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Dwa taiemnicz1 samoloty

Górnik zamordował 6dzieci

przeleciały nad
Sląskiem

Katowice, 30 maja.
W dniu wczorajszym miały miejsce na
Śląsku dwa wypadki przekroczenia granicy polskiej przez samoloty nieznanego
pochodzenia.
O godz. 11.40 orzeszybo 1 wał nad gracały mózg. Druga ma złamany kręgo nicą w kierunki z Oliwie do Katowic jesłup i leży w agonji.
den samolot, a po upływie 40 minut jakiś samolot przeleciał nad przejściem
Po dokonaniu mordu Skorupa
POCZĄŁ ZADA W AC SOBIE CIOSY granicznem Buchat-Szarlej, lecac z Pol
ski w kierunku Bytomia. Pochodzenia
SIEKIERĄ W GŁOWĘ.
Żona jego ocalała tylko dlatego, że samolotów w obu wypadkach nie zdoła
po obudzeniu męża wyszła z pokoju do no ustalić, z powodu nadmicrnei wysoko
ogrodu· Skorupa był średnio zamożny, ści lotu.
posiadał nawet własny dom.

o nast(pni~ DJ 1,~lu soD106ój.:~1JD1 DJJJSfloc~JJI
• oflno. Zono eórnif:a f:Ude!RI unifln~lo śrnier{,i

I

Katowice, 30 ma!a.
Dowiadujemy się w dalszym ciągu.
Wczoraj nad. ranem ~Yd.arzyła się w że Skorupa w czasie wojny by.I dwa raKnuro~te po'Ytatu Tybntck1ego stras~na zy ranny w głowę. Od kilku już dni
tragedJa rodztnna. Przy ul. W olnośct w I
.
.
Knurowie miesztcał ze swą rodziną gór- • zdradzał Skorupa silne obJawy choroby
nik Robert Skorupa. Ody o godz. 5 nad umysłowej. Dzieci swe zamordował on
ranem żona zbudziła go do pracy. Sko- obuchem siekiery. .Jedna z konających
rupa w stanie zamroczenia umysłowego w szpitalu córek mordercy została tak
schwycił siekierę i
d
· k.
·
·d ,,. d kł d i
WYM ORDO W AL KOLEJNO SWYCH u erzona s1e tera, ze wt a~ o a n e
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znajdujących sią

DZIECI,
jeszcze we śnie.

Pod

-·

majątek
pozostawiony w wagonie
kolejowym.

Olbrzymi

autobusu' w

uderzeniami
siekiery
padła
19-letnia
Jad
zwi·ązek włas'ci·ci·eti·
wiga, 18-łetnia
Teresa,
14-letnia
Marta
i 8-letnia Tadeusz, którzy zmarli natych
Madryt, 30 maja
miast. Dwoje innych dzieci 15-letnia
zomfini~tv przez ołod~e DJ Worszooie
Kontroler kolejowy znalazł w wago
J;.milja i 12-letnia Gertruda otrzymały
11ie koleji0wym 6 wa:ize:{, ważąt:ych ra111 pr2!eddzień fioneresu
szereg niebezpiecznych ran.
zem 175 kilo i zawierają~ych gotówką
Odwieziono je do szpitala, gdzie wa1
Warszawa, 30 maja. lsu ścierały się dwa obozy, pr·etendujące 10 miljonów pesetów. Znalezione pieczą ze śmiercią. Po dokonaniu zbrodni
Starosta grodzki Warszawa-Poluidni·e do kie~ownictw~ instytucłą ~ za~zucają- niąd·ze kontrol·e r paekazai władzom.
SKORUPA W CELU SAMOBÓJzawiesił dziatalność centralnego Związ- ce sobi·e nawzaJ·em n~duzycia fmansoJak przypuszczan pieniądze te poCZVM RZUCIŁ SIĘ Z OKNA, LECZ ku wtaścicieli autobusów Rzplitej z sie- we.
c.hodziły bądź z rab·1r1ku. bądź też· wyDOZNAL TYLKO SZEREGU LEKKICH: dzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie W przedledniu otwarcia og?lno-polskie wo~one byty z.agrarii::~ ze skonfiskowa
OBRAŻEŃ CIELESNYCH.
123.
go kongresu autobusowego, Jest to rze- 1 nych majątków kr6'.-cwsl\! ;h.
Odwieziono go do szpitala, gdzie przeW tonie Związku od d~uższ-eg-o ~za- czywiście niemila niespodzianka.
'
·
bywa pod dozorem policji.
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P.ojedynek dwucb braci

2 zatrucia alkoholem
Męzczyzna
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budżetom Polski.
Nowy Jork, 30 maja.

do•JOszą, że tegoriOCZ •
·
·
I
·
·
·
r;y bu•dżet państwowy Stanów Zjedin'o- ·
S~snowtec, 30 maJa..
zwykły po.Jedynek l!ltędzy obu braćmt czonych wyikazuie jn7. obecni-e deficyt

wódką

- kobieta
denaturatem.

z Waszyingtonu

•
W dniu wczoraiszy~ o g<?d~. 9 w.ie_-! Józefem S~korą, zam!eszkałym przy ul· 1w wysokości okoto 9 mil;ardów złotyich
Łódź, 30 maja.
czC!r:?n w So~owcu miał m1e1sce m:_ 1 T?warowe1 11, a Fełtk~em ~l~orą, za: a równa się 3 bu·dżekmi Polski.
W czo raj wieczorem przy zbiegu ulic ..,.._
- mteszkałyrn przy ul. K1eleck1e1 12. ObaJ
TrębacJdej i Narutowicza z.naleziono ja
Ć
bracia po obfitym poczęstunku w restau
kiegoś mężczyznę, zdradzającego słabe
racil posprzeczali się ze sobą tak poważ
Chł
„
ł
oznaki życia. Przewteziono go eto lokanie, że zdecydowali s~ór swój roz~trzyopiec
oną
lu 5-go komisariatu policji, do'kąd wezgnać przy porno.:'y nozy. Spotka!lie od·
..., storvie pod Lodsiq
wano pogotowie. Lekarz stwierdz.i1 zaKatowice, 30 maja.
było się pod wiaduktem kolejowym.
Łódź
·
30 maJa.
tirucie alkoholem. Nazwiska młodego
W podziemiach kopalni Hr. Laura na
•
1
1·
b
ki1k
•
1
B
•.raci~ wa czy z .so ą przez. d aWe wsi Biedaszków (pow. łęczya.l}i)
mężczyzny nie ustalono, gdY'ż nie po- szybie kolejowym w Chorzowie 'wyclasiadał przy sobie ża:dnych dokuiment6w rzyła się katastrofa górnicza. Na jed- nasc1e .mtnu~. W wyniku t·eg? po1e yn- wydarzył się wczoraj w godzinach po·osobistych.
nvm z chodników załamał się filar, priy ku Fełtks .Sikor~ został zabiły, o.trzy- potudniowych tragiczny wypa-dek:
W stawie miejscowym w czasie kąW nocy w p·odwórzu domu przy ul. czem jeden z górników 31-letni Walen- mawszy cios nozem w kl:ttkę p1ers1ową.
.Józef
natomiast
odniósł
hczn~
ran.Y:
pieli
począt tonąć 10-letni Janek Nowac
Północnej 23 uległa zatruciu spiryrtusem i tv Landkos. zamieszkały w Król. tlucie,
Prze~hodnle
zaalarmowałt
połtcJę.
I
ki,
syin
jednego z gospodarzy. Na ratudenaturowanym 24-letnia łfolena Pół- i ojciec dwojga dzieci, poniósł śm;crć.
rolnikówna (Rokicińska 3S). Pogotowie · Trzej koledzy Landkosa uniknęli śmit'r P?gotowte ratunkowe. Trupa prz~wte- nek pospi.eszyli dwaj wieśniacy. Nie zdo
po przepłukaniu
żolądika przewiozło ci przez to, że w porę uskoczyli od -..va- ztono do kostnicy, a Józefa do szpitala. tali oni jednak uratować nieszczęsnego
dziewczynę w groźnym stanie do szpi-, lących się zwałów węgla. Zwłok Land- Co było. powodem ich ~rwawego poje- cht-opca.
dynku nte zdołano ustaitć.
p 0 up1yWie godziny wyciągnięto z
tala w Radog-oszczu.
kosa dotychczas nie wygrzebano.
w.ody zwłoki.
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•
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T rag1czna
sm1er
górnika.
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Częstochowa, 30 maja.
Okazało się, że Paweł Mandla pochoWczoraj przed sądem okręgowym sta . dził z Górnego $ląS1ka. Sąd skazał Pawła
nęła niezwykła para małżeńska. On Pa i Mandla na 6 miesięcy więzienia z zawieweł Man.dla, 19-letni uczeń 7-ei klasy, szeniem na 6 lat, a żonę jego Helenę u.
ona - Helena, jego żona, pensjonarka niewinnił.
gimnazjum. Pobrali się przed rokiem i
z braku pieniędzy poczeli dopuszczać !
się szantażów i wymuszeń.
Od Adolfa Bulego, właściciela przed-

:i~:~r~~t7~~:~::ri~:~1~; :ś,n:r:
1

rozesłali listy do szerebu osobistości czę

u

Targnęła się na życie
z powodu dwd;ki . .

„

Hroaov nopod.
Wczoraj wieczorem przy zbiegu ulic Limanowskiego i Borysza na 33-let-

Boryslaw, 30 maja.
nią Marję Kwa~niewską, Wrześnińska
Dwunastolenia Lea Silberberg, ucze 118, napadli jacyś pijani awanturnicy.
nica 6-ej klasy sz.lroly powszechnej w Niewiasta broniła się rozpaczliwie. NaBorystawiu z obawy przed złą notą 2 pastnicy zadali kilka dość ciężkich ran
geografji, usiłowała popełnić samobójst głowy. Gdy nadbiegli przechodnie. nawo przez wyipicie jodyny. P1rzewiez.iono o.astnicy rzuc}li. się do ucieczki i skrvli
ją w stanie ciężkim dio szpitala w Dro- s1e w c1cmnosc1ach.
1 Ranną zaopiekowało s:c pof!,otnwic.
hobyczu.
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Aresztowanie
byłego sądz1ego
1
prokurator.
a
• " w Warszaw1e
•
za dokonanie szeregu na d uzyc
.

•
stochowskich z żądaniem pieniędzy.
Między inne mi otrzymali lis ty dr. W a
silewski właściciel sklepu firmy 11 We-1
Warszawa, 30 maja,
Powodem areszt.owania są róż;1e nad
del" Ko walik, właściciel sklepu rzeźniNocy onegdajsz·ej_ z po)ei::enia pre- użyc_ia, któr~ch p. Trejdosiewic~ dopuś
czego Pleskaczyński i inni. Młoda para kuratora przy sądzie okręgowym w I cl! się na za1mowanych uprzednio stano
szantażystów żądała od 1.000 do 2.000 zł. Warszawie, policja aresztowała b. sę: w1ska_ch.
.
.
.
j~dnak sum tych nie zdążyła zainkaso- dziego, b. prokurato~a, a obecnie właśc1 i1 . Między_ m!lcm! chodzi. o .sfałs~owa.1
wać, albowiem w międzyczasie została! ciela pr~watne.go. bmra nosad - Zn-! me pew_neJ skarg.1 apelacy1ne1,. z:lowneJ
~chwytana,
mwnta 1 re}dos1ew1cz.a.
w sądzie grodzkim 9-go odd'Z1atu.
1

t

I

I

.
Poza tern p.Trejdosiewicz jest oskar
żony o wyrwanie dok~m~ntów z. ak~ je:
g_o s~rawy z Jab~czynsk1m, zna1diuJące1
się w 8-ym wyd·z:ale sądu ok~ę.go.weg~
Prowadzone sledzt.wo wyJaśm dal·
s~ szczegóły sensacymego areszfowama.
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Najwiek.szy dworzec świata

Nr. 151

~~:~~~!i~~i
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poarzeb
.
· sI~ w Ameryce. - J st nim .,Grand CentraI Terminal
departament zdrowia
Nowojorski
znaJ·d UJe
W obr~bie dworca znajduj si~ wszystko oczem marzyc można ~~~~:az~·1:~1 :b.N~:4y~~~~t;0p~z~~:~~
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świat

v:zg{ę.dn!e

nowy.obywatel
na
obywatelka, co 7 mmut zaś ktos umiera.
Przewidujący zartąd kolei amery- Przeciętnie odbywa się w Nowym JorW pobliżu stacji „Pensylvania" w · deszcz można na dworcu za bardzo nisNowym Jorku znałdu.je się ·~ajwię~s.zy ką opfatą nabyć parasol. Kto pra~nie u- k~ńsklej pamię~a ró~iei a. tych, którzy ku w ciągu jednego dnia 180 ślubów,
dworzec ~oleJ.o_wy. sw1ata „ Grand Cen- dać się do miasta, nie ma potrzeby o- me są zwolenmkam1 podrózy. Obok wy 360 urodzeń i 205 pogrzebów, w całym
trał Tenmnal . Gigantyczny ten dwo- puszczaniu. dworca. W.vstarc~Y· ! ż uda stawy ~olejowej znaj~uj~ się wyst~wa 1zaś roku 1930 zawartych zostało w tern
.
. ,
rz~ z setkami I?rzejść i korytarzy, nie- się do lewego skrzydfa dworca. skąd sztuk pięknych, na ktoreJ wystawione j . , .
skonczonym labiryntem schodów, pr9- kursuje Rapid Transit który go zawie- są najwspanialsze obrazy i rzeźby za- 1miescie 63.337 m~łz~nstw. na świat pr~y
równo epoki klasycznej. jak i nowocu-. . szło 122.811 dz1ec1, oraz odbyło się
w~dz.a.cych ~o podziemi, olbrzymią ilo· zie, gdzie tylko zapr;2 nie.
74.881 pogrzebów. Stosownie do dawJeśii zaś pasażer pragnie wynająć s11e.
śc1ą .1mponuJ.ącyc~ hal, balkonów i ar- ·
1
nych tradycyj najwięcej małżeństw za.
mimo
iż
podkreślić,
jeszcze
się
Godzi
potrzeby
on
ma
nic
również
flks.ówkę,
ka
na
wywiera
~erYJ komwmka;c?JnYCh,
1
zdyfm oszał~m1 a1ące. PoProstu przytł~- O;Jus.zczania dworca. gdyż wewnątrz szalonego ruchu, jaki tu panuje, gdyż wiera sic w czerwcu najmniej zaś w
• .
. . .
cza ące wrazen e, stanowiąc syntezę nie gmachu znaiduje się własny postój tak- I bez przerwy co minutę odchodzą i przy 1 .
z:wykłego genjuszu ludzk~ego. P<?tężny sówek, skąd co chwila wyjeżdiahl wo· 1bywają nowe pociągi., zabierające i wy- 1 s.1e.rpniu. Na.3wi~c~1 ur~dzm przypada na
ten dworzec reprezentu3e największą zy we wszystldch kierunkach. Inowacia rz11cające olbrzymie masy Judzkte. hPlec, a naJmnie1 na hstopad, dla zdro·
metropalję świata, stan<?wiąc jednocze-I ta byfa niezbędną z tego względu, iż na \\-·szystko odbywa się tu w atmosferze wia zaś najfatalniejszy jest marzec a naJ
śnie główne „wrota we3śclowe" całego skutek szalone1-to ruchu, jaki panuje sta~ niezwykłej ciszy I spokoju. Wszyscy pomyślniejszy wrzesień.
le nrzcd .,Grand Central" zatrzymują- zdawałoby się starają się poskromić
kontynentu.
„Gra!1d Cent~al Terminal" został O· ce się taksówki uniemożliwiłyhy rupef. swe nerwy i podniecenie, idając sob;e
nie normallflą komuni.kację. Pas.iżer, sprawę. iż w przeciwnym razie „Grand
statecznie ":'Ykonczony w T?ku 1913.
.
Przy uhcy 42 z otchtam potężnych . który wprost bezpośrednio z dworca Central". będacy zbiorowiskiem najró!IJ1fef1J na6v1110 się
drapaczy chmur wyłania się ni'Ski niepo j chce udać się do pokoju hotelowego ma ż.niejszych ·r as ·i narodów, musiałby się
HJ aufamatat=li.
zorny, utrzymany w st. ylu renesanso-I do wyboru dwa plerwsr.orzędne hotele zamienić w dom warjatów i normalny
w Londynie otwarte zostały dwa no
wym budynek. Również wrota wej~cio- „CornmodOfe" i „Roosevelt". J\toże on rozwój tej potężnej organizacji stałby
we prezentują się dość niepozornie. Do- bowiem. nie przekraczając nawet ulicy się wówczas niemożliwy.
Najbardziej jednak godną podziwu o· we. z przepychem urządzone kinoteatry,
piero po J?rzek:ocz~niu drugiej bramy, wprost z dworca przejść do hallu bote·
so!J.liwością tego największego dworca w których poza mechanikiem niema żad
ozd?b1one1 J:abhc~m1 pamiętkoweml ku lowego:
Zdarza się czasem, iż amennkanln na. świecie ' jest' brak wszelkich zewnętrz n ego innego personelu. Bilety nabywa
czci twórcow teJ monumentalnej budo~
wl!. rozpoczyna się właściwy dworzec· ·przybywa na dworzec na parę minut nych omak. któreby wskazywały na sle · w„. automatach. umieszczonych w
Potężn'Y'Ch rozmiarów hall, sfużący przed odejściem pociągu. Wówczas uda- wlaściwy charakter i przeznaczenie tej hallu kina, poczem otrzymany bilet
za poczekalnię dla podróżnych nie przy l je się on do hallu, znajdującei:;o się w i budowli. Nie' widać nigdzie ani szyn, ani wrzuca sie do skrzynki, umieszczone!
pomina w najmniejszym stopniu tei;to ro prawem skrr.ydle dworca. Tam może on wagonów. Tory koleiowe znaldują się obok drzwi, wiodqcych na widownię.
1
Drzwi otwierają się wówczas autodzaią sa.l na dwor.cach europejskich. Po I podziwiać pierwszy pociąg, który kur- bowiem głQboko pod ziemią.
Na 25 stóp pod powierzchnia ulicy matvcznie, lecz tylko na przeciąg chwt
dobnte, Jak w pociągach amerykańsk!ch sował na tej linji, został on zbudowa~
nie istnieje podział na różne klasy, ta ny w roku 1831. Zarząd kolei zorgani- znajduje slę górna stacja kolejowa. kil- li tak długiej, jakiej potrzeba, by jedna
sama zasada obowiązuje na dworc .r, · zawał tu wie·l1ką propagandową wysta- ka zaś stóp niżej - dolna. Elektryczne osoba mogła przejść. Na widuwnf niema
gdzie z tej samej poczekalni korzystają wę ko.lejową. „Kto ma pieniądze. przed lokomotywy ciągną wagony na terenie bileterów, którzy wskazują miejsca, ro.
zarówno bogaci, jak i niezamożni pasa· · tym cały świat zarówno w 110CY, jak w podziemnym oraz pod rzeką Hudson i lę tę bowiem spełniają kolorowe lampki
ierowie. Podróżny może się tu zaopa- 1dzień stoi otworem" - tak brzitni dewi- dopiero poza granicami city zo~tają za- z numerami rzędów l krzeseł, umieszcza
ne w przejściach.
mienione na lokomotyWy parowe,
trzyć przed wyjazdem w co mu się :ty- za tej w~5tawy.
wnle podoba. W hallu znajdują się kw!a
ciarnie, owocarnie., restauracja oraz urząd pocztowy ze stacją telefoniczu~. ·
,
Pomiędzy dwoma kioskami gazet, po
s!adająieemi poza · wszystkiemi pismami
i magazynami. jakie tylko wychod.z\\ na'
obszarze Stanów, wszelkie n:ijnowsze
wydawnictwa oraz książki, stoi z uprzei
mym uśmiechem policjant. który udzie·
la pasażerom pomocy i informacyj. CaMalec został poddany przestuchantu.
się żebraniną.
łe zrmje murzynów w czerwonych cza- 1 Słynny wie·cfetlskl Internista Nothna- l chwili, ii mały trudpl
peczkach w kształcie talerzy odbierają gel jest namiętnym palaczem. Pali on !Przywotał więc do siebie chłopca 'i dat Do komisariatu niezwykły ten wypadek
bagaż. Po prawej stronie znajdują s:e ; tylko naj~prz.ednleiszej marki c:v~gara i i' mu monetę. Jednak chłopiec w dalszym . ściągnąt mnóstwo ciekawych. Chłopiec
szerokie schody prowadzące do spe~jal przywiązuje do tej s.prawy tak wielką ciqgu prześladowaf, profesora, Tajemni trwat uparcie przy swem pierwszem ze.
nych apartamentów, przeznaczonych ; wagę, iż nie szczęd·zi żadnych trudów czy ·prześladowca działa mu na nerwy, znaniu, powtairzając nieustannie: „Mól
dla panów i dam. 50 fryzjerów pracuje 1' ani kosztów, gdy chodzi o zaopatrzenie pozatem zbJi.żata się godzina odejścia pan"!
- „Dlaczego do licha nazYWasz tak
na dworcu bez przerwy, w dzień i w no się w nowe zapasy cygar. Profesor wie· pociągu. P 1rofesor mógł się z łatwością
cy, 30 pucybutów czyści obuwie. 3-ch · deński spr:owadza cygara ze slY'tmych spóźnić, gdyż pastanowił on nie opusz- tego pana?" - wrzasnął na chk>pca wy
krawców naprawia na poczekaniu znisz · plantacji na Kuble; cygara te posiadają czać Gend.j przed rozwiazar.iem tajemni prowadzony wreszcie z równowagi tło
czoną garderobę. Na dworcu moi.na ' tak sllny i specyificzny aromat, · iż nie czej zagadki, która poprostu nie <lawa- macz.
- „Ten pan przeci:eż cię wcale nt.
wziąć również kąpiel, kazać się maso- j trzeQ<t być znawcą, aby odróżnić Je od ta mu s·pokoju.
Profesor zbliżył się do chtopea i ipo- znal".
wać lub przespać. Przed udaniem się innych gatwnlków.
- „'Ale on pachnie zu11elnie tak saNiedawno profesor podczas swego czął doń przemawiać po angielsku, fran
na spoczynek służba odbiera garderobę
która w międzyczasie zostaje całkowi- ' pabytu w Genui mial niezwykle ta}em~ cuisku l włosku. Jedyn~ odpowiedzią na mo, Jak mój van!"
W pierwszej chwili nikt z obecnych
nicza przygod~. która znajduje się w wszystkie te próby porozumienia się bycie odświeżona.
Pod tym hallem znajduje sfę główny i ścisłym związku z jego namiętnością do lo milczące potrząsanie głową. Wów- nie mógł zrozumieć o co chodzi. Wresz..
czas zroz.pacwny profesor zwrócił stę cie zagadka została rozwiązana. Chł()o
hall dworcowy. Monumentalny ten hall , kubańskich cygar.
Profesor miał za godzinę OPUJścić do posterunkowego, Policjant bynaj· piec pochodził z plemienia murzyriski..
0 ki.lku piętrach wysokości sprawia im-I
ponująoee wrażenie. Sciany są wykona- 1Genuę. Niezdecydowany zastanowił się, mniej nie J>rzejął się tą sprawą, wymie- go. które zatrudnione jest na kubańskie"
ne carlrnwicie z jasnego marmuru. n!ezli ' czy spędzić ten czas w kawiarni, czy też rzył on malcowi kUka uderzeń i kazał fermach tytoniowych. Wyrósł on w
czona ilość żarówek rozświetla wspa-1 wolnym kmkiem udać się na dworzec. mu iść swojq drogq. Murzyn, przebiegł- atmosferze cygar. Pan je~o wypuszczał
nlały sufit, wyobrażający gwiaźdz:stie Wtem uwagę jego przytlmt niezwykle szy pewną przestrzeń i przekonawszy na chłopca nieustannie kłeby dymu, fa.k
niebo, rozpościerające się w porze noc- .malowniczy obraz portu. Dookoła pa- się, Iż Policjant zniknął z horyz-0ntu, zja · że w rezultacie chłopiec przestał zU1})ef.
nej nad Nowym Jorkiem· Pośrod·ku hal- nowato niezwykle ożywienie i zgiełk, wił się natychmiast kolo profesora, Jak nie odróżniać osobę swego władcy od
lu znajduje się biuro informacyjne. Znaj- przedstawiciele najróżniejszych ras i na wierny pies, nie opuszczaJac go ani na a·romatu cygar.
Później wystano go statkiem do da.
dują slę tam raz.kłady jazdy dla wszyst- rodów napełniali 110wletrze symfonia chwilę.
Profesor spóźnił się na pociąg. Zwró lekich, nieznanych krajów. Znalazł sił
kich pociągów, które kaidy może za· wszystkich Języków świata, nad wodą
brać sobie bezpłatnie. Bilety sprzedawa pawiewaly maszt~~ .t żagle. Profesor, dł się on po interweocję do druglei:ro po na obcej ziemi wśród zupełnie obcego,
ne są przy 50 okienkach, które znajdują nie mogąc oderwać wzroku od tych licjanta. Jednak i ten nie wiedział, jak nieznanego otoczenia. Chropca opano.
obrazków, które dzlalaly podniecająco wyrarować profesora z tej oryginalnej wała straszna tęsknota za ojczyzną, za
sf.ę w bocznych ścianach.
Specjalne okienko przyjmuje listy O· na jego system nerwowy, chcąc je utrwa opresji. \Vreszcle udat się do komisar- utraoonym rajem wspaniałych airomtów
raz polecenia dla wyjeżdżających lub 1lić w pamięci, zatrzymał się pośrodku jatu. Komisarz policji postanowit spro- za swym panem i za jego grlllbemi cyga
t eż powracająicych pasażerów. Znajduje . alei nabrzeżnej, następnie za11alil jedno wa:dz!ć tromacza. Po dftttż·szych zabie· rami. ..
Pełen smętku i tęsknoty przecha·dzał
się tu również specjelna centrala, dokąd ze swych cygar, z któremi sitt nigdy nie gach udało mu się znaleźć osobnika, któ
posyła się wszystkie rzeczy, zakupione rozstawal., napelniaiac powietrze won· ry potrafir porozumieć się z murzyn- się on w porcie. Nagle 11oczul on ojczyznę. Idzie on instynktownie w ślad za
kiem.
w mieście przez pasażerów. Ody pada nym aromatem.
To jest mój pan, powtarzał kilkakrot unoszacym się aromatem. Chłopiec, jak·
Nagle przed vrofesorem pojawił się
1
ciemnoskóry cłlfopiec. Profesor, które- nie malec, wskazując palcem na wiedeń- 1 by oczarowany, idzie za właścicielem
cygara, który TJ(lchnie tak samo. Jak Je·
profesora.
sklei:ro
go caf.kowicie pochłonę.ty obrazki portoA
d"
. d .
Komjsarz Policji pełen zdumienia po- go van. Niepokoi go tylko joednak okrop.
meryce we, przez dłuższy czas nie zwracał nań
I au yc1e ra 1owe w
na myśl, iż wszystko to może się okaW Ameryce wzrosło obecnie załnte-1 żadnej uwagi. Jednakże wkrótce ze trząsnąt głową.
- Gdybym nie wiedział, jak wielką . zać snem„.
resowanie programami pedagogłcznemi ; zdumieniem zau-ważył, iż mal,y nie odStoi on pełen osluipienia i prawie niedla szkół. N~ federa~yjnej komisji radio- 1 s~~puj~ l!D tia krok. G!IY uciony Z11lie.- 1sła~ą się pan cies;iy ~ irzekt kof!1isarz •.
wej oostaw1ono wmosek, abv 15 DT<'C. ·mal kierunek, natychmiast malec czyml mus1atbym z obow1ąz1rn wszcząc w teJ 1 przytomny. Doznat on strasznego raz„
programu ooświęcić tego rodzaju auk- to samo. Gdy wracat z powrotem, wów- sprawie dochodzenie. Mie'1iśmy wpraw czarowania, g<ly mu powiedziano. iż ten
cJom. Utworzony w tym ce!u zwi•ri:ek czas muirzynek, pełen respektu, vrzepu- dzie różne Już komplikacje z mnrzyna- wielki bia.fy doktór wcale nie jest jęl'.l"o
ma· zająć sie ułożeniem prngramĆ\'' nc- szczał biat·ego curozoziemca ł, trzymając ml, jed·nakże nie ~darzafo mi sle Jeszcze oa1nem. Ma1ty murzynek uiświadomit
dagogicznych i selekcją utwc.ró·w. Dl') się w pewnej nieznacznej odlegfo~cl, kro i w mej pra·k tyce. żeby któ~ z tako, pewno bie sm·utną prawdę, iż Póraz drugi utraścia zuvelnle obcezo czlowieka rtazywal, cH swa ukochaną. ojczyzne ... •
związku zaproszono naJwyl>Hn:eJs;.ycb czyl nadal w stad za nim.
Nothna:ge1 przypuszciat w p!erwsz.ej swóim 11tmem•
...
Jleuagog6w amerykańskich.
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Wonne cygaro i nostalgia opuszczonego murzynka
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komunalnych nauczycieli

Związki urz~dników państwowych,

i

zorganizowały własne kolonje. - Zakład -ubezpieczeń pracowników umysłowych umotllwlc- wyjazd biuralistom .

~ bieżącym roku wszystkie organizacJe pracowników umyslowych starają się zape.wnić swym ~~tonkom . tame ~pęd:zeme urlopu w mieJscowie>ściach
zdroJo~iskowy.ch 1. wyipoc~yinkowych.
~aJszerszą. akcJę .PDdJęto stowarzyszeme urzędników panstwowych.
Zorganizowało ono vrzedewszystkiem własne sanatorium w Zakopanem,
które b~dzie wyposażone w nowoczesne
urzwtzenia lekarskie.Równolegle z akcja.
s'anatoryjmi podjęte zostały prace nad
zorganiwwaniem domów WY'J>OCZynko-

:!F:ktfE~~:ii~~i~=~

kach nad Niemnem i Rotniczanko,, wśród
prześliczn.vch lasów, w Kazimierzu nad
Wisłą, w Kossowie ffuculskim w Kar11a-

~~~~ri t::ó!~~0~nc~~~ :~n:ót;:~gt

0
warii Zebrzydowskie} i w starym IJQ.facu

'I

I

c;zekolada-Ptu.lcs

Zakład ten w bie'iącym irolro podjął płacą kilka złotych dziennie. lepiej USY·
"'.,.... ~~i już wiccej.
n<łder pożyteczną akcję.

jest swietno w imaku,
t;r.-. ~ o wielkiej
wartoki odżywczej

Zgłoszeń jest oczywiście d'1l!io. Uwzg!ędniane będą przedewszystkiem podania, które najwcześniej wpłynęły,
Kasy chorych w bieżącym roku WY'b
I
syi?ają na lato niezbyt wie e osó .
Uwzględniają one tylko Podania cięż
·
ko chorych,

Wysyła na wY!POCZV·nek do ~szystkich niemal miejscowości zdrojowiskowych wbezpieczonyich pracown·tków, wY
znaczając stosookowo niskie cettY. ·.
. Wysokość sta~ki dz17n~J z:1; c~łodz.1~nne utr~Y1!11ame i porme~zoo1e Jest
śc1sl·e uzalezmona od uposażen pracownlków. Ci. którzy mata niskie nensJe,

najnowszv przebój

Pluto-.ta,

.„ESPLANADA••
\ w tabliczkach

ł,

o złd. ~- "

oszustów.·
niebezpiecznych
Aresztowanie
na autentycznych banknotach
Jak Jedwabnu
~

-

zarabiał

10-złotowych, które sprzedawał, jako fałszywe?
Hirsz Jedwabny odsiedział

jut

w dzl, gdyż domyśJał się. ie policja hę-li banknotów, rzekomo gwteto WYProCfu„

kowanycb.
Łodzi dwuletnią karę więzienną za o- dzie go stale miała na oku.
Banknoty te w rzeczywistości były
Wyjechał więc na Kresy Wschodnie·
ca1od1ziennym szustwa wekslowe. Jedwabny, podając

pobisku11im w Unie/owie '/Jod Łodzia.

Pomieszczenie wraz z
tttrzyimaniem kosztuje w tych miejscowościach tylko 5 złotych dzf.ennie.
Niezależnie od J>OW:vtsz.ego urzt:drdcy państwowi uzyskali zniżki na k@ie·
lach i taksie kuracyineJ \V lnowroclawiu,
Iwoniczu. Rabce, Szczawnicy, Nalęczowie, Busku, Ciechocinku, Krynicy i Trus
kawcu.

Związki nauczycieli szkół PiOWszechnych zorganizowalY w całym sz,elfe·gu

mi(fdzy tnneml nad morzem polskiem t w Tatrach, wlasne kolanie wypoczynkowe. Na kolonje te momiejscowoś7i,

gą się zapisyWać

nauczyicielowie szkól
powszechny-eh oraz WSZYSCY członkowie
ich rod'Zin.
Ceny za pobyt są do§ć niskfe, utrzymane na i>Oziomie cen, wy.znaqonych
przez organizacje urzędników państwowych.
Własne kolonie zor[!anizowaly rów-

nież związku nauczycieli szkól średnich
oraz pracownicy komunalni.
Związki

pracowników umysfowy.ch,
zatmdnionych w przedsiębiorstwach pry
watnych, w · bieżącym roku nie mogły
podjąć należytej akcji.
Na przeszkodzie stanęły trudności fi
nansowe.
Jak wiadomo, sytuacja pracowników
biurowych p.ogarsza się ż miesiąca na
miesiąc. Większe firmy przemysłowe
i handlowe redQkują znaczna część swego personelu urzędniczego, pot0stałym
zaś pracownikom zmniejszają pensje.
. k'i praoown lkó w umysłowych,
Związ
głównie ze składek
się
U'trzymujące
członkowskich, mają obecnie minimalne
wpfywy, to też trudno im myśleć o wy-

się za kupca kresowego, nabył w Ło- Zorganizował on tam szalkę oszukań·
dzi znaczną ilość manufaktury, płacąc czą, której ofiarą padło kilkaset osób.
Jedwabny i jego pomocnicy zwraca
właścicielom składów fałszywemi weks
obywateli,
li się do zamożniejszych
lami.
Kupcy łódzcy ponldll straty w WY· pragnących się szybko zbogacić I dawa
li Im do kolportażu rzekomo fałszywe
sokości około 60 tys. złotych.
Jedwabny nie zdążył zbiec. Ody o- 1 banknoty dziesięciozłotowe, twierdząc,
szustwo wyszło na jaw. aresztowano że są one ich własnej fabrykacji.
Chcąc przekonać odbiorców, że „ar
go w jednym z pomniejszych łódzkich
tykuł" jest pierwszorzedneJ jakości, pro
hoteli.
Aferzysta, po dwuletnim pobycie ·w wadzili ich do ciemnego pokoiku I tam
więzieniu, nie chciał Już pozostać w to z pod prasy wyjmowali większą Ilość

I

T e a t r re w i i '' R A K I E TA''
(W teatrze

Popularnim przy ul. Ogrodowej

Wielka rewia pióra K. Toina, A.. W.~asta. Stanf~la , i ~ BrzSlslcifigo

.,2a.:zgnamg "z

&ieras·ieńskim„

WykC1nawcv: M. Żebka. H. Garelików11a. S. Balcerakówna, E. Popielewska. R. Gierasieft·
Bc>ruńslci. K ·Chrl!anow$ki. J. Fabjan. R Urbań•ki. J, Skorasiński,
ski, B Kamiński,
1~ Ryger,-girls. Dyr. A:t.-K. lłriealci, Rtżyseria-S. OrzecJtowski. Kapełmistr?:--D. Kleid~.
Dekoracfe - B. Kudewlcz.

w.

~

%oma€ftU samo6ófcse.
w bramie domu przy ulicy Drewnow

!1rzefe«;ftonie.

Przed domem przy ulicy Głównej 63
pod kola samochodu dostał się 14-letn;
Icek Wojdysfawski (Targowa 47). Do~.nat on powflżniejszych uszkodzeń cie:)Sny-eh.
Szofer samochodu został pociągnięty
Jo odpowiedzialności karnej.
d
...,

I

•

J&OPO

wych i urza.dzenill kolonii.

.1lrad•feje.
W bieżącym roku więc będą mieli za
Na przystanku tramwajowYm na Bapewniony tan-i wypoczynek urolopowY
tylko pracownicy umysłowi kilku tuckim Rynku Janklowi Sztainbergowi,
największych miast polskich, w któ- mieszkań,cowi Ozorkowa. skradziono
rych orf!anizacie zawodowe znalazły walizę z garderobą, wartości około 800
.
.
jeszcze środki na WJmaJęcie letnisk w złotych.
Na Wodnym Ryniku Janowi Kopoh,
niedrogich stosunkowo mieiscowosciach.
, Ci z pośród biuralistów, którzy nie przybyłemu ze wsi Czerków (pow· lę·
wyieżdżaia na powyższe letniska, mogą czyicki) skradziono portfel, zawierający
zak/ad11 ubezvie- 300 złotych
korzystać z pomocy
Sprawców kradzłety nto schwytano.
czeń pracownik6w umysłowych.
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TRANSATLANTVCKIEMI OKRĘTAMI

~,Pulaskl ,

DZIS WSPANIALA PREMJERA!
Rozkoszna,

„Kołclutzko„

fJordy NORWEOJI - od 18 lipca do 2-go sierpnia b. r. - Bilety od 500 zł.:
KOPENHAGI - od 25 lipca do 29 lipca rb. Bilety od 175 zł.;
ST ANóW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI -od 29 lipca do 26 sierpnia br•.Biletsr od 1975 zł.
SZTOKHOLMU. RYGI, VISDY - od 3 sierpnia do 9 sierpnia b. r. - Bilety od ZZS zł.;
LONDYNU, ROTTERDAMU I KOPENHAGI od 6 sierpnia do 17 sierpnia br. Blletsr od 375 zł. .

Bez 11asz110116w I wiz zaaranlcz•vch.
Bliższe lnformacie I sprzedd biletów w biurach Linii Gdynia-Ameryka. w Warszawie.
Marszałkowska 116. tel. 517 ·<ł(). 01az w biurach Wagons - Llts - CQok. Orbi$, Pranc:opol
i Lilii Morskie! i Kolonialnej.
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arcywesołeJ ł

autentyczne. Ody złapani na wędkę kol
porterzy przekonywali się, że pienl~dze są idealnie podrobione i nikt ich nie
kwestionuje, że wreszcie przyJmuJą Je
nawet banki I urzędy państwowe, za·
,
wlerall z Jedwabnym tranzakcJe.
Im
Pomysłowy oszust dostarczał
większej ilości „fałszywych" banknotów, za które pobierał 50 prac. nominalneJ wartości.
Tranzakcja odbywała się w iaklemś
małem miasteczku, do którego zjeżdża·
ły obie strony.
Gdy odbiorca wręczał Jedwabnemu
umówioną sumę, ten wydawał mu wza
mian rzekome falsyfikaty - dzleslęclozłotowe banknoty w paczkach po 100
: sztuk, w oryginalnych opakowaniach
.
Banku Polskiego.
- Chowaj pan to szybko! - prosił
zwykle oszust nabywcę, udając wielkie
zdenerwowanie. Jeszcze nas może ktoś

I

N!! 18)

Dnia 1 czerwca uroczysta premjera.

skiej 6 w celu samobójczym napiła się
sublimatu 24-letnia Wiktorja Łuczakówna, bezrobotna (Bałucki Rynek 7).
w bramie domu przy ulicy Lutomierskiej 23 usiłowała otruć się jodym1
42-letnia Anna Berlińska (28 p. Strz.
K 33 )
. Na'
an.Na schodach
domu przy uJicy
wrot 22 w celu samobójczym napił się
sublimatu 30-letni Kazimierz Nitowski
<żórawia 6).
Pogotowie udzieliło wszYStkim denajęcizz własnych domów wy11oczynkowych w miejscowościach zdrojowisko· speratom pomocy lekarskiej.

V'Wł'~

I

pikantnej komedii

,,Córy Ewy''
seansów o ~dz. 4.30 p0
w soboty i lnedziele o godz. lZ-eJ.
Ceny miels<: zniżone na 1-szy seans Po
1.- zł„ 1.50. na seanse wieczorowe po
zł. 1.-, 1.50 i 2.-, w soboty I niedziele
od !Z-el do 3-el pn pat. wszystkie miej
sca Po 75 gr,
Początek

J>Oł„

Karty premiowe ważne od dziś po
1.-, na wszystkie miejsca.
Nadprostr:im: bżwiękowy dodatek i
aktualno ~ ci filmowe. , . ·
zł.

Z ·V * I &I •*lłWMfHIK:W

, żobaczyć!

W atmosferze strachu i pośpiechu,
nabywcy nie mieli nawet czasu sprawdo
dzić paczek i pakowali je odrazu
przywiezionych worków.
Po zawarciu tranzakcji oszuści natychmiast znikali, przenosząc się do iii·
nego miasta.
Nabywcy „falsyfikatów" dopiero w
domu przekonywali się, że zostali o·
szukani.
Paczki zawierały bowiem 20 bank·
notów I 80 kartek papieru, odpowiada·
I b an k notom.
iącyc b zewnętrzne
Podszkodowani nie zwracali się do
policji, gdyż obawiali się, te mogą l:>yć ·
pociągnięci do odpowiedzialności karneJ za kupno fałszywych pieniędzy.
Jedwabny był zupełnie bezpieczny.
Jeżdził on z miasta do miasta, unika
jąc oczywiście spotkania z osobami,
które już nabrał.
Dopiero przed paru dniami cała ban
da została wreszcie zlikwidowana„
Do wykrycia afery przyczynił się
leden z kolejarzy z Baranowicz, ·któreKO oszuści nabrali na kilka tysięcy zło·
tych. KoleJarz ów, mimo grotąceJ mu
odpowiedzialności karnej, zameldował
o wszystkłem władzom.
Jedwabny i dwaj Jego najbliżsl pomocnicy, Pajwel Sybirski i Morduch
Orman dostali się do więzienia.
Jak ustalono w toku śledztwa, Oszuści wyłudzili od najróżnorodniejsz:vch osób kllkadziesiąt tysięcy złotych.

········~···············„„•..
PRYW ATllE
POGOTOWIE LEKARSKIE

ll~~~~~o~ 12-333
Udziela doraźnej pomocy lelrnrski.ej we wszel·
kich wypadkach nagłych o kat\lej p<>rie dnia
i. nocy. - Lekarska p()mc;.c ak116zer, ginekolog.
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bieżącym

roku, J'ak zr•>szt"' CO"' ~
rocznie, powstaje w Łodzi caty szereg

~~~~j~k~~1!;;{~~;Yj~~t ~~rii~~od;ret
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DZiś

DZIS I DNI NASTĘPNYCH!
Wiośniana lekka Jak zefirek, pełna
żyda, beztroskiego humoru I wielkie!
miłości ·- Wspaniała sztuka filmowa
P t

I DNI

NASTĘPNYCH!

TELEWIZJA - oto tlo niebywale
filmu · polskiego p. t.
•

!nteresująceg11

~\Vi !:tł

bBZ,,l.J

WR[( ·111·ltnr[I"
UJ
t

IU

Znakomity humorysta Roda-Roda opowiada
.
I Tuż przed zakończeniem wojny europejskie!
i zatrzymuje na głównej ulicy w Wiedniu pewien
! generał rannego żołnierza, który nie zasalutował
I' - Czv. nie wiesz kim jestem? - pyta groź· nie generał.
- Nie - odpowiada żołnierz.
- Człowieku! Spójrz na mój złoty kołnierz!
Jak długo służysz j~ż w wojsku?
- Od początku wojny„.
- No, i nie widz.iałeś nigdy generała1
Gdzieś ty spędzał cały czas?„.
- Na froncie, wśród gradu kul, w obltcz-a
nieprzyjaciela, . - odpad żołnierz.
następującą anegdotę.

0
wdowców. O ile pogoda
Ił
• •
Je~t zazwyczaj zmienną i kapry~ną. (nic
,.
.
I
gr~n•I'''
dz~wnego - wszak jest rodzaju żeńs.kiego), o tyle słomiani wdow.;y są sta
Reżyseria Eryka Pomera, twórcy
h w ~wych upodobaniach i prawie nig„Ra1>sodli Wegierskiei''
W rolach głównych: Adam Brodzisz
dy me zawodzą pokładanego w nich
w rolach głównych: · czarująca i
Maria Dąbrowska - Maryla Woyno przez dyrekcję teatrzyków zaufania.
słodka Lillan Harvey, ujmujący i ryJózef Redo - Władysław Szczawiński
Będziemy więc mieli cztery, czy
cerski Willy fritsch.
Nad~rogram: Dodatc-k fleischerowpięć,
a
może
nawet
więceJ
teatrzyków
N
d
D
d
t
k
d
·
k
ski.
rewJ'ow eh kt,
. t .
. a program: o a e
zwię owy
Początek seansów o godz. 4-ei po
Y , ore swe is mem~ rozpocz
i aktualności z kraju.
poi., ostatniego 0 godz. 10.15 wie·c;z, ną pod dobrym znakiem, gdyż w bieżąPoczątek o 5-ei. - Ceny miejsc poCeny miejsc na pierwszy seans ou
· · w maJU
· zjawiło się
pularne. - Sala wentylowana.
cym ro k u Ia t o JUZ
zł. 1.-. na pa·rankach po 75 gr. i zł. 1.
w swym pełnym rozkwicie. A panujące
-- Do małego miasteczka przyjechał cyrk.
obecme upały to woda na młyn imprez
- Wstęp wolny! - tak głosił napis nad
rozrywkowych: im ładniejsze i pewni.ej
wejściem do cyrku.
·
sze pogody, tern wcześniejszy i więkNic też dziwnego, że wieczorem cyrk był
SZY wyjazd rodzin na letniska, a co za
•
przepełniony. Po przedstawieniu, gdy tłum zatem idzie - wydatnie zwiększa się Ożywienie na Ietnjskach podmieJ·ski·ch.
czął się pchać ku wyjściu, zastał bramę zair.kni•
ilość słomianych wdowców, tych, pupiltą, nad nię zaś napis:
ków teatrzyków rewjowych. Jednem Warunki sanitarne. bolączki komu·
- Wyjście jeden złotyl
słowem - zapowiada się dobrze.
•k
„
B
k
b
}f
Największe zainteresowanie z pe- Dl 8CYJDe. ra
ezpieczeństwa
plagą
z tonęcego okrętu uratowały się zaledwie
śród teatrzyków rewjowych, które zaletnisk.
dwie os~by: pewna kobieta z Londynu oraz jakił
powiadają swe powstanie, budzi otwie.
.
.
.
.
.
. . szkot z, Aberdeen. W końcu drugiego tygodnia
rający swe podwoje w poniedziałel\: 1
Jakkolwiek mamy do01ero maJ m1- 'komumkacymych oraz o zape\.vntemu . rozbHkowie znaleźli się na od~udnef wyspie w
czerwca teatr rewji „Rakieta" w gma· mo to
bezpiecze6stwa letnikom.
1postrzępionej odzieży bez środków żywności ł
chu
Mieiskie~o Teatru Ponularnego
sezon na letniskach podmiej-;kich
Względy_ sanitarne posiadają wagę nawet małpy przestaiy rzucać z drzew kokosoorzy ul. Ogrodowej. Dyrekcja artys- już się rozpoczął. Ostatnie up:i!~· wypę , pierwszorzędną. Przedewszystkiem na- 1 we orzechy, napełnione m!ekiem. Sytuacja była
tyczna tego teatru została powierzona dziły z miast wielu mieszkańców, któ- '. lezy zobowiązać właścicieli „will" do 1 rozpaczliwa.
popularnemu autorowi teatrzyków war rzy doszli do następujących słusznych ; utrzymywania wz. ględnych chociażby\
- Gorze! Już być nie może - jęknęła anszawskich Kazimierzowi Brzeskiemu, wniosków:
warunków higjenicznych
1gielka.
dobrze znanemu publiczności łódzkiej z
- Sk~ro i .tak pła~i~y za. letnisko„ 11w domkach mi~szkalnych. oraz I?a grun-1
- A Jednak mogło być gorzej - odpad
czasów kierownictwa literacko _ artys- poco smazyć s'.ę '!". miesc1~ •. kiedy mn tac~,. przylegaJących do ich merucho- 1szkot. - Coby było, gdybym kupił jednocześnie
tycznego w „Dobrym Wieczorze''.
na odetchnąć sw1ezem PO\V ctrzem...
mosc1.
bilet powrotny?„
W zwiazku właśnie z mającem naI oto codzif:ń w godzina;h rannych
Pozatem zwrócić należy uwagę na
·
_...
stąpić w poniedziałek 1 czerwca otwar cią~ną s~o~a~1i drabi?iaste w ~zy w stro Iwarunki sanitarne małych przystanków
Podsłuchana rozmowa,
dem „Rakiety" zdobyliśmy ~arść zaj- nę podm1e3skt-..:h letmsk •
i dworców kolejowych, gdzie brak czę- Słyszałem że pańska żona u('H-th c„y
mujących szczegółów dotyczących tej
Wbrew zwowiedziom i pngn•>Sty- sto najprymitywniejszych nawet urzą- . to się .zgadza?„. '
nowopowstajacej placówki artystycz- kQm na letnishc>.ch podmiej3l(d1 pana- dzeń. Ochrona sanitarn aprzydalaby się 1 -·Owszem zgadza się.
nej. A wlęc dowiadujemy si~. fo „Rakie w:i.ć 9ędzie w t) m roku
również p:~oduktom .spożywczym, sprze
- z pańskim kasjerem?„
ta" zrywa bezapelacyjnie z dotvchczawielkie przeludnienie,
dawanym na letniskach.
,
- Tak, zl!aoza się „
sowym tanim szablonem
tea1.rzvków co odbije się r.L;;ywiście na frekwencji!
Co do komunikacji mamy tylko jed- A kasa?
·
rewjowych i nie tylko będzie dążyć do w uzdrowis~a~t: ~rajowyc~ i zugranicz no życzenie: pozwólcie nam cato dobr- Nie zgadza się,..
zadowolenia publiczności, jeśli idzie 0 nJ ,:!1. O wyJe702 ie zagramcę ·.v obe~-1 nać w dni niedzielne i świąteczne do
artystyczny poziom i dobór repertuaru. ~Y~l1 czasach mem~ n.a~et c~ .m~trzyć, letnisk i w dni poświąteczne do miasMayer zgubił portfel. Dwa tygodnie potem
lecz w równej mierze dołoży wszelkich SWLu<ZY o t~ 11 naJlep1eJ ma~~ 110.;ć pe- ta!... Jak tę kwestję załatwią władze 1otrzymuje zawiadomienie .z komisarjatu, że portstarań, aby stać się teatre:TI rewjowym t~ntó\V w wyd~iale paszpoi:·,w zag1a-1 kolejowę, to już ich sprawa!...
ifel jego znaluiono. Mayer pędzi do komisarjana wzór teatrzyków zag-ranicznych i mcznvc.h w S°L<"I ostwach gr' iLkich. alę,
Wreszcie ostatnią plagą naszych tu, Sprawdza skwapliwie zawartość portfelu. ·
.. ~ozs,~dnikiem. humoru". DvrekcJ::i. „Ra ~~w~t nie. WSZ\SCy mo~ą sob:e p:;t;';1 · letnisk jest
.
- Czy wszystko jest w porz 11dku? - pyta .
loety postawiła sobie za zadani~ wye-1 he ncl wyJazJ ac polskiego U?: 1:ó)\Vl'5.rn. brak bezpieczeństwa z powodu nledo· przodownik.
·
li minowanie wszystkiego co !11\! jest hu I A. że lat.em dokąd.ś !rz~b<:~ wyjech.a~: statecznej il.ości policjantów w młcjsco·
- Owszem, nie brakuje ani grosza - odp<>ii::orem. humorem zdrowym 1 heztros- więc ~azdy 'YynaJmu1e. Ja~is ,,~hlew1k
wospiach letniskowych.
I Mada Mayer, ocierając pot z czoła, _ Ale
Jom. Dewizą wiec „Rakiety•• Jest hu· pod miastem. i. ma wrazeme, Z.! odpo- 1 Mamy nadzieję, że w tym roku od- i· gdzie jest procent .za ten czas?„.
mor, ~u,~o~ i. jeszcze raz humor!
czywa na. R1vierze„~
.
.
f oo~iednie czynniki zawczasu zajmą się ~'ł.$U'U!U'~~W-"~~'U;U'JU'U'~"'U
· A J.esh idzie o .stupr_?centowe. zreaH
W ~wiązku z ~iększą llośc!ą ,gości , !emi wszystk1emi uste~kami, zapewnia-1 "''li "•'li"•"' „.,. „,„ „. . „,._ "''" "''" "''"' "t"" "•~•"' .,,.... 'if4"
z._,owame !vch zamierzen,. to zaleznP. to na ~etrnskach nale~at?bY po~yslec ~ Jąc obywatelom spokomy odpoczynek Ił
s:
f ŁY
s:
1est w 01erwszvi:i r~e?~1e o.d zesp~fu pewnych udogodmemach samtarnych 1 na WSI.
•
L
La
L
ar~ystyczneg~. Juz. dzis1aJ mozną stw1er
----·Metro-Goldwyn-Mayer
dzic, ze pubhcznosć łódzka nie będzie
miała pod tvm względem oowod6w dJ
Otgantycznr .Pr.ogram humoru
qarzekań. Bo proszę sobie wyobrazić,
•
11 • •
.~ smiechu! .
,,
.
:i.e przez czerwiec będzie nas bawił r.ie
~odz: 11.58-1~.05: Sygi;ał ~z.asu z Warsz.a-1 Komuniikat dla żeglu~ i ryba.ków. 16.15-16.40: Z eI~ra.n~ .baw1c .będa pubhczn_osc naJ;ito inny, jak niezrównany, bczkonku- wy 1 heinał z W ; eży Maqack1e1 w Krakow!e· Ką.cik clila młod}"Ch trulen·tów muzycznych Jago-• wyb1trneJSJ komicy amery~anscy w
··encyJ'ny, J'edvnv w swoim
rodzaJ•.t 12.05-131~: M1;1zyk~ z płyt gramofono-wych ftr- ,da Za.wa.dzka (skrzypce), Romualda ZaI;brzyc- I szeregu kapitalnych fars I grotesek
my A. Klmgbe1!, P1otrlfowska _Nr. 160. 13.15- ka ($Opran). prof: L. Urstei:n (akorn.p) (tr z
d, · k
h
. ról humorystów
polskich Romua!d 13.25: Odczyta.nie. programu dziennego 1 reper- W.aW•&ZJ8;-WYl;, 16.40-'-17: „Wrażenia z. podróży
zwię owyc .
'rierasłeński. Nazwisko to jest zdaje stę tuar teatrów. I km. 13.25-15.50 P.~zerwa. 15.5q po Szwa)'Ca.r11'' - wygłosi pr-0f. St, Glazer (tr.
1·
;': byt wvstarczajaca gwarancję, by wy- 16,10: ,,Las 1a.ko źródfo boretwa - wygłosi z Wa.rsz.awy}, 17-17.30. Słucli0<wisko d.Ja mło·
H
H ł\
Lil Hl\U
(Flip I Flap)
man-ało J'akichkolwiek komentarzu.
prn-f. St. s:wski (lr. ze wowa. 1610-16.15 dzieży 'Pmmete-us.z'', pióra Edwar.da Szymań"'
>
A
Eli!
Wtm • - skie!!o (tr z Wa·r.s.z ). 17.30-18: Kon<:etit dla
niebywałym filmie o niespotykanej
Lecz to jeszcze nie wszvstko. B. rzy Kosowski, Ludwik Starski I Szer· młoozieży z Wiarszawy. 18-19: Nahżeństw{) w
:11·imadonna teatru „Morskie Oko" .'\\u· szeń oraz, że tekstów muzyc?;nych do majow~ .z .Ostrej Bramy w Wiln1e. 19-19.20: sile komizmu: „Bohaterowie Wody".
:-~r,ka Żełska, b. artysta teatm „Qui Pro starczać będą popularni kumoozvtorzy- Rozma..itości..19.20-19.35: Dr. T. Ro.zen.blatów·
.
J
·
na - wygł-os1 cxlczyt p, t „Kultura włoska dla
' )uo" Michał Halicz, ulubieniec pub licz Jak A. Gołd, • Ka2an i ,J. łlaftman - oud:zori~<:ów'', 19_40-19 SS: Prasowy dziennik
i:oścl łódzkiej Bołcio Kamiński, świet· nie pozostanie nic innego Jak wierzyć, ra.d~owy .z Wa.rszawy. 20-20.15: _,W sierocińcu•·, w pikantnej farsie erotycznej •. Koralona para baletowa Popielewska i Fabian że przybędzie Łodzi placówka rozrvw- 1dja:lo.g pióra P· Janusza Korcza.ka (fr. z Warsz.).
we Usta"·
..
oraz 12 „1:drłasek", Anka Garellkówna, kowa o wysokich walorach artystycz ZO.ts--W.30: Skrzynka 'P<>cztorwa tedinicz:na Fenomenalny zespól tresowanych psów
Looek • Boruński, Urbański, z· yrrmunt• nych.
Kore~ncię bieżącą omówi i udzieli porad treżyserji słynnego Renfro) w dwuak~
I
technicz.nych kier, wydz. pra-sy i pro.pagan.dy t
fI
Orzechowski i wielu innych - oto naz- !
A na zakończenie odsłonimy rąbek P. R. p. Waicław Frenkiel (tr. z Warsz.). zo.30 owym i mie sportowo - sensacyjnym
wiska, które mogą posłużyć rękojmiq,' tajemnicy: na lipiec zaan~azow~ni ze- ---22: Muzyka lekka. W}'lkona1wcy: Orki·estra P.
„Psia Intryga".
że „Rakieta" będzie rzeczywiście teat- stali: świetna primadonna rew'ow".·eh R. pod dyr BToni&!awa Szul<:a. Lu.cyna Messal
Zespół
cudownych dzieci
• ·"
(soprian), Ma Ło.siówna [Klinga) i L. Ursfo:rn
Illo.li a S .,, A
B AM DA"
rzykiem rewjowym, . nieu'5tępującvm teatrów warszawskich .Tanina Soko- (alkomip.). 22---22.15: „Na wiidno·kręgu" (trans.
,,„_ą
naJ)epszvm tego rodzaJu teatrom war- ło~s~a. nłe~równany Ludwik Se!npo- z ~·arsz~wy}. ~2.15-22.~: Utwory Ch?pi:na w
w farsie „Lokomotywa 1373".
'-'Zawskim.
linsk1 oraz Jedyny w swoim rodzaJU -- wy!<o:naruu Januny Famihe~-ł-Iepnerowe·1 (·trane. Ten wielki pro~ram spontanicznej weso
· ')'i dodamy, "L.e „n,a
n k' t "
·
· dnu.. per t ra kt acie;
• logkzn.y.
z Wa.rswawy)_
22.35: sportoiwy,
Komunrkait:y:
meteoro· t , •
t • •
•
•
1e a zapew- Leo p uks. I JeszciJe
A Jes
Je
p0<1icyjny,
Po Pat.
komunH~atacli 1sosc~ uzupesmony.
zostame
melodymą
nita sobie współpracę tej miary auto- z Lucyną Mesal i Adolfem Dymszą są Ikoocert życzeń · z płyit gramofo:nowych.
I' rewJą kolorową t doskonałym tyg-odn;··ów rewjowych jak Konrad Tom, .Je· na zupełnie dobrej drodze.„
Be.
kiem dźwiękowym.
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Ostatnie 2 dni

dziś

dn. 30 maja początek o g. 4-ej, jutro w niedzielę dn. 31 maja ostatni
poranek w sezonie o godz. 12-ej. Fenomenalny film

„MOJE SŁONECZKO"

wyśniony

w

sen biednego dziewczęcia
rolach głównych:

Janet liaynor i

C~arle~

Farrell

Nadprogram: Tygodnik dźwh;kowy
I aktualności krajowe.

Foxa

Od dnia 1 czerwca początek seansów w dnie powszed
g, 6-el po poi., w sob„ niedz. i święta o g. 4-ej

nie o
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Napisał

I

dla „Expressu" JERZY BAK.

jeden z pasażerów znalazł Ordeńakl\ nawp6ł schował się nagle i roz.legł się cichy
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCl
świst. Po chwili' wychyliły się dwie głc.•
przytomną w przedziale drugiej iklasy,
w variete .Alhambra" zamordowany zok .k b
W kilka minut potem w drugim, przeatał przemysfowiec wamawski Zygmunt
dziale znajdują zwłoki ttolza. Nóż tkwi w wy: męs a I o ieca. Nieznajoma na wi
Ruel~ki, ~tóry przybył. .tam ze swą żoną
Plecach. Z Łodzi przybywają wladze śled· dok złączonej pocałunkiem pary zakryPodeirzenie pada na piękną tam::erkę , Gizęl
cze z nadkomisarzem Szyszakiem na cze)e. la twarz, jakgdyby za chwilę miała
Ordet1s.ką.. ktora podczas występu miała
R~zpoczyna się doc~oązenie •. Ordeń~ka .Paść zemdlona.
przy sobie broli.
opo'Y1ada o sw;vch prze1śc1ach, ~1e mówiąc
Ordel'lską aresztowano i o.liadwno w wię- ,
- No, widzisz? - syknął mężczyme J~dnak o . R1.choc1~. Zeznaje, ze tego sa·
zieniu. Odmówiła ona udzielenia wszelkich
za zna z jadowitym uśmiechem. _ Mówi· 11ego dma wywieziono Ja autem da1eko
zeznali
miasto i z?stawio~o n.a d.rodze. Ponieważ tern ci, że gruchają sobie na ławeczce„.
śl~dztwo wykazałe>, te Rulecki siedział j
było to blisko Sk1ermew1c, dotarła do stał
. t
t
twarzą zwrócon d
Oszukaleś mnie!... - wrzasnęła
cji i wsiadła do pociągu, Nagle do jej prze
y o. &ceny na om1a~ zmar I
d- k .
działu wpad1 jakiś gość i związał ją sznura- kobieta._ Ja ci tego nie podaruję!„.
g1:1 ;.ple.cy. .
i1; ~ytórord.g~~~a.
0
mi.
e s 1e1. po e1mu1e się znaet
- Nie czas teraz na wymówki.„ Nadkomisarz Szyszak postanawia wróny a wok~t warszawsk: dr: Holz , który docić do Łodzi
biera sobie do pomo-cy k1erown!ka bryga.
Nadkornisa~z Szyszak wraz z Brownem tłumaczy! się mężczyzna - pomyśl ledy detektyw~w Sct>tła.nd Yardu Edwina
przewrowadzaią reWiiie w pałacu Krantta. piej CO czynić.„
Bro~na, ba.wiącego przypadk-0wo w War·
- Jui się nie obawiaj„. Ja roajdę na
Sm~th i Zubowa uciekają do piwnicy,
.
azawJe,
" 'ć
M ·
d
gdzie wpadają do jakiegoś lochu. wypełnia- t
Brown .w. &p;ytny sposób zw!tlma Oro ra ę„. ozesz IS .„
nego duszącym gazem.
deliską z 'Y1ęuen1a pod prete•kstem choroby
- Kedy przyjci2iesz do „Rudego
Richm zwalnia kh prizy pomocy loka.ja.
~ewne1 n.ocy po 1?1ocznych zaułkach
Aindrzeja Buńczuka, w tajemnicy prz:ed J OS'ka"? „.
.
•
Powiśla błądził 1akiś cień.
_ Nie przyjdę tam wcale„.
wszystkimi.
Był to . mło~y mętezyina, .. tóry :niikł
- No ,no, mała.„ nie gaJr>n11j się zaKra.ntz chcąc wypróbować swój wynalaza b~amą 1edne1 z .odrap'lnych .ka.mi~nic na
zek ginie po-O. kołami lok:imotywy
duszne1. zadym1<>ne) 1zb1e cze .
Bugaru
nadto·„ Czekamy dwi·e godziny„. A mo.
kali już nasi dwaj mężczyźni. Między przy·
że chcesz, żebym tu zaczekał... Zawezbyszem a domownikami powstaje .sprzecz- z rozkazu parta prokuratora mu- wiesz go na górę, a ja tymczasem„. co?
ka, 'która zaimienia się w walkę na noże.
_ No, i co z nią zrobisz?„.
POo<kzas bójl{i wpada do i.zby Brown, który simy tę panią zabrać do urzędu ~ledczego, ponieważ zeznania tej pani będą
porywa młodzieńca.
- Nie wiem jeszcze„. Zobaczymy...
Dr, Ho,lz odrazu poznaje owego mło. jeszcze nam potrzebne„.
- Daj mi nóż„. Już ja sama„.
dz:i1eńca: jest to Barczak, który czyhał n.a
tt lt h lt 1 Có ·
dk
N' t I
Chodzi o to, że nie mam stałego
życie pani Lhwski~j z rozka.z.u swych kam·
z
ie H prę , o.„ a ' a .. „
(
ł
·
k
•
•
•
ratów
W międzyczasi- ft·lbywa ·i·ę .,.rAc~· o mr~Jsca zam1esz ama„. - wtr ąc1 a )r- ty myślisz, że nóż to zabawka? „. ZoAlb
· · · t
t
· „ ~ ~· denska
~ ~
o zaczeS· aw mme JUZ ę sprawę„.
d ł RI h
t
T. l
zab6istwo Ruleckiego , i Ordeliska z05taje
C ot- .kaj.„
. O g ~PS WO;„ - ~ par
skazana na rok więzienia za usiłowanie za. owil się. ~ciągnął pas u spohójstwa. Wylronanie wyr01ku zawie6z:o'no na Ta pam moze zam1eszkac u mn!e w pa-,· . , zastan
dni I splunął na ziemi"'·
.
.
_
· -lacu.„
"
·· •
·
3 lata.
p !ZO down ik
po -uC'ieez. uŚ mtech ną ł się POd wą- . . ,::- Przydałaby się" pomoc„. Sam nie
za ~ą
się wrą_~
przeniósł.Smijh,
od Brownadetektywa,
ce Sekreta.rz
·
·
dam sobie radf:~: .. „
ko.chMlką, zubową, do ŁodZi. ~ćl.zie na~1ą- sem t ozdparł: .
_ Tchórz!... _ cisnęła mu w twarz.
--:- amelduJę o tern panu prokuratoru1e kontakt z fałszerzami banknoitów
.Zaiskrzyły mu się oczy.
.
..
Smith spotyka w Krakowie Barczaka i row1„„
?
'd ·
Któr d
Po chw1h wszedł na ...órę Szyszak·
obai postanawiają zgładzić Browna. W tym
ę Y weJ z1esz · „.
•
. '
• "'
•
·
crlu starają się najpierw podstępnie ścią- Glównem wejściem.„
- TWikecj patm zostaJe tutaJ?„
gnać do Łodzi Ordeńska. która za dwa dni
A jak cię później zatrzyma ?„.
es „.
-- a
ma wyjść zamaż za detektywa.
_ Ile mrnsisz mieć czasu? „.
- Zostawiam panią w ta·kirn razie
Gdy Ordeliska przybywa do toda:i za_ Pół godziny wystarczy...
my~aią Jl\ w _pi~ni.c.Y pa~acu Krantza i. zmu- ~ pod opieką pana Przeworskiego, nowe1
_ Dobrze„. za pół godziny będę już
wzywaiącego Igo właDśctciela tego padła~u„: R' h . .
a:;:!na ~a ~~1::C~ a listu.
ovr~e„. - ~go ,zJ!ł się IC ot. - u. „Rudego Joska"„. Pamiętaj.„ Jeśli jej
Następnego dnia w pociągu, zdążającym , . nie zobaczę.„
z Warszawy do Łodzi w pc.bliżu Rogowa 1 Nie mam me przoc1wtko teanu„.

j

0 0

w

VjJM

Zobaczyisz, zobaczysz napewno·„
zwinni·e
przeskoczył
ROZDZIAŁ
przez pa1rkan, niewiasta zaś poprawiła
---::~--ma.Jeńki kapelusik na głowie i tanecznym krokiem zibliżyła się do głównego
wejścia od uHcy Nadleśnei.
W kilka minut potem w alei parkowkazat się Buńczu:k, który podszedł
wej
odsiedzimy„.
której
na
ławeczką,
Ordeńska pozostała w pałacu Riicbo~
do ,R.ichota i rze'k l:
ta. Przed pałacem pozostawiono jedne- part z uśmiechem.
- Jakaś pani chce się z panem zo- Nie wiedziałam wcale, że jesteś
go policjanta, który mial raczej pilnobaczyć„.
wać, aby tłum .nie wdarł się do ogrodu. taki bogaty!.„
, . _Ze mną?_ zdziwił się Richot. _
- Ja i ty!...
gdyż na ulicy z.bie.rali się ciągle jeszcze
Czy jest tu w parku?„.
nie!...
jeszcze
Ja
Ty!..:
dostać
przechodnie, którzy zamierzali
- Nie.„ Zaprowadziłem ją na górę„.
zawołał, kla~-1
- Glup1ut_ka!... się do piwnicy.
- Dobrze niech zaczeka.„ A czy nie
,
przypuszczasz,
Czy
dtome.
w
cząc
Buńczuka również pozostawiono na
razie w pałacu, zabroniono mu jednak ż~ rozstaniemy się teraz kiedykolwiek? mówiła w jakiej sprawie?„
- Nie„. o tean nie mówiła·„
oddalać . się poza granice Łodzi aż do N1gidy!...
Richot wzrnszy.f ramionami i ZW!I'~odzostać„.
tu
mi
pozwolą
Nie
StPrawy.
całej
wyświetlenia
cil się do Ordeńskiej:
.
.
Następnego dnia był upał. Słońce pra parła smut~ie..
- Zacz·ekasz tu. maleńka dobrze?.„
- Kto c1 me pozwoh'?„. Kto ma w1ęk
żyło już od samego rana niemitosiernie.
chwilę wrócę.„ To pewni~ ktoś z faZa
·
ja!...
niż
ciebie
do
prawo
sze
Ri..chot nie mógt usiedzieć w pałacu, zaCiągfo zawracają mi głowę...
bryki...
odrzekła
i
słodko
doń
się
rzytulita
P1
proponował więc Ordeńskiej spacer po
skło:nil się i wrócit do palaBuńczuk
cicho:
ogrodzie.
- Kocham cię, George i nigdy ko.; cu. Powiadomił panią. czekającą w halZgodziła się. Wyglądała tak uroczo
w lekkiej, muślinowej sukience, że Ri- chać nie przestanę. ale on tak łątwo 1lu, że pan Przeworski przyjmie ją za
chwilę i wrócit .do swego pokoju. Ordeń
chot nie mógł oderwać od niej oczu. mnie nie puśd„.
ska, tknięta jakiemś ziem przeczuciem.
- Kto ?.„
Trzymali się pod ręce, spacerując po cie
nie chciała go puścić.
- Brown„.
nistych alejach.
- Dlaczegoś ni'e powiedział, że nie
Richot zamilkl. Zacisnął pięści, jakBrylantowa rosa skrzyfa się na pateraz czasu?„. Nie chcę tu sama
masz
niewiz
zmierzyć
się
miał
już
gdyby
chnących kiściach liljowego bzu. Soczysta zieleń trawy bila aż w oczy potęż dzialnym wrogiem i mruknął coś pod zostać„..
- Ależ, kochanie, może to jaikaś wa
'1Y'!l blaskiem. Usi1edli pod tawecz:ką nie nosem.
sprawa.„ Nie można przecież w ten
żna
.
.
tern„
o
lepiej
mówmy
Nie
da ! ~ko parkanu.
- Powiedz., czy marzyłaś przed ty- rzekt po chwili. - Poco mamy zatru- sposób załatwiać lnteresan.tów„.
- Więc debrze.„ ale wróć za chwigodniem. że będziemy razem niedługo? wać sobie te chwile wpragnionego szczę
lę .. „
ścia„.
- pytał, pat·rząc w jej wierne oczy.
- To nied~u,go potrwa„. Bądź spo-. Masz r~cję.„ - · odJ)~rla Giza, naZlożyła główkę ua jego ramieniu i
memu swe wilgotne czer- kojna„. Zaczekasz tu na mnie, prawda ?„
ku
chyla1ąc
odparła rozczulona:
_ Będę się opalała...
wone usta.
- Nie„. To wszystko stało się tak
Riichot ucałował ją w czoło i szybwychylila
parkanu
za
z
chwHi
te)
nagle·„ Jestem bardzo szczęśliwa„.
krokiem pomaszerował w stronę
kim
głowa.
męska
Jakas
się
oa
ten
- Ja również.-„ Pomyśl, cały
Dwoje czarnych, przymrużonych o- drzwi pałacowych. Ody znikł na skręcie
łac należy teraz do nas.„
czu wpatrywało się uważnie w tę zako- alei. -Ordeńska odsłoniła z.lekka rąbek
- Razem z ogrodem?„.
- Z ogrodem, garażem i nawet z tą chaną parę. Mężczyzna z za parkanu sukienki u szyi i przechylita w tył glo-
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Przygoda w parku

. y.;

-

Męiczy,zna

wę, wystawiają.c twarz na działanie pro
mieni słonecznych. Wielka radość WY-

pełniła w tej chwili jej serce. Spełniły
się nareszcie jej najskrytsze marzenia.
Rf.chot wybaczyl jej wszystko i kochał
. j
C
d""
. b d . . 'ż
zego w1ęce
Ją ar zteJ Il! prze •Lem.
pragnęła w życiu? .„
Poprzez przymknięte powieki wy·
czuwała oślepiającą jasność słońca. Roz
ciągnę.Ja się wygodlnie na ławce. Wietrzyk chłodzi~ mile jej twarz.
Nagle z za krzaków wysunęła się ja
kaś głowa. Dwoj.e czarnych oczu rzucało dokoła złowrogie błyski.
Męż.czyzna spojrzał na siedzą· cą na
ławce kobietę i uśmiechną.t się z zadowoleniem. Dzieliło ich zaledwie kilka
kroków. Nieznajomy wolnym krokiem
przysuwał się do ławki.
Ordeń,ska, nie przeczuwając nic złego. uśmiechnęła się do słońca, opalają'C
twarz i SZYJ'ę,
Już stał za nią, wyiciągając ręce, by
ją pochwycić, lecz w tej chwili Ordeń·
ska otworzyła oczy, rozglądając się ,
CZY wraca Ri·Chot. Ni.ezinajomy cofnąl
k k'
bk
.
się szy · o W rza 1.
Brzysłoniła ręką oczy i wpatrywała
h I
ł :i.. al . p
się w g ąiu e1. o c wI i znowu wyici~
gnęla się na ławce i zamknęła oczy.
Zbrodniarz · wychylił ostrożnie głowę. Stał za ławką. Ordieńska wy:czuła
· że kt os' za nią
· t yn kt owme,
· k gdYb Y ms.
Ja
stoi i chciała się odwrócić, Jocz w tej
samej chwiH silna dłoń zamknęła jej
odrazu usta. gdy dmga ręka śc! skata 1·ą mocno minót, un1'emoż1iwiaJ·ąc
"'ł'
wszelką obronę. Szarpnęła się, lecz bez
skutecznie.

Żelazna obręcz rąk zacieśniała się
coraz bardziej. Napastnik wciągnął ją w
krza.k_i i wlókl V! .stronę parka_nu.... W
chV!ą1, gdy byil JUZ przy p~rkame, UJrzat
pohCJanta, który zaszedl az poza róg dla
uro~maicenia sobie czasu. Ordeńska
chciała zawezwać go na pomoc, lecz
niezi:iajomy sil~iej. jeszcze zatk.nąit jeł usta 1 uderzyił Jak~~ś tępem nar~ędz1em
w głow~, pozbaw1aJąc Ją na chwilę przy
tomnośc1.
Tymczasem Rilchot wchodził na górę do swego ga~inet~. Zastanawiał si~
nad tern, kto tez moze go potrzebowa.c
o tej porze? .„ Zadzwonił na lokaja:
- .Wprowadź tę panią„.
Us1adJ przy biur:ku i czekał. Min ęło
ki'lka minut. Począrt się denerwo~vać. Na
gfo na progu s.ta:nąił znowu Bunczu:k z
WY'&traszoną miną:
- Tej pani już niema-„ - rzekł drżą
cym głosem.
Jakto niema? „. - zdziwił się rów
?ież Rich~t. - To niemożliwe.„ Gdzieś
Ją zostawił?.„
-. W poczekalni.,. Sam ją tu wprowadu1em„. Teraz wc~odzę - niema.„
. - Glupstwa opo.wiadasz.„ - odpad
~1cho~•.Podnosząc się z krzesła„· - To
,
memozllwe„.
y.;sze:<f~ do ha!U· . lecz !flO&l tyll~o
s~1erdz~, że lokai miał racJę„. W hal tu
nikogo n~e. byfo„. .
- Uc1eikła ?„: - zapytat, stając na
progu. - To ~z1wne„.
Przez chwilę sial tak z amy ślon y, po
czem ma7hnął ręką i dodał:
- Uciekła - me trzeba.„
. I. zsz.~l na. dół~ śpiesząc do O rdeńsk!eJ. Wtdząc, ze niema jej na ławce, są
dz1l ż~ Ord~ńska chciała mu zrob i ć niespodz1ankę 1 UJ~ryła ~ię gdzieś. V! ~rz~kac~. st~nął więc posrodku alei 1 usm1e
cha1ąc się zawołał:
?- ttallo!..- Czy gramy w chowane~
.
.
. .
go· ":,
Nikt mu me odpow1edz1at

I

(Dalszy ciąg jutro)ir
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W. nłe~złel~, _dnia 31' maja 1931 ł'Oku
. . o godz. 4·eJ po poludntu. .

-

stow. · Otwarcie Sezonu
„unmr ł PllQ~zynarodowych
Wyścigów .Kolarskich
Sport.

1

-

.-

.

. .•.~·~.J·,:fi,.. „

~„

MAM
SCHNITZLER Mllllm: Kolonfl
Plac .
ElNSIEDEL Mistrz Dr.ezna
BUCHWALD - Mistrz Wrodawia
Sportowy
ALTENBERG - Królewiec
PUSZ Wa.rt.za wa
Przedsprzedaż biletów w fmme Amo Dl.etel, I ftf LfHóW''
SZMIDT M!str.z: P-01skL na 1927 r-. ·
w Io- 'i „
ElNBRODT - .Mmriz , Dnia•' - Lubhn, ul. Pio.trk01Wska Nr. 157, w dniu
CENY MIEJSC: Wefkle d1a uczm { wo)skowych .zł. 1 OO, wejście dla dor-0słych .zł 1.50.
Ta,ru c. i D. zł.2 50, Tara' A. i B. zł. 3, trybuna O'bwarta .•S" .zł. <J, Trybuna kryla 3-7 rzędu
zł. 4,. Trybuna kryta 1-2 rzędu zł. 5. Kupon
do łozy zł. 6.

Udział biorą:

I

Nr. 149

I

wyścigów

kailu Sbow. Sport ,Union''.
Przęjaed Nr. 7. Telefon 127-25, od 'gom, 11-ej do 13-ej.
J

zyhert. Raab, Elsnw . Kaptan; ~etzel i inni.
Sz.ozeg6ływ programie.

Diw lękowy Kino-Teatr

W gościnie u MariliO.
Miller
·

Dzti sobota SO 111aJa OTWARCIE

OGRODU PIOTRKOWSKA 113
na j ~i~kniejszego zakątka Łodzi

•

MLECZARNIA CUKIERNIA

Od

•

I.

ln Unn"n=. wę ~.P~:~:d~ni
• PD 1 ,. 150 •
••
..
••
I
·•• ZI 1 150 •I z •
•
•

oraz

urocza

Włodzimierz

ITA RINA

Gajdarow

i.
,

znana z filmów:

„Erotlcon" I

nSkąd

•
•
•

ceny miejsc ·

=. lnU~ [ln1• n"

•

Dawno
niewidziany

dziś

Ta., o kt6rei mówi dz.iś Hollywood zfotowło~
błękitnooka, wiotka rusałka, której w1e'lk4
urodę film kolorowy podniósł do maximum. Oto co pisze o pięknej Marily_n współpracownik „Chi<:ag'o Tribune", Leo Forbes któremu
z trudem udało się zdobyć półgodz i nną rozm~sa

niema powrotu"

· 1•
'•

wkrótce w emocjonującym obrazie dźwiękowym

I.

Na.Falach Nami~tności

powain~.

•11•

przyjmuje mni.e w
niemal surowym
,gab inecie do pracy" Jak
śmiesz.nie brzmi wobec tej uroczej, stuprocento·
na pi·-wsze seanse wszystkie miejsca •
wej . kobiecości nazwa „gabinet do pracy" CzyŻ'
.....
•
takie stworzenie utkane ·z promieni słońca i
barw błękiitu mote pracować? A jednak Ma-.
zł
rilyn Miller pracuje i to nie „ 8 godzin na dobę;
Ma.myn Miller pN:y6z:ła na srebrny ekran ze1
•
1
I
sceny. Gwiaz.deczka słynne~o zespołu baleto·
wego Lorenz Ziegfe~dlkRevue -~wrócił~ na si e_b~e
na seanse wieczorowe m1eisca J>O
uwagę reżysera
w1e ą urU'<lą i mepospo 1c1e
pię-knym głosem,
Srebrny dźwięk dobywający
się z gardziołka pięknej M11rilyn wytrzymał
w11zystki4: próby przed a.paratem dźwiękowym.
e
ł
I
,Dużo jest pięknych kobiet - rzekł po próbie
•
reżyser John Franeis DHlon - ale rz:adko spot•
kać można - piękną kobietę, obdarz.oną takhn
Karty premi·owe watne stale po zr. 1, •
głosem". Uroda. Marilyn Miller zatryumfowa~a
całem bogactwem barw w filmie kolorowym.
na wszystkie miejsca
•
,,Tancerka Cllly". Pi.oerwszy ten film mł9dziutkiej
IL'!5I gwiazdy, z.a.wyrokował o jej ka·rierze,

l• • • • • • • • • • • • • • • •
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Dr. med.

.~'

'„

PRZY.JDż osobiście a przekonasz się -

popularniejszym znawca
W. PYffELLO. - Widzi
człowieka I orzezoaczenle.

o(n 11 IA
ZJIbermam

I

i

yj1&' lJ l i Ił 1IUlłł111lłIł111.ł ł1•U 1i11111 • • •llł I ll.ll I lł. I WAI
! ',

•

I[ alavcil.
u
k i zon

10 armmska

od 3-ej

I

Kantor l~~~.~::~~!1Ji~
. sp?c~:.~~-c~~~~
Dr

W in. rolach Hans Junkerman, Lła
Ełbenschuetz, Fryderyk Kampers, Ma·
rJa Paudler I hl.

'iYilil
łl
t°

Pomorska

ul. Piotr ows

blon-

dynek''.

~f I u
,..~,· •

akuszerja i

choroby kobiece

Przvimuie
czopłclowych.
Leczenie światłem: od 3-5 i od 7-8
promieniami
n
Roentgena llam
J
tel. 127-84.
p~ kwarCOWł\•
Prnimuie od 8.30
do 10.30 rano, od 1
Dr. med.
do
2.30 pp„ od 6 łfl.8\Vl"a'Skl.
do 8.30 w., w nle•

Dr. med.

Dr~. m,~d~. 1
S.

Kapitan Marynarki
Od 12 do 3-el ceny: 75 gr., zł. 1.-,
zł. 1.-, 1.50 i 2.-.
Bilety na ku1>0nY ulgowe 111a wszy.st
kle seanse Po zł. 1.-.
' .. '. ~- : „ „ ;, „
. '. „ .
. ...

J. nlMl

TeL 181-83
Specialista chorób
skórnych, wene
rycznych I mo·

w

i

Dr. med.

•

li
®
5KtlTECZNOŚC UDOWODNIONA NA
ŻYWEJ REKLAMIE.
rób skórnych ·~
Na PWK. w Poznaniu, Targach Lwow
~
specjalista chorób wenerycznych. skór
Lekarz
~eneryc~nych
skich, Katowicach, Wileńskich oraz na
wlosow I mo..:zuPlC'lUWVCh•. Le~
I moczopłci~wych_.
ulicach Warszawy i innych miast by1
.ozenie lampa kwarcowa I promieniami
uL And rzeJ a 5
demonstrowany chłopiec, u którego
8 Renucena. .
Tel. 159· lO
pól twarzy była w piegach, zaś druga
(róg PustelJ
PIOTRK(;.WSKA }44. ROO fWANOf
Przyimuie oo 8-11.
czysta, pozbawiona
piegów przez
LICKIEJ.
od 5-9, w nie.dz .e:krem „Halina "·
Nr•. tel.ef. 194•03 Weffcle Ewan&ellcka l, Telefon 29-45.
•
.
I i ś · t 0 d 9-i
Do nabycia w aptekach skład apt. I ~rzhmk:se w bh~ro· Przyjmu1e od ~z I od S4 w. Dla Da6
10 eOdd:.~in: porzeperfumeriach a w razie braku w zastep ac 5 rnhyct 1 ,~e >ddzielna oo..:zekalnia.
. Il p. front. Przyj·
kaoia dla pań,
1
stwie1 Hurtowa Perfumeria
nerycznyc
'I ... o · d 9-1 · 0 d
„KOSMOS''
kobiety i dzieci od
ZDROWIE TO SKARB.
mui;~7
1 do 3 i od 7 do 8
po po ·
Lódt, Piotrkowska 60, tel. 115-22.
fabr. Skład: „Pharmachemia".
Bydgoszcz.

w swym PIERWSZYM DŻWleKOW·
CU pod tyt.
.

Powikłane miłostki „marynarzy i

DOKTóR-

Chor. sk6rne.
weneryczne
(Dawniej Cegielniana 38)
Piotrkowska 10
telefon 216-90
Priyfmule 8·10 rano Specjalista chorób skórnych
i od 6 - 8.30 wie cz. I wenerycznych. Elektroterapja
niedziele i święLeczenie lampą kwarcow~.
ta. od 9-1,
Przyimuie od g, 8 • 2 przed P• i odS ·9
Ordynufe w leczniwniedziele i ś~ięta od godz. ~1
cy .SANlTAS" ul.
Ola pań oddzielna poczekalnia.
ś d · • " li
6
co z. o :łie:i.830~130
'

Oddawna oczekiwany, wiecznie ugmfe·
chnlęty, pełen humoru.

HHn LUDHf

••-

te naf·
dusz ludzkich Jest
przyszłość katdeao

REICH ER

·~:~::~ [+~l•l 1Kupno I sprzedaż]

SO
Mfł1 ER1
Ul. fi-UO

to owaranc·ia zdrow·1a NA.. WYPŁATĘ! Czy

antyseptycznie
UertłOia spreparowane
.
.
telefon 220-26.
WvstrzeJ!ać się naśladownictw.
Chor. skórne, dróg
Specjallsta chor6b skórnych
moczowych, wene·
Dr. med,
1 wenerycznych.
rvczne i kobiece.
leczenie d aterm iii. Elektroterapja.
Przyjm. od 9 do 12
•
od 5 do 9 w. r
.
poł u d n Iow a 28 ' t e I• 201 . 93 winiedziele
i święakuszer ginekolog
1
Od 8-11 rano i od 5-9 wiecz.
ta od 10 -l2.
11-go Listopada t9 CKonstantvnowskal
I ..---, W,.. niedziele od 9-1 pp.
Oddzielna poczekał Tel. 223-34. przyjmuje od 4-7 po pot.
Dla niezamożnych ceny lecznic.
nia. dla pań, lampa od 1 do 2 w Lectmcy „POMOC",
' ~· ··- - - - - kwarcowa.
Aleksandrowska 1.

M RQZENTAL

Jeżeli wątpiM: tub cierpisz
moralnie -- NAPISZ natych·
miast lmie, rok i date urodze
nla otrzymasz darmo analizę
~wolego losu życia.

i

Dr. med.

HELLER
H • LU b I• CZ
we

Niniejsze oitłoszenle I 9S
gros-zy znaczkami pocztowem! zalaczyć na prza
sv lke. Adres:
· Wacław PyfMlo, Warszawa, Bednarska 17.
Przyjęcia osobiście cały dzieli.

tpecjall•ta chor6b skórnych,
nerycznych
I moczopłclowuch
„
„

I

Dr.

Dr. med.

1

HU G Q

GOLDBLATT

I

„

pomyślateś o nie
spodziance dla matki? - (Dzień Mafki - 3fl maja) - dla żony, córki, si\>·
stry, narzeczonej, przyjaciółki. . E~eganek.le da~skle .P.laszcze, wełny 1 J'C''"
dwab1e, na1ladnie1sze wzorzyste let11:te damskie materjafy, biały towar.
firanki. pończochy, torebki i wi ele iniych artykułów - moc niespodzianek
poleca Leon Rubaszkin, Kiliń s ki e go 44.
NaJt<;tńsze ceny. naj~vygodnieisz~ warunki. Urzednikom t stałym klt1entom
bez wkładu.
26
~12UTER.JA, zegarki na raty . Ceny- go
towkowe „Precioza''. Piotrkowska 12.1
w Podwórzu
25

o

·

·

·

UBł naRYwvolate.
mesk1e. da!1'Jsk1e,
obuwie,
try
Piotrkowska
37..swe
lll
w
~.,,..e_,..iśc.,,,·i~e.,,... .;.,. )""'D.;.;:ie.. ;.;tr..;;;o..;. .- - - - - - - Za okazaniem niniejszego oglosztnia każdy·
otrzyma amulet • talizman - a takowy przy.
1według starej numeracji Cegielniana
';.!r'~-?9~S~ 1'
CHOROBY OCZU
SPRZEpAM bt•<lke . z węgl~m, .d rzenosi stczeście, ))()wodzenie i WJ>ływa na oto·
.
telefon 141·32
i • d 0 10 • PIOT„KOWSKA u:
wem l slodyci:am1, nada1e si ę na
17
Przyimuje od I! 8-10 12-2, 5-8 w przy~·
rano l
n
czenie lub osobo koc.haną,
.ni2
' wszystko, ul. Sierakowskiego 37.
4
8
1
•niedziele i święt'a od 9-1 Dla pa6 od dl
od - 0 d 45
TEL. N2 132-90
-- _
dzielna poczekalnia
• "•:
•
godziny przvieć 10-12 i 5-7
ROWER w dobrym stanie dla ch łop _ _ _ _ _ _;.__ _ _._ _ _ dlnte ,1 • 0
. 2 P'j;rano od 8-10 po ~enach lecznic r~ kuple za gotówkę. „Oferty z podaHle czy~cle. eksperyment6w
Dr. med.
a nie;amozlyc ..
_
niem ceny sub „Rower .
3n

I .

••
·•

dajci::ęz~~o=~·::;ego. rze·
dobrego. nam6wić
•
- ••
„ O • •• ,,..

to marka wypróbowana w eh&itu
dziesiątków lat.
Takfe antyseptycznie spreparowana

1
r„fa„:·d···;.::::,p::~:.:~::k··ó
·
·
·······1
. o z- I ot r \V
•
•
•

&
:

Autobusy na powvtszel !Inii odchodza do Piotr·
kowa i z Piotrkowa o każde! pełne! godzinie
począwszy od 7-el rano do 21-el wieczór z
Dworca Południo~vego przy ul. )\761.czańsklej
Nr. Z32, doJazd tramwalem 14. Czas przeJazdu
l i:odz. 30 min.

43

1

Nie
komo równie

i

Ceg1e n1ana Ne 7

c h or. s k6 rne
I weneryczne I

spdii

n.

KRAIJSKOP•

Akuszerja I choroby kol"lece
ZGIER~Kf'.' 16, Tel. ~13·47.
Przy1mu1e od 4-7 w1ecz.

D

e

O

kłó

r

n

Specjalista chor6b skórnych
I wenerycznych
Przvimufe od 3-6 i od 8-9 wieczór'
Cborobv skórne- niedziele i święta od 11-2 po poł.
weneryczoe lecze- 1 Piotrłlowsłła 99 tel. 144·92/ ~WUOKl~NNY umeblowany, nick_rel'.u
d ' t '. d'
·
J ący pokoi z telefonem do w vn aie ; ia
1

t•~· 1 ?'0-łi0.

SPfC. CHOR. WENJ:RVCZNYCH,
Pnvimuie od 11
SKóRNVCH I WŁOSÓW
do 1 PP• i od 5 -s
\ftdf•Aja
,
3·
J
28 w niedzielę od 11
6
~
••
• 1 e 1· 1 -do 1 po pot,
ł
Przyjmuje od 9-11 t 5-8.
•••
w nledzi!!le \ śwleta od 10-12
Od i.:...2 .w· Lecznicy Piotrkowska 62
•
'
'·
'
··

2

i

I

Dr. SDfaDWIEJCZYK I
----~
f~MA~K
Rozmaite
l_
ilm•••••••••lllil•

ceny t:czn c.
Dr. med

Kl I nger ~~~if~~f
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KA~f l~r1f
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1

nem utrzymaniem na mieszkanie. ulica
30
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ZGUBIONO dowód osobisty na im ię
Ludwiki Gasior. wyciągi z ksiąg lud r: o
sri na im. Kazimi erza. J ózefa i Bron:sławy Gąsior oraz św i a d ec two to żsamości na im. Kazimierza G.ąs iara,
Łód~. Poprze<:zna 1.
..

,_

..

.

~

spar1a1111
Ar~-~;,?v 0.!'sto=:::u~~~za Piecz tennisowy ł'l.K.b.T. -Kl. Turystów K111nd1rzyk
i jutro.
na
odbędzie się W niedzielę 08

Nvjwi~knv t;ołudnlowo · amervk;:in
ski tn·~-=z ł1°othalowy mlęJ w repretc,:tacj~'1it A!r.t:=1~n1Y i Urugwai•t r.i;ci~ra·
ny przed kilku dniami w Mnnte':ideo
przyniósł zwycięstwo Argentynie w
stos1;1nku 5:3. Zawodom tym przyglą?ały się rekordowe tłumy publlcznoś.;1.
•

W

dziś

kortach

Kalendarzyk sportowy na dzień dzl·
slejszy i jutrzejszy przedstawia się na-

Helenowie.

Seroń tennisowy roi.począł się ju.ż ł SYig'tltije następujących zawodników: H. stepująco:
Sobota, Piłka nożna: Boisko WKS-u
w Łodzi. Wprawdzie od· szeregu tygod„ Schrodera, Kurta Brauera. łielmuta
ni rnch na wszystkich kortach U>dzi Wegnera i Heina. Pary do giry ·p-0- godz. 15.30 Orkan Il-Hakoa~ II. godz.
Heine·Stettka oraz 17.30 Orkan .1 ...- Hakoah I. Mistrzostwo
jest ogromny, pieirwsza impreza tenni- wójnej stanowią:
sowa w naszem mieście, coś w rodzaju Schrodęr-Brauer. W grach pań zobaczy klasy A, borsko IKP godz .. 17.30 IiuraZwycięslwo druzyny inauguracji sezonu odbędzie się dopiero my pp.: Sponden'kiewicz.ównę i Iianków gan - Morgenszte~, boisko Oeyera,
Gever-Sztern, b01sko w Piotrkowie
nę
w .nadchodzącą niedziele
t kh l 1
· l k ·
'Łódzki Lawn Tennis I<ulb przeciw- Makkabi - BKS. boisko w Tomas;ow!t
Jak się dowiadujemy,' na nadchodzą
angre s te/ .w z 0 0 me.
Angielska druzyna zawodowa Arse- cą niedzjelę przewi.ctzfany jest między- stawia skład nastęoujący: D.o gier 'POie- Sokół - Hakoah. Wszystkie spotkania
nal grała .w środę ;?./.Sztokholmie z re~ klubowy mecz tennłs.lw/ pt>rniędzy ze. dyczY'ch panów: Stadttaendera, GNh- 0 mistrzostwo klasy C.
Ory sportowe: Boisko KP-ZjednoprezentacJą Szwec11 1 PO koncertowe1 spotami Łódzkiego Klubu Lawn Tenni- mana, Keirmenicza, Tezenasa du Mongrze wygrała ~ecz w. stosun~u 6:1: sowegi0 a Klubem Turystów. Catodz!en tzel a możliwie że Kurta Mehlo. Pary· czone stodz. 16-ta zawody w koszyków„
Zawodom przyglądało się 10 tysięcy w1 ny turniej, obejmujący w sumie 16-cie, doU!blowe ŁKL T tworzył będą: Steinert ke 1 siatkówkę o puhar p. Prezydenta
gi·er, odbęd·zie się na kortach w Heleno- ·Stadtlaender oraz Orohman... Mehlo. Do !lliędzy drużyn 1 ml Zit.dnoc~:me-WJMA
diów.
gier pań przewidziane są pp.: tietzeoo- 1 Qeyer-IKP. O godz. 20-eJ. w salł przy
wie.
ul. Nowo-Targow~J de~ydu1ący mecz o
Program meczu przewiduje 8 gier wa, Osserowa wzgl. Kilhnet.
Ze wz·ględu na dobrą fonnę czoro- mls~rzostwo Łod.z1 w siatkówce między
poi·edyńczych panów, 4 gry pojedyń.:ze
·adq do Czechosliowaci'i.
l
pań i cztery gry podwójne panów. Gry wych g;raczy obu k·lubów spodziewać druzynami ŁKS l Absolwenci..
Niedziela, flłka nożna: Bmsko WKS
. . Le'k~c<>atlecl stołeczneg-o AZS-u wy- pojedyńcze panów i gry podwójne pa- się należy ładnego meczu. Jest rzeczą
ieidiaJI\ w dnia~ 13 i 14 czerwca na Inów rozgrywane będą systemem na pewną, że Turyści bę<lą sie starać uzy- godz. 8.30 t TSG 11 - WKS Il, godz.
zawody do Bratislawy, a w tydzień po- krzyż, co moż.emy uplastycznić na przy skać Jaknajz,aszczytniejszy dla siebie 10.30 ŁTSO I - WKS I. Mistrzostwo
klasy A. boisko WIMY godz. 15.30 SKS
tern, t. J. dn. 20 i Zl czerwca przyJ.mo- kładzie nast.: A gra z B, C gira z O, na· wyinl.k.
Początek turnieju został naznaczo· 1Il - Widzew li, godz. 17.30 SKS I Do
wać będą w Warszawie zawodmków stępnie A gra z D a B gra z C.
Widzew I. Mistrzostwo klasy A. boisko
gier poJedyńczych, Khi•b Tu,rystów de- ny na giodz. 9-tą rano.
czeskich w spotkaniu rewanżowem.
Widzewa godz. 17.30 Makkabi - Sokól
·
W
(Pabjanice). Mistrzostwo klasy B., boi·

s

la BkkOlflBGI AZS·U

I

I

Hakoah - Orkan I

Ł•

T S G - W K S ~~~:er~ '4'uW.od~łsf~:;;t!:~3i1;!~d0.:
•

•

•

•

a

•

godz. 10.30 boisko przy ul. Letniej
boisko IKP Rudzki K. S.

Kraft-ŁPSKS.

s~~r:;
NaJwalnle)sze spotkania footbalowe o mistrzostwo klasy A. ;;nia ~I<ss~tr~~~~~a~~~~~~;~f~
o mistrzostwo klasy C, W Pabfani·

.
.
·
1d · 1 d ·
I
·
W dnlu dzisi eJszym
w n e iie ę o mteresuJąco, gdyż mewątphw!e druty., tualna nawet przegrana nie pazbawł ze„ 1cach boisko Kruscheendera Burza n będzie słe w okregl! ló.dzkim szereg in n~ Ł!SG dążyć bę.dzle do zatrzyma- społu robotniczego obecnego miejsca w PTC n, godz. 17.30 Burza I _ PTC J.
Mistrzostwo klasy A bo·sko w Kaliszu
teresujących spotkan piłkarskich o ml~ ma pierwszego mle1sca w tab.ell, a z tabeli.
strzostwo klasy A, któ~e z~ w~g!ędu na, dr.ugiej stro~y WKS zc~hce niewątpJi- . Ostatni .mecz o mistrzostwo klas~ A godz. l7.30 KKS _' Tu~ści. M.strz•)•
wysoki\ stawk~ zapow1ada1ą s•e wyjąt- wie naprawić swą sytuację, by nie u- odbędzie się w Kaliszu między druzy-! stwo klasy A godz 17-ta boisko w Kotracić zupełnie szans do tytułu mistrza. nami KKS i Turyści. Obie drużyny zmu i luszkach SUa:_Skr~ godz 11-ta boisko
kowo interesu1ąco.
Na boisku WIMY w godzinach po- szone są obecnie walczyć o utrzymanie· w Tomaszowie 'Tomaszowianka _
Hakoah, który nie ukoticzył jeszcze
rozgrywek w pl~rwszej rundiio zmie~ południowych zmierzy się Strzelecki K. sie w klasie A dlatego spodziewać się I DTS boisko w Wolborzu Szczerbiec_
rzy swe sity z silną drużyn~ kar.olew- 1?·.z Widzewem. Widzew wydostat się należy na stadjonie kaliskim bardzo za-~ Lechia boisko Burzy w Pabjanlcach
i?:odz io-ta Sztern - Sokół (Zd Wola)
ską Orkan. Mecz ten zapowiaJ~ s1i: sen JUZ z grupy drużyn zagrożonych i ewen ciętej wałki.
; v '
„ „ d
sacyJnle, zadecydowa1.· ton ho\v1em
boisko Krus1;h~en er godz. 10., O "ru·
że 0 tytule wiosennego mistrza klasy
scheender - Trumnheldor, R"Odz. 17.30
A Jeśll uda się Hakoahowl pokon ć,
r~~t~~nfc~i Wola TUR (Z<!. Wola), TUR
SUiię
0°rka!'a. w dogrywce z Burzą uzysk:ć
J Kolarstwo· Na tor~e w Helenowie
rówmez dw~ punkty szanse Hakoahu
€oereiesne prsveoto111onia ftomitefu ordonizo- otwarciep se~onuk wyści~owego przez
do tytuł? mistrza będą bardzo ~ute.
·
u. nion. ocząte zawodów z udziałem
~
__.
Nalezy przytem podkreślić, ze druc..,„nea.O·
żyna Hakoahu, wykazuje ostatnio dos1
W roku bieżącym aparat sędziowski Jeźdźców zagr.in cznvd 1 o r!ndz. 1.5-ej.
konała. formę, która uwydatniła się Zawody spalskie, obejmujące w swym
Ciężka . atletyka: W sali Bar Kochszczególnie w spotkaniu z Warszawian b?gatym programie sportowym pływa- pracować będzie w Spale podobnie jak
ką 1 dlatego nie jest wykluczone, że Ha me, strzelanie, gry. sportowe oraz cały w lata<:h 192?130, czyli bez. zarzutu. W by godz. 20-!a drużynowy mecz w nod
noszeniu clezarów o mistrzostwo Polkoah poraz pierwsz; v w hi~tnn. r >z- szereg ko111kurency1 lekkoatletycznych, spale me moze być inaczeJ.
ski Bar-I<ochba-Leida (Warszawa).
grywek o mistrzostwo klasy A ŁOZPN ~ostały wyiko~zystane przez P. U. W.
Lekk~ atletyka: Boisko ŁKS-u godz.
K\Y ATERY I WYŻYWIENIE.
Jak? znakomita. okazja P~opa,R"owan~a
zdobedzie zaszczytny tytuł mistrza.
Okolice Spały w dniach lZ, 13. 14 8-ma mistrzostwa lekkoatletyczne klaw dtt 1• ..; ·i~:·:H1. .•. czeka <lrttt\·n<: Panstw. Odzna~1 SportoweJ· Wszystkie
Iiakoahu nielada zadanie. Orkan Jest bo wyczyny startui~ący~h. Slkr_uipulatnie no- cz.erwca za!llien!ą się w wielkie obo~o~ sy C dla mężczyzn.
wiem zespołem dobrze zaawansowa- to~ane przez komisJe ~ędz?owskie•. będą w1sko. Druzyny zawodnicze, młodz1ez
PTC
Turyści _
nym niezwykle bojowym ł zdobyć na zahczone zawodnikom Jako dodatnie pró szkolna, hufce 1 bataljony p. w. rozmlcsz
•
tej drużynie dwa punkty nie należy do b~ do .P. O. 5., oczywiście.~ wypadku czą się w pobli.ski·ch wioskach, otaczająDo wczorajszego artykułu p. t. „Pro
cych rezvdencJę p. J?rezyden~a. W punk
os1ągmęcla wymagan~h fl!llllmó:v.
rzeczy łatwych.
z serji rozgrywek pierwszej rundy Ponieważ .ucz~~mkam1 Swię!a "!"' tach zakwaterowama . ~lokuJa. się ~u- test Turystów uwzględniony" wkradł
odbędzie się również mecz w Pabjani- Spale będą naJleps1 z~w~dnlcy w hczb1.e chnie polowe, zapewma!ąc~ wsz~stk1m · się szereg błędów zecerskich, które
cach między Burzą a PTC, który dla krlkuse~. z c~łeJ Polskt. ~1e uI:ga wątp,h: obfty posiłek· Kto zna bhżeJ kuchnię po- 11zmieniły sens niektórych zdań i dlatewośd, iz .większość z mch 0~1ąR"nie mim Iową, ten wie •. te ~ie tak nie ~makuJe, go nie od rzeczy będzie je sprostować.
PabJanic stanowi istną sensację.
\V dniu jutrzejszym T'lZ-:'nczną Sili mum konieczne do o!rzymama P. O. S. Jak obiad tołmersk1 z kotła. Szczegół- W zdaniu: „Ze swej strony musimy do
. dać, że byllśmy"„. opuszczono słowa
W ten sposób święto W. f. i P. W. w nie Po zaw~dach sportowyeh.
jut druga runda rozgrywek
K.ierownictwo zawodów..zaproszeni następujące: fedynem pismem, które Po
Na boisku WKS-u w godzinach 110• Spale będ~1e dla propagandy P. o. S.
goście oraz prasa ~ otrzymaJą kwatery tępiło niesłuszne posunięcie sędziego.
rannycli zmierzy się drużyna Ł TSG z wydarzemem poprostu. epokowem.
W zdaniu: zwróciliśmy uwagę na
WKS-em. Mecz zapowiada się bardzo . $wletna myśl ~iy~1a zawodów spal- w Spale.
fakt, że sędzia!„ winno być zamiast
z sk1ch dla tak doniosłego celu wyraziła
tr •
m
n
ą z
się również w sposób wysoce artyst~z REWJA Z\VIĄZKóW SPORTOWYCH. słowa postanowił:postąplł.
Wianki na Fundusz ny w wykonaniu kart zaproszeń I pro- Punktem kulminacyjnym ~w:.;ta w.
gramów. Mianowicie organizatorzy im- r. i P. w. w Spale b('.dzle defilada wszy•
prezy o~dobili naczelną stronę .karty za- stkich uczestnik~~ przed p. Prezvden:
Ol 1mpłJskł.
.
przeplękn:vm rysunkiem, będą tern. Po~a oddii<ltami ?>· w. ! hufcumi polskich na mistrzostwa Euronv
proszeni~
chcąc
Olimpljsk.f.
Komitet
Polski
.
szkolnemt, maszer~\'\lać hęd~ sportnwcy
zwiększyć fundusze na wyjazd ekspedy cym kopJą emblematu P. O. S.
Sze1rm1ercza reprezentacja polska
wśród których najilczniej wystąi:;ią locji p.olski~f na Olimpiadę w~stąpił do
wyJetqta na mistrzostwa Europy do
.
•
wład~ samorządowych z 'prOśbą o zez... · SĘDZIOWIE SPORTOWI W SPALE~ dzianie.
1
Dzięki uprzejmosci Orgam7-:itirów Wiedma w sobotę o godZ. 15.55..Druiży
wolenie na urządzenie tradycyjnej ur°" J KomvsJa sędziowsla Swięta W. r. i
czy'Stości Wianków na Wiśle w dniu 23 P. W. w Spale, mająca przed sobą o· imprezy spalskiej wszystkie łódzkie na polska startuje Je<J:s.inle w szabli, za·
czerwca na Fundusz OllmplJski. Sejmik grom pracy w związku ze sprawnem okręgowe zw1ąik1 sipurtowc b~di\ mla· równo w konkurencji drUŻynowej Jak ł
śląski oozlellł już zgody na t~ propo- przeprowadzeniem zawodów oraz obli- fy możność zorepr·~zentowan\a sie w ca indywidualnej. W sktad druiżyiny pol·
sklej. wcfyodz.ą: kpt. Nycz, kpt. Segda,
.
zvcję, obecnie zaś P.K.O. opracowuje cze~iem punktacji, decydującej o zdo· tej okazałości· .
Program def·Ja~y· przewiduje porzą- P. P1er·~r1ch 1 Pappee, ~ezerwowi: kpt.
plany przeprowadzenia teJ Imprezy na byciu nagród prz~z poszc~ególne dn~ży.
ny reprezentacyine, złozona będzie z dek te'go rodzaju, ;z na czele ~rupy spor· Szemplmski I por. Suski. Ponadto w
oard·z.o szeroką skalę w Warszawie
. i oficjalnych przedstawicieli Okręgowe- towc6w, zrzeszon~·ch w danej gałc:zi konkUtrencH indYWidualnej startuje kpt.
li • K ODgres Makkab • go Urzędu W. F. i p. W. w Łodzi oraz sportu, kroczyć będą przedstaw:.:::e~e Dobrowolski.
W zawodach o mistrzostwo Europy
Jak już donieśliśmy„ w dniu 31 maja zaproszonych sędziów z łódzkich związ władz Związku a za nimi drużyny w bar
"'ęzmą również. ll'Cfzhf bracia Krupscy,
odbędzie słę JI-gi kongres Wszechśwla„ ków sportowych i innych okf.ęgów. Ogó wach klubowych.
Barwny ten k·irowó~, zaw!erają;:y 1zamieszk.ałi stale w Wiedniu i zgłoszeni
towego Zw!az~u fi1akkabł w Warsza- tern okola 30 sędziów. .
Praktyka dwu lat ubiegłych wykaza zespoły lekkoatletow, gier sportowych, ' dla LegJ1 warszawskiej. Wezmą oni
wie. z ram1ema miejscowego z. K. S.
.,Mak~abi" na. powyższy kongres wy- ra .dosk~nate funkcjonowa~ie Komisji Sel kolarskie, piłkarskie .1 szer~ i111.1ych. zo: udział .w konkursie walki na szable I flo
1
która olbrzymi program za- brazuje przedstawlc1elom catc1 PoJ.sk1 . rety indywidualnYm. Konkurencje i
jeidżaJą pp. mi. B. WaJnberg. dr. A.Jdz10wsk1eJ,
których startują Polacy, od'bed• sił w
Rywklnd, B. Koplowicz i Ii. Doktor- wodów trzydniowych przeprowadziła ro~wój t6dzJde2'0 sportu../
·
:dniach a, 3 l 4 czerwca rb.
·
\.:' _
z minutową, dokładnością,.
czyk.

I

ina-1

d
p
I rze

„ •

1em

f
spor owem Ul

spa1e.

·

r.

„

Wy1·azd sz1rm·1
I rzy

Str. 8

Z~!I-~

30.V

150

Nr

1931

Jialasirolalnv poiar "' Japonii

zastrzelił bankiera

poc:.:em usilo111ol popeł·
nit somoc:li so1nofióic:sv
(Telegram

Berlin, 30 maja,
własny).

Do domu banlkowego W. Pole i S-ka
przy Scharlottenstrasse 66 przybył
wczoraj dość ubogo ubrany starszy czło
wiek, który poprosił o rozmowę z ban
kierem. Po krótkiej chwili został on poproszony do gabinetu. W gabinecie doszło do ostrej wymiany zdań między
przybyłem a bankierem. Starszy czło
wiek wyciągnąl z kieszeni rewolwer
i oddal w kierunku bankiera Polego kilka strzałów, a następnie usiłował sam
popefaić samobójstwo. Zamachowiec od
mówit udzielenia jakichkolwiek zeznań .
W kieszeni jego znaleziono zamknięty
list, adresowany do prokuratora. Treść
listu nie jest znana. Urz(}dnicy zeznali,
że przybyły interesant krzyczat na ban
kiera: „Pan ponosi winę za utratę całe
go mego majątku". Bankier Pole odsta
wiony został do szpitala, gdzie walczy
ze śmiercią.

W Japońsklem mieście Kanasava wybuchł katastrofalny pożar, pastwą którego padło przeszło 1000 domów I zat>udo-,
wań. Straty sięgają 20 miljonów złotych.

~iraszlł111a

!Tropiliolne upału
.., maiu

6orza .., Jlusfralit

Potworne morderstwo
w Berlinie
Berlin, 30 maja.

(Telegram własny).

Nocy onegdajszej popełniono w Berlinie potworne morderstwo. W mieszkaniu wtasnem zamordowana została to
porem wdowa Richter. Podejrzeni e padło na kochanka jej. robotnika Emila
Hermana. Przeprowadzone dochodzenie nie byto w stanie wy.kryć mordercy. Dopiero dziś rano jeden ze znajomych zauważ~t Hermana w parku na
ławce. Zawezwał on posterunkowego,
który mordercę aresztował. Herman
. .
przyznał się do morderstwa, które po- Nad portem Sydney w Austral~i szalała w tych dn.iach st~aszliwa burza, która
oelnit w czasie silnego zdenerwowCl nia. uszkodziła szere~ okrętó~, sto1ących w porcie. Na lłustrac1i u góry - angielski
· statek „Malabar , powaznie uszkodzony. U dołu - moment zatonięcia dwuch
statków · włoskich.

I

Znów

powódź

;

w Anglii

samololo

Londyn, 30 maja.

W dniu W'Czorajszym
dniowa Walja

Tro1,>ikalne upały, Jakle nawłedzliy · ~
ostatnich · dniach Europę, dają się w.e
znaki wszystkim. Dziatwa ,przebywiJą
ca na wsi, korzysta z blłskoścl rzeki, by
orzeźwić się nieco po upalnym dntu.

została połu

nawiedzona . ponowni e

straszną katastrofą. 8 rzek wystąpiło z
brzegów, zalewając wie~kie połaci e
gruntu. Wiele domów zostało zburzo-

nych piorunami. Trzy obozy wojskowe

zostały zupełnie z,niszczone. Kilkaset
osób znalaz.lo się bez dachu nad głową.
Ofiarą brnrzy padły trzy osoby, które

1;tracUy

życie.

Katastrofa
we

kołeiowa

łrancji
Paryż,

(Telegram własny).

30 maja.

Na dworcu kolejowym Ales wskutek
nastawienia zwrot11!cy zderzyły się ze sobą dwa pociągi usobowe.
7 pasażerów zostało ciężk::> ramr~ch.
eJdynie dzięki wolnej jeźdz ! c obu po- Znany lotnik Hans Richter odbył w tych dniach pierwszy lot na samolocie no·
ciągów należy zawdz!ęczać, że kata- 1wej konstrukcji, który miast śmigła, posiada propeller czteroramienny u góry.
strofa nie poniosła za sob,\ groźniej- 1
Lot ten wykazał, że nowy typ aeroplanu ma wielką przyszłość.
szych SJkutków.
f !!!!!~~~!!~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~!!

fałszywego

Pociąg pochwycony

przez tornado

Nowy .Jork, 30 maja.
W M'oorhead w stanie minnesota po
ciąg linji Northern Pacific został pochwycony przez tornado. 7 wagonów
osobowych wyrzucony.eh zostało z
szy,n. Jedna osoba została zabita a 30
rannych.

Zebranie polityczne... bez koszul.

I to nie w Ameryce, jak możnaby wtargnęła na salę policja, oświadczając 1··
byto przypuszczać, lecz w solidnych kategorycznie, że nie dopuści do zebraCzechach. W Chebie odbyło się zebra- nia politycznego, w którem udział biorą
nie narodowo-socjalistyczne, na którem umundurowane związki. Wówczas, jak
P.artyjne związki gimnastyczne stawiły na ~o~endę, .wszyscy .zdjęli koszule od-I'
Slę W bronzowych kaszulkach.
· jsł.amaJąC na~1e t~rsy, l tak przesiedzieli
Nagle przed rozpoczęciem obrad I az do zakonczema obrad.

Modna fryzura kobieca
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Qedakcla I Admlolstr,acla: Lódi. Piotrkowska 49. Tel. Admlnlstracll: 122-14.
TeL Redakcii: 127-24. 136-43. 136-44. 189-00.
ODDZIAł' ,Y: KRAKÓW, ul. Pijarska 4, tel. 165.00; KATOWICE: Biuro dzienników „Haga" Wincenty Szczepaniak, ul. Piastowska 9, tel. 7.17; SOSNOWIEC: Biuro dzienników Józef Hla;ski.
ul. 3-go Maja nr. 28; BĘDZIN: Biuro dzienników J. Hlawski, ul. Małachowskiego l; DĄBl~OWA GÓRNICZA: Biuro dzienr.ików J. Hlawski, 3-go Maja or. 4;
ZAKOPANE; Wa'lerja~
Joniec, Krupówki nr. 30; GDYNIA: Pensjonat „Victoria Regia", tel. 19.02; TARNÓW: uhca Krakowska nr. 2; CZĘSTOCHOWA: Al. Panny Marii nr. 31, tel. 4~48; KALISZ: Złota nr. 14;
RADOM: ul. Żeromskiego nr. 23,
tel. 31; KIELCE: ul. Sienkiewicza nr. 46, tel. 171; SKARŻYSKO: ul. Iłżecka nr. 16, tel. 40; PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ulfca Uarncarska nr. ,3.
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Prenumerata: z kosztami

przesyłki pocztowej z1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a gr.

ł

50 miesieczoie

Ogłoszenia:

. . .
naimn1e1sze

zł.

W tekś~ie 50 gr. za .wiersz .milimetrowy (na stronie 4 szoaltrh, nek.rołoiu 40 gr. z;a wiersz mtl1m. Drobne: za słowo 15 groszy,
1.50. Poszukiwanie pracy: za s1owo IO groszy. najmniejs ze zl. 1.20.
.
o~

Za wydawcę i druk.: Wydawnicl NO „Republika" sp, z ogr. odp. i rcrlakw1 odpowiedzialny: Jan Grobelniak, Łódź, Piotrkowska 49.
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