h udzielil
roloilczny. Policyjny, sportowy, oraz muzyka
.
.
CYC WYJ~ mel!: .
-16.10 „Stan obecny szkolnk:twa zawodowero 1-ekli:a t tanoczna z Warszawy.
- Mmej·wieoeJ przed rokiem ztożo
. •
•
w Polsce" - 'WY'itl. int. Gustaw Henm. Dyr.
1
1 no mi scenariusz, opisujący dzieje dyPR~WATNE
~:"i~l~it 1'}'·ry1%Jc~~.~·6.\~ °16.~~ 1 ir~~~~1:~
nastjj Burbonów, która do niedawna pa
KA~~
~~Il
dzieci: 1. Zagadki i szarady ])Odyktufe p. H. Łaf.j.J.
nowała w Hiszpanji. Ponieważ w
dosz. 2. Obrazek dla naimłodszy~h (tr. z Wilna)
mach swych dbam przedewszystk;em 0
16.45-17.15 Płyty gramofonowe z Warsza.wy: ·
.
h d .'t
dk
t
re 1·
17.15-17.40 O<lczyt z Krakowa .• Pedagozia I
a izm. ~ W ym wypa. U C O ~!to m:
Zielona 6
terepja kryminalna'• - wygłosi dr. Wt. Wolter.
szczególnie o przekazanie mlod eJ gen e;.7.45-18.45 Koncert popularny w wyk. ork. P.
~ ~ racji prawdziwego opisu życ i a k r óló
R. pod dyr. J. Ozimiń s kiego (tr. z Warszawy).
.iii),... hiszpańskich w autentycznem wyk on~~
•
.
18.45-19.10 Rozmaitości. 19.10-19.25 Komu• ł
·
Ik k
·
'nikat Izby Przemysłowo - Handlowej w Łodzi i Ud · I d
we wszd- n:u, ~w~oci em się więc do ex-króla hii~j
ars
e
pomocy
orat.ne1
a
zie
.
1925odczytan:e programu na dzień następny.
0
katdei porze daia szpansk1ego Z propozycją objęcia jed19.40 Płyty gramofonowe. 19.40-19.55 Prasowy kich wypad.kach nagłych
nej " 2'łównych ról w tym f.ilmie.
4zle1M1ł!r radJowy z Warszawy. 20.00-21.30 Kon I noc:J', - Lekarska akuszer. rlnekoloa:.
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Powieit senso<ui•o •kru1ninolao.
Napisał

dla „Expressu" JERZY BAK.

- Przed pięciu minutami wYSzec:U z
- Proszę bardzo ... Jeżeli pan nadkoWody ... - rozległ sle ten sam sła
tamtaid osobowy.„
misarz sobie życzy„.
- Ratujcie...
- Przecież kazałem wstrzymać
- Dobrze... Ubieraj się pan.„ PojeHallo!... Słuchajcie... Za chwile
wszystkie pociągi!... - wrzasnął dyżurzapali się fjoletowa lamt>ka„. Posuwaj- dzłemy„. ,., ,
·
Zostawił dyspozycje starszemu przo ny.
~~~!:k:,a Ci86~! np~/~ną ...!;:~:~ę. m?a~i cie się w kierunku tego światełka.„
- Wlew. o tern„. DzwonUem, pu:ka·
Przy lampce będzie guzik, który należy downikowi, który pozostał przed pałapmy sobie broii.
Orde6.skl\ areutowano i on.dz.ooo w wię- nacisnąć„. Resztę już sami odgadnlede ... cein 1 wsiadł wraz z Richotem do poli- Iem - nikt nie odpowiadal... Llnja uszko
s!eniu. Odmówila ona udzielenia wszelki-eh Wiec, uwaga!... ldtcie w kierunku fjole- cyjnego auta. $witało już gdy pędzili po dzona„.
- Więc co pan teraz zamierza czy.
przez puste ulice miasta. Sz.yszak nie
zuns~dztwo wykualo, te Rulecki siedział towego światełka !.„ Za chwlle!...
nić? ...
Odłożył słuchawkę i począł mariipu- mógł się uspokoić:
twarz" zwrócQlly do sceny natomiast zmuł
- Wysłano jut z Zielkowic kurJera,
- Kto mógł przypuszczać coś podo
lować przy skomplikowanym mechanitod kul~ która ugodziła go w plec;r.
Obrony Orde6skiej podejmuje •ię zna- mie. Wreszcie zamknął szafkę l rz~kł; bnego!... Wyprowadził nas haniebnie w może dogoni i wstrzyma„.
· wys t arczy t rze ba
warszawski dr. Holz który doadwokait
ny
- W s t rzym ać me
pole„. W yna lazca.I „. Chce za trzyma ć w
l a minut bę dą woIni„.
- za k'lk
biera
90 bi• do pomocy kierownika bryg a.
bieg'U lokomotyWę !„. Ale nie rozumiem cofnąć !.„ Przecież pociąg bez maszyni·
- Napewno ?...
dy detektywów Scootla.nd Yardu Edwim.a
- Już pali się tam fjoletowa lamp- w jaki sposób udato mu sie wyrzucić z sty zmiecie na swej drodze wszystko,
Browna. ba.wie,ceio przypadkowo w Warco napotka!...
ka.„ Jest to jedyne wyjście z tego prze- lokomotyWy maszynistę?...
ua.w'„.
- W.fem. wiem!„. Robi sle wszyst- Tego też nie rozumiem.„ PrzydeiU~~o;nwi;~!~!d =!t.st::1~~roi~ klętego lochu... O nich może l)an być
Pewuei nocy po m1 ocmych zaułkach spokojny.„. Tylko ja wole Jut wracać na puszczam, że na stacji będą już wie- ko co można!...
Jeżeli otrzyma pan z Zielkowic wia. ·
dzieli..·
dół... Dowidzenia panu„.
Powiśla błądził ia.kiś cieli.
Na dworcu panował nieopisany gwar I domości, proszę mnie natychmiast zaRichot próbował $1:0 zatrzymać.
Był w młody mętczyz;na., Uórv :nikł
Może pan będzie J·eszcze potrzeb~ I ruch mimo tak we. zesnej pory. Wszys-f wiadomić!...
z: odrap~nych kamieni~ na
bramą_jednei
"Bugaju
zaidym1onei izbie cze.
W duszne;,
- Dobrze„.
kali jut nal1 dwai męt~zytni. Między przy· ny.„ Niech pan zostanie„. Nic panu orze. cy urzędnicy pędzili jak zwarjowanl z
Dyżurny ruchu odłożył słuchawkę.
jednego gabinetu do drugiego. We wszy
byszem a domownikami powstaje sprzeoz. cież nie zrobia...
Nie zdążył dokończyć tych słów, stk!ch . pokojach terkotały telefony, stu- Wszyscy rzuciU się nań z trwożnemi mi
~~ kt~rb ;amienid •i&~ bwa~ę na koie.
aparaty Morse'a, słychać było nami.
a Y c~wn, t ry ~dy na dole rozległy się jakieś wrzaski. lliały
por;~~ m~~~zi:.f! a
- No, co? .•.
Dr. Ho.Iz od.M~u pO<Zillale owego mło. , Policjant zauważył już zniknięcie loka- trwożne pytania i krótkie, zdenerwowa
- Teraz rozstrzygają się losy poclądzlieńoa: jest to Barcza.le, który czyhał na ja. Zaalarmowano wszystkich funkcjo- ne · odpowledzl. Szyszak WPadł odrazu
tycie pa4li LlW5kiei .s :r~kaiz.u •wych kam- narJuszów, czatujących przed pałacem, do gabinetu dyżumego ruchu, który gu bez maszynisty.„ Z Zielkowic wyruszy1 pociąg osobowy.„ Jeż~li nastąpi
n11t~ mlędzyczuł~ o.l~ywa lię proce1 0 lecz żaden z nich nie v.:tdz!ał wychodzą . przyjmował w,taś~e jakiś telefon:
- l:lallot.„. Co .... Już z~ Olown~? spotkanie - z obydwóoh pociągów me
ab6 1stwo Ruteckiego 1 Ordet'lska został• cego mężczyzny. Bunczuk spokoJnle
akazana na rok więzienia za usiłow8lllie za- zszedł na dól, a ~dy przerażony ooll- ·Czy z przeciwnej strony me nadjeżdza zostanie ani śladu: ..
W gabinecie zapa.nowafa ~!sza. ~zy
bój5'twa. Wykonanie wyrooku za.wieszocw n.a cJant skierował w jego strone lufę re- żaden pociąg.?... Co?.„ Wstrz-YD?-ać...
stanął prz~ okme i zapahł ~apieroszak
Wysłaliśmy
s s~k.reta,rz detektywa_, Smith, po ucfecz. v:olweri:. sądząc, że lok.aj ma zamiar yYszystktk 1wstrzymać!...
sa. R.lchot siedział na krześle i wlepit ·,
.
JUŻ z . Łodzi ...._ . _ .
ee od Br-O'W!J,& przeniooł się wru ze awą .sn: bromć, odparł spokojme: kocha.ni<", Zubową, do Lodzi. ·g dtie nawią·' • _. _ Czy chce mnie ·pan zabić za to,- „.n DJlźtl;.ny · odłożył słuchawkę 1 padł wzrok w pobladłą twarz dyżurnego,
na fotel. Dopiero teraz ujrzał nadkomi- który miętosil swą czuprynę, zdradza·
że nie uciekłem?...
zuje kontakt :s fałsz.erzamfi,. banknotów
fąc ógromne zdenerwowanie- Czekano
Szyszak zerwał sle ze snu l znowu sana' i ·wyciągnął doń rękę:
· Ricf~.~=a kf;i;:~i~i;;:~:w:°:L:diZ:
:- _To straszne. straszne„. - rzekł w naprężeniu na dzwonek aparatu telew chwi.lł gdy Brown wkracza do ho~ objął komendę nad wszystkimi poflcjante1u 'Wt'LZ 1 p.olkia.. by a.resiztować Smiltha, tarni, pełniącyml służbę w pałacu. Rl.,.· dobitnie. - Jak długo 1>racuję w kolej- fonicznego. Szyszak odwracał sie co
eekretaorz d;t.ek~r- ucieka podstę.pnie wra.z chot powtórzył mu wszystko, co sły- nlctwie., n-le · miałem jeszcze podobnego chwilę, spoglądając na milczący aparat.
~yżurny ruchu zgniótł w ręlm cafy
~;~~Il ~ ~diaDit_: ~;!<'°':!~ t~::~ szał od lokaja. Nadkomisarz schwycił wypa~kµt„ Cz~ pan wie co ten warjat
.
uczymt?„~ P~ią~nął za ha!11ulec, a gdy papieros.
rozstać z Richotem, który miilszka u pru- się za itłowe.
- Psiakrew!„. - mruknął. spogl'ą· - Dlaczego ml pan tego wcześniej pociąg zwolnił biegu, podbiegł do lokomysłowca K.rant.za pod · nuwiiskiem Pae.motywy i dwoma. wystrzałami powatll dając na zegarek. - Dlaczego oni nie
nie powiedział?!...
wor.ski.e~o
Dowiedziałem się o tern dopiero na ziemie maszynistę oraz jego pomocni dzwonią?
· Smith spotr~a w Kr~kowie Barczaka 1
· ·
•·· ·
·
t
l d I k
k
k
obaj postanaw1a1ą zgładzić Browna. W tym
W tej chw1ll otwarły s1ę drzwi I na
a, ~ocz.e1!1 ws oczy o o omo YWY. 1
cPlu starają sle naJpierw podstępnie kią- teraz...
puśc1l J>OCH\g na cały Meg... Służba me progu stanął j.akiś kolejarz. Zdjął czap- Czy dzwonił pain na dworzec·?.„
gnać do Łodzi Ordeńska. która za 'dwa dni
- Dzwoniłem„. Pociąg Już odjecha:t zdążyła wskoczyć do wagonów... Od kę i kłaniając się, rzekł:
ma yiśÓ jam~ż za d~te-kty';l'a. t ~
- J~, panie naczelniku, w sprawie
W tak!m razie niech zatrzym~ją godziny już pędzi ten pociąg bez maszy
my~ai: ·ą rwe:lw~iici;.r'7ał:::· K.r~u~ ii~::
wizywając~o na Innej stacji!.„ Wszak tein szaleniec nlsty!... Czy pan sobl.e wYObrafa co się tego pociąg'U.-.
azafl\ Jo na.pinni.a. li.etu.
- Jakiego pociągu?„.
narazt na śmierć wszystkich pasaże- dzieje w tym pociągu? ... Na stacjach lu
Browna na pomoe.
- No, co to ni.by bez maszynisty.„
dzle poprostu szaleją z przerażenia.„ Po
Następnego dnia ~ poci~i zdątaj"cym rów„.
NO ? •••
ciąg przejeżdża zl niebyWałą szybkością
telefonu:
do
podbieO'ł
Nadkomisarz
• Wa.rsza.wy do Le>du w pc.bhtu R-0gowa
.
.
·
t'>
jeden .z pasażerów znalad Ordeósk" nawpół
- Jabym się odważył wskoczyć do
- Hallo-.-.- Hallo! - -:- - S:-zY a z okten wYC?Y ają sie zmartwiałe twa
przytomn" w przedziale drugie; kluy.
w kilka minut potem w drugim prze- Dworzec Kahsk1?.„ Tu nadkomlśarz rze l rozpaczliwe ręce„. Pan wie co to lokomotywy i zahamować„. - rzekł.
szczerz.e wiiruszony kolejarz.
dziale znajdulą zwłoki Holza. Nóż tkwi w Szyszak przy telefonie... Prosze mnie znaczy?!...
· ć? ...
ś
p oszl'b
' t „.
·
ć z d Y'ZU~nym.
t
śled- poiączy.
władze
Z Łodzi przybywają
plecach.
1 Y. cie na śmier
' .„ - zap yt al CI- NQ, f co bę dzfe?
ruchu... T ak ,es
na czele.
Szyszakiem
<:Ze z nadkomisarzem
_ Cóż robić? ... Taka nasza służba.„
.
Chwila oczek1wama, _POCZem znowu: cho Szy~zak.
Rozpoczyna sio dochodzenie. Ordeńska
- Nie trudno się domyśleć„. Naraz1e A może obeszłoby się i bez śmierci...
- Halloł - Czy dyzurny mchu?.„
opowiada o swych przejściach, ni~ mówiąc
_ Dziękuje wam za pomoc ... Jak si.ę
nic i~dnak o Richocle. Zeznaje, te tego sa· Moje uszanowanie.„ Tu m~wi nadkomi- na szczęście, ni~ było jesz.cz~ katastro· ?
mego dma wywieziono Ją autem daleko. za sarz Szyszak„. Uszanowame ... Cóż tam fy, ale można się jej spodziewać lada
nazywacie ···
Ol
. j t j ""
h 'I Ob
? Co? B
. .
miasto l zostawiono na drodze. Pomewat
- Antoni Ki.eJ.czarek„. Pomocnik ma
ownem„.
ec:m~ es u~ za
„. ez maszy· c WL ę.
było to blisko Skternlewi~. doiarła do sta- z. tym poc_iągiem „„
W tej chwlh do gabmetu wpadl zady szynisty...
cli t wsiadła do pociągu. Na~le do lei prze msty?„. Nie rozum~em„. Co? l:·· W jaki
Dziękuję wam, dziękuję.„
..
.
:!tiialu wpadł Jakiś iość I związał h' sznura- sposób?„. To przecież n!emo~hwe!... Za_ szany urzędnik:
- Ja nie dlatego, panie naczelniku,
W gab~nec!e za?'1,adowcy telefon...
. Nadkomisarz Szyszak Postanawia wró-1 chwilę przybędę na dworzec .„. .
żeby dziękować, ale żeby uratować poOdrzucił słu~hawke I pocza,l biec jak Domaniewice dz~on~ą ....
cić do Łodzl.
Wszy~cy rzucill się w kierunku gabi- c!ąg.„ Pojadę czemkolwiek.„ Drezyna
.
Nadkomisarz. Szy~z~k wraz z Brownem szalony po poko}~.
pan wie co ten łotr zrobit?!„ netu zawiadowcy stacji. Dyżurny rucbp nie da rady Pierwsz<> _ J.eps z ą lokomo
- Czy
przewrowa~zaią rew1zie .wkJ!aładcu K.rantza.
' '
"'
„.
k słuJ'ha k ·
d' ł drż
·t 1
ł
d
SmJJth l Zubowa ucie •li\ o p1wu1cy, z
tyWą pojadę. a potem zatrzymam ją ł
"' w e·
ąc~ rę ę
z Ją
idzie wpadał" do iaki~oł lochu, wypełnia- 1 amor o~a maszyn!~ e ····
1
- Hallo. - - - Dyżurny ruchu na wskoczę ...
- Kto .... Kr antz? ....
1te~o duszącym ~azem.
_A jeżeU nie wskoczycie?„.
- Ta~, tak 1.... Krantzl... Wa:jatf... stacJt Łódt -.Kalls~a...
_No, to trudno się nazywa„. _uRlchot zrozumiał... Lokaj chciał się Szaleniec .. :. Pociąg bez maszynisty?„ 1 - Tu mówi zaWlladowca .stacfł Dorna
śmlechnął się poczciwy kolejarz.
·niew!oe„. Hallo!...
Pan rozumie?...
wymkna.ć z pałacu...
- No zaczekajcie.„ Zastanowię s·ię
- Słuc~am!.... '!'fo. c~ tam!?._
- J~kto. zamord~wał?....
- No. dobrze„. Znacie Prlecfeż r;'znad tern.:.
- W teJ chwili przeJechal...
- N1ewiadomo. Jeszcze Jak to. byto.
kład ookol... w jaki sposób chcecie kh
Kielczarek skłonił się i wyszedł. Dy.
.
- No, i?„.
ale w każ~ym raue pociąg . ten nie zazwo!nlć z oiwnicv?...
- Dwuch pasażerów wYSkoczyło żurny ruchu zmarszczył czoło.
- Musze najoierw dostać się do ga. trzymuje sie na żadnej stacJL. Pedzi na
- No, jak panowie sądzicie? ... Wyprzez okno.„ Złamane kre9:osfupy... Je.
oślep„.
blnetu pana Krantza...
- On chce wypróbować swój wyna- den z naszych maszynistów i>:óbował słać tego człowieka na pewną śmierć?„
- Doskonale ... Czekam na was na
Nikt nie śmiał z.abrać głosu w tej
. wskoczyć do lo~omotyWy, ale ~ne udało
.
.
górze... Ona tu tymczasem zabaw po- lazek„.
sprawie„.
. - A m~htplrkóbudje !.„ Ntkt mu te~o mu sięA„. Odetstahśmykgo dot szpit ala...
UcJanta...
- Panowie milczycie„. Ja rozumiem
.
C? am w. o omo ~ie 7...
Richot wymknął się z pokoju. W kil- me zabra~1a, Y o 1 a~~ego przez me- Jakiś szalen!ec WyWiJa ręk~ma. i Niema się nad czem zastana wi ać, .•
ka minut później wyszedł również Buń- go ma zgm~ć tylu ludzi. „. .
Otworzył drzwi i zawoła!:
Nadkom1s_ar~ zatrzymał się nagle po wrzeszc zy coś w mebogtosy, lecz me me
czuk. zmyliwszy czujność polichnta.
1
_ Kielczarek 1
Wpadł na górę do gabinetu Krantza i środku poko1u I przesunąf rę.ką po gło- słychać.„.
····
- Czy rozmawiał pan z Zielkowica-1·
wie, jakgdyby chciał sobie coś przyposzybko nacisnął guzik.
• t )
·
(D a I SZy c1ag
· mi?„.
Skrz\ nka w ścianie sama sle olwo- mnieć.
JU · ro 11 ' '
- Właśnie w teJ sprawie diwonię.„
- Tak„. - rzekł po chwiH. - J~de
ayła. Schwycił słuchawko:
.1
na dworzec„. Ciy pojedzie pan ze mną? . - No, I co? 1 HaIl o I...
...- Ha 11 o„„
S'l'RESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCI

W vuiete ,Alhambra" zamordowany zoetRal prumysłO'Włec warw:awsk.i Zygmunt
uelcki, który przybył tam ze •wl\ toną

-

by

jęk.

-
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Dziś poraz ostatni !

Film dla dzieci od 10-90 lat z niezrównanym komikiem

p. t.

HAROLD LLOYD

Film ten

HAROLD ' TRZYMAJ
SIE; ••• ''
'ł
I

'I
llusŁTufe falc:

H Id
· ku z elf o zawodem sprzedawcv. - W rolach
zostac! doalc:onałym 1driedawo" oraz per.,petid• mLi tt'Jne 8 1_0 ha wT~"::,z Inni Nadprogram: Dodatek
Flelschero
a ne e 9
d .
•
wakl - Pon:. o 9odz. 4. 8 0 po po 1u n1u
__

lłównych1 Harold Llolfd, Barbara Kent, Robert ""c. Ca e,

---

Chorzy na ruptury iróine kalettwa\\\

--

------

POMOC I SKUTEK BEZ OPERACJI!!
.RUPlURY, Jakotet kalectwa nie
wolno zaniedbywitć, 1dyt skutki dla
tycia ludzkitg'.> '" bardzo niebezpieczne. Ruptura staje sio wielką Jak glo
wa ludzka ł konewka SJ>Owodować
mote śmiertelne powikłania kiszek.
Spe-cJalne lecznicze bandaże orto·
pedyczne gumowe mojej metody usuwają radykalnie nainlebezpiecznieisze
I naJzastarzalsze ruptury u metczyzn
kobiet 1 dzl~L Na skrzywienie krea;osłupa, pneclw tworzeniu ale ·1ar·
bów I a:rutllcy kości lecz.n. gorsety
ortopedyczne. Dla s.krzywionych nóg, płaskich
I bołl\cych stóp wkłady ortopedyczne. Sztuczne
not! I roce. Zakład ortopedyczny Spec. L RA·
PAPORT ortoped. zo Lwowa, Lódt, ul. Wól·
czadska 10, front parter, teł. 221·77.
UWAOAi Osobiste Jawienie się chorych Jest
kon.lecuie. Ube:7JJ)!eczonych w Kasie Chorych
m. Łodzi przyJmuJe.
PODZlĘKOW ANIE.
WPan.u SpecJaliśclo Dyrektorowi J. RAPAPORTOWI dzlekulo sarde\.-znle za wyratowanie
tnojego dziecka :r; clężkleico kalectwa niedowładu
h>aralltu) nóg .i powodu sknywieo.la kręgosłupa
I bolącego ropnero garbu przez załotenie spe
cJalnego leczniczego gorsetu ortop.edy.cznego
wedle Jego metody. Dzieoko nasze cl~rpialo
ogromnie .i powodu noszenia skamieniałych opa.
trunków 1lpsowych, sporządzanych po szpitalach. - Dziecko na,su Jest obecnie zdrowe 1
cho<ld pros to! I!
SZKLAR OWIE.

--

Chor. skórne.
weneryczne
Piotrkowska 10
Przvimu!e 8·10 rano
I od 6- 8.30 wiecz.
W niedziele i świę•
ta od 9-1,
Ordynuje w lecznł•
cy .SANITAS" uL
Śródmiejska 8

codz. od 12.30-1.30

-----Dr. med.

lila zer
ul. Zlelona N!! 8
Telefon 185-49,
Chor, skórne
weneryczne
Przyfm, od 12-:1
l 71/,-8 11, w

Doktór

~.lew~owiu
Cłlor.

ak6rne,
weneryc:a:ne
1 płciowe.

Dawno
niewidziany
oraz

urocza

Włodzimierz

ITA RINA
wkrótce w

Kousf antynowska tz

Gajdarow

TeL 155-52,
Pnyjmuie od 9-1
l 6-8,
Dla niezamotnych
CENY LECZNIC.

.znana .z filmów:

„Erotlcon" I

emocjonującym

„Skąd

obrazie

niema powrotu"

dtwi~kowym

Na Falach NamiAtności I .
"'
·S. Kantor
Dr. med.

. . .: .... „„. „.„ .. „.

Matki,

., ) .

.:

f1oecJallsUI chorób wenerycznych. alrór
• • • • • • • • • • • • •1ovch. włosów I moczopłrJowvcb. ~
.:ienfe lam~ twaroow• I prom!eniamł

.

strzeżcie

swoje dzieci I

Pluskwa rozsadnikiem wszelkich chorób.
Jedynie preparat „FUMIGATORE· CIMEX"
pluskwy wraz z zarodkami.
Do nabycia we wszystkich

na.

radykalnie

aptecznych l drogerjach.

PRZEDSTAWICIEL 1
cz~""icl•

eksperymentów
ze zdrowleml
Nie daf cle •i• ne nic łDDtfo, rn·
komo równie dobrego, namówić

Int. JULJUSZ HAMER I 5-ka, l.6di, 6-go Sierpnia 1. Tel. 188·58.
Przeprowadzamy dezJfnłekcJ• pod 9warancJ11.

„o I.I.A„

to marka wypróbowana w clllgu
d.desl"tk6w łat.
Takie anłyHpłycznie •preparowana
~

PRZY.JDŻ osobiście a przekonasz sio -

popularnlelszym .znawc,
W. PYFFELLO. • Widzi
człowieka I oneznaczenle.

te naJ·
dusz ludzkich Jest
przyszło&d katde&o

Je!ell Włlti>ln lub cierpisz
moralnlo - NAPISZ natychmiast lmlo. rok I date urodze
nla otrzymasz darmo anallze
Swoie10 losu !yclL
Nlnlelue 01łouenle l 915
gros.zy znaczka,mf pocztoweml zał•czyć na prz•
svłke. Adres:
Wacław Pyfft>Jło, Warszawa, Bednarska l'f.
Przyjęcia osobiście cały dzled.

„.
'* '

Za okaxanlem niniejszego 01łottMtla k!łtdY
otrzym.a amulet • talizman - a takowy J>rzynosl SJ;cześcle, Powodzenie f WPłYWa 111 otoczenie lub osobo koc.haną.

....••••••••o•••••••„•••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
KomunlkacJa autobusowa

t.ódź-Piotrkó
llnJI

w

Autobusy na pow ytszeJ
odchodza do Piotr·
kowa o katdeJ pełne! a:odzlnle począwszy od 8
rano do ZO wieczór z Dworca Południowego
przy ul. Wólczańsklel Nr. Z32, doiazd tramw„
)'~m 14. Czas przejazdu 1 1odz. 30 mln.

Stołowe,

składach

tępi

Sypialnie z powodu likwidacji

o 50°!0taniej - KARKUT
Piotrkowska 44.

Kl

I

Rent1enL

ł'lOTRKOWSKl

I«. ROO
UCKIE.J.

iw ANOE

Wełłd• l!w1a1"1dl1 ~ Telefon 29-4.5.
PrntmuJe od 8-2 I od ~ w. Dla oaó
lddzlelna DOCZeka.lni&.

I„ ____I
Rozmaite w

Z pOWODU wyjazdu do WYnaJecla

.s-k1ep z urU\dzenlem I 20k6J z kuchnią,
ul. Wolna NT. 18. rói /.loteJ:;...·- - - - .

•I nger tłanYllll 0""ff~ bift H. Lub 1cz ~:~k~ ;~~~:~k~or':1ar!1sc:i~!~
Ceg1'elniana
7
Doktór

Dr. med.

•

Dr. med.•

POTRZEBNE

0

cerowacz~;-~

formie I

specJall•ta chorób akórnych, we ra, Pomorska 60.
Plotrkowska70 nerycznych I moczopłciowych - - , - - - - - - - - - " : " " " ' . "
(róf Traugutta)
Un
IZRAE.LEWICZ PaJgla, urn. u~- Ooid .
TeL 181-83
.
.n:.;
bcr&a, ul. Rzgowska 54, zgubiła wy.
SPEC. CHOR. Wł!NERYCZNVCll, S
U
h ób według etarej numeracll Cegielniana 43 ciu z ksiąg stałej ludności. wyd. w
SKÓRNYCH I WLOSóW.
pecł.a sta c or
telefon 141-32
Szczekocinach.
Tel. 132-28 •kórnych, wene Przyfmufe od g, s-10 12-2, 5-8 w - - - - - - - - - - - eycznych I mo• niedziele i 6więta od 9-1 Dla pd od SAMOCHÓD • torpedo 7-<>sobowe, doPrzyjmufe od 9-11 I 5-8.
czopłclo~ych.
dzielna poczekalnia.
skonały na komunikacie miedzynniasto·
w niedziele I śwłeta od 10-12
Leczenie łwiatłem:
wą sprzedam po niebywale nisk!eJ ceOd 1-2 w Lecznicy, Piotrkowska 6Z. promieniami
nte' zdecydowanym reflektantom. An,;.__ _ _ _ _ ___.,,;...;....._._ _ _ _ Roentgena I lam
Dr. med.
drzeJa 34 - cukiernia.

Andrzeja

z.

DłOkKTóR

k• P~~1!::r:w~

M. RQZENJAL

ZARAZ potrzebny dobry_J)raoownlk fry
zlerskl damsko • meskl. Zakład PryzJer
s.kl. AJ. Koścl,uszkl 22.
•
- --·
-----•la
~.._
NADZWYCzAJ ładne. sł.0111e-orne i
l
•11~
wowe letni&ko, 1kładaiją<:e się z t, 2
(Dawniej Cegielniana 38)
i 3 pokoi s kuchn.ij\ i we-rendą d-o wytelefon 216-90
najęcia Pny lesiil, piękny park, ła.Specjallsta chorób skórnych
Dr. med.
zitmk1,. ł6dkt.. ~leko wa~ywa i inne
I weneeycznych. Elektroterapja
•
łl
produl{'ty na mLeil"Cu 20 mm.ut o.d przy.
Leczenie lamp„ kwarcow„.
Specjallsta chorób •kórnycb 1tmku Mork()'W>S.ki„go w Zgi· ~n'tu. 21.s
Pnyjmute od f• 8 -:i przed P• i od5 ·9
I wenerycznych
ZAOIN.t\L piesek ratlerek J>Odpalany_
wnledzłele l łwięta od godz. 9-1
Pn„fmufe od 3-6 i od 8-9 wieczór proszo o odprowadzenie za ?'ynagroDla pad oddzielna poczekalnia.
•
niedziele ł łwięta od 11-2 po poł. d~enlem PIJałkowska 17, Olesiak.
28
D
d
PIBtrkawsłą ZOD1·PtotrKowslła 99 teł. 144-92 NA WYPLATĘ! Eleganckie damskie
r. me •
(róg Pustel)
płaszcze I kostiumy. Meskle ubrania I
Nr, telef, 194-03
SOK CZOSNKOWY
płaszcze. Wielki wybór jedwabnych i
przyjmute w cboro·1wysoce ekonoml~ny o<ldawna wy. wełnianych towarów. ':'\'zorzy_ste ~ta·
:bach ekórnych l we próbowany środek domowy przec.i\\ miny. Materiały na letnie suknie. Biały
neiyciuych tylko lzwapnlenlu tył 1 wszystkim chorobom towar. Plrankl. Kapy. Kołdry. Damska
Specjalleta chor6b ak6rnlfCh kobiety i dzieci od przemiany materii. 1 bul 7 zł., 3 but. l mes~a bielizna. Pończochy. Swetry.
1 wenerycznych.
1 do 3 i od 7 do 81s .zł. Dr. CASPARY &. Co Gdańsk Obuwie. Sakiewki. Wyfymaczki. Pole.
El ktr 1
ł
po południu.
.
oddz. 170.
'
' ca Leon Rubaszkln, Kilińskiego 44.
LecsenIe d 1a t erm1".
e o •rap L
Uwa1af Krawiec damski i meski na

W
H
On'
·e1
ceg

D\Vys I
na
4

do 10.30 rano. od 1
akuszer ginekolog ·
do 2.30 pp., ocl 6
do S.30 w„ w nie· 11·10 Listopada 19 (KonstantY11owska)
dzielę i •więła od Tel. 223-34. przyJmuie od 4--6 po J>Oł.
10-1. Dla t>d od od 1 do 2 w Lecznic„ „POMOC•,
ddeh1.• 11eae~elaia
Aleksandrowska 1.

wlalJ.[li

!Dr SD lt..DWIEJCZYK

ul.

REICHER

p~~~~·1~':=0 ~~; 5~9··wt2!_-93 Ulan . dentysta ··n-u·n,·[·l·O·[i.·y··1·~d;;h„ne···· :~~d:: Stałym kllJentom nawet bez
w nłedzlele od 9-l pp.
B•IłHU'~BAUM"WI
r
li ~lln~u
UBIORY meskle. damskie, obuwie, swe
Dla nłezamotoych ceny lecznlc.
U
try na wYJ>łate, Piotrkowska 37. III

-========~=-====-1Piotrllowska51

1 in!le.
tel. ł~l-23
przyi muj e do repera ci 1•
POK(>J frontowy, umeblowany z kuchenką gazową, wejście z klatki scho-- Godziny przvię~
ul. 6-go Sierpnia 78. III piętr•
dł)Wej
d-o wyna.jęcia, W.i.ado-mość w od 4-7 wieczór. Tanio, bo w prvwatoem mieszkaniu.
Ad.m.ini.traoji,

·••••a•••••••••••••••••••

wel~ie. I Pietro.
.;..;.B.-.lż_U..,.T..-E""'R'-.J:;..;A-..'-ze""'lit-a-rk_i_n_a_r_a_ty-._C_e_n_v_g()
tówkowe •. Precioza". Piotrkowska 12~
w podwórz".
(.5

---
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Motocyklowy ziazd
gwiatdzistv

Echa

W dniu

wczorajszym

odbyło

sio

Ze wz.gledu na spadek wagi Cyrana, diz!e: Pawlak, Cyran, Zieliński. Klim- Nadzwyczajne Zebranie Plenum Zarzą
któremu ubyło 3 kilo, zasili on reprezen- czail{, Sewery.niak, Majer, t Hymer i dów sfuzjonowanych klubów Z. S. O.
S. „ttasmonea" I ż. K. S. „Kadimah".
tację Łodzi w wadze kogucie!. W wadze Stibbe.
W Czechoslowacjl wia<k>my jest
sklad ireprezentacji Brna, który brzmi
następująco: ttromad a, Menschlk, Krum
pelr, Kosina, Stocki, Skrivanek, Ostrwżnak l Am.broi.
Reprezentacja Ołomuńca nłe rostala
jeszcze ustalona, przewidziany jest Jednakow<Yl Uldzfał następuJ::\cych zawodników: Tesar, Petz, Pmsica, Zach, Pavelka, Sknic!zik, Skyra I, Skyra II, Slezak,
Havelka i f ir anek.

śiredniej

do Poznania wyznaczono Stahla I, tak że skład przedstawiać się bedzie następująco: Pawlak, Cy.ran, Zieliński, Klimczak, Chmielewski. Stahl I,
ttymer i Stibbe.
Poznań przeciwstawia nastepu~ący
skfad: Wolniakowski, Wdowlckf, Czerniak, Anioła, Arskl, Majchrzycki, Wiśnlewskl l Tomaszewski.
Na tmtrnee po Czechosłowacji wyŁódź w następującym SKłailiamłaby
••llijmecilh
••••••••••••

-

•

z.

no me.:z boksersl ci z Poznani em

W niedzielę dnia 7 czerwca odbędzie
gwiatd.zisty do
alę motocyklowy zja.zd
Lodii organizowany przez Lódzki Klub
Motocyklowy. Zjazd ten opowiada się
pierwszorzędnie, albowiem zapowi.edzia
ły w nim udział sekcie motocyklowe Le.
gji warszawskiej, Unji poznańskiej, Unionu, Bar-Kochby i t.d. Dla zwycięzców w
po.szczególnych kategorjach ofiarowano
cały uereg wartościowych nai!ród.

władze
A. S. Makkabl

Nowe

Repre zenfo c:jo lodzi

ł.K.11-u.

/f2I21

wspaniałego

1

sukcesu Austrji

p.
Przewodniczył zebraniu ławnik
Aleksander Joel, który w swem przemówieniu podniósł tak ważny moment
w dziejach rozwoju sportu żydowskiego
na terenie m. Łodzi, wyrażony przez po
jeden
łączenie się dwuch klubów w
zdrowych
mocny i opierający się na
podstawach, klub pod nazwą Żydowski
Klub Sportowy „Makkabi" w Łodzi.
Na powyższem zebraniu wyłoniono
Zarząd następujący:

Prezes..- ławnik p. Aleksander Joel.
I wiceprezes-inż. p. Bernard WaJn-

ber~.

II wlceprezes p. Ignacy Pryszman.
Sekretarze: - p. Bernard Koolowicz
i Aleksander Rabinowicz.
Skarbnicy: - Mag. p.. Stanisław Ja
kobson i o. Israel Domb.
Referent prasowy i propagandy (Koresponden,;ła
p. Maksymi]jan Rundstcin.
Kronikarz: p. Marian Wolfowlcz.
Mecz ttiied'zlelny 11>owstanfe nlewdPo raz pierwszy od siedmiu lał zmle- gować zespól niemiecki llekiroć Jednak
Członkowie bez mandatów: p. Darzyity się w Berlinie reprezentacje pit- nadarzała sle Hoffma'llowi IU'b Innemu pliwle na dtwgo w pamięci sportowców
Szwalbe, p. B. Praszkier i p. ldeon
wid
szczezawodach
po
którzy
berlińskich,
j
bramki,
zdobycia
d'O
strzelcowi okazja
karskie Ausbrjj i Niemiec.
Od chwlll bowiem, gdy Austria wpro- 1 interwenjowat niezwykle skutecznie ł rze oklaskiwali zwycięzców za ich plęk- Szaplro.
Do komisji rewizyjnej weszll: - p.
wadziła u siebie zawodnictwo, Niemiec- szczęśliwie bramkarz austrjackf ttiden. ną grę.
Goldberg. p. Henryk Orynsztajn,
Roman
rozegrały
pił-karskie
:związki
Oba
!prz.e'J)Okonała
Austrja
Ostatecznie
drużynom
kf Zwląz.ek Pil'karskf zabronił
1
swym sprowadzać do Niemiec drużyn~ ciwnika w stosunku 6:0, nie dopuszcza- dotąd 8 spotkań, z czego 5 wygra ł a p. Arnold Kaufman, p. R. Gepner i p.
.
austrjackle I sam unikał spotkania z re- ! jąc gospodarzy do zdobycia nawet ho- Austria, 2 Niemcy, a jedno zakończyło Adam Kaban.
sekcyj
poszczególnych
Kierownictwa
remisowym.
wynikiem
się
PUJnktu.
norowego
1
więc,
dziwn~o
Nic
Austrji.
1
prezentacją
następująco:
obsadzone
zostały
że niedzielny mecz między ireprezentap. !ni. B. Wajnberg.
Piłka nożna cjaml obu krajów rozegrany w stadjo- 1
lekkoatgimnastyka,
sportowe,
Gry
ffll•
r~oQ.t..,O
.
~4
nie berlińskim, wywołał w calej Europie · (Z'.r~.od
!etyka - p. S. Laufer.
&~ff
Jl
~ •111
;e,
•••
J1 .-.,.._,
kolosalne zainteresowanie.
Pin~ - Pong - p. I. f ryszman.
..&..
_
W Berlinie mecz z AustrJą był wyPlvwanie - p. s. Splewak.
€i~aor ... w
W
d·arzoniem piterwszorzędnem, 0 którem
- p. A. Kaufman.
Szachy
Kafaw
Polski Związek Atletyczny
Jui w nadchodzącą niedzielę rozpopisało się l mówiło już na długo przed
- p. M. Rundstein.
zimowe
Soorty
przywyników
otrzymaniu
Po
wicach
midrużynowe
o
spotkaniem. Stadjon w Grunewaildzle czynają się rozgrywki
PL.e~kryolwakic'z,
••
P
~~~ss
osiągktóra
drużynie,
mistrza
fytul
a
zn·
ciętapodnoszeniu
zgromadził. blisko 40.090 widzów, żąd- j strzostwo Pols'ki w
0
"'
nych emocJI, no f zwycięstwa swego .ze- . rów. W pierwszym boju spotykają si~ nęta najlepszy wynik.
- p. HaJlborn
kolarstwo
i
Turystyka
doten
system
ie
kwestjf,
ulega
Nie
Ł°"'
i
Warszawy
drużyny
sJ)Olu.
1mistrwwskle
Wyżej wymieniony skład Zarządu
Aczkolwiek Aust.rja byita faworytem dz.i. WKS Legja l ŁŻTSO Ba:r-Koch':>a. prowadza tylko do nadużyć I machinaZawody te z_apowladają się bardzo cji, celem uizyisikanła piśmi-ennle lepsze- daje pełną gwarancję, że klub postawiotego sp~tkanla, to Je·dinak przypuszcza- \
ze wz.glę<lu na to, te wy- go wyniku, bo dmży·ny więcej nie wal- ny zostanie 1na wysokim poziomie orgainteresująco,
gry
ofiarnej
swej
ze
znani
no, że Niemcy
zdołaJą jednak na własnym terenie po- 1nik tego ciekawego spotkania Jut decy- czą i dalej w półfinałach ewent!. w fina- nizacyjnym sportowym.1
Sekretariat urzęduje przyjmuje za
konać igr?foego przeciwnika lub uizy- duje, która z dmżyn zidobę-clzie zasrezyt Je się nie spotykają.
nowych członków codziennie w Io
pisy
być
powinien
system
że
Uważamy,
z
związku
W
Polski.
mistrza
tytu~
/ny
remlsowyi.
wynik
conammlej
skać
własnym przy ul. Gdańskiej nr. 40,
Jrnlu
wszystkich
we
prakty;kuje
się
Gcz.eikiwan~a zawiodły jednak w ca- i mającemf sfę rozpocząć mistrzo.stwam! taki jaki
prawe wejście od godz. 20-eJ do
fi,
Jl
wygrywajądirużyiny
sportu:
gałęziach
nlefortuin
poruszyć
będz:le
rzeczy
od
nie
leJ pełnI. Publiczność mocno się rozcza22
-ef.
rowala .1 izrom~ała, że dzieli . Jeszcze nie ł niefachowo opra.::owany system ce przechodzą do półfinału I drogą łl')SO
wania walczą dalej, zwyich;skie drużyny
.
zbyt wielka •róznka footbal memleclct rozgirywek.
Sy~tem ten przed~tawb ~te nac;tenu- z półfinału spotykają się we finale i zwy
od austriackiego. Austriacy, znajdujący
Drużyny, które zdobyły rnistrzo- cięzca tego spotkania otrzymuje t~1ul
co:
ją
za<lemonformy.
s~c~ytu
u
się obecnie
1
o mistrzostwo klasv A.
strowall w Berltme grę, Jakiej dotąd j stwa drutynowe swoich ~kręgów. spr>- drużynowego mistrza Polski.
zote:i
system
ie
kwestjl,
ulega
Nie
losowania
drogą
raz
Jedyny
się
W nadchodzącą sobotę rozegra po..
tykają
wog6le nie wld·z.!ano.
Ze wsz~stklch rep~ezen!ac~J bawlą- 1 z jedną tylko druiyiną. Wyniki ty·chj stat opracowany na kolanie bez więk ważny kandydat do tytułu mistrza klasy
cyich ostatnio w Berhme na1lep1ej wyrpa- trzech spotkań Już decyidują, która dirtt- szego zastanowienia l dlatego wlnien A Hakoah spotkanie o mistrzostwo z
u:lec zmianie
drużyn'\ łlakoahu. Pozatym odbędzie się
dla gra wlede1kzyków, którzy girali tyna zdobyiła mistrzostwo.
pięknie I sku1ecznle. To tet Już po kilktllw nieduelę spotkanie PTC. - Burza w
nastumf nutowej grze publiczność zrozuPabjanicach. Pozostaje jeszcze do rozegmiała, te Austrja musi zwyciężyć I to
rania dogrywka meczu Burza - H!\kow dość WYSO!klm stosunku. Do przerwy
ah i na. tym kończy się pierwsza kole1ka
austrJacy zdobyli trzy bramki.
o mistrzostwo klasy A.
rozgrywek
W ub sobotę odbyły się dalsze roz- śwl·ąt mecz towarzyski z teamem komb.
Po zmianie stron starano się doplngrywki o mistrzostwo kl. C. Pod. Kal. ŻKGS. - Prosna.
di-Poznań.
Mecz należal do rzędu ni-eclekawych
I Jutrz.enką,
K. G.
między drużyn.
łl
które zak.oticzyty się zwycięstwem re- I toczył się pod silną 1>rzewagą Teamu,
Przed meczem bokserskim.
zerwy ŻKGS w stosunku 2:1. Bramki lrtóremu udaje się w plerws·zych minuodbędzie
nadchodzącą nie.dzielę
Syt~a
przez
bramke
jedyną
zdobyć
łach
EljaI
Klinger
strzelili
zwyci·ęzców
dla
wvścigowego w Helenowie.
mecz
WY- się w Poznaniu międzymiastowy
wysiłków
obopólnych
Mimo
derkę.
Kohn.
Jutrzenki,
dla
szewlcz.
1Wnadchodzącą
niedzielę nas'tąpi
skł'3dz.ie
Poznań.
_
Lódt
bokserski
zmieniony.
nik nie został
Sędziował p. Wl. Neuman.
inauguracja se.zonu wyścigowego na ton=ektóre
Wyróżnlli się z teamu Synaderka i reprezentacji łódzkiej za~zły
•.•
:rze w Helenowie. SS Union przygotowu
zmiany i 06latecz.ny skład przedstawia
skrz.
pr.
gości
z
Rozenblum
roz.emistrzostwo
o
.
mecz
Następny
przy.
~ bardzo uro.zmaioony program,
I<~ S. Strzelec (Sieradz) został przy- się następuiąco: Pawlak. Cyran, Zieliń
między Hakoahem
tem prowadzone są pertraktatje % jddt- grany w tymże dni.u
ski. Klimczak, Chmielewski, Stahl J, Hy
w poczet członków ŁZOPN.
jęty
zwyciesię
i Ogniskiem, zakończył
cami .zagranicznymi.
Z J>O~odu rozpoczętych Jut rozgry- mer i Stibe.
stwem tych ostatnich w stosunku 1 :O.
F<.znaA przeciwstawia drW:yni~ tej
Hakoah mimo wystawienia pierwszej wek o mistrzostwo klub ~en w. roku b.
na~t-Epujący :espół: Wolniakcwski, Wdo
drużyny nie mógł zdobyć wyrównujące w roz~yWkach nie we.tmie udziału.
u
Maj.Apetlt Abr. Sr. pomocnik ŻKGS-u nie wicki, Czerniak, Anioła, Arski,
go punktu
Tomaszewski.
i
Wiśniewski
chrzycki,
zwolnienia.
otrzymał
Zełf.
p.
Sędzio~al
Jak 3~ę do~adui4:~Y d,?skonały bokZa czynne znieważenie na meczu
••
.
&er slą.sk1 wagi średnie1 Wieczorek opu.ś- Prosna Kler POD. ukarało Sołty •••••••••••••• ••
KKS
. *'
cił na stałe Sląski przeniósł się do Lw0••••••••••••• •
szewskiego (Prosna) 6-mies. dyskwaliRozegrane w n!edzlel~ za~ody o
bokse.rsk.ie w
wa gdzie objął treningi
strzostwo kl. A między ks. Bieg (Łódz) fikacją
Lwowskim OZB.
Za ~ldoczne kopnięcie przeciwn!ka
a Kal. Kl· Sport. przyniosły dalszą klęDobrowolskiego
ukaral
POD. Kal.
skę gospodarzy w stos~n~ 2:4.
Druzvna KKS-u znaJduJe się w b. sła I-mies. dyskwalifikacją
Dr. med.
z powodu grożące) degradacji KKS-u
bej formie. zash.~żenie p~ze~rY.waJąc do
do kl B zarząd tegoż klubu zwrócił się
lepszego od siebie przeciwnika.
•
Narazie niema żadnych widoków na. do z~rzctdu WKS Prosna z prośbą o u· · · graczom F rencho· zwoIniema
· Ieme
utrzymanie się tc1· drużyny w klasie A 'd zie
Choroby wewn~trzne I Ąllergiczne.
YZDI Br.amk1 zdob~h: Micha!ak I Sku.b1szew- wiczowi i Bugainemu, wykreślonym z
BS
front I skt, dla ~ośc~: 1 łącznik. Sędziował p. WKS. Prosna, którzy chcą zgłosić akces
.
do Kal. ~lubu Sport~
ł piętro Wardęszk1ew1cz. ••
Prosny
Kier.
dow1aduJemy
~le
Jak
.• 1
•
Tel. 184-21. - Przylmufe w dni powszednie
Korzysta1a,c z wolnego terminu goś- ma odnieść się do prośby tej przycbyldol!zi11v cd 6-ei do7-el. - w niedziele i jw!ęta
cie rozegrali w drugi dzień Zlelonyc.h nie.
od l!odz, 11-eJ do 12-e1
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„Dostaniemy. męża
bez matury,
ale nie - 6e• s•minfti„•..
Oryginalna demonstrac;a uczenie w Belgradzie
Belgrad, 27 ma!a.
(Telegram wlasnY).
Nowy rektor uczelni żeńsklch w Bel
gradzie wydał rozporządze'.'ltc zakazujące uczenicom używania pudru, szminki oraz ondulowania włosó ą.; i manikl·
rowanla paznokci.
. Uczenice wyższych klas wybrary
„delegację" złożoną z 12 UC7- m'c. które
udały się do ministęrstwa oświaty z
prośbą o audiencję, nie zostały jednak W porcie w Hambur2u przewrócił się olbrzymi 4000-tonowy dźwl2, uderzając
przyjęte. Wówczas następnegrj dnia o- z niezwykłą siłą w przejeżdia.lący statek ł n I s z c z ą c g o niemal iuoełnie.
głosiły one we wszystkich pismach miej
~~~wych list otwarty o następującej tre- ,...,• aszlfll'G
„Nie damy slę "WYchować w 'duchu

el'l•p(OSfG
rn -la 4
U
. .., •

'

średniowiecznym. Bez matury dostanie-

1

my . prędzej .,męża, aniżell bez szminkii.„
Rektor wysfapłł bardzb ostro przeciwko organizatorkom•powyższego str ej
ku;:.Prawdopodobnie będą- one wyda 10ne
ze szkoły. Powyższy wypadek wywołał !
w opinjl publicznej wielkie zainteresowanie. Specjalna komisja ministerialna
ma zbadać stosunki panujące w szkolnic
twie.

„
„.., amonf1-ji

rgil!'a

młeckłeJ.

Sowiecki dumping
benzynowy
nłe udał się

.Jedna z filmowych wytwórni zagranicznych nakręca obecnie szla~d~rowy mm
„Bomby z Monte-Carlo" w trzecłt wt>r·
sjach językowych. W tym ce(u 1df.wną
rolę odtwarzają trzy artystki, mów~ące
trzema różneml językami. Z lewej .ku
prawej - Sari Merłtza 2ra w wersji
wersji
angiełskleJ. Katarzyna Na2y francuskiej I Anna Sten - w wersji nie-

I

.!Int p0Jqc%1.1na ani
tlaUa f a110.Ulia•••

8'e 'Jtiedniu.

Wiedeń, 27 maja
zamierzały opanować austrja

Sowiety
ckl rynek benzynowy I w tym celu wystatv wielkie transporty benzyny, które
miały być sprzedawane po bardzo niskiej cenie. W ostatniej chwili dopiero
rząd zdołał uniemożliwić dumping sowiecki, albowiem wydał rozporządzenie
ograniczające przywóz benzyny rc,syjskieJ.

Wledeii, 27 m<lt3..
· _
'
Znany dom bankowy Auspitz, Lleben W fabryce amunlcJI w LuiecJI miała miejsce w tych dniach straszliwa eks·
plozja, która spowodowała pożar całego gmachu fabrycznego.
I spółka zamknął swoje okienka. Jeden
ze wspólników usiłował wczoraj popeł. , . . . . . _ &u11Gff9•-a. IJ)
nić samobójstwo, skacząc do Dunaju.
...,w;.H
t#AU..,V
Tego samego dnia został znaleziony w
pobliżu Wiednia trup drugiego wspólnika dr. Ludwika Schillera, który również
popełnił samobójstwo.

-----------a111•am•11m•111••-•••Billl!BB1••
lofnict111fe

„.lecz pomysłowo skonstruowane wne·
trze komina 70-metroweJ wYsoluścł, Jed
neJ z amdelskich kopalń wę~la w wam.
W kominie, ze wz2Iędów beioieczeń
stwa zbudowane zostały stopnie z prętów żelaznych.

.Powstanie na Kubie
:7floj:fi,.,o iest inter,.,enda.
:ftanó"' Ziednot:sionu•li

·.
Kryzys gablnetowY w Behdl trwa w dal
szym ciągu. Następcą premJera Jaspara
zostać ma POULLET (na fotoS!raiji) któ·
l'Y już piastował funkcje prezesa gabl·
netu ministrów.
Redakcta 1

New York, 27 maja
(Telegram wlasny)
Donoszą z Santiago, że w 6 miastach
Ku~y w~buchlo powstanie. Mitno u..,iJnej
akcn woJsk rządowych nie ud1lo się otb-;zlo do
1 P~nować. sv~uacji.. W czo raj
W Anglii skonstruowano specjalną maszynę do startu samolotów. Maszyna ta . PierwszeJ w1ększeJ bitwy pode oes której
nadaje szybki ruch samolotowi, niezbędny do wzniesienia Jego w przyśpieszo- Padło około.100 zabitych i rann ,rch. Gdv
. by powstame Przybrało wieksLe rozmia
nem templ~ w powietrze.
ry, n~Jeży s.ię licz".ć z możliwoś ~i~ inter
nieważ w okręgu tym oddano 5 OOO gło- wencn wo1skowe1 Stanów Zk:hoczoLondyn, '?:7 maja.
sów na kandydata komunistyc~negJ. Za nych.
(Telegram własny].
•
Podczas . wyborów uzupelniająl;ych I rząd „Labour Party" postanowił wyde- ·
~
w miejscowości Ogmore został wybra- ~legować do tego okręgu na okres 3 mieny kandydat partii pracy. Wvbory te sięcy · specjalnych agitatorów, k~órzy;
.-: - - wzbudziły dlatego zainteresow,mie, po- zwalczać bedą akcję komunistów.
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ODDZ!Ał' .Y: KRAKÓW, ul. Pi!arsk~ 4, tel.. 165:00; KATOWIC~: Biuro dzienni~ów „Haga" Wincenty Szczepaniak•. ul. Pi~sto~s.ka 9, tel. 7.17; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hl~w~i«i.
ZAKOPANE~ W· 1 . •
ul 3-go Maja nr, 28; BĘDZIN: Bmro dz1enmków J. Hlawsk1, ul. Malachowsk1ego 1; DĄBROWA GÓRNICZA: Bmro dz1enr,1kow J. Hlawski, 3-go Maja nr. 4·
JÓniec, Krupówki nr. 30; GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regia"~ te!. 1?.02; TARNÓW: ulica Krak~wska nr. Z; ~ZĘSTOCHOWA: Al. Panny Marii nr. 31, tel. 4'.43; KALISZ: Żlota ::r~ril~~
tel. 31; KIELCE: ~I. S1enk1ew1cza nr. 46, tel. 171; SKARZYSKO: ul. llzecka ~ .~6 •. ~I. 40; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ulica Garncarsirn nr. 3:
RADOM: ul. Żeromskiego nr. 23,

1prenumerata: z kosztami .przesyłki pocztow_. ei zł. 3 gr, 50 .~iesiecz~ie
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I Ogłoszenia:

tekś~ie

sz~;

50 gr. za.wiersz .milimetrowy (na stronie 4
w
milim. Drobne: za slow o 15 grosz
• nek:0Jog1 40 gr. za \\ 1ersz
. .
.
y,
nai::,imeisze zl..1.5.0. Pos~ukl\vame·_ pracy:. za slowo .w. groszy, najmniejsze z!. 1.20.
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